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گاهنامه سياسي تبليغاتي 

 كارگران كمونيست ايران

 گرهگاههاي تئوريك و تاريخي حزب طبقه كارگر ايران
 فرهاد رها

اكنون كه پس از سي سال ظلم و خودكامگي بساط بيدادگران حاكم بر ايران به واسطه دخالت توده 
اي مردم به ھم ريخته است و اكنون كه شبح انق+ب خواب را از چشم طبقه حاكم بر ايران ربوده 
است بايد گفت اگر نه وارد دوران انق+بي اما وارد دوره بحران پيشا انق+بي شده ايم و مانند ھر دوره 
بحران پيشا انق+بي مي رود كه مساله تعيين تكليف قدرت سياسي دوباره در دستور كار طبقات 

 .اجتماعي ايران قرار گيرد
در شرايط بحران .مساله كانوني در ھر بحران انق+بي مساله دولت و تعيين تكليف دوباره دولت است

وازي و پرولتاريا مي كوشند راه حل  انق+بي ھر كدام از دو طبقه اصلي جامعه سرمايه داري يعني بورژ
وازي مي كوشد دولت را حفظ كرده و تنھا شكل ان را  بورژ.خود را براي مساله دولت پراتيك نمايند

براي انطباق با شرايط جديد انباشت كاپيتاليستي سرمايه تغيير دھد اما مساله براي پرولتاريا نه 
تغيير شكل دولت بلكه در ھم شكستن دولت و جايگزين كردن ان با نھادھاي اعمال قدرت مستقيم 

از ديدگاه منافع مستقل پرولتاريا دولتي كه متشكل از ارتش،بروكراسي .مردم يعني شوراھا است
 .مافوق مردم و بيدادگاھھا و زندان ھا ست،چيزي جز اركان ستم طبقاتي نيست كه بايد برچيده شود

عطف به اين واقعيات و بر بستر بحران Nينحلي كه جمھوري اس+مي گرفتار ان است دير يا زود 
به نظر مي .مساله تعيين تكليف دولت دوباره در مقابل دو طبقه اصلي جامعه ايران قرار خواھد گرفت

وازي ايران بغرنج بودن شرايط را به عينه درك كرده است اتحاد استراتژيك غالب گرايشات     ژ رسد بور
وژا حول جنبش سبز و رھبري مير حسين موسوي نشانه اشكار تماي+ت و جھت گيري طبقه  بور

اين طبقه از يك سو جمھوري .  تماي+تي كه ذاتا متناقض ھستند.وا در دوره بحران انق+بي است بورژ
نظامي ان را نماينده خود نمي داند و از سوي ديگر ھراسان از -اس+مي و رھبران بروكرات

بيھوده نيست كه بوي پيراھن .راديكاليسم طبقه بالنده خواھان گذار مسالمت اميز از اين دولت است
سبز مير حسين موسوي  چشمان بورژوازي ايران را پس از سي سال  شفا داده است چرا كه مير 

 .حسين موسوي و جنبش سبز او بھترين قالب براي تماي+ت متناقض اين طبقه ھستند
اما در شرايط زوال محتوم جمھوري اس+مي و در شرايطي كه طبقه بورژوا نقدا الترناتيو خود را 

از يك سو بحران موجود امكاني .بازيافته است،طبقه كارگر ايران  وضعيت بغرنج و متناقضي دارد
انق+بي براي دگرگوني انق+بي جامعه را در اختيار اين طبقه قرار داده است و از سوي ديگر در شرايط 
فقدان ارائه يك الترناتيو مستقل از سوي اين طبقه اين امر كام+ محتمل است كه پرولتارياي ايران در 
جدال ھاي تاريخ ساز حال و اينده تبديل به زائده تماي+ت طبقه بورژوا شده و نيروي عظيم طبقاتي 

فقدان يك الترناتيو مستقل در .خود را در خدمت غلبه يك بخش از بورژوازي بر بخش ديگر قرار دھد
تجسم اين الترناتيو از ديدگاه ما نمي تواند .شرايط بحران انق+بي مساله گرھي پرولتارياي ايران است

حزبي كه در شرايط بحران انق+بي تبديل به عينيت .عينيتي جز حزب انق+بي طبقه كارگر باشد
اگاھي طبقاتي كارگران شده و وحدت مبارزه روزمره با ھدف نھايي را در پرتو انديشه انق+بي 

 .ماركسيسم حفظ  مي نمايد
اما در مقابل ھر پراتيسين انق+بي و ھر تشكي+ت رزمنده اي كه انديشه حزب انق+بي طبقه كارگر را 
مطرح مي كند قھرا يك سوال اساسي قرار مي گيرد و ان مساله تعدد احزاب كمونيست مدعي 

از بعد از انكشاف مناسبات سرمايه داري  در ايران تاكنون احزاب و .رھبري طبقه كارگر در ايران است
گرايشات زيادي از حزب كمونيست اواتيس سلطانزاده و حيدر خان عمو اغلو در ابتداي مشروطيت 
گرفته تا حزب توده ايران در دھه بيست و از حزب كمونيست ايران در سال ھاي ابتدايي دھه شصت 
گرفته تا گرايشات گوناگون كمونيسم كارگري در سال ھاي اخير ھمگي مدعي حزب طبقه كارگر و 

سوال اين است كه كدام گرھگاھھاي تئوريك و كدام محدوديت ھاي .رھبري اين طبقه بوده اند
اين سوال .تاريخي مانع از ان شده است كه اين احزاب بتوانند به حزب طبقه كارگر ايران تبديل شوند
 قھرا به سوال ديگري راه مي يابد و ان اينكه اكنون حزب طبقه كارگر ايران در گرو چيست؟

در يك تقسيم بندي كلي بايد علل ناكامي گرايشات انق+بي در ايران را به دو دسته عوامل بيروني و 
عامل بيروني ھمانا سركوب وحشيانه دولت ھاي ھار سرمايه داري عليه .دروني تقسيم كرد

ھانا ارنت معتقد است كه يك انق+ب زماني پيروز مي شود كه .گرايشات راديكال طبقه كارگر است
اما دولت ھاي .دولت حاكم نتواند يا نخواھد از ابزار سركوب خود را عليه انق+بيون استفاده كند

سرمايه داري در ايران ھيچ گاه ترديدي در به خاك و خون كشيدن جنبش كارگري به خود راه نداده 
در تاريخ سرمايه داري ايران ھر گرايشي كه پايان سكوت طبقه كارگر در برابر شرايط استثمار را .اند

در دوره استبداد سلطنتي .تبليغ كرده است قھرا اماج حم+ت دولت ھاي بورژوايي قرار گرفته است
تعداد روحانيوني كه به وسيله استبداد حاكم اعدام شدند حتي به تعداد انگشتان يك دست ھم 

چريك انق+بي در زندان و زير شكنجه و يا در درگيري ھاي خياباني  370نمي رسيد اما فقط حداقل 
اين .جان خود را از دست دادند كه غالب انھا انق+بيون كمونيست و فعالين جنبش كارگري بودند

سركوبگري در دوران حاكميت ديكتاتوري اس+مي ابعادي مافوق تصور به خود گرفت به گونه اي كه 
حداقل پنج ھزار فعال كارگري و مبارز سياسي در زندان ھاي حكومت دار  1367تنھا در تابستان سال 

به اين اعتبار سركوبگري دولت ھاي ھار سرمايه داري در ايران .و شكنجه اس+مي قتل عام شدند
اما سركوب تنھا علت ناكامي اين .ھمواره نقش اساسي در ناكامي گرايشات انق+بي داشته است

گرايشات نبود چرا كه در دوره ھايي ھم كه به واسطه تغيير توازن سياسي و طبقاتي از سركوبگري 
باز ھم اين گرايشات  1360تا  1356دولت كاسته شد مانند سال ھاي ابتدايي دھه بيست و سالھاي

بنابراين .نتوانستند رسالت تاريخي خود را در تبديل شدن به حزب طبقه كارگر ايران به انجام رسانند
 .در بررسي ريشه ناكامي اين گرايشات بايد نقش قاطعي را براي عوامل دروني قائل شد

از ديدگاه عوامل دروني و تا جايي كه به نظريه و عمل انق+بي باز مي گردد مي توان به دو عامل در 
از ديدگاه تئوريكي غالب اين گرايشات سوسياليسمي اپورتونيستي .ناكامي اين گرايشات اشاره كرد

،بورژوايي و غير كارگري را نمايندگي كرده اند و از ديدگاه پراتيكي احزابي ھم كه به برنامه و 
استراتژي انق+بي دست يافتند نتوانستند ھژموني اين برنامه و استراتژي را بر توده پرولتاريا و ديگر 

 :      سرمقاله 

گرهگاههاي تئوريك و تاريخي *

 فرهاد رها-حزب طبقه كارگر ايران 

 :بحث آزاد

 شايان. س-اخالق و عاليق اقتصادي *

ضدسرمايه  آيا مي توانيم با ايجاد شوراهاي*

گروهي از  -از وضعيت كنوني درآييم ؟ داري

 فعاالن ضدسرمايه داري گيالن

 : مقاالت

 پيرامون وحدت تئوري و گرايشات نوين*

 مينايي .م: مايك ايلي، ترجمه : نويسنده -

چرا اين بحران اقتصادي را پاياني نيست ؟ *

 لوموند ديپلماتيك

 اخبار مبارزات كارگري: خبرهاي كوتاه

 :گزارشات و تحليل ها

امنيتي نمي تواند از حمله به  –چرا جناح نظامي  *

 هاشمي رفسنجاني دست بكشد؟

آبان يا خوش خدمتي اصالح  13گزارش كروبي از *

 طلبان

اعدام مبارزان، نشاندهندة آشتي ناپذيري مردم و *

 حكومت سرمايه داري

 !آقاي كروبي، با خود شيريني راه به جايي نمي بريد*

ناباوري وبالگ نويس اصالح طلـب در مـورد نقـش         *

 پليس در جامعه سرمايه داري
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 .مي كوشيم به اين دو محدوديت بيشتر بپردازيم.ستمكشان جامعه ايران تامين نمايند
 سوسياليزم غير كارگري،محدوديت تئوريك

اما رھايي كار و به تبع ان رھايي طبقه كارگر از قيد مناسبات سرمايه داري .سوسياليزم انق+بي جنبش رھايي كار از انقياد شرايط سرمايه دارانه است
با اين حال بسياري از .به اين اعتبار انديشه انق+ب كانون و ھسته سخت سوسياليزم كارگري است.جز با انق+ب عليه اين مناسبات ممكن نيست

يخي، سازش تارگرايشات و محافل چپ در تاريخ سرمايه داري ايران انديشه انق+ب را از دستگاه تئوريك خود حذف كرده و به جاي تاكيد بر مبارزه طبقاتي 
واقعيت ان .البته ساده انگارانه خواھد بود اگر اين تماي+ت را صرفا به خيانت پيشگي اين احزاب  و گرايشات نسبت دھيم.طبقاتي را براي خود خلق كردند

و بسته به اين كه نقد از ديدگاه كدام طبقه .است كه درك ھر دستگاه تئوريك از جھان وابسته به نقدي است كه ان دستگاه تئوريك به جھان دارد
به اين اعتبار بايد گفت غالب گرايشاتي كه دركي غير انق+بي و سازشكارانه از سوسياليزم ارائه  مي .اجتماعي صورت گيرد درك نيز متفاوت خواھد بود

سوسياليزم در تاريخ ايران براي مدت ھا به س+ح .دادند در حقيقت در حال نقد جامعه و مناسبات اجتماعي ان از ديدگاه طبقه اي غير از طبقه كارگر بودند
تئوريك طبقاتي غير از طبقه كارگر تبديل شد و اين طبقات كوشيدند تماي+ت خود را در چھارچوب دستگاه تئوريك منسجم ماركسيسم فرموله 

نگاھي به دو پرچمدار اصلي سوسياليزم غير كارگري در ايران يعني حزب توده و سازمان چريك ھاي فدايي خلق مفھوم نظريه و عمل سوسياليزم .نمايند
 .غير كارگري را روشن تر مي كند

 حزب توده در سال ھاي ابتدايي دھه بيست تشكيل شد و در شرايط خ+ قدرت ناشي از سقوط ديكتاتوري رضا خان و حضور نيروھاي شوروي در شمال
در نتيجه اين شرايط مساعد حزب به سرعت رشد كرده و به مرجع اصلي .  ايران شرايط مساعدي را براي تبليغ و فعاليت سياسي پيدا كرد

تنھا شاخه كارگري حزب توده بالغ بر ھفتاد سنديكاي كارگري را شامل مي شد كه بخش .كارگران،روشنفكران و تحصيل كردگان جامعه ايران تبديل شد
اقشار روشنفكر جامعه ايران نيز به سرعت جذب ايده ھاي نو حزب توده شدند از ميان اين روشنفكران .اعظم طبقه كارگر صنعتي ايران را پوشش  مي داد

حزب توده در شرايطي كه سركوب سياسي در اثر توازن قوا بسيار محدود .اشاره كرد... مي توان به احسان طبري،صادق ھدايت،عبدالحسين نوشين و
اما حزب به جاي تاكيد بر انق+ب و مبارزه طبقاتي .  بود قاعدتا بنا به ديدگاه انق+بي بايد به سازماندھي طبقه كارگر براي انق+ب كارگري مي پرداخت

به جاي مبارزه براي در ھم شكستن دولت سرمايه داري وارد كابينه بورژوايي . انديشه سازش با بخش مترقي و ضد فاشيست بورژوازي را مطرح نمود
اين حزب به جاي افشاي ماھيت  1340در دھه .و به جاي رھبري راديكاليسم انق+بي كارگران پيوسته راديكاليسم را تقبيح نمود.احمد قوام شد

به جاي ت+ش براي تشكيل صف مستقل كارگري  57امپرياليستي اص+حات ارضي رژيم شاه به حمايت از ان به عنوان يك عمل مترقي پرداخت،در انق+ب 
در جنبش كنوني نيز اين حزب به جاي . براي مقابله با ارتجاع ھار اس+مي و دفاع از دست اوردھاي دموكراتيك انق+ب، نيرو ھاي خط امام را تشكيل داد

تاريخ سرتاسر سازش طبقاتي حزب توده را نمي توان صرفا به خيانت .افشاي ماھيت بورژوايي اص+ح طلبان،ھضم شدن در جنبش سبز را تبليغ مي كند
ارمان حزب .حزب توده منافع طبقاتي غير از طبقه كارگر را در قالب انديشه سوسياليسم نمايندگي كرده و اكنون نيز مي كند.پيشگي اين حزب مربوط كرد

توده در حقيقت ھمان ارمان اليت روشنفكري ايران براي صنعتي كردن كشور و دست يابي به عظمت ملي است كه در چھارچوب واژگان ماركسيسم 
 .ناگفته پيداست كه حزبي با چنين ايدئولوژي و دستگاه تئوريكي نمي توانست و نمي تواند به حزب طبقه كارگر ايران تبديل شود.بيان مي شد

اين سازمان در بحبوحه بحران انق+بي سال ھاي .نمونه ديگر براي سوسياليزم غير كارگري نظريه و عمل سازمان چريك ھاي فدايي خلق ايران است
شاخه اكثريت اين حزب مانند حزب توده به دفاع از ارتجاع اس+مي پرداخت و ھر نوع راديكاليسم كارگري .دچار انشعاب ھاي فراواني شد 1360تا  1356

شاخه ھاي ديگر اين سازمان نيز به جاي پرداختن به سازمان دھي طبقه كارگر در شرايط بحران انق+بي در پي .را تحت عنوان اخ+ل در توليد محكوم كرد
رد پاي نقد غير كارگري  به جامعه و تاريخ را مي توان در نظريه و عمل گرايشات .يافتن بخش ھاي مترقي خرده بورژوازي براي تشكيل بلوك انق+بي بودند

جمعبندي اينكه نقد غير كارگري به جھان و Nقيدي نسبت به تئوري ماركسيسم عامل اساسي در ناكامي گرايشات چپ در تبديل شدن .ديگري نيز يافت
 .به حزب طبقه كارگر ايران بود
 مشكل هژموني،محدوديت پراتيك

خاص ري اگر چه به جرات مي توان گفت كه سوسياليزم غير كارگري انديشه مسلط در تاريخ چپ ايران بوده و بخشي از اين واقعيت نيز به شرايط ساختا
باز مي گردد )  انكشاف مركب و ناموزون سرمايه داري،راديكاليسم طبقات ماقبل سرمايه داري و پتانسيل اعتراضي بخشي از طبقه بورژوا(جامعه ايران 

م بر جنبش حاكاما با اين حال باز ھم احزاب و گرايشاتي بودند كه توانستند به برنامه و استراتژي انق+بي دست يافته و به نحو قاطعي با رويزيونيسم 
اما با اين حال اين گرايشات ھم قادر نشدند به حزب طبقه كارگر ايران تبديل شوند چرا كه نتوانستند ھژموني .كمونيستي ايران تصويه حساب نمايند

بخشي از اين مشكل چنانكه گفته شد به شدت .برنامه و استراتژي خود را بر توده پرولتاريا تامين كرده و افق خود را به افق توده پرولتاريا تبديل نمايند
 را سركوب حاكم مربوط است اما مشكل اساسي تر يافتن شكل خاصي از پراتيك كمونيستي است كه امكان توده گير كردن برنامه و استراتژي انق+بي

غالبا نسبت به پراتيك و سبك كار كمونيستي Nقيدي وجود دارد اما در واقع مساله سبك كار واسط بين نظريه و عمل .  به يك حزب انق+بي مي دھد
در تاريخ چپ ايران .گذشته از گرايشاتي كه پاسخي جز تبليغ،ترويج و سازماندھي را به مساله حاد سبك كار كمونيستي ارائه نكرده اند.انق+بي است

پاسخ اول كه غالبا به وسيله گرايشات تروتسكيست در چپ ايران بعد از .خاصه بعد از انق+ب دو پاسخ مشخص به مساله سبك كار ارائه شده است
برنامه و ني انق+ب مطرح شده است بر مساله جذب كارگران پيشرو و رھبران طبيعي طبقه كارگر به برنامه و استراتژي انق+بي تاكيد كرده و تامين ھژمو

اين ديدگاه معتقد است كه تشكيل حزب به وسيله .استراتژي انق+بي بر توده كارگران را وابسته به جذب و اعتماد رھبران طبيعي طبقه كارگر مي داند
 كمونيست ھا بيرون از محيط طبيعي فعاليت رھبران كارگري محكوم به شكست بوده و حزب بايد حاصل وحدت ھسته ھاي كمونيستي و كارگران پيشرو

 .باشد
بر اساس ديدگاه حكمت .دومين پاسخ به مساله سبك كار تئوري است كه به وسيله منصور حكمت نظريه پرداز اصلي كمونيسم كارگري ارائه شده است

از ديدگاه او روابط محفلي و .توده گير شدن حزب انق+بي فقط در شرايطي ممكن است كه حزب انق+بي در معرض انتخاب توده كارگران قرار داشته باشد
چرا كه سبك كار مخفي رھبران انق+بي را از معرض انتخاب .سبك كار مخفي مانعي اساسي در مقابل توده گير شدن برنامه و استراتژي انق+بي است

 .تاكيد رفيق منصور حكمت بر فعاليت علني ريشه در اين درك او از پراتيك و سبك كار كمونيستي داشت.توده كارگران دور مي كند
 ائهاين دو پاسخ اساسي ترين پاسخ ھايي ھستند كه به مساله سبك كار كمونيستي و مشكل تامين ھژموني راه حل حزب انق+بي بر توده كارگران ار

اما سبك كار به خودي خود نمي تواند منجمد شده و تبديل به ھدف .شده است ناگفته پيداست كه  در ھر دو ديدگاه نطفه ھايي از حقيقت وجود دارد 
ير سا در ھر حال حزب انق+بي كه مجھز به برنامه و استراتژي انق+بي است بايد بكوشد ھژموني اين برنامه و استراتژي را بر توده پرولتاريا و.شود

 .ستمكشان جامعه سرمايه داري تامين نمايد و اين منوط به كوشش فراوان براي يافتن حلقه ھاي واسط سبك كار كمونيستي است
غالب گرايشات و احزاب چپ و انق+بي در ايران علي رغم مبارزات،فداكاري ھا و از جان گذشتگي ھا به اين دليل كه به لحاظ تئوريك .جمعبندي كنيم

ادر نشده اند به د،قسوسياليسم غير كارگري را نمايندگي كرده اند و يا به اين دليل كه نتوانسته اند ھژموني برنامه خود را بر توده پرولتاريا تامين نماين
جنبش يخ حزب طبقه كارگر ايران تبديل شوند به این اعتبار ھر كوششي براي بنيان حزب طبقه كارگر ايران بايد معطوف به اين دو محدوديت اساسي تار

بديھي است كه ھر كوششي براي فھم محدوديت ھاي تئوريك و تاريخي جنبش كمونيستي ايران مي تواند و بايد از تكرار .كمونيستي ايران باشد
در نھايت بايد گفت پرداختن به گرھگاھھاي تئوريك و تاريخي حزب طبقه كارگر ايران در شرايط بحراني كنوني ابدا يك .خطاھاي گذشته جلوگيري كند

اكنون و در شرايط حاد .  باید برداشتن گام ھای عملی برای تحقق حزب انق+بی طبقه کارگر از سوی مبارزان کمونيست اغاز شود.دغدغه تئوريك نيست 
روزي كه خورشيد حزب كمونيست ايران : شدن بحران انق+بي بايد با مبارزه جانباخته راه ازادي طبقه كارگر رفيق فواد مصطفي سلطاني ھمصدا شد كه 

 !طلوع كند،روز رستاخيز زحمتكشان را نويد مي دھد،رفقا خورشيد را بجنبانيم

 جمهوري شورائي  -نان، مسكن، آزادي  
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 جنبش كارگري در هفته اي كه گذشت
تا به حال این مبارزات به صورت .  امروزه شھر اراک، یکی از مھمترین مراکز صنعتی ایران، با اعتراض و اعتصاب کارخانه ھای زیادی روبرو است :اراك

 . پراکنده بوده و کارگران واحھا ھنوز نتوانسته اند مبارزات خود را به یک مبارزه متحد تبدیل کنند
 ضرب وشتم زنان كارگران شركت صنايع اراك توسط نيروهاي ضد شورش 

آبان در مقابل استانداري و سپس در  18نفر از کارگران شرکت صنايع اراک در اعترا ض به عدم پرداخت حقوق و معوقات خود روز دوشنبه  100بيش از 
Nزم به . نفر از كارگران اين شركت پنج ماه است كه حقوق خود را دريافت نكرده اند  200گفته مي شود كه حدود .  حياط استانداري مرکزي تجمع کردند

دروغ “: آنھا شعار ميدادند.  نفر از زنان کارگران نيز شركت داشتند كه براي داخل شدن به استانداري به سمت حياط رفتند 30ذكر است كه در اين تجمع 
نفر از زنان را مورد ضرب  4نيروھاي ضد شورش مستقر در استانداري به آنھا ھجوم برده و , به دنبال اين اقدام “ مرگ برشھرجردي “ “ ميگيد دروغ ميگيد
 . اين زنان اکنون در حال طرح موضوع خود در پزشک قانوني ھستند .  و شتم قرار دادند

 .مھر ماه گذشته با درج اط+عيه اي در روزنامه اط+عات انح+ل اين شرکت را اع+م کرد  N19زم به ذكر است كه مدير شرکت صنايع اراک در 

    كارگران خشمگين كارخانه آلومينيم سازي اراك تابلوي بسيج كارخانه را پايين كشيدند
مى شود، ان كارگران كارخانه آلومينوم سازى اراك در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و ندادن افزايش توليد كه باعث قطع اضافه كارى كارگر

تن از كارگران كارخانه آلومينيوم سازى اراك ھفته گذشته نيز دست از كار 400بيش از . تجمع كرده ودراين تجمع تابلوى بسيج كارخانه را پايين كشيدند
بسيج ضدمردمى اراك قصد خريد اين كارخانه را از صاحبان قبلى آن دارد و پرداخت حقوق عقب . كشيدند و در محل كارخانه تجمع اعتراضى برگزار كردند

 . افتاده كارگران را نمى پذيرد وكارگران نسبت به اين موضوع معترضند

 كارگران شركت صنايع اراك
اراک امروز به ھمراه خانواده ھای خود در اعتراض به عدم دریافت حقوق در مقابل استانداری   شرکت صنایع  به گزارش گسترش آن+ین از اراک کارکنان

ماھه خود ھستند که به گفته  ۶نفر می باشند با حمل پ+کارد ھایی خواستار دریافت حقوق  ۶٠کارگران شرکت مذکور که حدود .دست به تجمع زدند
 .این دومين بار است که کارکنان شرکت صنایع دست به تجمع اعتراضی می زنند.آنان تاکنون پرداخت نشده است

به گفته یکی از کارگران کمسيون صنعت ھفته گذشته برای حل مشکل پرداخت حقوق این کارگران ھفته گذشته تشکيل جلسه داده بود اما تاکنون 
 .نتيجه اقدامات این کمسيون برای حل مشکل اع+م نشده است

در زمان مخابره این خبر به ھمراه خانواده ھای خود در تجمعی آرام به اعتراض خود در مقابل   به گزارش خبرنگار گسترش آن+ین از اراک کارگران
 .ادامه می دھند  استانداری اراک

 : بندرعباس

 بحران پااليشگاه ها به در بندر عباس نيز سرايت كرد

فر از و ننوزدھم آبانماه پس از مذاکرات بی نتيجه دو نفر از مسئولين شرکت ئی سی سی با کارگران اعتصابی طرح توسعه پاNیشگاه قدیم بندرعباس، د
دوشنبه  روزمدیران ارشد این شرکت که از دفتر مرکزی شرکت در شيراز به محل آمده بوده بودند طی مذاکراتی با کارگران اعتصابی به آنان وعده دادند 

 . ھفته آینده دستمزدھای معوقه آنان را حتما پرداخت خواھند کرد
کارھای خود سر بنا بر این گزارش بدنبال این اظھارات و وعده ھا از سوی این دو مدیر ارشد کارگران اع+م کردند به شرطی این وعده را می پذیرند و بر 

کارگران . باز می گردند که روز دوشنبه حتما دستمزدھایشان پرداخت شود و از این پس دیگر ھيچ تعویقی در پرداخت دستمزدھای آنان صورت نگيرد
 . زد اعتصابی در این مذاکرات ھمچنين تاکيد کردند چنانچه دستمزدھایشان روز دوشنبه ھفته آینده پرداخت نشود ب+فاصله دست به اعتصاب خواھند

کارگر طرح توسعه پاNیشگاه قدیم بندر عباس ھر ماه برای دریافت دستمزدھای خود دست به  N450زم به یادآوری است از شھریور ماه امسال تا کنون 
اعتصاب این کارگران در اوایل شھریور ماه دو روز و در مھر ماه بمدت پنج روز طول کشيد که با پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران از . اعتصاب زده اند

 . در حال حاضر این کارگران دستمزدھای خود را از شھریور ماه تاکنون دریافت نکرده اند. سوی کارفرما پایان گرفت

 : فارس

 كارگران آي تي آي از ورود سرمايه دار به كارخانه جلوگيري كردند
ماه  11زمان تعویق حقوق ھا اکنون از . ھمچنان به مصادره دستمزدھای کارگران ادامه می دھند) آی تی آی( سرمایه داران شرکت مخابرات راه دور  

سال اخير مدام در حال اعتراض و اعتصاب و تحصن و تظاھرات بوده اند، اشکال مختلف  2گذشته است و کارگران در تمامی این مدت و فراتر از آن در طول 
کارگران در ادامه . و از پرداخت دستمزدھا سر باز زده اند  مبارزه که سرمایه داران و دولت سرمایه داری در مقابل آن مقاومت کرده، آن را سرکوب نموده

در محيط کارخانه جمع شدند و ھنگام ورود سرمایه دار به شرکت درھای . آبان یک بار دیگر دست به تظاھرات زدند 21ھمين مبارزات، روز پنج شنبه 
ماه تعویق دستمزدھا در شعله ھای سوزنده فقر و گرسنگی و بدھکاری و  11کارگران معترض و عاصی که به دنبال . ورودی کارخانه را بر روی او بستند

آنان اع+م کردند که کارخانه در دست آن ھا . تحقير از ھمه ھست و نيست خود ساقط شده اند مصممانه از ورود سرمایه دار به شرکت جلوگيری کردند
کارگران بر تصميم خود پای فشردند و صاحب شرکت  .است و سرمایه دار را تنھا به شرطی راه می دھند که حکم قطعی پرداخت حقوق ھا را صادر کند

سرمایه دار مطابق معمول از نيروی سرکوب دولت طبقه خود یاری خواست و طولی نکشيد که نيروھای پليس و . را در پشت درھای بسته متوقف کردند
و مجازات ھای   پليس با توسل به تھدید، ایجاد رعب و وحشت و یادآوری خطر زندان و شکنجه. سایر سرکوبگران سرمایه خود را به محل ماجرا رساندند
کارگران مقاومت کردند و درنھایت فریاد زدند که در را باز می کنند مشروط به این که صاحبان  .سنگين از کارگران خواست که دروازه شرکت را بگشایند

 .شرکت دستمزدھا را پرداخت کنند

جای .  مطمئناً از خبرھای ھفته گذشته مبارزات کارگران چينی البرز را به خاطر دارید که به بستن جاده و دیگر اقدامات کارگری انجاميده بود :قزوين

چرا که وجود شھر صنعتی البرز در این شھر، که یکی از قدیمی ترین و وسيعترین مرکز کارگری .  تعجب ندارد که در این ھفته خبر از کارخانه دیگری برسد
 :است، این شھر را به دیگی جوشان تبدیل کرده است

 مشكل كارگري، اين بار در كارخانه آذرقاف قزوين 
در  .ماه پيش پرداخت نکرده است اما به آنھا گفته که حاضر است بابت تسویه حساب تمام این مطالبات را پر داخت کند 5کارفرما مطالبات کارگران را از 

ماه مطالبات معوقه ھيئت تشخيص اداره کار قزوین به این دادخواست  5پی شکایت جمعی ازکارگران شرکت آذر قاف قزوین مبنی بر پرداخت نشدن 
ماه پيش  5کند، مطالبات کارگران را از  کارفرما که رکود بازار را دليل این پرداخت نکردن مطالبات کارگران و تھيه نکردن مواد خام عنوان می  .رسيدگی کرد

  .اما به آنھا گفته که حاضر است بابت تسویه حساب تمام این مطالبات را پر داخت کند  .پرداخت نکرده است

 اخبار كوتاه
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 كارگر گوشت زياران بايد تسويه حساب كنند  240سال و به دنبال ناتواني مالك خصوصي  تمامي  2پس از 
ده است؛ زيرا به دليل مديريت غلط بخش خصوصي اين كارخانه از مدتي پيش تعطيل ش  اي به نام گوشت زياران وجود ندارد، در استان قزوين ديگر كارخانه

بر اساس تصميم كه به تازگي در استانداري قزوين اتخاذ شده  .كار كه اين واحد توليد بايد به ھمكاري خود با اين واحد توليدي پايان دھند 240تمامي 
كار كه اين واحد توليد بايد در قالب تسويه حساب، معرفي بيمه بيكاري و يا بازنشستگي به ھمكاري خود با اين واحد توليدي پايان  240است، تمامي 

زيرا به   اي به نام گوشت زياران وجود ندارد، در استان قزوين ديگر كارخانه :عيد علي كريمي دبير اجرايي خانه كارگر قزوين در گفتگو با ايلنا، گفت .دھند
كارگر در كارخانه گوشت زياران كه به كشتار گوشت دام  240: وي افزود .دليل مديريت غلط بخش خصوصي اين كارخانه از مدتي پيش تعطيل شده است

سال گذشته، مديريت جديد به جاي تھيه دام و كشتار آن، به  2بندي آن مشغول بودند كه پس از واگذاري اين كارخانه به بخش خصوصي در  و بسته
به تازگي مالكيت اين : وي افزود .كارھاي چون توزيع لوازم آرايشي بھداشتي پرداخت و در نتيجه باعث افزايش بدھيھاي كارخانه و تعطيلي آن شد

قرار است تمامي   سازي به نمايندگي از دولت قادر به نگھداري كارخانه نيست، كارخانه از بخش خصوصي سلب شده است اما چون سازمان خصوصي
از اين پس كارگران بايد در كنار : سال سابقه دارند گفت 20درصد كارگران اين كارخانه بيش از  80وي با يادآوري اينكه بيش از  .كارگران مرخص شوند

وي تاكيد اين وضعيت در حالي است كه مديريت  .دريافت مستمري بيمه بيكاري منتظر يافتن شغل جديد يا فدراسيون موعد بازنشستگي خود شوند
 .سال كارگران فعلي را حفظ كند 5خصوصي برابر قانون متعھد شده بود حداقل تا 

 :گيالن

 تحصن امروز كنف كاران رشت 

  .پرداخت حقوق خود در مقابل استانداری گي+ن تجمع کردند در اعتراض به عدم ) یک شنبه(کارکنان شرکت کنف کار رشت امروز 
سال است که حقوق آنان به  ۵تن از پرسنل این شرکت با حمل پ+کاردھایی اع+م کردند که حدود  ٨٠به گزارش خبرنگار گسترش آن+ین از رشت حدود 

بر اساس این گزارش کارکنان شرکت کنف .ھزار تومان پرداخت شده است ٣۶٠طور کامل پرداخت نشده و در این ایام تنھا در سه نوبت به ھر یک از آنان 
ایع در صن کار که برای دومين بار در ماه جاری دست به اعتراض می زنند قرار است بعد از تجمع در مقابل استانداری به اعتراض خود در مقابل سازمان

 .به گفته این کارگران صحبت ھای آنان با مقامات برای رفع این مشکل تاکنون نتيجه ای نداده است.رشت ادامه دھند

 : كرمان
 كرمان –تجمع رانندگان محور جيرفت 

  .کرمان در فرمانداري جيرفت تجمع کردند –نفر از رانندگان خودروھاي کرايه بين شھري جيرفت  40بنا بر اخبار رسيده روز دوشنبه 
دقيقه صبح در فرمانداري جيرفت  6.30اين تجمع به دنبال درگيري دو راننده خودروھاي شخصي در ايستگاه کرمان با راننده خودروي کرايه اي از ساعت 

تجمع کنندگان خواستار ساماندھي وضع ايستگاه مسافربري از نظر امکانات رفاھي و ھمچنين جلوگيري از فعاليت خودروھاي شخصي در  . شكل گرفت
 ايستگاه حمل مسافر به کرمان و بم شدند

 :كرمانشاه
 نفر از كارگران شركت اسيد سيتريك كرمانشاه 110اخراج 

این . نفر از کارگران خود را اخراج کرده است 110شرکت کيميای غرب گستر، وابسته به شرکت سرمایه گذاری اسيد سيتریک کرمانشاه، مدتھاست 
این معامله در حالی انجام گرفته که از . واگذار گردید) شرکت سرمایه گذاری سازمان تامين اجتماعی ( شرکت در اوایل سال جاری به شرکت شستا

این کارگران در سال . نفر از کارگران را اخراج کرد 110مھر سال گذشته تاکنون حقوق کارگران پرداخت نشده و شرکت شستا در اولين اقدام خود، تعداد 
 .به صورت قرار دادی یک ساله به کار گرفته شده بودند 83و  82ھای 

 :در ھفته گذشته در استان خوزستان اعتراضات جدیدی آغاز گشته اند که مھمترین آنھا به شرح زیر است :خوزستان

 تجمع كردند »تپه نيشكر هفت«در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات، كارگران فصلي 

رگران گذرد، جمعی از كا تپه نمی ھای كارگری شركت نيشكر ھفت كننده در اعتراض درحالی كه كمتر از چند ھفته از آغاز دوران محكوميت كارگران شركت
 .فصلی اين شركت ھفته گذشته به دليل پرداخت نشدن مطالبات معوقعه خود تجمع كردند
ھفته گذشته كارگران نيبر این كارخانه در اعتراض به پرداخت : رضا رخشان از اعضای سندیكای كارگران كارخانه نيشكر ھفت تپه در گفتگو با ایلنا، گفت

. كارگران نيبر فصلی شركت داشتند به گفته این فعال كارگری، در این تجمع كه در محل كار برگذار شد؛ بيش از ھزار. نشدن مطالبات تجمع كردند
ماه برای برداشت  6تا  4ھا و حتی استانھای مجاور ھستند كه ھر ساله به مدت  بيشتر تجمع كنندگان از كارگران مھاجر از شھرستان: رخشان افزود

شود که چندی پيش گروھی از كارگران این كارخانه كه در جریان  این تجمع كارگران در حالی برگزار می .گيرند محصول در استخدام موقت كارخانه قرار می
  .ھای كارگری در دادگاه محكوم شده بودند برای سپری كردن دوره محكوميت خود بازداشت شدند اعتراض

تپه كه از آن به عنوان بزرگترین واحد  كارخانه نيشكر ھفت .شود ھزار كيلومتر مربع برآورد می 7تا  5وسعت مزارع نيشكر كارخانه ھفت تپه حداقل بين 
 .ھای گسترده كارگری بود ، صحنه اعتراض شدن صنعت شكر این كارخانه در جریان بحرانی. شود بيش از ھزار كارگر دارد توليدی شكر در ایران یاد می

 !دستگيري علي نجاتي

علی نجاتی در دادگاه شوش دستگير و روانه ی زندان دزفول شد تا در کنار دیگر یاران خود دوره ی حبس شش ماھه ی  88ابان  23 ظھر ِ  امروز و در 
 .خود را اغاز نماید

آقایان   تپهکميته ی دفاع از کارگران ھفت تپه ، بنا بر دليل ایجاد ِ خود ھم اکنون که پنج تن از اعضای ھيات مدیره ی سندیکای کارگران نيشکر ھفت 
با پشتوانه پس فریدون نيکوفرد ، علی نجاتی ، جليل احمدی ، قربان عليپور و محمد حيدری مھر ،در زندان به سر ميبرند بر خود وظيفه ميداند که از این 

 .ی افراد و تشکل ھای حامی و عضو خود با تمام امکانات برای دفاع از این کارگران زندانی و مطالبات کارگران ھفت تپه ت+ش نماید
ان و تشکل رگرما ضمن محکوم کردن این اقدام دولت ایران خواستار ازادی بی قيد و شرط و فوری این کارگران و دیگر کارگران دربند ھستيم و از تمامی کا

رگران و کا ھای کارگری در ایران و سراسر جھان ميخواھيم از ھر اقدام ممکن برای محکوم کردن این اقدام ضد کارگری دولت ایران و برای حمایت از این
مطابق اع+م علی نجاتی که با  –کارگر زندانی ھستند  5ھمچنين کارگرانی که مایل به حمایت مالی از خانواده ھای این .خانواده ھایشان دریغ نکنند

بانک ملی ایران شعبه  -سيبا0302895180008ميتوانند کمک ھای مالی خود را به حساب بانکی ، به شماره  –توافق دیگر ھمکاران ایشان انجام گرفته 
 .به نام علی نجاتی ، واریز نمایند 6579ھفت تپه کد

 نامه ديگري از علي نجاتي، فعال كارگري شركت نيشكر هفت تپه

این نامه نشاندھنده ی رشد .  نامه دیگری از علی نجاتی، فعال سندیکایی و نماینده سندیکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه نوشته شده است
او صراحتاً نھادھای بين لمللی ایکه از طرف سرمایه داران جھانی و حکومت ھایشان برای انحراف مبارزات کارگری .  تجارب این دوستان در مبارزه است

معرفی می کند و اع+م می دارد که ھيچ توقعی از ایشان نمی توان داشت تا در جھت منافع کارگران اقدامی » سراب«ساخته شده اند را با عنوان 
معنوی  -من روی حمایت مادی« : ھمچنين با افشای نقش وابسته شوراھای کار اس+می، کارگران را دعوت به ھمبستگی مستقل کرده است. کنند

به قول معروف این شتری . زیرا اعتقاد دارم این کارگران ھستند که باید به داد ِ ھم طبقه ای ھایشان برسند.توسط کارگران و نه جاھای دیگر تاکيد ميکنم
این پنج نفر و خانواده ھایشان   کارگرانی که خواھان ِ حمایت از .و ما کارگران به جز یکدیگر کسی را نداریم .است که در خانه ی ھمه ی ما ميخوابد
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بانک ملی ایران شعبه  -سيبا0302895180008به شماره ( درتوانشان است ، از طریق شماره حساب بانکی اینجانب   ھستند ميتوانند به ھر اندازه که
به نظر من ،بعد از سال ھا اکنون تجربيات کارگری به آن اندازه ای ھست که .ھای مادی خود را واریز کنند کمک  ،)به نام علی نجاتی  6579ھفت تپه کد

ز یکدیگر ت ابتوان به عنوان یک سنت کارگری این موضوع را جا انداخت که ھر گاه کارگرانی در جایی به مشکل برميخورند این کارگران ھستند که Nزم اس
باید دقت داشت که عدم دریافت گزارشات .  اما ھفته ی گذشته نيز نشاندھنده ی رشد کمّی مبارزات کارگری و وسعت سراسری آن بود».حمایت کنند

آن زمان است که خواھيم دید که چگونه .  بلکه، باید گزارشات جدید را بر گزارشات قبلی افزود.  جدید از اقدامات قبلی کارگران دليل بر پایان آنھا نيست
 .در عرض چند روز ھزاران نيروی تازه به ميدان آمده به مجموعه کارگران در حال اعتراض افزوده می شود

 تجمع كارگران پااليشگاه نفت آبادان در اعتراض به عدم دريافت حقوق

در پی پرداخت نشدن حقوق و مزايای کارگران پاNيشگاه نفت آبادان، جمعی از کارگران اين پاNيشگاه روز گذشته دست به تجمع اعتراضی 
روزنامه تھران امروز درباره  .اند شود بيش از سه ماه است که حقوق دريافت نکرده نفر تخمين زده می ٣٠٠کنندگان که جمعيت آنان بيش از  تجمع.زدند

مسئوNن پاNيشگاه نفت آبادان نيز در پاسخ به کارگرانی که در فاز سوم اين پاNيشگاه "تجمع اعتراض آميز کارگران پاNيشگاه نفت آبادان خبر داد که
 ".کنند و حقوق آنھا ارتباطی با پاNيشگاه ندارد اند که آنان زير نظر پيمانکار بخش خصوصی فعاليت می مشغول به فعاليت ھستند، گفته

 جامعه كارگري خرمشهر به حركت در آمده است

سایت خبری آینده گزارش داد این اعتصاب در رابطه  .کارگران شھرداری خرمشھر در اعتراض به وضعيت بحرانی بھداشت این شھر دست به اعتصاب زدند
بحران زباله و پيامدھای بھداشتی این بحران در شرایطی خرمشھر را فرا گرفته است که محمود  .آوری زباله خرمشھر بوده است با بحران عدم جمع

خود در روز سوم خرداد امسال در جمع مردم معترض شھر   نژاد در ادامه سفرھای استانی احمدی.احمدی نژاد خود را فرماندار این شھر اع+م کرده است
 ام که به عنوان فرماندار يا معاون فرماندار در خدمت شما باشم تا شخصا پيگير امور برای اجرايی بنده شخصا امروز در جمع شما تصميم گرفته«اع+م کرد 

اند که تبليغ برای پيشگيری  رو شده این در شرایطی است که شھروندان خرمشھر در حالی با مشک+ت بھداشتی روبه«.تر آن باشيم شدن ھر چه سريع
 .در کشور تشدید شده است A ھا و به ویژه بيماری آنفوNنزای نوع ھشدارھا و اقدامات بھداشتی برای جلوگيری از بيماری  از ازدیاد ميکروب و توسعه

بيستم آذرماه سال گذشته ھم پس از گذشت چھار ماه از پرداخت نشدن حقوق كاركنان و كارگران شھرداری خرمشھر، شمار زيادی از كارگران 
کارگران شھرداری خرمشھر امسال در .شھرداری اين شھر، با دست كشيدن از كار و تجمع در برابر شھرداری، خواستار رسيدگی به وضعيت خود شدند

رانی و حمل و نقل درون شھری خرمشھر پنجم آبان ماه امسال در اعتراض به پرداخت نشدن  اند که رانندگان سازمان اتوبوس شرایطی اعتصاب کرده
مرداد امسال  25خرمشھر ھم » بحرکان«سازی  نفر از کارگران شرکت کشتی 350حدود .چھارماه حقوق خود به مدت چندساعت دست از کار کشيدند

 .کار شدن و تعطيلی واحد صنعتی خود، مقابل فرمانداری خرمشھر تجمع کردند و خواستار رسيدگی به اوضاع نابسامان خود شدند به دليل بي
 آغاز و پايان اعتصاب كارگران ني بر هفت تپه در شوش 

.  کشيدند کارکارگران فصلی نی بر نيشکر ھفت تپه، دو روز پس از آغاز کار، به علت اخت+ف بر سر نرخ دستمزدھا و مزایا و پاداش ساليانه خود دست از 
ادامه اعتصاب تا  به این کارگران که عموماً از خارج از استان به منطقه می آیند، در این اعتراض دوشادوش کارگران بومی قرار گرفتند و کارفرمایان را تھدید

طبق گزارشات رسيده، کارفرمایان پس از چھار روز بی تفاوتی، بالخره مجبور به دادن تعھد برای رسيدگی و ایجاب .دریافت خواسته ھایشان کردند
اما وظيفه فعاNن کارگری در منطقه است که ایشان را به .  اینک کارگران فصلی نی بر به اعتصاب خود خاتمه داده اند.  خواسته ھای کارگران شدند
کارفرمایان تنھا تا زمانی ضربه پذیرند که برداشت نی ھا پایان نپذیرفته و عدم برداشت آن می تواند محصول را با خطر .  موقعيت ویژه شان آگاه کنند

چرا که پس از .  بنابراین کارگران نی بر می بایست ضمانت اجرایِ قول ھا و وعده ھای کارفرمایان را ھرچه سریعتر دریافت دارند.  نابودی مواجه سازد
ھمچنين با در نظر گرفتن پيام علی نجاتی، گو اینکه اکنون ھيچ . برداشت محصول دیگر اھرمی برای اعمال فشار بر کارفرمایان را دارا نمی باشند

آن به ایشان ول احتمالی از ابراز ھمدردی و حمایت کارگران نی بر از فعاNن سندیکایی نيست، اما فعاNن کارگری باید با بردن این درخواست و تبليغات ح
تنھا در چنان زمانی است که این کارگران قادر به تحميل .  نشان دھند که کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه باید در مقابل کارفرمایان متحدانه عمل کنند

 .خواسته ھای خود به کارفرمایان می باشند

 :خراسان

 تجمع كارگران معترض كارخانه قند شيروان

اين كارگران خواستار احقاق حقوق خود و   .روز پنج شنبه كارگران كارخانه قند شيروان در مقابل اداره كار در اين شھرستان تجمع اعتراضى برگزار كردند 
 .ادامه فعاليت در كارخانه قند اين شھرستان شدند

  جمع كارگران بهكده رضوي در مقابل اداره كل كميته امداد خراسان شمالي
  .ریيس سابق شورای کارگری شرکت کشت و صنعت بھکده رضوی از عدم پرداخت شش ماه از حقوق کارگران این شرکت خبر داد

به گزارش ایلنا، ریيس سابق  .ماه حقوق در مقابل اداره کل کميته امداد خراسان شمالی تجمع کردند 6کارگران بھکده رضوی به خاطر عدم پرداخت 
متاسفانه شرکت کشت و صنعت بھکده رضوی که زیر نظر کميته امداد اداره : شورای کارگری شرکت کشت و صنعت بھکده رضوی در این تجمع گفت

سال است که  4وگو با خبرنگار ایلنا با بيان اینکه مدت  سيدمحمود حسينی در گفت .ماه پرداخت نکرده است 6کارگر را به مدت  180شود، حقوق  می
پرداخت نکردن حقوق کارگران موجب فقر اقتصادی و : ھای این کارگران از جمله لباس و کفش کار به آنھا داده نشده، اذعان کرد کدام از سھميه ھيچ

ترین  بندي مشاغل را از مھم حسينی طرح طبقه .نگرانی و کاھش روحيه کاری آنان شده و این مسئله انگيزه کارگران را برای کار از بين برده است
ھا از سوی اداره کارو امور اجتماعی  ھای کارگری، ھنوز این دفترچه با گذشت یک سال از تکميل صدور دفترچه: کارھای شورای کارگری اع+م کرد و افزود

ماه حقوق این کارگران  6سال گذشته نيز  :ریيس سابق شورای کارگری شرکت کشت و صنعت بھکده رضوی خاطر نشان کرد .تحويل نشده است
یکی دیگر از اعضای شورای سابق کارگری نيز در  .ھا شدند ھای فراوان، كارگران موفق به دریافت این حقوق پرداخت نشد که پس از اعتراضات و ت+ش

راس رسيده و تعداد گوسفندان از 300راس به کمتر از  500گاوداری این مرکز از : وگو با ایلنا شرایط کنونی این مجتمع را بسيار بد خواند و عنوان کرد گفت
مجتمع کشت و صنعت بھکده رضوی واقع در شھرستان مانه و سملقان از توابع خراسان  .ھزار راس کاھش پيدا کرده است10ھزار راس به حدود 18

شایان ذکر است شرکت  .کند سال سابقه در زمينه کشاورزی، دامداری و تعميرات ادوات کشاورزی فعاليت می 35خانوار با بيش از  300شمالی با 
  .کشت و صنعت بھکده رضوی در شمال غربی استان خراسان شمالی قرار دارد

 بيكاران خراساني كارگران سرگردان در تهران هستند  :دبير اجراي خانه كارگر خراسان شمالي
درصداع+م مي كند كه بيکار این استان در تھران به نام کارگر ساختمانی سرگردان ھستند؛شما  2/4وزارت كار درحالي نرخ بيكاري اين استان را به غلط 

وزارت كار و : دبير اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی گفت .ھاي پايتخت بزنيد درصدی در این استان را دارید یک سری به چھار راه4که ادعای بيکاری 
ھای تھران به عنوان کارگر ساختمانی  درصد اع+م مي كند كه بيکار این استان در چھار راه 2/4امور اجتماعي درحالي نرخ بيكاري اين استان را به غلط 

درصد اع+م کرده  2/4بابا نظرھدایتی در گفتگو با ايلنا، با اع+م اینکه وزارت کار طی آمار رسمی ميزان بيکاری خراسان شمالی را  .سرگردان ھستند
ان دانند که بيکاران است از نظر وزارت کار خراسان شمالی از نظر پایين بودن درصد بيکاری رتبه اول را در کشور را دارد اما گویا آقایان نمی: است؛ گفت

تعجب آور این : گوید وی با یادآوری اینکه خراسان شمالی انسان صنعتی نيست می .برای تامين ھزینه زندگی در تھران کارگر ساده ساختمان ھستند
  .گيرد را موفق توصيف کرده است گذاری در آن صورت نگرفته و نمی است که چگونه وزارت کار استانی که صنعتی و کشاورزی نيست و سرمایه

درصدی در این استان را داریم یک  4شما که ادعای بيکاری : دبير اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی مسووNن وزارت کار را مخطاب قرار داد و گفت
وی با اع+م  .اند ھای پایتخت کارگری ساده ساختمانی را قبول کرده ھا در سر چھارراه ھای تھران بزنيد مشاھده کنيم که خراسانی سری به چھار راه

ده فزواینکه در سالھای اخير کارخانجات الياف و اسفنج شيروان و نيز شھر خراسان به تعطيل کشيده شده و کارگران این واحدھا به خيل بيکاران ا
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وی از خيل فارغ التحصي+ن بيکار در  .توانيد عمق فاجعه را مخفی کنيم باور کنيد که بيکاری وجود دارد و با دستکاری آمارھا نمی: گوید اند می شده
ھنگامی که در ھر خانواده یک بيکار و در برخی موارد چندین نيروی آماده به کار اما بيکار وجود دارد چگونه : گوید دھد و می خراسان شمالی خبر می

شوند و به استان  ھدایتی با اع+م اینکه ھرگاه نمایندگان استان خراسان از مجلس فارغ می .شود درصدی از سوی وزارت کار مطرح می 4ادعای بيکاری 
نتيجه این سفرھا و مذاکرات ونيز خيل مراجعات بيکاران به دفاتر نمایندگان : گوید کنند می ھای تخصصی با نمایندگان کارگری برگزار می آیند نشست می

  .مجلس باعث شده تا صدای استان در تریبون مجلس شورای اس+می بلند شود
این نمایندگان مردمی به این آمار غير : گوید اند می ھای خود از ميزان باNی بيکاری خبر داده نماینده خراسانی شمالی بارھا در نطق 4وی با یادآوری اینکه 

به : گوید اش جوان بيکار دارد آمار واھی وزارت کار را بپذیرد می ای که سر سفره ھدایتی با اع+م اینکه چگونه خانواده .اند واقعی و خيالی اعتراض کرده
در  فقطجای دادن آمارھای غير واقعی برای توجيه ضعف مدیریتی، بھتر است توان خود رام ضعف کنيم تا بيکاری به معنای واقعی کاھش یابد نه آنکه 

  .آمارھای وزارت کار این درصدکاھش یابد

 :كردستان

   اعتصاب كارگران شركت جهاد نصر سنندج

کارگران به دليل اینکه .نفر می باشند ، دست به اعتصاب زده اند 250کارگران و رانندگان شرکت جھاد نصر تحت پوشش پروژه مسکن مھر سنندج که  
 20این کارگران از روز چھارشنبه .ماه است که حقوق خود را نگرفته اند تصميم گرفتند که در دفاع از مطالبات خود این اعتصاب را سازماندھی کنند 4مدت 

کار فرمایان در روزھاي قبل در پی تھدید کارگران برای اعتصاب در جمع کارگران حاضر شده و تعھد دادند که مطالبات آنان  .آبان دست به اعتصاب زده اند
پس از اعتصاب ، نمایند گان . صبح دست به اعتصاب زدند 10تا  7اما چون کار فرما به وعده خود عمل نکرده بود ، کارگران از ساعت  .پرداخت خواھد شد

ع و پيشنھاد طميکار فر ما ، در جمع اعتصاب کنندگان حاضر شده و کارگران را تھدید به اخراج نمودند و می خواستند با تفرقه انداختن در صفوف آنھا با ت
که با ند پرداخت دستمزد کارگران حاضر در مسکن مھر ، از پرداخت حقوق معوقه دیگر کارگران در دیگر پروژه ھا مر بوط به ھمين شرکت ، امتناع نمای

 .مقاومت و مخالفت کارگران رو برو شدند
 فعال كارگري و عضو كميته هماهنگي) ز به نه(بازداشت پدرام نصرالهي 

 5وی در روز . فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری باز داشت شد  "پدرام نصر اللھی" 88آبانماه  21شنبه  5روز 
مورد ضرب و شتم قرا گرفته و   سنندج، توسط نيرو ھای امنيتی  در خيابان فردوسی  در حين بر گشت از محل کار خود دقيقه   40/5در ساعت   شنبه

 .اند و سپس به قرنطينه زندان مرکزی سنندج انتقال داده  پدرام نصرالھی را به دادگاه سنندج منتقل  23/8/88امروز شنبه  .بعدا وی را دستگير می نمایند

 :مازندران

 تعطيل شد)ساري ( شركت صنايع شيميايي كرم كميكال 

ماه حقوق و حق  ١٨با پرداخت نکردن ,سال قدمت  ٢۵بنا برخبر دریافتی شرکت صنایع شيميایی کرم کميکال در جاده گھرباران بخش مياندرود ساری با 
  . کارگر درآستانه بازنشستگی تعطيل شده است ٨٠بيمه 

  :در اط+عيه مديريت به كارگران فيبر بابلسر اب+غ شد
 بازخريدي يا اخراج، يكي را انتخاب كنيد 

وي بابيان : نصرهللا دريابيگي در گفتگو با ايلنا، گفت .آن خبر داد  كارگر مازندران از تعطيلي كارخانه فيبر بابلسر و بيكاري كارگران باقيمانده دبير اجرايي خانه
طي پنج سال اخير سوء مديريت مالك باعث شد تا امروز اين : اينكه از در سه دھه گذشته سازمان تامين اجتماعي مالك اين كارخانه بوده است، گفت

كارگر باقيمانده اين كارخانه خواسته است تا يا در ازاي  30اي از  به گفته دريابيگي مديريت طي اط+عيه .كارخانه به جمع واحدھاي تعطيل شده بپيوندد
: سال سابقه كار ھستند؛ گفت20اين فعال كارگري با يادآوري اينكه تمامي كارگران داراي بيش از  .سه ماه سنوات خود را بازخريد كنند و يا اخراج شوند

  .تعطيلي اين كارخانه در حالي است كه پيشتر اين واحد توليدي يكي از سودآورترين كارخانه ھاي متعلق به سازمان تامين اجتماعي بوده است

 : قم

 تجمع اعتراض آميز كارگران در قم جديتر شد

ه رفتجمعي از كارگران معترض كارخانه چيني حميد قم كه چند سالي است ھر چند روز يكبار در جلوي درب استانداري قم تجمع كرده و حقوق از دست 
بر اساس اين گزارش، پيش از ظھر امروز تعدادي از كارگران زن .خود را از مسئوNن طلب ميكنند، اين بار به شكل جدي تري اين اعتراض خود را بيان كردند

و بند آوردن خيابان ترافيك ) خيابان روبھروي استانداري قم(متري رضوي  45و مرد كارخانه چيني حميد بعضا با خانوادھھاي خود با تجمع در خيابان 
پس از گذشت حدود يك ساعت از اين اعتراضات كه خوشبختانه به صورت آرام و بدون خشونت ھمراه بود، نيروھاي انتظامي با .سنگيني را ايجاد كردند

 .حضور در محل تجمع كنندگان را به كنارھھاي خيابان ھدايت كردند
و حتي پيش از آن ھيچ نوع دريافتي نداشته و در زندگي شخصي خود دچار مشك+ت فراواني شده  85كارگران اخراج شده كارخانه چيني حميد از سال 

قه طوNني اببر اساس پيگيريھاي انجام شده قرار بود اين كارگران پس از اخراج زيرپوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار گرفته و تعداد زيادي از آنان كه س .اند
 .دارند بازنشسته شوند

 تجمع اعتراضي كارگران كارخانه چيني حميد و دخالت مزدوران انتظامي در جلوگيري از گسترش اعتراضات

نفر  ۵٠كارگران معترض كه تعداد آنھا به . آبان درمقابل استانداری قم تجمع کردند ٢٣تعدادی از کارگران کارخانه تعطيل شده چينی حميد قم روز شنبه 
  .دراعتراض به عدم رسيدگی خواسته ھایشان اقدام به تجمع درمقابل استانداری قم کردند ١١می رسيد از ساعت ھشت وسی دقيقه صبح تا ساعت 

و كارگران ان بنا به گزارش خبرنگارآژانس ایران خبر نيروی سركوبگر انتظامی با بستن خيابان استانداری و اعزام یک اتوبوس قصد ممانعت از تجمع معترض
سال و نيم  N٢زم به ذكر است كه این کارخانه از  .با قرار تجمعی دیگر ھمراه با خانواده ھایشان به این تجمع پایان دادند ١١را داشت اما کارگران ساعت 

مه ی ھپيش به علت تغيير مدیریت کارخانه و تمایل نداشتن مدیریت جدید به ادامه فعاليت در توليد محصوNت چينی باعث تعطيلی و در نتيجه بيکار
  . کيلومتری جاده اراک واقع شده است ۵این کارخانه در  . ميليون تومان از این کارخانه طلب دارند ٣کارگران این کارخانه ھرکدام  . کارگران آن شد

 :زنجان
 تظاهرات اعتراضي كارگران اتوبوسراني زنجان

. شھرداری زنجان شرکت اتوبوسرانی این شھر را از مالکيت دولت سرمایه خارج کرده است تا به صورت یک سازمان خصوصی سرمایه داری اداره شود
به رانندگانی که خواستار واگذاری . کارگر راننده را اخراج کرده اند 50شھردار و سایر دست اندرکاران در جریان تحقق این روند قبل از ھر چيز بيش از 

در عوض بيشتر دستگاه ھا را در اختيار افرادی گذارده اند که اھل خرید و فروش و دNلی و چپاول حاصل کار و زحمت . اتوبوس بوده اند، جواب رد داده اند
با این وام . این افراد با استفاده از نفوذ و موقعيت خویش در دستگاه ھای دولتی ھر کدام مبالغ عظيمی وام از بانک ھا دریافت کرده اند. کارگران بوده اند

راننده اخراجی با مشاھده این جنایت و افتادن به  50. و سپس به قيمت ھایی بسيار باNتر از قيمت خرید به فروش رسانده اند  ھا اتوبوس ھا را خریده
. اما تا لحظه حاضر ھيچ پاسخی دریافت نکرده اند. آنان با رجوع به دولتمردان فریاد اعتراض سر داده اند. ورطه مرگبار بيکاری به ھمه جا شکایت کرده اند

  . کارگران خواستار بازگشت به کار و تضمين حتمی اشتغال خود ھستند
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 گزارشات 

 امنيتي نمي تواند از حمله به هاشمي رفسنجاني دست بكشد؟ –چرا جناح نظامي  
به رغم بده بستان ھا و ضمانت ھایی که به علی اکبر ھاشمی رفسنجانی داده شد تا دست از رقابت علنی با خامنه ای و دولت کودتـا 

علی اکبر ھاشمی رفسنجانی در طـول .  بکشد، اما در زمينه ھای اصلی رقابت جناح ھای حکومتی، این کار بسادگی صورت نمی پذیرد
امنيتی، تقریباً تمامی امتيازھای اقتصادی حکومتی را  –سالھای جنگ و پس از آن، تا روی کار آمدن جناح تازه به دوران رسيده یِ نظامی 

البته شاھد بودیم که در ...  از وزارت نفت گرفته تا مترو و قرادادھای عمرانی و سد سازی و .   به خود و جناح ھای نزدیک به خود داده بود
امنيتی، بـسياری از پـروژه ھـای عمرانـی را بـه شـرکت ھـای   –سالھای آخر ریاست جمھوری اش و برای نزدیک ساختن جناح نظامی 

شمال و سد سازی ھا و مناطق ساخت و ساز توسعه ی عمرانی   –از جمله این پروژه ھا، آزاد راه تھران .  وابسته به سپاه پاسداران داد
خاتمی، و آگاھـی  -امنيتی در حراست موقعيت اش در مقابل ائت+ف ھاشمی  –اما، با روی آوری خامنه ای به جناح نظامی .  و غيره بود

به موقعيّت و وزن خود در فضای سياسی ھيئت حاکمه،دیگر راضی به خوردن پس مانـده ھـای سـفره نبـود و خواھـان بـه دسـت آوردن 
با در نظر گرفتن چنين ھدفی، مسلم بود که رقيب اصلی اش را انحـصارات وابـسته بـه .   موقعيّت انحصاری در قدرت و ثروت مملکت شد

 .چرا که، به ھر جا که دست می گذاشتند، حضور ھاشمی را احساس می کردند.  ھاشمی رفسنجانی تشکيل دھد
امنيـتی، رقابـت بـا جنـاح   –با روی کار آمدن احمدی نژاد و قبضه یِ مقام ھای مرکزی در ھرم قدرت سرمایه داری توسـط جنـاح نظـامی 

در اولين اقدامات به منافع نفتی جناح مقابل تعـرض شـد و رفتـه رفتـه آن را از .   ھاشمی و انحصارات وابسته به او شدت بيشتری یافت
دست ایشان بيرون کشيدند و سپس در رشته ھای دیگر تا به امروز که در اخبار می خوانيم دولت احمدی نژاد خيال دارد تا مترو را نيز از 

 .سفره ھاشمی برداشته و از آن خود سازد
نژاد، چھارشنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت که تصميم دارد مـدیریت مـترو را بـه  محمود احمدی«  : در این خبرھا آمده است که

. کاری دولت در تخصيص بودجه به متروی شھر تھران ایراد شـده اسـت ھا به کم نژاد در پاسخ به اعتراض اظھارات احمدی.  دولت بازگرداند
ھای اخير با تاخير فراوان و کمتر از مصوبه مجلس، بودجه در اختيـار آنھـا  اند که دولت در سال مدیران شھرداری و متروی تھران اع+م کرده

 »  .در حال حاضر محسن ھاشمی، فرزند ارشد اکبر ھاشمی رفسنجانی مدیریت متروی تھران را بر عھده دارد... گذارده است
امنيتی است که ھاشمی رفسنجانی ھنوز ھم از حضور در نمـاز جمعـه و حمایـت صـریح از   –شاید در پاسخ به این اقدام دولت نظامی 

خامنه ای و دولت کودتا سر باز می زند و با این اقدام خود فشار را بر روی جناح ھایی که بيشترین منفعت را از اع+م حمایت سياسی او 
مث+ً شورای نگھبان از آندسته از نھادھایی است که زیر .   می برند بيشتر می سازد تا در رقابت بر سر چنين امتيازاتی به او یاری رسانند

به ھمين علـت ھـم .   شدیدترین حم+ت مردمی و اص+ح طلبان بوده و با اع+م حمایت سياسی ھاشمی از ذینفعان بزرگ آن خواھد بود
واگذاری مدیریت شھری به خصوص مدیریـت « : می بينيم که در مورد واگذاری مترو به دولت کودتا وارد ميدان گشته و اع+م می دارد که

 » .مترو به دولت، تنھا با مصوبه نمایندگان مجلس شورای اس+می ممکن است
جناحی مانند قاليباف و دیگران نيز در استفاده از بودجه ھای ميليارد دNری مـترو سـھيم .   البته این دو جناح تنھا ذینفع این قضایا نيستند

می بينيم که نمایندگان این جناح ھا نيز در مجلس اع+م وجود کرده و خودی نشان می دھند تا سرشان در معامله ھا و مذاکرات بـر .  اند
الرضا ثروتی عـضو  نيا عضو کميسيون امنيت ملی، موسی حسن سبحانی«  :  در خبرھا آمده است که.  سر این لقمه چرب بی ک+ه نماند

نژاد عضو کميسيون صنایع و محمد حسن مقيمی دو عضو کميسيون عمران مجلس، از جمله  اصغر یوسف علی کميسيون برنامه و بودجه، 
 » .اند نژاد مخالفت کرده نمایندگانی ھستند که با این تصميم احمدی

بسيار مفيد .  ھمچنين، خبرھای بسيار جالبی در رسانه ھای اص+ح طلب از آغاز مداخله ی قاليباف در مناقشات حکومتی آمده است
پيچيده نشده است، » قانون اساسی«و » حقوق شھروندی«و » انساندوستانه«است که تا زمانيکه این حضور در انواع بسته بندی ھای 

و سپس ) عج(عصر طرفه كردن خيابان ولی رانی، یك س از سناریوسازی برای تونل توحيد، اخ+ل در فعاليت تاكسی« : به آن دقت کنيم
ای و محافل دولتی قرار گرفت و پس از آن متروی تھران ھدف بعدی این  ھای زنجيره ، در دستور كار رسانهBRT ایجاد بحران در سامانه

و فراكسيون حاميان دولت در مجلس و تمام  13رئيس ستاد تبصره  نژاد،  سناریوسازی قرار گرفت و دولت با تمام توان شامل دكتر احمدی
 .نژاد در شبكه پنجم سيما بود ھای وابسته وارد موضوع شدند كه اوج آن سخنان دكتر احمدی رسانه

ھای سياسی از پاسخگویی صریح و علنی  با این حال، دكتر قاليباف كه در چند ماه گذشته به دليل تمایل به پرھيز از مناقشات و جنجال
ھایی به دفتر رھبر انق+ب، حضور در شورای عالی امنيت ملی و مجلس شورای  به جریان دولت خودداری كرده بود و تنھا با ارسال گزارش

سازی محافل دولت ساخته به تخریب  كه پروژه بحران اس+می اط+عات صحيح را در اختيار مسئولين نظام قرار داده بود، پس از آن
دستاوردھای نظام و تشویش روانی مردم منجر شده است، تصميم گرفته تا با حضور در صداوسيما به صورت صریح به اتھامات و ادعاھای 

 .ھا در مدیریت شھری تھران را افشا كند ھا و بحران سازی ای پاسخ داده و بخشی از كارشكنی ھای زنجيره مقامات دولتی و رسانه
برای جلوگيری از حضور وی در صداوسيما   ھای گسترده شود پس از اط+ع برخی مقامات دولتی از این قصد دكتر قاليباف، ت+ش گفته می

 )1388آبان  23آینده (» .آغاز شده است
جناح اص+ح طلب، شادان از قوی تر شدن اردوگاه فعال مخالفان دولت کودتا به استقبال آقای قاليباف می دود و نمایندگان خود در مجلس 

موضع این جناح را در این حوزه از رقابت جناحين این چنين ) ره(قدرت هللا عليخانی از فراکسيون خط امام.  را به نفع او وارد کارزار ميکند
، در خصوص اظھارات »نيوز پارلمان«مجلس)ره(هللا عليخانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسيون خط امام قدرت« : بيان می دارد

شود  مگر می«:نژاد مبنی بر گرفتن مدیریت مترو از شھرداری و اضافه کردن این بخش به زیر مجموعه دولت، اظھار داشت محمود احمدی
 »در اختيار دولت باشد؟  مدیریت شھری را به دوبخش تقسيم کرد که بخشی در اختيار شھرداری و بخشی

داد اکنون که  متاسفانه دولت تاکنون بودجه شھرداری، بخصوص بودجه مربوط به مترو را تخصيص نمی« :نماینده مردم قزوین تصریح کرد
مجلس با تصویب دوفوریت طرحی تشخيص داده باید یک ميليارد دNر برای مترو به شھرداری اختصاص دھد و دولت متوجه شده 

 ».خواھد امورات مترو را در اختيار بگيرد تواند صاحب پول شود می ھای او دیگر فایده ندارد و با این مصوبه مجلس می کارشکنی
دولت باید متوجه شود که ھر کاری باید از مسير طبيعی انجام شود و در کار دیگران دخالت نکند، «:ادامه داد) ره(عضو فراکسيون خط امام

 ».داری مانند مترو را نيز به مجموعه اضافه کنند خواھند بخش بزرگ و مشکل مگر دولت کم مشکل دارد که می
به ھر حال نتيجه ی این رقابت ھر چه که باشد، در نھایت سر ملت ایران است که بی ک�ه مانده و ناچار است ھزینه ھای چنين سفره 

 .  ِی پر چرب و نرمی را از جان و مال خود بدھد
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 آبان يا خوش خدمتي اصالح طلبان 13گزارش كروبي از 
ابان در ميدان ھفت تير حضور داشتند و در نزدیکی ھای آقای کروبی بودند شاھدند که مدتھا قبل از شليک  13تمام کسانيکه در روز 

نارنجک گاز به سر محافظ خصوصی ایشان، برخوردھای خشونت آميز حکومتيان آنچنان عرصه را بر مردم تنگ کرده بود که ایشان برای 
به ھمين علت ھم دیدیم که محافظان شخصی آقای کروبی نيز در .  حفاظت جان و س+مت خود چاره ای جز خشونت متقابل نداشتند

اما ھنگاميکه گزارش آقای کروبی در این مورد را، .  این زد و خورد ھا فعاNنه شرکت کرده و باندازه ی دیگران رفتار خشونت آميز داشتند
ھا خودشان افرادی را بين جمعيت  کنم که این من گاھی شک می" «: ھنگام نشستی با موسوی می خوانيم، می بينيم می گوید که

ای برای حمله به مردم  آميز بکنند تا بھانه فرستند تا از این احساس ھيجان سو استفاده کنند و مردم را تحریک به رفتارھای خشونت می
   ".آميز بپرھيزند مردم باید از رفتارھای خشونت. پيدا کنند

آیا آقای کروبی کور بود و نمی دید که مزدوران سرکوبگر بـدون ھيـچ .   این نھایت بی شرافتی است که آقای کروبی به آن دست می زند
بھانه ای وحشيانه به مردم حمله کردند و ایشان برای حفاظت از خود چاره ای جز خشونت متقابل نداشتند؟  آیا ایشان فراموش کرده اند 
که گاردھای محافظ ایشان نيز برای حفاظت از وجود کثيف او مجبور به درگيری خشونت آميز با نيروھای حکومتی شدند؟ بی شرافتی تا 

و آغازگر خشونت ھا متھم می کنيد تا دستگاه حاکمه و ولی فقيه تان را » نفوذی بودن حکومتی«چه اندازه می تواند باشد که مردم را به 
 از خود راضی کنيد؟ 

آنان تنھا برای سھم .  مردم باید چشم خود را باز کرده و در ميان سخنان این دNNن انحصارات سرمایه داری، منافع پست ایشان را در یابند
چرا .  امنيتی درگيرند و اN ھرگز خواھان جمع شدن بساط این حکومت دیکتاتور را ندارند –بيشتری از دزدی ھای حکومتی با جناح نظامی 

کروبی در ھمين نشست بر روی ایـن .  که خودشان ھم می خواھند بر سر سفره ای بنشينند که تنھا با سرکوب مردم رنگين می شود
ولی ھرجا ھم مصاحبه کردم، گفتم که مواظب باشيد کـه طـوری .  آیم آبان می١٣من اع+م کردم که روز «  :موضوع تأکيد کرده و می گوید

. اختيار اشکم درآمد دادند من بی جا آمد و گفت از شعارھایی که مردم می یکی از استادان روز بعد این... رفتار کنيد که به کل نظام برنخورد
مـن ھـم واقعـا .  کننـد اند که مردم را تحریک به شـعارھای افراطـی می زنند، کار را به کجا رسانده ببينيد این کسانی که مردم را کتک می

ای  شـد، عـده آميز برگـزار می خـب اگـر ایـن تظـاھرات مـسالمت.  کننـد ھا دارند به رھبری می دانم که این چه خدمتی است که این نمی
مـن گـاھی شـک ..  .شـد چيز ھم تمـام می دادند و ھمه گفتند مرگ بر آمریکا، عده دیگری ھم بودند که فریاد هللا اکبر می آمدند و می می
فرستند تا از این احساس ھيجان سو استفاده کنند و مردم را تحریک به رفتارھـای  ھا خودشان افرادی را بين جمعيت می کنم که این می

 ».آميز بپرھيزند مردم باید از رفتارھای خشونت. ای برای حمله به مردم پيدا کنند آميز بکنند تا بھانه خشونت
» هللا اکبر«اینکه مردم به خيابان بيایند و شعارھای بيھوده و خنثایی چون .  این سخنان دقيقاً آن چيزی است که اص+ح طلبان به دنبال آن ھستند! آری

ت پست پرده لساسر دھند و بدون آنکه تغييری در نظام دیکتاتوری بوجود آورند، به خانه ھایشان برگردند و این دNNن را در موقعيتی قرار دھند تا در ج
 .ھمانطور که ھاشمی رفسنجانی عمل کرد. امنيتی و خامنه ای را وادار به دادن سھم بيشتری به خود کنند –شان جناح نظامی 

 اعدام مبارزان، نشاندهندة آشتي ناپذيري مردم و حكومت سرمايه داري
 !از ھراسش ربود...   

آبان، جمھوری سرمایه، دیکتاتوری اس+می و قاتلين انسانّيت، قتل دیگری را مرتکب شدند و احسان فتاحيان را کشتند تا بار دیگر  20در بامدادچھارشنبه 
ھيچ گونه ميانجيگری .  به ناباوران ثابت کنند که ميان ما و آنھا چيزی جز دریایی از خون قرار ندارد و در نھایت، این سرزمين یا جای ما است و یا جای آنھا

 ! یا انسانيّت و یا بربریت! یا کار، یاسرمایه.  و سازشی وجود ندارد
جملگی دست به اعتصاب غذا زدند تا توجه جھانيان را . مدت ھا بود که رفقا و دوستانش ھشدار می دادند که اگر نجنبيم، دیگر احسانی نخواھيم داشت

. خشم مردم آنھا را به مقابل زندان رساند.  التھاب در شھر پيچيد. مردم به حرکت افتادند. خانواده اش تھدید به خودسوزی نمود. به این فاجعه باز کنند
 .  نامه ھا و تھدید ھا از سراسر جھان سرازیر شد

.  ساندبر اما دیو سياھی و جھل، ارباب آدمخوار و مست، تشنه یِ قدرت در ھراس از عدم، چاره خود را خون می دید و کالبد دیگری تا شبی را به فردا
 ...گوش ھا و چشمان خود ببست، داروغگان را بر سر گذرگاه ھا گمارد و شبانه  باNی سر قھرمان در بند آمد و 

زد؟ ند چگونه می توان چنين دید و چنان گفت؟  چگونه می توان سياھی مرگ را با سبزی زندگی پوشاند؟  چگونه می توان با مرگ بود و به زندگی لبخ
 چگونه می توان دیو را سيراب کرد و خون ریخته را ندید؟

است، روزگار ھمين ند این را باید بدانيم، تا زمانيکه دیو سرمایه زنده است، تا زمانيکه داروغه و لعبتکانش به آزادی در رفت و آمدند، تا زمانيکه کار در ب
جایگاھت را . سرنوشت ما در جنگ رقم زده می شود! یا آگاه به روشنایی مردمی، یا نا آگاه و فرو رفته در سياھی! یا با نور، یا با تاریکی. است و بس

 ! ميانه جایگاه کفتاران آدمخوار است، پس از نبرد! در این ھنگامه، ميانه ای نيست!  بشناس
    خون در جام شفق ریخت خداَ 

 سرخی خون شفق سينه ی ھر انسان است
 چون سر دار

 سر احسان است
می اید  ازل  ز  قاصدی کو   

 و سحر غلغله ھا در راه است
 برسر دار کشيدن سر من اسان است

 کوچه ھا غرق بخون و سرخند
 وسيه پوش عزا

…و خدا زین ھمه خون حيران است  
 شب پر از چينه ی دیوار بلند دار است

 ولی احسان ز ازل ھشيار است
 اسمان گرید از این بی باکی

 و خدا گریان است
  اشک خالق ھمچون

 شبنمی بر رخ گل
 ميچکد در دریا

 وک�می سرسبز
 از درون فردا
 تا ابد پابرجا

 شبنمی بی پروا
 تا زمانی که زمين ظلمت ظالم دارد

 شعر از دادگر 
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 در محكوميت اعدام: 6اعالميه شماره 

 شرايط انقالبي و خشونت ضد انقالب
 

با ظھور مبارزات مردمی و ھرچه واضح تر شدن روند انق+بی آن برای دستيابی به جامعه ای دمکراتيک و عـاری از خودکـامگی، نيروھـای 
ضد انق+ب و ارتجاعی ھيئت حاکمه، مانند تمامی حکومت ھایی که ھدفشان حفظ منافع گروه ھای خاص در برابر حقوق مردمـی اسـت 

این ت+ش ھای قھرآميز حکومت سرمایه داری تنھا به سرکوب خونين و وحشيانه .  دست به خشونت ھای خونينی برای حفظ خود زده اند
.  اخيراً در اقداماتی قضایی، دستگاه قضایی سرکوبگران اقدام به صدور و اجرای احکـام اعـدام نمـوده اسـت.  مبارزات خيابانی نمی شود

ھمچنين، چند روزی است که نيروھای حقوق بـشری و جمعيـت .   مطمنئاً، تمامی خوانندگان ما از اعدام احسان فتاحيان با خبر ھستند
نام ایشان در کنار نام معلم مبارز فرزاد کمانگر قرار می .   ھای مخالفِ اعدام از اجرای قریب الوقوع حکم شيرکوه معارفی سخن می گویند

اما باید نام ھای دیگری را نيز به ليست محکومين به اعدام اضافه نمود که ایشان نيز تنھا جرمشان اعتراض به خودکامگی حکومت .  گيرد
زمـانی،  این نامھا عبارتند از محمدرضا علی.  سرمایه داران و تبليغ و سازماندھی مردم در جھت بازپس گيری حقوق حقه شان می باشد

نژاد و رضا خادمی می باشند که اخيراً به علـت شـرکت در تظـاھرات ھـای مردمـی و  پور، ناصر عبدالحسينی، حامد روحی آرش رحمانی
نام این قھرمانان را باید به خاطر داشت، چرا که امثال ایشان، عاشقان زندگی و رھایی مردم در .   احياناً سازماندھی آنان اقدام نموده اند

 .تاریخ ما کم نبوده اند که عليرغم ميل باطنی  و بر خ+ف اھداف انسانی شان، با خون خود درفش مبارزه را گلگون و ابدی ساختند
 

اما چه چيزی باعث می شود تا حکومتی با مردم خود چنين رفتار کند؟ این واقعيّت که مردم یـک جامعـه، در نظـام سـرمایه داری، ھمـه 
ھستند که ھمراه با ھيئت حاکمه و انحصارات حـامی شـان، دستـشان بـه خـون » خودی«تنھا کسانی .  به حساب نمی آیند» خودی«

چرا که ایشان، سال ھاست که خشونت پنھان را عليه زحتمکشان به پيش برده اند و اینک که تضادھا .  مردم و بویژه کارگران آلوده باشد
و تفاوت ھای منافع شان با کارگران و دیگر اقشار زحمتکش شھری و روستایی علنی گشته و تقابل طبقاتی به خيابان ھا سر ریز شده، 

اما، ھنوز ھستند کـسانيکه احـساس .   خشونت مشترک ایشان نيز بصورت عریان در مقابل چشم مردم ایران و جھان عيان گشته است
شان با جناح حاکمـه پنھـان »  خودی«دشمنی خود عليه مردم را فاش نساخته اند و ماھيّت واقعی خود را در پشت اخت+فات سطحی و 

مردم ایران و بخصوص کارگران باید با دقت فراوان به گفته ھا و عملکردھای ایشان توجه کنند تا چھره سياھشان را در پشت .  می سازند
 . حجاب سبز اس+می شناسایی کنند

 
عده ای ھستند کـه .  ھای ھيئت حاکمة قاتلين، کسانی ھستند که ھدف خود را حفظ نظام دیکتاتوری موجود اع+م می دارند» خودی«

ھمان قوانينی که به ایـشان و حکومـت .   قانون اساسی و اجرایی این حکومت را مترقی اع+م کرده و عبور مردم از آن را تقبيح می کنند
شان را »  مالکيت«و »  حفاظت از امنيت«شان اجازه قتل و غارت کارگران و زحمتکشان و خانواده ھایشان را زیر لوای » خودی«دیکتاتوری 

ھاست، مردم » خودی«ھمين دو روز پيش بود که مھدی کروبی، برای خوش خدمتی و نشان دادن اینکه جایش ھنوز در جمع .  می دھد
متھـم مـی کنـد کـه بھانـه تعـرض خـونين را بـه دسـت نيروھـای سـرکوبگر حکومـتی مـی »  آغازگر خشونت ھای خيابانی«را به دروغ 

 )نقل به معنی از نشست اخير او با موسوی(» .دھند
 

 كارگران مبارز، مردم غيور ايران

 
دانـسته و »  قتـل عمـد حکومـتی«کارگران کمونيست ایران، ھمراه با دیگر انق+بيون جامعه مان، اع+م می دارد که حکم اعدام را بمثابـه 

با در نظر گرفتن ماھيّت وحشی نظام و حکومت سـرمایه داری کـه تمـام .   اجرای آن را در ھر شرایط و به ھر بھانه ای محکوم می سازد
مبنایش بر اعمال خشونت عليه کارگران و زحمتکشان بنا گشته است، و با آگاھی به اینکه مبارزات عيان و علنی مردمی عليه دیکتاتوری 
حکومت سرمایه داری مسير انق+بی یافته است، تکرار صدور و اجرای این حکم قرون وسطایی را توسط دستگاه قضایی سرمایه داران دور 

باید در تمامی تجمعات و اعتراضـات .  ما باید با این عمل وحشيانه ھمچون دیگر ظواھر جامعه ی طبقاتی مبارزه کنيم.  از انتظار نمی یابد
و آگاه باشيم که .   و دیگر خواسته ھایمان فریاد زنيم» آزادی فوری زندانيان سياسی و کارگری«را در کنار » توقف فوری احکام اعدام«خود

 !تنھا راه جلوگيری قاطعانه از چنين خشونت وحشيانه ای انھدام کامل دستگاه حکومت سرمایه داری است و بس
 

 !مرگ بر اين دولت سرمايه دار

 !جمهوري شورايي –نان، مسكن، آزادي 

 

 كارگران كمونيست ايران
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  »بسوي انقالب«

را بخوانيد و در ميان مردم پخش 

 !كنيد

 تبليغاتي كارگران كمونيست -هفته نامه   سياسي »بسوي انقالب«

       maktabema@maktabema.net:تماس با ما
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 !آقاي كروبي، با خود شيريني راه به جايي نمي بريد
 

ناميد و از جوانان خواست تـا در صـورت تعـرض و اعمـال خـشونت و اقـدام »  اعمال خشونت«بار دیگر مھدی کروبی دفاع مردم از خود را 
 .  مزدوران سرکوبگر به بازداشت یاران خيابانی شان بی تفاوت باشند و کوششی برای نجات آنھا نکنند

ھای خـشنی  ای، حركت ای دوست دارند تا با ایجاد بھانه مجموعه«: مھدی کروبی در نشستی با نمایندگان اقليّت مجلس گفته است که
 .تو گویی که تا به حال نيروھای مزدور حکومتی در حال نوازش مردم معترض بوده اند» .صورت گيرد تا شدیداً دست به كار برخورد شوند

جالب ترین نکته در مورد اظھارات آقای کروبی اینست که او حرفی در مورد رفتار گاردھای شخصی شـان بـرای جلوگـيری از بازداشـت و 
آبان، گاردھای شخصی آقای کروبی برای دور نگاه داشتن مزدوران جناح کودتا  13در روز .  احياناً سوء قصد نسبت به جان خودش نمی زند

از او اقدام به درگيری ھای خونينی با مھاجمان کردند که اخبار و فيلم ھا و عکس ھای آن در سراسر جھان پخـش شـد و تبليغـات چـی 
فقط به خامنه ای و جناح » خرما خوردن و منع رطب کردن«تو گویی . ھای آقای کروبی و حزب اعتماد ملی حداکثر استفاده را از آنھا بردند

ھای کودتاچی منحصر نمی باشد و تمامی حکومتيان، از کودتاچی و اص+ح طلب، خود را صاحب حقی می دانند که مردم می بایـست از 
 .آن بی بھره باشند

با قرار دادن این گفته ی آقای کروبی در جمع نمایندگان اقليت مجلس، در کنار گفته ی دیگر ایشان متوجـه مـی شـویم کـه ھـدف آقـای 
رھـبران «:  کروبی و اص+ح طلبان از چنين توصيه ھایی چه می باشد؟  ایشان در ھمـان جلـسه بـر روی ایـن نکتـه پافـشاری کردنـد کـه

نه جمھوری برخی آقایـان «خواھند  اند را می درصد رای مثبت داده ٩٨اص+حات و جنبش سبز، ھمان جمھوری اس+می را که مردم به آن 
چرا کـه ھـدف او از چنيـن .   آنچه که تزئينی می باشد، جمله یِ آخر این گفته یِ کروبی است»  .دانند كه مردم و رأی آنھا را تزئينی می

.  بوده و بر اصل حکومت دیکتاتوری جمھوری اسـ+می پـای بندنـد»  خودی«بياناتی متوجه ساختن جناح کودتاچی است که اص+ح طلبان 
امنيتی و رھبر عزیزتر از جانشان، با دعوت از جوانان مبارز به تسليم مطلق  –ایشان خود شيرینی و چاپلوسی شان را برای جناح نظامی 

 .در برابر تھاجمات خونين مزدوران حکومتی کامل می کنند
 

 ناباوري وبالگ نويس اصالح طلب در مورد نقش پليس در جامعه سرمايه داري
 

آيا ماموريت ذاتی پليس، خشونت بر عليه شھروندان « : با ناباوری به اظھارات رئيس پليس تھران می پرسد» با مردم«نویسنده ی وب+گ 
او با برگزیدن چنين سوألی برای عنوان مطلب خود، فکر می کند که مچ سردار عليرضا عليپور ریيس پليس تھران را گرفته » معترض است؟

در اینکه این سردار مانند دیگر مسئوNن حکومت سرمایه داری مجبور به  دروغگویـی اسـت تـا .  اش را افشاء کرده است» دروغگویی«و 
اصوNً در حکومتی که بنيان اش بر حاکميت اقليـتی بـسيار قليـل بـر .  جایگاه و عملکرد نيروی تحت ریاستش را توجيه کند، بحثی نيست

اکثریتی قریب به مطلق است، نمی توان انتظار داشت که مسئوNنش، بخصوص در بخش ھایی که عملـشان در راسـتای اعمـال قھـر و 
امـا اینکـه دروغ .   خشونت مستقيم برای حفاظت از آن نظام می باشد، در مورد انگيزه و اھداف وجودی شان به مردم حقيقت را بگوینـد
 .پردازی ھای سردار عليپور برای پوشاندن کدام اصل حقيقی است، جایی است که وب+گ نویس ما به خطا رفته است

 
حال ببينيم این سردار پليس چه گفته است که حضم آن تا این حد برای نویسنده ی اص+ح طلب مان دشـوار مـی باشـد؟ ریيـس پليـس 

پليس یك واحد انتظـامی اسـت «: آبان می گوید 13تھران در نشستی خبری برای توجيه اقدامات نيروھایش در برخورد با تظاھر کنندگان 
پليس وابسته به این جناح .  ھای ذاتی خودش را انجام ميدھد كه وظيفه تامين امنيت جامعه را بر عھده دارد و به صورت مستقل ماموریت

 .»آبان ھم كام+ قانونی بوده است  13و آن جناح نيست و برخوردھای صورت گرفته در روز 
با آوردن نمونه ھایی از برخوردھای تبعيض آميز نيروھای انتظامی با نيروھای درگير در خيابان ھا می خواھـد ایـن »  با مردم«وب+گ نویس 

 –واقعيت را ثابت کند که سرداران نيروھای سرکوبگر و از جمله نيروی پليس از جناح غالب ھيئت حاکمه که جناح کودتاچی و یـا نظـامی 
اگر بی طرف ھستيد، پس چرا ھمين برخوردھا را با لباس شخـصی ھـا نمـی : مث+ً می گوید.  امنيتی است حمایت و حفاظت می کنند

کنيد؟ و یا اینکه، پس چرا به مھدی کروبی حمله کردید؟  چنين سوال ھایی نشان می دھد که احکام ایدئولوژیک ليبراليسم چشم وب+گ 
دارند، و در نتيجه » بی طرفانه«و » داوری«او به خيال اینکه حکومت و اجزائش در یک جامعه نقش .  نویس ما را به واقعيات کور کرده است

مسئوNن و مدیران چنين حکومت ھایی در ھاله ای از تقدس ليبرالی قرار می گيرند و از روابط واقعی و عينی طبقاتی جـدا مـی باشـند، 
.  دروغ می گویيد! خير«: این وابستگی سرداران پليس را امری غير طبيعی دانسته و سخنان سردار عليپور را از این موضع نقد می کند که

در صورتيکه نه دروغگویی سردار عليپور، و نـه وابـستگی اش بـه )  نقل به معنی(» .شما وابسته به جناح غالب در ھيئت حاکمه ھستيد
 .جناح حاکم امری غير طبيعی است

 
نيروی پليسی که فرمانده ھان و کادرھایش توسط مردم انتخاب نشوند و برگزیده ی جناح ھای حکومتی باشند، خوب، مسلماً وابسته به 

امنيـت «بـرای چنيـن نيرویـی، معنـایِ .   اشخاصی می شوند که آنھا را برگزیده و چنين مقـام و امتيـازاتی را در اختيـارش گذاشـته انـد
عکس آن نـيز صـحيح اسـت، یعـنی اگـر نـيروی پليـس و .   ، تضمين بقای حاکميّت و رھبری ای است که به آن وابسته است»اجتماعی

ارتشی داشته باشيم که مستقيماً از طرف شوراھای مردمی به این مقام برسند و بدانند که ھر زمان کـه ایـن شـوراھا اراده کننـد مـی 
ه م بتوانند ایشان را برکنار کنند، خود را وابسته به مردم دانسته و تبدیل به مأموران اعمال دیکتاتوری مردم به نيروھایی می شوند که اقدا

 .براندزی آن کنند
 

وظيفه ذاتی پليس، در چنين حکومتی، سـرکوب و اعمـال خـشونت !  آری«این است که، » با مردم«پس پاسخ ما به سوأل وب+گ نویس 
و این واقعيّت، تا زمانيکه جوامع طبقاتی وجود » .امنيتی را با خطر مواجه سازند –عليه اشخاصی است که حاکميّت و امنيت جناح نظامی 

 . دارند، پابرجاست

 !را بخوانيد و در ميان مردم پخش كنيد”  بسوي انقالب“
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 اخالق و عاليق اقتصادي
 شايان.س

عده ای تصور می کنند اگر حکومت اس+می را از نظر اخ+قی بی آبرو کنند و با پرھيز از شعارھای رادیکال پاسخ گلوله را با گـل بدھنـد و 
حس ھمدردی جھانيان را با تبليغ معصوميت و صلح طلبی به نفع خود برانگيزند قادر به شکست دادن اقتدارگرایان و به زیر کشيدن آنھا از 

 . اریکه قدرت خواھند بود
 .در این یادداشت می خواھم با است+ل نشان بدھم که چنين تصوری درست نيست

حتا کسانی که گمان می کنند جنگ ھای جھانگير و نابرابرانه ای ھمجون جنگ ویتنام ، بر اثر اعتراضات داخلی و خارجی مردم بر عليـه  
 .جنگ در سراسر جھان،  پایان یافت اشتباه می کنند

آخرین نامه او برگ زرین دیگری از پایمردی و .  احسان فتاحيان، عضوی از کومله و عضوی از چپ ایران بدست عمال حکومت به قتل رسيد
بـه .  عزم راسخ انسانھایی است که بر خ+ف بعضی از مدعيان مبارزه ننگ تسليم و دریوزگی به آستان دیکتاتوری حاکم را بر نمـی تابنـد

 .خيال خود زرنگی نمی کنند و مھر تایيد بر وحشی گری حاکمان نمی زنند
دشمن واقعی دیکتاتوری کسانی ھستند .  قتل احسان نشان داد که معيار ھيئت حاکمه برای برخورد با مردم ميزان رادیکاليسم آنھاست

از این رو رژیم در کشتن و نابودی فيزیکی آنھا چه . که نه تنھا در بند نقش ایوان نيستند بلکه می خواھند پای بست ویران را درھم بکوبند
حال ھر اندازه قلـم بدسـتان بـورژوازی مـی خواھنـد در مـورد فوایـد نفـی .  بصورت علنی و چه بطور مخفی و تروریستی ابایی نمی کند

 . خشونت قلم فرسایی کنند و رژیم را به مدارا و تولرنس فرا بخوانند
این عملکرد حاکمان ، وحشی گری ، سرکوب و قتل دولتی آنھاسـت کـه جـان . مردم ھيچگاه ابتدا به ساکن به خشونت روی نمی آورند

 . مردم را به لب می رساند و چاره ای جز برخورد متقابل برایشان نمی گذارد
شکی نيست که به صرف نوحه سرایی و پتيشن و تظلم خواھی به درگاه ایـن و یـا آن حکومـت اروپـایی و آمریکـایی دردی از دردھـای 

حکومت باید از نظر . برخورد صرف اخ+قی با مسائل ھم تاثيری بر عملکرد ھيئت حاکمه نخواھد داشت. بيشمار این ملت حل نخواھد شد
ھم تا زمانی که وضعيت اقتصادی از خط قرمز نگذشته بود حاضر به زھرمار خوری و پذیرش آتش  57غاصب انق+ب .  اقتصادی به زانو درآید

 .دیکتاتور پيش از او ھم پس از فراگير شدن اعتصابات فلج کننده وقيام مسلحانه مردم از قدرت دست کشيد. بس نشد
بـازیگران و دول صـحنه .  تا زمانی که منافع اقتصادی پایه ھای نگھدارنده رژیم به خطر نيافتد وضع به ھمين منـوال ادامـه خواھـد داشـت 

آنھا صرفا ً در پی غارت . گردان سياست جھانی نيز تنھا و تنھا در پی کسب سود ھستند و خون نداھا و احسان ھا ارزشی برایشان ندارد
از نظر آنھا اخ+ق کيلویی چند؟ پرونده یکصد ساله اخير ھمه ایـن دولتھـای ليـبرال و نئوليـبرال مملـو از .  و کسب منافع اقتصادی ھستند

دولتی که پایگـاه داخلـی اش را از دسـت .  ھمه ھای و ھموی ھا به خاطر ذليل تر کردن دولت است.  کشتار و کودتا و قتل و غارت است
در ھر زمان بنا به مقتضيات بازیگر جدیدی وارد صـحنه مـس .  چاره ای جز پناه بردن به دامان اربابان اش نخواھد داشت –که داده  –بدھد 

برای اینھا . اینجاست که می گویم اخ+ق برای اینھا مفھومی ندارد. شود و اینک ترکيه از این خوان یغما به سھم خواھی برخاسته است
 .نفت معنا دارد و تجارت مواد مخدر. تنھا دNر و یورو معنا دارد

؟ حاN که ھيئت ھای مرگ دوباره فعال شده اند چه حرفی !!ناممکن است 60خيلی ھا با قاطعيت می گفتند دیگر امکان تکرار وقایع دھه  
 برای گفتن دارند؟  

 از وضعيت كنوني درآييم ؟ ضدسرمايه داري آيا مي توانيم با ايجاد شوراهاي
 گروهي از فعاالن ضدسرمايه داري گيالن

 
  ! خسته نباشيد . به شما کارگران و ھمزنجيران با س+م 

ساليان سال است که ما در رنج و عذاب زندگی می کنيم ، پدران و پدربزرگان ما کارگران نسل در نسل زندگی کردند و نصيبشان فقر بود 
 چرا؟. و تنگدستی 

 
 . فرزندان ما کارگران حسرت یک زندگی راحت و بدون دغدغه را به دل دارند 

 16الی  14با اخراج و بيکار شدن ما، فرزندان و جگرگوشه ھایمان مجبور می شوند در سخت ترین و بدترین شرایط کارگری حتی روزانه 
ساعت در تعميرگاه ھا، کارگاه ھای زیرزمينی، دستفروشی در خيابان ھا برای لقمه ای نان، کودکی و نوجوانی و جوانی خود را از بين 

 .ببرند 
 

 . ھميشه مشک+ت و خطرات، سوء استفاده، اعتياد، فرار از خانه و ھزار کوفت و مرض دیگر آن ھا را تھدید می کند 
 

 اگر فرزندان ما شانس بياورند و ما ازجيره زندگيمان بزنيم و با خون دل خوردن و قرض و قوله آن ھا را به دانشگاه بفرستيم پس از پایان
به علت نداشتن پارتی و آشنا و پول ، بيکار می مانند و یا مجبور می شوند با  گذراندن دوره سربازی  -اگر پسر باشند  - تحصي+ت و

آن ھا  ھزار تومان مشغول به کار شوند که می دانيم ھزینه کرایه ماشين و خرج پوشاک  200الی  100دستمزد خيلی کم ماھيانه بين 
 چرا؟. ھم نمی شود 

نانوشته را چه  این قانون نوشته و . در مقابل، سرمایه داران شيره جان ما را می مکند و صاحب ثروت ھای ک+ن و افسانه ای می شوند
 کسانی پاسداری می کنند؟
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یعنی رابطه خرید و فروش سرمایه ما کارگران ھرچه می کشيم از دست : به نظر ما، جواب ھمه این چراھا و سئوال ھا یک ک+م است 
 .نيروی کار می کشيم و دولت ھم با تمام دم و دستگاھش از آن پاسداری می کند

درست به ھمين دليل، ھرزمان که ما نسبت به سرمایه، این رابطه وحشيانه استثمار نيروی کار و توليد اضافه ارزش اعتراض یا اعتصاب یا 
کشته ھا دادیم و زمانی که زورمان به آن ھا چربيد به نام . انق+ب کردیم ، به شدت سرکوب و محاکمه و زندانی و حتی اعدام شدیم

مشروطه، قانون اساسی، جمھوری اس+می ، دموکراسی و مردم ساNری و خيلی چيزھای دیگر نسخه پيچيدند و ک+ه گشادی سرمان 
و گذاشتند و یا جنگ به راه انداختند و به خاطر فرار از انق+ب به نام در خطر بودن مملکت و خيلی چيزھای دیگر ما را به مسلخ فرستادند 

 .نانشان را به کاسه خون دل ما زدند و خوردند 
راستی تا چه زمانی ما باید شاھد شکست ھای پی در پی یکدیگر نه تنھا در ایران بلکه در سراسر دنيا باشيم؟ دليلش چيست؟ عيب 

 کار کجاست؟
مگر مبارزات ما عليه سرمایه داری نبوده است ؟ پس چرا نتيجه نداده است ؟ آیا می توانيم ھمه چيز را به سرکوب نسبت دھيم و بگویيم 

مگر قرار بوده دولت سرمایه داری باعث : نخواھند پرسيد  دولت سرمایه داری باعث شکست ما بوده است؟ در این صورت، آیا از ما 
پس باید علت ھای شکستمان . مسلم است که دولت سرمایه داری برای دفاع از این نظام کارگران را سرکوب می کند!! پيروزی ما شود؟

به عبارت دیگر، اگر . مث+ یکی از این علت ھا می تواند شکل و شيوه و ھدف متشکل شدن ما باشد. را در چيزھای دیگری جستجو کنيم
Nزم و  آیا س+حی را که تا کنون انتخاب کرده ایم : تشکل را به س+ح کارگران برای مبارزه با سرمایه داری تشبيه کنيم، باید بپرسيم 

 کافی و کاری بوده است؟
و ھنوز ھم برخی از کارگران دنبال . به طور مثال، در دورانی پدران ما سازمان ھای کارگری مانند سندیکاھا و اتحادیه ھا درست کردند

اما با وجود کشته دادن و زندانی شدن و بيکار شدن یا چيزی به دست نياوردند و یا اگر دستاوردی ھم . چنين سازمان ھایی ھستند
 چرا؟ . داشتند کم کم از چنگشان بيرون کشيدند

 
به نظر ما، یک علت اصلی این امر آن بوده است که این سازمان ھا نقش خود را فقط چانه زنی در مورد نرخ خرید و فروش نيروی کار 

آن ھا می گفتند . دانسته اند و کاری به این نداشته اند که اساسا انسان چرا باید مجبور باشد برای زندگی کردن نيروی کارش را بفروشد
و می گویند اگر سرمایه دار نباشد پس کارگر از کجا نان بخورد؟ ھيچ وقت فکر نکرده و نمی کنند که اص+ چرا باید یکی کار کند و حاصل 

زحمتش را یکی دیگر بخورد؟ چرا ما باید نسل اندر نسل کارگر باشيم و جان بکنيم و ھميشه از ھمه چيز محروم باشيم و یکی دیگر در ناز 
و نعمت زندگی کند در حالی که این ما ھستيم که جيب ھای او را پر می کنيم و با کارمان ثروت روی ثروتش می گذاریم؟ اص+ چرا باید 
ثروت و قدرت و مدیریت و قانون و دولت دست کسانی باشد که از قبل کار نسل اندر نسل ما کارگران به اینجا رسيده اند؟ ما که چنين 

ثروت و قدرتی را در ھمه دنيا توليد می کنيم چه کسی گفته خودمان نمی توانيم این جامعه را اداره کنيم؟ سندیکا ھا و اتحادیه ھا 
حال آن که این احزاب فقط و . خود سپردند و ھنوز ھم ھمين کار را می کنند پرداختن به مسئله نابودی سرمایه داری را به احزاب مافوق

خرید و فروش  این نظام مبتنی بر  فقط در فکر به قدرت رسيدن بوده اند و به تنھا چيزی که کار نداشته اند مبارزه برای از ميان برداشتن
 .نيروی کار بوده است

 
قدرت این شوراھا خيلی . کارگران در دوره ھایی از مبارزاتشان چه در ایران و چه در کشورھای دیگر سرمایه داری شوراھا را برپا کردند

اما پس از مدتی یا به علت . محدودیت ھای سندیکاھا را نداشتند و حتی در مواردی توانستند دولت سرمایه داری را سرنگون کنند. بود
خوردند یا وظيفه خود را بازھم به احزاب مافوق سپردند و به ھمين دليل کم  کل ماشين دولتی سرمایه داری شکست  نابود نکردن

کمرنگ شدند و از صحنه مبارزه سياسی با سرمایه داری کنار زده شدند یا به علت نداشتن افق مبارزه آگاھانه با سرمایه داری از   کم
با ساختن محتوای ضدسرمایه داری خالی شدند وبه دست عوامل سرسپرده و فریبکار سرمایه داری افتادند و یا این که سرمایه داران 

 .به نام شوراھا ریشه شوراھای واقعی ضدسرمایه داری کارگران را زدند «شورای اس+می کار»تشکل ھایی مثل 
می توانيم با   آیا ما کارگران با درس آموزی از گذشتهولی ھدف، طرح این سئوال است که . مثال زیاد داریم که بماند به وقتش

از این پراکندگی در بيایيم، ھمگی متحد و یکپارچه عليه نظام سرمایه داری  ضدسرمایه داریایجاد شوراھای کارگری 
 بجنگيم و سرش را به طاق بکوبيم ؟ 

و پيشنھادھا و  ضدسرمایه داریتجربياتمان در مورد شوراھای واقعی . پيشنھاد ما این است که بيایيم برای شروع این کار ھمفکری کنيم 
 .چاره دیگری نداریم. راھکارھایمان را در این مورد بنویسيم و در معرض قضاوت یکدیگر قرار دھيم

 
 است کارگری ضدسرمایه داریچاره ما کارگران وحدت و تشکي�ت شورائی 

 
 گروھی از فعاVن ضدسرمایه داری گي�ن

88/8/15 
  

 چرا بحران اقتصادی را پایانی نيست؟....   16بقيه از صفحه 
 

 )او سي دي اي(به عقيده سازمان همكاريها و توسعه اقتصادي 2010به قول صندوق بين المللي پول و بانك مركزي آمريكا واوائل 2010بازگشت رشد جهاني در نيم ساله دوم ) 1
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چشم  «به تراكم مخارج اجتماعي، امور مالي دولت را تثبيت كنيم) نويسنده. به نظرم كلمه بجاست(وقتي فعاليتها دو باره شروع مي شود، مناسب است كه با كاهش كسري بودجه و باحمله »:بدون ترس از تناقض گوئي توصيه مي كند) او سي دي اي(همانطور كه  -)3
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4 (Voir « The public pension bomb », Fortune Magazine, 12 mai 2009. 
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 http://ir.mondediplo.com/article1456.html «مدوف، داغ رسوائي برچهره ديده بانان شفافيت معامالت مالي»:مقاله ابراهيم وارد در لوموند ديپلماتيك ماه اوت را بخوانيد) 7
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 2009لوموند ديپلوماتيك مارس  «در صد 15مذهب  »ايزابل پيور را بخوانيد ) 12

 15-10-2009لوموند ديپلوماتيك مارس  «بازگشت اصول حفظ منافع تجارت داخلي و خشم مخالفان آن»ژاك ساپير را بخوانيد ) 13
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 پيرامون وحدت تئوري و گرايشات نوين
 *مينايي .م: مايك ايلي، ترجمه : نويسنده

 
 )مایک اِلی(   .لزومی ندارد با گرایشات و اندیشه ھای جدید دیگران به مثابه ارتداد از خلوص مذھبی برخورد شود

 
رھبران مائوئيست نپال،  در خصوص اشاره به نام تروتسکی از سوی یکی از )  TNLسایت " ( تل نات Nی" در این نوشته می خواھم پيرامون نظریات 

  .مطالبی بيان کنم
" چالش ھای چپ ھمين موضوع  طرفه اینکه یکی از . اوN ً کل مطلب این است که شفاف بودن و انق+بی مخلص بودن به معنی فرقه ای بودن نيست

امکان انق+بی مخلص بودن و در عين  -که ھمه ما مشتاقيم  آنگونه  -من فکر می کنم . است، چون ضدیت با فرقه گرایی پرچم رفرميسم است"  فرقه
  .ھمه ی ِ ما موجود است حال ضد فرقه بودن با تمام اسباب و ملزومات اش برای 

  TNL بطورخ+صه می گوید:  
کاش ... من از دیدن نقل قولی از تروتسکی از سوی باتارای صرفا ً به خاطر ایجاد شدن َترَکی در اندیشه بسته دگماتيست ھا بسيار خوشحال شدم" 

ھوشيار بودن در برابر اندیشه ھای ارتدادی برای تئوری انق+بی حياتی . چنين امری در ھمه مرتدین از گرامشی گرفته تا فانون و دیگران روی می داد
ر سایدیدگاه دارای خلوص علمی از ارتداد ھراسی ندارد و آگاه است که ایده ھای مردود ھمواره با تجارب جدید و یا پيشرفت ھای ایدئولوژیک در ...است

 ."حوزه ھا ، مجددا ً خودنمایی می کنند
نقد تروتسکيستی ساختمان سوسياليسم در یک کشور از اینرو عمدتا ً پروبلماتيک است که به لحاظ سياسی موجب ناکارآمدی می شود زیرا در  

ر خصوص محدودیت ھای آنچه که می تواند بدست آید به لحاظ تحليلی نادرست است و احيای آن در کشوری بسيار کوچک در جھان تمرکز یافته به نظ
 ."صحيح نمی آید

 
 :فکر می کنم از جنبه ھای مختلف می توان به این موضوع پرداخت   
 
. این شيوه برخورد ھولناک است. تھدید و متھم کردن عقاید به ارتداد باب بحث و تبادل نظر را قبل از پرداختن عميق به  موضوعات مطروحه می بندد -1

 . کمونيسم ، مذھبی با دکترین مذھبی و کافرین و مرتدین مخصوص به خود نيست
به مثابه جریانات ارتدادی،  با گرایشات چپ نيز به عنوان جریانات جاسوسی و ) سایر جریانات( در تاریخ به موازات برخورد کمينترن با تروتسکيسم و

 کودتاگر و ضدانق+بی مسلم ، سياست فوق العاده سکتاریستی نيز پيش برده شده که امثال آن را تنھا در فرقه ھای کوچک پروتستان مسيحی می
 .توان سراغ گرفت

چون تنھا از بحث بر سر ایده . حتا اگر معتقد باشيم که آن ایده ھا و برنامه ھا مطلقا ً نادرست اند. Nزم است با ایده ھا به روشنی و صراحت برخورد کرد
گاھی ) ھمانگونه که عده ای خاطرنشان کرده اند(و. ھاست که موجب تعميق و غنای اندیشه ھا و دستيابی به یک متدولوژی قابل اطمينان خواھد شد

 .در Nب+ی ایده ھا و نظریات نادرست ھم چيزھایی برای آموختن وجود دارد
 
زیرا بطور شگفت آوری حاوی . به نظرمن Nزم است خطوط اصلی گرایشات نوین را که موجب سازمانيابی مجدد انق+بی در عصر ما می شود را دریابيم -2

 .نکات بدیعی در خود ھستند
 

 :این موضوع چند نکته تبعی دارد
 

منظور من اتحادھای موقت بيمعنی بر اساس ظواھر فریبنده .بنظر من ھم  به سازمانيابی مجدد و ھم به شناخت خطوط گرایشات نوین نيازمندیم -الف
زیرا بعضی از تجزیه و تحليل ھا راھنماھای . احتراز از بعضی کارھا ی دیگر است  وخاص زیرا تدارک انق+بی نيازمند انجام کارھای . اتحادھا نيست

 .مناسبی برای اعمال انق+بی ھستند و بعضی دیگر به بيراھه ھایی ختم می شود که انق+ب را در مرداب گرفتار می کند
 
ھرچند که به نظر می رسد  حقایق و سنتزھای مورد استناد کنونی ما . من گمان نمی کنم که گرایشات نوین ھمان خطوط به روز شده قبلی باشند -ب

 . بر یافته ھا و رسوبات نظری کمونيست ھای قبلی قوام یافته است
 

کائوتسکی،  -دورینگ و بعدتر از آنھا لنين/باکونين-گوی صرف به تحليل ھای حاصله از جدليات مارکس" آمين " گمان نمی کنم ما : با استناد به تاریخ
ھستيم بلکه براحتی می توانيم با مطالعه تاریخ اصول نظری خود را برای مسائل امروزی بدست ---خروشچف  -تروتسکی و حتا بعدتر مائو -استالين

بدون توجه به شرایط و موقعيت ھای " آنچه لنين گفته " و بعد " آنچه مارکس گفته " به عبارت بھتر، به لحاظ متدولوژیک عموميت جھانی دادن به . آوریم
 . ویژه دوران آنھا و نگرش انتقادی در پرتو تجارب تفکرات نوین امروزی ، نادرست است

 :می شود دNیل زیادی برای این گفته آورد
 نخست اینکه، بعضی از چيزھایی که در این پنجاه سال گذشته آموخته ایم بر نتایج حاصله از مارکسيسم پيش از آن سالھا تاثير می گذارد،

 . دوم اینکه، بعضی چيزھا امروزه صحت و اعتبار خود را از دست داده اند و مثل امور سابق براین نيستند
جھت وارد آوردن فشار در مسير  ت+شھمواره بر این اعتقاد بودم که شوراھا آشکارا نياز به " سوسياليسم در یک کشور" در مبارزه بر سر : نمونه

در غير این صورت چه جایگزینی برای اینکار بود؟ اما در عين حال فکر نمی کنم . داشتند) فقط ھرجا که Nزم بود(  1920ساختمان سوسياليسم در دھه 
است کم این تحليل بتواند ھمه مسائل و مشک+ت را اعم از پيگيری ساختمان سوسياليسم مستقل از بازار جھانی در دنيایی که سرمایه داری در آن حا

ھنوز ھم مسئله ساختمان سوسياليسم در یک کشور فقير بسيار کوچک  و نياز به آغاز انق+بات سوسياليستی در دیگر کشورھا در این .، توجيه کند
ختمان سا مسير وجود دارد و اینکه چگونه در بازار جھانی متمرکز شده کنونی می توان در غياب انق+ب در کشورھای دیگر و بدون یاری نجات بخش آنھا

 ...سوسياليسم را به سرانجام رساند
بدرستی حل کرده است ، حاN مشکل شما چيست؟ چرا امروز این مسئله را علم می کنيد  1927-1924استالين این مسئله را در " صرفا ً با گفتن اینکه 

 .موضوع حل و فصل نمی شود" ؟
 "مطالعه انتقادی، آزمون مستقل : " مائو گفته 

 
 . فکر نمی کنم مغلطه و یا ھمه مسائل را با یک چوب راندن امری کارساز باشد -3

ھستند دیگرانی که با جدیت و بصيرت به امر تئوری انق+ب . من قویا ً معتقدم منحصر کردن تئوری کمونيسم به سه یا پنج نفر کار درستی نيست 
 ...) از جمله آلتوسر، گرامشی ، ماریاتيگی ، مازومدار، کایپاکایا، بادیو، پراچاندا، فریرو چند تن دیگر( پرداخته اند که باید با امتنان از آنھا آموخت 

م خص جداگانه کدااما گمان نمی کنم تئوری انق+بی موزائيکی از منتخبات باشد که بتوان تکه ھای آن را از اینجا و آنجا کنار ھم چيد ؛ تکه ھایی  که ھر 
 . و منحصر بفرد خود را دارند
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به نظرمن ) . در رابطه با ایده ھا" اتيک موقعيتی " به جای ( ت+ش برای رسيدن به تئوری منسجم  –فکر می کنم نياز به روندی از سنتز انتقادی داریم 
؛ اما در عين حال ) ھم از ایده ھای درست و ھم از ایده ھای اشتباه ( Nزم است بطورخ+قانه از مجموعه ای از ایده ھا جوھر سازنده شان را اخذ کنيم 

چيزی که آن را انسجام کمونيستی در نامه شماره . ( باید به سنتزی برسيم که بتواند ایده ای منسجم و برنامه و شيوه ای یگانه در اختيارمان قرار دھد
 ).ناميده ایم 9

 .بنابر آنچه گفته شد نظر من با نسبی گرایی و گلچين کردن ایده ھا که گرایشی قوی در ميان بعضی از گرایشات نوین است تفاوت دارد
 
پيش کشيده اند بيشتر دقت ) RCPدر نامه سرگشاده شان به ( به نظر من باید روی فلسفه و مسائل اتحاد سياسی که مائوئيست ھای نپالی  -4

 .کنيم
وحدت و تنازع اضداد از اصول . ماتریاليسم دیالکتيک و تاریخی ، فلسفه انق+ب ھستند که نه تنھا به جامعه بلکه به تفکر انسانی ھم تعميم می یابند " 

ما فکر می کنيم . مفھوم آن این است که ھر پدیده ای به دو بخش تقسيم می شود و ھریک از دو وجه به ضد خود تبدیل می شود. بنيادی آنھا است
 . موضوع آخر مسئله اصلی برای ما کمونيست ھاست

طبقه ما در گذشته و حال توجه عميقی به . در مجموع از درک کليت این قانون دیالکتيک ناتوان بوده است ICMاعتقاد ما بر این است که در گذشته  
معطوف داشته است اما دانسته و ندانسته ازدرک و بکارگيری عملی این مسئله اساسی که یک وجه به وجه "  یک به دوتقسيم می شود " مسئله 

بدليل این درک فراموش شده ، حداقل در عمل، طبقه ما دیالکتيک نفی را در مبارزه ای دو خطی بکار برده و به . دیگر تبدیل می شود بدور بوده است
ما شده  فوفجای ایجاد وحدت از طریق ایجاد جو مادی سالم که در آن رفقای خطاکار مواضع و رفتار خود را اص+ح کنند ، موجب ایجاد افتراق در ميان ص

 . انشعاب را پيش برده است -مبارزه -تغيير ، سياست وحدت –مبارزه  –به عبارت دیگر، طبقه ما عم+ ً به جای پيشبرد سياست وحدت . است
رفقا باید این سياست را تصحيح کنند و حزب ما در این مسير . نتایج ف+کتباری که امروزه کمونيست ھا با آن رودررویند این حقيقت را اثبات می کند" 

 ."ت+ش می کند
 
 خصوصا ً در مورد مساله تروتسکی -5

) او را مھره و عامل امپریاليسم جا بزنند و یا مثل یھودای ضد مسيح ترسيم اش کنند( من ھمواره مخالف این بودم که از تروتسکی ھيوNیی ترسيم شود
ت+ش زیادی در آن کشور انجام داده است؛  ومن در ھمه طول ) تا ایجاد ارتش سرخ  1905از سالھای ( او یکی از رھبران انق+بی اتحاد شوروی بود که 

 .زندگی ام آثار و تئوری ھای او را با دقت فراوان خوانده ام
 ...اما
 

 . Nزم است بگویم که از بين رھبران نظری و سياسی کمونيست نوشته ھای تروتسکی به نظرم چندان عميق و جالب نيامده است
ریه نظ به نظر ميرسد نظریات  تروتسکی تجسمی از سوسياليسم اروپایی است که بيشتر به مطلق گرایی، تقليل گرایی، تلئولوژی، ایدئاليسم ابژکتيو،

 . گرایش دارد تا سایر مسائلی که از کمينترن منتج شده اند... نيروھای مولد ، اکونوميسم کارگری، شوینيسم اروپایی و 
ھمچنين به نظر من تاریخ ، . بسياری از اشکال ایدئولوژی و فلسفه استالينی که به آنھا انتقاد داریم ، غليظ ترش حتا در نظریات تروتسکی دیده می شود

کدام " بویژه تئوری وی " بيرحمی تاریخ در رابطه با تروتسکی " ھمانگونه که در مقاله ناندو ( سياست ھای خاص تروتسکی را نقض کرده است 
در زیر مواردی را که در نظریات و تئوری ھای وی نقش بنيادی دارند و به نظر من نادرست ھستند را ذکر ) آمده است" اشتباھات در اتحاد شوروی روی داد

 :می کنم
بر خ+ف گرایشات متنوعی که امروزه Nقيدانه خود را ( از نظر من تروتسکيسم با مجموعه ای از مواضع ایدئولوژیک و سياسی شناخته می شود 

 ).تروتسکيست می نامند

سوسياليسم را از ( ضدامپریاليستی ھستند-مخالف دیدگاه کمونيست ھایی که در ممالک فقير به دنبال انق+ب ضدفئودالی----انق+ب دائم •
 )طریق انق+ب دو مرحله ای دمکراتيک نوین پيگيری می کنند

که به جای پيشبرد سياست انق+بی به خودمختاری و اتکا به خود ) به مثابه یک طيف( تئوری دولت کارگری منحط و مفھوم بوروکراتيک آن •
 آگاھی می اندیشد

 )است" انق+ب با ابزار از کار افتاده " که نياز به حزب تروتسکيستی را نفی می کند و مدعی تئوری ( تئوری دولت کارگری از شکل افتاده  •

 در پيشرفت آنھا" تداوم" دیدگاه سکتاریستی و ویژه ای در خصوص ماھيت احزاب پيشاھنگ و نقش برنامه تاریخی  •

برای نمونه دیدگاه ویژه ای در خصوص کار جمعی در دوران نبود وضعيت انق+بی که به نظر من معادل اکونوميسم  ( برنامه انتقالی تروتسکی  •
 )ک+سيک است

 ...)انگاره ھایشان در باره سيستم جھانی، فرم ھای انق+بی ، مبانی Nزم برای فرآوری و( دیدگاه ویژه در خصوص سوسياليسم  •

برای نمونه به نظر من دیدگاه استالين و تروتسکی و بعدتر سياست ھای ریویزیونيست ھا در این خصوص مشابه ( تئوری توسعه نيروھای مولد •
 )ھم بوده و در مجموع دید مکانيکی در خصوص تعامل سياستمداران و نيروھای مولد دارند

 سنتریک ویژه ای در خصوص طبقه کارگر و گذار به سوسياليسم دارند-دیدگاه  ارو •

و نفی وجود ( سال گذشته 50دید دھقانی و ضد فئودالی در خصوص پروسه انق+بی جھان که منجر به تحقير انق+بات ضد استعماری در  •
 .می شود)وظایف باقيمانده ضد فئودالی انق+ب در کشورھایی نظير پرو، نپال، و اکثر مناطق ھند 

) به عنوان بخشی از آن ( و ) سوسياليستھا در آلمان -بر اساس تحليل ھای ویژه دوران ضدیت کمونيستھا( دیدگاه ویژه در باره جبھه متحد طبقه کارگر 
فاشيسم عبارت است از دیکتاتوری آشکار تروریستی بخش فوق العاده : " کام+ ً متفاوت از تحليل ھای بعدی کمينترن ( نظریه خاصی در باره فاشيسم 

 ")ارتجاعی بورژوازی

تئوری تروتسکيستی  دیدگاه تروتسکيستی در باره ھنر و فرھنگ، : البته تعداد دیگری از مسائل تبعی و ثانوی ایدئولوژیک و سياسی وجود دارد
، نظریه در باره تاریخ که بخش زیادی از "توازن نيروھا" تئوری فوق العاده مکانيکی و غيردیالکتيکی از  ، )کام+ ً متفات از دیدگاه مائو( دکترین نظامی

 .تلئولوژی ھگلی را وارد مارکسيسم می کند
سالھای زیادی را صرف  . منظور من از ذکر این موارد این است که باید اجازه دھيم تا موضوعات متنوع در حوزه بحث و تبادل نظرما قرار گيرد 

م اجتناب از مطالعه نظریات تروتسکی و لعن و نفرین کسانی که نام تروتسکی را می برند کرده ایم بدون اینکه وارد جدل سازنده با آنھا شوی
 ) .بھتر است اگر نيازی به جدا کردن خطوط سياسی و اعتقادی باشد بعد از مباحثات و تبادل افکار بصورت سازنده انجام گيرد(  

به ھمچنين در مباحثاتی از این نوع که در آینده خواھيم داشت من در برابر نظریات تروتسکی و تروتسکيست ھا از آغار تاکنون خواھم بود چون 
 .نظر من اشکاNت اساسی در آنھا موجود است

 :تاکيد می کنم
در مباحثات . این شيوه برخورد نادرست است. نيازی به برخورد عقده ای و تقليدی و کورکورانه با گرایشات متنوع گذشته دور و نزدیک نيست 

 .جاری در خصوص ایده ھا و خطوط سياسی به نظر من باید ھمه گرایشات نوین را در طول زمان و بطور جمعی مورد بررسی قرار داد
 
 . ترجمه کرده است» بسوی انق�ب«مينایی این مطلب را به درخواست  ھيئت تحریریه نشریه .م *
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 لوموند ديپلماتيك-افسونهاي سردمداران سياسي، ادامه نابخردي اقتصادي 

 چرا اين بحران اقتصادي را پاياني نيست ؟

يکي مسير ). واگرا(ولي تا کنون با دو مسير دور از ھم. گاه افتان و گاه خيزان اقتصاد جھاني پاورچين از ميان رودي که رو به خشکي دارد به پيش مي رود
در آبھاي  که بند بازان سرمايه داري مالي، که بدون مخاطره وبي اينکه کفش ھايشان تر شود شادي درآمدھاي ک+ن را باز مي يابند، و ديگر مزد بگيراني

گويا ھيچ . يکسال بعد از سقوط بانک لھمن برادرز، سرمايه داري مسير افسار گسيخته اش را از سر ميگيرد. سياه سير قھقرائي اقتصاد غوطه ورند
 .اتفاقي نيافتاده است

شاھد افسانه ھائي تخيلي در مورد  ٢٠٠٩را پاياني نيست، در بھار  ٢٠٠٨در حاليکه اثرات ناخوشايند بحران اقتصادي و مالي از زمان شروع آن در پائيز 
بازار مواد ) نا پايدار )معيارھاي بورس، باN رفتن) کم رنگ(باN و پايين شدن: ھيچ چيز فراموش نشده .رشد اقتصادي: بازگشت سريع آن دلبر يگانه ھستيم

توليد  (!%٠.١ )اوليه و انرزي فسيلي، کم شدن شتاب بيکاري در آمريکا و پيش بيني رشد دلگرم کننده بانک مرکزي آمريکا، باز نگري پيش بيني رشد
از طرف صندوق بين المللي پول، جھش  ٢٠١٠از سوي بانک مرکزي فرانسه، اع+م بھبود چشم انداز رشد جھاني در سال  ٢٠٠٩ناخالص ملي در سال 

وسود با اھميت تر بانک گولدن ساکس در وسط سال،  ٢٠٠٩بانک سوسيته ژنرال در نيمه دوم ) نا چيز( توليد صنعتي در ماه مه در آلمان، سود 
 .بازپرداخت پيش از موقع کمک دولت توسط بانکھاي آمريکا و غيره

اک يک قطار رسنبجاي پافشاري بر نا درستي اين پيش بيني ھا، بھتر است از خود اين سوال را بکنيم آيا اين پرتو که در انتھاي تونل مي بينيم نورافکن ت
به دليل  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩، بيکاري در طول سالھاي )١(؟ ولي به فرض اينکه سناريوي خوشبينانه اي ھم در پيش باشد...نيست که از جھت مقابل مي آيد

 ١٨٠فقط در فرانسه ). ٢٠٠٨اوائل سال  ٧.٥بجاي ( بيکاري خواھد داشت % ١١.٥،  ٢٠١٠حوزه يورو در سال . ضعف فعاليت مجدد، ادامه خواھد يافت
 ٧در آمريکا که . را مي نمايد ٢٠٠٩ھزار شغل در سال  ٥٩١از دست رفته است، اداره کاريابي پيش بيني حذف ) ٢( ٢٠٠٨ماھه آخرسال  ٤ھزار شغل در 

 % ١٠ھزار نفر بيکار مي شوند و اين بيم وجود دارد که در پايان سال با  ٦٠٠ھر ماه  ٢٠٠٩ميليون نفر تا کنون کارشان را از دست داده اند، در اوايل سال 
 .بيکاري روبرو شويم

ميليون کارگر به صف آنھائي که  ٢٠٠ميليون بيکار ايجاد کند و  ٥٩تا  ٣٩در مجموع به عقيده سازمان بين المللي کار،اين امکان وجود دارد که بحران بين 
در چنين دور نمائي ، رشد کم رمق پيش بيني شده توسط نھادھای برآوردھای اقتصادی نمی تواند بسرعت . دNر در آمد دارند، اضافه شود ٢کمتر از 

 .ھمه نابساماني ھا را از بين ببرد
چون بسيار نامحتا طانه است اگر تصور شود که ديگر دوران جھش ھاي مصيبت بار بحران به پايان رسيده ...( حتی اگر چنين رشد اقتصادی ای از راه رسد

براي مثال ويراني شرايط . ، بي شک بمب ھائي با عملکردھاي تاخيري بر جاست که طول فتيله ھا و قدرت انفجاريشان برای ما روشن نيست)است
مي تواند دور ديگري از شکستھاي مالي براي بانکھا را به دنبال ) از طرف خانواده ھا و شرکتھا( اقتصادي، با افزايش قابل م+حظه عدم پرداخت وامھا

حتی در مورد توانائی .. باشند ٢٠٠٩ميليارد يورو در سال  ٢٨٣داشته باشد، که به باور بانک مرکزي اروپا ، بانکھا بايد منتظر از دست دادن مبالغي حدود 
 .آنھا در مقابله با چنين امری سوال نيز نمی شود، چراکه ھمه می دانند که می شود برروی سخاوتمندی دولت حساب کرد

به قرضھاي دولتي ناشي مي » سرمايه گذاران« در اين مرحله از بحران نمي توان خطر سقوط بھای اوراقی مانند قرضه ھاي ملي را که از عدم اطمينان
آنھائي که پولھايشان را به خريد اين اوراق اختصاص می دھند که : است » واسطه ھای مالی »در واقع مسئله بي اعتمادي( شود، از نظر دور داشت 

 (در نقطه مقابل سرمايه گذاري توليدي است
مبالغ نجومي براي پرداخت زيانھايشان قرض کنند، و در نتيجه منجر به باN رفتن  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩به حق يا ناحق، ترس از اينکه که دولت ھا بايد در سالھاي 

تر عمل نه نرخ بھره شوند، و نيز ھراس از افزايش عدم باز پرداخت دولت ھا، می تواند باعث آن شود که واسطه ھای مالی در مورد اوراق دولتی محتاطا
 .کنند

دولت ھا را با مشک+ت رو برو خواھد کرد، ودرست زماني که قرضھاي آنھا ) که معادل باN رفتن نرخ بھره است )پائين آمدن قيمت اين اوراق به دNیل فوق 
در چنين وضعيتی اگر سياست مداران مجددا فضيلت ماليات را کشف نکنند ويا . به مرحله انفجار رسيده، پرداخت سود اضافي نيز برآن افزوده مي شود

ينی ھا پائنھادھای مالی نپذیرند که بدھی ھای دولتي را با وام ھائی با نرخ نزديک به صفر پوشش دھند، خروج از اين ماجرا حتما مثل ھميشه به ضرر 
امری که البته طبيعتا منجر به تقویت احتمالي رشد اقتصادی و باN رفتن تقاضا نمي . و حمایت ھای اجتماعی) ٣(حذف خدمات عمومي: خواھد بود 

 .شود
 ژاندارمی با چشمان بسته

ولي بمب ھاي ديگر در کجا ھستند ؟ در ورشکستگي اع+م شده ايالت کاليفرنيا، که براي تصويب افزايش ھر * تمام اينھا البته قابل پيش بيني است
؟ در ورشکستگي )٤(است ودر نتيجه باید مخارجش را با امضاء قبول قرض پرداخت کند) غير ممکن(گونه ماليات نياز به دو سوم آراي پارلمان دارد و اين

طی دو دھه در قريب الوقوع صندوق بازنشستگی کارمندان دولت ايالت نيو جرسي، کاليفرنيا و ايلينويز که به ناروا کمتر از ارزش واقعي ارز يابي شده و 
ارزشش را از دست داده است ؟ و % ٣٠ ٢٠٠٨توسط مسئولين سياسي ناNيقی که قادر به افزايش ماليات نبودند غارت شده و در بحران بورسي سال 

در واقع فرآورده ھائي با ھدف سر پوش گذاشتن به مخاطرات ( ، گره خورده با انواع معام+ت مشتقه * ھزار ميليارد دNر اوراق پو شالي ٥٠٠يا در انبوه 
که بين نھادھاي مالي مبادله مي شود؟ در صورت لرزشي تازه، سقوط ارزش این اوراق مي تواند ) ناشي از مبادNت ارزي، نرخ بھره، ياعدم پرداخت وام

 (٦)(بدون در نظر گرفتن ارقام بعد از اعشار( رقمی حدودا معادل زيان مالي بحران ساب پرايم. شود) ٥(ميليارد دNر ٣٥٠٠منجر به از دست دادن مجدد 
خسارت، در فع مي خواھيم با اين تفکر خود را راضي کنيم که اياNت متحده و اروپا با ايجاد و يا آميزش نھادھاي کنترل ، تنظيم و پيش بيني مکانيسم ر

ولي تا حدودي ھمين نھادھا ھستند که نتوانستند نه بحران سابپرايم ،نه رسوائي ھائی از نوع . حال کوشش براي تنظيم وتعديل اين بازارھا ھستند
سه بار در مورد  ٢٠٠٧، و ٢٠٠٥، ١٩٩٢بورس آمريکا، در سالھاي » ژاندارم« کميسيون ايمني مبادNت،  .انرون، ورلد کم و يا مدوف را پيش بيني کنند

اين موسسه بااعتبار که گويا یک نمونه در نظارت وتنظيم است، . تحقيق کرده اما تمام آنھا بي نتيجه باقی مانده بود)٧(عمليات مشکوک برنارد مدوف 
، براي کارشناسي ھايش در مورد سازماندھی بازارھا نيز .) م. بازار بورس تکنولوژی ھای پيشرفته(گاه به گاه از خدمات مدوف، رئيس سابق نزدک 

مي شود گفت که ). ٨(و مانند ھميشه بعد از ھر شکستی، امکانات مالي و پرسنل اين کميسيون ايمني افزايش يافته است. استفاده می کرده است
ھر چه « :بيش از جاھاي ديگر مناسب است.) م.شخصيتی خيالی مانند م+ نصرالدین(در مورد نظارت مالي، اين شوخي معروف ماکسيم شادوک
 .«ناکامي بيشتر، شانس موفقيت در آينده بيشتر خواھد بود

را دادن و ) در فرانسه(اجازه ساختن اجاقھائي در وسط جنگلھاي منطقه Nند« :اين ناسازگاري خود یکی از عوارض تناقض اساسي دکترين ليبرال است
اين ھمآنچيزي است که  .زيرا نبايد دست به ھيچ کاري زد که نو آوري مالي را به مخاطره بياندازد .«!پيش بيني افزايش پست ھاي آتش نشاني کردن

نبايد سعي کرد چنان « : آقاي بن برنانک از ترس اينکه کنگره آمريکا ھواي نظم دادن بسرش بزند، به مسئولين بانک مرکزي آمريکا ياد آوري کرد
مي شود اين سوال را مطرح کرد که به . »محدوديتھاي به وام دھندگان تحميل کرد که از گسترش محصوNت جديد وام و خدمات در آينده جلو گيري کند

نوآوري ھاي مالي دست رسي به وام را بھبود بخشيده، قيمت ھا را کاسته و « منظور حفاظت چه کار خير بزرگي مي بايست چنين کرد؟ براي اينکه 
ماه بعد از شروع بحران، چگونه مي توان از وجود بمب ھای تاخيری نھراسيد وقتی که سازندگان آنھا ھنوز در  ٨کمتر از . »)٩(انتخاب را افزايش می دھد 
 مقام ھای خود مستقرند ؟

برای يک خيزش در آينده اي نزديک ترديد » پيش تاز« حتي اگر زياد ھم واھمه به خود راه ندھيم ، ولي مي توان درباره توانائي اقتصاد سرمايه داري 
 در واقع تعدادي از الزامات ک+ن اقتصادي نه تنھا بر جاي مانده بلکه در دوران بحران آنقدر سخت و عميق شده اند که دیگر نمی توان صفت. جدي داشت

 .را در مورد آنھا استفاده کرد» اتفاقي«و » تصادفي«ھای 
براي بعضي از  ٢٠١٤اگر چه بدھی دولتھا به سطح دوران تاريخي بعد از جنگ دوم جھاني نمي رسد، ولي به گفته صندوق بين المللي پول تا سال 
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، امری  -براي ژاپن% ٢٠٠وحتي بيش از  -توليد ناخالص ملی بگذرد%  ٩٠کشورھا چون آمريکا ، انگلستان، فرانسه و بلژيک این بدھی مي تواند از مرز 
که حاصل اثرات ھمگاه نزول درآمد ماليات ھا به خاطر سير قھقرائي رشد اقتصادی، سياست ھميشگی کم کردن ماليات ھا و کاھش سرعت تورم 

دستمزدھا براي جوابگوئي به نياز مصرف بود، سر به آسمان  (متوقف شده(بدھی خانواده ھا، که در مدت بيست سال گذشته جانشين افزايش. است
 .کشيده است

ودر مورد . در نتيجه ھزينه ھاي دولتی و مصرف خانواده ھا، یعنی دو پايه اساسي تقاضا در اقتصاد، در سالھائي که پيش روست زياد پر بار نخواھد بود
مانند یک ترمز عمل می کند که ھرگونه دور ) Nاقل در محدوده يورو(تقاضا ي خارجی نيز، باN بودن بھای پول این کشورھا نسبت به ارزش واقعي آن 

 .نماي رشد اقتصادی را ازبين می برد چراکه چنين رشدی باعث باN رفتن قيمت مواد خام وانرژي می شود
و لی کم شدن مخازن انرژي ای که به سادگي قابل استخراج باشند بع+وه سياست سرمايه گذاري تقريبا رانت خوارانه ای که در استخراج انرژي فسي

حتی  ھا تصفيه آن حاکم است و باNخره گسترش روشھاي احتکاري و دNل بازی بورسی در اين نوع بازارھا در سال ھای اخير، قيمت این گونه از انرژي
 .قبل از اينکه اميد گشايش اقتصادی ای شکل بگيرد، به حالتي انفجاري خواھد رسيد

در چنين وضعيتی پولی که براي خريد نفت از خارج به کشورھاي صادر کننده نفت پرداخت مي شود در کوتاه مدت به کشورھاي مصرف کننده نفت 
در  ٠.٤دNري ھر بشکه نفت منجر به کاھش  ٣٥تا  ٢٥برآورد کرده بود که يک افزايش پايدار  ٢٠٠٤آژانس بين المللي انرژي در سال . برگشت نخواھد کرد

آنھم در شرائطی ... دNر برسد  ١٥٠دNر به  ٦٠اما چه پيش خواھد آمد وقتي که قيمت از . می شود) ١٠)(در اروپا ٠.٤٥و ( صد رشد در کشورھاي عضو 
 در صد توليد ناخالص ملي حدودا معادل رشدی است که انتظار آن از برنامه راه اندازی اقتصادی در فرانسه ميرود؟ ٠.٤که 

مسئله، در اين مرحله اين نيست که . ھمين سوال را مي توان در مورد عدم تعادل تجاري ک+ی نمود که چين بين خود و امريکا و اروپا برقرار کرده است
اين پديده محققا به خاطرسطح باNي . آمريکا پس انداز بقيه جھان را براي جبران خساراتش مي بلعد، بلکه مسئله اينست که چين زيادي پس انداز دارد

 ١٠تا  ٣ )پس انداز خانواده ھا است ولي در عين حل بيشتر به دليل مازاد درآمد تجاري چين است که در اين شش، ھفت سال اخير سه برابر شده 
، امری که از یک سو ناشی از منافع سرسام آوري است که شرکتھا ي صنعتی عظيم این کشوربه دست آورده اند و از سوی )درصد توليد ناخايص ملي

جذب قسمت بزرگی از تقاضای جھانی ، به افزایش سود بخش صنعتی این کشور . دیگر به دليل توليد محصوNت مورد نياز داخلي در خود کشور است
 . به این سو ھستيم ٢٠٠٠در صدی نرخ پس انداز خالص شرکتھای این بخش از سال  ٧منجر شد تا جائيکه شاھد افزايش 

که  کندعدم بازگشت منافع پس انداز شده این شرکتھا و پس انداز اضافي خانوارھاي چيني به جریان تقاضا ي جھاني، عدم تعادل تجاري را ايجاد مي 
اين بازي در آستانه ھر جھشی برای خروج از بحران، تقاضای مصرف کلي جھانی را . سپس آنھا با خوشحالي آنرا با سرمايه گذاری جبران مي کنند

 (١١.(ميليارد دNر ايجاد مي کند ٢٦٨ميليارد يورو و در امريکا معادل  ١٦٨کاھش می دھد و در اروپا حفره اي به ميزان 
 خواست تراکم سرمایه ای سيری ناپذیر

. قرار داد» اتفاقي« مشکل بتوان تنگناھاي اقتصاد ک+ن را بخاطر نقش ساختاريشان در ناھنجاريھاي تقاضاي مصرف در سطح جھاني، در حيطه مسائل 
، مدام  -و به قول اقتصاد دان پل کروگمن، جايزه نوبل  -چه مي توان گفت در مورد عواملي که حدود يک چھارم قرن نوعي اقتصاد رکود را بوجود آورده اند 

براي بيان طبيعت رژيم » ساختاري » در راھي نا ھموار، افتان وخيزان و زير فشار جھاني سازي ليبرال و تسلط مالي بر شرکتھا گام برداشته اند ؟ کلمه
در واقع، حد اقل در کشورھاي بازار مشترک، پويائي . تراکم سرمايه ای که در ت+طم سالھاي ريگان و تا چر پايه ريزي شد، خيلي ضعيف به نظر مي آيد

نا برابري اجتماعي، رفتار نامناسب نسبت به (واقعي بکنيم » نقطه قوی« بدون آنکه صحبت از .به حساب نمی آید» نقطه قوی« در تراکم سرمايه یک 
حال آنکه ھمه چيز حاکي از آنست تا کنون پايه ھاي اساسي اين رژيم تراکم سرمايه بر جاست و ). مزد بگيران و خسارات جبران ناپذير به محيط زيست

 .ادامه خواھد يافت) وبقيه قضايا( سير نزولي رشد اقتصادي 
اين بازگشت سھامداران به نفع . ستون اصلي رژيم تراکم سرمايه مالي، احياء قدرت سھامداران در شرکتھاي بزرگ در بازار بورس بوده و خواھد بود

، بلکه )او در اوائل قرن در مجمع عمومي سھامداران شرکت می کرد( ، زير چھره دلپذير بيوه کارپانترا انجام نپذیرفت ١٩٨٠احياي بازار مالي، در سالھاي
سھام شرکتھاي در بازار بورس را در اختيار % ٥٠به واسطه افزايش پر قدرت صندوق ھاي پس انداز عمومی بوجود آمد که در گذار به قرن حاضر بيش از 

شرکتھائي که  .شرکتھا، آنھارا تبديل به پليس ھاي واقعي بازار سھام کرد» مديريت«اين سازمانھاي سر مايه گذاري در بورس و شرکتشان در . داشتند
سود دست يابند مورد تشويق قرار مي % ٢٠تا  ١٥سھامداران را در مرکز سياست ھایشان قرار ندادند، مجازات گشتند و آنھائي که موفق مي شدند به 

 (١٢(گرفتند 
يه Nزم به گفتن نيست که اين در خواستھاي گزاف که نه براي سرمايه گذاري مناسب بود و نه براي مصرف، از يک طرف موجب شد که شرکت ھا سرما

ديگر رف گذاري ھایشان را شديدا کاھش دھند و فقط در گير برنامه ھائي شوند که اجازه می داد تا به معيار ھاي مالي مورد نظر دست يابند، و از ط
 . فشار قابل توجھي به کارکنان و مشاغل وارد آوردند و جلوی رشد مصرف مزد بگيران را بگيرند
براي دستيابي به مدينه فاضله به مکانھاي ديگر » غربي« بدين ترتيب پايه ھاي مصرف داخلي در اغلب کشورھاي پيشرفته شکننده شد و شرکتھاي 

 در چنين وضعيتي نمي توان ادعا کرد که پویائی اسفبار تقاضاي مصرف کلي، که زير فشار سھامداران سودجو له شده می تواند يک سرمايه داري. رفتند
می را که ھمه از آن سود می برند را بوجود آورد و بازگشت مدنيت در شرکتھا وخوشبختي مزد بگيران و مصرف کنندگان مناطقي که اين شرکتھارا پذي

 .شوند تضمين کند
وافق ی تمي توان ھمين مطلب را در مورد آزاد سازي سيستماتيک مبادNت کاN وسرمايه ھاي بين المللي در اين بيست سال اخير بيان کرد که تحت لوا

به رقابت . انجام گرفته است) او ام سي(و سپس به واسطه سازمان بين المللي تجارت (جي اي تي تي(عمومي برروی ھزينه ھای گمرکي و تجارت
مداوم دن کشيدن تمامي توليدات، برنامه ھاي سرمايه گذاري و کارکنان کره رمين، کارگران کشور ھاي در حال رشد را به سپاھي ذخيره براي پائين آور

 (١٣(دستمزد ھا تبدیل کرده است 
تا اين ساعت با رکود موجود، خطر بيشتر اين خواھد بود . در اين مورد نيز نمي توان انتظار داشت که چيزي قادر به عوض کردن جريان در کوتاه مدت باشد

ي که اين فشار مدام بر روي دستمزدھا باعث کاھش آن شود و ھم اکنون در آمريکا اين فرضيه به واقعيت پيو سته است، جائي که دستمزد ھفته ا
در اروپا با ايجاد فضاي اقتصادي واحد که در عين حال فاقد فضا. بعلت فقدان امکان مذاکره و کاھش ناگھاني ساعات کار در حال کم شدن است

نرخ ماليات حد اقل براي شرکتھا، حد اقل حقوق مناسب ( ، فاقد يک اقتصاد( سياستي براي تعيين قوانين مبادNت خارجي و يک سياست تبادNت ارزی(
 .، سياستھاي دامپينگ اجتماعي ھنوز روزھاي خوشي در پيش رو دارند)جبران عدم مساوات با انتقال توسعه وپيشرفت( و وحدت) با ھر کشور

اشته ، بمثابه ز ددر آخر نبايد ترديد کرد که افکار مسلط بر اقتصاد در ربع قرن گذشته، که پيوسته تقاضاي مصرف را نا ديده گرفته و برعرضه توليدات تمرک
باN بودن حقوق کارکنان، سر سختي بازار کار، ماليات بر روي سرمايه، دیوانساNری، تنبلي کارکنان در پيدا کردن : عاملي ساختاري نقش داشته است 

مدام سياست ھای به اصط+ح ساختاري را تشویق کردند که بر داشتن » روشن بينان«با اعتقاد به گسترش رشد بالقوه در دراز مدت، اين . کار وغيره
 ...نيروی کار در دسترس، سرمايه انساني و پيشرفت علمي تکيه می کرد

بحران کنونی ول بدون اينکه بخواھيم به آنھا اھميت فراوان بدھيم ،مي توان به چنين ايده ھاي آکادميکی اين ايراد را گرفت که آنھا نيز به سھم خود مسئ
مجموعه عقايد تو « :ھمانگونه که پل کروگمن خاطر نشان مي کند. اگر چه آنھا پيوسته مي خواھند اين مسئوليت را با ديگران تقسيم کنند. ھستند

ارائه می شوند، افکاري ابلھانه اند که اگرازحمایت گفتاری و نوشتاری رسانه ھا و صاحبان ثروت  «اقتصادی متکی بر عرضه« خالي ای که تحت عنوان 
وقتی که شادي و سر مستي دوران اقتصاد کينزی این دوران پرحادثه سپري شود، بيم آن مي رود که . ») ١٤.(استفاده نمي کردند، نفوذ کمي داشتند

آنچه مربوط به «:ژان کلود تريشه، رئيس بانک مرکزی اروپا ، تزلزل ناپذير، اين چنين ابرازنظر مي کند. اصلی بدل شوند» گرايش«عقايد ابلھانه از نو به 
بويژه رفرم ھای بازارھای ...سياست ساختاري مي شود، درست آنست که بيش از بيش در حمايت از رشد اقتصادی بالقوه در حوزه يورو کوشش نمائيم

از اين گذشته رفرم ھای بازار ھای کار، مي بايست روند مناسب تثبيت حقوقھا . توليدی براي کمک به رقابت وتسريع باز سازي رشد توليد Nزم ھستند 
در عين حال چندين دستور العمل که در اين چند ماه اخير براي پشتيباني از برخي از بخشھاي . و تحرک کارگران در مناطق و حوزه ھا را تسھيل نمايد

از اين پس ضروري است که تکيه بر تنظيم و انعطاف پذيري اقتصاد حوزه يورو، .اقتصادي تصويب شده را بايد به تدريج ودر وقتي مناسب حذف کرد
 )پایان...    (چراغ کوری در انتھای تونل دیده می شود » )15(ھماھنگ با اصل  اقتصاد بازار با درھای باز و سيستم رقابت آزاد باشد 

  12یادداشت ھا در صفحه  


