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 :یونان

 !اند از ما حمایت خواسته VIOMEکارگران 
 ناصر اصغری

  !وقتی مدیریت مخارج اتحادیه را می پردازد

 ناصر اصغری

در    viome.orgســـایـــت  
ــه   ــه اســت ک ــوشــت گــزارشــی ن

در    VIOMEکارگران کارخانه  
یـکـی از شـھـرھـای یـونـان کـه  
تولید در ایـن کـارخـانـه را خـود  
ــنــد، از ھــمــه   ــن ــرل مــی ک ــت ــن ک
کارگران و مردم آزادیـخـواھـد در  

انـد کـه از    سراسر جھان خـواسـتـه 
ــا    ١٧ روز   ــوامــبــر در    ٢٤ ت ن

ـم دولـت کـه   اعتراض بـه تصـمـی
خواھد زمین این کارخـانـه را    می 

ـیـجـه   ـت به حراج گـذاشـتـه و در ن
کارگران را از آن کارخانـه اخـراج  
ـنـد  . کند اعالم ھمبـسـتـگـی کـن

اند که به کـمـک    کارگران گفته 
دوستان و رفقای خود در منـطـقـه  
ـیـه ایـن اقـدام   ـر عـل با تمام توان ب

دولت مقاومت خواھند کـرد، امـا  
خـواھـنـد کـه    در عیـن حـال مـی 

کارگران و احـزاب و نـھـادھـای  
مترقـی و چـپ کـارگـری ھـم  
ــر جــھــان   ــراس صــدای آنــھــا در س

 .باشند 
کارگران فوق سه سـال اسـت  
این کارخانه را به کنترل خود در  
آورده و به صورت تـعـاونـی آن را  

کارگران خـواھـان  .  کنند   اداره می 
آن ھستنـد کـه دولـت کـارخـانـه  
مزبور را رسما و قـانـونـا بـه نـام  
تعاونـی کـارخـانـه در آورد و از  
ارعاب و تھدیـد کـارگـران دسـت  

ـردارد  ایــن کــارگـران در نــامــه  .  ب
فوق کـه آدرس آن را در ادامـه  

ــد، از ھــمــه    مشــاھــده مــی  ــی ــن ک

ــواه   ــخ ــارگــران و مــردم آزادی ک
اند که قطعنـامـه آنـھـا را    خواسته 

امضا کرده و با مشخـصـات الزم  
آن را یا به آدرس ایمیلی که رائه  
ـنـد، و یــا آن را بــه   ــت ـرس ـف شـده ب
ــفــارتــخــانــه و یــا   ــریــن س نـزدیــکــت
ـنـد و   کنسولگری یونان تقدیم کن
از آنھا بخواھنـد کـه قـطـعـنـامـه  
امضاء شده  را بـه وزارت کـار  

 .یونان تقدیم کنند 
ــه   ــام ــعــن ــط بــرای امضــاء ق
کارگران و آدرس ایمیل و دیـگـر  
اطالعات به لینک زیر مـراجـعـه  

 :کنید 
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لیبرالیسم ، بازار آزاد و 
 لیبرالیسم اسالمی

 یاشار سھندی

 7صفحه  

ــکــری "  ــف ــع آن  "  روشــن و بــه طــب
از مـقـولـه ھـایـی  "  روشنفکران  " 

صـاحـبـان انـدیشـه و  " اسـت کـه  
ھنوز نتوانستنـد بـه  " نظریه پردازان 

ــنــد  ــرس ــریــف واحــدی از آن ب . تـع
! خواننده ما باید حـوصـلـه کـنـد ( 

در این یادداشت قصد پرداختن بـه  
ـفــکـری در   ــن رگ و ریشــه روش
ایران را نداریم بلکه بحث مـربـوط  

ـــه   ـــازار آزاد " ب ـــت  "  ب و خشـــون
ــاکــی اســت کــه در ایــن   ــن ھــول
ـم بـه کـارگـران تـحـمـیـل   سـیـسـت

ــیــشــود اســت  گــاه ایــن واژه  .)  م
ـیـازی اسـت کـه   روشنفکری امت
ـنـد گـاه   به ھمدیگر اعطا مـیـکـن
ــار ھــم   ــه نــث ــحــش اســت ک ف

ــنــد  ــفــکــری  .  مـیــکــن ــن خــود، روش
ــات   ــان ــد جــری ــل ــی را مــق ایــران
روشنفکری غرب میدانند کـه از  
ـفـی نـدارد و   خودش ھـیـچ تـعـری
ـر   ـت ـنـد چـرا ول سخت مغموم ھست
ایرانی نداشتیـم یـا کسـی مـثـل  
ـیـدا   ژان پل سارتر در مـیـانشـان پ

ـفـکـری  ( نشده است   ـتـه روشـن الب
در ایران کامال مردانه اسـت چـرا  
که ھیچ وقـت حسـرت سـیـمـون  

و در  ! )  دوبـوار شـدن را نــدارنــد 
ـرانـی "  جستجوی   خـود  "  انسـان ای

را به در و دیوار میزنند تا شـایـد  
به یک تعریفی از ایـن مـوجـود  

در نزد خودشان، روشنفکـر  .  برسند 
 3صفحه  

 اخبار کارگری  
 8صفحه  نسان نودینیان و داوود رفاھی  

 کامنتھای کارگری
 6صفحه  ناصر اصغری

 کارگران و حزب سیاسی
 5صفحه  منصور ترکاشوند
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 بھمن ذاکر نژاد: سردبير
bahmanzaker@gmail.com  

 ھيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 
 شھال دانشفر

shahla_daneshfar@yahoo.com 
 داوود رفاھی

dawood.refaahi@gmail.com 
 ياشار سھندى

y_sahandi@yahoo.com 
 محمد شکوھی

moshokohi@yahoo.de 
 حسن صالحى

hasan_salehi2001@yahoo.com  
 نسان نودینیان

nandiniannasroola@yahoo.de 
 محمدرضا پویا

Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 تماس با دفتر  
زی   رک م

 حزب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

بازنشـسـتـه   من یک کارگر زن   
ـتـی   تامین اجـتـمـاعـی ھسـتـم وق
خبراتھامات و مصادیق آنـھـارا بـه  
ـیـت   اقای جعفر عظیم زاده دبیر ھی
مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران  
ـیـدم شـوکـه شـدم کـه ایـن   را شن
انسان شریف که تمام دغدعه اش  
ــوق   ــق ــاع از ح ــا دف ــنــھ ــا و ت ــنــھ ت

ـیـن   کارگران بوده   چگونه این چن
ــانـه جـھــت داری را   ــالـم حـکــم ظ
ــافــت و بــرای اجــرا شــدن آن   دری
راھی زندان اوین میشود ، تعـجـب  
میکنم که ایـن فـرزنـد شـریـف و  
ـایـد   ـاه ب خلف ایران به کدامین گـن
حکم ناعادالنه شش سال زنـدان را  

 .پشت سر بگذارد 
ـیـت    اتھام اول اقدام علیـه امـن

ـیـت مـلــی  :  مـلـی   از کـدام امـن
ـنـد؟ کسـانـی کـه   سخن مـیـگـوی
ـاراج   اموال کشور را به غـارت و ت
ـنـھـا حـکـمـش پـرداخـت   برده اند ت
جریمه دویست ھزار تومـانـی مـی  
ـامـیـن   شود که صندوق سازمـان ت
ـا   اجتماعی رابه یغمـا بـرد و گـوی

ارث پـدری   بودجه آن صنـدوق ،  
آقای مرتضوی بود که حـاال ھـم  

ـیـن  ـامـیـن    بازنشسته ھا و شاغـل ت
اجتماعی اینگونـه در فـالکـت و  

ـتـه کـه  !  بدبختی زندگی کنند  الب
ـیـسـت و   نامش دیـگـر زنـدگـی ن
مرگ تدریجی جامعه کـارگـری  

ـثـمـار  .  است   کـارگـری کـه اسـت
میشود بیشترین نیروی کـارش را  
میدھد تا کمترین دستمـزدی کـه  

ـقـر اسـت   ـار زیـر خـط ف را   سه ب
ــافــت   ــد واگــر خــود یــا   دری ــن ک

ـیـمـاری شـود   خانواده اش دچـار ب
 .که دیگر وا مصیبتا  

ـفـر عـظـیـم زاده    بله آقای جع
برای دفاع از حقوق کـارگـر ان و  

دزدی   زحمتکشان با صدای بلند  
ــه   ــه کــردن ب ــل افــرادی کــه حــم
صندوق زحمتکشان را اعالم تا بـه  
ـلـکـه   ـا ب گوش جامعـه بـرسـانـد ت
ھمراه بقیه شاکیان حقوق به یـغـمـا  

ـاه  ,  رفته را برمالکند  ـا ایـن گـن ای
ــنــد ای   ــر ک ــب ــا را خ اوســت شــم

ــاول   ـنـگــونـه چـپ ــا ای ـتـمـردان آی دول
حـق   صندوق تامـیـن اجـتـمـاعـی  

کارگر است با کمتـریـن دسـتـمـزد  
ــر  !  ؟  ــک ــه ف ــل نشــده ب تــا ســی

زحمتکشان باشید نگذارید فـاجـعـه  
 .عظیم بپا شود 

: برھم زدن نظم عـمـومـی   -٢ 
ـفـر   کدام نظم عمومی را آقای جـع
عظـیـم زاده بـر ھـم زده چـون از  
حقوق کارگر که زیرخط فقر قـرار  
ـتـه؟ از کـارگـران   دارد سخـن گـف
اخراجی که زیر فشـار کـارفـرمـا  
ـتـه و از سـر   تحت ظلم قرار گـرف
ـاچـار بـه   درد مندی و استیصال ن
ــد   ــی ــرارداد ھــای ســف امضــاء ق

تازه آن ھم با بیشتریـن    ؟ .  میشود 
ساعت کاری ده تا دوازده سـاعـت  
و گرفتن حداقل دسـتـمـزد و ایـن  
باعث شده کارگر از شـدت فشـار  
کارو زندگی دست به خـودکشـی  

ـنـد  زده یا   آقـای  .  سکـتـه مـیـکـن
جعفر عظیم زاده بـرای دفـا ع از  
حقوق کارگـران از زنـدگـی خـود  
گذشته بـدون ھـیـچـگـونـه چشـم  
ــوق خــود   ــق ــتــی از ح ــتــی ح داش

ـتـــه  ــذشــ ـاد شـــرایـــط  .  گ او فـــریــ
فالکتبار حدا قل دستمزد بگیرزیـر  
خط فقر بود حال جعفر عظیـم زاده  
ـا   نظم عـمـومـی را بـر ھـم زده ی
سعید مرتضوی و بابک زنجـانـی  
ھا یا اون خـاوری دزد چـنـدصـد  
میلیاردی که فرارکرد کانادا مـا  
ــارتــگــران کشــور را فــرامــوش   غ

 .نخواھیم کرد 
ـتـــمـــردان   ـقـــه   !  ای دولــ ـبــ طــ

ـارد بـــــــه   ـارگـــــــر کــــــ ـــــ ک
رسیده است از ظـلـم و   استخوانش  

 .ستم روا داشته شده بر او 
ــام     -٣   ــلــه نــظ ــی ــغ ع ــل ــب : ت

چگونه یک کارگر زحـمـتـکـش  
ـیـد   صادق که حتی در صفحه سـف
ـاھـی وجـود   ـقـطـه سـی پرونده اش ن
ــم   ــھ ــه مــت ــون ــن گ ــدارد را ای ن

به جرم صداقت و دفـاع   .  میکنید 
ـقـه کـارگـر و   از محروم ترین طـب
ـقـه   فقط از حقوق قانونی ایـن طـب
ـال   زحمت کش ماننـد مـن و امـث

ـا واقـعـیـت بـه   من دفـاع کـرده ت
 .گوش دولتمردان برسد 

آیا دفاع از حـقـوق کـارگـران  
ـزایـش دسـتـمـزد و   وتالش برای اف
ـا جـمـع   سطح معیشت زندگی و ی
آوری امضاء برای بیـان خـواسـتـه  
ھای قانونی وبـرحـق کـارگـران و  
ـزایـش مـزد   اعتراض بـه نـحـوه اف

ـیـه نـظـام اسـت ؟   ایـن   تبلیغ عـل
بگیر و ببدندھا تا کی میـخـواھـد  
ـیـد   ادامه داشته باشد چرا نمیخـواھ
ـتـه کـارگـران   صدای در گلـو خـف
زحمت کش و مـحـروم از حـداقـل  

ایـن کـارگـر  ,  زندگی را بشـنـویـد 
ــد صــد ھــزار   فــعــال در دل چــن
کارگر و زحـمـتـکـش جـای دارد  
ـقـط از حـقـوق کـارگــران   چـون ف
ـاردی و   ـی ـل ـی دفاع کرده و دزدان م
کالھبردارن از تامین اجتماعـی را  

 .افشا کرده 
ــت ھــای دزدی    ــعــی ــا واق آی

ـتـن   ازدسترنج طبقه کارگر را گـف
جرم است ؟ آیا با به بنـد کشـیـدن  
فعالین شاخص جنبـش کـارگـری  
و معلـمـان مشـکـل را حـل مـی  
ـیـش   کنید یا برمشکالت بیش از ب

 افزوده خواھد شد ؟ 
جامعه در بـرابـر ایـن حـکـم   

ھای نا عادالنه وبه زندان افکنـدن  
ـادگـی   کارگران و معلمیـن   ایسـت

خواھد کرد و آرام نخواھد نشـسـت  
و روزی چون سیل خـروشـان روان  

 .خواھد شد 
ــــک   ــــوان ی ـن ـــ ــــع ــــن ب م

ـار   کـارگـرزن   ـازنشـسـتـه خـواسـت ب
ـیـد و شـرط آقـای   ازادی بـدون ق
ـیـن   ـال جعفر عظیم زاده و دیگر فـع
ــش   ــب ــری وجــن ــش کــارگ ــب جــن
معلمانمان امثال آقا رسـول بـداقـی  

 .و دیگر عزیزان در بندھستم 
 

 یک کارگر زن بازنشسته 
 

تـحـادیـه آزاد  برگـرفـتـه از سـایـت ا 
  کارگران ایران 

 : ایمیل ارسالی از یک کارگر زن بازنشسته
 درباره اتھامات واھی به جعفر عظیم زاده
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جدا از ھم بخشھـای  "  طبقه "یک  
ــیـشــود کــه   جـامـعــه مــعـرفــی م
باالی سر جامعه ایستاده اسـت و  
ـنـه   آنچه را که نمـی شـود در آی
دید، ایشان در خشـت خـام مـی  

ـرانـی  !  بینند  ـفـکـر ای اگـر  (  روشن
) اساسا ایـن واژه صـحـیـح بـاشـد 

خودش را تـافـتـه جـدا بـافـتـه از  
فکر میکـنـد  . بقیه جامعه میداند 

در مقام منتقد میتوانـد راه گشـا  
ــرفــش گــوش   ــر بــه ح بــاشــد اگ

اما اساسا دولتھای حاکـم  .  بدھند 
در ایران بـا ایـن طـیـف مشـکـل  

نه بخاطر اینکه ایشان بر  .  داشتند 
ــتــه و حــزب   ضـد حــکــومــت دس
ـفـاقـا یـکـی از   تشکیل دادنـد، ات
امتیاز ات بزرگی که این جـریـان  
ـرای خــودش قــائــل اســت ضــد   ب
حزب بودن آن است؛ و یا در پـی  
ــیــه   ــل ــرکــتــی ع ســازمــان دادن ح

ـفـت  .  دولتھای حاکم بودنـد  مـخـال
ـنـد و   ایشان در حد نصیـحـت و پ
ـتـھـای   اندرز است اما مشکل دول
حاکم از آنجا نشات میگیرد کـه  
ـر   دیکتاتوری صد سالـه حـاکـم ب

ـنـد ھـر دیـکـتـاتـوری  ( ایران   مـان
" چنـد صـدایـی " نیاز به  )  دیگری 

ــه انـــد، چـــون اســـاســـا   ـت ــداشــ ن
ـیـازش را   دستگاھھای امنیتـی ن

برخورد خشـن بـا  .  برطرف میکرده 
این طیف موجب مظلوم نمایی از  
سوی ایشان شده، و ھمـیـن یـک  
جورھای موجب شده خـودشـان را  

و با وجود آنـکـه از  .  محق بدانند 
ــارب آرا "  ــظــرات  "  تض ــد ن و نــق

ـنـد و ظـاھـرا جـانشـان را   میگوی
میدھند که مخالف شان حـرفـش  

البته این را از متفکـران  (  را بزند  
ـنـجـا   ـنـد ای غربی به عاریت گرفت
ظاھرا اشکال ندارد کـه از غـرب  

اما مخالف خودشـان  !)  تقلید کرد 
" ایــدئـولـوژی زده " را بـالفـاصــلـه  
یکـی از ایشـان  .  خطاب میکنند 

رامین جھانبگلو ، استاد فـلـسـفـه  
در کانادا است؛ که فکر میکـرد  

در دوران سازندگی رفسنجانی و  
ـتـگـو تـمـدنـھـای   دوران مثال گـف
خاتمی دری به روی روشنفـکـران  

برای ھمین شـال و  .  باز شده است 
ــران آمـد تــا   کـاله کــرد و بــه ای
درخدمت نظام باشد، امـا صـابـون  
! جمھوری اسالمی به تنش خـورد 

ـر شـکـنـجـه   این حکـومـت در زی
ــیــه   ــل ــر ع ایشــان را وادار کــرد ب
ـیـن حـرف بـزنـد،   خودش جلو دورب

ــرد  ایشــان بــه  .   بــعــد رھــایــش ک
ـیـجـه   ـت ـیـن ن کانادا برگشت و چن

ـر " گرفته کـه بـایـد   " سـنـجـیـده ت
ایشان در یـادداشـتـی  .   عمل کرد 

مفصلی که در سایت رادیو فـردا  
ـیـسـم  " آمده به بحث در باره   ـرال ـب ـی ل

ــران  یــا آنــچــه کــه ایشــان  "  در ای
ـرال "  ـب ـی ـفـکـران ل مـیـخـوانــد  "  روشـن

ـر  (   مشخصا بازرگان نخسـت وزی
موقت جـمـھـوری اسـالمـی کـه  
تکلیف اش روشن است، ماشـاالـه  
آجودانی محـقـق تـاریـخ ،شـاھـرخ  

نـویسـنـده، شـاھـنـامـه  "مسکوب   
و مـوسـی غـنـی    ، " پژوه، متـرجـم 

ـتـصـاددان   نژاد کـه خـودش را اق
 .پرداخته ) میداند، 

جھانبگلو در این یادداشت 
ابتدا به تـعـریـف لـیـبـرالـیـسـم 

احـتـرام بـه فـرد و  :" پرداخته
از اصـول مـھـم   فردیت یکـی

لیبـرالـیـسـم اسـت کـه آرمـان 
ھــایــی چــون آزادی ســخــن، 
آزادی مـالـکـیـت خصـوصـی، 
آزادی دیــن و بــاالخــره بــازار 

ـــه و .  ھـــمـــراه دارد آزاد را ب
بــاالخــره نــکــتــه  چــھــارم کــه 

تــریـن اصــل لــیـبـرالــیـســم  مـھـم
کالسیک و شیـو  نـگـرش آن 
به دولت مدرن است و در نقـد 
ــه و  ــدرت ھــای خــودســران ق
مــحــدود کــردن حــاکــمــیــت 

بعد از ایـن ."  شود خالصه می
ـــف ـــری ـــع ـــه  ت اشـــاره دارد ب

لیبرالیـسـم در امـریـکـا و در 
لیبرالیسم آمریکایی  :" فرانسه

رو آرمـانـھـایـی  خود را دنبالـه
چون آزادی فردی و بـرابـری 
سیاسی و اصـل نـمـایـنـدگـی 

داند در حالیکه لیبرالیسـم  می
فــرانســوی بــر مــفــھــوم اراده  
مردمی، جامـعـه  سـیـاسـی و 
حقوق اقتصادی مردم تـأکـیـد 

ــیــشــتــری دارد ــاد "   .ب و اســت
فلسفه در کانادا مدعی است 
که لیبرالیسم در ایران از نـوع 

ــاشــد  :"فــرانســوی آن مــی ب
از لـحـاظ   لیبرالیـسـم ایـرانـی
سیاسی تا   تفکر و خط مشی

ــر  حــد زیــادی تــحــت تــأثــی
مستقیم لیبرالیسم فرانسوی و 

ــه آزادی ــقــاد آن ب ــای  اعــت ھ
دموکراتیک و کسب و کـار 

بـه   آزاد ھمیشه با نیم نگاھی
نقش مؤثر دولت و کارگزاران 

 ."آن ھمراه بوده است
جھانبگـلـو یـادآور مـیـشـود     

ـرال   ـب ـی که لیبرالیسم و روشنفکـر ل
در ایران زمـانـی مـطـرود بـوده و  
ــرال، بــورژوا و   ــب ــی ــران ل ــفــک ــن روش
طرفدار امپریالیسم غربی معرفـی  

بـا  :" میشدند که به روایت ایشان  
ـلـه   پایان جنـگ، مـرگ آیـت ال

ھـا روحـیـه    خمینی و شکاف نسل 
جـدیـدی در      سیاسی و فرھنگـی 

. حاکـم شـد   ١٣٧٠ ایران سالھای  
    با آغاز ریاست جمھوری ھاشمـی 

و رشـد مـبـاحـث و      رفسنجـانـی 
مجالس روشنفکـری دگـرگـونـی  
ــفـکــران   ــیـان روشـن جـدیـدی در م
دینی و غیردینی صورت گـرفـت  

ـیـسـم    و میانه  روی سیاسی و لیبرال
فکری و نـظـری بـار دیـگـر در  
ــیــاری از آنــھــایــی پــا   ــیــان بس م
ـقـالب   گرفت کـه در دوره  اول ان
ایران مغضوب شده و یا به تبعـیـد  

ــد  ــودن ــه ب ــه از  ."    رفــت در ادام
افرادی یاد میکنـد کـه زمـانـی  
طرد شده بودند یـا کسـانـی کـه  
ــیـســم مشــکــل   ـرال ــب ــی اسـاســا بــا ل
ـنـد   ـت داشتند و اکنون فرصـت یـاف

بسـیـار جـالـب    :" حرفشان را بزنند 
ـفـکـران و   توجه است که اکثر مت
ـرانـی کـه امـروزه   ـفـکـران ای روشن
ـیـسـم، حـال   ـرال ـب ـی طرفدار نوعی ل
چه اقتصادی و چه سیاسی، در  

ــه  ــد از گــذشــت ــن ای    ایــران ھســت
ـرال   ـب ـی ـرال و گـاھـی ضـدل غیرلیب

ـنـکـه نسـل    جالب ...  آیند   می  تر ای
ـری در   ــــکـــ ـف ـنـــ جــــدیــــد روشـــ

ــســم  .... ایــران  ــرالــی ــب مــوضــوع لــی
ـنـشـی   اسالمی و سکوالر را با بی
تاریخی و بدون تعصبات سیاسـی  

جھانبگلو درانتھـا  " کنند   مطرح می 
ـفـکـران  :"  تاکید مـیـکـنـد   روشـن

ـرانـی و نـوآمـوخـتـگــان   ـرال ای ـب ـی ل
ـرجـیـح مـی  ـرال ت ـب ـرای    لی دھـنـد ب

مستحـکـم کـردن نـظـام فـکـری  
 ."تر گام بردارند   خود سنجیده 

جھانبگلو لیبرالیسم را مسئلـه  
میداند کـه  "  حوزه اندیشه " ای در  

ــد   ــی مــانــن ــا یــک کســان گــوی
جـان اسـتـوارت  ، بنجامن کنستان  

الـکـسـی دو تـوکـویـل بـه  ،   میل 
بـه  "  ذھنشـان خـطـور کـرده کـه  

دربـاره       ای فـلـسـفـی   منزله  اندیشه 
از  "  ھای اجتماعـی   انسان و آزادی 

امـا  .  لیبرالیسم تعریفی داده باشند 
ـلـه   ـم مسـئ ـی تا آنجا که ما میـدان
ای به مسئله حوزه اندیشه تبدیـل  
ـبـال   ـنـکـه ق نـمـی شـود مـگـر ای
ــتــمــاعــی خــودش را   ضــرورت اج

ـیـسـم  .  مطرح کـرده بـاشـد  ـرال ـب ـی ل
ھنگامی شکل گـرفـت کـه در  
اروپا سرمایه داری در حال شکـل  
ـیـسـم حـاکـم   گرفتن بود و فئـودال
مانع مـھـمـی در جـھـت رشـد و  

ـرش آن بــود  انـدیشــمـنــدان  . " گسـت
ـیـکـاری  " لیبرالیسم  از سر تفنن و ب

، در این مـورد  " اندیشه فلسفی "به  
ـیـاوردنـد   خاص لیبرالیـسـم، روی ن
بلکه به نیاز طبقه جدیدی پـاسـخ  

بحث آزادی اجـتـمـاعـی  .  میدادند 
ــاز   ــه نــی ــز ب ــش از ھــر چــی بــی
ـیـد   بورژوازی به کارگر برا ی تول
ارزش اضافه و دست یـافـتـن بـه  
ــا   ــازارھــا بــرای فــروش کــاالھ ب

فـرد و  " اھمیت بحث  .  مربوط بود 
به این برمی گشـت کـه  " فردیت 

ـنـد   ـیـد وب توده انسانی بـایـد از ق
روابط فئودالی رھایی یابـد و بـه  

به تعبیر درسـت  "  انسان آزاد " یک  
تـوده  .  تر به فرد تنھا تبدیـل شـود 

ـرایشـان بـایـد   مردم ھـیـچ چـیـز ب
ــوان کــار   ــز ت ــد ج ــان ــم ــی ن ــاق ب
کردنشان، و فرد بورژوا بـایـد آزاد  
مـی بـود کـه ھـر جـا خـواســت  
سرمایه اش را به آنجا انتقال دھـد  
و مھم تر اینکه بدون ھیچ قید و  
بندی، فرد کارگر را با شرایـطـی  
ــیــکــرد بــه   کــه خــودش وضــع م

ــرد  ــی آزادی ســخــن،  ."  خــدمــت گ
ــت خصــوصــی،   ــکــی ــال آزادی م
آزادی دین و باالخره بـازار آزاد و  
ــرانــه و   ـقــد قــدرت ھـای خــودس ن

خـواسـتـه  "  محدود کردن حاکمیت 
طبقه ای بود کـه مـی خـواسـت  
ـیـد سـود بـه   ـرای تـول جـھـان را ب
ـره خــــودش در آورد  ـیــــطـــ .  ســـ

ـیـسـم   ـرال ـب ـی جھانبگلو در تعـریـف ل
ـرا بـازار   یکی از اصلھای مھم آن

اما حقیقت این اسـت  .  آزاد میداند 
بازار آزاد، اسم رمـز کسـب سـود  
. آوری بــی حــد و حصــر اســت 

نکـتـه ای کـه دربـاره آن یـک  
چـون  .  کلمه ھم اشاره نمـی شـود 

اساسا این فرض است کـه روابـط  
اقتصادی بورژوازی حاکم درسـت  

بـه  "  و صحیح است، فـقـط بـایـد  
ـیـز تـوجـه   حقوق اجتماعی مردم ن

مانند کندی یا بـازرگـان  ." داشت 
ــان  ــودم ــدیشـــه " در  !  خ " حـــوزه ان

ـرال   ـب ـی جھانبگلو، کندی فـردی ل
ـنـده چشـم دوخـتـه   است که به آی
ــاھــان   کــه حــق رأی بــرای ســی

در حـوزه  .  به ارمغان آورد " آمریکا 
اندیشه ایشان مبارزات توده مـردم  

ـقـشـی نـدارد  ـیـای  .  ھیچ ن در دن
واقعی کنـدی اگـر تـن بـه حـق  
رای سیاھان امریکا داد، پیش از  
ــرال بــودن   ـب ــی آنـکــه مـربــوط بـه ل
شخص کنـدی بـاشـد بـه ده ھـا  
. سال مبارزه سیاھان ربـط داشـت 

ــتــه   سـوال ایــن اســت کــه در دس
بندی جھانبگلو کـه روزولـت ھـم  
فردی لیبرال با آرمانھای مترقـی  
معرفی میشود، چرا ایـن حـق را  
برای سیاھان برسمیت نشـنـاخـت؟  
حقیقت این اسـت کـه بـورژوازی  
ــدی   ــن ــریــکــا در زمــان ک در ام
ـبـش   مقاومت اش در مـقـابـل جـن
عظیم سیاھان امریکا به تـه خـط  
رسیده بود برای ھمین ناچـار بـود  

 .کوتاه بیاید 
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  ٥٧ دردنیای واقعی در سـال  
ـران بـه خـیـابـان   توده مـردم در ای
ــریــن   ــت آمــدنــد و یــکــی از بــزرگ
دیکتاتوری ھـای بـورژوازی در  
ــر   مـنـطـقـه خـاورمـیـانـه را بـه زی

بورژوازی کـه دسـتـش  .  کشیدند 
ـقـالب   تنگ شده بـود بـه ضـد ان
ــره   ــرد کــه چــھ ــاه ب ــن اســالمــی پ

ایـن  .  امروزی ترش بـازرگـان بـود 
ـقـالب در دسـتـور کـارش    ضد ان
این بودکه، آزادی سخن و آزادی  
ـریـن الیـه   اندیشه که در عمیـق ت
ھای جامعه نفوذ پیدا کـرده بـود  
و کارگران با شوراھایشان اسـاس  
نظم سـرمـایـه داری را بـه خـطـر  
انـداخـتـه بــودنـد بـه قـول اھـالــی  

. کـنـد "  لـت و کـوب " افغانستان  
بازرگان از اولین مھره ھـای ایـن  

بـازرگـان  . " جریان سرکوبـگـر بـود 
ـفـه خـودش ھـیـچ  "  لیبرال  در وظـی

و ھمانـگـونـه کـه  . شکی نداشت 
مـواضـع  :"  جھانبـگـلـو مـیـگـویـد 

ــرام بــه   ــت سـیــاســی او اعــم از اح
ـر    آزادی  ھای مـدنـی و تـأکـیـد ب

ـتـصـاد   ـیـه اق مالکیت فـردی عـل
ــھــوم   ــه دو مــف ــی بســتــه ب ــت دول

آزادی      کلیدی لیبرالیـسـم یـعـنـی 
ــتــصــادی بــازار و آزادی  ھــای    اق

برای ھمـیـن  ."  فردی نزدیک بود 
در دوران کـوتـاه نـخـسـت وزیـری  
اش ھیچگاه شک نکرد کـه در  

ــه آزادی " جــھــت   ھــای    احــتــرام ب
ـر مـالـکـیـت   مـدنـی و تـأکـیـد ب

ـیـکـار  "  فردی  به روی کارگران ب
ـنـد  بـه زنـان حـمـلـه  .  آتش نگشـای

ـرنـد   ـب نکنند به کردستان یـورش ن
ایشـان درسـت در جـھـت  .....  و  

ـیـن   آزادی اقتصادی بـازار، از اول
فرامینش این بود کـه اعـتـصـاب  
کارگری باید پایان یابـد و ھـمـه  
ـم شـاه   امتیازات حقوقی کـه رژی
در اواخر حکومتش تن داده بـود،  
ــتـه شـد و بــاز پــس   ــنـاخ حـرام ش

 .گرفته شد 
جھانبگلو راست میگوید واژه  

لیبرال زمـانـی بـه یـک فـحـش  
ـبـدیـل شـده   سیاسی دم دسـتـی ت

ـبــاه  .  بـود  یـک جــایـی اگـر اشـت
نکنم اسـمـاعـیـل خـویـی شـاعـر،  
ـیـش اظـھـار نـدامـت   چند سـال پ

واژه  " شدیدی میکرد که چـطـور  
ـرال   ـب ـی در نـزد  )"  آزادی ( زییای ل

ـربـــه ای بـــود کـــه   ایشـــان حــ
اما ظاھرا  .  مخالفانشان را بکوبند 

ــروع دولــت رفســنــجــانــی و   بـا ش
سقوط شوروی، لیبرالیسم در نـزد  
روشنفکران ایران بسیـار عـزیـز ،و  
ــردنــد از   ــران ســعــی ک ــفــک ــن روش

ـرای  (!):" بیرون بیاینـد "  گمراھی "  ب
بسیاری از روشنفکران لیبرال بـعـد  
ــگــر   ــر دی ــک ــالب، روشــنــف از انــق
ــتــی و   ــتــی تــک ســاح شــخــصــی

دولـت  "  .... ئولوژی زده نبود،    اید 
رفسنجانی، خیلی کوشـش کـرد  
چـھـره مـتـعــارفـی از حـکـومــت  
ــرون وسـطــایـی نشــان   اسـالمــی ق

در کـنـار  :"  دھدو بـه ایـن جـھـت 
ـرال   ـب ـی مفھوم آزادی روشنفـکـران ل
بعد از انقالب به دو مقـولـ  تـوسـعـ   
اقتصاد مدرن و جامعه مدنی ھـم  

ـیــدا کـردنـد   تـوجـه ویــژه  و  ."  ای پ
یک کسی مانند موسی غـنـی  
ــتـصــاددان و طـرفــدار   نـژاد، از اق
پروپاقرص بـازار آزاد و سـرمـایـه  
داری، آنگونه که جھانبگلو از او  
روایت میکند، وظیفه روشنفکـران  
ـتـصـادی   را توجـه بـه مسـایـل اق

یـکـی  :"  تعریف کرده و میـگـویـد 
ترین نقایص و کمبـودھـای    از مھم 

روشنفکران مـا فـقـدان آزاردھـنـد   
ـتـصـادی اسـت گـویـی   اندیشـ  اق
ـفـکـران مـا   ـرای روشـن ـتـصـاد ب اق

از نظر  ...  اھمیت و منشایت ندارد 
من اقتصاد زیر بنا اسـت امـا نـه  
. به مـعـنـای مـارکسـیـسـتـی آن 

اقتصاد زیر بنای اندیشه و جامـعـ   
یـک وابسـتـگـی  .... مدرن است 

ــام   ــظ ــن ن ــک بــی ــزدی ــی ن خــیــل
اقتصادی و نظام سـیـاسـی وجـود  
ـم   ـری دارد که اگر آن را نادیده بگـی

آن وقـت ھـمـیـن بـالیـی سـر مـا  
. آید که تا به حال آمده اسـت   می 

چــه در دور  شــاه، چــه بــعــد از  
انقالب، چـه در دور  اصـالحـات،  

ـنـد  ـت  ...اقتصاد آزاد را نادیده گرف
سیستم بـایـد طـوری بـاشـد کـه  
ـرار   حتی اگر آدم بد در رأس آن ق
. گیرد نتواند ضـرر زیـادی بـزنـد 

ـرالـی غـرب    دموکراسی  ـب ـی ھای ل
 " چنین سیستمھایی ھستند 

ـیـسـم   ـرال ـب بله مھمترین اصل لی
یعنی بازار آزاد به روایت صـحـیـح  
ـر سـرمــایـه داری، آن جـریـانــی   ت
ـرن اسـت کـه   است کـه چـنـد ق
زندگی نود و نه درصـد از مـردم  

ایـن  .  را به تباھی کشـانـده اسـت 
ــنــگ   نـظــام مشــخــصـا در دو ج
ـران کـرد  . جھانی تمام دنیـا را وی

ـری   اکنون با حرص و طـمـع سـی
ناپذیرش، اساس حیات بشـری را  

ــده اســت  امــا  .  بــه خــطــر افــکــن
ـرال ایـن   ـب ـی مشکـل روشـفـکـران ل
ـم بـایـد طـوری   است که سـیـسـت
عمل کند که یک کسی مانند  
احمدی نژاد نتوانـد ضـرر زیـادی  

ــد  ــزن ــه آن ب ــکــری و  .  ب روشــنــف
ــکــران در ایــران   ــه  (  روشــنــف ب

ـنـی از ایـن   استثنایی تعداد مـعـی
اساسا مشکلـی بـا شـیـوه  ) طیف 

ــر ایــن جــامــعــه   ــیــد حــاکــم ب تــول
ـنـد و نـدارنـد  ـبـگـلـو  .  نداشت جـھـان

ـراف مـیـکـنـد  از  :"   صادقانه اعـت
ـرال دوره    این جھت روشنفکری لیب
بعد از انقالب از بسـیـاری جـھـت  
ــار   ــک ــه اف ــادی ب ــت زی ــاھ شــب
ـقـالب   روشنفکری قبل و بعد از ان
مشـروطـیـت داشـت کـه در دوره   
رضا شاه پھلوی در افرادی چـون  

ــلــی  ــروغــی شــکــل      مــحــمــد ع ف
یعنی ھمـه  "  .تری پیدا کرد   کامل 

مـفـھـوم  " تالشش در جسـتـجـوی  
ـیـدا  "آزادی  ، به این آرزو خـاتـمـه پ

ـقـش   ـنـد ن ـتـوان میکند که شاید ب
ـیـن   محمد علی فروغی، نقش اول
و آخرین نخست وزیر رضا شـاه را  

یـعـنـی در خـدمـت  .  بازی کننـد 
یک دیکتاتور تمام عیار سرمایه  

یعنی کـمـک بـه شـکـل  .  بودن 
ـــن یـــک حـــکـــومـــت   ـت ـرفــ گــ
ـر بـغـل گـرفـتـن   دیکتاتوری و زی
ھمان حکومـت دیـکـتـاتـوری در  
ـرار   زمانی که در آستانه سقوط ق

 . گرفت 
    ای فلسفـی   اندیشه "  لیبرالیسم  

ـیـاز بـازار  "   است که بر مبنای ن
ــه داری ( آزاد   ــای ــکــل  )  ســرم ش

گرفته و بـه اشـکـال گـونـاگـون  
" شکل اسالمی این  . تداوم یافته 

ـبـگـلـو  "  اندیشه فلسفی  که جـھـان
ـیـای   مدعی است این اواخر در دن
مجازی مطرح است ادامه ھـمـان  
سنت دفاع از استثمار شدید تـوده  

ـیـسـم  .  کار کن جامعه است  لیبرال
ــیـســم ســکــوالر   ــرال ـب ــی اسـالمــی، ل
. ادامه بازرگان و فـروغـی اسـت 

ـران ھـر   جریان روشنـفـکـری در ای
چه قدر در خیال، خود را تـافـتـه  
جدا بافته بداند اما بطـور واقـعـی  
نظرات، دیدگاھھا و عـمـل ایشـان  
در خدمت نظام سرمایه داری در  

حمایتھا این جریـان از  .  ایران است 
کسانی مانند خاتمی و روحـانـی  
و رفسنجانی  در راستـای ھـمـان  
اصل مھم لیبرالیسـم کـالـسـیـک  

ــمــام  .  یــعــنــی بــازار آزاد اســت  ت
انتقادشان به این ختم میشود کـه  
ــد  ــاش ــاکــم ب ــون ح ــان ــد ق ــای . ب

ــان فضــای کســب و   ــن ــری کــارآف
کارشان امنیت داشـتـه بـاشـد نـه  
اینکه فالن امام جمعـه شـھـر بـه  

کمک فرمانده سپاه ھمـانـجـا بـه  
ـر   ـنـد، دولـت بـایـد زی ـت ـف جانش بی
ـنـکـه   ساختھا را فراھم کند نـه ای
ـفـع   خود ھمه کـاره شـود و بـه ن

سـرمـایـه  .  خودش قانون بـگـذرانـد 
خارجی باید حس کـنـد ایـن جـا  
مال خودش است، نه اینکه نـدانـد  
در پایان پنـج سـال سـرمـایـه اش  
کجاست و یا خودش به اتـھـامـی  
ـری   در معرض تھدیـد و دسـتـگـی

دولـت بـایـد بـا قـاطـعـیـت  .  باشد 
شرایطی فراھم کند کـه کـارگـر  
ــیــکــش در   ــیــچ مــوردی ج در ھ
ـنـه تـوسـعـه مـدرن   نیاید تـا زمـی

بعد گویا میشـود در  .  فراھم شود 
مورد فرھـنـگ ھـم حـرف زد و  
البته آنزمان ھم انتقاد در ایـن حـد  
است که سـانسـور طـبـق ظـوابـط  

ـران  "  بـازار آزاد " اصل  !  باشد  در ای
ـــحـــت   ـــاه و  " ت ـــکـــومـــت ش ح

مانند ھمه کره زمین کـه  " ( شیخ 
ـرش   ـر آن گسـت سیطـره خـود را ب

یک ھدف بیشتر نـداشـتـه،  )  داده 
و آن تضمین تولید ارزش اضـافـه  

کمک مھـم  .  و کسب سود است 
این جریان به نظام سـرمـایـه داری  
ھمیشه این بوده که توده مردمـی  

،  " گـام بـه گـام " را قانع سازدکه  
. باید پیش رفـت )  شعار بازرگان (

ـــایـــد   ـــده عـــمـــل  " و ب ـی ـــجــ ـن ســ
ـبـگـلـو  " ( کرد  در  )  توصیه جـھـان

مقابل خشونت بـی حـد و حصـر  
روزانه ای که سرمـایـه داری در  
حق اکثریت عظیم جامعه اعـمـال  

 .میکند 
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اگر چه در کل جھـان امـروز  
احزابی سـیـاسـی کـه مـنـافـع و  
مصالح و خواستھای کارگران را  
ــنــد بــه تــعــداد   ــن ــنــدگــی ک نــمــای
ـنـد،   انگشتان یک دست ھم نیسـت
اما تقریبا در تمام جوامع سرمـایـه  
ــان قــدرت حــزب   ــب داران و صــاح
دارند، بعضا دو حـزب ھـم دارنـد،  
دو حزبی که نـمـاد گـرایشـھـای  
مختلف در صـفـوف آنـھـاسـت و  
البته منافع و خواست ھایشـان را  

حـتـی در  .  نمایندگی می کننـد 
ـران عـمـال دو   کشورھایی مثل ای
جناح و دو دسته سیاسی کـه در  
اردوگاه حاکمان وجود دارند، اگـر  
ــنــاح   ـلــی ایـن دو ج چـه بـه دالی
سیاسی احـزاب سـازمـان یـافـتـه  
نــدارنــد و در حــزبــھــای واحــدی  
سازمانـدھـی نشـده و مـتـشـکـل  
نیستنـد، امـا رسـمـا بـخـشـی از  
سـرمــایــه داری ایـن جــامــعــه را  

ـنـد  ـبـاط  .  نمایندگی مـی کـن ارت
حزب سیـاسـی و جـامـعـه فـقـط  
ـیـسـت،   مسئله ی ما کـارگـران ن
ــلــه   ــئ ایـن درد و مــعــضــل و مس

ـیـز ھسـت  فشـار  .  دشـمـنـان مـا ن
جنبش و تعرضات خـود بـخـودی  
کارگران، احزاب سرمایه داران را  
به جناحھای مختلف تقسیم کـرده  

برخی از این احـزاب  .  و می کند 
ــای   ــش ھ ــار جــنــب ــت فش ــح ت
ــان   ــب کــارگــری بــه اردوی صــاح
ــت، ظــاھــرا   ــه و مــکــن ــای ســرم
ـنـد، و اگـر نـه   دمکرات تر ھسـت
کسی که استثمار می کند سـر  
ـیـمـا بـا   را با پنبه نمی برد، مستق
ـرد و مـی کشـد  . چـاقـو مـی ب

ـرای   چنین احزابی نیاز بورژوای ب
ـرای فـریـب   لحظات بحـرانـی و ب

بدون فریـب نـمـی  .  جامعه ھستند 
شود حاکم دنیای دروغ  و دغـل  

ـر  .  سرمایه داری بود  احـزاب ھـارت
بورژوایی ھم که روشن اسـت، در  
شرایط معمول کـارکـرد خـودشـان  

 .را دارند 
ـرھـه از تـاریـخ   چرا در ایـن ب

بشر حزب یک ضرورت ھر طبقه  
ـیـــل   ـیـــســـت؟ بـــه دلــ ـتـــمـــاعــ اجــ
پیچیدگیھای دنیای مدرن امـروز  
حزب سیاسی بـه یـک ضـرورت  
ھمه کشمکشھای اجتماعی بـدل  

ـم بـا  .  شده است  بـورژواھـای عـال
ـیـات و   بوق و کـرنـا اھـداف و ن
ـیـش   نیازمنـدی ھـای خـود را پ
می برند و البته ایـن سـیـاسـتـھـا،  
ـــھـــای   ـن ــ در راه روھـــا و ســـال
اجتماعات احزابشان تعریف شده و  
ـرای طـرح   ـرنـد و ب شکل مـیـگـی

ـتـی  .  علنی حدادی می شوند  وق
ــرض   ــت ــنــد جــھــان مــع مــی خــواھ
مقابلشان را ساکت کننـد، دسـت  
ـلـی مـی   ـیـن الـمـل به ھیـاھـوی ب
ـنـد، چــنـان در مــورد مسـائــل   زن
مختلف عالم ھیـاھـوی سـیـاسـی  
ــار   ــه در غــب ــد ک ــی کــنــن م
ـیـا بـعـضـا   ھیاھوھایشان حقایق دن

 .گم میشوند 
بطور مثال نه مسلئه فلسطیـن  
و نه خطر صدام شیمـیـایـی و نـه  
تروریزم در افغانستان و نـه خـطـر  

ھـیـچـکـدام  ...  ایران ھستـه ای  
ـیـای   مشکل و معضل اصـلـی دن
ــنــد، مشــکــل   ــت ــس ــی ــروز ن بشــر ام
اصلی انسان و تاریخ بشر استثمار  
ـری   ـراب انسان تـوسـط انسـان و نـاب

ــســت  ــاعــی ــم ــخ  .  اجــت ــاری ــام ت ــم ت
ــای بشــر بــر ســر   ــکــشــھ کشــم
ـری   ـراب ـقـاتـی و نـاب اختالفات طـب
اجتماعی بوده اسـت و نـه مـثـال  
خطر ایران ھسته ای، و یـا دھـھـا  

 ! ھیاھوی سیاسی دیگر 
ــیــاســی   ــیــاب احـزاب س در غ
کارگران، احزاب بورژوایی چـنـان  
سیاستھای خودشان را طرح مـی  
ـنــد، کـه بـعـضــا بـخــشـھــای   کـن
ـرضـیـن بـه   وسیعی از جنبش معـت
وضع موجود را پشت خـود بـخـط  

به واقع سـیـاسـتـھـای  .  می کنند 
احزاب بورژوایی برای حفظ وضع  
ــم مــی   ــنــظـی مـوجــود، وعــظ و ت

ـیـن شـرایـطـی ھـر  .  شوند  در چـن
طرف بایسـتـی، طـرف یـکـی از  

مـثـال در مـورد  !  آنھا ایستاده ای 
فلسطین شما طرف ھـر کـدام را  
ـری فـقـط و فـقـط آب بــه   بـگـی

در  .  آسیاب بورژواھا ریـخـتـه ای 
ـران   مورد ماجـرای ھسـتـه ای ای
نیز ھمین بود، جانب ھر کـدام از  
طرفین دعوا می ایستادی جانـب  
یک بخش از سـرمـایـه داران را  

ـرای  .  میگرفتی  در این میان و ب
مقابله با این وضعیـت، کـارگـران  
نباید بی حزب باشـنـد، و احـزاب  
کارگری نباید غایب و منفعل و  

باید قـادر بـاشـنـد  .  یا پرت باشند 
ــاســی و   ــی ــال تــحــوالت س ــب در ق
اجتماعی رادیکالترین سیاستھـای  

 .ممکن را ارائه بدھند 
کارگران برای حـل مـعـضـل  
اصلی باید حزب سیاسی خـود را  
داشته باشند، سندیکا و اتـحـادیـه  
و مجمع عمومی و دھھا تشـکـل  
دیـگــر کــارگـری الزم انــد، امــا  
ـنـد و جـای حـزب   ـیـسـت کافی ن

ـرنـد  الزم انـد  .  سیاسی را نمی گی
اما مشکل اصلی را حـل نـمـی  

ــنــد  ــن کــارگــران بــدون حضــور  .  ک
ـیـسـتـی، عـمـال   سیاسی سـوسـیـال
ــنــد مشــکــل اصــلــی   نــمــی تــوان
زندگی خودشان و بشریت را حـل  

ـبـل  .  کنند  برای کارگران جھان ق
از ھر چیز، یک حزب سـیـاسـی  

اما حـزب کـارگـران  .  ضروریست 
ـیـــســـت؟ چـــه   ــ چـــگـــونـــه حـــزب
مشخصاتی یک حزب را حـزب  
ـر اسـاس   کارگری می کـنـد؟ ب
کدام سند و مدرک یک حـزب  

 بورژوایست و یا کارگریست؟ 
ـیـسـت   آیا حزب کارگران حـزب
که اعضاء آن ھمگی کارگرنـد؟  
عضویت کارگران در یک حـزب  
سیاسـی خـوب اسـت امـا شـرط  

ـیـش  . کافی نیست  بدون شـک پ
ــک   ــودن ی ــارگــری ب شــرط ک
سـنـدیــکـا و یــا یــک اتــحـادیــه  
کارگری، کارگـر بـودن اعضـاء  
ــران   آنــھــاســت، امــا حــزب کــارگ
ــیــســت کــه اعضــایــش   حــزبــی ن

کارگر باشنـد، و در عـیـن حـال  
سیاستھایش ضد برابری و آزادی  

بطور مـثـال حـزب کـارگـر  . باشد 
انگلستان دشمن کارگران است نه  

حزبی که یک خط  !  دوستار آنان 
ــرد   ــر زن و م ــراب ــقــوق ب ــیــه ح ــل ع
ننویسد ھم حزب کارگران نیسـت،  
حزبی که ھمه تـالش و ھـدفـش  
رفع ستم ملی باشد ھم کارگـری  
ـبـان و   ـقـالل طـل نیست، حزب اسـت
ملی گـرایـان حـزب بـخـشـی از  

ـیـل احـزاب،  .  بورژواھاست  ـب این ق
احزابی نیستند که علیه استثـمـار  

 .انسان می جنگند 
حزب کارگران ھمان حزبیست  
ــتـھــای کــارگـری را   ــیـاس کـه س
تعقیـب مـی کـنـد، حـزبـی کـه  
آزادی بیقید و شرط نوع انسان را  
ــافــع کــل   ــد و مــن مــی خــواھ
ــت و   ــاس ــارگــران را در ســی ک
ـنـدگـی مـیـکـنـد  . پراتیکش نمـای

ــدگــان   ــد کــنــن ــولــی کــارگــران ت
مایحتاج جامـعـه انـد و انـدیشـه،  
شاید یکی از بزرگترین نیـازھـای  

ــاشــد  حــزب کــارگــران  .  انســان ب
آزادی کارگران را در گرو آزادی  
ـنـد و   بی قید و شرط بیان می بی

حـزبـی کـه  .  ارزیابی مـی کـنـد 
برابری انسان و آحاد جامعه را در  
لوح و برنامـه خـود دارد، حـزبـی  
که برای برابری نوع انسان تـالش  
ـنـھـای   می کند و فریب تئوریسـی
دنیای وارونه را نمی خورد، حزب  

حزب کارگران در  .  کارگران است 

قبال کـل مسـائـل و مـعـضـالت  
اجتماعی و سـیـاسـی مـوضـع و  
سیاست جداگانـه دارد، مـخـالـف  
اعدام و شکنجه و سانسور و بـی  
ــوقــی احــاد جــامــعــه اســت  ــق . ح

مخالف جنگ و کشتار اسـت و  
ـریـن حـزب مـمـکـن   صلح طلب ت

ـرای  .  است  اھل انقالب است نـه ب
ــرای حــل   ــیـد تـوحــش، کــه ب تـول
عواملی که توحش را به بشـریـت  

ــد  ــن ــل مــی کــن ــحــمــی حــزب  .  ت
ـیـن   کارگران ممکن است حتـی ب
کارگران بیگانه باشد، اما دیر یـا  
زود کارگران حزبشان را خـواھـنـد  

ــت  ــاف و در کـــوران حـــوادث  !  ی
اجتماعی دوست و دشـمـنـشـان را  

 .بازخواھند شناخت 
اینجا روی سخنم بـا رفـقـای  
کارگریست که این روزھـا یـک  
پایشان اوین است و یک پـایشـان  

ــری  روی  .  در تــجــمــعــات کــارگ
سخنم با خیل کارگرانیـسـت کـه  
به ضرورت تغییر عمیق مناسبـات  
. نابرابر سرمایه داری رسـیـده انـد 

کارگری که پایش به زندان مـی  
ــد بــخــواھــد و یــا نــخــواھــد   ــت اف

کارگر سیاسی بـایـد  .  سیاسیست 
به گـمـان مـن  .  حزب داشته باشد 

ـیـسـت کـارگـری بـه   حزب کمـون
ـرنـامـه و سـیـاسـتـھـایـش   استناد ب
ــی و   ــالب ــارگــران انــق ــزب ک ح

 .کمونیست این جامعه است 
 !رفقا حزب خود را اشغال کنید 

 کارگران و حزب سیاسی
 منصور ترکاشوند
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 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

ھای آفریقای جنوبی کـه    ای دانشجویان دانشگاه   اعتراض سه ھفته 
ھـا پشـیـمـان کـرد، بـار    درصدی شھـریـه   ١٠٠ دولت را در نیت افزایش  

ـر اخـبـار   ـی ـقـای جـنـوبـی را بـه سـرت ـراضـات در آفـری دیگر اخبار اعت
 . اعتراضات راند 

ـیـش کـارگـران    ”World Economic Forum“نھاد   چندی پ
ـریـن  " آفریقای جنوبی را برای چھارمین سـال مـتـوالـی   ـتـانـت ت ـی ـل مـی

داران ایـن کشـور از نـظـر    طبقه حاکـمـه و سـرمـایـه .  خواند "  کارگران 
تصاحب سھم ثروت، رده سوم در دنیا را بـه خـود اخـتـصـاص دادنـد و  

ھای زحمتکش آفریقای جنوبی، با ھمه ثروتی که از سـر و کـول    توده 
بارد، در زمره فقیرترین مردم قاره آفریقا قرار دارنـد؛ طـوری    جامعه می 
ـر گـزارش شـده    ٥٣ که زندگی   ـر خـط فـق درصد بنابه آمار دولتی زی

اعـتـصـاب    ١٤٧٤٠ اعتـصـاب از    ٢٣٠٠ پلیس آفریقای جنوبی  . است 
ـر تـعـداد اعـتـصـابـات    ٢ را، که    ٢٠١٥ و    ٢٠١٤ ثبت شده در سال   ـراب ب

 . گزارش کرده " خشن "اند، اعتراض    گزارش شده   ٨ و    ٢٠٠٧ ھای    سال 
ـری،  : سئوال این است  ـراب ـروت و نـاب با این ھمه اعتراض، این ھمه ث

ـرضـی کـه   این طبقه کارگر میلیتانت و این جوانان و دانشجویان مـعـت
ـنـدی در عـبـور از ایـن    زورگوئی را قبول نکرده اند، چرا گام  ـل ھای ب

تواند این باشد که ھنوز بـخـش    شود؟ یک جواب می   شرایط دیده نمی 
کـنـگـره  " مھمی از طبقه کارگر، گرچه درگیر اعتراض است، اما بـه  

از ایـن حـزب ھـم بـایـد  .  که حزب حاکم است توھم دارد "  ملی آفریقا 
 .عبور کرد 

گام نخست : آفریقای جنوبی
 در عبور از این تناقض

ـرنـامـه   ٢٥ بیش از    ٢٠١٥ نوامبر    ١٢ ھای کارگری، روز    به دعوت اتحادیه  ھـای    ھزار نفر در اعتراض بـه ب
ھا ریختند که ایـن اعـتـصـاب عـمـومـی    جدید ریاضت اقتصادی در شھرھای یونان و عمدتا در آتن به خیابان 

ـیـش    کارگران یونان که در سال .  ساعته با سرکوب پلیس روبرو شد   ٢٤  ھای منتھی به انتخاب حزب سریـزا، ب
ـر طـرح   ٢٠ از   ھـای ریـاضـتـی    بار دست به اعتصاب عمومی مھم و خبرساز در سطح بین المللی زده و در براب

دولت و احزاب پیشین مقاومت کرده بودند، اکنون بار دیگر و با تجربه زندگی زیر سیـطـره حـزب دیـگـری از  
ـر جـامـعـه تـحـمـیـل    قطب سرمایه داری که لباسی از نوع دیگر پوشیده اما در صدد است ھمان طرح  ھـا را ب

سئوال این است که نقطه پایان بر ایـن دور بـاطـل دسـت  .  کند، به خیابان آمده و اعتراضات را پی گرفته اند 
به دست شدن قدرت دولتی از حزبی به حزب دیگراز ھمان طبقه، کی فرا خواھد رسید؟ یک چـیـز مـعـلـوم  

جنبش از نوع دیگری، که توھمی به انتخابات و دمکراسی نـداشـتـه  .  است که خود بخود اتفاق نخواھد افتاد 

 بازگشت به اعتراض: یونان 

بخش فارسی رادیو آلمان در گزارشی درباره بیکاری و اشتغـال در  
ـنـد کـه عـامـل    بسیاری از کارشناسان تاکید می :  نویسد   ایران می  کن

ـتـصـادی و    اصلی در وخامت اقتصادی ایران سیاست  ھای ناکارآمد اق
ـتـه بسـیـاری از   ـرده اسـت؛ فسـادی کـه بـه گـف فساد بسـیـار گسـت

ـیـالز،  .  اقتصاددانان در ایران سیستماتیك شده است  ـتـه سـعـیـد ل بـه گـف
ـقـه    مشکل فساد اقتصادی ایران نه تنھا در تاریخ ایـن کشـور بـی  سـاب

ـنـد  ". ھمتاست   در تمام خاورمیانه بی "است، بلکه   اینھا امـا نـمـی گـوی
ـرای   ـتـصـادی ب که مابه ازاء این فساد اقتصادی و ورشکـسـتـگـی اق

ـنـد کـه  .  مردم کارگر و زحمتکش در این جامعه چـیـسـت  نـمـی گـوی
ـبـاه کـردن زنـدگـی   جمھوری اسالمی در تمام دنیا و بـخـصـوص در ت

ـر را    ٨٠ ای با حدود    جامعه .  مردم رژیمی منحصر بفرد است  ـف میلیون ن
ـر و نـداری نـگـه داشـتـه و ھـر روز اوضـاع   بیش از سه دھـه در فـق

 . شود   تر می   معیشتی مردم از روز قبل بدتر و وخیم 

 ھمتاست جمھوری اسالمی بی

" اتـحـادیـه کـارگـران مـاشـیـن سـازی " خبری درباره آخرین توتفق بین    / org.labornotes://httpسایت  
آن حـق  " ،  " این جایـزه " گوید در پشت ارقام    می .  آمریکا و یکی از شرکتھای ماشین سازی منتشر کرده است 

یکی از دستآوردھای مھمـی کـه کـارگـران در طـول  :  و این فالن یک سکوت خوابیده " این انعام " "االمتیاز 
است که اکنون اتحادیه در مذاکراتش آن را بـه مـرور  " حقوق بازنشستگی "ھا مبارزه به دست آورده بودند    سال 

 .به مدیریت پس داده است 
اش را فدای سود سرمایه کـنـد، بـعـد از    سالگی مجبور است زندگی   ٧٠   –  ٦٠ یعنی کارگری که تا  

این یکی از خصائص امروز نھادھای کارگری در غـرب اسـت کـه،  !  شود   بازنشستگی به امان خدا رھا می 
کند، اما در فردایی که دیـگـر    می "  اش   نمایندگی "فروشد و تشکل کارگری ھم    امروز کارگر کارش را می 

 ! عضو این نھاد نیست، زندگی و آینده اش به خودش مربوط است 

 از خصوصیات بیزنس یونیونیسم 

ـیـاردر وال مـارت    ١٢ گاردین روز   ـل نوامبر مطلبی درباره دستمزد زیر خط فقر کارگران شرکت مالتی مـی
(Wal-Mart)    ـری آدم را ـیـن خـب ـیـدن یـک چـن منتشر کرده بود که جدا از تحلیل و تفسیر خود خبر، شـن
ـیـل  . کند   مضطرب می  نوشته است بر مبنای یک تحقیق، بسیاری از کارگران وال مارت در آمـریـکـا بـه دل

گـذرنـد و یـا ھـم    کنند، یا اصال از خیر نھار مـی   فقر و دستمزد کم، یا نھارشان را با ھمکارانشان تقسیم می 
ـرنـد !  دزدند   نھار ھمکارانشان را می  ؟  ! این وضعیت کسانی است که کار می کنند و ظاھرا دستمزد می گـی

ـر   حال به وضعیت حقوق و دستمزد کارگران در ایران فکر کنید که با آن دستمزد چندرغاز بارھا زیر خـط فـق
 شود کرد؟    چه می 

 می کند؟" دزدی"چرا کارگر 
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ــزاب   ــحــث اح ــن ب ــمــتــری ــھ م
پارلمانی در پارلمان استان انتـاریـو  

ـر   ـب ، مـوضـوع  ٢٠١٥ در ماه اکـت
پولی بود که دولت این استان بـه  
سه اتحادیه معلمـان داده بـود تـا  
مخارج پروسه مذاکره را پـوشـانـده  

یکی از دو طرف این بحث  .  باشد 
حزب محافظه کار، حزب اصلـی  
اپوزیسـیـون اسـت کـه واویـال راه  
ـرال پـول   ـب انداخته بود که دولت لی
مالیات دھندگان را خرج معلـمـان  

پالتفرم و وعده اصلـی  . کرده است 
ــن   ــی ــمــپ ــزب در دوره ک ــن ح ای

ھزار نفر    ١٠٠ اش اخراج    انتخاباتی 
ـتـی   از کارگران و کارمـنـدان دول
بود که بخشی از معلمـان را ھـم  

در این بـحـث و  .  گرفت   در بر می 
ـرال   ـب ـی بخصوص حمله بـه دولـت ل
انتاریو از این سـر و تـوسـط ایـن  
ـنـوعـی   جریان ارتجاعی، آدم را ب
ــه یــک مــوضــع   خــود بــخــود ب
دفاعی و حتی جانبدارانه از کـار  

امـا بـایـد  .  دولت لیبرال می رانـد 
چشمھا را باز کرد و به قضیه از  

اینـکـه در  !  سر دیگری نگاه کرد 
ــیــن چــه بــالئــی بــه ســر   ایــن ب

 !ھا می آید   اعضای این اتحادیه 
 

 جدال معلمان با دولت
کانادا ھم مـثـل بسـیـاری از  
کشورھای غربی در چـنـد سـال  
ــد اعــتــراض و   ــاھ ــه ش گــذشــت
اعتصابات مھمی بوده که بعـضـا  
بخاطر وقایع مھمتری در گـوشـه  
ــن   ــان، ای ــھ ــن ج ــگــری از ای دی
اعتراضات آن جایگاه مھمی کـه  

یـکـی از ایـن  .  باید، پیدا نکردند 
ــز   اعــتــراضــات جــنــگ و گــری
معلمان و دیگر کـارگـران بـخـش  

ـیـمـارسـتـان  ھـا و    خدماتی مـثـل ب
ھا با دولتھای اسـتـانـی    شھرداری 

ـرداری  . ھـــا بـــوده اســـت   و شـــھــ
ـتـاریـو   مشخصا معلمان اسـتـان ان
چــنــد ســالــی اســت در جــدالــی  
. سخت با دولت این استان ھستنـد 

با قدرت و آرای باالئی به دولـت  
التیـمـاتـوم اعـتـصـاب دادنـد کـه  

ـلـه بـا طـرح  ھـای    حاضرند به مقاب
ـرونـد  شـاھـد  .  ریاضت اقتصادیش ب

و  "  کم کاری " اعتصاب در شکل  
ـیـن شـاھـد  " کارشکنی " و ھمـچـن

ــد اعــتــصــاب مــقــطــعــی و   ــن چ
ـم   اخـطـاری ھـم بــوده  دولــت بــا  .  ای

تاکتیکھای متـعـددی در صـدد  
شکسـتـن عـزم و اراده مـعـلـمـان  
ــه   ــدن ب ــشــی ــخ ــق ب ــحــق بــرای ت

 . مطالباتشان بوده است 
 

 اتحادیه" مخارج"پرداخت 
ــو   ــاری ــت ــم کــه دولــت ان ــت ــف گ
ـره   ـــذاکـــ ـــه م ـروس ـــارج پـــ ـــخ م

ـبـل    اتحادیه  ـق ھـای مـعـلـمـان را ت
گـرچـه در ایـن بـاره  .  کرده است 

ام که آیا ایـن    تحقیق زیادی نکرده 
ـفـاقـی   ـیـن ات اولین باری است چن

افتد یا نه، امـا بـا آشـنـائـی    می 
ــن   ــا پــروســه مــذاکــره بــی کــه ب

ھا و مدیریت دارم، بسـیـار    اتحادیه 
رسد که مدیریـت    بعید به نظر می 

شرکتـی مـخـارج یـک تشـکـل  
ـروسـه  ـقـل را در ھـیـچ پ ای    مست

 Howardاتفاقا  !  پذیرفته باشد 
Levitt   کــه یــکـی از وکــالی

ــارگــر و   ــن ک ـی ــات بــ ــالف اخــت
ـرمـــاســـت، در روزنـــامـــه   کـــارفــ

چـاپ کـانـادا  "  فاینانشال پسـت " 
ــتـه بــود کــه در مــدت     ٣٧ نـوش

ــول بــررســی   ــی کــه مشــغ ســال
ـرونــده  ــنـی اســت،    پ ــی ــنــچـن ھــای ای

ھیچوقت نشینده بوده کارفرمائی  
ای را تقبـل کـرده    مخارج اتحادیه 

ھا معـمـوال بـا حـق    اتحادیه !  باشد 
ــن   ــت اعضــایشــان چــنــی عضــوی

ـنـد   مخارجی را می  ـتـی  .  پوشان وق
ــاشــد و   ــت ب کــه مــدیــریــت دول
ـر ذره   ھرگونه خرج و مخارجی زی
ــون قــرار   ــوزیســی ــن احــزاب اپ بــی

ــیـن زد و    مـی  ـرد، یــک چــن گــی
تـوانـد نـام    بندی فقط رشـوه مـی 

مھمتر اینکه دولت انتاریو  !  بگیرد 

ـیـون دالر    ٤ نزدیک به   ـل بـه  ( مـی
گفتـه یـک روزنـامـه سـراسـری  

برای این موضوع به ایـن  )  کانادا 
سه اتحـادیـه داده و ھـیـچـگـونـه  
ـلـغ   رسیدی ھم از آنھا که این مـب

ــرج چــه چــیــزی کــرده  انــد،    را خ
واقعیـت امـر ایـن  .  نخواسته است 
ـیـون دالر پـول    ٤ است کـه   ـل مـی

ـیــسـت  و ســه اتـحـادیــه  !  کـمـی ن
ـروسـه   مزبور، با مخارج معمولی پ
ــخــت و   ــا ری ــی ب مــذاکــره، حــت
پاشھای معمولی ھم سالھا نـمـی  

ـیـون دالر را خـرج    ٤ توانند   ـل مـی
 .کنند 
 

 ای استقالل تشکل توده
جزئیات اینکه این پـول خـرج  
چه چیزی شده و چـقـدر بـه ھـر  
کدام از اعضای کمیته مـذاکـره  
رسیده و یا اصال نرسـیـده چـیـزی  

مسئلـه اصـلـی  .  گفته نشده است 
ـیـسـت  اصـل  .  نوشته حاضر ایـن ن

مسئله این است که چرا تشـکـل  
ـقـدر   ـن کارگری باید با مدیریت ای
خودمانی باشد کـه عـمـلـکـردش  

 ابھام برانگیز بشود؟  
جــا دارد اشــاره کــنــم کــه  

ـــوده  ـــکـــل ت ـــالل تش ـق ــ ـت ــ ای    اس
ـر از ایـن    موضوعی بسـیـار فـرات
است که آیا تشـکـل مـورد نـظـر  
ـرمـــا و دولـــت   تـــوســـط کـــارفــ
ـنـدی شـده   کارفرمـایـان سـرھـم ب

صرف اینکه تشکلـی  . باشد یا نه 
ــنـدیــکـاھــای زرد حــزب   مـثــل س
ــثــل   ــلـوی و یــا م ــیــز پــھ رسـتــاخ
شوراھای اسالمی کـار و خـانـه  
کارگر بھشتی و حزب جمـھـوری  

بندی نشده بـاشـد،    اسالمی سر ھم 
. برای مستقل بودن کافی نیسـت 

که تشکلی منافع طبقـاتـی    ھمین 
کارگران را بـا مـنـافـع دولـت و  
کارفرما قاطـی کـرد، تشـکـلـی  

 . غیرمستقل است 
نکته مھم دیـگـری کـه الزم  
ــنــســت کــه   ــیــح دارد ای بــه تــوض

منظور این نیست اگـر تشـکـلـی  
خرج و مخارجش را از دولت و یـا  
کارفـرمـائـی طـلـب کـرد،الـزامـا  

مبـارزه  .  تشکلی غیرمستقل است 
ـبـاتـی را    کارگران می  تواند مطـال

به کارفرما و دولت تحمیل کـرده  
ـر   باشد که دولت مـجـبـورشـود، ب
اساس تعھدی که قانونا پذیرفته،  

ـنـه  ھـای تشـکـل    برخـی  از ھـزی
ــل کــنـــد  ــارگــری را تــقــب . ک

ھمچنانکه یک چنین بندھـایـی  
ـفـاق   ـریـب بـه ات در اسـاسـنـامـه ق
سندیکاھای کارگـری در غـرب  

این بندھـا حـاصـل  .  گنجانده شده 
توازن قوا بین کارگر و کارفـرمـا  
ـرای   در دوره مـبـارزه کـارگـران ب

ـنـد  امـا اگـر  .  ایجاد تشکل ھسـت
ـنـدھـائـی را در   تشکلی چنیـن ب

اش نـداشـتـه بـاشـد و    اسـاسـنـامـه 
گرفتن پول برای اھداف خـاصـی  
از کارفرما را به اطالع اعضایش  

شـود در    نرسانـده بـاشـد، آیـا مـی 
مستقل بـودن آن تشـکـل شـک  

 ! کرد؟ 
 

 علنیت و شفافیت
ـران در   ـقـــــش کـــــارگــــ نــــ
سندیکاھای کارگـری در غـرب  

. ای اسـت   بسیار محدود و حاشیه 
ھمانند دخالت شھرونـدان در رأی  

ھای پارلـمـانـی اسـت کـه    گیری 
ــن رأی  ــخــت ــد از ری ــع شــان راه    ب

ـتـی کـارگـر  . بازگشتی ندارند  وق
ــرف   ــنــدیــکــا ح از اتــحــادیــه و س

ـرون از    می  ـی زند، آن را نـھـادی ب
کنـد کـه بـه آن    خود مجسم می 

ـردازد تـا در    ماھیانه مبلغی می  پ
مواقع اضطراری کسی را بعنـوان  
وکیل مدافـعـش بـه دادگـاه حـل  

ــتــد  ــرس ــف ــتــالفــات ب بــه نــدرت  .  اخ
ــارگــری را ســراغ    مــی  ــود ک ش

" اتحـادیـه ای " گرفت که خود را  
ـنـکـه اتـحـادیـه نـھـادی  .  بدانـد  ای

بیرون از زندگی و سوخت و سـاز  

ــه و   ــجــرب ــت، از ت ــارگــر اس ک
ای اسـت کـه کـارگـر در    رابـطـه 

زندگی روزمره خود به آن رسـیـده  
زد و بند با کارفرمـا، بـاال  .  است 

کشیدن اموال اتـحـادیـه، تـوطـئـه  
برای دور نگه داشـتـن کـارگـران  
در ســوخــت و ســاز اتــحــادیــه و  
ـیـه کـارگـرانـی کـه   توطئه بر عل
ــیــت   ــن ــل ــیــت و ع ــفــاف خــواھــان ش
ـلـخ و   ھستند، متأسفانه تاریخی ت

ـیـت و  " ھمین  .  طوالنی دارد  ـن عـل
ـرای کـارگـران عضـو  "  شفافیت  ب
ــران    ھــای تــوده   تشــکــل  ای کــارگ

ــاالئــی اســت  ــت ب ــز اھــمــی . حــائ
شفـافـیـت  " کارگران بیخود شیفته  

مـی خـواھـنـد  .  نیستند " و علنیت 
ـرده چـه آشـی   بدانند که پشـت پ

اگـر بـه  .  شـود   برایشان پخته مـی 
اخبار مبارزات کـارگـری تـوجـه  
کنید، ساالنه با اخبار مـتـعـددی  

ـــد " از   ـن ــ ـرارداد بـــا زد و ب " قــ
(Sweetheart contract)  

مـعـلـمـانـی  .  برخورد خواھید کـرد 
که چندین سال است در جـنـگ  
ـتـاریـو   و گریز با دولـت اسـتـان ان

ــرح  ــنــد و در واقــع ط ــت ھــای    ھس
ریاضتی این دولت را بـه چـالـش  

ـنـد کـه    کشیده  اند، از کـجـا بـدان
مسئولین سـه اتـحـادیـه فـوق در  

میلیون دالر تـعـھـداتـی    ٤ ازاء آن  
 ! به دولت نداده اند؟ 

ما بر ایـن سـیـاسـت تـأکـیـد  
ــریــن    کـرده  ــت ـران بــھ ــم کــه در ای ای

تواند کارگران را    تشکلی که می 
متحد و نمایندگی کنـد مـجـمـع  

ــا  .  عــمــومــی اســت  ــطــه ب در راب
کارگران در غـرب، جـائـی کـه  

ھـای    کارگران ھم اکنـون تشـکـل 
خودشان را دارند و برای متشکـل  
شدن معموال و الزاما با سـرکـوب  
ـرو   ـتـی روب ـنـد سـن ـب ـر و ب و بـگـی
نیستند، کمتر این بحث را مطـرح  

اما در ھمیـن غـرب ھـم  .  ایم   کرده 
تنھا زمانی منافع کـارگـران بـه  
نحو بھتری نمایندگی خواھد شـد  

ھـای مـوجـود    که ھمـیـن تشـکـل 
کارگری بر مجامع عـمـومـی و  
ـر کـارگـران   ـیـشـت دخالت ھر چه ب

این بـحـث را  .  متکی شده باشند 
ـبـال   باید در فـرصـت دیـگـری دن

 .کرد 

 
  !وقتی مدیریت مخارج اتحادیه را می پردازد
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ھا و  اعتصاب کارکنان فروشگاه -ایتالیا 
 توزیع کنندگان مواد غذایی

آبان، کارکـنـان فـروشـگـاه ھـا و تـوزیـع    ١٦ روز شنبه  
ــراض بــه   ــت ــیــا در اع ــتــال ــنــدگــان مــواد غــذایــی در ای کـن
ـراردادھـای کـاری خـود، دسـت بـه   دستمزدھای نـازل و ق
ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاب زدن ـت  .اعـــــــــــــــــ

ـراردادھـای کـاری و   اعتصاب کنندگان، خواستار تمدید ق
ـر  . نیز بھبود دستمزد ھای خود ھستند  ـی در ھمین زمینه، دب

ـیـا، اعـالم   ـتـال فدراسیون کارکنان تجاری و گردشـگـری ای
ھزاران نفر از کارگران زن و مردم در ایـن اعـتـصـاب  " : کرد 

ـیـز  .  شرکت کرده اند  ـرگـزاری ایـن اعـتـصـاب ن ھدف از ب
دستیابی به یک قرارداد عمومی اشتغال در سـطـح مـلـی  

 " .است 
وی ھمچنین در مورد دسـتـمـزد دریـافـتـی کـارگـران   

ـنـدگـان مـواد   مشغول به کار در فروشگاه ھا و تـوزیـع کـن
برخی از کارکنان در ایـن بـخـش ھـا، از  " :  غذایی، گفت 

حدود دو سال پیش تا کنون موفق به دریافت حـقـوق خـود  
 " .نشده اند 

اعتراض فعاالن مدنی به  -افغانستان 
 سنگساریک دختر درغور

آبـان، در    ١٥ فعاالن مدنی افغان در کابل، روز جمعـه  
واکنش به سنگسار یک دختـر جـوان در والیـت غـور در  

آمـیـز    مرکز افغانستان، دست به راھپیمایی و تجمع اعتـراض 
 .زدند 

ـیـش، از    مقام  ھـای مـحـلـی در والیـت غـور ده روز پ
ـر  کـه رخشـانـه نـام داشـت، بـه دسـت    سنگسار ایـن دخـت

 .مخالفان مسلح دولت افغانستان خبر دادند 
سـی    بـی   عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به بـی 

ـر در یـک دادگـاه صـحـرایـی در     ٤٥ گفت که این دخـت
" زنـا " کیلومتری شھر فیروزکوه، مرکز این والیت، به اتھـام  

ـبـی  .  به سنگسار محکوم شده بود  ـتـه آقـای خـطـی بـه گـف
ـرل   ـت محل برگـزاری ایـن دادگـاه و اجـرای حـکـم در کـن

 .شورشیان مسلح مخالف دولت افغانستان است 
ـر از سـوی مـقـام  ھـای    یک ھفته پس از تایید این خب

محلی، رادیو اروپای آزاد، ویـدئـویـی را از جـریـان اجـرای  
 .منتشر کرد   سنگسار رخشانه حکم  

کنندگان در تجمعی که در کابل برگزار شد بـا    شرکت 
ھـای مـحـلـی والیـت غـور،    انتقاد از دولت مرکزی و مقام 

ـیـق در   خواستار برخورد جدی با عامالن این قضیـه و تـحـق
ـتـی والیـت غـور    مورد عملکرد مسئوالن و مقام  ـی ھای امـن

 .شدند 
ـیـه خشـونـت و    این شرکت  ـنـدگـان شـعـارھـایـی عـل کن

 .گرایی سر دادند   افراط 
ـتـی در   حدود دو ماه پیش نیز قاضی یک دادگـاه دول

بـه شـالق مـحـکـوم کـرد و  "  به جرم زنـا " غور، دو جوان را  
 .حکم آنھا در مالء عام به اجرا گذاشته شد 

 
ھزاران نفر علیه بد رفتاری با  -اسپانیا 

 زنان دست به تظاھرات زدند
این شعار ھـزاران  .  " خشونت علیه زنان را متوقف کنید " 

ـبـه  ـر   ٧ تظاھرکننده اسپانیایی است که روز شن ـرای    نـوامـب ب
اعتراض به بدرفـتـاری ھـای خـانـگـی و خشـونـت ھـای  
ـیـا   جنسی علیه زنان به خیابان ھای مادرید، پایتخت اسـپـان

 .آمدند 
ـربـانـی    ٤٥ اولگا آرانزا که یک معلم   سـالـه و خـود ق

ایـن مـھـم اسـت کـه  " :  خشونت خانگی است، می گـویـد 
ـنـد  مـن یـک  .  افرادی مثل من امروز راھپیمایی می کـن

نمونه از زنانی ھستم که از خشونت خانگی نجـات یـافـتـه  
ـنـد از   اند و این یعنی تمام زنان قربانی بدرفتاری می تـوان
ـر را دارنـد  . خشونت رھایی بیابند، زیرا لیاقت زندگی بـھـت

 " .شما واقعا می توانید آزاد شوید 
به نظـر مـن  " :  یکی دیگر از تظاھرکنندگان می گوید 

مھم است که ما مردان ھم سھمی در این اعتـراض داشـتـه  
پیام روشن ما به زنھا ایـن اسـت کـه آنـھـا در ایـن  .  باشیم 

ـم  ـی . کارزار علیه خشونت جنسی تنھا نیستند و ما با آنـھـائ
ـم،   ـرسـی ـیـک تـری ب اگر بخواھیم به یک جامعه دموکـرات

 " .مبارزه با خشونت مرحله مھمی است 
ـر    ٤١  اسپانیا تاکنون در    ٢٠١٥ تنھا از ابتدای سال   زن ب

در عـیـن  .  اثر خشونت مردان جان خود را از دست داده انـد 
به این سـو    ٢٠٠٨ حال خشونت علیه زنان در اسپانیا از سال  

 .کاھش یافته است 
ـر کشـورھـای   موارد خشونت خانگی علیه زنان در سای
ـر از   ـیـشـت اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و ایتالیـا بسـیـار ب

از سوی دیـگـر در مـیـان کشـورھـای جـھـان،  . اسپانیاست 
دولت ھا و سازمان ھای مردم نھاد اروپایی از جملـه فـعـال  

بـه گـزارش  .  ترین ھا برای دفاع از حـقـوق زنـان بـوده انـد 
شورای اروپا، اسپانیا در این میان با قانـونـی کـه در سـال  

ـیـه زنـان    ٢٠٠٤  تصویب کرد، پیشتاز مبارزه با خشونت عـل
 .در اروپا شناخته می شود 

در   تظاھرات دگر باشان جنسی -آرژانتین 
 بوئنوس آیرس

ـیـن در   ـت ـتـخـت آرژان ـنـوس آیـرس پـای صدھا نفر در بـوئ
ـر   ـراب راھپیمایی ساالنه ای که به منظور حمایت از حقـوق ب
ـرگـزار مـی   و مخالفت با تبعیض علیه دگرباشان جنسـی ب

 .شود، شرکت کردند 
بیشتر دگـربـاشـان  "  پذیرش " تظاھرکنندگان که خواستار  

جنسی در اجتماع بودند، پیش از رفتن بـه سـوی پـارلـمـان  
 .مقابل کاخ ریاست جمھوری آرژانتین تجمع کردند 

سازماندھندگان این تظاھرات می گویند با اینکار ھـم  
دست آوردھای گذشته را جشن گرفته اند و ھـم خـواسـتـار  

 .حقوق اجتماعی بیشتری برای دگرباشان شده اند 
ـیـن  آرژانتین اولین  ـنـج   کشور آمریکای الت اسـت کـه پ

 .سال پیش ازدواج ھمجنسگرایان را قانونی اعالم کرد 
 
 

سابقه کارکنان شرکت  اعتصاب بی -آلمان 
 ھانزا ھواپیمایی لوفت

خدمه پرواز شرکت لوفتھانزا آلمان در سومیـن    اعتصاب 
ـرواز در   روز از آغاز آن باعث لغو نزدیک به یـک ھـزار پ

 .فرودگاه ھای فرانکفورت، دوسلدورف و مونیخ شد 
خدمه پرواز شرکت لوفتھانزا بخاطر کاھش ھزینه ھا و  
ـر از   اختالف بر سر مستمری و مزایای بازنشسـتـگـی زودت
موعد مقرر اعتصاب کرده اند، اعتصابی که اگـر تـا روز  

ـتـھـانـزا بـی    ٦٠ جمعه ادامه پیدا کند در تاریخ   سـالـه لـوف
 . سابقه خواھد بود 

نیکوالی بائوبلیس، رئیس اتحادیه خدمه پرواز شـرکـت  
حضور در اعـتـصـاب بـه  "   : ھواپیمایی لوفتھانزا می گوید 

ـنـد   ـیـسـت خاطر شرکت کارکنانی ھم که عضو اتـحـادیـه ن
. درصد تمامی پروازھا لـغـو شـده انـد   ٩٥ .  چشمگیر است 

. لوفتھانزا حتی از انجام پروازھای اضطراری بازمانده اسـت 
ـبـالـی   ـق انتظار این ھمه استقبال از اعتصاب را نداشتیم، اسـت

 " .که نشان از خشم کارکنان نسبت به این شرکت دارد 
ـرای ایـن شـرکــت   اعـتـصـاب کـارکـنـان لـوفـتـھـانـزا ب

میلیون یورو زیان وارد کـرده    ١٣٠ ھواپیمایی در سال جاری  
 .است 

سال  ٢٠ھا در میزان اعدام  -عربستان
 سابقه است گذشته بی

ـتـدای سـال    الملل می   سازمان عفو بین  گـویـد کـه از اب
ـر در عـربسـتـان    ١٥١ جاری میالدی تا کنون حـداقـل   ـف ن

 .اند   اعدام شده 
ـریـن    این سازمان حقوق بشری می  گوید کـه ایـن، بـاالت

به این سـو    ١٩٩٥ میزان اعدام در عربستان سعودی از سال  
 .است 

ـر را اعـدام    ١٩٢ عربستان سـعـودی    ١٩٩٥ در سال   ـف ن
 .کرده بود 
ـبـه    تازه  ترین مورد اعدام در عربستان سعودی روز دوشـن

ـیـس   ـل صورت گرفت که مردی که به قتل یک مأمـور پ
 .متھم شده بود، اعدام شد 

الملل در گزارش خود گفته است کـه در سـال    عفو بین 
ـر در    ٢٠١٥  ـف تا کنون، به طور متوسط ھر دو روز یـک ن

ـیـش   .عربستان سعودی اعدام شده اسـت  مـورد    ٩٠ سـال پ
 .اعدام در عربستان صورت گرفت 

الملل روند محاکمه افراد محکوم به اعـدام در    عفو بین 
نفـری    ١٥١ از   .عربستان را ناعادالنه و سیاسی خوانده است 

ـر    ٧١ اند،    که امسال تا کنون اعدام شده  نفر آنھا شھروند سای
 .کشورھا بودند 

ای اعـالم    دو روز پیش وزارت کشور عربستان در بیانیـه 
کرد که سه شھروند ایرانی را به جرم قاچاق مـواد مـخـدر  

ـر   .اعدام کرده است  ـیـشـت اعدام در عربسـتـان سـعـودی در ب
 .گیرد   موارد از طریق گردن زدن با شمشیر صورت می 

ـبـاع خـارجـی، بـه    عفو بین  الملل ھشدار داده است که ات
خصوص کـارگـران خـارجـی کـه از کشـورھـای در حـال  
توسعه ھستند، به دلیل آن که با زبان عربی آشنایی نـدارنـد  
ـرسـی کـافـی نـدارنـد،   ـرجـم دسـت و در روند دادگـاه بـه مـت

 .پذیر ھستند   آسیب 
ـیـن نـگـرانـی خـود را از   این نھاد حقوق بشری ھمـچـن
ـرای سـرکـوب   استفاده عربستان سعودی از مجازات اعدام ب

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 .مخالفان شیعه در این کشور ابراز کرده است 
از جمله شیخ نمر باقر النمر ، روحانی سرشنـاس شـیـعـه  

 .این کشور به مرگ محکوم شده است 
ایـن روحـانـی شـیـعـه،    ٢٠١٣ در جریـان دادگـاه سـال  

ـیـب کشـیـدن او شـده بـود  ایـن  .  دادستان خـواھـان بـه صـل
مجازات در عربستان شامـل گـردن زدن و نـمـایـش آن در  

 .شود   مالء عام می 
 

ھزاران نفر بر علیه حکومت  -افغانستان
 دست به اعتراض زدند

کابل شاھد تظاھراتی ھزاران نفره در واکنش به سربریـده  
ـتـکـارن اسـالمـی شدن ھـفـت ھـزاره بـه دسـت   . بـود   جـنـای

معترضان کوشیدند به ارگ ریاست جمھـوری افـغـانسـتـان  
ـرق   ـف ـرانـدازی ھـوایـی مـت ـی وارد شوند اما پلیس آنھا را با ت

 .کرد 
ـبـه    ھزاران نفر از مـردم افـغـانسـتـان روز چـھـار    ١١ شـن

ـربـه خـیـابـان  ـنـد تـا بـه    نوامب اقـدامـات  ھـای کـابـل ریـخـت
ـنـد   حکومت     تفاوتی     جنایتکارانه طالبان و بی  . اعتراض کن

ـبـان در   این بزرگترین تظاھرات در کابل از زمان سقوط طـال
 . بود   ٢٠٠١ سال  

ـتـل   مردم در شعارھای خود خواستار واکنش دولت به ق
ـر  .  ھفت ھزاره بودند  ـنـدگـان کـوشـیـدنـد وارد مـق تظاھـرکـن

ریاست جمھوری شوند، اما پلیس با تیراندازی ھوایی مانـع  
 . آنھا شد 

ـیـس   طبق اظھارات سجاد گل آقا روحـانـی، مـعـاون رئ
پلیس به کسی در این میان آسیبی نرسیده، اما گـزارشـگـر  

ـر در    ٨ وله گفته است که دست کـم    بخش دری دویچه  ـف ن
کشاکش تالش پلیس برای متفرق کردن جمعـیـت مـجـروح  

 .اند   شده 
ـنـدگـان بـا تـابـوت کشـتـه  ـری    تظاھرکـن شـدگـان مسـی

ـر ارگ   طوالنی را از دشت برچی در غرب کابل در مسـی
آنـھـا دولـت افـغـانسـتـان را بـه  .  ریاست جمھوری پیمـودنـد 

کفایتی در قبال اقدامات طالبان و چشم بستن بـه روی    بی 
ـنـدگـان  .  جنایات اسالمگرایان متھم کردند  شمار تـظـاھـرکـن

 .ھزار نفر برآورد شده است ٢٠ 
از اھـالـی  )  شش زن و یـک کـودک ( شدگان    کشته 

ـر، ربـوده و   والیت غزنی بودند که ماه گذشته در حین سـف
ـتـه جـاری در  .  گروگان گرفته شده بودند  این عده اوایل ھف
 .والیت زابل سر بریده شدند 

ـبـه     ١٠ اجساد کشته شدگان، یک بار در روز سه شـن
ـیـع شـده و  نوامبر  ـر تشـی ـف در شھر غزنی از سوی ھـزاران ن

ـقـل    سپس به تصمیم خانواده  ـت ـیـان بـه کـابـل مـن ـربـان ھای ق
شنبه شـب بـه کـابـل رسـیـدنـد و    ھا سه   این جنازه .  گردیدند 

مردم در طول شب بـا در دسـت داشـتـن شـمـع، در کـنـار  
 .ھا به سوگواری پرداختند   تابوت 

بدنبال اعتراض وسیع مردم، ریس جمھور و مـعـاونـش و  
مجلس به دست و پا افتادند و اعالم کردند که ایـن یـک  

 .جنایت است و عامالن آن را مجازات خواھند کرد 
تظاھرکنندگان در قطعـنـامـه پـایـانـی تـجـمـع خـود از  

ـرای تـامـیـن    سازمان ملل خواسته  اند ھر چه در توان دارد ب
ـرمـنـدان  .  امنیت در افغانستان انجام دھد  زنان و دختران و ھن

ـررنـگـی   افغان در تظاھرات روز چھارشنبه کـابـل حضـور پ
 .داشتند 

تظاھرات بزرگ و اعتصاب  -یونان 
 سراسری علیه دولت

ـــه  ـب ــ ـن ـــجـــشــ ـن ــ ـــان روز پ ـر   ١٢ یـــون ــ ـب ـــوامــ شـــاھـــد    ن
ـتـی   اعتصاب  اولین  ـراض بـزرگ ضـد دول سراسری و اعـت

 .علیه حزب حاکم سیریزا بود 
ــرات  ــراه بــود    تــظــاھ ــری ھــایــی ھــم ــی در آتــن بــا درگ

برای پراکندن تظاھرات کنندگان، گاز اشـک آور   پلیس  و 
 .شلیک کرد 

ـیـه   ـراض بـزرگ عـل تظاھرات روز پنجشنبه اولیـن اعـت
دولت چپگرای یونان محسوب می شود اما بـا تـوجـه بـه  
ـروسـت بـه   فشاری که این دولت از سوی وام دھندگـان روب

 .نظر می رسد آخرین تظاھرات از این دست نخواھد بود 
ـیـارد    ٨٦ دولت سیپراس سومین بسته نجات مالی   ـل مـی

یورویی را با این تضمین به وام دھندگان دریافـت کـرد تـا  
 .مالیات ھا را افزایش و ھزینه ھای دولت را کاھش دھد 

یکی از تظاھرات کنندگانی که روز پنجشنبه در آتـن  
این تظاھرات ھشداری بـه دولـت  "  :به خیابان آمده بود گفت 

 ".است تا بداند مردم آگاه و ھوشیارند 
باید به جای سـیـاسـت ھـای کـاھـش  "   : دیگری گفت 

ـرای   ـنـی ب حقوق و مزایای بازنشستگی راه ھای جـایـگـزی
 "اجتماعی پیدا کنیم  امنیت  ارائه خدمات درمانی و 

فرزندانمـان بـایـد در ایـن  "   : تظاھرات کننده دیگر گفت 
امـروز  .  کشور بمانند و کار کنند و خانواده تشکیل دھـنـد 

 ".ما برای زنده نگاه داشتن یونان می جنگیم 
با فراخوان دو اتحادیه کارگری اصلی یونان موسوم بـه  

ـفـدراسـیـون  " و    " کنفدراسـیـون عـمـوم کـارگـران یـونـان "  کـن
ـقـل    "کارمندان یونان  به اعتصاب سراسری، سیستم حمل و ن

 .یونان روز پنجشنبه مختل و بسیاری از پروازھا لغو شد 
 

 ھای کوتاه خبر
 آلمان

" ھـانـزا   لوفت " ادام  اعتصاب کارکنان شرکت ھواپیمایی  
  ٥٢٠ در فرودگاه ھای فرانکفورت و دوسلـدورف، بـه لـغـو  

 . ھزار مسافر منجر شد   ٥٨ پرواز و سرگردانی  

" ھـانـزا   لـوفـت " در نتیج  این اعتصاب، شرکت ھواپیمایی  
ـلـف    ١٦٠٠ نوامبر،    ٦ جمعه    روز  اتاق در ھـتـل ھـای مـخـت

 . برای اسکان مسافران سرگردانش کرایه کرد 
ــتـمــزدھــا،   ــیــل افــزایـش دس ـب ــفـی از ق ـبــات صـن مـطــال
ــقـوق آنـان در دور    ــری از اخـراج کــارکـنـان و ح ـیـشـگـی پ
بازنشستگی، از جمله دالیل اعتـصـاب کـارکـنـان شـرکـت  

ـر  ١٣ بوده اند که قرار است تا  "  ھانزا   لوفت " ھواپیمایی   نـوامـب
 .ادامه یابد 

 
 ھائیتی

ـقـل عـمـومـی کارکنان وسایل   ـتـخـت    حمل و ن در پـای
خـیـابـانـھـای  .  دوروزه خود را آغاز کـردنـد   اعتصاب ھائیتی  

ـنـد، روز   پایتخت ھائیتی که معـمـوال بسـیـار شـلـوغ ھسـت
ـنـدگـان  .  تقریبا خالی بودند   نوامبر   ٩ دوشنبه   اعتـصـاب کـن

ـنـه ھـا   به افزایش کرایه حمل و نقل و ھمچنین افزایش ھزی
ـبـل ھـم اعـتـصـاب  . معترض ھستند  ھائیتی حدود نه ماه ق

گسترده ای را در اعتراض به افزایش قیمت سوخت تـجـربـه  
 .کرد 

 آمریکا
آبان کارگران کم درآمد آمـریـکـا در    ١٩ روز سه شنبه  

شھر این کشور به طـور سـراسـری دسـت بـه    ٢٧٠ بیش از  
 .اعتصاب زدند 

 
ـبـات اصـلـی کـارگـران، افـزایـش   از جمله خواست و مـطـال
ـرای   حداقل دستمزد ساعتی و ایجاد نھادھای کـارگـری ب
کارگران شاغل در واحدھای خدماتی ھمچون رستوران ھـا  

این کارگران که اکثرا مـتـعـلـق بـه رسـتـوران ھـای  .  است 
دالر    ١٥ زنجیره ای فسـت فـود مـی بـاشـنـد، خـواسـتـار  

ـنـد، دسـتـمـزد  .  دستمزد ساعتی ھستند  کارگران مـی گـوی
سـنـت در    ٢٥ دالر و    ٧ کارگران فست فود در حال حاضر  

ـنـده  .  ھر ساعت است  این اعتصاب قرار است در چند روز آی
ـرش یـابـد و کـارگـران    ٥٠٠ در بیش از   شھر آمریکا گسـت

دیگر نظیر کارگران خدماتی و کارگران مھد کودکھا نیـز  
 .به این اعتراض بپیوندند 

 


