
  !!آزادی،  برابری،  حکومت کارگریآزادی،  برابری،  حکومت کارگری

 درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ھا منتشر ميشود   -    نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران    

 ١٣٩٣ آبان ٢٠سه شنبه،  کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٣٣٧ 
  ٢٠١٤ نوامبر ١١         

http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm    kargar.komonist@gmail.com 

ـرنـامـه و   عضو کـمـیـسـیـون ب
ــلــس   ــودجــه و مــحــاســبــات مــج ب

ـبـاع  :  اسالمی اخیرا گفته اسـت  ات
 ھـزار  ٣٠٠ بیگانه یک میلیون و  

ــرصــت شــغــلــی را در کشــور   ف
تصاحب کـرده انـد کـه ایـن امـر  
ـنـدگـان مـردم در   توسط تمام نمـای
ـررسـی   مجلس جھت پیگیـری و ب
ـر کشـور اطـالع داده شـده   به وزی

 .است 
وقتی اینھا از اتباع بیگانـه حـرف  
می زننـد مـنـظـورشـان اسـاسـا و  
عمدتا ھمان مـھـاجـریـن افـغـانـی  

کسانی که بـه  .  ساکن ایران است 
ـم شـان   ـقـسـی مجاز و غیر مجـاز ت
کرده اند و ھمواره مورد وحشـیـانـه  
ــی و   ــســت ــھــاجــمــات راســی ــن ت تــری

ـرار   فاشیستی جمھوری اسالمی ق
ـیـش  .  داشته اند  ھمین چنـد روز پ

ـتـشـر شـده   بود که بنا به اخبار من
تنی چند تـن از آنـھـا در جـریـان  
ـلـه بـه یـک   حمله اوباش حزب ال
ـری   ـیـشـت جشن کشتـه و تـعـداد ب

 .دستگیر شدند 
حاال اولویت مجلس و دولـت ایـن  
شده است که برای حل مشکالت  
اقتصادی مملکـت از درو کـردن  

از بازار کـار شـروع  "  اتباع بیگانه " 
زندگـی مـحـنـت بـار ایـن  .  کنند 

کارگران با کاری شاق کـه جـزو  
ـریـن کـارھـا   پست ترین و کثیف ت
به حساب مـی آیـد، دسـتـمـزدی  
ـنـھـا   ـری کـه ت ـی ـن ناچیز، نان و پ
ــه   ــن ــطـی ـرن ــوده اســت، ق غـذایشــان ب

ھایی که در آن جا داده شـده انـد  
و کلبه ھا و کپرھـایـی کـه درآن  
زندگی می کنند و آسمان بـازی  
ـر   که سقف منزلشان بوده اسـت، ب

توگویـی  . ھیچکس پوشیده نیست 
زخم زبان، توھین و بی حرمتـی و  
حمالت اداوری علیه آنھا کـافـی  
ــوان عــامــل   ــن ــبــود کــه بــاز بــع ن
بیکاری معرفی می شـونـد چـرا  

ــی در  " کـه   فــرصــت ھــای شــغــل
"!!. کشور را تصـاحـب کـرده انـد 

ــه   ــاســخ ب ــش در پ ــد ســال پــی چــن
ـم اسـالمـی در ایـن   ادعاھای رژی
ـنـجـا   ـم کـه ای مورد مطلبی نوشـت
ـیـه را   می خواھم عینا ھمان جـواب

 .بازگو کنم 
ظاھرا جمھوری اسالمی با چنیـن  
ادعاھایی مـی کـوشـد کـراھـت  
رفتار خشونت آمیز و ضد انسانـی  
خود نسبت به مھاجرین افغانی را  
. در مقابل انظار عمومی بپوشـانـد 

سـعـیـد  " نوشته ای از آقـایـان  
قاسمی نژاد پژوھشگر بنیاد دفـاع  
از دموکراسیھا در واشـنـگـتـن، و  
مــدرس و دانشــجــوی دکــتــرای  
ـتـی   ـیـورسـی فایننس در سیتـی یـون
ـر   نیورک و یـوحـنـا نـجـدی مـدی
پـژوھشـھـا در مــرکـز مـطـالـعــات  
ـرای   لیبرالیسم و دانشـجـوی دکـت

ـتـھـای  "  اقتصاد سیاسـی   در سـای
خبری منتشر شده است با عـنـوان  

پاسدار مسعود مـھـردادی؛ مـغـز  " 
ـتـصـادی   ـراطـوری اق ـفـکـر امـپ مت

در آن یادداشت تاکیـد شـده  ".  سپاه 
یکی از اصـلـی  " است این پاسدار 

ـتـصـادی سـپـاه    ترین چھره  ھـای اق
ایـن  ."  پاسداران محسوب مـیـشـود 

دو زحمت این را کشیدند که سـال  
تولد و کـد مـلـی ایشـان را ھـم  
یادآور شدند تا جای ھیـچ شـک  
ـرای کسـی نـمـانـد   و شبھه ای ب

 . که آنچه نوشته شده معتبر است 
دراعتبار افشاگری این یـادداشـت  
ـیـسـت و   جای شک و شـبـھـه ن
ــن دو زحــمــت   مشــخــص اســت ای
زیادی کشـیـدنـد کـه اطـالعـات  

ـرده  " روشنی در مورد   این پاسدار پ
این نمونـه ای  .  بدست آورند " نشین 

ــد   ــری بــان ــر از شــکــل گــی دیــگ
در جمھوری  .  مافیایی دیگر است 

اسالمی شخص به تنھـایـی نـمـی  
توانـد بـه مـال و مـنـال فـراوانـی  
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یک عده بچه حاجی مـردرنـد  
رفته اند یک چیزی نـوشـتـه  
اند و آورده انـد و مـیـخـواھـنـد  
. ھمینطوری یکجا قاـلب کنند 

ــکــه ســی روز   ــن ــه اســم ای ب
مــرخصــی درش ھســت و یــا  

بیایند مشـاغـل را  "  قرار است " 
طبقه بندی کنند و بـه فـالن  
طریق دو ریال بـرود روی مـزد  

ایـن  .  کارگران در فالن بـخـش 
ھمین نکـاتـی ھـم  . نسیه است 

که بقول شـوراھـای اسـالمـی  
جنبه ھای مثـبـت ایـن قـانـون  

ــت نســـیـــه اســـت  ھـــیـــچ  .  اس
ضـمــانـت اجـرائــی بــرای آنــھــا  

ببینید ایـن قـانـون  .  وجود ندارد 
کار را جوری نوشـتـه کـه زن  

ــه قــرار اسـت   ــ ـــ  روز  ٩٠ حـامـل
. مـــرخصـــی داشـــتـــه بـــاشـــد 

میگویند که به تو بـرای ایـن  
امـا بـرو  .  مدت حقوق میدھیـم 

این حقوق را از سازمان تامیـن  
اما آن کارگر  . اجتماعی بگیر 

ــحــج، کــه   عــجــیــب واجــب ال
نمیدانم کی کارگـر مـیـتـوانـد  
در این نظام واجب الحج بشـود،  
بــعــد از یــکــمــاه کــه از حــج  
برمیگردد حقوقش را ھـمـانـجـا  
در ھمـان حسـاب ھـمـیـشـگـی  
. گذاشته اند و دریافت میکند 
. اینھا دیـگـر مـردرنـدی اسـت 

اگر تو میخواھی واقعا حقـوق  
کارگری را که زایـمـان کـرده  
بدھی، و اگر ریگی به کفـش  
نـداری، خــوب خـودت بـھـمــان  

انـگـار  .  شکل قبل بـده دیـگـر 
آب زیـرکــاه شـھــری دارد ســر  
ــیــخــبــر را کــاله   روســتــائــی ب

بـخـاطـر ایـن دو تـا  .  میگذارد 
بندی که تازه معلـــوم نـیـسـت  
در عمل چه بشودکارگر دارد  
ـــه بـردگـی اش را بـرای   قباـل
یک مـدت طـوالنـی امضـاء  

وقتی زیر ایـن قـانـون  . میکند 
امضاء گذاشتید فردایش کـه  

بـایـد  .  نمیتوانید دبه در بیاوریـد 
شش سال تحت این قانون کـار  
کنید تا تازه بتوانیـد صـحـبـت  

ایـن  .  عوض کردنش را بکنیـد 
یک پیروزی اجتماعی بـرای  
جمھوری اسالمی خواھـد بـود  
ـــی و   ــ اگر بتـوانـد بـی تشـکـل
مـــمـــنـــوعـــیـــت اعـــتـــصـــاب،  
ــــاالســــری شــــوراھــــای   آقــــاب
اسالمی، و اینکه وزیر کار و  
چـھــارتــا اســتــاد دانشـگــاه بــه  
انتخاب خـود او شـرایـط کـار  
کارگر را تعیین کنند، را بـه  

ایــن  .  کــارگــر تــحــمــیــل کــنــد 
یعنی ایـنـکـه کـارگـر بـاخـت  
خود در مقیاس اجـتـمـاعـی را  

نظر من ھم مانند رضا  .  بپذیرد 
کارگر میتواند آن  . مقدم است 

چــنــد بــنــدی را کــه اجــرای  
فـوری آنـھـا را بـه نـفـع خـود  
مــیــدانــد روی یــک کــاغــذ  
بنویسد و خواستار اجرای آنـھـا  

اگر نکنند آنوقت حـرف  .  بشود 
ما این خواھد شد که خـودتـان  
در قانون مصـوبـتـان ایـنـھـا را  
گفته اید، چرا اجرا نمیکنیـد؟  
آنجا کامال معلوم خواھـد شـد  
که آنھا چطور خواھان پذیـرش  
. یکجای ایـن قـانـون ھسـتـنـد 

اجرای این چند بند را مـنـوط  
به این کرده انـد کـه کـارگـر  
اختیار زنـدگـی اش را بـرای  
. مدتھای مدید به آنھا بسـپـارد 

اگـر رژیـم  .  این حرف اینھاست 
راست میگوید و میخواھد این  
قانون را اجرا کند، بیایـد و آن  
بندھـائـی را کـه ھـمـیـن االن  
کـارگــران خــواھـان اجــرای آن  

اگر نمیکند  .  ھستند اجرا کند 
معلــوم است که باقـی بـنـدھـا  
نکـاتـی اسـت کـه کـارفـرمـا  

. میخواھد در قانون بـگـنـجـانـد 
بنظر مـن کـارگـر، و ھـر آدم  
باشرف در ایـن جـامـعـه، بـایـد  
قانون کار رژیم را رد بکنـد و  
ــایــد   در عــیــن حــال کــارگــر ب
لــیستی از نکاتی را که بنظر  
او باید اجـرا بشـود را از ایـن  
قانون دربیاورد و بر اجرای آنھا  

نکـتـه دیـگـر  .  پافشاری بکند 
اینست که این قانون کار چـه  
بــا تصــویــب و چــه بــا عــدم  
تصویبش توسط دولــت از نـظـر  
کـارگـر مشـروعـیـت حـقـوقــی  

ـــس  .  ندارد  ــ یکطرفـه بـه مـجـل
. رفته اند و قراردادی آورده اند 

نه نماینده کـارگـر ھسـت کـه  
حرفی بزند، نه نظر کارگـر را  

کارگران فقـط بـایـد  . میپرسند 
بعدا بروند و طـبـق ایـن قـانـون  

در بـیـن خـودشـان  .  کار کننـد 
ـــه مـیـکـنـنـد اگـر   ــ که معامل
معلوم بشود که حاجی فالنی  
ـــک زده   ــ به حاجی فالنی کل

ولی  .  آن قرار داد فسخ میشود 
در رابطه با کار اینھا میتوانند  
مــتــنــی را یــک عــده شــان  
بـنـویســنـد و یـک عــده شــان  
تصویب کنند بعد بیاورند اجـرا  

ایــن قــانــون از نــظــر  !  کــنــنــد 
حــقــوقــی مــردود اســت، چــه  
کارگر مجبور بشود به آن تـن  

و اولیـن روزی  . بدھد و چه نه 
که کارگر اندکـی اخـتـیـار و  
اقـتـدار پـیــدا بـکـنــد ھـمـانــروز  

ــد کــرد  ــواھ ــوش خ ــغ ــا  .  ـل ام
فرمولــی کـه کـارگـران بـایـد  
االن داشته باشند اینـسـت کـه  
آنــجــا کــه گــوشــه ھــائــی از  
ـــبـات خـود را در مـتـن   مطـاـل
ـــیـسـت   رژیم میبینند اینھا را ـل
کنند و خواستار اجرای فوری  

 .آن بشوند 
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 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
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دست پیدا کند مگر اینـکـه خـود  
را یک جورھـایـی بـه بـانـدھـای  
ــاشــد  . حـکــومــتـی وصــل کـرده ب

سرزمیـن  " اینجا امریکا نیست که  
ـنـجـا  !  بـاشـد "  فرصتھای طالیی  ای

ــت   ــحــت حـاکــمــی ـران اســت و ت ای
جمھوری اسالمی که بیش از ھـر  
چیز باید جالد و آدمکـش بـاشـی  
تا شـرط اول ورود بـه بـانـدھـای  
حکومتی را پیدا کـرده بـاشـی و  
بعد در کالشی اسـتـاد بـاشـی و  
سوم اینکه بخشی از سـران نـظـام  

ضـمـنـا حـواسـت  .  ھم با تو باشنـد 
ـروزش سـرت   باید جمع باشد که ب
ــرم   ــنــی بــه ج ــی را بــاالی دار نــب

محاربه با خدا به واسـطـه فسـاد  " 
ــکــه فــاضــل  " اقــتــصــادی  ــان ، چــن

خداداد و مه آفرید امیـر خسـروی  
قربانی شدند و اکنون زمـزمـه آن  
پیچیده است که ھمین سـرنـوشـت  
منتظر بابک زنجانـی اسـت کـه  
تا ھمین یک سال پیش از سـوی  
ـــوان   ــه عــن ــومـــت ب ســران حـــک

ستایش مـیـشـد و  "  کارآفرین برتر " 
ــادگـــاری   ــس ی ــھـــا عـــک ــا آن ب

 .میگرفت 
این مسـایـل مـھـم اسـت کـه در  

بـه  "  پـژوھشـگـر " یادداشت این دو  
چشم نمی آید چـرا کـه  اسـاس  
ـرار   نوشته بر ایـن خـط فـکـری ق
دارد که تاکید کرده بـاشـنـد کـه  

ــوان یــک   ــن ــه ع ــاه ب ارگــان  " ســپ
ــامــی  ــظ ــه  "  ن ــت  " چــه ب ــالــی ــع ف
؛؟ و اگر نظامیـان وارد  " اقتصادی 

اینگونه فعالیتھـا شـونـد قـاعـدتـا  
چـون گـویـا  .  فساد به دنبال دارد 

رانت موقعیـت نـظـامـی  " ایشان از  
ظـاھـرا  .  سو استفاده میکنند "  شان 

ــه   ایـن حــرف درسـت اسـت امــا ن
ـر فسـاد   برای نظامی که اساسا ب

سپـاه  .  و تباھی بنیان گذاشته شده 
ــه وجــودی اش   ــف ــس ــل ــاســداران ف پ
ـر   پاسداری از نظامی است کـه ب

اواخر سـال  .  تبھکاری استوار است 
ــه ذاتــی  ٥٧  ــف ــای وظــی ــت  در راس

ـقـالب   حکومتی کـه سـرکـوب ان
ــط   ــوس ــداران ت ــاس ــاه پ ــود، ســپ ب

ــــالی "  ـق ــ ـــن حــــکــــومــــت  "  ع ای
از فردای شکـل  .  سازماندھی شد 

گرفتن این دسـتـه سـرکـوبـگـر و  
مشخص شدن آرم و لباس فرم آن،  

افراد متشکل در آن یک لـحـظـه  
ھم به خود تردید راه ندادند که در  
ـقـالب تـزلـزل بـه خـرج   سرکوب ان

جالب توجه اینـکـه ایـن دو  . دھند 
ــخــواھــنــد   ــی ــی م ــت ــر وق ــژوھشــگ پ

مشخصا سابقه مسعود مـھـردادی  
ـنـد فـقـط بـه سـراغ   را بررسی کن

در  "  سرداران شھید سـپـاه " خاطرات  
ـقـه   جنگ با عراق میروند تـا سـاب
ــرمــال ســازنــد و الزم   ایشــان را ب
نمیدانند که اشاره کنند ھـمـزمـان  

با آن جنگ، یک رکن اسـاسـی  
کار این سرداران اسـالم، سـرکـوب  

 .   خشن مردم ایران بوده است 
آماری وجود ندارد امـا بـه جـرات  
میتوان مدعی شد که قریب نـود  
درصد از یورشھا بـه خـانـه ھـای  
ـری مـبـارزان در   مردم و دسـتـگـی

ــاه صــورت  ٦٠ دھـه   ، تـوســط سـپ
در تاریخ ثبـت اسـت کـه  .  گرفت 

ــارزات مــردم تــرکـمــن صــحــرا   مـب
بـه  "  نـظـامـی " بوسیله ھمین ارگان  

شدت سرکوب شد و اگـر رفـیـق  
دوست و محسن رضایـی، نـامـی  
برای خود در کردند بخاطر ربـودن  
و کشتن رھبران شوراھای ترکمـن  

به خون کشـیـده شـدن  .  صحرا بود 

شھرھا و روستاھای کردستان ھـم  
. به ھمت سرداران رشید اسالم بوده 

اگر در شـھـرھـا رعـب و وحشـت  
 حاکم گردید 

، به یمن  تالش برادران سـپـاه بـود  
که به مقر سازمانھای سیاسی و  

کتابخانه ھا و بـعـد خـانـه ھـای  
ــه ھــر   ــد و ب ــورش بــردن مــردم ی

ـنـکـه  .  جنایتی دست زدند  کمـا ای
وظیفه اصـلـی سـپـاه ھـم اکـنـون  
ھمین است و ایـن را بـارھـا خـود  

امـا عـده  .  سپاه تاکید کرده اسـت 
ای اینگونه جـلـوه مـیـدھـنـد کـه  
ـروی نـظـامـی اسـت   ـی چون سپاه ن
ـتـھـای افـتـصـادی   ـی نباید در فعال

ــد  ـن ـــھـــای  .  شــرکـــت کــ ـت ــ در ان
یادداشت، این دو پژوھشگر یـادآور  

به این ترتیب، اکنـون کـه  : " شدند 
بـدیـل    سپاه پاسداران به بازیگـر بـی 

ــوری   ــصــادی جــمــھ عــرصــه اقــت
اسالمی تبدیل شده، از کـنـار نـام  

ــمــی  ــھــردادی ن ــود م ــوان    مســع ت
تفاوت عبور کـرد؛ چـه آنـکـه    بی 

ھـای او گـویـای    فھرست شرکـت 
تمایل فـراوان وی و فـرمـانـدھـان  

ھــای    سـپـاه بــرای تصـرف عـرصـه 
مختلف اقتصادی و تـجـاری در  

 ."سراسر کشور است 
ـرھـه ای   جمھوری اسـالمـی در ب
سعی کرد سپاه را در ارتـش حـل  
کند و تبدیل به یک ارگان کنـد  
ــگــر   ــا ارگــانـھــای دی ــانـکــه ب چـن
ــه و   ــت ــرکــوبــش مــانــنــد کــمــی س
شھربانی و ژاندرمری کرد و ایـن  

ــد   ــان شـــدن ــه ارگ ـروی  "  س ــ نــی
ایـن  ".  انتظامی جمھوری اسالمی 

ھنگامی بـود کـه رفسـنـجـانـی  
سعی داشت از خود و حکومـتـش  
یک چھـره حـکـومـت مـتـعـارف  
بورژوایی بسازد اما بـا مـقـاومـت  
سپاه روبرو شد و یک جـورھـایـی  
ـــاه  ـپ ــ ـرداران س ــ ـــا شـــورش س . ب

رفسنجانی رسما در متینگـی در  
حضور صـدھـا سـپـاھـی قـول داد  

پـاسـداران  .  سپاه منحل نمـی شـود 
سھم خود را از سفره ای که پـھـن  

برای ھمیـن  .  شده بود، میخواستند 
ـتـصـادی "وارد   ـیـت اق شـدنـد  "  فعال

ــگــری در   کــه اســم رمــز غــارت
جـمــھــوری اســالمــی اســت، کــه  
اساسا فعالیت اقتـصـادی در ایـن  
حکـومـت چـیـزی جـز غـارت و  

 . چپاول ثروت جامعه نیست 
ــان حــاکــم بــر   ــدســت اکــثــر کــارب
ــوری اســالمــی، و ایضــا   ــھ ــم ج

ـم افـتـخـار   اپوزیسیون طرفـدار رژی
این را دارند که زمـانـی سـپـاھـی  

که ظاھرا بچه ھای خـوب  .  بودند 
ـتـه   سپاه لقب گرفتند و بقیه ھم الب

براساس نـوشـتـه دو  !  بچه ھای بد 
پژوھشگر فـوق الـذکـر در مـورد  

با استنـاد  "پاسدار مسعود مردادی  
به اطالعات موجـود در روزنـامـه  
ـــت   ــاره ثــب ــور درب ــی کش ــم رس

ھـایـی    ھا، از جمله شـرکـت   شرکت 
ھـا بـه    که آقای مھـردادی در آن 

عنوان عضو و اغلب رئیس ھیـات  
ـره حضـور دارد مـی  ــه    مـدی تـوان ب

،  " بنیاد تعـاون بسـیـج " ھای    شرکت 
پشتیبانـی  "،  "صنایع غذایی مائده " 

گـروه  " ،  " نـاصـریـن وحـیـد " ،  " ایثـار 
،  " توسعه معدن پھنه تھـران " ،  " بھمن 

،  " مجتمـع خـانـه سـازی رزمـنـده " 
ـریـن "  ـردیـس  " ،  " افق توسـعـه صـاب پ

موسسه صنـدوق پـس  " ،  " سبز ملل 
ـــه   ـن ــ ـــس ـــح ـرض ال ــ ـــداز و ق ان

ــن  ــجــاھــدی ــم ــه  " ،  " انصــارال ســرمــای
ـران  سـرمـایـه  " ،  " گذاری اعتبـار ای
تـوسـعـه  " ،  " گذاری سامـان مـجـد 

سـرمـایـه گـذاری  " ،  " اعتماد مبین 
ـیـان  ـران ـم ای سـرمـایـه  " ،  " نگین خـات

ـنـه شـایسـتـگـان  ،  " گذاری گنـجـی
و  "  سرمایه گذاری توسعه اعتماد " 
ـیـان "  ـران ـنـه ای اشـاره  "  نگین گنـجـی

،  " مـزدا یـدک " ھای    شرکت .  کرد 
،  " موسسه قرض الحسنه بسیجیـان " 
رایـان  " ،  " شمس ارتبـاطـات پـارس " 

ـبـار  " ،  " تصویر پردیس  تعـاونـی اعـت
تـجـارت الـمـاس  " ،  " ثامـن االئـمـه 

ــن  ــی ــر  " ،  " مــب ــریــه فــاط ــیــاد خــی بــن
ــروش  " ،  " صــادق  پــاالیــش نــفــت س

ـردیـس " ،  " اندیمشک  ،  " نارا تک پ
سـرمـایـه  " ،  " سرمایه گذاری بھمن " 

تـوسـعـه  " ،  " گذاری تجلی سامانـه 
ـتـی  " ،  " صنعت سالمت پردیس  گـی

ـبـاطـات  " ،  " گستر لیـو  تـوسـعـه ارت
ـنـه اعـتـمـاد پـارس " ،  " تابا  ،  " گنجی
ــنــگــی ثــارالــھــه  "  ــرھ مــوســســه ف

ـرز " ،  " دزفول  ـب ،  " نـگـیـن انـدیشـه ال
ــد "  ــازان ســروش امــی ــاس ــکــت ،  " ی
مخابرات استان چـھـار مـحـال و  " 

ـر " و  "  بختیاری  " سامان سـازه غـدی
ھایی محسوب    نیز از جمله شرکت 

شوند که آقای مـھـردادی در    می 
ـره آن  . ھـا حضـور دارد   ھیات مـدی

ـر ایـن، آقـای مـھــردادی   عـالوه ب
عالقه عجیبی به جزیره کیش در  

ای کـه    جنوب ایران دارد به گونـه 

 ١  از صفحه   سپاه، بازوی نظامی تبھکاران

 

 پاسدار مسعود مھردادی  

سپاه پاسداران فلسفه وجودی اش پاسداری از نظامـی اسـت کـه بـر تـبـھـکـاری 
 در راستای وظیفـه ذاتـی حـکـومـتـی کـه سـرکـوب ٥٧اواخر سال .  استوار است

از .  ایـن حـکـومـت سـازمـانـدھـی شـد"  عقالی" انقالب بود، سپاه پاسداران توسط 
فردای شکل گرفتن این دسته سرکوبگر و مشخص شـدن آرم و لـبـاس فـرم آن، 
افراد متشکل در آن یک لحظه ھم به خود تـردیـد راه نـدادنـد کـه در سـرکـوب 

جالب توجه اینکه این دو پژوھشگر وقتی میخواھـنـد .  انقالب تزلزل به خرج دھند
مشخصا سابقه مسعود مـھـردادی را بـررسـی کـنـنـد فـقـط بـه سـراغ خـاطـرات 

در جنگ با عراق میروند تا سابقه ایشان را برمال سازنـد و "  سرداران شھید سپاه" 
الزم نمیدانند که اشاره کنند ھمزمان با آن جنگ، یک رکن اساسـی کـار ایـن 

  سرداران اسالم، سرکوب خشن مردم ایران بوده است
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انرژی کـاو  " دست کم سه شرکت  
ــش  ــاور کــیـش " ،  " کـی و  "  اکــمــه ت

ـره  " صابرین کیش "  را در ایـن جـزی
ھـا    تاسیس کرده و در ھـر سـه آن 
ـره اسـت  ." نیز رئیـس ھـیـات مـدی

البته در ایران تا دلتان بـخـواھـد از  
این گونه شرکتھا وجود دارد کـه  
ـرای   پوشش رسـمـی و قـانـونـی ب

ایـن  .  مشارکت در چـپـاول اسـت 
ـیـمـا تـوسـط    ـق شرکتھا اگـر مسـت
سپاه بوجود نیامده باشد، موسسیـن  
آن امید شان به ھمین ارگان اسـت  
که از آنھا در مـقـابـل بـانـدھـای  
ـردم،   ـــخـــصـــوص مــ ـیـــب و ب ــ رق

 .محافظت کند 
ــان   ــک ارگ ــداران ی ــاس ــاه پ ســپ
متعارف بورژوازی برای سـرکـوب  

این نھـاد ویـژه اسـت کـه  .  نیست 
ھنوز کارش تمام نشده است چـون  
نتوانستند مردم را آنگونه که بایـد  
ـنـد   و شاید سرکوب کنند، نتـواسـت

اگـر  .  کارگر را خـامـوش سـازنـد 
این ارگان به حـیـات خـود ادامـه  
میدھد از آشفتگی است کـه ایـن  
رژیم به آن مبتال است و به شـدت  
به وجود این ارگان نیازمند اسـت،  
ـروی   ـی و این نھاد خود را یـک ن
ـلـکـه   نظامی روتیـن نـمـی دانـد ب
ـم بسـتـه بـه   میداند حیات این رژی

 .توان اوست 
تمایل فـراوان فـرمـانـدھـان سـپـاه  " 

ـلـف    برای تصرف عرصه  ھای مخـت
اقتصادی و تـجـاری در سـراسـر  

ـفـه  "  کشور  بھیچوجـه نـافـی وظـی

ـلـکـه  .  اساسی این ارگان نیـسـت  ب
فقط نشان دھنـده ایـن اسـت کـه  

ــاه "  ــپ ــدھــان س خــودشــان را  "  فــرمــان

چالق فرض نمی کنند و از خـود  
میپرسند چرا ما نباید سـھـمـی از  
ـم؟ و   این خوان یغما نداشتـه بـاشـی

" فـرمـانـدھـان سـپـاه "  دیگر اینکه  
یک نیروی مستقل نیستند بلکـه  
در ھمکاری و مشارکت مستقیـم  
با بـخـشـھـای دیـگـر حـکـومـت،  

ــری " بــخــصــوص   ــب ــیــت رھ در  "   ب
ـر  .  چپاول مشـارکـت دارنـد  ـیـشـت ب

ـتـی "  ـب " موسسات و شرکـتـھـای ث

ـلـه   فقط یک نام ھستند که بوسی
. آن پولھای زیادی جابجا میـشـود 

فعالیت اقتصادی سـپـاه پـاسـداران  
ــایــت   ــن گــوشــه ای دیــگــر از ج
ـران   ـیـه مـردم ای سازمان یافته عـل

 . است 
ــره   ــر  " افشــای چــھ ــفــک ــت مــغــز م

خـوب  "  امپراطوری اقتصادی سپـاه 
ـیـسـت  چـون  .  است امـا کـافـی ن

ــن اســاس صــورت   عــمــال بــر ای
میگیرد که سپاه ارگـان نـظـامـی  
ــت   ــالــی ــع ــد در ف ــای اســت و نــب

ــمـایـد  ـتـصـادی شـرکـت ن امــا  .  اق
ھمانگونه که اشاره شد نقش سپـاه  
ـر از ایـن   ـرده و فـرات بسیـار گسـت

ـرای مـن کـارگـر  .  مسائل است  ب
مـغـز  " اساسا فرقی نمی کند که  

سپاھـی اسـت یـا  "  متفکر اقتصاد 
ـلـه  .  شھروند به ظاھر عـادی  مسـئ

این است که در ھـر حـال مـن از  
زندگی ساقط شدم و کوتاه شـدن  
ــای   ــھ ــت ــالــی ــع ــاه از ف دســت ســپ
اقتصادی کمـکـی بـه حـال مـن  

اساس افشاگری بـایـد  .  نمی کند 
بر این نکته استوار باشد کـه ایـن  
ـبـھـکـاران اسـت کــه    حـکـومـت ت
ـتـصـاد،   تمام نیت شان در زمینه اق
ــاه   ــدگــی اســت و ســپ غــارت زن
ــھــم   ــازوی م ــک ب ــداران ی ــاس پ

 .  تبھکاری است 

 

این نھاد ویژه اسـت . سپاه پاسداران یک ارگان متعارف بورژوازی برای سرکوب نیست
که ھنوز کارش تمام نشده است چون نتوانستنـد مـردم را آنـگـونـه کـه بـایـد و شـایـد 

اگر این ارگان به حیات خود ادامه . سرکوب کنند، نتواستند کارگر را خاموش سازند
میدھد از آشفتگی است که این رژیم به آن مبتال است و به شدت به وجود این ارگـان 
نیازمند است، و این نھاد خود را یک نیروی نظامی روتین نمی دانـد بـلـکـه مـیـدانـد 

 .حیات این رژیم بسته به توان اوست
ھای مختلف اقتصادی و تـجـاری در  تمایل فراوان فرماندھان سپاه برای تصرف عرصه" 

بلکه فقط نشان دھـنـده . بھیچوجه نافی وظیفه اساسی این ارگان نیست" سراسر کشور
خودشان را چالق فرض نمی کنند و از خود مـیـپـرسـنـد "  فرماندھان سپاه"این است که 

" فرماندھان سپاه" چرا ما نباید سھمی از این خوان یغما نداشته باشیم؟ و دیگر اینکه 
یک نیروی مستقل نیستند بلکه در ھمکاری و مشارکت مستقیم با بخشھـای دیـگـر 

مـوسـسـات و " بـیـشـتـر .  در چپـاول مشـارکـت دارنـد"   بیت رھبری" حکومت، بخصوص 
. فقط یک نام ھستند که بوسیله آن پولھای زیادی جابـجـا مـیـشـود"  شرکتھای ثبتی

فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران گوشه ای دیگر از جنایت سازمان یافته عـلـیـه مـردم 
 . ایران است
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ـیـون   ـل ظاھراز این ببـعـد چـنـد مـی
بیکار در ایران، نیروی جوان آمـاده  
بکار کشور، و کارگرانی کـه از  
ــد   کــار اخــراج مــی شــونــد، بــای
خیالشان راحت باشد که مشـکـل  

!! بیکاری در حال حل شـدن اسـت 
اگر کارگران و مھاجرین افـغـانـی  
ــدازیــم   ــان ــرون بــی را از کشــور بــی
ـیـکـاری ھـم حـل مـی   مشکل ب

ـنـجـاسـت کـه  !!  شود  بـدیـخـتـی ای
مردمان ساده لوحی نیز پیـدا مـی  
ـیـغـات را   ـل ـب شوند که گول ایـن ت

بنابراین خوبسـت کـه  .  می خورند 
ـم کـه   اول به این سئوال پاسخ دھـی
آیا کارگر افغانی عامل بیکاری  

 کارگر ایرانی است؟  
ـفـی   پاسخ به این سئوال قطـعـا مـن

نیسـت  "  افغانی " این کارگر  .  است 
ـرانـی " که کـارگـر   را از کـار  "  ای

این سـرمـایـه دار  !  اخراج می کند 
ایرانی است که کارگر بومـی را  

این سـاده  .  از کار اخراج می کند 
ترین مشاھـده ای اسـت کـه ھـر  
. کس می تواند آنرا تصدیق کـنـد 

ــر وجــود   ــت ــعــالوه و از آن مــھــم ب
بیکاری در جامعه سرمایـه داری  
ــرت   ــث ــا ک ــطــی بــه وجــود و ی رب
کارگران غیر بـومـی و خـارجـی  

ــی  .  نـدارد  در جـوامــعــی کــه حــت
ـیـز   کارگـر و مـھـاجـر خـارجـی ن
یافت نمی شود و یا کمتـر وجـود  
ــه چشــم مــی   ــکــاری ب ــی دارد، ب

ـتـجـزای  .  خورد  بیکاری جـزئ الی
وجـود  .  جامعه سرمایه داری است 

ـیـکـاران شـرط الزم   یک ارتـش ب
ـثـمـارگـرانـه   ادامه کار سیستم اسـت
سـرمـایـه داری اسـت کـه در آن  
ـنـده   توده ھای میلیونی تولیـد کـن
باید بی چیز باشند و تنھا بتواننـد  
از راه فروش نیروی کار خود امرا  

ــد  ــن ــاش کــن ــع ــش  .  م ــود ارت وج
ــا ســطــح   ــکــاران الزم اســت ت ــی ب
مــعــیــشــت کــارگــران بــا چــمــاق  
بیکاری به حداقل ممکن کاھـش  

بیکاری بطور دائمی تـوسـط  . یابد 
تولید سرمایـه داری ایـجـاد مـی  
ـلـه بـا   شود و از ھمین رو راه مقـاب
آن ھم نه اعالم جنگ با کـارگـر  
ـقـاتـی   خارجی بلکـه جـنـگ طـب
کارگر با نـظـم و نـظـام سـرمـایـه  
. داری و دولـت مـدافـع آن اسـت 

برای کارگرانی کـه در جـامـعـه  
سرمـایـه داری تـحـت مـوقـعـیـت  
ـرار دارنـد، چـه   ناامن اجتماعی ق
ـران و یـا   زاده افغانستان و چـه ای
ــد، چــاره   ــاشــن ــگــر ب ھـر جــای دی
مقابله با بیکاری ایـن اسـت کـه  
ـقـه مـتـحـد شـونـد،   مثل یک طب
قدرت سیاسی را بدست بگیرند و  
ـر   بساط مالکیت خصـوصـی را ب

ـنـد  در جـامـعـه مـورد نـظـر  .  چین
کارگران سوسیالیست نه فـقـط از  
ـلـکـه از   ـیـسـت ب بیکاری خبری ن
ــت   ـم و مــحــرومــی ــوع ســت ــچ ن ھـی

. اجتماعی دیگر ھم خبری نیسـت 
ھر فرد صرفا به اعتبـار شـھـرونـد  
ــم بــودن در تــالش   ــودن و ســھــی ب
اجتماعی مشتـرک، از تـمـامـی  
رفاه و آسایش و امـکـانـاتـی کـه  
جامعه قادر بـه فـراھـم کـردن آن  

 . است برخوردار خواھد بود 
در این ادعای رژیم که گـویـا بـا  

ــن "  ــداخــت کــارگــران و  "  بــیــرون ان
مھاجرین افغـانـی امـکـان ایـجـاد  
شغل جدید وجـود دارد، بـگـذاریـد  
ـم  ـر خـم شـوی . باز ھم قدری بیـشـت

ـم کـه   ـی قبل از ھر چیز باید بگـوئ
کارگران و مھاجرین افـغـانـی در  
ـران   طول سالھای اقامتـشـان در ای
 -در مشاغل خـاص و مـحـدودی 

ـریـن و   که در واقع جـزو سـخـت ت
ـریـن کـارھـا   ناامن ترین و پایین ت

 مشغول بکار بـوده    بشمار می آیند 
رشته ھای کاری نظیر کوره  .  اند 

ـروری، شـیـشـه   پزخـانـه ھـا، دامـپ
گری، امور ساختمانی، تخلیه بار  

ــادر کشــور،   ــن ــری در ب و بــارگــی
مــرغــداری،     دبــاغــی ھــا   مــعــادن 

کارگاھھای ذوب پالستیک، راه  
 کوره ھـای    سازی و کانال کشی 

گچ ریزی و آھک پزی و چـرم  
ایـن کـارگـران نـه فـقـط  .  سـازی 

محکوم به انجام کارھای پایین و  
ــر   ــظ ــکــه از ن ــل شــاق بــوده انــد، ب
وضعیت دستمزدھا و دیگر شرایـط  
ـری   ـراب کاری نیز در موقعـیـت نـاب
ـران   در مقایسه با سایر کارگران ای

کـار روزمـزد بـا  .  قرار داشته انـد 
دستمزدھای بسیار ناچیز و خـطـر  

ـنـجـاسـت  ! ھر روزه اخراج  سـئـوال ای
ـرای بـدسـت   چرا کسـانـی کـه ب
آوردن یک لقمه نان از صـبـح تـا  
ـر و   ـی شب عرق ریخته و ھـر تـحـق
بی حقوقی را تحمیـل کـرده انـد،  
ـر کـار جـلـوه داده   اینچنین تقـصـی
می شوند؟ اینـھـا جـای شـغـلـی  
چه کسی را اشغال کرده اند؟ در  
مملکتی که جـوانـش، تـحـصـیـل  
ــار و   ــھ ــارگــر م کــرده اش، ک
ـیـکـاری دسـتـه و   مھندسش بـا ب
پنجه نرم می کنند، قرار است بـا  
اخراج کارگر افغانی چه شـغـلـی  
ـتـا چـه تـعـداد   ـق ـی ایجاد شود؟ حق
ـرده   حاضر ھستند با این شـرایـط ب
وار و بی حـقـوقـی مـطـلـق، کـار  
کارگر افغانی را انـجـام دھـنـد؟  
نكته مھتر اینست كه حـتـی اگـر  
به فرض با اخراج كـارگـرانـی كـه  
ـنـد تـعـدادی   زاده افغانستـان ھسـت
كارگر دیگر به كار گرفته شـونـد،  
آیا كارگران و مردم سود برده انـد؟  

ــن كشــور حــكــومــت و   ــی در ھــم
كارفرمایان بارھا تـالش كـرده انـد  
بین كارگران بـومـی یـك شـھـر و  
كارگرانی كه از شھـرھـای دیـگـر  
ـنـد   ایران آمده اند اختالف ایجاد كن
و تفصیر بیـكـاری در ایـن یـا آن  
ــارگــران   ــه گــردن ك ــھــر را ب ش

ـنـدازنـد "  غیربومی "  ایـن رشـتـه  .  بی
دسته بندی انسان ھـا  .  انتھا ندارد 

و ارزش گذاری و حـق و حـقـوق  
ـر   ـرای انسـانـھـا ب ـیـن كـردن ب تعـی
. اساس زادگاھشان، فاشیسم است 

ــی اســت  ارتــجــاعــی  .  ضــد انســان
ـرقـه در  .  است  ـف این اوال یـعـنـی ت

ـیـا یـعـنـی   صفوف كارگران و ثـان
ــتــی از   ــس ــی ــاده فــاش ــف ــت ســوئ اس
فضای بیكاری و نـا امـنـی در  

جـامـعـه ای كـه در آن  .  جامـعـه 
تعرض به كارگران یا ھر بخـش از  
مردم به دلیل زادگـاھشـان مـجـاز  
ــه روی   شـمــرده شــود، درھـا را ب
ھرگونـه تـعـرض و جـنـایـت ضـد  
ــه اســـت  ـت ــذاشــ ـــازگ ـــی ب ــان . انس

كــارگــری كــه در ایــران كــار و  
زندگی میكند نباید ھیچ حـق و  
ـر از دیـگـر كـارگـران   حقوقی كمت

كارگران افغانستانـی  .  داشته باشد 
ـنـد و   ھم طبقه ای ھای ما ھسـت
دقیقا باید از ھمین منظر قاطعانـه  

بـایـد جـلـوی  .  از آنھـا دفـاع كـرد 
تبلیغات فاشیستی علیه كـارگـران  
ــخــش از   ــی و ھــر ب ــان افــغــانســت
پناھندگان را گرفت و كـراھـت و  
ضد انسـانـی بـودن و ارتـجـاعـی  

 . بودن آنرا به ھمه نشان داد 
عامل بیكاری ھیـچ بـخـشـی از  

ـرار اسـت  .  كارگران نیستند  اگـر ق
ـیـكـاری و   کسی بعنوان مسبب ب
ـر كـارگـران و مـردم در کـنـج   فق

ـر ضـرب   دیوار قرار داده شود و زی
ـرد نـه کـارگـر افـغـانـی   قرار بگی
ـتـی   بلکه آن سرمایه دار زالـو صـف
ـیـازمـنـدی   ـیـاج و ن است که احـت
ـنـد و   ـی کارگر افغانـی را مـی ب
مزورانه مـی خـواھـد از شـرایـط  
ـرای   استیصال و درمـانـدگـی او ب
زنده ماندن، در جـھـت شـکـسـتـن  

ـرار  !  دستمزدھا استفاده کند  اگـر ق
است کسی مقصر معـرفـی شـود  
ـرد،   ـرار گـی و مورد بـازخـواسـت ق
دولت جمھوری اسالمی است کـه  
باعث و بانی این شراط غیر قابـل  
تحمل با پایین ترین استانداردھـای  
ــرای ھــمــه کــارگــران   زنــدگــی ب
ـر   کشور چـه بـومـی و چـه غـی

اگر قرار است کسی  !  بومی است 
ــن   ــرد ای مــورد حــمــلــه قــرار گــی
حکومت اسالمی سـرمـایـه داران  
است که تبعض و راسیسم رسمـی  
را در بازار کار برقرار کـرده و از  

کارگری کـه  .  آن دفاع می کند 
نان زحمت خـودش را مـی خـورد  
چگونه می تواند عامل بدبخـتـی  
و بیکاری کسی باشد؟ کـیـسـت  
که نفھمد که کارگر افغانـی در  
ــزد   ــم ــه دســت ــن کشــور اگــر ب ای
کمتری ھم رضایت مـی دھـد از  
سر محرومیت و بـی حـقـوقـی و  
ــه از ســر   ــت و ن ــاری اس ــاچ ن
ـراتـی کـه   خصومت با کـارگـر ای
تنھا ھم سفره و ھـم سـرنـوشـت او  

 . در میان اینھمه مردم است 
راستش در ھمه جای دنیا سرمـایـه  
داری رسم بر این اسـت کـه افـراد  
ـان   غیر بومی و به اصطالح خارجـی
بعنوان عامل بیکاری و بزھکـاری  
و جنایت مورد حمالت راسـیـسـتـی  

از این نظر جـمـھـوری  . قرار بگیرند 
ویـژگـی  .  اسالمی مستثنا نیـسـت 

جمھوری اسالمی در این است که  
ـبـعـیـض   این برخورد راسیستـی و ت
آمیز بطور سیستماتیکی در ھـمـه  
وجوه قانونی، حقوقی و اجتمـاعـی  
از سوی دولت در جـامـعـه اعـمـال  

ــم از  .  مـی شــود  ــھــا یــک قــل تــن
اظھارات نظیر رئیس اداره اشـتـغـال  
اتباع خارجی کافـی بـود کـه در  

  ١  از صفحه   "اتباع بیگانه"بیکاری و 

رای حل مشکالت  ھ ب ن شده است ک ت ای س و دول حاال اولویت مجل
د"  اتباع بیگانھ" اقتصادی مملکت از درو کردن  . از بازار کار شروع کنن

ن و زندگی محنت بار این ری ھ جزو پست ت  کارگران با کاری شاق ک
ھ  کثیف ترین کارھا بھ حساب می آید، دستمزدی ناچیز، نان و پنیری ک
د و  ده ان تنھا غذایشان بوده است، قرنطینھ ھایی کھ در آن جا داده ش
ف  ھ سق ازی ک کلبھ ھا و کپرھایی کھ درآن زندگی می کنند و آسمان ب

ست ی ان، .  منزلشان بوده است، بر ھیچکس پوشیده ن ی زخم زب وی وگ ت
از  ھ ب ود ک ب ی ن اف ا ک ھ ھ آن توھین و بی حرمتی و حمالت اداوری علی

ی در " بعنوان عامل بیکاری معرفی می شوند چرا کھ  ل فرصت ھای شغ
 "!!. کشور را تصاحب کرده اند
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کشورھای اروپایی کـه کـارگـران  
ــم   ــســت ــه سـی ــوقــی را ب ـق حـق و ح
ـیـل کـرده انـد،   سرمایه داری تحـم
باعث یک اسکاندال سیاسی شود  
و احتماال زیر فشار مردم بـه خـلـع  

امـا در  .  مسئولیت وی بیانـجـامـد 
ـیـسـت  راسـیـسـت و  .  ایران چنیـن ن

ـتـی در بـرخـورد بـه   فاشـیـسـم دول
کارگران و مھاجرین افغانی ظاھـرا  
. در میان مردم ھم طرفدارانی دارد 

از جمله ھمین باعث می شود کـه  
جنبشی در دفـاع از کـارگـران و  
ــابــل   ــق ــن افــغــانــی در م ــاجــری مــھ
ــد  ــت ــاف ــی ــات رژیــم بــراه ن ــاجــم . تــھ

ــور   ــصــبــات ک ــع ــه ت ــان ـف ــاسـ مــت
ناسیونالیستی چنان بالیی بـر سـر  
ــعــضــی از مــا آورده اســت کــه   ب
شباھت خود با خـواھـران و بـرداران  
افغانی خود را نبینیم، بـه ظـلـم و  
تبعیضی که بر آنـھـا اعـمـال مـی  
شود چشم فرو بندیم و بـعـضـا در  
ـیـه   دشمنی و خصومـت ورزی عـل
ـنـوا   افغانھا با کارفرما و دولت ھـم

. باید برای این فکری کـرد .  شویم 
اگر یاد نگیریم که مقابله با تفرقه  
و دودستگی در صفوف کـارگـران  
از نان شب ھم برای کارگر واجـب  
ـتـظـاری مـی   تر است، آنگاه چه ان
ـابـل   ـق شود داشت که کسی در م
تھاجمات فاشیستی حـکـومـت بـر  
ـیـغـات مسـمـوم   ـل علیه افغانھا و تب
کننده بر علیه آن بایستد و قد علم  
ـاد نـگـیـریـم کـه   کند؟ اگر که ی
ـبـعـیـض و ظـلـم   مبارزه بر علیـه ت
مضاعف در صـفـوف خـود و در  
جامعه را امر خود بدانیم چـگـونـه  
ممکن است از حـق شـھـرونـدی و  
ــه دفــاع   بـرابـر کـارگـر افـغــانـی ب
برخیزیم؟ اگر به خاطر نیاوریم کـه  
چقدر کارگر افغانی مثل کـارگـر  
ـاعـث   بومی با کار جانکـاه خـود ب
سود و ثروت در این جـامـعـه شـده  
ـزارم آن ھـم   انـد و حـتـی از یـکـھ
نصیبی نبرده اند جـز بـدبـخـتـی و  

ـیـم در    فالکت   چگـونـه مـی تـوان
مقابل تھاجمات دولت بـه آنـھـا تـو  
دھــن ســرمــایــه دار و حــکــومــت  
اسالمی بزنیم و بر ھم سـرنـوشـتـی  
طبقاتی خود تاکید کنیم و پـرچـم  
ــی را در آن   ــان ھــمــبــســتــگــی انس

 جامعه به اھتزاز در آوریم؟  
***           

ــی در   ــجــال ــوضــوع جــن ــک م ی
حکومت، آمارھـای ارائـه شـده از  
ـا   سوی دولت روحانی در رابـطـه ب

ـازار کـار اسـت " بھبود "  . وضعیت ب
تا جایی که مقامات ارشد دولتـی   

در ھمیـن  .  وادار به واکنش شده اند 
رابطه محمد باقر نوبخت به عـنـوان  
ـازگـی در   سخنگوی دولـت بـه ت
یک واکنش رسمـی بـه دفـاع از  

، از  " تدبیر و امـیـد " عملکرد دولت  
 ھزار شغل جـدیـد در  ٤٠٠ افزایش  
 نسبت به سال گذشـتـه  ٩٣ تابستان  

این درحالیست کـه  .  سخن میگوید 
ـتـشـر شـده از   بنا بـه گـزارش مـن
ــرگــزاری مــھــر، طــی   ــب ســوی خ

 میلیون و  ٢٣ تابستان امسال حدود  
 ھزارنفر از مردم کشـور، جـزو  ٧٥٧ 

ــرار   ــصـادی ق ـت ــت فــعـال اق ـی جـمــع
ـیـت     ٦٣ گرفته اند، امـا از جـمـع

 نفـری  ٨١١  ھزار و  ٨٦٢ میلیون و  
  ٤٠ که در سن کـار قـرار دارنـد،  

ـفـر  ٨٤٥  ھـزار و  ١٠٥ میلیون و    ن
ـتـی   ـی ـال ھمچنان بدون ھرگونـه فـع
ھستند و به اصـطـالح کـار نـمـی  
کنند و نقشی در جریان اقتصـادی  

ـا بـر  .  کشور ندارنـد  ـن ـیـن ب ھـمـچـن
گزارش  وزارت کـار، در فـاصـلـه  

ـیـون  ٩٣  تا  ٩٢ تابستان   ـل ـی  یک م
نفر از جمعیت فعال کاسته شده  و  
. به صف بیکاران اضافه شـده انـد 

ـیـن گـزارشـات، در ایـن   بنا بر ھـم
ـیـن  ٨٠٠ فاصله    ھـزار شـغـل از ب

رفته و تعداد افراد دارای اشـتـغـال  
 از یک میلیـون  ٩٣ ناقص در سال  

 ھزار نفر به یک میلیون و  ٦٨٦ و  
نـکـتـه  .   ھزارنفر رسیـده اسـت ٨٤٩ 

حائز اھمیت اینکـه در رونـد رشـد  
ـیـکـاری   بیکاری در جامعه، نرخ ب

ـیـش از   ـان ب  بـرابـر  ٢ زنان ھـمـچـن
مردان مانده است و جمعیت اصلـی  

  ٣٠ بیکار کشور نیز ھمچنان زیـر  
 .سال و جوانان ھستند 

ـام    معنای واقعی ایـن آمـار و ارق
ـیـشـتـری در   ـتـن افـراد ب قرار گرف
ـیـکـاری و اشـتـغـال بـه   معـرض ب
ـنـده   کارھایی است که تامیـن کـن
ـیـسـت   . زندگی و معیشت مردم ن

ـان دعـواھـایشـان،   بطوریکه در مـی
رسانه ھای دولتی از زلزله ای در  

سخن از  .  بازار کار سخن میگویند 
ـیـن   سونامی بیکاری است که چن

زندگی و معیشت بخش عظـیـمـی  
 . از جامعه را تباه کرده است 

علت واقعی جنـگ بـر سـر آمـار  
آنھم آمار بر سر بیکاری چیـسـت؟  
بیرون آمدن ھر روزه آمار جـدیـد از  
سوی حکـومـت چـه جـایـگـاھـی  
برای کارگران دارد؟ راھـکـار مـا  
کارگران در برابر  بیکـاری و بـی  
ــھــا   ــســت و خــواســت ــی چــی ــن ـامــی ت
کدامند؟ اینھا ھـمـه مـوضـوعـات  
ـایـد بـرای آن   مھمـی اسـت کـه ب

 .پاسخ داشت 
ـتـصـاد   ـبـود اق دولت روحانی از بـھ
جامعه سخن میگوید تا نشان دھد  
که کلید گشـایـش اوضـاع را در  

ـز ایـن اسـت   .  دست دارد  ـی دلیلش ن
که روحانی دولـت خـود را دولـت  
تدبیر و امید خواند، چون قرار بود،  
مذاکرات با آمریکا و غرب را بـه  

ـار تـحـریـم ھـا  .  جایی برسـانـد  از ب
بکاھد و مرھمی بر اقتصاد در ھـم  

امـا یـکـسـال  .  ریخته شان بـگـذارد 
تحریـم ھـا  .  گذشت و اتفاقی نیفتد 

ـاقـی مـانـد  مـذاکـره  .  جای خـود ب
ـیـجـه مـانـد  ـت . پشت مذاکره بـی ن
   ٢٤ آخرین مھلت دوره دومشـان در  

ماه نوامـبـر اسـت کـه خـبـری از  
گشایش نیـسـت و ھـر دو در بـن  
ـا   بستشان مانـده انـد و دسـت و پ

ــزنــنــد  ــن اوضــاع،  .  مــی ــن ای در مــت
ـبـود  " آمارھای دولت روحانی از   بـھ
جـوابـی  "  اقتصاد و وضع بازار کـار 

است به نق زدنھای مخالفین درون  
در عـیـن  .  حکومت و  نزاعھایشان 

حال تالشی برای خریدن  فـرصـت  
 . بیشتر برای دولت است 

جنبه دیگر مساله اوضاع جـامـعـه  
ـنـسـت کـه امـروز  .  است  واقعیت ای

بیش از ھر وقت مساله زندگی  و  
اقتصاد جامعه به جـلـوی صـحـنـه  
سیاسی جـامـعـه کشـیـده شـده و  

ـاتـی دارنـد  بـویـژه در  .  مردم مطالب
ـقـر و فـالکـت و   ـنـھـمـه ف برابر ای
بیکاری خانمان برانداز، سطح توقـع  
مردم داشتن رفاه و یـک زنـدگـی  
انسانی است و نسبت به تبعیض و  

نـگـاھـی بـه  .  بیعدالتی معترضـنـد 
ــارزات کــارگــری و فضــای   مــب
اعتراضی جامعه، این تصویر را به  

ــدھــد  ــی ــان م ــاھــی  .  روشــنــی نش م
نیست که چندین ھزار کـارگـر در  

ــد  ــاشــن ــب ــارزه ن ــراض و مــب . اعــت
ـیـت   جمھوری اسالمی از این وضـع

ــن  .   ھــراس دارد  ــی ــر چــن ــراب در ب
فضایی از اعتراض و مبارزه اسـت  
ــد   ــم تــالش کـرد بــا اســی کـه رژی
ـان، جـامـعـه را   پاشی بـه روی زن
مرعوب و این اعتراضات را عـقـب  

ـان فضـای  .  زند  اما این اقـدام چـن
اعـتـراضــی ای بـوجـود آورد کــه  
حکومت با دسپاچگی تمام منکـر  

کدام حرفی زدند و ناگزیر عقب  ھر  . شد 
 . نشستند 

اما نکته دوم  جـایـگـاه ایـن آمـار  
دادن ھا بـرای کـارگـران و مـردم  

مـردم  .  نیازی به آمار نیسـت .  است 
ــدگــی واقــعــی خــود فــقــر،   در زن
گرانی، بیکاری و مصائب توحـش  
. سرمایه داری حاکم را می بیننـد 

ـیـت   این آمار ھا اگر چه ھمه واقـع
نیست، امـا انـعـکـاسـی از فشـار  
جامعه است که در نزاعھای درون  

ــد  ــرون مــی آی ــی ــن  .  حـکــومــت ب ای
ـنـھـا   کارگران و مردم ھستند که ای
را به چنین کشاکشی کشانده انـد  
و ناگزیرشان کـرده انـد کـه حـرف  

ـز  .  بزنند  ـی جایگاه این آمار دادنـھـا ن
برای کارگران و مردم، شدت دادن  
به اعتراضاتشان و بیان خواستھـای  

 . روشنشان است 
سوم اینکه دولت در قبال زنـدگـی  
و معیشت مـردم مسـئـول اسـت و  

مـردم  .  باید پاسخ جامعه را بـدھـد 
بـحـران  .  خواستھای خـود را دارنـد 
و حـاال  .  دولت ربطی به مردم ندارد 

ھم که دولت روحانی با گستاخـی  
ـازار کـار   تمام از بھبود اقتصاد و ب
ــن   ــواب ای ــد، ج ــگــوی ســخــن مــی
ـار   ـنـسـت کـه بسـی گستاخی ھا ای
ـتـه   ـاف خوب اگر اقتصادتان بھبود ی
است، پس چـرا فـورا دسـتـمـزدھـا  

ـیـت  .  اضافه نمیشود  چرا بـه جـمـع
عظیم میلیونی بیکار در جـامـعـه  
ـیـشـود  . بیمه بیکاری پـرداخـت نـم

ــگــان   ــھــداشـت رای چـرا درمــان و ب
چـرا تـحـصـیـل در تـمـام  .  نمیشود 

ـاری   سطوح رایگان نمیشود و بسـی
ـاسـخ  .  از چرا ھای دیگر  بنابراین پ

کارگران و مردم، تعرض بیشـتـر و  
ــای   ــھ ــحــد شــدن حــول خــواســت مــت

 .سراسری شان است 
باالخره اینکه راھکار ما کـارگـران  
 و مردم در برابر بیکاری چیست؟  

ھمانطور که اشاره کردم دولـت در  
راھـکـار  .  قبال مردم مسـئـول اسـت 

ــه   ــی ــراضـی ســراسـری عـل مـا اعـت
ـیـت  .  سونامی بیکاری اسـت  جـمـع

میلیونی بیکاری، نیروی عظیمـی  
ـا   است که میتواند حول خـواسـت ی
ـایـد و   ـی کار یا بیمه بیکاری جلو ب
ـاکـیـد گـذارد  . بر حق و حقوقـش ت

میتوان حـول ایـن خـواسـت ھـا در  
ـلـه   سطح مدیای اجتماعـی از جـم
در صـفـحـات فـیـس بـوک و در  
ـبـر   گروھھای مبارزاتی الین و وای
ـیـرو   وواتس آپ و غیره در تلفـن، ن

ـتـوان کـانـون ھـای  .  جمع کرد  ـی م
اعتراضی علیه بیکاری تشـکـیـل  
ـلـف ایـن   داد و به شکل ھای مخت
ــه   ـتـمـان  را بـراه انـداخـت و ب گـف
تدارک سازماندھی اعـتـراضـاتـی  
ــکــاری و    ــه بــی ــی ــرده عــل گســت
تجمعات اعتراضی در برابر مـراکـز  
. قدرت جمـھـوری اسـالمـی رفـت 

ـیـکـاری   خصوصا بخش مھم ایـن ب
ـیـشـتـر ایـن   ـنـد و ب ھا جوانان ھست
ــی در   ــی بــاالی ــوانــای ــوانــان ت ج
ـتـمـاعـی   سازمانیابی در مدیای اج

و میتوانند نقـش مـھـمـی در  . دارند 
ـیـن اعـتـراضـاتـی   سازماندھی چـن

این مبارزه ای اسـت  .  داشته باشند 
ـیـرو را   برحق و مییتوان بیشتـریـن ن

ــایــد دســت  .  حــول آن گــرد آورد  ب
 . بکارش شد 

سودھای کالن حاکمان سرمایه در  
اما عمـال  . ایران تعطیل بردار نیست 

ـیـشـت را بـر   زندگی و کار و مـع
ثـروتـھـای  .  مردم تعطیل کـرده انـد 

کالن را در دست خود قبضه کـرده  
و در مقابل، این چنین امکان کار  
کردن و زیستن را از مـردم سـلـب  

باید بـه ایـن بـربـریـت و  .  کرده اند 
 . توحش خاتمه داد 

 
 
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

 زلزله ای در بازار کار ایران
 شھال دانشفر  
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  آناركوسندیكالیسم 
ـــه   ـــن ب ـت ــ ـرداخ ــ ـــل از پ ـب ــ ق

ـرای روشـن  " آناركوسندیكالیسم "  ، ب
ـلـمـه  ای دربـاره    شدن بحث چنـد ك

ـتـه شـود  . خود آنارشیسم بایـد گـف
ــرچــه شــاخــه  ــیــســم گ ــارش ھــای    آن

مختلفی دارد اما جوھر آن عـلـی  
العموم  در مقابل اتوریته و قـدرت  
متمرکز اسـت و در چـھـارچـوب  

ای بـدون    اجتماعی، طرفدار جامعه 
ـقـاتـی و حـکـومـتـی   ساختار طـب

آنـارشـیـسـتـھـا خـودشـان را  .  است 
ـبـی   طرفدار لغو روابط سلسله مرات

ـنـد و    و بی دولتی تعریف مـی  ـن ك
در واقـع طـرفـدار سـیـاسـت عــدم  

و یـا   (laissez faire)مداخله  
بگـذار ھـر كـه ھـرچـه خـواسـت  " 

ــد  ــكــن ــد " ب ــن ــورژوازی،  .  ، ھســت ب
ـبـی " آنارشیسم را   " ھرج و مرج طـل

ــن  .  تـعــریـف كـرده اســت  اطـالق ای
ــجــا   ــه آنــارشــیــســم از آن ــوان ب عــن

ـــه مـــی  ـرچشـــم ـــه    ســ ـرد ك ــ ـی گــ
آنارشیستھا با نظم سـرمـایـه داری  
ــد كــه ھــمــیــن   ــن ــت داشــت ــف مــخــال
ــھــا بــر   ــاعــث شــد آن مــوضــوع ب

ـرچســب   ـفــیـن خــود ب عــدم  " مـخـال
و یـا ھـمـان  "  ناسازگاری با نـظـم 

ــی "  ــب ــد "  ھــرج و مــرج طــل . زدن
آناركوسندیكالیسم ھم از آنـجـا كـه  
قبل از ھـر چـیـزی بـا سـیـاسـت  
ـبـی در ھـر سـطـحـی   سلسله مرات
ظاھرا مخالف اسـت و طـرفـداران  
آن از مخالفیـن سـرسـخـت تـحـزب  
ـنـد، در   كمونیستی كارگـران ھسـت
جنبش كارگری به آنھا آنارشیست  
ـیـسـت   و یا ھمان آنـاركـوسـنـدیـكـال

ــی  ــود   اطــالق م ــاری از  .  ش بســی
آناركوسندیكالیستھا دوست نـدارنـد  
ـرودون و   ـیـن، پ كه خود را با باكـون
ـنـد   ـنـد و ھسـت ـن امثالھم تداعی ك
ــی از آنــھــا كــه بــه خــود   كســان

امـا  !  گویند طرفداران ماركـس   می 
آناركوسندیكالیستھا را قبل از ھـر  
ـتـشـان بـا تـحـزب   چیزی در ضدی

شناسند تا بـا    كمونیستی شان می 
ـیـه    تئوری بافی  تـز  " ھایشان بر عـل

حـزب ــ تشـكـل  "  دو تشـكـیـالتـی 
 .ای   توده 

گرچه آناركوسندیكالیسم یكـی از  
ــی    رگـه  ــش آنـارشـیـسـت ـب ھـای جـن

 قـرن  ٢٠ است، اما تا قبل از دھه  
ــــــمــــــه  ٢٠  ـل ــــــوز كـــــ ـن  ھـــــ

ـم "  ـــســ ـی ــ ـــكـــال ـــدی ـن ـــاركـــوســ وارد  "  آن

منتـھـا خـود  .  ھا نشده بود   لغتنامه 
آنارشیسم یك گرایش بسیار قـوی  
ـبـل از آن در مـیـان   چند دھـه ق
ــوان   ــن ــران و بــخــصــوص بــع كــارگ
ــه دوران   ــژی ب ــال ــاســت گــرایــش ن
ـر   گذشته و ضدیت بـا زنـدگـی پ

ــت  ــه    مشـق ــه ســرمــای ـی تــر دوران اول
ـرودون كـه  .  داری بود  پیر ژوزف پ

از اولین كسانی بود كـه بـه خـود  
ھـای    ، ایده " آنارشیست " رسما گفت  

او در مــیــان كــارگــران فــرانســه،  
ـلـی   ـی بدالئلی و بعضا به ھمیـن دل
ـیـدا كـرده   ـیـت پ كه گفتم، محـبـوب

ـقـالبـات  .  بود  وی بـا اشـاره بـه ان
ــن  ١٨٤٨  و  ١٨٣٠ ،  ١٧٨٩   ای

كرد كـه ھـر    مسئله را موعظه می 
ـقـالبـی شـركـت   گاه كارگران در ان

انـد، بـعــد از شـكــسـتـی كــه    كـرده 
ـتـدار    خورده  ـرگشـت اق اند، باعـث ب

ـر   ـیـشـت ـتـداری ب طبقات دارا بـا اق
ـرد كـه    شده است و نتیجه مـی  گـی

ـفـی    كارگران باید تعاونی  ھای صـن
خود را بدون دخالـت در سـیـاسـت  
ـفـی   ایجاد كنند و به مسـائـل صـن

او نه تنھا كارگـران  .  خود بچسبند 
ــه اعــمــال و   را از دســت زدن ب

كـرد،    سیاستھای انقالبی منع مـی 
بلكه حتی دست زدن به اعتصـاب  

ـری  " را ھم با این بھانه كـه   درگـی
آید و اغـتـشـاش    در آن بوجود می 

. كـرد   مـنـع مـی "  شـود   ایجـاد مـی 
پرودن عامل مشقات كـارگـران را  

دانست و    رقابت سرمایه داری می 
او مـقـوالتـی  .  با آن مشكل داشت 

ـم سـرمـایـه داری مـثـل   از سیسـت
ـره   مالكیت خصوصی، پـول و غـی

گـفـت    كرد، منتـھـا مـی   را رد نمی 
كه در سیستم سرمـایـه داری ایـن  

ـیـدا   ـتـی مـخـرب پ مقوالت خصـل
اند، چرا كه در اختیار رقـابـت    كرده 

بر ایـن نـظـر  . سرمایه داران ھستند 
ـروت جـامـعـه نـاعـادالنـه   بود كه ث

ـنـكـه بـه    توزیع می  شـود، بـدون ای
ـیـادی   ـن ـرادی ب روابط كارمزدی ای

ھای پرودون در كـمـون    ایده .  بگیرد 
ـریـن    پاریس كه آنارشیستھـا قـوی  ت

ـیـام   گرایش در سازمـانـدھـی آن ق
بودند، تجربه شـدنـد و بـخـصـوص  
ــران در   ــده عــدم دخــالــت كــارگ ای
سیاست، ضربه كاری را بر كـمـون  

 .وارد كرد 
ـبـش   ـیـن در جـن آنارشیستھا ھمچن
كارگری مشخصا در آمریكا قبـل  

ــل   ــی ــن    قــوی  IWWاز تشــك تــری
گرایش در میـان كـارگـران بـودنـد  

ـران    كه از جمـلـه مـی  تـوان از رھـب
سرشناس این گرایش، از كسـانـی  
ـبـاخـتـگـان   چون مادر جونز و جـان

 شیكاگو نـام  ١٨٨٦ واقعه اول مه  
ـرد  ــ ـــن  .  ب ـرودون، ای ــ ـــالف پ ـرخ ــ ب

ـری   آنارشیستھا طـرفـدار بـكـارگـی
ھای غیرمسالـمـت آمـیـز در    شیوه 

ــت   ــرخــورد بــه كــارفــرمــا و دول ب
ــن  .  طـرفـدار آنـھـا بـودنـد  ھـدف ای

ـبـش كـارگــری   گـرایـش درون جــن
ـبـود،   سرنگونی سلـطـه سـرمـایـه ن
بلكه صرفا به دست آوردن شـرایـط  

بـا ایـن  .  بھتر برای كـارگـران بـود 
ـــود   ـــه خ ـــون ب ـن ــ ـــح اك ـی ـــوضــ ت

 . آناركوسندیكالیسم بیشتر بپردازیم 
ـــوان   ـن ـــعــ ـروزه ب آنـــچـــه كـــه امــ
آناركوسندیكالیسم شـنـاخـتـه شـده  
است، فرقی اساسی دارد با آنچـه  
ــه آن   ــش ب ــكــویــن كــه در اوان ت
. آناركوسندیكالیسم گفته می شـد 

آن آناركوسندیكالسیم گرایشی بـود  

كه عمدتا مشـغـول سـازمـانـدھـی  
كارگران بود و در عـیـن حـال ھـم  
ـم سـرمـایـه   سر سازشی با سـیـسـت

خواست روابـط    داری نداشت و می 
ـرای   كار مزدی را ملغی كند، و ب
ــم   ــس ــكــالــی ــا ســنــدی ــز خــود ب ــمــای ت
ــوان   ــود عــن ــك، بــر خ ــســی ــال ك

گذاشت كـه  "  سندیكالیسم انقالبی " 

ـــھـــا   ـم بـــه آن در جـــاھـــائـــی ھــ
ـتـه مـی  "  سندیكالیسـم سـرخ "  گـف

ـبـش  .  شد  بخش اعـظـم تـاریـخ جـن
، شــاھــد  ١٩ كــارگــری در قــرن  

ھمزیستی گرایش سوسیالیستی و  
بوده كـه در  " سندیكالیسم انقالبی " 

مقابل سندیكالیـسـم كـالـسـیـك از  
ناسازگاری مـنـافـع كـارگـران بـا  
كارفرمایان حرف زده و در ھـمـیـن  
ــه عــمــل و   چــھــارچــوب دســت ب
ــه وضــع مــوجــود زده   اعــتــراض ب

با جدال بر سر چـگـونـگـی  .  است 
تصرف قدرت سیاسی و بخصـوص  
ـر، ایـن دو   ـب ـت با پیروزی انقالب اك
گرایش ھر چه بیشتر راه خـود را  

 .از ھمدیگر جدا كردند 
ھـای مـاركـس بـا    یكـی از جـدال 

ـقـول   ـر سـر دولـت، و ب ـیـن ب باكـون
ـتـی و    آنارشیسـت  ـتـه دول ھـا اتـوری
ـیـن و  .  حـزبـی بـود  گـرچـه بـاكـون

ھـا    طرفداران او و دیگر آنارشیـسـت 
یا از انترناسیونال اخراج شدند و یـا  
ــا   ــد، ام خــود آن را تــرك كــردن

ــســت  ــارشــی ــی    آن ــدائ ــا آن ج ــا ب ھ
انترناسیونال دیگری ایجـاد كـردنـد  
ـنـا   كه بر پایه اصول آنارشیسـتـی ب

ـیـســم،  .  شـده بـود  آنـاركـوســنـدیـكـال
ھمچنانكه به اختصار در بـاال ھـم  
به آن اشـاره كـردم گـرچـه ادامـه  
منطقی گرایش آنارشیستی اسـت،  

. اما خود تاریخچه دیـگـری دارد 
ـیـسـت  ھـا خـود را    آناركوسـنـدیـكـال
ـنـد كـه   چنین تعریـف مـی  ـن بـا  :  ك

ای كـامـال    ھای تـوده   ایجاد تشكل 
غیرمتمـركـز و افـقـی در مـراكـز  
تولیدی كه تـوسـط خـود كسـانـی  

انـد خـودگـردانـی و    كه ایجاد شـده 
شوند ـ یعنی كـارگـران    رھبری می 

ــچـه را كــه الزمــه   ــ كـارگــران آن
گسستن زنجیر پاھایش ھستند را  

دھـنـد؛ مـثـل    در خود پرورش مـی 
ـــحـــاد،   ـــس، ات ـف ــ ـن ــ ـــاد ب ـــم ـت اعــ
ـره  ــ ـی . خـــودســـازمـــانـــدھـــی و غــ

ـیـسـم از آنـجـا كـه   آناركوسندیـكـال
ـروسـه   پروسه كار و تولید را یـك پ

ـریـت در    انقالبی می  داند، خودمـدی
جنبش را تصویری از خودمدیریـت  

 . داند   در تولید می 
ــــی   ــــائ ــــھ ــــل ن ـی ـــ ـل ـــ ــــح در ت
آناركوسندیكالیسم در واقـع ھـمـان  
ــسـم اسـت كـه بـخــود   ـی ــدیـكــال سـن

ـقـالبـی و    می  گفت سندیكالیسم ان
یا سندیكالیسم سـرخ، یـعـنـی در  
تقابل با سندیكالیسمی كه دنیـا و  
افق خود را در چھارچوب جامعـه  

ــه "  ابــدی و پــایــدار "  ــرمــای داری    س
موجود با ھـمـیـن شـكـل و قـواره  

كرد، آناركوسندیكالیسـم    تعریف می 
ـریـت   افق خود را با در آوردن مـدی
تولید از دسـت سـرمـایـه داری و  

ــردن آن بـه تشــكــل  ھـایــی كــه    سـپ
ــخــودی ایــجــاد مــی  شــونــد،    خــودب

ـنـد   تعریـف مـی  ـرل  .  ك ـت ـن نـمـونـه ك
كارگری در آرژانتین كه در جـای  

بطور مفـصـل دربـاره  )  ٦ (دیگری  
ـیـك    آن نوشـتـه  ـپ ـی ام، یـك نـمـونـه ت

 .آناركوسندیكالیسم است 
بـا رشــد و قـوی شــدن گــرایــش  
سوسیالیستی در جنبش كـارگـری  
ـیـادیـن در   ـن ـر ب ـی ـی و با تأكید بر تغ
ـتـصــادی   ــاسـی و اق سـاخـتـار سـی
ـر   ـیـد ب جامعه و ھمچنیـن بـا تـأك
نقش تحزب كمونیسـتـی كـارگـران  
ــیــر و   ــغــی ــن ت در ھــمــوار كــردن ای

ـرای    اصلی  ترین سـالح كـارگـران ب
ــرایــش   ــیــن گ خــودرھــائــی، فــعــال

 بررسی گرایشات مختلف درون جنبش كارگری
 ) قسمت چھارم (

 ناصر اصغری 

ست یكی از جدال ھ  ھای ماركس با باكونین بر سر دولت، و بقول آنارشی ت وری ا ات ھ
ست.  دولتی و حزبی بود ارشی گر آن ا از  گرچھ باكونین و طرفداران او و دی ا ی ھ

ست ارشی ا آن د، ام رك كردن ا آن  انترناسیونال اخراج شدند و یا خود آن را ت ا ب ھ
ود . جدائی انترناسیونال دیگری ایجاد كردند كھ بر پایھ اصول آنارشیستی بنا شده ب

ھ  آناركوسندیكالیسم، ھمچنانكھ بھ اختصار در باال ھم بھ آن اشاره كردم گرچھ ادام
 . منطقی گرایش آنارشیستی است، اما خود تاریخچھ دیگری دارد
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ـــش   ـرای ـــی، گــ ـت ـــســ ـی ــ ـــال ـی ســـوســ
ـقـالبـی "  ـیـسـم ان را یـك  "  سندیـكـال

گرایش آنارشیستی تحلیـل كـردنـد  
ــــــوان   ـن ـر آن عـــــ ـــــ كــــــه ب

یعـنـی  .  نھادند "  آناركوسندیكالیسم " 
ــه  ــم ــغ ــســم و    مــل ــارشــی ای از آن

ـیـه  . سندیكالیسم  گرچه عنـوان اول
آناركوسندیكالیسم بـعـنـوان نـوعـی  
ــن نــوع   ــه طــرفــداران ای ــاط ب ــق الــت
سندیكالیسم بر آنھـا نـھـاده شـد و  
این عنوان فعالین این گـرایـش را  
ــزه   ــمـی آمـد، امــا تــئـوری خـوش ن
كنندگان بعدی آناركوسندیكالیسـم  
ــوان را   ــن عــن ــاز ای بــا آغــوش ب

 .پذیرفتند 
آناركوسندیكالیستـھـا خـود را ھـر  
ـنـد، امــا   ـن طـوری كـه تـعـریـف ك
ــا یــك   ــشــتــر از ھــر چــیــزی ب بــی

. انـد   مشخصه اصلی شناخته شـده 
آن مشخصـه اصـلـی ھـم رد ایـن  
تئوری است كه پرولتاریـا چـه در  
مبارزه بر سر تحمیـل رفـرمـی بـه  
ھیأت حاكـمـه و چـه در مـبـارزه  
ــاســی،   ــی ــرای تصــرف قــدرت س ب
احتیاج به ایجاد حزب طبقـاتـی و  

در دسـتـگـاه  !  سیاسـی خـود دارد 
ــكــالــیــســم،   ــاركــوســنــدی فــكــری آن
سندیكا قرار است ھمه ایـن اوامـر  

 . را به پیش ببرد 
ـــع آن   ـب ــ ـم و بـــه ت ـــســ ـی آنـــارشــ
آناركوسندیكالیسم ھمچنین بر ایـن  

چـیـز فـاسـد  "  قـدرت " باورنـد كـه  
ای است و تحت ھـر عـنـوان    كننده 

ـبـی، كسـانـی كـه   ـی ـرك و با ھـر ت
ــا   ــی و ی ــزب ــی، ح ــدرت دولــت ق

ای را در دسـت    ھـای تـوده   تشكل 
دارند خود بـه مـرور زمـان فـاسـد  
شده و بـه جـرگـه قـدرت مـافـوق  

اما مھمترین  .  پیوندند   كارگران می 
ـیـسـت ایـن   جریانات آناركوسندیكـال
ـیـادیـن   ـن باور ایدئولوژیك و اصـل ب
ـر   خود را بارھا و بارھا در عمل زی
پا گذاشته و بـطـور مشـخـص در  
ـیـا، بـا   ـیـا و اسـپـان ـتـال فرانسـه، ای
شركت در دولت و غیره، آنـچـه را  
ـم و   ـــســ ـی ــ ـــارش ـــان آن ـــھ ـــه ج ك
ــم را بــا آن   ــیــس ــدیــكــال ــن آنــاركــوس

. شناسد، پشـت پـا زده اسـت   می 
مطالعه نوشـتـه بسـیـار خـوانـدنـی  

 (James Cannon)جیمز كانون  
كـارگـران صـنـعـتـی  " تحت عنوان  

برای درك   (The IWW)" جھان 
ـتـھـا و   بھتر این گرایش و محدودی

ـرو شـد،   بن بستھایی كه با آن روب
 .بسیار آموزنده است 

ـم كـــه در   ــ ـت ــ ـف ـم گــ ـر ھــ بـــاالتــ
سندیكالیسم انقالبی، دو گـرایـش  
ـیـسـتـی و آنـارشـیـسـتـی   سـوسـیـال

تـا اواخـر  .  كـردنـد   ھمزیسـتـی مـی 
ـرن   ، جـز اتـحـادیـه  ١٩ نیمه دوم ق

ـقـه كـارگـر   كمونیستھای آلمان طب
ـبـود   دارای حزبی به آن صـورت ن
ـنـدگـی   كه جدالی ھم بر سر نـمـای
كردن منافع طبقه كـارگـر تـوسـط  

ــش   ــن دو گــرای ــزب بــی ــن ح ای
ـیـسـتـی در   آنارشیستی و سوسـیـال

ـیـن گـرایـش  .  بگیرد  جدالی كـه ب
ـــش   ـرای ــ ـــی و گ ـت ــ ـــس ـی ــ ـــارش آن
سوسیالیستی در جنبش كـارگـری  

ـر ایـن امـر    در می  ـیـد ب گیرد، تأك
ـیـن گـرایـش   مھم از جـانـب فـعـال
ـیـسـتـی اسـت كـه حـزب   سوسـیـال
ـبـش   طبقه كارگر، یك جز مھم جـن

ـقـالب  .  كارگـری اسـت  بـعـد از ان
ـبـع آن   ـت اكتبر، آنـارشـیـسـتـھـا و ب
ـر   آناركوسندیكالیسم ھرچه بیشتر ب

ـیـده  ـقـالب    این طبل كـوب انـد كـه ان
اكتبر كودتای حزب بلـشـویـك بـود  

و ھـمـیـن  !  و نه انقالب كـارگـری 
ای    امر ھم طبقه كارگری جھـانـی 

را كه انقالب اكتبر را انقالب خـود  
ــزوی كــردن    مــی  دانســت، در مــن

ـیـسـم سـھـم   گرایش آناركوسندیكـال
 .بسزائی داشته است 

ـقـالبـی "باالتر به   ـیـسـم ان " سندیكـال
پرداختیم كه آناركوسندیكالیسـم بـا  
ــالفـاتــی ادامــه ھــمــان   وجـود اخـت

ـیـسـم  " ایـن  .  سنت اسـت  سـنـدیـكـال
كه ھمچنان خط شكسـت  "  انقالبی 

ــم را   ــیــس ــرودون و آنــارش خــورده پ
كرد و كـارگـران را    نمایندگی می 

ـریـن سـالح خـود بــرای   از مـھـمـت
كـرد كـه    رھایی واقعی مـنـع مـی 

اولین حكومت كارگری در كـمـون  
ـری   ـــگــ ـــا اھـــمـــال ـــاریـــس را ب پ

آنارشیستی بـه بـورژوازی بـاخـتـه  
ـیـن گـرایـش   بودنـد، تـوسـط فـعـال
سوسیالیستی بنوعی به طـعـنـه و  
تحقیر سندیكالیسم آنارشیسـتـی و  
یا ھمان آناركوسندیكالیسـم اطـالق  
كردند كه به اختصـار شـرحـش در  

 .باال رفت 
ــرك ھــمــه رگــه  ھــای    وجــه مشــت

ـتـه   آنارشیستـی ضـدیـت بـا اتـوری
ـتـی اسـت  امـا وجـه  .  حزبی و دول

ــا   ـراق آنـاركــوسـنـدیـكـالــیـسـم ب افـت

ھای وی و    پرودونیسم و با تعاونی 
ــگــر از رگــه  ــاری دی ــای    بســی ھ

آنارشیـسـتـی كـه نـاسـتـالـژی بـه  
ــدھــی   ــان ــد، ســازم ــه دارن گــذشــت
كارگران صنعتی است كـه افـقـی  

كـارگـرانـی كـه  .  رو به آینـده دارد 
ــده  ــا    ای ــھ ــش آن ــای پــرودن پــی ھ

محبوبیت داشتند كسـانـی بـودنـد  
كه شیوه تولید سرمایه داری آنـھـا  
ــه   ــت را از شــیــوه زنــدگــی گــذش
روستائی شان كنده و راھـی بـازار  
ـیـه   بی رحـم كـار شـاق دوران اول

 .كارخانجات كرده بود 
ـیـسـم در   اما تفاوت آناركوسندیكـال
ــگــیــری و   ــل شــكــل دو دوره اوای
امروزی، شـایـد بـا اشـاره بـه دو  
نمونه مھم و مشخص ث ژ ت و  

در اوایـل  "  كارگران صنعتی جھان " 
، و ھـمــچــنــیـن كــاركــرد  ٢٠ قـرن  

ــھــا،   ــسـت ــكـالــی امـروزه آنـاركــوســنـدی
مقداری تفاوت این گرایش را در  
. دو دوره مورد نظر توضیـح بـدھـد 

ـقـشـی   تا قبل از انقالب اكتبر و ن
كه حزب بلشویك در سازمـانـدھـی  
كارگـران و شـوراھـای كـارگـری  
ـم   ـم ث ژ ت و ھــ ــت، ھــ داش

در تـوھـم  "  كارگران صنعتی جھان " 
خود، براندازی سیستـم كـارمـزدی  

ــه  ــحــادی ھــای كــارگــری    را كــار ات
ـفـت بـا    می  ـنـد و بـا مـخـال دانسـت

ـیـن بسـیـار   ـف اتوریته دولتی، مخـال

سرسخت اتوریته حزبی نیز بشـمـار  
ــد   مـی  ھــم ث ژ ت و ھــم  .  آمـدن

مھمتریـن  "  كارگران صنعتی جھان " 
تشكالت كارگری در سازماندھی  

یـك  .  اعتراضات كـارگـری بـودنـد 
دلیل عمـده پـا نـگـرفـتـن احـزاب  
سوسیال دمكرات كـارگـری قـوی  
ـنـی   در آمریكا و فرانسه، جـایـگـزی
این دو نـھـاد كـارگـری بـا حـزب  
طبقه كـارگـر اسـت كـه اتـحـادیـه  
كارگری در سیستم نـگـرش آنـھـا  

قرار بود كار حزب سیاسی را ھـم  
ـــــد  ـــــدھ ـــــام ب ـــــج ـــــول  .  ان ـق ــــ ب

ــا   ــھ ــســت ــكــالــی ــدی ــوســن ــارك دو  " آن
حـزب و تشـكـلـھـای  "  تشكیالتـی 

ـرده    توده  ـیـن ب ای كارگـران را از ب
این موضوع امـا بـا تـجـربـه  .  بود 

بلشویكـھـا دچـار مشـكـل جـدی  
ـرده  .  شد  ھـر دو تشـكـیـالت نـامـب

ھای داخلی شدند كـه    دچار بحران 
ـیـسـتـی   وزنه به طرف تحزب كمـون

ھـا    طبقـه كـارگـر در ایـن تشـكـل 
ث ژ ت بـا  .  كـرد   سنگینـی مـی 

انشــعــابــاتــی و بــا تــالطــمــاتــی،  
ای بسیـار نـزدیـك بـا حـزب    رابطه 

ـرار كـرد  ـرق ـیـسـت فـرانسـه ب . كمون
ھـم بـا  "  كارگران صنعتـی جـھـان " 

ھمین تحلیل از قـدرت حـزب در  
سرنگونی سیستم سرمایه داری و  
لغو كارمـزدی، دچـار انشـعـابـات  
متعددی شد كه كارش متأسفـانـه  
به جاھای باریكی كشیده شد كـه  
حتی پای پلیس ھم برای دخـالـت  
در این انشعابات به میـان كشـیـده  

ـیـسـم امـروز ـ  .  شد  آناركوسندیـكـال
ــد در جــائــی   ــوان ــر كســی بــت اگ
ردپائی از آنھا بیابد ـ بیشتر از ھـر  
ـیـه   چیزی تبلیغاتی زھرآگیـن عـل
ـنـكـه   تحزب كمونیستی است تا ای
ــ جــز در مــورد   ــخـواھــد ـ واقـعــا ب
استثنائی آرژانتیـن ــ سـنـگـی را  
ــگ   ــارگــری روی ســن بــرای ك

ـری بـــگـــذارد  در مـــورد  .  دیـــگــ
ــن   ــن ھــم، ھــمـی ـی مشـخــص آرژانــت
ــر داشــت كــه از   ــظ گــرایــش در ن

ھای متروكه بعد از بـحـران    كارخانه 
ـرل در  ٢١ اوائل قرن   ـت ـن  و با بـه ك

ھا، یك حكومـت    آوردن این كارخانه 
خودگـردان كـارگـری بسـازد، كـه  

 . تیرش به سنگ خورد 
 )ادامه دارد (
 

 توضیحات
======= 

ـرل كـارگـری در  ) ٦ (  ـت ـن تجربـه ك
ـقـی   ـی آرژانتین در مقاله ای تـحـق

ــدون  " تــحــت عــنــوان   ــه ب كــارخــان
،  ٣٠ ،  ٢٩ ھای    در شماره "  كارفرما 

  ٣٦  و  ٣٥ ،  ٣٤ ،  ٣٣ ،  ٣٢ ،  ٣١ 
درج شده  "  كارگر كمونیست " نشریه  
 . است 

 

، شاھد ھمزیستی گرایش ١٩ بخش اعظم تاریخ جنبش كارگری در قرن 
بوده كه در مقابل سندیكالیسم كالسیك از " سندیكالیسم انقالبی"سوسیالیستی و 

ناسازگاری منافع كارگران با كارفرمایان حرف زده و در ھمین چھارچوب دست 
با جدال بر سر چگونگی تصرف . به عمل و اعتراض به وضع موجود زده است

قدرت سیاسی و بخصوص با پیروزی انقالب اكتبر، این دو گرایش ھر چه بیشتر 
  راه خود را از ھمدیگر جدا كردند

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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ـــھـــای   ـــار دزدی ـب ـرخـــی اخــ ــ ب
ـم   بانـدھـای حـکـومـتـی کـه رژی

 :رسما تائید کرده است 
ــت   ــده ران ــونــی  ٦٥٠  پــرون ــی ــل ــی  م

. ایرویی کرسنت ھـنـور بـاز اسـت 
مقامات وزارت نفت در این ماجـرا  

ـیـارد  ١٣   تا  ١٢ . دست دارند  ـل  مـی
دالررقم تخمینی مـعـوقـات ارزی  

بانکھا جـواب نـمـی  .   بانکھاست 
 .دھند 

 میلیـارد  ٣٣٣٠ بانک سپه بیش از 
 ھـزاز  ٧ دزدی  . تومان بدھی دارد 

 میلیاردی در ماجرای ارز مرجع 
ــم  ٨٧ دکــل   ــیــون دالری گ ــل  مــی

ـیـارد دالری  ٧ قاچاق  !. شده  ـل  مـی
  ٩٠ دزدی  . مـحــصــوالت نســاجــی 

ھزار میلیارد تومانی در مـاجـرای  
ـــت  ــھـــام عـــدال ــاچـــاق  .  س   ٢٠ ق

میلیارددالری کـاالھـای وارداتـی   
دزدی  . توسط باندھای حکـومـتـی 

و غارت دھھا ھزار میلیـاردتـومـان  
سرمایه سازمان تامین اجتـمـاعـی  
ــژاد و   ــد احــمــدی ن ــان ــوســط ب ت

 ....مرتضوی و 
ـنـد   اینھا  اخبار حـکـومـتـی ھسـت
که باندھا و دار و دسـتـه ھـای  
حکومـتـی بـه عـنـوان دزدی بـه  

ـرونـده ایـن  .   رسمیت شناخته اند  پ
دزدیھا  ظاھرا در دست رسیدگـی  

ـراف مـقـامـات  . می باشد  به اعـت
ـیـجـه   ـت قضایی مشکل است بـه ن

باندھای مـجـلـسـی در  .  ای برسد 
ـفـحـص مـی   کمیسیون تحقیق و ت

ــد  ــه ھــای  :  گــویــن فســاد در الی
حکومت نھادینه شـده و عـزمـی  

 .برای مبارزه با فساد وجود ندارد 
 پیرامون رونـد مـبـارزه حـکـومـت  
ــای   ــدھ ــان ــا ب ــالن ب ــات دزدان و ق
دزدش،چندی پیـش یـک عضـو  
ـفـحــص   ـیـق و ت کـمـیـســیـون تـحــق
باندھای مجلسی گفته بـود کـه  
ـرائـت گـزارشـات   کار مـا شـده ق
ـیـن ھـیـات   فساد و دزدی و تـعـی
برای رسیدگی بـه فسـاد مـالـی  

در ھمین رابطه بانـدھـای  . حکومت 

حکومتی کـه از طـرف خـامـنـه  
ای رئیس باندھای دزدان مـامـور  
ــی   ــال ــاد م ــه فس ــدگــی ب رســی
حکومت شده و عنوان پر طمطراق  

ستاد پیگیری پیام ھشـت مـاده  »
ای خامنه ای در باره مـبـارزه بـا  

را ھم یدک می کشـد،    «فساد 
ــه قــول   ــعــاد و ب گــزارشــی از اب
خودشان از جمع و تفریق دزدیھـای  
باندھای حکومتی داده که جالـب  

این باندھا حساب کرده انـد  .  است 
که تقریبا به طور متوسط رقـم و  
ـــانـــدھـــای   درصـــد دزدیـــھـــای ب

  ٤٣ حکومتی، رقمی نزدیک بـه  
درصـد بـودجـه کـل کشـور مـی  

  ٩٣ بودجه  عـمـومـی سـال  . باشد 
ـیـارد  ٧٨٣ رقمی حدود   ـل  ھـزار مـی

رقــم  .  تــومــان اعــالم شــده اســت 
ــط   ــوس ــای اعــالم شــده ت ــھ دزدی

ــاالی   ــت ب ــکــوم ــزار  ٤٠٠ ح  ھ
تازه این  .  میلیارد تومان می باشد 

دزدیھایی است که خود حکومـت  
ــد کــرده اســت  ـی ــائ ــدون  .  رسـمــا ت ب

شک ابعاد دزدیھا بسیار فراتر از  
 .اینھاست 

دولت و حکـومـت دزدان وقـاتـالن  
ــده ای دزدی   ــده ع ــارش ش ک

ـنـد  ــت  .  بـکـن بـانـد دیـگـر در رقـاب
ـیـه   باندھای دزدان حکومتـی، عـل
ـرده،   ـــه دزدی کـــ ـــدی ک ـــان ب
ــگــر   ــد دی ــان ــد، ب ــمــای افشـاگــری ن
ـرونـده دزدان   ـری پ ـیـگــی مسـئـول پ
ـیـق   بشود، کمیـسـیـون ھـای تـحـق
تشکیل داده و ماجرا  را تـا آنـجـا  
کش بدھند که دزدان مورد اتـھـام  
ـری   در حاشیه ھای امن بیت رھـب
ـنـد  . جایی برای خودشان پیدا نمـای

ــا ھــمــه   ـب ــری ـق ـروســه را ت ھـمــیـن پ
باندھای حکومـتـی دزدان کـم و  
بیش در رابطه با دزدیھایشان طـی  
ــت   ــا در جــوار بــی ــھــایــت کـرده و ن
رھبری، رئیس حکومت دزدان جـا  

سرنوشت دھـھـا  . خوش می کنند 
ــی از   ــومــت ــده دزدان حـــک پــرون
باندھای رنگـارنـگ حـکـومـتـی  

ـری رسـیـده و   نھایت به بیـت رھـب
ـر   شخص خامنه ای دزدانش را زی
ـــه    ـت ـرفــ ـــش گــ ـت ـر حـــمـــایــ ــ ـت چــ
ــومــه اعــالم   ــت پــرونــدھــایشــان مــخ

ــود  ــش ــوارد  .  مــی ــن م ــم اکــثــر ھ
دزدیھایی که  اخبار حـکـومـتـی  
به آنھا اشاره می کـنـد در طـول  
ـیـدا   این پروسه ھمین سرنوشت را پ

ـر از دزدی  .  کرده انـد    ٣ بـه غـی
ـیـارد تـومـانـی کـه مـه   ھزار میل
ـر   ـیـشـت آفرید را کشتند تا اصرار ب
ــای حــکــومــت را افشــا   ــھ دزدی

ــد  ــمــای ــن ــد  .  ن بــرای جــانــی ســعــی
مرتضوی حاشـیـه امـن تشـکـیـل  

از مقامات دولتی و اداری  .  دادند 
ـره مـافـیـای   ـنـد بـه دای برش داشت
ـری   ــ ـب ــ ـــت رھ ـی ــ ـــن دزدان ب ام

ــد  ــرکــاظــمــی وزیــر نــفــت  . بــردن مــی
ــم   احــمــدی نــژاد بــه ھــمــراه رســت
قاسمی وزیر نفت دیـگـر احـمـدی  

ـرو در  ٦٥٠ نژاد مبلع   ـیـون ای ـل  مـی
ماجرای کرسنت پول خـورده انـد،  
ـفـت   پرونده اینھا به توصیه وزارت ن
و باندھای مجلسی سھیم در راین  

 .رانت خواری بسته شد 
ـنـی   معوقات بانکی که رقم تخمی

ـیـارد دالر  ١٣  تا  ١٢ آن بین   ـل  مـی
اعالم شده است، دزدی رسـمـی و  
قانونی بانـک ھـای وابسـتـه بـه  
ـریـت   باندھای حکومـتـی بـا مـدی
ــوری   ــھ ــم ــزی ج ــک مــرک ــان ب

در زمان احـمـد  . اسالمی بوده است 
نژاد وام ھای ھزاران میلیاردی بـه  
ـروژه ھـای   بانـکـھـایـی کـه در پ
ـبـارات   دولتی مشغول  تامین اعـت
برای اجرای پروژه ھایشان بـودنـد،  

احمدی نژاد سرکـیـسـه  .   داده شد 
را برای اینـھـا شـل کـرد بـا ایـن  
ـبـارات   ادعا که این بانک ھا اعت
ــی پــروژه ھــای   ــن مــال ــامــی و ت
ـتـش را بـه   اشـتـغـالـزایـی اش دول
ـیـارد   ـل عھده دارند، دھھا ھـزار مـی

ـنـھـا داد  دوره  .  تومان پول دست ای
ای کـه احـمـد نـژاد از اشـتـغـال  
ــفــری   ــیــون ن ــل ــی ســاالنــه یــک م

در اواخـر دولـت  .  صحبت میکـرد 
احمدی نژاد، باندھای مـجـلـسـی  
اعالم کردند که اشتغالی در کـار  

ــود،   ــب ــروژه ھــای  ٨٠ ن  درصــد پ
ـتـی نـدارنـد و   ـی افتتاح شده فـعـال

ـیـکـار شـده انـد  . صدھا ھزار نفر ب
موضوع معوقات بانکی کماکـان  
در دستـور بـانـدھـای حـکـومـتـی   
ـیـه بـانـد   قرار دارد و ھر باندی عل

 .دیگر دست به افشاگری میزند 
 موضـوع دزدی ارزی در دولـت  
ــای   ــارھ ــژاد  و فش ــدی ن احــم
باندھای مخالفش نھایتا منجر بـه  
: این شد که احمدی نـژاد گـفـت 

قیـمـت ارز را   «جمشید بسم الله »
نتیجه  این شـده  .  تعیین می کند 

که بیت رھبری به حمایت از کل  
ـنـد شـد  دزدان  .  دزدان حکومتی بل

ـری را   ـیـت رھـب حکومت سـھـم ب
پرداختند و امان نامه عدم تـعـرض  

تقریبا ھـمـه دزدان کـلـه  .  گرفتند 
گنده حکومتی در حـاشـیـه امـن  
ــد  ــرد آمــده ان ــری گ ــب ــیــت رھ . ب

ـتـی بـویـژه در دوره   بانـدھـای دول
روحانی سـعـی کـردنـد اقـدامـات  
ـرای جـلـب دزدان بـانـد   قضایـی ب
. دیگر رژیم در دسـتـور بـگـذارنـد 

اینھا از بـابـک زنـجـانـی شـروع  
ـرونـده ھـا را کـه  .  کردند  ـیـه پ ـق ب

مافیای دولت روحـانـی در آنـھـا  
ـنـد  . دست دارند، مسکوت گذاشـت

خالصه کالم  .  نھایتا ساکت شدند 
ھر باند حکومتی علیه باند دیگـر  
دزدان دست به افشاگری میزند و  
دست آخر ھمه دزدان نظـام سـر از  
ــت رھــبــری در آورده و مــورد    ـی ب

. حمایت خامنه ای قرار میـگـرنـد 
این سرنوشت و پروسـه رسـیـدگـی  
به پرونده دزدان حکومتـی تـوسـط  
ــاتـالن مــی   حـکــومـت دزدان و ق

 .باشد 
 امــا در کــنــار ایــن دزدیــھــای  
ـلـف   افسانـه ای بـانـدھـای مـخـت
ـر   حکومت  دزدان و قاتالن، تصـوی

ــت  ــز اس ــگــری نــی ــویــر  .  دی تص
ـر و فـالکـتـی کــه   زنـدگـی، فـق
حکومت اسالمی سرمایه داران و  
. دزدان به مردم تحمیـل کـرده انـد 

میزان افزایش دزدیھای حکومتی  
ـر وفـالکـت وبـی   با افـزایـش فـق
ـر از مـردم   ـف خانمانی میلیـونـھـا ن

ـیـجـه بـاال  .  رابطه مستقیم دارد  ـت ن
رفتن آمار دزدیھا، باالرفتن فقر و  
. نــداری و فــالکــت بــوده اســت 

آمارھای حکومتـی در ایـن بـاره  
 :می گویند 
ــش از    درصــد شــاغــالن  ٨٠ بــی

 سابقـه کـار  ١٥ جامعه که باالی  
 برابر زیر خط فقر رسمـی  ٣ دارند،  

ــوســط حــکــومــت   اعــالم شــده ت
ــد  ــن ــن حــداقــل  .  زنــدگــی مــی ک

 ھـزار تـومـان مـی  ٦٠٩ دستمزد  
ـیـش  ٢٣ از  .  باشد   میلیون شاغل ب
 میلیون نفر رسـمـا و طـبـق  ١٥ از  

ـقــر   ـر خـط ف اعـالم حـکــومـت زی
 .زندگی می کنند 

آمارھای بانک مرکزی و مرکـز  
ـران     ٤٠ آمار رژیم میگـویـد در ای

ـردر سـن کـار شـاغـل   ـف میلیـون ن
بیمه بیکاری شامـل حـال  . نیستند 

 .این جمعیت میلیونی نمی شود 
ـیـد   طبق اعالم مرکـز آمـار و تـائ
وزارت کار رژیم در سال گـذشـتـه  

 ھزار نفر بیکار شـده  ٨٠٠ بیش از  
در کمال بی شـرمـی ھـمـیـن  .  اند 

باندھا اعالم می کنند کـه رشـد  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

 مافیای دزدان، حکومت فقر و فالکت
  

دی  م ت اح وع دزدی ارزی در دول وض م
ا    نژاد ت ای ھ ش ن ف خال دھای م ان و فشارھای ب

ت ف ژاد گ دی ن ھ احم د ک ن ش ھ ای جر ب ن : م
ن می » جمشید بسم هللا«  ی ی ع مت ارز را ت  قی

د جھ.  کن ی ت ھ    ن ری ب یت رھب ھ ب ده ک ن ش ای
د د ش ن ل ی ب ت کوم ت از کل دزدان ح ای . حم

د  دزدان حکومت سھم بیت رھبری را پرداختن
ھ .  و امان نامھ عدم تعرض گرفتند م ا ھ ب ری تق

ت  ی ن ب دزدان کلھ گنده حکومتی در حاشیھ ام
 . رھبری گرد آمده اند
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 درصـد بـوده  ٤ اقتصادی بـاالی   
ـرات آن را بـعـدھـا  »که   مـردم اث

ـنـھـا  .«احساس خواھنـد کـرد  نـه ت
ــغــالــزایــی مــورد   ــت ــری از اش ــب خ
ــت روحــانـی نــیـســت،   ادعـای دول
بلکه این دولـت ھـم راه احـمـدی  

 .نژاد را در پیش گرفته است 
ـر و فـالکـت طـبـق    شاخـص فـق

 ســال  ١٠ اعــالم حــکــومــت در  
ــش از   ــه بــی  درصــد  ٥٨ گــذشــت

ـم  .  افزایش یافته است  مجلس رژی
ــیــگــویــد  ــه نصــف  :  م نــزدیــک ب

جمعیت کشور قدرت و تـوانـایـی  
تامین یکی زنـدگـی حـداقـل بـا  

ــدارنــد  ــزدیــک بــه  . مســکــن را ن ن
نصف شاغالن کشـور در صـورت  
ـر سـقـوط   مریض شدن زیر خط فـق

 .می کنند 
  ٧ ساالنه ھزینه ھای دوا و درمان  

درصد جمعیت را بی خانمان مـی  
سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی  .  کند 

ـیـون  ٣٥ که ادعا می کند   ـل  مـی
ـیـمـه   نفر را تحت پوشش خدمات ب

ــه   ای خــود دارد،ازپــرداخـت ھــزیــن
ـر   ـف ـیـونـھـا ن ھای دوا و درمان میل

ـتــرچــه  .  خـودداری مـی کــنـد  دف
ــدارد  ــاری ن ــب ــش اعــت ــای ــن  .  ھ ای

ـنـد بـا بـخـش   سازمان در زد و ب
ـــه   ـــمـــاران را ب ـی ــ خصـــوصـــی ب
بیـمـارسـتـانـھـای خصـوصـی کـه  
طرف قرارداد با تامین اجـتـمـاعـی  

نتیجه ایـن  .  ھستند، حواله میدھد 
سیاست پرداخت ھزینه ھای دوا و  

 .درمان توسط خود مردم است 
ــگـویـد دارو    خـود حـکــومـت مـی

ـــا  ٢٠٠  ـران  ٣٠٠  ت  درصـــد گــ
داروھای تجـویـزی پـزشـکـان  . شده 

برای بیمـاران در داروخـانـه ھـای   
ـیـدا   وابسته به تامین اجتـمـاعـی پ

ــمــی شــود  ــه ھــا  .  ن ــن داروخــان وای
آدرس تھیه دارو در خیابـان نـاصـر  
خسرو تھران را به مـردم مـیـدھـنـد  
که در آنجا میتوانند دارو را تھیـه  

مافیای بـازار سـیـاه دارو  . نمایند 
ـنـجـا   توسط باندھای حکومتی ای

ســود حــاصــل ازایــن  .  دایــر اســت 

تجارت سیاه باندھای حـکـومـتـی  
د وبرابر سھم بـودجـه سـالمـت در  

عـالوه  .   می بـاشـد ٩٣ بودجه سال  
بر اینھا باید به مـوضـوع گـرانـی  

ـیـمـت کـاالھـای  .  ھا اشاره کرد  ق
اساسی مورد نیاز و مصرف مـردم  
در طول ھمین یک سال گذشتـه،  
ــرای فــاز دوم   ــویــژه بــعــد از اج ب

  ١٢٣  تـا  ٦٥ ھدفمندی یارانه بین  
ھـر  .  درصد افزایـش یـافـتـه اسـت 

چند مـرکـز آمـار مـدعـی اسـت  
 درصد اسـت، ولـی تـورم  ٢٠ تورم  

ـر مـی بـاشـد  ـراب . واقعی چندین ب
نان که اصلی ترین غـذای مـردم  
است فـقـط در طـول یـک سـال  

 تـا  ٤٥ گذشته افزایش قیمت بین  
آب، برق و  .  درصد داشته است ٦٧ 

. گاز افزایش نجومی داشته اسـت 
حکومت که گران کردن کـاالھـا  
و خدمات مورد مصـرف مـردم را  
در دست دارد، مـیـگـویـد افـزیـش  
. گرانی ھا بر پایه تورم بوده اسـت 

خود اینھا تورم را از سال گذشـتـه  

 درصـد اعـالم  ٤٠ تا حاال بـاالی  
ـیـمـتـھـا  .   کرده اند    ٤٠ یـعـنـی ق

االن  .  درصد افزایش یـافـتـه اسـت 
ـنـد تـورم    درصـد  ٢٠ ھم مـیـگـوی
 درصـد  ٢٠ است یعنی گرانی ھا  

این یک دروغ محـض  . می باشد 
ــمــت  .   اســت  ــی ــورم و گــرانــی ق ت

کاالھای اساسی و مورد مصـرف  
ــای   ــدھ ــان ــه اعــتــراف ب مــردم ب
مجلسی و دست اندرکاران وزارت  
بارزگـانـی و تـجـارت و واردات،  

 درصد مـی  ٧٨  تا  ٤٥ رقمی بین  
خالصه ھر باند حکومـت بـا  . باشد 

دستکاری آمار و ارقام مربوط بـه  
ـرو فـالکـت، در   گـرانـی ھـا وفــق
تالش است نتیجه دلبخواه خـودش  

و در این امر حـقـا کـه  .  را بگیرد 
دولت روحانی دست احمـدی نـژاد  

 .را از پشت بسته 
ــت روحــانــی بــا وعــده ھــای   دول
سرخرمنش نـه مـی تـوانـد و نـه  

ـیـن  .  میخواھد کاری بـکـنـد  تـعـی
ـری و شـخـص   ـیـت رھـب کننـده ب

بیت رھبری ھـم  .  خامنه ای است 
که حامی دزدان و پناھگاه دزدان  

امـر  .  باندھای حـکـومـتـی اسـت 
ـم و   اصلی و مـھـم  کـل سـیـسـت
ــن   ــائــی ــا پ ــاال ت حــکــومــت از ب
سازماندھـی  دزدیـھـای افسـانـه  
ای، فسـاد مـالــی و چــپـاوول و  
غارت ثروت ھای جامعه، تحمیـل  
ـتـصـادی و بـی   فقر وفـالکـت اق
خانـمـانـی در کـنـار سـرکـوب و  
ـــاشـــد  ــدان و اعـــدام مـــی ب .  زن

جــمــھــوری اســالمــی، حــکــومــت  
سرمایه داران دزد و قـاتـالن مـردم  

برای پایان دادن به ایـن  . ایران است 
ـر وجـود   ـیـشـت وضعیت یـک راه ب
ـراض و   ـرش اعـت ندارد و آن گسـت
ـیـه حـکـومـت   ـر عـل مبارزه مردم ب
مافیای اسالمی دزدان و قـاتـالن  
ـر کشـیـدن   مردم و در نھایت به زی

 .این حکومت است 
***            

 

بار دیـگـر کـارگـران و مـردم  
ــک شـــو   ــاره گــر ی ــظ ایــران ن
تلـویـزیـونـی مسـخـره آمـیـزی در  

شـبـکـه یـک  "  برنـامـه مـنـاظـره " 
ــار دولــت و  .  ســیــمــا شــدنــد  ــب ــن ای

ــدون   ــان ب ــرمــای ــس و کــارف ــل مــج
پرخاش و وارد کردن اتـھـامـی بـه  
ـرای   ھمدیـگـر بـا زبـانـی واحـد ب
ـر مـا   تحمیل بی حقوقی مطلـق ب
ــن   ــل دوربــی ــاب کــارگــران در مــق
تلویزیونی ظاھر شدند و بـا دسـت  
کم گرفتن شعور ما کـارگـران و  
مردم ایران دست به اجـرای یـک  
شوی تلویزیونی در برنامه مناظـره  

ـنـان  .  شبکه یـک سـیـمـا زدنـد  ای
ــیــرات ضــد   ــغــی ــال ت بــرای اعــم
کارگری تر در قانون کار چـنـان  
دست پاچه بـودنـد کـه چشـم در  
ـنـده ریـاکـاری   ـی ـی چشم میلیونھا ب
ـنـد و   خود را به نـمـایـش گـذاشـت
بدون کمترین اشاره ای بـه مـفـاد  

تغییراتی که در صددند در برخـی  
ـنـد   مواد قـانـون کـار ایـجـاد کـن
تالش کردند با به میـان کشـیـدن  
ــت، مــوضــوع   ــای مــوق قــراردادھ
بیکاری، اشتغال، حـفـظ اشـتـغـال  
موجود و کلی گـوئـی در مـورد  
ـران و   مشـــــکـــــالت کـــــارگــــ
کارفرمایان، نفس اعمال تغییر در  
ــه خــورد مــا   ــون کــار را ب ــان ق
ـرغـم ایـن   ـی کارگران بدھند اما عل

 درصـد شـرکـت  ٩١ شعبده بازی،  
ـیـه   کنندگان در نظر سنجی بر عـل
مباحث مطـرح شـده در ایـن شـو  
تلویزیونی رای دادنـد و مـجـری  
ـنـدگـان   ـن ـی برنامه در مقابل چشم ب
در ھمسوئی با دولت و مجلـس و  
ــان از اعـالم ایـن رقــم   کـارفـرمـای

ـر از  .  خودداری کرد  اما مسخره ت
ــونــی،   ــزی ــوی ــن شــو تــل ــاحــث ای مــب
ترکیب شرکت کنندگـان در ایـن  
ـنـھـا   ـر از ھـمـه ای برنامه و رسوا ت

ــن   بـخـش مصـاحـبـه خـیـابـانـی ای
شنیدن نظـرات  " برنامه تحت عنوان  

بود که از قبل بطـور دسـت  "  مردم 
چین شده ای با آنان تحت عـنـوان  

مصاحبه کرده بودنـد و در  "  مردم " 
این آقایـان  .  خالل برنامه پخش شد 

ـبـودنـد  "  مردم "به اصطالح   کسی ن
ـران   ـی ـیـس دب جز حسن صادقـی رئ
اجرائی خانه کارگر کـل کشـور،  
منشی دفتر حسن صادقی، علـی  
اکبر عیوضی مسئول تشکـیـالت  
ـربـانـی   شرق تھران خانه کارگـر، ق
ــھــداشــت خــانــه   ــخــش ب ــول ب مســئ
کارگر و چند نفر دیگر از ھمـیـن  

ترتیب دھندگـان ایـن شـو  .  قماش 
ـران و   تلویزیونی شـرایـط امـروز ای
ـیـش   جھان را با سی چھل سـال پ
ـنـان   بشدت اشتباه گـرفـتـه انـد، ای
چنان غرق در ھمدستی و تعـامـل  
بر  سر کسب سودھای نـجـومـی  
ـرنـج  مـا   و غارت و چـپـاول دسـت

کارگران ھستند که فـوران خشـم  
ـقـه کـارگـر   زیر و رو کننـده  طـب
ــصــاب و   ــا دھــھــا اعــت ایــران را ب
ـنـد و در   اعتراض روزمره نمی بین
شرایطی کـه قـوت الیـمـوتـی در  
سفره میلیونھا خـانـواده کـارگـری  
باقی نمانده است تـا حـرض و آز  

در صـدد  ! غارتگری را فرو نشاند 
ـره   چپاول و غارتگری از ایـن سـف

ــد  ــن ــه آزاد  !  خــالــی ھســت ــحــادی ات
کارگران ایران با مـحـکـوم کـردن  
ــس و   ــت و مــجــل ــالــشــھــای دول ت
ـلـویـزیـونـی   کارفرمایـان در شـو ت

برای  "  برنامه مناظره شبکه یک " 
ـرات ضـد   ـی جا انداختن اعمال تـغـی
کارگری تر در قانون کـار اعـالم  

ــر گــونــه  :  مــیــدارد  ــابــل ھ در مــق
تغییرات ضد کـارگـری در مـواد  
قانون کار و یا لوایحی که چنین  
اھدافی را مد نظر داشـتـه بـاشـد  
ساکت نخواھد نشست و چنانـچـه  

اعتراضات موجود گوش شنوائـی  
نداشته باشد، ھمـراه بـا کـارگـران  
ـــدامـــات   ـر کشـــور اق ـراســ در ســ
اعتراضی تری را برای مقابله بـا  
وضعیـت مشـقـت بـار مـوجـود و  
ــس بــرای   ــل تــالش دولــت و مــج
تحمیل بی حقوقی بیشتر بر طبقـه  
کارگر ایران در دستور کـار خـود  

ــه آزاد  .  خــواھــد گــذاشــت  اتــحــادی
ــران   ــران ای  آبــانــمــاه  ١٨   –کــارگ

 ١٣٩٣ 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

تالش سازماندھی شده دولت و  -"برنامه مناظره شبکه یک سیما"پیرامون 
مجلس و کارفرمایان برای ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار را 

 قویا محکوم میکنیم
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  اعتصاب  کارگران نورد  
و لولھ صفا در بعد از ظھر  

  ١١٠٠ .    آبان پایان یافت ١٧ 
نفر از کارگران نورد و لولھ  
ـ  از روز   ـ  در ساوه صفا

در  )   مھر ماه ٢٧ ( یکشنبھ  

واکنش بھ پرداخت نشدن سھ  
 ماه بیمھ  ١٨ ماه حقوق و  

دست از کار کشیدند و وارد  
اعتصاب و  .   اعتصاب شدند 

دلیل   اعتراضات کارگران ب
عدم رسیدگی و عملی نشدن  
بات کارگران توسط    مطال
ورد   ھ و ن ول ل ل ام ر ع مدی
صفا،  در مھرماه پیگیری  

د  اب  .  ش ص ت د اع دی ا تش ب
ھ   کارفرما با اقداماتی مزوران
و بھ منظور اعمال فشار بر  
د   ی ول کارگران اعتصابی  ت

ھ  ھای آب، گاز و نفت    لول

ن   ھارمی کارخانھ را در چ
. روز اعتصاب تعطیل کرد 

عت از   ان م ھ م ن حرب ی اول
اعتصاب تعطیلی بخشھایی  

با  .  از تولید در کارخانھ بود 
ھ،   زوران دام م ن اق وجود ای
کارگران اعتصاب خود را  

د  ھ دادن ت روز  .  ادام س ی ب
اعتصاب، تجمع و سپس  

ات   ق واف د  ٤ ت ن اده ای س م
ار،   ک ازگشت ب مشترک ب
خود حاصل اعتصاب مداوم  
بیش از ھزارو صدکارگر  
ورد   ھ و ن ول ھ ل ارخان در ک

دام  .  صفا است  کارگران اق
مزورانھ تعطیلی کارخانھ را  

ری  .  حنثی کردند  با پیگی
اعتصاب  و با دریافت یک  
ماه حقوق از حقوق ھای  
معوقھ، کارگران  در روز  

ھ   ب ن ار ش ھ ان و  ١٤ چ  آب

اصرار بر پیگیری و بر  
عیین   ادامھ  اعتصاب تا ت
تکلیف مابقی حقوق ھای  
معوقھ و تمدید دفترچھ ھای  
بیمھ کارفرما را بقبول مواد  

مواد  .  چھار ماده ای کشاندند 
وافقات  -١ : " یا آیتمی از ت

حقوق کلیھ کارگران نھایتا تا  

پنجم ھر ماه بھ حساب آنان  
ردد   ز گ د و  -٢ واری دی م ت

اعتبار دفترچھ ھای بیمھ  
تامین اجتماعی کارگران  
نھایتا تا دو ھفتھ دیگر حل  

ردد   ب  -٣ گ ل ی ط ق اب م
کارگران تا آخر سال تصویھ  

م  -٤ گردد   کارگران حق مسل
خود میدانند چناچھ ھر کدام  
از بندھای فوق از طرف  
ھ   ود ب را نش ا اج رم ارف ک

"  اعتراض خود ادامھ دھند 
اولین گام، کارگران نورد و  
ری   ی گ ی ا پ ا ب ف ھ ص ول ل

اعتصاب بھ بخشھایی قابل  
توجھ بھ مطالبات اعتصاب  

گامھای بعدی  .  دست یافتند 
. پیگیری بند چھار است 

ام و   ق م م ائ ا و ق رم ارف ک
ھ   ارخان روھای اداری ک ی ن
نورد و لولھ صفا در طول  
مدت اعتصاب و در جریان  

ھ از   ر چ رات، ھ ذاک م
ھ   ی ل ر ع د ب رآم شان ب ت دس
د  ردن ال ک صاب اعم . اعت

برای ممانعت از اعتصاب و  
بھ منظور بشکست کشاندن  
اعتصاب، ورود کارگران   
دود و   ھ مح ارخان ھ ک را ب

ھ  ول د ل ی ول ھای    عمال بخش ت
آب، گاز و نفت کارخانھ را  

این میزان از  .  تعطیل کرد 
مخالفت با اعتصاب برای  
ده   کارگران باید ھشدار دھن

تصمیمات کارگران و  . باشد 
اعمال اراده آنھا  بھ منظور  

ھ و   ئ وط ت از ت ع ان م م
ھ   زوران ای م وردھ رخ ب
ع   م ج د در م ای ا، ب رم ارف ک
عمومی و با اراده آگاھانھ  

 . کارگران تعیین تکلیف شود 
جنبش کارگری در یکی از  
مراکز کار، تجربھ ای از  

ر   ت س اب را پش ص ت اع
ت  ذاش دی  .  گ ن ب ع م ج

اعتصابات و اعتراضات  
رس   ت ران و در دس ارگ ک
ارب از   ج ن ت راردان ای ق
ھ   طریق میدیای اجتماعی ب
ات   راض ت رش اع ت گس
کارگری، بکارگیری تجارب  
و کار اجتماعی در راستای  
نزدیکی کارگران و اقدامات  
ر   وث کل م سراسری و تش

 . است 

 در حاشیه اخبار کارگری 
 نسان نودینیان 

  بیست روز اعتصاب

 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی
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  نـوامـبـر، سـالـروز  ٧   روز  
. پیروزی انقالب اکتبر اسـت 

لنین در چھارمین سـالـگـرد  
ھـر  : " این انقالب می گویـد 

قدر این روز بـزرگ از مـا  
ــت   ــیــشــود، اھــمــی ــر م دورت
انــقــالب پــرولــتــری روســیــه  
روشنتر میگردد و ما دربـاره  
تجربه عملی مـجـمـوع کـار  

." انـدیشـیـم   خود عمیقتر مـی 
امروز نود و ھفتمین سالگرد  
پیروزی این انقالب را جشـن  

بـا دوری ایـن  .  می گیـریـم 
ـــای   ـــدادھ ـــالب و روی ـــق ان
ــد از آن و   ــع ــی ب ــاس ــی س
بــخــصــوص بــا رویــدادھــای  
سیاسـی چـنـد سـال اخـیـر،  
اکنـون قـدر ایـن انـقـالب و  
نقش نھادھا و شخصیتـھـای  
درگـیـر آن را بـھـتـر درک  
می کنیم و درباره چه بایـد  

 .کردھا بیشتر می اندیشیم 
انقالب اکتبر درباره لنـیـن و  
ــیــســت  ــشــویــک ن . حـزب بــل

ـلـیـونـی   درباره اعـتـراض مـی
جامعه ای است که از سـال  

ــه پــا خــواســت و  ١٩٠٥   ب
 (١٩١٧  نوامبر  ٧ نھایتا در  

 بـه تـاریـخ  ١٩١٧  اکتبر  ٢٥ 
بـا شـکـسـت  )  قدیـم روسـی 

ارتجاع و در رأس آن تزار بـه  
درباره جامعه  .  پیروزی رسید 

ای است کـه از جـنـگ و  
گرسنگی و بیـحـقـوقـی بـه  

صبـرش از  .  تنگ آمده بود 
ارتجاع مذھـبـی و از نـظـام  

رعیتی پـادشـاھـی    –ارباب  
امـا ھـر  .  به سـر آمـده بـود 

ــع   ــای ــه وق ــه ب ــری ک ــاظ ن
تـاریـخـی نـگـاه    –سیاسی  

کند و کمی در آنھا تـعـمـق  

کند، نمی تواند نقش حـزب  
بلشویک و مشخصـا نـقـش  
لنین و تروتسکی را در بـه  
پیروزی رسانـدن ایـن واقـعـه  
. عظیم تاریخی نادیده بگیرد 

دشمنان کارگران ھم دقـیـقـا  
نه خود این انقالب را، بلکـه  

شخصیتھا و نھادھای مـھـم  
آن مثل لنـیـن، تـروتسـکـی،  
حزب بلشویک و شوراھا را  

تـاریـخ پـر  .  ھدف گرفته اند 
ھا و انـقـالبـاتـی    است از قیام 

که بعضی از آنھا را دیـگـر  
کسی درباره اش حرف نمی  

مسئلـه رھـبـری و بـه  .  زند 
ھا و    پیروزی رساندن این قیام 

انقالبات است کـه جـایـگـاه  
کسانی مثل لنین و احزابی  
مـثــل حــزب بــلـشــویـک را  

اگر لنین  !  برجسته می کند 
ـلـشـویـک نـبـودنـد   و حزب ب
انقالب اکتبر چـیـزی مـثـل  
انقالب ایـران مـی بـود کـه  
جامعه قیام کرد و بـخـشـی  
از طبقه حاکمـه را بـه زیـر  

کشید اما بخش دیگری بـه  
اگــر حــزب  .  ســر کــار آمــد 

ــقــالب   ــبــود، ان ــشــویــک ن بــل
اکتبر چیزی مـثـل انـقـالب  
مصر و تونس می بـود کـه  
ــه تــنــگ آمــده   جــامــعــه ب
دیکتاتوری را سرنگون کرد  

و دیـکـتـاتـورھـای دیـگـری  
 . قدرت را قبضه کردند 

مسئله پا گـذاشـتـن طـبـقـه  
کارگـر بـه مـیـدان مـبـارزه  
سیاسی برای گرفتن قـدرت  

ایـن امـری  .  سیـاسـی اسـت 
است که دشمنـان کـارگـران  
ــمــی آیــد  ــدا خــوش ن . را اب

کارگران، چه کارگر شاغل  
و چه کارگر بیکار و آمـاده  
به کار، بخاطر مـوقـعـیـتـی  
کـه در جـامــعـه و دنـیــای  
ــوال   ــم ــع ــد، م ــروزی دارن ام
نیروی اصـلـی اعـتـراضـات  

بـنـابـرایـن  .  خیابانی ھسـتـنـد 
مسئله نه ورود کارگران بـه  
ـلـکـه   اعتراضات سیاسـی، ب
ورود آنھا در این اعتـراضـات  

بعنوان نیـروئـی مسـتـقـل از  
ایدئولوژی طبقات حاکمه و  
ــدرت   ــن ق ــت مــدعــی گــرف

ـــاســـی اســـت  ـــی ـــزب  .  س ح
بلشویک دقیقا یک چنین  
مکانیزمی بود که اعتراض  
و نارضایتی کارگران را بـه  

یک کانال مستقل سیاسی  
دیگر نیروھـای  .  ھدایت کرد 

ــاســی چــپ و راســت   ســی
دخیل در انقالب اکتبر مـی  
خواستند اعتراض کـارگـران  
در این انـقـالب را پشـتـوانـه  
سیاسی اھداف بورژوائی در  
. جنگ و در پارلمان بکننـد 

اما لنین و حزب بلـشـویـک  
به تمام خوابھـای نـامـیـمـون  

گفتند و به چیزی  "  نه " آنھا  
کمتر از سرنـگـونـی سـلـطـه  
ــایـــت   ـــزاری رض ــاع ت ــج ارت

 .ندادند 
اخیرا با یـک نـوشـتـه ضـد  
انقالب اکتبر برخـورد کـردم  
: کـه نـویسـنـده گـفـتـه بــود 

ایراد من این است که چـرا  " 

جنبش کارگری روسـیـه بـه  
یک جریان سیاسـی طـالـب  

." قدرت سیاسی آویـزان شـد 
کسی که بخـواھـد انـقـالب  
اکتبر و قـدرت کـارگـر را  
بزند و نفی کـنـد بـا یـک  
چنین توجیھاتی وارد خواھد  

کارگر مگـر چـگـونـه  .  شد 
قدرت سیاسی را می گیرد  
و چگونه در زنـدگـی خـود  
! بھبودی ایجاد مـی کـنـد؟ 

مگر کارگر معترضی کـه  

در شوراھای خود متـشـکـل  
بود از سرنگونی رژیـم شـاه  
ایران چیزی نصـیـبـش شـد؟  
مگر کارگر معتـرض و تـا  
حدودی متشکل که نیروی  
اصلی سـرنـگـونـی حسـنـی  
مبارک و بن علی بـود بـا  
سرنگونـی ایـن مـرتـجـعـیـن  
بھبودی را در زنـدگـی اش  

کـارگـر حـزب  !  شاھد بـود؟ 
خــود، حــزب بــلــشــویــک و  
ـــن و   ـــی ـــن ـــر خـــود ل ـــب رھ
ـــون   ـــی چ ـــان ـــدھ ـــان ـــازم س
تروتسکـی را مـی خـواھـد  
ــریــت بــورژوائــی   ــرب کــه از ب

 .خالص شود 
 ٢٠١٤  نوامبر  ٧ 

١٩١٧گرامی باد انقالب کارگری اکتبر   

 انقالب اکتبر، لنین و حزب بلشویک
 در سالگرد انقالب اکتبر 

 ناصر اصغری 
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 ٢٥چھارمین سالگشت 
فرا )  نوامبر٧(اکتبر 
 .میرسد

ھر قـدر ایـن روز بـزرگ از مـا  
ـقـالب   دورتر مـیـشـود، اھـمـیـت ان
پرولتری روسیه روشنتر میگردد و  
ما درباره تجربه عـمـلـی مـجـمـوع  

 .کار خود عمیقتر میاندیشیم 
این اھمیت و این تجربه را میتـوان  
ـر   با اختصار زیاد و البته بسی غـی
ـر   کامل و غیر دقیق، بـه نـحـو زی

 :بیان داشت 
ـقـالب   وظیفه مستقیم و نزدیک ان

ـیـک  -روسیه وظیفه بورژوا  دمکرات
ـقـایـای   ـرانـداخـتـن ب بود، یـعـنـی ب
نظامات قرون وسـطـایـی و زدودن  
ـیـه روسـیـه   این بقایا تا آخر و تصف
ـنـگ   از وجود این بربریت، از این ن
و از این بزرگترین ترمـز ھـرگـونـه  
فرھنگ و ھر گونه پیشرفتی در  

 .کشور ما 
ـیـه   و ما بحق میبالیم که این تصف

ـر و سـریـع   را بسی بـا عـزم  ـر و    ت ت
ــابــانــه   جســورانــه  ــی ــر و کــام ــر و    ت ت
ـفـوذ در    پردامنه  تر و از نقطه نظـر ن

ھای خلق در قشرھای ضخیـم    توده 
ــق  ــی ــر    آن عــم ــی ــب ــالب ک ــق تــر از ان

 سـال  ١٢٥ فرانسه، که متجاوز از  
 .ایم   پیش واقع شد، انجام داده 

ھم آنارشیستھا و ھم دمکـراتـھـای  
یعنی منشویکـھـا و  ( خرده بورژوا  

آرھا، که نمایندگان روسی این    اس 
ــن  ــی ــمــاعــی ب ــلــی    تــیــپ اجــت ــل ــم ال

الـعـاده زیـادی    بمیزان فوق )  ھستند 
مطالب در ھم بر ھم دربـاره رابـطـه  

دمکراتیـک و  -بین انقالب بورژوا 
ـیـسـتـی   یـعـنـی  ( انقالب سـوسـیـال

ـنـد )  پرولتری  . میگفتند و میـگـوی
ــار ســال صــحــت    طــی  ــن چــھ ای

استنباط ما از مارکسیسم در این  
باره و صحت حساب ما در مـورد  
تجربه انقالبھای گـذشـتـه کـامـال  

ـقـالب بـورژوا .  تأیید گردید  -ما ان
دمکراتیک را بھتر از ھـر کـس  

مـا بـا  .  دیگر بفرجام خود رساندیم 
ـــوار و   ـت آگـــاھـــی کـــامـــل، اســ
ـــالب   ـق ــ ـراف بســـوی ان ـــحــ ـــالان ب
ـم و   ـروی ـیـش مـی ـیـسـتـی پ سوسیال
ـقـالب را دیـوار   میدانیم که این ان
ـــورژوا  ـــالب ب ـق ــ ـــن از ان ـی -چــ

دمکراتیک جدا نمیکند، میدانیـم  
فقط مبارزه مـعـیـن خـواھـد کـرد  
که تا چه حد موفق خواھیم شـد  

ـم و کـدام  ) آخراالمر (  به پیش بروی
العاده عـالـی    بخش این وظیفه فوق 

را اجرا خواھیم کرد و کدام بخـش  
ـرای خـود    از پیروزی  ھـایـمـان را ب

ـنـده ایـن  .  تحکیم خواھیم نـمـود  آی
ولـی  .  موضوع را نشان خواھد داد 

ـم کـه در امـر   ـی ھمین حاال میبین
 -اصالحات سوسیالیستی جامعـه  

برای کشوری ویران، رنـج دیـده و  
بمیزان عظیمی کار    -عقب مانده  

 .انجام گرفته است 

-ولی اول موضوع مضمون بـورژوا 
ـقـالب خـودمـان را   دمکراتیک ان

معـنـای ایـن کـالم  . بپایان رسانیم 
باید برای مـارکسـیـسـتـھـا روشـن  

ــب،  .  بـاشــد  جـھــت تـوضــیـح مـطــل
 .مثالھای روشنی بیاوریم 

ــورژوا  ــون ب ــک  -مضــم دمــکــراتــی
انقالب، یعنی تصفیـه مـنـاسـبـات  

) نظامات و مؤسـسـات (اجتماعی  
کشور از آثار قرون وسـطـائـی، از  

 .سرواژ و فئودالیسم 
ــارن ســال   تــریــن     عــمــده ٩١٧   ١ مــق

ـقـایـا و بـازمـانـده  ھـای    مظاھر و ب
ــود؟   ــه ب ــه چ ســرواژ در روســی

ای، ملـکـداری    سلطنت، نظام زمره 
ـفـاده از زمـیـن  وضـع  .  و شیوه است

زنان، مذھب و ستمـگـری نسـبـت  
ــھــا  ــت ــی ــن  .  بـه مــل ھــر یــک از ای

ــانــس "  ــھـای اوژی ــل را کــه  "  اصـطــب
بگیرید میبینید کـه مـا کـامـال  

ـم   آنرا نظیـف کـرده  در صـورتـی  .  ای
که بجاست گفته شود کـه ھـمـه  
کشورھای راقیه ھـنـگـامـی کـه  
ــــورژوا  ـــالب ب ـق ـــ ـــودشــــان ان -خ

  ٢٥٠  و  ١٢٥ دمکراتیک را در  
ــوتــر   ــش و از آن ھــم جــل سـال پــی

ــان در  (  ــگــســت ــجــام  )  ١٦٤٩ ان ان

ـلـھـا را   میدادند تنظیف این اصطـب
کـاری کـه  . ناتمام باقی گذاردند 

ـیـن   ـتـه ب   ٢٥ ما طی تقریبا ده ھف
ــر   ــب ــت ــر ٧ ( اک  و  ١٩١٧ )   نــوامــب

ــس مــؤســســان   ــل ــحــالل مــج   ٥ ( ان
در این رشته انجـام  )  ١٩١٨ ژانویه  

دادیم ھزار بار بیشتر از آنـچـیـزی  
ـرالـھـای   ـب ـی بود که دمکراتھـا و ل

و دمـکـراتـھـای  )  کادتھا ( بورژوا  
ــورژوا   ــرده ب ــشــویــکــھــا و  ( خ ــن م

ــرض ھشــت مــاه  )  آرھــا   اس  در ع

 .حکومت خود انجام دادند 
این ترسوھا، پرگوھا، خـودپسـنـدان  
و ھاملتھا، شمشیر چوبی خود را  
حرکت میدادند و حال آنکه حتـی  

ـنـد  مـا  !  سلطنت را ھم نابود نساخت
ــان بــدور   ــطــنــت را چــن ــه ســل ــال زب
ریختیم که کسـی ھـرگـز چـنـان  

ـر سـنـگ و  .  نکرد  ما سنـگـی ب
خشتی بر خشت کاخ دیریـن سـال  

ـم    نظام زمـره  ـی ای بـاقـی نـگـذاشـت
ــل    راقـی (  ــی ـب تــریـن کشـورھــا از ق

انگستان و فرانسه و آلـمـان ھـنـوز  
ای خـالص    از بقایای نـظـام زمـره 

ــده  ــد   نش ــن  !).  ان ــری ــت ــق ــمــی ــا ع م
ای یـعـنـی    ھای نـظـام زمـره   ریشه 

بقایای فئودالیسم و سـرواژ را در  
ـتـوان  . " زراعت بکلی برانداختیم  می

ای    در خـارج عـده " ( مباحثه کـرد 
ــھــا و   ــا و کــادت کــافــی از ادب

آرھا ھستنـد کـه    منشویکھا و اس 
) به این مباحثات مشغول بـاشـنـد 

از اصالحات ارضی  "  سرانجام " که  
ـر چـه چـیـزی   ـب انقالب کبیر اکت

ــشـود  مــا طــالـب آن  .  حـاصـل مـی
ـر سـر   نیستیم که اکنون وقت را ب
ـرا مـا   این مباحثات تلف کنیم زی
این مباحثه و تمامـی مـبـاحـثـات  

ـلـه مـبـارزه   مربوط به آن را بـوسـی
ولی نمیتوان مـنـکـر  .  حل میکنیم 

این واقعیت شد که دمـکـراتـھـای  
ـــا   ـــورژوا ھشـــت مـــاه ب خــرده ب
مالکین، که سنن سرواژ را حفـظ  

ولـی  "  سـازش کـردنـد " مینمودند،  
ما در عرض چند ھفته، ھـم ایـن  
مالکین و ھم تمام سنن آنھا را از  
ــی   ــکــل ــن روس ب روی ســرزمــی

 .برانداختیم 
حـقـوقـی زنـان یـا    مذھـب یـا بـی 

ستمگری نسبت به ملیتھای غیـر  
روس و نابرابری حقـوقـی آنـھـا را  

ھمه اینھا مسائل مربـوط  .  بگیرید 
ـقـالب بـورژوا  ـیـک  -به ان دمـکـرات

فرومایگان دمکراسی خـرده  . است 
ــن   ــاره ای ــاه درب ــورژوا ھشــت م ب
مطالب پرگویی میکردند؛ حـتـی  
ـیـسـت   یک کشور راقی جـھـان ن
که این مسائـل در آن در جـھـت  

دمکراتیـک تـا آخـر حـل  -بورژوا 
ــاشــد  ــن  .  شـده ب در کشــور مــا ای

ــگــذاری   ــون ــان ــه ق ــل ــوســی ــل ب مســائ
ـر تـا آخـر حـل شـده   ـب انقالب اکت

ما با مذھب چنانکه بـایـد  .  است 
ـم   شاید مبارزه کرده  ـی . ایم و مـیـکـن

ـر روس   ـتـھـای غـی ما به ھمه ملی
ــا   جــمــھــوری خــاص خــودشــان ب
مناطق خودمختار خاص خـودشـان  

در کشــور مــا یــک  .  ایــم   را داده 
ـتـی   چنین دنائت و پلیـدی و رذال
ـــا   ـــوقـــی و ی ـق ـــحــ ـی ــ ـر ب ــ ـی نـــظــ

الحقوقی زنان، این بـازمـانـده    ناقص 
ــز ســرواژ و قــرون   ــگــی نــفــرت ان
وسطی، که بورژوازی مـغـرض و  
ــورژوازی ک نــد ذھــن و   خــرده ب
مرعوب در ھمه کشورھای جھـان  
ـنـاء بـدان   ـث بدون کوچکتریـن اسـت

 .رنگ نو میزند، وجود ندارد 
ــھـا   ـن ــالب    -ھـمـه ای ـق مضــمـون ان

صـد و  .  دمکراتیک اسـت -بورژوا 
ـنـجـاه سـال   پنجاه تـا دویسـت و پ
پیش از این پیشوایان پیشگام ایـن  

ـم از یـک  ( انقالب   اگـر بـخـواھـی
یک صور ملی این طـراز کـلـی  
ـم ایـن   ـی ـم بـایـد بـگـوی سخن گویی

ــھـا  ـقـالب ــد  )  ان بـه مـردم وعــده دادن
ـرون   ـیـازات ق بشریت را از قید امـت

وسطائی، نابرابری زنان، امتیـازات  
یـا  ( دولتی فالن یـا بـھـمـان دیـن  

بـطـور  "  دینداری " و  "  اندیشه دینی " 
ـتـھـا  )  اعم  ـی ـری مـل ـراب و از قید ناب

ــد  ــد و اجــرا  .  بــرھــانــن وعــده دادن
ـنـد  .  نکردند  نمیتوانستند اجـرا کـن
احترام به مالکیت خصوصـی  "زیرا  

ــدس  ــود "  مــق ــع ب در انــقــالب  .  مــان
ملعون بـه  "  احترام " پرولتری ما این  

ــار مــلـعــون قــرون   ــار ســه ب ایـن آث
ــت  " وسـطـائـی و بـه ایـن   مـالـکـی

 .وجود نداشت " خصوصی مقدس 
ـقـالب   ولی برای آنکه فتوحـات ان

ــورژوا  دمــکــراتــیــک را بــرای  -ب
ـم،   ـی ـم کـن خلقھای روسیه تـحـکـی
ـر   ـم و جـلـوت ـروی ـر ب میبایست جلـوت

ـم  ـی مـا مسـائـل مـربـوط بـه  .  رفت
دمکراتیـک را در  -انقالب بورژوا 

ــان عــمــل و   ــری ــای راه، در ج اثــن
کـار  "  مـحـصـول فـرعـی " بمثـابـه  

سوسیالیستی عـمـده و واقـعـی و  
ـتـاری خـودمـان حـل  -انقالبی  ـرول پ

ـم  .  میکردیم  ـی ـت ما ھمیشه مـیـگـف
ــارزه   رفـرم، مـحـصـول فـرعـی مـب

ــاتــی اســت  ــق ــی طــب ــالب ــق مــا  .  ان
ـم   میگفتیم و در عمل ثابـت کـردی

دمکراتیک  -که اصالحات بورژوا 
ـری   ـت ـرول محصول فرعی انقـالب پ
ــی اســت  ــت ــالــیــس ــی ســوســی ــن ــع . ی

ـتـه شـود کـه ھـمـه   بجـاسـت گـف
ـنـگ   کائوتسکی  ـردی ـف ـل ھـا،    ھا، ھی
ــــف  ــــارت ــــف   م ـرن ـــ ــــا، چ ھـــــا،    ھ
ــک  ــت   ھــیــل ــه   وی ــک ــون ــا، ل ــا،    ھ ھ

ھـا و دیـگـر    ماکدونالدھا، توراتی 
ـم " قھرمانان مارکسیسم   ـی " دو و ن

ـنـد ایـن رابـطـه را درک   نتوانسـت
نخستین انقالب ضمن رشد  .  کنند 

ـیـابـد  . خود به انقالب دوم تحول می
ـقـالب اول را   انقالب دوم مسائل ان
ــد  . در جـریـان عـمـل حـل مـیـکـن

ـقـالب اول را   انقـالب دوم کـار ان
ـنـھـا  . تحکیم مینماید  مـبـارزه و ت

مبارزه است که معین میکنـد تـا  
ـقـالب اول مـوفـق   چه حـدودی ان
ـقـالب دوم تـحـول   خواھد شد به ان

 .یابد 
ــا یــکـی از   نـظــام شــوروی ھــمـان
تأییدات یـا مـظـاھـر آشـکـار ایـن  
ـقـالب   ـقـالب بـه ان تحـول یـک ان

نظـام شـوروی حـد  .   است   دیگری 
ـرای کـارگـران   اکثر دمکراتیسم ب
و دھقانان اسـت و در عـیـن حـال  
ـیـسـم   دال بر گسـسـت بـا دمـکـرات

 بمناسبت چھارمین سالگشت انقالب اکتبر
 لنین 
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ـیـدایـش طـراز نـویـن   بورژوائی و پ
ــی  ــراســی    -جــھــان تــاریــخــی دمــک

ـری یـا   ـت ـرول یعنـی دمـکـراسـی پ
 .دیکتاتوری پرولتاریاست 

بگذار سگان و خوکان بـورژوازی  
ــراســی خــرده   ــضــر و دمــک ــت مــح
ــن   ــال ای ــی کــه از دنــب ــورژوائ ب
بورژوازی میرود بخاطر ناکامیـھـا  
ـبـاھـات مـرتـکـبـه در امـر   و اشـت
ساختمان نظام شوروی ما بـارانـی  
ـر سـر   از لعنت و دشنام و استھزا ب

ای فـرامـوش    ما دقیقـه . ما ببارند 
ــھــا و   ــی ــم کــه نــاکــام ــی ــن ــک ــی ــم ن
اشتباھات ما واقـعـا زیـاد بـود و  

و اصوال مگر میـشـود  .  زیاد است 
در امر ایجاد طراز تا کنون نادیـده  
سازمان دولتی، بدون نـاکـامـی و  

ما پیـوسـتـه در  !  اشتباه عمل کرد 

ـبـاھـات   راه اصالح ناکامیھا و اشت
خودمان و بھبود انـطـبـاق عـمـلـی  
ــاقــی کــه   ــب ــط اصــول شــوروی، ان
بسیار و بسیار از حـد کـمـال دور  

ـم کـرد  ولـی  .  است مبارزه خـواھـی
ـیــم و   ــال ــخــود بــب مـا حـق داریــم ب
ــالــیــم کــه ســعــادت شــروع   ــب ــی م
ــوروی و   ــت ش ــان دول ــم ــاخــت س
بدینوسیلـه شـروع دوران نـویـن در  
ـقـه   تاریخ جھان، دوران سـلـطـه طـب
ـیـه کشـورھـای   نوین، که در کـل

داری سـتـمـکـش اسـت و    سرمایـه 
ھمه جـا بسـوی زنـدگـی نـویـن،  
ــورژوازی،   ــروزی بــر ب ــی بســوی پ
ــا،   ـرولــتـاری ــوری پ ــکـتـات بسـوی دی
ـیـت از یـوغ   بسوی خالصی انسان

سرمایه و جنگھای امپریالیـسـتـی  
ـرمـیـدارد، نصـیـب مـا شـده   گام ب

 .است 
ـیـسـتـی و   مسأله جنگھای امپریال

ـیـن  ـلـی سـرمـایـه    آن سیاست ب الـمـل
مالی که اکنون در ھـمـه جـھـان  
ــاگــزیــر مــوجــد   ــال دارد و ن اســتــی
جنگھای امپریالیـسـتـی جـدیـد و  
تشدید بیسابقه ستم ملی و غـارت  
و تاراج و اختناق خلقھـای نـاتـوان  
و عقب مانده و کوچک تـوسـط  

ـیـه " مشتی از دول    -اسـت،  "  راق
 مسـألـه  ١٩١٤ این مسأله از سال  

اساسی سیاست کلیه کشـورھـای  
ــیــن شــده اســت  ــره زم  -ایــن  .  ک

ــات و مــمـات دھـھــا   مسـألـه حـی
ای    ایـن مسـألـه .  میلیون نفر اسـت 

اســت در بــاره ایــن کــه آیــا در  

جنگ امپریالیستی بـعـدی، کـه  
بورژوازی در برابر انظار مـا آن را  
ـر انـظـار   ـراب تدارک میبیند و در ب

داری پـدیـد مـیـآیـد،    ما از سرمایه 
بیست میلیون نفر ھـالک شـدنـد،  
ــای   ــھ ــگ ــه جــن ــاضــاف آن ھــم ب

م نض م به آن که ھنـوز  "  کوچک " 
و آیـا در  )  ھم خاتمه نیافته اسـت 

ـنـده   ـر آی اگـر  ( این جنـگ نـاگـزی
شـصـت  )  داری حفظ شـود   سرمایه 

میلیون نفر مـعـلـول خـواھـنـد شـد  
بجای سی میلیون نفری که در  ( 

 مـعـلـول  ١٩١٨  تا  ١٩١٤ سالھای  
ـر مـا  .  یا نه )  اند   شده  ـب انقالب اکـت

 -در این مسأله ھم دوران تاریـخـی 
ـتـاح کـرده    جھانی تـازه  ـت ای را اف

ـــت  ـــورژوازی و  .  اس ـــه ب ـــدم خ
پامنبری خـوانـھـای وی یـعـنـی  

آرھا و منشویکھـا و تـمـامـی    اس 
ـــالح   ـــط ـــه اص ـــی ب ـراس ــ ـــک دم

ـیـسـتـی "  خـرده بـورژوایـی  "  سوسیال
تبدیل جنگ امپریالیسـتـی  " شعار  

ــی  را مســخــره  "  بـه جــنــگ داخــل
ولی این شـعـار یـگـانـه  . میکردند 

 -حقیقت منحصر از کار در آمـد  
ـرده    حقیقتی نامطلوب، خشن، بـی  پ

ـنـھـا درسـت    و بی   -امان، ھمـه ای
ـیـا   ولی حقیقتی در بیـن یـک دن

ــوق  ــھــای ف ــف    فــریــب ــعــاده ظــری ال
ـیـاد  .  شووینیستی و پاسیفیستی  بن
ـپـاشـد  صـلـح  .  این فریبھا فـرو مـی

ھر روزی  . بر ست افشاء شده است 
که میگذرد معنا و عواقب صلـح  
ورسای را که از صلح بر سـت ھـم  

ـری   ـیـشـت بدتر است، با بیرحـمـی ب
برای میلیونھـا و  .  افشاء مینماید 

میلیونھا مردمی که درباره عـلـل  
جنگ دیروز و جنـگ فـردا کـه  
در حال تکوین است میـانـدیشـنـد،  
ــب روز بــروز   ــت م ھــی ــیــق ــن حــق ای

ـر و واضـح  ـت ـر و مـؤکـدتــر    روشـن ت
ـــه  ـــود ک ـــش ـی ــ ـــگ  :  م ـن ــ از ج
 (мир)"  میـر " امپریالیستی و از  

ـر مـوجـب   امپریالیستی که بناگزی
اگـر امـالء  ( پیدایش آن مـیـشـود  

ـنـجـا دو   قدیم حفظ شده بود من ای
ــمــه   را بــه ھــر دو   [*]мирکــل

ـم  ـنـوشـت یـعـنـی از  )  معنای آن می
این دوزخ نمیتوان جز از راه مبـارزه  
ـلـشـویـکـی   ـقـالب ب بلشویکی و ان

 .رھایی جست 
ـیـسـتـھـا،   بگذار بورژوازی و پاسیف
ـرده بـــورژوازی،   ـرالـــھـــا و خــ ــ ژن

ـیـه    سرمایه  ـرھـا، کـل داران و فیلسـت
ــه   ــم ــن و ھ ــؤم ــان م ــحــی مســی

ھای انترناسیونال دوم و دو    شوالیه 
ـقـالب   نیم با ھاری تمام به ایـن ان

آنھا با ھیچ سیـالب  . دشنام بدھند 
غـیـظ و بـھـتـان و اکـاذیـب ایـن  

ــعــیــت جــھــانــی  ــاریــخــی را    -واق ت
نمیتوانند مه آلود کنند کـه، پـس  
از صـدھـا و ھـزارھـا سـال بــرای  
ـردگـان بـه جـنـگ   نخستین بـار ب

داران با اعالم آشـکـار ایـن    بین برده 
این جنگ بیـن  :  شعار پاسخ دادند 

ـم    برده  ـقـسـی داران را کـه ھـدفـش ت
ـردگـان   غنائم اسـت بـه جـنـگ ب

داران ھمه ملـل    ھمه ملل علیه برده 

 .تبدیل کنیم 
ـرای   پس از صدھا و ھزاران سـال ب
نخستین بار ایـن شـعـار از یـک  
انتظـار مـبـھـم و زبـون بـه یـک  

بـه  "  دقیـق "برنامه سیاسی روشن و  
مبارزه مؤثر میلیونـھـا سـتـمـکـش  
ــه   ــا، ب ــری پــرولــتــاری تــحــت رھــب
ـتـاریـا، بـه   ـرول ـروزی پ ـی نخستین پ
ـروی در امـر مـحـو   ـی ـیـن پ نخست
جنگھا، در امر اتـحـاد کـارگـران  
ــحــاد   ــه ات ــی ــیــه کشــورھــا عــل کــل
بورژوازی کشورھای مختلف، آن  
ــح و ھــم   بـورژوازی کـه ھـم صـل
جنگش بحساب بردگان سـرمـایـه،  
ــاب   ــس ــح ــزدوران، ب ــاب م ــس ــح ب
دھقانـان، بـحـسـاب زحـمـتـکـشـان  

 .است، مبدل گردید 
ــوز   ــن ــروزی ھ ــی ــن پ ــی ــت ــن نــخــس ای
ــن   ــھـایــی نــیـســت و ای ـیــروزی ن پ
ـر مـا بـا   ـب پیروزی را انقالب اکـت
سختیھا و دشـواریـھـای نـادیـده و  
رنجھای ناشنیده و یک سـلـسـلـه  
ناکامیھا و اشتبـاھـات عـظـیـمـی  

ـم، بـدسـت    که ما مرتـکـب شـده  ای
آورده است و اصوال مگـر مـیـشـد  
ـتـوانـد   که یک خلق عقب مانده ب
ـر   ـبـاه ب بدون ناکامی و بـدون اشـت
ـریـن   جنگھای امپریالیستی مقتدرت

ترین کشورھای کره زمیـن    و راقی 
ــد  ــن ــه ک ــب ــل ــه  !  غ مــا از اقــرار ب

ـروا نـداریــم و   ــبـاھــات خــود پ اشـت
ھشیارانه به آنھا خواھیم نگـریسـت  
ـبـاھـات را   تا شیوه رفـع ایـن اشـت

ـم  ولـی واقـعـیـت بـجـای  .  بیاموزی
پس از صـدھـا و  : خود باقی است 

ـیـن بـار   ـرای نـخـسـت ھزارھا سال ب
ـیـن  "  پاسخ دادن "وعده   به جنـگ ب
ـردگـان    برده  ـقـالب ب داران بوسیلـه ان

ـرده  داران تـا    علیه ھمه و ھرگونـه ب
و علی رغم ھـمـه    -آخر ایفا شده  

 .مشکالت ایفا میگردد 
ـم   ما این کار را شـروع کـرده  و  .  ای

اما اینکه آیا چه مـوقـع و طـی  
ـرھـای کـدام   ـت ـرول چه مدتـی و پ
ــجــام   ــه ســران ــن امــر را ب ــت ای مـل
خواھنـد رسـانـد مسـألـه اسـاسـی  

مسأله اساسـی ایـن اسـت  .  نیست 
که یخ از جا کنده شده و بحرکت  
درآمده است، جـاده بـاز شـده، راه  

 .نشان داده شده است 
داران ھمه کشـورھـا،    آقایان سرمایه 

ـر  "  میـھـن " که   ـراب ـنـی را در ب ژاپ
" مـیـھـن " آمـریـکـایـی و  "  میـھـن " 

ـرابــر  " مــیـھــن " آمـریـکــایـی را در ب
فرانسـوی را در  "  میھن " ژاپنی و  

ـره  "  میھن " برابر   ـیـسـی و غـی انـگـل
، به سالوسی خـود  " دفاع میکنید " 

ـیـه !  ادامه دھید  ھـای    آقـایـان شـوال
انترناسیونال دو و دو و نیم و ھـمـه  
ـرھـای   ـیـسـت ـل ـی خرده بورژواھـا و ف
ــا   ــسـت ســراسـر جــھـان، ب ـفــی پـاســی

جـدیـدی  "  ھای بـال   بیانیه " نگارش  
طبق نمونه بیانیه بال مـورخ سـال  ( 

از مسـألـه  "  طفره رفتن "به  ) ١٩١٢ 
ـیـه   مربوط به وسـائـل مـبـارزه عـل
ـیـسـتـی ادامـه   ـریـال جنگھـای امـپ

نخستین انقالب بلشـویـکـی  !  دھید 
ـیـون مـردم روی   نخستین صد میل
ــگ   ــن را از چــنــگ جــن زمــی
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امپریالیستی و جھان امپریالیستـی  
انقالبھای بـعـدی تـمـام  .  بدر آورد 

ــن   ــی ــن ــنــگ چ ــریــت را از چ بش
ــدر   ــن جــھــانـی ب ـی جـنــگ و چــن

 .خواھند کشید 
ـریـن و   آخرین و مھمترین و دشـوارت

ترین کارھای ما سـاخـتـمـان    ناتمام 
ـتـصـادی    اقتصادی و پی  ریـزی اق

ـیـسـتـی    برای   بنای نوین سـوسـیـال
بجای بنای مـنـھـدم فـئـودالـی و  

. داری اسـت   نیمه منھدم سـرمـایـه 
ـریـن   ما در این مھمترین و دشـوارت

کار خود بیش از ھمه ناکامـی و  
ـم   اشتباه داشتـه  و اصـوال مـگـر  .  ای

میشود چنین کـاری را کـه در  
مقیاس جھانی تازگی دارد بـدون  

ولـی  !  ناکامی و اشتباه انجام داد 
ایم و در کـار    ما آن را آغاز کرده 

اتفاقا ھمین حـاال مـا  .  اجرای آنیم 
ـتـصـادی  " به کمک   سـیـاسـت اق

ــویــن  ــه  "  ن ــل ــس ــل خــودمــان یــک س
ــاھــات خــودمــان را اصــالح   ــب اشـت
ـریــم کــه   ـیــم و فـرامــیـگــی مـیـکــن
ـقـانـی   چگونه در کشور خـرده دھ
ـبـاھـات   باید بدون ارتکاب این اشـت
ـیـسـم را ادامـه   ساختمان سـوسـیـال

 .داد 
. دشواریھا را حد و حصری نیسـت 

ما به مبارزه با دشـواریـھـای بـی  
ـیـھـوده  .  ایم   حد و حصر خو گرفته  ب

نیسـت کـه مـا را دشـمـنـان مـا  
ــدگــان  "  ســنــگ خــارا "  ــمــایــن و ن
ــن "  ــک ــوان ش ــخ ــت اســت ــاس " ســی

ــده  ــد   نـامــی و    -ولــی مـا ایضــا  .  ان
ـنـی   ـر    -الاقل تـا حـدود مـعـی ھـن

ـــالب   ــه در انــق ــگــری را ک دی
ـم، کــه    ضـروری اسـت آمــوخـتـه  ای

ـر   ـی عبارتست از نرمش، امکان تغی
سریع و آنی تاکتیک خود بـا در  
ـر یـافـتـه   ـی ـی نظر گرفتن شرایط تغ
ـیـل   ابژکتیف و انتخاب راه دیگر ن
به ھدف در صورتیکه راه گذشـتـه  

در دوران معینی از زمـان خـالف  
ـر مـمـکـن از آب   مصلحت و غـی

 .درآید 
ما، کـه امـواج شـور و ھـیـجـان  
برانگیخته بودمان و نخـسـت شـور  
و ھیجان سیـاسـی و سـپـس شـور  
ـرانـگـیـخـتـه   جنگی را در خـلـق ب
ـر   ـم کـه ب بودیم، حساب مـیـکـردی
زمینه این شور و ھیجـان وظـایـف  
اقتصادی به ھمان درجه عظیـم را  

) نظیر وظایف سیاسی و جنـگـی ( 
ـم  ــی ســازی ــمــا عــمــل ــی ــق مــا  .  مسـت

ـر   حساب میکردیم و شاید ھم بـھـت
ـم بـدون آنـکـه بـانـدازه   است بگویی
ــیــم فــرض   کــافــی حســاب کــن
ـم   ـی ـق میکردیم که بـا اوامـر مسـت
ـتـی و   ـیـد دول ـری تـول ـت دولت پرول
ـتـی را بـه   توزیع محـصـوالت دول

شیوه کمونیستی در یک کشـور  
جریـان  .  خرده دھقانی عملی سازیم 

. زندگی اشتباه مـا را نشـان داد 
ـقـالـی   ـت یک سـلـسـلـه مـراحـل ان

ــه  ــی ســرمــای ــی و    یـعــن داری دولــت
سوسیالیسم لزوم یافت تا انتقال بـه  
ـم و آن   ـی کمونیسم را تدارک ببین
ــوات   ــی کــه ســن ــا فـعــالــیــت ھـم ب
مدیدی بطول میانجامـد تـدارک  

باید بـخـود زحـمـت دھـیـد  .  ببینیم 
ـم شـور و   ـی ـق که نه بر زمینه مست
ھیجان، بلکه به کـمـک شـور و  

ـر   ـی ھیجانی که مولود انقالب کـب
ـفـع و ذیـعـالقـه   ـن است، بر اسال ذی
ـر اسـاس اصـل   کردن اشخاص و ب
ــای   ــھ ــخــســت پــل ــی، ن ــازرگــان ب
استواری را کـه در کشـور خـرده  
ـتـی و   ـیـن سـرمـایـه دول دھقانی ب
سوسیالیسم قرار میگیرد بسـازیـد؛  
ـیـسـم   در غیر این صورت به کـمـون
نزدیک نخواھید شد، در غیر ایـن  
ـر   ـف ـیـون ن صورت دھھا و دھھا میل
. را به کمونیسم نخـواھـیـد رسـانـد 

ـیـن حـکـم کـرده   زندگی بمـا چـن
ـقـالب  .  است  سیر عینی تکامل ان

 .بما چنین حکم کرده است 
و ما، که در عـرض سـه چـھـار  
سال شیوه چـرخشـھـای سـریـع را  

ھنگامی که چرخش سریع الزم  ( 
ایم، حـاال بـا    اندکی آموخته )  است 

گر چـه  ( پشتکار و دقت و جدیت  
ھنوز به اندازه کافی با پشـتـکـار  
ـیـق و بـه   و بـه انـدازه کـافـی دق

ـیـسـت  بـه  )  اندازه کافی مجدانه ن
آموختن شیوه چرخش نوین، یعنـی  

ــن "  ــوی ــادی ن ــص ــت اقــت ــاس " ســی
دولت پرولتری باید بـه  .  ایم   پرداخته 
محتاط و جـدی و  "  ارباب " یک  

قابل و یک تـاجـر عـمـده فـروش  
ـر    -کار آزموده بـدل شـود   در غـی

ـتـوانـد کشـور خـرده   ـی اینصورت نم
ـر   دھقانی را از لحاظ اقتصـادی ب

روی پای خود استوار کنـد و در  
ـر   شرایط کنونـی در کـنـار بـاخـت

ـــه  ـــای ـرم ـــوز  ( داری    ســ ـن ــ کـــه ھ
راه دیـگـری  )  داری اسـت   سرمایـه 

ـیـسـم وجـود   برای انتقال بـه کـمـون
تاجر عمـده فـروش گـویـی  . ندارد 

آنچنان تیپ اقتصادی اسـت کـه  
از کمونیسم بـه انـدازه زمـیـن تـا  

ولی ایـن یـکـی  .  آسمان دور است 
از آن تضادھایی است کـه مـا را  
ـتـصـاد   در زنـدگـی جـوشـان از اق
خرده دھقانی بیـرون مـیـآورد و از  

ــه  ــه    طـریـق سـرمـای ــی ب ـت داری دول
ـفـع کـردن  .  سوسیالیسم میبـرد  ـن ذی

اشخاص سطح تولید را باال میبـرد  
ـر ھـر چـیـز   ـرای مـا مـقـدم ب و ب
ـیـمـتـی کـه   افزایش تولید به ھر ق

بـازرگـانـی عـمـده  .  شده الزم است 

فروشی، میلیونھا دھقان خـرده پـا  
ـتـصـادی مـتـحــد   را از لـحـاظ اق
میکند بدین ترتیـب کـه آنـھـا را  
ذینفع ساخته، بھم پیوند میدھـد و  
بـه مـرحــلـه آتــی یـعــنـی بســوی  
ـیـونـد   شکلھای مختلف اتحاد و پ

ھـم  .  در خود تولید سـوق مـیـدھـد 
اکـنـون مـا بـه تـجـدیـد سـازمــان  
ـتـصـادی   ضروری در سـیـاسـت اق

ــم   خــود دســت زده  مــا در ایــن  .  ای
زمینه موفقیتھای چندی بـدسـت  

ایم که راست است کوچـک    آورده 
و جزئی است ولی بـه ھـر جـھـت  

ـردیـد اسـت  مـا  .  موفقیـت بـدون ت
ـم " اکنون در این رشته   جـدیـد  "  عـل

. کالس تھیه را به پایان میرسانیـم 
اگر ما بـا اسـتـواری و مصـر انـه  
تعلیم بگیریم و ھر گام خود را بـا  
ـم و از   ـی تجربه عملی وارسی کـن
تغییر و تبدیل مـکـرر آنـچـه کـه  

ایم نترسیم و اشتبـاھـات    شروع کرده 
خود را اصالح کنیم و با دقت در  
ـم،   ـی معنای آن غور و بررسی نمـای
در آنصــورت بــه کــالس بــعــدی  

ـم یـافـت  مـا تـمـام  .  ارتقاء خـواھـی
ــی "  ــحــصــیــل ــواھــیــم  "  دوره ت را خ

گـرچـه اوضـاع و احـوال  .  گذراند 
اقتصادی و سـیـاسـی جـھـان ایـن  

ـر    امر را بسی طوالنی  تر و دشـوارت
از آن کرده است که مطـلـوب مـا  

به ھر قیمتی که باشد و ھـر  .  بود 
ـقـال،   ـت قدر ھـم مصـائـب دوران ان
ـرانـی   یعنی فقر و گرسنگی و وی
دشوار باشد، مـا روحـیـه خـود را  
نخواھیم باخت و کار خـود را بـه  

 . فرجام ظفرنمونش خواھیم رساند 
 

 
 

 ١٩٢١  اکتبر سال  ١٤ 
بـه زبـان  )  میـر (  мирکلمه  [*] 

اسـت  "  جھان "روسی ھم به معنای  
ولـی در  "  صـلـح " و ھم به معنای  

 .سابق امالی آنھا یکی نبود 
،  ٢٣٤ ، شــمــاره  " پــراودا " روزنـامــه  

 ١٩٢١  اکتبر سال  ١٨ مورخ  
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در مورد  :  انترناسیونال 
لنین و لنینیسم چطور؟ آیا  
لنینیسم نیازمند بازبینی  
وز   ن ا ھ م ا ش ت؟ آی س نی
ست   ی ن ی ن ان را ل خودت

 میدانید؟ 
 

زمانھ  :  منصور حکمت 
طوری است کھ قبل از  
پاسخ بھ اینگونھ سواالت  
باید بدوا مقوالتمان را  

اگر بحث  .  تعریف کنیم 
بر سر ارزیابی واقعی  
ت و   ح ن، ص ی ن از ل
رات و   ظ ت ن ال اص
پراتیکش از نقطھ نظر  
مارکسیسم، سھمش در  
ی   الب ل انق کر و عم تف
ر   ی ظ ر و ن ارگ ھ ک ق ب ط
اینھا باشد، باید بگویم کھ  
البتھ من یک لنینیست  

ن  .  ھستم  نی ن ل ر م بنظ
یک مارکسیست اصیل  
با برداشتی اساسا درست  
گرش و یک   ن ن از ای
ش   ب ن ح ج ر صال ب رھ
ھ   ق ب ی ط ت س ی ال ی سوس

 .کارگر جھانی بود 
 

لنینیسم بعنوان یک لقب  
ر " و   ت ی رت ز  "  زی ای م ت م

کننده جناحھا و گرایشات  
معینی در جنبش موسوم  
بھ کمونیسم تاریخچھ  
خودش را دارد و ابداع  
کنندگان اولیھ این لقب  
در دوران استالین و یا  
ھ در   ی ک ات ان ری ج
انشعابات بعدی در بستر  
م   س ی ون م ن ک ی ای م رس
ت   س ی ارکس وان م ن ع
ھ   ت رجس ست را ب ن ی ن ل

کردند، از این عناوین  
درست مانند بسیاری از  
ات   الح ط اص
مارکسیستی دیگر برای  
بیان اختالفات و منافع  
ر   ی ا غ دت م ی و ع ن ی زم
ود   تی ای س یس یال سوس

بنظر من اینھا  .  جستھ اند 
نھ فقط سوء استفاده ھایی  
وده   ن ب ی ن ار ل ب ت از اع
است، بلکھ لنینیسم بھ  
ن از آن   ری کھ م ی ب تع
دارم کامال در تقابل با  

" لنینیست ھا " اینگونھ  
رد  ی گ ی رار م ن  .  ق خ س

ھ   ز ب ی ورژوا ن ان ب وی گ
سھم خود میکوشند تا کل  
تجربھ شوروی را بپای  
ند و آن را   ویس ن ن ب ی لن
امتداد طبیعی خط مشی  

این  .  لنینی قلمداد کنند 
البتھ امروز بیشتر مد  

اینھا فراموش  .  شده است 
ھ در روز   د ک ن ن ک ی م
ع   ط ق ودش، در م خ
انقالب اکتبر، حتی خود  
بورژوازی علنا بھ مقام  
لنین بعنوان یک انقالبی  
ت   دال واه و ع آزادی خ
. طلب اذعان کرده است 

واقعیت اینست کھ لنینیسم  
ال   م ار و اع ک ھ در اف ن
ر   م ب اک زاب ح اح
شوروی و چین و آلبانی  
و نھ در تجربھ اجتماعی  
وروی   ی ش اس ی و س

این  .  نمایندگی نمیشود 

احزاب و این تجربھ بر  
مسخ تمام و کمال لنین و  
ا   ن داف او ب ار و اھ ک اف

د  ده ان ده  .  ش ن ای م ن ن ی ن ل
پرشور برابری و آزادی  
ود  ت ب ی ان . و انس

وری و   ات ت ک دی
بوروکراسی و سرکوب  
ان و   ف ن ی و ص ل م
چ   ی ا ھ ت را ب وش گ
توجیھی نمیشود بھ لنین  

 .چسباند 
 

از نقطھ نظر اندیشھ و  
ی   ت س ی ارکس یک م رات پ
لنین مقام برجستھ ای  

اینگونھ فرمولبندی  .  دارد 
ھ   ا ک م،  " ھ س ی ن ی ن ل

م دوره   س ی ارکس م
و غیره  "  امپریالیسم است 

بنظر من پیش پا افتاده  
اھمیت لنین و سھم  .  است 

مشخص لنین در جنبش  
اید در   تی را ب یس کمون
ھ او   ی ک طھ روشن راب
میان تئوری و پراتیک  
انقالبی برقرار میکند  

بنظر من  .  جستجو کرد 
لنین تجسم تمام و کمال  
ر   ی ب ع ھ ت اداری ب وف
م   س ی ون م ارکس از ک م

وان   ن ع م  " ب س ی ال ری ات م
ک  ی رات ت "  پ م  .  اس ھ س

ویژه لنین، درک نقش  
ھ   ق ب ی ط الب ق اراده ان
ادی   ر م ی ر در س ارگ ک
جامعھ سرمایھ داری و  

درک دامنھ عمل عنصر  
فعالھ انقالب کارگری بر  
زمینھ عینیات اجتماعی  

لنین  .  در ھر دوره است 
نگرش تکاملی و انفعالی  
حاکم بھ انترناسیونال دوم  
ان   م د و ھ ب ران ق را ع
ی را از   ال ع ر ف ی ب ع ت
کمونیسم بدست داد کھ  
س   ارک ر م ظ ورد ن م

اگر بخواھم بحثم  .  است 
را ساده کنم، سوسیالیسم  
ا   دت م ن ع ی ن ل از ل ب ق

ودن و  "  روری ب ض
ودن  ر ب ذی اپ اب ن ن ت " اج

م را از   س ی ال ی وس س
ت  . مارکس آموختھ اس

ن   ی ن ری " ل ذی کان پ " ام
ن   م در ای س ی ال ی وس س
عصر را تاکید میکند و  
عمال دست بکار تحقق  

درک لنین از  .  آن میشود 
تاریخ و از نقش پراتیک  
انقالبی طبقات در تحول  
ا   ق ی م ی ع خ اری ت

لنین  .  مارکسیستی است 
برای این پراتیک جا باز  
میکند و آن را سازمان  

میدانم کھ تعابیر  .  میدھد 
ا خرده   دت م دی و ع ع ب
ت   ی م ی از اھ ورژوای ب
ل   م ھ و ع عال صر ف عن
ھ   ک رگ ھ ی ی ب الب ق ان
ولونتاریستی، الیتیستی و  
ھ در   ران ھ گ ئ وط ت

اما  .  سوسیالیسم منجر شد 
ھر مطالعھ ساده نظرات  
ن   ی ن اسی ل ی ل س م و ع
نشان میدھد کھ او از این  
راست  ب اریسم م ت ون . ول

زیرا اوال، عمل انقالبی  
ی   وم ھ ف ن م ی ن رای ل ب

اجتماعی و طبقاتی دارد  
و ثانیا، لنین بھیچوجھ از  
شرایط عینی و عینیات  
ھ   ن ھ دام ی ک اع م ت اج
پراتیک انقالبی طبقھ را  
محدود و مشروط میکند  

 .انتزاع نمیکند 
 

بنظر من برای ھر کس  
ھ   م ن س ی ال ی وس ھ س ھ ب ک
ده آل   ک ای وان ی ن ع ب
تزئینی، بلکھ بعنوان یک  
امر عاجل و عملی نگاه  
میکند، برای ھر کس کھ  
ی   ل م ق ع ق ح ھ ت ب
الب   ق م و ان س ی ال ی وس س
د،   یکن کر م کارگری ف
لنین بعنوان یک متفکر  
و رھبر سیاسی ھمواره  
یک منشاء غنی آموزش  

 .و الھام خواھد بود 
 
ھ  (  ت وش ی از ن ش خ ب
ان  "  ھ م و ج س ی ارکس م

 ")امروز 

 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

!در باره لنینیسیم  
 مصاحبه با منصور حکمت  
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،  ١٩٤٠  اوت  ٢١   روز  
ی از   ك ی، ی ك روتس ون ت ئ ل
ای   ھ ت ن شخصی ری ت زرگ ب

  ٦٠ انقالب روسیھ در سن  
سالگی و در حالی كھ در  
مكزیك در تبعید بھ سر می  
ی از   ك ت ی ھ دس رد، ب ب
ھ قتل   مأموران ك گ ب ب

 .رسید 
بخش اعظم كمونیستھای  
ایرانی تروتسكی را خوب  

ھ  .  نمی شناسند  ھ ب این مسئل
اول  .  نظر من دو دلیل دارد 

اینكھ چپ ایران شاید بیشتر  
از ھر جای دیگر دنیا تحت  
م   قی تأثیر آموزه ھای مست
ف و   ری ح ای ت وھ دگ ن ل ب

ن، از    دروغ  ی ال ی است ن پراك
ود  وده ب زب ت ال ح ان . ك

تصویر تروتسكی از ھمھ  
عكسھای دستھ جمعی و نام  
او از ھر سند و كتابی حذف  

ھ در  .  شد  ی ای ك ك روتس ت
ال     ٢٦ ، در سن  ١٩٠٥ س

قالب و   ر ان ب گی رھ سال
مھمترین ابزار آن انقالب،  
یعنی شورای شھر پتروگراد  

 بعد  ١٩١٧ در انقالب  .  بود 
ن   ری ی ت ن از اصل ی ن از ل
رھبران این انقالب، و باز  
رھبر مھمترین ابزار آن،  

ارتش  .  شورای پتروگراد شد 
ان داد و   ازم رخ را س س
رھبری كرد و ضدانقالب  
. ارتش سفید را شكست داد 

ھا   ھ تن یك چنین شخصیتی ن

الب   ق خ ان اری اد و ت ن از اس
روسیھ بھ معنای واقعی كلمھ  
كھ تصویری   حذف شد، بل
ضدكمونیست و ضد انقالب  
روسیھ و طرفدار فاشیسم از  

در  .  او بدست داده می شد 
اب   ت زب  " ك خ ح اری ت
اتحاد  )  بلشویك ( كمونیست  

وروی، دوره   ر ش ی اھ م ج
، كھ در بین چپھای  " مختصر 

  ٥٧ ایران در دوره انقالب  
دست بدست می شد، حتی  

یك كلمھ از تروتسكی بعنوان  
فردی كھ كوچكترین كار  
مثبتی در زندگی سیاسی اش  

ھر  .  كرده، اشاره نشده است 
جائی كھ اسمی از او آورده  
شده، بعنوان سردستھ یك باند  
و آدم خرابكار و ضد لنین از  

ھمین  .  او نام برده شده است 
تصویر بھ ایران ھم صادر  

 !شد 
د این باشد   دلیل دوم ھم شای
ھایی   كھ احزاب و شخصیت

" تروتسكیست " كھ تحت نام  
فعالیت می كنند جملگی از  
اسالم سیاسی و مشخصا  
ی   الم وری اس ھ م جم رژی

این  .  دفاع كرده و می كنند 

خود باعث این می شود كھ  
ران   ی در ای وان ر ج ت م ك
ال   ب د دن ی نشان دھ ت رغب
شناختن شخصیتی برود كھ  

ش "  داران رف ان  "  ط ت دوس
نزدیك و جان بر كف رژیم  

د  ن ت ی ھس ل  !  اسالم در اوای
انقالب شناختھ شده ترین فرد  
تروتسكیست در ایران بابك  
اور   ھ مش ود ك ی ب رای زھ
دولت اسالمی و جناح بنی  

ود  ده ب در ش ھ  .  ص م ھ

تروتسكیستھا ذوق زده چاوز  
و دولت او ھستند كھ او ھم  

جانی احمدی نژاد    رفیق جان 
 .بود 
 

ھ این   این اما بی انصافی ب
خ   اری زرگ ت ت ب شخصی
است كھ با گروه ھای حاشیھ  
ا از   ود و ی ھ ش ت اخ ن ای ش
ندگوھای استالین   طریق بل

 .سراغ او برویم 
 

 تاریخ انقالب روسیه
در این یادداشت من قصد  
دارم  . معرفی تروتسكی را ن

م می   در سالروز قتلش دل
خواھد كتابی كھ بھ نظر من  

واقعا یك شاھكار بی نظیر  
ھم ادبی و ھم تاریخی است  

م  ن ی ك رف ع خ  : " را م اری ت
این شاھكار  ".  انقالب روسیھ 

 جلدی را ھر زمانی می  ٣ 
شود خواند و لذت برد، اما  
ھ   ھ ك ان ن دوره و زم در ای
ی و   الب ق والت ان ح ت
اعتراضات دنیا را فراگرفتھ  
اب و   ت ن ك دن ای وان د، خ ان
درس گرفتن از بزرگترین  
واقعھ تاریخ بشری، انقالب  

این كتاب  ! اكتبر، حیاتی است 
بھ سئواالت آكتیویستی كھ  
در قلب انقالب است و دنبال  
جواب درست برای اتخاذ  
تاكتیك و سیاست درست می  

خواننده با  .  گردد را می دھد 
جایگاه اشخاص در رھبری  

ھای انقالبی،    انقالب، تشكل 
حزب رھبر انقالب، دسیسھ  
ھای احتمالی ضد انقالب و  
. غیره و غیره آشنا می شود 

تروتسكی در ھمان ابتدای  
ل   ث ھ م د ك وی اب می گ ت ك
ن   ی ای دروغ ھ ت س ی ال ژورن

دعی   ی " م ی طرف ی  " ب ، ب
درست می  .  طرف نیست 

د  وی روتسكی خود از  .  گ ت
ھ   ھمان روز ورود بھ روسی
در ماه مھ، لحظھ بھ لحظھ  
این انقالب را رھبری می  

 .كند 
تروتسكی تصویری جامع از  

شرایط روسیھ قبل از انقالب  
ھ   د ك ی دھ ده م ن ھ خوان ب
چگونھ ھمین شرایط خود بھ  
نوعی روسیھ را بھ حالت  

ده بود  مردم  .  انفجاری رسان
روسیھ در شرایطی دست بھ  

 میلیون  ١٥ قیام زدند كھ تزار  
نفر از جوانان این كشور را  
بھ سربازی گرفتھ و بخش  
اعظمشان را عازم جبھھ  

از این  .  ھای جنگ كرده بود 
 و نیم میلیون نفر  ٢ تعداد،  

جانشان را در جبھھ ھا از  
دست دادند و ھمان تعداد ھم  
یا اسیر جنگی شده و یا در  
د  . این جنگ معلول شده بودن

فقر بی حد و حسابی جامعھ  
ود  ھ ب راگرفت . روسیھ را ف

اعتراضات بھ كمبود نان و  

سوخت در سرمای سوزان  
اد   ع ر روز اب ھ ھ ی روس
ی   ود م ھ خ ری ب ت ع ی وس

تروتسكی اما صرف  . گرفتند 
این شرایط فقر و فالكت را  
د  . برای انقالب كافی نمی دان

در پیشگفتار بھ جلد دو و سھ  
محرومیتھای  : " می نویسد 

رای   ی ب ای ھ ن ھ ت صرف ب
برانگیختن مردم بھ قیام كافی  

اگر چنین بود، توده  .  نیست 
د  . ھا ھمیشھ در قیام می بودن

برای در گرفتن قیام الزم  
م   است كھ ورشكستی رژی
ود و   ال ش رم ا ب ع ط ق
محرومیتھا را تحمل ناپذیر  

ازد  ر آن،  .  س الوه ب و ع
شرایط و اندیشھ ھای جدید  
باید چشم انداز انقالبی تازه  
د  ن . ای برای توده ھا باز كن

آنگاه ھمان توده ھا بھ خاطر  
ھ آن   دی ك ن م داف ارج اھ

 در سالگرد انقالب اکتبر 
 معرفی یك شاھكار

 ناصر اصغری 

محرومیتھای صرف به تنھایی برای بـرانـگـیـخـتـن مـردم بـه قـیـام  " 
. اگر چنین بود، توده ھا ھمیشه در قـیـام مـی بـودنـد .  كافی نیست 

برای در گرفتن قیام الزم است كه ورشكـسـتـی رژیـم قـطـعـا بـرمـال  
و عـالوه بـر آن، شـرایـط و  .  شود و محرومیتھا را تحمل ناپذیر سازد 

اندیشه ھای جدید باید چشم انداز انقالبی تـازه ای بـرای تـوده ھـا  
آنگاه ھمان توده ھـا بـه خـاطـر اھـداف ارجـمـنـدی كـه آن  .  باز كنند 

اندیشه ھای جدید در پیش نھاده است، نشان خـواھـنـد داد كـه تـاب  
 ." تحمل محرومیتھای دو چندان و سه چندان را نیز دارند 
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اندیشھ ھای جدید در پیش  
نھاده است، نشان خواھند داد  
كھ تاب تحمل محرومیتھای  
دو چندان و سھ چندان را نیز  

و برای توضیح این  ."  دارند 
مسئلھ است كھ جایگاه حزب  
ن و   ی ن الب، ل ق ر ان ب رھ
ای   ھ ویست ی ت ران و آك ب رھ
حاضر در خیابانھا، كارخانھ  
ھا و مھمتر در شورای شھر  

 .پتروگراد را نشان می دھد 
الب  " با خواندن   تاریخ انق

، خواننده با لنین بھتر  "روسیھ 
فرق لنین را با  . آشنا می شود 

دیگر رھبران حزب بلشویك  
تیزبینی این  .  متوجھ می شود 

رھبر استوار را بھتر متوجھ  
می شود و قدر این استواری  

نزدیكی  .  را بھتر می داند 
قبل  ( رھبری حزب بلشویك  

ھ  با  )  از ورود لنین بھ روسی
منشویكھا را می بیند و ھمھ  
اینھا را تروتسكی با فاكت و  
د  ی دھ ان م د نش واھ . ش

خواننده منشویكھا و سوسیال  
رولوسیونرھا را بھتر می  

د  اس ن ن  .  ش ی ای ك روتس ت
واقعیت را نشان می دھد كھ  
در بین دو انقالب فوریھ و  
اكتبر، این ھمدستی سوسیال  
رولوسیونرھا و منشویكھا  
ا   راد ب روگ ت ورای پ در ش
ھا و دیگر احزاب و   كادت
ورژوا در   ای ب ھ ت شخصی
ھ   ود ك ت ب وق ت م دول
مشكالت مملكت را زیادتر  

می گوید كھ اگر با  .  كرد 
سرنگونی تزار در فوریھ  
دولت موقت اعالم آتش بس  
می كرد، امكان اجتناب از  
ردم   ھ م دی ك ع الت ب ك مش
روسیھ با آن دست بھ گریبان  

 .شدند، بسیار محتمل بود 
كمونیستی كھ برخورد آن  
ون   ی چ ران ب ع رھ وق م
كامنوف و استالین بھ دولت  
موقت و غیره را از زبان  
تاریخنویسان رسمی اتحاد  

ده   وان ر شوروی خ اھی م ج
ت   ی م د اھ وان می ت است، ن

لنین را درك  " تزھای آوریل "
عمدتا  "  تزھای آوریل . " كند 

در شرایطی نوشتھ و ارائھ  
می شوند كھ بخش عظیمی  
از رھبران حزب بلشویك  
سیاستھایی مثل سیاستھای  
منشویكھا اتخاذ كرده بودند و  
تروتسكی این را با جدال  
سیاسی لنین در درون خود  
ی   ان م ك نش وی ش ل حزب ب

در نظرات و بحثھای  .  دھد 
سردبیران نشریات حزب  
رد و   ی ی گ ی م ك پ وی ش ل ب
تالش لنین برای راه نشان  
دادن ھركولی را نشان می  

 .دھد 
ل   ك ط ش ی شرای ك روتس ت
ان   ن ارگ ری ت م ھ ری م ی گ
ر   ھ ورای ش الب، ش ق ان
پتروگراد را توضیح می  

د  ن  .  دھ ی ای ب ھ ش ك م كش
نمایندگان در این شورا كھ بھ  

ھا و   ویك لش ان ب مرور زم
نظرات لنین از اقلیتی مطلق  
بھ اكثریتی مطلق شیفت  
كردند را بھ دقت توضیح  

قدرت دوگانھ را ھم  . می دھد 
زی   ی ت و ت ان دق م ا ھ ب

یك نكتھ كھ  . توضیح می دھد 
در این كتاب برجستھ است،  
ن   ی ن اری ل وشی زی و ھ ی ت

لنین حتی آنجا كھ در  . است 
كنگره حزبی فقط یك رأی  
می آورد با حوصلھ نظرش  

را توضیح می دھد و بھ  
تا  ( مرور زمان   زمانی نسب

آن موضع را موضع  )  كوتاه 
د  با اتخاذ  .  كل حزب می كن

سیاستھای درست، فعالین  
حزب سوسیال دمكرات را  
كھ سالھاست دیگر از فعالیت  
حزبی و گاھا از سیاست ھم  
ھ   د، ب ھ ان ت رف اره گ ن ك
نین حذب می   سیاستھای ل

 .شوند 
تروتسكی با خودداری از  
نوشتن موارد حاشیھ ای، ھر  
فصل كتاب را بھ یك واقعھ  
و جدال و شرایط مھمی كھ  
انقالب باید از آن عبور می  
ودش   دف خ ھ ھ ا ب كرد ت
. برسد، اختصاص می دھد 

برای تروتسكی، راسپوتین  
صرفا یك شخصیت مست و  
ھ   ت ك س ی ذران ن گ وش خ
مطبوعات نیمھ لیبرال روس  
درباره رابطھ نامشروع وی  
با تزارینا پچ پچ ژورنالیستی  

سر داده اند، بلكھ شخصیتی  
ھ آن   است در متن منتھی ب

او در ھمین رابطھ  .  انقالب 
ایده بركنار كردن تزار بدون  

كاخ  " دخالت توده ھا و در  
ی  اھ ادش وان  "  پ ن ت ع ح ت

ھ  "  اندیشھ انقالب كاخی "  ب
دقت توضیح می دھد و چرا  

 .این ایده عملی نشد 
دن   وان الب  " خ ق خ ان اری ت

نھ تنھا بھ خود من  "  روسیھ 
كمك كرد تا انقالب روسیھ،  
لنین، بلشویكھا، منشویكھا و  
دولت موقت و غیره را بھتر  
بشناسم، بلكھ چپ ایران را  

با خواندن  .  ھم بھتر بشناسم 
این كتاب خواننده بھ جایگاه  
متد تروتسكی و لنین بھ خود  
مقولھ انقالب عمیقتر پی می  

 .برد 
كتابی  " تاریخ انقالب روسیھ "

ن   ری ت ھ طح ب ت در س اس
كتابھایی كھ تاکنون نوشتھ  

كتابی است در  .  شده است 
ال " سطح   یت س "  كاپ . مارك

ن   ری ت ھ ھ ب چر ك ایزك دوی
بیوگرافی لئون تروتسكی را  

تایخ  " نوشتھ است درباره  
می گوید كھ  "  انقالب روسیھ 

بدون شك یكی از بھترین  

كتابھایی است كھ در اروپا  
در قرن بیست نوشتھ شده  

ا  .  است  قالب  " ام خ ان اری ت
ھم می تواند خواننده  " روسیھ 

یتال " را مثل   از نظر  "  كاپ
د،   ان رس ور آن بت م قط حج
منتھا ھر سطر آن ارزش  
خواندن و تعمق روی آن را  

 .دارد 
این شاھكار تاریخی و ادبی  

 توسط  ١٣٦٠ در آبان سال  
سعید باستانی و انتشارات  
فانوس بھ فارسی ھم ترجمھ  

نسخھ پی دی  . و منتشر شد 
اف آن در اینترنت ھم قابل  

در ترجمھ  .  دسترسی است 
فارسی آن گرچھ جاھایی  
بیدقتی ھایی دیده می شود،  
اما در كل ترجمھ ای خوب  

من خواندن  .  و روان است 
این شاھكار را بھ ھر كسی  
توصیھ می كنم كھ فكر می  
كند در تمام عمرش فقط  

 .وقت دارد دو كتاب بخواند 
 

 ٢٠١٣  اوت  ٢٢ 
 )٢٧٥ کارگر کمونیست  (

كمونیستی كه برخورد آن موقع رھبرانی چون كامنوف و استالین به 
دولت موقت و غیره را از زبان تاریخنویسان رسمی اتحاد جماھیر 

لنین را درك " تزھای آوریل"شوروی خوانده است، نمی تواند اھمیت 
عمدتا در شرایطی نوشته و ارائه می شوند كه " تزھای آوریل. "كند

بخش عظیمی از رھبران حزب بلشویك سیاستھایی مثل سیاستھای 
منشویكھا اتخاذ كرده بودند و تروتسكی این را با جدال سیاسی لنین 

در نظرات و بحثھای . در درون خود حزب بلشویك نشان می دھد
سردبیران نشریات حزب بلشویك پی می گیرد و تالش لنین برای راه 

 .نشان دادن ھركولی را نشان می دھد
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ای آمـد    در سالھای اخیر دوره 
ـبـت  ) و رفت (  كه دفاع كردن و مـث

ای    گفتن از لنین كار چندان سـاده 
كاسه كوزه تمام مـعـضـالتـی  .  نبود 

كه بر سر كارگران در چـیـن مـی  
آمــد، بــن بســت ســرمــایــه داری  
دولتی در بلوك شرق، دفـاع چـاوز  
ـروتسـكـیـسـت طـرفـدار   و دوستان ت
اسـالم سـیـاسـی وی از احـمـدی  
ــی در   ــل ــات مــخــم ــژاد و انــقــالب ن
ــمــام   ــوك شــرق و ت كشـورھــای بــل
حقایق بعـضـا دسـتـكـاری شـده و  
بسیاری ھم نشده دوران استالین و  

ـنـد  بـا  .  غیره را بر سر لنین شكسـت
فروكش كردن ایـن گـرد و غـبـار،  
وقتی كه تـوده ھـای كشـورھـای  
ـرق راحـــت شـــده از   ـــوك شــ ـل ــ ب
حكومتھای توتالیتر استالینستـی،  
مأیوسانـه مـتـوجـه شـدنـد كـه از  
درخت جلوی در خانه شان پـولـی  
سبز و آویزان نشـده اسـت، حـركـت  
ـفـه   بسوی رھایی، كـه بـا یـك وق
ـرو شـده بـود، از سـر   كوتاھی روب

اما ھمان دوره بسـیـار  . گرفته شد 
بـعـنـوان  "  آمد و رفـت " كوتاھی كه  

ـریـن دوره ھـای   یكـی از سـیـاھـت
. تاریخ بشر به ثبت خـواھـد رسـیـد 

ــوســط   ــھــا ت ــه تــن ــخــواھــی ن آرمـان
مخالفین ایده ھای سوسیالیـسـتـی  
ـلـكـه   به سخره گرفته مـی شـد، ب
حتی رفقای دیروزت ھم ایـن ایـده  
ــد  ــا را مســخــره مــی كــردن . ھ

ــ كـه  )  عینیت گرائی (آبژكتویسم  
ـرطـمـطـراقـی اسـت   نام دیـگـر و پ
برای خودپرستی ـ جـای فـلـسـفـه  

بـازار  !  ماركسیسم را گـرفـتـه بـود 
ـفـــی چـــون    رمـــان  ــ ـی ھـــای ســـخــ

اطـلـس شـانـه بـاال  " و  "  سرچشمه " 
گرم شد، كـه قـھـرمـانـان  "  انداخته 

آنـھـا آدمـھـای خـودخـواه و بـدون  
ــاز   ــه درد و نــی ــت ب احسـاس نسـب

ـیـوگـرافـی .  دیگرانند  ھـای رایـج    ب
ـیـف،   ـل لنین دیگر كتابھای تونی ك
تروتسكی، كـروپسـكـایـا، ویـكـتـور  
ـلـكـه   سرژ و ای اچ كار نبودند؛ ب
ــن   ــری ــت ــرح زنــدگــی ایــن مــھــم ش
ـــخ از زبـــان   ـــت تـــاری ـی شـــخـــصــ
ـلـومـاتـھـا ـ   ـپ ضدكمونیست ترین دی
رابرت سرویس، ریـچـارد پـایـس و  
ـیـدا   دیوید شاب ـ بـازار گـرمـی پ

ــخ انــقــالب  .  كــرده بــود  ــاری شــرح ت
فـرانسـه را نـه از قـول جـورجــس  
لبفیور و تامس پین، كه از زبـان ـ  

ــد بــرك   ــول مــاركــس ـــ ادمــون ــق ب
مجیزگوی سلطنت انگلیـس رایـج  

ایـن آن دوره ای بـود  .  كرده بودند 
 ".آمد و رفت "كه  
 

در ھمین دوره نویسنده شریفـی بـه  
ـیـق   نام الرس لـی بـه خـوانـدن دق

مھمترین كـار  ).  ١ (لنین روی آورد 
چـه  " وی كتابی است قطور درباره  

ـیـن )  ٢ "( بایـد كـرد؟  ـن الرس در  .  ل
ـقـدیـن آن مـی   ـت این كتاب كه مـن
ــكــی از   ــوع خــود ی ــد در ن گــویــن
ـتـابـھـاسـت، از زوایـای   ـریـن ك بھت

ــی و در بــیـش از   ـف ــل   ٨٥٠ مـخـت
ـیـن و شـرایـط   ـن صفحـه نـظـرات ل
سیاسی ای كه منجر بـه نـوشـتـن  

ــایـد كــرد؟ "  شــد را مــورد  "  چــه ب
ــه قــرار داده   ـررســی مــوشــكـافــان ب

ـتـاب را  .  اسـت  مـن ھـنـوز ایـن ك
نخوانده ام؛ اما اینجا می خـواھـم  
كتاب دیگری از الرس را تـحـت  

ـنـدگـان ایـن  "  لنین "عنوان   به خـوان
 .نوشته معرفی كنم 

 
سناریوئی كه رھبری 
طبقه كارگر در مركز 

 ثقل آن است
ـتـابـی اسـت نـه چـنـدان  "  لنیـن "  ك

 صـفـحـه، كـه یـك  ٢١٢ قطور، در  
ــابــخــوان مــی تــوانــد در یــك   كــت
بعدازظھر تابستانی به راحتی كـل  

ـنـد  ـنـده بـا  .  آن را مطالـعـه ك خـوان
خواندن فصل پایانی كتاب، فصـل  

، می تواند حدس بزند كـه خـود  ٥ 
ـبـال جـوابـی اسـت   الرس ھم به دن
ـقـالب   برای تـوضـیـح شـكـسـت ان
ـرمـی   روسیه؛ امـا او بـه عـقـب ب
ـیـه زنـدگـی   گردد و از دوران اول
ـنـد و   سیاسی لنین شـروع مـی ك

" سناریوی قھرمانـانـه " بقول خودش  
ـتـاب   لنین را در آخرین جـمـالت ك

دوستان مردم كیانند و چگونه بـا  " 
" سوسیال دمكراتھا می جنـگـنـد؟ 

پیدا كرده و نشان مـی دھـد و یـا  
ــابــش، ایــن   ــن كــت ــدی ــق ــت ــن بــقــول م

را در تمـام دوران بـعـدی  " سناریو " 

ـر مـی   ـی زندگی سیاسی لنین تعـب
كند و تا آخرین روزھـای زنـدگـی  
ـرای   ـر تـالش ب لنین، او را درگـی
ـنـد  ـی . پیاده كردن این سناریو می ب
: و آن آخرین جملـه ھـم ایـن اسـت 

وقتی که نمایندگان پیشرو طبقـه  " 
ـیـسـم عـلـمـی   کارگر به سـوسـیـال
مسلط شدند، آن مـوقـع كـه ایـده  
نقش تاریخی کارگر روس شـكـل  
گرفت، زمانی کـه ایـن ایـده ھـا  
گسترش یافتنـد، و زمـانـی کـه  
ــان   ــات در مــی ـب ــاث ــھـای ب سـازمــان
کارگران برای تـحـول جـنـگـھـای  
پراکنده اقتصادی به یک مبـارزه  
 -طبقاتی خودآگاه شكل گرفتند  

ــاصــر   ــه راس عــن کـارگــر روس ب
دموکراتیک صعود خواھـد كـرد،  
ـتـاریـای   ـرل استبداد را سرنگون و پ
ـتـاریـای   ـرول روسیه را در کـنـار پ
ـم   ـی ـق تمام کشورھا، در مسیر مسـت
ـقـالب   مبارزه عریان سیاسی بـه ان
ـتـھـی   ـروزمـنـد مـن ـی کمونیستی پ

الرس مـی گـویـد  ."  خواھد کـرد 
كه كروپسكایا و زینویوف بـعـد از  
پیروزی انقالب اكتبر بـه گـذشـتـه  
نگریسته و می گویند كه انـگـار  
لنیـن مـوقـع نـوشـتـن آن سـطـور،  

 .امروز را از پیش می دید 
لنین برای پیگیـری ایـن سـنـاریـو  

ـیـاج  .  احتیاج به سـازمـان دارد  احـت
ـبـال   به فعالین پیگیر دارد و بـه دن
ـبـش   آنھا در میان خود صفوف جـن

ـردد  ـری مـــی گــ الرس  .  كـــارگــ
جـایـگـاه سـازمــانـدھـی حـزبـی و  
ــكـھــا،   ـی ــاردون ــا ن ـنــیـن ب ـلـمــیـك ل پ
سوسیال رولوسیونرھا، منشویكـھـا،  
و بعدھا پلمیك با احزاب سـوسـیـال  
دمكرات انترناسیونال دوم را نشـان  

ـقـش سـازمـان و  .  مـی دھـد  بـه ن
حزب كارگری اشاره می كند كـه  
چگونه لنین از ھـمـان روزی كـه  
ـریـن   وارد دنیای سیاست شد، بیشت
. انرژی را صرف ساخـتـن آن كـرد 

مـی  "  ایسـكـرا " به نقش و جایگـاه  
ــات و   ــگــاه نشــری پــردازد و جــای
ـیـن   روزنامه ھای حزبی و ھـمـچـن

ـیـش   ـتـھـا و مشـكـالت پ محدودی
به تـالـشـی  .  روی لنین می پرازد 

ـرای ایـجـاد نشـریـات   ـیـن ب ـن كه ل
ـردازد  او  .  حزبی مـی كـرد مـی پ

ـیـان را در   جایگاه اھمیت آزادی ب
ـیـن نشـان مـی   ـن دستگاه فكری ل
دھد و مـی گـویـد كـه چـگـونـه  

لنین، آن  " قھرمانان "بدون كارگران،  
 بـخـود  ١٩٠٥ ابعادی که انقالب  

گرفت و آزادیھایی که بـه ھـمـراه  
ـبـود  در ھـمـیـن  .  آورد قابل تصور ن

رابطه جایگـاه سـازمـانـی كـه ھـر  
لـحـظـه در فـكـر و تـالش بــرای  

بود را  "  قھرمانان " سازماندھی این  
ـیـن در   ـن ـنـد كـه ل یادآوری می ك

 .مركز ثقل آن بود 
 

الرس زندگی سیاسی لنین را بـه  
ـم مـیـکـنـد  ـقـسـی دوره  :  سه دوره ت

ـــ  ١٨٩٤  ـــال   ( ١٩٠٤  ـ ـی ســـوســ
 ١٩١٤  ــ  ١٩٠٤ ، دوره  ) دمكرات 

 ١٩٢٤  ـ  ١٩١٤ ، و دوره  )بلشویك ( 
ـیـن در ھـر دوره  ).  كمونیسـت (  ـن ل

ــا مشــكــالت و مــعــضــالت   ای ب
خاص خود و كشمكـشـھـای درون  
حزبی و اردوی چـپ خـاص آن  
دوره روبروست، اما سنـاریـوی یـاد  

 .شده راھنمای راھش است 
 

ـروتسـكـی   الرس ھم مانند مـتـد ت
ــدی  ٣ در شــاھــكــار   ــاریــخ  "  جــل ت
ـقـالب  "  انقالب روسـیـه  شـكـسـت ان

ـتـور مـی  ٣ روسیه را حاصل    فـاك
ـر  )  ١ :  داند  ـر اث ـرانـی روسـیـه ب وی

جنگ امپریالیستی جـھـانـی اول  
كه با پافشاری و كوبیدن بر طـبـل  
ـرانـی،   جنگ جنگ جنگ تا وی
ھم توسط تزار و ھم توسـط دولـت  
موقت تا ویرانی كـامـل آن ادامـه  

ـتـصـادی  )  ٢ داشت،   فروپـاشـی اق
روسیه در دوره قبل از انقالب، كـه  
چنـان ابـعـادی گـرفـتـه بـود كـه  
ـروزی   ـی حتی با خاتمه جنگ و پ
ــش   ــالب ھــم پــس لــرزه ھــای انــق

ایـن فـروپـاشـی  . احساس می شد 
ھم عمدتا حاصـل ھـمـان جـنـگ  

جنگ داخلـی و حـمـلـه  )  ٣ بود،  
 دولت بـورژوائـی از  ١٤ سفیدھا و  

ــای   ــوپ ھـر طـرف بـه حــكـومــت ن
الرس اینجا به روزھـای  . كارگری 

ـنـد   آخر زندگی لنین اشاره مـی ك
كه چگونه حتی در مـالقـات بـا  
كمونیستھای انگلیسی مثل آرتور  
ـرانـد راسـل چشـم و   ـرت رانسوم و ب
امید به ھمان سناریو دارد و آن را  
ــالب   ـق ـنـد و راه ان مـطـرح مـی ك
ــی در كشــورھــای   ــت ــس ــالــی ســوســی
غربی مثل انگلیس را با آنـھـا در  

الرس مــی  .  مــیــان مــی گــذارد 
گوید كه لنین در مالقات دومـش  
ـبـود كـه   با برتراند راسل امیـدوار ن

ـیـن  .  سناریویش به وقوع بپیوندد  ـن ل
ــور از   ــه بــرای عــب ــان ــان ــھــرم ق
ـقـانـان   معضالتـی كـه شـورش دھ
برای حكومـت نـوپـای كـارگـری  
ـنـد و   ایجاد كرده بود تالش می ك
ـر و   الرس اینجا با دقتی بی نـظـی
ـیـن   شرافتمندانه، نه ھمانند بقول لن

ـلـه پـوك "  ، بـه  " بی مایـه ھـای ك
برخورد لنین در نـامـه ھـایـش بـه  
ـرخـورد بـه   مقامات مـحـلـی در ب
دھقانـان شـورشـی و مـحـتـكـریـن  

ــد  الرس نشــان  .  اشــاره مــی كــن
ـرای    می  دھد که تـا چـه انـدازه ب

رسیدن به یك نتیجه درست تـالش  
كرده و تنھا بـه خـوانـدن اسـنـاد و  
تاریخ دستكاری شده اكتفا نـكـرده  

ـرخـورد  .  است  الرس به مـقـایسـه ب
ـتـل عـام ھـمـیـن   ارتش سفید در ق
ـیـن   ـن ـرخـورد ل دھقانان شورشی و ب
می پردازد و این دو برخورد را در  
متن زمان و شرایط توضـیـح مـی  

نتیجه می گیرد كـه ھـدف  .  دھد 
ـرخـورد بـا كـوالكـھـا   لنین از آن ب
ـقـاتـی در   عمدتا ادامه جنگ طـب
روستاھا و در آوردن نان شب مـردم  
روسیه از دست آنـھـا بـود كـه بـا  
احتكار و سرپیچی از تصمـیـمـات  
دولت در آن برھه حساس تاریخی،  
ـر مـردم سـیـاه كـرده   زندگـی را ب

الرس در آخر ھم به تصمیـم  .  بودند 
ـردازد و چـرا  "  نپ " حیاتی   می پ

لنین این سیاست را پیـش گـرفـت  
و چه اندازه با اتخاذ این تصمیم و  

 !سیاست متأسف شد 
 

ـر اشـاره كـردم كـه الرس بـه   باالت
دنبال پیدا كردن جوابی به چـرائـی  
ناكام ماندن انقالب روسیـه بـوده و  

 معرفی یك كتاب: لنین
 آن دوره سیاه

 ترجمه ناصر اصغری 
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برای یافتن آن زنـدگـی سـیـاسـی  
لنین را بدقـت مـورد مـطـالـعـه و  

او فـراز و  .  تحقیق قرار می دھـد 
نشیبھای زندگی سیاسی لنین را  
با مبارزه طبقاتـی تـوضـیـح مـی  
دھد و نقاط ظاھرا منفصـل را در  
بستر مبارزه طبقاتی به ھـم وصـل  

او ھر لـحـظـه از تـالش  . می كند 
ـیـن را، چـه آنـجـا كـه در اوج   لن
ـرار دارد و چـه   قدرت شـوراھـا ق
آنجا كه در حزب تنھا مـی مـانـد  
و بـه نـظـر مـی رسـد از لـحــاظ  
ـرای ھـمـیـشـه طـرد و   سیـاسـی ب
ــارزه   ــا مــب ــه شــده اســت، ب ایــزول
ـیـن   طبقاتی حادی كه راھنمای لن
است و آن سناریویی كـه عصـای  

او  .  دستش است توضیح می دھـد 
در نتیجه گیری اش ـ به نظر مـن  
ـ به نتیجه درستـی نـمـی رسـد و  
نتیجه می گیرد كـه بـه نـظـر او  

ـیـسـم  ١٩١٧ روسیه    آماده سـوسـیـال
ـیـن،   ـن نبود؛ و این را نه خـطـای ل
ـتـھـای زمـانـی و   كه در مـحـدودی

ـنـد  ـی ایـن  .  شرایـط آن دوره مـی ب
ـر   ـیـشـت نكته ای است كـه بـایـد ب

 .مورد مشاجره قرار بگیرد 
 

 حزب و كارگر
دو نـكـتـه بـطـور  "  لنین " در خواندن  

بسیار برجسته ای نظرم را به خـود  
ــد  ــب كــردن ــگــاه رھــبــر  .  جــل ــای ج

ــزد   كـارگــری و جــایـگــاه حـزب ن
ـرای  . لنین  ـیـن ب ـن ـتـی كـه ل اھـمـی

ــد بــرای   ــائـل بـود، شـای تـحــزب ق
کسانی که لنین را می شناسـنـد  
ـتـن   روشن باشد و لـزومـی بـه گـف

بسیاری از مورخیـن  .  نداشته باشد 
ـیـش از حـد از   به دادن وزنه ای ب
ـیـن بـه سـاخـتـن و نـگـه   جانب لن

ـر   .  داشتن حـزب اشـار كـرده انـد  پ
امـا مـا ایـن  .  بیراھه ھم نرفته اند 

ـر حـزب در دوره   تأكید لنیـن را ب
قبـل از تصـرف قـدرت سـیـاسـی  

ـر ذره  .  شنیده بودیم  الرس لی با زی
بین گذاشتن مدارك و شـواھـد بـه  
ـنـد كـه   این حقیقت اشـاره مـی ك
لنین برای عبور از بحرانھایی كـه  
ــای كــارگــری و   ــوپ حــكــومــت ن
ـراتـھـا بـه   بخصوص با ھجوم بوروك
سازمانھای دولتی، بر ایـن نـكـتـه  
تأكید دارد كـه سـكـان قـدرت از  
دست حـزب خـارج شـده و از آن  

ـیـد  .  گالیـه دارد  او تـالش و تـأك

ــشــویــك   ــل مــی كــنــد كــه حــزب ب
ـتـی  )  كمونیست (  باید سازمـان دول

از نـظـر  .  را بچرخاند و نه برعكس 
لنین حزب ھمـان حـزبـی بـود كـه  
ـیـا را بـه سـمـت   انقالب كرد و دن
ـرد،   ـیـسـتـی مـی ب انقالب سوسیال
اما بوروكراتھای ھـجـوم آورده بـه  
سازمانھای دولتی، از مـوقـعـیـت  
ـفـاده ای نـاروا   به دست آمده اسـت
می كردند و این موقـعـیـت دولـت  
نوپـای كـارگـری را در مـعـرض  

 .خطری ھولناك قرار داده بود 
ـتـاب  " لنیـن " ھمزمان با مطالعه   ، ك

ـیـز بـه نـام   ـقـالب  " دیگری را ن ان
از سالومـان شـوارز  "   روسیه ١٩٠٥ 

ــعــه مــی كــردم  ــومــان  .  مــطــال ســال
شوارز یك منشویك است و در این  
ـتـاب بـه اصـطـالح بـه جـدائــی   ك
بلشویكـھـا و مـنـشـویـكـھـا و بـه  

ھـا    جنبش كارگـری طـی آن سـال 
ـیـه  .  می پردازد  ـق شوارز ھم مثل ب

ــنــت   ــنــگــارانــی كــه در س ــاریــخ ت
سوسـیـال دمـكـراسـی اروپـائـی و  
ـــد،   ـرار دارن ــ ـم ق ــســ ـی ــكــ ـــوتس ــائ ك
ـبـش   منشـویـكـھـا را صـاحـب جـن

در ایـن  .  كارگری روسیه می داند 
ــا   ــه ج ــم ــگــاری در ھ ــخــن ــاری ت
ـنـد و   ـرجسـتـه ھسـت منشویـكـھـا ب

ــراضــات كــارگــری    ـ  ١٩٠٣ اعــت
 ھم تحت رھبری این جنـاح  ١٩٠٧ 

ـرار دارد  . از سوسیال دمكراسـی ق
الرس ایـن تـاریـخـنـگـاری را بـه  
چالش می كشد و بقول مـعـروف،  
ــر جــای   ــه را س آن تصــویــر وارون

بـا ھـجـوم  .  درستـش مـی گـذارد 
ـیـس مـخـفـی در    جاسوس  ـل ھای پ

لباس عضو به حوزه ھای حـزبـی،  
ــالب و   ــی انــق ــب نشـیــن ــا عـق و ب
ـقـالبـی،   فروكـش كـردن شـرایـط ان

ھای حزبی و    بحث انحالل سازمان 
ــارزه و   ــی از مــب ــب نشــیــن عــق
ـنـدگـان   ھمچنین اسـتـعـفـای نـمـای
ـیـن   سوسیال دمكرات در دوما در ب
منشویكھا و بلشویكھـا ھـم قـوت  

ــرد  ــی ــاســی  .  مــی گ ــی ــرایــط س ش
ـنـی   ـی ـپ ـی معروف به ارتجـاع اسـتـول

ـرد "  سالھای سـیـاه "  . نـام مـی گـی
ـیـسـت بـا چـنـد   كسی مطـمـئـن ن
جاسوس در یـك حـوزه حـزبـی در  
تماس است؟ چنین شرایـطـی جـو  
شک و بی اعتمادی در را میان  

ھـای سـیـاسـی    فعالین و سـازمـان 
ھمه را حتی به خود  .  دامن میزند 

ــد  ـن رومــن  .  ھـم مشـكــوك مــی ك
ـنـدگـان   ملیناوسكی، یكی از نمـای
سوسیال دمكرات در دوما ناگھـان  
و بدون ھیچگونه دلیـل مـوجـھـی  

او طــی  .  بـه خــارج مــی گــریـزد 
ـیـن  ١٩٠٥ سالھای    یكی از فـعـال

ـبـش كـارگـری مـی   ـفـوذ جـن با ن
ھمین موضوع او را بـه یـك  .  شود 

ــاء مــی   ـق ــال دمــكـرات ارت سـوسـی
ـتـه جـو آن  .  دھد  ھمه شواھد و الب

زمان ھم، بر این نكته اشـاره مـی  
ــاوســكــی   ــن ــی ــل ــد كــه رومــن م رون
مشكوك اسـت و بـایـد حـزب بـا  

ـیـن  .  احتیاط با او برخورد كـنـد  ـن ل
این شبھه را با سرسختی رد مـی  
كند و بر این نكته تأكید می كنـد  
كه او یك رھبر كـارگـری اسـت و  
رھبر كارگری ای كـه امـروزه در  
ــل   ـب ــا سـطــح آگـوســت ب روسـیـه ت
ـران   آلمان، كه او ھم یـكـی از رھـب
حزب سوسیال دمكرات آلمان و از  
ـرخـاسـتـه   صفوف جنبش كارگری ب
ـبـایـد ایـن   بود، ارتقاء یـافـتـه را ن

ــن ارزان خــراب كــرد  ــی الرس  .  چــن
می نویسد كه رومن ملیناوسكـی  
ــتــه مــركــزی حــزب   عضــو كــمــی
ـقـالب   بلشویك بود و تنھا بعد از ان
اكتبر معلوم می شود كـه او یـك  

 . جاسوس پلیس مخفی بوده است 
 

چه زیباست شادی برای 
كسی كه پیام آور 

 !شادیست
ــاب، فصــل   ،  ٥ فصــل آخــر كــت

ـیـن " جایگاه ویژه ای در كتاب   ـن " ل
او بــه بــرخــوردھــا و  .  الرس دارد 

ـیـن کـه   ـن سیاستھایی از طـرف ل
ھای    جامعه انقالبی را از تند پیچ 

خطرناک عـبـور دھـنـد، بـه حـق  
ایـن فصـل  .  توجه ویـژه ای دارد 

خواننده را تماما در خود فرو مـی  
برد چرا كه تصویری كه الرس از  
ــا   ـیـن و تـالــشـھـای او دارد، ب ـن ل
ـفـاوتـی   ـر رایـج و بـازاری ت تصوی

او به گـرو گـرفـتـن  .  فاحش دارد 
غذای مردم شھر توسط كوالكـھـا،  
دھقانان بـزرگ، را نـمـی تـوانـد  
تحمل كند، اما در صـدور دسـتـور  
ـردیـد   سركوب آنـھـا ھـم شـك و ت

برخورد لنین برای عـبـور از  .  دارد 
این بحران را فـقـط بـایـد از زبـان  

 .الرس شنید 
 

لنین ھر لحظـه از زنـدگـی كـردن  
در یــك روســیــه خــالص شــده از  
دست تزاریسـم را مـی سـتـایـد و  
ــرد   ــیــن ســالــگ ــرازانــه در اول ســراف

ما در زمـانـه  : " انقالب می گوید 
ـم  ـی ـن و  !"  ای شاد زندگـی مـی ك

ـرای   ــ ــادی ب ــت ش ــاس ـب ــ ــه زی چ
ـیـا   ـرای دن ابرمردی كه شادی را ب
ـریـن   می خواست و بھترین و زیبـات
ــدگــی را صــرف شــاد كــردن   زن

 !دیگران كرد 
 

ـرای رھـایـی   ـیـن ب ـن تالشی كـه ل
ـرای   ـتـی كـه ب بشریت كرد، اھـمـی
ــود،   ــل ب ــائ ــارگــری ق ــارزه ك مــب
جــایــگــاھــی كــه او بــه تــحــزب  
ـقـه كـارگـر داد،   كمونیـسـتـی طـب
نفرتی كه او از بـورژوازی داشـت  
و نفرتی كه به كائوتسكی بعـد از  
ــای   ــھ ــان ــه آرم ــت وی ب ــان خــی
ـنـد و   سوسیالسیتی، پیـدا مـی ك
برای ھمه اینھا الرس توضیـحـات  
تاریخی و فاكتی مـی آورد، آدم  
ـلـمـه   شریف را به معنای واقعی ك

ـنــیـن مـی كــنـد  ــن  .  عـاشـق ل ـی ـن ل
ــه  ٢١ بــاالخــره در   ــوی   ١٩٢٤  ژان

آخرین نفسـش را كشـیـد؛ امـا بـا  
و دنبال كـردن  "  لنین " خواندن كتاب  

ـریـن   سرنوشت سیاسی این اسـتـوارت
شخصیت سیاسی دنیای معاصـر،  
احســاس كــردم كــه خــبــر مــرگ  
ـر و   عزیزترین دوست، رفـیـق، رھـب

ـیـدم  فـقـط  .  راھنمای خـود را شـن
، تـكـیـه  " بی مایه ھای كله پـوك " 

ـیـن   ـف كالم لنین در اشاره بـه مـخـال
سیاسی، با خبر مرگ او شـادی  
كردند و برای شناختش بـه اسـنـاد  
ــراجــعــه   دســت ســاز بــورژوازی م

برای شناخت لنین باید بـه  .  كردند 
 .الرس لی ھم مراجعه كرد 
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======== 

ــه در  )  ١ (  ــان ــف ــأس ــرا مــت مــن اخــی
ای به كـاری از الرس لـی،    اشاره 

ـتـی از او بـعـنـوان یـك   با بی دق
ـبـل از  " آكادمیسین "  اسم بردم كه ق

ھر چیز از خود الرس صـمـیـمـانـه  
الرس گـرچـه  .  پوزش می خواھم 

ــل در   ــاد دانشــگــاه مــك گــی اســت
مونتریال كاناداسـت امـا مـوضـوع  

درسش ربطی به تاریخ شـوروی و  
لنین و اشاره ای كـه مـن بـه او  

ـرده بـــودم، نـــدارد  یـــك كـــار  .  كــ
ـیـــك "  ـــا كـــار یـــك  "  آكـــادامــ و ی

ــیــن كــاری اســت كــه   ــس ــی آكــادام
ـیـق   نویسنده، موضـوع مـورد تـحـق
ـر دریـافـت اجـر و   ـراب خود را در ب
مزد از مؤسسه ای كه در آن كـار  
می كند انجام میدھد،  و حاصـل  
كار خود را به آن مؤسسه و بـعـدا  

الرس  .  ھم به بیرون ارائه می دھد 
در كنار كار روزمره خود، مطـالـعـه  
وسیعـی روی زنـدگـی سـیـاسـی  
لنین و تاریخ روسیه شوروی انجـام  
ـر   داده است كه در نوع خود كم نظی

ـقـات  . است  ـی ـیـل تـحـق به ھمین دل
ـقـاتـی آكـادامـیـك   ـی الرس لی تحق
ـنـد، گـرچـه شـیـوه ارائـه و   نیسـت
ــریــن   ــیــق آن در ســطــح بــھــت ــق ــح ت

 .كارھای آكادامیك ارائه شده اند 
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 اعتراضات 
 

 اعتصاب کارگران شھرداری شادگان 
ـیـل عـدم :  آبان ١٨  ـرداخـت حـقـوق مـعـوقـه، کـارگـران    به دل پ

سه ماه است کـه  .  شھرداری شادگان دست از کار کشیدند 
انـد و ھـیـچ    کارگران از دریافت حقوق خود مـحـروم مـانـده 

به دنبال اعتراض کـارگـران  .  مرجعی پاسخگوی آنھا نیست 
ـبـوھـی از    شھرداری، خیابان  ھا و معابر شھر شـادگـان در ان

 .زباله فرو رفت 
 

 تجمع کارگران روغن نباتی قو 
ـبـاتـی قـو در  ١٠٠ :  آبان ١٧  نفر ازکارگران کارخانه روغـن ن

ـر در   اعتراض به پرداخت نامنظم حـقـوق طـی دو مـاه اخـی
ـراضـی  .  محوطه این کارخـانـه تـجـمـع کـردنـد  تـجـمـع اعـت

ـراضـات  .  کارگران دو روز است ادامه دارد  در نتیجه این اعـت
کارفرما بخشی از مطالبات مـعـوقـه کـارگـران شـاغـل را  

 . پرداخت کرد 
 

 تجمع اعتراضی اھالی بولوار صبای مشھد 
ـری از مـردم بـولـوار صـبـا مشـھـد در  :   آبان ١٥  ـی جمع کـث

اعتراض به ادعای مالکیت آستان قدس نسـبـت بـه مـنـازل  
میلیون تومان برای ھـر مـلـک،  ١٠٠ آنھا و درخواست مبلغ  

در بزرگراه منتھی به پلیس راه مشھد تجمع اعتـراض آمـیـز  
چـرا  "  تجمع کنندگان پرده نوشته با مـتـن  .   به پا کرده اند 

را بـا خـود حـمـل  "  باید تاوان آستان قدس را مردم بـدھـنـد؟ 
 . میکردند 

 
اعتصاب و تجمع اعتراضی  –آباد  خرم

 کارگران 
کارگران روزمزد سـاخـتـمـان در حـال سـاخـت اداره  :  آبان ١٥ 

افتـاده    آباد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب   پست خرم 
رغـم تـھـدیـد اخـراج از کـار    کـارگـران بـه .  اعتصاب کردند 

ـرداخـت نشـود   مقاومت کردند و اعالم کردند تا حقوق آنھا پ
 .دست از اعتصاب بر نخواھند داشت 

 
 گزارش

 
 ھزار ١٠٠کارگران کارخانه کاشی گیالنا 

 تومان دریافت کردند
ھمزمان با پنجاه و سومین روز از شـروع اعـتـصـاب  :  آبان   ١٧ 

 ھزار تومـان از  ١٠٠ کارگران کارخانه کاشی گیالنا، مبلغ  
 ماه مطالبات معوقه کارگران کارخانه کاشـی گـیـالنـا  ١٦ 

 کارگر پرداخـت  ١٢٨ با فروش بخشی از اموال کارخانه، به  
ھـای مـحـوطـه    ھای انبار شده و زیتون   با فروش کاشی .  شد 

 ھزار تومان بدست آمد کـه  ٢٠  میلیون و  ١٣ کارخانه مبلغ  
 . کارگر کارخانه تقسیم شد ١٢٨ این پول بین  

 
 بالتکلیفی کارگران ابرصنعتی قزوین 

ـران، ازاواخـر سـال  ٢٣  کارگر رسمی کارخانه ابر صنعتـی ای
 با تعطیلی این کارخانه بابت مطالبت جاری و مـعـوقـه  ٨٩ 

ـرداخـت    در بالتکلیفی به سر می  ـیـل مشـکـل پ برند و بـه دل
ھـا مـھـیـا    ای ھنوز امکـان بـازنشـسـتـگـی آن   معوقات بیمه 

کارفرما بابت مطالبت جاری و معوقه ھـنـوز بـا  . است   نشده 
ـرداخـت حـقـوق،  .  ھا تسـویـه حسـاب نـکـرده اسـت   آن  و از پ

سنوات، پاداش، عیدی و سایر مطالبات قـانـونـی کـارگـران  
 .امتناع کرده است 

 
 کشور ایران در رتبه ١٤٢سطح رفاه  در  

١٠٧  
ـر در   ـق طبق گزارشی که موسسه پژوھشی لـگـاتـوم، مسـت

ـلـف  ١٤٢ لندن، به تازگی درباره سطح رفاه در    کشـور مـخـت
ـرار دارد و بـه ایـن  ١٠٧ منتشر کرده است، ایران در رتبه    ق

ـلـه  ٧ ترتیب، جایگاه ایران در مقـایسـه بـا سـال گـذشـتـه    پ
 ایـن گـزارش را  ٢٠٠٧ لگاتوم از سـال  .  سقوط کرده است 

ـراسـاس    منتشر می  کند و پژوھشگران آن، شاخص رفـاه را ب
ترکیبی از وضعیت کشورھا در ھشت حوزه مختلف تعـریـف  

 وضعیت آنـھـا در    سطح رفاه در کشورھا با مقایسه .  اند   کرده 
ــصــاد، فــرصــت  ھــای کســب و کــار،    ھشــت حــوزه اقــت

ــمــنــی،    حــکــومــت  ــت و ای داری، آمــوزش، ســالمــت، امــنــی
. شـود   ھای فردی و سرمایه اجتماعی سـنـجـیـده مـی   آزادی 

ـنـج   ـیـب پ ـرت نروژ، سوئیس، نیوزیلند، دانمارک و کانادا به ت
در مقـابـل،  . کشوری ھستند که باالترین سطح رفاه را دارند 

ـیـک   جمھوری آفریقای مرکزی، چاد، جمھوری دمـوکـرات
ـیـن  ـرونـدی و یـمـن پـای ـیـن    کنگو، ب ـریـن سـطـح رفـاه را ب ت
رتبه ایران در ایـن فـھـرسـت  .  کشورھای مورد مطالعه دارند 

 است و در اغلب ھشت حوزه مورد بررسی نیز در نیـمـه  ١٠٧ 
ھـایـی    بھداشت و آموزش تنھا حـوزه .  پایینی جدول قرار دارد 

ـرار گـرفـتـه اسـت  . ھستند که ایران در نیمه باالیی جدول ق
ـبـه     ٥٧ ایران در آموزش، بھتریـن جـایـگـاه را دارد و در رت

 . است ٦٧ است، رتبه ایران در بھداشت ھم  
 

  سماجت کارفرما 
پـس   «ثمین صنعـت فـردان »کارفرمای شرکت پیمانکاری  

و   «از گذشت شش ماه از بیکارسـازی سـیـامـک مـلـک 

عباس غالمی در بخش حمل و نقل پاالیشگـاه آبـادان، بـا  »
وجود صدور احکام بازگشت به کار از ورود آنـان بـه مـحـل  

 . کند   کارخانه جلوگیری می 
 
  ھزار کارتن خواب در مشھد٥ تا ٣
ـنـد    ھزار کارتن خواب در مشھـد زنـدگـی مـی ٥  تا  ٣  . کـن

ھا و اماکن امن وجـود    برای ھزاران کارتن خواب  گرمخانه 
 .ندارد 

 
 درصد مدارس اصفھان تخریبی اند٦٠

 کـالس  ٧٦٥  واحد آموزشی با ھشت ھزار و  ٥٥٤ یکھزار و  
درس در استان قدمتی سی ساله دارد و بیشتر ایـن مـدارس  

  ٥،٨ . قدیمی در مرکز استان و مراکز شھرستانھا واقع اسـت 
درصد کالس ھای دایر استان به صورت دو نوبته اداره مـی  

  ٥٤٨ شود و برای یک نوبته شدن مـدارس بـه یـکـھـزار و  
 مدرسه در استان بـا  ٩٦٠ دو ھزار و  . کالس درس نیاز است 

 برگرفته از ایرنا .بخاری گازی و نفتی گرم می شود 
 

 عدم پرداخت حق بیمه
شرکت پیشگامان فن اندیش تھران از پیمانکاران پتروشیمـی  
ـیـمـه جـمـعـه کـاری و   رازی در منطقه ویژه ماھشھر حق ب

ـرات   ٤٤٥ نوبت شیفت    کـارگـر واحـد نـگـھـداری و تـعـمـی
ـرداخـت نـکـرده  ١٥ مجتمع پتروشیمی را برای    ماه متوالی پ

پیمانکار بر اساس حکم اداره کار به پرداخـت جـریـمـه  . است 
 میلیون تومانی به کارگران محکوم شـده امـا ایـن  ٩٢ ای  

ـرداخـت   مبلغ را بعد از گذشت چندین ھفته از صدور حکم پ
  ١٨٢ سازمان تامین اجتماعی بر اسـاس مـاده  .  نکرده است 

ـلـغ  ٥  یا  ٤ توانست پیمانکار را تا    قانون کار می   برابر این مب
جریمه کند اما به دالیل نامعلوم حداقل جریـمـه را در نـظـر  

 .گرفته است 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

  «نادر لبن» کارگر ١٨بیکاری 
تـویسـرکـان   «نادرلبـن » آبان شرکت تعاونی صنایع شیر  ٤ از  

 کـارگـر  ١٨ به علت اختالفات داخلی تعطیل شده اسـت و  
ـیـکـار  ٥  تـا  ٣ این کارخانه با معوقات حقوقی بین    مـاه ب

 .اند   شده 
 

 کارگرکارخانه قند قھستان ٣٠٠بیکاری
 کـارگـر درمـیـانـی  ٣٠٠ با تعطیلی کارخانه قند قھستان   

که حقوق بیش از شش ماه خود را نیز دریافت نکرده اند از  
 .کار بیکار شدند 

 
 اخراج کارگران شرکتی شھرداری تبریز 

ھـای گـذشــتـه شـمـاری از کـارگــران    طـی مـاه :   آبـان ١٧ 
شرکتی شھرداری تبریز در مراجـعـات مـتـعـدد، ازاخـراج از  

 .کار بدون وجود ھرگونه دلیلی خبردادند 
 

 کارگر کارخانه شیشه آبگینه درآستانه ٤٠٠
 !بیکاری

ـر  :  آبان ١٧  ـیـد  بـه صـف در کارخانه شیشه آبگینه میزان تـول

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـلـی بـه   رسیده  مدتی است در کارخانه زمزمه ھای تـعـطـی
ـیـش از   ـرو  ٤٠٠ گوش می رسد که در ایـن صـورت ب ـی  ن

 . بیکار خواھند شد 
 

 ناامنی محیط کار 
 

 مرگ بر  اثر برق گرفتگی
ـرق کـاری کـه از   «اسالم جھانبانیـان »:   آبان ١٧  کـارگـر ب

ـیـمـانـکـاری   ـرو  »حدود یک سال پیش از طریق شرکت پ ـی ن
 پتروشیمی کارون مشغـول بـه کـار  ٢ در فاز   «سازان مارون 

ایـن  .   شده بود بر اثر برق گرفتگی جانش را از دسـت داد 
ـیـار   کارگر متخصص زمانی که ھمراه با ناظر فنی و دسـت

 (substation transformer)ناظر وارد اتاق پست برق  
شد، بر اثر میدان مغناطیسی ترانسفـورمـاتـوری کـه دارای  

 .شود   جریان برق بود دچار برق گرفتگی می 
 

 مرگ  کارگر در بازارچه پرویزخان
ـر  : آبان   ١٨  ـر اث فرامرز سلیمانی ھنگام تخلیه بار کـامـیـون ب

ـیـل  .  ی قلبی جان سپرد   سکته  ، این کارگر میـانسـال بـه دل
ـبـود امـکـانـات   تأخیر و تعلل اورژانس در محل حـادثـه و ن

توجھی مسئوالن این بازارچه نسـبـت بـه    اولیه پزشکی و بی 
عدم تامین امنیت جانی برای کـارگـران، جـان خـود را از  

ـیـش از دو ھـزار  .  دست داد  ـرویـزخـان ب در بازارچه مرزی پ
ـتـه کـارگـران، امـکـانـات   کارگر کارمی کنند که به گـف

 .باشد   امدادی این بازارچه جوابگوی کارگران شاغل نمی 
 
  

مرگ دلخراش یک کارگر جاده سازی 
 درحین کار

یکی از کـارگـران راه و شـھـرسـازی مشـغـول بـه  :  آبان ١٨ 
 -مرمت روکش آسفالت در جـاده بـودکـه در اتـوبـان زنـجـان 

 .قزوین  در یک حادثه دلخراش جانش را ازدست داد 
 

 کارگر٢کشته ومصدومیت شدید 
ـرحـمـل  :  آبان ١٣  بامداد در چھارراه دردشت درپی سقوط بـاالب

حال کارگـر مصـدوم  . کارگر کشته وزخمی شدند ٢ مصالح  
ـر  .  این حادثه، خوب نیست  ـر بـاالب کارگران با سـوار شـدن ب

کردند که به دلیل نقـص    حمل مصالح اقدام به جابجایی می 
ـر از کـارگـران   ـف تأسیسات ، باالبر سقـوط کـرده و یـک ن

حال کـارگـر مصـدوم ایـن حـادثـه، خـوب  .  شود   کشته می 
 .نیست 

 
دو کارگر پتروشیمی جم در حادثه کار 

 کشته شدند
ـر  :  آبان ١٤  ـر اث ـروشـیـمـی جـم ب ـت دوکارگر مجتمع صنعتی پ

استنشاق گاز نیتروژن درحین کـارو شـسـتـشـوی یـکـی از  
مخازن گاز دچار گاز گرفتـگـی شـده و جـان خـود را از  

 .دست دادند 
 

 ساله جان خود را ازدست داد٤٠کارگر
ـرق  ٤٠ کارگر  : آبان ١٥  ـر ب ـراث سـالـه در رودان ھـرمـزگـان  ب

گرفتگی درپمپ بنزین بھشت زھرای این شھر جان خود را  

 .از دست داد 
 

کشته و مفقود شدن دو کارگر در سکوی 
 فراساحلی آذربایجان

در جریان بروز یک حادثه در یکـی از سـکـوھـای  :  آبان ١٧ 
فراساحلی نفت و گاز در بخـش آذری دریـای خـزر، یـک  
ـقـود شـد  ـیـز مـف . کارگر جان باخت و یک کارگر دیگـر ن

ـر یـک   حادثه مشابھی نیز یکـم آبـانـمـاه در جـریـان تـعـمـی
ـفـاق   سکوی نفتی و گازی در بخش آذری دریـای خـزر ات
ـر و   ـف افتاد که این حادثه نیز منجر به کشـتـه شـدن سـه ن

 .مفقود شدن یک کارگر دیگر شد 
 

 کارگران
عصر امروز کارگران نورد و لوله صفا به 

 اعتصاب خود پایان دادند
کارگران نورد و لوله صفا بـعـد  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  

ـبـه  ٤.٥ از بیست روز اعتراض ساعت    بعد از ظھر امروز شـن
 آبان به اعتصاب خود پایان دادند طبق اخبـار رسـیـده بـه  ١٧ 

اتحادیه آزاد کارگران ایران ، کارگران نورد و لوله صفا کـه  
از ساعات اولیه صبح وارد کارخانه شده بـودنـد و در طـی  
ـر عـامـل   روز با وعده ھای آقای رستمی که از جانب مـدی
کارخانه در جمع کارگران قرائت شده بود حـاضـر بـه اتـمـام  
اعتصاب خود نشده بودند، قائم مقام کارخانه نـورد و لـولـه  
صفا از دفتر مرکزی شرکت در تھران بـه کـارخـانـه اعـزام  
ـتـگـو   میشود و درجمع  کارگران  آنان را به مـذاکـره و گـف
دعوت مینماید بعـد از کشـکـشـھـای طـوالنـی در امـروز  
ـنـد و   کارگران با قائم مقام شرکت به توافقاتی دست مـیـاب
شرط تعیین میکنند که قائم مقام شرکت نتـایـج تـوافـقـات  
فی مابیـن را در جـمـع کـارگـران مـطـرح و تـوافـق کـل  
کارگران را حاصل نماید بر ھمین مبنی قائم مقـام شـرکـت  
ـتـمـی   در جمع کارگران نورد و لوله صفا حاضر و چـھـار آی
که با نمایندگان کارگران به توافق رسیده را مطرح میکـنـد  

حقوق کلیه کارگران نھایتا تا پنجم ھـر مـاه بـه حسـاب  -١ 
ـیـمـه  -٢ آنان واریز گردد   ـرچـه ھـای ب ـبـار دفـت تمدید و اعـت

ـتـه دیـگـر حـل   تامین اجتماعی کارگران نھایتـا تـا دو ھـف
-٤ مابقی طلب کارگران تا آخر سال تصویه گـردد  -٣ گردد  

ـنـد چـنـاچـه ھـر کـدام از   کارگران حق مسلم خـود مـیـدان
بندھای فوق از طرف کارفرما اجرا نشود به اعتـراض خـود  
ادامه دھند قائم مقام شرکت نیز در جـمـع کـارگـران اعـالم  
کرد تمامی این چھار بند را قبول دارد و متعھد بـه انـجـام  
آن میباشد به دنبال این تعھدات از طرف کارفرما کـارگـران  

با حفظ حق اعتراض و اعتصاب در صورت اجـرا نشـدن ھـر  
 بـعـد ازظـھـر بـه سـر  ٤.٥ کدام از این تـوافـقـات سـاعـت  

درھـمـیـن  .  کارھای خود رفتند و به اعتصـاب پـایـان دادنـد 
 بیستمین روزاعتصاب کارگران نورد و لوله صفا : رابطه 

 آبان کـارگـران  ١٧ امروز شنبه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  
ـنـا   نورد و لوله صفا وارد بیستمین روز اعتصاب خود شدند ب
بر اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران امـروز کـارفـرمـای  
شرکت نورد و لوله صفا از کارگران دعوت بعمـل آورد کـه  
به سر کارھای خود بازگردند بعد از واریز یک ماه حـقـوق  

  ١٤ از حقوق ھای معوقه ی کارگران  در روز چھار شنبـه  
ـیـن   آبان و اعالم کارگران مبنی بر ادامه ی اعتصاب تا تعی
ـرچـه ھـای   تکلیف مابقی حقوق ھای معوقه و تمدیـد دفـت
ـر کـارخـانـه نـورد ولـولـه صـفـا در جـمـع   بیمه ، امروز مدی
کارگران نامه ایی را از طـرف آقـای رسـتـمـی ،مـالـک  
ـنـی   کارخانه قرائت نمود که در نامه به تعھد کارفرمـا مـب
ـنـجـم ھـر مـاه   بر پرداخت حقوق ماھیانه کارگران نھایتا تا پ
استناد شده بود و از کارگران خواسته شد که به اعـتـصـاب  
خود پایان دھند اما کارگران به اعتراض خـود ادامـه دادنـد  
و اعالم نمودند تا یک ماه حقوق  دیـگـر از حـقـوق ھـای  
معوقه ی خود را دریافت نکنند و ھمچنین دفترچـه ھـای  
بیمه کارگران تمدید اعتبار نشود به اعتـصـاب خـود ادامـه  
خواھند داد طبق ھمین گزارش کارگران نورد و لـولـه صـفـا  
امروز نیز در بیستمین روز اعتصاب خود بر خواستھای خـود  

 پای فشردند و به اعتصاب خود ادامه دادند 
 

کارگران لوله و نورد صفا با دریافت یک 
ماه حقوق معوقه  نیز دست از اعتصاب 

 نکشیدند
کارگران نورد لـولـه ی صـفـا  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 روزاز  ١٧  بـعـد از گـذشـت  ٩٣  آبـان  ١٤ امروز چھارشنبه  
شروع اعتصابشان وارد کارخانه شدند و کـارفـرمـا مـجـبـور  
شد برای شکستن اعتصاب کارگران، یک ماه حـقـوق بـه  

حساب آنان واریـز کـنـد ولـی کـارگـران حـاضـر بـه اتـمـام  
اعتصاب نشدند و خواستار مشخص شدن وضعیت حـقـوقـی  
ـم   و بیمه واشتغال خود شدند و کارفرما بـعـد از ایـن تصـمـی
. کارگران ، کارخانه را تا اطالع بعدی تعطیـل اعـالم کـرد 

ـبـل از   ـران ق طبق اخبار رسیده به اتحادیـه آزاد کـارگـران ای
تعطیالت  تاسوعا وعاشورا ،کـارگـران لـولـه و نـورد صـفـا  
نامه ی اعتراضی را به اداره کار ساوه ارسال کـردنـد و در  
نامه ی خود خواستار رسیدگی به وضعیت پرداخـت حـقـوق  

چرا کـه  .  و دفترچه ھای بیمه و وضعیت شغلی خود شدند 
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ـلـف کـارخـانـه را   کارفرما ھر از چند گاھی به دالیل مخت
تعظیل اعالم میکند و از پرداخت حـقـوق کـارگـران سـربـاز  
میزند و بیمه ھای کارگران را واریز نمیکند و کـارگـران را  
جھت درمان  خود و خانواده اشان دچار مشکـالت فـراوانـی  

ـتـی  .  میکند  ـربـط دول رونوشت این نامه نیز به ارگانھای ذی
در پـی ایـن نـامـه فـرمـانـداری سـاوه  .  ارسال گردیده است 

کارفرما را مجبور بـه بـازگشـایـی کـارخـانـه مـیـکـنـد و  
ـنـد و یـک مـاه از   ـت کارگران امروز صبح به کارخـانـه رف

امـا کـارگـران  .  حقوق اشان نیز به حسابشان واریز شـده بـود 
اعالم کردند این یک ماه حقوق دردی از ما دوا نـخـواھـد  
کرد و ما تا وقتی چگونگی پرداخت حقوقھای مـعـوقـه و  
برگشتن اعتبار دفترچه ھای بیمه و تعطیلی ھر از گـاھـی  
ـم   کارخانه حل نشـود ، دسـت از اعـتـصـاب خـود نـخـواھـی

ـیـز بـعـد از اعـالم  .  کشید  کارفرمای لوله و نـورد صـفـا ن
تصمیم کارگران ، کارخانه را برای چندمـیـن بـار تـعـطـیـل  

الزم به ذکر است اعتصاب نزدیک بـه ھـزار و  . اعالم کرد 
 مھـر در  ٢٨ دویست کارگر نورد لوله صفا که از روز شنبه  

ـرچـه ھـای   ـرداخـت مـزد و تـمـدیـد دفـت اعتراض به عدم پ
ایـن  .  درمانی آغاز شده است وارد ھفدھمـیـن روز خـود شـد 

کارگران مدت چھار ماه است دستمزدی دریافت نکرده انـد  
ـیـل عـدم  ١٤ و    ماه است که دفترچه ھای درمانی آنان بـدل

واریز ھزینه ھای بیمه به حساب سازمان تامین اجـتـمـاعـی  
چـھـاردھـم    –اتحادیه آزاد کارگران ایران  .  تمدید نشده است 

 ٩٣ آبان ماه  
 

دستگیری خالد حسینی و تعدادی از مردم 
سنندج به خاطر دفاع از مقاومت مردم 

 !کوبانی
بنا به گزارش رسیده خالد حسینی، فعال کارگری و عضـو  
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  

ــه،  ٤:٣٠ کـارگـری، در سـاعـت   ـب  بـعـد از ظـھـر روز شـن
، برابر با اول نوامبر، که از جانب طرفـداران صـلـح  ١٠/٨/٩٣ 

و آزادی در جھان، به عنوان روز جھانی حمایت از مقـاومـت  
مردم کوبانی نام گذاری و از طرف مردم و فعـاالن عـرصـه  
ھای اجتماعی در سنندج برای راھپیمایی آرام فراخوان داده  
شده بود، در یکی از خیابان ھای منتھی به مـیـدان آزادی  

ـقـل گـردیـد  ـت ـنـدج مـن ایـن  .  بازداشت و به زندان مرکزی سن
ـر  ٥ راھپیمایی که از ساعت   ـف  بعدازظھر و با حضور ھزاران ن

ـروھـای   ـی در میدان ازادی این شھر شروع شده بود با دخالت ن
ـفـاده از بـاتـوم و انـواع وسـایـل   ـتـی و اسـت انتظامی و امنی
سرکوب به خشونت کشـیـده شـده و تـعـداد زیـادی در آن  

الزم به یادآوری است که فـرزنـد ایـن فـعـال  .  دستگیر شدند 
ـنـی، کـه بـه ھـمـراه دیـگـر   کارگری با نام پشتیبـان حسـی

خانواده ھای افراد بازداشت شده برای پیگیری و اطـالع از  
ـنـدج   وضعیت پدر خود به اداره حفاظت اطـالعـات شـھـر سـن
مراجعه کرده بود در آن جا بازداشت شده و به ھـمـراه دیـگـر  

 نفر می رسد به زنـدان  ٣٥ بازداشت شده ھا که تعدادشان به  
ـرای  .  مرکزی سنندج منتقل گردیده اند  کمیته ھماھنگی ب

ـراز   کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری، ضـمـن اب
ھمدردی با مردم ستمدیده کوبانـی و مـقـاومـت آن ھـا در  
ـقـابـال    مقابل نیروھای وحشی و دست نشانده آمـریـکـا و مـت
ـرخـورد بـا مـردم و   ـروھـا، ب ـی اعالم تنفر و انـزجـار از ایـن ن
راھپیمایانی را که تنھا به خاطر دفاع از این مقاومت و ایـن  
مردم، در این حرکت انسانی و اجتماعی شرکت داشتـه انـد  
را محکوم نموده و خواھان آزادی فوری و بی قید و شـرط  

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه  .  این عزیزان می باشد 
 ١٢/٨/٩٣ -ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
دستگیری تعداد زیادی از تظاھر کنندگان 

 در روز جھانی کوبانی در سنندج
ـنـدج کـه در حـمـایـت از   در تظاھرات روز شنبه در شھر سن

ـنـد  در  .  کوبانی برگزار شد بیش از سه ھراز نفر شرکت داشت
ـتـی مـواجـه شـد،   ـی این تظاھرات که با یورش ماموران امـن

مامـوران  .  تعداد زیادی مجروح و تعدادی نیز دستگیر شدند 
ـفـل و بـاتـوم   ـل امنیتی با استفاده از گاز اشک آور و گاز ف
ـنـد کـه   برقی سعی در متفرق کردن تظاھر کنندگـان داشـت
ـتـی و   ـی ھر بار نیز تظاھر کنندگان با مقابله با نیروھای امن
زد و خورد با آنان بار دیگر تجمع کـرده و بـه شـعـار ھـای  

ـر  ” در این تظاھرات شعارھای  . خود ادامه میدادند  مـرگ ب
ـر طـبـق اطـالع  .  سر داده شـد “ زنده باد کوبانی ”و  “ ارتجاع  ب

ـر   رسیده اسامی تعدادی از بـازداشـت شـدگـان بـه شـرح زی
ـلـه صـمـدی،  :  است  ـنـی، یـدال خالد حسینی، پشتیبـان حسـی

ـیـده  .  شھرام بخشنده، عمر شعبانی و سھراب جاللی  طبق شـن
ـبـاشـنـد کـه از   ـر مـی ـف ھا بازداشت شدگان بیش از سـی ن
ـیـسـت  . سرنوشت اعدادی از آنھا اطالع مشخصی در دست ن

ــع  ــب ــاریــخ  : مــن ــر ت ــون مــدافــعــان حــقــوق کــارگ ســایــت کــان
 ١٣٩٣ آبان ١٣ :انتشار 

  
او .اتحادیه ی سراسری کارگران سوئد ال

مبارزه برای فعال اتحادیه ای رضا شھابی 
که بطور موقت برای معا لجه آزاد است را 

 پیگیری می کند
او سرنوشت از جمله رضا شھـابـی  . ال .  سرنوشت رضا شھابی 

که صندوق دار سندیکای کارگران شرکت واحد تھران بـود  
رضا شھابـی جـزای شـش سـال زنـدان  .  را پیگیری میکند 

رضا شھابـی بـعـد  .  بخاطر فعالیت اتحادیه ای را میگذراند 
از یک عمل پیچیده گردن و کمر بطـور مـوقـت آزاد شـده  

آزادی موقت او یک ماھه و با وثیقه سنگین انـجـام  . است 
نمونه رضا شھابی نشان میدھد کـه حـمـایـت  .  گرفته است 

ـر بـاشـد  ایـن آزادی مـوقـت  .  ھای بین المللی میتواند مـوث
نتیجه سماجت و مقاومت طوالنی او در زنـدان کـه مـوجـب  
حمایت بین المللی از جمله اتحادیه حمل و نقل سـوئـد شـد،  

خاورمـیـانـه یـکـی از  !   نیاز به حمایت بین المللی .  میباشد 
ـران از ایـن  . بدترین مناطق برای فعالیت اتحادیه ای است  ای

به نظر میرسد ایران از آنچه کـه بـه  . شرایط مستثنی نیست 
بھار عربی با خواست اصالحات دموکراتیک شھرت یـافـت  

. بی نصیب مانـد 
ــیــس جــمــھــور   رئ
ـــن   ـــد حس ـــدی ج
روحانـی مـوجـب  
ــــــــــش   ــــــــــاھ ک
ـیـن   تحریمـھـای ب
المللی شده اسـت  
اما اینکـه نـگـاه  
ـــت بـــه   ـب او نســ
ــیــت ھــای   فــعــال
ـــه ای   ـــادی ـــح ات
دارای تـــحـــمـــل  

ـیـف  .   بیشتـری بـاشـد بـایـد بـا سـنـد نشـان داده شـود  ــ ل
ـیـن الـمـلـل ( ایساکسون نماینده   او مـی  . ال )  مسئول بخـش ب

ـران و کـارگـران  :  گوید  ـقـل در ای تشکل یابی آزاد و مسـت
ـیـاز دارنـد  ـلـی ن ـل ـ  .  زندانی به حمایت و ھمبستگی بین الـم

وضعیت حقوق بشر در ایران؛ نه فقط برای فعالین اتـحـادیـه  
معلمان؛ راننده ھا و بقیه کـه  .  ؛ جدی است )کارگری (ای  

خواستار شرایط کار بھتر ھستند مورد تعقیب قرار گرفته و  
ـنـد  !  خشـونـت و آزار .  در خطر زندان ھای طویل المدت ھست

ـنـد   ـتـوان طبق قانون؛ انجمن صنفی و یا شورای اسالمی مـی
در ھمه مراکز کار بوجود بیایند اما کارفرمایان دومـی را  

حقوق اتحادیه ای در عمل وجود ندارد بـا  .  ترجیح می دھند 
ـم  .  اینکه آزادی تشکل در قانون اساسی قید شـده اسـت  رژی

ھمه اپوزیسیون را با بھانه تھدید امنیت ملـی تـحـت فشـار  
ـرای تشـکـیـل اتـحـادیـه ھـای آزاد و  .  قرار میدھد  تالش ب

ـ لیـف ایسـاکسـون  .  مستقل با خشونت و آزار مواجه میشود 
با وجود اقدامات تالفی جویانه تـعـداد زیـادی از  :  میگوید 

کارگران در کار اتحادیه ای فعال ھستند و خـواسـت ھـای  
او مـی  . ال !   فشار به ایران . اتحادیه ای را به پیش می برند 

خواھد که ایران به مقاوله نامه ھای سازمان جـھـانـی کـار  
ـیـن ال .  در مورد حقوق پایه انسانی احترام بگذارد  او  . ھمـچـن

ـروم مـی   از دولت سوئد و وزیر امور خارجه مارگـوت والسـت
ـران خـواھـان   خواھد که در روابط دیپلماتیک خود با رژیم ای

ـ  .  آزادی ھمه فعالین کارگری و سیاسـی در کشـور شـود 
او از طـریـق کـانـالـھـای  . ال :  لیف ایساکسـون مـی گـویـد 

ـیـان   کشوری و بین المللی به تالش برای آزادی ھـمـه زنـدان
ـران ادامـه خـواھـد داد  او  . ال .  سـیـاسـی و کـارگـری در ای

اتـحـادیـه  ( و ت س او  )  اتحادیه سراسری کارگران سوئـد ( 
یک گفتگو با تم ایران و حـقـوق  )  سراسری کارکنان سوئد 

ـر سـاعـت  ٢٦ بشر در حوزه کار و زندگی را روز     ١٣  نوامـب
این گفتگو بـطـور زنـده از  .  در استکھم برگزار خواھند کرد 

اتـحـادیـه  ( او  . به نقل از سایـت ال .  یوتیوب پخش خواھد شد 
ـرجـمـه .  ٢٠١٤  نوامبر  ٣ ) سراسری کارگران سوئد  مـجـیـد  : ت

او و اتحادیـه حـمـل و  . الزم به تذکر است که ال . ( تمجیدی 
  ٢٨  و  ٢٧ نقل سوئد با دعوت از احمد شھید در روزھـای  

ـنـار عـمـومـی بـا   ـی نوامبر برنامه ھای مختلفی از جمله سم
 .)ھمین تم در استکھلم برگزار خواھند کرد 

 
اذیت و آزار محمد جراحی در زندان 

 کارگر زنذانی محمد جراحی ازاد  .تبریز
 باید گردد

  با حضـور  نـاگـھـانـی در  ٨ در روزھای اخیر زندانبانان بنذ 
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زندانیان نیز وقتـی کـه  . بند زندانیان را از بند خارج میکنند  
ـرو   علت را مپرسند باھجومونوھین ضرب شتم  نگھبانـان روب

 .زندانیان نیز مقاومت میکنند .میشوند 
ـنـد   تا اینکه  نگھبانان زندان موفق میشوند  زندانیان را از ب

ـیـه  . اخراج  کرده وبه جستجوی بند میپردازند  ـبـت کـل در عاق
وسایل شخصی وضروری مـحـمـد جـراحـی را بـا خـودشـان  

ـیـان را مـحـکـوم  .  میبرند  ـتـو ازار زنـدان ما ضمن اینکه اذی
ـم کـه بـه ایـن گـونـه  .  میکنیم  ازمسعولین زندان میـخـواھـی

ـیـه وسـایـل مـحـمـد   رفتارھای غیر انسانی پـایـان دھـدوکـل
ـیـن از  .  جراحیو دیگر زندانیان را به انـھـا بـازکـردانـد  ھـمـچـن

ــه   ـم کــه ب ــخـواھــی ــوق بشــر مـی ــھـای مــدافـع  حـق سـازمـان
ـیـن  زنـدان واکـنـش نشـان   وحشیکریھای نگھبانان ومسعول

 کمیته پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری ایران . دھند 
 
 

آزادی تعدادی از بازداشتی ھای روز 
 جھانی حمایت از کوبانی در سنندج

بنا به گزارش رسیده در پی پیگیریھای چند روز گـذشـتـه  
ــر   ــگ ــواده فــعــال کــارگــری خــالــد حســیــنــی و دی ی خــان
بازداشتیھای روز جھانی حمایت از کوبانـی و مـراجـعـه بـه  

 قاضی شـعـبـه  ١٥/٨/٩٣ دادگستری سنندج، سرانجام امروز  
پنجم دادیاری برای ادامه تکمیل پرونده بـه زنـدان مـرکـزی  
ـرار   سنندج مراجعه و بازداشت شدگان را مـورد بـازجـویـی ق
داده و در نھایت تعداد چند نفر از آنان را در ھمانجا تبرئه و  

ـر دیـگـر را کـه اسـامـی  ٨ ھمچنین تـعـداد  .  آزاد نمود  ـف  ن
ـلـی، فـریـدلـطـفـی، شـارام   ـبـخـش وکـی تعدادی از آنھا جھـان
ـیـون   ـل بخشنده، نعمت نعمتی می باشد، با قید وثیقـه ده مـی
تومانی آزاد نمود و به دیگر خانواده ھای بازداشت شـدگـان  
ـنـد  . اعالم کرده است که روز شنبه به دادگاه مـراجـعـه کـن

ـبـان   ـی الزم به ذکر است که قاضی پرونده در زنـدان بـه پشـت
گفتـه اسـت کـه شـمـا  )  فرزند سید خالد حسینی (حسینی  

نیز تبرئه می باشید اما تا لحظه ارسال این خبر ھـنـوز وی  
کمیته ھماھنگی ضمن محـکـوم کـردن  .  آزاد نگردیده است 

ـنـی فـعـال کـارگـری و عضـو   ادامه بازداشت خـالـد حسـی
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ـیـد و   کارگری و دیگر بازداشتی ھا، خواھان آزادی بـی ق
ـیـھـای روز جـھـانـی   شرط این عضو خود و دیـگـر بـازداشـت

ـنـدج مـی بـاشـد  ـتـه ی  .  حمایت از کـوبـانـی در سـن کـمـی
 ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 

 کمیته دفاع از فعالین ٢١اطالعیه شماره 
ھای  کارگران ، تشکل! کارگری مھاباد

 کارگری و مردم آزاده
ھای گره تروریستـی داعـش    ھمانگونه که مطلع ھستید نیرو 

 را بر علیه مردم ستمدیده و مـظـلـوم عـراق    حمالت سنگینی 
    و سوریه آغاز کردند و تا کنـون چـنـدیـن ھـزار انسـان بـی 

ـتـل عـام  ٢  از این    ھای مختلفی   گناه  را در شھر   کشـور ق
کرده اند ، چندین ھزار نفر آواره شدند و یـا ھـم اکـنـون در  

ھای ھمسایه بـه    بدترین شرایط در اردوگاه آوارگان در کشور 
ـنـد   سختی و در فقر مطلق مشـغـول گـذران زنـدگـی  .  ھسـت

ـیـش حـمـالت  ٢ ھای گروه تروریستی داعش از    نیرو   مـاه پ
شدیدی را به شھر کوبانی آغاز کردند تا این شـھـر را ھـم  

ـرو  ـی ھـای مـردمـی    به اشغال درآورند اما با مقاومت شدیـد ن
مواجه شدند و پیر و جوان ، زن و مرد به دفاع از ایـن شـھـر  
پرداختند و تا به این لحظه مانع از سقوط کوبانی شـدنـد ،  
این دلیری و مقاومت مردم کـوبـانـی انـعـکـاس زیـادی در  

ـیـون   سطح جھانی  ـل ھـا انسـان در     داشت و در ھمین راستا مـی
    ھا آمدند تا اعالم حمایت و پشتیبـانـی   سراسر جھان به خیابان 

اما در ادامه ایـن  .  خود را با مردم مقاوم کوبانی نشان دھند 
ـر بـا    حمایت  ـراب ـر ب  آبـان مـاه از سـوی  ١٠ ھا روز اول نوامب

ھای حقـوق بشـری در    ھای آزاده و سازمان   بسیاری از انسان 
 حمایت از کـوبـانـی اعـالم شـد و    سراسر جھان روز جھانی 

ھـا    ھا انسان در سراسر جھان در ایـن روز بـه خـیـابـان   میلیون 
آمدند تا به حمایت از مقاومت قـھـرمـانـانـه مـردم کـوبـانـی  

ھـا    بپردازند ، در شھر سنندج ھم بسیاری از مردم به خـیـابـان 
 خـود را از    آمدند تا در یک تجمع آرام حمایت و پشتیبانی 

ـرو  ـی ـتـی    کوبانی نشان دھند که با حمله وسیـع ن ـی ھـای امـن
. مواجه شدند و چندین نفر ھم بازداشت و روانه زندان شـدنـد 

ـیـن   یدالله صمدی عضو ھیئت اجرایی کمیته دفاع از فـعـال
ــران   ــر انــجــمــن صــنــفــی کــارگ ــی کــارگــری مــھــابــاد و دب

ـنـی   خبازی      ھای سنندج و حومه و ھمچنین سید خالد حسـی
ـرای کـمـک بـه    فعال کارگری عضو کمیته ھماھنگی   ب

ـر شـدگـان    ایجاد تشکل  ھای کارگری ھم در میان دسـتـگـی
 .ھستند 

ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مھاباد ضـمـن  
ـتـی بـه صـفـوف مـردم    محکوم کردن تعرض نیرو  ـی ھای امـن

ـبـانـی  ـی  از مـردم    معترض سنندج که برای حـمـایـت و پشـت
ـروریسـتـی داعـش بـه   کوبانی و محکومیت جنایات گروه ت
    خیابان آمده بودند خواستار آزادی بدون قید و شرط تـمـامـی 

ـیـن کـارگـری  . دستگیر شدگان ھستیم  کمیته دفاع از فعـال
 مھاباد 

 
کارگر " میر احمد اسداللھی " یاد   

 !اخراجی تراکتورسازی تبریز گرامی باد 
 برای سلطتنم چیزی نمی خواھم 

 مگر ، کوچه باغی در برابر خانه ام 
 گھواره ای از جنس دسته گل 
 به بلندی جوانه سنبل       

 امیل زوال 
ـریـز، در   ـب میراحمد اسدالھی کارگر اخراجی تراکتورسازی ت

میراحمد اسدالھی از جمله کوشنـدگـان کـارگـری  .  گذشت 
بود که به طبقه کارگر و آرمان ھـایـش تـا آخـریـن لـحـظـه  

ــد  ــه  .. وفــادار مــان ــل دھــه پــنــجــاه در کــارخــان او در اوای

ـراکـتـور   تراکتورسازی تبریز استخدام شده و در بخش تولید ت
MF  ـرای زدودن ایـن  .   کار می کرد چون فرزند رنج بود ب

 فعاالنه شرکت کرد و از  ٥٧ رنج از طبقه خود ، در انقالب  
فعالیـت ھـای  .  رھبران اعتصابی تراکتورسازی تبریز گشت 

ـر   کارگری و سندیکایی او به مذاق کارفرمایـان تـازه مـدی
 بقـول خـود پـاکسـازی  ٦٠ شده خوش نیامد و او را در سال  

میراحمد اسدالھی دوست خوب و مبارزمـان  .  کردند )  اخراج ( 
فردا به ایران باز خـواھـد گشـت و در بـھـشـت زھـرا وجـود  

ـران  .   پ رشورش، آرام خواھد گرفت  اسـدالـھـی و دیـگـر رھـب
اعتصابی تراکتورسازی تبریز ھرگزاز یاد کارگـران و مـردم  

ـــد رفـــت  ـن ــواھــ ـــخ ــز ن ـری ــ ـران  ..  تــب ـــکـــای کـــارگــ ــدی ـن ســ
ــزکــارمــکــانــیــک  ــل ــه  .  ف ــه کــارخــان ــازنشــســت ــران ب کــارگ

 تراکتورسازی تبریز 
 

 اخبار بین المللی 
 

پس گرفتن الیحه مالیات بر  -مجارستان 
 اینترنت توسط دولت

پس از تظاھرات گسترده دھھا ھزار نفری چند روز گـذشـتـه  
ـرنـت در  “  دان لود ”علیه الیحه وضع مالیات بر   ـت از طریق این

بوداپست، دولت مجارستان اعالم کرد که از این الیـحـه بـه  
ایـن تـظـاھـرات ضـد  .  شکل کنونی آن صرف نظر می کند 

دولتی بزرگترین تظاھرات در این کشور از زمـان در دسـت  
ـر مـحـافـظـه   گیری قدرت توسط ویکتور اوربان، نخست وزی

. ، محسوب مـی شـود ٢٠١٠ کار مجارستان در اکتبر سال  
اوربان، ضمن اعالم صرف نظر از طرح کنونی قـول داد کـه  
ـنـده مـیـالدی بـه رای   این الیحه را در ماه ژانـویـه سـال آی

ـرنـت مـی  .  عمومی بگذارد  ـت ـن ـران ای مطابق این طرح، کـارب
آنـدره آ  .  بایست ھر ماه دو یورو مالیات پرداخت می کردنـد 

ـیـان ایـن کـه   ھایاگوش، خبرنگار یورونیوز در بوداپست با ب
امشب تظاھرات پیروزی مخالفان برگـزار خـواھـد شـد مـی  

اما آنھا گفته اند تا لغو کامل این الیحه مـبـارزات  : "گوید 
چون صحبتھای ویـکـتـور اوربـان  .  خود را ادامه خواھند داد 

نشان از پایان قطعی این تصمیم ندارد و ممکن اسـت دولـت  
 ."به دنبال راه دیگری برای وضع مالیات بر اینترنت باشد 

 
ھا دست   کارگران آتش نشانی -انگلستان 

 به اعتصاب زدند
ھا قبل به وضـع    ھای انگلیس از مدت   کارکنان آتش نشانی 

ھا ھشـدار    آن .  اند   نامناسب شرایط کاری خود اعتراض داشته 
ھایشان توجه نشود، اعتـصـاب    داده بودند که اگر به اعتراض 

ـر  ٣١ ھا از روز    آن .  خواھند کرد  ـب اعـتـصـاب  )   آبـان ٩ (  اکـت
اند این اعتصاب به مـدت چـھـار    خود را شروع کرده و گفته 

کارکنان این بخش به تغییر قوانیـن  .  روز ادامه خواھد داشت 
سی و پنـج  .  مربوط به دوران بازنشستگی نیز اعتراض دارند 

ھزار نفر در انگلیس عضو اتحادیه آتش نشانھای این کشور  
ـتـی    نمایندگان این اتحادیه می .  ھستند  گویند مقـامـات دول

ھـای    عملکردی مزورانه دارند و حاضر نیستند بـه خـواسـتـه 
اند حـاضـرنـد مـذاکـره    ھا گفته   ھا توجه کنند و با آنکه بار   آن 

ـیـسـی  .  اند   کنند، این کار را انجام نداده  آتش نشانھای انـگـل
ھا نشان دھـنـده    خشم آن .  شود   ھا توجھی نمی   گویند به آن   می 

انـد    ھا است و اینکه چاره دیگری نـداشـتـه   میزان استیصال آن 
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ـیـس  .  کردند   و باید به این کار اقدام می  آتش نشانھای انـگـل
تاکید دارند نخست وزیر انگلیس و دولتمردان دیگر بـایـد بـا  

ھـا تـوجـه نشـان    ھـای آن   ھا مذاکره کنند و بـه خـواسـتـه   آن 
 .بدھند 

 
  اعتراضات سراسری علیه پولی -ایرلند 

 شدن آب
ـنـد حـدود   ـرل   ١٠٠ با تعیین بھای جدید آب در جمـھـوری ای

ـلـف ایـن کشـور   تظاھرات اعتراضی جداگانه در نقاط مخـت
ـر از  . برگزار شده است  ـیـشـت ـر  ٢٠ در دوبلین، پایتخـت، ب ـف  ن
ـنـد  .  بازداشت شدند  عمده آب مصرفی در مناطق شھری ایرل

 به این سـو رایـگـان بـود امـا دولـت از مـاه  ١٩٩٧ از سال  
ـنـدی در    خـانـواده .  گذشته روی آن قیمت گذاشت  ـرل ھـای ای

دو  ( شھرھا نخستین قبض آب خود را در ژانویـه سـال آتـی  
ـنـد   دریافت می )  ماه دیگر  پـولـی شـدن آب یـکـی از  .  کـن

شرایطی بود که دولت ایرلند برای دریافت کـمـک مـالـی  
ـنـد یـکـی از  .  از اتحادیه اروپا پذیرفته بـود  ـرل جـمـھـوری ای

ـریـن آسـیـب را از بـحـران   کشورھایی بود که در اروپا بیشت
ـرضـان  .  اقتصادی جھانی و بـحـران حـوزه یـورو دیـدنـد  مـعـت

گویند که وقتی چیزی مجانی است و دولت ھزینـه آن    می 
ـبـایـد از مـردم    ھا تامین می   را از محل مالیات  کند دیگر ن
ایمون کمپبل، گیتاریست مشھور گـروه  .  برای آن پول گرفت 

ھا، در جمع معترضان بـود و گـفـت مسـالـه فـقـط    دوبلینی 
ـتـه او از   قبض آب نیست، بلکه فشاری است کـه، بـه گـف
طرف حریصان ثروتمند و قدرتمند در ایرلند و اتـحـادیـه اروپـا  

ـیـازمــنـدان وارد مــی  یـکـی از  .  شـود   بـه مـردم عــادی و ن
بازیکنان راگبی ایرلند که در تظاھرات دوبلیـن حـاضـر بـود  

سی گفت به غیر از مخالفت بـا پـولـی شـدن آب،    بی   به بی 
ھـای ریـاضـت    مساله در واقع این است که مردم از سیاسـت 

ـرضـان ھـم  .  اند   اقتصادی خسته شده  بعضـی از دیـگـر مـعـت
ھای فزاینده خدمات عمومـی    گفتند که توان پرداخت ھزینه 

بسیاری از کشورھای اروپـایـی در واکـنـش بـه  .  را ندارند 
 آغاز شد، دست به افزایش بـھـای  ٢٠٠٨ بحرانی که از سال  

ـتـی و اخـراج    خدمات دولتـی، واگـذاری شـرکـت  ھـای دول
ــخــش عــمــومــی زده  ــان ب ــیــن  .  انــد   کــارکــن ھــمــزمــانــی چــن

ھـا و    ھای بزرگ مالی بـه بـانـک   ھایی با کمک   سیاست 
نظارت اندک بر بخش مالی، انتقادھای زیادی را در پـی  

 .داشته است 
 

اعتصاب کارکنان اداره  -آفریقای جنوبی 
 پست وارد چھارمین ماه شد

اعتصاب کارمندان اداره پست و ارتباطات آفریقای جـنـوبـی  
. وارد چـھـارمـیـن مـاه شـد )  آبان ١٢ ( نوامبر  ٣ روز دوشنبه  

کارمندان اداره پست و ارتباطات آفریقای جنوبی ھـمـچـنـان  
رسد کـه ایـن    دھند و به نظر می   به اعتصاب خود ادامه می 

سازمان با وارد شدن اعتصاب کارمندان خود به چـھـارمـیـن  
دو  .  ماه متوالی با مشکالت فـراوانـی روبـه رو شـده اسـت 

ـتـه گـذشـتـه   معاون وزارت ملی دولت آفریقای جـنـوبـی ھـف
مجبور شدند برای اطمینان از پرداخت حقوق کـارمـنـدان بـه  
ـبـاطـات ایـن   صورت مستقیم در امور مالی اداره پست و ارت

رئیس کل داره پسـت  "  اندرو نونگوگو . " کشور دخالت کنند 
ھـای    ھـا و حـوالـه   بستـه : " و ارتباطات آفریقای جنوبی گفت 

پستی از ماه آگوست گذشته به دلیل ایـن اعـتـصـاب روی  

ـیـل ھـمـکـاری نـکـردن افـراد    ھم انباشته شـده  انـد و بـه دل
استخدامی جایگزین، کـار نـکـردن کـارمـنـدان بـه صـورت  
اضافه کاری و در روزھای آخر ھفته، مشـکـالت مـا روز  

ـقـای  . "  شود   به روز تشدید می  کارمـنـدان اداره پسـت آفـری
ـر بـخـش  ـیـشـت ھـای ایـن    جنوبی از ماه آگوست گذشته در ب

ـیـافـتـن   کشور در اعتراض به پایین بودن حقوق و افـزایـش ن
اند و    حقوق متناسب با تورم اقتصادی دست به اعتصاب زده 

ـتـوانسـتـه اسـت مـانـع از ادامـه ایـن    انجام مذاکره  ـیـز ن ھا ن
 .اعتصاب شود 

 
 ھزار کودک ٩٠بیش از  -انگلستان 

 خانمان بی
یک موسسه خیریه در انگلیس در تحلیلـی از آمـار دولـت  

بیش از  :  این کشور درباره تعداد افراد بی خانمان اعالم کرد 
ـنـد  ـنـاه ھسـت .  نود ھزار کودک انگلیسی فاقد خانه و سـرپ

ـرای کـمـک مـالـی   این سازمان ضمن درخواست از مردم ب
  ٢١ این قابل قبول نیست که در قـرن  : " در این زمینه گفت 

کودکان بی خانمان از فشارھای عاطفی شدید رنج ببرند و  
مجبور باشند برای رفتـن بـه مـدرسـه سـه سـاعـت در راه  

ایـن مـوسـسـه  . "   باشند و شام خود را کف خیابان بخـورنـد 
آمـارھـا نشـان مـی دھـد تـعـداد افـراد و  : " ھمچنین افزود 

کودکانی که از اقامتگاه ھای موقت برای گذرانـدن شـب  
استفاده می کنند در سه سال گذشته دو برابر شـده اسـت و  
ـنـد   کودکانی که در این قبیل اقامتگاه ھا زندگی می کن
ـیـل   ـب امنیت کـافـی نـدارنـد و در مـعـرض خـطـراتـی از ق

."  درگیری و سوء استفاده از مواد مخدر و الکل قرار دارنـد 
ـیـس در اجـرای سـیـاسـت   قابل ذکر است اقدام دولـت انـگـل
ریاضت اقتصادی باعث شده است بسیاری از خانواده ھا از  

 .عھده تامین ھزینه ھای خانه برنیایند 
 

تظاھرات فعاالن چپ در  -انگلستان 
 ھای دولت اعتراض به سیاست

شماری از فعاالن چـپ در  )   آبان ١٤ ( نوامبر  ٥ چھارشنبه  
ـتـصـادی،  .  لندن دست به تظاھرات زدند  ـری اق ـراب آنھا به نـاب

ـرده    سیاست  ھای ریاضتی، نقض حقوق بشـر و شـنـود گسـت
ـروی  .  ارتباطات تلفنی و اینترنتی معترض بودنـد  ـی صـدھـا ن

ـنـد  ـت ـنـدن  .  پلیس در لندن در مقابل آنان آرایش گرف ـیـس ل ـل پ
ـیـا    برای کنترل معترضان بعضی خیابان  ـتـان ـری ھای پایتخت ب

ــرات بــه دعــوت گــروه  .  را بســت  ــن تــظــاھ ــاس " ای ــن ــاش " ن
(Anonymous)   ـرضـان انجام شد و تعداد زیادی از مـعـت

. ھـای نـمـاد ایـن گـروه را بـه صـورت زده بـودنـد   ماسک 
ھمزمان با لندن چندین شھر در کشورھای دیگر، از جـمـلـه  

ـنـدن  .  در آمریکا، صحنه تظاھرات مشابه بود  معترضان در ل
. در مقابل کاخ باکینگھام و پارلمان بریتانیا تـجـمـع کـردنـد 

ای از آنان تجمع خود را در مقـابـل سـاخـتـمـان    ھمچنین عده 
ــی  ــی ب ــد   بـی   اصـل ــدن ادامــه دادن ـن گــروه  .  ســی در مـرکــز ل

ـیـز تـجـمـع " ناشناس "ھکرھای اینترنتی   ھـای    پیش از ایـن ن
 . مشابھی را سازمان داده است 

 
 ھای کوتاه خبر

 
ـرگـزاری یـک     -یونان   ھزاران نفر از شھروندان یونانی، با ب

تظاھرات بزرگ در مقابل پارلـمـانـایـن کشـور در آتـن، بـه  
ـراض   ـتـصـادی دولـت اعـت ادامه سیاست ھـای ریـاضـت اق

جمعی از تظاھرکنندگان پرچم اتحادیه اروپـا را بـه  .  کردند 
سندیکای موسوم بـه جـبـھـه مـبـارزان تـمـام  . آتش کشیدند 

کارگران، بازوی کارگری حزب  کمونیست یونان این تجمـع  
 .را سازماندھی کرده بود 

 
ـرکـیـه،     -ترکیه   بنا به گزارش مسئوالن گـارد سـاحـلـی ت

یـک کشـتـی حـامـل  )   آبـان ١٢ (  نوامبر  ٣ بامداد دوشنبه 
مھاجران در دریای سیاه و در نزدیکی استانبول غرق شـده و  

ـر از  ٧ ماموران گارد ساحلی موفق به نجات جان تنھـا   ـف  ن
 مسـافـر  ٢٤ گـارد سـاحـلـی اجسـاد  .  سرنشینان آن شده اند 

ــه اسـت  ـت ــا بـه ھــمـیـن گــزارش  .  دیـگـر را از آب گـرف ـن ب
سرنشینانی که بطور قاچاق سوار این کشتـی شـده بـودنـد،  

 .پناھجویانی از افغانستان بوده اند 
 
ـبـه   -روسیه     ٢ ھزاران پزشک و بیمار و فـعـال، روز یـکـشـن
ـم  )   آبان ١١ (نوامبر   در مسکو در اعتراض بـه آنـچـه تصـمـی

ـنـد،   دولت در اجرای اصالحات در نظام بھداشتی مـی خـوان
  ٢٨  بیمـارسـتـان و  ١٥ دولت درصدد بستن  .  تظاھرات کردند 

ـرو در مسـکـو اسـت  ـی مـقـامـات  .  مرکز پزشکی و تعدیل ن
 .دولتی می گویند این تصمیم قطعی نیست 

 
دادگاھی در قاھره ھشت جـوان را بـخـاطـر آن کـه    -مصر  

تصویر آنھا در ویدئویی که از یـک مـراسـم ازدواج یـک  
ـتـشـر   زوج ھمجنسگرا ضبط و در شبکه ھای اجتماعی مـن

ـقـاد  .  شده، به سه سال حبس مـحـکـوم کـرد  ـت ایـن حـکـم ان
 .سازمانھای دفاع از حقوق بشر را به ھمراه داشته است 

 
شرکت رولز رویـس اعـالم کـرد کـه بـمـنـظـور    -انگلستان  

  ٢٦٠٠  ماه آینده،  ١٨ سودوری بیشتر در نظر دارد که ظرف  
این شرکت ماه گذشتـه  .   از کارگران خود را اخراج بکند   تن 

ـتـه بـود کـه سـود آن حـدود     ٤ در گزارش مالی خود گـف
  ٥٥ ایـن شـرکـت  .  درصد کمتر از سود مورد نظر بوده اسـت 

ـر در  ٢٤ ھـزار کـارگـر دارد کـه از ایـن تـعـداد   ـف  ھـزار ن
 .انگلستان ھستند 

 
ھزاران تـن از دانشـجـویـان مـکـزیـک اعـالم     -مکزیک  

 سـاعـتـه در  ٧٢ این اعتصاب سراسری و  .  اعتصاب کردند 
ـیـش از  ٤٣ حمایت از   ـتـه از  ٥  دانشجویی اسـت کـه ب  ھـف

. مفقود شدنشان در جـنـوب غـرب مـکـزیـک مـی گـذرد 
ـیـمـایـی در   ـرپـایـی راھــپ ـیـن در پــی ب دانشـجـویـان ھـمــچـن

در ھـمـیـن حـال  .  مکزیکوسیتی، پایتخت این کشور ھستند 
ـیـز روز   ـقـود شـده ن اعضای خانواده ھـای دانشـجـویـان مـف

بـا مـقـامـات دولـت دیـدار  )   آبـان ١٤ (  نوامبـر  ٥ چھارشنبه 
 .آنان خواستار افزایش تحقیق دولت شدند . کردند 
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قابل توجه : مینا احدی
برای ایرانیان و منتقدین 

اسالم در استان نورد راین 
 وستفالن در آلمان

   ١٣٩٣, ام آبان٢٠, سه شنبه
جلسه مھم مـیـنـا احـدی در دانشـگـاه 

  نوامبر١٢دسلدرف فردا چھارشنبه 
 

فراخوان دھـنـدگـان ایـن جـلـسـه اعـالم 
کرده اند که سخنرانی مینا احدی در 
دانشگاه دسلدرف با عنوان انـتـقـاد بـه 
اسالم بین آگاھگری و راسـیـسـم ، بـا 
استقبال گسترده ای در شھر دسـلـدرف 
روبرو شـده و بـدلـیـل بـرگـزاری یـک 
میتینـگ بـزرگ در شـھـر دسـلـدرف 
علیه پلیس شریعه از سوی نھاد اکـس 
مسلم حدس زده میشود که عالقمندان 

 .زیادی در این جلسه باشند
 

بدالیلی که برگزار کنندگان در جلسه 
به اطالع عموم خواھـنـد رسـانـد مـحـل 
جلسـه بـه آدرس جـدیـد مـنـتـقـل شـده 

 .است 
 

die Veranstaltung findet jetzt 
um ١٩:٠٠  Uhr im “ V٦  ,

Volmers wer the rs t raß e  ٦ ,
٤٠٢٢١ Düsseldorf statt. 

 
نھاد اکـس مسـلـم در آلـمـان از ھـمـه 
عـالقـمـنـدان بـه ایــن سـخـنـرانـی و از 
ــب و از  ــذھ ــن اســالم و م ــدی ــق ــت ــن م
معـتـرضـیـن بـه جـریـانـات اسـالمـی و 
داعش در ایران و در خاورمیانه دعوت 
میکند فردا در این جلسه حضـور بـھـم 

 .رسانند
 

h t t p : / / w w w . p o p u l a . d e /
ve rans ta l tung/٨٠ ٧٧٦٧١_

i s l a m k r i t i k -z w i s c h e n -
aufklaerung-und-rassismus-
heinrich-heine-universitaet-

dues s e ldo r f -hoe rs aa l -٥j -
duesseldorf 

 
 آلمان –نھاد اکس مسلم 

 
 ٢٠١٤ نوامبر ١١

 

 

 چھار فعال سیاسی کردستان ایران در کردستان عراق بازداشت شدند
 

 دقیقه در روستای باتیفا در فاصله دو شھر زاخو و دھوک چـھـار ٣٠ و ٩ ساعت ٢٠١٤ نوامبر ٤طبق اخبار رسیده روز 
ـ مھدی فتاح نژاد بوسـیـلـه نـیـروھـای مسـلـح ٤ـ رضا مرادی ٣ـ پویا ناھوی ٢ـ فواد محمدی ١فعال سیاسی به اسامی 

دستگیر شدگان به مکان نامعلومی برده شده و دوستان و خانواده ھای آنھا . حزب دمکرات کردستان عراق بازداشت شدند
ھیـچ )  بارزانی( در پنج روز گذشته نیروھای حزب دمکرات کردستان عراق . ھیچ اطالعی از محل نگھداری آنھا ندارند

 .بازداشت شدگان برای مطلع شدن از محل نگھداری آنھا بی پاسخ مانده استخبری از علت تالش دوستان و خانواده ھای 
الزم به توضیح است این چھار فعال سیاسی سالھاست به طور قانونی در کردستان عـراق زنـدگـی مـیـکـنـنـد و مشـغـول 

 .فعالیت سیاسی و کارگری در محلھای مختلف بوده اند
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران اعالم میکند امنیت و سـالمـت جـانـی آنـھـا بـه عـھـده حـزب دمـکـرات 

 .کردستان عراق است
ما ضمن محکوم کردن بازداشت خودسرانه این فعالین سیاسی از حزب دمکرات کردستان عراق میخواھیم فوری و بـدون 

 .قید و شرط آنھا را آزاد کند
 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
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