کارگران جھان متحد شويد!
براى

٧٠

يک دنياى بھتر
نشريه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
سردبير :سياوش دانشور

اساس سوسياليسم انسان است
چه در ظرفيت جمعى و چه فردى.
سوسياليسم جنبش بازگرداندن
اختيار به انسان است.
منصور حکمت

Weekly publication of Worker - communism Unity Party

e.mail: siavash_d@yahoo.com

چھارشنبه ھا منتشر ميشود

 ٨اکتبر  ١٧ -٢٠٠٨مھر ١٣٨٧

برگزاری مراسم روز جھانی کودک در سنندج

يادداشت سردبير،

سياوش دانشور

اعتصاب سرمايه داران،
اعتصاب کارگران

مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد است!
در قاموس بورژوازی و دولتش اعتصاب تنھا

برای کارگران جرم است و با قوه قھريه منصور حکمت

مواجه ميشود .منطق شان ھم ساده است؛
اعتصاب کارگری روند توليد سود را مختل
ميکند و از آنجا که مذھب و دين و اخالق و
قانون اساسی اين نظام چيزی جز سود و بازھم
سود نيست ،لذا دولت بورژوائی خود را محق آذر ماجدی
ميداند که اعتصاب را به ھر طريق ممکن از
جمله سرکوب بخواباند و روال توليد ارزش
اضافه و انباشت سرمايه را به حالت عادی
نکاتی
برگرداند .اعتصاب کارگری اگر در قانون کار
و حقوق کارگری به رسميت شناخته نشده باشد علی جوادی
اعتصاب "وحشی" نام ميگيرد .در اروپا و
آمريکا اتحاديه و سازمان کارگری مربوطه را
به دادگاه ميکشانند و چه بسا اموال آنھا را
مصادره ميکنند .در کشورھائی مانند ايران
اعتصاب به حکم شرع انور "حرام" است يا
اقدامی "عليه امنيت ملی" تلقی ميشود!
سپھر
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بحران عميق اقتصادی
و لزوم بازگشت به مارکس
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پيرامون بحران سرمايه داری جھانی

اما قانون ضد اعتصاب مانند ھر قانون ديگر
صرفا انعکاس اراده طبقه حاکم است .در مورد
خود آنھا صدق نميکند .سرمايه مثل آب پدرام نو انديش
خوردن اعتصاب ميکند ،کارخانه ميبندد ،به
حوزه پرسودتری ميرود ،و ھمراه با آن برخی
اوقات يک شھر را به نابودی ميکشاند .ايران
از اين قاعده مستثنی نيست .نيشکر ھفت تپه و
نساجيھا تنھا نمونه ھائی ھستند.

صفحه آخر

جنبش افزايش دستمزد
صفحه 9

من ھميشه کودک نخواھم ماند!
صفحه 13

گفتگوى ليال احمدى با يکی از پرستاران کرمانشاه!
صفحه 15

در صفحات ديگر؛ کودکان انسان ھستند و اساس نيز انسان است! ،مذھ ب و آي ن ده ک ودک ان،
در روزھای اخير بازاريان و تجار در اصفھان تقدير و تشکر ،ايران خودرو و مراسم ارتجاعی عيد فطر ،کرمانشاه و يورش به خ ان ه ھ ای
و مشھد و تبريز اعتصاب کرده اند .ظاھرا مردم و جمع آوری ماھواره ،سنندج و دختران نماينده خدا ،گزارشی از کارگران جھاد نص ر
مشھد ،کارگران اتوبوسرانی و حقوق ھای عقب افتاده ... ،و نامه ھا.
دعوايشان به دليل اجرای
صفحه 2

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

صفحه 2

اعتصاب سرمايه داران،
اعتصاب کارگران...
اجرای قوانين مالياتی است که قبلتر
وجود داشته اما اجرا نميشده است .سرمايه
داران بنا به خبر روزنامه اعتماد به
"اجرای قانون سه درصد ماليات بر
ارزش افزوده" معترضند .آنھا در
اصفھان اعتراضات را با بستن بازار طال
فروشان از روز شنبه شروع کردند و طی
دو روز گدشته کل بازار اصفھان را
اعتصاب فراگرفته است .آنھا تھديد کرده
اند اگر اين قانون را دولت لغو نکند "ھمه
کسبه و تجار پول ھای خود را از بانک
خارج و حساب ھای خود را مسدود
ميکنيم" .بعد از اصفھان نوبت مشھد و
تبريز رسيد .در مشھد ھم طالفروشان
اعتصاب کردند و در صورت پس نگرفتن
قانون بخشھای ديگر بازار را ميبندند.
ترديدی نيست که نه در دوره جمھوری
اسالمی و نه در دوره رژيم سلطنتی ،يک
سيستم مالياتی بردرآمد و سود سرمايه
داران و دارائی ھا وجود نداشته و آنچه که
بصورت فرمال وجود داشته ھمواره
توسط کارمندان و مميزی ھای خبره قابل
دست کاری و ندادن بوده است .بطور
واقعی اين تنھا طبقات کم درآمد بودند که
بخشی از دستمزد و دارائی آنھا توسط
سيستم مالياتی بلعيده شده است .دراين
مورد مشخص ھم قرار نيست کنترلی به
درآمدھای نجومی سرمايه داران و
نوکيسه ھا داشته باشند .چون اگر اين
سياست عملی شود اول خامنه ای و
رفسنجانی و واعظ طبسی و فروزنده و
ديگر زعمای قوم ناچارند اعتصاب کنند.
خود موضوع مورد جدال از اھميت
مشخص اقتصادی برخوردار نيست و در
چھارچوب تعريف شده سيستمھای مالياتی
در جوامع سرمايه داری و يا مقاومت
بخشی از بورژوازی در مقابل يک مدل
اقتصادی معين تبعيت نميکند .اين داستان
قديمی چنگ و دندان نشان دادن جناح ھا
برسر مال و پول و سھم ھر يک از اين
خوان يغما است.
اما آنچه جالب است اينست که سرمايه از
منفعتش به ھيچ وجه عقب نميشيند و حتی
حاضر است دولت خودش را فلج کند و به
"غلط کردم" بياندازد .حتما جناح بازار و
کشمکشھای انتخاباتی نيز براين موضوع
بی تاثير نبودند .سوال اما اينست ،حتی
اگر ظاھر صورت مسئله را آنطور که
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بيان ميشود قبول کنيم ،چرا سرمايه
داران از چنين حقی برخوردارند و
کارگران نه؟ پاسخ اينست که اين
حکومت خودشان است و اين جنگ
خانوادگی است و خيالشان تخت
است که چماقداری برای سرکوب
اعزام نميشود .چون نان چماقداران
و دولت را ھمينھا ميدھند .کارگران
در چنين موقعيتی نيستند .نه دولت
و نه قانون و نه نيروی قھريه و نه
پشتوانه مادی آنھا را ندارند .اما
کارگران مشروعيت دارند و آنھا
ندارند .کارگران منشا مال و مکنت
آنھا ھستند و آنھا بدون کارگران
ھيچی نيستند .اين حاجی ھای شکم
گنده و حريص ،اين سرمايه داران
وحشی ،تنھا يک راه مھار دارند و
آن قدرت اعتصاب سھمگين
کارگران است .دولت آنھا و ھر
قانونی ميتواند بنا به اراده منفعت
سرمايه عوض شود .اما کارگران
با کل اينھا روبرو ھستند .آنھا بازار
را ميتوانند بخوابانند و کارگران کل
جامعه را .اعتصاب کارگری
ھدفش تامين معيشت و رفاه و
بھبود جامعه است و اعتصاب
سرمايه داران ھدفی جز تشديد فقر
جامعه از يکسو و انباشتن بيشتر
کيسه ھا و حسابھای بانکی ندارد.
اين متمولين نامحترم که در
فرھنگ ارتجاعی امروز با
"احترام" از آنھا ياد ميشود،
ميتوانند با اراده متحد کارگران
جارو شوند.
مارکس جائی ميگويد وقتی در باال
ويلوون ميزنند پائينی ھا در خيابان
ميرقصند! اگر اعتصاب بورژواھا،
حال به ھر دليل ،به وسيله
اعتراض تبديل ميشود؛ کارگران
چرا نتوانند با اعتصاب گسترده
حقوقشان را مطالبه کنند و خواھان
لغو قوانينی بشوند؟ وقتی
بورژوازی دراين مملکت به سالح
اعتصاب رو آورده است چرا
کارگر از بھترين و کالسيک ترين
سالحش بطور گسترده استفاده
نکند؟ اعتصاب آنھا ھدفی جز
آزادی عمل در تجارت و بھره
کشی ندارد و اعتصاب ما دقيقا
برعليه موجوديت نظام آنھاست.
مسئله اما اينست که سياست
درايران به مرحله ای رسيده است
که اعتصاب به سالح استراتژيک
تبديل شده است .طبقه کارگر بايد
اين نکته را بيش از پيش دريابد*.

شماره ٧٠

در سنندج
به استقبال روز جھانى کودک رفتند
تعدادى از خانواده ھا در سنندج به استقبال روز جھانى کودک
رفتند .آنھا مبادرت به برپائى يک نمايشکاه نقاشى از کارھاى
کودکان در خانه کرد سنندج کردند .اين نمايشگاه از تاريخ ١١
مھرماه آغاز شده و تا  ١۶مھرماه ادامه دارد .نقاشيھاى اين
نمايشگاه توسط  ٩دختر در سن  ۵الى  ١۶سال کشيده شده است.
اين نمايشگاه از جانب خانواده ھاى کودکان و معلمان آنھا تدارک
ديده شود و ھزينه آن تماما توسط خود آنھا پرداخت شده بود.
ھدف اين اقدام اينطور اعالم شده که کودکان نتيجه زحمات و
کارھايشان را ببينند و ھمينطور ديگر خانواده ھا را تشويق کنند
که در راه افزايش خالقيت کودکان تالش کنند.

حزب تالشھاى مردم آزاديخواه و انساندوست براى ارتقاى
فرھنگ جامعه در قبال کودکان و احقاق حقوق کودکان را ارج
ميگذارد و روز جھانى کودک را به کودکان دنيا و ھمه
طرفداران دنيائى شاد و آزاد و انسانى تبريک ميگويد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١۴مھر  ۶ – ١٣٨٧اکتبر ٢٠٠٨

اعدام نه!
دھھا کودک و تعداد بسيار بيشترى زن و
مرد در ايران زير حکم اعدام قرار دارند .در
آستانه  ١٠اکتبر 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.
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صفحه 3

مقابله با فرھنگ عقب مانده نگاه
به کودکان بدون خانواده بعنوان
يتيم و غيره.

مراسم روز کودک در سنندج
برگزار شد!
امروز مراسم روز جھانی کودک
در خانه کرد شھر سنندج از
ساعت  3الی  5و  30دقيقه با
شرکت حدود  1000نفر برگزار
شد .موسسه ھوراز ،کانون دنيای
شاد برای کودکان ،کانون يک
دنيای بھتر برای کودکان ،و
کانون نويسندگان کرد در
برگزاری اين مراسم سھيم بودند.
آفيشھای مراسم ديروز بطور
گسترده در سطح شھر پخش شده
بود.

 -۵ممنوعيت اکيد ھر نوع تنبيه
و آزار کودک در خانواده و
جامعه .ممنوعيت ھر نوع
زندانى و شکنجه کودکان .توقف
فورى اعدام کودکان.

کودکان سخنرانی کرد.
در ادامه قطعنامه مراسم قرائت شد.
در ادامه فواد کيخسروی در باره
پيمان نامه حقوق کودک دقايقی
سخن گفت .مراسم با برنامه
سرگرمی و اھدای جايزه به کودکان
ادامه يافت .ھمينطور آھنگھای
شادی توسط اميد امانقلی خواننده
جوان اجرا ميشد .مراسم در فضائی
شاد برای کودکان پايان يافت.
بندھای قطعنامه اين مراسم بقرار
زير بودند:
...

کودکان ،طيف جوان و خانواده ھا
ترکيب شرکت کنندگان را تشکيل
ميدادند .دراين مراسم تعدادی از
کارگران کارخانه ھای سنندج
ھمراه با خانواده ھايشان شرکت
داشتند .باندرولھا و شعارھائی در
حمايت از حقوق کودکان در محل
مراسم نصب شده بود.

 -١تامين بدون قيد و شرط امنيت،
آسايش و رفاه کودکان.
 -٢توقف فورى ھر نوع خشونت

عليه کودکان .قانون بايد در قبال
خشونت عليه کودک صريح و بى
تفسير باشد.
ابتدا فلور محمد پور دبير ھمايش
به شرکت کنندگان خوش آمد گفت
و در ادامه نمايشنامه ای اجرا شد.
اميد عابدی مقاله ای در مورد
کودکان خيابانی قرائت کرد و
سيمين چايچی در باره ادبيات

 -٣ممنوعيت اکيد کار حرفه اى
کودکان .دفاع صريح قانون جامعه
از ممنوعيت کار حرفه اى کودکان
و مقابله قاطع با نقض آن.
 -۴آموزش و پرورش ،سالمتى و
بھداشت رايگان و با استاندارد باال
براى ھمه کودکان.

شماره ٧٠

 -۶سرپرستى کودکان بى
سرپرست توسط نھادھائى
ذيصالح و قابل بررسى و
کنترل با ھزينه و حمايت دولت.

 -٧حقوق کودک "ايرانى و غير
ايرانى" نميشناسد .کودک مليت و
مذھب و ايدئولوژى ندارد .کودکان
موسوم به مھاجر بايد از کليه
امکانات شايسته يک زندگى
انسانى براى کودکان برخوردار
شوند.
 -٨ممنوعيت دست اندازى به بدن
کودکان زير پوشش سنت و
فرھنگ .ممنوعيت ختنه کودکان.
حزب تالش جنبش حقوق کودک
را ارج مينھد و به شرکت کنندگان
و برگزار کنندگان اين مراسم
درود ميفرستد.
روز جھانی کودک مبارک!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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در ابت دای ق رن ب ي س ت و ي ک م ،در دل ع ظ ي م ت ري ن ان ق الب ات
تکنولوژيک ،ھستی و زندگی ميليونھا کودک را به دست ب ي رح م
بازار آزاد و سود آوری سرمايه سپرده ان د .م وق ع ي ت ک ودک در
جھان کنونی يکی از س ي اھ ت ري ن ع رص ه ھ ای ع م ل ک رد ن ظ ام
سرمايه داری است .اما در ج وام ع ع ق ب اف ت اده و م ذھ ب زده،
محروميت و اذيت و آزار و فرودستی کودکان در زش ت ت ري ن و
خشن ترين شکل خودنمايی ميکند .تجاوز اسالمی به دخ ت ران ٩
ساله ،تحميل حجاب اسالمی بر کودک ان ،اع م ال س ي س ت م ک ث ي ف
آپارتايد جنسی ،محروميت کودکان دختر از بس ي اری از اب ت داي ی
ترين امکانات آموزشی و تفريحی و ورزشی ،عرصه ھای دي گ ر
محروميت کودکان است.
اين جھان ضد کودک را بايد زير و 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.
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خاوران :آيا با لغو مجازات اعدام،
درجه ى جنايت در جامعه باال
نخواھد رفت؟

مجازات اعدام
شنيع ترين شکل قتل عمد است
کمونيست
حزب
خاوران:
کارگرى در اسناد خود به
صراحت از ضرورت لغو اعدام
سخن گفته است ،اما شما از چه
زاويه و نگاھى و با چه تحليلى
لغو اعدام را ضرورى ميدانيد؟
منصور حکمت :مجازات اعدام
اسم دولتى کلمه کشتن است .افراد
يکديگر را به قتل ميرسانند ،اما
دولتھا افراد را به "اعدام" محکوم
ميکنند .خواست لغو اعدام و
ممنوعيت قتل نفس ھردو از يکجا
مايه ميگيرد ،مخالفت با کشتن
عامدانه و آگاھانه و با نقشه قبلى
کسى توسط کس ديگر .اينکه
يکسوى اين قتل يک دولت و يا
يک مرجع فائقه سياسى است
کوچکترين تغييرى در اين
واقعيت نميدھد که ما با يک قتل
عمد طرفيم .مجازات اعدام
وقيحانه ترين و کثيف ترين شکل
قتل عمد است .چون يک نھاد
سياسى ،جلوى روى مردم ،با
اعالم قبلى ،از قول جامعه ،در
نھايت حق بجانبى ،در نھايت
خونسردى ،تصميم به کشتن کسى
ميگيرد و روز و ساعت واقعه را
ھم اعالم ميکند.
خاوران :با لغو مجازات اعدام،
جنايتکاران قاتل چگونه بايد کيفر
ببينند؟
منصور حکمت :سوال جالبى
است .با لغو مجازات اعدام ھمان
اول جلوى يک قاتل عمده ،يعنى
دولت ،که ھيچوقت ھم بخاطر قتل
نفس کيفر نديده است گرفته
ميشود .سوال شما اين تصور را
بوجود مياورد که گويا مجازات
اعدام را براى کيفر دادن قاتلين
ابداع کرده اند .يا گويا اين
مجازاتى است که قانونگذاران
پس از غور و تفحص با جرم قتل
متناسب يافته اند .اما مجازات
اعدام ربطى به مساله قتل در
جامعه ندارد .تاريخ خودش را
دارد .حقوق و قدرت دولتھاى

امروز در برابر اھالى ،امتداد حقوق
و قدرت دولتھاى ديروز است .وقتى
آغا محمد خان قاجار تمام اھالى يک
شھر را کور ميکند و ميکشد،
مشغول کيفر دادن کسى بخاطر
جرمى نيست .وقتى اسب دزد را در
آمريکا دار ميکشند و يا سرباز
فرارى را اعدام ميکنند ،مشغول
کيفر دادن کسى به معنى قضايى
کلمه نيستند .بلکه صاف و ساده
دارند مردم را سرجايشان مينشانند،
دارند مردم را به تمکين به مقررات
و دستورات وادار ميکنند .دارند
ارعاب ميکنند .دارند حکومت
ميکنند .در ھمين جھان امروز اعدام
فقط کيفر قتل نيست ،کيفر سکس
غير مجاز ،کيفر احتکار ،کيفر
اعتقاد به مرام اشتراکى ،کيفر
تشکيل احزاب مخالف ،کيفر طنز
کردن خدا و پيغمبر و امام ،کيفر
ھمجنس گرايى و غيره ھم ھست.
کشتن اھالى ،از ابتداى جامعه داراى
حاکميت ،يک رکن به تسليم کشيدن
مردم بوده و ھنوز ھم ھست.
تاريخچه مجازات اعدام نه در
مباحثات حقوق قضايى درباره
جنايت و مکافات ،بلکه در تاريخ
حاکميت طبقاتى و دولت است.
امروز ھم دولت ھا شھروندانشان را
ميکشند .بايد جلوى اين را گرفت.
ميپرسيد اگر مجازات اعدام نباشد
بايد با قاتلين چه کرد .کشتن قاتل
تکرار قتل است .ما ميگوئيم اين
يک کار را بھيچوجه نميشود کرد.
اينکه چه کار ديگرى ميشود کرد
بستگى به فلسفه قضايى جامعه
دارد .در ھمين سيستم موجود
ميتوان قاتل را حبس کرد .در يک
جامعه ايده آل شايد بشود مردم را از
تکرار جرم توسط او مصون کرد،
تالش کرد قبح کارش را به او
فھماند ،بدون آنکه حتى الزم باشد
آزادى اش را ھم از او سلب کنند.
در يک جامعه ايده آل شايد بشود
کارى کرد که قتل عمد رخ ندھد.
خاوران :حزب کمونيست کارگرى
ايران با پاسداران و شکنجه گرانى
که در درگيريھا اسير مى شوند ،در
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صورتيکه ثابت شود دستشان
بخون مردم آلوده است چگونه
رفتار خواھد کرد؟
منصور حکمت :در قوانين مورد
نظر ما اعدام و حبس ابد نيست.
قاعدتا اين آدمھا را بايد به حبس
محکوم کرد و رويشان کار کرد
شايد بتوانند روزى به آغوش
جامعه برگردند و کارى کنند
مردم ببخشندشان.
خاوران :با اعدام نکردن قاتل،
عدالت درباره ى خانواده مقتول
چگونه اجراء مى شود؟
منصور حکمت :اينکه خانواده
مقتول صاحب خون است ،و
عدالت ،طلبى است که خانواده
مقتول از جامعه دارد ،يک
مفھوم عشيرتى و عقب مانده و
غير قابل پذيرش است .غم و داغ
خانواده مقتول انکار ناپذير است.
اما اگر اعدام بخاطر تسکين غم
و داغ افراد مجاز باشد ،چرا
خود قتل به بھانه احساساتى
مشابه مجاز نيست؟ آيا کسى که
توسط ديگرى تحقير و خرد شده،
خانه خراب شده ،معتاد شده،
ورشکست شده ،دربدر شده،
ميتواند براى تسکين احساس تلخ
درونى خود دست به قتل او
بزند؟ آيا دولت آدمکش مجازى
است که افراد براى گرفتن انتقام
به آن مراجعه ميکنند؟ آيا عدالت
مفھومى است که جاى انتقام
عشيرتى نشسته است؟ در مورد
مفھوم عدالت شايد بايد در
فرصت ديگرى بيشتر حرف زد.
اين مقوله آنقدرھا که بعضى فکر
ميکنند ابژکتيو و ماوراء طبقاتى
نيست.

منصور حکمت :خير .برعکس.
ھمانطور که گفتم ھمان اول کار
جلوى يک ليست باالبلند قتل ھاى
دولتى گرفته ميشود .دادگسترى و
دولت آمريکا پرکارترين قاتل
حرفه اى آن کشور است .لغو
مجازات اعدام مانند اينست که
 ١٥٠قاتل سريال يکجا دستگير
شده باشند! ثانيا ،جامعه اى که
کشتن انسانھا را مطابق قانون
مجاز کرده باشد ھرگز نميتواند
جلوى تکرار ھمين عمل در ميان
اھالى را بگيرد .لغو حکم اعدام و
اعالم ارزش جان آدمى ،اولين گام
در مبارزه با فرھنگ آدمکشى در
جامعه است .آمارھاى رسمى ھم
به روشنى نشان ميدھد که در ھلند
و اسکانديناوى و انگلستان که
مجازات اعدام ممنوع است ،آمار
قتل )به نسبت جمعيت( به مراتب
کمتر از آمريکاست.
خاوران :بنظر شما مجازات
جنايتکاران براى رسيدن به چه
ھدفى بايد انجام گيرد؟
منصور حکمت :نميدانم آيا اصوال
کلمه مجازات کلمه خوبى براى
يک سيستم قضايى انسانى ھست يا
خير .بنظر من ،بحث پيشگيرى و
از بين بردن زمينه ھاى اجتماعى
و اقتصادى و فرھنگى جنايت به
کنار ،اوال ،جامعه بايد با حداقل
اعمال خشونت و با حداقل سلب
اجازه زندگى متعارف از
مجرمين ،خود را از تکرار جرم
توسط آنھا مصون کند .ثانيا ،کمک
کند اين افراد متحول بشوند .بنظر
من مجازاتھاى انتقامى و عبرت
آموزانه بايد لغو بشود .بايد بجايى
برسيم که جامعه چنان از خشونت
فاصله بگيرد که به موارد خشونت
مثل بالياى طبيعى رفتار کند ،به
کمک قربانيان بشتابد ،سعى کند از
موارد بعدى آن جلوگيرى کند و يا
خسارات آن را به حداقل برساند،
بى آنکه کسى را به رسم قربانى
در آتشفشان بياندازد و يا به دريا
تازيانه بزند.
صفحه 5
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مجازات اعدام
شنيع ترين شکل قتل عمد است...
خاوران :اگر لغو مجازات اعدام،
يکى ھم به دليل ارزش نھادن به
گوھر انسان و حق حيات آن
است ،در آنصورت خواست
آزادى زندانيان سياسى اى که در
اثر عملياتشان انسانھاى بى گناه
کشته شده اند ،چگونه بايد دنبال
شود؟ مثال با مبارزى که در اثر
بمب گذارى در اتوبوس و يا
مکانى ديگر ،موجب کشته شدن
يک يا چند نفر شده است چه بايد
کرد؟ آيا بايد خواستار آزادى او
شد؟
منصور حکمت :من آدمى را که
در اتوبوس و ھواپيماى مردم
بمب گذاشته باشد مبارز اطالق
نميکنم .متاسفانه در يک دوره
معين اين روش در برخى
جنبشھاى حق طلبانه باب شد و
بعد توسط برخى جنبشھاى
ارتجاعى به يک ھنر آدمکشى
تحت لواى سياست ارتقاء داده شد.
يک فرمول کلى در قبال اينھا
ندارم .بستگى به دولتى دارد که
اينھا با آن در حال جنگ ھستند.
بستگى به موازين قضايى کشور
مربوطه و مشروعيت حقوقى آن
دارد .بستگى به شرايط وقوع اين
اتفاق دارد .بنظر من پرونده
بمبيست ھايى که به اھداف غير
نظامى حمله کرده اند يک پرونده
سياسى نيست .ممکن است دالئل
مخففه سياسى براى وقوع جرم
ارائه و بشود و حتى ترتيب اثر
داده بشود ،اما خود پرونده يک
پرونده سياسى نيست .منتھى يک
چيز را يادآورى کنم .اگر بنا باشد
کسانى را که با بمب به مردم غير
نظامى حمله کرده اند بگيرند و
محاکمه کنند ،ھفت ھشت رئيس
جمھور و نخست وزير غربى و
صدھا بوروکرات و ژنرال و
فرمانده آمريکايى و اروپايى در
رديف اول متھمين خواھند بود.
من فرقى ميان تيموتى مک واى
که در اوکالھما آن جنايت عظيم
را کرد با کسانى که بمب روى
پناھگاه و خانه و مدرسه مردم
بغداد انداختند و آن ھمه را کشتند
نمى بينم.

خاوران :اگر جواب منفى است در
آنصورت چه قدرتى بايد او را
محاکمه کند؟
منصور حکمت :قدرتى که از نظر
حقوقى مشروعيت داشته باشد.
حکومت ھاى استبدادى بنا به
تعريف مشروعيت ندارند .بنظر من
براى محاکمه ژنرال شوارتسکف ھا
و بن الدن ھا ميتوان در ھمين جھان
بورژوايى ھم دادگاھھاى قابل قبولى
يافت يا ايجاد کرد.
خاوران :اگر جواب مثبت است در
آنصورت تعريف شما از زندانى
سياسى چيست؟
منصور حکمت :بنظر من دو مقوله
زندانى سياسى و اسير جنگى وجود
دارد که ھردو به اين بحث مربوط
است .زندانى سياسى کسى است که
بجرم مخالفتش با دولت مربوطه
زندانى شده است .زندانى سياسى بنا
به تعريف بايد آزاد بشود .محاکمه
اى نبايد در کار باشد .کسى که عليه
حکومتى فعاليت سياسى کرده است
اصال نبايد دستگير بشود .اسير
جنگى ھم جرمى نکرده و نبايد از
حقوق مدنى خود و از جمله آزادى
خود محروم بشود .و اين فقط
موضوعى ميان دولت ھا نيست.
بنظر من اعضاى سازمانھاى
چريکى که به دولتھا اعالم جنگ
داده اند و در عمليات نظامى
دستگير ميشوند بايد از حقوق
اسراى جنگى برخوردار باشند.
قوانين موجود بايد عميقا به نفع اين
اسرا تغيير کند .بنظر من زندانى
کردن فرد و جلوگيرى از زندگى
متعارف او بايد ممنوع باشد .اما
ميتواند قوانينى وجود داشته باشد که
تا پايان جنگ و يا تا مطمئن شدن از
عدم تمايل فرد به شرکت مجدد در
جنگ ،مانع الحاق مجدد او به
ارتشش بشود .و باالخره قطعا مقوله
اى به اسم جنايت جنگى داريم .اين
مقوله بايد جدا باز تعريف بشود و
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تمام مواردى که نيرويى افراد
غير نظامى و وسائل زيستى و
رفاھى آنھا را مورد تعرض
قرار ميدھند را در بر بگيرد .در
اين سالھاى اخير شاھد
وسيعترين جنايات جنگى توسط
ارتشھاى دول غربى و محلى در
کشورھاى مختلف ،مانند عراق
و يوگسالوى ،بوده ايم.
جنايتکاران جنگى بسيارى
امروز بعنوان رھبران و
قھرمانان ملى و فرزندان
وطنپرست ملل و اقوام مختلف
راست راست ميان مردم راه
ميروند که ميبايست شاھد
محاکمه آنھا باشيم.
خاوران :علل اصرار و اشتياق
مسلمانان بنيادگرا به کشتن و
حذف فيزيکى مخالفان خود
بويژه دگرانديشان را در چه

ميدانيد؟
منصور حکمت :اينکه آيا کسى
اول به آدمکشى عالقمند ميشود و
بعد مسلمان بنيادگرا ميشود و يا
برعکس اول مسلمان بنيادگرا
ميشود و بعد به حکم شرع انور
آدمکش ميشود ،چيزى است که من
ابزار تحقيق و موشکافى در آن را
ندارم .ولى مطمئنم پاسخ يکجايى
در ھمين يک جمله شما نھفته
است.
٭٭٭
اين مطلب در شماره  ٧فصلنامه
خاوران ،نشريه سازمان دفاع از
زندانيان سياسى ايران ،پائيز
 ١٣٧٩با عنوان "چرا مجازات
اعدام؟ نگاه منصور حکمت به
مقوله لغو اعدام" بچاپ رسيده
است.

تقدير و تشکر
بار ديگر کمونيستھا و انسانھای آزاديخواه يک صحنه بسيار زيبا در
يک شرايط دھشتناک دوران پناھندگی در کشور ترکيه آفريدند.
از سال  ۵۶در يک مبارزه نابرابر با تمام سختيھا و خوشيھايش با نظام
کثيف اسالمی به عنوان يک کمونيست سھيم بودم .منتھا رنجی که در
اين مدت بيست روزه به دليل بيماری ھمسرم سھيال بردم معادل تمام
اين سالھای مبارزه ام بود .برای تسلی اين درد در شرايطی که سھيالی
من از درد به خود ميپيچيد از طرف رفقا و دوستان تنھا نمانديم .شبانه
روز جويای حال سھيال بودند .بدين وسيله از تمام رفقايم در حزب
اتحاد کمونيسم کارگری که سنگ تمام در نجات جان سھيال گذاشتند از
صميم قلب تشکر ميکنم.
در حال حاضر بيماری سھيال بسرعت رو به بھبودی است ولی بايد
مداوا را با جديت ادامه دھيم و ھمچنين از اعضای حزب حکمتيست در
وان به خصوص مسئول بی مرز ترکيه ساالر کردار و ھمسرش ،از
دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب ،از اعضای داخل کشور حزب
اتحاد و خصوصا ً نيما انصاری عزيزم که با مشاوره پزشکی خود نقش
بسيار مھمی در نجات سھيال داشت و از تمام کسانی که در اين دوران
سخت ھمراه من بودند تشکر ميکنم.
کيوان صديق از ترکيه
کيوان عزيز،
خبر بشدت خوشحال کننده و مسرت بخش است .از جانب خودم و
رفقای حزب آرزوی سالمتی و تندرستی و بھبودی کامل را برای رفيق
سھيالی عزيز داريم.
با احترام ،سياوش دانشور
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بحران عميق اقتصادی
و لزوم بازگشت به مارکس
آذر ماجدی
بحران اقتصادی سرمايه داری
جھانی روز به روز عميق تر می
شود .بنظر می رسد که تالش
ھای دولت ھای بورژوايی برای
نجات سرمايه و برگرداندن
"اعتماد" به سيستم تاکنون راه به
جايی نبرده است .ميليارد ھا دالر
قرار است برای نجات بانک ھا و
بازار سھام و سرمايه مالی در
سيستم پمپ شود .فقط دولت
آمريکا پس از صرف 300
ميليارد دالر برای نجات دو
کمپانی بزرگ وام ھای مسکن،
اليحه ای را در کنگره و سنا به
تصويب رساند تا  700ميليارد
دالر ديگر از پول مردم عادی
آمريکا را به جيب ھای گشاد
سرمايه مالی بريزد .دولت
انگلستان که سال گذشته ،زمانی
که تازه اولين طاليع بحران
جاری برای عموم بارز می شد،
بانک "تورترن راک" را دولتی
کرد ،امروز قول داده است که
 50ميليارد پوند )نزديک به صد
ميليارد دالر( را برای نجات يا
نيمه دولتی کردن دو بانک بزرگ
بريتانيا اختصاص دھد .ايرلند و
سپس ايسلند کامال در بحران و
ورشکستگی فرو رفته اند.
روسای دولت اروپای واحد و
سپس وزرای مالی اين کشورھا
برای راه يابی ،پشت درھای بسته
مالقات کردند و تصميم گرفتند که
ميليارد ھا دالر ديگر صرف
نجات سرمايه و عمال دولتی
کردن بانک ھای ورشکسته کنند.
اما ھر روز ارزش سھام بيشتر و
بيشتر افت می کند و نابسامانی،
عدم اطمينان و ھراس از آينده بر
ھمه جھان حاکم می شود .بحران
اقتصادی که ابتدا بروز شديد آن
را در آمريکا و سپس در اروپا
شاھد بوديم ،اکنون به ژاپن و
کشورھای "در حال رشد" نير
رخنه کرده است .اقتصاد دنيا در
بحران است .سرمايه جھانی در
بحران عميق دست و پا می زند.

طی چند ماه اخير ھزاران نفر در
کشورھای غربی بيکار شده اند.
قيمت سوخت و غذا و کاالھای
اساسی بشدت افزايش يافته است.
بسياری خانه ھای خود را از دست
داده اند .فقر گسترده در مقابل
چشمان مردم قرار گرفته است .در
آمريکا ھمه از بحران دھه 30
ميالدی سخن می گويند .عليرغم
تالش بسيار دولت بورژوايی و
رسانه ھا و آکادميسين ھای کاسه
ليس که می کوشند با تحليل ھای
خوش بينانه" ،اعتماد" را به سيستم
بازگردانند ،ھمه می دانند که شرايط
بسيار سختی در مقابل مردم قرار
گرفته است .ايدئولوگ ھای
بورژوايی به صف شده اند تا
سرمايه و سرمايه داری را از زير
تيغ حمله نجات دھند و تقصير را بر
گردن ،مدير عامل ھای حريص،
"وام ھای آلوده" ،بی حساب و
کتابی بازار سھام و بخش مالی
بياندازند .ھمان مدافعين سرسخت و
سينه چاک بازار آزاد و فارغ از
دخالت دولت و قانون گذاری ،اکنون
با حق بجانبی خاصی به دولت ھای
متبوع خود برای عدم دخالت سريع
تر انتقاد می کنند .در پشت نگرانی
ھای عميق اقتصادی و اجتماعی
ناشی از اين دور بحران ،رياکاری
ايدئولوگ ھای بورژوازی تحير
برانگيز است.
ريشه بحران
ابتدا به چند نکته ظاھرا حاشيه ای
ولی در واقع اساسی بايد اشاره کرد.
 -1بورژوازی جھانی می کوشد از
کلمه بحران پرھيز کند .گويی يک
توافق نامه امضاء کرده اند تا
ھيچيک از اين نام "شيطانی"
استفاده نکنند .طی اين چند ماه اخير
ھزاران ساعت برنامه راديو-
تلويزيونی به تحليل وضعيت
اقتصادی خطير جاری اختصاص
يافته است؛ صدھا صفحه در اين
زمينه در ژورنال ھای مختلف به
زبان ساده و آکادميک نوشته شده
است .تحليل گران ژورناليست و
آکادميک و مخازن فکری

بورژوازی در مورد شرايط
اقتصادی کنونی و داليل و
عواقب آن سخن گفته اند .اما
ھيچيک از بحران نام نمی برند.
 -2می کوشند دامنه بحران را
صرفا به عرصه مالی و نه کل
سيستم اقتصادی ،يعنی سرمايه
داری ،محدود کنند .چرا؟
ھمه از "اعتماد" سخن می
گويند .ظاھرا از اعتماد منظور
شان بازگشت اعتماد "مصرف
کنندگان" به سيستم بانکی و مالی
برای عادی کردن شرايط است.
گفته می شود بايد اعتماد دوباره
جلب شود تا ھم سرمايه داران
جرئت کنند سرمايه گذاری کنند
و ھم مصرف کنندگان جرئت
کنند پولشان را خرج کنند .بوش
بعنوان سخنگوی کابوی مسلک
نئو کنسرواتيسم ،در مصاحبه
مطبوعاتی ديروز خود عاجزانه
از بازگشت اعتماد برای خروج
از "انجماد" مالی سخن می
گفت .اما در واقعيت امر اين
اعتماد فراتر از جرئت در
مصرف و سرمايه گذاری است.
بورژوازی شديدا نگران از
دست رفتن اعتماد مردم به
سيستم سرمايه داری است.
ميليون ھا دالر ھزينه تبليغات
ايدئولوژيک برای از تيررس
حمله خارج کردن نظام
مصرفمی شود.
مدير عامل ھای کالش و دزد را
قربانی می کنند تا اساس نظام
سرمايه داری را نجات دھند.
حرص مدير عامالن و بورس
بازی ھای غيرمسئوالنه را به
باد انتقاد می گيرند ،تا حرص و
آز خصلتی سرمايه را از زير
انتقاد کارگران و زحمتکشان و
مردم عادی بدر برند .مسخره
است .تمام سيستم سرمايه داری
بر حرص و آز برای سود و
سود بيشتر پايه گذاری شده
است .ھمواره از انگيزه سود
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بعنوان "سالم ترين و طبيعی
ترين" انگيزه تحرک بازار و
الجرم اقتصاد قوی و شکوفا سخن
می رود .ايدئولوگ ھای
بورژوازی در وصف انگيزه
سود ،بعنوان طبيعت انسان و
اقتصاد سالم ،ھزاران صفحه سياه
کرده اند ،تا به من و شما بقبوالنند
که به اين غريزه غير بشری و به
اين سيستم اقتصادی ماقبل تاريخ
تسليم شويم و تمکين کنيم .حال از
اين چکمه ليسان می شنويم که
حرص و آز عده ای سود پرست
دنيا را در پرتاب فقر و گرسنگی و
بی خانمانی قرار داده است! اين
ايدئولوگ ھای کاسه ليس برای
سيستم سرمايه داری و بورژوازی
نقش دو خردادی ھا برای رژيم
اسالمی را بازی می کنند .تالش
برای نھفتن ريشه واقعی بحران،
علت اصلی فالکت و بدبختی و
اسارت مردم ،ابعادی ھولناک و
مسخره بخود گرفته است.
لذا اساسی و حياتی است که ما نام
واقعی اين شرايط را با صدای رسا
اعالم کنيم و علت پايه ای و واقعی
اين وضعيت ،صرفنظر از مسائل
حاشيه ای تر جاری را روی ميز
بگذاريم .وضعيت اقتصادی
موجود ھمانا فعليت يافتن بحران
اقتصادی دوره ای نظام سرمايه
داری است که مارکس در کتاب
سرمايه به روشنی و به شکلی
علمی توضيح داده است .منصور
حکمت بر مبنای تحليل مارکس در
کاپيتال علت بحران ھای دوره ای
سرمايه داری را چنين توضيح داده
است:
"بروز بحران ھای دوره ای در
نظام سرمايه داری بطور کلی
ناشی از تناقضات درونی پروسه
انباشت سرمايه است ،و ھر
بحران ،با انباشت ،تراکم و تمرکز
سرمايه ،ھر بار با ابعادی وسيعتر
و عميقتر از بحران قبل ظھور می
کند .در پايه ای ترين سطح ،قانون
گراش نزولی نرخ سود مبنای کليه
بحران ھای اقتصادی جامعه
سرمايه داری است .گرايش نزولی
نرخ سود )در کل سرمايه
اجتماعی( نتيجه ناگزير پروسه
انباشت سرمايه است .مارکس
مشخصا نشان
صفحه 7
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بحران عميق اقتصادی
و لزوم بازگشت به مارکس...
می دھد که ھمگام با انباشت،
ترکيب ارگانيک سرمايه )در کل
نظام توليدی( ناگزير افزايش می
يابد .افزايش ترکيب ارگانيک
سرمايه به اين معنی است که
نسبت سرمايه ثابت )بخشی از
سرمايه که صرف خريد وسايل
توليد می شود( به سرمايه متغير
)بخشی از سرمايه که صرف
خريد نيروی کار می گردد(
مستمرا افزايس می يابد... .
تناقض مھلک نظام توليد سرمايه
داری در اين واقعيت نھفته است
که افزايش ترکيب ارگانيک
سرمايه )که ھمانطور که گفتيم
بيانگر افزايش قدرت توليدی کار
انسانی است( ناگزير گرايش
نزولی نرخ سود را باعث می
گردد....
بحران نشانه آن است که گرايش
نزولی نرخ سود بالفعل شده و
سود سرمايه عمال کاھش يافته
است .سرمايه ھای مختلف عمال
به جان ھم می افتند ،رقابت تشديد
می شود ،بسياری از سرمايه
داران ورشکسته می شوند ،از
سوی ديگر کل طبقه سرمايه دار
برای تشديد استثمار و توليد
ارزش اضافه بيشتر به سطح
معيشت طبقه کارگر يورش می
برد و تضاد احتماعی کار و
سرمايه ،در ھمه ابعاد خود حدت
می گيرد .خصلت دوره ای
بحران ناشی از خصلت دوره ای
بالفعل شدن گرايش نزولی نرخ
سود است .دوره ای بودن بحران
از آنروست که گرايش نزولی
نرخ سود خود را ،نه بصورت
کاھش مستمر ،تدريحی و عملی
نرخ سود سرمايه ،بلکه بصورت
کاھش سريع و متناوب آن ،در
مقطع ھای معين ،پس از دوره
ھای چند ساله ثبات و يا حتی
افزايش عملی ،آشکار می کند.
)منصور حکمت ،نظری به
تئوری مارکسيستی بحران،...
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اين تحليل پايه ای علت بحران
جاری سرمايه داری است .بحران
سرمايه داری در قرن نوزدھم ،در
دھه  30ميالدی ،در دھه  70و
اکنون در دھه اول قرن بيست و يک
ھمه دارای يک علت پايه ای و
ريشه ای است که مارکس به
روشنی در کتاب کاپيتال تبينن کرده
است) .برای توضيح بيشتر و دقيق
تر به جلد سوم کاپيتال رجوع کنيد و
يا اثر فوق از منصور حکمت را
مطالعه کنيد (.اين بحث احتماال از
جانب برخی با صفت "کلی گويی"
توصيف می شود .اما کاربرد اين
صفت صرفا اثبات اين نکته است
که ايدئولوگ ھای بورژوازی با
تالش برای پيچيده جلوه دادن قوانين
بازار ،با بھم بافتن زمين و آسمان
برای در بردن ريشه و علت العلل
مصائب ،موفق شده اند اذھان را مه
آلود کنند .اگر سرمايه داری جھانی
امروز با چنين بحرانی دست و پنجه
نرم می کند ،علت اش ھمان بالفعل
شدن گرايش نزولی نرخ سود است.
توضيحات و مسائل ديگر حاشيه ای
اند و در بھترين حالت ميتوانند
وجوه شکل بروز بحران جاری و يا
علت عمق و گستردگی آن را
توضيح دھند ،نه علت وجودی آنرا.
ويژگی بحران جاری
عليرغم شريک بودن بحران جاری
با کليه بحران ھای دوره ای سرمايه
داری ،در علت واقعی بروز و
فعليت يافتن بحران ،اين بحران
ويژگی ھای خود را دارد .اوال،
بسيار عميق تر از برخی بحران
ھای ديگر قرن پيش است ،فرضا،
دھه  70ميالدی؛ ثانيا ،ابعاد آن
بسيار گسترده و عمال جھانی است.
داليل متعددی ميتواند عمق و شدت
و حدت اين بحران را توضيح دھد.
اما دو فاکتور مھم چنين است.
مارکس تاکيد می کند که ھر بحران
عميق تر و شديد تر از بحران ھای
پيشين ظھور می کند .لذا يک دليل
اصلی شدت و گسترش بيشتر اين
بحران در تناقضات خود نظام
سرمايه داری نھفته است .علت
ديگر توانايی به تعويق انداختن

بحران در دھه ھای اخير توسط
بورژوازی جھانی است.
مارکس از گرايش نزولی نرخ
سود سخن می گويد .منصور
حکمت به اين مساله می پردازد:
"سوال اساسی اينست که چه
عواملی باعث می شود که
گرايش نزولی نرخ سود ،با
توجه به اينکه ترکيب ارگانيک
سرمايه مستمرا افزايس می يابد،
اثر خود را نه بگونه ای مستمر،
بلکه متناوبا به فعل درآورد؟
بعبارت ديگر در فاصله دو دوره
بحران ،چه عواملی از کاھش
عملی نرخ سود جلو می گيرد و
به اين ترتيب تنزل نرخ سود را
به يک گرايش تبديل می
کند؟" )ھمان منبع ،ص (140
)مارکس در فصل  14جلد سوم
سرمايه به عوامل خنثی کننده
گرايش نزولی نرخ سود می
پردازد(.
لذا بايد به اين سوال پاسخ داد:
چه عواملی طی دھه ھای اخير
موجب خنثی کردن گرايش
نزولی نرخ سود شده و وقوع
بحران را به تاخير انداخته است؟
به طرق زير ميتوان گرايش
نزولی نرخ سود را خنثی کرد:
"تشديد استثمار ،کاھش دستمزد
کارگران به سطحی نازل تر از
ارزش واقعی نيروی کار ،ارزان
شدن عوامل سرمايه ثابت ".اما
بايد توجه داشت که اين تحرکات
و اقدامات صرفا موجب به تاخير
افتاده بحران و نه حذف آن می
شود .در دو سه دھه اخير
بورژوازی به تمام اين روش ھا
دست زده است .انقالب
تکنولوژيک دھه ھای اخير يک
نقش اساسی در اين رابطه بازی
کرده است .دنيا در اثر اين
انقالب ايدئولوژيک دگرگون شده
است .لذا بورژوازی با دستيابی
بشر به تکنولوژی کامال نوين
موفق شد به سودھای افسانه ای
دست يابد ،فاصله فقير و غنی را
در جھان به ابعادی باورنکردنی
گسترش دھد و بحران اجتناب
ناپذير را به تاخير بياندازد.
دست يابی به بازار ھای جديد
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يکی ديگر از اين عوامل خنثی
کننده بود .بدنبال سقوط بلکوک
شرق ،که بدنبال به بحران
درغلطيدن سرمايه داری دولتی،
فعليت يافت ،سرمايه با سرعت و
در ابعادی گسترده به بازارھای
تازه ،با نيروی کار بسيار ماھر و
ارزان ،صادر شد .دھه  90شاھد
نفوذ سرمايه از گوشه و کنار
جھان به بلوک شرق سابق بود.
اين واقعيت يک عامل مھم خنثی
کردن گرايش نزولی نرخ سود و
در عين حال گسترش شدت و عمق
بحران جاری است .سرمايه داری
يک سيستم کامال متناقض است.
ھمان فاکتوری که باعث رشد و
قدرت اش می شود ،خود عامل
نزول و افول آن نيز می گردد.
بعالوه ،بورژوازی در کشورھای
غربی عمال دستمزد واقعی
کارگران را کاھش داد و استثمار
مطلق را افزايش روز کار تشديد
کرد .طی ربع قرن اخير بسياری
از دستاورد ھای طبقه کارگر در
غرب بازپس گرفته شده است.
کاھش بيمه ھای اجتماعی ،بيمه
بيکاری ،افزايش ساعات کار ،در
شرايطی که بخشی از طبقه کارگر
توانسته بود به  35ساعت کار در
ھفته دست يابد ،و کاھش
دستمزدھا ،از طريق تشديد رقابت
در ميان نيروی کار ،اقدامات
بسيار مشخص و عريان
بورژوازی بمنظور کاھش دستمزد
طبقه کارگر است.
مسائل ديگر ،از جمله جنگ ھای
متعدد در گوشه و کنار جھان نيز
در اين عرصه نقش بازی کرده
اند .اما مساله اساسی اينجاست که
اجازه ندھيم توضيحات و تفاسير
"اقتصاد دانان" و مفسرين
بورژوازی بر علت واقعی و
اصلی شکل گيری و بروز بحران
جاری پرده مه آلود بکشند .آنھا با
تمام قوا می کوشند سرمايه و
سرمايه داری را از مقابل حمله و
نقد مردم و طبقه کارگر به کنار
کشند .ما کمونيست ھا ،اما،
موظفيم که به سادگی و روشنی
علت اين بحران را و داليل شدت
و عمق آن را به مردم نشان دھيم.
سرمايه داری مقصر است و برای
رھايی بشريت از اين مصائب
دوره ای و استثمار دائمی
سرنگونی
صفحه 8
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بحران عميق اقتصادی
و لزوم بازگشت به مارکس...
سرمايه داری است.

سيستم است.

دولت

دولت نماينده و مدافع سرمايه و
بورژوازی است .در يک زمان بايد
بازار به حال خود رھا شود ،ھر
گونه تنظيمات بازار توسط قوانين و
دخالت دولت بايد لغو شود ،تا
سودھای افسانه ای و نرخ استثمار
وحشيانه تحقق يابد .در اين شرايط
ايدئولوگ ھای بورژوازی در
وصف بازار آزاد و عدم دخالت
دولت به نفع مردم و جامعه و
اقتصاد سالم و شکوفايی تمام جامعه
قلمفرسايی و سخنوری می کنند.
زمانی که بحران فائق می آيد ،ھمين
ايدئولوگ ھا در وصف نقش دولت
بعنوان حامی جامعه سخن می
گويند .از دولت خواسته می شود که
نقش خود بعنوان حامی جامعه را با
دخالت در بازار و نجات سرمايه
دارھا و بانک ھا از ورشکستگی
ايفاء کند .در ھر دو حالت دولت
حامی سرمايه و سرمايه دار است،
اما ايدئولوگ ھای کاسه ليس موفق
می شوند دولت را بعنوان حامی
جامعه و مردم عادی جلوه گر
سازند .اين است نقش ايدئولوگ ھای
رنگارنگ در رسانه ھا ،آکادمی ھا
و ھنر و فرھنگ که ميليون ھا دالر
صرف تربيت و حفظ و چرب کردن
سبيل شان می شود.

نقش دولت در اين ميان قابل توجه
است .مارکسيسم فقط علت و
اشکال بروز بحران ھای دوره ای
و تناقضات نظام سرمايه داری و
شيوه انباشت سرمايه را توضيح
نداده است .مارکسيسم نقش دولت
در نظام طبقاتی را نير به روشنی
تبيين کرده است .بورژوازی و
ايدئولوگ ھايش می کوشند دولت
را ماوراء طبقات و بعنوان
سخنگو و نماينده منافع جامعه
علی العموم ،يک جامعه عاری از
طبقات ،جلوه دھند .دولت
دموکراسی ،بعنوان حامی و مدافع
منافع مردم ظاھر می شود.
مارکسيسم کليه ابر و مه ای که بر
اين تعريف گمراه کننده از دولت
ارائه شده ،دريده است .دولت در
يک جامعه طبقاتی ،نماينده و
مدافع طبقه حاکم است .دولت يکی
ازاصلی ترين ابزار حاکميت
طبقه حاکم بر جامعه و تعيين و
تکليف مبارزه طبقاتی به نفع اين
طبقه است .در جامعه سرمايه
داری ،دولت نماينده ،سخنگو و
مدافع بورژوازی و ابزار
سرکوب طبقه کارگر است .به
ھمين سادگی.
زمانی که نقش و مکان دولت را
درمی يابيم ،سياست ھای مختلف
دولت ھای بورژوازی و
تناقضاتی که در اقدامات دوره ای
شان بروز می يابد ،برايمان
روشن تر و قابل درک می شود.
چگونه است که سياستمداران و
ايدئولوگ ھايی که ربع قرن پيش
از پيروزی بازار آزاد و خالصی
از نقش دولت در اقتصاد سرمست
بودند و با شعف و مستی پيروزی
بازار آزاد بر دخالت دولت را
فرياد می زدند ،امروزه اين چنين
دوآتشه از دخالت دولت دفاع می
کنند و تا آنجا پيش می روند که
دولت ھای متبوع را بخاطر کندی
سرعت در اين امر شماتت می
کنند؟ اين نيز از تناقضات ھمين

جالب اينجاست که دارند در روز
روشن ،در حالی که ظاھرا برای
آدم عادی ای که بخاطر بيکاری ،يا
باال رفتن قيمت ھا و باالخره بخاطر
بی پولی نتوانسته قسط وام خانه اش
را پرداخت کند ،دل می سوزانند،
بجای پرداخت وام او و نجات
مسکن اش ،بانک ھا و بانک داران
شياد و دزد را نجات می دھند .و
ھمان فردی که سرپناه اش را در
اين بحران از دست داده است ،بايد
از اين پس با کار بيشتر و درآمد
کمتر ،يعنی با نرخ استثمار بيشتر
ھزينه نجات اين سرمايه داران از
ورشکستگی را متقبل شود .اين
شرايط ،لخت و عريان ،رياکاری،
کثافت ،بی عدالتی ،و شرايط
استثمارگر اين نظام را در مقابل
چشمان ھمه می گذارد.

پس از سقوط بلوک شرق و
شوروی و سرمايه داری دولتی
بحران زده در اين جرگه،
سخنگويان ھار بازار آزاد وارد
ميدان شدند ،تا نقش و دخالت
دولت در بازار را عامل شکست
نه تنھا سرمايه داری دولتی،
بلکه به خيال خود "سوسياليسم"
اعالم کنند .بازار آزاد و عنان
گسيخته و فارغ از ھر نوع
قوانين تنظيم کننده بعنوان
پيروزی بشريت و اقتصاد
"برتر" سرمايه داری بازار آزاد
معرفی شد .به مردم قول يک
جامعه شکوفا ،مرفه و آزاد داده
شد .اما اين توھم و ريا چندان
بطول نيانجاميد .اکنون بحران با
ابعادی باور نکردنی تمام دنيا را
فرا گرفته است .گرسنگی
ميليونی که چند ماه پيش با
شورش
"خطر
ھشدار:
گرسنگان" از جانب سازمان ملل
اعالم شد ،اکنون دست در دست
بحران عميق اقتصاد جھانی
سرمايه داری تمام بشريت را در
کام خود اسير ساخته است .در
اين شرايط دخالت وسيع و سريع
دولت برای دولتی کردن بنگاه
ھای ورشکسته بعنوان تنھا
مرحم زخم عميق تجويز می
شود.
اما مساله اينجاست که در ھر دو
صورت اين مردم ،کارگران و
زحمتکشان اند که قربانی سيستم
غير انسانی ،استثمار گر،
سرکوب کننده و ناعادالنه
سرمايه داری می شوند .در ھر
دو صورت اين بورژوازی و
طبقه سرمايه دار است که برنده
است و مردم و طبقه کارگر
بازنده و قربانی .و تا زمانی که
سرمايه داری بر جھان حاکم
است دنيا بر ھمين محور خواھد
چرخيد.
تنھا پاسخ رھايی بشريت ،نجات
انسان ھای عادی ،کارگران و
توليدکنندگان ثروت و سود،
داری،
سرمايه
سرنگونی
اجتماعی کردن وسايل توليد و
مبادله ،لغو کار مزدی و
سوسياليسم است .اين پاسخ
عليرغم قدمت يک قرن و نيمی
خود ،تنھا پاسخ بشريت قرن
بيست و يک است .دنيا ھيچگاه
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اين چنين از نظر عينی برای محو
سرمايه و برقراری سوسياليسم
آماده نبوده است .سوسياليسم آن
نظام عقاليی و انسانی برای ايجاد
يک دنيای بھتر و سعادتمند برای
بشريت است.
"اگر بشر امروز در مناسبات
سوسياليستی زندگی نمی کند برای
اينست که نظام کھنه با چنگ و
دندان ،با کشتار و شکنجه و
ارعاب و تحميق و تفرقه افکنی،
از خودش دفاع می کند .....اين
ادعا که سرمايه داری بھترين نظم
اقتصادی است ،بزرگترين دروغ
تاريخ بشر است .کثافت از سر و
روی اين نظام می بارد .در حالی
که صدھا ميليون انسان مسکن
ندارند ،بھداشت ندارند ،مدرسه
ندارند ،خوشی ندارند و حتی بخشا
غذا ندارند ،وسايل و توليد و تامين
اين نيازھا عاطل و باطل افتاده
است و ده ھا ميليون انسان که
قادرند اين وسائل را بکار گيرند و
اين کمبودھا را برطرف کنند،
شده
داشته
نگاه
بيکار
اند) ".منصور حکمت ،مارکسيسم
و جھان امروز ،مجموعه آثار،
جلد  8ص (11
اين توصيف از دنيای سرمايه
داری از زمان شکوفايی سرمايه
در جھان غرب است .اکنون که
اين سرمايه با بحرانی عميق دست
و پنجه نرم می کند ،ابعاد اين
فجايع انسانی چند ده برابر خواھد
شد .و اين وظيفه کمونيسم کارگری
است .عليرغم ضعف ھايش،
کمونيسم کارگری بايد بکوشد تا
پرچم رھايی بشريت از کام اين
بربريت ماقبل تاريخی را
برافراشته سازد .مارکس و
منصور حکمت پاسخ رھايی
بشريت از کليه مصائب اقتصادی،
سياسی و اجتماعی قرن بيست و
يک است .نظم سرمايه داری بايد
واژگون شود .دنيا را بايد بر قاعده
آن گذاشت .شرايط کنونی بيش از
ھر زمانی اين پاسخ را طلب می
کند .بايد پرده تحميق ورياکاری
بورژوازی را دريد .بايد در مقابل
سرکوب و ارعاب بورژوازی
صف آرايی کرد .بايد طبقه کارگر
و بشريت انسان دوست و
آزاديخواه را بسيح کرد* .
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جنبش افزايش دستمزد،
يک بررسی تاريخی

سپھر
در حالی که نظام سرمايه داری
درسطحی وسيع به معيشت مردم
ھجوم برده و به آنھا فقر و فالکت
را تحميل ميکند ،کارگران در
جھت مبارزه با فقر و فالکت عليه
سرمايه داری دست به ايجاد
سنگرھای مبارزاتی می زنند.
يکی از اين سنگرھا سنگر جنبش
افزايش دستمزد است که با توجه
به تورم روز افزون و نابود کننده
و دوره ای که ھر سه ماه بر
دسترنج و جيب خالی توده ھای
طبقه ھجوم برده و آنھا را ھر
روز فقيرتر ميکند ،سازماندھی
اين جنبش را جزو مھمترين
وظايف کمونيستھا قرار داده
است.
طبقه کارگرايران از بدو
شکگيری و بوجود آمدنش در
مبارزه ای بی امان با سرمايه
داری برای به دست آوردن
دسترنج حقهء خود که در شرايط
خاص تاريخی شکل گرفته
طوماری از مبارزه عليه فقر
وفالکت را که تاريخ اين جنبش
ميباشد شکل داده است .بنابراين
برای مبارزه ای کم اشتباه و
منسجم تر الزم دانستم تاريخچه و
آماری ھر چند کوتاه و کم بنيه
ارائه دھم تا در دسترس مبارزين
کمونيست قرار گيرد.
وضعيت مادی طبقه کارگر ايران
برای درک وضعيت مادی و
حقوقی طبقه کارگر ايران مطالعه
شرايط استخدام نيروی کار در
اين کشور اھميت بسيار دارد.
فقدان آمار و مطالعات الزم در
اين مورد مانع بررسی ھمه جانبه
اين مساله می شود .ليکن وجود
برخی اطالعات به ما امکان می
دھد مساله را تا حدودی مورد
توجه قرار دھيم.
دستمزد در صنايع کارخانه ای
ايران و مھمترين آن صنايع
نساجی به طور عمده بر پايهء

سيستم کارمزدی قرار داشت و به
اين مناسبت شدت کار در صنايع به
حد اعال می رسيد .در کارخانه ھای
قند و در بخش کارھای ساختمانی
معموال از سيستم روز مزد استفاده
می شد .در موسسات شرکت نفت
انگليس و ايران سيستم حقوق ماھانه
معمول بود .بنا به نوشته ال ول
ساتن – که در طول خدمتش شرکت
نفت را از جھات مختلف مورد
مطالعه قرار داده است –کارمندان و
کارکنان شرکت به سه گروه تقسيم
می شدند .گروه اول را اروپاييان
تشکيل ميدادند که در ضمن چند تن
از کارمندان ايرانی ھم که
تحصيالت عاليشان را در انگلستان
انجام داده بودند جزو اين گروه
محسوب می شدند .گروه دوم از
کارمندان ھندی و پاکستانی و ايرانی
و تکنسينھای متوسط تشکيل می شد.
گروه سوم خود از سه دسته بوجود
می آمد (1:کارگران ماھر و سر
کارگران  (2کارگران متخصص (3
کارگران غير ماھر .دو دستهء اخير
را منحصرا کارگران ايرانی تشکيل
می دادند.
شرکت نفت اين دسته از کارگران
را بيشتر از طريق پيمانکاران
استخدام ميکرد و در نتيجه در مقابل
آنان رسما تعھدی نداشت و شيوه
مرسوم دستمزد در شرکت شامل
حالشان نميشد .اين دسته از
کارگران از لحاظ مسکن ھيچ نوع
تامينی نداشتند و پيمانکاران در ھر
لحظه ای که می خواستند می
توانستند اخراجشان کنند .اين شيوه
خريد نيروی کار در کشورھای نيمه
مستعمره و مستعمره رواج داشت و
غير انسانی ترين شکل آن بود.
نحوهء دستمزد در بخشھای مختلف
پيشه وری و از جمله در عمده ترين
آن – يعنی قالی بافی – پيش از ھر
چيز در خدمت باال بردن سود
کارفرمايان کارگاھھا و سرمايه
داران خارجی بود .مزد کارگر
قاليباف را تعداد گره ھائی که ميزد
تعيين می کرد و ھمين باعث می شد
که کارگر در زمانی طوالنی تر و با

سرعتی بيشتر کار کند .در
بسياری از موارد استاد قاليباف
از سرمايه دار سفارش تحويل
می گرفت و آنگاه کارگران الزم
را خود استخدام می کرد و به
آنان مزدی می پرداخت .در
امور ساختمانی نيز ھمين سيستم
پرداخت مزد – که از لحاظ
ظاھری به سيستم پيمانکاری
انگليسی ھا در صنعت نفت
شباھت داشت معمول بود .گاه
نيز به استادان قاليباف و
سرکارگران به طور ماھانه
حقوق می پرداختند و با کارگران
قاليباف برای ھر بافت ھر قالی
قرارداد می بستند .اين شيوه را
به خصوص سرمايه خارجی به
کار می برد .به عنوان مثال
شرکت انگليسی شارک در
اواسط سالھای بيست کار خود را
بر اين شيوه تنظيم کرده بود.
در راه آھن نيز بسياری از
کارمندان و کارگران به عنوان
پيمانکار و بسياری نيز به عنوان
کارگر ساده روز مزد کار
ميکردند و فقط پرسنل متخصص
آن حقوق ماھانه دريافت
ميداشت .سيستم دستمزد در
شرايط ايران نيمه فئودال و
ايرانی که سخت تحت نفوذ
سرمايه خارجی بود شکل گرفت.
ھمان طور که مارکس خاطر
نشان کرده است در تعيين ارزش
توان کار عوامل دو گانه ای
دخالت می کند :عامل تاريخی و
عامل معنوی .از لحاظ تاريخی
دستمزد کارگران ايرانی تحت
چنان شرايط دشواری شکل
گرفت که ناچيزی و نامساعد
بودن اشکال آن را برای کارگر
اجتناب ناپذير ميکرد .اين شرايط
که در طول تاريخ به وجود آمده
بود باعث شد که مزد کارگر در
پايين ترين سطح ممکن باقی
بماند .عامل مھم ديگری نيز در
ناچيز بودن مزد نقش اساسی
داشت ثابت ماندن احتياجات
دھقانان و کارگران در يک
سطح مشخص بود .زيرا
فئوداليسم و سرمايه داری
ميکوشيدند با انگيزه کسب مافوق
سود با اعمال زور از باال رفتن
سطح نيازھای اقتصادی –
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اجتماعی و فرھنگی زحمتکشان
جلو گيری کنند.
برای تعين ارزش توان کار و
سطح دستمزد بايد ميزان مايحتاج
زندگی اجتماعی و احتياجات
طبيعی الزم برای توليد و بازتوليد
توان کار مشخص شود.
"......ميزان آنچه به حداقل
مايحتاج معروف است و نوع
ارضای ان خود محصول شرايط
تاريخی است و قبل از ھر چيز به
سطح فرھنگ کشور بستگی دارد.
در ضمن اين مساله تا حد زيادی
وابسته به عادات و در خواستھای
طبقه کارگر است .يعنی به
شرايطی که اين طبقه در آن شکل
گرفته است"
با وجود توده عظيم دھقانان فقير و
خيل بيکاران در شھرھا مزد
کارگران نميتوانست زياد باشد .در
چنين موقعيتی توان کار به بھايی
بس ناچيزتر از ارزش واقعی
خريداری می شد و مزد کارگر
حداقل مايحتاج خانواده او را ھم
کفاف نمی داد .کارگران در فقری
سياه به سر می بردند و قادر
نبودند نيازھای اوليهء خود را از
لحاظ غذا و پوشاک و مسکن و
استراحت تامين کنند .استثمار
غارتگرانه آنھا را می فرسود و به
مرگ زودرس محکوم می کرد.
در کارخانجات نساجی دستمزد
متوسط بافنده غير متخصص
روزانه سه قران و در کارخانجات
پنبه پاک کنی حد متوسط دستمزد
کارگر  5/2قران بود .بنا به نوشته
روزنامه پيکار در صنايع و در
ساختمان راه آھن سرتاسری
ايران ،دستمزد کارگران غير
متخصص از روزی  5/2تا سه
قران تجاوز نمی کرد .در
موسسات شرکت نفت انگليس و
ايران تا سالھای بيست مزد متوسط
روزانه کارگران ايرانی سه قران
و از ) 1930پس از اعتصاب
کارگران نفت و بروز اختالف بين
انگليس و ايران در سال  (1932به
چھار قران ارتقاء پيدا کرد .حد
متوسط دستمزد کارگران صنايع
قاليبافی – که پيچيده ترين سيستم
مزد در آن
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وجود داشت -روزی دو قران
بود .يک مسئله ديگر را ھم بايد
در نظر داشت و آن تفاوت موجود
در سطح دستمزدھا است که از
وابستگی و عدم وابستگی کارگر
به ده نشينی ناشی می شود .به
عنوان مثال ميتوان دستمزد را در
کارخانجات پنبه پاک کنی )
5/2قران در روز( در نظر گرفت
که از دستمزد در کارخانجات
نساجی و موسسات صنايع نفت
کمتر بود .در صنعت پنبه -بر
عکس صنايع نساجی و نفت که
امر توليد دائمی است و رابطه
کارگر با ده بسيار ضعيف است -
فصل کار توليدی چھار تا پنج ماه
طول می کشيد و اکثرا دھقانان در
آن کار می کردند و کار در
کارخانه برای آنان پيشه ای
کمکی تلقی می شد .دھقانان برای
تسھيل وضع دشوار خود و
پرداخت بدھکاريھايشان به مالک
بطور موقت در کارخانه به کار
مشغول می شدند .مثال در آغاز
سالھای  30در کرمانشاه بدليل
فقدان صنايع کارخانه ای و وجود
تعداد زيادی دھقان فقير دستمزد
روزی  5/1قران بود .وجود
مداوم خيل عظيم دھقانان بيکار به
سرمايه داران امکان ميداد
دستمزد را از سطحی که در
صنايع عمده کارخانه ای کشور
معمول بود پايين تر نگھدارند .در
صنعت قاليبافی نيز سطح دستمزد
پايين تر از ديگر صنايع بود.
ويژگی سيستم کار مزد و روابط
موجود در صنعت قاليبافی
دستمزد را در پايينترين سطح
ممکن نگه ميداشت.

در صنعت نفت اختالف دستمزد بر
اساس تبعيض نژادی بود .شرکت
نفت انگليس و ايران به طور ماھانه
به يک کارگر ايرانی ھشت تومان و
به يک کارگر ھندی سی تومان و به
يک کارگر اروپايی يکصد و بيست
تومان حقوق ميپرداخت .ھر چند که
حقوق اروپاييان در حقيقت از اين
ھم بيشتر بود زيرا شرکت خانه ھای
بزرگ و خدمتکار در اختيار آنان
می گذاشت و خرج مرخصی
استحقاقی آنان را نيز می پرداخت.
کارکنان ھندی از مزايايی
برخوردار بودند اما افراد گروه
کوچک متخصصان ايرانی با
حقوقی که از شرکت نفت می
گرفتند به ھيچ وجه نميتوانستند
زندگی نسبتا قابل قبولی برای خود
تامين کنند.

در قسمتھای ديگر توليد مثل توليد
چرم ،منبت کاری ،توليد آرد،
توليد آجر ،و برخی بخشھای
ديگر نيز دستمزد متوسط کارگر
نزديک به سه قران بود .ميان
دستمزد کارگران متخصص و
غير متخصص تفاوت بسيار
وجود داشت .علتش تعداد
متخصصان در قسمتھای مختلف
صنعتی بود .بعنوان مثال در
کارخانه کازرونی اصفھان کارگر

سرمايه داران خارجی از شرايط
تاريخی که پايين بودن سطح
دستمزد کارگران ايرانی را سبب
شده بود به عنوان اھرمی نيرومند
در جھت استثمار ھر چه بيشتر آنان
بھره ميگرفتند .زنان و بخصوص
کودکان به بدترين وجھی استثمار
می شدند .مزد زنان و کودکان
بسيار ناچيز بود .در موسسات
نخريسی بافندگی و قاليبافی مزد
زنان بطور متوسط  5/1قران بود.

غير ماھر سه قران و فرد
متخصص ھفت قران مزد ميگرفت.
در کارخانجات پنبه پاک کنی
کارگران متخصص )مثال سر
کارگر ماشينچی و سر کارگر
گريسکاری( روزانه از چھار تا
ھشت قران مزد می گرفتند .ميان
حقوق استاد کار ايرانی و مکانيسين
عادی خارجی نيز تفاوت زيادی
وجود داشت .در اواخر سالھای
بيست و آغاز سالھای سی در
کارخانه کبريت سازی خويلی تبريز
مزد روزانه استادکار ايرانی  10تا
 15قران بود .در حالی که مکانيسين
آلمانی آن  65قران دريافت ميکرد و
عالوه بر آن کارخانه يک خانه سه
اتاقه مجھز به بخاری و برق و باغ
ميوه نيز در اختيار او گذاشته بود.

در بخشھای ديگر نيز سطح
دستمزد اينان از ھمين حدود
فراتر نمی رفت .کثرت تعداد
زنان شاغل در صنايع قاليبافی،
نخريسی ،بافندگی و توليد ابريشم
دقيقا معلول ھمين پايين بودن
سطح دستمزد بود .کودکان
کمترين مزد ممکن را دريافت
می کردند و استثمار آنھا غير
انسانی ترين اشکال را به خود
ميگرفت .دستمزد متوسط يک
کودک در صنايع نساجی،
کبريت سازی و چرمسازی تنھا
يک قران و در صنعت قاليبافی
ازاين ھم کمتر بود .کار اطفال
در اين صنعت اھميت خاصی
داشت و آنان سالھا بعنوان شاگرد
در اين رشته استثمار می شدند.
ھمين موضوع استفاده از کار
زنان و اطفال باعث ميشد که
حقوق کارگران در سطح نازل
بماند .اين امر ھم بنوبه خود
وضع طبقه کارگر ايران را بدتر
و فقر پرولتاريای اين کشور را
تشديد ميکرد.
عدم پرداخت بموقع مزد و اخذ
جريمه ھا دستمزد واقعی
کارگران را باز ھم تقليل ميداد و
آنان را در سر حد فقر نگه می
داشت .در کارخانجات اغلب
مزد کارگران بموقع پرداخت
نميشد و اين موضوع آنان را به
وام گرفتن از کارفرما ناگزير
می کرد .بدين ترتيب مزد کارگر
ھيچگاه يکجا بدست او نميرسيد.
به عنوان مثال ھمه کارگران و
والدين کودکانی که در کارخانه
کبريت سازی خولی تبريز کار
ميکردند به شرکت بدھکار
بودند .بنا به گفته يکی از
برادران خويلی -حاجی محمد
تقی -مجموعه اين بدھکاريھا در
حوالی سالھای  30به پانصد
ھزار ﷼ بالغ ميشد .سرمايه
داران نه تنھا مزد کارگران را
نمی پرداختند بلکه به کوچکترين
بھانه ای آنان را جريمه نيز
ميکردند .اخذ جريمه به
خصوص در صنايع نساجی و
موسسات شرکت نفت انگليس و
ايران سخت رواج داشت .پايين
بودن سطح دستمزد کارگر را
مجبور می کند تا به خاطر
دريافت مزد کافی )القل برای
تامين خوراک خويش( مدت
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بيشتری کار کند.
"زمان بسيار طوالنی کار روزانه
ھميشه با مزد کم ھمراه است "...
اين گفته لنين در مورد صنايع
ايران که قانون کار وجود نداشت
و زمان کار منحصرا به اراده
سرمايه دار و سطح دستمزد
بستگی پيدا ميکرد کامال صادق
بود.
طوالنی ترين ساعات کار مربوط
به قاليبافان بود که در زمستان 10
ساعت و در تابستان  12ساعت
کار می کردند .در اين صنعت که
بيشتر از اطفال و خرد ساالن و
اطفال استفاده می شد پايين ترين
دستمزد و طوالنی ترين زمان کار
در روز رسم رايج بود .زمان
متوسط کار در روز در صنايع
نساجی ده ساعت و در کارخانجات
پنبه پاک کنی يازده تا چھارده
ساعت بود و سرمايه داران
ميکوشيدند کارگران را در ازای
مزد کم تا حد امکان استثمار کنند.
به گفته ميليسپو ،کارگران
ضرابخانه روزانه  11تا 11.5
ساعت کار ميکردند .بنابراين حد
متوسط ساعات کار روزانه را در
آن سالھا ی  20و  30ميتوان بين
 10تا  12ساعت محسوب داشت.
ساعات روزانه کار در موسسات
شرکت نفت نيز از  10تا 12
ساعت بود .کارگران درازای مزد
ناچيز مجبور بودند در شرايط
بسيار سختی کار کنند .در صنايع
نساجی ايران سرمايه داران
مستقيما بودجه مربوط به سيستم
ھای حفاظتی و بھداشتی
کارخانجات را صرفه جوئی
ميکردند .ھوای کارخانجات از
غبار و بخار اشباع بود اما سيستم
تھويه ھوائی وجود نداشت.
کارگران نفت بخصوص در
شرايط بسيار سختی عرق
ميريختند %99 .کارگران از
شرايطی که شرکت ميبايست برای
آنان تامين کند محروم بودند.
شرايط کار در کارگاھھای قالی
بافی حقيقتا اسفناک بود .اين
کارگاھھا که غالبا کف شان خاکی
بود نور کافی و وسيله تھويه ھوا
نداشتند و محلشان بيشتر به زير
زمين شبيه بود .بسياری از زنان
اطفال شير خوار
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خود را نيز ھمراه مياوردند و
آنان را کنار دستگاه روی پارچه
ای جای ميدادند .کارگران بخاطر
انجام کار بيشتر غالبا ھمان جا
پشت دستگاه غذا ميخوردند.
شرايط کار کارگران ساختمان راه
آھن ،کارخانجات پشم پاک کنی،
پنبه پاک کنی و ديگر کارگاھھا
بھتر از اين نبود .از اينھا گذشته
کارگران پس از کار مشقت بار و
طوالنی روزانه ھم به علت
شرايط مسکن امکان استراحت و
تجديد نيروی جسمانی را نداشتند.
بافندگان تھران خانه نداشتند و
خانه بدوش بودند و چون قدرت
نداشتند با مزد ناچيز خود لباس و
کفش و کاله تھيه کنند .بيشتر به
ولگردان خيابانی شبيھه بودند.
کارگران نه تنھا به سبب کمی
توانستند
نمی
دستمزد
خانوادھاشان را از ده به شھر
بياورند بلکه حتی برای خود نيز
قادر به کرايه اتاقی نبودند .دھھا
ھزار کارگر نفت نيز از لحاظ
مسکن در شرايط بسيار بدی بسر
ميبردند .کارگرانی که در شرکت
نفت مشغول به کار ميشدند
ميبايست شخصا برای خود مسکن
بجويند .ارتفاع خانه ھای کارگری
حومه آبادان از قد معمولی انسان
کوتاھتر بود .تازه تعداد اين خانه
ھا ھم به اندازه ی کافی نبود و
فقط ميتوانست بخش کوچکی از
کارگران را مسکن بدھد.
مساکن شرکت نفت نيز مختلف
بود :انگليسی ھا در ويالھای
جداگانه و يا در آپارتمانھای وسيع
و مجھز زندگی ميکردند.
ايرانيانی که جزو گروه اول
محسوب ميشدند در مناطق ويژه
ای که برايشان ساخته شده بود
زندگی ميکردند و کارمندان و
متخصصين متعلق به گروه دوم
در شرايط مسکنی بدتری قرار
داشتند .تنھا خارجيان بودند که در
ھمان آغاز شروع به کار در
شرکت خودبخود خانه دريافت
ميکردند .کارگران و کارمندان

محلی ميبايست در نوبت بمانند و
حتی کارگران ماھر نيز گاھی تا 30
سال ميبايست برای دريافت خانه
انتظار بکشند! کارگران نه تنھا با
مزد کم ساعات طوالنی در شرايط
بد و بدون وجود سيستم حفاظتی کار
ميکردند بلکه از ھيچ نوع مساعدت
طبی و بھداشتی نيز برخوردار
نبودند.
وضع کارگران قالی باف به
خصوص سخت غم انگيز بود.
زردی صورت ،خمودگی ،ضعف
جسمی مشخصه ھر کارگر قاليبافی
را تشکيل ميداد .کار نشسته طوالنی
در شرايط بسيار ناجور بر ارگانيزم
اطفال و بخصوص زنان اثر
ميگذاشت تا حدی که  %75آنان
زايمان اول را ميبايست به طور
غير طبيعی و با عمل سزارين از
سر بگذرانند .کارگران قالی باف
غالبا به امراض سل و رماتيسم
مبتال بودند .فقدان لوله کشی آب و
مجاری بھداشتی فاضالب ،تاريکی
کارگاھھا ،ناآگاھی بھداشتی مردم،
بی بھرگی از خدمات طبی و
بھداشتی به گسترش اين امراض
کمک ميکرد.
کارگران نفت معموال از جراحات
وارده در موقع کار زجر ميکشيدند
که اين خود نتيجه عدم توجه
کارفرمايان به استفاده از سيستمھای
حفاظتی بود .معموال کارگرانی که
به ھنگام کار جراحات سخت پيدا
ميکردند به سادگی تمام از کار
اخراج ميشدند و شرکت حقوق
استمراری به آنھا نميداد که ھيچ
حتی يک حداقل مساعدت مالی
برای يک بار نسبت به آنھا نيز

خودداری ميکرد .شرکت نفت بر
طبق قرارداد امتياز موظف بود
در حيطه فعاليت خود برای
کارگران خدمات طبی و
بھداشتی رايگان تامين کند اما در
سراسر منطقه فعاليت شرکت
يک زايشگاه و در برخی مناطق
حتی يک قابله ھم نبود .در حالی
که کارکنان اروپائی آن از
کمکھای طبی و بھداشتی ھمه
جانبه ای برخوردار بودند.
کارگران سالخورده و آنھائی که
بر اثر تصادف ناشی از کار
قادر به ادامه شغل خود نبودند
ھيچ گونه تامين نداشتند.
سطح آموزش کارگران ايران
نيز بسيار اسفناک بود .اکثريت
کارگران ايرانی بيسواد بودند و
تعداد بيسوادان بخصوص در
زنان سر به فلک ميزد .کودکان
پيش از رسيدن به سن تحصيل
در کارگاھای قالی بافی و کفاشی
و جز اينھا فرستاده ميشدند و
برای تمام عمر بيسواد باقی
ميماندند .کارگران از ابتدائی
ترين حقوق محروم بودند و
مورد ھمه گونه تحقير و توھين
قرار ميگرفتند .زندگی کارگر از
آغاز شروع به کار تا زمان
اخراج يا مرگ تابع خود کامگی
صرف کارفرما بود .در شرکت
نفت که بخش اعظم کارگران
صنعتی ايران را در بر ميگرفت
موانع نژادی و تبعيض نژادی
کاملی وجود داشت که حتی
موارد استفاده از اتوبوس ھا و
استراحت گاھھای جداگانه را نيز
شامل ميشد .انگليسی ھا به
کارگران ايرانی به عنوان نژاد
پست تر نگاه ميکردند و آنان را
دشنام ميدادند.
شيوه معمول استخدام و اخراج
کارگران به مديران شرکت نفت

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 ٧٠
امکان ميداد که کارگران "حرف
نشنو" را بی ھيچ درد سری
اخراج کنند .اين سياست در ضمن
برای شرکت نفت منافعی در بر
داشت .شرکت نفت ميبايست به ھر
کارگر اخراجی در ازا ھر سال
سابقه کار او حقوقی معادل يک
ھفته بپردازد .در نخستين سالھای
پس از جنگ دوم جھانی  %60از
کارگران اخراجی حتی يکسال
سابقه کار مداوم نيز نداشتند و در
نتيجه بدون پرداخت ديناری وجه
اخرج شده بودند و فقط %28
کارگران اخراجی آن سابقه يک
ساله داشتند .شرکت نفت با سياست
اخراج حساب شده کارگران ھدف
ديگری را نيز دنبال ميکرد و آن
پيشگيری از اتحاد و تشکل
کارگران در مبارزه با سرمايه
داری بود.
شرايط پيدايش و شکل گيری طبقه
کارگر ايران باعث شد که اين
طبقه ھمگون و يک پارچه نبوده
عادات و خرافات مذھبی را تا
اندازه ای در داخل خود حفظ کند.
سال  1918در اثر اعتصاب
کارگران چاپخانه ھای تھران
دولت قانونی از تصويب مجلس
گذراند که طبق آن مدت کار
روزانه  8ساعت و اتحاديه ھای
صنفی به رسميت شناخته شد .اما
اين قانون ھرگز به اجرا در نيامد.
در سال  1924کوشش شد تا
مسائلی از قبيل حفاظت کار،
برقراری قانون  8ساعت کار
روزانه ،بھبود شرايط کار،
ممنوعيت استخدام دخترانی که
سنشان از  12سال کمتر باشد و
جز اينھا مطرح شود .در ژوئن
سال  1926نخستين جلسه
کميسيون مطالعه اساسنامه رابطه
کارفرما با کارگر تحت نظر
وزارت کار و خدمات اجتماعی
تشکيل شد .اين کميسيون در اواخر
ماه ژوئيه به کار خود خاتمه داد و
پروژه تنظيمی خود را تسليم
شورای وزرا کرد .ليکن اين
پروژه به فراموشی سپرده شد و
کارگران چون سابق بدون قانون
کار ماندند .شرکت نفت که قوانين
ويژه خود را نسبت به کارگران
اجرا ميکرد با تمام وسايل مانع
تصويب قانون کار توسط مجلس
ميشد .زمانی که کارگران شرکت
نفت در سال  1927موفق شدند
خواسته ھای خود را مبنی بر
ھيئت منصفه
صفحه 12
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جنبش افزايش دستمزد،
يک بررسی تاريخی ...
مرکب از نمايندگان و دولت ايران ،برقراری  8ساعت
کار روزانه در زمستان و  7ساعت در تابستان و تعيين
حقوق حداقل به ميزان  12تومان در ماه و غيره را به
گوش مجلس برسانند .اين خواسته ھا در اثر پافشاری
شرکت و دخالت دولت به تصويب مجلس نرسيد.
رشد صنايع کارخانه ای که با ازدياد تعداد کارگران ھمراه
بود و نيز گسترش جنبش کارگری تصويب قانونی را الزم
ميآوردکه روابط ميان کارفرمايان صنعتی و کارگران را
تنظيم کند .اين کار در سال  1936با تصويب قانون
"شرايط تاسيس موسسات و کارخانجات در ايران" انجام
گرفت .در اين قانون حق مرخصی با استفاده از حقوق
برای زنان باردار ،تشکيل صندوق بازنشستگی ،اقدام
برای بھبود شرايط بھداشتی کار ،تامين لباس کار ،تاسيس
کودکستان در جنب کارخانه و غيره پيش بينی شده بود.
در عين حال اين قانون از محدود کردن ساعات کار
روزانه و تضمين حداقل مزد و جز اينھا سخنی نميگفت و
در عوض تصريح ميکرد که "کارگر بايد از اعتصاب يا
اقدامات ديگری که روند توليد کارخانه را مخشوش کند
خوداری ورزد" ھدف اين قانون مطيع ساختن کارگران و
جلوگيری از مبارزه آنان بر عليه طبقات حاکمه کشور
بود .و اما حتی اين قانون کار بسيار محدود را ميتوان به
مثابه عقب نشينی محافل حاکمه ايران در مقابل طبقه
کارگر تلقی کرد.
با ورود جامعه به مناسبات سرمايه داری و تضعيف نظام
کھن فئودالی در ايران طبقه ای متولد شد که از رھگذری
از فقر و مبارزه عليه آن به اشکال متفاوت می گذرد که
اين طبقه در طی دوران مبارزه با تغييرات کمی و کيفی
حاصل از توسعه مناسبات سرمايه داری و مبارزه
کارگران عليه فقر مفرط تحميل شده از سوی سرمايه
داران متکامل شده و افق جديدی را با ارائه برنامه ھای
مبارزاتی و اجتماعی ارائه داده است.
طبقه کارگر ايران با مبارزه خود در تشکلھای مختلف که
حاصل بينش و دارا بودن افق کارگری در مقاطع زمانی
مختلف بوده ،با تاثير گذاری بر جامعه و تاثير پذيری خود
طبقه از کشاکش طبقاتی و تاثير از ديگر جنبشھا ی فکری
و عينی خارج از مرزھا ،در ھر دوره افق متکامل شده
انسانی از خود و جامعه ارائه داده است .اين سير و تحول
با متشکل شدن در جنبشھای عينی و قابل لمس و نه ذھنی
سيری راديکالتر پيدا کرده است و در ھر دوره بنا به افقی
متکاملتر و برنامه ای پيشروتر ظرف مبارزه ونھايتا
تشکل کارگری درخور را ميطلبيده است .بنابراين الزم
دانستم که با توجه به مقاله ای که گذشت تکوين اين
مبارزه در تشکلھای کارگری را بشکل آماری بررسی کنم
و لزوم ھر شکلی از وجود تشکلھای کارگری را در
مقاطع زمانی بررسی کنم*.

سنندج و خواھران نماينده خدا
شوان سور

گزارش ۵ ،شنبه  ٢اکتبر
اخيرا جمھورى اسالمى نيروھاى امنيتى زيادى
را وارد شھر کرده است و بخصوص براى
زنان و جوانان در شھر ايجاد مزاحمت ميکنند.
آنھا معموال با چند ماشين که ھر کدام چند
سرنشين از خواھران زھرا و فاطمه در ميانشان
ھست در شھر به گشت مشغول اند .اين دختران
خدا از گاز فلفل بگير تا باتوم و اسلحه ھمراه
خود دارند و البته با فرھنگ اسالمى فحشھاى
رکيک نثار مردم ميکنند تا شايد به مردم
بفھمانند که قدرت دارند.
البته در ھمين شھر شھر سرخ سنندج بارھا
پوزه اين انگلھا را به خاک ماليدند و مردم نيز
پاسخشان را ميدھند .آنھا ھر بار بر تعدادشان و
وسايل ضرب و شتم ھمراھشان اضافه ميکنند
ولى ھر بار ھم توسط مردم ھو ميشوند!
امروز پنجشنبه  ٢اکتبر ھم ھمين بود .ساعت ٦
بعد از ظھر است .مامورين ارشاد و حراست و
انصار حزب ﷲ در خيابان  ٦بھمن که معموال
در ميان جوانان سنندج به "پاريس کوچولو" و
يا "خيابان شانزه ليزه" معروف است ،دسته
ھاى اوباش اسالمى به ميان جوانان ريختند .آنھا
ميخواستند يک دختر و پسر جوان را دستگير
کنند ٤ .ماشين از اين خواھران و مادران خدا
بودند با اين چادرھاى زشت و باتوم ھاى
دستشان .ميخواستند يک دختر جوان را کتک
بزنند و دستگير کنند .ابتدا اين خواھران جلوى
پاساژ مجتمع تجارى کردستان ايستاده بودند و
شروع کردند به گير دادن به زنانى که از نظر
آنھا "بد حجاب" ھستند .کسى متوجه نشد که
چطور شد .فقط زنى فريادى کشيد .ھمين فرياد
کافى بود که زنان و جوانان بسرعت دور آنھا
حلقه زدند .صداھا باالتر رفت و دسته ھاى
جوانان به سرعت خود را به طرف اين مجتمع
رساندند.
تنھا راه براى اين برادران و خواھران خدا
اينبود که فرار را بر قرار ترجيح دھند.
نتوانستند کسى را دستگير کنند .جوانان
پيروزمندانه صداى خنده ھايشان باال بود و
سوت ميزدند .آنھا شاد بودند که يکبار ديگر
پوزه اين سرکوبگران را چه در اونيفورم و چه
در لباس شخصى به خاک ماليدند .اين تجربه
نشان داد که بايد مزدوران بدانند جوانان و مردم
عاصى سنندج نخواھند گذاشت آنھا براى کسى
و بويژه زنان مزاحمت ايجاد کنند* .

شماره ٧٠
يورش به خانه ھای مردم،

جمع آوری بشقابھای
ماھواره در کرمانشاه!
ليال احمدی
گزارش،
دوباره دور جديدی از خانه گردی
و تھاجم به زندگی خصوصی
انسانھا برای کشف بشقابھای
گيرنده آنتن ماھواره و اخاذى از
مردم توسط ارازل و اوباش
اسالمی در سطح شھر کرمانشاه
شروع شده است .موج خانه گرديھا
بيشتر در محله ھای گلستان22 ،
بھمن و کسری بوده است.
نيروھاى سرکوبگر اسالمی شبانه
با گستاخی و تھديد وارد خانه ھای
مردم می شوند ،با لگد و باطوم بر
بشقابھای بی جان می کوبند ،و با
خشم و غضب بشقابھای له شده را
از پشت بامھا به داخل کوچه و
خيابان پرتاب می کنند.
در برخی موارد جھت تشديد ھر
چه بيشتر فضای رعب و وحشت
صاحبان بشقابھا را به بيدادگاه
جانيان اسالمی کشانده و با اخذ
تعھد و خط و نشان کشيدن و
اخاذی مبلغ  300ھزار تومان،
ظاھرا به نام جريمه ،ميکوشند پايه
ھای حکومت منفور و رو به
زوالشان را مستحکم کنند! در
بسياری موارد نيز اين جنون
عوامل و مزدوران حکومت
اسالمی با مقابله و اعتراض پر
شور جوانان و مردم روبرو بوده
است .اقدام به خانه گردی و تھديد
مردم موجبات خشم و تنفر ھرچه
بيشتری را در ميان جوانان و مردم
بر عليه حکومت
کرمانشاه
جنايتکار اسالمی فراھم آورده
است12/7/87 .

دست مذھب
از زندگی
مردم کوتاه!
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شماره ٧٠

من ھميشه کودک نخواھم ماند!
پدرام نو انديش
من را بنگريد  ...در دستانم کلی
اسکناس است .من با اين
اسکناسھا چه کارھا که نميتوانم
بکنم .بر روی بھترين فرش
آرميده ام و قشنگ ترين لباس را
پوشيده ام .تعجب نکنيد! اسمم را
برای چه ميخواھيد؟ مليتم را
برای چه می پرسيد و زبانم را؟
مگر فرقی ميکند؟
شايد خود نيز ندانم اسمم چيست و
کجای اين دنيای بی رحم و پر از
شقاوت به دنيا آمده ام .کسی با
زبان مھربانی با من حرف نزده
است که بدانم با چه زبانی حرف
ميزنم .خواھر کوچکترم نيز شايد
در جای ديگری آرميده است .می
دانم او نيز چون من گرسنه است.
شايد خدا می خواھد من و
خواھرم گرسنه باشيم .چون ھر
کسی که از کنار من ميگذرد ،بچه
اش را که به من نزديک ميشود؛
به طرف خود کشيده و ميگويد
"کار خدا است"! بيا برويم.
از خوابيدن خسته شده ام .من نيز
دلم ميخواھد مادرم دستم را بگيرد
و پدر خواھر کوچکم را به
آغوش کشد .غضب خدا شامل
پدر و مادرم ھم شده درست
ھمچون من و خواھرم .چرا که
اونھا نيز ھميشه مثل من و
خواھرم ھستند .گرسنه ،بی پناه و
بی جا و مکان .پدرم ،مادر
بيچاره ام را ھمچون خدا دوست
ندارد .چون ھميشه او را ميزند.
گاھی شھرداری من و خواھرم را
مياندازد پشت ماشين و آنگاه
مادرم پشت سر ما شيون
ميکند.آخر شھرداری ميگويد ما
چھره شھر را به ھم ريخته ايم و
ميبرد اطراف رھا ميسازد .شايد
شھرداری مامور خدا باشد چون
ھميشه تسبيح در دست دارند و
صلوات می دھند.
يک شب خواب ديدم کيفی قشنگ

در دستم گرفته ام و ھمراه بچه ھای
ديگری به مدرسه رفته ام .نميدانيد
که چه کفشھای قشنگی پوشيده بودم.
با دستھايم خاک کفشھايم را پاک
ميکردم .اما اون فقط يک خواب
بود .خواھرم ميگويد يک شب
خواب ديده که پدرم برايش يک
عروسک خريده است .بيچاره
خواھرم که از اين خوابھای عجيب
و غريب ميبيند! نميدانم چرا خدا
فقط ميخواھد من و خواھرم اينطور
باشيم؟ مگر من و کودکان ديگر چه
فرقی با ھم داريم؟
ميگوييد  16مھر ماه روز من است.
روز جھانی کودک! روزی که بايد
من و کسانی چون من روی شادی
را به خود ببينيم .ميگويند که دنيا
بايد از اذيت و آزار من و ديگر
کودکان دست بردارد .خود به
آماری که ارائه شده است نگاه
کنيد:
چه تعداد از کسانی چون من از يک
تب  2ساعته ھنوز ھم ميميرند؟ چه
تعداد از کسانی چون من در شبھای
سرد در خيابانھا از زور سرما جان
ميسپارند و ھرگز روی مدرسه را
نخواھند ديد؟ کودکان گرسنه ای که
رنگ صبح را ھرگز نخواھند
ديد  ...تعداد کشته ھای کودکان در
جنگ ھای اخير را به ارقام در
آوريد .بماند اون تعدادی که قطع
عضو شده و برای ھميشه لذت
زندگی شاد را به گور خواھند برد.
مگر آدم بزرگھا نمتوانند کار کنند
که کودکان را به کار ميکشند؟ مگر
آدم بزرگھايی که بيکارند کم ھستند
که حتی دنبال کار ميگردند ولی به
اون ھا کار نميدھند؟ چرا بايد
کودکان کار کنند؟ اون ھم با شرايط
خيلی سخت و پول ھای کم!
کودکانی که شرايط سخت کاری
شادابی و نشاط را برای ھميشه از
آنان ميگيرد و موجب عدم رشد
جسمی و حتی آسيب ھای جدی به
آنان ميشود .کارھايی ھمچون خشت
زنی در زير آفتاب داغ و يا سرمای
شديد ،آدم بزرگ ھا را از پای می
اندازد چه برسد به جسم ھای نحيف

و ھميشه گرسنه کودکان کار.
براستی مگر اين جنايت نيست؟
مگر اين جنايت نيست که دختر
 9ساله ای را به خاطر اين که
پدرش فقر و بی پناھی کمرش را
تا زده است به ازدواج مردی 50
ساله در می آورند؟ شقاوت و بی
رحمی تا به کجاست که خود
کرده ھای اين جامعه را به پای
موجودی موھوم به نام خدا
ميگذارند و ميگويند خدا خواسته
است! پس چرا وقتی که در
وضعيت بحران اقتصادی قرار
ميگيريد نميگوييد که خدا خواسته
است و ھمه را به پای کارگران
ميگذاريد و آنان را اخراج
ميکنيد؟ چرا وقتی کارگران
تصميم ميگيرند که بساط شما را
برچينند و خود حکومتشان را
تشکيل دھند نمگوييد خدا خواسته
است؟

چون حاکميت تان اين را ميخواھد.
نظامتان اين را ميخواھد .شيره
جسم و جان پدرانمان را در
کارخانه ھا و مزارع صنعتی
ميکشيد و کودکانشان را نيز راحت
نميگذاريد .اين ارتش کار را برای
ادامه حياتتان الزامی ميدانيد .اما
يادت باشد من ھميشه خفته نيستم.
من ھميشه کودک نخواھم ماند.
ميخواھيد بدانيد؟ يک نگاه به
پدرانمان در کارخانه ھای کشت و
صنعت نيشکر ھفت تپه ،کارخانه
ھای نساجی کردستان ،الستيک
البرز ،کارخانجات ايران خودرو و
غيره بياندازيد و آينده را پيش بينی
کنيد.
مطمئن باشيد بشريت مترقی ديگر
نخواھد گذاشت شما اينگونه به ستم
عليه کودکان ادامه دھيد .اين اردو
حرکتی را آغاز نموده است که به
يک دنيای بھتر برای ھمه و در
راس آن کودکان منجر خواھد شد.
 16مھر ماه روز جھانی کودک
مبارک! *

ما کودکان را ھر روز ميکشيد.

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/
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نمايش ارتجاعی عيد فطر،

کارگران جھاد نصر مشھد؛

دروغ و فريب عليه کارگران ايران خودرو!

ديگر تحمل اين ھمه بيحقوقى را نداريم!

بنا به خبر دريافتی و ھمانطور که
در اطالعيه ھای قبل به اطالع
رسانديم ،عوامل کارفرما و
مسئوالن ايران خودرو قرار بود
برای فريب و تحميق  10000نفر
از کارگران ايران خودرو را در
مراسم ارتجاعی عيد فطر امسال
جمع کنند .برخالف سالھای قبل
که در روز مذھبی خرافی عيد
فطر کليه بخشھای ايران خودرو
تعطيل می شد ،امسال اين روز را
برای کار گران روز کاری آن ھم
 3شيفته اعالم کردند!
از اول صبح سرويسھائی را در
مقابل درب تمام بخشھا و قسمتھا
برای جابجايی اجباری کارگران
و شرکتشان در مراسم فرمايشی
سرمايه داران و عوامل کارفرما
در محل اصلی ساختمان ايران
خودرو واقع در چھار راه ايران
خودرو مستقر کرده بودند .نمايش
مضحک دروغ و فريب از اول
صبح با شر کت منوچھر منطقی
مدير عامل و نوروزی مدير کل
فروش ايران خودرو و ھمچنين 5
نفر از عوامل خود فروش
"نماينده
بعنوان
خودشان
کارگران" که طی تبانی و زد و
بند پشت پرده تعين شده بودند ،در
برابر جمعيتی حدود  2000نفر
از کارگران ناراضی که به اجبار
در محل حاضر شده بودند شروع
شد .منطقی پس از کلی دروغ و
سرھم بافی وعده پا درھوا ،مبلغ
ناچيز افزايش  5درصدی دستمزد
کارگران شرکتھای پيمانکاری را
اعالم کرد!
نوروزی مدير فروش در البالی
سخنانش بازھم وعده افزايش بن
ھای کارگران را از مبلغ 50000
تومان به  60ھزار تومان اعالم
کرد .او ظاھرا قول داد با توجه به
اينکه دستمزدھای کارگران با
تاخير فراوان پر داخت می شود
منبعد دستمزدھا را به موقع
پرداخت نمايند .اين نمايش
مضحک پس از آنکه  3ساعتی به
طول انجاميد ،با سالم و صلوات

حضرات و حجج اسالم و سرمايه داران به اتمام
رسيد .سپس اتوبوسھا و سرويسھای حاضر در
محل کارگران ناراضی را به محل کارھايشان
بردند تا در اين روز "مقدس اسالمی" و تعطيل
سه شيفته کار کنند تا سقف توليد بيشتر باشد و
سودھای سرشار ھرچه بيشتری به جيب سرمايه
داران و حجج اسالم برود!
يکی از کارگران ايران خودرو ديزل که در آنجا
حضور داشت ميگفت" :در تمام سالھای قبل در
عيد فطر ايران خودرو تعطيل ميشد .امسال ھم
تعطيل نشديم و ھم  3شيفت کاری فشرده گذاشتند!
ميدانستند اگر اين روز را تعطيل اعالم کنند ھيچ
کارگری در مراسمشان شر کت نخواھد کرد .پس
با اين حيله عده ای از کارگران را به زور به
اين مراسم فرمايشی بردند و ھم در اين روز
تعطيل سراسری  3شيفته از کارگران کار
کشيدند .وعده افزايش  5درصد دستمزد برای
کارگری که پايه دستمزدش  219ھزار تومان
است حدود  10000تومان ميشود .افزايش مبلغ
بن ماھيانه ھم  10000تومان که جمعا ميشود
 20000تومان .تازه اگر اين وعده ھا راست
باشد .اينھا ھنوز بن ھای مربوط به مرداد و
شھريور ماه را به ما نداده اند .آيا خواستھا و
مشکالت ما کارگران ايران خودرو ھمين است؟
کارگران فريب اين بازی مسخره را نميحورند.
خر خودشانند".
حقيقت اينست که ترس در سيمای مولتی
ميلياردھای ايران خودرو موج ميزند .اخراجھای
وسيع ھنوز اطمينان خاطر کافی برای
سازماندھی يکدوره توليد با کارگران ارزان و
خاموش را تامين نکرده است .مراسم مسخره
شان را تنھا ميتوانستند با محدود کردن تعداد
کارگران و شايعه افزايش دستمزد و رسيدگی به
خواستھای کارگران پيش ببرند .افزايش
دستمزدھای دو سه ھفته اخير ھم با توجه به
گرانی سرسام آور يکروزه بی معنی شدند.
خواست ھای کارگران ايران خودرو سرجايش
است و اعتراض به شرايط پادگانی کار
ھمينطور .آنھا عصبانيت و نارضايتی کارگران
را ديده اند و سعی در کنترل و مھار آن دارند.
چه با اخراجھا و چه با "اضافه دستمزدھا".
کارگران ايران خودرو نيز بايد ترس عاليجنابان
را ببينند و به روش خودشان و در وقت مقتضی
گلويشان را بگيرند و رھا نکنند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 16مھر ماه  8 – 87اکتبر 2008

گزارش،
 ١٨٠نفر از کارگران جھاد نصر از  ١۵فروردين سال
جارى اخراج شده اند .آنچه که اعالم شده اينست که
کارگران اين شرکت تسويه حساب کرده اند .اما کارگران
ھيچ چيزى دريافت نکردند .شرکت جھاد نصر  ٢٠٠٠نفر
کارگر دارد .کارگران اخراجي بين  ٦الى  ٢٣سال سابقه
کار دارند .اين کارگران حقوقشان ماھي ٢٠٠ھزار تومان
است و با اضافه کارى و حق ماموريت و غيره١۵٠ ،
ھزارتومان روى حقوقشان آمده است .از ابتداى سال ٨٧
تاکنون به ھيچ کدام از کارگران حقوقھاى اضافه کارى و
ماموريت را پرداخت نکردند .اين شرکت مبادرت به
اخراج کارگران در گروھھاى  ٣٠يا  ۵٠کرده است و
کارگران ديگر را با مزايا و حقوق کمتر و بدون قرارداد
استخدام ميکند.
اين  ١٨٠کارگر ابتدا با منعکس کردن وضعيت خود در
خبرگزارى "کار و کارگر" خراسان رضوى ،مالقات و
اعتراض به مسئولين اداره کار و مسئولين استان ،فقط
وعده تحويل گرفتند و البته ھمه وعده ھا ھم پوچ بود .تنھا
کارگران را سردواندن تا خسته شان کنند و رضايت بدھند.
کارگران به "ديوان عدالت ادارى" شکايت کردند و
باالخره "ھيئت ھاى حل اختالف و مصلحت" ھم به
کارگران پاسخى ندادند .بقول کارگران اين شرکت
"مقامھاى دم کلفت رھبرى و رياست جمھورى ھم که بارھا
مراجعه کردند تنھا وعده داده اند!" کارگران ميگويند از
اين ھمه بيحقوقى خسته شديم و ديگر تحمل نداريم.
کارگران بيش از  ٦ماه است که از ھيچ مزايائى برخوردار
نيستند .ليست و ھزينه بيمه کارگران اخراجى نيز رد نشده
است .ھمه جا دزدى از حقوق کارگر جارى است .در واقع
اين کارگران به دليل دزدى کارفرما از ھمان بيمه بيکارى
و درمانى ناچيز نيز برخوردار نيستند .مسئولين استان به
کارگران گفته اند شما ميتوانيد با شرکت خدمات نطلمتي
استان قرارداد ببنديد و از سابقه کارى که در شرکت جھاد
نصر داشته ايد بگذريد .کارگران اعالم کردند از ھيچگونه
حق خود گذشت نميکنند و نخواھند کرد .آنھا خواھان
حمايت ھستند ،حمايت مردم و ھم طبقه ايھايشان* .

منصور حکمت و کنترل کارگرى
قابل توجه فعالين جنبش کارگرى و کارگران کمونيست!
نوار سمينار منص ور ح ک م ت در ب اره ک ن ت رل ک ارگ رى،
آوريل  ، ١٩٨۵در سايت حزب اتحاد کمونيسم ک ارگ رى و
سايت منصور حکمت موجود اس ت .اي ن ن وار را ب ه دق ت
گوش کنيد و بدست ک ارگ ران پ ي ش رو و م ح اف ل ک ارگ رى
برسانيد.
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گفتگوى ليال احمدى
با يکی از پرستاران بيمارستان "امام رضا" کرمانشاه!
ليال احمدی :با تشکر از اينکه
وقتتان را به ما داديد .ميخواھم
قبل از ھر چيز در باره اوضاع
کلی بيمارستان "امام رضا" بحث
کنيم .موقعيت بيمارستان چگونه
است ،چقدر پرسنل دارد و شرايط
استخداميشان چيست؟ سابقه کار
خودتان چقدر است؟
پرستار :سابقه کار خودم  25سال
می باشد .بيمارستان "امام رضا"
نه تنھا بزرگترين بيمارستان شھر
کرمانشاه بلکه بزرگترين و
مجھزترين مرکز درمانی غرب
نيز ھست .بدليل امکانات و
گستردگی خدمات پزشکی اش
حتی ساکنين شھرستانھای اطراف
کرمانشاه به اينجا مراجعه ميکنند.
روزانه  3تا  4ھزار بيمار به اين
مرکز رجوع می کنند .بيمارستان
دارای  2000نفر پرسنل است و
از اين تعداد حدود  30درصد از
پرسنل قراردادی ھستند با
دستمزدھای بمراتب پايين تر و
انجام کارھای خدماتی و سخت
تر.
ليال احمدی :اصلی ترين
مشکالت کاری و معيشتی پرسنل
بيمارستان چيست؟
پرستار :اصلی ترين مشکل
پرستارانى که استخدام رسمی
ھستند عمدتا مربوط به
دستمزدھای بسيار پايين ،کار
سنگين و فرساينده و مشکل
مسکن و خانه بدوشی است.
درمورد پرسنل قراردادی شرايط
کاری خيلی بدتر از اينھاست.
بعالوه اينکه از ھيچ گونه ثبات و
امنيت شغلی ھم برخوردار نمی
باشند.
ليال احمدی :ساعات کار و اضافه
کاری پرسنل چگونه است؟
پرستار :ساعت کار ظاھرا برای

پرسنل عادی و قراردادی 192
ساعت در ماه يعنی حدود  6ساعت
در روز و برای نيروھای خدماتی و
قرار دادی  240ساعت در ماه يعنی
حدود  8ساعت در روز تعريف شده
است .اما گفتم "ظاھرا" چون تنھا
چيزی که اجرا نمی شود ھمين
ساعت کار فرمايشی است .ساعت
کار واقعی برای ھريک از ما شايد
به چيزی حدود  2تا  3برابر اين حد
فرمايشی ھم ميرسد.
ليال احمدی :چرا ساعت کار
فرمايشی؟ چرا ساعت کار اصلی و
واقعی؟
پرستار :ببينيد ساعت کار فرمايشی
آن چيزی است که ظاھرا برای
عوامفريبی به دروغ اعالم شده و
ساعت کار واقعی آن چيزيست که
بسياری از ما مجبورھستيم برای
گذران زندگی و بخاطر فشارھای
روز افزون اقتصادی به اضافه
کاری تن بدھيم .اين دليل اصلی
است .در کنار ھمين مسئله کمبود
نيرو و پرسنل ھم ھست که بر
مشکالت کاری و زندگی ما می
افزايد .من در اينجا پرستارانی را
سراغ دارم که بدليل نيازھای زندگی
آنچنان مجبور به انجام اضافه کاری
شده اند که شايد در ھفته يک يا دو
بار بتوانند خانواده ھايشان را
مالقات کنند .بعبارتی ميشه گفت
ھمه اوقاتشان را در بيمارستان
سپری می کنند .فشار کاری و
خستگی مفرط بر اثر کار بيش از
حد و بيش از توان از قامت شکسته،
چھر ه ھای زرد و رنگ پريده و
چشمھای بی رمقشان پيداست.
بسياری از ھمکاران ما بر اثر انجام
کارھای سخت و بيش از توان آدمی
به انواع بيماريھای اعصاب و
آرتروز و ديسک کمر و مفاصل
مبتال شده اند .تعداد ديگری از
ھمکارانمان بر اثر آلودگيھای محيط
کاری و عدم امکانات و امنيت کافی
در محيط کار به انواع بيماريھای
خطرناک و کشنده مسری و خونی

از قبيل ايدز و ھپاتيت و ...مبتال
شده اند.
ليال احمدی :آيا مسئولين
بيمارستان و پزشکان متخصص
ھم ھمين شرايط کار و زندگی
شما را دارند؟
پرستار :ھيچگاه ،ھيچگاه شرايط
ما را ندارند .روشنی رئيس
بيمارستان ،حسين روشن مزدور
اطالعاتی و رئيس حراست و
ھمه جيره خواران بيکاره دم
دستشان نه تنھا کار نميکنند بلکه
با حقوقھای ميليونی و دزديھای
پيدا و پنھان به ثروتھای سرشار
و نجومی رسيده اند .پزشکان
متخصص ھم تکليفشان روشن
است .مانند دالالن حرفه ای عمل
می کنند .يا صاحبان و
سھامداران اصلی بيمارستانھای
خصوصی ھستند و يا با دريافت
پولھای ھنگفت زير ميزی و رو
ميزی و سواستفاده از بيماران
گرفتار مشغول چاپيدن بيماران
دردمند ھستند که پولھای
ميلياردی به جيب ميزنند .در
پزشکان
ھمين
مواقعی
متخصص ،البته بھتر است
بگوئيم اين دالالن حرفه ای و
بيرحم ،بيماران را به سمت
عمل جراحی و برخی روشھای
درمانی گمراه کننده ھدايت
ميکنند که نه تنھا برای بيمار
ھيچ نتيجه ای ندارد بلکه فقط
برای خودشان جنبه درآمد زايی
دارد.
ليال احمدی :با خبر شديم شما
پرستاران کرمانشاه پس از
چندين ماه کشمکش ،اعتراض و
درگيری که با عوامل حکومت
اسالمی داشتيد ،آخرش موفق به
نقد کردن دستمزدھا و حق
مسکن عقب افتاده تان شديد.
جريان چی بود؟
پرستار :آره ،ما سرانجام با
اعتراضات و پيگيريھای مداوم
خودمان موفق شديم مبلغ اضافه
کاريھايمان را از اول سال  87تا
حاال و ھمچنين حق مسکن ھای
معوق شده مان را که مربوط به

شماره ٧٠
 3ماه آخر سال  86بود بزور از
حلقومشان بيرون بکشيم .بر اثر
اعتراضات و پيگيريھای مداوم ما
حکومت و عواملش در دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه دچار
بحران شدند .با دست پاچگی
ايزدی رئيس دانشگاه علوم
پزشکی را برداشتند و نوری زاد
را که يکی ديگر از عوامل سوخته
خودشان است را به کار گماشتند و
طلبھای ما را پر داخت کردند.
فشارھای ما آنچنان بحران زده
شان کرده که ھمين چند روز پيش،
حسين روشن رئيس حراست
بيمارستان طی بخشنامه ای به ھمه
بخشھا اعالم نموده پرستاران بايد
از تماس و دادن ھرگونه اطالعات
در مورد بيمارستان به افراد
مشکوک در خار ج بيمارستان
پرھيز نمايند .در صورت مشاھده
با پرستاران خاطی برخورد قانونی
خواھد شد!
البته در اين ميان نقش مھم و تعيين
کننده حزب اتحاد کمونيسم
کارگری را که دلسوزانه در کنار
ما بوده ،راھھا را به ما نشان دادند
و مشکالتمان را منعکس نموده و
از خواستھايمان حمايت کرده اند
را نبايد ناديده گرفت .من از طرف
خودم و پرستاران کرمانشاه از
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
نھايت تشکر و قدردانی را دارم.
ليال احمدی :در ھفته گذشته
پرستاران انديمشک ھم بخاطر
پيگيری و اعتراضاتشان موفق
شدند مقداری از دستمزدھای عقب
افتاده شان را نقد کنند و برای شما
پرستاران کرمانشاه ھم پيام
ھمبستگی و شادباش داده اند.
نظرتان چيست؟
پرستار :راستش من تا اين لحظه
از مشکالت و موفقيت پرستاران
انديمشک بيخبر بوده ام .اما آنچه
روشن است مشکل پرستاران
صرفا مربوط به کرمانشاه و
انديمشک نيست .مشکل پرستاران
سراسری است .اصال مشکالت
زندگی ما پرستاران نميتواند جدا
از مشکالت زندگی کارگران و
ھمه انسانھای زحمتکش و شريفی
باشد که از صبح
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کارگران اتوبوس رانى و حقوق ھاى
عقب افتاده
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کودکان انسان ھستند و اساس نيز انسان است!
مريم ميناپور

گزارش،

تعداد  ١٢٠نفر از کارگران شرکت اتوبوس رانى شھر
سنندج تاکنون حقوقھاى مرداد ماه خود را دريافت
نکردند ۵٠ .نفر از کارگران سازمان اتوبوس رانى
قراردادى ھستند که اين  ۵٠کارگر از طريق يک شرکت
پيمانى به نام "ھورام کار" با قرارداد يکساله در سازمان
اتوبوس رانى استخدام شدند و  ٧٠کارگران ديگر اين
شرکت قرارداد رسمى دارند.
در ھفته ھاى اخير اين کارگران با خواست پرداخت
حقوقھاى معوقه خود دست به اعتراض زدند .ھمچنين
يک خواست ديگر کارگران مابه تفاوت حقوق شان در
سال  ٧٩است که تاکنون به کارگران پرداخت نشده است.
مبلغ اين ما به تفاوت پرداخت نشده ماھى  ٢٠ھزار
تومان است .سال  ٧٩کارگران اتوبوسرانى در
اعتراضات خود مقابل دفتر سازمان در خيابان فيض آباد
طى آخرين مذاکرات به اين نتيجه رسيده بودند و مديريت
اعالم کرده بود که مابه تفاوت ماھى  ٢٠ھزار تومانى را
به طور اقصاد به کارگران پرداخت ميکند که نکرده
است.
اما مشکالت کارگران يکي دوتا نيست .با عوض شدن
مديريت نه تنھا به خواست کارگران و تعھدات فيمابين
مديريت و کارگران در ماه گذشته توجه نکرده است بلکه
رسما به کارگران اعالم کرده است دوماه يکبار حقوق
کارگران را پرداخت خواھد کرد .ھفته گذشته يکى از
کارگران به اسم على خاونگر ،که بيش از  ٩سال در اين
سازمان کار ميکند و به سياست مديريت جديد اعتراض
کرده بود ،از کار اخراج شده است .کارفرما رسما و با
بيشرمى ويژه ھر سرمايه دار اعالم کرده که ھر کسى
معترض است اخراج ميشود! بيکار زياد ھست و با کمتر
از اين حاضر به کار ھستند!
کار رانندگان بشدت سخت است و آنھا مرتبا تحت
فشارند .با توجه با استاندارد نبودن اتوبوسھا ،خارج از
ظرفيت مسافر سوار کردن ،و بار مسئوليت جان
مسافران که در ھر سرويس رفت و برگشت  ٢٠٠نفر ھم
ميشود ،و کار دو شيفتى فشار زيادى روى اين رانندگان
است .کارگران در دو شيفت ھفت ساعت و نيم يعنى از
ساعت  ٦صبح تا  ١و  ٣٠دقيقه بعدازظھر و از اين
ساعت تا  ٩و  ٣٠شب کار ميکنند .اما مديريت رانندگان
را تحت فشار ميگذارد که شيفت ھفت و نيم ساعته ديگر
را نيز بعد از نيم ساعت استراحت کار کنند .اگر رانندگان
مخالفت کنند سريع آنھا را اخراج ميکند .کارگران
سازمان اتوبوسرانى سھيمه شير و خواربار دارند که اين
امکانات ھم تاکنون به آنھا داده نشده است .حقوق اين
کارگران با توجه به شرايط سخت و ساعات طوالنى کار
ماھى  ٢۴٠ھزار تومان است* .

 16مھر ماه ) 8اکتبر( روز جھانی کودک در ايران است .متاسفانه ھنوز در دنيا روزى
مشترک براى کودکان وجود ندارد .اما در اين جھان کودکانی وجود دارند که حتی از
حداقل امکانات زندگی بی بھره ھستند.
سئواالتی چند ھميشه اذھان بشريت مترقی را به خود مشغول داشته است :چه کار بايد
کرد که يک زندگی شاد ،مرفه ،ھمراه با امنيت برای کودکان فراھم شود؟ چرا در جھان
امروز کودکان مجبور به کار کردن ھستند و چگونه بايد کار کودکان ممنوع شود؟ چه
کنيم که کودک آزاری برای ھميشه از ميان برود؟ تا به کی ميبايست شاھد ضرب و شتم
کودکان توسط کسانی باشيم که خود را مالک اين کودکان می دانند؟
آزار جسمی ،که از موارد محرز کودک آزاری است ،خصوصا در جامعه اسالم زده
ايران به يک معضل تبديل شده است .کودکان اولين قربانيان فقر و فالکت و نابرابری
در جامعه سرمايه داری ھستند .ما در اين جوامع با طيف وسيعی از کودکان خيابانی
مواجه ھستيم که ھمواره مورد اذيت و آزار جسمی و جنسی قرار ميگيرند .به جرم بزه
کاری روانه بازداشتگاه ھا ميشوند .بعد از آزادی نيز چوب تحقير ھمواره آزار دھنده
آنان ميباشد .چه بسا طعم تلخ اين آزارھا و حقارت ھا را تا آخر عمر با خود يدک می
کشند.
بشريت مترقی بدرستی پاسخ علت اين چراھا را دريافته است .ميداند تا زمانی که سود
و کار مزدی اساس فعاليت نظام ھای اقتصادی سرمايه داری را تشکيل ميدھد ،نه تنھا
آزار کودکان ،بلکه توھين و بی حرمتی به انسان؛ فقر و فالکت و نابرابری وجود
خواھد داشت .بايد اين نظام مبتنی بر بھره کشی را برانداخت.
بايد اساس انسان باشد و کرامت انسان .بايد دست مذھب را از زندگی آدم ھا کوتاه کرد.
کودکان بايستی با افکاری آزاد و بدون ھر قيد و بند مذھبی زندگی و رشد نمايند .شاد
زيستن حق آنان است .کودکان انسان ھستند و اساس نيز انسان است.
روز جھانی کودک مبارک!*

گفتگوى ليال احمدى
با يکی از پرستاران بيمارستان "امام رضا" کرمانشاه...
تا شب کار می کنند و دست آخر نصيبشان از زندگی فقر و فالکت و محروميت و
بيماری و زجر روز افزون است .آری ،اين قانون زندگی تحت لوای حکومت مشتی
آخوند مرتجع کپک زده و سرمايه داران سودجو است .تا اين حکومت ھست سرنوشت ما
ھم غير از اين نخواھد شد.
من ضمن تشکر از پرستاران انديمشک بخاطر اعالم ھمبستگيشان با ما از طرف خودم
و ھمکارانم در کرمانشاه بگرمی دست اين دوستان را ميفشارم .پيام من اين است:
دوستان مشکالت ما سراسريست .ريشه ھمه فقر و فالکت و بدبختی ھای زندگيمان
حکومت اسالمی سرمايه داران است .راه نجات ما در اتحاد و اعتراض و ھمدلی ماست.
16/7/87
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مذھب و آينده کودکان
متن سخنرانی در انجمن مدارس ابتدايی رتردام
علی طاھری
خانم ھا ،آقايان!
جمعيت بيش از دويست نفری
امروز شما که کارھای روز
يکشنبه تان را کنار گذاشته ايد تا
سخنرانی درباره آينده مذھب و
کودکان را بشنويد ،نشانه روشنی
از وجود حساسئت به موضوع
است و چه ھيجان انگيز!
ھمه مردمان متمدن امروز دچار
بحران مذھبی يکسانی ھستند :در
تمام گوشه کنارھای جھان ،ھرجا
که فرھنگ و انديشه اعتباری
داشته باشد ،يک جنبش واحد
وجدان بشر را بر می انگيزد.
يک جريان واحد انديشه و
ناباوری قصه ھای مذاھب را
مردود می شمارد .يک حرکت
واحد به سوی رھايی يوغ
قيمومت جزمی ھمه ايزدان را
پس می زند.
در ھمه جا نھادھای مذھبی
ناگزير شده اند از اختيارات خود
که قرنھاى متمادی اعمال می
کردند و به قوت تمام بر قدرت
آنان افزود صرف نظر کنند .به
چشم خود ديده اند که امتيازاتشان
را يک به يک سلب می کنند و بی
رحمانه آنان را از عرصه امور
دنيوی کنار می گذارند .در واقع
ديگر به آن معنی دين رسمی
وجود ندارد :ھمه جا دولت غير
دينی است و بی طرفی خود را
نسبت به عقايد دينی که مناسک
آنھا را روا می دارد اعالم می
کند.
مذاھب سازمان يافته که خود را
برتر از تمام قوانين بشری ميدانند
بدون مقاومت شديد در برابر
حقوق عرفی سر تسليم فرود
نياورده اند .با اين ھمه مذھب
ناچار شده است که تسليم شود و
آن اندازه تاثيری که برای آن باقی
مانده است را به عرصه معنويات
بکشاند .به رغم برخی ظواھر
زود گذر موجی که باال ميگيرد،
بنيان ھای اين آخرين سنگر را
نيز می سايد .زيرا ناتوانی الھيات
در قانع کردن اذھان اين عصر،
نسل به نسل به ميزان معتنابھی

افزايش می يابد .ھر کشف تازه ای
بی چون و چرا سبب ايراد تازه ای
به احکام جزمی دين می شود ،ولی
دين ساليان سال است که از پژوھش
ھای عصر کنونی برای تقويت خود
بھره نمی گيرد.
در مبارزه با اين سيل مقاومت
ناپذير برای مذاھب تنھا يک راه
نجات مانده است :تحول يافتن ،تا
بلکه شعائر خود را درخور قبول
اذھان نوين سازد .اين مسئله برای
مذھب مسئله مرگ و زندگی است.
اگر دگرگون نشود تا چند نسل ديگر
بی شک سبب خواھد شد که ھمگان
آن را برای ھميشه ترک گويند .اما
به شما نشان خواھم داد که حقيقتا
محال است که اصول جزمی ذره
مثقالی دگرگون شود .به شما نشان
خواھم داد که مذھب محکوم به
فناست .ھر چه بکند سرنوشت
محتوم آن زوال کامل است و ھم
اکنون بايد ان را امری محتوم
دانست و می توان موعد تقريبی ان
را تعيين کرد.
ھمين چند سال پيش واتيکان اعالم
کرد" :اين اعتقاد که شريعت را
خداوند وحی کرده است از
مخترعات فلسفی نيست که اکمال ان
به دست بشر باشد ،بلکه از ودايع
الھی است ".پس بايد گفت که مذھب
زندانی اصل اساسی خود است .اما
از اين ھم جلوتر برويم .حتی اگر
مجاز بود که بدون خالف گويی
اصالحی در اعتقاد خود صورت
دھد فقط می توانست مھلت موقتی
بدست اورد .به اين دليل:
بررسی ابتدايی تاريخ رشد اديان
نشان می دھد که اديان زاييده
کنجکاوی بشر نسبت به کائنات
است و ھسته اوليه انھا ھمواره يکی
است .اين ھسته مرکب از مجموعه
علت ھای ابتدايی و ساده انديشانه
ای است که انسان برای پديده ھای
طبيعی پيدا کرده است .تا انجا که
می توانيم موضوع را ساده کنيم و
بگوييم دين بدوی به معنی اخص
کلمه اصال وجود نداشته است .از
زمانی که بشر با زبان الکن سخن
می گفته است تا زمان ما فقط يک

خط فکری وجود داشته است:
خط علمی .اين خط علمی که در
ابتدا ناقص بوده است رفته رفته
مايه ور شده است .و ان چه ما
واژه دين به ان اطالق می کنيم
يکی از مراحل پژوھش ھای
انسان است ،مرحله قائل شدن به
وجود خدا .اين يکی از
موضوعات کوتاه بشر است که
از سر نادانی به جای مانده و از
بيم ماورا الطبيعت تا زمان ما ان
را ادامه داده اند.
حال می رسيم به انچه می
خواستم بگويم! مرگ مذھب:
مذھب مرده است .اگر قرن ھای
متمادی دوام يافته است فقط از
ان رو است که با دروغ ھای
خود روح وحشتزده انسان ھا را
تسلی داده است ،بدين معنی که با
وعده ھايی ترس از مرگ را در
انسان ھا فرو می نشاند و با
حرف ھای مفت و اثبات نا پذير
غريزه کنجکاوی انان را ارضا
می کند .اين ابزار به ان ظاھر
مردم پسندی می دھد و روزی
که دست از ان بردارد ديگر از
ان قالبی که در نظر پاره ای
مردم جاندار می نماياند چيزی
باقی نخواھد ماند .زيرا احساس
دينی که سرمايه گذاری مذھب
بر روی ان استوار است در
مغزھای مدرن حقيقی معادلی
ندارد .نياز به فھميدن به ھر
گونه حساسيت دينی تقدم دارد و
امروزه اين نياز با رشد علمی
دوران ما براورده می شود و
تصور انکه اين نياز ته مانده
باورھای رازالود انسان است
اشتباه فاحشی است .از سوی
ديگر خوره ای که ان را می
خورد فقط از بيرون سر چشمه
نمی گيرد :فلج پيشرفته ای به
جانش افتاده است و ان را از
زيستن در ميان ما ناتوان می
سازد .نه! سير کنونی جامعه بی
چون و چرا به سوی جامعه بی
خداست ،به سوی برداشت علمی
محض از کائنات است!
اين بی دينی اينده چه چيزی
خواھد بود؟ بله چه کسی از ما
می تواند ان را پيش بينی و
توصيف کند؟ ان چه به تاکيد می
توان گفت اين است که بی ترديد
به ھيچ وجه دين نو سازمانيافته
ای نخواھد بود .در واقع جايی
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برای بت ھای جديد نخواھد بود و
علم نميتواند به بت جديدی بدل
شود .زيرا عقل سلبی است و اين
حکمی است که پر شورترين تخيل
ھا بايد به ان تسليم شوند .من
معتقدم عقل و قلوب که ھنوز
سرگردانند ديری نخواھد گذشت
که متحد خواھند شد .و اين اتحاد
از يک سو در عرصه ھمبستگی
اجتماعی صورت خواھد گرفت و
از سويی ديگر در عرصه شناخت
علمی .بدين سان نقد اسمان به نقد
زمين ،نقد حقوق و نقد الھيات به
نقد سياست بدل می شود .به نظر
من اين امکان وجود دارد که
قوانين علمی بر اساس تحليل فرد
و روابط او با محيط پيرامونش
پديدار شود.
انديشه تا دل عرصه ھای ناشناخته
کندوکاو خواھد کرد .من فکر می
کنم که ھم اکنون چند روش تحقيق
خوب در اختيار داريم ...اما ھنوز
ھم تا مرحله ای که بتوانيم بگوييم
اشتياق ما ،ما را به سوی جنبه
ھای تازه ای از واقعيت خواھد
کشيد فاصله داريم!
 ...وقت می گذرد و نمی خواھم
بدون پرداختن به دومين نکته اين
گفتگو شما را ترک کنم .ھر کدام
از ما برای اينکه اين آروزھا
کمابيش با سرعت براورده شود
چه کاری از دستش بر می ايد؟ اين
کار تاثيری بی اندازه دارد! ھرچند
پس از اين نگاه خوشبينانه که به
اينده انداختيم نقش انسان ھای
امروز بی تاثير به نظر می رسد،
اما اين نقش بسيار مھم است و
نبايد با سختگيری بيش از حد به
ان بپردازيم .نسل ما يکی از نسل
ھايی است که بار انجام دادن تحول
علمی را بر دوش دارد :ما در
يکی از لحظات رنجبار جان کندن
دردالود گذشته ھستيم .آری
دوستان عزيز ،کاش می فھميديم
که چه ورطه ای از دلھره ھای
اخالقی بر اثر ان پيدا می شود که
در ھر نسلی اذھانی ،مانند اذھان
بسياری از ما ميان انچه در گذشته
بوده و انچه در اينده خواھد شد
شقه ميشوند .کاش می انديشيديم که
راھی که کمابيش با قوت بر می
گزينيم می تواند بر رنج اين
ھزاران تن حساس بيفزايد يا از ان
بکاھد .چه بار
صفحه ١٣
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مذھب و آينده کودکان
متن سخنرانی در انجمن مدارس ابتدايی رتردام...

مسئوليت سنگينی بر دوش داريم!
البته دو راه کار در پيش داريم :با
رويکرد خود و با اموزش و
فرزندانمان....نخست
پرورش
بياييد با يکديگر وجدان فردی را
بررسی کنيم .اجازه می فرماييد؟
چه بسيار کسانی ھستند در ميان
ما که اعتقاداتشان سخت مخالف با
مذھب است ولی اجازه می دھند
که دين بر تمام اعمال مھم زندگی
شان ،از ازدواج گرفته تا مرگ
غلبه داشته باشد! بله می دانم ،من
ھم به اندازه شما و شايد بھتر از
شما می دانم که برای اين ضعف
ھا چه بھانه ھايی می
اورند...انسان ازاده ای که گمان
می کند بايد تسليم اين مناسک
شود چه شکنجه تلخی می کشد...
چه شقاق ،چه تنافر و چه جنگ
بی سر و صدايی برپاست ميان
وجدانی که می خواھد استوار
باشد و ان ھمه نيروھايی که
ميخواھند ان را سست کنند:
مقتضای محبت ،احترام به
ديگری! ...اما نبايد خود را فريب
داد :اين گونه تسليم شدن خالف
اخالق است و اين خالف اخالق
را ھيچ چيز ،ھيچ چيز مشروع
نمی سازد!
در اين ساعات پر اشوبی که بشر
دوران ما می گذراند ھيچ چيز
خطير تر از عمل علنی به دين
نيست ،نه فقط از جھت حيثيت
فردی که ان را انجام می دھد
بلکه از جھت تاثير بی اندازه ای
که ممکن است بر کسانی که
ھنوز مرددند داشته باشد .اينک
در زمانه ما مسلم ترين و تغيير
ناپذيرترين قاعده اخالقی ھمانا
صداقت داشتن با خود و ھمچنين
صداقت داشتن با ديگری است .و
انان که از اين قاعده تخلف می
ورزند و با تناقض رفتار خود
سير تحول را در قلمرو خود کند
می کنند مرتکب گناھی می شوند
ھزاران بار وحشتناکتر از ھمه
اندوه ھای سوزناکی که احتمال
می رفته سبب شوند!
و از اين نابخشودنی تر خطای

انان است در انچه به تربيت
کودکانشان مربوط می شود .دھن
کودک پذيرای احتياط نيست :مفھوم
شک ثمره تاثير طوالنی پديده ھای
خارجی است .ھر کس برای انکه به
مقام شک برسد بايد نخست خود
اشتباه کند ،به خود و درستی
احساس ھای خود بد گمان شود و
ھمچنين به ديگری .کودک مانند
ھمه بدويان زودباور است .فرق بين
حقيقت و حقيقت نما را درک نمی
کند .معجزه او را به شگفت در نمی
اورد .وقتی شما اين لوح صاف را
در اختيار مذھب می گذاريد ،او بی
ھيچ زحمت اثری زائل نا شدنی بر
ان خواھد گذاشت .نخست انکه
ھراسی بی دليل از خداوند در دل
کودک خواھد دميد .سپس اسرار و
خفيات کيش خود را به عنوان
حقايقی وحيانی بر او عرضه خواھد
کرد که از فھم بشر برتر است و
بايد برتر باشد .مذاھب پيش از انکه
دليل بياورند حکم می کنند و
کودکان پيش از انکه تعقل کنند
ايمان می اورند :وفاق ميان اين دو
کامل است...استدالل عقلی نقطه
مقابل ايمان است .مغزی که ايمان
به ان شکل بخشيده است تا مدتھا،
اگر نگوييم تا ابد از داوری انتقادی
عاجز است.
و شما اين ذھن بی دفاع کودک را
از ھمان اوان عمر به دست نفوذ
دينی می سپاريد؟
عجبا! مذاھب ما را لعنت می کنند و
بر انچه جز زنده ترين واقعيات
ھستی ماست لکه کفر می چسبانند و
ان وقت ما کودکان خود را به انھا
می سپاريم؟ اين کجروی چه معنايی
دارد؟ ايا بدان علت است که در
نھان اميدواريم اين خرافات به
زودی دل خواھند کند؟ ايا رياکاری
را به چه صفتی می توان خواند؟
وانگھی چه اشتباه فاحشی است که
گمان کنيم وقتی ذھن پخته می شود
اين دوده ھا را به اسانی از خود
پاک خواھد کرد! فراموش کرده ايد
که ايمان کودک تا چه اندازه پا
برجاست؟...افسوس ،کسی که دين
از کودکی در او اثر کرده نمی تواند
فقط شانه ای باال بيندازد و خود را
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از ان مانند لباس کھنه يا تنگ
شده خالص کند! اصول دين،
کودک را چون زمينی خواھند
يافت که بيست قرن عبوديت
خودخواسته ان را ايش داده
باشد .اين اصول با تمام اصول
ديگری که مبنای پرورش فکری
و اخالقی اوست چنان در می
اميزند که ھرگز جدا نمی شوند.
روند اين جدايی ،ولو امکان
داشته باشد طوالنی ،بی نظم،
اغلب ناقص و ھميشه دردناک
است .و مگر کسانی که در
اوضاع و احوال کنونی زندگی
فراغت يا شجاعت ان را دارند
که به بازسازی شخصيت خود
دست بزنند چند نفرند؟
حتی تا اينجا دامنه موضوع را
تنگ گرفته ام :فقط خطر
تعليمات دينی را نسبت به افراد
در نظر گرفته ام .ولی اين
تعليمات جامعه را مستقيما تھديد
می کند .در عصر ما که ايمان
دينی در ھمه جا به لرزه افتاده
است حقيقتا خطرناک است که
بگذاريم قوانين اخالقی در ذھن
کودکان با جزميات دينی درھم
اميزد .زيرا اگر به اين خو کند
که قواعد زندگی اجتماعی را در
رديف قوانين الھی بشمارند ،ان
روز که احتماال اعتقاد به خدا در
ذھنشان سست شود ھمه چيز به
يکباره در ذھنشان فروخواھد
ريخت و يکسره مسير اخالقی
خود را گم خواھند کرد.

بھانه ای پيدا کنند تا ما را از بابت
نقض اين بی طرفی سرزنش کنند
_مگر ممکن است ھيچ آموزشی
کامال بيطرفانه باشد؟_اين بی
طرفی فقط مانع خود ما می شود!
بی طرفی امروز به اين معنا است:
جا خالی کردن در برابر تبليغات
سرسختانه مذاھب!
البته اين وضع کاذب بيش از
اندازه دوام اورده است .بايد در
اين مبارزه ناگزير که مھم ترين
مبارزه عصر ماست بی پرده از
يک طرف جانبداری کنيم و به
جای انکه بی سر و صدا به اين
مبارزه بپردازيم ان را علنا و با
سالحی برابر بپذيريم .کشيش ھا
را ازاد بگذاريم تا مدرسه باز کنند
و تعليم دھند که جھان در شش
روز از ھيچ خلق شده است .که
عيسی پسر خدای پدر و يک
دختره باکره است و جنازه اش سه
روز پس از دفن خود به خود از
قبرش گريخته است تا به اسمان
صعود کند و ازھمان زمان در
ھمان جا دست راست خدا نشسته
است! اما ما ھم بايد ازاد باشيم که
مدرسه باز کنيم و حق داريم که در
ان به اتکای عقل و علم نشان دھيم
که ايمان مذھبی بر چه زود باوری
وصف ناپذيری استوار است!
وقتی که ھم بيان حقيقت ازاد باشد
ھم بيان خطا ،انچه پيروز ميشود
خطا نيست! ازادی ،اری ،اما نه
اينکه فقط برای معلم شرعيات
باشد :ازادی برای عقل ،ازادی
برای کودک! بله دوستان عزيز
می خواھم سخنم را با اين فرياد به
پايان اورم :ازادی برای کودک!

خالصه انکه وقتی در مقام پدر
يا مادر با القيدی يا ضعف بسيار
عمل کنيم با چنين خطری روبرو
خواھيم شد .اين القيدی خود را
زير کدام اصول پر سر و
صدايی می پوشانيم؟ ميدانم در
ذھنتان چه می گذرد ما با کمال
سعه صدر بی طرفی خود را
اعالم می کنيم!

رحم آوريم بر فرزندانمان* .

وه! تکليف ما دشوار است ،می
دانم .اما فريب کلمات را
نخوريم ...مخالفان ما ھر چند

تلخيص شده توسط نشريه يک
دنيای بھتر .متن کامل را ميتوانيد
در سايت حزب مطالعه کنيد.

می خواھم وجدان ھمگی شما را
بيدار کنم ،می خواھم در چشمان
شما شراره ھای عزمی نوين را
ببينم.

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری
کمک مالی کنيد!
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 -۴براى نزديک کردن ھرچه
بيشتر اتحاديهھا به يک شکل
ساختمانى غير بوروکراتيک و
بويژه براى متکى شدن آنھا در
سطح محلى به مجامع عمومى
کارگران تالش ميکنيم.

نامه ھا،
سياوش دانشور
آيا شما ضد سنديکا ھستيد؟
رفيق سياوش عزيز سالم .چند
سوال ھست از جانب خودم و
دوستان .از نظر من کارگران بايد
برای ايجاد تشکل تالش کنند .مھم
نيست سنديکا يا شورا يا انجمن
صنفی و صندوق و غيره .مھم
اينست اين تشکلھا مستقل و غير
دولتی باشد .آيا شما که شورا و
مجمع عمومی را تبليغ ميکنيد با
اين سياست مخالفيد؟ آيا شما ضد
سنديکا ھستيد؟ پاسخ مثبت و منفی
را با دليل بيان کنيد.
پاسخ :ھوشنگ عزيز ،توصيه
من اينست که ھمراه با ديگر
دوستان يکبار ديگر "قطعنامه در
باره تشکلھای توده ای طبقه
کارگر ،شورا ،مجمع عمومی،
سنديکا" از منصور حکمت را
مطالعه کنيد .اين قطعنامه در
شماره  67نشريه يک دنيای بھتر
منتشر شده و در سايت حزب نيز
موجود است .سياست روشن و
مستقيم ما ايجاد شوراھای
کارگری است .ما به سنت
شورائی و عمل مستقيم کارگری
تعلق داريم و اين يک رکن ھويتی
جنبش ماست .در شرايط فعلی
جنبش مجمع عمومی را
مقدورترين و در دسترس ترين
مکانيسمی ميدانيم که مبارزه و
اتحاد کارگران را تقويت و جلو
می اندازد و به خال تشکلھای توده
ای پايدار و برسميت شناخته شده
کارگری پاسخ ميدھد .ھمينطور
جنبش مجمع عمومی اين ظرفيت
را دارد که با شکستن تناسب قوا
بنفع کارگران بسرعت به ايجاد
شوراھای کارگری منجر شود .ما
"ضد سنديکا" نيستيم اما سنديکا
آلترناتيو ما برای ايجاد تشکل
کارگری نيست .تالش و جھت
سياست ما اينست که توان عمومی
کل طبقه تقويت شود .لذا ما
برخوردھای سکتاريستی و فرقه
ای و ايدئولوژيک به سنديکا را
بشدت نادرست ميدانيم .بويژه اين

موضوع در ايران اساسی تر
است .نکات زير اصول عمومی
ما در برخورد به اتحاديه و سنديکا
است که در ھمان قطعنامه مورد
اشاره آمده است.
"...د :درباره اتحاديه
نظر به عوامل متعدد نظير
محدوديتھاى تاريخى و عملى
اتحاديهھا در ايجاد اتحاد وسيع
طبقاتى و رھبرى مبارزه
کارگرى ،پيوند تاريخى جنبش
اتحاديهاى با سياست سوسيال
دموکراتيک ،گرايش اتحاديهھا به
دور شدن از دموکراسى مستقيم و
شکلگيرى يک بوروکراسى
مافوق کارگران در آنھا و باالخره
با توجه به فقدان زمينهھاى مادى
براى تشکيل آنھا در شرايط کنونى
در ايران ،حزب اتحاد کمونيسم
کارگری سياست تشکيل اتحاديهھا
را در مرکز ثقل مبارزه خود براى
ايجاد تشکلھاى تودهاى قرار
نميدھد .سياست عمومى حزب
ايجاد شوراھاى کارگرى است .در
عين حال اعالم ميکنيم که:
 -١آزادى بى قيد و شرط تشکيل
اتحاديهھاى کارگرى ،جزئى از
حق مسلم کارگران براى ايجاد
ھرنوع تشکل صنفى و سياسى
است و ما قاطعانه از اين حق دفاع
ميکنيم.
 -٢از تالشھاى کارگران براى
ايجاد سنديکا حمايت ميکنيم و به
آن يارى ميرسانيم .
 -٣در اتحاديهھاى کارگرى مستقل
شرکت ميکنيم ،براى تقويت
رھبرى کارگران کمونيست در
آنھا ميکوشيم و در درون ھر
اتحاديه خط کمونيستى را متحد
ميکنيم.

 -۵به درجهاى که سياست ما
براى ايجاد شوراھاى کارگرى و
بسط جنبش مجمع عمومى
بعنوان نخستين گام آن با
تالشھاى محافل کارگرى و
جريانات مبارز طرفدار اتحاديه
ھمسويى داشته باشد )نظير ايجاد
مجامع عمومى که مورد تائيد
تشکيل
ھواداران
برخى
اتحاديهھا قرار دارد( ،آماده
اتحاد عمل با اين محافل و
جريانات ھستيم".
مديريت دولتی بھتر نيست؟
چرا با مديريت دولتی کارخانه
مخالفيد؟ چون ميتواند موافقت با
مديريت خصوصی فھميده شود.
ميدانيد که اگر کارگر در
استخدام دولت باشد يا با خود
شرکت اصلی قرارداد ببندد
بمراتب امن تر است تا با شرکت
خصوصی و پيمانکار .با توجه
به اين موضوع و وضعيت
کارگران در ايران بھتر نيست
که خواست مديريت دولتی ھمه
جا طرح شود؟
پاسخ :آنچه ما ميخواھيم و برای
آن تالش ميکنيم ،نه مديريت
خصوصی و نه مديريت دولتی
سرمايه داران ،بلکه حکومت
کارگری است .بحث ما اينست
که معضالت امروز کارگران از
سر تغيير مديريت نيست ھرچند
دراين روند خصوصی سازی و
دست بدست شدن مالکيت تنھا
کارگران ضرر و زيانش را ديده
اند .جواب اين مشاھده درست
اين نيست که پس برگرديم به
مديريت دولتی! چون اگر چنين
شعاری را بدھيد و چنين
خواستی را مطرح کنيد ،سرمايه
داران ديگری را برسر خود
حاکم کرديم .مديريت ميتواند
دولتی يا خصوصی يا شق سومی
باشد ،معضل و سوال کارگر
اينست که اين وسط منافعش با
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اين جابجائی ھا لطمه نخورد.
امنيت شغلی و کارش را از دست
ندھد و در يک کالم ھر کسی نيايد
و سازی بزند و جوابگو نباشد.
نکته مھمتر اينست اين روند انتقال
مديريت از دولتی به خصوصی را
ھمين دولت دارد انجام ميدھد .اين
اتفاقات براساس اصل  44قانون
اساسی و براساس باالترين
تصميمات نظام پيش ميرود و اينجا
از خامنه ای تا رفسنجانی و خاتمی
و احمدی نژاد تفاوتی ندارند.
مسئله شرکتھای پيمانکاری که
برده داران جديد ھستند در ادامه
اين روند است .کار قراردادی و
سفيد امضا ھمينطور .کارگران
بدرست خواھان انحالل و کوتاه
کردن دست شرکتھای پيمانی و
خواھان الغای کار قراردادی
ھستند .اين خواستھا ھدفش اين
نيست که مديريت دولتی شود بلکه
ھدفش را امنيت شغلی و روشن
بودن طرف حساب کارگر و سد
کردن صدمات اين نوع سازمان
کار برای معيشت و مبارزه طبقه
قرار داده است .وگرنه کارگر
ميداند که اگر قرار است از کسی
در قبال کار مزد بگيرد ،چه دولت
و چه کارفرمای خصوصی ،او
برده مزد است و اين سيستم در
بنياد ضد کارگر و منفعتش است.
به نظر ما بجای مطالبه مديريت
دولتی که دوستان الستيک البرز به
اشتباه مطرح ميکنند ،ميتوان از
کنترل کارگری حرف زد .ميتوان
از استخدام کارگر مستقيما توسط
شرکت مربوطه با شرايط بھتر
حرف زد .ميتوان از لغو کار
قراردادی و استخدام رسمی و
تامين امنيت شغلی حرف زد.
ھمان مطالبه ای که کارگران
ايران خودور طرح کردند .يعنی
کارگر بجای استخدام توسط
واسطه ھای انگلی چون شرکتھای
پيمانی ،مستقيما توسط خود شرکت
استخدام شود .استخدام مستقيم و
رسمی و بدون واسطه با خود
شرکت و مخالفت با کار قرار
دادی ،مساوی با مديريت دولتی
نيست .اين آوانس را نبايد به
مديريت دولتی داد .مسئله برسر
سياستی است که کار ارزان
و
ميخواھد
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خصوصی سازی در ايران معنی
بالواسطه اش تامين ارزانتر
نيروی کار است .ھمين سياست
ضد کارگری را بايد زد و نه در
دو راھی مديريت دولتی و
خصوصی يکی را به شعار
کارگر تبديل کرد .شعار و
خواست کارگران "انتخاب" از
ميان استثمارگران نيست بلکه نفی
کل اين شرايط است .در وضعيت
امروز نيز بايد سياستھائی را
مطرح کرد که کارگر را به
سياھی لشکر اين و آن دسته از
سرمايه داران تبديل نکند .آنھم در
دوره ای که خود دولت دارد تيشه
به ريشه کارگر ميزند.
اگر کارگران نتوانند چه؟
اگر کارگران بتوانند کارخانه را
کنترل کنند بھتر است .ولی سوال
اينست بعد چه ميشود؟ اگر
کارگران نتوانند يک مرکز
اقتصادی را اداره کنند چه
ميشود؟ به اول کار نميرسيم؟
پاسخ :اين "اگر" را بايد معنی
کرد و ھمينطور بايد روشن کرد
که منظور از کنترل کارگری
چيست .من معتقد نيستم که
کارگران بھتر از سرمايه داران
بلدند که استثمار کنند و سود کافی
توليد کنند .کارگر اساسا چنين
"ھنری" ندارد .بحث کنترل
کارگری اساسا بحثی برسر الگو
يا مدل اقتصادی و يا نوع
مطلوبتری از سازماندھی کار در
چھارچوب سرمايه داری نيست.
ھستند کسانی که تا اسم کنترل
کارگری را ميبريد ،شاگرد تنبل
آدام اسميت ميشوند و طبق قوانين
بازار و نياز پروسه توليد به
تخصص و مديريت کارتھای
قرمز نميشود را نشان ميدھند .از
سود و زيان و معضل وام و
فروش و مواد خام و غيره حرف
ميزنند .اين نوع استداللھا يا
ميگويد کارگر نميتواند و اگر
بتواند "فاسد" ميشود و يا توقع
اقتصاد سوسياليستی را از کنترل

کارگری دارد .اينھا به نظر من در
اساس درک اقتصادگرا از سياست يا
ھمان اکونوميسم منشويکی است که
ربطی به اين بحث ندارد .اين ديدگاه
متوجه نيست که دراين سياست
کارگر سدی محکم و راديکال در
مقابل سرمايه و تعرض اش ميبندد و
تناسب قوای جديدی را تعريف
ميکند .اين ديدگاه متوجه نيست که
کارگر ھرچه قدرتمندتر باشد،
ھرچه با حرمت تر باشد ،ھرچه
بيشتر عر و تيز کارفرماھا و
حراست و جاسوسان سرمايه را پس
زده باشد ،قدرت و اعتماد بنفس
بيشتری برای مقابله با سرمايه دارد.
کارگر دراين ديدگاه يا ھيچی نيست
يا در زمره اساطير است .در دنيای
واقعی اما بحث کنترل کارگری
بحثی در دفاع از موجوديت و
حرمت و حقوق و معيشت کارگر
ھمين امروز است .امری که ظاھرا
ھيچ فعال کارگری و کمونيستی نبايد
مخالف آن باشد .نکته اينست که
مخالفين اين بحث خود آلترناتيو
روشنی ندارند و سياست شان عمال
دفاع از وضع موجود و تداوم آنست
تا بلکه "فرجی" بشود .معلوم نيست
از کجا!
من خوشحالم که شما مثبت به
موضوع نگاه ميکنيد .بگذاريد
موضوع را از سر ديگری نگاه
کنيم :فرض کنيم کارگران چند
مرکز اقتصادی را کنترل ميکنند و
راه می اندازند و بعد از مدتی به
قول شما عليرغم ميلشان نميتوانند
اداره کنند .آيا وضعشان بدتر از
امروز ميشود؟ فرض کنيد کارخانه
ايکس بعد از شش ماه کنترل
کارگران مجددا ورشکست شد .تازه
کارگران شش ماه ديرتر بيکار
شدند .اتفاق عجيبی نمی افتد.
ميگويند از کجا وام بگيرند يا کجا
جنس شان را بفروشند يا رقابت
نميتوانند بکنند .ھمه اينھا درجاتی از
حقيقت در آن ھست اما فقط درجاتی
و نه بيشتر .روشن است بانک و
دولت با سرمايه دار بھتر از کارگر
تا ميکند .اما ھمان دولت نميتواند
جلوی جنبش کنترل کارگری را
بويژه اگر وسيع شود بگيرد .ممکن

است نرخ تمام شده کاالی فالن
کارخانه تحت مديريت شورای
کارگران حتی گرانتر باشد ،اما
اينھا ضرر نميکنند .چون مقادير
زيادی ھزينه صرف ميشود که
کارفرما آنھا را بحساب ھزينه
توليد ميگذارد .اين ھزينه ھا و
ابتکارات کارگری در توليد
ميتواند کل ھزينه تمام شده را
پائين بياورد .يا در مورد بازار
فروش و رقابت ميگويند .در
آمريکا و اروپا شرکتھائی ھستند
که کاالھايشان گرانتر است اما
مردم آنھا را ميخرند و حمايت
ميکنند و دليلش اينست که مثال
از کار کودکان دراين مراکز
استفاده نميشود و يا حقوق
کارگرانش بيشتر رعايت ميشود.
وانگھی در ايران که ديگر اين
بحثھا نيست .کافی است يک
کارخانه يا شرکت توليدی بوتيک
و يا فروشگاھی برای ارائه و
عرضه توليداتش بگذارد .با اين
کمبود و گرانی و احتکار و
تالش برای باال بردن قيمتھا
توسط دالالن حرفه ای ،جنس
مورد نظر بدون بازار نميماند
ھيچ شايد بھتر ھم بفروش برسد.
کافی است در ميان کارگران
پخش شود که اين کارخانه ھا را
کارگران اداره ميکنند تا سيل
حمايت و خريداران از طبقه
کارگر صف بکشد .بيشتر
بحثھای مخالف کنترل کارگری
جوانب سياسی مھمی را نميبينند
و نتيجتا به شيوه تجار به
موضوع نگاه ميکنند و يا فکر
ميکنند چون اين ھمان
سوسياليسم نيست پس به رياست
کارفرما رضايت ميدھند .در
صورتی که اين اقدام کارگران و
کال اين بحث دريچه ھای بزرگی
به روی جنبش عمل مستقيم
کارگری باز ميکند و مدرسه
آمادگی کارگران برای حکومت
کارگری و سازماندادن اقتصاد
سوسياليستی است.
خواست ممکن ديگری نيست؟
چرا صنايع بحران زده را بايد
کنترل کرد؟ خواست ديگری که
ممکن باشد و کارگران اين فکر
را بکنند که ميشود آن را گرفت
متصور نيست؟ اگر ھست
چيست؟ بيمه بيکاری منظور
نظر من نيست .چون بيمه
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بيکاری را اگر اين دولت ميداد
اصال کار را قراردادی نميکرد يا
کارگاھھای کوچک را از شمول
قانون کار بيرون نمی انداخت .با
تشکر فراوان ھوشنگ.
پاسخ :اوال بحث کنترل کارگری
يا دستکم بحث حزب ما برسر
صنايع ورشکسته يا غير
ورشکسته نيست ،بلکه برسر
مقابله کارگر با اين روند انھدامی
و خطرناک است که موجوديت
طبقه را تھديد ميکند .ثانيا اين
بحثی برسر يا مديريت کارگر يا
مديريت سرمايه دار نيست ،بلکه
بحثی برسر تغيير تناسب قوا در
کارخانه و جامعه به نفع کارگر
است .کنترل کارگری يعنی اينکه
کارگر شرايطی را در کارخانه
تحميل کند که کارفرما نتواند ھر
غلطی که دلش خواست بکند و
ھمواره با ترمز و مخالفت
کارگران و نمايندگان منتخب آنھا
روبرو شود .چرا نميتوان در
ايران خودرو حرمت کارگران را
اعاده کرد و شرايط پادگانی کار را
پس زد؟ چرا نميتوان در
پتروشيمی ھا ،برق ،ماشين
سازيھا ،نفت و اساسا صنايعی که
"ورشکسته" نيستند حرمت و
حقوق کارگر را با بحث کنترل
کارگری اعاده کرد؟ آيا داشتن
نماينده مستقيم و منتخب کارگران
و يا نظارت بر امور کارخانه و
دفاتر و استخدام و اخراج و
بسياری از معضالت ھر روز
محيط کار به کارگر مربوط ھست
يا نه؟ اگر ھست ،چرا بحث کنترل
کارگری برای عده ای "اخ"
ميشود؟ اگر نيست ،البد تا انقالب
کمونيستی کارگر را برده زرخريد
فرض کرده اند!
در مورد صنايع ورشکسته يا
بحران زده نيز موضوع تنھا
جديتر و فوريتر است .چون بنا به
سياستھائی که کارگران يک سر
سوزن مسئول آن نيستند کارخانه
ای تعطيل ميشود و کارگرانش
بيکار ميشوند و ھمراه با خانواده
ھايشان به گرسنگی و فقر شديدتر
و در موارد زيادی خيابان خوابی
محکوم ميشوند .سوال من اينست
پاسخ مخالفان سياست کنترل
کارگری به اين
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وضعيت چيست؟ بيمه بيکاری
مکفی را حزب ما ھمواره مطرح
کرده است و اين خواست نميتواند
تنھا شامل کارگران بيکار شود.
اين يک رکن رفاه اجتماعی است
که ھر کسی که آماده بکار است و
کاری برايش پيدا نميشود يا
جامعه نميتواند به او کاری بدھد،
حق دارد و بايد از بيمه بيکاری
برخوردار باشد .بيمه بيکاری يک
گوشه از سيستم رفاه اجتماعی و
بيمه ھا بطور کلی است و ابدا
نبايد در مقابل سياست کنترل
کارگری طرح شود بلکه بايد
بعنوان مکمل آن و بعنوان يک
خواست طبقه کارگر برای جامعه
طرح شود.
مورد ديگر تغييرات تکنولوژيک
است .تکنولوژی جديد می آورند
و کارگر را بيکار ميکنند .فعال
ازاين بگذريم که حتی پيشرفت
وسايل توليد که ساخت خود
کارگر است وسيله بدبختی اوست.
من ميپرسم چرا کارگران را با
ھزينه دولت و کارفرما آموزش
نميدھند و مجددا به سرکار
برنميگردانند؟ اگر تکنولوژی
کارخانه قند دزفول مثال قديمی
است يا کارخانه ھای نساجی
کاشان از قلمرو سرمايه گذاريھای
سود ده خارج است ،چرا بايد
کارگر اين صنايع قربانی شود؟
مگر زمانی که سود ده بودند
سھمی به کارگر ميدادند که حاال
سود ده نبودن آن وسيله فالکت
کارگر است؟ تازه دروغ ميگويند.
فوقش سود حاصله با سود کاالی
وارداتی تفاوت دارد .ورشکستگی
و غير سود ده بودن در محاسبات
کارفرماھا براساس سود متوسط و
مقدور توسط رقبا است نه سود ده
نبودن.
چی ممکن است که کارگران
بتوانند بگيرند؟ اين تماما به قدرت
و درجه اتحاد و تشکل کارگر
مربوط است و نه ھيچ چيز ديگر.
من ميفھمم که از امکانات و
مقدورات نبايد انتزاع کرد و ھمين

دريچه ورود به جدال است .اما
گرايشی ھست که امکانگرائی را به
يک اصل قانونی و مقدرات سرمايه
گره ميزند .به نظر من کارگران
سوسياليست و کمونيست نبايد اين
نقطه عزيمت شان باشد .نکته پايانی
اينست که اگر سياست کنترل
کارگری در جامعيت آن درک شود،
ھر حرکت طبقه کارگر دراين
قلمرو بسرعت تسری پيدا ميکند و
ضرورتا به "صنايع بحران زده"
محدود نميشود .تمام بحث اينست که
کارگر در مقابل وضعيت فالکتباری
که سرمايه تحميل کرده است سدی
ايجاد کند و دراين مسير بتواند نيرو
و توانش را بسيج و بميدان بياورد.
اين عملی است .موفق و پيروز
باشيد.
چند سوال در باره کنترل کارگری
سواالت ضميمه توسط چند تن از
دوستان مطرح شده است .لطفا در
نشريه به آنھا پاسخ دھيد .با احترام،
سعيد
آيا سياست کنترل کارگری در
صورت اجرا کارگران را جايگزين
کارفرما يعنی به يک کارفرمای تمام
عيار تبديل نميکند؟
پاسخ :اگر کنترل کارگری را
معادل سياست "سھيم شدن کارگران
در سھام کارخانجات" فرض کنيد،
بله کارگر را به موقعيت کارفرما
ميرانيد .يعنی کارگر را جھت توليد
سوددھی بيشتر سوق ميدھيد .يا اگر
از سياست کنترل کارگری درکی
مشابه يونيونيسم و توافق کارگر و
کارفرما و شراکت شان در اجرای
نقشه توليد را داشته باشيد ،کارگر
را به مامور استثمار خود تبديل
ميکنيد .تازه در چنين تجاربی ھم
معموال ھمه کارگران اين سرنوشت
را ندارند بلکه اليه ای از کارگران
در موقعيت جديد اقتصادی قرار
ميگيرند و تالش ميکنند منافع
بورژواھا را به زبان و ادبيات
"کارگری" به کارگران حقنه کنند.

سياست کنترل کارگری و
تجارب آن بويژه توسط گرايش
راديکال و کمونيستی کارگران
سياستی در چھارچوب تجارب
عمل مستقيم کارگری است .يعنی
به کاھش قدرت و روش کارفرما
متکی است و جھتش نفی آنست.
چه در روسيه و يا ايتاليا و ايران
سال  57کارگران به "کارفرما"
تبديل نشدند .بلکه آنھا توليد
کردند ،کارخانه را توسط
شوراھايشان و نھادھا و
کميسيونھای مختلف کارگری
بصورتی انقالبی و کارگری
پيش بردند ،معيشت خود و طبقه
شان را تا حد مقدور تامين
کردند ،روحيه ھمبستگی و
مبارزه جوئی عليه سرمايه و
کارفرماھا اساس حرکت شان
بود .کارگری که به سياست
کنترل کارگری رو می آورد به
اين نتيجه رسيده است که
کارفرما جماعت و عوامل
مزدورشان تا چه حد منفور و
ضد کارگراند و ميداند تداوم اين
سياست با چه موجی از تقابل
کارگران روبرو ميشود .اين
نگرانيھا بيجاست .تمام مسئله
اينست که کارگر ميتواند در
شرايطی چھارچوبھای موجود
را بشکند .چھارچوبھائی که حتی
در ذھنيت بخشی از طبقه کارگر
قابل تغيير نيستند .سياست کنترل
کارگری سياستی دراين جھت
است.
آيا اين يک نسخه برای دولتی
نمودن سرمايه داری نيست؟
پاسخ :خير ،اين بحث ربطی به
دولتی کردن سرمايه ندارد.
کنترل کارگری به معنی دولتی
کردن مالکيت نيست .اساسا اين
بحثی بالواسطه و فوری برسر
مالکيت نيست .اگر دراين قلمرو
بتوان چيزی گفت اينست که
کارگر با يک اقدام دخالتگرانه
قدرت و سلطه سرمايه را بر
زندگی و محل کار و شرايط
کارش مختل ميکند .يعنی
مناسبات قدرت در توليد را
بطور کلی و در مرکز صنعتی
بطور مشخص به نفع خود بھم
ميزند .اين ھنوز تفاوت زيادی با
تغيير مناسبات ملکی دارد.
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ھمينطور اين بحثی برسر مدلھای
اقتصادی مختلف نيست .دراين
بحث نه کارگران خواھان دولتی
کردن کارخانجات ھستند و نه
خواھان "مالکيت خصوصی"
اقتصادی
برنامه
کارگران.
کمونيسم و طبقه کارگر بسادگی
خصوصی
مالکيت
الغای
بورژوائی و اشتراکی کردن ابزار
توليد و ثروت جامعه است .کنترل
کارگری در روند خلع يد سياسی و
اقتصادی از طبقه سرمايه دار و
ھمينطور در سازمان دادن توليد
سوسياليستی نقش کليدی دارد اما
بحث امروز برسر اين سواالت
نيست.
غير متعارف نبودن حکومت و
سرمايه داری اسالمی چيست و
عمالً متفاوت بودن شرايط سياسی
برای کارگران در مبادرت ورزيدن
به اين عمل از جانب شما چگونه
ارزيابی ميشود؟
پاسخ :يعنی اينکه اين حکومت
نتوانسته است به نماينده بازسازی
و بسط و انکشاف اقتصاد
کاپيتاليستی در ايران در يک
چھارچوب جھانی و منطبق با
مدلھای رايج سرمايه داری امروز
تبديل شود .مضافا اينکه اين رژيم
ھمواره با بحران روبرو است و با
بحران زندگی ميکند و سرپا
ايستاده است .جامعه در يک
کشمکش بيوقفه بسر ميبرد و در
ايندوره طبقه کارگر بيش از ھر
نيروی ديگری آکتور فعاله صحنه
سياست است .ھمينطور ھمين
امروز تاوان بار بحران اقتصادی
را طبقه کارگر با فقر و فالکت و
گرسنگی پرداخت ميکند .دراين
اوضاع که سرمايه برای بقا و سود
بيشتر ھر روز بخشھائی از طبقه
کارگر را به مدار فالکت ميراند،
کارگران ميتوانند و بايد در مقابل
اين ارتجاع ھار ضد کارگری
پاسخ روشن داشته باشند .حتی در
مواردی سالح اعتصاب کارائی
ندارد و کارگر ناچار است قدمی
فراتر بگذارد .امروز ايران در
چنين شرايطی است و جنبش
اشغال کارخانجات و مبادرت به
کنترل کارگری ھمراه با تعرض
در مراکزی که ھنوز ستونھای
اقتصادی اين
صفحه 22
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نامه ھا...
نظام ھستند ،پاسخی است که
ميتواند اين روند را متوقف کند و
کارگر را در موقعيت بھتری در
مقابل کل سرمايه بگذارد.
تامين ھزينه توليد و ھمچنين
ھزينه ھای مربوط به بازاريابی و
فروش کاال به عھده کيست،
دولت و يا خود کارگران؟
پاسخ :به نظر من قالب يکسانی
نميتوان بدست داد .موضوع زنده
تر از پارامترھای اقتصادی و
حساب و کتاب است .ميتوان
تصور کرد در مواردی کارفرما
ھنوز در کارخانه است اما قدرت
سابق را ندارد و کارگران
خواستھای خود را تحميل کردند و
از جمله از تعطيلی کارخانه
جلوگيری کردند .ميتوان شرايطی
را فرض کرد که کارفرما
کارخانه را گذاشته و رفته است
مثل قند دزفول و کلی داستان
دزدی مديران مختلف ضميمه
قباله کارخانه است .کارگران
ميتوانند اين کارخانه را بدون
مدير و کارفرما راه بياندازند.
دولت وامی را که قرار بود به
کارفرما و مديران جديد بدھد به
کارگران و شورای کارخانه بدھد
که ھمه کارگران در قبال آن
مسئوليت دارند .بحث برسر خريد
سھام کارخانه توسط کارگران
نيست اشتباه نشود .اما کارگران
ميتوانند راسا واحد اقتصادی را
بچرخانند و سرپا نگھدارند .آنھا
ھنوز مالکيت ندارند و استثماری
سازمان نداده اند .آنھا توليد
ميکنند که چند کار را انجام دھند:
اول ،يک مرکز توليد کاالھای
مورد نياز جامعه را سرپا
نگھدارند .دوم ،از کار و معيشت
خود و خانواده شان دفاع کنند.
سوم ،نشان ميدھند که کارفرما و
مديران اضافی ھستند و بدون آنھا
ھم ممکن است توليد سازمان پيدا
کند .چھارم ،در شرايط بھتر و
انسانی تری کار ميکنند و سطح
دستمزدھا و شرايط کار را بسيار
جلوتر از کارفرما سازمان

ميدھند .در مورد بازاريابی و
فروش کاالھا ميتوان کارھای زيادی
کرد .در سواالت باالتر به اين
موضوع اشاره کردم .اما اينجا
ميتوان اضافه کرد که تعاونی ھای
کارگری که به لحاظ مضمون
اقتصادی ھنوز در چھارچوب
سرمايه داريست ،ميتواند جائی باشد
که طبقه کارگر و مردم محروم به
آن ھجوم می آورند تا کاالی مورد
نيازشان را با قيمت مناسبی بخرند.
کارگران در اين پروسه قرار نيست
"رقابت" و انباشت کنند .کارگران با
سياست کنترل کارگری از زندگی و
معيشت خود دفاع ميکنند .کنترل
کارگری برنامه اقتصادی کارگران
در مقابل کارفرمايان نيست بلکه
يک سياست دوره گذار است و
اساسا خصلت سياسی آن برجسته تر
از مکان اقتصاديش در ھر دوره
دارد .اما از زاويه اقتصادی صرف
ھم مجموعا به نفع کارگر است.
آلترناتيو ديگر کارگر بيکاری و
دوندگی دنبال شرکتھای پيمانی با
قرارداد سفيد امضا است.
تفاوت مصادره انقالبی و کنترل
کارگری در چيست؟
پاسخ :مصادره يا توسط نيروی
انقالبی در دوره انقالبی صورت
ميگيرد که معموال ھدفش رفع نياز
فوری مردم از قبيل غذا و مسکن و
پول و اسلحه برای دفاع از خود
است .البته اين کامال ممکن است که
يک نيروی انقالبی جھت تسھيل امر
مبارزه دست به مصادره انقالبی
بزند اما اين مقوله ای فراگير نيست
و معموال استثنا در شرايط غير
انقالبی است .مورد ديگر مصادره
توسط دولت انقالبی است که اين
دومی بحثی مربوط به روند خلع يد
اقتصادی از قدرت و طبقه از تخت
افتاده است .مصادره بانکھا و
مستقالت سرمايه داران که بنا به
شرايط انقالبی فرار کرده اند از اين
قبيل است .اما خلع يد اقتصادی از
سرمايه داران به معنی الغای
مالکيت بورژوائی و مناسبات
سرمايه داری مصادره نيست بلکه

شماره ٧٠

انقالب اقتصادی طبقه کارگر
است .اين اولی ضرورتا به اين
دومی منجر نميشود .در مصادره
معموال نيروی مصادره کننده
ھدفش مقابله با بحرانھائی است
که سرمايه داران و دولت شان
مسبب آنند و خصلتی دائمی
ندارد .بجز اين البته باجگيری و
امثالھم ھم داريم که معموال
گروھھای ضد جامعه اين کار را
انجام ميدھند و نميتوان به آن
"مصادره انقالبی" اطالق کرد.
کنترل کارگری ماھيتا متفاوت
است .کنترل کارگری سطوح
مختلفی دارد که کارگر تالش
ميکند موقعيتش را در مناسبات
قدرت تغيير دھد ،از خود بعنوان
يک طبقه و به اين اعتبار از
اکثريت جامعه اعاده حيثيت کند،
حرمت و حق و مکان اجتماعيش
را تغيير دھد ،در دوره
مانع
اقتصادی
بحرانھای
فروپاشی اقتصادی خود و جامعه
شود و شرايط را برای برداشتن
گام بزرگتر و تعيين تکليف

سياسی و اقتصادی با طبقه حاکم
يکسره کند .در کنترل کارگری
طبقه کارگر عليه محروميت
تاريخی اش قد علم ميکند و گامی
بسوی رھائی برميدارد .در
مصادره عملی فوری صورت
ميگيرد و ميتواند به ھيچ تغييری
ھم منجر نشود .در جاھائی
مصادره انقالبی و کنترل کارگری
به اجزای اقدامات انقالبی در دوره
انقالبی تبديل ميشوند .اما تفاوت
اساسی مصادره انقالبی با کنترل
کارگری اينست که در مصادره
انقالبی اقدامی نوبتی و در
قلمروھای محدودی صورت
ميگيرد در صورتی که کنترل
کارگری ناظر بر يک دوره
مبارزه انقالبی کارگری چه برای
پاسخ به وضعيت مشخص و چه
برای پاسخ به وجھی مھم از
سياست اقتصادی طبقه کارگر در
دوره گذار است .موفق و پيروز
باشيد.
* سواالت ديگری پيرامون بحث
کنترل کارگری دريافت کرديم که
در شماره آتی پاسخ ميدھيم.

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 .بيط رف ن ي س ت،
جانبدار است .مدافع ح ق ي ق ت ،آزادی ،ب راب ری ،ش ادی ،رف اه و
سعادت انسانھا است .م ا ب رای ي ک ج م ھ وری س وس ي ال ي س ت ی
مبارزه ميکنيم .لطفا روز و زمان پ خ ش اي ن ب رن ام ه ھ ا را ب ه
اطالع ھمه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد.

تمام فالسفه جھان را تفسير
کرده اند ،حال آنکه مسئله
برسر تغيير آنست!
کارل مارکس
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نکاتی پيرامون بحران سرمايه
داری جھانی...
است که اين بزرگترين دزدی در مقابل چشمان باز
جامعه است .بزرگترين انتقال اجتماعی ٽروت از سھم
مردم به طبقه سرمايه دار در جامعه است .اين سھم
زندگی و معاش مردم است که دولت در روز روشن از
جيب مردم زده است و به طبقه سرمايه دار "انتقال" داده
است .در دوران جورج بوش در آمريکا سرمايه مالی
بيش از  ٧٠٠ميليارد دالر سود در طرازنامه خود ٽبت
کرده اند .سودشان حاصل دسترنج و استٽمار کارگر
است .ضررشان را نيز از جيب مردم زحمتکش می
پردازند .بزرگترين گيرندگان "سوبسيد دولتی" نه مردم
زحمتکش و محروم و فقيرند ،بلکه بزرگترين سرمايه
ھای مالی جھانی ھستند .و اين يک نقش دولت در نظام
سرمايه داری است .دولت در اين نظام ابزار کنترل و
در انقياد نگھداشتن مردم زحمتکش است .دولت يک
دستگاه زور و کنترل قيام مردم در جامعه است .دولت
قوه قھريه سازمان يافته طبقه حاکمه است .در نظام
پارلمانی اين نقش با خشونت کمتری اعمال ميشود .اما
در کنار اين وظيفه دائمی دولت ،مساله حمايت اقتصادی
از طبقه حاکمه و شرايط انباشت و سود آوری يک
وظيفه دائمی اين نھاد در جامعه است.
-٥بيش از ھزار ميليارد دالر به صندوق سرمايه مالی
ريخته شده است .اما شاخصھای بازار سھام ھمچنان در
واکنش سقوط ميکنند .مفسران سرمايه ميگويند "بازار
راضی نيست"" .بازار خوشنود نيست"" ،بازار صحبت
کرده است" .بازار کلمه کليدی در اين ارزيابی ھا است.
بازار در اين نظام به پديده ای خداگونه تبديل شده است.
بازار موجود حريص و ھيواليی است که از قرار قادر
متعال است .پديده ای است که سود ميخواھد .سھم اصلی
جامعه از ٽروت اجتماعی را ميخواھد .پديده ای است که
بی خانمان ميکند .استٽمار را تشديد ميکند .بيکار ميکند.
قربانی طلب ميکند .بازار در اين نظام سلطنت ميکند.
اين ھيوالی نامريی در جامعه سرمايه داری نقش
پيامبرگونه دارد .موجودی نامريی است که گويا زبان
دارد .ادعا دارد .مکانيسم قدرتمند شدن دارد.
فرمانروايی ميکند .مطيع ميخواھد و "سعادت" جامعه
در پيروی از فرامين اش است .اما آنچه که "بازار"
ناميده ميشود چيزی جز اراده جمعی طبقه سرمايه دار و
مکانيسم سود آوری و انباشت در اين نظام نيست .اين
بازار است .کور و حيوانی است .بايد از چنگ اين
بازار و قوانين کور اقتصادی اش خالص شد .در اين
جامعه انسان بر مقدرات اقتصادی خود حاکم نيست.
تصميم با انسانھا نيست .بازار و انباشت و ارزش اضافه
حاکم بر سرنوشت اقتصادی مردمند.
-٦ميگويند "وام ھای آلوده مسکن" منشاء چنين وضعيتی
است .راه حل را ھم در راه اندازی "وضعيت مسکن"
در آمريکا ميدانند .تا ھمينجا بيش از ھفت صد ھزار نفر
خانه و زندگی خود را از دست داده اند .در ماه گذشته
بيش از  ١٥٩ھزار نفر از کار بيکار شدند .اين
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وضعيت رو به گسترش است .بيکاری
گسترده ،بی خانمانی بيشتر ،فقر و
محروميت بيشتر يک نتيجه طبيعی بحران
اقتصادی است .چند صد ھزار ،چند
ميليون ديگر در آمريکا بايد بيکار شوند تا
"بازار" رضايت دھد؟ خودشان ميگويند
اوضاع قبل از آنکه بھتر شود ،بدتر
خواھد شد .در آغاز و نه در پايان اين
بحران قرار دارند .اما در پاسخ ھيچ
مفسری از خود نميپرسد که چگونه و طی
چه پروسه اين "وامھا" آلوده شدند؟ چرا و
چگونه آن بخش از جامعه که امکان
صاحب خانه شدن را بدست آورده است،
نتوانسته است اقساط بانکی خود را
پرداخت کند؟ چگونه است که اين پديده
تمام پيکره جھان سرمايه داری را از
آمريکا تا توکيو و ھند و برزيل و اروپا
را در برگرفته است؟ صنعت خانه مانند
ھر قلمرو ديگر سرمايه داری يک عرصه
سرمايه گذاری و سود آوری برای سرمايه
است .اين عرصه ھم تابع تمام قوانين عام
نظام سرمايه داری است .و زمانيکه نرخ
سود سقوط ميکند ،زمانيکه شاخص سود
آوری به منطقه قرمز سقوط ميکند،
سرمايه دچار بحران و رکود ميشود .شکل
مشخص بروز بحران نميتواند ماھيت
بحران را توضيح دھد .برای پاسخ به علل
بحران در اين بخش از سرمايه کماکان
بايد به مارکس و عملکرد نظام اقتصادی
سرمايه داری متوسل شد .يک نکته حاشيه
ای :در ھمان زمان که مردم بی خانمان
ميشوند ،آنھا که خانه شان را بانکھا در
قبال وامھايشان به گرو ميگيرند ،عرصه
جديد سود آوری و سرمايه گذاری برای
بخشھای ديگر سرمايه ميشوند .در ھمين
شرايط امالک مردم با قيمتھای بمراتب
تنزل يافته توسط سرمايه ھای ديگر بمٽابه

عرصه ای جديد برای سرمايه گذاری
مورد معامله قرار ميگيرند.
-٧جھان سرمايه داری يک نظام
اقتصادی بھم پيوسته است .بازار آمريکا
بزرگترين بازار جھانی کاال است.
دسترسی به اين بازار ،اتکا به اين بازار
نقش کليدی در موقيعت سرمايه جھانی
دارد .يک پی آمد انتگره شدن اقتصاد
جھان سرمايه داری به معنای انتقال
بحران به تمامی اندامھای اين نظام است.
سقوط قدرت خريد جامعه در آمريکا يک
مولفه افول سطح توليد و نتيجه بيکاری و
انتقال بحران به ساير کشورھا و از جمله
ژاپن و چين است.
-٨قربانيان اين بحران مردم عادی اند.
ھزينه آن را ھم بر دوش مردم عادی
تحميل ميکنند .اين يک پايه مکانيسم
تخفيف بحران در اين نظام است .اين
عملکرد "بازار" برای حل بحران
اقتصادی است .کور و ضد انسانی است.
اين مکانيسم کنترل دامنه بحران ھا و از
ھمه مھمتر ضرورت حفظ نظام
بورژوايی در مقابل مبارزه طبقه کارگر
است.
اين وضعيت ميتواند راه حل ديگری
داشته باشد .راه حل سوسياليستی .درھم
شکستن نظامی که عملکردش توليد چنين
شرايطی است شايسته انسان نيست.
ميتوان اين وضعيت را تغيير داد .ميتوان
نظامی متضمن رفاه و سعادت و
خوشبختی انسان را سازمان داد .اين کار
کمونيسم و طبقه کارگر است*.

سازمان آزادی زن برگزار ميکند؛

سازمان آزادی زن کجا ايستاده است؟
نمايندگی جنبش آزادی زن در ايران در سطح جھانی
گزارشی از فعاليت ھای سازمان آزادی زن

جلسه آذر ماجدی در شبکه پالتاک
جمعه  10اکتبر  2008ساعت  8شب بوقت اروپای مرکزی 9 ،و نيم شب بوقت
ايران 11 ،صبح بوقت
لس آنجلس و  2بعد از ظھر بوقت تورنتو
آدرس اتاق :شبکه پالتاک ،گروه خاور ميانه – ايران
www.azadizan.com
azarmajedi@yahoo.com
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ستون آخر

آدرس تماس
با مسئولين

نکاتی پيرامون بحران سرمايه داری جھانی

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

علی جوادی
علی جوادی

 -١آنچه که در رسانه ھای رسمی
دنيای سرمايه از آن بعنوان "بحران
مالی" و يا "انقباض بازار اعتبار"
ياد ميشود در حقيقت بحران سرمايه
داری در اصلی ترين کشورھای
جھان است .اطالق "بحران مالی"
به اين پايه ای ترين بحران سرمايه
داری تالشی برای پرده پوشی
ماھيت بحران و خارج کردن کليت
نظام سرمايه داری از ضربات
مردم زحمتکش معترض به اين
وضعيت ناھنجار است .و اين
وظيفه و امر ھر روزه متفکرين و
مدافعين طبقه سرمايه دار و
متخصصين رنگارنگش است .آنچه
در مقابل چشمان ما در حال
گسترش است بحران نظام است.
محدود به محلی نيست .کشوری
نيست .جھانی است .بحران
اقتصادی ادواری با عواقب خانمان
برانداز اقتصادی و سياسی و
اجتماعی يک واقعيت انکار ناپذير
عملکرد نظام سرمايه داری است.
ھر چند سال يکبار کل نظام
اقتصادی در يک بحران عميق فرو
ميرود .اين وضعيت ناشی از روند
اجتناب ناپذير انباشت سرمايه است.
انباشتی که منجر به کاھش سھم
طبقه کارگر از کل ٽروت اجتماعی
و باعت تعميق اختالف طبقاتی در
جامعه ميشود .اين بحرانھا در عين
حال مکانيسم بازار سرمايه داری
برای تطبيق دادن سرمايه با
تناقضات ذاتی چنين نظامی ھستند.
 -٢دامنه و عمق اين بحران به
درجات زياد از بحرانھای ادواری
ھميشگی گسترده تر است .پيکره
جھان سرمايه داری را در برگرفته
است .چه عواملی اين عمق و دامنه
بحران را توضيح ميدھند؟ جھان
سرمايه داری پس از سقوط بلوک
شرق و گسترش دامنه و حوزه ھای
سرمايه گذاری وارد دوره ای از
انباشت سريع و گسترده شد .اين

يک پی آمد اقتصادی سقوط بلوک
شرق و غلبه اقتصاد رقابتی و
بازار آزاد در جھان بود .اين
وضعيت برای دوره ای بحرانھای
ادواری برخی از کشورھای
سرمايه داری و از جمله آمريکا را
تخفيف داد و به عقب انداخت.
مکانيسمھای تطبيق سرمايه با
تناقضات اقتصادی بنيادی در اين
دوره از رشد و گسترش سود عمال
به تعويق افتادند .اين بحرانھای
ادواری به تعويق افتادند اما از بين
نرفتند .نتيجتا بحرانھای به عقب
افتاده ،باالخره موقعيت و وزن خود
را بر نظام تحميل کردند .بحرانھای
به عقب افتاده با عمق و دامنه جمع
شده خود را بروز دادند .عمق و
دامنه اين بحران ناشی از اين
حقيقت سياسی جھان معاصر است.
-٣سقوط ھمه جانبه ارزش سھام در
وال استريت و اکٽر بازارھای سھام
جھانی ،در آمريکا ،اروپا ،روسيه،
چين ،و در برزيل و اندونزی يک
شاخص تشخيص موقعيت نظام
سرمايه داری توسط کارشناسان و
متخصصين اين نظام است .باال
رفتن ارزش سھام مترادف با سود
آوری و گسترش ارزش انباشته شده
سرمايه و افت آن نشان موقعيت
وخيم وضعيت اقتصادی است .افت
و خيز منحنی سود و سود آوری
مالک تعيين سالمت اين نظام و يا
بيماری در اين نظام است .انتخاب
چنين شاخصی گويای عملکرد آن
در قبال طبقه کارگر و توده ھای
مردم زحمتکش است .در اين نظام
سود حرف اول و آخر است .سقوط
نرخ سود آغاز بحران است .در اين

)دبير کميته مرکزی(

نظام تامين اجتماعی ،گسترش رفاه
مردم ،باال رفتن امنيت و عدالت
اقتصادی ،نابودی فقر و فالکت،
شاخصی در ارزيابی سالمت
اقتصادی و عملکرد نظام نيست.
برعکس چنين شاخصھايی سربار و
زائده ای بر دست و پای عملکرد نظام
سرمايه داری است .اين نظام بر
مبنای بی عدالتی گسترده سازمان
يافته و بازتوليد ميشود .گسترش
شکاف طبقاتی ،تنزل سھم طبقه
کارگر از محصوالت اجتماعی يک
نتيجه عملکرد طبيعی اين نظام است.
اگر در اين نظام ،مٽال در خود آمريکا
دھھا ميليون نفر و بيش از ده ميليون
کودک از بيمه درمانی محروم ھستند،
افتی را در شاخص اقتصادی اين نظام
مشاھده نخواھيم کرد ،ھيچ شاخص
وال استريت تکانی نخواھد خورد.
اگر در اين نظام انسانيت انسان انکار
شود ،مردم حتی در قلب جھان
سرمايه داری محروم و گرسنه و بی
خانمان باشند ،وال استريت تکانی
نخواھد خورد .شرم آور است ،اما اين
شاخصھا ذره ای تعادل اين نظام ضد
انسانی را برھم نخواھد زد.

Ali_Javadi@yahoo.com
Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی
)علی جوادی ،سياوش دانشور،
آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com
siavash_d@yahoo.com
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

-٤دول سرمايه داری جھان به نجات
بزرگترين موسسات مالی شتافته اند.
در آمريکا تاکنون بيش از ھزار
ميليارد دالر کمک مالی به اين
غولھای سرمايه داری داده شده است.
آنچه در آمريکا صورت پذيرفت در
ساير کشورھای اروپايی نيز در حال
انجام است .اين اقدام را بعضا
"سوبسيد دولتی به سرمايه" نامگذاری
کرده اند .حقيقت اين
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)شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.co
m
به حزب اتحاد
کمونيسم کارگری کمک کنيد!

Bank : Wells Fargo Bank
– N. America
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!

