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طبق اخبار دریافتی روزانه شاید 

مربوط به  مورد اخبار 01نزدیک به 

 در رسانهاعتراض های کارگری 

های مختلف منتشر می شود، هر 

 و چند این اخبار عموما محدود

ولی واقعیت  ،شده استسانسور 

ض ها به ار اعترامدر این است که آ

، می باشدمراتب بیش از این ارقام 

بازی با آمار و انتشار اخبار دست 

و سانسور شدید از  شده کاری

ویژگی های جمهوری اسالمی در 

  .کنترل افکار عمومی است

سویی دیگر روزی نیست که  از

مبارزه انواع و اشکال به  طاخبار مربو

مدنی در بین اقشار مختلف مردم 

ه های جمعی و اجتماعی در رسان

منتشر نشود، از مبارزه دانشجویان، 

 ...زنان، مال باختگان و 

چنین جنبشی که ریشه در 

نسبت به  عمیق مردمتی ایضنار

ساله جمهوری  01عمل کرد 

دارد و مسووالن  اسالمی ایران

حکومتی ناتوان از حل معضالت 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

، زمینه مناسبی را کشور هستند

برای جنبش مردم ایران بوجود آورده 

توسط رهبران است که توجه به آن 

تشکل های کارگری می تواند 

رزنده ای را برای فرصت بسیار ا

 .جنبش کارگری ایران رقم زند

 

 فرهاد فدایی
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بیش از جمعیت کارگران ایران را 

برآورد می کنند، اگر میلیون تن 01

ر عائله دارا س 0هر خانوار کارگری 

 01باشد، جمعا می شود بیش از 

خانوار میلیون تن از جمعیت ایران را 

ی دهند، به کارگران تشکیل مهای 

درصد جامعه، همان  01عبارتی 

مابین جمعیتی که در دانشگاه ها، 

در ... و زنان  در میان مال باختگان،

جنبش مدنی ایران حضور جای جای 

دارند، ریشه در طبقه کارگر ایران 

 .دارد

آزادی مطالبه مان اندازه که به ه

تر جامعه مطرح های فردی در بس

است، به همان اندازه در بین 

 01خانوارهای کارگران یا همان 

که آماری  در کمترین) درصد جامعه

چنین مطالباتی ( در نظر بگیریم

 .وجود دارد

زند کارگری که به دانشگاه می فر

که در دمای  همسرش و دختر رود یا

گرمای طاقت  درجه 01بیش از 

فرسا مجبور به حجاب تحمیلی 

است و خانواده ای که هست و 

 ...و  نیستش را در بانک انصار

غارت گذاشته و حاال زندگی آن ها 

هر چند از ... و  شده است

خانوارهای کارگری هستند، اما در 

پیوند با مطالبات مدنی جامعه خود 

استه هایی دارند که توجه خو

رهبران تشکل های کارگری به آن 

نبش جها می تواند لزوم پیوند 

با بخش های دیگر کارگری را 

بیش از گذشته جنبش مدنی ایران 

 .کند متصور

بارها دیده شده است که بخش 

هایی از رهبران ارزشمند 

و  یتشکل های کارگر

 متفکران چپ ایران و سندیکایی

ایل را با نگاه که صرفا همه مس

نه چپ نو  ،قدیم چپتئوریک 

د، به نی کنبررسی و تحلیل م

فردی و  یموضوع آزادی ها

انواع و اشکال اعتراض هایی 

که در بستر جامعه در این 

ثی نارتباط وجود دارد، بسیار خ

، برخورد کرده اندیا بی تفاوت 

بتوان گاهی دیگر شاید با ن

اهمیت پیوند و تاکید بر حمایت 

حقوق احقاق  برای از مبارزه

با  اتحاددر را فردی آزادی های 

اویه از ز ایرانجنبش کارگری 

 .مورد تاکید قرار دادای دیگر 

امروز می توان تاکید که دفاع از 

آزادی های فردی جدا از مبارزه برای 

احقاق حقوق اجتماعی نیست، 

نمی توانیم آزادی های فردی را در 

نظر نگیریم و خواهان آزادی های 

اجتماعی شویم، نمی توانیم 

احقاق حقوق فردی را نادیده بگیریم 

و بعد مدعی اعتراض به استبداد و 

شویم، نمی  سیستم دیکتاتوری

بستر  به جنبش کارگری را توان

و  دمبارزه مدنی پیوند نز های دیگر

این جنبش را قدرتمند شدن  انتظار

 .داشت

و  کارگری امروز جنبش های

در سراسر جهان نه تنها  سندیکا ها

مسایل صنفی خود را محدود به 

بلکه با دفاع از  ،خود نکرده اند

عدالت، آزادی و احقاق حقوق همه 

 ،اقشار آسیب پذیر و انسان ها

حقوق احقاق حتی در مبارزه برای 

با خود را بارز نقش ... مهاجران و 

نجام می به ا و مبارزه پیگیری

 .رسانند

سکوت یا حتی بی تفاوتی در جایی 

که مبارزه برای حقوق و آزادی های 

تا باعث می شود  ،افراد وجود دارد

نه تنها در بستر جامعه بلکه حتی 

درصد جامعه که  01بتن همان در 

 ،ی کارگری داردریشه در خانوارها

به آن اندازه عمال پتانسیل جنبش، 

که می تواند به موتور محرک در 

بخش های دیگر جنبش  زدن پیوند

 تبدیلکارگری  مدنی با جنبش

 و ناکارآمد باقی عمال عقیم ،شود

 .بماند

و تشکل  هااز این رو سندیکا

های مستقل کارگری در ایران 

اید از همه ظرفیت ب می توانند و

های خود برای حمایت از همه 

بخش های مبارزه مدنی در 

 زمینهایران استفاده کنند و 

پیوند مابین جنبش کارگری و 

از  را بیشجنبش مدنی ایران 

 .سازندپیش محقق 

یا ستونی گشودن بخشی 

جنبش مدنی در رسانه مخصوص 

، انتشار این تشکل هاهای 

جنبش زنان،  مخصوص ...اطالعیه و 

حتی در حد چند ... دانشجویان و 

تصویر یا برگزاری سمینار های 

مشترک با فعاالن حقوق بشر و 

دیگر فعاالن مدنی باعث می شود 

ای پیوند جنبش کارگری که زمینه ه

با جنبش مدنی ایران به مرور زمان 

 .گرددتر و نافذ تر  محکم

ایران جنبش کارگری  قدرت

همچنان که از درون به اتحاد 

کارگران باز می گردد، از بیرون 

با بخش  با در پیوندجامعه نیز 

 های دیگر جنبش مدنی ایران

، بنابراین با تحقق خواهد یافت

در دفاع از آزادی  باید ،همه توان

بخش  های فردی و در پیوند با

مدنی ایران  جنبشهای دیگر 

این پیوند را مستحکم  کوشید و 

 .کرد
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:پوستری از هیستادروت  

 صهیونیزم پیشاهنگ، سوسیالیزم رزمنده

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ازتجربه دیگران
 
 
 

 
 
 

 جنبش کارگری در اسرائیل

 و اقتصاد سیاسی ایدئولوژی
 بخش هشتم

 
 هیبرو و مردمشناسی، دانشگاه دپارتمان جامعه شناسی -شالِو میکائیل

گودرز: ترجمه

 

 منافع مشترک جنبش کارگری و صهیونیسم

منافع کارگران و جنبش 
صهیونیستی در فلسطین در پایان 

شکل کامال همگرایی داشت، و در 
گیری یک ائتالف طوالنی مدت بین 
جنبش استعماری شهرک سازی 
ها بدون ساکنان و جنبش کارگری 

تأثیر فوری این . بدون کار موفق بود
وضعیت آن بود که اولین کمون های 
. زراعی به سرعت تأسیس شدند

حمایت سازمان جهانی 
صهیونیستی به جنبش نوپای 
کارگری کمک کرد تا سنگرهای 

علیه رقابت کارگران عرب جدیدی را 
تثبیت نماید، از جمله آموزش 
دهقانی برای افزایش بازده تولیدی 
کارگران یهودی، مؤسسات کمک 
رسانی جمعی که در زیر چتر 
سازمانی مؤسسات کارگری 
محلی، و مقدار معتنابهی سوبسید 
مستقیم به کارفرمایان، مشروط به 
آن که از کارگران یهودی استفاده 

 .کنند

خالف مهاجرت های گسترده در بر
، تازه واردانی که 01و  01دهه های 

با امواج دوم و سوم رسیدند و در 
میانشان بنیانگذاران جنبش کارگری 
هم قرار داشتند، عمدتاً به اختیار 

اما تنها . ایده آلیست بودند

صهیونیست ها نبودند که آنها را به 
ائتالف با سازمان جهانی 

صهیونیستی فرا می 
در این زمان . واندندخ

و حتی جنبش )کارگران 
کارگران در هجرت که به 

از ( آن وابسته بودند
نمایندگی در سازمان 

جهانی منفعت می 
در واقع اعضای . بردند

خرده بورژوای جنبش 
صهیونیست و بویژه 

بشمول )نخبگان آن 
جاذبین یهودی که با 
امور مالی هم ارتباط 

از سوی ( داشتند
غریبه سوسیالیست ها 

و یا حتی دشمن 
طبقاتی به حساب می 

 .آمدند

مهمترین وجه همکاری 
. ها در مبادله بود

کارگران پیشگام، 
برخالف بسیاری از 
مهاجران صهیونیست، 
حاضر بودند به 
. فلسطین منتقل شوند

آنها حاضر بودند فعاالنه 
با کارگران عرب رقابت 

حضورشان را با استخدام کنند یا برای حذف آنان کمک نمایند، بجای آن که 

 .اعراب تحکیم نمایند
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برخالف کشاورزان، آن ها را می 

توانستند به مدل چهارچوب 
اقتصادی که استقالل یهودیان را 
تحکیم نماید ترغیب نمایند، که به 
پذیرش و اشتغال یهودیان مهاجر 

نهایتاً . بدون ملک کمک نماید
کارگران از سر اعتقاد یا ضرورت 

دند بزرگترین نقش ها زمان حاضر بو
با کمترین منفعت در تثبیت کوچ به 

امکانات . سرزمین یهودی را بپذیرند
و بدیل های جنبش کارگری بسیار 

با جنگ جهانی اول، . محدود بود
مشکل رقابت با اعراب در مزارع 
کشاورزی مکانیزه به شکل 

با حذف  -نامطلوب حل شده بود
اشتغال برای کارگران یهودی با 

یا با  -بدیل ها. د های باالدستمز
دستمزد کار یا با استقرار در کمون 

عمال بدون کمک  -های دورافتاده
مالی گسترده از طرف صهیونیست 

 .های جهان غیرعملی بود

نیاز مشارکت صهیونیستها و 
کارگران بر هیستادروت تأثیر غیر 

این نیاز . قابل انکاری وارد کرده بود
اید تا ها راه درازی را باید بپیم

یک )ساختار ویژه هیستادروت 
سازمان واحد که بطور غیر مستقیم 

 از سوی احزاب سیاسی 

یا عملکرد ویژه ان را ( اداره می شد
شناخت تغییر از یک اتحادیه )

کارگری ساده به سازمانیکه همزمان مسئول ایجاد اشتغال و سازماندهی ان 

ه آن دست زد پیش ابداعات ساختاری که هیستادروت ب. توضیح دهد( است
در . نیاز دریافت کمک های مالی گسترده از سازمان جهانی صهیونیسم بود

عین حال مسئولیت انحصاری تمام فعالیت های اجرائی تمام سازمان های 
کارگری را برعهده گرفت، در حالی که ارتباط مستقیم بین خدمات و رقابت 

 .سیاسی را هم حذف کرده بود

اتحادیه صنفی باید توجه داشت که علیرغم ظهور یک  در ارتباط با کنش های
شهرنشینی گسترده و تشدید آن در میانه دهه بیست، فعالیت های اتحادیه 

در . ای همچنان نقش حاشیه ای در ساختار سازمانی هیستادروت بازی کرد
و محدود ساختن پیگیری واقع رهبری هیستادروت تالش زیادی برای کنترل 

برخالف توافق . فع فوری در گفتمان روابط اشتغالی بکار گرفتکارگران برای منا
های طبقاتی که در برخی کشورهای اروپایی در بین دو جنگ جهانی اتفاق 

 افتاد، موضعگیری های محدود کننده 

 . هیستادروت ناشی از تحوالت شرکتی محور در روابط صنعتی نبود

یستی، نخبگان جنبش بلکه برای تأمین منافع در چانه زنی با جنبش صهیون

کارگری محدودیت ها را بر اساس نیازهای صهیونیسم بویژه در ترغیب 
به همین دلیل مباحثه بیشتر بر این . مهاجران به فشار درونی تبدیل کردند

پایه بود که هیستادروت باید مذاکره برای ایجاد و حفظ اشتغال اعضا و کمیت 
ه مانع ورود سرمایه گذاران و حداقل دستمزد یهودیان را چنان پیش ببرد ک

 .صدمه به گنجایش جذب کشور نگردد

رهبران هیستادروت و سازمان جهانی صهیونیسم در این نگرانی شریک بودند 
که منطق عمل مشترک در بازار کار ممکن است کارگران یهودی را به 

در قبال . مشارکت با همکاران عربشان علیه کارفرمایان یهودی موئتلف سازد
بدیل قابل دوامی ارائه می داد، بطور " ساختارنگرانه"مسئله اما مواضع  این

مثال استخدام در کنسرسیوم هایی که برای حاکم جدید ماندات فلسطین 
این نوع کارها دستمزد های قابل اتکایی را می پرداختند . راهسازی می کردند

به هیستادروت  که با فشار سازمان یافته صهیونیستی بر بریتانیا تأمین شده و
کانالیزه می شد تا آن را برای خرید ابزار و چادر مسکونی کارگرانی که 

 .استخدام می شدند بکار ببرد
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  دیگر کشور ها

 

 
 

 سندیکای کانون متحده کارگران کلمبیا

 

 اتحاد جنبش طبقه کارگر 
 های اجتماعی و سایر جنبش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :اشاره
خواهان اتحاد جنبش " کانون متحده کارگران " شورای رهبری سندیکای کارگری  2118تاریخ پنجم جوالی ه در اطالعیه ای ب

س جمهور تازه ولیبرالی رئینئهای اقتصادی  برای مقابله با سیاست ،های اجتماعی شد و سایر جنبش یطبقه کارگر
 :اطالعیه ای منتشر کرد که بخش هایی از آن به شرح زیر تقدیم شما می شود کلمبیا ایوان دو که

 
وجه مشخصه دنیایی که پیش رو داریم در رقابت فزاینده اقتصادی و مناطق 

که دیگر  بیند میطور آشکار ه شود، آمریکا ب نفوذ میان آمریکا و چین دیده می
. بیند رت دنیا نیست و از جانب قدرت  اقتصادی چین آن را در خطر میتنها قد

هایی را درپیش گرفته است که منافع دیگر  رئیس جمهور آمریکا سیاست
های بزرگ اقتصادی، نظیر اتحادیه  بلوک. دهد کشورها را در خطر قرار می

یکا قرار و مکزیک رودرروی آمر (آلمان و فرانسه، چین، روسیه، کانادا)اروپا 
این تقابل حتی به اشکال نظامی در اشل ترس آن وجود دارد که . گرفته اند

 .کوچک منطقه ای و جهانی فرا روید
تحمیل تعرفه های گمرگی برای محصوالت دیگر کشورها، ایجاد محدودیت 

کارانه با پناهجویان،  برای سرمایه گذاری کشورهای دیگر، برخورد جنایت
زها مانند دیوار جدا کننده در مرز آمریکا و مکزیک از جمله برپایی دیوارها در مر

هایی است که  بکار گیری سیاست
 هژمونی از دست رفته را می

 .خواهد بازگرداند

های یاد شده اعتراضات  سیاست
گسترده ای را در میان مردم آمریکا 

میلیون نفر آن با فقر دست  01که 
بگریبان هستند را باعث شده 

ون متحده کانسندیکای . است
دقت تحوالت جامعه ه بکارگران 

 .کند آمریکا را تعقیب می
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: حروف اختصاری آن به التین. اری یکی از کنگره های سندیکای کانون متحده کارگران کلمبیازتصویر برگ
(CUT) 
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امپریالیسم آمریکا هجوم وسیعی را علیه کشورهای مترقی و دمکراتیک 
کند از طریق سازمان دادن  آمریکا سعی می. آمریکای التین تدارک دیده است

کودتاهای مخملی آرزوهای خوب زیستن مردم این منطقه از جهان را در نطفه 
ما مردم همه کشورهای جهان را به همبستگی با برزیل و آزادی . ه کندخف

علیه توطئه های تعقیب قضائی رئیس جمهور سابق اکوادور، لوال دا سیلوا 
اکوادور و تهدید های اقتصادی کوبا، نیکاراگوئه،  علیه تحریمرافائل کوررآ،  

ل هستیم از ما بسیار خوشحا. خوانیم های نظامی علیه ونزوئال فرا می
در انتخابات ریاست جمهوری مکزیک و بر این آندرس لوپز اوبرادور پیروزی 

 .باور هستیم که انتخاب او آغاز تغییرات دمکراتیک در مکزیک خواهد بود
اتیش غهمان گونه که در کارزار تبلیایوان دوکه رئیس جمهور تازه کلمبیا 

آلوارو خود های  فهای نئولیبرالی اقتصادی سل اعالم کرده بود سیاست
گونه که ایاالت متحده آمریکا دیکته  را آناوریبه و خوان مانوئل سانتوس 

هایی که بافت تولیدی کشور  خواهد ادامه دهد، همان سیاست کند می می
های چند  های کشور را تقدیم شرکت را نابود کردند و تمامی منابع و ثروت

طبقه کارگر را به  آوردهای ملیتی کرده و نتیجتا بسیاری از حقوق و دست
و کلمبیا را به کشوری تبدیل کرد که اختالفات طبقاتی در آن در حداقل رساند 

 .کشورهای دیگر نظیر ندارند
 های اوریبه و خوان مانوئل سانتوس،  اعمال سیاست در طول دوران دولت

ها باعث شد که ماهیانه پرداخت بازنشستگان پائین آورده  های اقتصادی آن
ای شیفت های شب کارگران و روزهای تعطیل و همچنین دستمزده. شود

ها راه  در ادامه همین سیاست. ها از مقدارشان کاسته شود اضافه کاری
خصوصی کردن آموزش در کلمبیا را نیز هموار کردند و با اختراع انواع 

های  های مختلف خدمات و بخش قراردادهای جدید برای اشتغال در بخش

کارمند  تولیدی میلیون ها کارگر و
ایی را در فقر و فالکت غرق کلمبی
ها از  و اضافه بر همه این کردند

طریق تصویب قانون لغو اعتصابات، 
لغو قراردادهای جمعی به آزادی و 
نفوذ سندیکاها در حیات سیاسی 
اقتصادی کشور صدمات فراوانی 

 .وارد کردند
ایوان با آمدن دولت تازه به ریاست 

یه های تازه ای عل تهاجمدوکه 
 حقوق طبقه کارگر تدارک دیده می

های تازه برای  وضع  مالیات. شود
حقوق بگیران دولت و کارگران، پائین 

های  آوردن مالیات بر درآمد شرکت
بزرگ چند ملیتی، حذف حقوق 

بهانه فرار ه حداقل در قانون کار ب

سرمایه گذاری، تقویت بیمه ها و 
های خصوصی و  بازنشستگی

بیمه کاهش و تضعیف بخش دولتی 
های اجتماعی و بازنشستگی 

 .استبخشی از این تدارکات 

 
 
 

 
 

  از جهان کار

 

 یون و چپآیندۀ کار، اتوماس
 جهارمبخش 

 

 نوشتۀ جرمی الرج

 2118مارس  2برگرفته از نشریۀ تکنولوژی و کارگر، شماره 

 
 

 نگاه چپ
 (ادامه از شماره پیش)

با توجه به این که اتوماسیون امری ناگزیر است، نگاه 
 چپ به جامعۀ حاصل از آن چه می تواند باشد؟

یک جامعۀ لوکس "برای بسیاری از افراد پاسخ همانا 
است، یعنی آینده ای " ماتیزه شدهکمونیستی تماماً اتو

که در آن اتوماسیون به جامعه ای فارغ از هر نوع کمبود 
انجامیده، آحاد نوع بشر تماماً به دنبال عالیق خویش اند، 

در تأمین منافع اجتماعی سهم دارند و علیرغم آن که 
شاید سریال . تأمین اند، اما از کوشائی باز نمی مانند

یا مشابه های آن را دیده ( Star Trek)ستارۀ دنباله دار 
 .کارت پستالی از یک فدراسیون سیاره ها: باشید
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ایدۀ جامعه ای که در آن تعداد ساعات کار اکیداً محدود 

شده است و زمان فراغت بسیار زیادی را برای مردمان 
اش تأمین کرده است، از گذشته های دور یکی از پایه 

حتی ویلیام  .های نگرش سوسیالیستی بوده است
این  0881موریس، فعال جنبش سوسیالیستی، در سال 

در کارخانه های زیبای آینده، "ایده را مطرح کرد که 
 ."ساعت در روز کار خواهند کرد 1کارگران فقط 

حتی اقتصاددانان غیرسوسیالیست پیش بینی کرده اند 
که اتوماسیون نیاز به کار خسته کننده را، اگر از بین نبرد، 

جان . کم به میزان بسیاری کاهش خواهد داد دست

ماینارد کینز، که سوسیالیست هم نبود، پیش بینی کرده 
ساعت کار در هفته در نخستین دهه  00بود که دوران 

او می پنداشت . های قرن بیست و یکم فرا خواهد رسید
که پیشرفتهای ناشی از انقالب صنعتی به کاهش کار 

ا حال می بینیم که چنین ام. انسانی خواهند انجامید
 .نشده، بلکه این پیشرفتها به بازتوزیع کار منجر شده اند

در حال حاضر یک جنبش روشنفکری ضد کار در حال 
یکی ( Aaron Bastani)آرون باستانی . شکل گیری است

گرایشی : "او می گوید. از این دست روشنفکران است
هد کار را اتوماتیزه در سرمایه داری وجود دارد که می خوا

یعنی انجام آنچه را که پیشتر توسط انسان انجام . کند

با تشخیص این ... می شده است، به ماشین بسپارد
گرایش، آن گاه تنها آرزوی اتوپیائی که باقی می ماند این 
است که همه چیز اتوماتیزه شود و آنچه اتوماتیزه شده 

 ."است به مالکیت جمعی درآید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادر می بود کنترل دمکراتیکی را بر نیروی کار اگر جامعه ق
اعمال کند، در آن صورت منافع حاصل از کار هم دیگر نه 
فقط نصیب یک مشت میلیاردر غارتگر، بلکه نصیب کل 

این پیشنهاد مطرح است که با بستن . جامعه می شد
مالیات به کار و وسادل تولید، صندوقی برای برخورداری 

برخی . ایجاد گردد" مد پایه عمومیدرآ"همۀ افراد از یک 
کسان نیز این ایده را پیش می کشند که از هم اکنون 

شاید هم . باید کنترل دموکراتیکی را بر کار اعمال کرد
 .ها ملی شوند الزم باشد که تمام روبوت

صرف نظر از این که پاسخ آینده به این سؤال چه باشد، 
وبوتی با برآمدن وسائل تولید ر: یک نکته محرز است

مسکن،  –گسترش عظیم برنامه ریزی اجتماعی 

آموزش، بهداشت تضمین شده و یک هفتۀ کاری با 
 .ساعات کار به شدت کاهش یافته همراه خواهد بود

جامعۀ لوکس کمونیستی تماماً اتوماتیزه "طرفداران 
تأئید می کنند که این تصویر عجیب و غریبی از " شده

بالفاصله متذکر می شوند  آیندۀ مورد نظر آنهاست، اما
که تا چندی پیش این تصور که همۀ افراد ماشین داشته 

ساعته باشد نیز تصور عجیبی به  11باشند یا هفتۀ کار 

 .نظر می رسید

در اردوی چپ برخی تردیدها، اگر نگوئیم دشمنی فعال، 
نیز نسبت به ایدۀ درآمد پایۀ عمومی یا جامعۀ پساکار 

چپگرایان قرن گذشته و پیشتر  سازماندهی. وجود دارند
مبارزات اتحادیه های کارگری . از آن بر کار متمرکز بود

متوجه حفظ مشاغل مناسب، پرداخت منصفانه اضافه 
البته قابل ذکر است که تا حدود . کاری و از این دست بود

سال پیش اتحادیه ها، زمانی که هنوز از قدرت قابل  11
هفته های کاری کوتاهتر توجهی برخوردار بودند، خواهان 

 .برای حل مسئلۀ بیکاری بودند

جامعۀ "بعضی از فعاالن چپ معتقد نیستند که دفاع از 
فعالیتی " لوکس کمونیستی تماماً اتوماتیزه شده

آنها ترجیح می دهند بر تقویت قدرت . واقعبینانه باشد
آنها مکرراً متذکر می شوند که امواج . کارگران تأکید کنند

ماسیون هرگز به کاهش قابل مالحظۀ کار و قبلی اتو
این . افزایش اوقات فراغت متمدنانه منجر نشده اند

توجه کنید که گرایش قدرتمند . ادعای بی معنائی نیست
در توسعۀ ماشینها و پروسه های اتوماسیون این است 

متفکرانی چون . که در شرکتهای خصوصی وقوع یابند
که ایدئولوژی  فردریک هاری پیتس متذکر می شوند

پساکار به اساساً توسط ژورنالیست ها، آکادمیسین ها، 

، "طبقۀ کارگر"هنرمندان و از این دست، و نه توسط 
به احتمال بسیار انطباق . ساخته و پرداخته شده است

. با جامعۀ پساکار برای این دست افراد آسان است
منتقدان چپگرای ایدئولوژی جامعۀ پساکار تمایل دارند 

ن ایدئولوژی را به عنوان بدیلی سطحی و واخورده در ای
برابر آلترناتیوهائی بدانند که می کوشند برای پیشگیری 

از کشیدن شیرۀ جان کارگران دست به اقدامات مستقیم 
 .تر و سخت تری بزنند
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 یادداشت منتخب

 
 

 مبارزات مردمنیروهای آینده نگر در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کانون مدافعان حقوق کارگر

ولتی و موسسات سال گذشته، به برکت بازار سیاه و رانت های د 11و نزول خواران عزیز که در ! آن بخش از تجار محترم
ن هیچ تفاوتی نمی کند رشد کرده اند، اکنون برایشا!!! ، ساخته و پرداخته اقتصاد اسالمی بدون ربا اعتباری ریزو درشت

که شاهنشاهی باشد یا والیت فقیه؛ آنها به سودهایشان می اندیشند و همان گونه که در ابتدای استقرار نظام 

اسالمی بسیاری از همین سرمایه داران خیلی شاه دوست به اسالم گرویدند ، اکنون نیز به راحتی سلطنت طلب می 
 .است حفظ شود” شرافتشان“شوند تا بار شترهایشان که 

 
شرافت آنها در گرو سودهایشان است و هر کس که این سودها را بیشتر تضمین کند ،همان کس حکومت مطلوب آ ن 

رو می شود ( دو تن)هزار سکه  001هزار سکه و یا  10ها است و از همین رو است که وقتی بحث رو شدن خریداران 
مجلس به صحنه می آیند و اعالم می کنند که خرید سکه جرم نبوده و  بال فاصله یک به یک بزرگان نظام از قوه قضائیه و

هر چند که از خون کارگران و زحمتکشان باشد و در همین !!!! اساسا در اسالم داشتن ثروت هرچند کالن، جرم نیست 
 :راستا است که

است کشف شده، دوباره به رئیس پلیسی که چند روز قبل گفته بود دو تن سکه از فردی که به سلطان سکه معروف 
گوید دو تن سکه کشف نشده بلکه مجموع مبادالت این فرد در یکی دو  صحنه می آید و با پس گرفتن اظهارات خود می

حال معما این جا است که واحد سکه عدد است و چگونه در هنگام دستگیری این مجموع . سال گذشته بوده است 
وزگار است و پلیسی که به این راحتی دو تن سکه را گم و گور می کند، رقص مبادالت به تن محاسبه شده از عجایب ر

یک کودک مقیم کانادا را در اینستا گرام می بیند و رقصنده را برای گرفتن اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار می دهد تا 
 .زداز آن سناریوئی برای تحت پوشش قراردادن اعتراضات مردمی و اختالس های میلیاردی بسا
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آنچه می ماند آن است که واقعا تفاوت حکومت اسالمی با سلطنت در چه چیز بوده و ؟ آیا این امر که در اعتراضات اخیر 
شعار حمایت از سلطنت توسط برخی محافل قدرت به میان مردم امده است، مقرون به حقیقت نیست، امری که 

کند که  دیده می شد یک نهاد نظامی از عده ای محافظت میحداقل در یکی از فیلم های اعتراضات تهران به روشنی 
البته چرا که نه ؟ منطقا این دو نحله سرمایه داری در ایران هیچ گاه تضاد آشتی نا پذیری . شعار سلطنت طلبی میدهند

یان چپ را به نداشته اند و نهاد مذهب و سلطنت از دوران قدیم تا عصر حاضر در کنار هم بوده اند و در حالی که دانشجو
کنند، تا کنون شنیده نشده است که به تظاهر کنندگانی که به نفع  کشند و احکام سنگین برایشان صادر می صالبه می

 .داده اند حکمی داده باشند و یا اینکه حتا دستگیرشده باشند سلطنت شعار می

 
ز سلطنت طلب و اصالح طلب و ملی آن چه مشخص است این امر است که نیروهای حافظ و طرفدار نظم موجود، اعم ا

و لیبرال، بسیج شده اند تا نظم موجود 
را از فرو پاشی محفوظ نگاه دارند و 
مذاکرات پشت پرده را از هم اکنون 
برای امتیازدهی و امتیازگیری با نظام 

برای . سرمایه داری به پیش می برند
کند که  سرمایه داران چه تفاوتی می

ترین  بزنند؟ مهمریش بگذارند یا کراوات 
مسئله برای آنان عبارت از آن است که 

شان  شان به خطر نیافتد و سهم منافع
از قدرت و سرمایه در نظر گرفته شود 
برای امثال رئیس جمهور امریکا هم 

ترین مسئله، آمادگی زمینه برای   مهم

سرمایه گذاری و انرژی ارزان است و 
به همان گونه که در سخن روز قبل 

به اندازه کافی زمین های گفتیم 
سوخته برای سرمایه گذاری در 
خاورمیانه موجود است تا جنگ دیگری 

طالیه های سازش از . ضروری نباشد
هم اکنون آشکار است مقامات 
امریکائی دیگر تنها از تغییر رفتار رژیم 

کنند و نه از تعویض  ایران صحبت می
 .آن

اتفاق افتاد  0۵ها به همان ترتیب که در سال  رد وای چه بسا که این توافقدر این میان مبارزات مردم سودای دیگر دا
نتواند به سادگی به اجراء درآید و خواسته های مردم ،کارگران و زحمتکشان و مردمی که حدود چهل سال است فشار، 

پیش، این توافق ها  کنند، با این سازش ها از پای ننشینند و همانند چهل سال سرکوب، شکنجه و کشتار را تحمل می
 .را به هیچ گیرند

جبهه ای که خواهان حفظ وضع موجود با تغییراتی در ظاهر آن . از هم اکنون دوجبهه روشن در مبارزات مشخص است
است زیرا که رفتارهای چند دهه گذشته دیگر به بن بست رسیده است و فساد سر تا پای حکومت را فرا گرفته است و 

داند و خواهان تغییرات اساسی در مناسبات  کنون تمام این بساط را ناشی از نظامی سود محور میجبهه ای دیگر که ا
این دو صف باید روشن تر شود، زیرا که هر گونه تغییر در چهره ظاهری نظام سرمایه داری نه تنها هیچ . اجتماعی است

ل نخواهد کرد بلکه از فردای روز هر دست مشکلی از کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم و حاشیه نشین ها را ح
به دست شدن قدرتی باز هم زحمتکشان و حاشیه نشینان و کارگران ومزد بگیران همان گو نه بر کارهای قبلی شان بر 

بنیان های اصلی نظام . خواهند گشت که سرمایه داران و غارت گران اما این بار در لباسی جدید تر ظاهر خواهند شد
بر تشکل های مستقل مردمی باشد که در آن نیروی اصلی در دست مردمی باشد که تا کنون از دسترنج کار آینده باید 

  خود محروم بوده اند
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 تیتر اخبار
 
 
 

  :ترهای اخبار کارگری، در هفته ای که گذشتنگاهی به برخی از تی
 
 
جمعی از معلمان استان فارس مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان نسبت به پایین بودن دستمزد در فیش �

 .حقوقی، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند
 تجمع مردم در اعتراض به وضعیت آب و برق در بوشهر مقابل استانداری�

 شان تجمع آبداران خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی�

های کشور سخن  یمنی پرواز ایرالیناز فساد گسترده و عدم ا« حاال خورشید»که در برنامه « امین امیرصادقی»خلبان �

  گفته بود، توسط مأموران
 ناجا بازداشت شد

 خطر استلنگرودی در _بهشتی_محمود#جان �

اتوبوسرانی مشهد در اعتراض به عدم دریافت یک سال حقوق روز گذشته « سیر طوس ماندگار»سهامداران شرکت �

 .دست به اعتصاب زدند
، سنوات سال گذشته و همچنین حومه نسبت به عدم پرداخت مطالباتی همدان و رانندگان شرکت واحد اتوبوسران�

تحمیل ساعات کار اضافی و سوء تدبیر و بی کفایتی مسئولین شهرداری در محوطه پایانه مرکزی اتوبوسرانی تجمع 
 .کردند و دست به اعتصاب زدند

ار رسیدگی به کاهش مزایای مزدی و اعمال نشدن ای سرگشاده خطاب به مسئوالن، خواست جمعی از معلمان در نامه�

 .ها شدند وعده
تعدادی از کارگران بیکار شده کارخانه رنگین نخ سمنان برای چندمین بار در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی  �

 .خود مقابل استانداری تجمع کردند
تر  اداِن شماِل کشور روز به روز بحرانیوضعیتِ صی:های صیادی ایران مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی�

 ای صیادان کاهش ذخایر دریایی و بحران بیمه/شود می
کمیته امداد و / وضعیت بلوچستان و سیستان مشابه آفریقا است: علیم یاردمحمی نماینده زاهدان در مجلس گفت�

 بهزیستی هم از پس مشکالت برنمی آیند
روز شنبه تجمعی در بخش اروندکنار در اعتراض به نبود آب شرب در این منطقه در مقابل بخشداری آن در آبادان برگزار �

 .شد
 "درصدی قیمت دارو در ایران 011تا  011افزایش �

 الش بپیوندندمحسن عمرانی هم حکم  حقوقیشو پاره کردو از دیگر معلمان دعوت کرده که به این چ�

  حبیبی گذشت_دمحم#روز از بازداشت غیر قانونی  67�

 تر منزل مسکونی در شهران کوهسار؛حقوق یک ماه یک کارگر معادل یک م�

  متهم پرونده ثامن الحجج متواری شد�

  در صد مردم این استان به غذا وامکانات تغذیه ای مناسب دسترسی ندارند50بیش از :جلس نماینده زاهدان در م�

  نفر رسید00شمار مصدومان آتش سوزی مسجد ساری به  :سخنگوی مرکز اورژانس ماندران گفت�

شد ودر دم جان  کارمند اداره برق شهرستان بابل هنگام انجام وظیفه دچار برق گرفتگی بر روی یکی از دکل های برق�

 خود را از دست داد
  محمود بهشتی از زندان اوین در باره اعتصاب غذایش وعلت تاخیر در اطالع رسانی میگوید�
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معلمان شاغل در مدارس غیر دولتی که دستمزدشان ساعتی پرداخت میشود ودر ماه های تابستانی هیچ منبع �

  آمدی ندارند ،از الزام به شرکت در دوره های ضمن خدمت پولی انتقاد کردنددر
ساعت قطعی برق در شهر کاشان ،همزمان 6روز چهار شنبه هفته گذشته به فاصله  :گفت》روح هللا فدایی》�

 .کارگر که مشغول حفر جاه در نقاط مختلف شهر بودند ،در عمق زمین نجات پیدا کردند00
برخی مصوبات :گفت (نماینده حوزه انتخابیه سردشت و پیرانشهر و عضوکمیسیون اجتماعی مجلس  )رسول خضری�

 مجلس به نوعی بار مالی اضافی به تامین اجتماعی تحمیل میکنند
میلیون تومان پاداش 0۵6نفر بطور میانگین 0000شب عید امسال :بودجه مجلس حسینی عضو کمیسیون برنامه و�

 بازنشستگی گرفتند ویگ  نفر یک میلیارد تومان گرفت
  طوفان در راه است تدبیر کنیم:وزیر بهداشت �

وزیر بهداشت با تاکید یر جدی بودن موضوع تحریم ها وبا بیان اینکه انچه نگران  کننده است بعد از آبان ماه است وروز 
 مبادا همین روز هاست

ساله ودانشجوی ارشد مدیریت بین الملل که 00تیر ماه جسد سوخته شده ی مریم فرجی ،فعال مدنی 00روز شنبه �

 .توسط پلیس آگاهی کشف شد.از منزل خارج شده بود 5۵تیر 00شنبه 0
 در اعتراض به احکام حقوقی وهمگام با سراسر کشور ؛�

 فرهنگیان قزوین در مقابل آموزش وپرورش تجمع کردند
ه بودند در بیمارستان دکتر رحمیمیان  بستری کارگرانی که  در شهر صنعتی البرز بر اثر نشت گاز نیترات مسموم شد�

 شدند
 .واله زمانی عضو سندیکای نقاشان البرز به دادسرای مقدس شعبه اوین احضار شده است�

 نگیانچالش به آتش کشیدن احکام ظالمانه ی حقوق فره�

نیترات از فاضالب خیابان حکمت ششم واقع درشهرصنعتی البرز استان قزوین موجب بیهوشی تعدادی از  نشت گاز�

 های این خیابان شد کارگران وتعطیلی شرکت
 تجمع اعتراضی برگزار شد ۵در طی دو روز گذشته �

 کارگر متوقف شد ۵11با « صنایع چراغ جلو اتومبیل مدرن» فعالیت �

 محمود بهشتی لنگرودی از دوشنبه هفته گذشته در اعتصاب غذاست�

 تخلف تازه مالیاتی در بازار تلفن همراه�

 هزار میلیاردی صنعت برق به پیمانکاران 01بدهکاری �

 بحران اب به مازنداران سرسبز رسید�

 1ض سد کارون حضور شبانه ربیعی وزیر کار در جمع کارگران معتر�

 بزرگترین بانک ژاپن معامله با ایران را متوقف می کند�

 فراخوندان رئیس جمهور اذربایجان به کابینه بدلیل قطع یک روز برق�

 تجمع اعتراضی غارت شدگان شرکت اذر ایثار در مهاباد�

 !!!در مسیر تکذیب یا تحقیق( زابل) گورخوابی �

  روز است بطور غیر قانونی در زندان بسر می برد ۴1بیبی دمحم ح�

  کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار۵مصدومیت �

ر زیر گروهی افراد هستند که به فقر نسبی مبتال هستند آنها حداقلهای بهداشت ودرمان ،آموزش وسایر امو:میدری �

 بنایی را نمیتوانند خریداری کنند
ماه حبس 00رویا صغیری دانشجوی دانشگاه شهید مدنی تبریز با تایید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر، به �

 .تعزیری محکوم شده است
  تجمع دوباره کارگران شهرداری دزفول ؛کارگران معوقات مالی دارند�

  تونل برناکی هم ریزش کرده است/حادثه امروز کالریز مصدوم شدن یک معدنچی در �

 》رسانو》تجمع کارگران اخراجی کارخانه �

ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند و حق بیمه تامین اجتماعی آنها هم به تاخیر 00تا  00کارگران اخراجی بین 
  افتاده است

 .کارگر مشغول بکار در پمپ سی ان جی شهرداری کامیاران را تعدیل کرد۵شرکت صنعت کوشان بصیر ،�

 . حمایت جمعی از فرهنگیان از دمحم حبیبی ومعلمان در بند�
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این شرکت به دلیل عدم امکان معافیت از تحریم های جدید دولت آمریکا ،از طرح پارس :مدیر عامل شرکت توتال خبر داد�

 .ایران خارج میشود#بی جنو
  ساعت گدشته00سر تیتر وقایع اجتماعی وکارگری در �

  هزار نفر دیگر از کارکنان بخش دولتی نظامی در ترکیه08اخراج �

در جلسه دیروز شورای شهر تبریز الیحه افزایش نرخ کرایه تاکسی های تبریز برگشتی از فرمانداری با وجود برخی �

  ابهامات تصویب شد
  ی هم پاسخگو نیستساعت است که اب  ندارند وکس08روستای النی از توابع مشکین شهر استان اردبیل بیش از �

 5۵تیر 08همخوانی سرود یار دبستانی در تجمع شب گذشته ی مردم برازجان �

کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی که در سخت ترین شرایط وبا کمترین دستمزد در اعماق زمین کار میکنند در �

 . سردکن در این واحد معدنی را دارند خواست نصب اب
کارگر سازه بتونی مجتمع پتروشیمی ۵1رئیس اداره کار ورفاه وتعاون اجتماعی گچساران در پاسخ به تجمعات �

 : گچساران مقابل فرمانداری بیان کرد
 . مسئولیت حل معضالت کارگران با اداره کار است

از شرکتهای دریافت کننده ارز ،متوجه شده ایم واردات بخار شوی صمدی؛با مشاهده لیست اعالمی بانک مرکزی �

  ،چای ،نخودولوبیا به واردات لو کو موتیو که یکی از الزامات معادن ذغال سنگ است ؛مهمتر است
 معلم زندانی ،مختار اسدی ،فعال صنفی معلمان ،با پایان دوران محکومیت آزاد شد�

  بحران اب در روستاهای مازندران�

 پیام شهروندی:تو شهرداری رود بنه کارگرا دارن  از گشنگی میمیرند چرا هیچ کس حواسش نیست �

  تیر08بازارچه محلی حمیدیه در آتش سوخت �

  سیل در ژاپن همچنان قربانی میگیرد�

  روز از بازداشت دمحم حبیبی در زندان بزرگ گذشت61�

  ی در بوشهر در اعتراض به قطع وجیره بندی ابتجمع خیابان�

  هواپیمایی اتریشی خدمات به ایران را محدود میکند�

  در صد بازنشستگان حداقل بگیر هستند 61رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ایران گفته است که �
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