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بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری به مناسبت روز جھانی کودک در ايران

يادداشت سردبير،

ھيچ منفعت ملى ،اقتصادى ،سياسى ،ايدئولوژيک و مذھبى،
باالتر از منفعت کودکان نيست
به کارگران الستيک البرز،
قدمى به جلو اما ناروشن
در باره بحران و فروپاشى مالى آمريکا و سرمايه دارى امروز
با ھيئت دائر دفتر سياسى حزب

سياوش دانشور
کارگران الستيک البرز مدتھاست در مبارزه
اى پيگير عليه کارفرما و انواع دزدان آشکار
و پنھان ھستند .يکبار نيروھاى امنيتى و
سرکوبگر وحشيانه به آنان حمله کردند و با
لودر ديوار کارخانه را ويران کردند .آنزمان
کارگران درب ورودى را قفل کرده بودند و در
محوطه ايران تاير شعار ميدادند و فرياد
ميزدند .آنھا حقوق معوقه شان را ميخواستند
که مثل بسيارى ديگر از کارگران توسط
کارفرماھاى حريص باال کشيده شده است.

در باره کنترل کارگرى
گفتگو با سعيد مدانلو
صفحه ١٢

در روزھاى اخير کارگران قدمى فراتر نھادند.
آنھا اينبار با گرفتن دفتر مرکزى و بيرون
انداختن عوامل کارفرما اعتراضات روزھاى
قبل خود را ادامه دادند .اين اقدام بجا و درستى
است اما ناقض است .چرا؟ بدنبال اين اقدام
کارگران ،اولين اقدام کارفرما و عواملش آمدن
ھمراه با نيروى انتظامى و مسلح دولتى به دفتر
مرکزى و بردن اسناد مواجه شد .اسناد مالى
شرکت ،حتى ورشکسته ترين شرکتھا ،برمال
کننده يک دنيا دروغ و حقه بازى سرمايه
داران است .آنھا مدعى ورشکستگى ،سوده ده
نبودن ،بدھکارى به بانک و غيره ھستند و
اينھا را بھانه عدم پرداخت دستمزدھا ميکنند.
ما بارھا تاکيد کرديم که کارگران نبايد اين
ادعاھا را بپذيرند و بايد راسا صحت و سقم اين
ادعاھا را بررسى کنند .اگر کارگران دفاتر را
بررسى کنند ،اگر کارگران بدانند که بيالن
مالى و ترازنامه اقتصادى شرکت و سود و
سفارشات و غيره چه بوده است ،آنوقت دقيقتر
ميبينند که کارفرمايان البرز و امثالھم با چه
دسيسه ھا و نمايش رياکارى و دروغ کارگران
را به فقر و فالکت کشانده
صفحه ٢

تناقضات حزب حکمتيست و بحث کنترل کارگرى
سياوش دانشور

صفحه ١۵

عليه اليحه ارتجاعی محروم کردن دختران دانشجو
از زندگی مستقل بپاخيزيم!
دمکراسى و شورا

سنديکاليسم يا

على طاھرى ،کيانوش
سپھرى ،ميترا شعبان نژاد

جنبش مجمع عمومى؟
پدرام نوانديش
صفحه ٢۴

صفحه ١٨

در صفحات ديگر؛ اعتراض به اخراج در س اي پ ا ،اي ران خ ودرو ع ق ب نش ي ن ى در م ق اب ل
کارگران ايتکو پرس ،ايران خودرو ،عنتر چرخانى اسالم ى رب ط ى ب ه خ واس ت ک ارگ ران
ندارد! ،گزارش از فوروم کتاب گوتنبرگ ،کارگران پرريس ... ،و نامه ھا.

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢

به کارگران الستيک البرز،
قدمى به جلو اما ناروشن ...
اند.
دفاتر را باز کنيد!
به ھمين دليل اولين اقدام آنھا
انتقال سريع اسناد است .چيزى که
از نظر آنھا کارگران نبايد به آن
دسترسى داشته باشند .کارگران
ھمه جا بايد خواھان باز شدن
دفاتر شوند .کميسيونھاى تحقيق
مستقل کارگرى در ھر کارخانه
بايد براى بررسى ادعاھاى واھى
کارفرماھا تشکيل شود .اين يک
پايه کنترل کارگران بر محيط
کارشان است .قدمى که کارگران
البرز برداشتند بايد آگاھانه و
افشاگر و به نفع مبارزه اين
کارگران و کل طبقه کارگر باشد.
شعار "دفاتر را باز کنيد!" را
ھمه جا مطرح کنيد.
تغيير مديريت راه حل نيست!
يک شعار و خواست کارگران
البرز تغيير مديريت است .آنھا
خواھان تغيير مديريت خصوصى
به مديريت دولتى ھستند .آنھا فکر
ميکنند که فقط "باند و مافياى
شرفى" مسئول ھمه اين فجايع
است .ترديدى نيست که باند
شرفى مشخصا در وضعيت
امروز البرزيھا نقش مستقيم دارد.

اما شرفى يک عضو مافياى
سرمايه دارى است و اين حکومت
مافيا است .دولتى و غير دولتى آن
فرق نميکند .وانگھى خواستھاى
کارگران با طرح اين شعار مخدوش
ميشود .اقدام عملى اخير شما با اين
شعار در تناقض است .شما کار
ميخواھيد ،ادامه کارى کارخانه را
را
دستمزدھايتان
ميخواھيد،
ميخواھيد ،معيشت براى خانواده تان
ميخواھيد .دولت که کور نيست و
اعتراضات شما را در اين مدت ديده
است و يکبار با سرکوب شديد با آن
مقابله کرده است .اعتراض شما
نبايد بازيچه دست اختالفات باندھاى
سرمايه شود .اعتراض شما عليه کل
اين سرمايه داران است که مسئول
مستقيم وضعيت فعلى ھستند.
مديريت جديد ھم ھمين داستان را
تکرار ميکند .کار اينھا اينست که با
تغيير مديريت مقدارى وام ميگيرند
و مجددا کارخانه را بعد از چند ماه
به ھمين وضعيت مى اندازند و پيش
از ھمه حقوق کارگران را ميخورند.
چه بايد کرد؟
مستقيما
بايد
کارگران
دستمزدھايشان را مطالبه کنند و
دولت سرمايه داران را مسئول
پرداخت آن بدانند .کارگران بايد
نظارتشان را بر دفاتر مالى تامين

کنند .کارگران بايد نھادھاى
مستقل خود را در ھر مورد
سازمان دھند و عمال دست
کارفرما و حيطه قدرت او را-
چه دولتى و چه خصوصى-
کوتاه کنند .کارگران بايد راسا
براى اداره کارخانه پا پيش
بگذارند .اداره کارخانه به
مديريت دزد نيازى ندارد.
کارخانه اساسا به مديريت جدا از
کارگران نياز ندارد .آنجا ھم که
مديرى به ھر حال ھست بايد
شرايط کارگران را بپذيرد و
اصل دخالت و نظارت کارگران
را بر جوانب مختلف کار
تضمين کند .اين گام مھمى است
که کارگر را منسجم ميکند،
حرمتش را بدرجه اى اعاده
ميکند ،پايمال شدن حقوقش را
بدرجه اى سد ميکند ،و شرايط
برده وار فعلى را تخفيف ميدھد.
شما بايد اعالم کنيد اين کارخانه
مال ماست .منبع کار و معيشت
 ١٢٠٠خانواده کارگرى است.
کارفرما و دولت و حاميانشان
غلط ميکنند کارخانه را ميبندند و
حقوق کارگر را باال ميکشند.
شوراى کارخانه را تشکيل دھيد.
نھادھاى الزم را در ميان خود
ايجاد کنيد .در تصميم گيريھا به
مجمع عمومى منظم کارگران
متکى شويد .سياستھاى خود را
براى دخالت بيشتر در ھر حدى
که مقدور است با سياست کنترل
کارخانه تنظيم کنيد .خواست
بررسى دفاتر را طرح کنيد و
راسا آنجا که دسترسى داريد به

شماره ۶٩
اين کار اقدام کنيد .شما با چنين
سياستى ميتوانيد به ھمه اعالم کنيد
که سرمايه داران ،چه دولتى و
غير دولتى ،چه بالئى برسر
کارگران آوردند و دولت و قانون
از چه دزدان حرفه اى و
شارالتانھائى حمايت سياسى و
نظامى ميکند.
کارگران البرز عمال در مبارزه
شان ديدند که بايد گامى فراتر
بگذارند .در جائى که محل کار
بسته است و يا اھرم اعتصاب
کارائى معمول را ندارد ،سياست و
تاکتيک کارگرى بايد تعرض
متقابل به سرمايه باشد .کنترل
کارگرى و مجموعه اى از اقدامات
مھم و پيشرونده ميتواند به انسجام،
تشکل واقعى ،توھم زدائى از
سياستھائى که کارگران را
سرميدواند ،و قدرتگيرى سنت
مبارزه راديکال کارگرى کمک
کند.
اقدام شما اگرچه ناروشن و
خواست شما مبنى بر تغيير
مديريت اگرچه غير کارساز ،اما
نفس قدمى جلو گذاشتن از اجتماع
صرف ھر روزه مھم است و
دريچه پيشروى را ميگشايد .بايد
اين قدم را با سياستھاى متناسب با
آن تلفيق و ھماھنگ کنيد.
زنده باد کارگران الستيک البرز!

***

بار ديگر تروريسم اسالمی در خيابانھای لندن رسوا شد!
امروز يکشنبه  28سپتامبر ،خيابانھای مرکزی شھر لندن شاھد رژه تروريستھای اسالمی به فراخوان
جمھوری اسالمی ايران بود .حکومت اسالمی ،حکومت صد ھزار اعدام" ،روز جھانی قدس" را
ھمچون ھر سال فراخوان داده بود تا عده ای تروريست و وحوش اسالمی را تحت عنوان عوام فريبانيه
"حاميان مردم فلسطين" به جامعه معرفی کند.
تعدادی تروريست ،بالغ بر  500نفر که عمدتا از ھواداران حکومت اسالمى ايران" ،جھاد اسالمی"،
"حماس" و "حزب ﷲ لبنان" بودند ،مسير "ھايد پارک" تا "ميدان مرکزی لندن" را با حمل عکسھايی
از سران جنايتکار رژيم اسالمی ايران ،پرچم احزاب تروريستی و شعار "ما ھمگی حزب ﷲ ھستيم"
راھپيمايی کردند.
تعدادی از اعضای حزب اتحاد کمونيسم کارگری در انگلستان ،به ھمراه عده ای ديگر از مخالفان رژيم اسالمی ،از ساعتھا قبل از شروع رژه
تروريستھای اسالمی به افشای ماھيت اين وحوش اسالمی پراختند .فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگری با در دست داشتن عکسھايی از جنايات رژيم
اسالمی و پالکارد "مرکز پيگرد سران رژيم به جرم جنايت عليه مردم ايران" ،در"ميدان پيکادلی" ،يکی از شلوغ ترين ميدانھای توريستی لندن به
افشای ماھيت واقعی "رژه امروز تروريستھا" پرداختند که مورد توجه جمع کثيری از خبرنگاران و مردم حاضر در محل قرار
صفحه ۴

صفحه ٣

يک دنياى بھتر

شماره ۶٩

بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری به مناسبت روز جھانی کودک در ايران

ھيچ منفعت ملى ،اقتصادى ،سياسى ،ايدئولوژيک و مذھبى ،باالتر
از منفعت کودکان نيست!
اکثريت عظيم کودکان شاد و
خندان و مرفه و آسوده خاطر
نيستند .تبعيض ،محروميت و
اذيت و آزار کودکان يک
مشخصه دنيای امروز است.
ارقام بيانگر گوشه ای از عمق
اين جنايت و فاجعه عظيم عليه
کودکان است.
ساالنه بيش از  ٢ميليون کودک
در روز تولدشان جان خود را از
دست ميدھند .ساالنه بيش از ١٠
ميليون کودک زير  ۵سال ،يعنی
روزی  ٣٠٠٠٠کودک ،در اثر
گرسنگی و کمبود مواد غذايی و
بيماريھای قابل عالج جان می
بازند .گرسنگی به تنھايی مسئول
کشتن  ۵ميليون کودک در سال
است .اين جنايتی سازمان يافته و
روزمره عليه زندگی و حيات
کودک است .کمتر جنگ و کشتار
وحشيانه ای در تاريخ معاصر
بشر چنين فاجعه ای در اين ابعاد
خلق کرده است.
اما اين تمام فاجعه نيست .کار
کودکان يک عرصه ديگر جنايت
عليه کودکان است .بيش از ٢۵٠
ميليون کودک بين  ۵تا  ١۴سال
به کار مشغولند .نيمی از اين
کودکان به کار تمام وقت در نا
امن ترين شرايط و با پايين ترين
دستمزدھا مشغولند .کار ميکنند و
جان ميکنند .اذيت و آزار و تحقير
و تنبيه کودکان يک ويژگی ديگر
جھان کنونی و سيستم تربيتی و
آموزشی موجود است.
اين آمار در زمره فجايع طبيعی
نيستند .بلکه بيان عملکرد آگاھانه
نظم ضد کودک است .ھيچ زلزله
و سونامی و طوفانی ھر روزه و
ھر ساله جان اين کودکان را
نميگيرد .کودکان ضعيف ترين
قربانيان نظامی ھستند که جھان
کنونی بر پايه آن استوار شده
است .مسبب چنين وضعيتی نظام
اقتصادی و سياسی حاکم بر جھان

کنونی است .شرم آور است .در
ابتدای قرن بيست و يکم ،در دل
عظيم ترين انقالبات تکنولوژيک،
ھستی و زندگی ميليونھا کودک را
به دست بيرحم بازار آزاد و سود
آوری سرمايه سپرده اند .موقعيت
کودک در جھان کنونی يکی از
سياھترين عرصه ھای عملکرد
نظام سرمايه داری است .اما در
جوامع عقب افتاده و مذھب زده،
محروميت و اذيت و آزار و
فرودستی کودکان در زشت ترين و
خشن ترين شکل خودنمايی ميکند.
تجاوز اسالمی به دختران  ٩ساله،
تحميل حجاب اسالمی بر کودکان،
اعمال سيستم کثيف آپارتايد جنسی،
محروميت کودکان دختر از بسياری
از ابتدايی ترين امکانات آموزشی و
تفريحی و ورزشی ،عرصه ھای
ديگر محروميت کودکان است.
اين جھان ضد کودک را بايد زير و

زندگی ،امکانات رفاھی ،و رشد
مادی و معنوی کودکان را
تضمين کنند .آموزش و درمان
بايد رايگان باشد .ما خواھان
ممنوعيت کار حرفه ای کودکان
و نوجوانان زير  ١۶سال ھستيم.
ھر گونه آزار کودکان در
خانواده و مدارس و موسسات
آموزشی ،ھر گونه تنبيه بدنی،
فشار و آزار روانی کودکان بايد
فورا و اکيد ممنوع شود .ما
خواھان مقابله قاطع قانونی با
سوء استفاده جنسی از کودکان
ھستيم .ما خواھان پايان دادن
سريع به تمامی تبعيضاتی ھستيم
که کودکان را ،اعم از دختر و
پسر ،از حقوق مدنی و اجتماعی
خويش ،نظير آموزش ،تفريح ،و
شرکت در فعاليتھای اجتماعی
ويژه کودکان محروم ميکند.
کودکان مذھب ندارند و نبايد
تحت تعرض دستگاه مافيايی

ھيچ کودکی نبايد گرسنه بخوابد .ھيچ کودکی نبايد بی سواد باشد .ھيچ
کودکی نبايد بی خانمان باشد .ھيچ کودکی نبايد کار کند .ھيچ کودکی
نبايد مورد اذيت و آزار و تحقير قرار بگيرد .ھيچ منفعتی باالتر از
منفعت کودکان نيست .موقعيت کودک و رفتار ھر جامعه با کودکان
مھمترين محک درجه انسانى بودن و آزاد بودن آن جامعه است.
رو کرد .ھيچ کودکی نبايد گرسنه
بخوابد .ھيچ کودکی نبايد بی سواد
باشد .ھيچ کودکی نبايد بی خانمان
باشد .ھيچ کودکی نبايد کار کند .ھيچ
کودکی نبايد مورد اذيت و آزار و
تحقير قرار بگيرد .ھيچ منفعتی
باالتر از منفعت کودکان نيست.
موقعيت کودک و رفتار ھر جامعه
با کودکان مھمترين محک درجه
انسانى بودن و آزاد بودن آن جامعه
است .يک رکن اساسی مبارزه ما
برای يک جامعه آزاد ،برابر و
مرفه و انسانی ،مبارزه برای حقوق
و موقعيت کودک در جامعه است.
ما برای نظامی مبارزه ميکنيم که
حق ھر کودک به يک زندگی شاد،
ايمن و خالق برسميت شناخته شود.
جامعه مسئول تضمين رفاه و
سعادت ھر کودک ،مستقل از
وضعيت خانوادگی ،است .دولت و
جامعه موظف اند باالترين استاندارد

مذھب در جامعه قرار بگيرند.
مصون داشتن کودکان از تعرض
و دست اندازی دستگاه مذھب
يک خواست ماست .رفاه،
امنيت ،آموزش ،سالمت ،رشد
خالقيت و توانائيھای کودکان
ھدف ماست.
اما تحقق تمامی حقوق و
خواستھای کودکان مستلزم
دگرگونی بنيادی نظام اقتصادی
و سياسی حاکم بر جھان کنونی
است .حزب اتحاد کمونيسم

کارگری برای پيروزی کامل
انقالب اجتماعی طبقه کارگر عليه
سرمايه داری مبارزه ميکند.
پيشرفتھای اقتصادی ،علمی،
تکنولوژيکی و مدنی تاکنونی
جامعه بشری شرايط و ملزومات
مادی برای سازمان دادن يک
جامعه آزاد ،بدون طبقه و بدون
استثمار و ستم ،يک جامعه آزاد
کمونيستی را فراھم کرده است .ما
در عين حال و مادام که اين نظام
پابرجاست برای گسترده ترين و
عميق ترين اصالحات سياسی و
اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی
مبارزه ميکنيم .کسب اين حقوق در
جامعه ايران در گرو بزير کشيدن
و سرنگونی رژيم ارتجاعی و ضد
بشری جمھوری اسالمی است .ما
در فردای سرنگونی حکومت
اسالمی و استقرار حکومت
کارگری ،تمامی مفاد برنامه
"دنيای بھتر" و حقوق کودکان را،
به عنوان حقوق غير قابل انکار
مردم در ايران ،اعالم ميکنيم.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٧مھر  ٢٨ – ١٣٨٧سپتامبر ٢٠٠٨

از سايت حزب ديدن کنيد؛
www.wupiran.com
www.for-abetterworld.com

يک دنياى بھتر

صفحه ۴

عليه اليحه ارتجاعی محروم کردن دختران دانشجو
از زندگی مستقل بپاخيزيم!
بر اساس گزارش "ايلنا" اليحه
ای در کميسيون آموزش و
تحقيقات مجلس رژيم اوباش
اسالمی در دست بررسی است که
بر مبنای آن از اين پس دخترانی
که در آزمون سراسری دانشگاه
ھا پذيرفته ميشوند تنھا "در محل
اقامت پدر و مادر يا ھمسر خود"
ميتوانند ادامه تحصيل بدھند.
موسی قربانی ،نماينده رژيم در
قائنات ،گفته است که "اميدوار
است سال آينده اين طرح به
صورت قانون در آيد".
اليحه ای که اکنون در کميسيون
مجلس رژيم اسالمی در دست
بررسی است يک اليحه تماما
ارتجاعی ،تبعيض آميز و ضد
زن ،و گامى ديگر در جھت
تحکيم نظام آپارتايد جنسى است.
بر اساس اين اليحه ارتجاعی،
دختران از امکان گزينش دانشگاه
مورد نظر خود محروم شده و
به
محدود
آنھا
انتخاب
دانشگاھھای منطقه مورد زندگی
شان خواھد شد .در اين
چھارچوب از يک طرف دختران
ساکن شھرھای کوچک از ٽبت
نام در دانشگاھھای اصلی که
عمدتا در شھرھای بزرگ و
تھران قرار دارند ،محروم
خواھند شد .و از طرف ديگر
دختران ساکنين شھرھای بزرگ
از ٽبت نام در دانشگاھھای ساير
مناطق کشور محروم ميشوند.
اين طرح تبعيض آميز امکان
زندگی مستقل و تحصيل )جدا از
خانواده( را از دختران دانشجو
سلب ميکند .اين طرح بر اساس
اين سنت و نگرش کٽيف اسالمی
تدوين شده است که زن را کاالی
مرد و در کنترل مرد در سيستم
اسالمی و مردساالر قلمداد ميکند.
از نظر سياسى ھدف اين طرح
مقابله با واقعيتى متناقض در
جامعه است .در جامعه و در
خانواده موقعيت و حقوق زن
بسيار باالتر از موقعيت زن در
قوانين ارتجاعى اسالمى است.

رژيم اسالمى تالش دارد با قرنطينه
کردن دختران دانشجو در محل
زندگى خود ،ھمسران و پدران آنھا
را وسيله اسارت آنان قرار دھد .اين
طرح در عين حال توھينی به پدران
و ھمسران زنان دانشجو است .اين
طرح در عين تالشی برای
محروميت دختران دانشجو و تقليل
درصد دخترانی است که در رده
آموزش عالی مشغول تحصيل
ھستند .در حال حاضر دانشجويان
دختر شصت و چھار در صد
دانشجويان دانشگاھھا را تشکيل
ميدھند .يک رکن تالش ارتجاعی
رژيم اسالمی پائين آوردن و محدود
کردن حضور دختران دانشجو در
سيستم ھای آموزش عالی و به اين
اعتبار در ساير عرصه ھای
اجتماعی است .تالش برای حضور
در دانشگاھھا و مدارس عالی يک
قلمرو جدال زنان با رژيم ضد زن
جمھوری اسالمی است.

شماره ۶٩

جمھوری اسالمی است .حزب
اتحاد کمونيسم کارگری برای
سرنگونی رژيم اسالمی و
برقراری يک حکومت کارگری،
يک جمھوری سوسياليستی،
مبارزه ميکند .حکومت کارگری
با به اجرا گذاشتن کليت برنامه
کمونيستی خويش ،يک دنيای
بھتر ،شرايط آزادی و رھايی و
برابری واقعی کامل ھمه مردم
را فراھم ميکند.
زنان و مردان آزاديخواه!
مبارزه عليه اين اليحه ارتجاعی
و تالش برای درھم شکستن آن
يک جبھه مبارزه عليه سيستم
کٽيف آپارتايد جنسی و تبعيض
براساس جنسيت است .بايد کارى
کرد که اين اليحه طرح نشده
جمع شود و به ھمان پستوھاى

مخيله ارتجاع ضد زن برگردانده
شود .در ابتداى شروع سال
تحصيلى و در دانشگاھھا و مراکز
آموزشى عليه آپارتايد جنسى و
اليحه پيشنھادى صدايتان را بلند
کنيد .در مقابل سياست گسترش
آپارتايد ،سياست تعرض به آپارتايد
جنسی را در دستور گذاشت.
حزب از تمامی شما زنان و مردان
آزاديخواه ،از تمامی دانش آموزان
و دانشجويان ميخواھد که به مقابله
جدی با اين طرح ارتجاعی و
حقارت آميز برخيزيد.
مرگ بر رژيم آپارتايد جنسی!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٣٠شھريور  ٢٠ – ١٣٨٧سپتامبر ٢٠٠٨

بار ديگر تروريسم اسالمی در
خيابانھای لندن رسوا شد...
گرفت.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين
طرح فوق ارتجاعی و ضد زن و
اسالمی را قويا محکوم و براى به
شکست کشانيدن آن تالش ميکند.
زنان برده و مايملک مردان و
پدران و اسالم نيستند .اکثريت عظيم
پدران و ھمسران زنان دانشجو
حاضر نيستند به مجرى اين سياست
کثيف ضد زن بدل شوند .زندگی
مستقل فردی حق انکار ناپذير ھر
شھروندی است که به سن قانونی
رسيده است .ھر گونه انقياد و
وابستگی و محدوديتی در اين
چھارچوب محکوم است .آزادی بی
قيد و شرط انتخاب محل سکونت و
تحصيل يک حق انکار ناپذير تمامی
شھروندان جامعه اعم از زن و مرد
است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای
برابری کامل و بدون قيد و شرط
زن و مرد در کيله شئون اجتماعى
مبارزه ميکند .حزب تاکيد ميکند که
کسب بديھی ترين حقوق و آزاديھای
فردی و اجتماعى و دستيابی به
حقوق زنان در گرو بزير کشيدن
رژيم ارتجاعی و ضد بشری

ما و تمام مخالفين حاضر در محل اعتراض ،اجازه نداديم که "رژه
تروريستھا" به ابزاری برای مظلوم نمايی و تالشی برای عوامفريبی
اين متوحشين قرن  21تبديل شود و با تمام قوا مانع از تحقق اھداف
رژيم اسالمی و جانيان "حزب ﷲ" و "حماس" و يگر اراذل و اوباش
اسالمی شديم .ما رژه مظلوم نمايی تروريستھا ی اسالمی در لندن را
تبديل به صحنه افشاگری جناياتشان کرديم.
رژيمی که خود بانی و مولد تروريسم است نميتواند و اجازه ندارد از
مردم تحت ستم فلسطين دفاع کند .اينان خود ،ھمچون تروريسم دولتی
اسرائيل ،بانيان اصلی آوارگی و فالکت مردم فلسطين ھستند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعالم ميکند که اجازه نخواھد داد تا رژيم
اسالمی و اوباش تروريستش ،در خيابانھای اروپا عرضه اندام کنند .اين
جانيان بايد به جرم "کشتار انسان" مورد پيگرد و محاکمه قرار گيرند.
جھان را بايد از شر اين موجودات کثيف و مرتجع نجات داد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری از تمام کسانی که وسيعا دراين اعتراض
و افشا گری تروريسم اسالمی در لندن شرکت کردند نھايت تشکر را
دارد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری – واحد انگلستان
28/09/2008

صفحه ۵
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شماره ۶٩

بحران و فروپاشى مالى آمريکا
و سرمايه دارى امروز
على جوادى ،سياوش دانشور
يک دنيای بھتر :بحران مالی
ارکان اقتصاد سرمايه داری در
آمريکا را به لرزه انداخته است.
اليحه ای با رقم  ٧٠٠ميليارد
دالری برای نجات وال استريت
در داالنھای کنگره آمريکا در
گشت و گذار است .پيش از آن
نيز بيش از  ٣٠٠ميليارد دالر
صرف نجات تعدادی ديگر از
عظيم ترين موسسات مالی آمريکا
کرده بودند .ميگويند اين بحران
ناشی از "وامھای آلوده" و عدم
پرداخت اقساط بدھی بانکھا شکل
گرفته است .واقعيت چيست؟
علی جوادی :مزخرف ميگويند.
شکل بروز بحران را با علل و
عوامل پايه ای شکل گيری آن
عامدانه مخدوش ميکنند .تالش
ميکنند جامعه را عامل بحران
معرفی کنند .در اين تصوير از
بحران ،کسانی  -علی العموم
مردم عادی  -که نتوانسته اند
اقساط وامھای بانکی خود را
بپردازند ،عامل شکل گيری اين
بحران قلمداد ميشوند .در تبليغات
تخصصی ترشان ،آنجا که پرده
عوامفريبی به کناری ميرود ،علل
بحران را ساده شدن شرايط وام
دھی به مردم متقاضی خريد خانه
ميدانند .اين تبليغات گوشه ای از
تالش برای پرده پوشی و مخدوش
کردن علل واقعی بحران مالی و
عميقی است که پيکره نظام
سرمايه داری جھانی و مھمترين
مراکز و مغز استخوان آن را در
بر گرفته است .با يک سئوال
ساده ميتوان اين سناريو سازی را
در ھم ريخت .بايد پرسيد کدام
عوامل اقتصادی ای باعٽ شده اند
که افراد عادی نتوانند اقساط
وامھای خود را پرداخت کنند؟ در
پاسخ بايد بدون ترديد به سراغ
موقعيت اقتصادی جامعه و
عملکرد پايه ای سرمايه داری و
شرايط ويژه حاضر رفت .بايد به
رشد و گسترش بيکاری و سقوط
سطح معيشت افراد در جامعه
اشاره کرد .اما از اين سطح ھم

بايد فراتر رفت .بايد به اعماق رفت
و به علل پايه ای بحران ادواری و
ھميشگی و ذاتی نظام سرمايه داری
پرداخت.
واقعيت اين است که بيکاری و
سقوط سطح معيشت مردم کارکن
در جامعه يک نتيجه جبری روند
انباشت سرمايه در نظام سرمايه
داری است .افزايش نرخ بيکاری،
عامل گسترش رقابت در صفوف
طبقه کارگر و اھرمی برای پائين
نگاھداشتن سطح دستمزد است .در
نظام سرمايه داری برخالف يک
جامعه انسانی که ھدف فعاليت
اقتصادی نه توليد سود برای سرمايه
دار بلکه رفع نيازمنديھای گسترده و
متنوع شھروندان جامعه است،
بھبود تکنيک و افزايش قدرت بار
آوری نيروی کار ،منجر به بيکار
شدن و جايگزينی ماشين بجای
انسان بطور دائمی ميشود .بجای
آنکه آحاد جامعه از مزايای بھبود
تکنيک و بار آوری بھره مند شوند،
برعکس بيکار ميشوند .حتی برای
دورانھای متمادی از داشتن کار و
امکان فروش نيروی کار خود
محروم ميشوند .به اين اعتبار
بحرانھای سرمايه داری جزء دائم و
اجتناب ناپذير کارکرد نظام سرمايه
داری ھستند .حقيقت پايه ای اين
است که کار کارگر منشاء توليد
سود و ارزش اضافه در نظام
سرمايه داری است .در روند
گسترش سرمايه و رشد تکنيک و
کاربرد بيشتر ماشين آالت به جای
نيروی کار انسان ،دائما از نسبت
سرمايه ای که صرف خريد نيروی
کار شده در مقايسه با سرمايه
صرف خريد وسايل توليد شده،
کاسته ميشود) .آنچه که در ادبيات
مارکسيستی و بطور تخصصی تر،
باال رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه
ناميده ميشود (.به اين اعتبار نرخ
سود سرمايه گرايش به نزول دارد.
با اين گرايش به نزول نرخ سود
بطور مداوم از جانب عوامل
سرمايه مقابله ميشود .تشديد استٽمار
و کم کردن سھم طبقه کارگر از

ٽروت توليد شده ،اقداماتی در
اين راستا ھستند .اما زمانيکه،
عليرغم اين تشبٽات ،سود
سرمايه و نرخ سود افت ميکند،
سرمايه دچار بحران شده و کل
نظام دچار بحران ميشود .بحران
کنونی آمريکا و جھان سرمايه
داری نيز ناشی از ھمين قوانين
پايه ای و عملکرد روتين نظام
سرمايه داری ناشی ميشود.
يک دنيای بھتر :اين بحران
تفاوت ويژه ای با بحرانھای
ادواری سرمايه دارد که ھر چند
سال يکبار شکل ميگيرد و
مکانيسم خروج خود را دارد.
ويژگيھا کدام ھستند .چه
فاکتورھايی به اين بحران چنين
ابعادی بخشيده اند؟
سياوش دانشور :مدتھاست که
بحرانھاى اقتصادى با سياستھائى
در سطح جھانى و رويدادھاى
معينى عقب افتادند و يا وضعيتى
که به آن بحران اطالق ميشود
بروزات اجتماعى آن براى
سرمايه دارى قابل تحمل تر
بودند .ما شاھد وضعيت کمابيش
بحرانى در دو دھه گذشته بوديم.
منھاى چين و بدرجه اى ژاپن که
به تناوب رشد اقتصادى منظمى
را از سر گذراندند ،بيشتر
کشورھاى سرمايه دارى و
مشخصا خود آمريکا طى اين
سالھا با رکود اقتصادى ،افت
موقعيت ،ناتوانى نه فقط در رشد
اقتصادى بلکه در حفظ
ظرفيتھاى قبلى اقتصادى مبتال
بوده اند.
بحران مالى آمريکا و متعاقب آن
سرايت آن به چھار گوشه جھان،
ريشه ھاى سياسى معينى دارند
که آنھا را از بحرانھاى به
اصطالح کالسيک و دوره اى
سرمايه دارى متمايز ميکند.

فروپاشى موسسات مالى بزرگ
امريکا و سقوط "برجھاى اقتصاد
جھانى" ،اگرچه متاثر از ريسک
ھاى وحشتناک بازار بورس و
سفته بازى و نزول خوارى مدرن
و بى ارزش شدن اوراق قرضه
است ،اما اينھا خود عوامل اصلى
و پايه اى بحران نيستند بلکه در
تشديد بحران نقش داشته اند .خود
به تنھائى توضيح دھنده اين بحران
و وسعت و ابعاد آن نيستند .آنچه
که اتفاق افتاده است ھجوم سرمايه
ھا به بازار بورس در مقياسى
گسترده و شکل گيرى صفى از
سھامداران در اليه ھاى مختلف
جامعه بود که دنيا و تحوالتش را
از قيمت ھر دقيقه و ھر ساعت و
ھر روز سھام دنبال ميکردند.
خيلى ھا بسرعت برق و باد پولدار
شدند و بارشان را بستند و خيلى ھا
ھمه چيزشان را از دست دادند.
ھمين داستان در مقياسى نجومى
براى سرمايه بانکى و موسسات
غول پيکر اقتصادى افتاده است .با
اينحال و تغييراتى که حوزه
سرمايه گذارى در دو دھه گذشته
داشته است ،ھنوز خود اينھا
بعنوان توضيح دھنده اين فروپاشى
بزرگ مالى بشدت ناکافى اند .مثال
از سال گذشته سيگنالھاى ھشدار
دھنده در بحران وامھاى مسکن
داده شد و حتى تخمين روند
ضررھاى مھلک آن روشن بود.
اما آنچه که سرعت بيسابقه اى به
اين بحران داد رسيدن اقتصاد رو
به افول و موقعيت اقتصادى وخيم
آمريکا به مرحله جديد بود .از
نظر بررسى دالئل پايه اى و عام
بحران اقتصادى امروز ،تئورى
مارکس در توضيح بحران سرمايه
دارى و مسئله گرايش نزولى نرخ
سود سرمايه بيش از ھر زمان
معتبر است .ھمينطور شدت بحران
و فاکتورھاى تشديد کننده آن ،مانند
وامھاى مسکن و يا سقوط سھام در
بازارھاى بورس و يا ارزش دالر
و غيره ،تنھا نشان وسعت بحران
و سقوط سريع موسساتى است که
قدرت اقتصادى عظيمى را از
صفحه ۶
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بحران و فروپاشى مالى آمريکا
و سرمايه دارى امروز...
ھمين راه و با ھمين سرعت
بدست آورده بودند .اين اعداد و
ارقام ديجيتال که معنى خوشبختى
و ورشکستگى شده اند از ھوا
نمى آيند .بلکه متکى به ھمان
مخزن اساسى سود در پروسه
توليد و دستمزد و دارائى طبقه
کارگر در جامعه است .اينھا
سيستمى را پايه گذاشتند که ھمه
چيز به کنترل بازار بورس رفت
و دولتھا قوانينى گذراندند که
امنيت صندوقھاى بيمه و
بازنشستگى و مسکن و حساب
بانکى و خالصه ھمه چيز مردم
زير نگين سرمايه بانکى و خريد
و فروش سھام قرار گرفت .اين
روند البته براى عده قليلى بسيار
مفيد بود و براى عده کثيرى
وضعيت امروز را ببار آورد.
وقتى سرمايه در ابعاد عظيم به
پرخطرترين قلمرو پا ميگذارد،
نوسانات و سکته ھا و عوارض
آن ھم به ھمان اندازه و چه بسا
بسيار بيشتر خطرناک تر و
مھلک تر با عواقب اجتماعى سياه
تر است.
اما مھمترين دالئل سياسى اين
بحران به ناتوانى آمريکا براى
تبديل شدن به "رھبر بالمنازع
جھان" و شکست استراتژيھاى
مبتنى بر نظم نوين و سياستھا و
تئوريھاى متناظر بر آن مربوط
است .اين فرو ريختن "ديوار
برلين" بازار آزاد در يک مقياس
جھانى بود .فرو ريختنى که بدون
ترديد در قلمرو مشخص اقتصاد
آمريکا و جايگاھش در اقتصاد
جھانى قابل تبئين و بررسى دقيق
است .اما ھدف پرچمى که دھه
ھشتاد بلند شد تنھا تھاجم بازار
براى پيروزى بر حريف دولتگرا
نبود ،بلکه تالشى براى ابقاى
قدرت جھانى آمريکا بعنوان ابر
قدرت اقتصادى و رھبر جھان نيز
بود .ھزينه اى که آمريکا براى
اين استراتژى گذاشت و قمارى
که پاى آن رفت بسيار عظيم و
خونين بود .اما شکست خورد.

ھمينطور بارقه ھاى سياستھاى
بازار و بحران جھانى سرمايه دارى
قبلتر خود را در ھشدارھاى بانک
جھانى ،سونامى فقر و گرسنگى ،و
چالندن معيشت طبقه کارگر در
مقياس جھانى با نسخه ھاى فقر و
فالکت نشان داده بود .وقتى پرچم
استراتژيک پيروزى آمريکا در
جدالھاى دنياى بعد از جنگ سرد
شکست خورد ،که اين شکست
معناى اقتصادى و موقعيت جديد
قطبھاى جديد سرمايه دارى و با
ناتوانى و عقب افتادن روز بروز
اقتصاد آمريکا ھمراه بود ،ديگر به
لرزه درآمدن ستونھاى مالى خود
آمريکا و مھمترين موسسات مالى
اش معنى اقتصادى صرف ندارد.
حال ما با دولتى روبرو ھستيم که
خود پرچم سياسى اش را زمين
گذاشته و حتى جمھوريخواھان
مخالف اين پرچم و اين سياستھا
ھستند .مک کين و تبليغات انتخاباتى
اش و راى ندادن جمھوريخواھان به
"طرح نجات ملى" بوش يا طرح
مشترک دو حزب ،پايان يکدوره
معين را پيشاپيش اعالم کرده است.
پايه ھاى اقتصادى که با راى دادن
يا ندادن ،به باال رفتن ارزش سھام يا
سقوط فورى چند بانک منجر ميشود
ويران است .وقتى ايدئولوژى
ارتجاعى ميليتاريسم و بمب و
موشک نتوانست جانى به اقتصاد
رو به افول آمريکا در جھان بدھد،
الجرم ھمان اقتصاد رو به افول با
بحرانى بمراتب کشنده تر و شديدتر
روبرو ميشود .نه فقط کل سرمايه
گذاريھاى آمريکا در اين دو دھه
براى بازگشت به قله جھانى به ھدر
رفت ،بلکه کل سيستم سياسى و
تبليغاتى و مکاتب کشيمنى و تمام
"نئو" ھا و "پست" ھا و تئوريھاى
آنتى کمونيستى با اين فروپاشى
اقتصادى تماما پايان يافته اند .به
عبارت ديگر ،سقوط و فروپاشى
موسسات مالى آمريکا و به صف
شدن دولت ھار مدافع بازار آزاد
براى کنترل بازار ،يکدوره عوام
فريبى تبليغاتى و سياسى ارتجاعى
را در مقياس جھانى ميبندد .نه اينکه
اين تبليغات تمام ميشود يا حتى کم

ميشود بلکه تاريخ مصرف آن را
در ابعاد وسيع پايان داده است.
امروز ديگر گوشھا براى شنيدن
اين ترھات ھيچ جا باز نيست و
آنجا ھم که ھنوز باز است يک
عالکت سوال بزرگ و يکدوره
جنايت و فقر و فاقه به آن
ضميمه است.
راه حلھاى دولت آمريکا و
بالفاصله دولتھاى اروپائى و
اخيرا آسياى جنوب شرقى به
حمايت مالى دولت از موسسات
مالى يا تزريق پول به آنھا يا
خريد اوراق بى ارزش آنھا
نامحدود نيست .بى اعتمادى
عمومى و ھجوم مردم براى
خروج پولھا و اندوخته ھا در
صندوقھاى بازنشستگى و بيمه و
بانکھا معضل جديدى است که
بى اعتبارى عمومى سرمايه
دارى و نھادھايش را وسعت
ميدھد .ھمه چيز مردم در دست
سفته بازان است و ھيچ تضمين
و امنيتى وجود ندارد .بى
اعتمادى مردم و خروج
پولھايشان از دست اين موسسات
واقعى است .ھمانطور که
کارگرى صبح بيدار ميشود و
خانه اش را از دست داده است،
ھر کسى دراين ميان در معرض
خطر از دست دادن دارائى
محدودش است که در دست اينھا
و در بازار توفانى بورس است.
ھمين موضوع ترمزى اقتصادى
براى تالش دولت براى کنترل
بحران و سرپا نگھداشتن گروھھا
و موسسات مالى است .متوقف
شدن سرمايه گذاريھا و کمبود
نقدينگى اين وضعيت را تشديد
بزرگ
موسسات
ميکند.
اقتصادى در اروپا و آمريکا در
فاصله چند ساعت در آستانه
فروپاشى و ورشکستگى اند.
اعالم اينکه "دوران سختى در
مقابل مردم آمريکا قرار دارد"،
تنھا تالشى کثيف براى ھجوم
بازھم بيشتر به شھروندان و
موقعيت اقتصاديشان نيست بلکه
نويد يک دوره سخت است .قرار
است طبقه کارگر و مردم
محروم بھاى افول موقعيت
آمريکا در پس جدالھاى بعد از
جنگ سرد را بپردازند .آمريکا
در اين جدال ،عليرغم قلدريھا و
کشتارھا و نابودى ميليونھا انسان

شماره ۶٩
و غارت منابع شان ،پيروز بيرون
نيامد و شکست خورد .اين شکستى
سياسى ،فکرى ،ايدئولوژيک و
اقتصادى است و تفاوت بنيادى با
بحران اقتصادى ادوارى سرمايه
دارى دارد.
يک دنيای بھتر :دخالت دولت
آمريکا در نجات سرمايه بی سابقه
است .معنای سياسی و اجتماعی
چنين اقدامی در عرصه مدل و
الگوی اقتصادی سرمايه و مضون
طبقاتی چنين اقدامی چيست؟
سياوش دانشور :دخالت دولت
آمريکا و دولتھاى سرمايه دارى
در چنين اوضاعى نه جديداند و نه
آخرين بار است که صورت خواھد
گرفت .اگر ترھات تبليغاتى
تئوريسين ھاى بازار را مبنى بر
کوتاه کردن دست دولت در اقتصاد
و جنگل رقابت بازار کنار
بگذاريد ،دولت چيزى نيست جز
ارگان حافظ منافع طبقه اى که
سرکار است .اين دولت در دوره
رونق و ثبات سياسى و رشد
اقتصادى ،کارش سرويس دادن و
لجستيک بازار و فعاليت اقتصادى
سرمايه است و وقتى که بحران
اقتصادى نميتواند با دردھاى قابل
تحمل رفع شود راسا بميدان مى
آيد .ناگھان دولت به مامور آتش
نشانى تبديل ميشود که شعله ھاى
آتش بحران را با سياستھاى ويژه
اقتصادى کنترل کند .حتى آنجا که
بازار آزاد چھار نعل ميتازد بخش
مھمى از ارکان اقتصاد با ھزار بند
به دولت وصل است .جنگل بازار
ھرازچندگاه و در متن سبعيت
سرمايه و رقابت و انھدام صدھا
ميليونى کارگران و بخش
محرومتر اقتصادى ،خود دچار
سکته ،روزھاى "سياه" ،فروپاشى
مالى و بحرانھاى شديد با پيامدھاى
گسترده ميشود .اين وضعيت
نميتواند به حال خود رھا شود.
چون ھر نوع تداوم آن ،که در
ايندوره ھا رشد تصاعدى دارد،
کل سيستم را با خطر فروپاشى و
الجرم مواجھه جامعه روبرو
ميکند .لذا دولت ،اين کميته اجرائى
و ماشين طبقه سرمايه دار ،تمام
لفاظيھاى تبليغاتى پيشين را کنار
ميگذارد و با راه حلھاى مادرانه و
حمايتى بميدان
صفحه ٧
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بحران و فروپاشى مالى آمريکا
و سرمايه دارى امروز...
مى آيد .دولتى که قرار بود در
فعاليت اقتصادى کمترين سھمى
را داشته باشد به دايه مھربانتر از
مادر نھادھاى سرمايه فروپاشيده
تبديل ميشود.
ديدنى است! سخاوت مالى دولت
آمريکا را نگاه کنيد .سياست
کثيف سرمايه دارى را که
بروشنى در مقابل چشم ھمگان
قرار گرفته است نگاه کنيد .اين
بانکھا و سرمايه ھا ميليونھا مردم
را به خاک سياه نشاندند و طرح
دولت نه "نجات مردم" بلکه
"نجات سرمايه ھا" بازھم از
جيب طبقه کارگر است .لجن و
دوروئى و توحش از سر و روى
اين نظام منحط ميبارد.
به نظر من خط مشى فوق راست
و استراتژى نظامى قرار بود
وضعيتى را ايجاد کند که آمريکا
به اعتبار قدرت نظامى اش و
الجرم منابع و بازارھائى که در
پيروزيھاى نظامى فتح ميکند،
اقتصاد محتضر و درجه دوم
آمريکا را کماکان در مقام "رھبر
جھان" نگاه دارد .کل اين پروسه
نھايتا به شکست منجر شده است
و آوار آن روى سر اين سيستم ھم
ريخت .اينھا قبل از فروپاشى
مالى دچار فروپاشى ايدئولوژيک
شدند .نئوکنسرواتيسم بدنبال جنگ
عراق به پايان خط رسيد و ھر
روز اين وضعيت وخيم تر شد.
فروپاشى اقتصادى کنونى حلقه
خرد کننده تر اين روند است.
اولين پيامد اين بحران بى
اعتبارى تئوريھا و استراتژيھا و
خط مشى جناحى از طبقه حاکم
آمريکا است که تاثيرات بين
المللى آن بسيار بيشتر عيان بود و
حال به در منزل مردم عادى در
آمريکا رسيده است .اين بى
اعتبارى ھمراه خود کل تبليغات
يکدھه اخير و تزھا و تئوريھاى
بى پايه و نظريه پردازان و چھره
ھاى اين خط را شامل ميشود.
عربده کشان "پيروزى بازار بر
کمونيسم" امروز به ذلت افتاده

اند.
در ھمين راستا توجه تبليغات داخلى
و جنگھاى دو حزب بويژه در
پالتفرمھاى انتخاباتى به وضعيت
داخلى آمريکا مھم است .اگرچه در
ھر دوره انتخاباتى اين نوع تبليغات
وجود داشتند ،اما اينبار مضمون و
ماھيت ديگرى دارد .توجه به مسائل
داخلى و يا جھتگيرى دراين سمت
از سر بحث و غور و تغيير تاکتيک
نيست ،از سر بن بست سياست
تھاجم در قلمرو بين المللى است.
قبال قرار بود آمريکائى با تبليغات
ناسيوناليستى مفتخر به فتوحات
آمريکا در جھان باشد و امروز با
ھمان پرچم کثيف و "طرح نجات
ملى" قرار است حاکميت و قدرت
سرمايه را در خانه خودش نگھدارد.
تازه معلوم ميشود که اين بازگشت
سرھا به طرف مسائل داخلى چه
معنائى دارد .ھر کسى ھر توھمى
قبل از انتخابات داشت ،با اين سقوط
وسيع مالى و طرح دو حزب رقيب،
معناى "تغيير" را در سيماى آنھا
ديده است .بى اعتبارى بسيار بيشتر
دولت و ھيئت حاکمه آمريکا روند
پايدارترى است که ما شاھد آن
خواھيم بود .اين وضعيت امکان
رشد انتقاد از موضع چپ را چه در
آمريکا و چه در ساير کشورھا
مساعدتر کرده است .ھمه دارند
بسادگى ميبينند اين نظام ،با ھر
رنگ پرچمى و ھر نوع دولتى،
کمابيش فعال مايشائى مشابھى دارد.
به ھر حال اين بحران و فروپاشى
مالى آخرين ميخ به تابوت سيستم
فکرى و سياسى متناظر با آن و زير
پا افتادن پرچم بازار بود .اين بى
اعتبارى خصلت "آمريکائى" ندارد.
بلکه و اساسا به بى اعتبارى کل
احزاب و جنبشھا و چھارچوبھاى
فکرى و سياسى اى منجر شده است
که افق و آرمان ارتجاعى خود را
بعد از فروپاشى شوروى به جنگل
بازار و ميليتاريسم دمکراسى گره
زده بودند .مدافعين اين چھارچوب
بسرعت در ميان طرفداران
کاپيتاليسم ھم کيميا ميشود .به ھمين

درجه فرجه و امکان تحرک
انتقادى چه در چھارچوب طبقه
حاکم و چه از موضع چپ
ناسيوناليست و دولتگرا و چه از
موضع سوسياليسم و کمونيسم
کارگرى فراھم تر ميشود.
علی جوادی :دخالت دولت در
چنين ابعاد باور نکردنی نشان از
عمق بحرانی است که نظام
سرمايه داری در آن قرار دارد.
يک ويژگی نظام سرمايه داری
وجود بحرانھای ادواری آن
است .مبلغين سرمايه داری بازار
آزاد ،اين بحرانھا را عاملی
برای "پااليش" سرمايه و از
دور خارج شدن سرمايه ھای
ضعيف تر قلمداد ميکنند .معموال
در اين موارد به قانون طبيعی
"اصل بقای برتر" مراجعه
ميکنند .سرمايه ھای ضعيف تر
از دور خارج ميشوند .شرايط
سودآوری برای آنھا که
"برترند" ،مناسب تر ميشود .اما
اين بار از قرار اوضاع وخيم تر
از ھميشه است .دامنه و عمق
بحران گسترده است .کسانی
صحبت از دخالت دولت در
بازار و نجات سرمايه از بحران
کنونی اش ميکنند که خود از
پرچمداران ھارترين جناحھای
سرمايه و نمايندگان سياسی عدم
دخالت دولت در اقتصاد و بازار
ھستند .بنظر استخوانھای ادم
اسميت در گور با اين مدافعين
امروزی اش به لرزه در آمده
است .اين اقدام دولت در تامين
چتر نجات برای سرمايه ضربه
بزرگی به قانون "دست نامريی
بازار" است .ظاھرا دست
نامريی بازار کارآيی خود را
برای سرمايه از دست داده است.
به لحاظ سياسی اين اقدام قبل از
ھر چيز نشانگر نقش و ماھيت
دولت در جوامع کنونی است.
معموال اينگونه تبليغ ميکنند که
دولت نھادی مافوق طبقات در
جامعه است .قدرتی برای اداره
جامعه بر مبنای منافع عمومی و
مشترک کل آحاد جامعه است.
بيانگر اراده جامعه است .اين
اراجيف يک رکن اساسی
تبليغات مدافعين نظام طبقاتی و
جامعه بورژوايی است .اين تلقی

شماره ۶٩
امروز بيش از ھر زمان در اذھان
توده ھای مردم خدشه دار شده
است .اين رويدادھا داليلی ديگری
بر اين حقيقت پايه ای مارکسيستی
است که دولت مھمترين ابزار
اعمال حاکميت طبقه حاکمه است.
امروزه پنھان کردن ماھيت طبقاتی
دولت کار مشکل تر و محتاج
عوامفريبی بيشتری از جانب
مدافعين طبقه سرمايه دار حاکم
است.
از طرف ديگر اين اقدام يک رو
در رويی آشکار با منافع مردم
بزرگترين
است.
زحمتکش
جابجايی و انتقال ٽروت از سھم
مردم زحمتکش به طبقه سرمايه
دار در حال صورت گرفتن است.
معموال کل ارزش اضافه حاصل
از استٽمار طبقه کارگر از طريق
بازار و مجراھای سياسی و مالی
"عادی" به طرق مختلف ميان
بخشھای مختلف سرمايه تقسيم
ميشود .اما اين طرح اقدام به يک
"دزدی" آشکار از سھم ٽروت
مردم زحمتکش در جامعه به نفع
طبقه حاکمه است .دارند روز
روشن از جيب طبقه کارگر و
مردم عادی به جيب سرمايه دار
واريز ميکنند.
اما عواقب بحران سرمايه داری به
قلمرو اقتصاد محدود نخواھد ماند.
موقعيت سياسی و اجتماعی در
جامعه از اين بحران متاٽر خواھد
شد .جنگھای خانمان برانداز اول و
دوم جھانی نتيجه بحران اقتصادی
حادی بودند که بخشھای مختلف
جامعه را در برگرفته بود .اما
تبديل بحران اقتصادی به يک
بحران و کشمکش حاد سياسی در
سطح جھان ،نيازمند شکل گيری
عوامل ديگر و متعددی است.
وجود نيرويی مدعی که خواھان
سھم بيشتری در سطح جھانی
باشد ،يک پيش فرض اوليه است.
معموال در چنين شرايطی جامعه
شاھد رشد و گسترش جريانات
نژاد پرست ،ضد انسانی و
فاشيستی است .عقب گرد سياسی و
اجتماعی يک واکنش جريانات
راست به بحران اقتصادی در
جامعه است .بايد برای مقابله جدی
با اين وضعيت آماده شد.
صفحه ٨

يک دنياى بھتر

صفحه ٨

بحران و فروپاشى مالى آمريکا
و سرمايه دارى امروز...
يک دنيای بھتر :آيا دوران
اقتصاد بازار آزاد بدون دخالت
دولت به پايان رسيده است؟ آيا
تھاجم تبليغاتی بورژوازی در اين
دوره به پايان خود رسيده است؟
اين بحران را در بحران غذا
ضرب کنيم به چه تصويری از
موقعيت اقتصادی جھان معاصر
ميرسيم؟
سياوش دانشور :ھيچوقت بازار
آزاد در اوج دريدگى اش تماما
متکى بخود نبود و ھمواره دولت
را بعنوان بازوى سياسى و
اقتصادى در کنار خود داشت .به
اين معنى دولت سرمايه دارى و
بازار مثل حيوان وحشى دوقلو
ھمواره به صورت مردم چنگ
خواھند زد .اما پرچمى که دھه
ھشتاد بلند شد و جرج بوش پسر
کريه ترين و آخرين نماينده آن
است لگدمال شده است .با اينحال
اينھا سعى ميکنند که صورتشان
را با سيلى سرخ نگھدارند .در
اوج اين بحران به آزادى عمل
بازار قسم ميخورند و بازگشت به
آن را بعد از کنترل و تخفيف اين
بحران خاطر نشان ميکنند .اما
مستقل از تبليغات اينھا پرچم
بازار اشکال جديدى بخود
ميگيرد .ھمانطور که قبال
"سوسياليست" ھاى طرفدار
سرمايه دارى دولتى و کال دخالت
دولت به وفور داشتيم ،منبعد نيز
انواع طرفداران بازار از نوع
سوسيال دمکرات و ليبرال چپ
تا "سوسياليست" طرفدار بازار
خواھيم داشت .ھمانطور که عده
اى بعد از شکست شوروى آمدند
و تئورى تلفيق دمکراسى و
تزريق دمکراسى به "سوسياليسم"
شان را در دستور قرار دادند،
ايندوره با عده اى نيز روبرو
خواھيم بود که بازار را در
"سوسياليسم" شان ملحوظ ميکنند.
سرمايه دارى اموراتش بدون
بازار نميگردد اما پرچم لجام
گسيخته بازار آزاد که قرار بود
ھست و نيست دنيا و "قبله عالم"
باشد فرو ريخته است.

تھاجم تبليغاتى بورژوازى به
کمونيسم نيز پايان نخواھد پذيرفت
اما ديگر بشدت تف سر باال براى
امروز
است.
گويندگانش
متخصصين در وال استريت و
موسسات اقتصادى دارند کاپيتال
ميخوانند تا شايد از طريق مارکس
بفھمند که بايد چه خاکى برسرشان
بريزند" .حق با مارکس بود" ديگر
يک اعالم نظر در بخش پيشرو
جامعه نيست ،ھمه جا اين محق
بودن خود را با قدرت نشان ميدھد.
رجوع به مارکس و نگرش و
چھارچوب نقد کمونيستى بازھم
گسترش بيشترى خواھد يافت .و
الجرم آنتى کمونيسم و تبليغات ضد
کمونيستى بورژوازى قالبھاى
پيچيده تر و جديدترى ميگيرد.
سرمايه دارى بدون ضديت با
کمونيسم وجود خارجى ندارد.
وضعيت فعلى ضربدر بحران غذا و
موج نوين گرسنگى بيان اين حقيقت
است که اين نظام در قاموس
اکثريت عظيم مردم بى اعتبار و
منشا جنايت و فقر است .به ھمين
اعتبار نگاھھا و قالبھاى فکرى
تحرک اجتماعى به سمت تغيير
بنيادى قوى ميشود .اين تصور که
آيا نميتوان اين نظام را عوض کرد
و يا آيا نظم انسانى ترى ممکن است
يا نه ،جايگاه وسيعترى در ذھنيت
طبقه کارگر و مردم محروم
ميگيرد .ھمه اينھا يعنى زمينه ھاى
اجتماعى عروج جنبشھاى انتقادى،
سياسى ،کارگرى و راديکال ،و
شانس قدرتمند شدن مجدد کمونيستھا
بيشتر ميشود .موقعيت اقتصادى
جھان ھر روز با فقر و عقبگرد و
مصائب آن وخيم تر ميشود و به
ھمين اندازه ضرورت مقابله و
سنگربندى در مقابل اين روند
الزامى تر ميشود .ما وارد دورانى
بشدت مساعد براى يک تھاجم
کمونيستى کارگرى به بنيادھا و تمام
جوارح منحوس سرمايه دارى شديم.
يک دنيای بھتر :دولت آمريکا

ميگويد عدم پرداخت وامھا
توسط مردم عامل شکل گرفتن
چنين بحرانی است ،اما برای حل
بحران به نجات سرمايه ميروند.
نجات سرمايه را مبنای نجات
مردم از بحران اقتصادی ميدانند.
مکانيسم حل بحران در اين
جوامع چگونه است؟
علی جوادی :انتظار ديگری
نميتوان داشت .ھيات حاکمه
آمريکا در يک تھاجم تبليغاتی
تالش کرد که با ايجاد شوک در
جامعه طرح "چتر نجات"
سرمايه را رسميت ببخشد .بنظر
پس از يک گذر از يک دست
انداز اوليه در کنگره آمريکا اين
طرح را تصويب کنند .ايجاد
وحشت و ترساندن مردم از
عواقب بحران مالی يک رکن
حقنه کردن چنين طرحی به
جامعه است .دارند مردم را
برای يک چنين "جيب بری"
عظيمی دارند آماده ميکنند .اما
مکانيسم "حل بحران" در جامعه
سرمايه داری روشن است.
تحميل بار بحران بر دوش
کارگر و توده مردم زحمتکش.
تشديد استٽمار .گسترش بيکاری
و رقابت در صفوف طبقه
کارگر .حذف و زدن ھزينه ھای
تامين اجتماعی .تنزل سطح
گسترش
مردم.
معيشت
محروميت مکانيسم حل بحران
در جامعه سرمايه داری است.
يک دنيای بھتر :گوشھا برای
شنيدن نقد مارکسيستی از اقتصاد
سرمايه دارى باز است .مردم به
دنبال پاسخ اند .مبانی يک نقد
مارکسيستی در اين شرايط بر
چه محورھايی مستقر است؟
سياوش دانشور :مبانى نقد
مارکسيستى سرمايه دارى در
شرايطى که گوشھا براى شنيدن
باز است و بازار آزاديھا به
سوراخ رفتند ،نميتواند تنھا
فکرى و نظرى باشد .بلکه اين
انتقادى اساسا پراتيکى و
دخالتگر و اجتماعى و آلترناتيو
است .ھدف بالفصل بايد بميدان
آوردن محکم آلترناتيو کمونيستى
باشد.

شماره ۶٩
رجعت به اولويت حقوق و آسايش
و نياز انسانھا در قلمروھاى
اقتصادى و سياسى و اجتماعى و
فرھنگى و فکرى .نقد بيوقفه
نظامى ،که چه با بازار
افسارگسيخته و چه با بازار افسار
شده توسط دولت ،کماکان خود را
بر بيحقوقى و نابرابرى اکثريتى
عظيم و سازماندھى روزمره
خشونت عليه موجوديت آنھا بنا
کرده است .تاکيد بر ضرورت و
مبرميت انقالب کارگرى عليه
سرمايه و نظم سرمايه دارى و
امکانپذيرى يک جامعه انسانى تر
و مرفه تر .تبديل اين ايده آل و
آرمان بشرى به زبانى قابل فھم
براى توده ھاى وسيع طبقه کارگر
و مردم .رجعت به اصول
جھانشمول و حقوق جھانشمول
انسانى ،جارو کردن تمام عيار
معيارھا و چھارچوبھاى فکرى
عھد عتيقى نظم نوينى و "ھمه چيز
درست است" ،و فتح مجدد
سنگرھاى فکرى و سياسى در
جامعه .شرکت در تقابلھاى فکرى
و سياسى اصلى از موضعى
کارگرى و مارکسيستى و ارائه
آلترناتيو کارگرى در مقابل کل
جامعه .تالش براى انسجام نقد
سوسياليستى کارگر به سرمايه
دارى و تبديل اين سنت به بستر
اصلى انتقادى جنبش کارگرى.
تالش براى شکل دادن به ماتريال
اجتماعى تشکيل احزاب کمونيستى
کارگرى در کشورھاى مختلف.
تبئين استراتژى روشنى که
کمونيسم مارکسى و جنبش
سوسياليستى کارگرى را بطور
کلى در ايندوره قويتر بيرون
بياورد و سنگرھاى معينى را فتح
کند .اينھا از جمله وظايف محورى
کمونيسم مارکسى و کارگرى
دراين شرايط است.
اين را بايد تاکيد کرد که در
ايندوره مکاتب و جنبشھاى سياسى
کالسيک بورژوائى بيش از ھر
زمان بيرون مى آيند و تالش
ميکنند انتقاد موجود در جامعه را
قالب بزنند .کمونيسم کارگرى ھم
بايد جوابھاى خود را به مسائل و
سواالت ايندوره بدھد.
علی جوادی :ھر زمان که بحران
شالوده جامعه
صفحه ٩

يک دنياى بھتر

صفحه ٩

بحران و فروپاشى مالى آمريکا
و سرمايه دارى امروز...
سرمايه داری را در برميگيرد
يک نام به جلوی صحنه می آيد.
کارل مارکس .کاپيتال .و نقد
سرمايه داری .حتی در بسياری
از گفتگوھای تلويزيونی شاھد
پرتاب شدن نام مارکس در وسط
ميدان جدال ھستيم .درست است،
گوشھا برای شنيدن حقايقی در
باره عملکرد جامعه سرمايه داری
باز است .مدافعين نظام سرمايه
داری تالش ميکنند که داليل اين
بحران را "حرص و آز" معدودی
از صاحبان سرمايه و مديران
موسسات مالی قلمداد کنند .تالش
عظيمی ميشود که کل سيستم و
اقتصاد سرمايه داری زير ضرب
قرار نگيرد .حتی حاضرند
قربانی بگيرند تا سيستم خدشه دار
نشود .اٽبات نقش و عملکرد
اقتصادی نظام اقتصادی و سياسی
حاکم و نشان دادن ماھيت ضد
کارگر و انسانی اين نظام يک
مساله محوری در چنين شرايطی
است .بايد به ميليونھا انسان گفت
که اين نظام سرمايه داری است.
کٽافت از سر رو رويش می بارد.
ضديت با انسان جزء الينفک
کارکرد نظامش است .در ھمين
چھارچوب قراردادن پاسخ
کمونيستی به وضعت موجود،
طرح ضرورت و مطلوبيت
سوسياليسم و تالش برای يک
تحول بنيادی عميق و اجتماعی
در جوامع موجود بايد در راس
فعاليت تبليغاتی و سياسی ما قرار
داشته باشد.
اما قبل از ھر چيز بايد دست به
کار سازمان دادن احزاب
کمونيستی کارگری و مارکسيستی
شد .جھان نيازمند وجود احزابی
از جنس ماست .نقد مارکسيستی
از نظام موجود را بايد با
سازماندھی کمونيستی برای به
ميدان کشيدن طبقه ای که قادر به
دگرگونی اين وضعيت است،
دنبال کرد .بايد گامھای بلندی در
سازماندھی انقالب اجتماعی در
شرايط کنونی برداشت .بايد به
مردم گفت اگر دنيا دست ما باشد،
جھان وضعيتی ديگری خواھد

داشت .از فقر و فالکت خبری
نخواھد بود .به ھر حال ،مساله
کماکان تغيير جھان است.
يک دنيای بھتر :در غيات يک
معموال
کمونيستی
آلترناتيو
آلترناتيوھای چپ طبقات حاکم دست
باال را پيدا ميکنند .اشکال احتمالی
بروز اين آلترناتيو چيست؟ از چه
بايد برحذر بود؟ به چه محورھايی
بايد پرداخت؟
سياوش دانشور :با افتادن پرچم
بازار آزاد و ورشکستگى تمام عيار
آن و سينه زدن بازار آزاديھا براى
دخالت بيشتر دولت ،قبل از ھرجا
اين پرچم و اين عمارت
ايدئولوژيک در خود حزب
جمھوريخواه آمريکا فروريخت .اين
خط بزودى قادر به جمع و جور
کردن خود نيست .تنھا آلترناتيو آنھا
برگشت به نوعى محافظه کارى
کالسيک است .در متن انتقاد به
بازار و حتى پيش گام شدن دولتھا
در اروپا براى دولتى کردن
موسسات مالى کليدى ،فى الحال
نوعى برگشت به دولت گرائى آغاز
شده است .وقتى جرج بوش موشک
بدست و فاالنژ بازار آزادى با پرچم
"طرح نجات ملى" به کنگره آمريکا
آمده است ديگر وضع بقيه روشن
است .به نظر من جناح ھاى مرکز
و مشخصا سوسيال دمکراسى در
ايندوره بيشتر از مثال يکدھه پيش
صحنه سياست را اشغال خواھند
کرد .ھيچ بعيد نيست در کشورھائى
احزاب سوسياليست پارلمانى که
ميتوانند با پرچم و وعده حداقلى
رفاه ھم بميدان بيايند در انتخاباتھا يا
جاى مھمترى اشغال کنند و با بعضا
بقدرت برسند .اشکال ديگر
چھارچوبھاى جناح چپ طبقه حاکمه
کمابيش حول اين خط که قابليت
خود را در ايندوره ھا براى سرمايه
نشان داده است بسيج خواھند شد.
ناسيوناليسم و ليبراليسم و فاشيسم
بدرجات متفاوت در ايدئولوژى
بورژوائى مکان مھمترى پيدا

ميکنند .ادبيات و تبليغات کنونى
بسرعت تغيير ميکند و عمدتا
تالش ميکنند سيمائى آشنا" ،امن
تر" ،و قديمى تر به جامعه
بدھند .اما اينھا با تناقضات
متعددى روبروست .از جمله
اينکه کنترل نسبى حيوان وحشى
بازار ھنوز چيزى در مورد
عقب نشينى سرمايه نميگويد.
اتفاقا يک ھدف محورى اينست
که با اتکا به ناسيوناليسم و
سنگربندى در مقابل انتقاد از
موضع چپ در جامعه بتوانند بار
تامين ھزينه ھاى بحران را در
يک دوره اقتصادى روى دوش
ماليات دھندگان و مشخصا طبقه
کارگر بگذارند .کار جناح ھاى
مرکز و دولتگرا تر طبقه حاکم
درايندوره اينست که خود راسا
به بازار آزاد و آنارشيسم آن
فحش بدھند و خود راسا به
سخنگوى نارضايتى در جامعه
بدل شوند و ھمزمان ھزينه
بحران را با نام "تقبل آن توسط
دولت" از جيب طبقه کارگر به
صورت سھل ترى بپردازند.
اين ناسيوناليسم در ميان چپ ھم
تحرک و ما به ازا خود را پيدا
ميکند .از اردوگاھى ھاى سابق
و
راديکال
چپ
تا
ناسيوناليستھاى جنبش آنتى
گلوباليزشن فعال ميشوند.
آنارشيسم در شکل و قامت
جوانان عصيانگر سياھپوش
رشد ميکند و خالصه ھر کسى
بنوعى ميخواھد داغ دلش را
روى سراين وضعيت خالى کند.
اينھا قبل از اينکه مايه خوشحالى
باشند ،مايه اختشاش فکرى و
ھرز نيروى مبارزه و پتانسيل
ھاى موجود امروز اند .امرى که
تنھا ميتواند با عروج يک خط
راديکال کارگرى و سوسياليستى
ايزوله و حتى پالريزه شود .يک
خطر ميدان پيدا کردن انتقاد چپ
از موضع طبقه حاکم و يا
طرفداران سرمايه دارى دولتى و
يا بازار تحت کنترل دولت است.
يعنى در ھر حال جا پيدا کردن
نقش مھمتر دولت در فعاليت
اقتصادى و سياستھائى که اين
روند الزامى ميکند .نقد به
سرمايه دارى در شرايط امروز
بدون نقد اشکال مختلف راه حل
ھاى جناح چپ طبقه حاکم و

شماره ۶٩
دولتگرائى اقتصادى نقدى ناقص و
ناکافى است.
ھمينطور اين روند بار ديگر
مارکس و تئورى تغيير وضع
موجود را به جلو صحنه ميراند و
بيش از پيش معتبر ميکند .مارکس
به معنى واقعى برميگردد و بدون
ترديد در جنبش کارگرى اروپا و
کشورھاى ديگر يک دوره رشد
گرايش سوسياليستى و نقد کارگرى
به وضع موجود را شاھد خواھيم
بود.
يک محور اساسى فعاليت کمونيسم
پراتيک در ايندوران سازمان دادن
تھاجمى بيوقفه به سرمايه دارى
است .اگر سالھاى  ١٩٩٠دوره
تھاجم بورژوازى به کمونيسم بود،
ايندوره بيش از ھر زمان و در
مقياسى جھانى و با زمينه اى وسيع
که بوجود آمده است ،دوره تھاجم
کمونيسم کارگرى و مارکسيسم به
بنيادھاى سرمايه دارى و
ضرورت تغيير فورى آنست .اين
تھاجم بايد فکرى ،سياسى و
سازمانگرانه باشد .بدون ترديد در
جنبش کارگرى فضا بسرعت
تغيير ميکند .بار ديگر جدال
گرايشات مجيزگوى ناسيوناليست
و دولتگرائى اقتصادى با گرايش
راديکال و سوسياليستى باال
ميگيرد .ھم بعضا اتحاديه ھا
"چپ" ميشوند و ھم جنبش عمل
مستقيم کارگرى شرايط مساعدى
براى رشد پيدا ميکند .پيشروى در
ايندوره ،که سرمايه دارى ھدفش
را عبور ھرچه زودتر از آن قرار
داده است ،مستلزم داشتن آلترناتيو
سياسى و راه حل کارگرى است.
آلترناتيو سياسى قابل انتخابى که
نقد کارگرى و نارضايتى جامعه
را حول خود بسيج کند و عليه
سرمايه سازمان يابد .بار ديگر
احزاب واقعا کمونيستى کارگرى
امکان و زمينه شکلگيرى و عروج
سياسى پيدا ميکنند.
دوره فراخى براى کار و فعاليت
کمونيستى و تعرض با اعتماد
بنفس به نظام ورشکسته و
آبروباخته و سراپا لجن سرمايه
دارى در مقياس وسيع آغاز شده
است.
صفحه ١٠
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بحران و فروپاشى مالى آمريکا کارگران پرريس بايد روش مبارزه را تغيير دھند!
و سرمايه دارى امروز...
يک دنيای بھتر :پيروزی انقالب کارگری در ايران
و سرنگونی جمھوری اسالمی ،کمونيسم را در صدر
مجامع فکری جھان قرار خواھد داد .عالوه بر اين
عرصه در صحن بين المللی چه ميتوان ميکرد؟
علی جوادی :بايد دست به کار سر و سامان دادن به
وضعيت جنبش کمونيسم کارگری در سطح بين
المللی کرد .اگر کمونيسم در سطح جھانی آينده ای
داشته باشد ،از طريق احزابی از جنس حزب اتحاد
کمونيسم کارگری است .مساله اين است که بايد
کمونيسم را در نقشه بين المللی قرار داد .و اين امر
محصول تالش احزاب کمونيسم کارگری است که
در اين جوامع نيرويی ھستند .مساله اين است که بايد
پرچم کمونيسم کارگری را در سطح بين المللی
برافراشت .برپا کردن اين پرچم نيازمند احزابی
سازمانده و ھدايت کننده است .بايد نيرو شد .بايد
نيرويی جدی به دور پرچمی کمونيستی گرد آورد.
برافراشتن پرچم احزابی کمونيستی کارگری در
مرکز جوامع صنعتی سرمايه داری يک وظيفه
خطير ما کمونيستھای کارگری در شرايط حاضر
است* .

آثار منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی
جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را
امری مبرم و ممکن ميداند ،منصور حکمت يک
گنجينه غنی آموزش است.
http://hekmat.public-archive.net/
www.m-hekmat.com/

منصور حکمت
و کنترل کارگرى
قابل توجه فعالين جنبش کارگرى و کارگران
کمونيست!
ن وار س م ي ن ار م ن ص ور ح ک م ت در ب اره ک ن ت رل
کارگ رى ،آوري ل  ، ١٩٨۵در س اي ت ح زب ات ح اد
کمونيسم کارگرى و سايت منص ور ح ک م ت م وج ود
اس ت .اي ن ن وار را ب ه دق ت گ وش ک ن ي د و ب دس ت
کارگران پيشرو و محافل کارگرى برسانيد.

اخبارى از کارگران پرريس ،نساجى و غرب باف
روز دوشنبه  ٨مھر ماه ،کارگران پرريس در جلوى
کارخانه دست به تجمع زدند .کارگران بدنبال
دريافت دو ماه حقوق معوقه خود براى بازگشت به
کار و روشن کردن ماشينھا به کارخانه مراجعه
کردند .اما مديريت کارخانه از ورود کارگران
ممانعت کرد .مديريت به کارگران گفت که مواد خام
نداريم و تا سه ماه آتى کارخانه توليد نخواھد داشت.
شما دنبال بيمه بيکارى برويد!

قرار است تا روز شنبه اعالم شود.
ھمينطور کارخانه نساجى قرار
است  ٧ماه بسته باشد و بعد شروع
بکار کند .در شروع به کار نيز
کارگرپيمانى استخدام ميکند و عمال
کارگران را با شرکتھاى پيمانى و
نه نساجى روبرو ميکند.

کارگران قبول نکردند و به اجتماعشان در جلوى
کارخانه ادامه دادند .آنھا با شعارھاى؛ "ما کار
ميخواھيم" اعتراضشان را ادامه دادند و کارفرما
وارد درگيرى لفظى با کارگران شد .کارگران سپس
به مقابل اداره کار آمدند و اعالم کردند که به
تجمعات خود ادامه ميدھند .آنھا اعالم کردند که در
روزھاى آتى در مقابل استاندارى تجمع ميکنند.

کارگران پرريس!

کارگران غرب باف مقابل استاندارى
ھمينطور روز دوشنبه کارگران غرب باف از
ساعت  ٨الى  ١٠صبح مقابل استاندارى تجمع داشتند
و با معاون سياسى استاندارى مذاکره کردند .طبق
آخرين خبر کارفرماى غرب باف انحالل کارخانه را
اعالم کرده است .کارگران متوجه شدند که اين اقدام
کارفرما در ھمکارى با اداره کار و روابط کار اين
اداره صورت گرفته است .کارفرما اما عليرغم تبانى
ھا نميتواند بسرعت اين کار را عملى کند چون با
مشکالتى مالى با اداره دارائى و بيمه و غيره روبرو
است .يعنى بايد قبال اقداماتى را صورت ميداده که
نداده است .اين دزديھا معموال وقت "اعالم
ورشکستگى" و انحالل بيشتر رو ميشود.
طى مذاکرات معاون استاندارى به کارگران گفت که
حکم صادره در مورد موقعيت شما تغييرى نخواھد
کرد .تنھا راه شما شکايت به "ديوان عدالت ادارى"
است .کارگران مجددا به مقابل اداره کار برگشتند و
شکايت شان را در دو نسخه براى "ديوان عدالت
ادارى" در تھران و "سازمان بازرسى ادارات"
فرستادند .تجمع کارگران تا ساعت يک ادامه داشت.
نساجى کردستان
کارگران نساجى کردستان دو نفر از نمايندگانش را
از روز يکشنبه به تھران فرستادند تا نامه کتبى
رئيس بنياد يعنى فروزنده را در مورد صدور چک
تسويه حساب کارگران دريافت کنند .بجز  ۵٣نفر
بقيه کارگران نساجى تسويه حساب کردند.
نمايندگان کارگران در اين ديدار که معاون فروزنده
در آن شرکت داشت ،خواھان  ۵ماه سنوات در ازاى
ھر سال سابقه کار بجاى  ۴ماه بودند که نتيجه آن

سناريوى نساجى را دارند در مورد
شما تکرار ميکنند .شما موفق شديد
با اعتصاب و اجتماعات مکرر و
شکايت از کارفرما بخشى از حقوق
باال کشيده تان را از حلقوم
اسفنديارى بيرون بکشيد .حاال او
ھم حمله متقابل را شروع کرده و
راه قربانى را در نساجى ميرود.
ھمينطور استاندارى و اداره کار و
ديگران در تبانى کامل با کارفرما
ھمين سياست را پيش ميبرند.
وضعيت کارگران غرب باف و
نساجى کردستان گواه زنده اين امر
است .شما بايد روشھاى موثرترى
پيش بگيريد تا بتوانيد اين سد را
بشکنيد" .مواد اوليه نداريم و برويد
سه ماه ديگر بيائيد" يعنى اخراج و
تسويه حساب و غيره .اگر اين
سناريو را بپذيريد تجمعات ھر
روزه شما ھم فقط در البالى
بورکراسى و پاسکارى ادارى ھرز
ميرود و آنھا به ھدفشان ميرسند.
مجمع عمومى تان را تشکيل دھيد و
در مورد سياست تان تصميم
بگيريد .کارگران الستيک البرز
قدمى فراتر نھادند .شما ھم ميتوانيد
قدمى فراتر بگذاريد .اسفنديارى
دروغ ميگويد که مواد اوليه ندارد.
مگر شما تا قبل از اعتصاب سرکار
نبوديد؟ ادعاھاى کارفرما را
نپذيريد .ھمراه با کارگران ديگر
مراکز بايد فکرى جدى بحال اين
وضعيت بکنيد و راسا مانع شويد
که سناريوى نساجى را در پرريس
تکرار کنند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٩مھر  ٣٠ – ١٣٨٧سپتامبر ٢٠٠٨
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اعتراض کارگران سايپا
عليه اخراج و بيکار سازی!
بنا به خبر دريافتى ،به دستور
بذرپاش مدير عامل شرکت سايپا،
قرار است  200نفر از کارگران
قراردادی که قبال از کارگران
شرکت پارس خودرو بوده اند از
کار اخراج شوند .بنا به گفته يکی
از مسولين سايپا تاکنون ليست 80
نفره ای از اين کارگران تعيين و
معرفی شده است 120 .کارگر
ديگر نيز در دست بررسی و
تعيين برای اخراج اند .ھر يک از
اين کار گران بين  5تا  15سال
سابقه کار دارند.
الزم به ياد آوريست که شرکت
پارس خودرو در چند ماه گذشته
بدليل اختالس و فساد مالی
مديرانش و ھمچنين بھانه "عدم
سود دھی کافی" ،در شرايطی که
دستمزدھای کارگرانش چندين ماه
به تعويق افتاده بود ،ظاھرا به
تعطيلی کشيده شد .تجمع
اعتراضی کارگران پارس خودرو
را در مقابل شرکت توسط پليس
ضد شورش به خون کشيدند .دھھا
نفر از کارگران بازداشت و به
اوين منتقل شدند و در نھايت 400
نفر از اين کارگران معترض و
سرگردان را به سايپا سپردند.
شرکت سايپا اين  400نفر کارگر
را با سواستفاده از اين مشکالت
در خط توليد در سخت ترين و پر
فشارترين کارھا با کمترين
دستمزدھا به کار گرفته است.
حاال جناب بذرپاش که سابقا
مشاور احمدی نژاد و از عوامل
قاتل و شکنجه گر اطالعاتی بوده،
حکم به اخراج اين  200نفر از
کارگران و تالشی و انھدام ھرچه
بيشتر خانواده ھای زجرکشيده

شان داده است.
در مقابل اين کارگران با جمعيتی
حدود  400نفر در روزھای گذشته
در مقابل اداره کار کرج دست به
اعتراض و تجمع زدند .مسئوالن
اداره کار ،که آنھا ھم از آخور
سرمايه داران ميخورند ،ظاھرا
مامورانی جھت بررسی اوضاع به
سايپا فرستاده اند .نمايندگان اداره
کار با يکی منفورترين چھره ھای
ضد کارگری سايپا به نام "حشمت"
که مشاور بذرپاش است ،طی جلسه
ای پنھانی پشت درھای بسته تبانی و
زد و بند عليه کارگران را پيش برده
اند و تا اين لحظه اداره کار نيز به
کارگران اعالم نموده حق با کار
فرماست! شما چکاره ايد؟ قرارداد
قانونيتان!؟ تمام شده و کسی به شما
نياز ندارد.
"حشمت" عنصر رزل و ضد
کارگری با سمت مشاور مدير کل
در سايپا و ايران خودرو و برخی
ديگر از شرکتھای خودرو
سازيست" .حشمت" نماينده سرمايه
داران در اداره کار و بيمه و
دادگستری از آنچنان نفوذی
برخوردار است که حتی رای
صادره اين مراکز کارگزار سرمايه
داری عليه کارگران توسط خودش
تعيين و ديکته ميشود .بنا به گفته
يکی از کارمندان سايپا حشمت
روزی  2ساعت در سايپا حاضر
می شود و ماھی  2ميليون تومان
حقوق می گيرد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٠مھر  ١ – ١٣٨٧اکتبر ٢٠٠٨

مجمع عمومى
ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگران است.
کارگران در اعتراضات جارى به سنت مجمع عمومى
متکى شويد! جنبش مجمع عمومى را تقويت و گسترش
دھيد!

شماره ۶٩

ايران خودرو،
عقب نشينی در برابر کارگران ايتکو پرس!
بنا به خبر دريافتى ،به دنبال
اعتراضات مکرر و چند مورد
اعتصاب اخطاری کارگران
سايت يک ايتکوپرس ايران
خودرو طى يکی دو ماه گذشته
و خشم و نارضايتی کارگران
عليه کار قراردادی و
دستمزدھای پايين و اخراجھا،
کارفرما مبلغ ناچيز  8ھزار
تومانى را بعنوان افزايش
دستمزد اعالم کرده است.
مسئوالن و کارگزاران مزدور
سرمايه در ايران خودرو جھت
ساکت نمودن کارگران ،در يک
اقدام سنجيده و معنی دار به
کارگران سايت يک ايتکوپرس
اعالم کردند که در ازای ھر
يک سال سابقه کار مبلغ 8
ھزار تومان به دستمزدھايشان
اضافه شده است .اين "گشاده
دستی" چاکران سرمايه در
فيشھای حقوقی کارگران اعمال
شده و ھمچنين ما به التفاوت اين
مبلغ ناچيز اضافه دستمزد را از
اول سال  87محاسبه کرده و به
کارگران پرداخت نموده اند.
يکی از کارگران ايتکو پرس که
دارای  2سال سابقه کار است
ميگفت :در ازا ی  2سال سابقه
کارم مبلغ 16ھزارتومان به
دستمزدم اضافه شده! اين مبلغ
به کجای اين زندگی نابسامان ما
ميرسد؟ اين دروغ گويی و کاله
برداريست! حتما در جای
ديگری چيزی بيشتر از اين
مبلغ را به بھانه کسورات و...
از ما ميدزدند! تازه بر اثر
اخراجھای ھميشگی و جذب
کارگران جديد اينجا کارگران
باسابقه چندانی ندارند که اين
امتياز دروغين ھم شاملشان
شود .عالوه براين ما بارھا
شاھد بوده ايم ھر وقت احساس
خطر کرده اند چنين اقداماتی ھم

بوده و بعد از ساکت شدن
کارگران يواشکی دستمزدھا را به
حالت اول برده اند .سايت يک
ايتکو پرس با بيش از 1400
کارگر قراردادی سفيد امضا يکی
از مجموعه ھای مھم پرسی ايران
خود رو بوده و در جاده کرج
قزوين واقع است.
کارگران ايران خودرو!
بحث افزايش دستمزدھا توسط
ميلياردر
مولتى
مسئوالن
اينروزھا در بخشھاى مختلف
بگوش ميرسد .اينھا اعتراضات و
اجتماعات و اعتصابات اخطارى
و کم کاريھا را ديده اند و ميدانند
که فضا ملتھب است .نگران
توقف توليد و ضررھاى نجومى
ھستند .فريب اين وعده ھا را
نخوريد .اين به اصطالح افزايش
دستمزد ناچيز قرار است اين
پتانسيل اعتراضى را مھار کند و
شما را در مقابل اخراجھا به
سکوت بکشاند .کارگران بايد
سوال کنند امثال منوچھر منطقى
چقدر حقوق ميگيرد و افزايش
حقوق مديران چقدر بوده است.
ايران خودرو از سودآورترين
صنايع ايران است .اينھا روى تلى
از بدنھاى له شده و نقض عضو
شده و به قتل رسيده ،کار برده
وار دو شيفته و اضافه کاريھاى
اجبارى و شرايط پادگانى کار اين
ثروتھا را انباشته اند .اين پولھا
مال شماست که در کيسه اين
دزدان تلنبار شده است.
خواستھايتان را ھمه جا يکى کنيد.
نقطه ضعف شان را ببينيد و به
آنھا تھاجمى قدرتمند را سازمان
دھيد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٩مھر  ٣٠ – ١٣٨٧سپتامبر ٢٠٠٨

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى گسترش
فعاليتھايش به کمکھاى مالى شما نيازمند است!
در حد توانتان به حزب کمک مالى کنيد!

يک دنياى بھتر

صفحه ١٢

در باره کنترل کارگرى
گفتگو با سعيد مدانلو
يک دنيای بھتر :مساله کنترل
کارگری يکی از مسائلی است که
توسط حزب در اين شرايط در
مقابله با خطر فالکت و به تعطيلی
و ورشکستگی کشاندن واحدھای
توليدی و بيکاری و بی خانمانی
کارگران مطرح شده است .در
مقابله با اين طرح برخا گفته
ميشود که "کارگران نميتوانند"،
"تخصصش را ندارند" نظر شما
چيست؟
سعيد مدانلو :تمام تخصص
کارفرما دراين است که از کليۀ
فعاليتھای يک واحد توليدی سود
فراھم بياورد .ھرچه تخصص
کارفرما در اين زمينه بيشتر باشد
سود بيشتری به جيب ميزند .اگر
منظور از تخصص اين است،
ب
کارگر جماعت مگر اينکه خوا ِ
داشتن اين چنين تخصصی را
ببيند! اگر منظور از تخصصی
که کافرما دارد در اختيار داشتن
بخش اداری يک مؤسسه توليدی،
امور دفتری و مالی است )از
بخش تشريفات و بده  -بستانھای
زيرميزی بگذريم( .کافرما اين
بخش را تنھا روی اين حساب که
صاحب سرمايه است روی آنھا
اختيارداری ميکند.
امکانات اداری ،دفتری و امور
مالی بخشی از سرمايه است.
کارفرما اين امکانات را از
گنجينۀ موروثی اجداش نياورده.
ھمانطور که نيروی خالق کار
کارگر را صاحب است که آنھم
بخش بالواسطه دخيل در توليد و
در عين حال فی نفسه کريتکال و
گريبان گيرسرمايه است .اين
تخصص ويژه و خالق ھم
اگر
کارفرماست.
مايملک
کارفرمايی توانست حتی يک
ساعت پای دستگاه پرسی که
برای توليد سريعتر حفاظ و
ت
استاپر ھوشمند ندارد به سرع ِ
يک کارگر دستگاه پرس کار کند،
اگر دست و يا شايد ھم سرش را
از دست نداد ،بايد به مثابه يک
نابغه مادرزاد بھش جايزه داد!

آدمی که دست کم روزی ده تا
دوازده ساعت پای دستگاه پرس
روی سر و دستش قمار ميکند و ھر
صد ھزار بار ممکن است يکبار
ببازد و دستمزدی را که به خانه
ميبرد تکافوی خوراک و پوشاک و
اجاره خانۀ محقر خود و عزيزانش
را نميکند ،کدام کافرمايی ميتواند
درمقابل تخصص او ادعايی داشته
باشد؟ کدام کارفرمايی تخصص و
آزمودگی الزم را دارد در کارگاه
چدن ريزی کارخانه ايرانيت پای
کوره ھايی با درجه حرارتی جھنمی
چدن مذاب داخل قالبھا بريزد؟
محيطی مملو از گرد سياه و مسموم
ناشی از تصعيد چدن که داخل
پوست دستھا و صورت می نشيند و
از آنجا وارد نسوج بدن ميشود و
برای ھميشه درآن جا خوش ميکند.
کارفرما آزمودگی برای تحمل حتی
يک ھفته انجام اينچنين کاری در
اينچنين محيطی را دارد؟ اصالً
حاضر است تنھا يکی دو ساعت
داخل انبار آزبستوس کارخانه
مزبور وقت بگذراند؟ البد اطالع
داريد که آزبستوس به عنوان
خطرناکترين ماده سرطان زا روی
کرۀ زمين شناخته شده است .آنھا
بھتر است ھيچ تخصصی که قرار
است کاال توليد کند و برای فروش
به بازار برساند را به رخ کارگر
نکشند .در اين زمينه بدجوری کم
مياورند .وانگھی ،اگر منظور از
"تخصص" آندسته از کارھايی است
که کارگر پای دستگاه توليد و يا در
انبار و بخش خدمات انجام نميدھد،
آنھايی که اين امور را پيش ميبرند
خودشان دارند مثل کارگر از کافرما
دستمزد دريافت ميکنند .گيريم که
اسم دستمزدشان را گذاشته باشند
"حقوق" ،فرقی ميکند؟
کنترل کارگری قرار است آنھا را
از دستمزد محرومشان کند؟! وقتی
کارخانه ای برای کارفرما سودآور
نيست و تنھا بدين لحاظ کار و توليد
را ميخوابانند ،اين بخش از ابواب
جمعی کارخانه دستمزدی دريافت
ميکنند؟ البته آن تعداد اندکی که در
رشته نورچشمی کارفرما بودن
"تخصص" کسب نموده اند

حسابشان ديگر است .کارچاق
کنھای دولتی که تخصصشان در
فوق العاده و زير ميز بگيری
است جای خود دارند! اتفاقا ً اين
نوع متخصصين تحت شرايط
عدم سودآوری و ورشکستگی
يک موسسه توليدی در اخذ
وامھای دولتی "برای راه اندازی
مجدد کارخانه و سود آور کردن
آن" کار و بارشان سکه تر از
ھميشه است .حق العمل کاری و
دريافت درصدھای آنچنانی خود
ويژه"
"تخصصھای
از
حکومتھای سرمايه داری و
بخصوص از ارکان اصلی
حکومت مافيايی جمھوری
اسالميست .سند سازی و لفت و
ليسھای بی حد و حصر از
مختصات روتين اين حکومت
است که بدون آنھا امروز ِ
جمھوری اسالمی به فردايش
نخواھد رسيد.
يک دنيای بھتر :تجربيات شما
در دوران پس از "انقالب "٥٧
در زمينه کنترل کارگری
چيست؟
سعيد مدانلو :من عضو شورای
کارگری کارخانه ايرانيت بودم
که يکسال و اندی دوام آورد و
در سال  59با ھجوم کميته شھر
ری به کارخانه و استخدام
تعدادی عوامل حزب اللھی و
استقرار آنھا در بخشھای مختلف
کارخانه ،ارعاب و ضرب و
جرح کارگران ،فتح ﷲ راننده
سرويس به سفارش ھمه
کارگران خدمات فرارم داد.
اتفاقا ً شوراھا در کارخانه ھا در
نزد کارگران از ابتدا با نيت
دخالت در کليه امور کارخانه ھا
و موسسات توليدی و در نھايت
کنترل تمام و کمال کارخانه ھا و
بيرون کردن کارفرما شکل
گرفتند.
در بسياری جاھا کارفرماھا را
فراری دادند .غير از اين اگر
بود بالفاصله بعد از بھمن 57
سنديکاھا سربرمياوردند که ديديم
اينطور نشد .مطالبات طبقه
کارگر اتفاقا ً عميقتر از آن بود که
چپ و "کمونيسم" موجود و رھا

شماره ۶٩
شده از اختناق توانايی نمايندگی
سياسی آن را داشته باشد .منتھا در
آن زمان کارگران با مشکل عدم
دريافت دستمزد مقرر کارفرما و
حکومت روبرو نبودند .درنتيجه
شوراھا من حيث المجموع روی
ارتقاء سطح دستمزدھا متمرکز
شدند و عمالً سنديکاليستی عمل
ميکردند .طبيعی است که بدون
نمايندگی شدن مطالبات و
انتظارات طبقه کارگر در سياست
روز جامعه ،کارگر دارای افق
سياسی الزم برای واقعی و زمينی
نمودن آن مطالبات نبوده و در
نتيجه سطح مطالبات و انتظاراتش
را پايين آورده و عقب خواھد
نشست .در حقيقت عقبش خواھند
نشاند.
در بدو تاسيس و تدوين اساسنامه
شورا به پيشنھاد من دو بند زير
درآن قيد و تصويب شد -1 .شورا
اختيار نظارت در کليه امور
استخدامی و اخراج کارکنان را
برای خود محفوظ ميدارد-2 .
شورا حق دسترسی به کليه اسناد
وعمليات مالی شرکت را از آن
خود ميداند .ھر چند که شورا بنا
را بر مبارزۀ صنفی و اضافه
دستمزد نھاده بود ،تصويب و
اجرای ھمين دو بند در اساسنامه
شورا ميتوانست اھرم مؤثری در
پيشبرد و کسب موفقيت برای
تامين اضافه دستمزد مورد مطالبه
باشد .اين ھر دو بند درجه ای از
کنترل کارگری کارخانه را برای
کارگر تعريف ميکرد .منتھا نه
کارفرما به ھيچ عنوان حاضر به
پذيرش اين دو بند در اساسنامه
شورا بود و نه شورا پيگر آن.
شورا گمان ميکرد دعوا دراين
جبھه با کارفرما اتالف وقت و
انرژی است .بيش ازشش ماه
کشمکش شورا با کافرما با جلسات
متعدد و اعتراض و بگو مگوھای
بی حاصل گذشت .کارفرما با
دروغ و ھر رذالت ديگری که بلد
بود توانست کارگران را متقاعد
درحال
کارخانه
که
کند
ورشکستگی است ،انبارھای مواد
اوليه خاليست ،شرکت امکان
گشايش اعتبار در بانکھا برای
خريد مواد اوليه و لوازم يدکی
ندارد و از اواسط  57تاکنون به
مدت يکسال و نيم ،سھامداران،
ھيأت مديره و
صفحه ١٣
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در باره کنترل کارگرى

ميکند .کمتر از آن اگر باشد
"ضرر" است.

گفتگو با سعيد مدانلو...

کارگر نميتواند به سود فکر کند.
سود در امرار معاش و در
زندگيش مفھومی ندارد حتی اگر
گاھی به او رويای ميلياردر شدن
ھم دست بدھد! جايگاھی که
کارگر در معادله سرمايه و کار
دارد سود را به ذھن معاش
انديشش نامربوط کرده است .او
مدام به بھتر کردن امرارمعاش
و زندگيش فکر ميکند بدون
اينکه ذھنيتش نظر به سود داشته
باشد .و بدون اينکه به سود
فکرکند ميتواند تنھا برای ادامه
امرار معاشش کارخانه ای را که
کارفرما "غير سود آور" و
"ورشکسته" اعالم ميکند در
اختيار بگيرد .کارفرما وامش را
بنام راه اندازی کارخانه از دولت
ميگيرد و برايش سود قابل
مقايسه در بازار ندارد تا دستمزد
کارگر را بدھد! در موقعيتی که
کارگر دستمزد نميگيرد و دارد
بيکار ميشود ،شما کارفرما را از
مثلث دولت -کارفرما -کارگر
حذف کنيد ،به نحوی که کارخانه
در کنترل کارگر باشد.
فکرميکنيد کارگر ششماه و
يکسال بدون دستمزد ميماند؟ کاال
را به بازارميبرد ،ھمينقدر
بفروشد تا ھزينه توليد و
دستمزدی که به او نميدھند را
برای خودش تثبيت کند از اين
وضيعت درميايد .اين کارگر
تازه ميشود کارگری که توانسته
است زندگيش را از وضيعت
نابھنجار و غير قابل قبول برای
بشريت ،برھاند .اين ميشود يک
کارگر آزموده و موقعيت عوض
کن .نه يک کارگر بيکار با
زندگی نابھنجارتر از گذشته.
کارفرما و يا ھرکسی که در اين
وضيعت خاص در عزای "عدم
سود آوری" و "ورشکستگی
کارخانه" مصيبت ميخواند ،دارد
از جايگاه سود و منافع سرمايه و
سرمايه دار در بازار رقابت ّملی
و توابع به قضيه نگاه ميکند نه
از جايگاه امرار معاش و زندگی
کارگری که دستمزد نميگيرد و
عنقريب قراراست بيکار ھم
بشود .حال چرا بايد انتظار
داشت که کارگر اين حرف
کارفرما و نمايندگانش در
سياست را به سادگی که چه
عرض کنم حتی به سختی قبول

مدير عامل به خاطر "انقالب"
ريالی برداشت نکردند! مدير
عامل شرکت اين مطالب را با
قسم و آيه و عرقريزان در ميان
تعداد کثيری از کارگران عنوان
ميکرد .شورا رفته رفته از
خواست ھزار و يکصد تومان
اضافه دستمزد کوتاه ميامد .در
مقابل سيصد تومان بخشنامۀ
وزارت کار و امضای داريوش
فروھر ،در داخل شورا راجع به
پانصد تا ششصد تومان اضافه
دستمزد صحبت ميشد .کارفرما
حتی با اين ارقام نيز شديداً
مخالفت نمود .مقارن ھمين زمان
بود که من به نحوی توانستم
طرازنامه مالی سال  57و
ھمچنين طرازنامه آزمايشی سه
ماھه اول  58را بدست بياورم.
ھمه دروغھای کارفرما رو شد.
اغلب سھامداران به جز دو
"واالگھر" پھلوی و يکی دوتای
ديگر که از انقالب گريخته بودند
سود سھامشان را برداشت کرده
بودند .مديرعامل به تنھايی طی
دوفقره يکی در بھمن  ۵٧و
ديگری در ارديبشت  ۵٨مجموعا ً
سيصد و ھشتاد ھزار تومان
برداشت نمود )با ھر دالر ھفت
تومان و پنج ﷼ حساب کنيد(.
باالی صد ھزار تومان زير آيتم
تشريفات پرداخت شده بود .در
بانکھای ملّی و تجارت ھر کدام
رقمی باالی يک ميليون تومان
گشايش اعتبار شده بود .در
عرض يک ھفته دريافتيم ھم در
باجگيران و ھم در بندرعباس
مواد اوليه در حال ترخيص است.
اوضاع کارخانه از اين رو به آن
رو شد .به ج ّدم سيد آل عبا قسم
خوردنھای مديرعامل شده بود
مايه جوک و خنده کارگران.
کارگر شروع کرد به اعتصاب و
راه ندادن رئيس کارخانه ،معاون
و کليه اعوان انصارشناخته شده
شان به داخل کارخانه و ھدايتشان
به سالن تعاونی مصرف کارکنان.
دو تا سه ھفته طول نکشيد که

کارفرما توافقنامه ھزار و يکصد
تومان اضافه دستمزد را با شورا
امضاء کرد.
تصورش را بکنيد که از ابتدا کارگر
از قدرتی که در اختيارش بود
استفاده ميکرد و به دفتر و دستک
کارخانه دسترسی داشت .يا اگر
طرازنامه َملی شرکت سربزنگاه به
چنگمان نمی افتاد .اين بار کارگران
به نحو روزافزونی با معضل
بيگاری و بيکاری و اخراجھای
دسته جمعی مواجه اند .امروز حتی
اگر ھمان سطح نزديک به مطالبات
سياسی و دخالتگری "شورايی"
طبقه کارگر ايران در سال  57را
برايش فرض بگيريم ،دليلی وجود
ندارد که برای تامين و تضمين
ھمان حداقل سطح از دست رفته
معاش به مثابه ضرورتی عاجل و
حياتی به کنترل کارگری کارخانه
مبادرت نورزد.
يک دنيای بھتر :مساله ورشکستگی
واحد توليدی معموال بھانه ای است
که کارفرمايان مطرح ميکنند .چرا
نبايد اين بحٽ را کارگران به
سادگی قبول کنند؟
سعيد مدانلو :معموالً کارخانه ای را
ورشکسته اعالم ميکنند که
"سودآور" نباشد .نه اينکه مطلقا ً
سودآور نباشد .از نقطه نظر
کارفرما و مشاور کارفرما و اقتصاد
دان کارفرما و در راس ھمه
جمھوری اسالمی ،اگر سود ده
ميليارد تومان سرمايه در مقايسه با
سود ھمان مقدار سرمايه در
بخشھای ديگر سرمايه واقع در
قلمرو ّملی و توابع ،کمتر باشد،
صاحب سرمايه تفاضل موجود را
زيان خود حساب ميکند .صاحب ده
ميليارد تومان ،سو ِد سرمايه اش را
با کسی که ده ميليارد تومان جای
ديگری در باالترين سود ممکن
سرمايه گذاری کرده است و يا اگر
کسی سرمايه اش کمتر و يا اندک
باشد با ميانگين سود سرمايه در
قلمرو ملّی و توابع خود مقايسه

شماره ۶٩
کند؟ اصالً چرا کارگر نبايد خفت
حکومتی را بگيرد که رئيس
جمھورش با وقاحت توصيف
ناپذيری در سازمان ملل اعالم
ميکند که در مملکتش "ھمه در
رفاه وآسايش و دمکراسی و بی غم
و درد" مشغول کشف اسرار
بشقاب پرنده ھايی ھستند که از
کرات ديگر به قم سفرميکنند و
وارد چاه جمکران ميشوند!
يک دنيای بھتر :کال بحٽ کنترل
کارگری بنظر شما چه جايگاھی
در وضعيت کنونی در جنبش
کارگری دارد؟
سعيد مدانلو :ھمانطور که در باال
گفتم در شرايط و وضعيتی که
ھای
کارخانه
کارگران
"ورشکسته" و "غير سودآور" و
عنقريب بيکار قرار دارند ،نه تنھا
برای تثبيت و استمرار تامين
دستمزد خود بلکه به ھمان درجه
با اھميت برای جنبش رو به
اعتالی کارگری ،شاغل ماندن اين
دسته از کارگران است .تصورش
را بکنيد که اين کارگران سالھا
مبارزه برای تثبيت موقعيت شغلی
شان پشت سر دارند .از آزمودگی
و استقامت در مبارزه جمعی و
تشکل پذيری برخوردارند .من
فکر ميکنم بيکار شدنشان لطمات
جبران ناپذيری به روند تشکل
يابی جنبش کارگری وارد خواھد
نمود .بيکارشدن اين کارگران را
از محور تشکل يابی و تاثير مثبت
آن در جنبش کارگری دور ميکند.
اينجا بايد کارگر يک قدم فراتر از
اعتصاب بردارد .در چنين
شرايطی اعتصاب ھرچند که بی
اثر نيست منتھا به تنھايی کارآيی
الزم برای تغيير وضع معيشتی و
تغييرموقعيت شغلی کارگری که
دستمزد نميگيرد و در حال از
دست دادن کارش ھم ھست را
نخواھد داشت .چه چيزی به غير
از کنترل کارگری کارخانه ميتواند
پاسخگوی اين مسئله باشد؟ اتفاقا ً
دليل اصلی سرمايه اسالمی از
بيکار سازی اين دسته از
کارگران ،فرسوده و گسيخته
نمودن مبارزاتشان است نه
سودآور نبودن کارخانه" .سود آور
نبودن" تئاتری است که روی
صحنه به نمايش
صفحه ١۴

يک دنياى بھتر

صفحه ١۴

در باره کنترل کارگرى
گفتگو با سعيد مدانلو...
درمياورند .تعزيه خوانی ميکنند .انگار سود امام حسين
است زيان ھم يزيد! ميخواھند کارگر توی مصيبت
خوانيشان گريه کند ،دلش رحم بيايد ،بگذارد برود و فکر
ديگری به حال خودش بکند!
فراموش نکنيم ،کارگر مبارز و حق طلبی را که در
شرايط اعتالی جنبش کارگری دچار چنين وضعيت شغلی
و معيشتی نموده اند ،اين کارگر در صورت تثبيت و از
خطر رھاندن موقعيت شغلی و دستمزدش و حصول
موفقيت در آن ،قدم بعدی را جسورانه تر و در عين حال
سرد و گرم چشيده تر و آزموده تر برخواھد داشت .در
امتداد اعتال و اوجگيری جنبش طبقه کارگر ايران ،يک به
يک اين جماعت کارگر اگر بتوانند شاغل بمانند و ھمان
حداقل معاشی که دارد ازشان سلب ميشود را تثبيت و از
آن خود و خانواده ھايشان کنند ،درحرکات آتی ميتوانند به
موقعيت پيشتاز ،پشتيبان و الگوی کارگران در ساير
موسسات توليدی و خدماتی دست پيدا کنند .بايد از کنترل
کارگری پشتيبانی کرد .من فکرميکنم اين يک قدم مھم
است که امروز امکان برداشتنش وجود دارد .کنترل
کارگری در صورت قطعيت يافتن ِ امکانش در موسسات
توليديی که دارای وضعيت ويژه و مشروحی ھستند،
ميتواند يک تکان خوب به کل جنبش کارگری بدھد.
من فکر ميکنم حزب ما در اتخاذ اين سياست کامالً محق
است .کنترل کارگری در شرايط موجود از دو جھت قابل
اھميت است -١ .ازدست نرفتن حداقل امکان موجود برای
تامين معاش کارگر -٢ .شاغل ماندن و استمرار تشکل
يابی کارگران برای تامين کمک موثر به اعتالی جنبش
کارگری .آنھايی که از باالی منار سرمايه برای سود آور
بودنش نقاره ميزنند ،دنيايشان دنيای سود و زيان است.
آنھا از موضع سود و زيان به مسئله نگاه ميکنند .سود
برای موکلين خودشان و زيان برای زحمتکش ترين و
شرافتمند ترين آدمھا .ادامه روند گذشته در مورد کارخانه
ھايی که عدم دريافت دستمزد به مدت سه يا چھارماه و
حتی تا ده و يازده ماه و بلکه بيشتر ،سالھاست که داستان
زندگی شان است ،در حقيقت چيزی بجز تداوم گذراندن
اين دسته از کارگران ھر سه يا چھارماه از ھفت خان
رستم تنھا برای دريافت چندرغاز دستمزد معمولشان
نيست .اتفاقی که درتداوم يافتن اين روند فرسايش آميز
ميافتد ھمانند طی کردن محيط يک دايره است .نتيجه تداوم
اين دور بسته تا کنون چه ثمری بجز بيکار شدن ،تصفيه
حساب ،از خيرش گذشتن و عطايش را به لقايش بخشيدن
برای بسياری از کارگران داشته است؟ آنھايی که
ھيچگونه پيشنھاد ممکن و عملی برای تغيير ضروری اين
روند فرسايشی و قرار دادن آن در يک مسير رشد يابنده و
نتيجه بخش تر ندارند ،بالواسطه دارند کارگران را به
ادامه مسير دراين دايره باطل سوق ميدھند .به جز
کارفرما ،سرمايه و دولت اسالمی کس ديگری ھربار
پيروزمند تکرار اين دور باطل نبوده و نخواھد بود*.

شماره ۶٩

ايران خودرو،
مراسم عنتر چرخانى به خواستھای کارگران ربط ندارد!
بنا به خبر دريافتى ،قرار است اجتماع  10000نفر از کارگران ايران خودرو با
مديريت برای افزايش رده ھای شغلی و دستمزدھا برگزار شود! اين دروغی بزرگ و
تالشى عوام فريبانه براى لوث کردن مبارزات کارگران ايران خودرو است که از
جانب حکومت اسالمی و پادوھا و کارچاق کن ھايشان طرح ريزی شده است.
ظاھرا قرار است حضرات دزد و سرکوبگر ،بجاى پاسخ روشن به خواستھاى
کارگران که در اعتصاب شکوھمند ايران خودرو و اجتماعات اخير مطرح شدند ،در
مراسم ارتجاعی عيد فطر اوباش اسالمی کارگران جان به لب رسيده را مورد عنايت
و صدقه اسالمی قرار دھند! عالوه بر ايران خودرو قرار است اين نمايش مضحک و
مراسم دلقک چرخانی را برای تعدادی از کارگران شرکت سايپا نيز اجرا کنند!
خيل رئيس و روسا و مديران و کارفرماھا تالش دارند با اين ترفند صداى کارگران را
خاموش کنند .تالش دارند شکمھای گرسنه را به باز ھم صبر دعوت کنند .حتما دراين
مراسم مضحک بر "مسلمان و متدين بودن کارگران و اينکه بايد مواطب باشند فريب
ضد انقالب را نخورند" تاکيد ميکنند .تالش دارند با اين مراسمھاى مسخره اعتراض و
مبارزات پرشور و رو به گسترش کارگران را عليه نکبت سرمايه و اسالم و خدا به
انحراف بکشند .اما نميتوانند!
ترديدى نيست که اين مراسم اوباش اسالمی و عنتر چرخانی ھيچ ربطی به خواستھای
اصلی کارگران نداشته و ندارد .اکثريت عظيم کارگران ايران خودرو و سايپا نسبت
به اين خيمه شب بازيھای فرمايشی يا بی اطالعند يا بی تفاوت و معترض به آن .بھتر
اينست که اين مراسم مضحک را جمع کنند و بروند در مساجد و خدمت "آقا" برگزار
کنند .در غير اينصورت ترديدى نداشته باشيد که کارگران ايران خودرو درس خوبى
به شما خواھند داد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٠مھر  ١ – ١٣٨٧اکتبر ٢٠٠٨

تلويزيون برای يک دنيای بھتر
جمعه :ساعات  ۵بعد از ظھر بوقت تھران
يکشنبه  :ساعت  ١٢:٣٠ظھر بوقت تھران

در کانال يک
برای يک دنيای بھتر يک برنامه سياسی است .بيطرف نيست ،جانب دار اس ت.
مدافع حقيقت ،آزادی ،برابری ،شادی ،رفاه و سعادت انسانھ ا اس ت .م ا ب رای
يک جمھوری سوسياليستی مبارزه م ي ک ن ي م .ل ط ف ا روز و زم ان پ خ ش اي ن
برنامه ھا را به اطالع ھمه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد.

نشريه يک دنياى بھتر
را بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد!

صفحه ١۵

يک دنياى بھتر

تناقضات حزب حکمتيست و بحث کنترل کارگرى
سياوش دانشور
اخيرا دوست قديمى اسد گلچينى
از حزب حکمتيست دو يادداشت
کوتاه در باره "نادرست" بودن
سياست کنترل کارگرى در
"شرايط کنونى" نوشتند .در اين
دو نوشته بر "سراب بودن" و
"غلط بودن" اين سياست و
"سردرگمى" گويندگان آن اشاره
دارد .در مطلب دوم در پاسخ به
على جوادى بتاريخ  ٢مھر با
عنوان " کنترل کارگری يا نسخه
نجات کارخانه ھای ورشکسته
بوسيله کارگران؟" نکات قبلى را
تالش ميکند توضيح دھد و دراين
توضيحات خود را در مھلکه و
تناقضات بيشترى مى اندازد.
مشابه ھمين استداللھا و با يک
متد واحد توسط رضا رشيدى،
احتماال از حزب کمونيست
کارگرى ،تکرار شده است.
ھمينطور آذر مدرسى در يک
گفتگوى تلويزيونى ادله ھاى اسد
گلچينى را عريانتر مستدل کرده
است .اين البته اتفاقى نيست که
ديدگاه و متد نويسندگان ھر دو
حزب در موضوعات مختلف،
عليرغم جنگى که باھم دارند
يکسان است .آبشخور و درونمايه
ھردو چپ راديکال است و در
بسيارى موارد آنھا را به نتيجه
واحدى ميرساند.
اسد گلچينى ميگويد؛ "کنترل
کارگری بر واحد توليدی نقشه و
بحثی در آستانه سرنگونی يک
رژيم سياسی است تازه اگر حزب
کمونيستی کارگران در آستانه
قدرت باشد" .ھمينطور تاکيد
ميکند که؛ "طبقه کارگر در ايران
ھم اکنون بايد قادر شود که به
آزادی تشکل و اعتصاب برسد.
اين حکم از بيخ و بن غلط است و
يا ھيچکدام از تجارب تاريخى در
زمينه کنترل کارگرى خوانائى
ندارد .آيا طبقه کارگر در انقالب
 ۵٧قبل از سرنگونى رژيم
سلطنت به "آزادى تشکل و
اعتصاب" رسيده بود؟ آيا حزب

کمونيستى اى "در آستانه قدرت"
بود؟ اگر شما سال  ۵٧ھمين نظر را
داشتيد به کارگران نفت و صنايع
ديگر اعالم ميکرديد دست به کنترل
توليد و توزيع نزنند؟ بگذاريد
کارفرما و وزارت نفت و دولت ھمه
چيز را کمافى السابق در اختيار
داشته باشند؟ وانگھى اين يک توھم
محض در قبال دولت و حکومت
بورژوازى در کشورھائى مانند
ايران است.
"تا آستانه سرنگونى" يعنى چه؟
فعال در چه وضعيتى ھستيم؟ آيا از
نظر حزب حکمتيست رژيم اسالمى
با يک بحران اقتصادى و سياسى و
فرھنگى ھمه جانبه روبرو ھست يا
نه؟ و آيا آوار ھمين بحران نيست که
سونامى فقر و گرسنگى و بيکارى
و بردگى مطلق را به بخش عظيمى
از طبقه کارگر تحميل کرده است؟
آيا دراين تحليل پايه اى ھم تجديد
نظر کرده ايد؟ ھمان منطق و تحليلى
که "منشور سرنگونى" مينويسد،
سوسياليسم را با بحث و نگرش
مرحله اى به ليست "امروز
نميشود" ميراند ،جنبش سرنگونى
را "شکست خورده" ميداند ،و اخيرا
"متعارف شدن سرمايه دارى ايران
بوسيله احمدى نژاد" را جار ميزند،
با ھمين منطق و ھمين ديدگاه تحليلى
و مفروضات پايه ايش به "غلط
بودن" بحث کنترل کارگرى ھم
ميرسد .سيستم حزب حکمتيست
انسجام دارد ،ايراد اما در خود اين
سيستم معيوب و پاسيو و غير
کارگرى آنھاست که تسليم منطق
بازار شده است .اين ديدگاه که
"کارگر نميتواند" در مطلب اسد
گلچينى و ھم نظريات حزب
حکمتيست موج ميزند .آنھا تالش
نميکنند موانع سر راه مبارزه کارگر
را بردارند بلکه دارند استيصال
موردى طبقه را بجاى سياست
فرموله ميکنند.
"کارخانه ھای مدل احمدی نژاد"!؟
اسد گلچينى يا ازسر بى اطالعى با
از سر عمد اتھام زمخت و پرتى را

به طرف ما پرتاب ميکند و
بحث ما را به طرفدارى از
"کارخانه ھاى مدل احمدى
نژاد" متھم ميکند! من انتظار
نداشتم او اينچنين بى مھابا و
غير مسئوالنه حرف بزند چون
او را آدم با انصاف ترى
ميشناختم .مدل احمدی نژاد ،در
سياست و اقتصاد طناب دار و
گرسنگی و فقراست .شما داريد
به احمدى نژاد چيزى را نسبت
ميدھيد که سرسوزنى حقيقت
ندارد .شايد اينکار در ادامه
سياستى است که احمدى نژاد را
به سياق ژورناليسم سطحى با
"دوره اقتصاد است" تبئين کرده
است! کجا احمدی نژاد طرح و
مدلى بدست داده و پياده کرده
که الگويش در برگيرنده طرح
بر
کارگران
"کنترل
کارخانجات" است؟
اسد گلچينى مينويسد؛
"بحث از کنترل کارگری آنھم
در بخش ھايی که حاشيه ای و
در حال ورشکسته شدن ھستند
خيلی بی ربط است ...،بر
خالف طرفداران اين بحث،
کارگر را باز ھم بيشتر و اين
بار در مقام کارفرمای جديد به
جان کارگران ميندازد .مالکيت
دولت و سرمايه دار ھنوز بر
ھمان کارخانه ھا و ابزار توليد
وجود دارد و لغو نشده،
کارگران ھم اگر بتوانند اين
مراکز را خودشان راه بيندازند
در بھترين حالت به نوع
کارخانه ھای مدل احمدی نژاد
تبديل ميشوند که ميخواھد دست
مافيای وارد کننده کاال را قطع
کند! اين چه ربطی به کارگر
دارد؟ ھمانطور که ميبينيم اينھا
دعوای سرمايه داران وطنی و
دعوای
است،
خارجی
تکنولوژی کھنه و جديد که ھمه
در مالکيت سرمايه داران و
دولت است ميباشد .ھر نياتی
داشته باشيد ،معضل شما
منفعت ،کار و معيشت کارگر
نيست".

شماره ۶٩
اين نکات را کم و بيش آذر
مدرسى و رضا رشيدى ھم تکرار
ميکنند .نکات فوق استدالل نيستند،
سنگ پرانى اند و از بى اطالعى
محض از اوضاع ايران عموما و
از جنبش کارگرى خصوصا ناشى
ميشود .اسد گلچينى و حزب
حکمتيست نميتواند حتى يک نمونه
آزمايشى از اين "کارخانه ھاى
مدل احمدى نژاد" را به مردم
معرفى کنند .احمدى نژاد در بحث
اسد گلچينى و حزب حکمتيست،
آگاھانه يا ناآگاھانه ،به طرفدارى
از "سرمايه دار وطنى" جا زده
شده است و ما ھم به طرفدارى از
آن! اوال سنديکاليستھاى راست و
دو خردادى ،و نه ھر
سنديکاليستى ،بلکه مشخصا توده
ايھا چنين بحثى دارند و نه احمدى
نژاد .شما زيادى حرافيھاى
تبليغاتى سران رژيم را کپى
مطابق اصل فرض ميکنيد و اين
متد دنبال اخبار و حوادث دويدن و
ھر روز روى آن "تحليل" دادن
در چپ راديکال ريشه دار است.
ثانيا ھمان دو خرداديھا و توده ايھا
اين بحث را به عنوان "راه حل و
مدل اقتصادى" طرح نميکنند بلکه
بيشتر قلمروى سياسى -تبليغاتى و
سياست گروه فشار جناحى است و
مصرف محدود دارد .چون خود
دو خرداد و بقاياى آن پالتفرم
اقتصادى ماھيتا متفاوتى از کل
حکومت اسالمى ندارند .از خامنه
اى تا بقيه برسر خصوصى
سازى ،پياده کرده اصل  ۴۴قانون
اساسى و ايجاد تسھيالت براى
سرمايه ھا توافق دارند .احمدى
نژاد از بقيه شان دراين روند
ھارتر است .احمدى نژاد تاکنون
حتى يک کارگاه  ٢٠نفره را به
اين شکل "نجات" نداده است .اما
بگذاريد بپرسيم که ھدف از ارائه
الگوی اقتصادی برای احمدی نژاد
چيست؟ آيا اين ھمان الگويی نيست
که قرار است سرمايه دارى را در
ايران "متعارف" کند؟ ميتوانيد
مولفه ھاى اين طرح را توضيح
دھيد يا از کنار اينھم چراغ
خاموش رد ميشويد؟ واقعيت اما
اينست که شما ناتوانى خودتان در
اتخاذ يک سياست راديکال
کارگرى را در يک وضعيت
مشخص به "وجنات" احمدى نژاد
ارتقا داده ايد .وانگھى ما تاکنون
سياست و قطعنامه اى از حزب
شما در نقد
صفحه ١۶

يک دنياى بھتر

صفحه ١۶

تناقضات حزب حکمتيست و بحث کنترل

"تا آستانه سرنگونى" به مالکيت
و قدرت سرمايه داران احترام
بگذارند؟

"واقعيت اجتماعى" جا دھند و
ھربار ميبينند که بر گھواره اى
الالئى ميخوانند که در آن بچه اى
نيست.

ثالثا ،اين نوع تبئين ھا به تلقى
پايه اى ترى از روند اوضاع
سياسى مربوط است .تلقى اى که
اتفاقا به "سردرگمى" و
آوانتوريسم و پاسيفيسم متکى
است .آيا از خودتان پرسيديد که
چرا حزب شما و حکک که
مدعى بوديد و ھستيد که قدرت
را ميخواھيد بگيريد از يک
تاکتيک راديکال کارگرى
ميترسيد؟ يکى آگاھانه در مقابل
اين بحث سکوت ميکند و اخيرا
مثل شما ميگويد کجا بايد جنس
شان را بفروشند و ديگرى
ميگويد "غلط است"! کارگران
نبايد دنبال اين سياست بروند!
يکى مدعى است که ميخواھد
حکومت سرنگون کند اما به
کارگر نميگويد که کارخانه را
دست خودت بگير و اصال
کارفرما بايد برود بيرون!
ديگرى شعار مصادره "اموال
سرمايه داران" ميدھد اما به
کارگر ميگويد دنبال گرفتن
کارخانه يعنى بخشى از "اموال
سرمايه داران" نرو! اينھا
تناقضات تئوريک نيستند،
تناقضات سياسى اند.

کارگرى ...
سياستھاى ناسيوناليستى در جنبش
کارگرى نديده ايم.
کنترل کارگرى و مالکيت
اسد گلچينى براى اثبات "مضر
بودن سياست کنترل کارگرى"
روى مسئله مالکيت ھم تاکيد
ميکند .به نظر او و با فرض
توسط
کارخانجات
کنترل
کارگران ،چون "مالکيت دولت و
سرمايه دار ھنوز بر ھمان
کارخانه ھا و ابزار توليد وجود
دارد و لغو نشده" پس کارگران
به کارفرمايان و عامالن استثمار
خود بدل ميشوند!
اسد گلچينى و حزبش نميتواند
اشکال انقالبى مبارزه کارگر در
مسير سرنگونى سرمايه دارى و
استقرار کامل يک نظام برتر را
تشخيص دھند و تبئين کنند .او
تصور ميکند مسئله مثل روشن و
خاموش کردن کليد برق يا
صورتجلسه محضرى است که
چيزى ازاين دست به آن دست
منتقل ميشود .او ابتکارات و
ضرورياتى که کارگر را در
چھارچوبھاى مشخصى وادار و
نيازمند به اتخاذ تاکتيکھاى معينى
ميکند درک نميکند .کارگر وقتى
به سياست کنترل کارگرى رو
آورد نه تئورى از پيشى داشت،
نه احزاب کمونيستى توصيه اش
کرده بودند ،و نه ھيچ چيز ديگر.
آنھا در يک مبارزه واقعى و زنده
در مراحلى ناچار ميشوند فراتر
روند و چھارچوبھاى موجود را
بشکنند .آنھا نميتوانند درک کنند
که کارگران در شرايطى که به
نابودى کشيده شدند بايد چه
اقدامات مشخصى صورت دھند تا
اين روند را سد کنند و در
موقعيت بھترى براى مبارزه عليه
سرمايه و دولتش قرار گيرند .از
نظر آنھا اگر خودشان چرت
ميزنند و آماده نيستند بايد دنيا
چرت بزند و فعال بسوزد و
بسازد! ذھنيت و تحليل تسليم
طلبانه خود را اصرار دارند عين

در روسيه کارگران در موارد
زيادى کارفرما را با اردنگى از
کارخانه بيرون مى انداختند و
کارفرماھا به دولت موقت شکايت
ميکردند که "اينھا کنترل کارگرى
را با لغو مالکيت اشتباه گرفته اند"!
اسد گلچينى و حزب حکمتيست دقيقا
ھمين استدالل را مقابل ما ميگذارد.
کارگر بسادگى ميگويد محل کار و
توليد من که رابطه مستقيمى با
زندگى خود و خانواده ام دارد نبايد
بسته شود .ھر کارى ھم که بتواند و
زورش برسد ميکند .تمام بحث اسد
گلچينى اينست که بجاى اين سياست
دنيال بيمه بيکارى برويد .چشم ما
روشن .باالخره اينجا ظاھرا بحث
بيمه بيکارى بدرد ميخورد! اما شما
بايد اول تناقض تان را حل کنيد.
ليدر شما تحقق بيمه بيکارى را به
حرکت وسيع تر کل طبقه کارگر
منوط ميکند و حوصله اين را ھم
ندارد .راه کوتاھترش مصادره
اموال است .شما اول تکليف سياست
تان را تعيين کنيد بعد وارد بحث
شويد.

"مشاورين چپ بورژوازى"

ثانيا ،شما نميگوئيد که کارگران در
مقابل موج اخراجھا و بستن
کارخانجات و بيرون انداختن شان
بايد چکار کنند .آيا ميتوانيد توضيح
دھيد که طبقه کارگرى که توانسته
بيمه بيکارى را تحميل کند چرا
نميتواند راسا کنترل کارخانه ھا را
بدست بگيرد؟ و باالخره طبقه
کارگر در تقابل با کاپيتاليسم ايران،
که اساس آن اختناق و فقر است،
چرا ميتواند بيمه بيکارى را تحميل
کند ولى نميتواند در تقابل با موج
بستن کارخانه ھا سياست فعالى
داشته باشد؟ آيا امروز که در
الستيک البرز گامى دراينراه
برداشتند شما برعليه کارگران و در
دفاع از مالکيت و رياست مطلق
سرمايه داران حاضريد اطالعيه
بدھيد؟ آيا توصيه ميکنيد کارگران

اسد گلچينى از بى استداللى
گامى فراتر ميگذارد و به روش
مالوف حزب حکمتيست به
پرتاب کردن برچسپ و فحش
سياسى رو مى آورد .از
"کارخانه مدل احمدى نژاد"
شروع ميشود و به "مشاورين
چپ بورژوازى" و انگيزه
شناسى "معضل ما کارگر
نيست" ادامه مى يابد .اين
عبارات زمخت فقط بحث سياسى
را آلوده و ھيستريک ميکند و
تصوير پائينى از گويندگانش
ميدھد .من قصد ندارم واکنش
مشابه نشان دھم تا مانعى مقابل
تداوم يک بحث اصولى و مستدل
و متمدنانه نگذارم .ھرچند براى
اين نوع استداللھا ارزنى ارزش
قائل نيستم و منشا آن را
ميشناسم .اين نوع بحث کردن
قرار است سوراخ حرف نداشتن

شماره ۶٩
و بيربطى مفرط آنھا به جنبش
کارگرى را پر کند .او ميگويد؛
"بحث و مخالفت ما در مورد
ورشکسته
بسيار
سياست
مشاورين از نوع چپ ،کارخانه
ھای در حال ورشکستگی است.
اين مشاورين برای کارگران
نسخه ميپيچند و به انھا ميگويند
که بروند و کنترل اين نوع
کارخانه ھا را بدست بگيرند ".در
ادامه استدالل ميکند که "سرمايه
در پی راھی برای بيرون رفتن
خود از اين مراکز و رفتن به
مراکز و بخشھای سود آورتر و
قابل رقابت برای استثمار بيشتر
است و اين بيش از  15سال است
که در جريان است".
واقعا ديدنى است! او منطق
سرمايه و حرکت جبريش را
فرض ميگيرد تا به اين نتيجه برسد
که سياست کنترل کارگرى در اين
بخش صنايع نادرست است! ايشان
مثال ميخواھد "مشاور چپ"
بورژواھا نشود اما به کارگران
منطق سرمايه را طى  ١۵سال
گذشته يادآورى ميکند .البد فکر
ميکند خيلى "مشورت پرولترى"
داده است! من ميگويم به من و
شماى کمونيست و کارگر چه
مربوط که سرمايه چه راھى براى
سوددھى بيشتر دارد و تازه چرا ما
بايد اين روند و منطق را بپذيريم؟
چرا اسير جبر حرکت سرمايه
شديد و از اين مکان براى
کارگران موعظه ميکنيد؟ چرا از
زاويه منفعت کارگر موضوع را
نميبينيد؟ آيا اين تلقى تصادفى و
اشتباھى است؟ سوال اين نيست که
سرمايه دنبال چيست ،اين روشن
است ،سوال اينست اين جھت و
تالش سرمايه براى کسب سود
بيشتر چه پيامدھائى براى کارگر و
زندگى طبقه کارگر دارد و چه بايد
کرد؟ در اين بحث يک سياست،
ناسيوناليسم اقتصادى و توده ايسم
و دفاع از "توليدات داخلى" است
که طبقه کارگر را به رفتن پشت
اين و آن حاجى و کارفرما در
مقابل ديگرى دعوت ميکند .اينھا
طرفداران حمايت از توليدات
داخلى در مقابل سياست واردات
"مافياى اقتصادى" ھستند که البته
ھيچ جناح رژيم اسالمى از جمله
احمدى نژاد آن را سياست خود
قرار نداده است.
صفحه ١٧

يک دنياى بھتر

صفحه ١٧

تناقضات حزب حکمتيست و بحث کنترل
کارگرى ...
ھمين سياست و افق در سطح بين
المللى عليه جھانى شدن است و
جنبش "آنتى گلوباليزيشن" راه
مى اندازد .سياست کل رژيم ھم
روندى است که از دوره
رفسنجانى تاکنون ادامه دارد و
احمدى نژاد نماينده ھارتر آنست.
در رژيم اسالمى دعوا بر سر
"پالتفرمھاى اقتصادى" نيست
دعوا برسر سھم ھريک از اين
پروسه است .در مقابل اين
سياستھاى ضد کارگرى ،سياستى
کمونيستى به جنبش عمل مستقيم
انترناسيوناليسم
کارگرى،
کارگرى و تالش براى متشکل
کردن کارگران در مقابل کل
سرمايه متکى ميشود.
شما ،چون سياست کارگرى را
باور نداريد و کارى در جھت آن
نميکنيد ،براى کارگران موعظه
بى سر و ته اقتصادى ميکنيد که
جنس تان بفروش نميرسد يا اگر
کنترل کنيد کارخانه سود ندارد.
ممکن است بگوئيد منطق خود
شما مبنى بر اجتناب ناپذيرى
تالش سرمايه طى  ١۵سال گذشته
که ظاھرا کارگران بايد آن را
بپذيرند در کدام چھارچوب
سياسى جا ميگيرد؟ غير از اين
است که کارگران بايد اين وضع
را قبول کنند؟ اين معناى واقعى
سياست شما و امثال شماست.
حاال واقعا ما "سردرگم" ھستيم و
"سياستھاى نامربوط به منفعت
کارگران" داريم يا شما؟ اصال به
کارگر چه مربوط است که دخل و
خرج بورژواھا چطورى است؟
کجا اين منطق مبارزه کارگرى و
نقطه عزيمت کارگر سوسياليست
و جنبش کمونيستى کارگران بوده
است؟ کارگر دارد ميگويد اين
کارخانه مال من است ،با خون و
عرق و نابودى من تا اينجا آمده
است و تو بورژوا چند برابر
سرمايه پيش ريخته ات را گرفتى
و بردى .غلط ميکنى ميبندى و
من را توى خيابان پرت ميکنى!
به ھمين سادگى و سرراستى! اما
شما از درک اين حقايق ساده
عاجزيد .تکنولوژى تغيير کرده

است چرا بايد کارگر بيکار شود؟
چرا نميگوئيد کارگران را به خرج
دولت آموزش دھند و مجددا سرکار
برگردند؟ چرا در شرايطى که نه
بيمه بيکارى ميدھند ،نه مسئوليتى
در قبال کارگر دارند ،نه آموزش
الزم را براى تغييرات تکنولوژيک
در دستور دارند ،و تنھا سياست
شان پرت کردن به خيابان است،
شما ھم کارت قرمزتان تان را نشان
کارگران ميدھيد که نکند دنبال
سياست کنترل کارگرى برويد؟ نکند
خود را آلوده به خريد و فروش و
استخدام کنيد؟ دوره اش نيست،
شرايطش نيست ،پيشرطھا آماده
نيست! واقعا فکر ميکنيد شما خيلى
"مشورت کارگرى" به صدھا ھزار
کارگر گرسنه و اسير اين وضع
داديد؟
کنترل
ناموفق"

کارگرى

و

"لشکران

اساس بحث اسد گلچينى و حزب
حکمتيست اينست که کارگران
نميتوانند .ميگويند کارگران صنايع
ورشکسته "لشکران ناموفق" ھستند
و سياست کنترل کارگرى را توصيه
به کارى "که کارفرما قادر و مايل
به ادامه آن نيست به کارگران"
ميدانند .نکته اين است که اسد
گلچينى عملکرد سرمايه را در بستن
کارخانه به ناتوانى کارگران بعنوان
"لشکران ناموفق" جا ميزند .انگار
کارگر مسئول ورشکستگى صنايع
و بيکارسازى و تعديل است .اين
امکان که کارگران نيشکر ھفت تپه
و ايران تاير و نساجيھا و غيره
بتوانند چنين سياستى را پيش ببرند
را کال منتفى ميداند و از ما ميپرسد
که؛
"اصال ميتوانيد يک لحظه تصور
کنيد که اين کارگران مورد اشاره و
يا مراکز مشابه در چه موقعيتی در
برابر کارفرما و دولت قرار دارند؟
ميتوانيد تصور کنيد که اتحاد آنھا
چه اندازه شکننده است؟ تازه شما
ميخواھيد با اين لشکران ناموفق
کارخانه را کنترل کنيد؟ ھمه چيز
معکوس است".

نه عزيز من ،ذھنيت و تئورى
شما وارونه و معکوس است.
چون بجاى حرکت از منفعت
مستقل کارگر از اولويت سرمايه
حرکت ميکند و اسير آن آنست.
اين چيزى جز ناباورى به توان
انقالبى و اراده جمعى کارگر
نيست .سرمايه دارد چند ھزار
کارگر نيشکر ھفت تپه را ھمراه
با خانواده ھايشان و مجموعه اى
از صنايع که عمال يک شھر و
منطقه است نابود ميکند .عده اى
ھم که نام خودشان را کمونيست
و انقالبى ميگذارند بجاى ارائه
راه حلى از آنھا بعنوان "لشکران
ناموفق" نام ميبرند! واقعا که
"ھمه چيز معکوس" است! و
باالخره کارگران تا تشکيل
شوراھايشان و آمادگى امثال شما
براى قدرت سياسى بايد چکار
کنند؟ بروند شھرھاى ديگر در
حلبى آبادھا سکنى گزينند و زنان
و دخترانشان به خيل ميليونى تن
فروشان اضافه شوند يا دست به
اقدامى بزنند که الگوى جنبش
کارگرى براى مقابله با سبعيت
سرمايه شود؟ نکته روشن اما
اينست که شما ابدا سياستى براى
برون رفت اين بخش از طبقه
کارگر از وضعيت کنونى شان
نداريد ھمانطور که سياستى در
بخشھاى "سود ده" نداريد.
اسد گلچينى سعى ميکند بى
سياستى حزبشان را با تاکيد
مکرر "ما از ھر درجه تالش
کارگران براى سرپا ماندن
کارخانه دفاع ميکنيم" بپوشاند.
يعنى با وجود کارفرما او از
سرپا ماندن کارخانه دفاع ميکند.
معلوم نيست چرا ھمين سياست
را بدون کارفرما قبول ندارد!
معلوم نيست چرا اين حق را
براى کارفرما برسميت ميشناسند
اما براى کارگر نه؟ او اين
تناقض را توضيح نميدھد که
چرا ميشود رفت و "اموال
سرمايه داران" را مصادره کرد
اما نميشود کارگران مانع بستن
کارخانه شوند و خودشان راسا
راھش بياندازند؟ چرا ميشود
سنگ سرنگونى برداشت اما
قادر به اتخاذ تاکتيک گرفتن
کارخانه ھا توسط کارگران نبود؟
چه اتفاقى مى افتد که اين
راديکاليسم ادعائى اينجا از

شماره ۶٩
ھرسو غيب اش ميزند؟
بحث اسد گلچينى و حزب
حکمتيست و رضا رشيدى از نوع
انتقاد سنديکاليستھا و رفرميستھا به
بحث کنترل کارگرى و انتقادى از
موضع گرايشات راست و
قانونگرا در جنبش کارگرى است.
بحث او در زمينه کنترل کارگرى
در زمان سلب مالکيت از
بورژوازى متکى به درکى غير
مارکسى و غير کارگرى از
سازماندھى اقتصاد سوسياليستى
است و ربطى به بحث کنترل
کارگرى نه امروز و نه در تجارب
تاريخى ندارد .پايه استداللى و
نگرش حزب حکمتيست و مشابه
آنھا در حزب کمونيست کارگرى
دراين زمينه بشدت ملھم از
اکونوميسم منشويکى و اقتصادگرا
در زمينه کنترل کارگرى است و
جايگاه و اھميت سياسى اين بحث
را در تشکل و انسجام کارگر عليه
سرمايه و حکومتش در يک جامعه
بحران زده مطلقا نميبيند .پيش
شرطھائى که او در مورد کاربرد
و زمان سياست کنترل کارگرى
ميگذارد عمال نفى اين بحث است.
چيزى شبيه "سوسياليسم خوب
است اما نه امروز" است.
اين آنارکوپايسفيسم چپ راديکال
است که رژه ميرود و به تناوب
خود را در مقابل راديکاليسم
کمونيستى کارگرى مى يابد .اينجا
حتى بحث برسر تاکتيک غلط و
درست توسط جريانات درگير در
جنبش کارگرى نيست .متاسفانه
حزب حکمتيست و حزب
کمونيست کارگرى کارى به جنبش
کارگرى ندارند .اخيرا براى يکى
تالش بيوقفه ما براى سازماندھى
اعتراض کارگران "کارگر پناھى"
نام گرفته که بايد الحق به اين دليل
به آنھا تبريک و تسليت گفت ،و
براى ديگرى از يکسو سرکوفت
زدن به کارگران و از سوى ديگر
پيش شرطھاى منشويکى در مقابل
يک سنت جنبش راديکال کارگرى
"سياست" شده است .معلوم نيست
با اين ديدگاھھا خودشان قدرت را
چگونه ميخواھد بگيرند؟
به ھر حال دراين ميان بحث کنترل
کارگرى بى تقصير است* .

يک دنياى بھتر

صفحه ١٨

سنديکاليسم يا مجامع عمومی؟
پدرام نو انديش
يورش حکومت سرمايه داری
اسالمی به حقوق کارگران يک
امر تصادفی نيست .چرا که
اساس اين حکومت استثمار و
بھره کشی از کارگر و سرکوب
اعتراضات کارگری است .در
مقابل يورش وحشيانه حکومت
سرمايه داری اسالمی ،سازمان و
تشکل کارگرى که در ھر دوره
ويژگى خودش را دارد ،ابزار
مبارزه کارگران برای دستيابی به
حقوقشان ميباشد .اين تنھا راه
مقابله با استثمار وحشيانه سرمايه
داران و حمله به سطح دستمزد و
معيشت طبقه کارگر و فلج کردن
ابزار سرکوب و اختناق است.
به ھمين دليل بويژه در
کشورھائى مانند ايران ،سرمايه
دارى با تمامی امکانات پليسی و
قضايی و قانونى خود در مقابل
ايجاد قانونى تشکل ھای مستقل
کارگرى ايستاده است .آنجا ھم که
نتواند مانع جدى ايجاد کند ،تالش
ميکند سازمانھاى پليسى را با
عنوان "تشکل کارگرى" عليه
مبارزه کارگرى و تشکل واقعى
کارگران بکار گيرد.
به طور مشخص ايجاد سازمانھاى
توده اى کارگران امر خود
کارگران است .در شرايط فعلی و
در سالھاى گذشته طبقه کارگر
بيش از گذشته در تالش براى
ايجاد تشکلھاى مستقل کارگرى
بوده است .گرايشى به سنديکا
سازى و احيا سنديکا در
چھارچوب قانونى رو آورده است
و گرايشى به اراده عمل مستقيم
کارگرى .ما کمونيستھا مخالف
ايجاد تشکل کارگرى – ھر نوع
آن -توسط خود کارگران نيستيم و
يک وظيفه خود را تقويت انسجام
و سطح تشکل کل طبقه ميدانيم.
درعين حال سياست مستقل و
مستقيم خود را داريم و براى
ايجاد شوراھاى کارگرى و تقويت
جنبش مجمع عمومى و سياستھاى
منتج از سنت عمل مستقيم
کارگرى متکى ھستيم .مسئله

برسر مطلوبيت و کارائى تشکل
کارگرى در مبارزه ھمين امروز
کارگران عليه سرمايه و ظرفيت
آنھا در تناسب قواى مساعدتر است.
تجربه واقعى خود کارگران ،حتى
آنجا که صحبت از سنديکا ھم
ميکنند ،اينست که مجمع عمومى
سياست موثرتر و کاراترى است.
مبارزات شکوھمند در مجتمع کشت
و صنعت نيشکر ھفت تپه ،کارگران
شرکتھای ريسندگی و نساجى و
فرش غرب باف سنندج ،و بسيارى
مبارزات و اعتصابات کارگرى
اينست که مجامع عمومی کارگرى
نقش تعيين کننده دارد.

کارگری ،که در واقع چيزى جز
سنت و سياست واقعا موجود
راديکال کارگرى نيست ،جاى
بيشترى باز ميکند .ما تالش
ميکنيم ھرآنچه دولت و
کارفرماھا در سانسور و
سرکوب مبارزات کارگرى و يا
اخته کردن آن انجام ميدھند را با
سياستھاى اين گرايش راديکال
کارگرى و مسلط کردن آن نقش
برآب کنيم .کارگران اين
جانوران اسالمى و کارفرماھاى
دزد و بيشرم را ميشناسند .مسئله
سياستى است که دراين وضعيت
مشخص و ايندوره معين و اين
تناسب قوا جواب دھد .سنت
شورائى و مجمع عمومى جواب
داده است.

حرکت رو به گسترش تشکيل
مجامع عمومی در کارخانه ھای
مختلف آغاز گرديده و کارگران
توانسته اند در بخش ھايی
کارفرمايان و حکومت سرکوبگر
سرمايه را به عقب نشينی وادار
کنند .بخشا دستمزدھای معوقه را نقد
کنند و به بخشى از خواستھاى خود
دست يابند .اين آغاز راه است.
جمھوری اسالمی به راحتی حاضر
به عقب نشينی نيست .بايد اين عقب
نشينی را به او تحميل کرد.
کارگران ھم جاى عقب نشينى
ندارند .رژيم اسالمی تاکنون از به
رسميت شناسی تشکل ھای
کارگران سرباز زده است و ھمواره
تالش ميکند که اخبار اعتراضات
کارگرى و ھر نوع تالش براى
تشکل يابى را سانسور کند .از
انتشار اخبار مربوط به اعتصابات و
اعتراضات کارگری در مطبوعات
جلوگيری بعمل می آورد .حتی از
طرح دعواھای مربوط به اين
اعتصابات در "دادگاه" ھای
مربوطه ممانعت نموده است .اما در
عين حال آنجا که کارگران متحدانه
و متکى به اراده خود بميدان آمدند
توانستند تشکل واقعى و موجودشان
يعنى مجمع عمومى و نمايندگان
منتخب شان را تحميل کنند .موارد
اين تجربه ھم بسيارند.

اما بايد پرسيد جمھوری سرمايه
داران اسالمی در واقع از تشکيل
چه نوع تشکل ھای کارگری
واھمه دارند؟ واضح است تا به
داران
سرمايه
حکومت
برميگردد آنھا مخالف ھر نوع
تشکل کارگرى ھستند .برخورد
خشن با سنديکای کارگران
شرکت واحد تھران يک نمونه
روشن است .آنھا حتى ميترسند
سازمان پليسى شوراى اسالمى
را در صنايع مھم و کليدى ايجاد
کنند .پس تکليف رژيم اسالمى
روشن است .اما اين بحثھا و
سوال کدام تشکل ھنوز وجود
دارد و تجربه ھر روزه
مبارزات کارگرى بيشتر اين
سوال را مطرح ميکند .سياست
ما بر دو رکن استوار است :اول
ھر نوع تشکل مستقل کارگرى
که دربرگيرنده کارگران باشد به
نفع طبقه است و دوم سنت
شورائى و مجمع عمومى
مطلوبترين و در دسترس ترين
نوع تشکل توده اى طبقه کارگر
است .اگر يک سنديکاى فرضى،
که بنا به سنت و ساختارش غرق
در بورکراسى است و ھر روز
فاصله اش با توده کارگران جدا
ميشود ،بتواند به مجمع عمومى
و دخالت مستمر کارگران متکى
شود البته بسيار عالى است و ما
براى ھمين تالش ميکنيم.

ھر روز بيشتر ھم کارگران ميبينند
و ھم حکومت سرمايه داران متوجه
کمونيسم
ميشوند که سياست

اما سنديکا و تشکل کارگری ای
که صرفا تحقق مطالبات

شماره ۶٩
اقتصادى کارگر را در تعامل با
کارفرما ھدف قرار داده باشد ،در
قدم اول گير ميکند .چون در ايران
طرح اضافه دستمزد و گرفتن
حقوق معوقه با يورش نيروى
سرکوب روبرو ميشود .يعنى
دولت راسا موضوع را سياسى
ميکند .حاال سنديکاليست ما اگر
ميخواھد در ميدان بماند بايد بتواند
اراده و خشم کارگران اعتصابى
را نمايندگى کند و يا آنھا را ساکت
کند .که معموال در  ٩٠درصد
موارد در ھمه جاى جھان ساکت
ميکنند .اگر ھم اراده کارگران را
بيان کند و ھمين اراده را پيش ببرد
و به آن متکى شود ،سنديکا ديگر
سنديکا نيست.
اعتصاب کارگران شرکت واحد
خواست سرنگونى که مطرح
نکرده بود .سنديکا ميخواستند و
خواستھاى به اصطالح صنفی
داشتند .مسئولين سنديکا سعی
ميکردند ھمچنان خود را و
خواست ھای سنديکا را صنفی
دانسته و خود را "غير سياسی"
ميناميدند .اما جمھورى اسالمى با
قساوت اين اعتصاب را درھم
شکست .اين برخورد ھا منجر به
دستگيری تعدادی از اعضا
سنديکای شرکت واحد و بازداشت
و زندانی منصور اسانلو و ابراھيم
مددی گرديد .از  30نفر کارگران
اخراجى اين شرکت تعداد  5نفر
حکم بازگشت به کار گرفتند25 .
نفر ديگر ھمچنان در بال تکليفی
بسر ميبرند .خانواده ھای اين
کارگران با مشکالت اقتصادی
شديدی مواجه شده که در مواردی
به از ھم گسيختگی خانوده اين
افراد منتھی گرديده است .حکومت
حتی از پذيرش وکالی اين افراد
سر باز ميزند .اين در حالی است
که سنديکا ھمچنان خود را "غير
سياسی" ميداند و خواستھای خود
را "صنفی" عنوان ميکند .در
جلسات پراکنده ای که در فالن
پارک تھران برگزار ميکند،
ميتوان روحيه محافظه کارانه
خاصه اين گونه تشکلھا را ديد و
ترديدھای زيادی را مبنی بر نفس
تداوم و بقا اين تشکل در اذھان
ايجاد ميکند .ناتوانی اين نوع
تشکل ھاى کارگرى در شرايط
بحران اقتصادی اخير که منجر به
اخراجھای پی
صفحه ١٩

صفحه ١٩

سنديکاليسم يا
مجامع عمومی...
در پی کارگران در شرکت ھای
بزرگى چون ايران خودرو و
غيره شده ،کاھش سطح معيشت
کارگران ،و فقر و گرسنگى
روزافزون اين سئوال را در پيش
رو ميگذارد :پس کدام تشکل؟
کارگران چگونه بايد سنگربندى
کنند؟ وقتی که حکومت
کارفرمايان در برابر اعتصابات
کار گری به زور و اسلحه متوسل
ميشوند و حتی به قتل کارگران و
رھبرانشان دست ميزنند ،طبقه
کارگر نمی تواند با پرچم خواست
صنفى ،حال بدليل گرايشات
سنديکاليستى و يا بدليل تناسب
قوا ،به جنگ بورژوازى برود.
چون حکومت ميداند که حتى اگر
طبقه کارگر با خواست افزايش
دستمزد دست به اعتصاب
عمومى بزند اين حکومت دوام
نمياورد .ظاھرا عده اى اين
قانونمندى اقتصاد و سياست را
در ايران نميبينند و يا ميبينند و
ترجيح سياسى شان را در زبان و
قالب سنديکا فرموله ميکنند.
مجمع عمومی از لحاظ عملی
ايجادش مقدورتر است )مجمع
عمومی شکل طبيعی اغلب
اعتراضات کارگری است( مجمع
عمومی ظرفى اعمال قدرت و
اراده مستقيم کل کارگران
معترض است .دفاع از آن ساده
است .چھار چوب ھای
بوروکراسی سنديکايی را ندارد.
خود را اسير اين قيود نمی بيند و
آموزش آن به کارگری که در گير
و دار اعتصاب است بسيار ساده
است .و به راستی جنبش کارگری
امروز ايران ھم اکنون قابل عمل
بودن اين سياست و ايجاد اين
تشکل را به اثبات رسانده است.
سنديکای کارگران شرکت واحد
چه براى بقا خود و چه براى
پيشروى و قدرتمند شدن و پس
زدن سرکوبگريھاى رژيم ،راھى
جز اين ندارد که سنت مجمع
عمومى متکى شود .اين وظيفه
گرايش راديکال است که اين امر
را به دستور کار سنديکاى واحد
تبديل کند* .

يک دنياى بھتر

شماره ۶٩

غرفه آزادی زن در گوتنبرگ
نمايش آزاديخواھی و برابری طلبی
در روزھای  25تا  28سپتامبر
نمايشگاه کتاب گوتنبرگ ،سوئد که
بزرگترين نمايشگاه کتاب در
اسکانديناوی است ،برگزار شد .ھر
سال بيش از  100ھزار نفر از اين
نمايشگاه ديدن می کنند .سازمان
آزادی زن امسال نيز غرفه ای در
اين نمايشگاه داشت که در آن عالوه
بر کتب و ادبيات سازمان ،اطالعيه
ھای متعددی در مورد وضعيت
زنان و مبارزه آنھا عليه زن ستيزی
در ايران ،در مورد جنايات رژيم
اسالمی و مقاومت مردم در مقابل
آن و ھمچنين در زمينه قتل ناموسی
برای اطالع بازديد کنندگان ارائه
می شد .غرفه سازمان آزادی زن
نمايشی از آزاديخواھی و برابری
طلبی و مقاومت و مبارزه وسيع و
گسترده مردم عليه رژيم اسالمی،
عليه اسالم سياسی ،عليه اعدام و
آپارتايد جنسی بود.
در اين  4روز ھياتی چھار نفره از
سازمان آزادی زن ،مريم کوشا ،آذر
ماجدی ،شھال نوری و کريم نوری
در غرفه حضور داشتند و با
عالقمندان گفتگو می کردند .غرفه
آزادی زن مورد بازديد ھزاران نفر
قرار گرفت .صدھا نفر با عالقه از
ما در مورد اوضاع ايران و

خاورميانه ،در مورد اسالم سياسی
و جنگ تروريست ھا ،در مورد
مقاومت و جنبش اعتراضی زنان و
مردم می پرسيدند .طی اين  4روز
بيش از شش ھزار اطالعيه عليه
آپارتايد جنسی ،قتل ناموسی ،جنبش
آزادی زن در ايران و سازمان
آزادی زن ،اھداف و فعاليت ھای آن
و ھمچنين در مورد کنفرانس بين
المللی ما بمناسبت  8مارس در لندن
ميان عالقمندان پخش شد .بسياری
برای مدت طوالنی در کنار غرفه

می ايستادند و با ما در مورد
مسائل مختلف صحبت می
کردند .به ما برای فعاليت و تعھد
مان به آزادی و برابری و
انسانيت تبريک می گفتند .اعالم
می کردند که عالقمندند تا با ما
تماس داشته باشند .در اين مدت
 1273نفر پتيشن ما در
محکوميت آپارتايد جنسی را
امضاء کردند .صف طوالنی
برای امضای پتيشن مانع از آن
شد که تعداد بيشتری پتيشن را
امضاء کنند .بعالوه ده ھا نسخه
از دو کتاب "نه به جنگ
تروريست ھا ،آلترناتيو سوم
سخن ميگويد" از انتشارات
حزب اتحاد کمونيسم کارگری که
حاوی نوشته منصور حکمت در
مورد دنيا پس از يازده سپتامبر
و قطعنامه ھای حزب عليه جنگ
و تروريسم است و ھمچنين
کتاب "حقوق زن در تقابل با
اسالم سياسی" نوشته آذر ماجدی
بفروش رسيد .صد ھا نسخه از
بروشوری در معرفی کتاب
ماريا ھاگبری در مورد قتل
ناموسی نيز در ميان عالقمندان
توزيع شد که تعدادی اين کتاب
را سفارش دادند .بعالوه اطالعيه
ھايی از جانب سازمان مردان
عليه خشونت ناموسی در ميان
بازديد کنندگان پخش شد.
در تمام مدت اساليد و فيلم در
مورد وضعيت زنان در ايران و
ھمچنين در مورد قربانيان قتل
ناموسی در سوئد به نمايش
گذاشته شد .ماريا ھاگبری و
کريم نوری بويژه در اين زمينه
با مردم صحبت می کردند .ماريا
در دو نوبت با آذر ماجدی در
مورد اسالم سياسی ،جنگ
تروريست ھا ،قطب سوم ،جنبش
آزادی زن در ايران مصاحبه
کرد که مورد توجه بسيار بازديد
کنندگان قرار گرفت .راديو صبح
شنبه با شما با شھال نوری و
راديو نور با آذر ماجدی در
مورد فعاليت ھای سازمان
آزادی زن در نمايشگاه کتاب
مصاحبه کردند که اولی روز

شنبه و دومی بطور زنده روز
يکشنبه پخش شد .بعالوه مبلغ
 6609کرون کمک مالی از
عالقمندان دريافت شد.
سازمان آزادی زن طی دو ھفته در
فروم اجتماعی اروپا در مالمو و
نمايشگاه کتاب در گوتنبرگ
توانست صدای آزاديخواھی و
برابری طلبی مردم ايران و جنبش
آزادی زن در ايران را به گوش
ھزاران نفر برساند .طی اين دو
مجمع ما توانستيم بيش از ده ھزار
اطالعيه ميان مردم پخش کنيم،

حدود صد جلد کتاب بفروش
برسانيم ،در مورد اسالم سياسی،
جنگ تروريست ھا و ضرورت
تشکيل قطب سوم عليه دو قطب
تروريستی با مردم سخن گوييم.
ايده تشکيل قطب سوم با عالقه و
استقبال بسياری از جانب صدھا
نفر روبرو شد 9 .روز کار فشرده
و متمرکز در ميان ھزاران نفر
موقعيت سازمان آزادی زن را
بعنوان پيشتاز آزاديخواھی و
برابری طلبی و بعنوان نماينده
جنبش آزادی زن در ايران تحکيم
کرد .ما کليه انسان ھای آزاديخواه
و برابری طلب ،عالقمندان به
جنبش آزادی زن و مدافعين
انسانيت و آزاديخواھی و مخالفين
رژيم اسالمی را به پيوستن به
سازمان آزادی زن دعوت می
کنيم.
زنده باد آزادی زن
ستم بر زن موقوف
سازمان آزادی زن
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صفحه ٢٠

نامه ھا،
سياوش دانشور
اين ستون چى شد؟
رفيق نازنين سياوش دانشور
خسته نباشى .چند شماره اى است
که نامه ھا را جواب نميدھى.
ميدانم سرتان شلوغ است و
زحمت صميمانه ميکشيد .ما به
عنوان فعال و ھوادار به حزب
افتخار ميکنيم .اما پرسشم اينست
که اين ستون چى شد و آيا ديگر
جواب نامه ھا و سواالت را
ميدھيد يا نه؟ دست ھمه تان را
رفيقانه ميفشارم .شھريار
شھريار عزيز،
با تشکر از تذکر شما .راستش
مسئوليت اينکار تماما بعھده من
است .اين مدت وقت کمتر و
فشرده ترى داشتم و حجم
کارھائى که بايد بسرعت پاسخ
داده شود براى ھمه ما بيشتر بوده
است .لذا صرفا کمى ايندست و
آندست و اولويت کارھا مانع شده
است .ھرچند در چندين مورد نامه
ھا را بصورت اى ميل جواب
دادم که البته کار بسيار اشتباھى
بود .منبعد تالش ميکنيم مرتب تر
ستون نامه ھا را داشته باشيم .از
جانب من به رفقاى گرامى سالم
گرم برسانيد و عذر من را پذيرا
باشيد .موفق و تندرست باشيد.
"انقالب کارگرى عليه مارکس
است!"
با درود جناب دانشور .من در
فرومى با يک سوسيال دمکرات
در مورد مارکسيسم بحث دارم.
ايشان جائى در مورد انقالب
پرولترى ميگويند که من به اين
مسئله اعتراض دارم که چطور
است که يکباره ديالکتيسم مارکس
را زير پا ميگذاريد و يکباره
پيروزى پرولتاريا را پيش بينى
ميکنيد؟ او ميگويد از تقابل
بورژوا و پرولتاريا ،ھيچکدام
پيروز در نميآيند .بلکه گروھی
ديگر ،طبقه ای ديگر و مناسبات
اقتصادی ديگر سر بر خواھد

آورد .حال اگر بخواھيم در اين
بين با کمک "زور" پرولتريا را
پيروز درآوريم اين برخالف سير
واقعی ديالکتيسم تاريخ است و
محکوم به شکست است .قبلتر ھم
ميگفت که کارگران از سود بانکى
بھره ميبرند و ديگر کارگر نيستند.
چه استداللى بايد در مقابل اين
بحث داشت؟ با درود مجدد سپھر.
سپھر عزيز،
اشکال بحث کردن شما اينست که
ھرچه طرف مقابلتان ميگويد را
فرض ميگيريد و به ھمان
ميپردازيد .من نميدانم که اين فروم
بحث مورد اشاره شما تا چه حد
مفيد است و حتى ارزش وقت
گذاشتن دارد يا نه .به ھر حال
روش درست ورود به ھر بحث از
نظر من اينست که ھدف سياسى
موضوع بحث را بشناسيد تا
استدالل تئوريک ھم جاى واقعى
اش را پيدا کند .من باشم ميپرسم
آخر سوسيال دمکرات و بورژوا
چه ربطى به ديالکتيک و مارکس
دارند؟ مگر نظام بورژوائى آنھا
خيلى "ديالکتيکى" است؟ بعد
ديالکتيک تاريخ ديگر چه مقوله
اى است؟ ديالکتيک براى مارکس
و ھر کسى که ميخواھد مارکسى
به تحليل و بررسى پديده ھا بنشيند
البته بسيار ضرورى است.
ديالکتيک روش و اسلوب بررسى
است نه آيه و سوره تاريخى يا
قانون فوق اراده پراتيک بشر.
ايشان با بحث اينکه جنگ
پرولتاريا و بورژوازى بيفايده
است دارد زير بنياد تاريخ و
مبارزه طبقاتى و کمونيسم ميزند.
يا وقتى ميگويد از جنگ طبقات
"نظام ديگر سر بر مى آورد"
معلوم نيست راجع به چه حرف
ميزند! بعد شما را در اين مھلکه
مى اندازد که بيا سياست مارکس
را با ديالکتيک ثابت کن! اين
طرف يک حراف است که
ميخواھد مردم را سرکار بگذارد.

مسئله بسادگى اينست؛ کارگر
دراين نظام استثمار ميشود و از
منشا استثمار کارگر سرمايه ھر
روز فربه تر ميشود .ھر روز
شکاف طبقاتى و فاصله بين فقر
و ثروت زياد ميشود .اين نظام
بدون اين قانون بربرمنشانه
نميتواند سرپا بماند .مھم نيست
ديکتاتورى است يا دمکراسى يا
ليبرالى .اين قانون اساسى
سرمايه دارى است .حاال اين
اکثريت عظيم استثمار شونده
ميخواھند نجات پيدا کنند .چکار
بايد بکنند؟ منتظر ديالکتيک
تاريخ باشند؟ اين که ناکجاآباد
است .بلکه چاره اى ندارند که
متشکل شوند و بزنند و قدرت را
بگيرند و برنامه شان را پياده
کنند .يعنى بجاى اينکه بورژواھا
تعيين کنند که مثال آموزش و
پرورش و توليد و توزيع و
آزادى و غيره را چگونه باشد،
اينبار کارگر تعيين ميکند .اينبار
کارگر ديکتاتورى اعمال ميکند.
بله ،دقيقا ديکتاتورى .يعنى
دولت .نه سلب آزادى از
ديگران .دولت تاريخا و در
معنى مارکسيستى آن ،برخالف
افه ھاى دمکراتھاى امروز،
مترادف با ديکتاتورى بوده است.
دولت ھر طبقه براى طبقه ديگر
ديکتاتورى است .اما تفاوت
دولت حکومت کارگرى اينست
که استثمار سازمان نميدھد .بلکه
اساس استثمار و تبعيض را بر
مى افکند .مالکيت را از
بورژواھا نميگيرد که به
کارگران دھد بلکه مالکيت را
اشتراکى ميکند .اين دولت
انقالبى کارگرى براى اجراى
سوسياليسم و الغاى نفس جامعه
طبقاتى است .و در پروسه اى که
قادر شود طبقات و تفاوت
طبقاتى را برچيند به دولت ھم به
معنى رايج آن نياز ندارد.
تمام بحث کمونيسم برسر نجات
بشريت از چنگال خونين سرمايه
است .ايجاد جامعه اى که توليد
براى رفع نياز شھروندان باشد و
نه فقط کارگران .يعنى طبقه
کارگر برخالف طبقات ديگر
نميتواند آزاد شود مگر اينکه کل
جامعه را آزاد کند .اما در
سرمايه دارى دقيقا برعکس
است يعنى ھمه بايد مثل سگ
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جان بکنند تا جيب آقايان پر شود.
من چنين حکومتى را نميخواھم.
طبقه کارگر چنين حکومتى را
نميخواھد و ھر زمان و با ھر
نيروئى که بتواند سرنگونش
ميکند .انقالب با راى و دمکراسى
نمى آيد .بلکه با اراده انقالبى که
راى واقعى را به عمل مستقيم
ارتقا داده است در يک جامعه زنده
پديد مى آيد .تالش اينھا اينست که
با اين مزخرفات "تاريخى" و
دترمينيستى چپ را با زبان سنتى
خود چپ زنجير و اسير سرمايه
کنند .من پاى اين بحثھا نميروم و
اينطور جواب ميدھم.
چون ايشان اول بايد بيايد گند
بورژوازى را پاک کند ،عينک
مذھب و ايدئولوژى منحط و
ارتجاعى اش را کنار بگذارد ،و
مثل کارگر به دنيا نگاه کند تا
بفھمد گرسنگى و محروميت يعنى
چه؟ تا بفھمد کارگر از روى کتاب
و فرمول و فلسفه مبارزه نميکند.
بلکه بخاطر واقعيات مادى و دفاع
از موجوديتش مبارزه ميکند و
جنبش کارگرى و کمونيستى
تاريخا جنبشى براى الغاى استثمار
و کار مزدى و تبعيض و براى
رفاه و بھبود ھمگان بوده است.
اينھا بايد آمريکا و بحران مالى
جھانى را نگاه کنند و خجالت
بکشند .تمام بورژواھا دارند
مارکس و کاپيتال ميخوانند تا بلکه
بفھمند که بايد چه خاکى برسرشان
بريزند .حاال سوسيال دمکرات
ايرانى که ھمان توده اى و دو
خردادى و جمھوريخواه اسالم زده
است آمده از کمونيستھا و مارکس
امتحان ديالکتيک بگيرد؟ من چرا
بايد اين صورت مسئله را قبول
کنم؟ اگر قبول کنم دارم به ساز او
ميرقصم؟ و او موفق شده است.
بحث برسر مسائل تئوريک نيست
برسر سياستھاى طبقاتى متفاوت
است.
استدالل ديگر جناب کاپيتاليست
مورد اشاره شما مبنى بر اينکه
چون "کارگران از سود بانکى
بھره ميبرند ديگر کارگر نيستند"
يک سفسطه آخوندى است .مثل
اينست کسى بگويد چون در برده
دارى ھمه نان يکى را ميخورند و
ھمديگر را نيز
صفحه ٢١
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صفحه ٢١

نامه ھا...
ميکشند پس برده اى وجود ندارد!
نفس استفاده من و شما از مکانيزم
بازار يک اجبار است ،يک
انتخاب نيست .اينطور نيست که
من و شما ھم ميتوانيم به بانک
مراجعه کنيم و ھم نکنيم .باالخره
ھمه ناچارند امورشان را از
طريق سيستم حضرات بگذرانند.
مجبورند با چھارچوبھاى بانکى
که کل سيستم به آن متکى است
پرداخت ھا را بدھند و يا حقوقھا
را بگيرند .يعنى ايشان مسائل به
اين سادگى را نميفھمد؟ وانگھى
حقوق من و شما ھم به حساب
بانکى واريز ميشود و آنجا ھم تا
آخرين ريالش سرمايه بانکى از
آن استفاده ميکند .کميسيون و
غيره از من و شما ميگيرد.
مجانى که کار نميکند .حاال
بدھکار ھم شديم چون اجبارا
پولمان در بانک است پرولتاريا
ھم نيستيم؟! اين جوک است .بحث
نيست .نظام امروز مبتنى بر مزد
بگيرى است .اين رابطه که نتيجه
مالکيت خصوصى بر وسائل
توليد است بنياد بازار و سيستم
موجود و نھادھاى مربوط به
آنست .بحث کمونيسم برسر
انحالل اين سيستم است.
سوسياليسم از نظر اقتصادى
چيزى جز الغاى سرمايه دارى،
از بين بردن مالکيت خصوصى
که تاريخا نتيجه شکلگيرى و
پيدايش طبقات است ،و به اين
اعتبار انحالل طبقات و باز ھم به
اين اعتبار انحالل دولت است.
مالکيت
ميخواھد
کمونيسم
بورژواھا را سلب کند و مالکيت
را ھمگانى کند .يعنى اشتراکى و
در خدمت نياز کل جامعه قرار
دھد .جنگ بورژواھا و سيستم
شان با کمونيسم اينست که خير،
اين مالکيت و امتيازات سياسى و
اقتصادى و قانونى ناشى از آن در
انحصار ماست.
و اين ويژگى نظام طبقاتى در
ادوار تاريخ است .موفق و پيروز
باشيد.

کانون معلمين مستقل
آغاز سال تحصيلی برھمه دانش
اموزان دانشجويان معلمين و
استادان مبارک باد!
با شروع سال تحصيلی رژيم تھاجم
گسترده را بر ھمه اتحاديه ھا
سنديکاھھا و تعاونی ھای معلمين در
سرتاسر ايران آغاز نموده است .با
فراخوان اعضای فعال آنھا به
حراستھای ادارات و نشان دادن
زھر چشم می خواھد در سال جديد
سکوت براين نھادھای آموزشی
حکمفرما شود .بنابراين برھمه
معلمين و استادان الزم است ھرچه
بيشتر در راه استحکام نھادھای خود
بکوشند و رژيم را به تسليم مجدد
وادارند .ما از ھمه معلمين و
استادان و دانش آموزان و
دانشجويان عزيز می خواھيم با
استحکام صفوف خود در راه ايجاد
نھادھای مدنی خود بکوشند و فقط با
ايجاد ھمين نھادھاست که می شود
برای احقاق حق مسلم خود قدمھای
اساسی برداشت و برای تسليم
زورگويان در برابر حق مسلم و
قانونی خود اقدام نمود .بيايد دوباره
با اعتراضات محکم و با صفھای
فشرده صرفنظر از ھر اعتقاد و
ساليق متفاوت دريک مبارزه
مشترک ھم آھنگ و ھمصدا شويم و
نگذاريم مستبدان از اين جدايی و
تفرقه ما سواستفاده کنند .کانون
معلمين مستقل
دوستان کانون معلمين مستقل
تشکيل نھادھاى مستقل معلمان که
سرش به جناح ھاى حکومت
اسالمى وصل نباشد بسيار الزم و
ضرورى است و حتما اين اقدام شما
در ھمين راستا است .اما اينجا چند
نکته را بايد تصريح کرد؛
بحث "ايجاد نھادھاى مدنى" و
احقاق "حق مسلم قانونى" دو رکن
ديدگاه ھمين نھادھاى معلمان است
که ھر بار مبارزات شکوھمند
معلمان را زمينگير کردند و اساسا
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در چھارچوبھاى جدال دو
خرداديھا و جناح مقابل حرکت
سياسى شان را تبئين کردند.
اينجا "استقالل" شما و "مستقل"
بودن مرزى با آنھا ندارد و
نميتواند به نقطه اميدى براى
گرايش راديکال و اعتراض
برحق توده وسيع معلمان و
دانشجويان و دانش آموزان در
مراکز آموزشى کشور تبديل
شود .شما بايد چھارچوب فکرى
روشنى داشته باشيد که اعتراض
توده وسيع معلمان و خواستھاى
آنھا و ظرف مناسب اعتراض
آنھا را پاسخ ميدھد .در فقدان
اينھا ،عنوان "مستقل" به تنھائى
دردى را دوا نميکند.
نکته ديگر اينست که نفس
فراخوان به اتحاد پاسخگوى ھيچ
نوع اتحاد واقعى نبوده و نيست.
اتحاد امرى مادى است که بايد
در جدال تضمين و تامين شود و
رکن اساسى آن سياستھائى است
که پاسخگو باشد .اين کانون
چگونه ميخواھد اين امر را
تضمين کند و چه برنامه
مشخصى براى آن دارد؟
ھمينطور ايجاد نھادھاى مخفى و
محفلى اگرچه بدرد جمعھاى
ھمفکر ميخورد و يا ھماھنگى
ھاى موردى را در سطح دو
مدرسه و چند کالس درس فراھم
ميکند ،اما پاسخ نيازھاى
مبارزات توده اى معلمان براى
خواستھايشان را نميدھد .چرا
بايد معلمان به اين کانون تکيه
کنند وقتى حتى افراد تشکيل
دھنده آن را نميشناسند؟

شما اگر ميخواھيد کارى بکنيد در
قدم اول بايد معلمان را به ميدان
بکشيد .مجمع عمومى معلمان
مناطق خود را سر و سامان دھيد
و نمايندگان واقعى و مستقيم
معلمان را انتخاب کنيد .به توده
معلمان – چه رسمى و چه حق
التدريسى – متکى شويد و
خواستھاى واقعى و بارھا اعالم
شده و جواب گرفته نشده را طرح
و براى تحقق آن چاره جوئى کنيد.
وظايف تان را در مدارس و در
ميان دانش آموزان و دانشجويان
روشن کنيد و خود را به حرکت و
گرايش راديکال معلمان در
سراسر کشور وصل کنيد .در
فقدان اين اقدامات روشن و
اساسى ،کانونھاى متعدد مخفى و
بى چھره و وبالگى و اينترنتى
ميتوانند شکل بگيرند و بسيار
انتقادى و چپ ھم باشند و چه بسا
ادبياتشان ھم با ھمان غير مستقل
ھا فرق نداشته باشد ،اما حق و
حقوق معلم را نميتواند متحقق کند.
به ھر حال تالش شما را بايد به
فال نيک گرفت اما اگر شروع اين
تالش قرار نيست در نطفه به
نااميدى و پراکندگى منجر شود،
بايد پايه ھاى خود را روى بستر
اعتراض اجتماعى و واقعى
معلمان بگذارد .در غير اينصورت
آينده اى نخواھد داشت.
موفق و پيروز باشيد.
در شماره آينده
سواالت ديگرى از رفقاى کارگر
دريافت کرديم که پاسخ آنرا به
شماره آتى موکول ميکنيم* .

اعدام نه!
دھھا کودک و تعداد بسيار بيشترى زن و مرد در
ايران زير حکم اعدام قرار دارند .در آستانه ١٠
اکتبر عليه اعدام بپا خيزيم! اعدام قتل آگاھانه و
با نقشه قبلى دولتى است .مجازات اعدام بايد
بدون ھيچ اما و اگرى لغو کردد .جامعه اى که
اعدام ميکند براى زندگانش ھم ارزشى قائل
نيست.

يک دنياى بھتر

صفحه ٢٢

دمکراسى و شورا...
مطلق و مبارزه برای مرگ و
زندگی بسر می برند .چه بايد
کرد؟ چه تمھيداتی برای مقابله با
اين وضع پيش بينی می کنيد؟
علی طاھری :ھم اکنون باالرفتن
قيمت نفت کمی معادالت دنيای
امروز را به ھم زده است.
کشورھای به اصطالح جھان
سومی می خواھند سھمی از
سرمای بين المللی داشته باشند.
اما اگر اقدامی برای پرکردن اين
شکاف به عمل نيايد می دانيد چه
پيش خواھد امد؟ فقر به
استحکامات جامعه مرفه غرب
سرايت خواھد کرد .گرسنگی
مردم کشورھای فقير انان را
انچنان در تنگنا قرار می دھد که
شايد شاھد وقوع جنگ ھای
خانمانسوزی برای غذا باشيم .اين
امر سبب ھرج و مرج در اروپا و
امريکا خواھد شد .از بروز اين
فاجعه می توان با کنترل کردن
گرسنگی و بيماری جلوگيری
کرد .سيستمی راه حل اين وضع
است که انسان ھا را وادار به
جستجو راه حل مناسب و موثر
می کند .بايد يک حس ھمبستگی
و عالقه ايجاد کرد .عالقه فقط
نبايد متوجه جمعيت کنونی جھان
باشد بلکه بايد آيندگان را ھم در
بر گيرد .نظام سرمايه کره زمين
غارت شده ای برای فرزندان ما
باقی خواھد گذاشت .اما دير يا
زود اين برخورد بين کشورھای
فقير و غنی در خواھد گرفت و
اين مھار شدنی نيست .اولين
راھکار پيشنھادی ما تقسيم ثروت
بطور عادالنه در کل کره ارض
است .انسان ھا ھمين امروز بايد
بتوانند از مواھب جامعه بشری
بصورت يکسان بھره مند شوند .
دومين مساله ای که می توان در
اين زمينه بر ان انگشت گذاشت
تامين درامد ساليانه تضمين شده
برای فرد فرد جوامع بشری
است .ھسته مرکزی عقيده باال اين
است که ھيچ کس اعم از اين که
کار بکند يا نکند ،نبايد دچار
گرسنگی شده يا بی خانمان و بی
سرپناه باشد .ھمه بايد حد متعارف

معيشت و وسيله زيست را داشته
باشند و نه کمتر .با بکار بستن اين
قانون قلمرو آزادی بشر گسترده تر
می شود .ديگر کسی که از لحاظ
مالی به ديگران وابسته است.
ناگزير از تسليم شدن به خواسته
ھای انان ،که ترس از گرسنگی
وادار می کند ،نخواھد بود .اشخاص
با استعدادی که می خواھند زندگی
ديگری داشته باشند می توانند
خواسته خود را عملی کنند .سيستم
سرمايه ھنوز بر مردم حکومت می
کند و ھنوز انھا را کنترل و تحقير
می کند .خصلت ذاتی دموکراسی
تجاوز به منزلت ادمی ايست.
در ايجاد حکومت شورايی چه
اقداماتى بايد کرد؟ اولين اقدام و
پيشنھادى شما چيست؟
کيانوش سپھری :بايد در وھله اول
يک شورای عالی مامور مشاوره با
دولت ،سياستمدران و شھروندان
درباره تمامی مطالبی که آگاھی از
آن ضرورت دارد ،ايجاد شود.
درباره نحوه انتخاب اين نمايندگان
در شاخه ھای مختلف بايد توافق
بعمل بيايد .البته شورا بايد نماينده
افکار مخالف نيز باشد .مثال
راديکالھا و تجديد نظر طلبان در
اقتصاد بايد در شورا جا داشته باشند
و بودجه شورا بايد کامال تامين
شود .کار شورا می تواند با سه
چھار نفر شروع شود و بعد به
تدريج به پنجاه تا صد نفر برسد.

ميترا شعبان نژاد :يک سيستم
کارآمد نشر اطالعات مفيد بايد
ايجاد شود .اطالعات عنصری
قاطع در تشکيل يک حکومت
شورايی است .بايد به منتشر
نکردن يا تحريف اطالعات
بعذر واھی امنيت ملی يا
ترھاتی از اين دست پايان داده
شود .در حال حاضر اگر
جلوگيری از پخش اخبار داده
شود باز ميزان اطالعات حقيقی
و الزم که بايد به مردم عادی
داده شود صفر است .متاسفانه
تفکر و انديشه در جامعه
بورژوايی بشدت تاثير پذير و
قابل ھدايت است .يکی از
وظايف شورای عالی فرھنگی
بايد جمع آوری و نشر
اطالعاتی باشد که مورد نياز
عموم مردم است .اين اطالعات
بايد محتوی حقايق و راه چاره
ھای اساسی در تمام زمينه ھای
تصميم گيری سياسی باشد .در
صورت وجود اختالف عقيده و
رای نظرات اکثريت و اقليت
بايد چاپ و منتشر شود و در
دسترس ھر شھروند قرار
بگيرد.
علی طاھری :پژوھش ھای
علمی بايد از کاربرد در صنعت
و امور دفاعی جدا شود .مادام
که ارتش در استفاده از ھر
تئوری علمی آزاد است خطر
کل بشريت را تھديد می کند.
سودجويی و مصلحت نظامی
ديگر نبايد چگونگی پژوھش
ھای علمی را تعيين کند .اين
امر مستلزم يک ھيات کنترل
است .تا برای استفاده علمی از
ھر نوع تئوری ھای عملی
اجازه آن ھيات الزم باشد.
شورای فرھنگی اختيار و
انتخاب و نظارت بر اين ھيات

شماره ۶٩
را بر عھده خواھد داشت .ھمچنين
محدوديت صنعت اسلحه سازی و
تخصيص بودجه نجومی آن به
اموزش و پرورش و بھداشت و
رفاه ھمگانی است.
بعنوان اخرين سوال ايا امکان
عقلی برپايی جامعه ای با
مشحصات فوق وجود دارد؟
کيانوش سپھری :با در نظر
گرفتن سبعيت نظام سرمايه و بی
کفايتی رھبران سياسی امروز دنيا
تھديد جنگ ھسته ای ،گرسنگی،
تغييرات مخرب اکولوژيکی کل
زندگی بشر در برگرفته است .از
ديدگاه تجاری امکان تغيير اين
اوضاع نيست .در صورتيکه اميد
برد و موفقيت فقط دو درصد باشد
ھيچ فرد عاقلی روی دارايی خود
شرط نمی بندد .ولی اگر موضوع
مرگ و زندگی در بين باشد بايد
"احتمال عقلی" جای خود را به
"امکان حقيقی" بدھيد ولو جزيی و
کم باشد .اما انچه اميد می دھد و
سبب دلگرمی ما می شود ھشداری
است که ھمين امروز در دنيا
جامعه شناسان می دھند و بسياری
از مردم را واداشته است تا به يک
سيستم انسانی ورای سرمايه داری
فکر کنند ،نشان اميد بخش
نارضايتی مردم در نظام اجتماعی
کنونی است .اينکه ھمين نظام به
اسم مرفه غرب پاسخگوی
نيازھای اساسی مردم نبوده و
نخواھد بود .مسلم است برپايی
ايجاد چنين جامعه ای تالش بی
نھايتی می طلبد و به راحتی بدست
نخواھد امد .اما می توان اين مژده
را داد که بشريت بعد از سال ھا
متوجه ايجاد جامعه جديد شده
است .و باز شدن اين فرصت
چيزی است که اميد می دھد*.

کارگران ،کمونيستھا!
به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد .ما
براى سرنگونى جمھورى اسالمى و نظام
سرمايه دارى و برپائى يک حکومت کارگرى
مبارزه ميکنيم .اين حزب شماست!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢٣
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عليه اعدام ،عليه فقر،
براى آزادى کليه زندانيان سياسى!

منصور اسانلو فرھاد حاجى ميرزائى عابد توانچه
افشين شمس
فرزاد کمانگر
حسينى ،فرھاد وکيلی ،علی حيدريان ،ھيوا بوتيمار ،انور حسين پناھی ،عدنان حسن پور... ،

دمکراسى و شورا...
چيست؟ در ادبيات کمونيستی مدام از ناکارايی سيستم
سرمايه داری و دموکراسی در پاسخ به نيازھای انسانی
سخن رانده می شود .علت اين امر چيست؟
ميترا شعبان نژاد :بعلت منطق و روش حکومت سرمايه
داری ،دستگاه ھای اقتصادی و دولتی در حال رشد
فزاينده ھستند که الجرم به صورت غول ھايی در می
آيند که از طريق بوروکراسی از باال به پايين ھدايت و
اداره می شوند .يکی از شرايط الزم جامعه انسانی
متوقف شدن و برچيدن اين سيستم از باال به پايين است.
اين تغيير و تحول الزم چندين دليل دارد .اوال اگر اين
سيستم ادامه پيدا کند در يک دوران دراز مدت بشريت
بايد شاھد فجايعی چون فاشيسم باشد .زيرا اوال مردم
توانايی تفکر انتقادی را از دست می دھند ،خود را
درمانده می بينند ،بی اراده و فعل پذير می شوند و لزوما
در پی کسی می گردند که می داند چه بايد کرد .در اين
بستر ھر افت ضد انسانی مجال رشد و تنفس می يابد.
بايد جلوی اين امر ايستاد.
دسته زيادی ھنوز عقيده دارند مديريت در مقياس وسيع
بايد با بوروکراسی اعمال شود .آلترناتيو شما چيست؟
علی طاھری :مديريت ھر نوعى و بسته به نياز ميتواند
اعمال شود اما بايد انتخابى و مطابق با اولويتھاى آن
جامعه باشد و ھمينطور قابل عول .بايد سيستم ھاى
نظارت و کنترل و دخالت وجود داشته باشد .مشارکت
فعال و با مسئوليت مستلزم جايگزين کردن مديريت
انسانی بجای بوروکراسی است .بوروکراسی خود شکل
بيگانه ای از مديريت است و چه بسا اشخاصی نمی دانند
جوھر ان تا چه حد کشنده بوده و چگونه به تمام جنبه
ھای زندگی سرايت می کند .روش بوروکراسی را می
توان اين گونه توصيف کرد :با انسان طوری رفتار می
کند که گويی کاال است .در اين سيستم مبنا معلومات
اماری است و بورورکرات ھا مبنای تصميمات خود را

حبيب ﷲ لطيفی

محمد صالح

کيانوش سپھری :نخستين قدم به زعم من
اين است که کليه روش ھای شستشوی
مغزی در تبليغات سياسی و اجتماعی
حذف شود .اين روش ھا خطرناک است
زيرا ما را وادار می کند که اختيار فکر و
انديشه خود را به کسانی بدھيم که نه به
آنھا نياز داريم نه آنھا را می خواھيم .در
مقابل اين خطر بايد از ھر نوع تبليغ
مخدر برای امور سياسی جلوگيری کنيم.
روش ھای تخدير در تبليغات سياسی
خطری جدی برای سالمت روانی اجتماع
است .بخصوص برای تفکر انتقادی.
ترديدی ندارم که آسيب ھای ناشی از
اعتياد به مواد مخدر بسيار کمتر از آسيب
ھای تبليغات جناح ھای مختلف
بورژوازی در جامعه کنونی است.

ميترا شعبان نژاد :ازادی زنان از تسلط
مردساالری عامل اساسی در انسانی
کردن جامعه است .موقعيت فرودست
زنان از ششھزار سال پيش شروع شده
است .از ان زمان تا کنون و در بيشتر
فرھنگ ھای جھان زنان تحت تسلط در
امده اند .بنياد مردساالری با نظام طبقاتی
چفت و بست شده است .تاريخ مردساالری
به قدمت جنگ طبقاتی است ولی اشکال
ان پيچيده تر است ،زيرا در نظام ھای
طبقاتی و موخر ترين انھا سرمايه داری
زنان نه تنھا به عنوان کارگر بلکه در مقام
مادر ،معشوقه و ارامش بخش نيازمند
است .تسلط نيمی از نوع بشر بر نيم ديگر
اسيب شديدی بر کل جامعه بشری زده
است و ميزند .سرمايه داری تصويری از
زن می دھد که گويا زنان ضعيفند و قادر
به کاری نيستند مثال صد و خرده ای سال
پيش در جنوب امريکا زنان و سياھان با
کودکان مقايسه می شدند .فرض بر اين
بود که ھر دو ساده لوح و بدون حس
درک واقعيت ھستند .تجربه قدرت بر
ضعيف تر جوھر مردساالری کنونی
است .جنبش فزاينده ازادی زن اھميت
بسزايی دارد زيرا تھديدی بر اصل قدرت
کنونی نظام طبقاتی است .تحوالت اساسی
مربوط به ازادی زنان از ھم اکنون اغاز
شده است .شايد در تاريخ اينده نوشته شود
که قرن ما آغاز آزادی زنان بود .اما
جنگ برای ازادی زنان تازه آغاز شده
است و نمی توان درباره مقاومتی که در
برابر ان ميشود مبالغه کرد .اما ھم اکنون
مردساالری در جھان امروز تا درجاتی
از اعتبار افتاده است .اما برای آزادی
زنان بايد ھمچنان پيشروی کرد.

آزادی زنان چه تاثيری در آزادی کل
جامعه دارد؟ اصرار کمونيست ھا برای
آزاد بودن زن در جامعه چيست؟ رئوس
اين مبحث بر چه محورھايی می چرخد؟

ترديدی نيست که ادامه نظام سرمايه
داری و عميق تر شدن شکاف طبقاتی
منجر به فاجعه خواھد شد .ھمين االن 38
کشور جھان در فقر

مقررات ثابت و پابرجای اطالعات اماری
قرار می دھند نه پاسخ به انسان ھايی که
در جلو انھا ايستاده اند .در اين سيستم
مسئوليت انسانی جايی ندارد و در ان به
مقررات پناه می برند .مباھات انھا در
وفاداری به مقررات است نه به منافع و
نيازھاى انسانی .در اين سيستم وقتی يک
ژنرال ارتش امريکا دستور بمباران مردم
و کودکان بی گناه را می دھد به وظيفه
اش عمل کرده است.
موفقيت در ايجاد جامعه ای با ارزش
ھای انسانی موکول به اقدامات زيادی می
باشد .توصيه شما در اين زمينه چيست؟
کمونيست ھا در اين زمينه چگونه فکر
می کنند؟

صفحه ٢٢
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دموکراسی و شورا
بحث آزاد و گفتگوى على طاھرى با کيانوش سپھری از کانديداھای
اولين انتخابات شوراھا و ميترا شعبان نژاد از فعالين قديمی جنبش
کمونيستی ايران
ايدئولوگ ھای سرمايه داری
اينطور اقامه دليل می کنند که
دموکراسی عالی ترين سيستم
حکومتی و عادالنه ترين نوع
چرخش سياسی يک جامعه است.
تصويری که داده می شود مبنی بر
آن است که ھمه آحاد جامعه در
اداره جامعه دخيلند .اينطور است؟ .
کيانوش سپھری :ما کمونيستھا
بارھا اعالم کرديم در جلسات
تصميم گيری مشترک مثال يک
کارخانه بايد خود کارکنان شرکت
کنند نه نماينده اتحاديه کارگری.
ھمين اصول در دموکراسی
پارلمانی نيز صادق است .تبليغی که
امروز بلندگوھای دولتی مبنی بر
آزادی می کنند اتفاقا به نظر من فقط
وقتی می تواند در مقابل تھديد
ديکتاتوری و سرکوب آزادی ھای
سياسی مقاومت کند که سيستم اداره
جامعه از دموکراسی پارلمانی که
در آن مردم فقط نقش تماشا گر را
دارند به سيستم شورايی که در آن
انسان ھا نقش فعال دارند بدل بشود.
در چنين جامعه اى امر فرد امر
اجتماع است و جامعه مورد عالقه و
توجه تک تک اعضای آن می باشد.
در اين سيستم مردم در می يابند که
شرکت در اجتماع زندگی را
دلپذيرتر و مھيج تر می کند .سيستم
شورايی بر خالف سيستم پارلمانی
بوروکراتيک نيست و محيطی ايجاد
می کند که حقيقت مجال بروز می
يابد.
پيش شرط ھای جامعه شورايی
چيست؟ آيا پيدايش چنين سيستمی
دور از تصور نيست؟
ميترا شعبان نژاد :بکار بستن سيستم
شورايی شايد مشکل تر از ايجاد
پارلمان در قرن ھيجدھم باشد.
اشخاص کاردان زيادی الزم خواھد

بود تا کوشش عظيمی برای بکار
بستن اصولی جديد و اجرای روش
ھائی برای برپايی شوراھا بعمل
آورند .يکی از چندين راه رسيدن به
اين را مثال می آورم :صدھا ھزار
گروه رو در رو مشتکل از پانصد
ھزار نفر تشکيل می شوند .اين
گروه ھا درباره مسائل بنيادی
سياست خارجی،
اقتصادی،
بھداشتی ،آموزش و وسائل رفاه
تصميم می گيرند .به اين گروه ھا
اطالعات الزم داده خواھد شد .اين
اطالعات مورد بحث و بررسى
قرار می گيرد .مجموع اين گروه ھا
شوراھای باالتر را تشکيل می دھد
که تصميمات آن توام با ساير
ارگانھای سياسی نفوذ قاطع در
قانونگذاری خواھد داشت .تشکيل
جامعه شورايی به ھيچ وجه
تصوری دور از دسترس نيست
ھمين امروز مقدرات مادی اين امر
در جامعه کنونی فراھم آمده است.
اين پرسش پيش خواھد آمد در
حالی که می توان در مدتی کوتاه
انتخابات انجام داد چرا بايد چنين
برنامه ھای پر زحمتی به موقع به
اجرا در ايد؟
علی طاھری :اين اعتراض با يکی
از معانی بيگانه شده عقايد در
جامعه امروز بر ميخورد .عقايدی
بر مبنای نظرات اشخاصی که
اطالع کافی ،واکنش انتقادی و
مجال بحث درباره آن را نداشته
باشند چيست؟ بعالوه رای دھندگان
در سيستم دموکراسی می دانند که
عقايد آنھا به حساب نمی آيد و
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بنابراين تاثيری ندارد .ھمچنين رای
دھندگان می دانند به محض اينکه به
نامزدی رای دادند ديگر نفوذى بر
جريان تصميمات ندارند .افکار
عمومی را با تبليغات نجومی
ھيپنوتيزم می کنند .انتخابات به
صورت تبليغات بازرگانی مھيج در
می آيد که حاکی از شعار و آرزوھای
نامزدھاست و نه آنچه که حتى وعده
ميدھند.

آدرس تماس
با مسئولين
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
علی جوادی
)دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com
Tel: +1 310 402 6567

برای ايجاد چھارچوبھاى فکرى
کارساز و نجات حقيقت از زير آوار
دروغ و تحريف چه ابزارھايی نياز
است؟ تضمين سيستم شورايی در
مقابله با چنين وضعيتی چيست؟

ھيات داير دفتر سياسی
)علی جوادی ،سياوش دانشور،
آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com
siavash_d@yahoo.com

کيانوش سپھری :در وھله اول بايد به
مردم نشان داد که آيا به اندازه کافی
مطلعند و سپس اين مسئله را روشن
کرد که تصميم شخصی می تواند چه
تاثيری بر سرنوشت اجتماع داشته
باشد .مثالی بزنم .عقايدی که به وسيله
رای دھندگان و مردم عادی در شيوه
دموکراسی شکل گرفته است بيشتری
عقيده ای مصلحتی است .که شبيه
نظريه دادن در رابطه با برتری يک
لباس به لباس ديگری است .به ھمين
دليل عقيده ای که از طريق رای دادن
ابراز می شود بدترين قضاوت مردم
است نه بھترين آن .تصميمات مردم
در امور شخصی مثال گويايی است.
بايد زمينه مشارکت فرد در امور
جاری اجتماع فراھم شود .مردمی که
قادرند تاثير قطعی بر سرنوشت خود و
ھم نوعانشان بگذارند .ابراز عقيده
دموکراتيک بيشتر شبيه تحسين
مسابقات ورزشی است .شرکت فعال
در زندگی سياسی مستلزم حداکثر
شرکت آحاد جامعه در اقتصاد و
سياست است.

کمونيسم کارگری کمک کنيد!

اصرار کمونيست ھا برای برپايی
حکومت شورايی

Bank : Wells Fargo Bank
– N. America

صفحه ٢٣

يک دنياى بھتر

کميته سازمانده
)علی جوادی ،نسرين
رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yaho
o.com
مسئول خارج کشور
)آذر ماجدى(
AzarMajedi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب
)مجيد پستنچی(
x_magid@yahoo.com
دبيرخانه
)شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.co
m
به حزب اتحاد

Routing Number :
121 000 248
Account Number:
36 48 46 88 52

برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد!

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

