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نزدیک یـکـسـال از اجـرای طـرح 
ــارانــه ــا  حــذف ی ــم ــی ــق ھــا کــه مســت

ـیـشـت تـوده کـارگـران و مـردم  مع
ــود  تـھــیـدســت را ھــدف گــرفــتـه ب

ـبـل از اجـرای طـرح و .   میگذرد ق
بعد از اجرای آن تاکید کردنـد کـه 

ـایـد پـرداخـت "   قیمت واقعی کـاال"  ب
شود تا مردم ایران از بیـکـارگـی و 
ـاد بـگـیـرنـد  تنبلی دست بردارند و ی
ــدســت  ــت ب ــف ــزی م ــی کــه ھــر چ

ـنـد  نمی آید؛ وباید صرفه جوئی کـن
ـیـشـتـر کـار  ـتـر بـخـورنـد و ب و کم

دولت آمد و گفت این طـرح .   کنند
که اجرا شود یکباره ایران پیشـرفـت 
میکند و تولید چند برابر مـیـشـود،  
ــشــود،  ــکــاری ریشــه کــن مــی بــی
اقتصاد شکوفا میشود و خـالـصـه 
ـتـه از نـوع  ـب ایران میشود ژاپـن، ال

و صد البته احـمـدی .   اسالمی اش
نژاد خودش را در راس امور میـدیـد 
برای ھمین  کـوروش را بـه دسـت 
بوسی فراخواند و گفـت ایـران شـده 

ـامـه"   ابرقدرت"  ھـائـی بـرای  که بـرن
اداره امور جھان دارد که باید بـحـث 

ــان ــریــت جــھ !  را بــرد بــر ســر مــدی
ـتـصـادی و " کارشناسان  مسـائـل اق

ـاسـی ـیـن سـی ـال بـخـصـوص در "   فـع
ـنـد کـه  اپوزیسیون گفتنـد و نـوشـت
ھمه چیز به سمت مـتـعـارف شـدن 
ـتـه یـک کـمـی ھـم  ـب میرود و ال
ـادا احـمـدی  شک داشتند کـه مـب

بـرخـی قـول .   نژاد نتواند ادامه دھـد
ـتـصـاد  دادند که اصال در مـورد اق
ـادا در  ـنـد کـه مـب اظھار نظر نـکـن

ـارزه بـر  جنبش كارگری ھم در مـب
سر مطالبات روزمره خود و ھـم در 
ـاز كـردن راھـی بـرای  ـارزه در ب مب
ـان زنـده  پیشروی كل جامعه ھمـچـن

ـارزه امـا . و رو به پیش است این مب
گاه صریح و تند است و گاه پنـھـان 

ـا  گـاه مـی.   و آھستـه شـود آن را ب
ــاه ســاده  ــاز و یــك نــگ ــان ب چشــم
مشاھده كرد و فراز و فرودھـای آن 
را دید؛ و گاه باید در مشاھده خـود 
دقیق شد كه آن فراز و فـرودھـا را 
ـایـع دیـگـر  از البالی مسائـل و وق

ـارزه كـارگـری و .   دید ـتـھـا مـب ـن م
ــوجــه  ــی ت ــش كــارگــری زمــان ــب ـن ج
جامـعـه را رسـاتـر بـه خـود جـلـب 

كند كـه اعـتـراضـات كـارگـری  می
ــد اكــنــون وارد یــك .   ھــر روزه شــون

ـتـی شـده ـی ایـم  چنین مرحله و موقع
ـنـی  ـی كه خود حـاصـل پـروسـه مـع
است كه من در ایـن نـوشـتـه قصـد 
. وارد شـدن بـه آن پـروسـه را نـدارم

تعدادی از این اعتراضات در سـطـح 

علنی منعکس میشوند و تـعـدادی 
ـا از  ھم اصال گزارش نمی شوند و ی

 .گذرند سد سانسور نمی
*** 

ـارزه  یكـی از عـرصـه ھـای مـب
ــران، جــدال بــر ســر  كــارگــران در ای
قانون كار و تحمیل شرایط بـرده وار 

به كارگـران "   قانون كار" تحت عنوان 
در سـالـھـای اخـیـر بـه .   بوده اسـت

ــگــرد  ــه سـال ـان ــھ ــاســبـت و بـه ب ـن م
تصویب قانون كار اسالمـی، شـاھـد 
ــكــالــی  ــارگــری رادی ــراضــات ك اعــت

ــن .   ایــم بــوده ــی ــز بــا چــن ــی امســال ن
این نـوشـتـه .   موضوعی روبرو بودیم
ـا  به این موضوع نمی پـردازد، امـا ب

توجه به وجود یـک نـوع نـگـاه و 
الزم اسـت "   اعتراض" دید به مسئله 

اشاره ای گذرا به مقولـه اعـتـراض 
كارگری و رابطه آن با دولت داشـتـه 

ـال، در یـكـی از .   باشیـم بـرای مـث

اعتراض كارگری نمیتواند 
 !منتظر اجازه دولت بماند

 ناصر اصغری

در حاشیه نامه اعتراضی 
 "خودرو کارگران ایران"

 ٤صفحه 

 اخبار کارگری
 ١٦صفحه 

 ٢صفحه 

 !  تومان دندان تیز میکنند٤٥٠٠٠چپاولگران برای
 یاشار سھندی

 ٧صفحه 

  نکته اصلی
 آخر سال و * 

 !  دستمزدھای کارگران
 بازھم در باره* 

 !   آمار  بیکاری
 جان رضاشھابی * 

 !   در خطر است
 ٥صفحه 

 خیرش 
 نوامبر

 ١٠صفحه 

 : شورش جهانی
 آیا فروپاشی در راه است؟

 ٨صفحه 

 دفاع غنی نژاد از 
 !نهایت توحش سرمایه داري

 ١١صفحه 

تحزب یک ضرورت اساسی و 
 حیاتی براي انقالب مصر

 ٦صفحه 

 ٣صفحه                      ابراهیم مددي  مجددا دستگیر شد        



 2  ١٣٩٠  آذر ١٥ کارگر کمونيست

 

 .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 

خبـرھـای مـربـوط بـه اعـتـراضـات 
ــران  ــی از كــارگ ــك ــری، ی كــارگ
ـتـه بـود  كارخانه ایران تایر تھران گـف

اگر دولت اجازه تـجـمـع بـدھـد، " كه 
تمـامـی كـارگـران كـارخـانـه مـا و 

ــه ــگــر كــارخــان ــابــان  دی ــه خــی ھــا ب
گـزارش شـده اسـت كـه . "  ریزند می

ـاب و  ـا ارب ـتـه در رابـطـه ب این گـف
اسالمـی "   قانون كار" تر شدن  رعیتی

ـیـن كـارگـر .   ابراز شده اسـت از ھـم
ـیـه : " نقل شده است كه ھمه چیز عل
ــن .   كــارگــر اســت ســازمــان تــامــی

اجتماعی بجـای ایـن كـه طـرفـدار 
كارگر باشد كامال طرفدار كارفـرمـا 

ـانـه.   است ای از  مرتـب بـه یـك بـھ
مـمـکـن اسـت . "   كند كارگر كم می

کارگری که این نکات را مـطـرح 
ـاکـیـد بـر  کرده قصـدش اشـاره و ت
ــر  ــم بــاشــد کــه ھ ســرکــوب رژی
اعتراضی را سرکوب میکنـد، امـا 
بھرحال این گرایش وجـود دارد کـه 
میخواھد اعـتـراض کـارگـر را بـه 
کانال قوانین ببرد و کـارگـر را از 

. مـنـع کـنـد" غیر قانونی"اعتراض 
این یک گرایش مـخـرب اسـت و 
ــه  ــان ــارگــری خ ــانــات ضــد ک جــری
کارگر و شورای اسالمی كـار ھـم 
اگر نتوانند جلو اعتراض کـارگـری 
ـانـون و  ـاره ق را بگـیـرنـد دائـمـا درب
ــه  ــوعــظ ــی م ــون چــھــاچــوب قــان

الزم است درباره اعـتـراض .   میکنند
ـانـونـی و بـرخـورد  قانونی و غـیـرق

 .کارگر به آن به نکاتی اشاره کنم
 

كارگران و اعتراض 
 كارگری

ـا  اعتـراض كـارگـری نـمـی تـوانـد ب
منـظـورم .  تأیید دولت صورت بگیرد

ـانـونـی و ھـم  ـیـد ھـم ق ـأی از ایـن ت
ـار .  غیرقانونی است ـا ت دولت كـه ب

ـیـس و  ـل ـا ارتـش و پ عنكبوتش، ب
ھا و دادگـاھـھـا  دانشگاه و وزارتخانه

ـلـه  و غیره و غیره، جامعه و از جـم
كارگران را زیر سـیـطـره خـود دارد، 

ـاشـد كـه  نمی ـتـی ب ـی تواند در موقع
ـتـظـر  كارگران و جنبش كارگری من
ــراض  ــت ــرای شــروع اع ــد آن ب ــی تــأی

ــد ــن ــاش ــارگــری ھــم .   ب ــراض ك ــت اع
ــد  مـی ــی" تـوان ـانـون بــاشـد و ھــم "   ق

اینجا به ھـر دوی ایـن .   غیرقانونی
 .پردازم موارد به اختصار می

كـارگـران "   قانونی" اعتراض )   ١
ـنـی اسـت كـه  ـی در چھارچوب قوان
جنبـش كـارگـری در چـھـارچـوب 
ـیـن جـاری كشـور و مـعـمـوال  قـوان

ای خود ــ و  ھای توده توسط تشكل
ھـا  در قریب به اتفاق موارد اتحـادیـه

ایـن مـوضـوع، .   انـد ـ به آنھا تن داده
ـیـد ھـم  ـاه و سـف منتھا اینچنین سی

ـلـكـت و .   نیست قوانین جـاری مـم
ـیـن  بخصوص آنجا كـه بـه رابـطـه ب
كارگر و كـارفـرمـا مـربـوط اسـت، 
حاصل یك جنگ و جدال طـوالنـی 
ــاســب قــوای  ــن ــط و ت و در شــرای

. انـد خاصی تدوین و تصـویـب شـده
اینجا عمدا این قانون را در گیـومـه 
ـیـد  ـأك آورده ام تا بر ایـن مـوضـوع ت
بگذارم كه آن قوانینی كه كـارگـران 
باید در چھارچوب آنھا اعـتـراضـات 
ــایــش بــگــذارنــد، بــه  ــم ــن خــود را ب

ـیـل شـده اتـحـادیـه .   انـد كارگران تحم
ھای موجود كـه عـمـومـا در یـك 
جدال درازمدت و بدنبال سركـوبـھـای 
خونین فعالین کارگری کمونیـسـت 
جنبـش كـارگـری ایـجـاد شـدنـد و 

انـد، در  صاحب رأی كـارگـران شـده
ـاح دسته بندی ـیـن جـن ھـای  ھـای ب

ــاكــم، بــخــش  ــه ح ــق ــب ــلــف ط ــت مــخ
ـال  ــ ـی ـارگـــری گـــرایـــش ســـوســ ــ ك
. دمكراسی این طبقه حاکم ھستنـد

ـقـه کـارگـر  این سركوب خونین، طب
ـبـش كـارگـری ای كـه كـل  و جـن

ـیـد را مـی خـواسـت  سھمش از تـول
سركوب كرد و فعالین سوسیالیـسـت 
ـبـش را بـرای  و كمونیست ایـن جـن

. * ای كـرد مدتھای مدیدی حاشیه
ـیـن  جنبش كارگری ھم در یـك چـن
موقعیتی، با فشار و وزنـه دائـمـی 
ـیـشـتـر  خود سعی كـرده ھـر چـه ب
قوانین را به نفع خود سنگین نـگـه 

اما ھر زمانی كه اعتـراضـات .   دارد
ــن  ـی كـارگـری از چـھـارچـوب قـوان
مزبور عـبـور كـرده مـورد سـركـوب 
ـتـه و آنـجـا كـه  خونیـن قـرار گـرف

ــن تشــكــل ــی ــول ــئ ــوده مس ــای ت ای  ھ
ـانسـیـل  ـت ـتـرل پ ـن كارگران ھم توان ك

ـان ـی ـبـش كـارگـری را از  بن كـن جـن
ـلـی از  دست داده ـی اند و یا به ھر دل

كنترلشان خارج شده است، خود ایـن 
انـد و  مسئولین یا كنار گذاشته شده

ـنـی  یا با مجازات و جـرائـم سـنـگـی
ـنـجـا  نـكـتـه.  اند روبرو شده ای كـه ای

قابل توجه اسـت ایـن اسـت كـه از 
نظر دولـت اعـتـراض كـارگـری نـه 
ـیـن  تنھا فقط در چـھـارچـوب قـوان
نوشـتـه شـده اداری حـق دارنـد راه 
ـلـكـه  ـانـون، ب بیافتند و نـه خـارج ق
ـلـف و  مجالس، دادگاھـھـای مـخـت

ـنـد در  پارلمانھای مملكت مـی تـوان
ـا  ھمه موارد وارد عـرصـه شـده و ب

ـیـت  آوردن بھانه ھـائـی چـون مـوقـع
ای كـه  كشور و موقعیتی احتمـالـی

كشور با وقوع اعتصاب بـه آن وارد 
شود، قوانینی اضطـراری وضـع  می

كنند و از ھـرگـونـه اعـتـصـاب و 
ــد ــن ــن ــوگــیــری ك ــل ــراضــی ج ــت . اع

ھای كارگری ھـم،  مسئولین تشكل
ـانـون" از آنجا كه  " شھروندان مطیع ق

ھستند، تنھا با نق زدنـھـای مـجـاز 
ـیـن  ـلـه قـوان به ھمه قوانین و از جـم

 .گذارند اضطراری گردن می
ـانـونـی" این اعتراض  در یـك "   ق

. سطح عمومی و كالسیك آن اسـت
تا جایی كه به جمھـوری اسـالمـی 
مربوط است، چنین بحـثـی اصـوال 

در چــھــارچــوب .   بـی مــورد اسـت
قوانین اسالمی كارگر نه تنھا حـق 
ـلـكـه حـق ایـجـاد  اعتصاب ندارد، ب

در .   ھیچگونه تشكلی را ھم نـدارد
ـتـظـار اجـازه  ـیـجـه اگـر كسـی ان نت
ــری  ــراض كــارگ ــع و اعــت ــم ــج ت
ــت جــمــھــوری  ــی از دول ــن ـی ــچــن ـن ای
. اسالمی را دارد، ول معـطـل اسـت

از نظر رھبران جـمـھـوری اسـالمـی 
" اقتصاد مال خـر اسـت" به سادگی 

ـیـن " .   اعتصـاب حـرام اسـت" و  قـوان
ـا كـارگـر در  اسالمی در رابـطـه ب
ـاه  ھمین دو عبارت و اصطـالح كـوت

 .خالصه شده است

 ١از صفحه 
 

 !اعتراض كارگری نمیتواند منتظر اجازه دولت بماند
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ــی )   ٢ ــون ــرقــان ــراض غــی اعــت
كارگران ھم در چـھـارچـوب ھـمـان 

منتـھـا .   قوانین جاری مملكت است
ـبـصـره و  ـا ت قانون یا صریحا و یا ب
ــصــادی و  ــروط اقــت ــرط و ش ش
اسالمی و ملی و غیره، اعـتـصـاب 
ــوع  ـن ــراض كــارگـری را مــم و اعـت

ـایـد از زور  می ـنـد و كـارگـران ب ك
ــاده كــرده و  ــف ــت ــاتــه خــود اس ــب ســم
ـنـد كـه در  اعـتـراض سـازمـان بـدھ
ـاصـر  چنین مواقعی گـاھـا از عـن

شنویم كه حسـیـن شـان  رژیمی می
ھم كارگر است و پیغمبرشان بـوسـه 

در ایـن !   زنـد بر دستان كارگران مـی
ـاج بـه تـوضـیـح زیــادی  ـی ـاره احـت ب

 . نیست
ـقـل قـول اول  اما آنچه كه از ن

خواھم نتیجه بـگـیـرم  این نوشته می
دولـت " این است كه اگر منظـور از 

ـارگـــران  ــ ـــه ك ـــراض ب ـت ـازه اعــ اجــ
ایـن اسـت كـه سـركـوب "   دھـد نمـی
كند، دقیقا این ھمان مـعـضـلـی  می

است كه جنبش كـارگـری در ایـران 
ـا  و در یك سطحی در كـل جـھـان ب
ـایـد بـرایـش راه  آن روبـرو اسـت و ب

اگـر در جـائـی مـثـل .   حلی بیابـد
ـا  تركیه و یا سوئد و ھند كارگران ب
ـاسـت ھـویـچ و چـمـاق طــرف  سـی

اند، در ایران با سیـاسـت چـمـاق  بوده
ـاز ھـم چـمـاق طـرف  و چماق و ب

ـبـل از .   ھستند در نتیجه كـارگـر ق
ـا اطـالعـات و حـراسـت و  اینكه ب
شورای اسالمی كار و غـیـره روبـرو 

ـزی  باشد، می ـا چـه چـی داند كه ب
ـایـد بـكـنـد . طرف است و چـكـار ب

ـا  كارگر و فعال كـارگـری ای كـه ب
ـتـدا  یك چنین معضلی روبروست، اب
ـنـده كـارگـری و  به اعتراضات پراك
ـیـف ایـن  ـابـی ضـع ـی درجه سـازمـان

ــراضـات نـگــاه مــی ــد و بــا  اعـت ـن ك
ــه  ــب، ب ــه عــق ــن گــامــی ب بـرداشــت

ـات قـــوی ـــراضــ ـت ـــعـــدی  اعــ ـــر ب ت
ـتـه.   اندیشد می ایـم كـه  قبال ھم گـف

ــراضــات پــراكــنــده امــروز  ــت اگــر اع
ـیـجـه  ـت ـا ن جمھوری اسـالمـی را ت
ــظــر  ــی كــه كــارگــران در ن ــوب مــطــل
داشتند عقب نرانده، باید سـریـعـا بـه 
ـا كـارخـانـه و  فكر ایـن بـود كـه ب
ــراض  ــی اعــت ــغــل دســت كــارگــاه ب

باید روز بـعـد .   مشترك سازمان داد
ــراض، مــجــمــع عــمــومــی  ــت از اع

ـاره گـامـھـای  فراخوان داد و در ب
. مؤثرتر بعدی بحث و گفتگو كـرد

ــران كــارگــری در ھــمــه  ــد رھــب ــای ب
سطوح، دست در دست ھم گذاشـتـه 
ــھــای مشــخــص و  ــشــه عــمــل و نــق
ـبـش كـارگـری  كارسازی جلوی جن

ــد ــگــذارن ــن كــارگــری در .   ب ــالــی فــع
ــه  ــارخــان ــد ســراغ  Aك ــای ــمــا ب حــت

 Bكارگران اعـتـصـابـی كـارخـانـه 
بروند و خود را با فعالین كـارگـری 

از تـجـارب .   آن كارخانه مرتبط كنند
ـام  ـی ـنـد و پ ـن ـاده ك ـف ھمـدیـگـر اسـت
ھمبستگی كارگران كـارخـانـه خـود 

ـنـد ـات .   را بـه آنـھـا بـرسـان اعـتـصـاب
قدرتمند و سراسری فقط اینـجـوری 

ــد بـه وقــوع مــی ــدن ــون ــن .   پــی فــعــالــی
كارگری پتروشیمی تبریز در رابـطـه 

ـیـش از   ٥با خبر احتمال بیكاری ب
ھزار كارگر كارخانه ایـرانـخـودرو در 
تبریز چه عكس الـعـمـلـی از خـود 
ـات  ــ ـــدام ـان داده و چـــه اق نشــ

انـد،  مشخصی در دسـتـور گـذاشـتـه
ــادل نــظــراتــی شــده اســت ــب . چــه ت

ـز  كارگران اعـتـصـابـی فضـای سـب
ـا كـارگـران  ـاطـی ب ـب آبادان چـه ارت
ـادان  ــ ـاه آب ــ ـــگ ـاالیش ــ ـــراردادی پ ق

ــه ــد داشـت ـاد درد ھــمــه .   ان ــون آب خــات
ـیـن  ـال جامعه است، كـارگـران و فـع

ـنـد از آن  كارگری چگونه می تـوان
ــد و خــود را بــرای  ــن ــاده كــن ــف اســت
ـتـه  ـاف ـی نبردھای مھمتـر و سـازمـان

ــد ــن ــن ــری آمــاده ك ــا فــعــالــیــن .   ت آی
كارگری، چه در كـارخـانـه و چـه 
در بیرون از كارخـانـجـات، سـالـگـرد 

شـونـد  این واقعه را دور ھم جمع می
گـذارنـد  و تجاربشان را روی ھم می

و درباره تجارب خود و راه حـلـھـای 
كننـد؟  احتمالی بحث و گفتگو می

ـا، از  ـی این شیوه جاری در تـمـام دن
ـیـه و مصـر  آمریكا و كانادا تا تـرك

ـیـن سـر ھـم .   است و درست از ھـم
ـبـش كـارگـری  شاھد بودیم كـه جـن
مصر توانست خود را سازمان بـدھـد 
ـیـكـره پـوسـیـده  و ضربه كاری بـر پ
ــد ــت مــبــارك وارد كــن ــوم ــك . ح

حكومتی كه درجه پـوسـیـدگـی آن 
ــدگــی جــمــھــوری  ــوســی ــدازه پ بـه ان

 !اسالمی نبود
اگر كسی انتـظـار دارد كـه در 

ــوری اســالمــی مــی ــھ ــد  جــم ــوان ت
ـــراض  ـت ـــھـــم اعــ ـــراض، و آن ـت اعــ
ــكـنـد و جــمـھــوری  ــی ب غـیـرقــانـون

ــازه مــی دھــد و  اســالمــی ھــم اج

كند، او ھم ول مـعـطـل  سركوب نمی
ــمــی.   اســت ــك  امــا ن شــود وارد ی

جنگی ھم شد كه انتـظـار سـركـوب 
ـئـن  ھست، اما از گام بعـدی مـطـم
ــلــی بــرای آن ھــم  ــود و راه ح ــب ن

در نتیـجـه كسـی كـه وارد !   نداشت
شود و انتظار دارد كـه  این جدال می

ـایـد  از این جدال موفقتر بیرون آید، ب
بسیج نیرو كند و این فقط از طریـق 
ـنـون  متصل كردن اعتراضات ھـم اك

گـیـرد  جاری كارگری صورت مـی
 .كه به وفور شاھد آن ھستیم

 
دولت سرمایه دارھا 

طرفدار سرمایه 
 دارھاست

ـتـی را  ـا دول ـی در ھیـچ كـجـای دن
ــوان پــیـدا كـرد كـه طـرفــدار  نـمـی ت

چه آنـجـا كـه .   سرمایه دارھا نباشد
مستقیما مثل مبارك و بن علـی و 
ـارد  ـی جمھوری اسالمی میلیارد میل
از كـارگــران و مــردم تـھــی دســت 

چاپنـد و بـه حسـابـھـای خـود  می
ریزند، و چه آنجائی كه حـافـظ  می

قوانینی ھستند كه در ھـمـه آنـھـا، 
بالاستثناء مالكیـت خصـوصـی بـر 

 .وسائل تولید مقدس است
در نقل قول ابتدای این نـوشـتـه 

ـیـه : "آورده بودیم كه ـز عـل ھمـه چـی
ــن .   كــارگــر اســت ســازمــان تــامــی

اجتماعی بجـای ایـن كـه طـرفـدار 
كارگر باشد كامال طرفدار كارفـرمـا 

ـانـه.   است ای از  مرتـب بـه یـك بـھ
ــم مــی ــد كــارگــر ك ــا . "   كــن ــق دقــی
ــت ــور اس ــط ــن ـی ــمـ ســازمــان و .   ھ

ــه ــخــان ــی كــامــال  وزارت ھــای دولــت
ـنـد؛ بـرای  طرفدار كارفرماھـا ھسـت
ــن  ــری ــت بــزرگــت ــكــه خــود دول ایــن
ـیـن  ـاف مسـئـول ـا ن كارفرماست و ی
بلندپایه دولتی با ھزار و یك رشـتـه 
ـامـرئـی بـه كـارفـرمـاھـا  مرئی و ن

كـارگـری كـه ایـن را .   وصل اسـت
ــه یــك  مــی دانــد و ھــر روز ھــم ب
ـلـه بـه سـطـح  بھانـه ای شـاھـد حـم

معیشت خود و خانواده اش ھسـت، 
ـایـد  تنھا كاری كـه مـی تـوانـد و ب

ـفـکـر  بكند اینست که بـالدرنـگ ب
ـا  بسیج نیرو باشد که جنـگـش را ب
ــام  ــج ــه ســران ــم ب ــت و کــل رژی دول

ـتـظـر فـرشـتـه  نمی.   برساند ـن تـوان م
. راه میانبری ھم نیـسـت.   نجات بود

ــم از شـر جـمــھــوری  ـی اگـر بـخــواھ
اسالمی خالص شویم، این تنھـا راه 

باید متحد شد و اعـتـراضـات .   است
ـا قـدرت تـمـام بـه  غیرقانونـی را ب

 .پیش برد
----------------- 

 توضیح
ـنـجـكـاو *    خوانندگان عالقمند و ك

در ھمین رابـطـه را بـه دو نـوشـتـه 

" ای طبقه کـارگـر ھای توده تشکل" 
ھـا و  اتـحـادیـه" از منصور حكمت و 

ــعــتــی دوم ــالب صــن از نــاصــر "   انــق
 .دھم اصغری مراجعه می

 ٢٠١١ دسامبر ٤

  
 
 
 
 

 ابراھیم مددی 
 مجددا دستگیر شد

 
در آخرین لحظاتی كه در حال صفحه بندی نشریـه بـودیـم 
ـلـی اتـحـادیـه ھـای  ـل مطلع شدیم كـه سـازمـان بـیـن الـم

طـی اطـالعـیـه ای خـبـر )   آی تـی یـو سـی( كارگری
دستگیری مجدد ابراھیم مددی را منتشر كرده است  الزم 
به ذكر است كه ابراھیم مددی ھفته گذشته مـوقـتـا آزاد 

 .شده بود 
جنایتکاران حکومت اسـالمـی کـه در یـک بـحـران 
عمیق اقتصادی و سیاسی ھمه جانبه گیر کرده اند و از 
وحشت تنفر کارگران و مردم کارد بـه اسـتـخـوان رسـیـده 
خواب مرگ میبینند راھی بجز ارعـاب و دسـتـگـیـری 
فعالین کارگری و اذیت و آزار مـردم در مـقـابـل خـود 

این رژیم رفتنی است و این تشبثـات دردی از .  نمیبینند
فشـار بـه فـعـالـیـن کـارگـری و مـردم .   او دوا نمیکـنـد

معترض نتنھا کسی را مرعوب نمیکند بلکه فقط خشم 
بـه ایـن .   و نفرت عمومی جـامـعـه را افـزایـش مـیـدھـد

دستگیریھا و فشار به فعالین کارگری باید بطور جـدی 
 .اعتراض کرد و پاسخ دندان شکنی به این جانیان داد

ابراھیم مددی و رضا شھابی و کلیه کارگران زندانی 
و زندانیان سیاسی باید فـورا و بـدون قـیـد و شـرط آزاد 

 . شوند
 *** 
 

این شماره نشریه با یک روز تاخیر منتشر شد و خبر فوق، امروز 
 کارگر کمونیست.   آذر بدست ما رسید١٦چھارشنبه 
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ـتـی ایـران خـودرو، طـبـق  گروه صنـع
ــه  ــت ــه کــارگــران گــروه " گــف نــام

ـتـی  ایـران خـودرو بـه وزارت  صـنـع
ــش از صـد ھــزار كــارگــر "   کـار بــی
تـوانـد  كـارگـر مـی"  صد ھزار.  "دارد

نیروی عظیـمـی .   یك شھر را بلرزاند
است كه خود با صدھا ھزار كـارگـر 
دیگر و ھزاران ھزار عضـو خـانـواده 

ـاطـنـد ـب یـكـی از .   كارگری در ارت
ــامــه  ــتــه، ن ــف ــار مــھــم ایــن ھ ــب اخ
اعتراضی بـخـش وسـیـعـی از ایـن 
ـیـش نـویـس  ـا پ كارگران در رابطه ب

ـامـه .  اصالحیه قانون كار است این ن
ـیـش از   ٦٠اعتـراضـی امضـای ب

ـارگـــر از  ــ ـزار ك  شـــركـــت ٣٠ھــ
ـتـی را  زیرمجموعه این گروه صـنـع
ـیـش نـویـس  ـا آخـریـن پ در رابطـه ب
اصالحیه قانون کار رژیم اسـالمـی 

ــامــه.   بــر خــود دارد ــن  ن ای كــه ای
ــد حــاوی  كــارگــران امضــا كــرده ان

در .   نكات ارزنـده و مـھـمـی اسـت
ــای  ــامــه از حــذف شــركــتــھ ــن ن ای
ـــراردادی در  ـــكــاری و ق ـــمــان ـی پـ
كارھائی كه دائم ھستند حـرف زده 

به بی تشكلی اعـتـراض .   شده است
از پایان دادن به اضـافـه .   شده است

كاری اجباری و اخراج كارگـران، از 
كارفرما بودن دولت و غیره و غـیـره 

ـا صـراحـت .   حرف زده شـده اسـت ب
ـیـم  نـمـیم ا   :   " گفته شده است خـواھ

ن س ا ن ي ان د گ ي   زم ا   ح ق   ، ب ا ش ي م ده ب ر
ن د گ ي ز ي م   ك ه   ام ا   م ي خ و .   داریــم

ـنـحـوی از " .   داشته باشیمش اي س ت ه    ب
ـای  ـیـش پ بسیاری از معـضـالت پ
جنبش كارگری حرف زده اسـت و 

 .به آن اعتراض كرده است
 

 ھای نامه نقطه ضعف
ـقـطـه ضـعـف  این نامه اما از دو ن

گـالیـه از )   ١:   بـرد عمده رنـج مـی
عملی نشدن قانون كـار فـعـلـی، و 

مـن در .   تفرقه در بین كارگـران)  ٢
ـقـطـه ضـعـف اول  این یادداشت به ن
ـیـن  كه ھمانا خـود را درگـیـر قـوان

ــوری اســالمــی مــی ــھ ــد،  جــم كــن
ـارھـا بـه ایـن نـکـتـه .   پـردازم نمـی ب

ایم که نباید خود را عـالف  پرداخته
امـا .   قوانین جمھوری اسالمی كـرد

ـادآوری و  یـک نـکــتـه را بــایـد ی
تاکید کنم که کارگران با خـوانـدن 

ـامـه از خـود مـی پـرسـنـد از  این ن
ـانـون کـار  ـز ق عملی نشدن چه چی
گله باید داشت؟ قانون کـاری کـه 
اساسش ضد حرمت و موجودیـت و 
ـلـی  حق کارگر است و درصـد خـی
ـنـد  باالئی از بندھای آن برای بـه ب
ـا  ـا ب ـاق ـف کشیدن کارگر اسـت و ات
عملی شدن ھمین قانون کـار اسـت 
که کـارگـران را بـه ایـن فـالکـت 
ـایـد روشـن  کشانده اسـت؛ آنـگـاه ب
باشد از عملی نشدن چه چیز گلـه 

جریان ضـد کـارگـری خـانـه .  دارند
کارگر و شوراھـای اسـالمـی كـار 
ــی کــه  ــھــا جــائ ــن ســال ــمــام ای ت
ـا سـایـر  جاسـوسـی و ھـمـکـاری ب
ـتـوانسـتـه  ارگانھای سرکوب رژیم ن
اعتراض کارگری را مـھـار کـنـد 

اند کـه اعـتـراض  آنگاه تالش داشته
ـانـون  کارگـران را حـول دفـاع از ق
کار فعـلـی و عـمـلـی شـدن آن و 

ـنـد ـزه کـن ـی ـال طـبـعـا .   امثال آن کـان
ـابـل  ـق کارگر مـجـبـور اسـت در م

ـانـون کـار کـه حـق "  اصالح"  این ق
دیگری از کارگر ضایع میکنـد و 
ـتـر  یا زنجیرھای پایـش را مـحـکـم
میکند اعتراض کند اما کشـانـدن 
ـانـون کـار  کارگر بدنبال دفـاع از ق
ـات ضـد  ـان ـیـن جـری فعلی کار ھـم
کارگری خانه کارگر و شـوراھـای 
ـایـد  ـب اسالمی است که کـارگـران ن

 .از آن غافل باشند
اما نكته دوم از آن جھـت مـھـم 

ــی ــه م ــت ك ــت  اس ــمــی ــد اھ ــوان ت
ــامــه را  ــراضــات مــنــدرج در ن اعــت

در .   یكسره تحت شعـاع قـرار بـدھـد
ـامـه آمـده اسـت : بخشی از ایـن ن

قانون گذار بقدری از مرحلـه پـرت " 
دانـد کـارھـای  است که حتی نمـی

خدماتی ھیچ ربـطـی بـه جـامـعـه 
ـنـده .   کارگـری نـدارد کـارگـر آفـری

ـازوانـش کـار .   کار است کارگر با ب
ــد مــی ــه .   کــن ــارگــر خــدمــات ب ک

ــارگــر ارزش .   دھــد کســی نــمــی ک
کند، که سود آن نصـیـب  تولید می

ــه داران  ــرمــایــان و ســرمــای کــارف
مطمئن نیستم كـه در . . . "   گردد می
 ھزار كارگری كه پای ایـن ٦٠بین 

ـیـر از  نامه را امضا گذاشته اند، بـغ
ــن نــامــه، كــس  ــنـده ای ــم كــن ــظــی ـن ت
ــاران،  ــرســت ــمــان، پ ــعــل ــگــری م دی
ــان  ــی ــمــاعــی، مــرب مــددكــاران اجــت
ـانـكـھـا،  مھدكودكھا، كارمندان جز ب
رانندگان اتوبـوسـرانـی و صـدھـا و 
ھزاران ھزار كارگر خدمـاتـی دیـگـر 
در این مملكت را كارگـر بـحـسـاب 

ـیـسـت جـدا !   نیاورد ـلـوم ن حتی مـع
ــتــری و  ــزاران كــارگــر دف كــردن ھ
ـیـن شـركـت ایـران  خدماتی در ھـم
ـامـه  خودرو ھم چـه كـمـكـی بـه ن

ـلـه ! رسانـد مزبور می ـا ایـن جـم ؟ آی
صرفا بخاطـر ایـن وارد شـده اسـت 

ــودن" كــه  ــنــده "   پــرت ب ــم كــن ــظــی تــن
ـادآوری  اصالحیه را به مـخـاطـب ی
ـامـه  ـنـده ایـن ن ـن كند؟ آیا تنظیـم ك
ـقـد اسـت كـه بـدون كـار  واقعا معت
ـلـی امـكـان حـمـل شـدن  راننده تـری
قــطــعــات خــودرو از یــك شــركــت 
زیرمجموعه ایران خودرو به شـركـت 
ـپـذیـر  دیگر از آن برای مونتاژ امكان
ـقـد اسـت  است؟ آیا ایشان واقعا معت
ــوس امــكــان  ــده اتـوب ـن كـه بـدون ران
جابجا شدن صد ھزار كـارگـر ایـران 
ـپـذیـر  خودرو به ایـن راحـتـی امـكـان
ـار  است؟ واقعا جایگاه معلم و پرسـت
ـیـد ثـروت  در جنبش كارگری و تول
ـیـسـت؟  و ارزش اضافه را متوجـه ن

ـنـد كـه  ایشان آیا واقعا فـكـر مـی ك
بدون كارمند بانك، براحتی سـر ھـر 

ـتـھـای  ماه می ـتـر شـرك توان بـه دف
ـانـكــاری رفـت و از مـنـشــی  ـیـم پ

 ھـزار تـومـان را ٤٠٠خواست كـه 
بشمـارد و بـه تـك تـك صـد ھـزار 
ـا واقـعـا  ـادشـده بـدھـد؟ آی كارگـر ی
ــن  ــك تـك ای نشـان دادن جــایـگـاه ت
ـیـد سـود و ثـروت در  كارھا در تول

 جامعه امروز كار سختی است؟
ـامـه، بـه  ـتـم كـه در ایـن ن گف
مسـائـل و مـعـضـالت مـھـمـی از 

جنبش كارگری اشـاره شـده اسـت؛ 
اما اگر این جنبه نامه یعـنـی جـدا 
ــخــشــی از کــارگــران از  کــردن ب

ـارگـــری"  ــه کــ ـامـــع ـــگـــوی "   جــ ال
اعتراضات و نگاه جنبش كـارگـری 
ــه وضــع  ــراض ب ـارزه و اعـت بـه مــب
ـفـرقـه  موجود باشد، بدام ایجاد یك ت
اساسی در جنبش كارگری خواھیـم 

ـامـه مـھـم .   افتاد ـامـه، یـك ن این ن
اعتراض به وضع موجود است، امـا 
ـیـدی  این خط که میان کارگر تـول
ـانـدازد صـدای  و خدماتی تفرقه می

ـقـمـه .   جنبش كارگری نیـسـت نـه ل
نان بیشتری بر سر سـفـره كـارگـران 

آورد و نــه بــاعــث پــیــشــروی  مــی
. شـود سیاسی جنبش كارگری مـی
ـالـی مـی كشـانـد  اتفاقا ما را به كان

ــم در حــال كشــف  ــد دائ ــای ــه ب ك
، اینـكـه چـه كسـی " كارگران ناب" 

ـیـسـت،  كارگر است و چـه كسـی ن
ــازوی  ــارگــران ب ــیــف از ك كــدام ط
كارگری دارند و كدام یكی نـدارنـد، 
كدام یكی دستان پینه بسـتـه تـری 
دارند و كدام یكی نـدارنـد و غـیـره 
ــدن  ــب ران ــه جــای عــق ــم و ب ـاشــی ب
ـبـش  تعرضات رژیم اسالمی بـه جـن
ــردن  ــدا ك ــری، در حــال ج كــارگ
ـاشـیـم . صفوف خود از ھـمـدیـگـر ب

جنبش كارگری به اتحاد بیـشـتـری 
ھای مختلف خود احتیـاج  بین بخش

اعتراضات چند سال اخـیـر و .   دارد
ـلـمـان  ـیـن مـع پتانسیل اعتـراضـی ب
ـان  خـــواب راحـــت را از چشـــمــ
ــوده اســت . جـمــھــوری اســالمــی رب

ــركـــت  ــران ش ـارگ ــ ـات ك ــراضــ اعــت
ــن  ــری ــوســرانـی واحــد از مــھـمــت اتـوب
ـبـش  اعتراضات چند سال اخـیـر جـن

واضـح اسـت .   كارگری بـوده اسـت
ـامـه  كه كس و یا كسانی كه ایـن ن

ـنـظـیـم كـرده انـد از اعـتـراضـات  را ت
ھای مختلف جنبش كارگـری  بخش

رسـد كـه  بعید بنظر مـی.   خبر دارند
ـانـكـاران و لـغـو  كسی از حذف پیـم
ـیـت  كار قراردادی حرف بزند و وضع
ــران را  ــط كــار در ای بـرده وار شــرای
ــد و در عــیــن حــال  ــن ــادآوری ك ی
ـفـرقـه  گوشه چشمی ھم به ایجاد ت
در بین صفوف كارگران داشته و از 
عملی نشدن قانون كار فـعـلـی ھـم 

رسد كـه  به نظر می! گله مند باشد
كس و یا كسانی در البالی نـكـات 
ـامـه،  اعتراضـی مـنـدرج در ایـن ن

انـد و  نكات تفرقه اندازانه وارد كـرده
ــد ــده ان ــه ھـم رسـان ـی ــق ! بـه امضــا ب

فعالین جنبـش كـارگـری كـه دائـم 
ھا و توطئه گریـھـا را  باید این حیله

ـایـد  ـار دیـگـر ھـم ب خنثی كننـد، ب
تر عمل كنند و نـگـذارنـد  ھوشیارانه

ــری و جـــو  ــراض كــارگ از اعــت
ـاده  ـف اعتراضی در جـامـعـه سـواسـت

 !بشود
ــن بــاره زیــاد  ــرحــال در ای ــھ ب

شود نوشت و زیان بیش از حـد  می
ــش كــارگــری را  ــب ــه حــال جــن آن ب
ـتـوان تـوضـیـح داد، امـا  ـی بیشتر م
امیدوارم كه چنین گـرایشـی، اگـر 
اساسا بتوان آن را یك گـرایـش زنـده 
در جنبش كـارگـری ایـران دانسـت، 
ـیـسـت و  ـال ـیـن سـوسـی ـال توسط فـع
كمونیست جنبش كـارگـری، حـتـی 
ــش  ــب ــحــاد صــرف جــن ــخــاطــر ات ب
كـارگــری ھــم كـه شــده، مــنــزوی 

 .شود
 ٢٠١١ دسامبر ٥

 ! اعتراضات كارگری باید اتحاد كارگران را بدنبال داشته باشد
 "خودرو کارگران ایران"در حاشیه نامه اعتراضی 

 ناصر اصغری

 

 کارگر کمونيست 
را تکثير کنيد و آنرا بدست 

دوستان و آشنايانتان 
 !برسانيد
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 آخر سال و 
 !دستمزدھای کارگران

ــه آخــر ســال  ــزدیــک شــدن ب ــا ن ب
ـیـن حـداقـل دسـتـمـزد  ـی موضوع تـع
ــک  ــی ی ــران در ســال آت کــارگ
ـان  موضوع مـھـم و جـاری در مـی
فعالین کارگری و تـوده کـارگـران 

ـان .   باشد می جنب و جـوش در مـی
ـزایـش  کارگران بـر سـر ضـرورت اف
ـامـیـن  دستمزدھا به نسبت تورم، و ت
حداقل معیشت کارگران یک امـر 
ـقـه کـارگـر  حیاتی بـرای کـل طـب

ـاشـد بوده و می ـیـش .   ب از مـدتـی پ
نیز مباحث حول و حوش ایـن آغـاز 

اما قبل از اینکه بر سـر .  شده است
میزان افزایش دستمزدھا و رابطـه آن 

ـنـه ـزی ـقـر و ھ ھـای  با گـرانـی و ف
ــد گــذرا  ــای ــم، ب ــردازی ــپ ــارگــران ب ک

ای به دستمزدھـای فـعـلـی و  اشاره
ـا در پـرتـو آن  ـاشـیـم ت تورم داشته ب
ــمــزد  ــل دســت ــداق بشــود دربــاره ح
کارگران برای تامین زندگـی شـان 
ـتـر صـحـبـت  برای سال آینـده روشـن

 .کرد
براساس مصوبه شورای عـالـی 
کار رژیم، دولت و مجـلـس حـداقـل 

ـیـش از   درصـد ٨٥دستمزد برای ب
جمعیت کـارگـری شـاغـل رقـمـی 

 ھـزار تـومـان در ٣٧٠ تا ٢٦٧بین 
ـاشـد مـاه مـی دولـت ادعـا کــرده .   ب

 ٩است که کارگران سال گـذشـتـه 
. انـد درصد افزایش دسـتـمـزد داشـتـه

 درصد تـورم ١٠این رقم با احتساب 
اینھا نظر رسـمـی .   حساب شده است

حکومت در مورد حداقل دسـتـمـزد 
ــزایــش آن مــی ــزان اف ــی ــاشــد و م . ب

ــرداخــت  ــن مــوضــوع پ ــر ای عــالوه ب
ھای نقـدی را دولـت در ایـن  یارانه

خـود .   آمار و ارقامش جا داده اسـت
حکومت وبانک مرکـزی گـرانـی 

ـیـن  ـا ١١و تورم را ب  درصـد ١٩ ت
ــه  اعــالم کــرده ــی شــرمــان ــد و ب ان

مدعی ھستنـد کـه دسـتـمـزدھـای 
ــورم حســاب  ــر اســاس ت کـارگــران ب

تــازه گــرانــی واقــعــی .   شــده اســت
ـاالی  ـتـی ب ـام دول ورای آمار و ارق

ـا بـعـد از ٣٥ ـاق ـف  درصد بـوده و ات
ھـا  اجرای طرح ھدفمند کردن یارانـه

ـتـه ٣٥ھم گرانی باالی   درصـد رف
 .است

ــــل  ـا در مــــورد حــــداق امـــ
ــزد ــم ــت ــده دس ــن ــال آی ــای س ــر .   ھ ــی اخ

شورای عالی کار و وزارت کـار و 
ــھــا و شــوراھــای  ــه کــارگــری خــان
اسالمی دوباره شروع به اظھار نـظـر 
ــمـزد و  ـزان حـداقـل دسـت ـاره مــی درب

ـنـھـا .   انـد افزایش دستمزدھـا کـرده ای
اند که بر اساس آمـار و  اعالم کرده

ـزان  ارقام ارائه شده درباره تورم و مـی
ــه ــن ــزی ــارگــران،  ھ ھــای زنــدگــی ک

ـا ٧احتمال افزایـش   درصـدی ٩ ت
ـاشـد و  دستمزدھا دوراز انتظار نمـی ب

دولت و شورای عالی کـار ھـم بـه 
ـا ایـن  نظر می رسد به احتمال زیاد ب

ـزان .   افزایش موافقت نمایـد امـا مـی
ـاد  ـن واقعی تورم چقدر است؟ با اسـت
ـام دسـت انـدرکـاران  به آمـار و ارق
ارگانھـا و دسـتـگـاھـھـای درگـیـر 
ـات حـکـومـت، گـرانـی  دراقتصـادی

ـا ١٩ تا ١١بیین   ٢٤ و بـعـضـا ت
ایـن حـرف !   درصد ثبت شـده اسـت

مقامات حکومتی و مـعـاون وزیـر 
ـاشـد کار مـی ـارتـی ایـن .   ب بـه عـب

ـنـد کـه  حضرات خودشان ھم می دان
آمار وارقام ارائه شده درباره گـرانـی 

. شـونـد دروغ بوده و دستکاری مـی
دستکاری آماری دیگـر جـزیـی از 

 .سیاست رسمی حکومت است
موافقان ومخالفان میزان اعـالم 
تورم و افزایش حـداقـل دسـتـمـزدھـا 
ـیـشـنـھـاداتشـان بـرای  برای اثبات پ
ـام  افزایش دستمزدھا، به آمـار و ارق
دستـکـاری شـده ھـمـکـارانشـان در 
ــگــر رجـوع کــرده و  بـخــشــھــای دی

ــمــزدھــا"  را "   ضــرورت افــزایـش دســت
ــد اثــبــات مــی ــمــایــن در مــجــمــوع .   ن

ھـای  مباحثی که بین دار و دسـتـه
ــه  ــی در جــریــان اســت، ب حـکــومــت

ـیـن  ـا ٨احتمال زیاد افزایـش ب  ٩ ت
ـنـده  درصدی دستمزدھا برای سال آی

ھـای  ھمه طرف.   دوراز انتظار نیست
ــاحــث مــربــوط بــه  درگــیــر در مــب
ــزیــش تــک  ــزدھــا روی اف ــم ــت دس
رقمی حداقل دستمزدھا با ھـم نـظـر 
ـان و  ـی بوده و فقط تفاوت در شیوه ب
ـام در ایـن مـوارد  ارائه آمـار و ارق

جالـب اسـت کـه بـرخـی .   باشد می
ـاحـت و  ـا وق کارشناسان حکومت ب
ـیـن  ـقـر را ب بی شرمی تمام خـط ف

ـیـون تـومـان اعـالم ١ تا ٧٥٠ ـل ـی  م
کننـد وحـداقـل دسـتـمـزدھـا را  می

ـقـر .    ھزار تومان٣٠٠ گرچه خط ف
ـیـن  بیش از این ارقام اسـت امـا ھـم

ـار ٣یعنی ھمه کارگران شـاغـل   ب
ـنـد زیر خطر فقر زندگی می و .   کـن

ــت  ــعــی ــه ای از وض ــوش ــن گ ای
ــشــت  ــدگـی و مــعــی ــار زن ــب فـالکــت

کـارگـران .   کارگران را نشان میدھد
ــدگــی  ــر زن ــر خــط فــق ــران زی در ای

ــل  مــی ــد، و افــزایــش حــداق ــن کــن
دستمزد مورد نـظـر حـکـومـت ھـم 
نتنھا کمکی بـه وضـع زنـگـی و 
ـا  معیشت کارگران نمیکند بلـکـه ب
افزایش گرانی و تورم قـدرت خـریـد 
ـیـن  ـائ کارگران از وضع فعلی ھـم پ

 .تر خواھد شد
ــطــور  ــد ب ــای ــمــزدھــا فــورا ب دسـت

ــد ــل .   اســاســی افــزایــش یــاب حــداق
 میلیـون تـومـان ٢دستمزد کمتر از 

ـقـر را  ھمچنان زندگی زیـر خـط ف
ـیـش یـکـی از . بدنبال دارد مدتی پ

عوامل رژیم اشـاره کـرد کـه خـط 
ـیـون و  فقر در حال حاضر یک میل
ششصد ھزار تومان است و در سـال 

ـیـون مـیـرسـد، ایـن ٢آتی به  ـل ـی  م
حرف یکی از عـوامـل حـکـومـت 
ـان اخـتـالفـاتشـان  است که در جـری

ـز .   بروز میکند ـی در ھمیـن رابـطـه ن
مدتی قبل تشـکـلـھـای کـارگـری 

 میلیون تـومـان ٢تاکید کردند که 
حتی کفاف یک زندگی انسـانـی 

ـابـرایـن .   را برای کارگران نمیکند بن
ــه  ــســت کــه چــگــون ــوم نــی مــعــل
ــادگــی از  ــاران رژیــم بس ــک ــت ــای جــن
ــمــزدی حــرف  ــزان حــداقــل دســت ـی م
میزنند که بر اساس حرف خـودشـان 
یک سوم خط فقر و بطور واقـعـی 
ـقـر  ـنـجـم خـط ف کمتـر از یـک پ

ـزایـش دسـتـمـزد و .   است مطالبه اف
ـقـه  گسترش آن به ھمه جمعیت طـب

ــه  ــک ــرازایــن ــظ ــرف ن ــر، ص کــارگ
ــون کــار  ــول قــان کــارگــران مشــم
ـا نـه، یـک  کذایی رژیم ھستند ی

ـاشـد مطالبه اساسی مـی ـارزه .   ب مـب
ـیـون ٢برای افزایش دسـتـمـز  ـل ـی  م

ای کامال مشـروع و  تومان مطالبه
حـکـومـت دزدان و .   باشـد بحق می

ـقـط  قاتالن ھزاران میلیارد تـومـان ف
ـارد  دزدی می ـی ـل ـی کنند، ھـزاران م

صرف دم و دستگاه سرکـوب و در 
ـنـد، و  قدرت نگه داشتنش مـی کـن

رسـد مـدعـی  به کـارگـر کـه مـی
ــد  ـی ــول ــد، ت ــول نـدارن ــد کــه پ ـن ھسـت

جـمـھـوری اسـالمـی . . !   خوابیده، و
سرمایه داران حکومت سازمانـدھـی 
شده استثمار کارگران و سرکـوب و 

ـاول اســت ــه . چـپ بـرای دامــن زدن ب
جنبش افزایـش فـوری دسـتـمـزدھـا 

 .باید به میدان آمد
 

 بازھم در باره 
 !آمار بیکاری

ــگ و  ــک ســال جــن ــد از ی ــع ب
ھا و مرکز آمـار و  دعواھای دولتی

ــرکــز  ــره م ــم، بــاالخ ــس رژی مــجــل
ـیـکـاری را اعـالم  آمارنرخ رسمی ب

براساس این آمار نرخ رسـمـی .   کرد
ـاشـد١/١١بیکاری  ـب .  درصـد مـی

ــرخ  ــعــد از اعــالم ن ــه ب ــالفــاصــل ب
ـاران و  ــدرکــ ــت ان ـــکــاری دس ـی ـ ب
ــق مــرکــز آمــار و  مســدوالن ســاب
ـتـه و  وزارت کار رژیم موضع گـرف
ـیـکـاری  اعـالم کـردنـد کـه نـرخ ب

ــد اســـت٢٤بــاالی  ـــن .    درص ای
ھـا  بررسـی:.   جماعت اعالم کرده اند

 درصد از ٧/٢٤دھند که  نشان می
ـا ١٥جمعیت فعال گـروه سـنـی   ت

ـیـن .    ساله، بیکار ھستد٢٤ در ھـم
ـائـم  ـیـدی، ق رابطه جدیدا خلیل سـع
ــرکــز آمــار در  ــق م ــام ســاب مــق
گفتگـویـی بـه دخـالـت مسـئـوالن 
ـتـی در آمـارھـای کـالن  ارشد دول

مـن در :   " اشاره کرده و گفته اسـت
ـتـم در مـرکـز آمـار  ـی دوران مسـئـول
ایران، موارد متعددی از این گـونـه 

ـال .   فشارھا را شاھد بودم بـرای مـث
در زمان دولـت نـھـم، مـرکـز آمـار 
ـیـد کـرده  ایران نرخ بیکاری را تـول
بود و قصد داشت آن را ارائه کـنـد، 

ـیـس جـمـھـور  ولی معاون اول وقت رئ
مطلع شد که نرخ بیکـاری نسـبـت 

ـتـه  به دوره ـاف ـزایـش ی ـبـل اف ھای ق

است، پس به صراحـت اعـالم کـرد 
 !که آمار اصالح شود

ـز دیـگـر  اما واقعیت جامع چـی
ـنـد  خودشـان مـی.   گوید را می گـوی

ـیـش از نصـف ٥٠  درصد صنایـع ب
ــارگــرانشــان را اخــراج کــرده ــد ک . ان

ـیـدی  صدھا کارخـانـه ومـرکـز تـول
از ایجاد اشـتـغـال .   تعطیل شده است

بـحـران در .   میلیونی خبری نیـسـت
ـیـد  بخش ھای صنعتی و رکـود تـول

ــر شــده اســت مــزمــن کــارگــران .   ت
 .امنیت شغلی ندارند

سیاست دستکاری آمارو اعـالم 
ـاسـت  ارقام  اعداد دروغ یـک سـی
ھمیشگی دولت و کـل حـکـومـت 

دولـت بـرای نشـان دادن . بوده است
ـتـصـادی اش"  " رشد و شکوفایی اق

ـیـکـاری را  رسما آمار مربوط بـه ب
مـرکـز آمـار .   دست کاری میکنـد

ماھھا مشغول شست و رفت کـردن 
ـا ھـر .   شـود آمار دولتی مـی ـت ـای نـھ

ـام خـودش  مسئول رژیم آمـار و ارق
ھـر کـس بـرای .   دھـد را ارائه مـی

استفاده باند و دار و دستـه خـودش، 
ـات  ـتـخـاب ـزدیـک ان بویژه االن که ن

ـبـخـواھـی  حکومتی مـی ـاشـد، دل ب
ـبـش را از  آمار ارائه می دھد تا رقی

واقعیت ایـن اسـت .   میدان بدر بکند
ـای  ـیـت جـوی که بیش نصـف جـمـع

ـاشـد کار عمال بیکار می ـارزه .   ب مـب
ـیـج  با بیکاری و ایجـاد اشـتـغـال ھ
ـبـوده و  ـلـه حـکـومـت ن موقع مشغ

ــاھــی طــرحــی .   نــیــســت ھــر از گ
ای میلیاردھا تـومـان  عده.  آورند می

ــی ــول م ــروژه پ ــد و پ ــورن ھــای  خ
اشتغالزایی را نیمـه کـاره ول کـرده 

ـاح .   و در میـرونـد ـت ـت ـن کـارخـانـه اف
ــی  ــگ ــســت ــک ــالم ورش ــرده اع ــک ن

احـمـدی نـژاد ھـر مـاه .   کننـد می
کـنـد ولـی  دھھا پروژه افتتـاح مـی

به اعتراف خود مقامات حکومتـی 
ـیـکـاری نـدارد . فرقی در کاھش ب

ـبـل  حمھوری اسالمی و دولت از ق
ــزاران  ــاران ھ ــک ــی ــم ب ــی نــیــروی عــظ

. کشـنـد میلیارد تومان پول باال مـی
دولت به عنوان بزرگترین کـارفـرمـا 
ـاسـتـھـای ضـد کـارگـریــش  ـا سـی ب
مسئول مستقیم افزایش بیکـاری و 

ـاشـد وضعیت فـعـلـی مـی بـرای .   ب

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی
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ـیـکـاری اول  پایان دادن به معضل ب
 .باید حکومت را به زیر کشید

 
 جان رضاشھابی 

 !در خطر است
ـیـن کـارگـری  ـال رضا شھابی از فع
بیش از یک سال و نیم اسـت کـه 

ـاشـد دستگیر و در زنـدان مـی در .   ب
ــن بــار  ــدی ــدت چــن ــن م طــول ای
جمھوری اسالمی برای ایـن فـعـال 
کــارگــری دادگــاه مــحــاکــمــه راه 
انداخته و احکامی نیز صادر کـرده 

در این میان مسـئـوالن زنـدان .  است

و قاضـی مسـئـول ایـن پـرونـده در 
انـد کـه  روزھای اخیـر اعـالم کـرده

باید در ایـن مـورد "   مراجع دیگری" 
بخشی از سـیـسـتـم .   تصمیم بگیرند

ــم کـــه  ـاه رژی ــی و دادگــ قضــای
رسیدگی به این پرونده به آن سـپـرده 
شده است، اتـھـام رضـا شـھـابـی را 

ـیـگـانـگـان"  ـاب اعـالم کـرده " ارتباط ب
در ھمین رابـطـه در روزھـای .   است

اخیر خانم ربابه رضایی ھمسر رضـا 
ـا بـرخـی از  ـتـگـو ب شھابی در گـف

ـیـت وی  رسانه ھا گزارشی از وضـع
ـتـه .  ارائه داده است خانم رضایی گف

است که رضـا از اول آذر مـاه در 

اعتراض به بالتکلیفـی پـرونـده اش 
دست به اعتضاب غدا زده و اعـالم 
کرده است که تا رسیدگی نـھـایـی 
به پرونـده اش دسـت از اعـتـضـاب 

در رابــطــه بــا .   بــرنــخــواھــد داشــت
وضعیت جسـمـانـی رضـا شـھـابـی، 
خانم رضایی گفته اسـت کـه وی 
ــی  ـاراحــت ــوده و بشــدت از ن ــمـارب ـی ب

ـا بـه  قلبی و معده رنج می برد و ت
حال چندین بار تقاضای مـرخصـی 
ـار  استعالجی کرده است کـه ھـر ب
به دلیلـی مسـئـول زنـدان اویـن رد 

ــد کــرده ــگــر .   ان وی یــک بــار دی
ـاط " تاکید کرده است که اتھام  ـب ارت

از طـرف شـھـابـی و "   با بیگانگـان
ــاد و  ــش رد شــده و اســن ــل ــی وکــل
. مدارکی در این مورد وجود نـدارد

ـقـد اسـت کـه مسـئـوالن  ـت وی مـع
زندان اوین، دادگاه و مسئول پـرونـده 
ـا  ـیـم گـیـری ب و مراکز دیگر تصم
این بـرخـوردھـایشـان جـان و ادامـه 
زندگی رضا شـھـابـی را بـه خـطـر 

 .اند انداخته
ــح اســت کــه  ــی ــوض ــه ت الزم ب

ھای کـارگـری جـھـانـی و  اتحادیه
رھبران و فعالین کارگری داخـل و 
ــارج کشــور بــرای آزادی رضــا  خ

ھای متعـددی را در  شھابی برنامه

ــواھــان آزادی  ــه و خ ــورداشــت دســت
ـان .   فوری وی شده اند در ایـن مـی

ــط  ــه فــق ــوری اســالمــی ن ــھ حــم
واکنشی به این اعـتـراضـات نشـان 
ـــه  ـان ـــکـــه بـــی شـــرمــ ـل ــ ـــداده، ب ن

را در ایـن "   ارتباط بابیگانگان" دوبار
جـمـھـوری .   مورد طرح کـرده اسـت

اسالمی را بـرای آزادی فـوری و 
بدون قید و شرظ رضـا شـھـابـی و 
تمامی فعالیـن کـارگـری زنـدانـی 

 .*باید زیر فشار گذاشت

 

حدود یک ھفتته پیـش دور اول و 
ای  مھم از یک انتخابات سـه دوره

ـایــنـدگــان  ــم ــیـن ن ـی ــع ــرای ت مصـر ب
ــرفــت ــمـان مصـر صـورت پـذی ـارل . پ

اخبار اولیه حاکـی از آن بـود کـه 
 درصد از افـراد واجـد ٦٣بیشتر از 

ـات رای داده ـتـخـاب . انـد شرایط در ان
ولی بررسیـھـای بـعـدی نشـان داد 
ـیـشـتـر  که تعداد شرکت کنندگان ب

ـبـوده اسـت٥٢از  قـاضـی .    درصد ن
ـتـه اسـت کـه مـوقـع  انتخابات گـف
اعالم اولیه آمار بسیار خسـتـه بـوده 

جالب ایـن اسـت کـه ارتـش .   است
تعداد شرکت کنندگان را بیشتـر از 

ـــود٧٠ ــرده ب ــالم ک ــد اع .  درص
ـیـض،  ـق مجموعه این آمار ضـد و ن
ـلـه  باضافه مسـائـل دیـگـر، از جـم
ـان یـکـی از  اینکه تـمـام سـرپـرسـت

ھای انتخاباتی در اعـتـراض  حوضه
ـات صـنـدوقـھـا را  به شرایط انتـخـاب
ترک کردند و مواردی از تـھـدیـد 
رای دھندگان از طـرف اسـالمـیـھـا 
مشاھده شده است، مشروعیـت ایـن 

آمـار .   انتخابات را زیر سوال میبـرنـد
ـار حـاکـی از آن اسـت کـه  و اخـب
حــزب آزادی و عــدالــت از اخــوان 

 درصـد آرا و ٣٦المسلمین با حدود 
ـا حـدود   ٢٥حزب النور از سلفیھا ب

ـنـد ـات ھسـت . درصد آرا برنده انتـخـاب
ـیـش  ـابـل پ این قضیه از پیش ھم ق

ـا حـمـایـت .   بینی بود اسـالمـیـھـا ب
مالی اقشار دارا و بخش تجـاری و 
حمایت حکومت نظامیان و آمریکـا 
و با داشتن سازمانـدھـی حـاضـر و 
آماده از شانس بیـشـتـری بـرخـوردار 

بھمین خاطر ھم در فـاز دوم .   بودند
انقالب مصر که اوایل ماه نـوامـبـر 
ـان  برای سرنگونی حکـومـت ارتشـی

صورت گـرفـت شـرکـت )   اسکف( 
ـیـغـات  ـل ـب نکردند و عمال علیه آن ت

ـنـد ـت ـیـروھـای چـپ و .   راه انـداخ ن
ـبـرال در گـرمـا  ـی برخی نیروھـای ل
ـیـن در  گرم انتخابات در نبردی خون
قاھـره و اسـکـنـدریـه و شـھـرھـای 
ـیـس  ـل دیگر با نیروھـای ارتـش و پ

ـات ار طـرف .   درگیر بودنـد ـتـخـاب ان
 . این نیروھا تحریم شد

ــطــور کــه در مــقــاالت  ھــمــان
ایـم،  متعددی که قبال بـحـث کـرده

ــالب مصـر ھــنـوز ادامــه دارد ـق . ان
ــروزی  ـات و پــی ــخــاب ـت مضـحــکـه ان

ـفـه ای  اسالمیھـا مـمـکـن اسـت وق
کوتاه در پـروسـه رشـد و اعـتـالی 
ـیـروھـای  انقالب ایجاد بکنـد امـا ن
ـیـونـی  چپ و آزادیخواه و مردم میل
ـیـر و  که از فقر و بیکاری و تـحـق

ـنـگ آمـده ـان بـه ت ـق ـنـوز  خف انـد ھ
انـد و  میدان مبارزه را ترک نـکـرده

ــرای  ــال راھــھــای مــنــاســب ب ــب دن
ـنـد مـردم .   پیشبرد امر انقـالب ھسـت

مبارز و معترضی که خطر مـواجـه 
با نیروھای سرکوب پلیس و ارتـش 
مبارک و بعد ھـم ژنـرالـھـا را بـه 
جان خریدند عاشق چشـم و ابـروی 
ـا ایـن  نیروھای اسالمی نبودند و ب

. ھایشان برنمیگـردنـد اتفاقات به خانه
ـا  در نبود یک حزب منـسـجـم و ب
ـا  ـت تجربه و روشن و در شرایـط نسـب
ــارگــری  ــای ک ــھ ــل ــیــف تشــک ضــع
ـیـچ  انقالب مجبور است مسیر پر پ
ـزل  و خمی را طی کند تا به سـرمـن

ایـن یـکـی از آن .   مقـصـود بـرسـد
 .پیچھا ھست

ـقـالب  من تا بحال دو درس از ان
ـقـالب .   مصر آموخته ام اول اینکه ان

ـیـچـیـده اسـت و  پروسه ای بغایـت پ
ــدون یــک رھــبــری  ــکــه ب دوم ایــن
ـیـشـود بـه  سازمانیافته و روشـن نـم

 . اھداف انقالب دست یافت
ـقـالب، مـثـل ھـر  پیچیدگی ان
ـیـچـیـده دیـگـری، از آنـجـا  پدیده پ
ناشی مـیـشـود کـه فـاکـتـورھـای 
ـیـشـروی، و  زیادی در تـکـویـن، پ

ـنـد ھـرکـدام .   پسروی آن دخیل ھسـت
از این فاکتورھا بنوبه خود پیچـیـده 
ھستند و به دست آوردن اطـالعـات 
ـــن  ـاره ھـــر کـــدام از ای ــ الزم درب
فاکتـورھـا اغـلـب سـخـت اسـت و 
ـادی  احتیاج به زمان و امکانات زی

ـیـرات جـزئـی .   برای کسب دارد تغی

ــا  ــورھ ــن فــاکــت در ھــر کــدام از ای
ـزرگـتـری  ـار ب میتواند تغییرات بسـی
ـاعـث  ـقـالب ب را در کـل پـروسـه ان

ــن امــر در واقــع ریشــه .   گــردد ای
 .پیچیدگی انقالب است

در مصر از یـک طـرف نـظـام 
ــان آن بــاضــافــه  ــامــی ــاکــم و ح ح
ـا  ـت ـی نیروھای اپوزیسیونی کـه مـاھ
درکنار این نظام ھستند، مثل تـمـام 
نیروھای ملی و مذھـبـی را داریـم 
و از طرف دیگر نیروھای آزادیـخـواه 
و برابری طلـب را داریـم کـه خـود 
ــھــای  شــامــل احــزاب و ســازمــان

اینکه ھـرکـدام از .   متفاوت ھستند
گویند و چـکـار  این نیروھا چه می

ـیـن  ـی ـقـالب را تـع میکنند مسیر ان
 .میکند

ـاسـف آور در مـورد  ـیـت ت واقع
ـات در  ـقـالب انقالب مصر و سـایـر ان
ـات  ـقـالب منطقه این است که ایـن ان
ـــک  ـــپ از ی ـــت چ ـــم در س
ـبـری الزم بـرای  سازماندھی و رھ
ــقــالب  ــتــی ان ــان کش ھــدایــت ســک

ــد ــان و .   مــحــرومــن ــق ــط خــف ــرای ش
ـبـعـاتـش ایـن  دیکتاتوری یکی از ت
اســت کــه اجــازه رشــد و نــمــو و 
ـیـروھـای چـپ  تشکل یابـی بـه ن

ـیـدھـد ـیـروھـای چـپ اغـلـب .   نم ن
ـا  سرکوب میشوند و نظام حـاکـم ی
نیروھای اپوزیسیون راست میـدانـدار 
ــی  ــمــاع ــوالت اجــت ــح ــه ت صــحــن

ــعـت و .   مـیـگــردنـد ـان امــا ایـن مـم
ـیـروھــای  جـلـوگـیـری از تشـکـل ن
پیشرو در ھـیـچ نـظـامـی مـطـلـق 

ــســت ـی ــخــصـوص در خــود دوره .   ن ب
ـایـد کـه  ـی ـیـش م انقالب شرایطی پ

ـنـد  ـتـوان ـی نیروھای چپ بسرعت م
ـقـالبـی .   متشکـل شـونـد شـرایـط ان

ـابـی  زمینه مناسب برای تشـکـل ی
ـبـری  سریـع و سـازمـانـدھـی و رھ
نیروھا را فراھم میـکـنـد، امـا ایـن 
ـایـد امـر سـازمـانـدھـی و  نیروھـا ب
رھبری را بعنوان یک امـر فـوری 
و حیاتی در دستور کار خـود قـرار 

در مدت زمـان حـدود یـک .   دھند
ـقـالب ژانـویـه  سالی که بـعـد از ان
ـاسـبـی  مصر میگذرد فـرصـت مـن
ـیـروھـای  برای سازمانیابی بـرای ن
چپ وجود داشـت کـه اگـر آنـھـا 
ـنـد و بـه  آمادگی ذھنـی را داشـت
حیاتی بودن امر سازماندھی واقـف 
ـار  بودند شـایـد امـروز اوضـاع بسـی

ـنـد در ھـر حـال امـر .   بھتری داشـت
ـنـوز یـک  سازماندھی و رھبری ھ
ـیـروھـای  ضرورت حیاتی ھست و ن
ـاگـزیـرنـد بـه آن  چپ و آزادیخواه ن

 .بپردازند
ـقــاط  ــالب مصـر و ن ـق ـاره ان درب
ضعف و قوت آن باید بیشتر گـفـت 

باید تمام نیروھای دخـیـل  .   و نوشت
ـیـسـت و  در این انقالب عظیم قرن ب
یکـم بـدقـت مـورد مـطـالـعـه قـرار 
ـقـالب  ـلـف ان ـای مـخـت گیرد و زوای

ھـای بـعـد  در نوشتـه. شکافته شود
ـیـم کـرد بـه ایـن امـر  سعی خـواھ

ـیـن شـمـاره کـارگـر .   بپردازیم در ھم
ـاھـی از  ـیـسـت مـطـلـب کـوت کمون
حسام الحمالوی ترجمـه شـده و در 

در ایـن .   اختیار شما قرار مـیـگـیـرد
مطلب به مسئله سازماندھی اشـاره 

 .*میشود
 ٢٠١١ دسامبر ٥

تحزب یک ضرورت اساسی و 
 حیاتی برای انقالب مصر

 



 7 ١٨٦شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ــلــی وارد شــود،  ــل اجــرای طــرح خ
ـا چـھـل ھـزار  ـنـد ب ـت برخی ھم گـف
ـانـه احـمـدی نـژاد کـل  تومان ماھ
طبقه پایین جامعه را خـریـده، ایـن 
بماند کـه اصـال یـک جـورھـائـی 
ـا مـیـرفـت کـه ریشـه  فقر ھم گوی

صندوق بین اللمـلـی پـول !   کن شود
ھـم گـزارش داد کــه ھـمــه چــیــز 
ـتـصـادی  مرتب است و ایران رشد اق

امـا در .   چشمگیری داشـتـه اسـت
آستانه یـکـسـالـگـی اجـرای طـرح، 

ــژاد در  ھـمــایـش طــرح " احـمــدی ن
ـاتـی ـاد از "   تبیین نظام مالی ـق ـت ـا ان ب

اظھار نظر برخی علیه طـرح تـحـول 
ــت ــف طــرح تــحــول :   " اقــتــصــادی گ

ـــود كـــه  ـادی طـــرحـــی ب ـــصــ ـت اقـ
ــتــصــادی كشــور  دســت ــاران اق انــدرك

ـنـد  آرزوی عملی شـدن آن را داشـت
امـا امـروز كـه ایـن طـرح تـوســط 
ــن  ــرا شــده اســت ای ــوالن اج مســئ
مسئوالن مورد تخطئه و فـحـش و 

، اشـاره " گـیـرنـد استیضاح قرار مـی
ایشان به کشاکش ماھـھـای اخـیـر 

ــد  ــان ــد او بــا ب ـان اســت کــه "   آقــا" ب
 .یابد روزبروز گسترش بیشتری می

ـادھـا در ھـمـه سـطـوح  این انتق
ــعــد از  ــه اســت، ب ــت گســتــرش یــاف
ــراف  ــگــر رســمــا اعــت یــکــســال دی

ھـا بـه جـز  میکنند که حذف یارانه
ـیـجـه"   آثار تورمی"  ـت  دیـگـری در  ن

سـایـت حـکـومـتـی .   برنداشته است
ـلـی آورده اسـت کـه  ـی فرارو در تحل
ـأت عـلـمـی  یکی از اعضـای ھـی

ــھــران  ــت نــام ( دانشـگــاه ت ایـن ســای
ــرده اســـت ـــک ــر ن ) ایشــان را ذک

اجرای قانون ھدفمنـدی :   " گوید می
ـتـصـاد  یارانه ھا در شـرایـطـی كـه اق

كشور در حالت ركـود قـرار داشـت، 
ـبـود ــی ن ـت ـب ـث بـه واقــع .   رویـكـرد م

ـانـون  می توان گفت كه اجرای این ق
در شرایـط حـال حـاضـر كشـور بـه 
ــر  ــوعــی طــی كــردن یــك مســی ن
احساسی بدون سنجـیـدن جـوانـب و 

ای  در نـوشـتـه" .   تبعات آن بوده است
دیگر و در مقدمه یک مصـاحـبـه 

ــم ــی ــخــوان ــت مــی ــن ســای : در ھــمــی
نزدیک به یـک سـال از اجـرای " 

ـــه ـاران ـــدی یــ ـن ـا  طـــرح ھـــدفـــمــ ھــ
ـیـش از .   گـذرد مـی طـرحـی کـه پ

ـاسـان  اجرای آن بسیاری از کـارشـن
ــورمــی آن ھشــدار داده  ــار ت بــر آث

امـا دولـت در نـظـر داشـت، .   بودند
ھا و   نقدی یارانه ھمزمان با پرداخت
ھا از یـک سـو و  آزادسازی قیمت

حمایت از بخش تولید و بھبود نظـام 
ـزایـش داده و  اقتصادی، تولید را اف
ــه  ــوســع ــق رشــد و ت ــن طــری از ای

در عـمـل و .   اقتصادی را باال ببرد
پس از قریب به یـک سـال، آنـچـه 
ـلـی  حاصل آمده، تورم باال و تـعـطـی

ـیـد اسـت ـا . "   ھر چه بیشتر تول گـوی
قـرار بـوده اسـت از پـولـی کـه از 

" کـاالھــای اسـاســی" گـران کـردن 
عاید دولت میشود به کشاورزی و 
تولید صنعتی کـمـکـی مـیـشـد و 
ـتـه  دولت در گزارشـی کـه بـه گـف
سایتھای حکومـتـی بـه اکـراه بـه 
ــان ارائــه داده مشــخــص  ــی ــس ــل مــج
ــرداخــت  ــول پ ــن پ ــده کــه ای گــردی

ـتـه .   نمیگردد احمدی نژاد رسما گـف
ــن پــول  ــســت از ای ــی ــرار ن ــد ق ــولــی ت
نصیبی ببرد و الریـجـانـی ھـم ایـن 
ـلـوم  حرف را تایید کرده است و مـع
گردیده که دولـت کسـری بـودجـه 
ـیـه  دارد که از بانک مـرکـزی تـھ
ـنـخـواه  ـیـسـت ت ـادر ن کرده است و ق
ـانـک مـرکـزی  ـاز بـه ب خود  را ب

و ایـن کسـری بـودجـه .   پس دھـد
گویا ھمه اش بـدیـن خـاطـر اسـت 

ـفـر   ھـزار ٤٥که ماھانه بـه ھـر ن
ظـاھـرا .   تومان نقد پرداخت میگردد

ھر چه دولت در آمد داشـتـه یـک 
چیزی ھم روی آن گذاشتـه و داده 

ـیـسـیـون !   به مردم سـخـنـگـوی کـم
برنامه و بودجه مـجـلـس اسـالمـی 

ــد ــدی :   " فـرمــودن ــت از ھــدفــمــن دول
ـا ١٧ھا بیش از  یارانه  ھـزار ١٨ ت

میلیارد تومان درآمـد داشـتـه، امـا 
ـارد تـومـان   ھزار ٢٥بیش از  ـی ـل ـی م

" . یارانه به افراد پرداخت كـرده اسـت

ـاسـان و  ـیـش کـارشـن البته یکسال پ
اقتصادانان گلو پاره کردند که ایـن 
پول نباید پرداخـت گـردد ایـن گـدا 
ــلــی مــردم را  ــب ــن پــروری اســت، ت

ـاکـیـد کـردنـد !   افزایش میـدھـد و ت
ـاشـد  ـان ب که شوک وارده باید چـن
ـا از  جـایـش  ـیـرد ی که یا بیمار بم
بلند شود و از ھمین جـھـت نـگـران 
ـا اجـرای  اجرای طرح بـودنـد کـه ب
ـانـی شـکـل  ـاب ـی طرح شورشھـای خ

دولت احمدی نژاد با وجـود .   بگیرد
ــکــرد آمــادگــی  آنـکــه تــاکــیـد مـی
مقابله با آنرا دارد اما از تـرس ایـن 

امـا .   اتفاق این پول را پرداخت کـرد
برای مـردم بـه سـرعـت مشـخـص 
گردید این پول حتی پرداخت ھزینـه 
ــگــو  ــفــن را جــواب ــل آب و بــرق و ت

ـان سـال گـذشـتـه .   نیست در زمسـت
شاھد بودیم که در سطـح وسـیـعـی 
ــوض گــاز  ــرداخــت قــب مــردم از پ
ــم  ــت ھ ــد و دول ــودداری کــردن خ
ھیچکاری نتوانست بـکـنـد و ایـن 

در طـی .   پدیده کمابیش رواج دارد
ـار  ـتـھـا چـنـدیـن ب سال گذشته قیـم

و روز .   سیر صعودی داشـتـه اسـت
به روز از ارزش دستمزدھـا کـاسـتـه 
میشود و از سوی دیگـر کـه قـرار 

شـود "   شکـوفـا" بود که مثال تولید 
عمـال بـرعـکـس شـده اسـت و بـه 
گفته کارشناسان  اجرای این طـرح 

ـلـی ھـر "منجر به  تورم باال و تعـطـی
 .شده است" چه بیشتر تولید

واقعیت این است که این طـرح 
پیش میرفت چـه "   موفقیت" چه با 

اکنون اعتراف میکنند که بـه بـن 
بست رسیـده اسـت بـرای مـا تـوده 
مردم ھیچ ثمری نداشت جز رنـج و 

ـاد در ھــر دو .   مـحــنـت و کـار زی
حالت این طـرح ھـدف اصـلـی اش 

است کـه "  ھزینه تولید"پایین آوردن 
به زبان بشری ھدف این است سـود 

تـمـام بـحـثـھـای .   سرمایه باال بـرود
ــای فــرعــی اســت،  ــگــر بــحــثــھ دی
بحثھائی است میان یـک عـده از 
کارشناسان بورژوازی که راه حـلـھـا 
و نتایج کار ھمدیگـر را زیـر سـوال 

 . میبرند اما ھمه ھمسو ھستند
ـارانـه بـه  طرح ھدفمند کـردن ی
ـیـل عـمـده  بن بست رسیده است، دل
اش این اسـت کـه ایـن حـکـومـت 
یک حکومت متعـارف بـورژوایـی 
ــق  ــی ــســت و یــک بـحــران عـمــق ـی ن

اقتصادی و سیاسی دامـنـگـیـر آن 
ــادر بــه خــروج از آن  اســت کــه ق

اکنون ھمه جناحھا و حـتـی .   نیست
تک تک افراد دست اندکـار ایـن 
ـنـد سـھـم  ـقـط مـیـخـواھ حکومت ف
بیشتری از غارت ثروت جـامـعـه را 
ـز  ـی نصیب خود سازند و حاال دندان ت

 ھزار تـومـان ٤٥اند برای ھمان  کرده
دولت ھم مقدمـات کـار را !   ماھانه

ـاق رنـدی و  به ھمان سبک و سـی
. کالشی آخوندھا شروع کرده اسـت

ـیـم  ـنـد سـر مـاه پـرداخـت کـن ـت گف
بانکھا شلوغ میشوند، دھم ھـر مـاه 

در مـاه جــاری .   پـرداخـت مــیـشـود
ــزدھــم )   آذر مــاه(  ــول " تــا روز سـی پ

پرداخت نشده اسـت، قـول "   یارانه ھا
ــول در  ــن روز پ ــد کــه در ای دادن
حساب باشد اما با شناختی کـه از 
ــگــر  ــم مــاه دی ــن حــکــومــت داری ای
ـزدھـم و مـاه  ـان سیزدھم مـیـشـود، پ
بعدیکباره مشخص مـیـشـود مـثـال 
تمام سیستم بانکی کشور مشـکـل 
ـاره یـک  دارد میشود بیستم، یا دوب
ـبـرھـای  ـی کوسه در خلیج فـارس ف
ـتـرنـت را جـویـده  ـن نوری خطـوط ای
ـانـکـی  است و بھمین دلیل شبکه ب

و ایـن !   کشور مـخـتـل شـده اسـت
داستان ادامه پیدا میکند تا جـائـی 
ـز قـطـع  ـی که کامال ایـن پـول را ن

البته قرار نبوده که ایـن پـول .  کنند
ـانـکـه  از ابتدا پرداخت شود اما چـن

طـبـعـات اجـرای " اشاره شد از ترس 
ــار زدنــد"   طــرح . دســت بــه ایــن ک

طبـعـات "اکنون ھم برای کاستن از 
ـارانـه " حذف کـامـل "  اجرای طرح ی

دارند مقدمات قطـع کـامـل "   نقدی
ـنـد ایـن .   این پول را فراھم  مـیـکـن

ــاســان  ــارشــن طــرح چــه از دیــد ک

بورژوازی به بن بست میرسید چـه 
ـقـدی"نمیرسید  ـایـد قـطـع "   یارانه ن ب

میـشـد و بـورژوازی اسـالمـی در 
ایران دندان خودش را تیز کـرده کـه 
ــول را از چــنــگ تــوده  ــن پ ــی ھــم

احمـدی نـژاد .   تھیدست مردم برباید
ـنـه بـورژوازی را ســال  آرزوی دیـری
ــت و  ــذاش ــرا گ ــه اج ــه ب گــذشــت
ــرای او  ــورژوازی از ھــمــه ســو ب ب
احسن و آفرین فرستاد امـا اکـنـون 
که مجـبـورنـد بـه شـکـسـت طـرح 
اعتراف کنند و احـمـدی نـژاد کـه 
ھمه رقم مورد غضب اسـت از ایـن 
ـنـکـار  بابت ھم سرزنش شود کـه ای

 .را نتوانسته به سرانجام برساند
ـلـوی وعـده تـمـدن  حکومت پھ
بزرگ را میداد، و دولت اسـالمـی 
ــرقــدرت  وعـده ژاپـن اســالمـی و اب

ــتــه ایــن اواخــر بــه .   ( اســالمــی ــب ال
! ) ترکیه اردوغان ھم کفایت کـردنـد

ھای بورژوازی ھر شـکـل  این وعده
ـاشـد و آرزوھـا و  و فرمی داشته ب
رویاھایش ھرچه باشد، اینـھـا ھـمـه 
ـیـشـتـر و  به قیمت خـانـمـاسـوزی ب
. بیشتر ما کارگران تـمـام مـیـشـود

ھیچ طـرحـی از بـورژوازی بـرای 
ــارگــران اجــرا  ــدگــی ک ــود زن بــھــب
نمیشود مگر اینکـه مـجـبـور شـده 
ـقـه کـارگـر  باشند در مقابل زور طب

ــد ــن ــی کــن ــن ــب نشــی ــت .   عــق دول
جمھوری اسالمی نشـان داده اسـت 
به ھیچ صراطی مستقیم نیـسـت و 
تنھا یک راه بـرای رھـا شـدن از 
طرحھـای کـذایـی ایـن حـکـومـت 
است و آن سرنگونی این حـکـومـت 
و بدست گرفتن اداره امور جـامـعـه 
ـیـدسـت مـردم  توسط خـود تـوده تـھ

 .* است

 ١از صفحه 
 تومان ٤٥٠٠٠چپاولگران برای

 ! دندان تیز میکنند
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الیتھای جھانی سرگـردان و در  
موضع تـدافـعـی ھسـتـنـد و در 
باتالقی فرو مـیـرونـد کـه خـود 

 .اند ساخته
  

در حالی که بحران سـرمـایـه داری 
ـتـرل خـارج مـیـشـود،  جھانی از کـن
بنظر میرسد که قدرتھای جـھـانـی 
سرگردان ھستند و قادر به ارائـه راه 

ـتـل .   حلھای قابل دوام نیستنـد از ق
ـتـرض مصـری  عام دھھا جوان مـع
ـا سـرکــوب  تـوسـط ارتـش مصـر ت
ـاالت  وحشیانه جنبـش اشـغـال در ای

ـاده شـده  متحده تا توپھای آب استف
ـزه شـده در  ـاری ـت ـی ـل ـی توسط پلیس م
ـات حـاکـمـه  ـق شیلی، دولتھا و طـب
ناتوان از عـقـب زدن مـوج شـورش 
مردمی جھانی ھستند و مجبـورنـد 
به سرکوب ھر چه عمومیت یافتـه 

 .تری متوسل بشوند
ـابـرابـری بعبارت ساده ھـای  تـر، ن

ـاسـی  عظیم ساختاری اقتـصـاد سـی
ـنـد از طـریـق  ـتـوان ـی جھانی دیگر نم
ـتـمـاعـی  ـتـرل اج مکانیسمھای کـن
ـنـد ـتـرل در آی . جلب توافق تحت کن

طبقات حاکمه مشروعیـت خـود را 

از دست داده اند؛ ما شاھـد در ھـم 
ـقـه )   ھژمونی( شکستن رھبری  طب

حاکمـه در یـک سـطـح جـھـانـی 
 . ھستیم

ــکــه چــه  ــرای فــھــمــیــدن ایــن ب
ــد  ـاقــی در دھـه دوم قـرن جـدی ـف ات
میافتد ما احتیاج داریم که تصویـر 
ـاریـخـی  بزرگتر را در یک زمینه ت

ـیـت جـھـانـی .   و ساختاری ببینیم ال
ـزرگـی" امیدوار بودند که  " رکـود ب

که با بحران وام مسکن شـروع شـد 
و سقوط سیستم مالی جـھـانـی در 

ـال  ، یــــک رکــــود ٢٠٠٨ســـ

ـاشـد کـه )   دوره ای( سیکلیـک  ب
ــی  ــق کــمــک مــال ــکـه از طـری ـل ب

ــه ــی و بســت ــت ــای مــحــرک  دول ھ
اما این روشـن .   اقتصادی حل شود

شـده اسـت کـه ایـن یـک بـحـران 
ـای .   ســاخــتــاری اســـت ــھــ ــران ــح ب

ــاقــات دوره ــک اتــف ــی ــکــل ای  ســی
ـالـھـای ( مستمری ھستند  مثل سری

ــون ــویــزی ـل ــرجـم.   ت ــم )   مــت ــســت در ســی
ـار  سرمایه داری که حدودا یـک ب
ــد و  ــن ـافــت در ھــر دھــه اتــفــاق مــی

ـا دو سـال دوام ١٨معموال   مـاه ت
ــد ــاورن ــصــادی .   مــی ــھــای اقــت ــحــران ب

ھـای  جھانی در سالھای اولیـه دھـه
 ٢١، و اوایـل قـرن ١٩٩٠، ١٩٨٠

 . اتفاق افتادند
ـتـر  ـق ـی ـاری عـم بحرانھای ساخـت
ــاج بــه  ــی ــت ــا اح ــھ ــد؛ حــل آن ــن ھســت
ـادی در  ـی ـن ـاری ب ـیـرات سـاخـت ـی تغ

ـــم دارد ـت ـــســ ـی ــل و فصـــل .   سـ ح
ـتـر در  ـل ـب ـاری ق بـحـرانـھـای سـاخـت

 ١٩٧٠، و ١٩٣٠، ١٨٩٠سالھای 
از طریق یک بازسازی در سیسـتـم 
ـاد کـه مـدلـھـای جـدیـد  ـت اتفاق اف
ــد . سـرمـایـه داری را بـوجـود آوردن

ـا " حل و فصل شدند"  ـن بـه ایـن مـع
ــش روی  ـی ــل پ ــســت کــه مسـائ ـی ن
ــحــت  ــی ت ــریـت جــامـعــه انســان اکـث
سیطره سرمـایـه داری حـل شـدنـد، 
بلکه به این معناست که بازسـازی 
سیستم سرمایه داری در ھـر مـورد 
ــری  ــھــای از ســرگــی ـت بـر مــحــدودی
انباشت سرمایه در سـطـح جـھـانـی 

 ١٨٩٠بحران سـالـھـای .  غالب شد
در مراکز سرمایه داری جھـانـی از 
طریق صدور سرمـایـه و یـک دور 
جدید گسترش امپریالیستی حـل و 

سالـھـای "  رکود بزرگ. "فصل شد
 از طریق بکار گـیـری انـواع ١٩٣٠

سوسیال دموکراسی ھم در شمـال و 
 -ھم در جنوب حل و فصـل شـد 

ـتـھـای ) دولت رفـاه( که ولفیر  ، دول
مردمی، یا سرمایه داری تـوسـعـه 
ــجــاد  ــروت، ای ــع ث ــوزی کــه بــاز ت
ــرل  ــت بـخــشــھــای عــمـومــی، و کــن

 .دولتی بازار را در بر میگرفت
 

گلوبالیزاسیون و بحران 
 ساختاری جاری

ـاز  ـی برای فھمیدن بحران جاری ما ن
.  برگردیـم١٩٧٠داریم که به بحران 

ـیــای  ـزاســیـون دن ـالــی ــوب مـرحــلـه گـل
سرمایه داری که ما اکنـون در آن 
ـاسـخ آژانسـھـای  ھستیم خـود از پ
ـلـی  ـب مشخص به این بحـرانـھـای ق
ـاسـخ  حاصل میشود، بخصوص از پ

ـــحـــران  ـــه ب ـال ١٩٧٠ب ــ ـی  ســـوســ
ـارت  ــ ـب ــ ـــع ـا ب ــ ـــی، ی ـــراس ـــوک دم

ــکـــی ــی ـن ــکـ ــوردیســـم ت ــر، از ف -ت
ـاز  کینزینیسم، یا از سرمایه داری ب

ـنـوان .   توزیعی در پی آن بحـران، بـع
یک استراتژی طبقه سـرمـایـه دار 
ـاسـی آن  فراملیتی و نمایندگان سـی
برای بازسازی قدرت طبقاتی خـود 
-با رھا شدن از محدودیتھای ملـی

کشوری در برابر انباشت، سـرمـایـه 
فوردیسم به سـیـسـتـم .   ( جھانی شد

ــمــاعــی اطــالق  ــصــادی و اجــت اقــت
ـنـری فـورد  میشود که در دوره ھ

ـتـه شـد در ایـن مــدل .   بـکـار گـرف
تاکید مـیـشـود کـه بـه کـارگـران 
ــا  ــاال داده شــود ت ــای ب ــمــزدھ دســت
ـیـد  بتوانند با خـریـد کـاالھـای تـول
شــده مــحــرک رشــد اقــتــصــادی 

 زنـده ١٩٤٧ تا ١٨٦٣او از .  باشند
ــازی  ــیــن س ــاش بــود و صــاحــب م

کینزینیـسـم بـه .  مشھور فورد است
ــصـادی بـعــد از جـنــگ  ـت مـدل اق

 اطـالق ١٩٧٠جھانی دوم تا اواسط 
ـابـل تـوجـه  میشود که بـه سـھـم ق
ـتـصـاد  دولت و کنترل دولتـی در اق

ـز .   تاکید داشت ـن ـارد کـی ـن ـی جان م
بانی این مدل بود و بحثش این بـود 
ـیـمـات بـخـش خصـوصـی  که تصم
ـتـی  اقتصاد گاھی منجر به بیکفای

ایـن ) .   مـتـرجـم.   اقتصادی میـشـود
سـازش " محدودیتھا، بـه اصـطـالح 

ـارزه  ، از طریق دھـه" طبقاتی ھـا مـب
ـا تـوسـط  توده ـی ـاسـر دن ای در سـرت

طبقه کارگر و مـردم در مـحـدوده 
امـا طـی .   ملی تحمیل شده بـودنـد

ـــه ـای  دھ  ١٩٩٠ و ١٩٨٠ھـــ
ھـایـی کـه گـرایـش جـھـانـی  الیـت

ـیـشـتـر  داشتند قدرت دولتی را در ب
ـنـد  ـت کشورھای دنیا در دست گـرف
ــرای پــیــشــبــرد  و از ایــن قــدرت ب
ـزاسـیـون سـرمـایـه داری از  گلوبالی
ــاده  ــف ــرال اســت ــب ــی ــول ــئ ــق مــدل ن طــری

 .کردند

 آیا فروپاشی در راه است؟: شورش جھانی
 ویلیام  رابینسون

 ترجمه حبیب بکتاش
 مقدمه مترجم

ـار شـمـاسـت تـوسـط   مقاله ـی ـت ای که ترجمـه آن در اخ
 ٢٠١١ نوامبـر ٣٠ویلیام رابینسون نوشته شده و بتاریخ 

. در سایت اینترنتی الـجـزیـره بـه چـاپ رسـیـده اسـت
ـاسـی در دانشـگـاه  ـاد جـامـعـه شـن دکتر رابینسون است
ـاسـی  ـتـصـادی و سـی کالیفرنیا میباشد و در مسائل اق
ـیـن، و جـھـان  مربوط به گلوبالیزاسیون، آمریـکـای الت

ـاسـی .   سوم تحقیق میکند او ھمچنین یک فـعـال سـی
ـاب او .   برای تحقق عدالت اجتماعی اسـت آخـریـن کـت

میباشـد کـه "   آمریکای التین و سرمایه داری جھانی" 
سـه مـوضـوع در .    بچاپ رسیـده اسـت٢٠٠٨در سال 

این نوشته برجسته است و رابـطـه آنـھـا مـورد بـررسـی 
ـیـه سـرمـایـه داری، :  قرار میگیرد شورش جھـانـی عـل

ـزاسـیـون( جھانی شدن سرمایه  ، و بـحـرانـھـای ) گلوبالی
ـنـسـون مـروری .   اقتصادی سرمـایـه داری ـی دکـتـر راب

ــحـرانـھـای سـرمـایـه داری از  ـایسـه وار دارد بـر ب ـق م
ـا ١٨٩٠سالـھـای  ـنـوز ادامـه دارد٢٠٠٨ ت .  کـه ھ

ـقـسـیـم مـیـشـونـد : بحرانھا در این نوشته به سه دسته ت
ادواری، ساختاری و سیستمیک، که ھرکدام راه حـل 

ـیـب.   خود را در سـیـسـتـم سـرمـایـه داری دارنـد ـتـرت : ب
ــه ــی دولــتـی و بسـت ھـای مـحــرک  کـمـکــھـای مـال

ـا مـرگ  اقتصادی، بازسازی ساختاری، جانشینـی وی
بحران کنونـی جـزو بـحـرانـھـای .   سیستم سرمایه داری

ساختاری بحساب میاید که پتانسیل تبـدیـل شـدن بـه 
 .بحران سیستمیک را داراست

ـلـه  ـاب دو چشم انداز در مقابل جامعه جھانی، در مق
با بحران اقتصادی و شـورشـھـای جـھـانـی، قـرار داده 

ـتـه :   میشود ـاف اولی نئوفاشیسم و سرکوب عمومیـت ی
ـا  و دوم سوسیال دموکراسی قرن بیست و یـکـم کـه ب

ـیـن  ـای ـات پ ـق بازتوزیع وسیع ثروت و قدرت بسـمـت طـب
 .مشخص میشود

اول .   من نظر خواننده را به دو نکته جلب مـیـکـنـم
ـنـسـون ١٩٧٠اینکه بحران سالھای  ـی ، که بنا به نظر راب

ـال  ریشه بحـران کـنـونـی ھسـت، در اوج مـدل سـوسـی
ـاد ـت ـاق اف ـف حـتـی اگـر .   دموکراسی سرمایـه داری ات

ـتـوانـد بـحـران  ـازگشـت ایـن مـدل ب فرض کنیم کـه ب
ـاره  کنونی را برای مدتی رفع کند، بحران بـعـدی دوب
ـیـونـھـا انسـان را بـه  ـل ـی سرباز خواھد کرد و زندگـی م

عالوه بر ایـن، گـرچـه مـمـکـن .   تباھی خواھد کشید
ـیـسـتـی عـقـب  ـال ـت ـی است فشار اعـتـراضـات ضـد کـاپ

ـیـل کـنـد امـا دوره  نشینی ھائی را به بورژوازی تـحـم
ـنـی دولـت رفـاه  بحران دوره سوسیال دمـکـراسـی بـمـع

ھـای  تاریخا حتی سوسیال دمـکـراسـی در دوره.   نیست
ـیـرو از دسـت داده و حـتـی بـه  بحران بکنار رفته و ن

ـاده ـت . انـد فکر تجدید نظر در پایگاه اجتـمـاعـی خـود اف
ـتـوانـد در چشـم  ـی نکته دوم اینکه آلترناتیو دیگـری م

آلترناتیوی که با درھم شـکـسـتـن .  انداز ما قرار بگیرد
ــھــای  ــحــران ــه وقــوع ب ــه داری ب ــظـام ســرمــای کـامــل ن

ـان دھـد ریشـه بـحـرانـھـای .   اقتصادی برای ھمیشه پای
وقتـی ایـن .   اقتصادی در گرایش نزولی نرخ سود است

. گرایش به فعلیت میرسد ما با بحران مواجه میـشـویـم
ای بحرانھا باید به سیسـتـمـی  بنا بر این برای حل ریشه

ایـن سـیـسـتـم .   پایان داد کـه بـر سـود اسـتـوار اسـت
سوسیالیسم است که بلحاظ اقتصادی بـه رابـطـه کـار 
مزدی پایان میدھد و جامعه را از شـر کـل مصـائـب 
ـنـھـا راه واقـعـی بـرای  سرمایه داری رھا میکنـد و ت

 .رھائی بشر است
 ٢٠١١ دسامبر٣
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ـاسـتـھـای  گلوبالیزاسیـون و سـی
ـازار آزاد( نئولیبرال  ـاسـتـھـای ب ) سی

ـاشـت  ـب فرصتھای وسیعی بـرای ان
ـتـی در دھـه ـی ھـای  سرمایه فـرامـل

ـقـالب .    باز کـرد١٩٩٠ و ١٩٨٠ ان
ــوژی  ــول ــکــن ــری و ت ــوت ــی کــامــپ
ــھــای  ــرفــت ــش ــی و پــی ــالعــات اط
تکنولوژیـک دیـگـر بـه سـرمـایـه  
ـا  فراملیتی نوظھور کمک کـرد ت

ـزان  دستاوردھـای عـمـده ای در مـی
ـا  ـی تولید بدست آورد و در سرتاسر دن
ـازسـازی کـنـد،  کار و کارگر را ب
ـزش دھـد . انعطاف پذیر کـنـد و ری

ـیـن  این، بنوبه خود، دستمزدھا را پای
آورد، از امکانات اجتمـاعـی زد، و 
ــه  ـال درآمـد بـه سـرمــایـه و ب ــق ـت ان
ـاد را در  ـا مصـرف زی بخشـھـای ب
ــا  تســھــیــل کــرد کــه  ــی ــام دن ــم ت
بازارھـای جـدیـدی بـوجـود آورد و 
سوخت برای رشد اقتصادی فـراھـم 

ـزاسـیـون .   کرد ـی ـال در مجموع، گـلـوب
ــم وسـیـع و  ــرش عـظـی یـک گسـت
ـتـصـادی  شدیدی را برای سیستم اق
ـاشـت  ـب ممکن کرد و یـک دور ان
دیوانه وار سـرمـایـه را شـروع کـرد 

ـبـران  بـحـران )   کـاھـش( که مایه ج
 شد که موجب پاییـن آمـدن ١٩٧٠

سود و فرصتھای سرمایـه گـذاری 
 . شده بود

ـیـن  ـبـرال ھـمـچـن اما، مدل نئولی
دو ( مـوجـب یــک پـوالریــزاسـیـون 

ـیـر و  ـق قطبی شـدن جـامـعـه بـه ف
ــد ــمــن ــروت ــی )   ث ــمــاعــی جــھــان اجــت
ـقـه ـارزات .   ای شـده اسـت بیسـاب مـب

شدید اجتماعی و طبقاتی جـھـانـی 
ـادر شـده بـودنـد  ـیـسـتـم ق در قـرن ب
میزانی از کنترل اجتـمـاعـی را بـر 

ـنـد ـیـل کـن ـات .   سرمایه تـحـم ـق طـب
، به نسبتـھـای ) اجتماعی( مردمی 

ـادر بـودنـد سـیـسـتـم را  متفاوت، ق
ـاز  وادار کنند که آنچـه کـه مـا ب
ـا  ـیـم را ب تولید اجتماعـی مـیـخـوان

ـنـد آنـچـه .   انباشت سرمایه پیوند بزن
ـاق  ـف ـزاسـیـون ات ـی ـال که طـی گـلـوب
افتاده اینـسـت کـه رابـطـه مـنـطـق 
ـتـمـاعـی  ـیـد اج ـازتـول انباشت با با ب
قطع شده است، کـه مـوجـب رشـد 
بیسابقه نابرابری اجتماعی و بـحـران 
ـیـونـھـا  ـل ـی تشدید یافته بقا بـرای م

 . انسان در دنیا گشته است
ـقـر آوری کـه تـوسـط  اثرات ف
ـنـد  گلوبالیزاسیـون افسـار گسـیـخـت

تخاصمات اجتماعی و بـحـرانـھـای 
ــد کــه  ســیــاســی را بــوجــود آورده ان

اکنون کنترل آنـھـا بـرای سـیـسـتـم 
ـتـر مـیـشـود شـعـار .   سختتر و سخـت

ــم٩٩مــا "  ـی ــن "    درصــد ھســت از ای
ــرد کــه  ــگــی ــت ریشــه مــی ــعــی واق
ـقـر آوری از  نابرابریھای جھانی و ف
زمان شروع گلوبالیزاسیون سـرمـایـه 

 به اینور بطـور ١٩٨٠داری در دھه 
اقشار وسـیـع . اند وسیعی تشدید شده

ـیـن را در  ـای انسانی حرکت رو به پ
ــه کـرده دھـه ــد ھـای اخـیـر تـجـرب . ان

ــن .   ( اف.   ام.   ای حـتـی ـی صــنـدوق ب
مـجـبـور شـد کـه در )   المللی پـول

 خـود اعـتـراف ٢٠٠٠گزارش سال 
ـا  در دھه" کند که  ـب ھای اخیر، تقری

ـبـگـرد  ـا عـق یک پنجم جمعیت دنی
ایـن مســلـمـا یـکـی از .   انـد داشـتـه

ـتـصـادی  بزرگترین شکـسـتـھـای اق
 ."قرن بیستم میباشد

پوالریزاسیون اجتماعی جـھـانـی 
ـاشـت را  ـب ـلـه مـزمـن فـوق ان مسـئ

انباشت بیش از حـد .  تشدید میکند
به متمرکـز شـدن ثـروت در شـمـار 
کمتر و کمتـری از دسـتـھـا اشـاره 
ـادر  ـازار جـھـانـی ق دارد، بطوریکه ب
ـیـسـت و  به جذب تولیـد جـھـانـی ن

بـر .   سیستم دچـار رکـود مـیـشـود
ـار پـف کـرده و  زمین گـذاشـتـن ب
گسترش یابنده ارزش اضافـه بـرای 
ـتـر و  سرمایه داران فراملیتی سـخـت

ـنـد   –سختتر میشود  ـتـوان ـی آنھـا نـم
منابع الزم برای سـرمـایـه گـذاری 
ـیـد  ـا سـود جـدیـد تـول پیدا کننـد ت
کنند؛ بنابر این سیستم وارد یـک 

ـا بـدتـر از آن در .   رکود میـشـود ی
ــقــه ســرمــایــه  ــر طــب ــی ــھــای اخ ســال
ـزه  ـاری دارفراملیتی  به انباشت میلیت

سـرمـایـه ( شده، به سـپـکـوالسـیـون 
ـیـن  گذاری پر خـطـر و بـدون تضـم
ــه گــذاری  ســود آوری یــا ســرمــای

مالی دیوانـه وار و بـه )  سوداگرانه
ـتـصـاد  ـیـن آوردن اق ـای ـال از پ استقب
عمومی برای بقای سود آوری در 
ـیـش از حـد روی  مقابل انباشـت ب

 . آورده است
ــه  ــخ حـمــل ـاری ــی کــه ت در حــال
ـات  ـق ـیـه طـب سرمایه فراملیتی عـل

و کـارگـری )   اجتماعـی( عمومی 
 برمـیـگـردد و ١٩٧٠به بحران دھه 

ـزرگ" شدیدتر شده است،  " رکـود ب
 از چـنـد لـحـاظ یـک ٢٠٠٨سال 

علی الـخـصـوص، .   نقطه عطف بود
این بحـران ضـمـن گسـتـرش خـود، 

ـاضـت  شرایط دورھای جدیدی از ری
ـانـه، انـعـطـاف  کشی جھانی وحشـی
ـیـروی کـار، کـم  ـیـشـتـر ن پذیری ب
ـنـده  کاری و بی کاری بشدت فزای

سـرمـایـه .   و غـیـره را بـوجـود آورد
ــتـی و ارگــانـھــای  ـی مـالـی فـرامــل
سیاسی آن بحران جھـانـی را مـورد 
ــد تــا ریــاضــت  ــاده قــرار دادن ــف اســت

ــانــه ــیــل  کشــی وحشــی ای را تــحــم
کنند، اقدام به تخریب ھر آنـچـه از 
ـتـھـای  سیستم رفاه مانده بود و دول
ـا و آمـریـکـای  اجتمـاعـی در اروپ
ـنـد، ارزش  شمالی و سایر جاھا کـن

ـیـشــتـری از )   مــتـرجــم.   اضـافـی(  ب
ـیـمـا از  ـق ـنـد، مسـت کارگران بچـالن
ـثـمـار شـدیـدتـر و غـیـر  طریـق اسـت
ـنـدیـھـای  مستقم از طریق بـودجـه ب

ــی ــت ــاعــی و .   دول ــم ــت ــخــاصــم اج ت
 ٢٠٠٨سیاسی در پی بحـران سـال 

 .در سرتاسر جھان اوج گرفته است
ـادر بـه  ـنـحـال، سـیـسـتـم ق با ای
ـتـر  ـق ـی بھبود یافتن نبوده است و عـم

فـرو )   ھـرج و مـرج( در آشفتـگـی 
ـــرود ـی ـــت.   مــ ـی ــ ـــی  ال ـان ـای جـــھــ ھــ

ـز  توانند تناقض نمی ھای انفجار آمـی
ـبـرال .   را کنترل کنند ـی ـئـول آیا مدل ن

وارد یک مرحله پایانی مـیـشـود؟ 
این یک امر حیاتی ھست که مـا 
بفھمیم که نئولیبرالیسم تنھـا یـک 
ــه داری جــھــانــی  ــای مــدل از ســرم
ـیـسـم  ـبـرال ـی است؛ اینکه بگوییم نئول
در بحران نھایی است به این معنـی 
نیست که سرمـایـه داری جـھـانـی 

ایـن احـتـمـال .   در بحران نھایی است
وجود دارد که سـیـسـتـم از طـریـق 
یک بازسازی ساختاری جدیـد بـه 

ای پاسخ بـدھـد  بحران و شورش توده
ـاوتـی  ـف ـت که منجر به یک مدل م
از سرمایه داری جھانی خواھد شـد 

شاید یک کینزینیسـم جـھـانـی   –
ــروت  ــع ث ــوزی کــه شــامــل بــاز ت
ـتـی  ـی ـتـرل فـرامـل ـتـی و کـن فراملی
ـیـروھـای  ـا ن سرمایه مالی باشد؟ آی
ـیـن از طـریـق  ـای شورشی طبقـات پ
حل شدن در یـک نـظـم سـرمـایـه 
ـنـد  ـثـی خـواھ داری اصالح شده خن

 شد؟
یا اینکه ما بطرف یک بحـران 
ـیـم؟ یـک  سیستمیک سیر میکـن
بحران سیستمیک بـحـرانـی ھسـت 
که در آن راه حل بحران الزمـه اش 
ـا از  ـان خـود سـیـسـتـم اسـت، ی پای
ـنـی و ایـجـاد یـک  طریق جـانشـی
ـا بـطـرز  سیسـتـم کـامـال جـدیـد، ی

ــم ــوط ســیـســت ـاکــتـری، سـق . خـطــرن
ـاری بـه  اینکه یک بـحـران سـاخـت
ـبـدیـل  یک بحران سیـسـتـمـیـک ت
ـا نـه بسـتـگـی دارد بـه  میشـود ی
ـتـمـاعـی  اینکه چگونه نیروھای اج

ـنـد   –و طبقاتی به آن پاسخ میـدھ
ھای سیاسـی  بستگی دارد به پروژه

ــد، و  ــدھــن ــش رو قـرار مــی کـه پــی
ھمانطور به عوامل احتمالی که از 
پیش قابل پیش بینی نیستند، و بـه 

در حـال ) .   عینی( شرایط اوبژکتیو 
ـیـجـه بـحـران  ـت ـنـی ن حاضر پیش بی

ـز .   غیر ممکن است اما، چنـد چـی
در باره بحران جھانی جـاری روشـن 

 .است
  

 لحظه جاری
ـیـه  اول، این بحران از چند جنبه شـب
بحرانھای ساختاری قبلی سالـھـای 

 اسـت، امـا چـنـد ١٩٧٠ و ١٩٣٠
ــد کــه  ــز وجــود دارن مشــخــصــه نــی

 :مخصوص بحران حاضر ھستند
این سیـسـتـم بسـرعـت دارد بـه 
ـیـد خـود  ـازتـول نھایت اکولوژیک ب

ــشــود ــی ــا شــبــح .   نــزدیــک م مــا ب
واقعی پایان یافتن منابع و فـاجـعـه 
ـیـم کـه  محیط زیسـت روبـرو ھسـت

 .تھدید سقوط سیستم را در بر دارد
ــت و   - ــل خشــون ــدازه وســای ان

ـقـه اسـت . کنترل اجتماعی بی سـاب
ــزه شــده،  ــوتــری ــی ــپ ــام ــای ک جــنــگــھ

)دروون( ھواپیماھای بدون سرنشین 
، بمبھای پناھگاه شـکـن، جـنـگ 
ـزار  ستارگان، و غـیـره سـیـمـای اف

ـیـر داده ـی جـنـگ .   انـد جنگی را تـغ
ــای  ــتــھ ــرای کســانــی کــه در ان ب
ـنـد  ـیـسـت گیرنده حمالت نـظـامـی ن
ــھــداشــتــی شــده اســت ــال و ب ــرم . ن
ھـا،  ھمچنین تمرکز کنترل بر رسانـه

تولید سمبلھا، تصاویر و پیامـھـا در 
ــی  ـت ــی ـل ــه فـرامــی دسـتـھــای ســرمـای

ما بـه نـظـارت تـمـام . بیسابقه است
ـتـرل ذھـن )   پان آپتیکـال( نما  و کـن

ــده ــی رســی ــم اورول جــورج اورول .   ( ای
ـایـی  ـی ـان ـت نویسنده و ژورنالیست بـری
ـز مـزرعـه  ـاب طـن ـا کـت است که ب
ـام  ـن ـانـی ب ـاب داسـت حیوانات و کـت

ــن .    مشــھـور اسـت١٩٨٤ او در ای
ـاره یـک جـامـعــه ـاب در ب ای  کـت

صحبت میکند که تمام شـھـرونـدان 
زیر نظر حکومت ھستنـد و تـمـا م 
ـتـرل  افکار و فعالیتـھـای آنـھـا کـن

ــشــود ــه داری .   مــی دنــیــای ســرمــای
ـلـوک  غرب جـامـعـه شـوروی و ب

ــی  شــرق را یــک جــامــعــه اورول
االن ایـن شـبـح .   توصیف مـیـکـرد

اورول .   خود آنھا را شکـار مـیـکـنـد
.  زنـدگـی کـرد١٩٥٠ تا ١٩٠٣از 

 ).مترجم
ما داریم به نھایـت گسـتـرش   -

وسیع سرمایه داری مـیـرسـیـم، بـه 
ـابـل  این معنی که دیگر مناطـق ق
توجھی وجود ندارند که بتواننـد بـه 
. سرمایه داری جھانی ادغام شـونـد

ـاھـا بـه شـھـرھـا حـاال  تبدیل روسـت
تماما پیش رفته است، و کـاالئـی 
ــر  ـاطـق غـی ـاھـا و مـن کـردن روسـت
ـتـر سـرمـایـه  سرمایـه داری و کـم
ـتـه اسـت، یـعـنـی  داری تشدید یاف
مثل گرمخـانـه بـرای رشـد سـریـع 

انـد، بـطـوریـکـه  سرمایه تبدیل شـده
گسترش شدید به اعـمـاقـی دسـت 

مـثـل .   مییابد که بی سابقـه اسـت
دوچرخه سواری، سیستـم سـرمـایـه 
داری باید بـطـور مـداوم گسـتـرش 

حـاال .   بیابد و اال سـقـوط مـیـکـنـد
ـتـوانـد  ـی سیستم به کجا گسترش م

 بیابد؟ 
ـیـت مـازاد   - رشد یـک جـمـع

ـاطـق  عظیم وجود دارد کـه در مـن
ـنـد، از  ـاب ـی ـی فقیر نشیـن اسـکـان م
اقتصاد تولیدی الینه میشـونـد، بـه 

ــه ــد، و در  حـاشـی ــشـون ھـا پـرت مـی
ــتــرل  ــا و کــن ــق مــعــرض  بــحــران ب
سیستمھای پیچیده اجتماعـی قـرار 

ـار   –میگیـرنـد  در چـرخـه مـرگـب
ـــداری ـار-ن ـــمــ ـث ــ ـت ـــرار   -اســ ـزوا ق ــ ان
ـلـه بشـیـوه.   میگیرند ھـای  این مسـئ

جدیدی خطر فاشیسم قرن بیسـت و 
یکم و دورھـای جـدیـدی از نسـل 
ـیـت  کشی برای کنترل مازاد جـمـع
ـفـعـل آنـھـا را  ـال و شورش بالقوه یا ب

 . باال میبرد
یــک گســســت وجــود دارد   -

بین اقتصادی که جھانی مـیـشـود 
ـنـی بـر  و سیستم قدرت سیاسی مب

دستگاھھای دولـت .   دولتھای ملی
ــدوی  ــی ب ــه( فـرامــل ــافــت ــی ) رشـد ن
ـقـش آنـچـه  ھستند و قادر نبوده اند ن

ـاسـان ھـژمـون  را کـه جـامـعـه شـن
ـنـد،  می)   رھبر(  ـازی کـن نامند را ب

ــحــد  ــی کــه ب ـا یـک دولـت مـل ی
ـیـت بـرای  کافی قـدرت و مـرجـع
ــات کــردن  ــب ــاث ــا ب ــانــدھــی ی ســازم

ـاشـد ـتـھـای .   سیـسـتـم داشـتـه ب دول
ـادھـای پـرصـدای  ملی نمیتواننـد ب
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ــــی  ـان ـاد جــــھـــ ــــصـــ ـت ــــک اقـــ ی
ـنـد؛  ـتـرل کـن افسارگسیخته را کـن
دولتھا با بحران فزاینده مشـروعـیـت 

 .سیاسی روبرو ھستند
ـادر بـه  دوم، الیت ھای جھانی ق

بنظر مـیـرسـد . ارائه راه حلھا نیستند
که آنھا بلحاظ سیاسی ورشکـسـتـه 
ھستند و ناتـوان از ھـدایـت مسـیـر 
حوادثی میباشند که پیش رویشـان 

آنھا در نشسـتـھـایـی .  اتفاق میافتند
، و سـایـر ٢٠، جـی ٨مثل جـی 

ـنـمـایـش  نشستھا اختالف و تشتت ب
اند، فلج بنظر مـیـرسـنـد، و  گذاشته

ـاز  قطعا نمی ـی ـت خواھند قـدرت و ام
ـتـی، بـخـش  ـی سرمایه مالی فـرامـل
رھبری کننـده سـرمـایـه در سـطـح 

ـاتـی  جھانی، و طماع ـب ترین و بـی ث
ــالــش  ــه چ ــریــن بــخــش،  را ب آورت

ـــد ـن ــ ـــش ـــک ـــه .   ب ـــی ک ـال ــ در ح
ــلــی و  ــای دولــتــی م ــاھــھ دســتــگ
فراملیتی قادر نیستند کنتـرلـی بـر 
ــی داشــتــه  ــان ــی جــھ ــال ــه م ســرمــای
ـنـه  ـزی ـیـل ھ باشند، آنھا بـرای تـحـم
بحران بر گـردن کـارگـران مـداخـلـه 

بحران بودجه و مالـی کـه .   اند کرده
ھا اجتمـاعـی و  ظاھرا به زدن ھزینه

ـادی  ـــصــ ـت ــ ـاضـــت کشـــی اق ــ ری
ـنـد سـاخـتـگـی  مشروعـیـت مـیـدھ

بحـرانـھـای مـالـی و ( آنھا .   ھستند
ـا )  بودجه ای نتیجه عـدم تـمـایـل ی

ــرای بــه  ــھــا ب ــت ــوانــایــی دول عــدم ت
چالش کشیدن سرمـایـه و مـوضـع 
ـنـه بـر دوش  ـزی ـال ھ ـق ـت آنھا برای ان
ـات مـردمـی  ـق طبقه کارگر و طـب

 . ھستند
ــده  ــن ــزای ســوم، ھــرج و مــرج ف
جھانی یک نتیجه سریـع نـخـواھـد 

ما یک دوره از تخاصـمـات .   داشت
ـیـش رو داریـم . و انقالبات عظـیـم پ

ـاال ذکـر کـردم،  ھمانطور کـه در ب
یـکــی از خــطــرات  یــک پــاســخ 
ـتـرل بـحـران  نئوفاشیستی بـرای کـن

ـیـه .   است ما با جنگ سرمایـه عـل
ـیـم ـا ادامـه ایـن .   ھمه روبرو ھسـت ب

ـتـی  بحران، سه بخش سرمایه فراملی
ـتـریـن  علی الخصوص بعنوان وحشـی
ـتـریـن آنـھـا بـه  ـل ـای بخشـھـا و مـتـم
ــاســی  ــات ســی ــب ــجــوی تــرتــی ــت جس
ــرد  ــرای پــیـش ب ــی ب ــوفـاشــیـســت ـئ ن
ـز مـیـشـونـد : انباشت سرمایه متمـای

ــو  ــوالتــی ــک ــی ســپ ــه مــال ســرمــای
-، مـجـتـمـع نـظـامـی) سوداگرانـه( 

امنیتی، و بخش استـخـراج -صنعتی
ــایــه در .   و انــرژی ــاشــت ســرم ــب ان

ـلـکـس  ـپ -نـظـامـی)   مـجـتـمـع( کم
امنیتی بستـگـی دارد بـه -صنعتی

ـان،  ـای تخاصمات و جنگھای بـی پ

که شـامـل بـه اصـطـالح جـنـگ 
علیه تروریسم و علیه مـواد مـخـدر 
میشود، و ھمینطور نظـامـی کـردن 

سـرمـایـه مـالـی .   کنترل اجتماعـی
ـتـن  فراملیتی به تحت کنتـرل گـرف
ـیـل قـرض و  اقتصاد دولتی و تحـم

ھـا وابسـتـه  ریاضت کشی بـه تـوده
ـتـوانـد  ـی است، که بنوبه خود تنھا م
ـنـده حـاصـل  ـزای از طریق سرکوب ف

و صنایع استخراجی وابسـتـه .   گردد
ھـایـی از خـلـع یـد  ھستند بـه دوره

ـز و تـخـریـب مـحـیـط  خشونت آمـی
 .زیست در سرتاسر دنیا

چھارم، نیـروھـای مـردمـی در 
ـنـکـه  ـتـر از ای سطح جھـانـی سـریـع
کسی بتواند تصورش را بـکـنـد از 
ــه  ـل ــه مــوضـع حــم مـوضـع دفـاع ب

ــرده ــت ک ــرک ــد ح امســال، ســال .   ان
ـتـکـار عـمـل آشـکـارا از ٢٠١١ ، اب

ــای  ــروھ ــی ــه ن ــی ب ــت ــی ــت فــرامــل الــی
ـافـت ـال ی ـق ـت ـیـن ان ـای . مردمی از پ

نیروی غیر قابل جلوگیری جھـانـی 
 و ١٩٨٠شدن سرمایه در سالھای 

 رابطه نیروھای اجتمـاعـی و ١٩٩٠
ـتـی  ـی طبقاتی را بنفع سرمایه فرامل

ـاومـت .   بازگردانده بود با اینکـه مـق
ــت،  ــود داش ــا وج ــی ــراف دن در اط
ـیـن  ـای ـات پ ـق نیروھای مردمـی طـب
ــکـه تـکــه  خـود را سـرگشــتـه و ت

یافتند، که در اوج نئولیبرالیسـم بـه 
. موقعیت دفاعی رانده شـده بـودنـد

ـامـبـر سـال  ـت ـپ سپس حوادث یازده س
ـتـی ایـن ٢٠١١ ـی  برای الیت فـرامـل

ــحــت  ــراھــم آورد، ت فــرصــت را ف
رھبری دولت آمریکا، تا با نظامـی 
ـا و گسـتـرش  ـی ـاسـت دن کردن سـی
ـتـمـاعـی  سیستمـھـای سـرکـوب اج

ـا تـروریسـم" تحت نام  بـه "     جنگ ب
 .حمله خود تداوم بخشد

ـیـر  ـی حاال تمـام ایـن اوضـاع تـغ
شورش جھـانـی درحـال .   یافته است

ـاسـی و  ـان تـمــام صـحـنـه سـی جـری
ـیـر داده  ـی ـاسـی را تـغ گفتـمـان سـی

ــی ســردرگــم .   اســت ــھــان ــت ج الــی
ـنـد  ھستند، در موضع تدافعی ھسـت

انـد  و در باتالقی که خـود سـاخـتـه
مـھـم اسـت بـه ایـن .   فرو مـیـرونـد

نکته توجه کنیم که کسـانـی کـه 
مبارزه میکنند مورد حمایت وسـیـع 

ھـا در  اند و در سرتاسر قاره واقع شده
ھمانطور که خیـزش مصـر .   تماسند

مایه الھام جنبش اشغال در آمـریـکـا 
بود، جنبش اشغال بنوبه خود مـایـه 

ای  الھام دور جدیدی از مبارزه تـوده
آنـچـه کـه .   در مصر گشتـه اسـت

ـنـگـی  بایـد کـرد گسـتـرش ھـمـاھ
ــی و حــرکــت بســوی  ــت ــی فــرامــل

ــرنــامــه ــگــی شــده  ب ھــای ھــمــاھــن

ــی ھســت ــت ــی ــجــا .   ( فــرامــل ــن در ای
ـتـی  ـی نویسنده از ھماھنگـی فـرامـل
ـیـسـت  منظورش سرمایه فراملیتی ن
ـارز در  بلکه عمل واحـد مـردم مـب

از ) .   مـتـرجـم.   سرتاسر جـھـان اسـت
امپراطـوری سـرمـایـه " طرف دیگر، 

" ببـر کـاغـذی" قطعا یک "  جھانی
ـیـت.   نیسـت ـان کـه ال ھـای  ھـمـچـن

ـازسـازی  جھانی گروھھای خود را ب
میکنند، و بحران جدیـد و خـطـرات 

ای جـھـانـی را بـررسـی  انقالب توده
ـنـد، آنـھـا سـرکـوب تـوده ای  میکـن

ـنـد  ھماھنگی شده را سازمان خـواھ
و، البته، قبال اینکار را شـروع ( داد 

در تـالش خـود بـرای ) .   کـرده انـد
ــالت و  ــم ــری، ح بــازکســب رھــب
ـیـسـمـھـا و  جنگھای جدید، و مکان

ھای خنثی سـازی از طـریـق  پروژه
 .جذب راه خواھند انداخت

ـنـھـا راه حـل  به اعتقاد مـن، ت
قابل دوام به بحران جھانی سـرمـایـه 
داری یک باز توزیع عظیـم ثـروت 
ــن، بســمــت  و قــدرت بســمــت پــایــی
ـای  اکثریت فقیر انسانیت، در راسـت
ـیـک قـرن  ـیـسـم دمـوکـرات ـال سوسـی
ـیـســت و یـکــم اســت کــه در آن  ب
انسانیت دیگر در جنگ با خـود و 

 .*با طبیعت نیست
 ٢٠١١ نوامبر ٣٠

 خیزش نوامبر
 حسام الحمالوی

 ترجمه حبیب بکتاش
 

ـا ١٨انقالب مصر در عرض   روز ی
ــخــواھـد شــد . مـاه حــل و فصــل ن

ـا گـرد "   سالھا"  طول خواھد کشید ت
ـا  و خاک بخوابـد، شـایـد چـھـار ی

مـوجـھـا .   دانـم پنج سـال، مـن نـمـی
خواھند آمـد، جـذر و مـد خـواھـد 
ـیـم بـود،  بود، نبردھایی پیروز خـواھ

 .نبردھایی شکست خواھیم خورد
خیزش نوامبر تنھا یک فصـل 
از انقالب مصـر اسـت، امـا فصـل 

 .نھایی نیست
. ایـم ما راه درازی را طی کـرده

ـیـت را در  ـیـم وضـع ما ھمه میتوان
ـاوریـم، زمـانـی  ـی ماه فوریه بخاطر ب
که احتمال داشت آدم بخاطـر شـعـار 
علیه ارتش در یک تظاھـرات زجـر 

حاال یک سرخـوردگـی .  کش شود
شـورای (   وسیع نسبت به اسـکـف 

ـیـروھـای مسـلـح ـیـت ن وجــود )   امـن
ـنـد .   دارد امروز اکثریت مردم میتوان

ـزی جـز ژنـرال  ببینند که آنھـا چـی
ـنـد کـه در  ـیـسـت ـارک ن ھای ارتـش مـب

 .عمل ضد انقالب را رھبری میکنند
ــی  ـن ــی مـع ـاتـھـا ب ـتـخــاب ایـن ان

" شورای مشـورت مـدنـی.   " ھستند
ـاسـت ـن ـاسـی، .   بی مـع پـروسـه سـی

آنچنانکـه در حـال حـاضـر تـوسـط 
ــدارک اســت،  اسـکـف در دســت ت
ــال  ــب ــه را دن ــی مــدل قــدیــمــی تــرک

ـایـد مشـغـول .   میکند و گویا مـا ب
ـا  ـازی ب ـات و ب لذت بردن از انتخـاب
سیاستمداران غیر نـظـامـی کـت و 
ـیـکـه بـرنـج  شلواری باشیـم در حـال

ـنـک و مـس (  برنج آلیـاژی از زی
ـامـات  ـنـجـا بـه مـق است که در ای
. باالی ارتش یا ژنرالھـا اشـاره دارد

سھم خـود از اقـتـصـاد را حـفـظ )   مترجم
خواھند کـرد و از مـحـاکـمـه و حسـاب 

 .پس دادن مصون خواھند بود
ما ھرگز نباید به کمـتـر از یـک 
ـتـوانـد  کابینه انقالبی قانع شـویـم کـه ب

اسـم ( این ژنرالھای اسکف را بـه تـورا 
 .بفرستد) محلی در مصر

در حالیکه میدان تحـریـر بـخـار 
ـبـش  اشـغـال " از دست مـیـدھـد، جـن

ـابـد"   کابینه ـی ـی ـایـد .   ادامه م ـب مـا ن
ــام  ـی ـان ق ــخـاطــر پــای ــه مــان ب روحـی

ــن کـلـمـات مــرا .   ضـعـیـف شـود ای
بخاطر بسپارید، قیامھای بیـشـتـری 

ـانـت ـت ـی ـل تـر  در راھند و آنھا حتی می
ــود ــد ب ــواھــن ــن خ ــی .   از ای کــارای

ـان، ھـم  ـلـف جـوان گروھھـای مـخـت
محافل غیر رسمی جوانان رادیـکـال 
ـقـالبـی،  و ھم گـروھـھـای چـپ ان
-بسیار بیشتر از تحصنھای ژانـویـه

ــر و  ــه ت ــخــت ــه پ ــه و ژوئــی فــوری
ـبـت .   سازمانیافته تر بوده اسـت غـی

ـیـرغـم  ـام، عـل ـی اخوان المسلمین در ق
پیروزیھای انتخاباتی آنھـا، شـکـاف 

ـری بین بخشـھـایـی  ـان و رھـب از جـوان

 .فرصت طلب آن را عمیقتر کرده است
ـتـر و  ـام بـعـدی مـا قـوی در قی

 .تر خواھیم بود سازمان یافته
ـفـر در مضـحـکـه  ـیـونـھـا ن میل
ـات جـاری شـرکـت کـردنـد . انتخاب

ــا بــرای رای دادن از  ــھ ــه آن ــل عــج
آرزوی عمومی آنھا برای خالـصـی 

ژنـرالـھـا .   از اسکف ریشه میـگـیـرد
ـتـظـارات  بازی خطرناک باال بردن ان

ـازی کـرده انـد،  از پارلمان آینـده را ب
ھـای  انتظاراتی که ھر روز با بیانیـه

حکومت نظامی درباره مـحـدودیـت 
ـنـه بـه یـاس  ـی قدرت پارلمان و کـاب

قبال و ھـم اکـنـون .   تبدیل میشوند
یک پروسه بی اعتمادی به ارتـش 
ـا  در حال شکل گیری اسـت کـه ب
اولین جلسه پارلمـان خشـم مـردم را 

ـتـظـار . شعله ورتر خواھد کرد من ان
ـارلـمـان،  دارم که بمحض باز شـدن پ
سیل کارگران و کارمندان خـدمـات 
ــھــای خــود  ــمــاعــی بــا خــواسـت ـت اج
ـارلـمـان را بـه  خیابانھـای اطـراف پ

ــد ــاورن ـی ـ ــغــال در ب ــھــا .   اش ـن و ایـ
خواستھایی خواھند بود کـه دولـت 

ــاســخ دادن  ــه پ ــت قــادر ب ــای ــف ــک ــی ب
ـارزه را بـه  نخواھد بـود و ایـن مـب

 .یک مرحله باالتری خواھد برد
ـتـظـر  ـن ـیـم و م ـن ما نباید بنـشـی
باشیم تا بی اعتمادی خـودبـخـودی 
اتفاق بیافتد، ھمانطـور کـه مـا در 
ماه فوریه در برابر موج حـمـایـت از 

ـیـم ـنـشـسـت مـا آن .   اسکف ساکت ن
ــر مـواضــع خــود  مـوقـع مـحـکــم ب
پافشاری کـردیـم و اصـرار کـردیـم 
که اسکف چیـزی جـز ژنـرالـھـای 

ـیـسـت ـارک ن ـقـالب مـب آن .   ضد ان
ــت  ــوبــی مـوضــع در آن زمــان مــحـب
ـاوت  ـف نداشت، اما امروز اوضـاع مـت

و مردم بسادگی مـواضـع را .  است
ـنـکـه چـه  ـنـد و ای فراموش نمیکن
ــت و کــی آنــرا  کســی چــی گــف

ـیـکـه مـا مـجـبـوریـم .   گفـت و در حـال
ـیـق در  کار مـیـدان تـحـریـر را بـه تـعـل
ـنـه کـار  ـی آوریم و بـر روی اشـغـال کـاب
ـیـم کـه  کنیم، ما نبـایـد فـرامـوش کـن

ھـا  نبرد در مراکـز کـار و در دانشـگـاه
 .*حل و فصل خواھد شد

 ٢٠١١ دسامبر ٣
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ـیـرو مـكـتـب  موسی غنـی نـژاد  پ
 مـاركـس را  ] ١[ اقتصادی شیكاگو

ای بشـکـل  در تیتـر یـک نـوشـتـه
ـــود"  ـال ب ـــك رمــ ـاركـــس ی ] ٢" [ مــ

نوشتـه غـنـی نـژاد .   گنجانده است
ـــک  ـاســـی از وحشـــت ی ــعـــکــ ان
ـاصـل  روشنفکـر دانشـگـاھـی مسـت
جھان سومی از اعتبار مارکـس در 
ـیـسـتـی جـاری  ـال جنبش ضد کاپیت

ـبـی از .   در سطح جھان اسـت تـرکـی
ـاثـر از  ـت بی بضـاعـتـی نـظـری، م
فرھنگ مالیان، و تعلق بـه دسـت 
ــاح بــورژوازی،  ــن راســتــی تــریــن ج
ـاژی فـکـری  ـی محصولش یک آل
است که بـرای دفـاع از سـرمـایـه 
ــروز چــیــز  ــران زده ام ــح داری ب
بیشتری از یک ادبیات مستـھـجـن 

ھدف نوشته غـنـی . در چنته ندارد
ـیـسـتـی  ـاول ـی نژاد تبلیغ اقتصاد مـاك
  سرمایه داری و دفـاع از آن اسـت
ـام  ربط زیادی به ماركس ندارد و ن
ـلـوئـی  مارکس در تیتر او عمدتا تاب
برای جلب توجه است و برای او و 
ـیـه  ـق ـیـش از ب ـان مـارکـس ب دشمن

 .استداللھا اھمیت دارد
نوشته غنی نژاد بویـژه از یـك 

ـابـل تـوجـه اسـت افـكـار او .   نظر ق
ــده راســت ــن ــای ــم ــاح ن ــن ــریــن ج ــای  ت ھ

او و .   مــكــتــب شــیــكــاگــو اســت
ھمفكرانش میخواھند دولـت ھـیـچ 
نوع دخالتی در کار سـرمـایـه داران 

ـا حـد .   نکند میخواھند دولـت را ت
ـنـھـا .   یك گارد زندان كاھش دھند ت

ـفـه دولـت بـرای  ـازار" وظی " نـظـام ب
غنی نژاد سركوب كارگران و مـردم 

ــه ــان ــه وحشــی ــكــا ب ــن و  بــا ات ــری ت
ـا  غیرانسـانـی تـریـن اشـكـال اسـت ت

ـازار ھـیـچ "   نـظـام"  ـثـمـار گـر ب اسـت
مانعی برای كسـب سـود نـداشـتـه 

ـنـد مـردم سـركـوب .   باشد مـیـخـواھ
ـایـد ـی ایـن .   شوند و صـدایشـان در ن

ھمتای او در .  یعنی نطفه فاشیسم
ـبـشـی ھـای  آمریكا ران پال و ھم جن

ـا و آمـریـكـا ـفـی از  او در اروپ  طـی
ھایی را شامل میشـونـد  اولترا راست

ـا اسـالمـیـسـتـھـا  كه حول ضدیـت ب
. سعی به انتشـار افـكـارشـان دارنـد

ـان  در آمریكا این خط از طریق جـری
ـنـدگـی  ـای نژاد پرست تی پارتی نـم

ـا مـداح  در ایران.  میشود  او مـنـطـق
ــصــادی حــذف  ــھــای اقــت ــاســت ــی س

ــه ـاران ــژاد و كــال  ی ھــای احــمـدی ن
مدافع سیاستھای اقتصادی ایسـت 
كــه جــمــھــوری اســالمــی از بــدو 

 . اند تولدش مجری آنھا بوده
باید توجه داشت كه غنی نـژاد 
ـیـسـت . مبلغ  صرف نئولیبرالیـسـم ن

ـتـون فـریـدمـن بـه دوره  ـل ـی امثال م
 به دوره تعـرض  فروپاشی بلوك شرق

ـاوردھـای بشـری  بورژوازی به دسـت
ـیـسـم در جـھـان  ـبـرال ـی و بسط نئو ل

ـال .   تعلق داشتند غنی نژاد و ران پ
 دوره  به دوره بحران سـرمـایـه داری

ـلـق  ورشكستگی سرمایـه داری تـع
ــد ــر از .   دارن ــوحشــی فــرات ــغ ت ــل ــب م

" مـتـعـارف" نئولیبرالیستھـای دوران 
ــنــد ــت ــه داری ھس ــای ــه .   ســرم ــف ــط ن

 .اند فاشیسم
 چه آنجـا كـه  نوشته غنی نژاد

اثباتا بحث میكند و چه آنـجـا كـه 
ــس اشــاره دارد ــه مــارك  ارزش  ب

ھـیـچ آكـادمسـیـن .   آكادمیك نـدارد
ـلـی جدی ای    ھیچ روشنفـكـر عـاق

  ھرقدر دست راستی و ضد مـاركـس
خود را با جعل و تحـریـف مـاركـس 
ـان در  و با اتكا به فرھـنـگ مـالی
ـفـكـر ھـزاره  ـزرگـتـریـن مـت مقابـل ب

ـیـدھـد]   ٣[ گـذشـتـه ھـدف .   قـرار نـم
نوشته غنی نژاد عوامفریبی اسـت 

نوشته حاضر در اثبـات ایـن .   و بس
ادعا به نكات اصلی مطلب غـنـی 

 .نژاد میپردازد
 

غنی نژاد " نظام بازار"
 كشك است

تمام بحث غنی نژاد برپایه دوكلـمـه 
  از این دو كلـمـه  ."نظام بازار:  "است
كلیدی و در عیـن حـال "   نظام" لغت 

ـلـمـه اسـت نـظـام " او .   مبھمتریـن ك
ـائـم بـه ذات دانسـتـه در "   بازار را ق

ــل  ــاب ــق ــام" م ــظ ــاســی و  ن ــی ھــای س
ــی ــمــاع ــد"   اجــت ــدھ ــرار مــی او .   ق

نـظـام " مقوالتی نظیر انتزاعی بودن 
ـیـن  " بازار ـی ـب  حمله بـه مـاركـس درت

را از . . .   تاریخی سرمایه داری و 
ـام  ـن ـازار "   نـظـام" وجود موھومی ب ب

ـیـن .   نتیجه مـیـگـیـرد ـابـرایـن اول ـن ب
ـیـم نـظـام  مشكل این است كـه بـدان
ـــســـت ـی ـــژاد چــ ـــی ن ـن ـازار غــ ــ . ب

ــد ــگــوی ــام : " مــی ــظ ــك ن نــظــام بــازار ی
ـا رعـایـت   -انتزاعی اسـت ـنـی ب یـع

ھـا ایـن  برخی قواعد و روابط انسـان
ـنـی نـظـم .   نطم برقرار مـیـشـود مـع

انتزاعی این نیست كه وجـود نـدارد 
ـزم رعـایـت  ـل بلكـه ظـھـور آن مسـت

 ". برخی قواعد است
ـنـجـای كـار ـا ای ــژاد  ت  غـنـی ن

ـزیسـت  ـازار یـك چـی میگوید نظام ب
ـیـدانـد چـیـسـت ! كه ھیـچـكـس نـم

. دارد"   بـرخـی قـواعـد" نظامی كـه 
گنگ گویی از این بیشتر ممكـن 

ــســت ــی ــســت؟   -ن ــواعــد چــی ــن ق ای
ـیـن انسـانـھـا :   " مدعی اسـت اگـر ب

قواعدی رعایت شـود نـظـم شـكـل 
كــدام قــواعــد؟ ادامــه " .   مــیــگــیــرد
ـاركـرد ایـن نـظـم كـه بـر " میدھد  ك

ــه اســت  ــان ــب ــه داوطــل ــادل اســاس مــب
ـابـل  برآورده كردن خواسته ـق ـت ھـای م

ـازار .   انسان ھاست این تعریف نظـم ب
ــز "   اسـت ــی ــجـا ن كــاركــرد و " در ایــن

را داریـم بـدون آنـكـه  "   تعریف نـظـم
قواعدی كـه ایـن كـاركـرد و نـظـم 
روی آن سوار شـده اسـت مشـخـص 
ـلـوم  ـازار مـع شوند  باالخره قـواعـد ب

ــد ــن امــا ایشــان .   نشــد چــه ھســت
نامعلـوم "   قواعد" مدعیست اگر این 

رعایت شـونـد یـك نـظـمـی بـرقـرار 
ـا ! میشود ـنـسـت كـه ت ـلـه ای ؟ مسئ

ـنـد   وقتی ندانیم این قواعد چه ھست
نه نظام بازار ایشان معنا دارد و نـه 

 . نظم آن
غنی نژاد برای توضـیـح نـظـام 
بازار به استعاره و مقایسه مـراجـعـه 

اگـر بـخـواھـم "  مـیـگـویـد  میكـنـد
ـنـم ملموس ایـن نـظـام .   تر صحبت ك

ـان اسـت . بازار شبیه نظم گرامـر زب
 قـواعـد  اگر ھنگام صحـبـت كـردن

ـیـم  گرامی را رعایت نكنیم ـتـوان  نمی
ـیـم ـار خـوب. "   ارتباط برقرار كن   بسـی

ــوار  ـز بـه دی ـی ـنـجــا ن قـواعــد در ای
ـا قـواعـد .    برخورد كـردیـمنامعلوم ت

ـازار"  ـیـم "   نظام ب ـتـوان ـی ـیـم نـم را نـدان
ـالـطـبـع  بدانیم نظام بازار چیست و ب
ــر زبــان  ــرام ــه آن بــا گ ــایس مــق

ـبـخـواه اسـت مقایسه مـا از .   ای دل
ـازار" كجا بدانیم كه قواعـد  " نـظـام ب

ـایسـه  ـق ـان م را میتوان با گرامـر زب
كرد؟ چرا نظام بازار به كشك شبیـه 

ـاشـد كشـك ھـم   نیست؟ ھـر چـه ب
ھای سیاسی و  نسبت به فرماسیون

اجتماعی جـوامـع مـتـمـدن بشـری 
ــزاعــی اســت ــت ــیــش از  ان ــتــی پ  ح

ـا .   شھرنشینی وجود داشـتـه اسـت ت
ــواعــد آش پــزی را  ــكــه ق ــعــی مــوق

 نمیتوانیم با كشـك در  رعایت نكنیم
ــم ـی ـن ــرار ك ـاط بـرق . آش كشـك ارتــب

بازار غنی نژاد در نتیجه بـه "   نظام" 
ـا بـه  ـیـه اسـت ت كشك بیـشـتـر شـب

غنی نـژاد بـه مـبـھـم .   گرامر زبان
ـایسـه ـق ھـای الـکـی و  گوئی و م

استداللھای بیمقـدار رو آورده اسـت 
ـنـد ـبـی ك  و بـحـران و  تا عوامـفـری

ـازار  کثافت نظام سـرمـایـه داری ب
ھای بشر اسـت را  که بانی بدبختی

تـر  پنھان کند، خود مدافعین جـدی
این نظـام بـه ریـش غـنـی نـژاد و 

 .استدالالھای او خواھند خندید
 

 مضمون  سفسطه و مغلطه
 غنی نژاد " بحث اثباتی"

كاركرد این نظم كـه : "   میگوید  -الف
ـانـه اسـت ـب " . بر اساس مبادله داوطل

ــمــه  ــن كــل ــت ــداخ ــاان ــر" بــا ج در "   بــراب
مبادالت بازار این حقیقت كـه چـرا 
ـبـرد و  ـی یك طرف معاملـه سـود م
ـیـشـود ـبـرد روشـن نـم ـی . دیگری نم

ـانـه بـجـای بـرابـر "   داوطلبانه"  آگـاھ
ـابـرابـری  ـا ن بكار برده شـده اسـت ت

ـانـد در جـواب .   معامله مخـفـی بـم
ـنـكـه:  باید گفت ـیـچـكـس  اول ای  ھ

ای كه در آن  داوطلبانه وارد معامله
 حـتـی  دوم اینكه. ضرر كند نمیشود

ـیـن  ـانـه وارد چـن ـب اگر كسی داوطل
ـانـه"  خصلت  ای شود معامله " داوطلب

ــرای  بـودن مـعـامـلـه تـوضـیـحـی ب
ـیـسـت پدیده ـام سـود ن ـن سـوم .   ای ب
ـزه یـك  اینكه  این مشاھده كه انـگـی

ـام سـود  معامله نابرابر پدیده ـن ای  ب
ای بـه قـدمـت خـود  است مشاھـده

ـبـود كـه .   بازار است فقط ماركس ن
ـا .   به این پدیده پی برد از ارسـطـو ت

آدام اسمیت این مشاھده صحـیـح را 
ـازار مـعـامـلـه ای  داشتنـد كـه در ب

صورت مـیـگـیـرد امـا یـك طـرف 
ـبـرد ایـن سـود از .   معامله سود می

 كجا در میاد؟ 
 

 قواعد بازار
ــواعـد" ایـن   -ب ـازی بــازار "   ق ب

كدامند كـه غـنـی نـژاد مـا را از 
دانستن آن مـحـروم مـیـكـنـد؟ آدام 
ـتـوانسـت ایـن قـواعـد را  ـیـت ن اسم

ـامـریـی .   بفھمد گفـت یـك دسـت ن
  آقای آلن گریـن اسـپـن.   دركار است

  " قـواعـد" آخرین مدافع سرسخت این 
ـا اتـكـا  كسیكه نه در حرف بلكـه ب

ـاسـت چـاپ پـول در ٤به   دھه ری
ــازار  آمــریــكــا نــقــش عــمــلــی در ب

ـبـر  جـھـانـی داشـت ـت   ٢٠٠٨ در اك
ـازار را رد  ـامـریـی ب حضور دست ن

ـازار بـخـودی " قاعده"این .  كرد كه ب
 خودش را اصـالح مـیـكـنـد را  خود

ـنـھـا مـاركـس بـود .     اشتباه خواند ت
. كه سود را زیر میكرسـكـوپ بـرد

نشان داد بازار محلی برای خریـد و 
ـنـظـور كسـب سـود  فروش كـاال بـم

ـیـسـت مـگـر است   ـزی ن  سود چـی
 در  بھره وری از نیروی كـار انسـان

نظام سرمایه داری بـروز ایـن بـھـره 
ــافــه ای  وری از طــریــق ارزش اض

. است كه نیروی كار تولید میـكـنـد
ماركس قواعد بازار و انتزاعـی كـه 
ـا شـده اسـت  ـن سرمایه داری بر آن ب
ـا دقـت ریــاضـی روشــن كــرد : را ب

مالكیت بر ابزار تولید و بـرده داری 
ــن اســت کــه .   مــزدی ــی ــرای ھــم ب

ــژاد از دســت مــارکــس  ــی ن غــن
ـات  ـی ـاچـارا ادب عصبانی اسـت و ن
ـقـد و اسـتـدالل  لمپنی را بـجـای ن

ـازار سـرمـایـه .     میگـذارد قـواعـد ب
داری مورد نظر غنی نژاد بنابـرایـن 
عبارتند از تـمـكـیـن بـه مـالـكـیـت 
خصوصی بر ابزار تولیـد و پـذیـرش 
ــمــار از ســوی مــحــرومــان  ــث اســت

 !واستثمارشوندگان
ـازار  دوما  منطق معـامـلـه در ب

ــاطــر .   كســب ســود اســت ــخ ســود ب
ـنـوان  افزایش پولیست كه در ابتدا بع
سرمایه اولیه به بازار ریـخـتـه شـده 
ـنـظـور  ـازار بـم است  مـعـامـلـه در ب
ـزایـش ســرمـایـه ایســت كـه وارد  اف
ــطــق در  ــن مــن ــشــود  ای بــازار مــی
ـنـوان  كتابھای درسی غنی نژاد بـع

دورانـی كـه . معرفی میشود" رشد" 
  سرمایه كل اجتماعی نـرخ سـودی

ـیـشـتـر  بعنوان مثال ـا ب  ده درصـد ی
 یعنی ساالنه ده درصـد  داشته باشد

ـنـد دوران  یا بیشتر رشد كند  میگـوی
ـزان "   رشـد" دورانی كه .   رونق بـه مـی

مـثـال ( قابل توجھی كاھش پیدا كند
ـنـد )   به زیر پنج درصد برسد میگـوی

ــی كــه رشــد  دوران ركــود و دوران
ـا  رشـد " سرمایه بـه صـفـر بـرسـد ی

ـفـی ـنـد "   من ـاشـد مـیـگـوی داشـتـه ب

دفاع غنی نژاد از نھایت 
 !توحش سرمایه داری

 عباس گویا
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. سرمایـه دچـار بـحـران شـده اسـت
ــال  از ھــر شــاگــرد كــالس اول  ح

ـتـصـادی سـرمـایـه  مدرسه اكابـر اق
داری ھم بپرسید ھمیـن تـعـریـف را 

جــواب .     بـرای شــمــا خــواھــد آورد
ــه ایــن ســوال كــه چــرا  ــمــی ب عــل
ــحــران  ــه دچــار ركــود و ب ســرمــای
ــاركــس داد ــقــط م . مــیــشــود را ف

ـزولـی  ـانـون گـرایـش ن ماركس در ق
نرخ سود ثابت كـرد كـه نـرخ رشـد 
ـزولـی دارد تــا  سـرمـایـه گـرایــش ن

ــه ــمــرحــل ــه ب ــای ای  جــایــی كــه ســرم
ـیـكـنـد"   رشد" میرسد كه دیگر  . [نـم

 یـعـنـی  قاعده بازار سرمایه دای] ٤
  تـالش بـه ســود در آوردن و رشــد
ـزولـی نـرخ  بخاطر قانـون گـرایـش ن

ــن .   سـود دچـار بـحــران مــیـشــود ای
  قانون دویست سال پیش صادق بـود

ـیـكـه   امروز صادق است و تا مـوقـع
نظام سرمـایـه داری وجـود داشـتـه 

 . باشه صادق خواھد بود
 

 جعل و تحریف ماركس
ماركس سرمـایـه داری را   "-الف

 ".داند یك مرحله تاریخی می
ـنـكـه خـود غـنـی  اوال  جالب ای

نژاد در اثبات ایـن حـكـم مـاركـس 
ـازار"  ـزاعـی ب ـت را نـظـامـی "   نظام ان

ـتـدای "   معرفی میـكـنـد كـه  از اب
ـنـی وجـود  تمدن بشری و شـھـرنشـی

 یعنی آنرا حـاصـل یـك  " داشته است
 مـیـدانـد    شھرنشینی مرحله تاریخی

ـیـون سـال  ـل ـی چرا؟ بیـش از یـك م
   Gathererمردم شـكـارچـی و 

ـتـصـاد  جامعه بشری ـای اق ـن  بر مـب
از ھـر كـس بـه انـدازه   "  كمونیستی

ـازش توانش ـی   "  به ھركس به انـدازه ن
ـنـوز ( زندگی میكردند   ھنوز كـه ھ

است بقایای آن شـیـوه زنـدگـی در 
ــره  ــال جــزی ــی كــه در مــث ــایــل قــب
ماداگاسكار زندگی میكنند وجـود 

ــه )   دارد  ــعــدا ب ــه ب كــمــونـھــای اولــی
ـاتــی  ــق تـمــدن " ھــمـان ( جـوامـع طـب

كـه بـر )   آقای غـنـی نـژاد"   بشری
ـبـدیـل  ـا شـده بـود ت ـن استثمار كار ب
ـازارش  ـا ب ـاتـی ب ـق شدند  جوامع طـب

ـابـل  ای تاریخا جدید ھستنـد پدیده  ق
ـابـی بـه حــدود   ھـزار ســال ١٠ردی

جوامع سرمایـه داری كـه .   گذشته
 عـمـرشـان بـه  اساسا بسیار موخرنـد

 سال ھم نمیرسد  نه بازار و نـه ٦٠٠
از ازل و "   نظام بازار" موھومی بنام 

   بـرعـكـس ابد وجود نـداشـتـه اسـت
ــن  ـار مـحــدودی در مـت عـمـر بســی

 تاریخ بشری داشته است   
منشا این سوء تفاھم مـارکـس " 

ھای او درباره نظام سرمایـه  و نوشته
ــه .   داری اســت مــارکــس ســرمــای

ــه تــاریـخــی  داری را یــک مــرحـل
سرمایه داری را در بسـتـر .   داند می

ـاریـخ جـوامـع  تاریخ بشر بـه ویـژه ت
. کـنـد اروپای غربـی بـررسـی مـی

ھـای  گوید چطـور فـرمـاسـیـون می
اجتماعی قبلی مانند بـرده -سیاسی

ـنـد،  ـت داری و فئودالیسم از بیـن رف
ــن  ــم از بــی ــه داری ھ و ســرمــای

 "رود می
ـازار"  غنـی نـژاد  دوما " نـظـام ب
ـائـم بـذات" موھوم و  خـود را در "   ق

ــی مــاركـس از  ـاب ـا ارزی ــایسـه ب ـق م
ـلـف و  ساختار فرماسیون ھای مـخـت
ـیـكـنـد نقش بازار در آنھا  ارزیابی نـم

بلكه صرفا نقد ماركس به جـامـعـه 
ـلـه قـرار  سرمایه داری را مورد حـم

ـلـطـ   نـظـام " میدھد  بھمین دلیـل مـغ
ـقـد "   بازار ـابـل ن ـق غنـی نـژاد در م

ماركس از نظام سرمایه داری قـرار 
میگیرد تا این تـداعـی را بـوجـود 
بیاورد كـه گـویـی بـرای مـاركـس 

 كاال و خـریـد و فـروش كـاال  بازار
تنھا در نظام سـرمـایـه داری وجـود 

ــه انــد ــت ــارجــی داش  گــویــی او  خ
معامله در بازار را مختص سرمایـه 

 بازار در تـمـام  خیر.   داری میدانست
ـثـمـارگـر  نظام ـتـصـادی اسـت ھای اق

ـز وجـود  ـی ماقبل سـرمـایـه داری ن
مشـخـصـه سـرمـایـه .   داشتـه اسـت

ـیـسـت ـازار ن   داری از نظر ماركس ب
ـازار.     اسـتكار مزدی  نـه ( آنـچـه ب

را در سـرمـایـه داری " )   نظام بازار" 
 كـاال شـدن ھـر  برجسته كرده اسـت

ـتـریـن .   چیز و ھمه چیز اسـت مـھـم
ـیـد ارزش اضـافـه  كاال ـبـع تـول ـن  م

ـیـروی كـار اسـت اگـر در .   یعنی ن
 خـود انسـان  برده داری و فیودالیسم
 در سـرمـایـه  جز مایملك ارباب بـود

تنھا چیزی كـه "   آزاد" داری كارگر 
 نــیـروی كــارش  بـرای فـروش دارد

مجبور اسـت است و آنرا را در بازار 
ـتـوانـد وسـایـل  ـا ب بفروش بـرسـانـد ت

 . معیشتی خود را فراھم كند
 

سرمـایـه )     بنظر ماركس( و  " -ب
ــرود و  ــی ــن م ــی ــم از ب داری ھ

غلط و ". آید سوسیالیسم بوجود می
 !تحریف

ماركس تاریخ جوامع بشـری را 
ـاتـی  ـق تاریخ كـمـشـمـكـشـھـای طـب

برای ماركس ھیچ چیـزی .   میداند
ـیـسـت ـان .   در تاریخ بشر جبری ن ـی ب
 چه در  او در این مورد صریح است

اولین جمله مانیسفت كمونیست كـه 
ـنـونـی " میگوید ـا ك تاریخ جـوامـع ت

" [تاریخ كشمكشھای طبقاتی اسـت
] ٦" [ خـانـواده مـقـدس" و چه در ]   ٥

ـاریـخ ھـیـچ كـاری :   " كه میگوید ت
ـیـكـنـد ثـروت '   صـاحـب ھـیـچ  نم
جـنـگـی را '  ھیـچ  نیست'   عظیمی

این انسان واقـعـی و .   ' براه نمیاندازد
زنده است كه ھـمـه ایـن كـارھـا را 

 كـه تصـاحـب مـیـكـنـد و  میكـنـد
 "میجنگد
 

مفھوم گرایش )   ماركس   "(  -پ
به كاھش نرخ سود را دلیل اصلی 
ــه داری  ــظــام ســرمــای ــودی ن ــاب ن

 !تحریف"! میداند
ـزولـی قانوناوال ماركس   گـرایـش ن

 سـرمـایـه بـحـراننرخ سود را دلیـل 
. باالتر تـوضـیـح دادم.   داری میداند

ـــودی  ـاب ــ ـاعـــث ن ــ ـــون ب ـان ایـــن قــ
ـیـدانـد . خودبخودی سرمایه داری نم

 نه مـاركـس و   بجز جبرگرایان دوما
نه ھیـچـكـس دیـگـر ادعـا نـكـرده 
است كه سرمایه داری ورشـكـسـتـه 
ـنـد ـازسـازی ك . نمیتوانـد خـود را ب

ــه دار  ــای ــك ســرم ھــمــانــطــور كــه ت
 سـرمـایـه خـود را طـبـق  ورشكسته

ــه داری از دســت  ــون ســرمــای ــان ق
ـاشـت  ـب میدھد و از نو شـروع بـه ان

 سـرمـایـه داری در  سرمایه میكند
ـتـوانـد خـود را  ـی كل ورشـكـسـتـه م
منھدم و از نو به انباشـت سـرمـایـه 

ـقـط در .   بپردازد این رونـد انـھـدام ف
غالب تخریب و بازسازی تاسیسـات 

ـیـگـیـرد سـرمـایـه داری .   صورت نم
   یعنی نیروی كـار بخش متغیر خود

ـز  ـی ـنـی آنسـانـھـا را ن " مـنـھــدم" یـع
كشتار رسمـی در جـنـگ .   میكند

ـان ایـن انـھـدام  شكـل بـغـایـت عـری
   گـرسـنـگـی بیخانمانی.   انسانھاست

 و محرومیت كـامـل  بیكاری مزمن
ـار یـك نسـل از  شكل دیـگـر كشـت

ــھــاسـت ــار .   انسـان  ٧٨ تــا ٦٢كشـت
] ٧[ ملیون نفره جنگ دوم جـھـانـی

و كشتارھایی كه تا كنـون غـرب و 
در راس آن آمریكا در مـداخـلـه اش 

ــش از  ــی  كشــور پــس از ٧٠در ب
بسـر انـجـام ]   ٨[ جنگ دوم جھـانـی

كـه از نـظـر ابـعـاد   --رسانـده اسـت

جنایت دست كمی از جـنـگ دوم 
ــانــی نــدارد گــواه گــرایشــی   --جــھ

ـار الزمـه  است كه جـنـگ و كشـت
ـاشـت سـرمـایـه  ـب بازسازی و روند ان

ـیـسـم و .   است ـبـرال ـی لیبرالیسم و نئول
ھر تئـوری دیـگـری كـه سـرمـایـه 
ــون  ـن ــق كـرده اسـت تــا ك داری خـل
برخورد ھمسانی در مقابله با بحـران 
ـــد ـــه ان ـت ـــه داری داشــ ـای : ســـرمــ

ــدھـی مــجـدد ســرمـایـه از  سـازمـان
طریق تمركـز سـرمـایـه كـه بشـكـل 
اجتناب ناپذیری به نابودی بخـشـی 

ھـمـزمـان .   از سرمایه منجر میشـود
ـنـظـور  ـار بـم ـاز ھـم كشـت كشتار و ب
ـاشـت  ـب ـیـل دور جـدیـدی از ان تحم
ــرخ  ــایــه از طــریــق تشــدیــد ن ســرم

 .استثمار
ــــژاد از اعــــالم  ــــی ن ـن غـــ
ـیـسـم اظـھـار  ـبـرال ـی ورشكسـتـگـی ل

. مـیـدانـد" خطرناك"نگرانی كرده آنرا 
ــن  درعـالـم واقـع  درســت عـكـس ای

ـبـھـای .   قضیه صادق است تنھـا بـم
ـتـه شـده در جـھـان  اتمی بكار گرف

ـتـھـای " توسـط حـكـومـت  پـدر دول
 تـحـت عـنـوان   روزولت آمریكا"   رفاه

  تـرومـن.   پروژه منھتان ساخته شدنـد
جانشین لیبرال روزولت و ھم حـزبـی 

 كسـی بـود كـه ایـن  دمكرات اش
ـفـر  بمبھا را بكار برد وصدھا ھـزار ن

ـات ]   ٩.[ را در ژاپن كشت ادامه حـی
ــه داری ــحــت ھــر نــام و  ســرمــای  ت

 برای موجودیـت كـل بشـر  پوششی
ـقـالب .  در كره زمین خطرناك است ان

سوسیالیستی تنھا راه نـجـات بشـر 
از فجایعی است كه سرمایـه داری 
برای رفع بحران و دورجدید انبـاشـت 

ـقـالب  ضـمـن  مرتكب خواھد شـد  ان
اینكه زمینه مادی و  عینی دارد 
اما بروزش جبری نیست  خواسـت و 
اراده مردم به خیـزش مـردم مـنـجـر 
ـیـسـتـی در  ـال میشود  انقالب سـوسـی
ـنـم سـرمـایـه  جھت پایان دادن به جھ
داری و برقراری بـرابـری و آزادی 

 برای تمام آحاد جامعه است  
 

ثروتمندان مشكل"
را ایجاد ) بحران(

 !غلط". نكردند
ـاسـی و  سرمایه داری یك نظام سـی
اقتصادی با یك مشخـصـه اصـلـی 

 نـه  نه نظم.   برده داری مزدی:   است
ـازار سـرمـایـه داری  قواعد و نـه ب
ـاریـخ  ـزاعـی از ت ـت قائـم بـذات و ان

ـنـد ـیـسـت ـنـدیـھـای .   بشری ن ـانـونـم ق

ـلـه سـرمـایـه  جوامع بشری و از جم
ـاضـی  ـا دقـت ری داری را ماركس ب

 نشـان داده  به اثبـات رسـانـده اسـت
ـنـد مـاحصـل یـك  است كـه ثـروتـم

ــخـی اسـت ـاری ــد .   پـروسـه ت ـن ــم ثـروت
ــار ــم ــث ــت ــار  مــحــصــول اس ــم ــث  و اســت

ـاریـــخـــی اســـت پـــدیـــده ــ از .   ای ت
 بدنبال خلـق ثـروتـی  ھنگامیكه بشر

ــاز خــود ــی ــش از ن ــی ــظــام  ب  وارد ن
ـثـمـار ھـم بـوجـود  طبقاتی شد اسـت

ــا كســی .   آمــد ــھ ــا تــن ــاركــس ام م
ـاشـد ثـروت  نیست كه متوجه شده ب
ماحصل بھره كشی انسان بـر انسـان 

ــت ــد.   اس ــوی ــگ ــس مــی در :   مــارك
اگـر »:   ، جان بلرز گفته بـود١٦٩٦

ـار  فرد ثروتمندی صـد ھـزار ھـکـت
زمین و صد ھزار پـونـد پـول و بـه 
ـاشـد، بـدون  ھمین تعداد دام داشته ب
ــش  ــود کــارگــری بــی کــارگــر خ

ـنـد .   نخواھد بود و از آنجا که ثروتـم
ــدســت کــارگــر  شــدن اشــخــاص ب

گیرد، ھر کس کـارگـر  صورت می
ـنـدتـر  ـاشـد ثـروتـم بیشتری داشـتـه ب

ـبـع ثـروت    است  ـن ـقـرا م کـار ف
 ]١٠[ .«اغنیاست

ـیـد شـده در جـوامـع   ثروت تول
  سـرمـایـه داری تصـاحـب مـیـشــود
. موجودیت كنكرت بخود مـیـگـیـرد

ـنـد  نام تصاحب كننـده ثـروت  ثـروتـم
ثروت به پول ترجمه مـیـشـود .   است

ـز  ـا فـورب ـب و لیست پولداران را مـرت
  اسامی خامنـه ای.   منتشر میكند

ـار   مبارك قذافی ـن  بـن عـلـی در ك
ــكـی ــیـم مـكـزی ـارلـوس اسـل ــل  ك ـی  ب

ـافـت آمـریـكـایـی   گیتس و وارن ب
ـانـی ھـنـدی ـب  الـكـسـی  موكش ام

ـیـمـان  مرداشف روسی و خـورخـه ل
ـقـول ]   ١١.   [ برزیلی قرار میگیـرنـد ب

ـال كـروگــمــن ــگــوی  پ ــك  ســخـن  ی
ـبـرال آمـریـكـا ـی ـبـر ل ـت   اقتصادی مع

ــبــش اشــغــال در اطــالق  ــن ــك " ج ی
ـنـدان سـخـاوت "   درصدیھا بـه ثـروتـم

ــك .   بـخـرج داده اسـت ـنـدان ی ــروتـم ث
ـنـد ـیـسـت  یـك دھـم  درصد جامعـه ن

ایـن یـكـدھـم ]  ١٢.[اند درصد جامعه
درصد به اندازه ھمان نود و نه و نـه 

ـنـد ایـن .   دھم درصـد واقـعـی ھسـت
ـفـعـت  ـن ـنـد كـه م ـنـدان ھسـت ثـروتـم
مستقیمی در حفظ نـظـام سـرمـایـه 

ــكــدھــم .   داری دارنــد مــادامــكــه ی
ـنـدان درصد جامعه  خـواھـان   ثـروتـم

ادامه نظام ضـد انسـانـی سـرمـایـه 
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 . ثروتمندان مقصرند داری باشند
 

مردم اگر صاحبخانه 
شوند نظام بازار دچار 

 !بحران میشود
ـا  دقـت وسـواس " آقای غنی نژاد ب

را كشـف "   ریشه بـحـران  "  " گونه ای
در " بنـظـر او "   ریشه بحران.  " میكند

دوره كلینتون شروع شـد كـه گـفـت 
ھـا را صـاحـب  باید ھمه آمریكـایـی

ـیـم ـن ـتـون " .   خانه ك ـن ـی ـل اوال كـجـا ك
چنین ھدفی داشت؟ فاكـت ایشـان 
كجاست؟ حرف ھوایی زدن ھم آخـر 
ـیـن  حدی دارد  دوما حتی اگر چـن
ـتـون صـحـت  ـن ـی ادعایی از طرف كل

ـلـه  داشته باشد  یك لحظه به این جـم
ـیـد ـن صـاحـب :   غنـی نـژاد دقـت ك

از دیـد آقـای ھمه مردم خانه شدن 
! ! غنی نژاد جرم و بحران ساز اسـت

ـیـونـھـا خـانـه  ـل ـی ـایـد م از دیـد او ب
ــاشــد و  ــه ب ــت ــروكــه وجــود داش ــت م

ـازار" میلیونھا بیخانمان تا  " قـواعـد ب
این لـب كـالم غـنـی !   رعایت شوند

نـژاد و درجـه ضـد انسـانـی نـظــام 
ـنـه چـاك  بازاریست كه او برایش سی

ــی در .   كــرده اســت ــن ریشــه یــاب ای
اصل کثافت نظام سرمایه داری و 

ـازار" جایگاه  ـال غـنـی "   نـظـام ب امـث
نژاد است که حتی در مقابل خـانـه 
دار شدن مردم ایستاده انـد  مـردمـی 
که ھر روز صبح تا شب بایـد جـان 
ـایـد  بکنند و استثمار شوند و حـال ب
ـبـرنـد . رویای خانه داشتن را بگور ب

ــوع جـمــالت نــاشـیـگــری یــا  ایـن ن
توحش کسی که شمشیر را از رو 
  برای مردم بسته است نشان میدھـد
که در دفاع از سرمایـه داری آرزو 
ـایـد بـی خـانـمـان  میكند تا مردم ب

دچـار "   نظـامـش" باشند برای اینكه 
بگـذریـم کـه صـاحـب . بحران نشود

ــه شــدن مــردم از دیــد كســی  خــان
مانند کلینتون بخاطر اسـیـر کـردن 
مردم در وام مسكن و جـان کـنـدن 

 .برای پرداخت بھره مسكونی است
 

نظام و كشور دلخواه 
 غنی نژاد

غنـی نـژاد در ادامـه عـلـت بـروز 
بحران را دخالـت دولـت در كـاركـرد 

ــد ـــدان ـی ـام .   بــازار مـ ـــمــ ـــد ت ـن ـ ـان مــ
ـیـش از " نئولیبرالیستھا از دخـالـت  ب

ـازار شـاكـی اسـت"  حد . دولت در ب

خواھان قطع دسـت دولـت در امـور 
ــمــداران و " از .   بــازار اســت ــاســت ســی
" منطقشـان قـدرت"كه " دولت مردان

ـنـد" را " نظام بازار"است و  ـفـھـم ـی " نـم
او ھـیـچ كشـوری را . شاكی است

ـفـه ھـای نـظـام  سراغ ندارد كـه مـول
ـاشـنـد   امـا.   بازار او را رعایت كرده ب

ــمــام كشــورھــا در  وجــه مشــتــرك ت
او !   ساختار اداریشان چیست؟ دولـت

ـاسـتـھـای  ظاھرا مخالف برخـی سـی
ـزم.   دخالتگرانه دولت است ـی لیبرتریان

 ]Libertarianism] غـنـی نـژاد
قـدمـت آن .   مكتب جدیدی نیـسـت

ــه داریســت ــدمــت خــود ســرمــای ـق .  ب
كاھش یا قطع دست دولت در امـور 

ـازار ـام  اقتصادی ب ـن  در تـوحشـی ب
بازار و تنزل آن به یك اسكلـت "   نظم" 

  ای دولت جھـت سـركـوب بندی پایه
تـریـن  ھمیشه رویای دسـت راسـتـی

. جناح سـرمـایـه داری بـوده اسـت
ـیـد  قبل از نقد این ھجو اجـازه بـدھ
كشـور مـورد نـظـر غــنـی نـژاد را 

 .ترسیم كنیم
ــایــه دار  جــامــعــه ای كــه ســرم

ـیـسـت ـقـرراتـی ن . پایبند به ھیچ م
كارگـر ھـیـچ حـقـی بـجـز فـروش 

ـانـه"  ـیـروی كـارش نـدارد"   داوطلب . ن
فقر و فالكت از سر و كول جـامـعـه 

ــرود ــر .   بــاال مــی ــف ــھــا ن ــون ــی ــل مــی
ـلـی.   بیخانمانند ـی ـل  یـكـصـدم  عـده ق

ـنـگـاه .    ثروتمندند درصد جامعه ھر ب
ـتـصـادی مـوظـف بـه  ــت" اق ـی " امـن

تاسیساتش است و ارتـش  و زنـدان 
" حـقـی.   " و دادگاه خصـوصـی دارد

ـاسـت ـن ایـن .   بجز حق مالكیت بیـمـع
ـیـمـی  ـق چرنـد اوال بـمـا ربـط مسـت

سیاستـمـداران و دولـت  " دوما.  ندارد
  اسـت"   مردان كه منطـقـشـان قـدرت

ـازار  قدرت خود را از گرداننـدگـان ب
ـنـد میگیرنـد .  نـوكـر سـرمـایـه داران

ـاپـوسـی  دولت ـت ـتـھـای اخ  آنـھـم دول
ــه  امــروز ــزومــه نــظــام ســرمــای  مــل
ــد داری ــك از .   ان ــی ــچ ــھــا ھــی نــه تــن

ـا وجـود نـھـاد  ـتـی ب ـف بازاریان مخال
دولت ندارند كه دولت را بـرای رتـق 

ـتـق امـورشـان  از ســركـوب تــا  و ف
آموزش نیروی كار تا حل و فصـل 

حـتـی در .   رقابتھایشـان الزم دارنـد
  یعنی ارتـش( ترین شكل دولت  ساده

آنرا الزم دارنـد بـرای )    زندان دادگاه
اینكه ھیچ تك سـرمـایـه داری نـه 
توانش را دارد و نـه حـاضـر اسـت 
مخارج سركوب طبقاتـی را بـعـھـده 

قـواعـد " بـدون آن سـركـوب .   بگیرد

ـیـشـود"   بازار ـبـی  "  رعایت نـم " داوطـل
ـانـــش در  ـــره جــ ـی ـــرای دادن شــ ب

ـافـت "   معامـلـه"  ـا سـرمـایـه دار ی ب
ــمــیــشــود ــا .   ن ــالــفــت ب ــن پــز مــخ ای

ــمــداران و دولــت مــردان"  ــاســت ــی "  س
ـازتـركـردن  غنی نژاد برای ھر چه ب
ـقـر  دست ثروتمندان در استثمـار و ف

.  درصـدی ھـاســت٩٩و فـالكــت 
. ھیچ ربطی به منفعت مردم نـدارد

ــدھـــم  ــك ــع ی ــاف ـن ــت مـ ــدم در خ
شكوه مـعـمـول ھـمـه .   درصدیھاست

 . است" مالیات"ھا  این دست راستی
 

 = مالیات 
 نوك كوه استثمار

در مورد مالیات كتابھا نوشته شـده 
صـرف پـولـی .   و حتما خواھـد شـد

ـای  ـــكـــھــ ـل ــ ـــرای دوز و ك ـــه ب ك
حسابداری توسط شركتـھـا و افـراد 

ــه حســابـداران و  ــمــول ب ـت ــر " م دفــات
ـا " محاسبه مالیات بـرای كـاھـش ی

عدم پرداخت مالیات ھزینه میـشـود 
درخود یـك شـاخـه تـجـاری چـنـد 
ــارد دالری در ھــر یــك از  ــی ــل ــی م

ـات .   كشورھای غـربـی اسـت ـی مـال
ـبـع اصـلـی درآمـد دولــتـھـا در  مـن

ــسـت ـی ــم .   جـوامــع غــرب ــپـرســی اگــر ب
ـیـق  ـادق مالیات از كجا میاید سوال ن

ـنـده . ایـم ای كـرده و احتماال گمراه كن
ــســت ــق ایــن مــالــیــات :   ســوال دقــی

چیست؟ مالیات چه از جیب مـزد 
ــخـراج شــود و چــه از  ــر اســت بـگــی
ـزی  صندوق مالی سرمایه دار چـی
نیست مـگـر بـخـش كـوچـكـی از 

ای كه مزدبگیـر خـلـق  ارزش اضافه
ای  مالیات بـر سـرمـایـه.   كرده است

كه سرمایه دار میپردازد بخـشـی از 
ســود ھــمــان ارزش .   ســود اوســت

ـثـمـار مـزدبـگـیـر  اضافه  ھمـان اسـت
مالیات صرف چه مـیـشـود؟ .   است
از نیـروھـای ( نیروھای سركوبگر  -١

ـا  ـتـه ت انتظامی ارتش و پلیس گـرف
ـتـل دولـت ) تمام دستگاه و عـلـم ك

ــه   -٢ زیـر سـاخــت كـاركـرد سـرمـای
ــگــھــداری  شــھــر ســازی جــاده (     ن

ــروی كـار و   -٣)   ---آمـوزش نــی
ــق  ــی ــحــم از اعــمــال آن در ( ابــزار ت

ــه تــا  ــت ــســتــم آمــوزشــی گــرف ــی س
ـات   -٤)  ھای عمومی رسانه امـكـان

ـیـل شـده بـه سـرمـایـه  رفاھی تحم
ـیـكـاری مدد كاری( داران  ـیـمـه ب    ب

 ...) درمان و 
گرایـش اصـلـی بـورژوازی در 
ـتـھـای  ـاه دول تمامی طول عمر كـوت

ـنـد ( رفاه  ـا ب ـاال ٤كـه اسـاسـا ب  ب
ـاه" تداعی میشوند و  از جـیـب "   رف

) خود مزد بگیران پرداخت مـیـشـود
این بوده است كه ھم بخش رفـاھـی 
ــمــنــدان  ــروت ــطــع شــود و ھــم ث آن ق

ـنـد ـارت .   مالیاتی پرداخت نـكـن ـب بـع
ــرخ  دیــگــر تــالش ایــنــســت كــه ن

ــد ــاب ــزایــش ی ــار اف ــم ــث ــت ــرال .   اس ــن ج
ـنـرال الـكـتـریـك رك و  موتورز و ج

 حـتـی یـك سـنـت  راست راه میروند
ـام  ـیـكـه ارق مالیات نمیدھند در حـال

 میلیارددالری سودشـان را بـرخ ١٤
در آمـریـكـا نـرخ ]   ١٣. [ مـیـكـشـنـد

ـا ( مالیات بر سـرمـایـه یـك سـوم  ی
ــر از آن ــر )   كــمــت ــات ب ــی نــرخ مــال

آش بـحـدی ]   ١٤. [ مزدبگیران اسـت
ـتـس ـیـل گـی   شور شده كه صدای ب
ـافـــت و جـــورج ســـروس  ــ وارن ب
میلیاردراز محبت دولت به خـود در 
ـات بـر  ـی ـزایـش مـال آمده خواھـان اف

 كه به مالیات رابین ھـودی  خودند 
 ]١٥.[شھرت یافته است

ـثـمـار  مالیات نوك كوه یـخ اسـت
ـنـھـان .   است دقیقا به این علت كه پ

نیسـت بـرای ھـمـه افـراد جـامـعـه 
موجودیت كنكرت و قابل شمارشـی 

وقتی غنی نـژاد و بـوش و .   دارد
ـات صـحـبـت  ـی ران پال راجع به مـال

  " بیعرضـگـی  "  " نادانی"میكنند و از 
ــھــمــی"  ــف ــنــد بــرای "   ن ــاكــی ــت ش دول

ـاه" اینست كه میگویند  ـنـه "   رف ـزی ھ
 سـودی  بعنوان مثال( غیرالزم است 

) در كمك به سالمنـدان وجـود نـدارد
و ھمچنین مالیات بـر سـرمـایـه را 

ـلـمـه در . باید از بین برد اما یـك ك
حذف مالیات مزد بگـیـران حـرفـی 

ــد ــزنــن ــمــی ــاســت .   ن ــی ھــر بــار كــه س
ـات" جدیدی در  ـی بـه "   كـاھـش مـال
ــخــش  اجــرا درآمــده " رفــاھــی"  از ب

ـات مـزد  ـی بودجه كاسته شده و مـال
 یـعـنـی  بگیران افزایش یافته اسـت

ـزایـش  نرخ استثـمـار مـزدبـگـیـران اف
یافته است و سالمندان و بیكـاران و 
ـان  ـاب ـی ـیـدن در خ محرومین به خـواب

دیروز بزرگـتـریـن .   اند حواله داده شده
ـان در  اعتصاب عمومی در انگلسـت

ـیـونـی  سه دھه اخیر ـل ـی  با شركـت م
ـاسـت  كارگران ـیـل سـی  بر سـر تـحـم

ـنـوبـه خـود (ریاضت اقتصادی  كه ب
ـیــازی كــه از  یـعــنـی كـاھــش امــت
ـامـیـن  ـات ت ـی اساسا از مـحـل مـال

ـازنشـسـتـگـی )   میشود در عرصـه ب
مشـكـل مـا ] .   ١٦[ صورت پذیرفت

ــر ســر  ــط ب ــه داری فــق ـا ســرمــای ب

ـیـسـت مشـكـل مـا كـل .   مالیات ن
 .موجودیت سرمایه داریست

 
 نقش عملی غنی نژادھا

ـا ـال غنی نژادھ ھـا و احـزاب   ران پ
راست اپوزیسیون بـرای حـفـظ -اولترا

ـقـش  ـنـد ن سیستم موجـود مـیـخـواھ
ــار روی احــزاب حــاكــم  گــروه فش
ـادا  ـا مـب بورژوازی را بازی كننـد ت
ـبـش عـظـیـم  حاكمان زیر فشـار جـن
ـنـد ـای ـی ـاه ب . ضد سرمایه داری كـوت

ـا  ـاق دولتھای حاكم سرمایه داری اتف
ـیـسـی خـود  ـل نتوانستند با توحش پ
ـنـد و  ـن جنبش اشغال را سـركـوب ك

ـال بھمین خاطر اوباما  بـه   بعنوان مث
: ترفنـد جـدیـدی روی آورده اسـت

ـز  مالیات بر ثروتمنـدان را روی مـی
تـالش ]   ١٧. [ دولتش قرار داده اسـت

بخشی از آكادمسینھای اقتـصـادی 
ــژاد  ــی ن درسـت خــالف جـھــت غـن

 تـن از آنـھـا در تـالش ١٠٠است  
ــبــش ضــد  ــن ــرای مــھــار كــردن ج ب
سرمـایـه داری اشـغـال حـداقـل بـه 
بیعدالتی سیستم موجود اقـرار كـرده 
خواھان تـعـدیـالتـی شـده و از ایـن 
ــال اعــالم  ــبــش اشــغ ــن زاویــه بــا ج

 ] ١٨.[اند ای كرده ھمبستگی
 

حمله به مارکس، از 
 خمینی تا غنی نژاد

ـتـصـادیـون آكـادمسـیـن  بخشی از اق
انـد كـه  بورژوا ھمیشـه تـالش كـرده

ــوری  ــئ ــا ت ــكــی از دھــھ ــی ی ــت ح
ـنـد ـن آنـھـا سـعـی .   ماركس را نقد ك

میكنند نقدشان را عـقـالنـی جـلـوه 
ـنـد دھند    برایش مدرك جمـع مـیـكـن

ـنـد ـیـكـن ـاب  جعل و تحریـف نـم ـت  ك
ـا زیـر  مینویسند و سعی میكنند ب
ــون ارزش  ــال قــان ــردن مــث ســوال ب

ای در مـورد  ماركس صرفا شـبـھـه
ـنـد كـه .   این قانون ماركس ایجاد كن

ـال آنـدرو كـالیـمـن  در آنصورت امـث
ــاب  ــســت در كــت بــازپــس " مــاركســی

جواب آنـھـا " گیری كاپیتال ماركس
ـتـی نـوبـت بـه ] .   ١٩[ را میـدھـد وق

موسی غنی نژاد از مـاركـس "   نقد" 
 او خمینی وار بـه مـاركـس  میرسد

ـاراگـراف ھـجـو  حمله میكند  یـك پ
مینویسد و ماركس را رمال خـطـاب 

ـلـخـی اسـت امــا !   مـیـكـنـد ـز ت طـن
 .واقعی است

ـتـه  ـب مبتكر این شیوه برخـورد ال
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ـان .   خمینی بود او در جمـع کـارکـن
 ٥٨ شـھـریـور ١٧پخش رادیـو در 

 كـه  تحت فشار چپ سوسیالیسـت
داشت جامعه را  بـدرسـت از دیـد 
ـتـصـاد را  ماركس نقد میـكـرد و اق

 تصمیم گرفت بـه  زیر بنا میدانست
ـلـه .   ماركس حمله كنـد در ایـن حـم

البته روبنای فرھنگی خمینـی كـه 
ـاشـد  لومپنیسم جمھوری اسالمـی ب

ـنـھـایـی : "  ھرچه بیشتر عیان شد ای
ـتـصـاد  که زیربنای ھمه چیز را اق
ـنـھـا انسـان را حـیـوان  ـنـد، ای میـدان

ـزش  .   میدانند حیوان ھـم ھـمـه چـی
ـای .   فدای اقتصادش اسـت ـن زیـر ب

ـای  ـن ھمه چیـزش، االغ ھـم زیـر ب
 ]٢٠"[ھمه چیزش اقتصادش است

ــاســت  ــنــی صــدر در ایــام ری ب
 مـھـر ١٥ در  جمھور اسالمی اش

 سخنرانی خمینی را تحریـف ١٣٥٩
سعـی كـرد از بـرجسـتـه ] .   ٢١[ كرد

ــی ـن ـی   كـردن مـخـاطـب اصــلـی خـم
ـنـد یعنی چپ جامـعـه ـز ك ـی .  پـرھ

بنی صدر و سپس خـیـل طـرفـداران 
ـنـی  ـی سرمایه داری با تحـریـف خـم
ــه بــود  ــت ــد او گــف ــن ــت مــدعــی ھس

ـنـی  خیر.  اقتصاد مال خر است ـی  خم
ـتـصـاد اسـت . گفت زیر بنای خر اق

ـا بـودن  ـن خمینی میخـواسـت زیـر ب
ـتـصــاد ــارتـی كـه روزانـه در  اق  عـب

ـارتـوسـط  خیابانھای ایران میلیونھا ب
ـیـسـتـھـا تـكـرار مـیـشـد را  ـال سوسی

میخواست چـپ را .   مستھجن كند
ـزنـد بزند ـا .    میخواست ماركس را ب ب

ـتـصـاد مـتـوحـش سـرمـایـه  خود اق
بـرایـش .   داری كه مشـكـل نـداشـت

ــود  مــالـكــیـت را  رسـالـه نـوشــتـه ب
خـمـس ) مالیات برسمیت شناخته بود

. را تعیین كرده بود و الـخ(   و زكات
 خوب میدانیم كـه ایـن  درھر صورت

ـایـش از ( حمله خمینی  حتی با ارتق
در فـرھـنـگ جـوك ) طریق تحریف

جـوك كـردن .   ساز ایران جاودانه شـد
ـزم دفـاع مـردم از  ـی خمینـی مـكـان

ـنـی صـدر و .  ماركس بود تحریف ب
ــر طــرفــداران ســرمــایــه داری  ــای س

ـتـصـادی  نتیـجـه فشـار دیـدگـاه اق
 .چپ سوسیالیست بود

جایگاه خمینـی و غـنـی نـژاد 
ــنــی  ــی ــاوت اســت  خــم ــف ــار مــت بســی
ریاست حكومتی را بـعـھـده داشـت 
ـانـه  كه قدرتی بابعاد استثمار وحشـی

ـیـونـی داشـت  ٧٠یك جامعه  ـل ـی  م
غنی نژاد صرفا یك آكـادمـیـسـیـن 
ــمــی  ــات ــای خ اســت كــه زیــر عــب
ـتـه  میكروفون سخنرانی بدست گرف

ــاگــرد او ]   ٣٠[ اســت  ــنــی وش ــی خــم
ــل و  ــژاد امــا در شــك ــی ن غــن
محتوای حمله شان به مـاركـس دو 

ـــد ـاســـی دارن ـاھـــت اســ ــ ـب   اول:   شــ
طرفداری از اقتصاد ماكیاولیـسـتـی 
و متوحـش سـرمـایـه داری و دوم 
تكیه شان بـر فـرھـنـگ شـرق زده 

انسـان بـرای .   لومپن اسالمی اسـت
 اسـالم  خمینی وجود خارجی نداشت

  نـوشـتـه غـنـی نـژاد.   و خر داشـت
ـا تـكـیـه بـه  ملھم از متد خمینی  ب

ھمان دیدگاه و با تكـیـه بـه ھـمـان 
ـیـح و  سنت به تحریر درآمـده  ازتسـب

رمل و اسطرالب اسـالمـیـون كـمـك 
ـــه اســـت ـت ـــه .   جســ ـــالش او ب ت

عوامفریبی گرچـه مضـحـك ولـی 
 . معنای سیاسی دارد

 
شبح در حال گشت و 

گذار ماركس و وحشت 
 مالگونه غنی نژاد

ـازی بـه  ـی چرا غنی نژاد اصـوال ن
ـنـد؟ عـلـت آن  ـی ـب ـی ـبـی م عوامفـری
واقعیت عظیمی است كه در جـھـان 

سـرمـایـه داری .   در حال وقوع است
ـیـت .   ورشكسته شده است ایـن واقـع

را استادان غنی نژاد اعتـراف كـرده 
ــد ــردم  "  ان ــاه ك ـب ـ ــن "   اشــت آقــای آل

به یك نماد شـكـسـت ] ٢٢[ گرندسپن
سرمایه داری مطلوب غـنـی نـژاد 

ـال .   تبدیل شده است  ـاد ) ران پ اسـت
سیاسـتـھـای دول (   دیگر غنی نژاد

 چـه  مختلف سرمایه داری آمریكـا
ــی و چــه مــدل  ــسـت ــرالــی ــب ــی مـدل ل

ـیـسـتـی آن  را ورشـكـسـتـه  نئولیبرال
ــت ــرده اس ــالم ك ــل را  اع  راه ح

برگرداندن زمان به اوایل قرن بیسـت 

ـنـد ـی ـب شـبـح مـاركـس در ] .   ٢٣[ می
 در شمال و جـنـوب در  غرب و شرق

سـرمـایـه .   حال گشت و گذار اسـت
. داری ایــن شــبــح را دیــده اســت

ـنـد بـجـای .   نمیتواند با او مقابلـه ك
ـا مـاركـس سـعـی  ـلـه رودرو ب ـاب مق

ھـای او  میكند خصلت انقالبی ایـده
 ماركس را به یك مصـلـح  را مخفی

سـی ان ان .   اجتماعی كاھش دھـد
 ماركس را با تـمـجـیـد  دست راستی

ـتـی كـه  ـب ـث ـقـش م معرفی و بـه ن
ماركس در جامعـه آمـریـكـا داشـت 

میگوید اگـر ]   ٢٤.[ اعتراف میكند
ــود ــب ــمــچــه  مــاركــس ن ــی ــن ن ــی  ھــم

ـیـمـچـه  امكانات رفـاھـی ـیـن ن  ھـم
ـیـكـاری و  در . . .   بیمه درمان و ب

ـیـداشـت ـیـویـورك .   آمریكا وجود نـم ن
ـادش درآمـده اسـت كـه  تایـمـز فـری

 آمـریـكـا ٤٠ و ٣٠چپھای دھـه 
كجایید؟ با عكـسـی از تـظـاھـرات 

 ١٩٣٤كمونیستھا در اول مـاه مـه 
در میدان اتحاد نیویورك در حسـرت 
ــســم در  ــھــای طـالیــی كــمـونــی سـال

ـارت ] .   ٢٥[ آمریكاست پاپ باید عـب
ــون   "  جـاودانـه مـاركــس ـی مــذھـب اف

 را قـورت بـدھـد و از  "ھا است توده
ماركس تمجید كند مبادا از سـوی 
مردم محروم منتسب بـه مسـیـحـی 

" پیامـبـر مـحـرومـان" كه ماركس را 
ـایـكـوت نشـود خود میدانند ] . ٢٦[  ب

ـایـد در حـال مـطـالـعـه  سركـوزی ب
ـا آن  مـاركـس عـكـس بـگـیـرد و ب
ـئـوریـھـای سـرمـایـه  ورشكستگی ت
ــحــران  ــت ب ــح عــل ــوضــی داری درت

ــه فــھــم قــانــون  ســرمــایــه  تــالش ب
گرایش نزولی نـرخ سـود را اعـالم 

 ].٢٧[كند
  عالوه بر برتری فكری ماركس
  عالوه بر محبوبیت جھانی مـاركـس
جنبش عظیم و ضد سرمـایـه داری 

 ماركس را عـمـال  اشغال وال استریت
. به خانه میلیونھا مـردم بـرده اسـت
ای  نقل قول از ماركس دیگر پـدیـده

ـارگـــری و  ـــش كــ ـب ــ ـن صـــرف جــ
وال اسـتـریـت .   سوسیالیستھا نیـسـت

ـات  ژورنال  یكی از معتبرترین نشـری
   ھمفـكـر غـنـی نـژاد سرمایه داری

ـیـسـت  ناچار است از مانیفست كمون
ــد  ــاورد و سـعــی كــن ــی ــول ب ــل ق ـق ن
ـیـسـتـی  ـال ـتـصـاد سـوسـی مبنـای اق

از ھركس به اندازه تـوانـش " ماركس 
ــازش ــی ــدازه ن ــه ان ــه ھــركــس ب را "   ب

ـبـرد در ]   ٢٨. [ محتاطانه زیر سوال ب
 ماركس ھمیشه محبـوب بـوده  ایران
ـا  است ـقـه كـارگـر ت  از عـروج طـب

ـقـالب مشـروطـه   تحوالت حواشی ان
ـبـش  ـا جـن از ملك الشعرای بـھـار ت
  دانشجویی دخیل در سرنگونی شـاه
و تا جنبش كمونیستی دانشـجـویـی 
ـلـب كـارگـران  ـا ق پسا خمینـی و ت
ـیـه  صنعتی و تا میادین مبارزه عـل
اعدام و سـنـگـسـار و مـدرنسـیـم و 

ـنـی  سكوالریسم  ماركس حضور عـی
ـنـدی .   داشتـه اسـت امـروز صـف ب

ـــل  ـاب ــ ـق ــ ـــه داری در م ـای ــ ســـرم
ـیـن  سوسیالیسم ماركسـی بـرای اول
بار پس از انقالب اكتبر بـه وضـوح 

ایـن .   در حال شـكـل گـیـری اسـت
ای اسـت كـه غـنـی  زمین  واقـعـی

 .نژادھا را به ھراس انداخته است
ـبـشـھـای  ـن در روزگاری كـه ج
حق طلبانه و ضـد سـرمـایـه داری 
ـلـه شـان را مـتـوجـه  ـز حـم ـی نوك ت

ـلـطـه  سـفـسـطـه دولتھا كرده اند    مـغ
ـال  تحریف و عوامفریبی امثال ران پ

 تالش به رنـگ كـردن  و غنی نژاد
" ھـمـدردی"  تالش بـه  قورباغه بازار

با جنبـش اشـغـال وال اسـتـریـت در 
 تـالـشـی عـبـث  مخالفتش با دولت

ـا  ران پال و غنی نژاد.   است  ھمراه ب
ـارتـی در آمـریـكـا و احـزاب  تی پ
ـیـل حـزب  ـب ـا از ق اولترا راست اروپ

ـلـمـیـش در  آزادی در اتریش  بلوك ف
 سـازمـان   حزب مردم دانمارك بلژیك

 حزب جبھه مـلـی  اتحاد مردم آلمان
 حـزب اتـحـاد  فرانسه برھبری لوپـن

 حزب مـتـرقـی در  شمالی در ایتالیا
ـا نروژ ھـمـه ]   ٢٩[  حزب ملی بریتانی

ــد ــن ــن ــك ــی ــال م ــب ــك ھــدف را دن : ی
برقراری سیستم ھار سرمـایـه داری 
ــك درصــد  ــه ی در خـدمــتـگــذاری ب

ـنـد ـنـھـا نـطـفـه فـاشـیـسـم .   ثروتم ای
ـزومـا خـود  ـنـكـه ل ھستنـد بـدون ای

 .فاشیسم باشند

 
ـنـد بـر  ـات مـیـخـواھ ـان این جـری
ـا  ـتـی مـردم سـوار شـونـد ت نارضـای
توحش سـرمـایـه داری را بـه حـد 
ـنـد ـن . اعال رسانده بر جامعه حاكم ك

فاشیسمی كه از این نطفه برخـواھـد 
قـواعـد "   خواست لزوما شباھتی به 

ـال "   و نظم بازار غنی نـژاد و ران پ
ــخــواھــد داشــت ــه  ن ــطــور ك  ھــمــان

ــوســت  ــكــا و گــالــســن ــروی ــروســت پ
ـاھـتـی بـه  ـاچـوف ھـیـچ شـب گورب
ـتـسـیـن و  ـل حكومتھای مافیایـی ی

ـیـن نـداشـت  كــه  گـوربــاچـوف.   پـوت
ـیـن  ھمین امروز در اپـوزیسـیـون پـوت

 میخواست حـكـومـتـی از  قرار دارد
نوع سوسیال دمـكـراسـی سـوئـد را 
ــه داری دولــتــی  ــن ســرمــای جــانشــی
شوروی كند  اما عمال جـاده صـاف 
ـایـی  ـی كنی برای حكومتھای مـاف
یلتسین و پوتین شد  افـكـار غـنـی 
ـال اسـت   نژاد فتوكپی افكـار ران پ
ـام تـی  ـن ـبـشـی ب ران پال متفكر جن
ـا از  ـاق ـف پارتی است  جنبشی كـه ات
نظر بدنه اش بـخـشـی از كـارگـران 
جامعه را حول خود جمع كرده اسـت  

 از جملـه نـژاد  مختصات این جنبش
ــرســتــی ــانــات رفــاھــی پ    زدن امــك

ـان ـی  بـرگـردان  آمریكا برای آمریكـائ
زمان به اوایل قرن بیستم و پشتوانـه 
ـــرای دالراســـت   ـــراردادن طـــال ب ق

ــت  مـلـغـمـه ـازار بـدون دخـال ای از ب
ـتـصـادی  ـیـسـم اق دولت تا پروتكشـن
ــر  ــعــاد ســیــاســی ب اســت كــه در اب
ــی  ــرســت ــژادپ ــم ون ــس ــالــی ــون ـی نــاسـ
ـال ـاسـتـھـای ران پ   استـواراسـت  سـی
ـتـرا  غنی نـژاد و تـمـام احـزاب اول

كــه چــه در عـرصــه ( راسـت بــاال 
اقتـصـادی و چـه در مـخـتـصـات 

ـنـد بـه )   سیاسیشان اساسا یك شـكـل
جـاده صـاف :   یكجا خـتـم مـیـشـود

ـتـه  ـب كنی برای فـاشـیـسـم  مـردم ال
ـنـد، نشـان داده انـد کـه  اجازه نمیـدھ

این وضعیت را نمیپذیرند، ایـن جـاده 
صاف كردن را باید در نـطـفـه خـفـه 

 .*كرد
 ٢٠١١ دسامبر ٤
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 اعتصاب و اعتراض
 

اعتراض کارگران ایران خودرو در مخالفت 
 با تغییرات قانون کار

 شرکت مـجـمـوعـه ٣٠ ھزار کارگر و بیش از ٦٠بیش از 
ـیـم " ای تحت عنـوان  صنعتی ایران خودرو در نامه نـمـی خـواھ

ـیـرات "   برده باشیم ـی ـا تـغ به وزارت کار رژیم، مخالفت خود را ب
کارگران گروه صنعتی ایـران خـودرو .   قانون کار اعالم داشتند

ای به ھمکاران خود در گروه مـجـمـوعـه  در مھرماه طی نامه
ـیـر  ـی صنعتی ایران خودرو، از آنان خواسته بـودنـد بـه رونـد تـغ

ـیـش از . قانون کار متحدانه اعتراض کنند به ایـن فـراخـوان ب
ـیـش از ٣٠  ٦٠ شرکت مجموعه از گروه صنعتی با حـدود ب

 . ھا ادامه دارد ھزار کارگر، جواب مثبت دادند و پشتیبانی
ـلـه آمـده اسـت ـامـه از جـم مـتـن :   " در بخـشـی از ایـن ن

اصالحیه پیشنھادی وزارت کار بدون اطالع رسانی عـمـومـی 
ـیـد کـارگـران  که در بعضی رسانه منتشر شده است، مورد تائ

ـتـی ایـران خـودرو نـمـی ـاشـد مجموعه گروه صنع کـارگـران .   ب
مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو با بیش از یـکـصـد ھـزار 
کارگر، بدون داشتن کوچکتـریـن تشـکـل کـارگـری از ایـن 

ـانـون کـار نشـان .   انـد نظرخواھی مـعـاف شـده ـیـر ق ـی رونـد تـغ
ـافـع  می دھد اصالح قانون کار فعلی فقط در جھت حفظ مـن

ـاکـیـد شـده اسـت. "   باشد کارفرمایان و دولت می : در ادامـه ت
ـامـیـد پیش نویس ارائه شده را نمی"  . توان اصالحیه قانون کار ن

. این اصالحیه دامی است که برای کارگران پھـن شـده اسـت
اصالحیه پیشنھادی، دشمنی آشکار با کـارگـران و حـمـایـت 

ـانـون .   از دولت و سرمایه داران است پیش نـویـس اصـالحـیـه ق
کار به جای حمایت از کارگران، به جـای لـغـو قـراردادھـای 
ـیـت شـغـلـی و جـانـی بـه جـامـعـه  موقت و بازگرداندن امـن

ھای قانونـی را ھـم بـه  خواھد ته مانده حمایت کارگری، می
ـانـون کـار بـه . نفع کارفرمایان و دولت مصادره کند اصالح ق

ـیـل شـرایـطـی کـه کـارگـران تـحـت  شیوه کنونی یعنی تحم
عنوان توافق با کارفرما، بخاطر دریافت دسـتـمـزدھـای یـک 

تـر  چھارم خط فقر، ناگزیز به تـن دادن بـه سـاعـات طـوالنـی
ـار قـراردادھـای مـوقـت و . کار میشوند شرایطی که در کـن

پیمانی دست کارفرما را ھرچه بیشتر باز میگذارد کـارگـران 
در بـخـشـی از ایـن . "   را مثل یک برده مطلق به کار گیرنـد

نکات دیگر این تغییرات در قانـون کـار، در :  " نامه آمده است
تواند بـه کـارگـر  راستای زدن ھر گونه مزایایی است که می

ھـا، قـطـع  تعلق گیرد، مثل کاھش حق شیفت و نوبت کـاری
 درصد دستمزد بیشتر به کار در روزھای تـعـطـیـل و ٤٠تعلق 

. ، کاھش مـرخصـی سـاالنـه کـارگـر و غـیـره اضافه کاری
ـیـشـتـر  ـیـشـتـر و ب ـان را ب تغییراتی که اساسا دست کارفرمای

ـاز مـیـگـذارد . " برای استثمار وحشیانه و برده وار ما کارگـر ب
ـا یـک :   " آید در ادامه می تغییر قانون کـار یـک شـوخـی ی

ـا .   بازی نیست که یکطرفه باشد ـازی ب ـانـون کـار ب تغییـر ق

ـا تـرس نـداشـتـن  سرنوشت میلیون ھا کارگری است که شب ب
. گـدارنـد امنیت شغلی، ترس از فردای خود، سر بر بالین مـی

ـیـرات بـر چـه اسـاسـی  ما کارگران می. . .    ـی پرسیـم ایـن تـغ
صورت گرفته است؟ کدام انسان با شعور و عـاقـل بـه خـود 

ـایـمـال  اجازه داده تا بدیھی ترین حقوق بنیادین ما کارگران را پ
ایـد؟ چـرا بـه جـای حـذف   را حذف کـرده٧کند؟ چرا ماده 

ـانـونـی کـرده ایـد؟ چـرا مـرخصـی مـا  کارھای موقت آنـرا ق
ـتـه بـه  کارگران را کاھش داده ـف ـان ھ اید؟ مگر خود مـجـلـسـی

 روز ٩ھفته تعطیالت ندارند؟ چرا ذخیره مرخصـی مـا را از 
اید؟ چرا مرخصی استعالجـی مـا را از   روز کاھش داده٥به 
اید؟ اگر یکی از شـمـا فـوت   روز به یک روز کاھش داده٣

ـیـض  ـب کند یک روز برای شرکت در مراسم کافی است؟ تـع
ر ك ا ن تغ ي ي ر   ق ا ن و ما : "كند این نامه تصریح می" بیمه تا کی؟

ـیـم بـه سـرمـایـه داران مـیل ت   را خـوش خـدمـتـی دو م ا .   دان
م ا .   نـی داریـمن س ا گـی ان د زم ا   ح ق   ، ب ا ش ي م ده ب ر خواھیم  نمی
ـان ایـن ." داشته باشیمسته ـشايگی دـنزه ـ يم كخوا می در پای

ـانـون  ـیـر ق ـی نامه، ضمن مخالفت شدید با رویکرد حاکم بر تـغ
ـانـون کـار  کار از سوی دولت، آمده است كه تنھا راه تغییـر ق
ـا حضـور  ـیـک ب فعلی ایجاد یک فضـای آزاد و دمـکـرات

 .نمایندگان واقعی کارگران است
 

کارگران پتروشیمی اروند در مقابل اداره 
 کار ماھشھر تجمع کردند

ـزکـار  ـل بنا بر خبری كه انجمن صنفی کارگـران بـرق و ف
ـبـه   آذر کـارگـران ٨کرمانشاه منتشر كرده است، روز سه شـن

قراردادی شرکت فریمکو در پتروشیمی اروند در اعـتـراض بـه 
ـیـن در اعـتـراض بـه  رسیدگی نشدن به خواسته ھا و ھـمـچـن

ـادی از کـارگـران،  تصمیم کارفرما مبنی بر اخراج تـعـداد زی
در مقابل اداره کار ماھشھر اقدام به تجمع اعتراضـی کـرده و 

 .خواھان رسیدگی به مشکالتشان شدند
 

 ادامه تجمع كارگران شھرداری خرمشھر
ـبـه  ـفـت روز و شـب از ٦روز یكشن  آذر  كـارگـران شـی

ـز، آتـش  ـلـف شـھـرداری اعـم از فضـای سـب قسمتھای مخت
در اعـتـراض بـه سـردوانـدن . . .   نشانی، رفتگران و خدمات و 

كارگران توسط شھردار و فرماندار و امام جمعه و سایـر دسـت 
ـیـگـیـری   مـاه حـقـوق ٦اندركاران در خرمشھر و به منظـور پ

معوقه و اضافه كاری معوقه، مقابل شھـرداری ایـن شـھـربـه 
تجمع و اعـتـراض كـارگـران .   تجمع و تحصن خود ادامه دادند

ـنـده مـجـلـس و  ـای ـتـر نـم از ھفته قبل مقابل فرمانداری و دف
ـتـه یـكـی از .   انـد شھرداری شروع شده و تا كنون پاسخی نگرف

اگر جواب نگیریـم دسـت بـه اعـتـصـاب :   كارگران گفته است
 .نامحدود میزدیم

 
 ادامه اعتراض کارگران فضای سبز سنندج

ـتـشـر كـرده  بنا بر خبری كه اتحادیه آزاد کارگران ایران من
 فضای سبز سنندج در اعـتـراض بـه ٣است، کارگران منطقه 

 صـبـح روز ١١ تا ٨عدم رسیدگی به خواستھایشان از ساعت 
ـنـدج دسـت بـه تـجـمـع ٩  آذر در مقابل شھرداری مرکزی سن

ـا .   زدند ـاتـی ب بدنبال این تجمـع مـعـاون شـھـردار، طـی مـالق
ـیـم کـرد زودتـر  کارگران به آنان اعالم کرد امسال تالش خواھ
ـیـم، امـا  ـازگـردان از سالھای گذشته شـمـاھـا را بـر سـرکـار ب
ـافـت  کارگران بر خواست خود مبنـی بـر داشـتـن کـار و دری

ھای خود د در طـول مـاھـھـای سـرد  دستمزد و رد شدن بیمه

سال تاکید کرده و اعالم نمودند تا تحـقـق خـواسـتـھـایشـان بـه 
 .تجمعات اعتراضی خود ادامه خواھند داد

ـیـش  این كارگران بدنبال عـدم عـمـلـی شـدن وعـده ھـای پ
ـا ٩ شھریور ھم از ساعت ٨مسئولین، روز   ظـھـر ١٢ صبح ت

ـنـدج دسـتـه بـه تـجـمـع  در مقابل دفتر فضای سبز شھـر سـن
 .زدند

 
 اعتراض كارگران كشتی سازی اروندان خرمشھر

 نفر از كارگران كشتی سازی ارونـدان خـرمشـھـر روز ١٨٠
 مـاه حـقـوق ٧ آذر در اعتراض به پرداخت نشـدن ٨سه شنبه 

یـكـی از كـارگـران .   معوقه دست به تجمع اعـتـراضـی زدنـد
ـیـمـه ٧گفته است كه عالوه بر پرداخت نشدن حـقـوق   مـاه، ب

 .كارگران كارخانه نیز قطع شده است
 

ادامه تجمع اعتراضی كارگران نساجی 
 مازندران جلو استانداری

 آبان در اعـتـراض ٢٨كارگران نساجی مازندران روز شنبه 
ـیـن حـل و ١٣به پرداخت نشدن   ماه حقوق معوقـه و ھـمـچـن

 ظـھـر ١٢ صبح تا ٩فصل نشدن بازنشستگی آنھا از ساعت 
. جلو استانداری مازندران دسـت بـه تـجـمـع اعـتـراضـی زدنـد

ـیـرغـم ھـمـه ٣ و ٢كارگران نسـاجـی شـمـاره   مـازنـدران عـل
ـا  ـتـه جـلـو فـرمـانـداری ی ـف تھدیدات نیروھای امنیتـی ھـر ھ
ـز  ـی استانداری دست به تجمع اعتراضی میزنند و یكماه پیش ن

ھایشان جلو استانداری تجمـع كـرده و جـاده را  ھمراه با خانواده
ـقـدر .  نیز بستند ـن ـتـه اسـت ای یكی از كارگران این كارخانه گف

ـا  وعده و وعید دروغ و پوشالی به ما داده اند كه مـا دیـگـر ت
حقوق خود را دریافت نكنیم از تجمعات مسـتـمـر خـود دسـت 

 .بر نخواھیم داشت
 

کارگران شركت کشتی سازی اروندان پس 
 از پنج ماه خود حقوق گرفتند

تـریـن  کشتی سـازی ارونـدان بـه عـنـوان یـکـی از مـھـم
ـایـی ایـران بـه مـدت  کارخانـه ـایـع دری  مـاه بـه ٥ھـای صـن

 ٥این شركت پـس از .   کارگران خود حقوق پرداخت نکرده بود
كـارگـران .   ماه سرانجام حقوق معوقه کارگران را پرداخت کـرد

ـافـت حـقـوق خـود  این شركت قبال در اعـتـراض بـه عـدم دری
 .اعتراضاتی را سازمان داده بودند

 
كارگران بازخرید شده افت بلوچ در مقابل 

 تامین اجتماعی ایرانشھرتجمع كردند
 آذر جمعی از كارگران بازخـریـد شـده سـال ٧روز دو شنبه 

ـیـش از ١٣٨١  از نساجی بافت بلوچ ایرانشھر كه ھمگی با ب
ـات خـود ٢٠ ـب  سال سابقه كار داشتند به منظور پیگیری مطال

ایـن كـارگـران .   مقابل تامین اجتماعی این شھر تجمـع كـردنـد
ـانـی و حـتـی كشـوری  كه از ھمه مقامـات مـحـلـی و اسـت

ــوس و ســرخــورده شـده ــه  مـای ــدن ب ــد كـه تــا رسـی ــن ـت ــد گــف ان
 .خواستھایمان از پای نمینشینیم

 
تجمع بازنشستگان صنعت فوالد مقابل 

 ساختمان مجلس
بازنشستگان کارخانه فوالد کشور در اعـتـراض بـه عـدم 

ـایشـان صـبـح روز  ـابـل در ٨پرداخت حقوق و مـزای ـق  آذر، م
 .ورودی مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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اعتراض کارگران شرکت صنایع نفت و گاز 
 سازه پارس جنوبی

ـارس  ـفـت و گـاز سـازه پ ـایـع ن کارفرمای شـرکـت صـن
ـیـه  جنوبی به بھانه ھای نبود پول و تحریمھای خارجی بـر عـل
 ماه دستـمـزدھـای مـعـوقـه کـارگـران ایـن ٢رژیم از پرداخت 

ورزد و آنان را تـھـدیـد بـه اخـراج نـمـوده  شركت خودداری می
 كارگر شاغـل در ایـن ١٥٠٠این عمل موجب اعتراض .  است

 .شركت شده است
 

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سما
ـافـی ١٢روز شنبه   آذر ماه کارگران کـارخـانـه گـونـی ب

سما واقع در جاده سنندج ـ قروه در مقابل اداره کـار رژیـم در 
این تجمع اعتراضی در پـی آن صـورت .   سنندج تجمع کردند

گرفت که اداره کار رژیم در شـھـر دھـگـالن رسـیـدگـی بـه 
 روز دیگر موکول کرده اسـت؛ امـا ٢٠مسائل کارگران را به 

کارگران بدلیل مشكالت متعدد و شـدیـد مـالـی و نـداشـتـن 
 آذر ١١ در مجمع عمومی خـود کـه روز  ھیچ نوع درآمدی
ـابـل اداره کـار  تشکیل شده بود ـق ـنـد کـه در م  تصمیم گرفت

ـامـات اداره . سنندج تجمع نمایند در نتیجه تجمع مـذکـور مـق
 روز جھـت رسـیـدگـی بـه خـواسـت و ٦کار خواستار مھلتی 

 .مطالبات کارگران معترض شدند
 

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آرد سنندج
کارگران کارخانه آرد سنندج كه ھمگی رسـمـی و دارای 

ـنـد، در اعـتـراض بـه عـدم ١٥سابقه كاری باالی   سال ھسـت
ـا ٦پرداخت   ماه دستمزد خود، مبالغ مربوط به عیدی و مـزای
ـابـل اداره کـار رژیـم در ایـن ٦و پاداش  ـق  ماه گذشته، در م

 . شھر تجمع کردند
 

عدم پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران 
 شرکت سد افزار

ـنـده انـواع  ـن مدیریت شرکت سد افزار، مجری و نصـب ك
ـاسـی در پـروژه ـزلـه شـن ـزرگ  سیستمھای ایمنی و زل ھـای ب

ـیـش از   ٥٠سدسازی كه واقع در خیابان یوسف آباد تھران و ب
 مـاه گـذشـتـه ٦كارگر دارد، از پرداخت دستمزدھای معوقـه 

كـارگـران بـه ایـن .   ورزد کارگران این شرکـت خـودداری مـی
معترضند و این مدیریت در پاسخ بـه اعـتـراض کـارگـران بـه 

ـیـرات تـحـریـمـھـای  بھانه ـاث ـبـود پشـتـوانـه مـالـی و ت ھـای ن
ــرداخــت  ــوســل شــده و از پ ــن شــرکــت مــت ــر ای ــصــادی ب اقــت

ـیـن .   نماید دستمزدھای کارگران خودداری می مدیریت ھمـچـن
ــمــال  ــل مشــکــالت مــذکـور احــت ــه دلــی اعـالم کــرده اســت ب

 . ورشکستگی و اخراج تمامی کارگران وجود دارد
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 
 درصد بازنشستگان حداقل حقوق را ٨٠

 کنند دریافت می
ـیـس کـانـون عـالـی  علی اكبر خبازھا، كه از او بعنوان رئ
ـتـمـاعـی  ـامـیـن اج بازنشستگان و مستمری بگیران صنـدوق ت

ـتـه اسـت اسم برده می ـازنشـسـتـگـان ٨٠   : شـود، گـف  درصـد ب
ـافـت مـی ـا ایـن  حداقل حقوق و دستمزد را دری ـنـد کـه ب کـن

: وی گـفـت.   مستمری توانایی اداره زندگی خـود را نـدارنـد
 تومـان اسـت بـه ٣٠٠ ھزار و ٢سرانه درمان بازنشستگان که 

 .شود آنھا داده نمی
 

ھفت ماه حقوق معوقه كارگران و پیمانكاران 
 شركت پتروشیمی كاویان درعسلویه

ـان، كـه یـك  ـاوی ـتـروشـیـمـی ك یكی از پیمانكاران شركت پ
ـاشـد و تـعـداد  ـب ـاه مـی شركت نیمه خصوصی تحت نظارت سـپ
زیادی از پیمانكاران و كارگـران در ایـن شـركـت مشـغـول بـه 

ـانـكـاران و ٧كارھستند، میگوید  ـیـم  مـاه اسـت كـه حـقـوق پ
ـاسـداران  ـاه پ ـپ ـیـم س ـق كارگران این شركت كه تحت نظارت مست

 .است پرداخت نشده است
 

عدم پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران 
 شرکت ساختمانی تکنام

ـام در تـھـران کـه  ـتـمـانـی تـكـن کارفرمای شرکـت سـاخ
ـبـکـاری و  مجری پروژه ھای ساختمانی است با توسل به فـری

 مـاه مـعـوقـه ٣نیز تھدید به اخراج، از پرداخت دستـمـزدھـای 
 .رود کارگران طفره می

 
عدم پرداخت دستمزدھای کارگران شرکت 

 آرم فرم
ـیـش از   کـارگـر ١٥٠کارفرمای شرکت آرم فـرم كـه ب

 ھـزار تـومـان ٣٠٠قراردادی و سفید امضاء با دستمـزدھـای 
ـتـمـانـی اسـت از  دارد و مجری پروژه ھای راھسـازی و سـاخ

 ماھـه کـارگـران ایـن شـرکـت ٧پرداخت دستمزدھای معوقه 
 .ورزد خودداری می

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
اعتراض مقامات رژیم به شیوه محاسبه نرخ 

 بیکاری در دولت
ارائه آمار ایجاد شغل و نرخ بیکاری با مـحـاسـبـه تـعـداد 

ـان از  کارگران موقت و شاغلین شـغـل ھـای کـاذب، ھـمـچـن
بسیاری از کسـانـی .   موارد مورد اختالف مقامات رژیم است
آیند، این شیوه محاسـبـه  كه منتقد احمدی نژاد به حساب می

ـانـه"بیکاری را  ـب ـل ـق و راھـی بـرای کـاھـش ظـاھـری و "   مت
ـیـکـاری مـی ـنـد تبلیغاتی آمار ب ـیـر .   دان عـلـی راسـتـگـو، دب

ـات و : اجرایی خانه کارگر فارس گفته است ـب ـایـد ث اشتغال ب
ـیـن  استمرار داشته باشد، و آمـار کـارگـران مـوقـت و شـاغـل

تواند در ارائه آمار ایجـاد شـغـل و نـرخ  ھای کاذب، نمی شغل
او ضـمـن اشـاره بـه نـحـوه مـحـاسـبـه .   بیکاری صحیح باشد

ارائـه آمـار :   شاغلین بر مبنای دو ساعت کار در ھفته گفـت
اشتغال ثابت و پایدار بدیـن مـعـنـی .   این چنینی درست نیست

ـاشـد و مـحـاسـبـه ٨است که کارگر   ساعت در روز فـعـال ب
تـوانـد  ھای کـاذب، نـمـی آمار کارگران موقت و شاغلین شغل

ـاشـد ـیـکـاری صـحـیـح ب او .   در ارائه آمار ایجاد شغل و نرخ ب
ـاد ١١،١نرخ بیکاری  ـق ـت  درصدی را غیر واقعی خواند و با ان

ـلـف  از آمارھای رسمی که از سوی وزارت خـانـه ھـای مـخـت
ـا ھـم مـغـایـرت :   شود، گفت منتشر می نبایـد ایـن آمـارھـا ب
ـاوت، مشـکـالت حـل . داشته باشند ـف با ارائه آمار و ارقام مـت

ـام در ادارات کـار و  نمی شود چرا که بیشتـر ایـن آمـارو ارق
 .اند ھا ثبت نشده کاریابی

ـقـوی، كـه او را  یـک " ایلنا ھمچنین از قـول مـھـدی ت
مـرکـز :   معرفی كرده است، گفته اسـت"   کارشناس اقتصادی

ـتـه اسـت . "   کـنـد آمار ایران با آمار بیکاری بازی مـی او گـف
ـا کـاھـش  ـیـم ٢ادعای مرکز آمار ایران را در رابـطـه ب  و ن

درصدی نرخ بیکاری در ایام تابستان نسبت به مـدت مشـابـه 
تـوان   ساعت کار در ھفته را نـمـی٢دروغ است و یک فرد با 

ـیـکـاری در .   شاغل محسوب کرد او با اشاره به افزایش نرخ ب
ـارانـه :   گوید ایران می در حال حاضر به دلیـل عـدم پـرداخـت ی

ـیـدی  واحدھای تولیدی میزان اخراج و تعطیلی واحدھـای تـول
 .در ایران روز به روز در حال افزایش است

ـان  اسماعیل حق پرستی، دبیر اجـرایـی خـانـه کـارگـر اسـت
تھران ھم ھشدار داده که نرخ بیـکـاری اعـالم شـده از سـوی 

ـنـکـه مـرکـز .   اسـت «غیر واقعی و غلط»مرکز آمار ایران  ای
ـیـکـاری را  کـنـد   درصـد اعـالم مـی١١.١آمار ایران نـرخ ب

ـنـھـا  چیزی از واقعیت جامعه کم نمی کند؛ بلکه ایـن کـار ت
سازی و بزک کردن است و اعالم آمار دروغ و غـلـط  ساکت

ـتـر نـمـی ـا اشـاره بـه .   کـنـد اوضاع فعلی را بھ ـلـه ب او از جـم
ـلـه پــارس  واحـدھـای بـحــران زده چـنـد سـال گـذشــتـه از جــم

ـا و ده ـاکـیـد  الکتریک، ارج، ایـران پـوی ھـا شـرکـت دیـگـر ت
ـیـت  کند که این نمونه می ھا حکـایـت از آن دارد کـه وضـع

ـیـسـت و دچـار  اشتغال و تولید در کشـور رضـایـت بـخـش ن
 .مرگ خاموش شده است

داریوش قنبری، نماینده رژیم از ایالم در مجلس اسـالمـی 
ھم معقتد است که این آمار غیر واقعی است و نـرخ واقـعـی 

 . درصد است٣٠بیکاری در کشور 
ـتـمـاعـی مـجـلـس  جواد زمانی، سخنگوی کمیسـیـون اج

ما که در بین مردم ھستیـم و مـراجـعـات :   اسالمی نیز گفت
ـزایـی را مـی روزانه آن ـال ـیـم، کـاھـش نـرخ  ھا برای اشـتـغ ـن ـی ب

 .کنیم بیکاری را احساس نمی
االسـالمـی، وزیـر تـعـاون، کـار و رفـاه  عبـدالـرضـا شـیـخ

اجتماعی با تایید آمار ارائـه شـده تـوسـط مـرکـز آمـار ایـران 
ـقـدنـد  ـت اعالم کرد که ما در کشور افراد زیادی داریم که مع

ـیـم فـالن کـار را  بیکار ھستند ولی وقتی به آنـھـا مـی گـوی
ـنـد، مـی ـنـد نـمـی انجام دھ ـیـم گـوی ـیـن :   او گـفـت.   دان ـایـد ب ب

واقعیـت ایـن اسـت کـه .  فرق بگذاریم «کارنابلد»و  «بیکار»
ـایـی  برخی بیکار نیستند بلکه حال کار کـردن نـدارنـد و تـوان

 .انجام کار ندارند
ـتـش  محمود احمدی نژاد اوایل امسال مدعی شـد کـه دول

 ھزار شغل ایـجـاد کـرده ٦٠٠در سال گذشته، یک میلیون و 
 ھزار شـغـل ٥٠٠ نیز قصد دارد دو میلیون و ١٣٩٠و در سال 
 .ایجاد کند

اند ایـن آمـار  مخالفین او در دم و دستگاه خود رژیم گفته
درست نیز زیرا بر اساس تعریف جـدیـد دولـت، حـتـی اگـر کسـی یـک 

 .آید ساعت ھم در ھفته کار کند، شاغل به شمار می
 

 صنعت مبل سازی ایران در حال ورشكستگی
ـتـن اجـاره كـارگـاه و اجـاره  بدنبال حذف یارانه ھا و باال رف

ـیـن عـدم  انبار، قبوص سرسام آور برق و آب و غیره، و ھـمـچـن
امكان رقابت با اجناس وارداتی، صنعت مبل سازی ایـران در 
حال ورشكستگی است كه ھـزاران كـارگـر و شـاغـل در ایـن 

 .صنعت در صف وارد شدن به صف بیكاران ھستند
 

 كارخانه سنگین در اراك فقط ٣٠٠از میان 
  كارخانه كار میكنند٢٠

ـان در اراك  ـی یكی از كارگران كارخانه ریختـه گـری آشـت
ـاشـد گـفـت از  ـب كه تولید كننده انواع اتصاالت آب رسانی مـی
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ـایـع سـنـگـیـن داده ٣٠٠ در وزارت صنایع ٦١سال   مجوز صن
ـان اسـت  شده است كه برخی از این كارخانه ھـا در سـطـح اسـت

ـقـط ٣٠٠ولی االن از آن   كـارخـانـه ٢٠ كارخانـه سـنـگـیـن ف
 .اند مشغول به كار است و بقیه تعطیل شده

 
 اخراج كارگران شركت رنگ تابان

ـنـده  ـن ـیـد ك ـان كـه تـول یكی از كارگران كارخانه رنگ تاب
رنگھای پالستیكی و روغنی است و در مـنـطـقـه صـنـعـتـی 

ـبـال : مباركه قرار دارد گفته است  كـارگـر ٣٥این كارخـانـه ق
ـاقـی مـانـده اسـت و ٥داشت كه در حال حاضر تنھا   كارگر ب

 .اند  نفر از كارگران این كارخانه اخراج شده٣٠
 

تعطیلی قریب الوقوع ایران خودرو و 
 بیکاری ھزاران کارگر در تبریز
 ھـزار کـارگـر بـه ٥کارخانه ایران خودرو تبریز با داشتـن 

ـیـد ایـن  ـیـکـان و تـوقـف تـول دلیل عدم شماره گذاری وانت پ
ـیـد ایـران خـودرو .  شود محصول، بزودی تعطیل می خطوط تول

تبریز تنھا توانایی تولید محصول وانت پیکان را دارنـد و ایـن 
محصول در دو ماه گذشته شـمـاره گـذاری نشـده، کـارخـانـه 

بـدیـن .   ایران خودرو تبریز در آستانه تعطیلی قرار گرفتـه اسـت
 ھـزار کـارگـر ایـران خـودرو ٥ترتیب در نخستین گام بیش از 

 .بیکار خواھند شد
 

ھا شركت صنایع  در صورت ادامه تحریم
 الكتریكی البرزدر قزوین تعطیل خواھد شد

ـا  ـیـل مـواجـعـه شـدن ب كارخانه صنایع الكتریكی البرز بدل
مشكل مواد اولیه و قطعات دستگاھـھـای ایـن كـارخـانـه در 

این كارخانه صد درصـد قـطـعـات .   باشد حال از كار افتادن می
ـیـن .   دستگاھھایش خارجی است و نیاز به قطعات دارد ھمـچـن
ـیـد روبـرو شـده اسـت ـیـه تـول ھـای  تـحـریـم.   با كمبود مواد اول
ـیـرات خـود را بـر روی كـارخـانـه ـاث ـلـه   اقتصادی ت ھـا از جـم

ـیـت ادامـه .   صنایع الكتریك البرز گذاشته است اگر این وضـع
ـتـی  یابد، این شركت و بقیه شركت ـی ـیـن وضـع ھایی كه در چن

 .شوند قرار دارند، دوام نخواھند آورد و بزودی تعطیل می
 

 اخراج كارگران شركت پیشرو رایانه
ـا  شرکت پیشرو رایانه واقع در شھرک صنعـتـی شـیـراز ب

ایـن .   اعالم ورشکستگی اقدام به اخراج کارگـران کـرده اسـت
در حالی است که طبق اعالم شاھدین، مسئوالن این شـرکـت 
ـا  ـاشـنـد و ب با استخدام افرادی که تقاضای بیـمـه نـداشـتـه ب

 ھزار تومـانـی بـه جـای حـقـوقـھـای ٢٠٠پرداخت حقوقھای 
 .دھد  ھزار تومانی، به فعالیت خود ادامه می٤٠٠
 

بیکاری تعداد زیادی از کارگران در بخش 
 کشاورزی

در پی ورود بی سابقه میوه در فصل بـرداشـت مـحـصـول 
در ایران، دھھا ھزار نفر از کارگرانی کـه در فصـل بـرداشـت 

ـاغـداران، مشـاغـل  محصول مشغول بکار می شوند به ھمـراه ب
میزان تولیـدات در بـخـش کشـاورزی . اند خود را از دست داده

ـاشـد در صـورتـی   ھزار تن در سال مـی٥٠٠چھار میلیون و  ب
ـابـت در کشـور ٤٠که این میزان محاسبه شود   ھزار شغـل ث

ـیـل .   شود ایجاد می اما در فصـل کـاری سـالـجـاری بـه دل
ـاع  واردات بی سابقه میوه توسط رژیم از خـارج کشـور و اشـب

ای از کارگران بـخـش کشـاورزی مشـاغـل  بازار، بخش عمده

 .ھا نیز بر درختان خشکیده است خود را از دست داده و میوه
 

ھای ساخت مقوا در اراك  اكثركارخانه
 بدلیل گرانی گاز تعطیل شده اند

ـنـده ورقـھـای  ـن یكی از كارگران كارخانه رضایی، تولید ك
ـتـه اسـت در :   مقوایی كه در حال حاضر تعطیل شده است گـف

اراك بدلیل گران شدن حاملھای انرژی و بـطـور خـاص گـاز، 
ـیـد ورق در اراك تـعـطـیـل شـده اكثر كارخـانـه انـد و  ھـای تـول

 .اند دستگاھھا خود را نیز با كلی سرمایه خوابانده
 

 ٢نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل حداقل 
 برابر مردان است

حمید حاج اسماعیلی كـه یـكـی از گـمـاشـتـگـان دولـت 
ـازار کـار و :   اسالمی است، گفته است افزایش ورود زنان به ب

ـزایـش نـرخ  ـاعـث اف ـان نسـبـت بـه اشـتـغـال ب تغییر نگرش آن
ـان فـارغ  ـیـن زن ـیـکـاری در ب بیـکـاری شـده اسـت و نـرخ ب

ـتـحـصـیـالن مـرد ٢التحصیل دانشگاھی حداقل   برابر فـارغ ال
 .است

 
  كارگر شركت فلز سازه٧٥اخراج 

ـنـویـم و آب  ـی ـنـده شـمـش آلـوم شركت فلز سازه، تولید كن
ــرژی و  ــھـای ان ــعــد از گــران شــدن حـامــل كـاری در اراك ب

ھای گاز و بـرق كـارخـانـه رو  بخصوص چند برابر شدن ھزینه
 ١٠٠ كـارگـر از ٧٥به افول رفت تا جایی كه از ابتدای آذر 

ـیـد  كارگر این كارخانه اخراج و از كار بیكار كرد و بـخـش تـول
 كـارگـر ٢٥شمش این شركت نیز تعطیل شد و در حال حاضر 

 .باقی مانده فقط قسمت آبكاری آلومینویم را انجام میدھند
 
 ھزار نفر در استان بوشھر در آستانه ٣٥٠

 بیکار شدن ھستند
پورفاطمی نماینده رژیم در دشتی و تنگستان در مـجـلـس 

ـان بـوشـھـر ٣٥٠: شورای اسالمی گفته است  ھزار نفر در است
 .با سیاستھای اخیر دولت، در آستانه بیکار شدن ھستند

 
ھا در شرکت جنرال  تداوم اخراج سازی

 مکانیک
 کـارگـر شـاغـل در ٢٠طی ھفت اخیر گذشته دستکـم 

ـیـک  در )   غـرب تـھـران( شرکت راه و ساختمان جنـرال مـکـان
. ھای حاکم بر این شرکت از کـار اخـراج شـدنـد تداوم سیاست

 کـارگـر شـاغـل در ٩٠از ابتدای سال جاری تاکنون دستکم 
این شرکت در حالی که چندین مـاه دسـتـمـزدھـای خـود را 

آخـریـن دسـتـه از ایـن .   انـد اند از کار اخراج شـده دریافت نکرده
ـا  کارگران در حالی از کار اخراج شده ـنـوز مـدتـی ت اند که ھ

 ماه دسـتـمـزدھـای ٥پایان قراردادھای کاری آنان باقی بود و 
 .اند معوقه خود را دریافت نکرده

 
 ناامنی محیط كار

 
مرگ تراژیك دو كارگر چاه كن در 

 شھرستان ریگان
 آذر، حین كار با سقوط به داخل چـاھـی ٧دو كارگر روز 

ـان ریـگـان جـان  ـبـكـی شـھـرسـت در روستای ناصریه بخش گن
ـا ٧اند كه عصر روز  مأمورین گفته.   باختند  آذر فـردی كـه ب

ـاصـریـه داشـت  طناب قصد كف زنی چاھی را در روستـای ن
به دلیل پاره شدن طناب به داخل چاه سـقـوط كـرد و در آب 

كارگر دیگری نیز كه به قصد كمك وارد چـاه شـده .   غرق شد
 .بود، به خاطر گاز گرفتگی دچار خفگی شد

 
  کارگر در مشھد٣کشته و زخمی شدن 

ـنـر در  ـی ـنـدی ت در پی وقوع یک انفجار در انبار بستـه ب
مشھد و نبود امکانات ایمنی در محل کـار، یـک کـارگـر 
ـیـل  ـز بـه دل ـی زن جان خود را از دست داد و دو کارگر دیگر ن

 .شدت سوختگی روانه بیمارستان شدند
 

 جانباختن کارگری دیگر در روانسر
 آذر یـک کـارگـر مـھـاجـر روانسـر بـه ١٠روز پنجشنبه 

ـتـی افـروز  ھنگام کار در کارگاه شرکت شـن و مـاسـه گـی
وی در حـالـی .   واقع در جاده بیستون جان خود را از دست داد

که مشغول بکار بود زیر غلطک جـاده سـازی جـا مـانـد و 
 .جان باخت

 
 مرگ کارگر ساختمانی در اثر سقوط داخل چاه

در زیرزمین یک ساختمـان مسـکـونـی در حـال سـاخـت 
 ساله در حال حفر چاھک آسانسور بود کـه بـر ٤٠کارگری 

 مـتـری سـقـوط کـرد و ٢٠اثر تاریکی محیط به داخل چاه 
 .جان باخت

 
اذیت و آزار فعالین كارگری 

 و اجتماعی
 

 رضا شھابی به جرم اتھام ارتباط با بیگانه
ـأت    مـدیـره رضا شھابـی، فـعـال کـارگـری و عضـو ھـی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تـھـران و حـومـه 
او .   بـرد از اول آذر ماه سال جاری در اعتصاب غـذا بسـر مـی

در تماس تلفنی با خانواده علت ایـن اعـتـصـاب غـذا را عـدم 
ـیـف  رسیدگی به پرونده و نگه داشتن او در شـرایـط بـالتـکـل
ذکر کـرده اسـت و در روز مـالقـات در اعـتـراض بـه ایـن 

ـابـه .   وضعیت از حضور در سالن مـالقـات خـودداری نـمـود رب
از اول آذر رضـا در : رضایی، ھمسر رضا شھابی، گفته است

ـیـت  اعتصاب غذا بسـر مـی بـرد و مـا بشـدت نـگـران وضـع
روز پنجشنبـه ھـم کـه بـرای .   جسمانی و سالمتی او ھستیم

ـیـت  مالقات ایشان به زندان رفتیم در اعـتـراض بـه ایـن وضـع
با توجه بـه شـرایـط وخـیـم .  حاضر نشد به سالن مالقات بیاید

ھـمـسـرم .   جسمانی او این اعتصاب غذا برایش خطرناک است
گفته تا از این بالتکلیفی در نیاید به اعـتـصـاب خـود ادامـه 

ھر چه از او خواستیم که اعتـصـاب نـکـنـد بـرایـش .   دھد می
ـا  ـیـت خسـتـه شـده ام ت خطرناک است اما گفت از این وضع
کی باید اینطور بالتکلیف باشم و سختی را تـحـمـل کـنـم آن 

ـا رد .   ھم بدون ھیچ دلیل و به اتھامات واھی ربابه رضائـی ب
مـا :   دھـد اند، ادامه مـی اتھام ارتباط با بیگانه که به رضا زده

االن ھیچ اطالعی از وضعیت عمـومـی او نـداریـم و بشـدت 
ـتـد .   نگران ھستیم ـاف ـی اگر خدای ناکرده اتفاقی برای ھمسرم ب

. مسئولیت آن بطور مستقیم بر گردن کارشناس پـرونـده اوسـت
ـاس پـرونـده  پیش ھر کس که مراجعه میکنم میگوید کارشـن
ـاده  ـت مانع از رسیدگی به پرونده ھمسرم میشـود و سـر لـج اف

ـزنـد و .   است ـی کارشناس پـرونـده ھـم حـرف غـیـرمـنـطـقـی م
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میگوید ھمسر من با بیگانه ارتباط داشته است و مـیـگـویـد 
ـبـول کـنـد ـنـده .   ھر چه که من میگویـم او ق آخـر یـک ران

ـا  شرکت واحد و یک کارگر ساده چه ارتباطی مـی تـوانـد ب
ـا مـردم، مسـافـران،  بیگانه داشته باشد؟ مگر اینکه ارتباط ب

ھـمـسـر مـن !   ھمکاران و خانواده ارتباط با بیگانه تلقـی شـود
 وقتی کاری را نکرده چطور زیر بار آن برود؟

 
 .شھناز سگوند با قرار کفالت آزاد شد

ـنـگـی بـرای كـمـك بـه  بنا بر خبری كه كمیته ی ھـمـاھ
ـاز نـجـاتـی  ایجاد تشكل ھای كارگری منتشر كرده است، شھن

ـاسـدران رژیـم )   سگوند(  ھمسر عـلـی نـجـاتـی کـه تـوسـط پ
 آذر در منزل اش بازداشت شده بود، ظـھـر ٦اسالمی ظھر روز 

 . آذر با قرار کفالت آزاد شد٧روز دوشنبه 
 

 معلمان
 

 ھزار ٣٠ ماه حقوق به ٨عدم پرداخت 
 بازنشسته فرھنگی

به دلیل کارشکنی مسئوالن وزارت آموزش و پـرورش در 
ـازنشـسـتـگـان ٣٠صدور حكم بازنشستگی، حـدود   ھـزار از ب

ـافـت نـكـرده٨فرھنگی طی  ایـن .   انـد  ماه گذشته حقـوق دری
ــن گــروه از  ــرای ای امــر مــوجــب بــروز مشــکــالت جــدی ب

ـان .  بازنشستگان شده است ـنـگـی ھمچنین بیمه ی طالئی فـرھ
ــل نشــده اســت ــحــوی ــوز ت ــل .   ھــن ــه دلــی ــه ب ــخــان ــن وزارت ای

ـابـت بـر سـر  کارشکنی ھای مسئوالن ارشـد وزارتـخـانـه و رق
کسب قدرت با چیدن نفرات خـود در ادارات کـل آمـوزش و 
ـتـوانسـتـه  ـنـوز ن پرورش استانھا و مناطق مختلف شھر تھران ھ

بازنشـسـتـگـان . است مشکالت فرھنگیان را حل و فصل کند
فرھنگی تھدید کردند که در صـورت تـداوم ایـن مسـالـه در 
برابر این وزارتـخـانـه و مـجـلـس اسـالمـی دسـت بـه تـجـمـع 

 .اعتراضی خواھند زد
 

 اطالعیه
 

 «ی دفاع از رضا شھابی کمیته»اعالم تشکیل 
ھـا و  ھای کارگـری، رسـانـه رونوشت به کارگران، تشکل

 مسئوالن قضایی
 !ھای بیدار کارگران، مردم و وجدان

ی سـنـدیـکـای  رضا شھابی کارگر و عضو ھیأت مـدیـره
 بـه مـدت ١٣٨٩ خـرداد ٢٢کارگران شرکت واحد از تاریخ 

ـات خـود و ١٩ ـب  ماه است که به دلیل دفاع از حقوق و مطـال
 .کارگران در زندان اوین تھران، دربند است

ـیـه دارد و  رضا اکنون ناراحتی و نارسایی در کبد و کـل
ـیـمـه  مھره٤ ی چـپ بـدنـش  ی کمرش ضایع شده و اکنون ن
ـلـج شـدن  بی حس شده است و مطابق ھشدار پزشکان احتمال ف

ـان  ـیـمـارسـت او وجود دارد و تاکنون چندین بار اورژانسـی بـه ب
 .منتقل شده است

 ماھه، اعضای خانواده و فـرزنـدان رضـا ١٩در این مدت 
. انـد در بدترین شرایط روحی، جسمی و اقتصادی به سـر بـرده

ما بارھا به مقامات قضایی و نیز مسئولین مختلف مـراجـعـه 
ـاکـنـون آزاد نشـده اسـت و  نگاری کرده و نامه ایم اما رضـا ت

رضـا در .   اش نیز در خطر اسـت ھمچنان بالتکلیف است و جان
اعتراض به این وضعیت از یکم آذرمـاه دسـت بـه اعـتـصـاب 

ـا ایـن کـارگـر  ما تمام تالش خود را کرده.  غذا زده است ایم ت
 مـاه کـمـاکـان در ١٩زندانی آزاد شود، اما اکنون و پس از 

 .شرایط وخیم جسمی در زندان است
ـایـد بـه  ـنـھـا ب رضا باور داشـتـه و دارد کـه کـارگـران ت

ھای کارگران اتکاء کنند و ھمواره در ایـن راه تـالش  حمایت
ـز در  مـا اعضـای خـانـواده.   نموده است ـی ی رضـا شـھـابـی ن

ـاری بـه سـوی  حمایت از رضا و باورھایش دست کمک و ی
کنیم و از ھـمـگـان  ھای کارگری دراز می کارگران و تشکل

ـیـد و شـرط و فـوری رضـا  می خواھیم بـرای آزادی بـی ق
 .شھابی تالش نمایند

ـلـه مـا تشـکـیـل  ـتـه»بدین وسـی ـی ی دفـاع از رضـا  کـم
انـد عضـو  کنیم و از کسانی که مـایـل را اعالم می «شھابی

ـنـد  این کمیته شوند یا افرادی که مایل به حمایت از آن ھسـت
 .ھای زیر تماس بگیرند خواھیم که با نشانی می

k.d.shahabi@gmail.com 
k-d-shahabi.blogspot.com 

 ١٣٩٠ آذرماه ١٢ -ی دفاع از رضا شھابی  کمیته
ـابـه رضـایـی   -محمدامین شھابی   –شیرین شھابی   -رب

 -زھرا شھـابـی   -حمید رضایی   -نادر نادری  -مریم قاسملو 
ـاسـم   -عسـگـر شـھـابـی   -مھدی شھـابـی  -بھمن شھابی  ق

 شھابی
  

تایید رسیدگی پزشكی خارج زندان برای 
 رضا شھابی

رضا شھـابـی اعـالم كـرد  طی تماس تلفنی روز یكشنبه، 
پرونده نامبرده برای جراحی در بیمارستانی خـارج زنـدان مـورد 

 .تایید دادستان تھران قرار گرفته است
طبق اظھار خانواده آقای رضا شھابی عضو ھیئت مـدیـره 
سندیكـای كـارگـران شـركـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران روز 
ـان  یكشنبه ایشان طی تماسی تلفنـی اعـالم كـرده كـه دادسـت
ـانـی خـارج  ـیـمـارسـت تھران در رابطه با بستری شدن ایشان در ب
ـامـبـرده بـه خـارج  زندان نظر مثبت داشته و در اولین فرصت ن
ـیـغ  ـازگشـت سـالمـتـی، خـود را بـه ت زندان منتقل و برای ب

 .جراحان خواھد سپرد
سندیكای كارگران شركت واحد امیدوار است پـس از جـراحـی 

 .تمھیدات برای آزادی رضا شھابی مھیا گردد
 سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

 ١٣٩٠آذر 
 

 ١٧کارگر ساختمانی کوروش ساعد پناه، 
 ماه پس از سقوط از داربست جان باخت

بنا بر گزارشھای رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران 
 ساله ساختمانی کـه در شـھـر ٢٨کوروش ساعد پناه کارگر 

سلیمانیه عراق مشغول بکار بود تیر ماه سـال گـذشـتـه حـیـن 
کار از داربست سقوط کرد و بشدت آسیب دید، بطویـکـه بـدن 

 مـاه در ١٧بدن نیـمـه جـان کـوروش مـدت  .   وی فلج شد
ـا امـروز  ـت ـای  آذر مـاه ١٣مقابل مرگ مقاومت کرد  اما نھ

 .جان باخت
ـانـی سـود و   کوروش مانند صدھا و ھزاران کـارگـر قـرب
سود آوری در نظام ضد انسانی سرمایه داری شد و ھـمـچـون 

ـقـمـه ـان،  ھزاران کارگر بیکار ایرانی برای بدسـت آوردن ل ای ن
ـبـود وسـایـل  ـیـجـه ن ـت عازم شھر سلیمانیه عراق شد امـا در ن

ـیـن .   ایمنی از روی داربست سقوط کرد کـارفـرمـا و مسـئـول
ـیـه عـراق در بـرابـر ایـن حـادثـه ھـیـچ  ـان ـیـم درمانی شھر سل
مسئولیتی بعھده نگرفتند و خسارتی نیز به کوروش پـرداخـت 

ـز در بـرابـر .   نشد ـی ـتـی ایـران ن ـیـن دول ـان مسـئـول در این مـی
وضعیتی که برای کوروش پیش آمده بود ھیچگاه در صـدد 
دفاع از حقوق وی به عنوان یک کارگر ایـرانـی شـاغـل در 

ـایـمـال . سلیمانیه عراق بر نیامدند نظام سرمـایـه داری بـرای پ
ـنـه بـرای فـراھـم  ـزی کردن حقوق کارگران و عدم اختصـاص ھ

ـنـھـا ھـیـچ مـرز  کردن شرایط ایمن در محیط ھای کار، نـه ت
جغرافیایی و سیاسی ندارد، بلکه ھمیشه از پـدیـده کـارگـران 

ـاده کـرده اسـت یـک .   مھاجر برای کسب بیشترین سود استف
ـثـمـار  ـقـدر تـحـت سـتـم و اسـت ـان کارگر افغانی در ایـران ھـم
ـیـه  ـان ـیـم مضاعف قرار دارد که یک کـارگـر ایـرانـی در سـل

کوروش یکـی از صـدھـا و ھـزاران کـارگـر مـھـاجـر .   عراق
ـیـه و تـحـت حـکـومـت والیـت  ایرانی بود که در شھر سلیمان

ـاامـن کردستان عراق تحت بی حـقـوق تـریـن شـرایـط  تـریـن و ن
مشغول بکار بود که نھایتا در نتیجه نبود ایـمـنـی در مـحـل 

 .کار جان باخت
ـیـق از جـان  اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز تاسـف عـم
ـبـران را بـه  باختن کوروش ساعد پناه، این ضایعه غیر قابل ج
ـنـدج کـه  خانواده وی، دوستانش و اعضاء اتحادیه در شھر سن

شناختند صمیمانه تسلیت میـگـویـد  کوروش را از نزدیک می
 .و خود را شریک غم و اندوه آنان میداند

  ١٣٩٠ آذر ماه ١٣ -اتحادیه آزاد کارگران ایران
 

 ابراھیم مددی آزاد شد
ابراھیم مددی نایب رئیس سـنـدیـكـای كـارگـران شـركـت 
ـیـش از سـه سـال بـدون  واحد اتوبوسرانی تھران و حومه كـه ب
استفاده از مرخصی در زندان بود شامگاه روز چھارشنبـه نـھـم 

ھای مستمر خانواده و سنـدیـكـای كـارگـران  آذرماه با پیگیری
ھای كارگری جھان به صـورت مـوقـت  شركت واحد و اتحادیه

ـال  ـب ـق ـزل مـورد اسـت ـا مـراجـعـه بـه مـن از زندان آزاد شـد و ب
ـتـه .  دوستانش قرار گرفت ـف امیدواریم با مراجـعـه ایشـان در ھ

 .آینده برای آزادی كامل شاھد آزادی كامل ایشان باشیم
سندیكای كارگران شـركـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و 

ھـای جـھـانـی  حومه ضمن تقدیر و تشكر از خانواده و اتحادیـه
ـیـگـیـری بـرای آزادی  كارگری و ھمه كارگران بـه خـاطـر پ
ـیـه  ـل ایشان آزادی ابراھیم مددی را بـه خـانـواده مـحـتـرم و ك

ـا .   گـویـد ھای كارگری تبریك مـی كارگران و اتحادیه ـاشـد ت ب
شرایطی فراھم شود تا با آزادی رضـا شـھـابـی دیـگـر عضـو 
ـز  ـی ھیئت مدیره سندیكا خود را در شـادی خـانـواده ایشـان ن

 .سھیم كنیم
 سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

 ١٣٩٠نھم آذر 
معاینه رضا شھابی توسط پزشكان معتمد 

زندان جھت تایید رسیدگی پزشكی خارج 
 زندان

طبق آخرین اخبار رسیده به سـنـدیـكـای كـارگـران شـركـت 
ـئـت  ـی واحد اتوبوسرانی تھران و حومه رضـا شـھـابـی عضـو ھ

 خـرداد ٢٢مدیره سندیكای كارگران شركت واحد كه از تاریخ 
ـا مشـكـل   در زندان به سر می١٣٨٩ بـرد و در ایـن مـدت ب

ـبـه   آذر ٩شدید گردن و آرتروز مواجه شده است روز چھـارشـن
ـزشـكـی ٩٠  به بھداری زندان منتقل و توسط پزشكان معتمد پ

 .قانونی معاینه شد
سندیكای كارگران شـركـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و 
حومه امیدوار است تا با رسیدگی پزشـكـی خـارج زنـدان ھـر 
ـاشـد  چه زودتر شاھد سالمتی كامل این عضو زندانی خـود ب
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ـا آزدیـش  و ھر چه زودتر با تشخیص بی گناھـی ایشـان و ب
 .نامبرده را در كنار خانواده خود ببیند

 سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
 ١٣٩٠نھم آذر 
 

استقبال دو اتحادیه بین المللی کارگری از 
 آزادی ابراھیم مددی

ـلـی اتـحـادیـه ـل ـیـن الـم ھـای کـارگـری و  کنفدراسـیـون ب
ـیـم  ـقـل، از آزادی ابـراھ فدراسیون جھانی کارگران حـمـل و ن

ـا  اتـحـادیـه.   مددی استقبال کردند ھـای کـارگـری مـذکـور ب
ـیـجـه  انتشار بیانیه ـت ـیـم مـددی را ن ای مشترک آزادی ابـراھ

ـیـن  ـال اعتراضات و فشارھای وارده بر رژیم ایران از سـوی فـع
ـیـن  کارگری در داخل و خارج از ایران دانسته اند و آنھا ھمـچـن

بر آزادی ھرچه سریعتر سایر فعالین کارگری دربنـد رژیـم از 
ـار رفـع مـوانـع  جمله رضا شھابی تاکـیـد کـرده انـد و خـواسـت

 .اند ھای کارگری در ایران شده موجود برسر راه فعالیت
 

فدراسیون جھانی کارگران حمل و نقل ادامه 
 بازداشت رضا شھابی را شرم آور خواند

دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسـیـون جـھـانـی کـارگـران 
. حمل و نقل، ادامه بازداشت رضا شھابـی را شـرم آور خـوانـد

او با انتقاد از آنچه بازی موش و گربه با فـعـاالن کـارگـری 
 .ایران از جمله رضا شھابی نامید، خواستار آزادی او شد

 
 گوییم آزادی ابراھیم مددی را تبریک می

ـیـس سـنـدیـکـای شـرکـت  ـایـب رئ آزادی ابراھیم مددی ن
اتوبوسرانی تھران و حومه را به خانواده وی و ھـمـه کـارگـران 

ـبـریـک مـی ـا ت ـیـم مبارز در ایران و سراسر دنی ـیـم .   گـوئ ابـراھ
مددی بعد از سه سال به طور موقـت از زنـدان آزاد گـردیـده 
ـایـد بـه  است، خواست ما ابتدا این است که ابراھیـم مـددی ب
ـار اعضـاء  طور دائم آزاد شود و بـه زنـدگـی روزمـره در کـن
خانواده اش بپردازد، رضا شـھـابـی دیـگـر عضـو سـنـدیـکـای 
شرکت واحد فورا توسط متخصـصـیـن خـارج از زنـدان مـورد 

ـاسـی .   مداوا قرار بگیرد ـان سـی ـی کـارگـران، ( و بعد ھمه زنـدان
 .آزاد شوند) دانشجویان، معلمان، فعالین زن زندانی

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
 جمعھائی از فعالین کارگری سنندج و کامیاران

 ١٣٩٠ آذر ١٠
 آزادی موقت ابراھیم مددی از زندان

بنا بر خبر منتشـر شـده از سـوی سـنـدیـكـای كـارگـران 
شركت واحد ابراھیم مددی عضو ھیات مدیره این سندیكـا در 

 آذر بصورت موقت از زنـدان آزاد شـد و ٩شامگاه چھارشنبه 
 .با مراجعه به منزل مورد استقبال دوستانش قرار گرفت

ـیـش از سـه سـال در زنـدان جـمـھـوری  ابراھیم مـددی ب
و اكنون بدنبال اعـتـراضـات گسـتـرده از سـوی .   اسالمی بود

خانواده اش، سندیكای شركت واحد و اعتراضـات جـھـانـی در 
حمایت از كارگران زندانی در ایران، بصـورت مـوقـت از زنـدان 
ـیـف  آزاد شده است و قرار است در ھفته آینده برای روشن تـكـل

 .خود به مراجع قضایی جمھوری اسالمی مراجعه كند
این شگرد جمھوری اسالمی است كه برای نـگـاھـداشـتـن 
ـا  ـقـه و ی ـی ـا وث چماق دستگیری بر سـر كـارگـران آنـھـا را ب
بصورت موقت و غیره آزاد میكند تا چـمـاق دسـتـگـیـری را 

ـاسـتـی اسـت كـه .   ھمچنان بر روی سرشان نگاھدارد ایـن سـی
عینا در مورد منصور اسانلو نیز كه تـحـت عـنـوان مـرخصـی 

 .از زندان آزاد شد، بكار برده شد
ـیـد و  كلیه كارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید بـدون ق
شرط از زندان آزاد شوند و احـكـام صـادر شـده بـرای آنـھـا و 

ـیـه آنـھـا بـه دور ریـخـتـه  پرونده ھای قضایی تشكیل شده عـل
 .شوند

بعالوه ھم اكنون رضا شـھـابـی یـكـی دیـگـر از اعضـای 
ـیـت جسـمـی او وخـیـم .   سندیكای واحد در زندان اسـت وضـع

ـلـج شـدن .  است رضا شھابی بدلیل مشكل دیسك در خـطـر ف
در اعتراض به این مساله رضا شھابی از اول آذر مـاه .     است

ـار .   اعالم اعتصاب غذا كرد در این رابـطـه طـبـق آخـریـن اخـب
منتشر شده به سندیكای كارگران شركت واحد رضـا شـھـابـی 

ـقـل گـردیـد٩روز چھارشنبه  ـت ـن .  آذر ماه به بھداری زنـدان م
 در زنـدان اسـت  و در ٨٩ خرداد ٢٢رضا شھابی  از تاریخ 

. این مدت با مشكل شدید گردن و آرتروز مـواجـه شـده اسـت
 .رضا شھابی باید فورا از زندان آزاد شود
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ دسامبر ١، ١٣٩٠ آذر ١٠
 

 کارگر زندانی آزاد باید گردد
 آزادی ابراھیم مددی را شادباش میگوئیم

ابراھیم مددی نایب رئیس سندیـکـای کـارگـران شـرکـت 
آزادی منصور اسالو و ھـم اکـنـون .   واحد تھران موقتا آزاد شد

آزادی ابراھیم مددی مایه مسرت و خـوشـحـالـی مـا اعضـا 
ـیـم مـددی .   اتحادیه آزاد کارگران ایران است ما بازگشت ابراھ

به آغوش خانواده و دوستان و یارانش را صمیمانـه بـه خـانـواده 
ـیـم  ایشان و سندیکای کارگران شرکت واحد تبریک مـیـگـوئ
و از ھمه تالشھای جھانی برای آزادی کـارگـران زنـدانـی در 

 .ایران قدردانی میکنیم
ابراھیم مددی در شرایطی از زنـدان آزاد شـده اسـت کـه 
. فشار بر کارگران و نھادھای کارگری با شـدت ادامـه دارد

رضا شھابی علیرغم وضعیت جسمانی وخـیـم اش و پـس از 
دو سال و نیم بالتکلیفی ھمچنان در زندان بسر میبـرد، عـلـی 
ـاسـب  ـامـن نجاتی علیرغم عمل جراحی و شـرایـط جسـمـانـی ن

 سـال ٥اش به زندان افکنده شده است و بھنام ابراھیم زاده بـه 
ھـمـه .   زندان محکوم شده و دوران زندان خود را سپری میکنـد

ـز  ـبـری ـیـن کـارگـری در شـھـر ت اینھا در حالی است که فعال
ـقـوب پـور و سـاسـان  شاھرخ زمانی، محمد جراحی، نیمـا یـع

انـد و   سال  زندان محکـوم شـده٥/٢٢وھابی وش مجموعا به 
احکام لغو شده شیث امانی و صدیـق کـریـمـی بـرای اعـمـال 

 .فشار بر آنان بار دیگر به جریان انداخته شده است
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کـردن تـداوم فشـار 
ـقـی و  ـی ـل بر تشکلھا و رھبران کارگری و صـدور احـکـام تـع
ـیـد و  تعزیزی زندان بر علیه آنان، خواھان لغو فوری و بـی ق
شرط کلیه احکام صادره بر علیه کـارگـران زنـدانـی و مـنـع 
تعقیب قضایی تمامی کارگران و عمـوم کسـانـی اسـت کـه 

انـد و  به دلیل حق خواھی و آزادیخواھی به زندان افکنده شـده
 .یا در معرض محکومیت و به زندان رفتن قرار دارند

ما بویژه در رابطه با وضعیت جسمـانـی رضـا شـھـابـی و 
ـیـت ایـن دو  علی نجاتی خواھان رسیدگی فوری بـه  وضـع
ـیـم  نفر ھستیم و مسئولیت جانی آنان را متوجه کسانی مـیـدان
ـفـر و بـدون  ـیـت جسـمـانـی ایـن دو ن که بدون توجه به وضـع

ـان بـر ادامـه زنـدان رضـا  رعایت بدیھی ترین حقوق انسانـی آن
 .ورزند شھابی و علی نجاتی اصرار می

 ١٣٩٠دھم آذر ماه  -اتحادیه آزاد کارگران ایران

ابراھیم مددی به صورت موقت از زندان 
 .آزاد شد

ابراھیم مددی نایب رییس سندیکای اتوبوسرانی تـھـران و 
ـبـه نـھـم  حومه پس از تحمل سه سال و نیـم زنـدان، چـھـارشـن

 .آذرماه به صورت موقت از زندان آزاد شد
کمیته ھماھنگی ضمن تبریک آزادی ایشـان، از ھـمـه 

ـا بـه  ھا و فعالین کارگری می ی کارگران، تشکل خـواھـد ت
ـیـب و فشـار قضـایـی و  ـق تالش خود جھت رفع ھرگونـه تـع
ـیـن  ـال امنیتی بر کارگران شرکت واحد و سایر کارگران و فـع
ـقـه  کارگری که جرمی جز دفاع از ھستی و زندگی ھم طـب

ـنـد ای ـبـسـتـگـی .   ھای خود ندارند ادامـه دھ بـی شـک ھـم
ـیـن کـارگـری  ـال طبقاتی کارگران در دفاع از کارگران و فـع

 .تواند حامیان سرمایه را به عقب نشینی وادارد دربند می
 ھای کارگری کمیته  ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 ١٣٩٠ آذرماه ١١
 

شادباش کارگران ایران خودرو به مناسبت 
 ازادی ابراھیم مددی

کارگران ایران خـودرو خـبـر مسـرت بـخـش آزادی آقـای 
ابراھیم مددی را صمیمانه به خانواده و بسـتـگـان و اعضـای 
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حـومـه و عـمـوم 
کارگران ایران تبریک میگوید و ضمن تشکر از تـالـشـھـای 
ـنـد و  ـان درب ـی بین اللملی در راستای مبارزه برای آزادی زنـدان
با دعوت از سازمانھا و نھـاھـای کـارگـری ایـران و سـراسـر 
جھان برای ادامه اعتراض علیه تداوم بازداشت بقیـه کـارگـران 
ـان  ـی زندانی، رضا شھابی و بھنام ابراھیـم زاده، و دیـگـر زنـدان
ـیـد و شـرط تـمـامـی  سیاسی، خواھان آزادی فوری و بـی ق
ــل  ـی ــی و عـمــوم انسـانـھـایــی اسـت کــه بـدل کـارگـران زنـدان
ـنـد  آزادیخواھی و حق طلبی در زندانھای سراسر کشـور بـه ب

 .اند کشیده شده
ـلـمـلـی مـیبا  ـیـن ال ـم  ادامه مبارزه و تالش و ھـمـبـسـتـگـی ب ـی ـوان ت

 .ھا را به روی دیگر زندانیان ھم بگشائیم درھای زندان
 جمعی از کارگران ایران خودرو

 ٩٠آذر ماه سال 
متحدانه از کمیته دفاع از رضا شھابی 

 حمایت کنیم
رضا شھابی عضو ھیئت مدیره سندیکای شـرکـت واحـد 
ـیـم اسـت بـه  اتوبوبسرانی تھران و حومه بیش از یک سال و ن

. بـرد جرم دفاع از حقوق خود و ھمکارانش در زنـدان بسـر مـی
ـنـده ای اسـت،  سالمتی جسمانی رضا در وضعیت نـگـران کـن

طـبـق نـظـر .   رود احتمال فلج شدن یک سمت از بـدنـش مـی
پزشکان او باید تحت نظر پزشک متخصص و در اسـتـراحـت 

ـاشـد ـان .   کامل ب رضـا بـعـد از ایـن مـدت طـوالنـی ھـمـچـن
ـفـی دسـت بـه  ـل بالتکلیف است، و در اعتراض به این بالتـکـی
اعتصاب غذا زده است که سـالمـتـی و زنـدگـیـش بـه طـور 

 .جدی به خطر افتاده است
در دفاع از رضا شھـابـی و بـرای نـجـات جـانـش، چـنـد 

ای تـوسـط بسـتـگـان و دوسـتـدارانـش  روزی است که کمیته
ـیـم و  ما این اقـدام را ضـروری و ارج مـی. ایجاد گردیده نـھ

ـنـدگـان  ضمن اینکه اعالم می ـار تشـکـیـل دھ ـیـم در کـن کن
ـتـه دفـاع  ـی کمیته دفاع از رضا شھابی ھستیم و از ایـن کـم

کنیم، از ھمه کارگران، تشکلھای کارگـری، سـازمـانـھـا  می
ـیـن  و احزاب مدافع حـقـوق کـارگـر در داخـل و در سـطـح ب

خواھیم  از این کمیتـه حـمـایـت کـرده و خـواھـان  المللی می
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 .آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شھابی شوند
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 جمعھائی از فعالین کارگری شھرھای سنندج و کامیاران
١٥/٩/١٣٩٠ 

 
 گرامی باد شانزده آذر

روز شانزده آذر بـه عـنـوان روز بـر آوردن صـدای آزادی 
خواھی و برابری طلبی و دفاع از حقوق انسـانـی بـرای کـل 
ـقـویـم  جامعه در تاریخ جنبش مبارزاتی ایران رقم خورده و در ت

دانشگاه مانند کـارخـانـه یـک .  این تاریخ به ثبت رسیده است
ـایـمـال شـدن حـقـوق  ـابـرابـری و پ رکن اصلی اعـتـراض بـه ن

و .   سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اکثریت جامعه بـوده اسـت
ـبـوده ـزده آذر امسـال از .   این تنھا محدود بـه ایـران ن امـا شـان

ـارزات .   ویژگی برتر و برجسته تری بـرخـودار خـواھـد بـود مـب
جوانان و مردم به تنگ آمده از حاکمیت یـک درصـدی در 
ـان اسـت و روز بـه روز  سراسر جھان که ماھھـاسـت در جـری

ـانـه و  پویاتر و قدرتمندتر می ـی شود و انقالبات منطـقـه خـاورم
ـتـصـادی و  آفریقا علیه دیکتاتوریھا کـه بـدتـریـن شـرایـط اق
ـیـل  اجتماعی را بر مردمان آن کشورھا، بخصوص جوانان تـحـم
ـاوت از گـذشـتـه را از  ـف کرده بـودنـد، امـروز تصـویـری مـت
ــا ھــر نــوع  ــایــه داری ب ــای ســرم ــامــھ ــت کــل نــظ ــی مــوقــع

ای و ھمچنین موقعیت رشد آگاھی و تـوازن قـوا  ایدئولوژی
تـحـوالت یـک سـال .   به نفع مردم را به نمایش گذاشته است

ـات حـاکـم  ـق یـک ( اخیر در سطح دنیا تمام ایدئولوژیھای طب
 ٩٩مبنی بر دنیا ھمین خواھد بـود کـه ھسـت و )  درصدیھا

ـنـد را  ـیـن ابـدی ھسـت درصد مردم ناچار به پذیرش ایـن قـوان
ـاور رسـیـده٩٩امروز . باطل ساخته است انـد   درصدیھا به این ب

که بدون برخورداری از امکانات اقتصادی، بدون بھره مـنـدی 
 ٩٩مـردم .   توان آزاد بـود از یک زندگی انسانی و مرفه نمی

ـیـن شـده از سـوی یـک  درصدی جھان دیگر دمکراسی تـع
ـنـد آنـطـور کـه خـود  پـذیـرنـد و مـی درصدیھـا را نـمـی خـواھ

 .خواھند آزاد باشند می
ـبـش  اما مجموعه این شرایط  پشتوانه ای عظیم برای جـن

ـبـش کـارگـری ایـران پـدیـد  دانشجوئی و متحد آن یعنی جـن
ـزده آذر مـی.   آورده است ـا قـدرت امسال مراسم شـان تـر  تـوانـد ب

ـفـشـارد برگزار شود و بر خواسته ـای ب . ھای انسانیش بیشـتـر پ
ـان بـرای رسـیـدن بـه  ما کارگران دسـت در دسـت دانشـجـوی

 .ھای مشترکمان مبارزه خواھیم کرد خواسته
 زنده باد ھبستگی دانشجوئی و کارگری

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
 جمعھائی از فعالین کارگری شھرھای سنندج و کامیاران

١٤/٩/١٣٩٠ 
 

 !حمایت کنیم «کمیته دفاع از رضا شھابی»از 
ـئـت مـدیـره  ھمانطور که می ـی دانیم رضا شھابی عضـو ھ

ـیـن و  ـال سندیکای کارگران شـرکـت واحـد تـھـران، و از فـع
ـزدیـک بـه   مـاه ١٩رھبران جنبش مستقل کارگری ایران، ن

ـیـد آن  ـای است که علی رغم وضعیت بسیار وخیم جسمانی و ت
ـاشـد توسط پزشکان در اسارات می رضـا شـھـابـی بـه جـرم .   ب

ـیـه  دفاع از حقوق کارگران شرکت واحد تھران و دفـاع از کـل
حقوق حقه و انسانی کـارگـری، تـالش بـرای سـازمـانـدھـی 
ـان بـه زنـدان  ـیـن آن مستقل کارگران ایران، و آگاھگـری در ب

 .افکنده شده است
ـزدیـکـان  در روزھای اخیر از طـرف اعضـای خـانـواده و ن

در ایـران تشـکـیـل شـده  «کمیته دفاع از رضا شھابی»ایشان 
این عزیزان با درخـواسـت کـمـک از ھـمـه انسـانـھـای .   است

ھـای کـارگــری از ھــمـگــان  دلسـوز و کـارگـران و تشــکـل
ـیـد و شـرط و فـوری  خواسته ـار آزادی بـی ق اند که خواست

 .ایشان شوند
ـارزات مـردم در ایـران حـمـایـت  شورای پشتیبانـی از مـب

 «کمیته دفاع از رضا شـھـابـی»کامل و بی دریغ خود را از 
ـیـد و شـرط رضـا  و تالشھای آن برای آزادی سریع و بـی ق

شورا ھمینطور از انسانـھـای دلسـوز و .   دارد شھابی اعالم می
ھـای کـارگـری و  آزادیخواه و از ھـمـه کـارگـران و تشـکـل

خواھد تا از ھر طریق ممکن این کمیته را مـورد  مترقی می
ـیـد و  حمایت خود قرار داده و خواستار آزادی فوری و بـی ق

 .شرط رضا شھابی شوند
 ٢٠١١ دسامبر ٥/ ١٣٩٠ آذر ١٤

 )تورنتو-کانادا(شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران 
 

منیژه صادقی فعال حقوق زنان و دیگر 
 کارگران زندانی را آزاد کنید

ـان  دستگاه قضایی سنندج، منیژه صادقی فعال حـقـوق زن
ـازداشـت،  ـان ب را تنھا به جرم دفـاع از حـقـوق کـارگـران و زن

ـیـژه .    روز زنـدان مـحـکـوم کـرده اسـت٩١محاکمه و به  ـن م
 برای دریافت جواب حـکـم صـادره ١/٩/٩٠صادقی در تاریخ 

ـبـه ی اجـرای احـکـام،  به دادگاه سنندج احضار و قاضی شـع
فورا دستور بازداشت وی را صادر و او را بـه زنـدان مـرکـزی 

ما جمعی از کارگران شھر سنندج مـتـشـکـل در .   تحویل داد
صف جنبش کارگری، ضمن محکوم کردن دستـگـیـری وی 
ـیـد و  و دیگر کارگران زندانی، خواستار آزادی فوری و بی ق

ھـای کـارگـری  شرط آنان ھستیم و از تمام کارگران و تشکل
خواھیم تا از ھر طریق مـمـکـن بـرای آزادی  ایران و جھان می

 قید و شرط منیژه صادقی و تمـامـی کـارگـران  فوری و بی
 .در بند ایران تالش کنند

 جمعی از کارگران شھر سنندج
 ١٣٩٠ آذر ١٠
 

 ھفت روز از اعتصاب غذای رضا شھابی گذشت
 !رضا شھابی را فوری آزاد کنید

ـئـت مـدیـره سـنـدیـکـای  ـی سالمتی رضا شھابی عضو ھ
رضا شـھـابـی کـه . کارگران شرکت واحد در خطر جدی است

ـنـد "   مـوقـت"  در بازداشـت ٨٩ خرداد ٢٢از   زنـدان ٢٠٩در ب
برد در اعتراض به وضعیت بالتکلیفـی طـوالنـی  اوین بسر می

رضـا .   خود از روز اول آذر دست به اعـتـصـاب غـذا زده اسـت
ـاراحـتـی ھـای  شھابی مدت ھاست که در زندان دچـار انـواع ن

جسمانی است؛ او از درد شدید در ناحیه ستون فقـرات، گـردن 
ـیـه رنـج مـی ـا بـه .   بـرد و دست و نیز ناراحتی قلـب و کـل ـن ب

ھا، رضا شھابی یک روز پیش از اعـتـصـاب غـذا بـه  گزارش
ھای جسمی، برای معاینه از زنـدان اویـن  دلیل تشدید ناراحتی

ـزشـک  ـافـت و پ ـال ی به یک درمانگاه در خارج از زندان انتق
ای اعالم کرد کـه چـنـدیـن  پس از معاینه و دیدن نتایج ام آر

ـاره شـدن  ـقـرات او آسـیـب دیـده و احـتـمـال پ مھره از ستون ف
ـادن دسـت و پـای چـپ او  ـت اعصاب و در نتیجه از کار اف

پزشک اعالم کرد که رضـا شـھـابـی بـه عـمـل . وجود دارد
 مـاه بـطـول ٦جراحی نیاز دارد و گفت که مدت درمان حدود 

با این وجـود رضـا شـھـابـی بـه جـای درمـان و .   انجامد می
 .بستری شدن در بیمارستان به زندان اوین برگردانده شد

رضا شھابی پیش از اقدام به اعتصـاب غـذا اعـالم کـرده 
ـیـف خـود،  ـیـت بـالتـکـل بود که با خواست رسیدگی به وضـع

ھا دست به اعتصاب غذا خـواھـد زد  علیرغم ھمه این ناراحتی
و تا روشن شدن وضعیت خویش به اعـتـصـاب ادامـه خـواھـد 

ـاراحـتـی.   داد ھـای  اعتصاب غذای رضا شھابی با توجه بـه ن
ـاپـذیـری  جسمانی او می ـبـران ن تواند عواقب بسیار ناگوار و ج

تر به خانواده خود گفتـه بـود کـه دیـگـر  او پیش.   داشته باشد
ـفـی را نـدارد ـی ـیـت بـالتـکـل رضـا شـھـابـی .   تاب تحمل وضـع

علیرغم درخواست خانواده اش که با نگـرانـی از او خـواسـتـه 
ـان دادن بـه  ـای بودند از تصیمیم خود مـنـصـرف شـود، بـرای پ
ـفـی بـه یـکـی از  ـی وضعیت طاقت فرسا و عذاب آور بالتـکـل

ـاسـی مـی تـوانـد بـه آن  محدود وسایلی که یک زندانی سـی
مـا ضـمـن .   متوسل شود، یعنی اعتصاب غذا، رو آورده اسـت

نگرانی شدید از وضعیت سالمتی رضا شـھـابـی، جـمـھـوری 
ـاگـواری  اسالمی ایران را مستقیما مسئول ھر گونه عواقـب ن

دانیم که ممکن است در نتیجه اعـتـصـاب غـذا بـرای او  می
 .اتفاق بیافتد

ـئـت مـدیـره و خـزانـه دار  ـی رضا شھابی، کارگر، عضو ھ
ـیـن  ـال سندیکای کارگران شرکت واحد تھران و حومه، نزد فـع
ـاخـتـه  کارگری در ایران و جنبش کارگری جھانی چـھـره شـن

اعتصاب غذای سال گذشـتـه او در .  شده و مورد احترام است
 مـوجـی از ٢٠١٠اعتراض به دستگیری اش در مـاه ژوثـن 

ھا و نھـادھـای کـارگـری و  اعتراضات توسط فعالین، تشکل
ـیـن .   " حقوق بشری را در عرصه جھانی بر انـگـیـخـت اتـحـاد ب

ھـمـبـسـتـگـی ضمن ابراز "   المللی در حمایت از کارگران در ایران
ـه  ـل ـیـن کـارگـری زنـدانـی، از جـم ـال عمیق با رضا شھابی و تمامی فـع
ـرای  ـوان ب ـام ت ـا تـم ـم زاده، ب ـراھـی ـام اب علی نجاتی، ابراھیم مـددی، بـھـن

 .آزادی ھمه این عزیزان تالش خواھد کرد
 !رضا شھابی را فوری آزاد کنید

 !تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی آزاد باید گردند
 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 
 گوییم  آزادی ابراھیم مددی را تبریک می

به گزارش سندیکای کـارگـران شـرکـت واحـد تـھـران و 
ــن  ــت مـدیـره ای ـئ ـی ـیـس ھ ـایـب رئ ــم مـددی ن ـی حـومـه، ابـراھ

، بـطـور ٢٠١١ نوامبر ٣٠سندیکای کارگری روز چھارشنبه 
جرم ابراھیم مددی ایـن بـود کـه بـه .   موقت از زندان آزاد شد

ندادن به موقع لباس کار و پرداخت حقوق مـعـوقـه کـارگـران 
جرم ابراھیم مـددی ایـن بـود . شرکت واحد اعتراض کرده بود

ـیـن  ـال ـات بـه ھـمـراه دیـگـر فـع ـب که برای کسب ایـن مـطـال
کارگری، کارگران شـرکـت واحـد را بـه مـجـمـع عـمـومـی 
فراخواند تا سندیکای کارگران این شـرکـت را کـه در دھـه 

ـاء ٤٠ ـار دیـگـر احـی  تشکیل شده بود و سالھـا فـعـال بـود، ب
ـیـم مـددی و دیـگـر .   نمایند مستقل از اتھاماتی که به ابـراھ

ـلـو، شـھـابـی،  فعالین سندیکای کارگران شرکت واحـد، اسـان
رضوی، ترابیان، حیات غیبی و دیـگـران زده شـد، جـرم ایـن 

تـریـن  فعالین جنبش کارگری، دفاع از و مبارزه برای ابتـدایـی
 .حقوق کارگری بوده است

ـان  ابراھیم مددی در دفاع از حقـوق ھـمـکـاران و کـارکـن
شرکت واحد و دفـاع از حـرمـت و کـرامـت کـارگـران ایـران 
متقبل ھزینه زیادی از جمله اخراج از کار، تحمـل مشـکـالت 
ـیـش از سـه  اقتصادی و معیشتی از جانب خانواده و تحمـل ب

ـاشـی از آن شـد ـیـمـاریـھـای ن ـاورد .   سال زندان و ب امـا دسـت
ـار ارزنـده  فداکاریھای ایشان برای کل طبقه کارگر ایران بسـی
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 .و قابل ستایش است
اتحاد بین المللی ضمن قدردانی و ستایـش فـداکـاریـھـای 
ابراھیم مددی، آزادی ایشان را به خـانـواده مـحـتـرم، اعضـای 
سندیکای کارگران شـرکـت واحـد تـھـران و حـومـه و ھـمـه 

ـلـی .   گوید کارگران ایران و جھان تبریک می ـل اتحاد بیـن الـم
به سھم خود از تمام نھادھا و تشکلھای کارگری، سازمـانـھـا 
و احزاب آزادی خواه و برابری طلب در سراسـر جـھـان کـه در 

ـار آزادی ایشـان شـدنـد، تشـکـر مـی . کـنـد این سالھا خواسـت
 .ھا است آزادی ابراھیم مددی بخشا نتیجه این حمایت

ـئـت مـدیـره سـنـدیـکـای  ـی رضا شھـابـی عضـو دیـگـر ھ
کارگران شرکت واحد بیش از یک ھفته است کـه در زنـدان 
اوین به اعتصاب غذا دست زده است و سـالمـتـی وی بـطـور 

ـئـت مـدیـره .   جدی در خطر اسـت ـی عـلـی نـجـاتـی، عضـو ھ
ـپـه عـلـی رغـم  سندیکای کارگران شرکت نیـشـکـر ھـفـت ت
ـار دیـگـر  ـانـه ب بیماری شدید قلبی به نـحـوی کـامـال ظـالـم

دھھا فعال کـارگـری در مـاھـھـای اخـیـر .   زندانی شده است
ـا تـمـام .  اند مورد پیگرد و اذیت و آزار قرار گرفته الزم اسـت ب

ـیـد و شـرط و  توان به تالش بی وفقه خود برای آزادی بی ق
 .کامل ھمه فعالین کارگری زندانی ادامه دھیم

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
 ٢٠١١ نوامبر ٣٠
 

 اعالم پشتیبانی از كارگران دربند
علی نجاتی، به دلیل اتھامی كه چندی پیش شـش مـاه 
ـار دیـگـر و بـه ھـمـان  حبس را به خاطر آن تحمل كرده بود، ب
اتھام به یك سال حبس تعزیری محكوم، و در شـرایـط وخـیـم 

این در حالی است كه رضا شـھـابـی .   جسمانی روانه زندان شد
نیز به دلیل بالتكلیف بودن خود در زندان، دست به اعـتـصـاب 
غذا زده است، و او نیز به گفته ھمسـرش بـه عـمـل جـراحـی 

ـتـی را . فوری نیاز دارد ـی ـیـن وضـع این كارگران در حالی چن
كنند كه جز دفـاع از حـقـوق حـقـه خـود و دیـگـر  تحمل می

 .اند كارگران كاری انجام نداده
ما جمعی از كارگران خباز شھر سنندج، ھرگونـه احضـار، 
ـا  ـیـن كـارگـری را قـوی ـال تعقیب و دستگیری كارگران و فـع

ـام  محكوم می ـیـد و شـرط ن ـار آزادی بـی ق كنیم، و خـواسـت
 .بردگان و دیگر كارگران و فعالین كارگری دربند ھستیم

ـبـریـك آزادی مـوقـت  ھمچنین ما كارگران خباز، ضمن ت
ـانـی خـود را از  ـب ابراھیم مددی به ایشان و خانواده اش، پشتی

 .داریم ھای كارگران دربند اعالم می دیگر خانواده
 جمعی از كارگران خباز شھر سنندج و حومه

 ١٣٩٠آذر 

 
 ٤٠بزرگترین اعتصاب کارگری در : بریتانیا

 سال گذشته
ـزرگـتـریـن اعـتـصـاب ٣٠روز  ـان شـاھـد ب  نوامبر انگـلـسـت

ـیـون تـن از ٢بیش از .  سال گذشته بود٤٠کارگری در  ـل  می
 اتحادیه كارگری بخش خدمات عـمـومـی ٢٩کارگران عضو 

ـنـد ـیـوسـت در ایـن روز .   به این اعتصاب رأی داده و بـه آن پ
شھرھای مختلف انگلیس و بویژه مرکز لندن شاھد تـظـاھـرات 

ایـن اعـتـصـاب .   و راھپیمایی بزرگی با جمعیت عظیمـی بـود
ھای کارگری بخش خدمات در اعـتـراض  به فراخوان اتحادیه

ـاال بـردن سـن  به سیاست دولت دست راستی انگلیس بـرای ب
ـای  بازنشستگی، انجـمـاد دسـتـمـزدھـا، و قـطـع بـرخـی مـزای

مدارس، دانشگاھـھـا، فـرودگـاھـھـا، .   کارگران صورت گرفت
ـلـه  ـان شـھـرداریـھـا از جـم ـن ـارك بیمارستانھا، ادارات پلیس، و ك

 . مراكزی بودند كه در این اعتصاب شركت داشتند
ـازنشـسـتـگـی را از  ـا قصـد دارد سـن ب  ٦٥دولت بریتانی

استدالل دولت ایـن اسـت .    سالگی افزایش دھد٦٧سالگی به 
که ھزینه پرداخت بیمه بازنشستگی باال است و از آنـجـا کـه 

ـزایـش  عمر متوسط مردم در حال افزایش است، چاره ای جز اف
ـازنشـسـتـگـی نـدارد . سن بازنشسـتـگـی و کـاھـش حـقـوق ب

ـابـت مسـتـمـری  ھمچنین درصد باالتری از دستمزد كارگران ب
ـا چـنـدیـن سـال  ـزایـش دسـتـمـزدھـا ت کاسته خواھد شد و اف

ـتـه اسـت .  متوقف خواھد شد ـا گـف ـی ـان وزارت خزانه داری بریت
 میلیون پوند پـول نصـیـب ٥٠٠كه با اجرای این طرح بیش از 

ـامـه.   صندوق دولت خواھد شد ـیـن بـر اسـاس بـرن ھـای  ھمچـن
جدید دولت، کاھش کارکنان بخشھای دولتـی یـکـی دیـگـر 

طـبـق .   از اقدامات آن برای صرفه جویی بیشـتـر خـواھـد بـود
ـان سـال  ـای ـا پ ، ٢٠١٦اعالم وزارت خزانه داری این کشـور ت

ـنـد ٧١٠نزدیک به  ـار خـواھ  ھزار کارمند دولت از کار بـرکـن
ـاضـت .   شد ـامـه ری دولت اعـالم کـرده اسـت کـه اجـرای بـرن

 میالدی ادامه خـواھـد داشـت و در ٢٠١٧اقتصادی تا سال 
راستای این سیاست بودجه بـخـش عـمـومـی كـاھـش خـواھـد 

ـتـرل .   یافت یکی از اعضای سندیکای اداره مھـاجـرت و کـن
ای  گوید اعضای این سندیکـا چـاره ھای بریتانیا می فرودگاه

ـار طـی .   جز شرکت در این اعتصاب نداشتند ـیـن ب این نخـسـت
ـان خـود را بـه ٣٠  سال گذشته است که این اتحادیه کـارکـن

خواستیم دست به ایـن کـار  ما نمی. کند اعتصاب دعوت می
ـا  بزنیم اما صدای ما تاکنون شنیده نشده و فکر می ـیـم ب کـن

یـكـی دیـگـر از .   شـود اینکار صدای اعتراضمان شنیـده مـی
ـیـر :   تظاھركنندگان میگوید این خشم به دلیل آن است که تـداب

ـیـم ـتـه اسـت و نـه تصـم   اقتصادی اخذ شده ما را نشانه گرف
 . گیران را

ـا پـالكـاردھـای  اعضای اتحادیه ـلـف ب ھای كارگری مخت
ـنـد ـت حضـور .   خود و با شعارھایشان در خیابانھا مـارش مـیـرف

ـز چشـمـگـیـر بـود  ـی جوانان جنبش اشغال در صف راھپیمایی ن
، "  درصـدی ھـا٩٩قدرت به دست ما " كه با پالكارد بزرگ 

ـیـه سـرمـایـه داری  پیوستگی خود را با جنبـش جـھـانـی عـل
ـزدنـد ـاد مـی یـك " پـالكـارد .   نشانه رفته و تغییر سیستم را فـری

ـاد " ، " دنیای بھتر ممكن است ، از "  درصـدی ھـا١سرنگون ب
ـز .   جمله دیگر شعارھا دیدنی این اعتصاب بود ـی در لیـورپـول ن

ـیـورپـول در ایـن اعـتـصـاب ١٥٠٠٠ ـارانـداز ل  تن از كارگران ب
 .عمومی شركت كردند و یكصدا سرود انترناسیونال سر دادند

 
   اعتصابات کارگری در چندین کارخانه: چین

 Los Angeles Times نوامبر در ٢٨به گزارش روز 
ـیـد کـفـش  ھفته گذشته ھزاران کارگر کـارخـانـه ـزرگ تـول  ب

Pou Chen Group  در شھر جنوبیDonggun  به سمت
دفتر حکومت محلی دست به راھپیمایی زدند که منـجـر بـه 

ـافـت .   درگیری با نیروھای پلیس شد این كارگران به عدم دری
 . مزد بابت اضافه  کاری اعتراض داشتند

ای در   کارگر کارخـانـه١٠٠٠اوائل ھفته گذشته بیش از 
ـیـوتـر بـرای  Shenzhenشھر  که تولید کننده کیبورد کامپ

ـا خـواسـت  IBMو  Appleشرکتھای بین المللـی  اسـت ب
ـان آنـھـا  آنھا گفته.  مشابه دست از کار کشیدند اند کـارفـرمـای

ـابـت آن  را مجبور به کار در روزھای تعطیل کـرده انـد ولـی ب
ـیـشـتـری در  کارگران گفته.   اند مزدی نپرداخته اند اعتصابات ب

 کـارگـر یـک ٤٠٠یکروز قبل از این اعـتـصـاب .   راه ھست
کارخانه تولید لباس زیر با خواست افزایش دسـتـمـزد دسـت از 

ـبـر شـکـل .   کار کشیدند دو اعتصاب بزرگ نیز در مـاه اکـت
ـنـی    گرفت که یکی در کارخانه ـلـق بـه شـرکـت ژاپ ای متع

Citizen  در شھرShenzhen  و دیگری در کارخانه تولیـد
ـنـد  کارشناسان می.   بودDonggunلوازم منزل در شھر   گـوی

ـیـل بـحـران جـھـانـی ـیـد بـدل ،  بخاطر کاھش تقاضا و افت تـول
تـر در چـیـن  امکان شکلگیری اعتصابات بیشتـر و گسـتـرده

 .وجود دارد و این در واقع آغاز این اعتصابات گسترده است
 

 اعتصاب کارگران معدن مس: شیلی
 نـوامـبـر ٢٨روز دوشنبـه  Market Watchبه گزارش 

دبیر سندیکای کارگران مس اعالم کرد که کارگران مـعـدن 
به دلیل زیر پا گـذاشـتـن قـرار داد دسـتـه  Collauasiمس 

مـعـدن  .   انـد جمعی از سوی کارفرمایان، دست از کار کشـیـده
Collauasiـا بشـمـار  که یکی ـی از بزرگترین معـادن مـس دن

 روزه کـارگـران ٣٣رود، سال گذشته نیز شاھد اعتصـاب   می
. بود که باعث فلج شدن استخراج مس در ایـن شـرکـت شـد

و  Anglo American PLCاین معدن توسط شرکتھای 
Xstrata PLC شود  اداره می. 

 
 افشاگری کارگران بندر سوئز: مصر

ـنـدر  Ahram Onlineبه گزارش  گروھی از کارگران ب
 تـن گـاز ٢١سوئز فاش کـردنـد کـه وزارت کشـور مصـر 

ـافـت آنـھـا  اشک آور از آمریکا سفـارش داده و در حـال دری
ـا نشـان دادن مـدارک گـمـرکـی ایـن .   است این کارگـران ب

 محـمـولـه گـاز اشـک آور از ٣سفارشات، اعالم کردند که 
آمریکا به سمت بندر سوئز در حـرکـت   Wilmingtonبندر

حـمـل  Danicaھستند و یکی از آنھا که بوسیلـه کشـتـی 
ـز ٧میشده و حامل  ـنـدر سـوئ  تن گاز اشک آور بـوده، بـه ب
ـا یـک ٢بر طبق این خبر . وارد شده است  محمـولـه دیـگـر ت

ھـا مـحـصـول  ایـن مـحـمـولـه.   ھفته دیگر دریافت خواھند شـد
 .ھستند Combined Systemsشرکت آمریکائی 

 
اجبار ھزاران کارگر به بازنشستگی : یونان

 زود ھنگام
ـبـه  Kathimeriniبه گزارش روزنامـه   ٢٨روز دوشـن

ـان حـدود   کـارگـر بـخـش خـدمـات ١٤٠٠٠نوامبر دولت یون
ـنـگـام کـرد از ایـن .   عمومی را مجبور به بازنشستگی زودھ

 ٢٠١٣ نفر که موعد بازنشستگـی آنـھـا سـال ١٠٠٠٠تعداد 
 تن دیگر کـه مـدت ٤٠٠٠بود را شامل نیروی ذخیره کار و 

ـتـه بـود را از کـار اخـراج  ـاف ـان ی ـای زمان بازنشستگی شان پ
ـقـط .   کردند  ٦٠این بدان معناست که ایـن تـعـداد اکـنـون ف

ـان بـه .   درصد دستمزدشان را دریافت خواھنـد کـرد دولـت یـون
ھایش دسـت بـه ایـن اقـدام زده اسـت و  منظور کاھش ھزینه

ـیـون یـورو ٣٠٠ بیش از ٢٠١٢امیدوار است که در سال  ـل ـی  م
در پایان این دوره، کمیسـیـون مـخـصـوص .   صرفه جویی کند

ـیـشـتـری از  ـا تـعـداد ب بازرسی ارزیابی خـواھـد کـرد کـه آی
 .کارگران باید از کار اخراج بشوند

 

 اخبار بين المللی
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افزایش چشمگیر :  امارت متحده عربی
 ٢٠١٢دستمزد و مزایا از سال 

بر طبق دستورالـعـمـلـی کـه از  Gulf Newsبه گزارش 
ـفـه بـن زایـد روز  ـی ـل  ٣٠طرف رئیس دولت امـارت، شـیـخ خ

ـافـت، از اول سـال  ـای زیـر بـه ٢٠١٢نوامبر انتشـار ی  مـزای
 .گیرد ھا تعلق می آمارتی

 ٣٥ـ افزایش دستمزد پایه برای ھمه کارمنـدان دولـت از 
 . درصد٤٥تا 

ـامـات ١٠٠ـ افزایـش  ـایـه بـرای مـق  درصـد دسـتـمـزد پ
 .دادگستری

ـایـه بـرای کـارمـنـدان ١٠٠ـ افزایش   درصـد دسـتـمـزد پ
 .وزارت بھداشت و درمان

 درصد دستمزد پایه برای معلمانی کـه در ١٠٠ـ افزایش 
 .استخدام وزارت آموزش و پرورش ھستند

ــه   قـطـعــه٢٥٠٠ــ اھــدا   ــه ب ــرای سـاخــت خـان ــن ب  زمـی
 .ھا آمارتی

ـارد درھـم ١٠ـ تشکیل صندوقی با سرمایه  ـی ـل ـی  ٢.٧(  م
ھـای کـم درآمـد،  برای پرداخت وام بـه خـانـواده)   میلیارد دالر

ـافـت کـرده برای بازپرداخت وامھایی ـا   که از بانکھـا دری انـد ب
 .ھماھنگی با بانک مرکزی و بانکھای دیگر

ـاالی  ـ اعطا حق درخواست آمارتی شدن بـرای فـرزنـدان ب
. انـد  سال زنان آمارتی که با مـردان خـارجـی ازدواج کـرده١٨
ـا مـردان خـارجـی (  در حال حاضر فرزندان زنان آمارتـی کـه ب

ــارت مــحــروم  ازدواج کــرده ــت ام ــی انــد، از حــق دریــافــت مــل
 .)ھستند

ـتـی بـرای  ـ دستور اکید به وزارتخانه ھا و مـو سـسـات دول
ـا مـردان خـارجـی  رفتار یکسان با فرزندان زنان آمارتی کـه ب

 .ھا در کلیه شئون اند، با بقیه آمارتی ازدواج کرده
ھایی از تـن دادن حـکـومـتـھـای مـوروثـی و  اینھا نمونه

ھای مـردم در اثـر مـوج  از خواسته ھایی دیکتاتوری به گوشه
انقالبات و اعتراضات در منطقه و کال در سطـح جـھـان اسـت 

ـنـھـا .    دیکتاتور شده اسـت٤که تاکنون منجر به سرنگونی  ای
اقداماتی است که با ھدف پیشگیـری از رسـیـدن مـوج ایـن 

ھا در نظر گرفته شـده اسـت، غـافـل  اعتراضات به این کشور
از اینکه این اقدامات فقط میتواند بطـور مـوقـت چـاره سـاز 

 .باشد
 

اعتراض گسترده به سیاست ریاضت : بلژیک
 کشی اقتصادی

 دسامبر بـروکسـل ٢روز جمعه  Euro Newsبه گزارش 
ـیـش از  ـفـر بـه ٥٠پایتخت بلژیک شاھد اعتـراض ب  ھـزار ن

ـنـھـا .   سیاستھای اقتصادی دولت بود  یـک ١این اعتراض ت
ـتـالف  ـا ائ  حـزب بـعـد از ٦روز پس از تشکیل دولت جدید ب

یـک شـھـرونـد .   گـیـرد  مـاھـه صـورت مـی١٨یک تاخیر 
ایم که این سیاستھا مـورد  ما متقاعد نشده:   معترض میگوید

ـاشـد ـاور :   یـکـی دیـگـر مـیـگـویـد.   پذیرش اکثریت جامعه ب ب
نکردنی است که در صورت کـار کـردن زن و شـوھـر جـمـع 

ـیـرسـد١٥٠٠دریافتی آنھا به  یـک کـارگـر .    یـورو ھـم نـم
از من میپرسید اینجا چه مـیـکـنـم؟ آنـھـا :   معترض میگوید

ـابـل  ـپـردازنـد، ایـن ق میخواھند تا کارگران مالیات بیشتـری ب
 . ما به اندازه کافی مالیات میپردازیم. قبول نیست

ـان سـال مـیـالدی  ـای  ٢٠١٢دولت بلژیک قرار است تا پ
 میلیارد یورو به منظور کـاھـش کسـری بـودجـه ١١بیش از 

 .خود صرفه جویی بکند

 
شکایت دو اتحادیه بین المللی کارگری از 
 ایران در ارتباط با یک فعال کارگر زندانی

ـیـر کـل  دو اتحادیه بین المللی کارگری در نامه ای به دب
ای ال او، خواستار مداخلـه ایـن نـھـاد  سازمان بین المللی کار،

ـیـد  وابسته به سازمان ملل متحد برای آزادی فوری و بدون ق
ـات مـدیـره سـنـدیـکـای  و شرط علی نجاتی، از اعضای ھـی

 .کارگران نیشکر ھفت تپه، شدند
آقای نجاتی چند روز پیش در زندان دزفـول زنـدانـی شـد 

 .تا دوره یک سال محکومیت خود را بگذراند
ــع غــذایــی،  ــای ــلـی کــارگــران صـن ــمــل ــون بــیـن ال فـدراســی

ھـای  کشاورزی و خدماتی و کنفدراسیون بین المللی اتحـادیـه
کارگری در شکایت نامه خود از جمھوری اسالمی ایـران از 

ـا ایـن سـازمـان  دبیر کل سازمان بین المللی کار خواسته اند ت
ـتـن از سـالمـتـی آقـای  ـاف ـان ی ـن در باالترین سطح برای اطمی

 .نجاتی و آزادی او اقدام کند
ـیـمـاری شـدیـد  به نوشته این نامه، علی نجاتی کـه از ب

ـا حضـور در ٢٠برد، روز  قلبی رنج می ـان سـال جـاری ب  آب
ـیـمـاری خـود را تـحـویـل داده  دادگاه، مدارک مربوط بـه ب

ـنـد کـه او نـمـی تـوانـد  است؛ مدارکی که حاکی از آن ھسـت
امـا قـاضـی .   دوره محکومـیـت خـود را در زنـدان بـگـذارنـد

ـازگشـت سـریـع او  دادگاه بدون توجه به این مدارک دستور ب
 .را به زندان دزفول صادر کرده است

علی نجاتی، عضو ھیات مـدیـره سـنـدیـکـای کـارگـران 
ـازگـی عـمـل  نیشکر ھفت تپه، در حالی زندانی شد که بـه ت
جراحی بر روی قلب او انجام شـده بـود و ایـن در شـرایـطـی 

 .است که نیاز به استراحت و مراقبت پزشکی دارد

آقای نجاتی در شرایطی دوره یـک سـال زنـدان خـود را 
ـیـغ  ـل ـب ـنـی ت آغاز کرد که دو سال پیش به اتھام مشابھی؛ یـع

 . علیه نظام از طریق مصاحبه، بازداشت و زندانی شده بود
ــع غــذایــی،  ــای ــلـی کــارگــران صـن ــمــل ــون بــیـن ال فـدراســی

ھـای  کشاورزی و خدماتی و کنفدراسیون بین المللی اتحـادیـه
 سـازمـان ٢٠٠٩ مـورخ سـال ٢٧٤٧کارگری با اشاره پرونده 

ـاد از  ـق ـت ـا ان بین المللی کار علیه جمھوری اسالمـی ایـران، ب
ـات مـدیـره سـنـدیـکــای  ـیـس ھـی ـازداشـت رضـا رخشـان، رئ ب

انـد  کارگران شرکت نیشکر ھفت تپه، در سال گذشتـه نـوشـتـه
ـیـل  ـل ـپـور، ج ـی که او، علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان عل
احمدی و محمد حیدری، اعضای ھیات مـدیـره سـنـدیـکـای 
کارگران شرکت نیشکر ھفت تپه، بعد از سـپـری کـردن دوره 

 .اند زندان خود در سالیان اخیر، از کار اخراج شده
این در حالیست که دولت جـمـھـوری اسـالمـی ایـران در 
ـتـه بـود کـه ایـن  نشست سالیانه سازمان بین المللی کار گـف

 .توانند به سر کار خود بازگردند فعاالن کارگری می
انـد کـه ایـن  این دو اتحادیه بین المللی کارگری نـوشـتـه

ـات مـدیـره سـنـدیـکـای کـارگـران  ـا اعضـای ھـی برخوردھا ب
شرکت نیشکر ھفت تپه در شرایطی صورت گرفته اسـت کـه 
ـبـود شـرایـط صـدھـا  ـادی بـرای بـھ این سندیکا اقدامـات زی

 .کارگر این شرکت انجام داده است
ـلـی کـارگـری و تشـکـل اتـحـادیـه ـیـن الـمــل ھــای  ھـای ب

ـاولـه  ـق ـتـه شـده م ـادیـده گـرف ـارھـا از ن کارگری در ایـران ب
ھای بین المللی توسط حکومت جمھوری اسالمی ایـران  نامه

 .اند انتقاد کرده
 *رادیو فردا: منبع
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 
بگذاريد حرفم را با يک نکته تـمـام . ..  
کمونيسم يک خاصيت جھانشمـول .   کنم

کمونيسم يک اسم ديـگـرى .   ھمه ماست
ـبـى،  براى تمام انسانيت، تمـام بـرابـرى طـل
ـتـمـان  تمام آزاديخواھى ما در بھتريـن حـال

ـايـد .   است کمونيسم مکتبى در جوار عـق
ـيـسـت ـيـسـم .   ديگر آزاديـخـواھـان ن کـمـون

بـه ايـن .   داستان کـل آزاديـخـواھـى اسـت
اعتبار فکر ميکنم خيلى از ماھايى کـه 

ايم با ھر ديدگاھى که داريـم  اينجا نشسته
اگر کسانى ھستيم که دلمان از ظـلـمـى 
که به کسى وارد ميشود، ميگيرد يا از 

اين کمونيسم .   فقر کسى ناراحت ميشويم
. باقى بحث بر سر چگونـه اسـت.   ماست

ـايـد  برنامه بايد چه باشد، چطور حزبـى ب
ـايـد داشـت، چـه  ساخت، چه حرکـاتـى ب
ـايـد جـنـگ  تاکتيکى بايد داشت، ک ى ب
کرد، ک ى نبايد جـنـگ کـرد، چـگـونـه 
بايد در سازمـان تضـمـيـن کـرد کـه ھـر 
ـزم  ـي ـزنـد، مـکـان کسى بتواند حرفش را ب

ـنـھـا  . اسـت"   چـگـونـه" تصمـيـمـگـيـرى اي
کمونيستھا ميتوانند بر سـر چـگـونـگـى 
ــى کــه  ــث ــح ــان ھــر ب ــش ــي ــيــاس ــات س ــي ح
ـنـد امـا بـر سـر آن  ميخواھند با ھم بکـن
ـيـسـت کـه  کمونيسم مشترکمان، بحثى ن

خيليھايمان ھستيم و ما به عنـوان .   بکنيم
حزب کمونيست کارگرى وظيفه خودمـان 

مان اين است و از حاال  ايم و پروژه گذاشته
ـاشـيـم  تا وقتـى کـه مـا در ايـن حـزب ب
ميبينيد کـه داريـم راجـع بـه ايـن حـرف 
ميزنيم کـه مـيـشـود ايـن کـار را کـرد، 
ميشود صـف عـظـيـمـى درسـت کـرد و 
داستان زندگى الاقل مردم ايـران را، مـن 
فکر ميکنم به اعتبار مـردم ايـران مـردم 

جھان را ھم، يکبار ديگر از دست احزابـى 
شان اين است کـه فـرمـانـدارى  که مسأله

مرکزش کجا باشد و اينکه با چه زبانى 
ـاوريـم ـي ـلـه کـرد، در ب ـايـد دوب . فيلم را ب

اگـر .   ميتوانيم آزاديخواھى را انجام دھـيـم
کار غير ممکن است دوست دارم کسـى 

اگر اينکار نشـدنـى . در اين جلسه بگويد
امـا اگـر فـکـر .   است دوست دارم بگويد

ميکند شدنى است آنوقـت چـه بـخـواھـد 
چه نخواھد، چه حق عضـويـت بـدھـد و 
چه ندھد در يک حزبيم و ايـن حـزب را 
ـايـد  ـايـد سـاخـت چـون بـحـث عـق ديگر ب

ـان .   نيست ـاب بحث کتـک کـارى در خـي
است، بحث اعتصاب، بحث سـازمـانـدھـى 
ــامــعــه و بــحــث  ــام و بــحــث اداره ج ــي ق
ـارزه  ـاده کـردنـش و مـب ـي قانونگذارى و پ
ـا  ـيـد در جـامـعـه، ب کردن با نيروھاى سـف

ـنـھـا .   نيروھاى ارتجاعى در جامعه است اي
ھمه کارھايى است روى دوش مـا و بـه 
ـا کـلـک از  ـتـوانـد ب ـي نظر من کسى نـم
ـا حـزب  ـنـدى ب ـا مـرزب زيرش در برود و ب
کمونيست کارگرى نميتواند خودش را از 

 .زيرش در ببرد
 

ـا شـکـوھـتـر از  به نظر من ھيچ چيزى ب
راديکاليسمى که به قدرت رسيـده اسـت، 

وقتى رفرميسم به قدرت مـيـرسـد .   نيست
ميگويد طول ماھھايى که بيمه بيـکـارى 
به شما تعلق ميگيرد از ھشت ماه به نـه 

ـيـدا کـرد ـا پ چـه ھـيـجـان .   ماه ونيم ارتق
ـزده .   خيلى ممنون! ! عظيمی ـان اما شـمـا پ

روزى که بلشويکـھـا سـر کـار بـودنـد و 
ـا  قوانينى که در جامعه اعالم کردند را ي
آن يک روزى که يک نفر ميرود پشـت 

دارى را لغو ميکـنـد را در  تريبونى و برده
ـبـون  نظر بگيريد و فکر کنيد پاى اين تري
ـان  ھستيد يا اصال بھتر فکر کنيد خـودت

ـيـد ـيـد .   داريد آنرا اعالم ميـکـن فـکـر کـن
ــه ــون رفــت ــريــب ــغــو  خـودتــان پــاى ت ايــد و ل

ــد بــرده ــغــض .   دارى را اعــالم مــيــکــنــي ب
 .گلويتان را ميگيرد

 
ـات از سـى و  ـي اعالم اينکه نرخ پايه مال
ـلـى  دو درصد به سـى درصـد رسـيـد خـي
خوب است اما اعالم اينکه امروز از ايـن 
تاريخ بردگى مزدى در اين جـامـعـه لـغـو 
ـاريـخ زن و  ميشود، اعالم اينکه از اين ت
مرد به يک چشم نگاه ميشونـد، اعـالم 

اينکه از اين تاريخ کودک انسان اسـت، 
اعالم اينکه از اين تاريخ کسى جلو دھـن 
کس ديگرى را نميتوانـد بـگـيـرد، اعـالم 
ـاريـخ زنـدانـھـا را خـراب  اينکه از ايـن ت
ـنـکـه کسـى  کرديم و سوزانديم و اعالم اي
ديگر اعدام نميشود، اعالم اينکـه کسـى 
حتى به حبس طـوالنـى مـدت مـحـکـوم 
نميشود، اعالم اينکه طـب، بـھـداشـت و 
ـاز  ـي سالمتى يک حق است نه يک امـت
که بعضيھا ميتوانند داشته باشند، بلکـه 
ـنـکـه دسـتـرسـى بـه  ھمه دارند، اعـالم اي
دانش بشريت پيش از ما کـه اسـمـش را 

ايم آموزش و پرورش يک وظيفـه  گذاشته
جامعه در قبال شھروندانش اسـت، اعـالم 
اينکه ھمه مردم مستقل از رنگ و نـژاد 
ـايـد  و جنسيت و زبان و ھر چـه ديـگـر ب

ـنـد اعـالم .   آزادانه در کنار ھم زندگى کن
اينکه اين کشور ما شھروند ندارد و ھـر 
کس پايش به اينجا رسيد ميتوانـد مـثـل 
ـا  بقيه زندگى و کار کند، اعالم اينکه ب
نام ھيچ مقدساتى نميشـود جـلـوى ھـيـج 
ـزى کـه  کسى را گرفت و حـتـى آن چـي
براى شما ممکن است مـزخـرف بـه نـظـر 
برسد ولى براى کس ديگرى ميتوانـد اوج 
خالقيت باشد و بايد بـگـذاريـم مـردم ايـن 
يــک بــارى کــه پــا روى کــره ارض 
ـنـھـا  ميگذارند حرفشان را بزنند، اعالم اي

 .نقطه و لحظه با شکوھى است
 

حزب کمونيست کارگرى مـمـکـن اسـت 
در ايران چھـار روز آنـھـم چـھـار روز در 

اى به وسعت چھار کيلومتر مـربـع  منطقه
. سر کار بيايد، ممکن است اينطور شـود

ممکن است بريزند و به خونش بـکـشـنـد، 
ـنـد،  ممکن است بعد بريزند و نابودش کن
ـيـسـت کـارگـرى  ممکن است حزب کمون
بتواند به عنوان حکومت ھفت روزه تھران 
اسم ببرند ولى باور کنيـد و تـمـام قـولـى 
که ما داريم در اين جنبش ميـدھـيـم ايـن 
است که اين ھفت روز راجع به ماليات و 
ـيـکـارى  افزايش و کاھش ماھھاى بيمـه ب

روز اول ميرويم و اينھـا . حرف نخواھيم زد
ـيـم  ـن را اعالم ميکنيم و بعد ميايستيم ببي
کى ميخواھد، کدام تانکھا ميخواھند از 
ــم  ـي روى مـا رد شـونــد و سـعـى مـيـکــن

اين داستان و تمام کلکى اسـت .   نگذاريم
ـيـسـت کـارگـرى  که پشـت حـزب کـمـون

ــتــه اســت ــف ــا يــک .   نــھ بــعــد از مــدتــھ

کمونيسمى پا به عرصه وجود گذاشته و 
من خوشحالم که ما عناصر آن ھستيم و 
با اين زبان داريم از آن حرف ميزنيـم، مـن 
خوشحالم که در اين کمونيسـم شـريـکـم، 
يک کمونيسمى پا بـه وجـود گـذاشـتـه 
که بدھکار جنبشھاى مـلـى و قـومـى و 

 .ھا و اينھا نيست نژادى و صنعتى شدن
 

ـتـم کـل  کمونيسمى راجع به آن کـه گـف
ـبـى و کـل  آزاديخواھى، کل تسـاوى طـل

اين کمونيسم را بـه نـظـرم .  انسانيت است
ـاور .   ايـم ما ساخته شـمـا مـمـکـن اسـت ب

ـا  نکنيد چون قبال راه کارگر بوده ايد و ي
ـيـد، مـمـکـن اسـت نـخـواھـيـد  ھنوز ھست

ـا  بپذيريد چون فدائى بوده ـيـد ي ايد و ھسـت
مال جبھه ملى ھستيد يا مال حزب تـوده 

اما مـا ايـن اعـتـقـادمـان اسـت، .   ھستيد
ما فکـر .   ايم خودمان را اينطورى گول زده

ميکنيم اين ھستيم و حاضريم ھـر کسـى 
با ھر ابزارى که ميخواھد بيايد تسـتـمـان 

در اين حزب باز است و ھـر کسـى .   کند
ـايـد و  با ھر بدبينى و سوء ظنى به ما بي
بشکافد و بگويد ببينم شما اينطورى که 

 ميگوئيد ھستيد يا نه؟
 

اگر معلوم شد ھست و يا اگر معلوم شـد 
ـبـول  ـابـل ق ميتواند باشد من ديگر برايم ق
نيست که يک کمونيسـت کـه مـوافـق 
ـاشـد . اين جريان است، بيرون ايـن حـزب ب

من فکر ميکنم جاى خيلى از شماھا در 
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ـيـسـت،  ـلـى ن اين حزب ادامه ھـيـچ مـحـف

ــه ــدان يــا  ادامـه ھــيــچ دارودســت اى در زن
ھاى فـالن دوره  ھاى شھرستان يا بچه بچه

حزب اين اعتقادات .   دانشگاه تھران نيست
ـيـد در ايـن .  است ـائ ـي و اگر شما امـروز ب

حزب و اين اعتقاداتتان باشـد، ايـن حـزب 
ـيـت شـمـاسـت در ايـن حـزب .   ابزار فـعـال

نه حزب آذربايجانى ھاسـت .   محفل نيست
نه حزب کردھـاسـت نـه حـزب دانشـکـده 

حـزب کسـانـى اسـت کـه .   فنى ھـاسـت
ـاى کـارشـان  ـن ـيـسـت مـب مانيفست کـمـون

 .است
 

من ھم مثل بقيه رفقا آرزو ميکنم خيلـى 
از شما را در حزب کمونيـسـت کـارگـرى 

 . *ايران پيدا کنم

 !این حزب شماست
 منصور حکمت
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