
ــر   ــی ــرات مـوج اخ ــی یـکــی از تـأث
بـحـران  " پناھجویان به اروپـا کـه  

نام گرفته، این اسـت  "  پناھجویی 
که، بحث رابطـه انسـان، بـعـنـوان  
موجودی اجتماعـی، بـا ھـمـنـوع  
خودش را بار دیـگـر بـه اشـکـال  

 .  مختلف داغ کرده است 
مکث کردن در خـلـوت خـود  
ـیـت   ـر سـر انسـان که چه بالئی ب

ــردن دربــاره  !  آورده انــد  ــئــوال ک س
ــد و   ــول ــت " مــحــل ت ــومــی آن  "  ق

کودکی که انتشار عکس جسـد  
بی جانش دنیا را در بـھـت فـرو  
ــیــزی بــود کــه   ــریــن چ ــرد، آخ ب
ــر انســان   مــمــکــن بــود بــه فــک

ـر  .  منصف مدرن خطور کند  کمـت
آدم منصـفـی بـود کـه بـا دیـدن  
ــانــم   ــن آن خ ــداخــت ــا ان پشــت پ
ـلـویـزیـونـی   ـردار شـبـکـه ت فیلـمـب

مجارستانی به پدری که فـرزنـد  
خـردســالــش را بــغــل کــرده بــود،  
ـرسـتـاده   ـف نفرینی به این وضعیت ن

شھر ھـامـبـورگ امـاکـن  .  باشد 
ــرمســکــونــی را کــه تــوســط   غـی

اند را مصادره و    شرکتھا رھا شده 
پناھندگان را در آنـجـا سـکـونـت  

ـتـه آدم .  داد  ـب ـیـن ال ھـای    در این ب
ـم  . غیرمنصف زیادی را ھم دیـدی

دیدیم که تعدادی در شـھـرھـای  
آلــمــان بــا فــحــش و نــاســزا بــه  

رفتار  !  پناھجویان رفتند "  استقبال "
ـرانســانـی دولـت مـجــارسـتــان   غـی
ــرانــگــیــخــت  . تــعــجــب ھــمــه را ب

ـنـه ھـای   تعدادی بـه فـکـر ھـزی
تـعـدادی  .  پناھنده پذیری افتادنـد 

مذھب پناھجویان را به ھمـدیـگـر  
 . یادآوری کردند 

نوشته ای را که مـالحـظـه مـی  
ـرانـی   ـبـی سـخـن کنید، متـن کـت
منصور حکمت در یـک جـلـسـه  
عمومی پرسش و پاسخ در اکتبـر  

ـم سـوئـد    ١٩٩٩  در شھر استـکـھـل
ایـن  " این نوشته قبال به نام  .  است 

ـتـشـر شـده و  !"  حزب شماسـت  مـن
ـر   شاید ھم ھمان تیتر برای آن بھـت

اما اینجا منصور حـکـمـت  .  است 
ــری از   ــرار " بــه یــکــس حــزب  "  اس

کمونیست کارگـری اشـاره مـی  
ـر آن   کند که ھمین امر مـا را ب
ـرای ایـن   ـر آن را ب داشت که تیت

اسـرار حـزب  " شماره از نشریه، به  
 .  تغییر بدھیم !" ما 

*** 

 
ـم بـه   رفقا من ھم مـیـخـواسـت
ـم کـه چـقـدر   سھـم خـودم بـگـوی
خوشحالم که در این جلسه ھستـم  

ام و شمـا را    و االن که اینجا آمده 
ـم   میبینم به خلیل کـیـوان حسـودی
میشود و فکر میکنـم یـکـی از  
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 !آشنايانتان برسانيد

ـرده و   در ادامه اعتـراضـات گسـت
سراسری مـعـلـمـان در مـاھـھـای  

ــمــان  ــل ــه، مــع ــت ــرای روز     گــذش ب
ـبــه   ــن ـنــجــش ــراخــوان    ١٦ پ مــھـر ف

برگزاری تجمعات سـراسـری داده  
ـرار اسـت در     این تحمعات .  اند  ق

تھران در مقابل اداره کل آمـوزش  
ــز   ــھــران، در مــراک و پــرورش ت

و مـنـاطـق نـزدیـک بـه   استانھا  
و     آنھا در مـحـوطـه ادارات کـل 

مـحـل ادارت   در شھرستانھـا در  
 .شھرستانھا برگزارشود 
ـبـه   مـھـر بـار    ١٦ روز پنجشن

دیگر معـلـمـان دسـت بـه تـجـمـع  
میزنند و خـواھـان آزادی فـوری  
ـبـات   معلمان زندانی و تحقق مطال

ــنــد شــد  ــرحــق شــان خــواھ ایــن  .  ب
 مطالبات کدامند؟ 

اولین خواست معلـمـان آزادی  
خـواسـت  .  معلمـان زنـدانـی اسـت 

مھم دیگر معلمان افزایش فـوری  
ـر اسـت  . حقوقھا به باالی خط فق

معلمان این خواست را بـا شـعـار  
خط فقر سه میلیـون، حـقـوق مـا  

ـنــد  ـیــون اعـالم داشـت ـل . یـک مـی
ــامــه   ــطــعــن ــد مــھــم ق یــک بــن
اعتراضات ماھھای قبل افـزایـش  
ـر   حقوقھا به رقمی باالی خط فـق
ــران،   بــود و ایــن خــواســت کــارگ
ـران   پرستاران و کـل حـقـوق بـگـی

 .جامعه است 
ــم دیــگــر   یـک خـواســت مـھ
معلمان خواست تحصیـل رایـگـان  

ـیـمـا بـه کـل  .  است  ـق و این مسـت
 .جامعه برمیگردد 

ــمــان در   یــک شــعــار مــعــل
اعتراضاتشان این بود که آمـوزش  
ـقـاتـی   را کاالیی نکنید و به طـب
ـم   کردن آموزش و پرورش و تقـسـی
ــی   ــه خصــوصــی و دولــت آن ب
اعتراض دارند و خواستار شـرایـط  
ــرای کــل   ــکــســان ب آمــوزشــی ی

بازسازی مـدارس  .  جامعه ھستند 
ــیــطــی امــن و   ــبــی و مــح ــری تــخ
انسانی برای تحصیـل، اسـتـخـدام  
رسمی معلمان پیمـانـی و ایـجـاد  

از   تسھیالت برای تھـیـه مسـکـن 
ــلــمــان   دیـگــر خــواسـت ھــای مـع

 .ھستند 
خواست ھای معلمان خواسـت  

بیاییـد روز  .  ھای ھمه مردم است 
مھر را به روز ھـمـبـسـتـگـی    ١٦ 

ـبـدیـل   سراسری مردم با معلمـان ت
مدارس و دانشـگـاھـھـا را  . کنیم 

ـم و بـه تـجـمـعـات   ـی تعطـیـل کـن
میلیونھا خانـواده  .  معلمان بپیوندیم 

دانـش آمـوز بـه ھـر شـکـل کــه  
میتوانند از این مـبـارزه حـمـایـت  

ـنـد  بـه تـجـمـعـات مـعـلـمــان  .  کـن
بپیوندند و با شعار جای فـرزنـدان  
ــر روی   مـا در مــدرســه اســت، ب

 .تحصیل رایگان پافشاری کنند 
به تجمع اعتراضـی مـعـلـمـان  

ــم و    ١٦ در روز   ــونــدی ــی ــپ ــر ب مــھ
خـواسـتـار آزادی ھـمـه مـعـلـمـان  
ـم  . زندانی و زندانیان سیاسی بشوی

ـــه روز    ١٦ روز   ـر را ب ــ ـــھ م
ھمبستگی با معـلـمـان و اتـحـاد  
ـبـدیـل   کلیـه مـردم و مـعـلـمـان ت

 .کنیم 

 از فراخوان معلمان به تجمعات سراسری
 مھر  ١٦در روز پنجشنبه  

 !حمایت کنیم
 افزایش فوری حقوقھا، 

 ...آزادی معلمان زندانی، آموزش رایگان و 
 

 محمد شکوھی
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چھار نفر از وزرای دولـت شـیـخ  
حسن به ایشان نامه نوشته انـد و  
تاکید کرده اند که روحانی بـایـد  

ـتـصـادی  " تصمیم ضرب االجـل اق
بگیرد و گر نه  رکود تبـدیـل بـه  

ـر  !"  بحران میشود  ـتـه وزی و به گـف
یـکـی از ایـن چـھـار  (  اقتصاد  

ـیـد سـاز در ایـن  )  وزیر  شیـخ کـل
مـورد دسـتـور رسـیـدگـی صــادر  

رئیس اتـاق بـازرگـانـی  !  فرمودند 
اسدالله عسگر اوالدی گفته بایـد  

ـتـصـادی "  " وضعیت اضـطـراری اق
ــده  .  اعــالم شــود  ــن تــوکــلــی نــمــای

مجلس گفته آقای روحانی حـاال  
باید جواب بدھد وقتی ما ھشـدار  
دادیم وضع خراب است ایشان چرا  

بـه  .  مژده توقـف رکـود را دادنـد 
ـتـصـادی؛ از   جان کارشنـاسـان اق
ساکن پاریس تا سوئد و تـھـران و  

یـعـنـی چـه،  : " لندن رعشه افتاده 
ــیــس جــمــھــور   ــر وزرا بــه رئ مــگ
دسترسی ندارند که نامه میدھنـد  

قریـب  " پس ایشان چکاره ھستند؟ 
به اتفاق این استاتید ھـمـصـدا بـا  
ــدادنــد دوران   ــی روحــانــی مــژده م
رکود در حال اتمام است، سرمایـه  
ــر اســت تــوافــق   ــظ ــت ــن خــارجــی م
حاصل شود و تحریمھا لـغـو شـود  

ـریـزنـد  ـران پـول ب ـئـت  .  تا در ای ھـی
ھـای اروپـایــی در دسـتــه ھــای  
ـنـد تـا بـه   بزرگ در صـف ھسـت
ایران بروند تا ببینند سھم شـان از  

. ایران چقدر است "  بھشت اقتصاد "
ـیـت ھـای  " کسـانـی بـه ایـن   ھـئ

ــتــصــادی  مشــاوره  "  تــجــاری و اق
ـیـت  :"  میدانند  ـف مردم ایران بـا کـی

ھستند این مـردم جـان مـیـدھـنـد  
ـم   ـی برای استثمار شدن،الحمـدالـه ت
اقتصادی دولت یک دست اسـت  

اسـت  "  عـقـالیـی " و و رفـتـارشـان  
چرا که این دولت تدبیـر و امـیـد  

 ! است 
ــن از وزرای   ــار ت امــا چــھ
کابینه عقالیی، یکباره به رئیـس  
خودشان نامه میدھند که جـنـاب  

ـلـی خـراب   رئیس جمھور کار خـی
در برھه کنونی اگر بـه  "  است و  

ـراسـاس   صورت ضرب االجـل و ب
قواعد حـاکـم در شـرایـط بـحـران  
اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن مـی  
رود که این رکود تبدیل به بحران  
و آنگاه بی اعتـمـادی شـود کـه  

ھـا    برای زدودن آثار آن شاید مـدت 
ــتــه انــد ."  وقـت الزم بــاشــد  : نــوش

انتظار در کاھش قیمت کـاالھـا  " 
ـراف کـردنـد  .  اسـت "  مشـھـود  اعـت

ـیـدی   که صـد ھـزار خـودرو تـول
. درانبارھا دارد خـاک مـیـخـورد 

نفت قیمتی ندارد، دستـگـاھـھـای  
دیگر با ایشـان ھـمـکـاری نـمـی  

ــد و  ــن ــه  ...  کــن ــه ب ــن گــون ــدی ب
درماندگی دولت روحانی اعتـراف  

ـرای  .   کرده انـد  نـامـه مـذکـور ب
کارشناسان سرمـایـه شـوک آور  
بوده بخصوص بدین خاطر کـه دو  
سال مدام است به خـودشـان و بـه  
مردم وعده دادند که ھمه چیز بـا  
وجود دولت تدبیر و امـیـد بـھـبـود  

چرخ تولید بـه گـردش    .می یابد 
در می آید، شغل ایجاد مـیـشـود  
و تورم کـاھـش مـی یـابـد، اگـر  
فقط نقدینگی کنترل شـود، کـه  
گـویـا در ایـن امـر دولـت شـیــخ  
ـتـصـاد   حسن به گفته اھل فـن اق
موفق بوده و مدال افتخـار را بـه  

امـا بـه  .  گردن شیخ می انـدازنـد 
ـنـدگـان   گفته یکی از تحسین کن

در بـی بـی  "  ھمـکـار " روحانی و  
ـنـگـی کـه  : "  سی  ـقـدی رودخانه ن

موجب سیالب میشد را خشـک  
ـر   کردند اما اسیاب ھای تو مسـی

 !" ھم از کار افتاده 
ــی از   ــای  " بــرخ ــه ھ ــدیش ان
سـاکـن تـھـران  " برجسته اقتصادی 

ـرسـانـدن   معتقدند این نامه برای ت
ـتـشـر   بخشی ازحکومتـی ھـا مـن
شده است تا زودتر تـوافـق ھسـتـه  

در عرض دومـاه  !  ای اجرای شود 
بعد از اعالم توافق، مـعـلـوم شـده  
که این توافق ھم نمی تواند گـره  

ای از مشکالت اقتصادی دولـت  
ــد  ــه بــگــشــای ــرمــای . اســالمــی س

پسـا  " نگرانی حکومتی از دوران  
ظاھـرا ایـن بـود کـه پـول  " تحریم 

زیادی وارد اقتصاد ایران مـیـشـود  
و اگر مدیریت نشود خود مـوجـب  
ـتـه   تورم میشود امـا االن بـه گـف
ـتـصــاد سـاکــن پـاریــس   اسـتـاد اق
مشخص شده که ھمه مـوجـودی  

اما ایشـان  . میلیارد دالر است   ٣٠ 
ـتــاد   نـمـی گــویـد دســت کـم ھـف
میلیارد دالر دیگر چه شده اسـت  
که تا یکماه پیش از وجـود صـد  

ـر (  میلیارد دالر   ـیـشـت ) شاید ھم ب
یکـی از کـاربـدسـتـان  .  میگفتند 

حکومت چندی پیش اعالم کـرد  
ـبـدیـل   قبال این دالرھا بـه ریـال ت

ــاســد  !  شــده اســت  ــوری ف ــھ ــم ج
ـلـوکـه   اسالمی حتـی پـولـھـای ب
شده در خارج کشور را پیش خـور  
ـنـــھـــا از   کــرده اســـت وایـــن تــ
حکومتی بر می آید که اسـاسـا  
ــردم   ـروت م ـنـای غـارت ث ـر مـب ب

پـولـی  .  بنیان گذاشته شـده اسـت 
سـرمـایـه خـارجـی  .  درکار نیسـت 

ـیـسـت تـا بـه  "  ریسک " اھل   ھم ن
ـر فـرزانـه اش   حکومتی که رھـب
ــس   ــد و رئــی ــگــوی ــزی مــی چــی
جمھـورش چـیـز دیـگـر اعـتـمـاد  

ــد  ــه ای و  .  کــن ــق ھســت ــواف ت
ـرامـون آن فـقـط   ماجرای ھای پی
ـلـه آن   مسئله ای بـود کـه بـوسـی
بتوانند دو سال تمـام مـردم را بـه  
انتظار نگه دارند تا شاید فـرجـی  

حکومتی که یک  .  حاصل شود 
طرف آن امثال بابک زنجانـی را  
پرورش میدھد که ھر وقت موقـع  
آن شد به راحتی زیر پـا لـه شـان  
ــگــر آن   ــد و طــرف دی ــن ــکــن ــی م
ـر   نھادھای مانند سپاه است کـه ب
ــه   ــت ــداخ ــنــگ ان ھــمــه چــیــز چ
ھیچگاه نمی تواند روی متعارف  

 . شدن را به خود ببیند 
اما یک سوی ماجرا که در  
تحلیل ھای اساتید اقتـصـاد دیـده  

نمی شود مردمی ھستند کـه از  
ـنـگ آمـده انـد  . این شرایط به ت

ــا   ــراض شــان ب ــت ــوه ھــای اع ــل ج
ــنـد نــخـریــدن   ــیـن ھــای مـان ـپ کـم
خوردھای صفر کیلومتـر خـودش  
را نشان میدھد و نمایندگان تـوده  
عظیم کارگران تـا پـای جـان در  
مقابل یورش وحشـیـانـه سـرمـایـه  

ـنـھـا از  .  اسالمی ایسـتـاده انـد  ای
عوامل بسیار مھـمـی اسـت کـه  
ـیـصـال   وزرای حکومت را به اسـت
ـبـی را کـه   می کشاند تا مـطـل
ــه   ــوشــی ب ــد درگ ــن ــوانســت ــت مــی
استحضار رئیس شان برسانند، بـه  
صورت نامـه سـرگشـاده خـدمـت  

ـنـد  ـنـد  .  شان عـرض کـن مـیـگـوی
ـر   امضای وزیر دفاع بدین دلیل زی
ـبـه   ـر جـن نامه مذکور است که ب
امنیتی آن تاکید کرده باشند اما  
ـر   ـیـشـت نمی گویند این حکومت ب
از سه دھه اسـت کـه شـرایـطـش  
ھمیشه امنیتی بوده و بـخـصـوص  
از شورش گرسنگـان ھـراس دارد  
چون میداند اینھا اگر به خـیـابـان  
ــاز   ــه ب ــه خــان ــگــر ب ــد دی ــایــن ــی ب

 .نمیگردند 
بدلیل فقر بخـش وسـیـعـی از  
ـنـد   ـتـوان مردم ایران به سخـتـی مـی
مایحتایج روزانه خـود را تـامـیـن  

موج گرانی که این چـنـد  .  کنند 
ساله اخیر به معنی واقعی کلمـه  

قــدرت  " کـمـر مـردم را شــکـســتـه 
. از مردم سـلـب شـده اسـت "  خرید 

ــاســت   ــجــه ســی ــی ــه نــت ــم ــن ھ ای
گذاریھای دولت مردانـی از نـوع  
این چھار وزیر نامـه نـویـس بـوده  

ـرای  .  اند  کوششھـای ایـن وزرا ب
سرو سامان دادن به یک اقتصـاد  
متعارف سرمایـه داری ھـمـیـشـه  

ایشـان امـا در یـک  .  ناکام بوده 
جنبه بسیار موفق عمل کرده انـد  
ــنــکــه بــه ضــرب یــک   و آن ای
ــھــایــت خشــن   ــن ــی ــاتــوری ب ــت دیــک
ـروز از   اسالمی توانسته اند روز ب
. سطح معـیـشـت مـردم بـکـاھـنـد 

تکلیف ما مردم ھم روشـن اسـت  
این حکومت اساسا قابـل اصـالح  

نمـونـه  .  در ھیچ زمینه ای نیست 
بابک زنجانی که این روزھـا در  
ـرارش   مقابل جـالدان حـکـومـت ق
داده انـد تـا اول خـوب رسـوایـش  
ـنـد نشـان   سازند بعد نـابـودش کـن
ـیـسـت   میدھد که او  یک فرد ن
ــه از یــک   ــلــکــه یــک نــمــون ب
حکومت سر تـا پـا فـاسـد اسـت  
که تنھا ھنری که دارد نـابـودی  

وجـود ایـن  .  زندگـی مـردم اسـت 
ـرای مـا مـردم عـیـن   حکومـت ب
ـر   بحران است که باید ھر چه زودت
شـرش را ا ز سـر خـودمـان کـم  

 .    کنیم 

 اعترافات چھار وزیر به درماندگی دولت 
 یاشار سھندی
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 افتخار سندیکالیستھا

ــریــاتـی را کــه   یـکــی از نش
دنبال می کنم، نشریـه ای اسـت  

کـه مـی  "  پیام سـنـدیـکـا " به نام  
ــکــاھــای  " گــویــد   نشــریــه ســنــدی

ایـن ادعـا  .  اسـت "  کارگری ایران 
ـم ثـابـت   را من فـعـال نـمـی تـوان

ھدف از ایـن یـادداشـت ھـم  .  کنم 
ـیـسـت  . پرداختن به این موضـوع ن

ـبـی تـحـت   ھدف اشـاره بـه مـطـل
ـر  " عنوان   ـرت جایزه دانشمند جوان  ب

ــقــق زن   ــتــونــی بــه یــک مــح اس
، است که امضـای  !" ایرانی رسید 

را بر خـود  "  تحریریه پیام سندیکا " 
ـر فـوق  "  تحریریه . " دارد  با نقل خـب

ـتـھـای  "  ایسنا "از خبرگزاری   در ان
بـا درود بـه  : " نویسـد   این خبر می 

ــانــی کــه در راه   ــن ھــمــه ھــمــوط
اعتالی دانش و بلند آوازه نـمـودن  

ھـر چـه  ".  ایران تالش می کننـد 
این خبر را باال وپائین کـردم ربـط  
ـــدام از   ـــچـــک ـی ــ ـــه ھ آن را ب
ـران   سنـدیـکـاھـای مـوجـود در ای

ھیچگونه ربطی بـه ھـیـچ  . ندیدم 
یک از حق و حـقـوق کـارگـران،  
نه در ایران و نه در استونی در آن  

ـنــھـا ربــط  .  شـود   دیـده نـمــی  نـه ت
مثبتی به حقـوق کـارگـران دیـده  

ـم و    نمی  شود، بلکه برخورد به عـل
ـیـن   انسان و جـایـزه از یـک چـن
ـم   منظری به حـال کـارگـر و عـل
ـر بـه آن   ـیـن ت مضر است که پـائ

اما خوب است  .  اشاره خواھم کرد 
که قبـل از آن یـک سـئـوال را  
ـرانـی بـودن،   جلوی مفتخرین به ای

که لباس مدافع کارگر را ھم بـه  
ـم   تن کرده  زن  " آیـا آن  :  اند، بگذاری
برای اینکه کسـی فـردا  "  ایرانی 

بودنش افـتـخـار کـنـد  "  ایرانی " به  
تالش کرد آن جایزه را از آن خـود  
کند؟ آیا داورانی که آن جایزه را  
ـرانـی   به ایشـان دادنـد بـخـاطـر ای

بودنش این کار را کردند؟ بـعـیـد  
دانم که ھیچکدام از ایـن دو    می 

بین باشند که به    طرف آنقدر کوته 
ـر   ـف متولد شدن تصادفـی یـک ن

ای از جھـان افـتـخـاری    در گوشه 
 !بکند 

افـتـخـار کـردن بـه  " اما چرا  

بـه حـال کـارگـر مضـر  "  ایرانیـت 
ـران   است؟ ھم اکـنـون در خـود ای

ـیـه    بخـش  ـر عـل ھـایـی از دولـت ب
کارگرانی که ظاھـرا در کشـور  

اند کمپین راه    دیگری به دنیا آمده 
ــه  ــت ــت    انــداخ ــد و رســمــا از دول ان

خواھند که این کـارگـران را    می 

ـرار اسـت ھـر  .  بیکار کند  اگـر ق
ـتـی    کسی برای ھمزبان و ھـم  والی

ــت   ــوق ــکــشــد آن ــورا ب خــودش ھ
شود بـه آلـمـانـی و اروپـائـی    نمی 

خـون  " خرده گرفت کـه چـرا بـه  
ــن  ــگــی ــی "  رن ــائ ــخــار    اروپ اش افــت

کند و زندگی را از ایـن سـر    می 

ـبــاه کــرده   ـر کــارگـران تـرک ت ب
؟ ھـمـیـن بـاد زدن بـه ایـن  ! است 

ـیـن   ـرقـه ب ـف افتخار کاذب باعث ت
کـارگـران و عـامـل مـھـمـی در  
تداوم  وضعیت بردگی آنـھـا شـده  

 .است 
ــال کــارگــری   ــه فــع مشــغــل

ــارگــران از فــقــر و   ــی ک ــائ رھ
ـیـا   ـر ایـن دن فالکتی است کـه ب

ــم شــده اســت  کــارگــر بــه  .  حــاک
کسی افتخار می کند که جـدا  
از محل تولد و زبانی کـه بـا آن  
تکلم می کـنـد، گـامـی در راه  
آزادی انسانیت و آزادی کارگـران  

ـم مـورد اشـاره  . برداشته است  خـان
در کـار خـودش  "  پیام سـنـدیـکـا " 

ـیـت ارج   ـق موفق بوده و ایـن مـوف
اگـر از ایـن سـر  . نھاده شده است 

ـم بـایـد کـار   ـی به دنیـا نـگـاه کـن
ھـا، سـاخـتـمـان    کارگران نـانـوائـی 

ــن ســازی   ســازی  ھــا،    ھــا، مــاشــی
ـره ارج نـھـاده   معادن و غیره و غـی
شود چرا که در کار خود مـوفـق  

اند و جـامـعـه زنـده بـه کـار    بوده 
ـرای مـا کـه مشـغـلـه  !  آنھاست  ب

ـیــار   ـم مـع آزادی کـارگـر را داری
افتخارمان این است کـه طـرفـی  

ـم چـه    که به او افتخار مـی  ـی کـن
ھایی در راه آزادی از اسـارت    گام 

چـه  . بردگی مزدی برداشته است 
ـیـان،    گام  ھایی در راه آزادی زنـدان

لغو اعدام، رفاه و سـعـادت انسـان  
شود بـه آن    بله می .  برداشته است 

خانم دانشمند ھم افتخار کرد کـه  
ــرقــی   ــم و ت ــل گــامــی در راه ع
ـرانـی   برداشته، اما افـتـخـار بـه ای
بودنش جایگاه و مناسبتی نـدارد؛  
ــکــه درک فــرد در   مــگــر ایــن
ــره خــود   ــرزھــای قــوم و عشــی م

 .محدود مانده باشد 

 1 از صفحه 
 افتخار کارگران و افتخارات کاذب

 ناصر اصغری
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ــنـھــادھــایـی کــه در   ـیــش ـیــن پ اول
ـم ایـن   ـر بـکـن برگشتن از این سـف
است که من و خلیل جـایـمـان را  
ـر   ـیـشـت با ھم عوض کنیم تا من ب
بتوانم در ایـن جـلـسـات شـرکـت  

ـم را آورده .  کنم  ام    من یادداشتـھـای
اما متـاسـفـانـه جـوکـھـایـی کـه  

 .میخواستم بگویم را یادم رفته 
ــھــای مشــخــص و   ــث ــح بــه ب
ــیــکــی و   ــت ــیــالتــی و تــاک تشــک
ــثـھــای مـربــوط بــه   احـتــمــاال بــح
مواضع سیاسی حتـمـا در بـخـش  

ـم  ـردازی ــپ مــن  .  سـؤال و جــواب مـی
ــدانــم چــه   ــاقــم ب شــخــصــا مشــت
مسائلی مطرح است و مـا بـایـد  
چه چیزی را روشن کنیم و مـن  
ھم به سھم خـودم از شـمـا سـؤال  
دارم و در بخـش بـعـدی مـن ھـم  
سؤاالتم را از شـمـا طـرح خـواھـم  

 .کرد 
اینجا میخواھم در مورد چنـد  

ـتـدائـی   مسأله کلی  ـر    تر و شاید اب ت
ـم و   در مورد خودمان صحبت کـن
به یک معنی مـیـخـواھـم اسـرار  

ـتـان آشـکـار    پایه  ـرای ای حزب را ب
به این معنی که این حـزب  .  کنم 

بر سر چیسـت و چـرا مـا فـکـر  
میکنیم باید به آن پیوست و چـرا  
فکر میکنیم از نـظـر فـیـزیـکـی  
پیوستن به حزب ممـکـن اسـت و  
چرا فکر میکنیم حرف و پیامـی  
ـرای   ـبـول ب که داریم حرف قابل ق

چـون مـا  .  انسانھای زیادی است 
ــه   ــه یــک پــروژه مــحــکــوم ب ب

ـبـسـتـه  ـم و فـکـر    شکستی دل ن ای
میکنیم که ایـن کـارھـائـی کـه  

ـم عـمـلـی اسـت  ـی چـون  .  میـگـوئ
قطعا ھر کدام از مـا سـنـاریـوی  
ــر   ـرای زنـدگـیـمـان گـی ـری ب بـھـت
میآوریم وگرنه اگر قرار بود فـکـر  
کنیم این کار خاصیتـی نـدارد و  
به نتیجه نمیرسد ھیچکدام از مـا  
زنــدگــی دلــچــســب و عــادیــمــان  
ـلـکـه ایـن   نمیتوانست این بـاشـد ب

یک حرکت سیـاسـی اسـت کـه  
ـرسـد   فکر میکنیم باید به نتیجه ب
ـم   ـی و این که چرا ما فکر میـکـن
که کمونیسم میتواند پیروز شـود،  
بحثی است کـه مـن مـیـخـواھـم  
امروز راجع به آن با شما صحـبـت  

 .کنم 
ـروز   ـی چرا کمونیسم میتوانـد پ
شود؟ اگر کسـی بـه مـن نشـان  
بدھد که کمونیسم نمیتواند پیـروز  
شود ما دیوانه نیستیم، مـا قصـد  

ـبـه  ـی ــت ھـایـی در    جـا گـذاشـتـن ک
خاک جھان که بعدا آیندگان آن  
را کشف کنند و به سطـح فـکـر  
ــت   ــی مــا احســن ــدوســت و انســان

ـم  .  بفرستند، را نداریم  ما میخواھـی
اتفاقاتی در زمان حیات خـودمـان  
ــاصــر   ــع ــادی م بــرای مــردم ع
ـم   ـی خودمان بیفتد و فـکـر مـیـکـن
ایـن کــار جـوابــگـوسـت و فـکــر  
میکنیم این راه آن اسـت و اگـر  
معلوم باشد جوابگو نیسـت خـوب  
ـم  ـی . ما طبعا این کار را نـمـیـکـن

منتھا مـن مـیـخـواھـم بـه شـمـا  
بگویم چرا مـا بـه ایـن کـه ایـن  
ــیــن   ــلـی اســت خــوش ب کـار عـم

ـیـسـم عـمـلـی  .  ھستیم  چرا کـمـون
ـتـوانـد   ـیـسـم مـی است؟ چرا کـمـون
ــروز شــود و چـرا مـا شـانــس   ـی پ

 داریم؟ 
من فکر میکنـم مـا شـانـس  
ـم   داریم برای اینکه اکثریت عـظـی
ـنـد   مردم در جھان کمونیست ھسـت

ـنـد  مـن فـکـر  .  و خودشان نمـیـدان
میکنم زیـپ پـوسـت ھـر انسـان  
ــیـد یــک   مـنــصـفــی را بـاز کـن
ـیـد   ـن ـی کمونیست بلشویک را میب
ـیـایـد  ـرون ب . که میخواھد از آن بی

در وجـــود تـــک تـــک مـــا  
ـتـه   سوسیالیستھای پرحرارتی نـھـف
است که میخواھد از ایـن قـالـب  

ـرون بـزنـد  ـبـھـایـی کـه  .  بی از قـال
ھیچکدام از آنـھـا از بـدو تـولـد  

قـالـب نـژادی،  .  اند   ھمراه ما نبوده 

قالب مذھبی، قالب ملی، قـالـب  
ــب   ــال ــی، ق ــب ســن ــال قــومــی، ق
جنسیتی، ھیچکدام اینھا ھـویـت  
مـا را در بـدو تـول دمـان شـکــل  

ـــدم آن  .  انـــد   نـــداده  ـق ــ ـت مـــن مـــعــ
ـیـسـم درونـی مـا، آن آدم   سوسیال
سوسیالیستی کـه داخـل پـوسـت  
جلد ماست زیر بار ھویتھایی کـه  
ـراشـیـده   در طول زندگیش برایش ت
میشود، و ھست در فضا، و شمـا  
میبینید، و ھر روزه آنھـا را حـس  

 .میکنید، مدفون است 
یکی از کارھایی که یـک  
حزب کمونیستی باید بکـنـد ایـن  
است که این فضا را کنار بزند و  
آن آدم سوسیالیستی که در وجـود  
اکثریت مـا، الاقـل در وجـود آن  
بــخــشــی از مــا کــه آدمــھــای  
ـم  . منصفی ھستیم، را بیرون بیاوری

به نظر مـن فـقـط کـافـی اسـت  
ـم فـرض   ـی ـتـوان منصف باشیم تـا ب
ـم   کنیم که اگر اینـجـا را بـکـاوی
ـیـدا   ـیـسـت در آن پ یک سوسیـال

ـم  ــی فـقــط کــافـی اســت  .  مـیــکـن
ـم  مـن کـاری بـه  .  منصف بـاشـی

ـرسـتـی   ـفـع پ آدمھایی که غریزه ن
شان آنقدر قوی است کـه    شخصی 

امـا  .  حتی منصف نیستند، نـدارم 
ـر، حـتـی یـکــروز،   ـف اگـر یـک ن
یک لحظه، در برابر یک واقـعـه  
در زندگیش انصاف به خـرج داده  
باشد بـه نـظـر مـن اگـر وسـایـل  
حفاری بیاوریم و بکاویم داخـل آن  
ــدا   ــســت پــی ــونــی آدم یــک کــم

و من میخواھم راجع بـه  .  میکنیم 
این با شما چند کلـمـه صـحـبـت  

 .کنم 
ـرنـد، و یـا   به ما ایراد مـیـگـی
ـم،   ـی خودمان ھم اصرار داریم بگـوئ
ـنـدی   که ما مرتب مشغـول مـرزب

ـم  ـی ـراد  .  با دیگران ھسـت بـه مـا ای
ــیــچــکــس   ــرنــد کــه بــا ھ ــیــگــی م
نمیسازید و مرتب دارید فرقتان را  
ـیـد  . میگوئید، و مرز ایجاد میکن

انگار کمونیسم بر سر مرز ایـجـاد  
به ما تذکر میدھـنـد  .  کردن است 

که این مرزبندیھا ظاھرا دارد مـا  
ـرانـد  از بـحـث  .  را به حـاشـیـه مـی

ـیـد   اتحاد عمل با دیگران که بیـائ
روی مشترکاتمـان اتـحـاد عـمـل  
کنیم تا اینکـه چـرا بـه خـانـواده  
ـریــد کــه   ــراد مـیــگــی مسـلــمــان ای
حجاب سر دخترش کـرده اسـت و  
ـپـدیـزیـد و یـا   ـی چرا خاتمی را نـم
نمیبینید که قدم مثبتی است، یـا  
اینکه چرا به ایـن سـازمـان و آن  
ــه   ــھــان ــات ب ســازمــان ســر جــزئــی
ـریــد، یـا چـرا نسـبـت بــه   مـیـگـی
ـرخـورد   ـنـد ب ـقـدر ت ناسیونالیسم این
میکنید یا اینکه چرا به مـذھـب  

ـیـد   توده  بـه مـا  .  ھا برخورد میـکـن
ایراد میگیرند و مدام از ما سـؤال  
ــنــد کــه شــمــا چــرا ایــن   مـیــکــن
مرزبندیھا را میکنید، و ظاھرا از  
ـنـدیـھـای   ـیـھـا ایـن مـرزب ـل نظر خی
ـرای   دائمی ما و این تالش مـا ب
اینکه بگوئیم این بحث ما نیسـت  
ـلـی ھـم بـا شـمـا سـر ایـن   و خـی

ــم  ــتــالف داری ... مــوضــوعــات اخ
معتقدند این دارد ما را به حاشیه  

 .میراند 
ـرعـکـس اسـت  . به نظر مـن ب
ای    این تنھا راه کندن از آن پوستـه 

است که فکر میکنیم روی ھمـه  
ما را گرفته است و متصل شـدن  
ـیـسـم جـھـانشـمـول   به آن سـوسـیـال
. ھمگانی است که ھمه ما داریم 

ـم  .  ما مرز ایجاد نمیکنیم  ما داری
ــرافــات را بــاز    الیــه  ھــای ایــن خ

ــم  ـی ـنــکـه بـه آن  .  مـیـکـن ـرای ای ب
آدمی که فکر میکنم در تـک  
تک وجـود مـا ھسـت و یـک  
انسان سوسیالیست و آزادیخـواھـی  
که ھست و زیر بار ناسیونالیـسـم،  

ـــی،    قـــوم  ـت ـرســ ـرزپــ ـــی، مــ ـت ـرســ ــ پ
نژادپرستی، خودخواھی روزمـره و  
ـتـصـادی مـدفـون   رقابت طلبی اق

مـا بـایـد بـا اسـالم  .  است، برسیم 

ـرای   ـم ب ـی یک عده مرزبندی کـن
ــیـائــی کــه   ـنــکــه بــا نصـف دن ای

ـرار    حجاب سرش کرده  اند رابطه برق
ـم رادیـکـال  .  کنیم  ـتـی داری ما وق

ـم بـه مـتـن  ـروی ـم مـی مـا  .  میشـوی
ـر دگـمــھـا و   ـم زی ــی ــیـزن ـتــی م وق
ـم   خرافات این ما ھستیم کـه داری
ـم   به بستر اصلی بشریت میپیـونـدی
ــه و   ــه نشــســت و آن کســی ک
ـنـجـا نـاشـی   ـیـسـم او از ای کمـون
میشـود کـه بـه نـظـر او مـرکـز  
استان لرستان نباید خرم آباد بـاشـد  
ـنـکـه   و باید بروجرد بـاشـد، یـا ای
چرا ایران ذوب آھن ندارد یـا چـرا  
ـنـمـای   ـم سـی ـی ـتـوان ـی ما ایرانیھا نم
ـنـکـه   خودمان را بچرخانیم، یـا ای
مــا بــایــد مــذھــب و روشــھــای  
خودمان را داشته باشیـم، آن فـرد  
اســت کــه مــدفــون اســت و در  

ــیـه اســت  ــم بــا آن  .  حـاش مـا داری
انصاف بشریت تماس میگیریم، با  
آن انسانیت عمومی که در ھـمـه  
ما ھست، پشـت خـرافـات ھـمـه  

بحث مـن زیـاد بـه ذات  .  ماست 
ـم  .  بشر ربط چندانی ندارد  نـمـیـدان

این ذات ھست یا نه، خوب اسـت  
ـیـق کـرده ام، نـه  ...  یا بد  نه تحق

ـم  امـا  .  روانشناسم و نه بیولـوژیسـت
ــر کـدام از مــا   ــقـدم اگــر ھ ـت مـع
ـم، مـرعـوب نشـده   بدھکار نبـاشـی
ــم،   ــی ــنــه نشـده بــاش ــم، گـرس ــی بـاش
ـم و   ـبـاشـی مریض نباشیم، خسته ن
برویم باالی یک کوه زیبا رو بـه  
دریا بنشینیم و پـایـمـان را آویـزان  
ـریـن   کنیم و فکر کنیم، قشـنـگـت
ـرســد  ــی . چـیـزھــا بــه فــکـرمــان م

ـروم   ھیچکس نمیگوید بلند شوم ب
سر یکی را ببرم، نـگـذارم یـکـی  

یـک  .  زبان مادریش را حرف بزند 
ارتش درست کنم و یک عـده را  
بگیرم بیندازم زنـدان، ھـیـچـکـس  

ھـر کـدام از  .  اینکار را نمیکـنـد 
ما در بھترین لحظات زنـدگـیـمـان  

ترین احساس را    آنجائی که شریف 
ـم و فـکـر   نسبت به خودمان داری
ـم،   ـم، مـعـصـومـی ـم، پـاکـی ـی میکن
ــم، در آن لــحــظــات چــه   ــی انســان
ــم؟ آیــا کســی در آن   مـیــخــواھـی
لحظات طرفدار کاھـش دسـتـمـزد  
است؟ میگوئیم کـاشـکـی ھـمـه  
مردم ھمه چـیـز داشـتـه بـاشـنـد،  

 ! اسرار حزب ما
 منصور حکمت
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میگوئیم کاشکی کسی مریـض  
قطاری تصـادف مـیـکـنـد  . نشود 

خـودمــان را جــای پـدر و مــادر  
انـد،    ھـائـی کـه کشـتـه شـده   بچه 

اش را از    جــای کســی کــه نــوه 
دســت داده، جــای کســی کــه  
معلول شده، حـتـی جـای کسـی  
که میتوانست بـخـوانـد و دیـگـر  

اش زخـمـی    نمیخواند چون حنجـره 
خودمـان را  .  شده است، میگذاریم 

ـم و   مدام جای ھمدیگر میـگـذاری
ـیـسـم اسـت  ـنـکـه  !  این سـوسـیـال ای

ــوانــیــم خــودمــان را جــای   ــت مــی
ـم  ـنـکـه بـطـور  .  ھمدیگر بگـذاری ای

مساوی من میتوانم جـای شـمـا  
ـیـد جـای مـن   باشم و شما میتوان

ـم درد تـو را  .  باشید  ـتـوان من مـی
ـتـوانـی درد مـرا   بفھمم و تـو مـی

بـه  .  این سوسیالیسم است .  بفھمی 
ـیـا   ـنـطـوری بـه دن نظر من مـا ای

ـنـطـوری  . میآئیم  راستش نمیدانم ای
ـم   ـی ـتـوان به دنیا میآئیم اما مـا مـی
ــم   ــی ــتــوان ــی ــم، م ــی ــطــوری بــاش ــن ای
اینطوری ھم بشویم و این اکثریـت  
عظیم مردم دنیا کـه ریـگـی بـه  

 .کفش ندارند را در بر میگیرد 
ــســـت   ــونــی ــزب کـــم اگــر ح
کارگری روی برداشـتـن حـجـاب  
کودکان اصرار میکند و با یک  
ـنـی   سری آدمھـای دوسـت داشـت
ـر سـر   که ما ھم دوستشان داریم ب
ــنــد و   ــیــک ایــن مســالــه دعــوا م
متلک بار ھم میکنیم که شـمـا  

ـیـد،    مـانـده و شـرق   عقـب  زده ھسـت
ـم بـه   برای این است که میخواھی
آن انصاف داخلـی ھـمـه مـا کـه  

ای را نباید اذیت کـرد،    ھیچ بچه 
ـم  ـتــی مـا شـعــار  .  وصـل شــوی وق

میدھیم که ھمان روز اول که سـر  
کار بیائیـم کـار مـزدی را لـغـو  
میکنیم از چپ و راست بـه مـا  
ـر اسـت،   میگوینـد زود اسـت، دی
ـیـد،   نمیشود، ذھنی گـرائـی نـکـن
شـعــار تــوخـالــی نــدھـیــد، چــپ  

وقتی ما داریم این  .  نمائی نکنید 

را میگوئیم داریم بـه آن احسـاس  
مــان رجــوع    واقــعــی تــک تــک 

ـبـی   ـل ـم، و بـه احسـاس ق ـی میکن
تک تک شما دست میبریم که  
میگوید دلیلی نـدارد آدمـی قـوه  

ـروشـد و    بدنی  ـف اش را به کسـی ب
بعد از سی سـال دیـگـر ایـن قـوه  
بدنی را نداشته باشد و آن کسـی  
که این قوه بدنی را خـریـده دم و  
ـرای خـودش درسـت   دستگاھی ب

یعنی روی دوش مصـرف  ( کرده  
ھمین قوه بـدنـی قـدرتـی درسـت  

که چنان مـھـیـب و غـول  )  کرده 
آسا است که امروز دیگـر مـن و  
شما نمیدانیم چگونه بـایـد بـا آن  

سرمـایـه روی دوش  .  طرف شویم 
کارگری که کـار کـرده، قـوی  

ایـن جـمـلـه مـارکـس  .  شده اسـت 
ھرچه کارگر بیشتـر کـار  : " است 

 ."میکند سرمایه قویتر میشود 
ــه   ــر کــدام از مــا در خــان ھ
ـفـھـمـد  . خودش میتوانـد ایـن را ب

برای اینکه میتوانیم خـودمـان را  
ـم جـای ھـمــدیـگــر  چــه  .  بـگــذاری

ـر سـی سـال   ـف معنی دارد یک ن
ـیـامـده  ـم    کار کند؟ ما به دنیا ن ای

ــم  ــی ــن ــیــا  .  کـه کــار ک مــا بــه دن
ایم کـه از زنـدگـیـمـان لـذت    آمده 

ـم کـه کـار    ببریم، به دنیا نیامده  ای
ـم کـه خـلـق    کنیم، به دنیا آمـده  ای

ـیـت   ـم و از مـحـصـول خـالق ـی کن
خودمان، دسته جمعی یـا فـردی  

ـم  ـری ـب ـیـسـت  .  ھر دو، لذت ب ـرار ن ق
برویم از بوق سـحـر تـا غـروب در  
کارخانه کار کنیم و بعد از سـی  
سال نگاه کنیم که چه شد؟ مـن  
ــاع ده   ــع ــک ش ــا از ی ــریــب تــق

ــه  ــری بــیــرون نــرفــت ــومــت ــل ــی ام،    ک
ـیـدانـھـا   ـق موسیقی خیلی از موسی

ام، شعر خیلـی از شـعـرا    را نشنیده 
ھـا کـه    ام، عاشق خیلـی   را نخوانده 

ــم  .  ام   مـیــشـد بشـوم نشـده  ـم ھ ــن س
شصت سـال اسـت و حـاال بـایـد  
ببینـم چـه کسـی حـاضـر اسـت  

اش را به من بـدھـد کـه تـا    کلیه 

ـرار   ـم؟ ق ھفتاد سالگی عـمـر کـن
ـنـطـوری   است زنـدگـی آدمـھـا ای

ـم  ـی الزم  .  باشد و ما این را مـیـدان
ـیـن یـا مـائـو و   ـن نیـسـت شـمـا ل
ـیـسـت   تروتسکـی بـاشـیـد، الزم ن
ــیــد کــه ایــن   ــیـســتــی بـاش کـمــون
ـنـدیـھـا را خـوانـده و اسـتـاد   مرزب

و    ٢٢ باشید و بدانید در کنـگـره  
ـفـافـی    ٢٤  حزب شـوروی چـه ات

شمـا  .  افتاد تا سوسیالیست باشید 
اگر بـاشـرف  .  سوسیالیست ھستید 

ھستید سوسیالیست ھستید، اگـر  
ـیـد،   ـیـسـت منصف ھستید سـوسـیـال
ـیـد کسـی   ـن ـی ـب اگر در خیابان مـی
دارد به کسـی زور مـیـگـویـد و  
ـیـد شـمـا   ـم مـیـکـن میروید قد عل

چـرا؟ چـون  .  سوسیالیست ھستید 
ـیـد و   دارید اجتماعی فکر میکـن
خودتان را جای کسـی دیـگـری  
میگذارید و میگوئید من با ایـن  
آدم برابرم و ایـن کـاری کـه سـر  
ــر مــن   ــر س ــآیــد اگ ــی ایــن آدم م
ــکــردم  ــآمــد، اعــتــراض مــی . مــی

کمونیست بنابراین یک دسـتـگـاه  
خلق شده، یک قاب مینیـاتـوری  
نیست کـه روی آن کـلـی کـار  

. اند تا به اینجا رسیـده اسـت   کرده 
برعکس یک شـعـار قـدیـمـی و  

ـری  .  ابتدائی انسان است  شعار براب
ـری  .  انسانھاست  ـراب مـنـظـورم از ب

ـیـســت  . انـطـبـاق آدمـھـا بـا ھـم ن
منظورم این نیست که مـثـل ھـم  
لباس بپوشـنـد و مـثـل ھـم کـار  

اینکه در جـھـان خـودمـان  .  کنند 
ـنـکـه   یک شأن داشته باشیم و ای
اگر خواستیم بتوانیم یک کـاری  
با زندگیمان بکنیم، بـا ھـم فـرق  

ـقـه، نـژاد  .  نداشته باشیم  بنا به طب
ـفـاوت   یا ھر چیز دیگری با ھـم ت

ـم  ـیـسـم  .  نداشته بـاشـی ایـن کـمـون
 .است 

ــم ســاده اســت  ــیــس آن  .  کــمــون
کاریھـا    ھا، آن ک نده   مینیاتورکاری 

کــار آن مــکــاتــبــی اســت کــه  
خواستند از کمونیسم تئوریـھـائـی  

بسازند تا بوسیله آن مرکز اسـتـان  
ـروجـرد   لرستان را از خرم آبـاد بـه ب
منتقل کنند یا ذوب آھن بسـازنـد  
ــیــد   کــه ســوزن را خــودمــان تــول

ـم  ـی ــرو  .  کـن خــوب سـوزن ھسـت ب
ــوری  !  بــخــر  مــکــاتــبــی کــه تــئ

ـقـالل   سوسیالیسم را به تئوری اسـت
ـرتـری قـومــی،   ـئـوری ب مـلـی، ت
ــیــک،   ــرات ــیـد بــوروک ـئــوری تــول ت

ـره    تئوری رقابت بین  المللـی و غـی
 .تبدیل کردند 

من کـه در چـھـارده، پـانـزده  
ـردم   ـیـــکــ ـر مــ ـــگـــی فـــکــ ســـال

ـم  کـتـابـھـای  .  سوسیالیسـت ھسـت
ـم   ایـن  ( مارکس نبود کـه بـخـوان

ــعــدا کــه رفــتــم   ــب اســت ب جــال
دانشگاه مـعـلـوم شـد کـتـابـھـای  
مارکس در کتابخانه بود و یکی  
از دانشجویان بعـدا تـعـریـف کـرد  
کـه کـتــابـھــای مــارکـس را از  
کتابخانه کش رفته که بخواند و  
ما بعدا کتابھای مارکس را در  

به ھر حال مـا  ) انگلستان خواندیم 
که در چـھـارده پـانـزده سـالـگـی  
ـم امـا   مارکس را نـخـوانـده بـودی
ـری   ـراب ـم کـه مـا از ب ـی میـدانسـت

ــد  ــآی ــان مــی ــا ھــم  .  خــوشــم ــم ش
ــرای   ــیــســت ب ــنــطــور، الزم ن ــی ھــم
کمونیست شدن قبال مکتـبـش را  
ـیـسـم   استاد شده باشید چون کمون

کمونیسمـی  . بر سر مکتب نیست 
که امروز سر آن بـحـث مـیـشـود  
این است کـه دولـت چـیـسـت و  
ـقـالب شـوروی   حزب چیست و ان
چه شد، لنین چه کرد، بوخـاریـن  
چه کرد و استالین چـه کـرده و  
. به آن میگویند تئوری کمونیسـم 

ـیـد بـحـث   وقتی به کسی میگوئ
تئوریک بکند فکر میکند بـایـد  
تــاریــخ شــوروی و تــاریــخ حــزب  
بلـشـویـک را تـوضـیـح دھـد یـا  
بگویـد شـوروی چـرا مضـمـحـل  

بحث تئوریک را مـارکـس  .  شد 
کرده است که مـیـگـویـد بـه مـا  
ـنـد مـیـخـواھـیـد زنـان را   میـگـوی
ـیـد، شـمـا خـودتـان   اشتراکی کـن

ــکــار را کــرده  ــد   ایــن ــا  .  ای ــھ ایــن
ــئــوریــک  ــریــن بــحــث   ت . ھــا اســت   ت

ــیــگــویـد کــارگــر کــار   ـتــی م وق
ـروئـی خـارج از او   ـی میکـنـد و ن
قوی میشود و ھرچه بیشتر کـار  
ــرش   ــیــوالی روی س ــنــد ھ ــیــک م

ـر مـیـشـود، ایـن بـحـث   سنگین ت
ـنـکـه چـرا  .  تئوریک است  اما ای

این برای بوخارین پشت پا گرفت  
و بوخارین افتاد و بـعـد دوتـائـی  
گاوبندی کردند و سر سومـی را  
ـیـسـم   بریدند، این تئوری سـوسـیـال

ـئـوری بـاشـد  .  نیست  اگر اینھـا ت
زمان مارکس تئوری سوسیالیسـم  
ــنــوز   وجــود نــداشــت چــرا کــه ھ
ـرای   ـیـامـده بـود کـه ب بوخارین ن
استالین پشت پا بگیرد و استالیـن  

 .ھم دیدیم چه بالئی سر او آورد 
ـفـسـت   ـی سوسیالیسم بر سر مـان
کمونیست است کـه ھـمـه شـمـا  

ــده  ــد   خــوان بــر ســر شــعــار اول  .  ای
مانیفست اسـت کـه صـحـبـت از  
آزادی انسانھا میکند و این وجـه  
مشترک ھمه ما اسـت چـه در  
حزب کمونیست کارگری باشـیـد  

ــیــد  ــاش ــب ــم  .  چــه ن ــن ــیــک ــر م فــک
بســیــاری از شــمــا عضــو حــزب  
کمونیست کارگری ھستید فقـط  

ـرای  !  حق عضویتتان را نمیدھیـد  ب
ـر   اینکه ما داریم از ایـن کـاراکـت
شما استفاده میکنیم برای قـدرت  
سیاسی خودمان و شمـا داریـد از  
حضور ما برای بلند کردن سـرتـان  
ــاده   ــف ــان اســت در کــوچــه خــودت

این واقعیت رابطه ما بـا  .  میکنید 
اما شما عضو  .  خیلی از شماست 
ـیـامـده  ایـد عضـو حـزب    نیستیـد ن

ـیـد  . خودتان بشوید، خوب خوشحال
اما اگر فـردا سـر ایـن حـزب را  
ببرند یـک بـالئـی سـر زنـدگـی  

اگـر  .  شما میآید، مطمئن بـاشـیـد 
ـیـسـت کـارگـری را   حزب کـمـون
فردا تعطیل کننـد تـوی کـوچـه  
ـرای شـمـا   ـفـاقـی ب شما یـک ات

ــتــد  ــیــاف ــرانــی بــایــد  .  م آنــوقــت ای
. خودش را با مصدق تعریف کنـد 

آنوقت ایرانی بـایـد خـودش را بـا  
داریوش ھـمـایـون تـعـریـف کـنـد،  
ـم فـرھـنـگ   ـی آنوقت بـایـد بـگـوئ
ـرود   بومی ما میگوید زن بـایـد ب
ـرمـه سـبـزی درسـت   در مطبـخ ق
ـبـی اسـت   کند و چه غذای جـال
داریم میخوریم چون مال خـودمـان  

ـرفــت  !  اسـت  آنـوقـت مـیـشـود پـذی
خــانــواده اســالمــی بــایــد خــودش  

اش چـه    تصمیم بگیرد کـه بـچـه 
ــپــوشــد  ــی ــدارد  .  م کســی اجــازه ن

 ! اسرار حزب ما
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ـنـھـا   بگوید بچه را از زیر دست ای
در بیاورید یا بگوید کسی اجـازه  
ندارد بچه را به شکل دلقک در  
ـرسـتـد و   ـف بیاورد و اینور و آنـور ب

 .بچه را محروم کند 
ــســـت   ــونــی ــزب کـــم اگــر ح
ــر   ـبـاشــد شــمـا کــمـت کـارگـری ن

ـیـسـم   کمونیسم  تـان را    تان و سوسیال
ـبـاشـیـد   اجرا میکنید و اگر شما ن
ــارت و   ــن ھ ــمــتــر از ای مــا ک

ھایی که اآلن داریم میکنیم    پورت 
ـم  .  را میتوانیم بکنیم  ـی با ھم ھسـت

فقط شما باید یـک گـام دیـگـر  
ــد  ــا بــرداری ــت م ــم ــه س ــن  .  ب ای

ـم حـیـاتـی   ـت مرزبندیھائی که گـف
ـرار مـــا بـــه اصـــل  .  اســـت  اصــ

کمونیستی و کوتاه نیامدن از آن  
ـم اگـر مـا  .  حیاتـی اسـت  مـیـدان

ـرام   ـم مـحـبـت و احـت ـی کوتاه بیـائ
ــر یــا   ــانــمــان در راه کــارگ ــت دوس
ـر   فدائی یا فالن سازمان را بیـشـت
ـیـا   بدست میآوریم امـا مـا بـه دن

ــامــده  ــی ــر را    ن ــم کــه راه کــارگ ای
ـم و    ما بدنیا آمـده .  راضی کنیم  ای

ـم کـه   ـی در این عرصه پا گـذاشـت
ــیــات   ــتــی را در زمــان ح ــاس ــی س

ـم  ـی مـا ھـم  .  خودمان متحقـق کـن
ـیــا   مـثـل ھــمـه احــزاب دیـگــر دن
ـرورش را   میخواھیـم آمـوزش و پ
بدھیم دسـت ایـن دیـدگـاه و ایـن  
ـم   خط مشی اداره کند، میخـواھـی
ـم   طب مجـانـی شـود، مـیـخـواھـی
ــردم پــا   یـک روز صـبــح کــه م
میشوند ھیچکس دیگـر کـارگـر  
مزدی نباشد و دیگر چـیـزی بـه  
اسم دولت روی سـر مـردم حـاکـم  

حاال اگـر بـه خـاطـر ایـن  .  نباشد 
فعالیتھا یک عده آدم با شرف و  
زندانیـھـای سـیـاسـی قـدیـمـی و  
کسانیکه ھنوز محیط فکـریشـان  

ـبـت  کـاریـھـای مـکـتـب و    آن مـن
گرایش و اردوگاه خـودشـان اسـت  
ــد  ــشــون ــخــور مــی ــده دل . و از بــن

 .اشکالی ندارد ! ببخشید 
مــا داریــم مــیــرویــم وصــل  

ـیـسـتـھـایـی   میشویم به آن سوسیـال
که گفتم زیر زیپ پـوسـت تـک  
ــکــش و   ــت تــک آدمــھــای زحــم
منصف دنیا ھست و مـا از ایـن  

ـیـسـت  .  نگران نیستیم  حزب کـمـون
کارگری تصمـیـمـش را گـرفـتـه  

ـم  .  است  ـی من گفتم چرا ما میتوان
پیروز بشویم برای اینکه تحقیقات  
ما نشان میدھد تعداد آدمـھـایـی  
که مـیـخـواھـنـد آزاد بـاشـنـد از  
ـر   آدمھایی که نمیخـواھـنـد زیـادت

کسانیکه دوست دارنـد در  .  است 
ـنـد از   جامعه برابری زندگـی کـن
ـر   کسانی که نمـیـخـواھـنـد زیـادت
ـیـام مـا   است و معتقدم که ایـن پ
نیست، پیام مشتـرک مـاسـت و  
ـم و   ـی ما یک گـروه فـعـال ھسـت
ـیــام   ـرای ایـن پ ـنــدگـو ب ـل یـک ب

ـرای    درست کـرده  ـم و ابـزاری ب ای
ـم    برش دادن به آن درسـت کـرده  ای

وگرنه حرف، حـرف انسـان جـھـان  
 .ماست 

یک سلسله بحثھا ھست که  
ـم کـه    ما این اواخر مطرح کـرده  ای

ــه    مــعــروف شــده  ــد ب حــزب و  " ان
ــه  ــامـــع حـــزب و قـــدرت  " و  "  ج
که بعضی مـحـافـل را  "  سیاسی 

ــعــضــی را   ــه کــرده و ب ــت ــرآشــف ب
من میخواھم چند کلمه  .  امیدوار 

 .راجع به آن حرف بزنم 
من تا االن گفتم چرا به نـظـر  
ـنـسـم مـمـکـن   من پیروزی کـمـوی
. است، چون حرف دل خیلیـھـاسـت 

ــریــان   ــم کـه ج ـی ــت و ایــن مـا ھس
ــم  ــی ــت ــریــت ھس ــث کســی کــه  .  اک

ــان زبــان   ــت ــردس ــخــواھــد در ک ــی م
ـریـت   مادریش را حـرف بـزنـد اکـث
نیست، کسی که میخـواھـد آزاد  
. باشد در کردستان اکثریت اسـت 

ـم مـردم   البته مـا ھـم مـیـخـواھـی
بتوانند به زبـان مـادریشـان حـرف  

ــنــد  ــیــخــواھــد  .  بــزن کســی کــه م
دانشگاھھا زیر سانسور حکـومـت  
نباشد و یا نویسندگان ھر کتابـی  
میخواھند بنویسند و فرض کنیـد  

ــعــری   ــد ھــر ش ــوانــن شــعــرا بــت
میخواھند بگویند اکثریت جامعه  
نیستند، اکثریت جـامـعـه مسـألـه  
اصلیش این نیست، ما ھم ایـن را  
میخواھیم اما اکثریت جامـعـه آن  

ای ھستند که ھمه آزادی را    عده 
میخواھند و ھمه خوشـبـخـتـی را  

در نتیـجـه ایـن حـزب  .  میخواھند 
ـر   افراطی مـا بـه مـردم نـزدیـکـت

رو نـه سـیـخ    است تا احزاب میانـه 
بسوزد و نه کبابی که تعـدادشـان  

حزب افراطـی مـا  .  ھم کم نیست 
ـر اسـت و روزی   به مردم نزدیکـت
که این پیوند برقرار شود و روزی  
که این رودخانه به آن دریـایـی از  
ـبـی   ـری طـل ـراب انصاف، شرف و ب
ـرسـد،   که اسمش مردم دنیاسـت، ب
آنروز کسی نمیتواند جلوی ما را  

آنروز کسانی ھـم کـه از  .  بگیرد 
ـنـد و از مـا   ما دلـخـورنـد مـیـآی
ــنــد یــا اصــال   ــیــخــواھ مـعــذرت م
معذرت ھم نمیخواھند و خودشـان  
میآیند در این صف چون آنھا ھـم  

 .جزء این دریای انسانیت ھستند 
بحث حزب و جامعه و حـزب  
و قدرت سیاسی روی ایـن بـحـث  
ـیـسـم   است که چرا پیروزی کمـون

بقیه بحـث را روی  .  ممکن است 
ـیـسـم   اینکه چگونه میشود کمـون

چـون ھـر  .  پیروز شود بنا میکنـد 
چیز مـمـکـنـی لـزومـا بـه وقـوع  

مـمـکـن اسـت یـک  .  نمیپیـونـدد 
چیزھایی مـمـکـن بـاشـد، کـمـا  
ـران   ـیـش در ای اینکه بیست سال پ

ـیـسـت سـال  .  ممکن بود و نشـد  ب
پیش میشد حکومت چـپـگـرا در  

یـک دولـت  .  ایران سر کار بیایـد 
ـرار  .  ساندنیستی ھم ممکن بـود  ق

نبود ھمه ما برویم زیر سایه سـیـاه  
. مذھب بیست سال زندگی کنیـم 

ـــت   ـــک دول ـــت ی ـــوانس ـت ــ ـی ــ م
ــرکــار   ــران س ــیـســتــی در ای سـانــدن

اگر فدائی پدیـده دیـگـری  . بیاید 
ــشــد  ــظــرم مــی ــه ن ــود ب چــون  .  ب

ھا آن جریانی بودند که در    فدائی 

ـنـد و   آن مقطع آن قدرت را داشـت
دل مردم را ھم داشتند و مردم بـه  
آنھا به عنوان جـریـان چـپـی کـه  
ــتـوانــد کــاری بــکـنــد، نــگــاه   مـی
ـقـش را   میکردند و فدائیان ایـن ن

ـنـد کـرده  .  ایفا نکردند  ـتـوانسـت مـی
ـنـھـا از  .  باشند  میخواھم بگویم ای

 .نظر تاریخی غیر ممکن نیست 
ـم   ولی ما چگونه مـیـخـواھـی
ـم   پیروز شویم، چگونـه مـیـخـواھـی
ـم؟ بـحــث حــزب و   ــی مـتــحـد کـن
جامعه و حزب و قدرت سـیـاسـی  

راجع به اینکـه  .  راجع به این است 
حزب کمونیست کارگری با چـه  
ـیـامـش را   مکانیزمی میتـوانـد پ
ببرد و بپیونـدد بـه آن سـرچشـمـه  
ــیــت   اصــلــی قــدرتــش کــه انســان

ـیـزم ایـن  .  درونی ھمه است  مـکـان
ــک   ــســت؟ بــرویــم ی کــار چــی

ای پچ پچ کنیم؟ برویم از    گوشه 
پشت دیوار و اسممان را نگوئیم و  
ـم آنـطـرف دیـوار؟   اطالعیه بیندازی

ــنـگ حــاشـیــه  ـم در فـرھ ـروی ای    ب
ـنـاق اسـت   چپی که محصول اخت
ـیـائـی بـه ایـن   زندگی کنیم و دن
ـم و بـه آن   وسعت را کنار بگذاری
سنتھا بچسبیم؟ ایـن چـپـی کـه  
ـیـسـت کـه از   ما داریم، چـپـی ن
حزب کمونیست ایتالیا و فـرانسـه  
ــطــور کــار   ــه و آن الــھــام گــرفــت

چپـی اسـت کـه تـحـت  .  میکند 
رژیم پھلـوی و اسـالمـی سـعـی  
کرده باقی بماند و راه و چـاھـش  
ـنـطـوری   را ھم یاد گرفته کـه ای

حزب  .  میشود در این اوضاع ماند 
ـریـد در   ـب کمونیست فـرانسـه را ب
. ایران یکروزه متـالـشـی مـیـشـود 

ـیـن   ـقـا در چـن باید راه و رسـم ب
شرایط اختناقی را از سازمانھـای  

ـرد  ـرایـن ایـن  .  ایرانی یاد بگـی ـنـاب ب
آیا مـا  .  سنت مال آن شرایط است 

ـنـطـوری و در ھـمـیـن   بایـد ھـمـی
مقیاس کار کنیم؟ با آن الگـوھـا  
ـفـاوت   و افکار؟ حاال کاری بـه ت

 .ھایمان ندارم   ایده آل 
ـم  ـی ـبـول نـمـیـکـن . ما این را ق

معتقد نیستیم که احزاب رادیکال  
باید گروه فشار باشـنـد و احـزاب  

تر و آدم بزرگتر و جـو    دیگر اصلی 
ـر جـامـعـه   گندمـی  ـرا  .  ت ـن کـی ای

ـتـی   گفته؟ کی گفته احزاب سـن
ــنــد و   ــیــشــه قــوی بـاش بـایــد ھـم

ـنـد جـوان   گروھھای رادیکال مـان
پرشوری باشند که به آنھا فشـار  

لـه    میآورند؟ بـگـذاریـد از کـومـه 
لـه    صحبت کنم، کی گفته کومه 

باید گروه فشار باشد روی حـزب  
دمکرات و جناح رادیکال جنـبـش  
ملی؟ چرا خودش نمیتواند ناجـی  
جنبش کردستان باشد؟ این بـحـث  

ـیـسـت  .  ھمان موقع ما بود  ـرار ن ق
چپھا گروه فشار باشند و وجـدان  
بیدار و لبه تیز تیغی باشـنـد کـه  
قرار است سر کـار آمـدن احـزاب  

اینجـا در  .  رو را درست کند   میانه 
سوئد کمونیستـھـا بـدونـد و جـان  
بک نند که سـوسـیـال دمـکـراسـی  
ـنـطـور   رأی بیاورد؟ قرار نیسـت ای

ــســم  !  شــود  ــکــالــی ــن رادی خــود ای
ـر شـود و   میتواند و باید توده گـی
بحث حزب و جامعه اساسـا راجـع  
ــر شــدن   ــی بــه روشــھــای تــوده گ

ما یک  .  کمونیسم رادیکال است 
ـروژه  ــ ـــان    پ ـــودم ـــوی خ ـل ــ ای ج

ـر    گذاشته  ـل ایم که با پروژه تونی ب
. و ھر کس دیگری فرق میکـنـد 

با پروژه حزب کمونیست فـرانسـه  
با تـمـام  .  و ایتالیا ھم فرق میکند 

ــونــی فــرق   ــن ــا ک ــم ت ــس ــی کــمــون
ـنـد  . میکند  آنھا وقتی مـیـخـواسـت

ــنــد و بــه   ــن ــر ک بــه قــدرت فــک
ـنـد،   اجتماعـی شـدن فـکـر بـکـن
سازش با وضع مـوجـود را از آن  

اگر مـیـخـواھـیـد  .  نتیجه گرفتند 
رأی بیاورید به راست، بـه سـمـت  

ــرخــیــد  ــچ ــرکــز ب ــد  .  م ــگــویــن ــی م
کلینتون چـون بـه سـمـت مـرکـز  

ــد   ــع  ( چــرخــی ــوض ــان م ــم از ھ
یا سوسیال  .  رای آورد )  دمکراتش 

دمکراتھای سوئد باید کمـی بـه  
مرکز بچرخند تا رأی بیاورند یـا  

ــر پــارتــی   ــب ــی ــر ( ل ) حــزب کــارگ
انگلیس باید به مرکز بچرخـد تـا  

ـنـد  .  رأی بیاورد  راست ھم میگـوی
معموال وقتی به مرکز میچرخنـد  

ای کـه    رأی میآورند و آن گوشـه 
ـروژه مـا  .  ھستند رأی نمیـآورنـد  پ

این است چگونـه مـیـشـود کـلـه  
ــیـســتـی  ــیـال ــقـالبــی  -خـری سـوس ان

سازش ناپذیر حزب اصلی شـود و  
ـنـد فـعــال   کسـانـی کـه مـیـگـوی
صنایع را دست نزنیم و فعال کـار  
مـزدی را یـک قـانـون گــزاری  

 ! اسرار حزب ما
 

 8 صفحه  
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ـم و   ـی کوچک در مـوردش بـکـن
اش    حاال بگذاریم حجاب سر بـچـه 

بکند، گروھھای فشار روی مـا  
ـر  .  بشوند  چه اشکالی دارد؟ غـی

ممکن است؟ در لـوح سـرنـوشـت  
اند کـه بـایـد ھـمـیـشـه    ما نوشته 

زندانی سیاسی باشیـم؟ اعـدامـی  
ـم و   ـی باشیم؟ جلو دانشگاه جیغ بزن
تانکھای آنھا بیایند از روی مـا  
ـم؟   رد شوند؟ قرار است این بـاشـی
ـبـول   داستان ما ایـن اسـت؟ مـا ق

 !ما اینرا قبول نمیکنیم . نمیکنیم 
راه اینکه کمونیسـتـھـا حـزب  
اصلـی بـاشـنـد و احـزاب بـورژوا  
ــســت؟ ایــن پــروژه   ــرعــی، چــی ف
ماست و یکی از آن اسراری کـه  
ـم  ـتـان بـگـوی . میخواستم اینجا برای

کلکی که زیر سـر مـاسـت ایـن  
میخواھیم حزب کمونیسـت  .  است 

کارگری حـزب اصـلـی جـامـعـه  
ـنـد   ـران بـگـوی ایران باشد و مردم ای
خدا پدرشان را بیامرزد اگر اینـھـا  
ـر   ده درصد این برنامه دنیای بـھـت
را اجرا کنند و بـه قـولشـان وفـا  
ــتـی اگــر نــود درصــد   ـنــد، ح کـن
حرفھایشان ھم دروغ باشد، اینـجـا  
ـیـسـت   جائی میـشـود کـه کـمـون

ــش را دارد  ــدی آرزوی مــا  .  ســوئ
میخواھیم حزب اصـلـی جـامـعـه  

ــاشــیــم  ــران ب ــخــواھــیــم در  .  ای مــی
گـر دعـوای    دعوای بعدی نـظـاره 

ـر سـر سـرنـوشـت   دو نفـر دیـگـر ب
میخواھیـم یـک  . خودمان نباشیم 

طرف دعوا باشیم و بحث حـزب و  
مـمـکـن اسـت  .  جامعه یعنی این 

در پیدا کردن راه و چاه آن کـمـی  
سرمان به دیـوار بـخـورد امـا مـا  
ـم و یـک   ـی راھش را پیدا میـکـن
ـم   حزب اجتماعی وسیع میـخـواھـی

 .بشویم 
بحث حزب و قدرت سـیـاسـی  

ــم ســاده  ــنــھ ــر اســت   از ای تــعــداد  .  ت
چپھایی که در جھان در نشریـات  
تئوریک سوسیالیستی در خـانـه  
و زندگی من و شمـا در افـکـار  

روزمره در دانشگاه، سـر کـار بـه  
دیدید استالیـن چـه  " ما میگویند  

ــیــســت چــه   شــد؟ دیــدیــد کــمــون
ــداد  ــب ــشــود؟ اســت ــد در  !  مــی ــای ب

دیکتاتوری پرولتاریا تجدیـد نـظـر  
ـیـسـم   کرد، باید مواظب بود کمـون

ـبـدیـل نشـود  ". به دیـکـتـاتـوری ت
ـر از   ـیـشـت تعداد اینھا فوق العاده ب
کسانـی اسـت کـه مـیـخـواھـنـد  

ـنـد  تـعـداد  .  کمونیسم را پیاده کـن
ھا از مارھا و ھـمـه مـا    مارگزیده 

یعنی کسـانـی کـه  .  بیشتر است 
ــه   ــن اســت ک ــشــان ای ــحــت نصــی
کمونیستھا دیکتـاتـور مـیـشـونـد،  
ـنـد   ـیـای اگر کمونیستھا سر کـار ب

... جامعه مثـل روسـیـه مـیـشـود 
حاال انگار جـامـعـه روسـیـه چـه  
شکلی است، مثل این اسـت کـه  
ــر در اتـوبــوس نشـسـتــه   ـف یـک ن
ــر   ــیــکــنــد مــھــاج ـنــده فــکــر م ران
محرومی است که حق رأی ھـم  
ندارد و به زور ھم دارد خرجش را  

در ذھـن ایـن مـھـاجـر  .  میگذراند 
اگـر مـن  " میدانید چه میگذرد؟  

ــه از   ــون ــگ ــار چ ــایــم ســرک بــی
ـم  ـنـاب کـن حـاال  "  دیکتاتوری اجت

شما غصه نخور، شما بیا سـرکـار  
ـم شـمـا دیـکـتـاتـور   ما نمیـگـذاری

یک نفر با یـک عـقـایـد  .  شوید 
ـرای   چپی سر کار بیـایـد بـعـدا ب
ــوریــش یــک فــکــری   ــات ــکــت دی

ـم  ـی تـعـداد کسـانـی کــه  .  مـیـکـن
میخواھند استالیـن تـکـرار نشـود  
صدھا برابر تعداد کسـانـی اسـت  
. که میخواھند لنین تـکـرار شـود 

  ١٩٢٨ تــعــداد کســانــی کــه از  
ـر از   ـیـشـت ـر ب ـراب میترسند صدھا ب
تـعـداد کسـانـی شـده اسـت کــه  

ایـــن  .  را دارنـــد   ١٩١٧ آرزوی  
 .داستان ماست 

ـیـسـت کـارگـری   حزب کمـون
نـه    ١٩١٧ حزبی است معطوف به  

ــات    ١٩٢٨ بــرای  .  ١٩٢٨  نشــری
نمـیـشـود،  " تئوریک و گروه ھای  

. به اندازه کـافـی ھسـت !"  نکنید 

بگذارید ما یک حـزبـی درسـت  
ــکــرار   ــیــم بــرای ت . ١٩١٧ کــن

ـم  ـری ـب . میخواھیم به قدرت دست ب
ــای   جــرم اســت؟ چــرا بــرای آق
ـرای   ـیـسـت؟ چـرا ب فروھر جـرم ن
دکتر سنجابی جرم نیـسـت؟ چـرا  
ـیـسـت؟   برای آقای طالقانی جرم ن
چرا برای مـھـدی بـازرگـان جـرم  
ـرای فــاشـیـســت   ـیـســت؟ چـرا ب ن
ـیـسـت؟ چـرا   امروز اتریـش جـرم ن
ـیـسـت؟ چـرا   برای تونی بلر جرم ن

 برای ما جرم است؟ 
ــک   ــا ی ــن، م ــظــر م ــه ن ب

ـم    فرھنگ تحمیلی را باور کرده  ای
ــه داده   و داده  ــش را ب ــای ــای    ھ ھ

ـم   فرھنگ خودمان تبدیل کرده  . ای
. انگار از وجود خودمان در میآیـد 

مـا  .  به ما میگویند اجازه نـداریـد 
ـم اجـازه   ـی ھم به خودمـان مـیـگـوئ

درست مانند ذھنیت زنـی  .  نداریم 
که در رابطه سنتی بـزرگ شـده  

انـد و حـجـاب و    و تـو سـرش زده 
اند و مـیـگـویـد    چادر سرش کرده 

من حجاب را مظھر آزادی خـودم  
او  !  خوب بیخود مـیـدانـی .  میدانم 

ھم فکر مـیـکـنـد ایـن از وجـود  
خودش برخاسته، فـکـر مـیـکـنـد  
ــقــل   ایــن زنــدان را خــودش بــا ع
ــتــه   ــرای خـودش گــذاش خـودش ب

حاال به ما میگوینـد بـایـد  .  است 
ـردن اسـم   داوطلبانه و آگاھانه از ب
ـیـد  . قدرت سیاسی صرف نظر کـن

ـتـان   شما کمونیست ھستید، تئـوری
کو؟ یک استاد دانشگاھی بـود  
که خود را کمونیست مـیـدانسـت  
ـتـــدار دورادور مـــاســـت  . و دوســ

ـتـمـان را   میگفت ما بـایـد صـداق
چرا؟ به کـی ثـابـت  .  ثابت کنیم 

ــروز در   ــم؟ کســی کــه ام ــی ــن ک
بوسنیـاسـت و یـا کـوسـوو اسـت  
ـرد حـزبـی   ـم بـگـی میتواند تصـمـی
ـرد   درست میکند و تصمیم میـگـی
ـرد مـجـبـور   قدرت را دسـت بـگـی
نیست صداقتش را ثـابـت کـنـد،  
ـیـسـت   اما من کمونیستی کـه ب

سال است کتک مـیـخـورم ولـی  
ــرتــب   ــم و م ــیــآی ــروم و م ــی بــاز م
میگویم زنده بـاد آزادی، یـکـبـار  
ــه   ــد صــداقــتــم را ب ــای ــگــر ب دی
ژورنالیستھا، به دانشگاھیـھـا، بـه  
ــداران   ــه طــرف ــی، ب ــه مــل ــھ جــب
ـتـی، بـه احـزاب   مشروطه سـلـطـن
ملی، به گروھھای قومی ثـابـت  
ـم؟ یــک طـرف دعــوا شـمــا   کـن
ــد و یــک طــرف مــن  ــی . ھســت

صداقتم را از ھمین راه دارم ثـابـت  
ــم و از ایــن دعــوا پــس   ــن ــیــک م

کمونیستی کـه بـه نـظـر  .  نمیزنم 
من از بحث قدرت سـیـاسـی پـس  
ـیـسـت قـدرت را   ـرار ن میزند و ق
بگیرد و خودش ھم مـیـدانـد کـه  

ای به آن نـدارد و بـا مـن    عالقه 
ـرم،   که میخواھـم قـدرت را بـگـی
دعوا میکند، بـه نـظـر مـن جـزو  
صورت مسألـه اسـت نـه جـز راه  

ـیـد  .  حل  آنوقت ما را مالمت نکن
ـنـدی   که مدام دارید با اینھا مرزب

ـم  . میکنید  ـی ما داریم سعی میکن
ـم  ـی . کمونیسم را از قفس آزاد کـن

ما داریم سعی میکنیم کمونیسـم  
ـم   ـری ـب را به بستر اصلـی خـودش ب

  ١٩١٧ سـال  .  که روز خودش بود 
ــن   ــکــدام از ای ــچ ــدون ھــی را ب
ــروز بــه مــا   ــرفــھــایــی کــه ام ح
میگویند، انجام دادند و قدرت را  

 .گرفتند 
بگذاریـد حـرفـم را بـا یـک  

کمونیـسـم یـک  .  نکته تمام کنم 
. خاصیت جھانشمول ھمه مـاسـت 

ـیـسـم یـک اسـم دیـگـری   کـمـون
ـری   ـراب برای تمام انسانیت، تمـام ب
طلبی، تمام آزادیـخـواھـی مـا در  

ـیـسـم  .  بھترین حالتمان است  کـمـون
مکتبی در جـوار عـقـایـد دیـگـر  

ـیـسـت  ـیـسـم  .  آزادیخواھان ن کـمـون
بـه  .  داستان کل آزادیخواھی است 

این اعتبار فکر میکنم خیلـی از  
ـم بـا    ماھایی که اینجا نشـسـتـه  ای

ــم اگــر   ھـر دیــدگــاھــی کــه داری
ـم کـه دلـمـان از   ـی کسانـی ھسـت
ــه کســی وارد   ــمــی کــه ب ظــل
میشود، میگیرد یا از فقر کسـی  

ـیـسـم  .  ناراحت میشویم  این کـمـون
باقی بحث بر سر چگونه  .  ماست 
ـرنـامـه بـایـد چـه بـاشـد،  .  است  ب

چطور حزبی بـایـد سـاخـت، چـه  
ــت، چــه   ــد داش ــای ــی ب ــات حــرک

تاکتیکی باید داشت، کی بـایـد  
جنگ کرد، کی نبـایـد جـنـگ  
کرد، چگـونـه بـایـد در سـازمـان  
تضمین کرد که ھر کسی بتوانـد  
ــزم   ــانــی ــک ــد، م ــزن ــش را ب حــرف

ـنـھـا    تصمیـم  ـری ای " چـگـونـه " گـی
کمونیستھا میتوانند بر سـر  .  است 

چگونگی حیات سیاسیـشـان ھـر  
بحثـی کـه مـیـخـواھـنـد بـا ھـم  
ـیـسـم   بکنند اما بر سـر آن کـمـون
ـیـسـت کـه   مشترکمان، بـحـثـی ن

ـم و مـا  .  بکنیم  ـی خیلیھایمان ھست
ــیــســت   ــوان حــزب کــمــون ــن بــه ع
ــان   ــودم ــه خ ــف ــارگــری وظــی ک

مان این است و    ایم و پروژه   گذاشته 
از حاال تا وقتی که مـا در ایـن  
ـم   ـیـد کـه داری ـن ـی حزب باشیم میب
ـم کـه   ـی راجع به ایـن حـرف مـیـزن
میشود این کار را کرد، مـیـشـود  
صـف عــظـیـمــی درسـت کـرد و  
ـران   داستان زندگی الاقل مـردم ای
ـبـار   ـم بـه اعـت را، من فکر میکن
ـران مـردم جـھـان را ھـم،   مردم ای
یکبار دیگر از دست احزابی کـه  

شـــان ایـــن اســـت کـــه    مســـألـــه 
فرمانداری مرکزش کجا باشد و  
اینکه با چه زبانی فیلم را بـایـد  

ـم  .  دوبله کرد، در بیاوریم  ـی ـتـوان مـی
ـم  اگـر  .  آزادیخواھی را انجام دھـی

کار غیر ممکن است دوست دارم  
اگـر  .  کسی در این جلسه بگویـد 

اینکار نشدنی اسـت دوسـت دارم  
اما اگـر فـکـر مـیـکـنـد  .  بگوید 

شدنی است آنوقت چـه بـخـواھـد  
چه نخواھد، چـه حـق عضـویـت  
ـم   ـی بدھد و چه ندھد در یک حـزب
و این حزب را دیگر بایـد سـاخـت  

ـیـسـت  بـحـث  .  چون بحث عقاید ن
کتک کاری در خـیـابـان اسـت،  
بحث اعتصاب، بحث سازماندھی  
قیام و بحث اداره جامعه و بـحـث  
ـیـاده کـردنـش و   قانونگذاری و پ
ـیـد   ـروھـای سـف ـی مبارزه کردن با ن
در جامعه، با نیروھای ارتجـاعـی  

ــنــھــا ھــمــه  .  در جــامــعــه اســت  ای
کارھایی است روی دوش مـا و  
ـتـوانـد بـا   ـی به نظر من کسـی نـم
ـرود و بـا   کلک از زیـرش در ب
ـیـسـت   مرزبندی بـا حـزب کـمـون
کارگری نمیتوانـد خـودش را از  

 .زیرش در ببرد 

 ! اسرار حزب ما
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به نظر من ھیـچ چـیـزی بـا  
شکوھتر از رادیکالیسمی که بـه  

ـتـی  .  قدرت رسیده است، نیست  وق
ــرســد   ــی ــم بــه قــدرت م ــس ــی ــرم رف
میگوید طول ماھھایی که بیـمـه  
بیکاری به شما تعلق میگیـرد از  
ـقـا   ـم ارت ـی ھشت ماه به نه مـاه ون

! چه ھیجان عـظـیـمـی .  پیدا کرد 
امـا شـمـا پـانـزده  .  خیلی ممـنـون 

روزی که بلـشـویـکـھـا سـر کـار  
بودند و قوانینی کـه در جـامـعـه  
اعالم کردند را یا آن یک روزی  
کــه یــک نــفــر مــیــرود پشــت  

ــرده  ــونــی و ب ــب ــری داری را لــغــو    ت
میکند را در نظر بگیرید و فـکـر  
ـیـد یـا   کنید پای این تریبون ھست
ـیـد خـودتـان   اصال بھتر فـکـر کـن

ـیـد  فـکـر  .  دارید آنرا اعالم میـکـن
ایـد    کنید خودتان پای تریبون رفته 

ـرده  ــ ـــغـــو ب داری را اعـــالم    و ل
ــیــد  ــتــان را  .  مـیــکــن ــلــوی بــغــض گ

 .میگیرد 
اعالم اینکه نرخ پایه مالیـات  
از ســی و دو درصــد بــه ســی  
ـلـی خـوب اسـت   درصد رسید خـی
ـنـکـه امـروز از ایـن   اما اعالم ای
ــردگــی مــزدی در ایــن   تــاریــخ ب
ـنـکـه   جامعه لغو میشود، اعالم ای
از این تاریخ زن و مـرد بـه یـک  
چشم نگاه میشوند، اعالم اینـکـه  

از این تاریخ کودک انسان است،  
اعالم اینکه از این تاریـخ کسـی  
ــگــری را   ــو دھــن کــس دی جــل
ـنـکـه از   نمیتواند بگیرد، اعـالم ای
ـم   این تاریخ زندانھا را خراب کـردی
و سوزاندیم و اعالم اینکه کسـی  
دیگر اعدام نمیشود، اعالم اینکـه  
کسی حتی بـه حـبـس طـوالنـی  
مدت محـکـوم نـمـیـشـود، اعـالم  
اینکه طب، بھداشت و سـالمـتـی  
ـیـاز   یک حق است نه یـک امـت
ـنـد داشـتـه   ـتـوان که بعضـیـھـا مـی
باشند، بلکـه ھـمـه دارنـد، اعـالم  
اینکه دسترسی به دانـش بشـریـت  
ــش از مــا کــه اســمــش را   پــی

ــه  ــت ــرورش    گــذاش ــم آمــوزش و پ ای
ـبـال   ـفـه جـامـعـه در ق یک وظـی
ـنـکـه   شھروندانش اسـت، اعـالم ای
ـقـل از رنـگ و   ھمه مردم مسـت
نژاد و جنسیت و زبان و ھـر چـه  
دیگر بایـد آزادانـه در کـنـار ھـم  

ـنـکـه ایـن  . زندگی کنند  اعالم ای
کشور ما شـھـرونـد نـدارد و ھـر  
ــیــد   ــنــجــا رس کــس پــایــش بــه ای
میتواند مثل بقیه زندگی و کـار  
کند، اعالم اینکـه بـا نـام ھـیـچ  
مقدساتی نمیشـود جـلـوی ھـیـچ  
ــتــی آن   ــرفــت و ح کســی را گ
ـرای شـمـا مـمـکـن   چیزی که ب
ـرسـد ولـی   است مزخرف به نظـر ب

ـتـوانـد اوج   برای کس دیگری مـی
ـم   خالقیت بـاشـد و بـایـد بـگـذاری
مردم این یک باری که پا روی  
کره ارض میگذارند حـرفشـان را  
بزنند، اعالم اینھا نقطه و لـحـظـه  

 .با شکوھی است 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کمـون
ـران چـھـار روز   ممکن است در ای

ای بـه    آنھم چھار روز در مـنـطـقـه 
وسعت چھار کیلومتر مـربـع سـر  
ـنـطـور   کار بیاید، ممکن اسـت ای

ـریـزنـد و بـه  .  شود  ممکن اسـت ب
خونش بکشند، ممکن است بـعـد  
ـنـد، مـمـکـن   بریزند و نابودش کـن
است حزب کمونیسـت کـارگـری  
بتواند به عنوان حـکـومـت ھـفـت  
ـرنـد ولـی بـاور   ـب روزه تھران اسـم ب
ـم   کنید و تمام قولی که مـا داری
ـم ایـن اسـت   در این جنبش میدھی
که این ھفت روز راجع به مالیات  
و افـزایـش و کـاھـش مـاھـھـای  
ـم زد  . بیمه بیکاری حرف نخواھـی

روز اول میرویم و اینـھـا را اعـالم  
ـم   ـی ـن ـی ـب میکنیم و بعد میایستیم ب
کی میـخـواھـد، کـدام تـانـکـھـا  
میخواھند از روی ما رد شوند و  

ـم  ـم نـگـذاری ـی ایـن  .  سعـی مـیـکـن
داستان و تمام کلکـی اسـت کـه  
پشت حزب کمونیست کـارگـری  

بعد از مدتـھـا یـک  .  نھفته است 

کمونیسمی پا بـه عـرصـه وجـود  
گذاشته و من خوشحالم کـه مـا  
عناصر آن ھستیم و بـا ایـن زبـان  
ـم، مـن   ـی داریم از آن حـرف مـیـزن
ـیـسـم   خوشحالم که در ایـن کـمـون
شریکم، یک کمونیسمی پـا بـه  
وجــود گــذاشــتــه کــه بــدھــکــار  
ــلـی و قـومـی و   ـبـشـھـای م جـن

ھا و اینـھـا    نژادی و صنعتی شدن 
 .نیست 

کمونیسمی راجع بـه آن کـه  
ــم کــل آزادیــخــواھــی، کــل   ــت گـف
ـیـت   تساوی طلبـی و کـل انسـان

این کمونیسـم را بـه نـظـرم  . است 
شما مـمـکـن اسـت  .  ایم   ما ساخته 

باور نکنید چون قبال راه کـارگـر  
اید و یا ھنوز ھستید، ممـکـن    بوده 

ــریــد چــون   ــپـذی اسـت نــخــواھـیــد ب
ـیـد یـا مـال    فدائی بوده  اید و ھست

جبھه ملی ھستید یا مـال حـزب  
ــد  ــوده ھســتــی ــن  .  ت ــا ای ــا م ام

ــقــادمــان اســت، خــودمــان را   ــت اع
ـم   اینطوری گول زده  مـا فـکـر  .  ای

میکنیم این ھستیم و حاضریم ھـر  
کسی با ھر ابزاری که میخواھد  

در ایـن حـزب  .  بیاید تستمان کند 
ــر   ــر کســی بــا ھ بـاز اســت و ھ
ـیـایـد   بدبینی و سوء ظنی به ما ب
ـم شـمـا   ـن ـی ـب و بشکافد و بگوید ب
اینطوری که میگوئید ھستید یـا  

 نه؟ 

اگر معلـوم شـد ھسـت و یـا  
اگر معلوم شد میتواند باشـد مـن  
دیگر برایم قابل قبول نیـسـت کـه  
یک کمونیست که مـوافـق ایـن  
ــرون ایــن حــزب   ــی جـریــان اســت، ب

ـم جـای  . باشد  من فـکـر مـیـکـن
خیلی از شـمـاھـا در ایـن حـزب  

 .است 
این حزب ادامه ھیچ محفلـی  

ای    نیست، ادامه ھـیـچ دارودسـتـه 
ھای شھرستان یـا    در زندان یا بچه 

ھــای فــالن دوره دانشــگــاه    بــچــه 
ـقـادات  .  تھران نیست  حزب این اعت

و اگر شما امروز بیائید در  .  است 
این حزب و این اعتقاداتتان باشـد،  
. این حزب ابزار فعالیت شـمـاسـت 

ـیـسـت  نـه  .  در این حزب محـفـل ن
حزب آذربایجانی ھاست نه حـزب  
کـردھــاســت نــه حــزب دانشــکــده  

حزب کسانی اسـت  . فنی ھاست 
ـنـای   که مانیفست کمونیست مـب

 .کارشان است 
ـقـا آرزو   ـیـه رف من ھم مثل بق
میکنم خیلی از شما را در حـزب  
ـیـدا   ـران پ کمونیست کـارگـری ای

 .کنم 

 ! اسرار حزب ما
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علی نجاتی از فعالین سرشناس جنبش کارگری و یکی از رھبران اعتراضاتی اسـت  کـه بـه تشـکـیـل  
نیروھای امنیتی و سرکوب رژیم اسالمی تا کـنـون بـارھـا بـه  . سندیکای مھم کارگران ھفت تپه  منجر شد 

ـتـدائـی انسـانـی اورا    اشکال مختلف از جمله با دستگیری،  اذیت و آزار خانواده  اش  و محرومیت از حـقـوق اب
 . تحت فشار قرار داده اند 

ـتـل شـاھـرخ زمـانـی بـار دیـگـر  ٢٠١٥ شھریور    ٢٦ عوامل رژیم علی نجاتی را آخرین بار روز   ـبـال ق ، بـدن
روز از بازداشت، ھـنـوز بـه او    ١٥ بعد از  " اتحادیه آزاد کارگران ایران "ای از    دستگیر کردند و به گفته اطالعیه 

علی نجاتی زیر نظر پزشکان قلب بود و تالش ھمسرش، شھنـاز سـگـونـد،  .  اند   اش را نداده   اجازه دیدار با خانواده 
ـر  .  برای رساندن داروھایش به او بی نتیجه مانده است  ھنوز، رسما، کسی نمی دانـد کـه چـرا او را دسـتـگـی

ـراض  .  ؟ جامعه معترض اما می داند که چرا علی نجاتی را زیر فشار می گذارند ! کرده اند  ـنـده اعـت او نمـای
کارگران نیشکر ھفت تپه است؛ از فعالین خوشنام جنبش کارگری اسـت و فشـارھـای جـمـھـوری اسـالمـی  

 !نتوانسته او را بشکند 
ـم کـارگـرکـش از  .  جمھوری اسالمی مسئول سالمتی علی نجاتی و دیگر کارگران دربند است  ایـن رژی
ـرسـد  بـا دسـتـان خـالـی، حـتـی  .  شبح کسانی مثل علی نجاتی، بھنام ابراھیم زاده و رسول بداقی ھـم مـی ت

ـیـن  .  نامشان ھم لرزه بر پیکره لرزان وپوسیده این رژیم می اندازد  ـری فـعـال مشکالت این رژیم اما بـا دسـتـگـی
 .کارگری و به خطر انداختن سالمتی آنھا حل نخواھد شد 

 رژیم اسالمی مسئول سالمتی علی نجاتی است

درصـد    ٥٧ منتشر کرده اسـت،  "  مرکز کارگری دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس "بنابه تحقیقی که اخیرا  
ـنـد   ٩ سال در لس آنجلس گرفتار کارھای با دستمزد حدود    ٢٩ تا    ١٨ از جوانان بین سن   . دالر در ساعت ھسـت

ـیـق نشـان مـیـدھـد کـه  . دارد   این تحقیق ھمچنین از تبعیضات جاری در آن جامعه نیز پرده برمی  نتایج این تحـق
ـیـکـار  .  ھستند ) ھسپنیک (درصد، از جوانان آمریکای التینی    ٥٧ درصد از این    ٦٦ بیش از   بعالوه جمـعـیـت ب

وقتـی کـه بـه سـیـاھـان مـی رسـد،  . درصد است   ١٨ سال در شھر لس آنجلس    ٢٩ تا    ١٨ در بین  گروه سنی  
  ١٠ از ھـر  .  میزان تحصیالت ھم کمکی به پیدا کردن کار نمی کند .  درصد می رسد   ٢٨ میزان بیکاری به  

  .نفر مدرک دیپلم دبیرستان دارند   ٩ نفر از این جوانان گیر کرده در کارھایی با دستمزد پائین،  
ـیـا    به ھر تحقیق مستقلـی از ھـر گـوشـه ! لس آنجلس استثناء نیست، فقط یک نمونه است  ای از ایـن دن

توجه کنید خواھید دید، وضعیت جوانان و دنیایی را که امروز به ارث برده اند، اگر بدتر از مـوقـعـیـت جـوانـان  
 .لس آنجلس نباشند، چندان ھم بھتر نیست 

 آنچه که جوانان در این دنیا
 به ارث برده اند 

 
ـر   در کنار اعتراضات مھم مـعـلـمـان در چـنـد سـال گـذشـتـه، خـب

ـرای مـدتـی از    حاشیه  ای شدن گرایـش بـی خـاصـیـت راسـتـی کـه ب
ـم وحشـت داشـت،   اعتراض رادیکال معلمان بیش از سرکوبگریھـای رژی

چـھـار  .  ھای اعتراضی را به خود جلب کـرده اسـت   توجه فعالین جنبش 
ـبـاتشـان و   پنج ھفته پیش معلمان اعالم کردند که برای پیگیری مـطـال

مـھـر کـه روز    ١٣ در ادامه کمپین برای آزادی معلمان زنـدانـی، روز  
ـرورش   جھانی معلم است، در سراسر ایران در مقابـل ادارات آمـوزش و پ

بعد از اعالم این خبر، از طـرف عـده ای  . دست به اعتراض خواھند زد 
ھای معلمان، این مسئلـه تـکـذیـب شـد و    و با امضای یکی از تشکل 

این بیربطی بـا  .  کلی مسائل بیربط به فراخوان دھندگان ربط داده بودند 
حقـوق  " که به گفته سایت  "  کانون صنفی معلمان ھمدان " آخرین فراخوان  
ھای صنفی فرھـنـگـیـان    ریاست شورای مرکزی تشکل "  معلم و کارگر 

ـتـشـر    ٩ ای که روز    سراسر کشور را بر عھده دارد، در اطالعیه  مھـر مـن
این تشکل فراخوان تـجـمـع بـه مـنـاسـبـت  .  کرد دود شد و به ھوا رفت 

دلیل اینـکـه  .  مھرماه داده است   ١٦ روزی جھانی معلم در روز پنجشنبه  
ـرار اسـت    ١٣ چرا فراخوان  تجمع اعتراضی روز   مھرماه تعیین نشـده، ق

ـتـه در ایـن اسـت کـه  .  در اطالعیه بعدی اعالم شود  اھمیت مسئله الب
ـرشـان تـأکـیـد کـرده   معلمان، ھمچنانکه در اطالعیه و نوشته ھای اخـی
اند، با سرکوب و وحشی گریھای رژیم اسالمی عقب نخواھـنـد رفـت،  
ـراضـات آنـھـا دامـن زد، ھـنـوزجـواب   چرا که مطالباتی را که به اعـت

 .نگرفته اند 

ھای معلمان؛  فراخوان تشکل
 !گامی بلندتر

 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

ـراضـات حـیـاتـی اسـت  فـلـش  . " سرعت عمل در سازمـانـدھـی اعـت
ـقـا ھـمـیـن   (Flash Mob) "ماب  ـی که پدیده ای نسبتا جدید اسـت دق

تـجـمـع  " فلش ماب . "سرعت عمل است که محصول عصر اینترنت است 
ـرای   عموما اعتراضی است که با استفاده از مدیای جدید اجتمـاعـی ب
مطلع کردن دیگران از تجمع در یک محل مشخص اسـت کـه آخـریـن  

ـرانـس حـزب مـحـافـظـه کـار  "  فلش ماب " نمونه آن   ـف جلوی مـحـل کـن
ـتـصـادی  ـراض بـه سـیـاسـتـھـای ریـاضـت کشـی اق  انگلیس، در اعـت

(Austerity)  بھار عـربـی " در انقالبات  "  فلش ماب . " در منچستر بود "
ـنـده    ٨٨ در اعتراضات سال  . نقش تعیین کننده داشت  ـیـن کـن ـران تـعـی ای

ـقـشـی عـمـده بـازی کـرد،  .  بود  در اعتراضات گزی پاک ترکیه ھم ن
طوری که دولت اردوغان برای مدتی یکسری از مدیای اجتماعـی را  

جنبش کارگری ھم بایـد بـطـور احسـن و ھـمـه  .  در ترکیه ممنوع کرد 
  .جانبه از این پدیده استفاده کند 

 " فلش ماب"یک 
  در اعتراض به ریاضت کشی
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ـیـن   بدنبال تماس داود آرام از فـعـال
ـرای آزادی کـارگــران   ـیـن ب ـپ کـم
ـر   ـی زندانی، مایـک پـالسـک دب
کل  اتحادیه پست کـانـادا طـی  
نامه ای به سازمان جھانـی کـار 

و گــزارشــگــر ویــژه  )  آی ال او ( 
ــاره ایــران،   ــل در ب ســازمــان مــل
ـیـق در بـاره مـرگ   خواستار تحق
شاھرخ زمانی از فعالین شناخـتـه  

ــه در   ــارگــری ک ــده ک   ١٣ ش
سپتامبر در زنـدان رجـایـی شـھـر  

در بخشـی  .  جان باخت، شده است 
 :از این نامه چنین آمده است 

ـیـسـت کـه  "  این اولیـن بـار ن
(اتحادیه کارگران پست کـانـادا  

CUPW    (  ــان در بــاره زنــدانــی
سیاسی در ایران موضـع گـرفـتـه  

ــریــن بــار، مــا در مــاه  .  اســت  آخ
ـلـه سـیـد   ژوئیه به جـنـاب آیـت ال
ـرونـده   علی خامنه ای در بـاره پ
اسماعیل عبدی، دبیر کل کانـون  

،  )   ITTA( صنفی معلمان ایران  
بـا خـواســت آزادی او از زنــدان،   

ـم  ـی در ھـمـیـن راسـتـا  .  نامه نوشـت
ـیـق و   ھست که ما خواستار تحـق
بررسـی در بـاره مـرگ شـاھـرخ  

 . ".زمانی ھستیم 
ترجمه فارسی این نـامـه بـه    

ھمراه متن ارژینال ان  ضـمـیـمـه  
 . است 

در رابطه بـا مـرگ شـاھـرخ  
ـرای مـحـکـوم کـردن   زمانی و ب
ــی در   ــالم ــات رژیــم اس ــای جــن
ــھــای ایــران کــارزاری در   ــدان زن

نـھـادھـا و اتـحـادیـه  .  جریان است 
ھای کارگری ای که تا کـنـون  
طی بیانیه ھایی از ایـن کـارزار  
ـنـد   اعالم حمایت کرده انـد عـبـارت

 :از 
 اتحادیه پست کانادا  -
ـلـی    - ـیـن الـمـل کنفدراسیون ب

اتحادیه ھای کارگری، آی تـی  
 یو سی 
سندیـکـای کـارگـران س،    -

 ژ، ت شاخه بستاکون 
اتحادیه کارگری سـی ان    -

 تی در فرانسه  
ــون ســراســری    - ــدراســی ــف کــن

ھــای کـارگــری ســوئــد    اتـحــادیــه 
 )او .ال (

اتحادی  سراسری کـارگـران     -
 )ترانسپورت (حمل و نقل سوئد  

ـلـی    - ـیـن الـمـل فـدراسـیـون ب
 کارگران ساختمان و چوب 

ـیـــون شـــوراھـــا و    - فـــدراســ
 اتحادیه ھای کارگری در عراق 

ھمچنین، به دعوت احـزاب و  
ـلـف در   نیروھای سـیـاسـی مـخـت
ــون   ــف چ ــخــتــل ــای م ــورھ کش
انگلیس، سوئد، آلمان، و کانادا و  
در سلیمانیه عراق تـظـاھـراتـھـایـی  

ـیـن ادامـه  .  برگزار شـد  ـپ ایـن کـم
 .دارد 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
زنــدانــی از ھــمــه ســازمــانــھــای  
سراسری کارگری و سازمانھـای  
ــر جــھــان   ــراس انســانــدوســت در س
خواستار حمایت از این کـارزار و  
فشار آوردن به جمھوری اسالمـی  

ـرای آزادی  .  ھست  ـیـن ب ـپ این کم
ـیـان   تمام کارگران زندانی و زنـدان
ـرار   سیاسی و برای تحت مـداوا ق
ـیـمـاری کـه در   گرفتن زندانیان ب
زندانھای رژیم اسالمی از درمـان  

بـه  .  محرومند مبارزه مـی کـنـد 
ـیـد بـا ایـن   ھر شکلی که میتـوان

 . کمپین ھمکاری کنید 
ـرای آزادی کـارگــران   ـیـن ب ـپ کـم

 زندانی 
 ،  ٩٤ شھریور    ٣١ 
 ٢٠١٥ سپتامبر    ٢٢ 

S h a h l a . 
Daneshfar2@gmail.com 
h t t p : / / f r e e -t h e m -

now.com 
ـرجـمـه فـارسـی  :  ضمـیـمـه   ت

نـامـه اتـحـادیــه کـارگــران پســت  
کانادا به سـازمـان جـھـانـی کـار  

 توسط حبیب بکتاش ) آی ال او (
 ٢٠١٥ سپتمابر    ٣٠ آتووا،  

آی  ( به سازمان جھانی کـار  
و گزارشگر ویـژه سـازمـان  )  ال او 

 ملل در باره ایران 
ــاره  :  مــوضــوع  ــیــق در ب تــحــق

 مرگ شاھرخ زمانی 
ـم   ـی ما از شما تقاضا می کـن
که بـطـور عـاجـل و کـامـل بـه  
ــرخ   ــرگ آقــای شــاھ ــه م ــل ــئ مس
زمانـی، یـک فـعـال کـارگـری  
زندانی در زندان رجائی شـھـر، در  

، رسـیـدگـی  ٢٠١٥ سپتامبـر    ١٣ 
 .کنید 

مسئولین زندان در ایران ادعـا  
ـیـجـه   ـت کرده اند که شاھـرخ در ن
. یک سکته مغـزی مـرده اسـت 
! این ادعا بشدت تردید آمیز اسـت 

ــردیـد آمـیـز اســت   ـلـه ت ایـن مسـئ
بخاطر اینکه مسئولین جـمـھـوری  
اسالمی یک استراتژی شناخـتـه  
ـرای   شده ای بـجـای اعـدام را ب
ـیـش   کشتن زندنیان سیاسـی در پ

ایـن کـار بـا مـحـروم  : گرفته اند 
ــازھــای   ــان از نــی ــدانــی کــردن زن
ــزشــکــی و درمــان و مــرگ   پ
تدریجی آنھا صـورت مـیـگـریـد،  
ـنـد کـه   که سپس، اعالم می کن
زندانی در اثر بیماری یا عـوامـل  

 .طبیعی جان سپرده است 
 

 شاھرخ زمانی که بود؟ 
  ٢٠١١ شاھرخ زمانی از سال  

او بخـاطـر دفـاع از  .  در زندان بود 
کارگران و حقـوق بشـر بـه یـازده  

او  .  سال زندان محـکـوم شـده بـود 
بخاطر سازمان دادن سـازمـانـھـای  
کارگری نظیر اتحادیه کـارگـران  
ـرار   نقاشی مورد مـحـکـومـیـت ق

یک سال بعد از زنـدانـی  .  گرفت 
شدن، شاھـرخ زمـانـی شـکـنـجـه  
ھـای جسـمـی و روانـی را کــه  
متحمل شده بـود را طـی یـک  
ــھــای   ــمــام ســازمــان ــه ت ــامــه ب ن

کارگری و حـقـوق بشـری فـاش  
ـیـن  .  ساخت  در این نامه او ھمچـن

ـر   فاش ساخت که حیات او و سای
. زندانیان سیاسی در خـطـر اسـت 

رژیم اسالمی  او را از زندانی بـه  
زندان دیگر منتقـل کـرد و او را  
ـرار داد   ھم بند زندانیـان عـادی ق
ـرار   که حیات او را مورد تھدید ق

او چھار سـال گـذشـتـه را  .  دادند 
ـریـز،   ـب در زندانھایی مثـل زنـدان ت
زندان یزد، زندان رجائـی شـھـر، و  

 . زندان قزل حصار گذراند 
در طول زمان زنـدان، شـاھـرخ  
بطور مقطعی دچار بیـھـوشـی در  

ـر فشــار و شــکـنــجــه شـد  او  .  اث
ـرای   مجبور شد یک سال تمـام ب

. منتظر بماند )    MRI(ام آر آی  
ــه تــوجــه و   ــی ــھ ــن از ت ــی ــول ــئ مس
ملزومات پزشکی سر باز زدند، و  
. این بخشی از شـکـنـجـه او بـود 

این شرایـطـی بـود کـه تـا زمـان  
مرگ بر اثر، به ظـاھـر، سـکـتـه  
مغزی بر شـاھـرخ تـحـمـیـل شـده  

 .بود 
ــرغــم فشــارھــای زنــدان،   ــی عـل
ـرحـق خـود   شاھرخ بر خواستھای ب
تاکید گذاشت و بر مـبـارزه خـود  
پای فشرد، و به ھمین خـاطـر او  
سمبل مبارزه برای حـقـوق انسـان  

مرگ شاھرخ زمانـی  .  تبدیل شد 
یک نشانه دیگر از این واقـعـیـت  
ـیـان سـیـاسـی   است که تمام زنـدان

 . در ایران باید آزاد شوند 
ــیـســت کــه   ــیـن بـار ن ایـن اول
(اتحادیه کارگران پست کـانـادا  

CUPW    (  ــان در بــاره زنــدانــی
سیاسی در ایران موضـع گـرفـتـه  

ــریــن بــار، مــا در مــاه  .  اســت  آخ
ـلـه سـیـد   ژوئیه به جـنـاب آیـت ال
ـرونـده   علی خامنه ای در بـاره پ
اسماعیل عبدی، دبیر کل کانـون  

،  )   ITTA( صنفی معلمان ایران  
بـا خـواســت آزادی او از زنــدان،   

ـم  ـی در ھـمـیـن راسـتـا  .  نامه نوشـت
ـیـق و   ھست که ما خواستار تحـق
بررسـی در بـاره مـرگ شـاھـرخ  

 . زمانی ھستیم 
 

 با احترام 
 مایک پالسک 

 ٢٠١٥ سپتامبر    ٣٠ 

 ٢٦٦ اطالعیھ شماره  
 

 اتحادیه پست کانادا خواستار تحقیق
 در باره مرگ شاھرخ زمانی شد 

 



1394مهر 14 کارگر کمونيست  12 

ـردولـت بـه   این ھفته چھار وزی
رکـود  : " دادند کـه روحانی ھشدار 

انـجـامـد    اقتصادی به بـحـران مـی 
االجل اقتصادی    اگر تصمیم ضرب 

گویا این نـامـه در  ". گرفته نشود 
شھریور ماه خـطـاب بـه روحـانـی  
نوشته شده و وی جـوابـی نـداده  

اینھا در این نامه خطاب بـه  . است 
 :روحانی نوشته اند 

ـر از    «  بـازار سـرمـایـه مـتـاث
ـیـن   تحوالت و متغیرھای کـالن ب
المللی و داخلی از جمله کـاھـش  
بھای نفت و کـاالی اسـاسـی از  

ـم  ھـا    جمله فلزات و ھمچنین تـحـری
ھای    و برخی تصمیمات و سیاست 

ھـا در داخـل    ناھماھنگ دستگـاه 
ـقـه   کشور شاھد افـتـی کـم سـاب
گردیده اسـت بـه نـحـوی کـه از  

ــنــون    ١٣٩٢ دی مــاه ســال   تــاک
مـاه ارزش بـازار    ١٩ ظرف مدت  

ــیــمـت   ـر اســاس شــاخــص ق   ٤٢ ب
درصد کاھش یافته و بـه لـحـاظ  
افت ارزش، بازار کاھشی معـادل  

ــیـارد تـومــان را    ١٨٠  ـل ــی ھــزار م
  ٥١١ ارزش بازار از  . ( شاھد است 

ھزار میلیارد تومـان در دی مـاه  
ھـزار    ٣٣٠ امروز به عـدد    ١٣٩٢ 

و  )  میلیارد تـومـان رسـیـده اسـت 
امروز در پی دستاورد ھسـتـه ای  
ــیــن وجــود پــی آمــدھــای   ،در ع
ــصــادی فــراوان آن   ــت اقــت مــثــب
ابھاماتی نیز در بازار ایجـاد شـده  
که بـایـد سـریـعـا واکـنـش نشـان  

در ادامه ایـن نـامـه بـطـور  .  » داد 
مشخـص بـه افـت شـدیـد ارزش  
ـتـی و   ـف تولیـدات صـنـعـتـی و، ن
ــصــاد   ــای عــمــده اقــت ــخــش ھ ب

 .حکومت اشاره شده است 
ــصــاد   ــت ایــن تصــویــری از اق
حکومت در دوسال گذشته دولـت  
روحانی مـی بـاشـد کـه چـھـار  

ـتـه  .  وزیرش ارائـه مـی دھـنـد  ـب ال
وضعیت اقتصاد حکـومـت حـتـی  
در بخش ھـای مـورد اشـاره ایـن  
ـراز ایـن اسـت  . جنابان بسیـار بـدت

ــص ارزش   ــاخ ــط ش ــا فــق ــھ ایــن
تولیدات، ارزش کاالھای سرمایـه  
ای، بورس کـه ازارکـان اصـلـی  
اقتصاد یک نظام سرمایـه داری  
آن ھم از نوع اسـالمـی اش مـی  

" افـت " باشند، را یادآورکرده  و از  
ــراز نــگــرانــی کــرده انــد  . آنـھــا اب

ــررکــود   ــت ــار مــھــم ــی ــنــاصــر بس ع
ــر   ــانــگ ــی ــتــصــادی کــه خــود ب اق
وضعیت رکـود و بـحـران زدگـی   
اقتـصـاد حـکـومـت مـی بـاشـد،  
وجود دارند که اینھا آگاھـانـه بـه  
ـتـصـاد   ـر اق آنھا نپرداخته تا تصـوی
حکومت سیاھتر از این نشان داده  

پائین تر بـه ایـن عـنـاصـر  .  نشود 
 .اشاره میشود 

ــھــا بــه افــت  ــن  ٦٢ دراشــاره ای
ــرمــایــه و   درصــدی ارزش بــازارس
دسته بندی صنایع وقـطـب ھـای  
ـتـصـادی حـکـومـت کـه   مھـم اق
دراین دسته بندیھا قرارگرفته اند،  

ــخــش   ــه ب ــط ب افــت ارزش  " فــق
. اشـاره شـده اسـت "   سرمایه ای 

مولفه ھایی که دراین مجـمـوعـه  
ـرش  نشده،  به آنھا پرداخته   گسـت

بیکاری، عدم اشتـغـالـزایـی، بـاال  
رفتن آمار شرکت ھا و واحدھای  
تولیـدی و کـاخـانـه ھـایـی کـه  
اعالم ورشکـسـتـگـی کـرده انـد،  
ــد   ــدرت خــری ــد ق ــدی ــوط ش ســق

ــش   ــزای کــارگــران و مــردم ، اف
گرانی ھای سرسام آورو بـاالخـره  
افزایش شـاخـص ھـای فـالکـت  

ایـن ھـا  .  اقتـصـادی مـی بـاشـد 
فاکتورھایی ھستند که از نـظـر  
اقتصاد حـکـومـتـی جـایـگـاھـی  

 .نداشته و ندارند 
از اثرات و تبعات ایـن رکـود  

افت ارزش سـرمـایـه ای  " عالوه بر 
، در ھمان بخش ھـایـی  " و بازاری 

که این گـزارش بـه آنـھـا اشـاره  
کرده است، یـعـنـی بـخـش ھـای  
ـران،   ـیـد در ای مھم صنعـت و تـول
وضعیت بسیار اسفناکتر و خرابتـر  

 . می باشد 
افـت ارزش  " اثرات و تبـعـات  

ـنـھـا  "  سرمایه ای بـازار  ، کـه ای
نگرانش ھستند، بر کل اقتصاد و  

ــه   ــع ــام ــک ج ــی ی ــدگ   ٨٠ زن
ـنـھـا مـی   ـیـونـی در واقـع ای ـل می

افزایش نرخ بیکاری رقمی  .  باشد 
درصـد، افـزایـش    ٢٣ تـا    ١٢ بین  

ـیـش از   آمار تعداد بیـکـاران بـه ب
ـراج و    ١٠  ـر،اخــ ـفــ ـیـــون نــ ــلــ ـی مــ

بیکارسازی میلیـونـی در دوسـال  
ــرنــامــه ای   ــتــن ب ــتــه، نــداش گـذش
ــرای ایــجــاد   ــنــدی شــده ب ــب زمــان
اشتغال، کاھش شدید قدرت خرید  
کارگران و مردم در سایه تحمـیـل  
دستمزدھای چندین برابر زیر خـط  

فقر، زدن از امکانات بیمه ای و  
ــتــمــاعــی و   ــیــن اج خــدمــات تــام
بــاالخــره گــرانــی ھــای ســرســام  

ـرات و  . آور  ــ ـــوارد از اث ـــن م ای
ــم رکــود   ــیــار مــھ نــمــودھــای بس
اقتصادی و بحرانی بودن اقتـصـاد  

حـکـومـت  . حکـومـت مـی بـاشـد 
برای رفع ایـن مـعـضـالت ھـیـچ  

 .برنامه قابل اجرایی ندارد 
ــرغــم    ــی ــل ــنــھـا ع ــنــار ای در ک

تـامـیـن  " تقالھای حکومت برای  
ــه   ــه و ســرمــای ــای ــت ســرم امــنــی

ـــذاری  ـــی   "  گ ـــان ـــت روح ، دول
ــای   ــھ ــه گــذاری ــای درجــذب ســرم

ـبـوده اسـت  آن  .  خارجی ، موفق ن
ـیـل   ـیـت  " ھم نـه بـه دل عـدم امـن

ـیـل  " سرمایه  ، بلکه اسـاسـا بـه دل
موانع بسیار مھمتر دیـگـری کـه  
اساسا علت سیاسی دارنـد، مـی  

 .باشند 
مشـکـل اسـاسـی جـمـھــوری  
اسـالمـی و از جـمـلـه یـکـی از  
ـتــصـاد و بـحــران   دالیـل رکــود اق
ـتــصــادی اش، سـیــاســی مــی   اق

ضدیت با غرب و مـظـاھـر  .  باشد 
ــصــادی و   ــت رشــد و تــوســعــه اق
فرھنگی و سیاسی غربـی، ضـد  
ـیـزی   آمریکایی گری و غرب ست
حکومت، در کنار نگرانی ھـای  

تـھـاجـم  " ھمیشگی حـکـومـت از  

، زیر سوال رفـتـن  " فرھنگ غربی 
ــشــتــر ارزش ھــای   ھــر چــه بــی

ـنـد  ... اسالمی و  آن موانعی ھسـت
ـرای   که عمال ھـمـه راھـھـا را ب
ــصــاد   ــذرای دراقــت ــه گ ــای ســرم
ـرای   حکومت و تالش و تقالیش ب
غلبه بربحران اقتصادی مـزمـنـش  
ـتـا وارد شـدن بـه جـرگـه   و نـھـای

بـورژوایـی  "  اقتصادھای متعـارف "
را با مشکالت جدی روبرو کـرده  

 . اند 
اقتصاد رانتی دولتی و فسـاد  
ـتـصـادی   ھر گونه برنامه ریزی اق
و سازمان دادن اقتصاد حـکـومـت  

ـرنـامـه ای مـوجـود  (  اگر چنین ب
ــتــل کــرده اســت )  بـاشــد  . را مــخ

ـریـن   دزدی و غارت و فساد مھمت
ــتـصــادی حـکــومـت را   ارکـان اق

ـنـه  .  شکل میدھند  ھـمـزمـان ھـزی
کردن برای دم و دستگاه عـریـض  
ــرای حـفــظ   و طـویـل سـرکـوب ب
ــردم، دو   حـکــومــت از تـعــرض م
امرمھـم حـکـومـت بـوده و مـی  

 .باشد 
ھشـداری کـه  .  خالصه کنیم 

خطـر بـحـران  " چھار وزیر در مورد  
داده اند چیز تـازه ای  "  اقتصادی 

چرا که اقتصاد جمھوری  .  نیست 
اسالمی از بدو سر کارآمدنش در  
بحران بوده  و بحران اقتصادی ھـم  

بحرانی که اساسا  .  ھمزادش است 
ـتـصـادی   قبل از آنـکـه دالیـل اق
داشته باشد، دالیل  وریشـه ھـای  
سیاسی دارد کـه در بـاال بـه آن  

نـکـتـه تـازه ای کـه  .  اشاره شـد 
درھشدار چھار وزیر ھست که در  
بخشی از نامه شان بـه روحـانـی  

ـم  :"  اینطوری فرموله کرده انـد  ـی ب
ـبـدیـل   آن می رود که این رکود ت
به بحران و آنگـاه بـی اعـتـمـادی  
ــرای زدودن آثــار آن   شــود کــه ب

". ھا وقـت الزم بـاشـد   شاید مدت 
این بیم و ترس و وحشـت چـھـار  
وزیر و بخـشـا کـل حـکـومـت از  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 در حاشیه ھشدار چھار وزیر به روحانی 
 "بحران خطر"در باره
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ــر   ــری مـعـاون وزی ـب ـن عـلـی ق
ـرنـامـه   جھاد کشـاورزی دربـاره ب
دولت درمـورد آزادسـازی کـامـل  
ــتــه   ــف ــدم و نــان گ ــن ــرخ آرد، گ ن

از نظر کارشناسی با تـوجـه  :"است 
ھـا و    به وضعیت دو نرخی قیـمـت 

که امکان سوءاستفاده، فسـاد    این 
و قــاچــاق وجــود دارد، دیــدگــاه  
عمده کارشناسان ایـن اسـت کـه  
قیمت آرد، نان و گنـدم بـایـد آزاد  
شود، امـا در مـقـابـل بـه اقشـار  

ھـای    پذیر به عنوان کـمـک   آسیب 
دیدگـاه  . جبرانی دولت یارانه دھیم 

کارشناسی در ایـن سـمـت اسـت  
ـیـن    که دوگانـه  ـیـمـت از ب گـی ق

ھـا بـه    رود، چون این تفاوت قیمت 
ــده و   ــن ــدکــن ــولــی ــت، ت ضــرر دول

 ".کننده است   مصرف 
 

در ادامـه ایـن جـنـاب دربـاره  
دالیـل عــدم آزاد ســازی کــامــل  
ـتـه   قیمت نـان تـا بـه امـروز گـف

دلیـل    جمھور به    منتھا رییس :" است 
مسایل سیاسی و اجـتـمـاعـی و  
مراعات وضعیت اقشـار ضـعـیـف  
ـنـد   ـت جامعه، مالحظه کردند و گف
بـحــث آزادســازی را بــه صــورت  

 ".پلکانی انجام دھید 
 

آنچه که این مقام حکومتـی  
ــاره آزادی ســازی کــامــل   در ب
قیمت نان بیان کرده، مـدتـھـاسـت  
. که درعمل به اجرا درآمده اسـت 

ماجرای آزاد سازی قیمت نـان از  

این قرار بود کـه بـا اجـرای فـاز  
ـیـمـت   سوم ھدفمند کردن یارانـه ق
. نان باید بطور کامل آزاد مـیـشـد 

درھمین رابطـه دولـت و مـجـلـس  
ـرآزاد   ـنـی ب حتی مصـوبـاتـی مـب
سازی قیمت نان در اوایـل خـرداد  
ــرا بــه   ــرای اج تصــوب کــرده و ب

ھـمـزمـان از  .  دولت اعالم کـردنـد 
اوایل امسال که اسـتـارت آزادی  
سازی قیمت نان زده شد، دولت و  
ارگانھای مربوطه نھایت سعی و  
تالش شان را برای جـا انـداخـتـن  
موضوع آزاد سازی قیمت نان بـه  

ـنـد  اوایـل خـرداد مـاه  .  کار گرفـت
  ٢٠ حـکــومـت اعـالم کــرد کــه  

شـده  " آزاد پز "درصد نانوایی ھای  
ـیـد کـرد کـه ایـن امـر   اند و تـائ
مورد استقبـال بـخـش خصـوصـی  
قرار گرفته و ھم اکنـون دولـت و  
ـرامـــون   ــی پــیــ ــخـــش خصـــوص ب
ــعــدی آزاد ســازی   قــدمــھــای ب
کامل قیـمـت آرد، گـنـدم و نـان  

 .مشغول مذاکره می باشند 
یکی از مـحـورھـای مـھـم   

ـنـد   طرح ھدفمند کردن یارانه ھا ب
ـیـمـت   مربوط به آزادی سـازی ق

ـر  .  نان،آرد و گـنـدم مـی بـاشـد  ب
اساس این بند تا آخرامسال قیمـت  

دولت و  .  نان باید کامال آزاد شود 
سازمان ھدفمندی بشدت مشغول  

اما اینکه چرا تـا بـه  .  این کارند 
ــده   ــق نش ــحــق ــن امــرم امــروز ای
است،خود موضع دیگری اسـت و  

اینکه مقـام  .  دالیلی دیگری دارد 

حکومت به سخـنـان روحـانـی در  
ـیـمـت   مورد آزاد سازی کـامـل ق
نان اشاره مـی کـنـد و مـدعـی  

ـیـل    بـه :"  است که روحانی گفته  دل
مسایل سیاسی و اجـتـمـاعـی و  
مراعات وضعیت اقشـار ضـعـیـف  
ـنـد   ـت جامعه، مالحظه کردند و گف
بـحــث آزادســازی را بــه صــورت  

ــیــد  ـلــکــانـی انــجــام دھ ، دالیــل  " پ
لطف و مـرحـمـت  " دیگری دارد تا  

 "!روحانی 
ـتـش بـه   خود روحـانـی و دول
خوبی میداند که اثرات و تبـعـات  
. چنین تصمیمی چه خواھـد بـود 

تا ھمینجا اعتراض، مـقـاومـت و  
نارضایتی مردم از آزادی سـازی  
قیمت نـان، تـرس بـه جـان دولـت  

ــه اســت  ــداخــت وجــود فضــای  .  ان
ـراض در مـیـان   انفـجـاری و اعـت
ــا   ــش ــخ کــارگــران و مــردم و ب
ـر،   اعتراضاتشان در چند مـاه اخـی
دولت را مجبور کـرده کـه فـعـال   
دست به اعصا شده و قیـمـت نـان  

 .را کامال آزاد نکند 
ـــل   ـــی و ک ـــان ـــت روح دول
حکومت به خوبی می دانند کـه  
ــای ضــد   ــھ ــاســت ــه ســی در ســای
کارگری و ضدمردمی تـحـمـیـل  
ــتــصــادی بــه   ریــاضــت کشــی اق
مردم، گرانی ھـای سـرسـام آور،  
ـر   ـراب تحمیل دستمزدھای چندین ب
زیر خطر فقر به کارگـران، قـدرت  
خرید کارگران بشدت پائین آمـده،  
ـر شـده و   ـرت ـی ـق کارگران فقیر و ف

ـم جـامـعـه   نان برای بـخـش عـظـی
ــلــی شــده   کــارگــری غــذای اص

ــیـجــه دســت درازی  .  اسـت  ـت در ن
بیشتر دولت به این سفره کارگـران  
که نان بـخـش اصـلـی غـذایشـان  

ایـن را  .  است، بازی با آتش است 
خود حکومت می دانـد وبـخـشـا  

در نتیـجـه   . اعتراف نیز کرده است 
ـقـال   دولت روحانی در تـالش و ت

در  "  طرح ھای دیـگـری " است تا  
این مورد داده و به مرور فضـا را  
ـیـمـت    برای آزادی سازی کامل ق
ــه در   ــت ــمــایــد، الــب نــان، آمــاده ن
ـراضـات   صورتی که جامعه و اعت
کارگران و مـردم بـه دولـت ایـن  

 . فرصت را بدھد 
امااینکه دولت واقعـا خـواھـد  
توانست قیمت نان را آزاد نـمـایـد،  
ـیـسـت  . الـزامـا در دسـت دولـت ن

اینجا دیگر بخش اعظم کـارگـران  
ـیـمـا رو   ـق و مـردم کـارکـن مسـت
دروری حکومـت صـف خـواھـنـد  

ــد  ــال  .  کشــی ــک س در طــول ی
گذشته شبح اعتراضات مـردم بـه  
گرانی ھـای سـرسـام آور، بـویـژه  
ـر سـرایـن دولـت بـه   گرانی نان، ب

بـه خـاطـر  .  حرکت در آمده اسـت 
ترس از واکنش کارگران و مـردم   
دولت  تا کنون از اجرایـی کـردن  
. این تصمیم منـصـرف شـده اسـت 

ـــت از   ـرس و وحشــــت دول ــ ت
ــران   ــرده کــارگ ــت ــراضــات گس ــت اع

ــه آزاد ســازی کــامــل   ــردم ب وم
ـنـده   قیمت نان در وضعـیـت شـکـن
ـرار دارد،   ای که حکومت درآن ق
برای حکومت گران تمام خـواھـد  

مردم منتظـر ارزانـی، بـویـژه  .  شد 
ــتــاج عــمــومــی و   ارزانــی مــایــح
ــنـد نــه   کـاالھــای اســاسـی ھسـت
ـر، بـویـژه   گرانی ھای بازھم بیشـت

ـنـا  ! آزاد سازی کامل قیمـت نـان  ب
ــانــی و کــل   ــت روح ــن دول بــرای
حکومت فـعـال نـاچـار شـده انـد  
ـر از   ـیـشـت دست به عصا شده و ب
ـر   این خشم کارگران و مـردم را ب

بـدون شـک دولـت  .  نیـانـگـیـزنـد 
ـقـالھـایـش   روحانی به تـالش و ت
ـیـمـت   برای آزاد سازی کـامـل ق
ـری   نان، یعنی افزایش چندین براب

در  .  قیمت نان ادامـه خـواھـد داد 
ـبـایـد   این میان کارگران و مردم ن
سـاکــت نشــســتــه و دســت روی  

ـلـه  .  دست بگذارند  باید برای مقـاب
ـبـایـد اجـازه داد  .  با آن آماده بود  ن

دولت روحانی حتی جـرات آزادی  
ــیــمـت نــان را بــه خــود   سـازی ق

ـیـه ایـن  .  بدھد  ـرعـل ھمه جا باید ب
ـلـه بـا آن   ـرای مـقـاب سیاسـت و ب

ـنـھـا قـدرت اتـحـاد،  .  آماده بـود  ت
مبارزه و تشکل مـا کـارگـران و  
مردم است کـه مـی تـوانـد ایـن  
سیاستھای ضـد مـردمـی را بـه  

 . شکست بکشاند 

 تقالی دولت روحانی 
 !برای آزاد سازی کامل قیمت نان

 محمد شکوھی

ــاســی و   ــی رونــد آتــی اوضــاع س
اقتصادی حـکـومـت مـی بـاشـد  
ــیــشــود  ــان م ــی ــنــگــونــه ب . کــه ای

حـکـومـت و دولــت روحـانـی بــه  

ـنـد کـه بـا ایــن   خـوبـی مـی دان
وضعیت اقتصادی، فقر، فالکت،  
بیکاری، دسـتـمـزدھـای چـنـدیـن  
ــر، ســرکــوب   ــق ــر خــط ف ــر زی ــراب ب

اعترضات و مـبـارزات کـارگـران  
که برعلیه ایـن وضـعـیـت ھـرروز  
ــود   ــخ ــاد گســتــرده تــری ب ــع اب
ـیـسـت و   ـر ن ـت میگیرد، دیگرراحـت

ـرای حـکـومـت   ریسک بزرگی ب
گسترش اعتراض و مـبـارزه  .  دارد 

ــمــان واقشــار   ــعــل کــارگــران و م
ـیـه تـحـمـیـل   مختلف جامعه برعـل
سیاستھای ریاضت کشـی دولـت  
ـر و   ـیـه تـحـمـیـل فـق روحانی، عل
ـرای   فالکت، یک خطر جـدی ب

ـرات و  .  حکومت می باشـد  از اث
آن رکود اقـتـصـادی  تبعات  

که این چھار وزیر بـه آن  

اشاره می کنند، اتفاقا سـیـاسـی  
و مـبـارزاتـی شــدن فضـا و جــو  
جامعه است که کارگران و مـردم  
را به دنبال ارائه راه حل سـیـاسـی  
ــرای رھــایــی از ایــن   خــودشــان ب

و ایـن  .  وضعیت سوق مـی دھـد 
ـرای جـــمـــھـــوری اســـالمـــی   ــ ب

  .        خطرناک می باشد 

 .... در حاشیه ھشدار چھار وزیر
 12 از صفحه 

 ت م ا س   ب ا   
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کارنامه عملکرد دولـت روحـانـی  
ـیـکـاری کـامـال روشـن   با آمار ب

ـریـن  .  است  دولت یازدھم با بـزرگـت
بحران بیکاری و مـعـضـل ایـجـاد  

 . فرصت ھای شغلی مواجه است 
ــکــاری و اخــراج   ــحــران بــی ب
ـری،   ـف سازی ھای صدھا ھـزار ن
ـیـدی،   نابودی ھزارارن مـرکـز تـول
فابریک و شغل چـالـش بـزرگ  
دولت یازدھم با مـردم و جـامـعـه،  

 .است 
بیکاری و اخـراج سـازی از  
ـر   یک طرف، گرانی و خـط فـق

میلیون تومان بـحـران  ٤ نزدیک به  
سیاسی و اقتصـادی در جـامـعـه  

این وضعیت و وجود بـحـران  .  است 
اقتـصـادی و سـیـاسـی کـنـونـی  
زمینه ھا و پیـش درآمـد خـیـزش  

 . توده ای را فراھم کرده است 
دولت روحانی نـاتـوان از حـل  
ـیــکـاری اســت  . بـحـران بــزرگ ب

اقتصاد مافیایی دارو دسته ھـای  
بیت رھبری، با اختـاپـوس مـالـی  
سپاه پاسداران و چنگ انـداخـتـن  
ـیـــای   ایـــن دوشـــاخـــه از مـــافــ
اقتصـادی در درارایـی و خـزانـه  
ــزاران دزد و   ــود ھ ــی، وج ــال م
ــره حــاکــمــان نــظــام   ــر دای غــارتــگ
ــیــای   جــمــھــوری اســالمــی، مــاف
اقتصـادی خـانـواده رفسـتـجـانـی  

مسببین فقر  و نا امنی مالی و  
 .امنیت اجتماعی ھستند 

به گزارش خبرنگار مـھـر،      
ـرا   ـر کـار اخـی ـیـعـی وزی علـی رب

دقیقه یـک    ٥ گفته است که ھر  
ـیـکـار کشـور   نفر بـه جـمـعـیـت ب
افزوده می شود و بـایـد ھـر سـال  

ھزار نفر شـغـل ایـجـاد    ٨٠٠ برای  

ـنـد  .   کرد  کارشناسان مـی گـوی
ھرچند آمارھا در ایران بـعـضـا بـا  
ابھاماتی مواجه ھستند، اما ھمه  
ـیـکـاری جـوانـان   آمارھا دربـاره ب
ــازار کــار   ــد ب نشــان مــی دھــن
کارجویان جـوان کشـور بـه ویـژه  
فارغ التحصیالن بحرانـی اسـت و  

ـرای   ـقـاضـا ب صف سنگینی از ت
کار وجود دارد کـه احـتـمـاال تـا  

ھای آینده نیـز ادامـه خـواھـد    سال 
 . یافت 

ـبـا    در دولت  ھای گذشتـه مـرت
ـیـونـی   ـل خبر از اشتغـال زایـی مـی
توسط مقامات دولتـی داده مـی  

ھای مرکـز آمـار    شد اما گزارش 

. گـفـت   ایران چـیـز دیـگـری مـی 
ـیـز   ھرچند مسئوالن سابق کشور ن
ـرای حـل   با نگاه خیر و تـالش ب
ـیـکـاری، اقـدامـاتـی را   مسئله ب
انجام داده اند اما در نھایت ھـیـچ  

ھـای گـذشـتـه    یک از سـیـاسـت 
ـر بـازار   ـتـی ب ـب نتوانست تاثیر مـث

اشتـغـال کشـور داشـتـه بـاشـد و  
متاسفانه بیکاری در بین جـوانـان  

ـر و    ٥ ھر دقیقه    .فراگیرتر شد  ـف ن
ـیـکـاری    ٣٠٠ ھر سـاعـت   ـر ب ـف ن

 .شوند   می 
ـتـه   یک حساب سـاده از گـف
ھای وزیر کار عـمـق فـاجـعـه و  
. بحران بیکاری را نشان می دھد 

ـر    ٥ اگر به گفته او، ھر دقیقه   ـف ن
در کشـور در جسـتـجـوی شـغـل  
باشند و به تعداد بیـکـاران افـزوده  
ـرایـن در ھـر سـاعـت   ـنـاب شوند، ب

ـر، ھـر    ٧٢٠٠ نفر، ھر روز    ٣٠٠  نف
  ٢١٦ نفر، ھـر مـاه    ٥٠٤٠٠ ھفته  

ھزار نفر و خالصه اینکه ھر سـال  

ـر تـازه    ٥٩٢ میلیون و    ٢  ـف ھـزار ن
ـم   وارد به بازار کار کشور خـواھـی

 .داشت 
این جمعـیـت قـابـل تـوجـه از  
ـرای شـغـل اوال   ـقـاضـا ب طوفان ت
نشان دھنده ادامه روند بیکاری و  
تقاضا برای کار از سوی جـوانـان  

ـیـن    ٣٠ تا   ساله خواھد بود، ھمچن
نشان می دھد که ھنوز متولدیـن  

کامال امـکـان ورود بـه    ٦٠ دھه  
بازار کار را نیافته اند، در حالـی  
که بازار کار با ورود صدھا ھـزار  

 .مواجه است   ٧٠ متولد دھه  
این موضوع زمانی مـلـمـوس  
ـیـن   تر می شود که مقایسه ای ب
آمار اشتغال زایی سال گذشتـه و  

میلیون شغـل    ٢.٦ تقاضای حدود  
ــرد  ــر کـار مــی  .  صـورت گـی وزی

ھـزار    ٦٠٠ گوید سـال گـذشـتـه  
شغل در کشور ایـجـاد شـد، امـا  

ھزار مورد نیـز در جـاھـای    ٢٠٠ 
ـرایـن   ـنـاب دیگری نـابـود شـدنـد؛ ب

ـر امـکـان ورود بـه    ٤٠٠  ـف ھزار ن
ـقـاضـا   .بازار کار را یـافـتـه انـد  ت
 .برای شغل میلیونی است 

ــه   ــی ــوده ای عــل ــش ت جــنــب
بیکـاری، سـازمـانـدھـی خـیـزش  
ــیــه فســاد مــالــی   ــل تــوده ای ع
ـیـت   ـرای رفـاه و امـن حـاکـمـان ب
ـرون   مالی و اجتماعـی راه حـل ب

 . رفت از شرایط کنونی است 

 در حاشیه اخبار کارگری
 ٢نفر و ھر سال  ٣٠٠نفر و ھر ساعت  ٥ھر دقیقه ! بحران بیکاری در ایران

 !تقاضا برای شغل میلیونی است! شوند ھزار  بیکاری می٥٩٢میلیون و
 نسان نودینیان

 
 
 
 

 
 

روزنامه جمھوری اسالمی 
شنبه ھفتـه گـذشـتـه  روز یک

از قول دبیرکل خانـه کـارگـر 
خبر داده است که طی یـک 

ھـزار کـارگـر ١٠٠" سال اخیر 
از ھزار واحد تولـیـدی اخـراج 

 ".اند شده
ھــزار واحــد تــولــیــدی در 

نابود شده در حالـی اعـالم ٩٤

میـشـود کـه،  ھـزاران جـوان 
تـحــصـیــل کــرده دانشــگـاھــی 
مدت ھاست دنبال شغـل مـی 
گردند و پشت درھـای بسـتـه 
. بازار کار معطل مـانـده انـد

آنھا می گویند بـه ھـر دری 
می زنند موفق به پیدا کردن 
شغل نمی شوند و ادامه روند 
بیکاری آنھا را با چالش ھـا 
و مسائل فراوانی روبـرو مـی 

 .کند
ـــیـــش از  ھـــم اکـــنـــون ب

درصد زنان تحصـیـل کـرده ٤٠
بیکار ھستند، نـرخ بـیـکـاری 
زنان دو بـرابـر نـرخ بـیـکـاری 

 .مردان است
یکی از مھم ترین چـالـش 
دولت روحانی مساله بیکاری 

نـابــودی ھــزاران واحــد .  اسـت
تولیدی، اخراج و بیکارسازی 
از یــک طــرف و ســونــامــی 
بیکاری جوانان کـه بـا عـدم 
دسـتــرسـی بــه فــرصـت ھــای 

 .شغلی روبرو میشوند
یـکــی از سـیــاسـت ھــای 

کالن در دولت ھا،  سـرمـایـه 
گذاری ھای بخش خصوصی 
. بــرای اشــتــغــال زایــی اســت

ــه گــذاری  ســیــاســت ســرمــای
خصوصی با وجـود مـافـیـای 
بزرگ اقتصادی و بـانـدھـای 
وحشی و غارتگر مال و جـان 
مردم از جمله سپاه پاسداران و 
بیت رھـبـری بـر مـیـزان نـرخ 
بیکاری افـزوده، مـحـرومـیـت 
زنان از فرصت ھـای شـغـلـی 
را بیشتر کرده،  و به عـرصـه 
ای بــرای غــارت وچــپــاول 
دارایھای جامعه  تبدیل شـده 

ــه .  اســت ــان ــثــمــار وحشــی اســت

کارگران و مـزدبـگـیـران، در 
بــخــش دولــتــی و خصــوصــی  
ھمزمان با خط فقـر نـزدیـک 
به چھار میلـیـون تـومـان، بـر 
ابعاد فقربطـور بـیـسـابـقـه ای 

 .افزوده است
اخراج ، بیکـاری سـازی   

میلیونی و فقر چالش مھم و 
ھر روزه میلیونھا نفر از مـردم 

 . در ایران است
مبارزه و سد کردن فقـر و 
بیکاری در گرو سازمانـدھـی 
جـــنــــبــــش مـــتــــشــــکــــل و 
سازمانیافته علـیـه بـیـکـاری 

 . است

 ھزار کارگر طی یک سال ١٠٠اخراج 
 نسان نودینیان
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 اعتراضات
کارگران اخراجی مقابل اعتراضی تجمع  

 شرکت سایپا

خـودرو، مـجـتـمـع  کارگران اخراجی پارسمھر ١١
صنعتی زیرمجموعه شرکت سایپا مقابل در ورودی 

جاده مخـصـوص کـرج   ١٤شرکت سایپا در کیلومتر 
گـویـنـد مـدیـران  کارگران معترض مـی .تجمع کردند

ھـزاران ی خودرو پس از تـجـمـعـات  اعـتـراضـ پارس
ماه سال گذشتـه،  کارگر این مجتمع صنعتی در دی

عنوان نفرات فعال در اعتراضات شناسایی  ھا را به آن
 .کـردنـد  کرده و پس از اتمام قـرارداد کـار، اخـراج

یکی از کارگران حاضر در این تجـمـع  مـیـگـویـد؛  
مـاه سـال گـذشـتـه در  در جـریـان اعـتـراضـات  دی

خودرو، عوامل کارفرما از کارگران مـعـتـرض  پارس
کـارگـر   ٢٤کم  تاکنون دست  .کردند برداری می فیلم

خودرو پس از اتمام قرارداد کار اخـراج  معترض پارس
نفری  ٤٠ھای تایید نشده از شمار  شدند اما گزارش

گفتنی اسـت نـزدیـک بـه  .دھند ھا خبر می اخراجی
خودرو در روزھای ھـفـتـم تـا  ھفت ھزار کارگر پارس

دریـافــت « مـاه پـارسـال در اعـتـراض  بـه  نـھـم دی
 .، اعتصاب غذا کرده بودند»دستمزد ناکافی

 
تداوم  اعتراض کارگران معدن زمستان 

 یورت 
نفر از کـارگـران مـعـدن  ٣٥٠اعتراضات بیش از 

زمستان یورت در روھای کاری در روزھـای شـنـبـه 
تا پنچشنبه علیه پرداخت نشدن حقوق و دستـمـزدھـا 

کـارگـران مـعـتـرض مـعـدن زمسـتـان .    ادامه دارد

گویند که در حال حاضر ارزش مطـالـبـات  یورت می
رسـد  و نیـم مـاه مـی ٧ھا به  مزدی پرداخت نشده آن

که از قرار معلوم پرداخت آن به دلیـل نـبـود مـنـابـع 
شود این طلب  گفته می .مالی به تعویق افتاده است
ھای دی، بھمن و اسـفـنـد  مزدی شامل  دستمزد ماه

و ھمچنین دستـمـزد اردیـبـھـشـت و خـرداد،  ٩٣سال 
ھمچنین برپایه  .تیر، مرداد وشھریور سال جاری است

اظھارات کارگران پیمانکاری زمستان یورت، بـیـمـه 
این کارگران نیز ھر ماه به طور کـامـل بـه حسـاب 

شـود و بـه  سازمان تامین اجتمـاعـی پـرداخـت نـمـی
ھا با مشکل روبرو شده  ای آن ھمین دلیل سوابق بیمه

به گفته کارگران معترض، مدیران پیـمـانـکـار  .است
در پاسخ به اعتراض کارگران مدعـی ھسـتـنـد کـه 
منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق کارگران را 

 .در اختیار ندارند

اعتصاب و تجمع کارگران شھرداری 
 سوسنگرد

دشـت ( کارگران شھرداری شھرستان سـوسـنـگـرد 
در اقدامی اعتراض آمیز در مقابل مـرکـز )  آزادگان

کـارگـران بـه  .شھرداری این شھرستان تجمع کـردنـد
دلیل عدم پرداخت مطالبات و حـقـوقشـان طـی پـنـج 
ماه گذشته در مقال مرکز شـھـرداری تـجـمـع کـرده 
ولی شھردار مربـوطـه بـه جـای رسـیـدگـی بـه ایـن 

 .مساله، کارگران معترض را تھدید به اخـراج کـرد
گـفـتـنـی اسـت؛ کـارگـران مـعـتـرض قـول پـرداخــت 
مطالبات و حقوق خود را از شھردار سـابـق دریـافـت 
کرده بودند، ولی با روی کار آمدن شھردار کنـونـی 

 . پرداخت این مطالبات منتفی شد
 

اعتراض اخطاری کارگران پتروشیمی 
 فارابی
کارگران پتروشـیـمـی فـارابـی  کـه نفر از  ١٠٠

بصورت رسـمـی و قـراردادی در بـخـش بـارگـیـری 
کـنـنـد،  دلـیـل ایـن  فـارابـی کـار مـی  پتروشیـمـی

بـنـدی  اعتراض را بـه اجـرا درنـیـامـدن طـرح طـبـقـه
مشاغل اعالم گرده اند که باعث شده تـا دسـتـمـزد 

ایــن کــارگــران در مــقــایســه بــا کــارگــران دیــگــر 
به  .درصد کاھش یابد ٣٠ھای پتورشیمی تا  مجتمع

شود که چون تا ایـن  نقل از این کارگران عنوان می
لـحـظـه مسـئـوالن پـتـروشـیـمـی فــارابـی حـاضـر بــه 

انـد آنـھـا  ھای کارگران نـبـوده پاسخگویی به خواسته
تصمیم گرفتند تـا بـا خـودداری از خـوردن غـذای 

 .کارخانه اعتراض خود را نشان دھند
 

 اخراج و بیکارسازی
 کارگر غرب استیل بیکار شدند ١٥٠

کـارگـر قـرار دادی  ١٥٠از ابتدای مھر ماه   
تـا  ٧با سابفه کـاری  (  »غرب استیل«کارخانه 

، واقع در سـمـنـان پـس از اتـمـام قـرارداد ) سال ١٠
گفتنی است، کـارخـانـه غـرب  .کارشان بیکار شدند

با تولید ظروف استیل فعالـیـت  ١٣٦١استیل از سال 
بـا پـیـوسـتـن بـه  ١٣٧٥خود را آغاز کرد و از سال 

جرگه تولیدکنندگان قطعات بدنه خـودرو از جـمـلـه 
، در کـنـار گـروه L٩٠و  ROA، ٤٠٥پژو پارس، 

صنعتـی ایـران خـودرو، سـاپـکـو، رنـوپـارس، پـارس 
تر و زامیاد فـعـالـیـت مـی  خودرو، سایپا، سازه گس

 .کند
 

 »پارمیدا«اخراج سازی در صنایع الستیکی 
از اوایل مھـرمـا ه مـدیـران صـنـایـع السـتـیـکـی 

کـارگـر قـرارداد مـوقـت ایـن واحـد ٤٠   » پارمیدا« 
ھمچنـیـن اسـامـی    .تولیدی را یکجا تعدیل کردند

نفر از کارگران  قرار دادی نیز طـی  ٣٠دست کم  
کـارگـران  .ھای آینده در لیست اخـراج قـرار دارد ماه

گویند کارخانه صنایع السـتـیـکـی  این کارخانه می
سازان خـودرو، بـا وجـود آنـکـه در  پارمیدا، از قطعه

ھای گذشته ھیچ مشکلی در زمینـه تـولـیـد و  سال
فروش محصوالت خود نداشت، ھم اکنـون بـه دلـیـل 
کمبود نقدینگی و عدم گردش مالی، دچار مشکل 

 .شده است
 
 کارگر سدید ریخته گر اخراج شدند٢٠

سـدیـد ریـخـتـه « کارگر قرار دادی کارخانه  ٢٠
عدم نیـاز « سال سابقه کار به دلیل  ١٨پس از  »گر

کـارگـران  .اخـراج شـدنـد » کـارفـرمـا بـه کـار آنـان
: گر با اعالم این خبـر گـفـتـنـد کارخانه سدید ریخته

ھای اخیر ھمکاران آنھا از ابـتـدای مـھـر مـاه  اخراج
ایـن کـارگـران بـا  .سال جاری اتـفـاق افـتـاده اسـت

نـفـر  ٤٠یادآوری اینکه پیش از این نیز نزدیک به 
از ھمکاران آنـھـا بـه تـدریـج در سـه مـاھـه فصـل 

تـمـامـی ایـن :  تابستان اخراج شـده بـودنـد، افـزودنـد
ھا پس از اتمام قراردادھای کار ھمکاران آنھـا  اخراج

 .اتفاق افتاده است
 
 کارگر حدید مبتکران اخراج شدند ٤٠٠

کارخانه حدیـد مـبـتـکـران پـاکـدشـت بـه جـھـت 
کارگـر خـود قـطـع  ٤٠٠افزایش مشکالت مالی با 

کارخانه حدید مبتکران تولید کننـده  .ھمکاری کرد

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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انواع صندلی خودرو به جھت کاھـش سـفـارشـات از 
ھای خودرو سـازی دچـار مشـکـالت  جانب کارخانه

کارگران اخراجی حدیـد مـبـتـکـران  .است  مالی شده
دست کم بین دو تا ده سال سابقه کار داشتند و تـا 

 ٨٠٠پیش از خاتمه قرارداد بـه عـنـوان بـخـشـی از 
کارگر شاغل در این واحد تولیدی مشغول بـه کـار 

 .بودند
 

کارگربدنبال آتش سوزی در ٣٠٠بیکاری
 کارخانه فومن شیمی

نفر از کارگران فومن شیمی بـدنـبـال آتـش  ٣٠٠
سوزی کارخانه بیکار شده اند که احتـمـال دارد تـا 
زمان شروع به کار مجدد این واحد، کارگران مـورد 

 .نظر به سایر کارخانه ھای شرکت انتقال داده شوند
 

بیکار سازی در پروژه تامین آب اراضی 
 دھدشت

رئیس امور آب شھرستان کھگیلویه از تعـطـیـلـی 
کارگاه پروژه تامین آب اراضی دھدشت غربی خبـر 

کـارگـر نـیـز  ٩٥با تعطیلی این پروژه : داد و گفت
 . بیکار شدند

 
 اخراج و بیکارسازی در شھرداری کرمانشاه

کارگر سـتـادی و فـنـی شـھـرداری  ٣٠بیش از 
 .کرمانشاه به دلیل کمبود منابع مالی اخراج شدند

 
 کارگران

 
عدم رسیدگی پزشکی مناسب به بھنام 

 ابراھیم زاده
 –خبرگزاری ھرانـا 

بــیــمــاری آرتــروز گــردن 
بھنام ابراھیم زاده، فعـال 
کــارگــری و زنــدانــی 
ســیــاســی کــه در دوره 
زندان بدان مـبـتـال شـده 
بـــود مـــوجـــب ایـــجـــاد 
فاصله بین مـھـره ھـای 

پنجم و شـشـم گـردن او شـده اسـت، عـلـیـرغـم ایـن 
موضوع اجازه اعزام او به بیمارستان برای درمان این 

 .بیماری داده نمی شود
به گزارش خبرگزاری ھـرانـا، ارگـان مـجـمـوعـه 
فعاالن حقوق بشر در ایران، بھنام ابراھیم زاده، فـعـال 
کارگری و زندانی سیاسی در زنـدان رجـائـی شـھـر 
که در دوران زندان به آرتروز گردن مبـتـال شـده، بـه 
دلیل عـدم درمـان و فشـارھـای زنـدان بـه مشـکـل 
فاصله بین مھره ھای پنـجـم و شـشـم گـردن دچـار 
شده و با وجود توصیه پـزشـک زنـدان بـرای عـمـل 
جراحی، اجازه اعزام به بیمارستان توسط رئیس زندان 

 .رجائی شھر داده نمی شود
این فعال کارگری که چندی پیش با شـکـایـت 

یکی از مدیران داخلی زنـدان روبـرو شـد و پـرونـده 
جدیدی برای او در زندان گشوده شد، پیشتر و بـنـا 
به حکمی به ھفت سال و ده ماه و ھجده روز زنـدان 

حکمی که به گفته منابع مطلع .  محکوم شده است
ھنوز به ایـن زنـدانـی سـیـاسـی و فـعـال کـارگـری 

 .زندانی در زندان رجائی شھر کرج ابالغ نشده است
گفتنی است بھنام ابراھیـم زاده بـر خـالف اصـل 
تفکیک جرائم در سـالـن پـنـج انـدرزگـاه دو زنـدان 
رجائی شـھـر، مـوسـوم بـه دار الـقـرآن و در کـنـار 
زندانیان خطرناک در حال گذراندن دوران زندان خـود 

 .است
سال است که در  ٥زاده که بیش از  بھنام ابراھیم
  مجدد در دی  محاکمه  برد، در پی زندان به سر می

سال و نـیـم  ٩ماه سال گذشته و در مرحله بدوی به 
حکم این زندانـی سـیـاسـی . زندان دیگر محکوم شد

پس از تجدید نظر و قطعی شدن حکم با کاھـش بـه 
سال و ده ماه و ھجده روز به این زندانی در زندان  ٧

 .رجائی شھر ابالغ شده است
زاده از فعاالن شناخته شده کارگری  بھنام ابراھیم

وی از سـال .  و فعال دفاع از حقوق کـودک اسـت
بـرد و در دادگـاه انـقـالب  در بازداشت بسر مـی ٨٩

سـال زنـدان مـحـکـوم و حـکـم وی در  ٢٠ابتدا به 
سال حبس تـعـزیـری تـقـلـیـل  ٥دادگاه تجدید نظر به 

 .یافت
ساله  ٥این فعال کارگری پس از گذراندن حکم 

خود و با قطعی شدن حکم جدید، می بایست بـرای 
مدت بیش از ھفت سال دیگر را نیز در زندان سپـری 

 .کند

 
روز از بازداشت علی نجاتی،  ١٥با گذشت 

وی ھمچنان از دیدار خانواده خود محروم 
 ! است

روز  ١٥پس از گـذشـت 
از بازداشت عـلـی نـجـاتـی، 
کارگر بازنشـسـتـه و عضـو 
ھــیــات مــدیــره ســنــدیــکــای 
کارگران نیشکر ھفت تـپـه، 
وی ھمچنان از مالقـات بـا 
خانواده خود محروم اسـت و 

پیگیری دیروز ھمسرش برای دادن داروھـای مـورد 
عـلـی نـجـاتـی  .نیاز علی به نتیجه ای نرسیده است
شھـریـور مـاه  ٢٦دچار بیماری قلبی است و از روز 

. تـحـت بـازداشـت اداره اطـالعـات اھـواز قـرار دارد
پیگیریھای خانواده عـلـی نـجـاتـی بـرای اطـالع از 
دالیل بازداشت وی  تـا کـنـون نـتـیـجـه ای در بـر 

علی در طول مدت بازداشت اش فقـط . نداشته است
سه بار تماس تلفنی کوتاه بـا خـانـواده اش داشـتـه 

علی نجاتی در دوران اشتغال خود در کارخانه  .است
نیشکر ھفت تپه بـا آرا کـارگـران ایـن شـرکـت بـه 
عنوان عضـو ھـیـات مـدیـره سـنـدیـکـای کـارگـران 
شرکت نیشکر ھفت تپـه انـتـخـاب شـد و در ادامـه 
مبارزات کارگران این کارخانه برای دست یابی بـه 

مطالبات شان بارھا بازداشت، از کار خود اخـراج و 
وی علیرغم بـازنشـسـتـگـی از .  نھایتا بازنشسته شد

آنجـا کـه بـه حـقـوق قـانـونـی خـود دسـت نـیـافـت 
شکایتی را در اداره کار شھرستـان شـوش و سـپـس 
دیوان عدالت مطرح کرد که تـاکـنـون نـه تـنـھـا بـه 
نتیجه ای منجر نشده است بلکه علـیـرغـم بـیـمـاری 

شھریور ماه بازداشـت و بـه اداره  ٢٦قلبی در  روز 
علی نماینده شایسـتـه و  .اطالعات اھواز منتقل شد

سازش ناپذیر کارگران نیشکر ھفت تپه و از فعالیـن 
خوشنام جنبش کارگری ایران است که ھیچ جرمـی 
جز دفاع از حقوق صنفی خود و ھمکارانش مرتکـب 

علی نجاتی باید فورا وبی ھیچ قیـد و .  نشده است
 ٩  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  .شرطی آزاد گردد

 ١٣٩٤مھر ماه 
 

  !فعاالن کارگری در بند باید آزاد گردند
 

ھنوز چند روز از مرگ دردناک شاھرخ زمانی 
سپری نگشته بود که موج یورش مجدد و بازداشـت 
و ارعاب علیه ده ھا کـارگـر و مـعـلـم مـعـتـرض و 

علی نجاتی عضو ھیـئـت .  دیگر فعاالن شدت یافت
مدیر  سندیکای نیشکر ھفت تپه یکی از کارگرانی 
است که در تھاجم شبانه به منزلش دستـگـیـر و بـه 

روز در  ٢٠او را نـزدیـک بـه .  زندان انداخته شـد
زندان انفرادی نگه داشتند و اکنون به بند امنـیـتـی 

در تـمـام ایـن .  زندان کارون اھواز منتقل کـرده انـد
عـلـی .  مدت خانواد  او از سرنوشتش بی خبر بـودنـد

نجاتی را که بیمار است تـاکـنـون از حـق دریـافـت 
مسـئـوالن .  داروھای مورد نیازش محـروم کـرده انـد

زندان آشکارا حقوق زندانی در اسارت را نقـض مـی 
فرزند علی نجاتی نیز بـیـمـار اسـت و عـدم .  کنند

حضور علی در میان خـانـواده اش رونـد پـیـگـیـری 
درمان فرزند خانواده را مـخـتـل سـاخـتـه و مـوجـب 

 .نگرانی و نابسامانی بیشتر خانواد  نجاتی شده است
علی نجاتی پیش از این نیز بارھا به جرم اعـتـراض  

به تبعیض و حق کشی و قوانین ضد کـارگـری در 
محیط کار و نیز مشـارکـت جـمـعـی کـارگـران در 
برپائی سندیکای مستقل کارگران نیشکر ھفت تپـه 
و سایر مطالبات کارگری، به زندان و اخراج از کار 
. و پس از آن به بازنشستگی اجباری مـحـکـوم شـد

سرمایه داران حاکم بـا ایـن دسـت اقـدامـات، و بـه 
کمک قوانیـن خـود سـاخـتـه و ابـزار و نـھـادھـای 

بـا .  سرکوبشان، کارگران را به زیر منگنه می برند
از تو کار مـی :  ا عمال خود به کارگران می گویند

کشیم و ترا استثمار مطلق می کنیم، مزدت را ھـم 
نمی پردازیم، حتی قوانین نیم بند موجود را نیز زیـر 
پا می گذاریم، حـق تشـکـل مسـتـقـل، اعـتـراض و 
اعتصاب را از تو سلب می کنیم، آرامش را از تـو 
و خانواده ات می گیریم، به اخراج، شالق، زنـدان و 

ایـن قـبـیـل اقـدامـات .  مرگ محکومت می کنیـم
سرمایه داران زمانی در یک کشـور مـمـکـن اسـت 
که حکومت آن به طور کامـل و پـیـگـیـر تـا مـغـز 
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 .استخوان ضد کارگری و ضد دموکراتیک بـاشـد
این ستم بی پـایـان بـه ضـد کـارگـران، آنـان را بـه 
واکنش و مبارزه می کشاند و در صـحـنـ  مـبـارزه، 
کارگران نمی توانـنـد نسـبـت بـه شـرایـط زیسـت و 
معیشت خود و نسبت به حـقـوق مـدنـی و سـیـاسـی 
شان بی اعتنا باشند؛ ھمان گونه که تاکنون در ھم  
کشورھای جھان که چنین ستم ھایی بـر کـارگـران 
ا عمال شده، بی اعتنایی در ھـیـج جـا رخ نـداده و 

پا به پـای رشـد و بـالـنـدگـی .  نمی تواند رخ دھد
جنـبـش کـارگـران، سـطـح جـاری و آتـی مـبـارزات 
طبقاتی آنان ارتقا می یابد و تـداوم سـیـاسـت ھـای 
ضد کارگری حاکم، صفوف کارگـران مـعـتـرض را 

آزادی کـارگـران، .  فشرده تر و گسترده تر می سازد
معلمان، و ھم  زندانیان سیاسی، بـرخـورداری کـامـل 

از حقوق انسانـی ) ھم سیاسی و ھم عادی(زندانیان 
خویش، افشا و روشن شدن ابعاد مرگ زندانیـان در 
بند، بخشی از مطالبات انبوه کـارگـران ایـران اسـت 
که جنبش کارگری برای تحـقـق آن لـحـظـه ای از 

کـارگـر زنـدانـی، مـعـلـم !  .مبارزه دست برنمی دارد
زنـده و  !زندانی، زندانی سـیـاسـی آزاد بـایـد گـردد

 !مستحکـم بـاد ھـمـبـسـتـگـی و اتـحـاد کـارگـران
جـمـعـی از .    کارگران پروژه ھای پـارس جـنـوبـی

کارگران پتروشیمی ھای منطقـه ویـژه مـاھشـھـر و 
.  کرج  –بخشی از کارگران محور تھران .  بندر امام

فعاالن کارگری شـوش و . فعاالن کارگری جنوب 
فعاالن کارگـری ضـد سـرمـایـه داری . اندیمشک 

 گیالن                           
 گزارش 
درصد نیروی کاری  ٥٠قطعه سازان تا 

  .خود را تعدیل کرده اند

عضو ھیات مدیره انجمن قـطـعـه   -ایرنا   -تھران 
با توجه به افزایش طلب قـطـعـه :  سازان خودرو گفت

سازان از خودروسازان داخلی، ھـم اکـنـون بـرخـی از 
درصـد نـیـروی کـاری خـود را  ٥٠قطعه سازان تا 
محمدرضا نجفی منش در گـفـت و  .تعدیل کرده اند

بیش از یـک ھـزار و :  گو با خبرنگار ایرنا، افزود
شرکت قطعه ساز در کشور فعال و ھمـه آنـھـا  ٢٠٠

وی بـا  .تقریبا از خودروسازان داخلی طلبکار ھستند
بیان آنکه اگر خودروسـازان طـلـب قـطـعـه سـازان را 
پرداخت نکنند، بسیاری از این شرکت ھا فـعـالـیـت 

کـاھـش :  خود را تعطیل می کـنـنـد، اظـھـار داشـت
تولید بر عملکرد قطعه سازان بسیار تاثیرگـذار بـوده 

و اگر این روند ادامه یابد عالوه بر تـعـدیـل نـیـروی 
انسانی آموزش دیده توسط قطعه سازان، بسیاری از 

 .آنھا باید فعالیت خود را متوقف کنند
 

 دالر ٤٥ناتوانی نفت برای تثبیت در باالی 
ھـا  عوامل بنیادی بازار نفت، توان تثبیت قـیـمـت

طـوری کـه  دالر را گـرفـتـه بـه ٤٥در باالی مـرز 
ھای اخیـر در مـحـدوده  ھای نفت خام در ھفته بشکه

و اگر در مقطـعـی نـیـز   دالر معامله شده ٤٥تا  ٤٠
،  دالر را لمس کـرده٤٧و  ٤٦ھای نفت، قیمت  بشکه

  دالر بـازگشـتـه ٤٥سـرعـت بـه زیـر  گذرا بوده و به
به گزارش جام جم، عوامـلـی مـانـنـد کـاھـش  .است

رشد اقتصادی چین و به تبع آن کـاھـش تـقـاضـای 
این کشور به نفت خام، عرضه نفت مازاد حـدود دو 
میلیون بشکه ای توسط اعضـای اوپـک، افـزایـش 
تولید غیراوپک و افزایش ذخیره سازی نفت خام در 
آمریکا، مانع رشد قیمت نفت خام و عـبـور از مـرز 

از سـوی دیـگـر، کـاھـش .  دالر شده انـد ٥٠و  ٤٥
ــش  ــریــکــا، کــاھ ــاری آم ــف ــای ح ــداد ســکــوھ ــع ت
تولیدکنندگان شیل ھای نفتی و آب ھـای عـمـیـق 
نیز جلوی افت بیش از حد قیمت ھـا و سـقـوط بـه 

بـر ایـن .  دالر را نیز گرفته اسـت ٤٠زیر بشکه ای 
 ٤٠اساس در ھفته ھای اخیر، قیمت ھا در محدوده 

دالر در حرکت بوده و پیش بیـنـی مـی شـود  ٤٥تا 
در کوتاه مدت نیـز در ھـمـیـن مـحـدوده در نـوسـان 

 .خواھد بود
 

نظر کارگران را تامین می ٩٥دستمزد سال 
 کند؟

پیش از اتمام نـیـمـه اول امسـال وزارت کـار بـا 
ــدگــان کــارگــران و  ــن ــمــای ــه ن ــامــه ای ب ارســال ن
کارفرمایان خواستار تشکیـل کـارگـروھـی ویـژه از 

 ٩٥نمایندگان آنھا برای تعیین حداقل دستمزد سـال 
شده است و به نظر مـی رسـد امسـال ایـن کـمـیـتـه 
قدری زودتراز رسم ھـرسـالـه وارد مـبـاحـث تـعـیـیـن 

ھر چند در ماھھای پایانی . دستمزد سال آینده شود
ھرسال برای تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم، خط 
فقر و دیگر شاخص ھای موجود وضعیت کـارگـران 
بررسی و اعالم می شود اما خروجی ایـن جـلـسـات 
ھرگز نتوانسته رضایت کامل کـارگـران را بـرآورده 

براساس تصمیمی کـه درسـال گـذشـتـه بـرای  .کند
گـرفـتـه  ٩٤دستمزد مشموالن قانون کاربرای سـال 

ھـزار تـومـان بـه ٦٠٩شد ماھیانه حداقل بگیرھا از 
ایـن افـزایـش  .تومان افزایش یـافـت٥٠٠ھزار و ٧١٢
ھزارتومانی در حالی اتفاق افتاد کـه ھـزیـنـه  ١٠٣

نفری براساس آنچه مرکز آمار ایـران  ٤یک خانوار 
ھـزارتـومـان  ٨٢٠اعالم کرد بیش از یک میلیـون و

بود که قطـعـا ایـن مـیـزان ھـزیـنـه در سـال جـاری 
بـه گـفـتـه نـمـایـنـدگـان  .افزایش نـیـز داشـتـه اسـت

کارگری با توجه به شکاف ھای ترمیم نشـده بـیـن 
درآمد و ھزینه کارگران از سـالـھـای گـذشـتـه ایـن 

 .اختالف به سالھای بعد منتقل شده است

 ٤به گفته مقامات کارگری ھزینه ھر خانـوار  
میلیون تـومـان ومـتـوسـط دریـافـتـی  ٣نفره بیش از 

کارگران ھم اکنون حدود یک میلیون تـومـان اسـت 
که این شکاف باید در تـعـیـیـن دسـتـمـزدھـای سـال 
آینده مورد توجه قرار گیرد، چراکه درآمد و ھزیـنـه 
ھای فعلی خانوارھای کارگری با ھـم ھـمـخـوانـی 
ندارد و تنھا یک سوم ھزینه ھای آنـھـا را پـوشـش 

پایین بودن بودن سـطـح درآمـد کـارگـران   .می دھد
باعث شده بسیاری از کارگران برای تامین مخـارج 
زندگی به دو شیفت یا سه شـیـفـت کـارکـردن روی 
آورند که ھمین موضوع تبعات اجتماعی بسیاری را 

ھر چند قضاوت در مورد نتایج جلسات  .در پی دارد
تعیین دستمزد فعال زود است اما به نظر مـی رسـد 

با مشکل روبـرو شـود، چـرا  ٩٥تعیین دستمزد سال 
که با کاھش نـرخ تـورم بـعـیـد اسـت کـه افـزایـش 

چـرا کـه بـا مشـخـص .  دستمزدھا قابل توجه بـاشـد
درصـدی حـقـوق  ١٠شدن نظر دولت برای افـزایـش 

کارمندان برای سال آینده واینـکـه دولـت بـه دنـبـال 
ایجاد نوعی توازن برای افزایش حقوق کارمنـدان و 
کارگران است به نظر می رسد پیشنھادی که دولت 
از طریق نماینـدگـان خـود بـه شـورای عـالـی کـار 
خواھد داد در ھمین حدود باشد که اگر چنین باشد 
جامعه کارگری فقیر تراز گذشته خواھد شد، البتـه 
با توجه به شرایط رکودی اقتصاد کارفرمایـان نـیـز 

از   .زیر بار افزایش ھزینه ھای بیشتر نخواھند رفت
سوی دیگر نباید از یاد بـرد کـه بـه دلـیـل دولـتـی 
ــریــن  ــزرگــت ــت ب ــصــاد کشــور خــود دول ــت ــودن اق ب
کارفرمـاسـت و ایـن بـخـش نـیـز زیـر بـار افـزایـش 
بیشترنرخ دستمزد ھا نخواھد رفت اما نکته ای که 
با ید مورد توجه قرار گیرد این است کـه در مـیـان 
ھزینه ھای تولید سھم دستـمـزدقـابـل تـوجـه نـیـسـت 
بنابراین، آثار منفی ناشـی از پـایـیـن نـگـه داشـتـن 
دستمزدھا به دلیـل تـاثـیـر آن بـرکـاھـش بـھـره وری 
وچند شغله شدن نیروی کارکه فرصت ھای شغلـی 
را برای دیگران ازبین می برد خیلی بیشترازافزایـش 

ضـروری اسـت  .آن متناسب باھزینه کـارگـران اسـت
دولت بجای پاییـن نـگـه داشـتـن دسـتـمـزدھـا بـرای 
کاھش ھزینه ھای واحدھای تولـیـدی و خـدمـاتـی 
تدابیر دیگری چون افزایش بھـره وری را مـد نـظـر 
قرار دھد؛ زیرا سھم دستمزد در ھـزیـنـه ھـای تـمـام 
شده قابل توجه نیـسـت امـا افـزایـش دسـتـمـزدھـا و 
قدرت خرید کارگران می تواند از طرفی بـاافـزایـش 
انگیزه و کارایی درکارگران به رونق تولید کـمـک 
کند و از سوی دیگر با افزایش تقاضا بـرای خـریـد 
کاالھای تولید شده به دلیل افـزایـش قـدرت خـریـد 

جـام  .ظرفیت ھای خالی واحدھا ی تولیدی پر شود
 سیما رادمنش -جم آنالین 

 
 اخبار بین المللی

ھای  تجمع اعتراضی خانواده -مکزیک 
 مفقود شدگان

فـرانـس بـیـسـت و " به گزارش شبکه تلویزیونـی 
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خــانــواده ھــای دانشــجــویــان نــاپــدیــد شــده "  چــھــار
مکزیکی با بـرپـایـی تـجـمـع اعـتـراضـی خـواسـتـار 
. تحقیقات بین المللی در مورد این حـادثـه ھسـتـنـد

، چھل و ٢٠١٤سپتامبر سال  ٢٦یک سال پیش در 
سه دانشجوی مکزیکی در شرایطی عجیب نـاپـدیـد 

" گـوئـرو" در ایـالـت "  ایـگـوآال" این حادثه در .  شدند
این دانشجویان پیش از ربوده شدن . مکزیک رخ داد

. با نیروھای امنیتی درگیری خشونت باری داشتند
خانواده این دانشجویان یک سال است کـه از آنـھـا 

طبق گـزارش مـقـامـات مـکـزیـکـی، .  خبری ندارند
دانشجویان توسط شماری از نیروھای پـلـیـس مـورد 
حمله قرار گرفته و حبس شدند، سپـس بـه گـروھـی 
از قاچاقچیان تحویل داده شده که آنھا را در یـک 

خانواده دانشجویان ھمچـنـان .  زباله دانی سوزانده اند
با فرضیه مطرح شده از سوی دولت مـخـالـفـت مـی 
کنند و خواھان روشن شدن حـقـایـق پشـت پـرده ایـن 

 .ماجرا ھستند
 

افزایش روزافزون شکاف طبقاتی  -جھان 
 در جھان

گزارشات انتشار یافته درباره گسترش نـابـرابـری 
و شکاف طبقاتی در جھان حاکی از آن اسـت کـه 

درصـد از ثـروت  ٤١یک درصد جمعـیـت صـاحـب 
" آکسفـم" فقر  موسسه خیریه مبارزه با.  جھان ھستند

گزارش داد، نـابـرابـری در جـھـان ھـمـچـنـان رو بـه 
 ٢٠١٦بنا بر ایـن گـزارش، در سـال .  افزایش است

ــیــار  ــروتــی کــه در اخــت درصــد از  ١مــیــالدی ث
 ٩٩ثروتمندترین افـراد جـھـان قـرار دارد، بـا ثـروت 

ایـن .  درصد بقیه ساکنان زمین برابری خـواھـد کـرد
گزارش می افزاید شمار افراد فقیر ھمچنان رو بـه 
افزایش، و شمار افراد فوق العـاده ثـروتـمـنـد رو بـه 

اما میزان ثروتی که در اختیار معدود . کاھش است
افراد فوق العاده ثروتمند قـرار دارد رو بـه فـزونـی 

 .است
 

سرگردانی ھزاران پناھجو در  -مجارستان 
 بسته شدن مرز این کشور  پی

ھزار پناھجو که  ٣بیش از " یورونیوز"به گزارش 
عـازم اروپــای غــربــی بــودنــد در پــی بســتــه شــدن 
.  مرزھای مجارستان ھمچنـان سـرگـردان مـانـده انـد

پلیس کرواسی گفته است، اتوبوس ھای صـربسـتـان 
این پناھجویان را از نقاط مختلف جمـع آوری و در 
. نھایت در نزدیکی مرز این کشور پیاده کرده اسـت

ھم اکنون ایـن مـھـاجـران راه خـود را گـم کـرده و 
در ھفته گذشته کرواسی تصمیـم .  سرگردان شده اند

گرفت مرزھای خود را به روی خودروھایی کـه از 
صربستان وارد می شوند ببندد تا بـتـوانـد مـانـع از 

دولت مجارستان نیز ھـمـچـنـان .   ورود مھاجران شود
به سیاست ھای مھـاجـرسـتـیـز و غـیـرانسـانـی خـود 

دولت این کشور اعالم کـرده اسـت .  ادامه می دھد
بزودی مرزھایش با کـرواسـی را نـیـز حصـارکشـی 

 .خواھد کرد

 
کشته در حمله به یک مراسم  ١٣٠ -یمن 

  عروسی
سازمان ملل متحد و مـنـابـع مـحـلـی در یـمـن 

گویند که شمار تلفات حمـلـه بـه یـک مـراسـم  می
. نـفـر رسـیـده اسـت ١٣٠عروسی در این کشور بـه 

 ٢٨ھای اولیه از این حمله که روز دوشنـبـه  گزارش
. نـفـر بـود ٢٧روی داد، حاکی از مـرگ سپتامبر 

ھــا، دو مــوشــک بــه دو چــادر در  طــبــق گــزارش
روستایی دور افـتـاده در نـزدیـکـی بـنـدر مـخـا در 

گفته شده که یـک فـرد .  دریای سرخ اصابت کرد
ھـا در ایـن چـادر در حـال جشـن  مرتبط بـا حـوثـی
سـازمـان مـلـل ایـن .  اش بـوده اسـت گرفتن عروسـی

حمله را به شدت محکوم کرده و گـفـتـه اسـت کـه 
ھـای درگـیـر در جـنـگ یـمـن، بـه جـان  تمام طرف

ھـای یـمـن  مـقـام.  کـنـنـد اعـتـنـایـی مـی ھا بی انسان
گویند که این حمله به روستایـی دورافـتـاده در  می

جنوب کشور توسط ھواپیماھای ائتالف به رھـبـری 
این در حـالـی اسـت کـه .  عربستان انجام شده است

این ائتالف، مسئولیت خود در قـبـال ایـن حـمـلـه را 
ائتالف تحت رھبری عربستان گـفـتـه .  نپذیرفته است

ھای پیکـارحـوی مـحـلـی بـه  است که احتماال گروه
طی چند ماه اخیر، این .  اند این مراسم شلیک کرده

کـنـد، بـه  ائتالف کـه از دولـت یـمـن حـمـایـت مـی
ھـای مـخـالـف حـمـلـه  نیروھای حوثی و سایـر گـروه

 ٥از ماه مارس تا کـنـون نـزدیـک بـه .  کرده است
غیرنظامی در یمن جـان خـود  ٢٣٥٥ھزار نفر شامل 
 .اند را از دست داده

 
اعتصاب کارگران شرکت  -کره جنوبی 

 اتومبیل سازی ھیوندای
ھـزاران  "  اتحادیه کارگران فلز کره جنوبی " بنابه گزارش  

کارگر عضو این اتحادیه در مجتمع صنعتی ھیوندای ایـن  
کشور طی روزھای گذشته بـه مـدت سـه روز دسـت بـه  

ساعت، در    ٤ کارگران در روز اول  .  زدند " اعتصاب بخشی "
ساعت کار را مـتـوقـف    ٨ ساعت و در روز سوم    ٦ روز دوم  
اتحادیه کارگران فلز کره جنوبی خـواھـان افـزایـش  .  کردند 

ـیـن  .  دستمزد ماھانه کارگـران اسـت  ایـن اتـحـادیـه ھـمـچـن
خواھان آن است که یک سوم سود خالص شرکت در سـال  

میالدی به عنوان پاداش به کارگران پرداخـت شـود    ٢٠١٤ 
اتحادیه تھـدیـد  . میلیارد دالر خواھد بود   ٣ که معادل حدود  

ھـزار    ٢٤ کرده است که در صورت نرسیدن به توافق، کـل  
عضو خود و شاغل در مجـتـمـع را بـه اعـتـصـاب دعـوت  

 .خواھد کرد 
 

نامیدی مردم از احزاب موجود و  -پرتغال 
 مردد در شرکت در انتخابات
یـکـی   پرتـغـال  اکتبر   ٤ انتخابات پارلمانی روز یکشنبه،  

از کم اقبال ترین انتخابات تاریخ این کشور پس از گذر بـه  
گمان مـی  . میالدی خواھد بود   ١٩٧٤ دموکراسی در سال  

ـر از    ٤٠ رود در این روز بیش از     ١٠ درصد از جمعیت کمت
یکی از   .میلیون نفری پرتغال در خانه ھایشان خواھند ماند 

: شھروندان مسن پرتغال که بانویی مسن است مـی گـویـد 
وضـعـیـت فـرقـی نـخـواھـد  .  انتظار ھیچ چیز بھتر را ندارم 

ـتـظـار  :  دیـگـری مـی گـویـد  .ھمه آنھا دزد ھستند . کرد  ان
. ھمه سر ھم کـاله مـی گـذارنـد .  وضعیت بھتری را ندارم 

ایـن   .ھیچ امیدی و انتظار وضعیتی بھتر در آینده را نـدارم 
دوره از انتخابات به مثابه رفراندومی برای سـیـاسـت ھـای  
ـیـوی نـخـسـت   ـل ریاضت اقتصادی دولت پدرو پاسوش کـوئ
ـری   وزیر و ھمچنین آزمونی برای سوسیالیست ھـا بـه رھـب

ـرتـغـالـی   .آنتونیو کوستا خواھد بـود  ـیـون پ ـل ـم مـی ـی حـدود ن
کشورشان را ترک کرده اند و ظاھرا  پرتغالی ھای مـردد،  
حزبی که مناسب امروز آنان باشد را در عـرصـه سـیـاسـی  

 .کشورشان نمی یابند 
ـرنـامـه نـجـات   ـیـون    ٧٨ اقتصاد پرتغال اگرچه با ب ـل مـی

یورویی به ورطه ورشکستگی نغلطـیـد امـا چـالـش ھـای  
 .اقتصادی این کشور ھمچنان پا برجاست 

 ھای کوتاه خبر
 عربستان سعودی

سه روز پس از وقوع حادثه مرگبار منا که مـنـجـر بـه  
ـلـه    ٧٧٠ مرگ دست کم   نفر شد شیخ عبدالعزیز بن عـبـدال
ـران    عربستان سعودی آل شیخ، مفتی   اعالم کرد مـرگ زائ

او  .  در مناسک رمی جـمـرات، خـواسـت خـدا بـوده اسـت 
ـر کشـور عـربسـتـان   ھمچنین تاکید کرد که ولیعھد و وزی

 .سعودی، مسئولیتی در قبال این حادثه ندارند 
 انگلستان

ـراض بـه    ھواداران باشگاه  ھای فوتبال انگلستان در اعـت
ـرار اسـت در طـی   ـقـات ق بھای باالی بلیت تماشای مساب

ـنـد   مسابقات آخر ھفته، دست به اقدام  . ھای اعتـراضـی بـزن
سـی انـجـام    بی   سال گذشته تحقیقاتی که بخش ورزشی بی 

ـبـال   ـر فـوت ـرت داد نشان داد که قیمت ارزانترین بلیت لیگ ب
درصـد افـزایـش داشـتـه    ١٥ به مـیـزان    ٢٠١١ انگلستان از  

ـیـت   . است  ـل ـیـمـت ب ـنـد کـه ق معترضان خواسـتـار آن ھسـت
ـرای بـازی  ـر ب ـرت ھـای خـارج از    تماشای مسابقات لیگ ب

ـرار   . پوندی باشد   ٢٠ خانه دارای سقف   ـبـال ق ھـواداران فـوت
است با شعارھایی در طی مسابقات آخر ھفته از جمله بیـن  
ـر   ـقـه آرسـنـال و مـنـچـسـت اورتون و لیورپول، ھمچنین مساب
ـراض   ـقـات اعـت ـیـت مسـاب ـل یونایتد، نسبت به بھای باالی ب

 .کنند 

 


