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تجمع کارگران الستيک البرز وحشيانه سرکوب شد!

يادداشت سردبير،

سياوش دانشور

فاطمه را کشتند،
جان فرزاد در خطر است!

چند کلمه به مناسبت
شکل گيری حزب
کمونيست کارگری
على جوادى

خلع مالکيت کارفرما
يا دولتی کردن؟
طرد سياست ھای
راست کارگرى
صفحه ۵

فاطمه حقيقت پژوه نامش با درد و رنج تداعى
ميشود .زنى که زندگى اش جھنمى بيش نبوده
است .او قاتل نبود ،جانى بدنيا نيامده بود،
"غضب الھى و شيطانى" ھم در او کشف نشده "شغل خوب" برای
ھمه در تورنتو
است! او براى لقمه اى نان صيغه مردى شده
بود و به تن فروشى شرعى و قانونى اسالمى
سر
تن داده بود .او روز سختش را پشت
محمود احمدی
گذاشته بود و ساعاتى آرميده بود که فرداى
سخت ترى را شروع کند .اما نيمه شب صداى
زجه و ناله بيدارش ميکند .مادران تنھا و بچه
دار معموال خوب ميشنوند و خوب ميبينند.
آرى ،صداى دخترک عزيزش است .ھمسر
صيغه اى او ،نيمه شب سراغ دختر  ١۴ساله
او رفته و مشغول تجاوز به اوست! کدام مادر ،مھردادکوشا
کدام پدر ،کدام نيمه انسان ،کدام حيوان از ديدن
چنين صحنه اى ديوانه نميشود؟ عکس العمل
کدام موجود در چنين شرايطى ميتواند
"طبيعى" و "خونسرد" باشد؟

گزارش سمينار

آذر ماجدى

صفحه ٧

بررسى و نقدی بر
کتاب "سرمايه
اجتماعی"
صفحه ۴

بحران جھانی سرمايه و پی
آمدھای آن در ايران
صفحه ٣

على طاھرى

صفحه ١۴

احمدی نژاد و مکانيزم
ظھور امام زمان!
سعيد مدانلو

صفحه ٨

سوسياليسم نياز واقعى بشريت امروز است!

کيانوش نصيرى
فاطمه اين مردک کثيف را کشت و عدالت
اسالمى بعد از سالھا زندان او را کشت .آن
مرد متجاوز که دنياى کودکى دختر فاطمه را
ويران کرد و آن عدالت کثيفى که جان فاطمه
را ميگيرد ،ھر دو از يک جنس اند .ھر دو
پشت شان بھم است .ھر دو زن ستيز و ضد
کودک و ضد بشراند .ھر دو از يک آخور
ميخورند .فاطمه تنھا و محروم نقشه قتل
نکشيده بود ،اما آن مردک با نقشه دنبال آن
دختر معصوم بود و سيستم عدالت اسالمى نيز
با نقشه و در کمال خونسردى فاطمه را کشت.
اين حقيقت زندگى تلخ فاطمه است .شايد فاطمه
راحت شد .آنھا که درد دلھاى او را شنيده اند و
در زندان با او دمخور بودند
صفحه ٢

صفحه ١٧

"عدالت" با قتل فاطمه اجرا شد!
شراره نورى

صفحه ١٩

ايجاد تشکل توده اى کارگرى
مرورى مجدد بر تالشھاى تاکنونى
سياوش دانشور

صفحه ٩

در صفحات ديگر :گزارشى از کشت و صنعت مھاباد ،گزارشى از بيمارست ان ف اراب ى ک رم انش اه،
تظاھرات  ١۶آذر در لندن ،عليه گرانى و فقر ...و ستون آخر.

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

صفحه ٢

يک دنياى بھتر

فاطمه را کشتند ،جان فرزاد در خطر است ...
روزى رنجنامه او را بازگو
خواھند کرد .فاطمه يکى از
ھزاران قربانى اين نظام و اين
عدالت منحط است .اما نظام
مبتنى بر قتل و تجاوز و جنايت
روزمره با قتل او خود را
بازتوليد کرد تا فاطمه ھاى ديگر
و کبرى ھا را بکشد .امروز ارابه
اعدام اسالمى ھمراه با فاطمه ٩
نفر ديگر را اعدام کرد.
به فرزندان فاطمه و بازماندگان
او صميمانه تسليت ميگوئيم و با
آنھا دراين درد شريکيم .آنھا اگر
موفق شده باشند آخرين ديدار را
با مادر عزيزشان داشته باشند
امروز در وضعيت بسيار
بغرنجى بسر ميبرند .وضعيت
دردناک آنھا را ھر کسى که يک
جو شرافت داشته باشد درک
ميکند .عزيزان جاى مادر ھميشه
خالى است .مطمئن باشيد که
قلبھاى زيادى با شماست .مطمئن
باشيد که بيشمارند کسانى که از
زنجيره قتل و انتقام و خون در
مقابل خون متنفر اند .مطمئن
باشيد!
شايعه اعدام فرزاد کمانگر
اخبار از انتقال فرزاد کمانگر
معلم جوان و محبوب کودکان
منطقه کامياران به انفرادى و
خطر اعدام قريب الوقوع او سخن
گفتند .فرزاد را به اتھام عضويت
در پژاک به اعدام محکوم کردند.
پژاک جريان سياسى نيست،
چيزى مثل "بالک واتر" است.
ديروز ھمکار و نان خور رژيم
اسالمى عليه ترکيه بود و بعد از
شکر آب شدن مناسبات رژيم
اسالمى و پ ک ک وارد جنگ با
رژيم شد .امروز پژاک مجددا
تغيير ريل داده و چه بسا فردا
شاھد خواھيد بود که در صف
"رزمندگان اسالم" عليه ترکيه
شمشير ميزند .چه بسا روزى
ديگر در خدمت کسى ديگر .اينھا
نه پرنسيپى دارند و نه ريشه
اجتماعى و نه اھداف سياسى قابل
دفاعى .اينھا توانستند دوره اى
تعدادى از جوانان را جذب کنند و

رژيم اسالمى ھم به ھمين اتھام مخالفين سياسى
اش را سر به نيست ميکند .اتھام وارده به فرزاد
جائى ثابت نشده است .فعاليت اجتماعى او مغاير
اين اتھامات است .فرزاد کمانگر و امثال او با
اتھامات مشابھى در خطر اعدام قرار دارند.
امروز وکيل فرزاد کمانگر از "عدم صحت"
خبر انتقال فرزاد صحبت کرده و اينکه خطرى
وجود ندارد .اين خبر جاى خوشحالى ھمه
کسانى است که براى نجات جان فرزاد و
فرزادھا تالش ميکنند .اما بايد مواظب بود .رژيم
اسالمى بخشا جامعه را تست ميکند و سپس
دست به اقدام ميزند .اگر ببيند که اقدامى برايش
گران تمام ميشود پايش را پس ميکشد .خطر
واقعى زمانى رفع خواھد شد که حکم فرزاد
رسما ملغى و آزاد شود.
زندان ،شکنجه ،ترور و اعدام براى حکومتھاى
ديکتاتور و حافظ سرمايه مثل بجا آوردن نماز و
روزه است .بدون اينھا اين حکومتھا آرامش
درونى ندارند .اين تاريخ اينھاست .آنجا ھم که
زير فشار و اعتراض بشريت آزاديخواه اعدام را
منسوخ کردند به اشکال ديگرى انسانھا را به
نيستى و نابودى ميکشانند .دنياى امروز ما
بشدت کثيف و رنج آور است .بعضى اوقات
انسان احساس ميکند که از اين زندگى سير شده
است .چه اندازه بايد جنايت و جنايت و جنايت
ديد و قورت داد و فردا مثل آدمک خنديد و گفت
زندگى جريان دارد؟ تف به اين عدالت و اين
نظامى که بدون له کردن ديگران نميتواند سرپا
بماند!
مادر فرزاد عزيز نيز حال و روز خوبى ندارد.
اما شجاعت او زبانزد ھمگان است .اولين بار
نيست که او اين صحنه ھا و سناريوھا را ميبيند
و اول بار نيست که از اعضاى خانواده او
قربانى اين جنايتکاران ميشوند .اين خبر يا شايعه
تنھا قلب شکسته مادر و بستگان فرزاد را فرو
نميريزد ،مادر و بستگان فرھاد حاج ميزائى و
بيشمار کسانى که در خطر بلعيده شدن توسط
ارابه آدمکشى اسالمى اند بشدت نگران ميشوند.
رژيم اسالمى در چھار گوشه ايران و به بھانه
ھاى مختلف موجى از اعدامھا را شروع کرده
است .بايد تالشمان را گسترش دھيم .بايد عليه
اعدام و حکومت اعدام بپاخيزيم .بايد حکومت
اعدام و سرمايه را سرنگون کنيم .بايد چوبه ھاى
دار و نشان ھاى سبعيت اسالمى را به آتش
بکشيم .بايد روزى به مردم دنيا اعالم کنيم که
طبقه کارگر ايران و مردم آزاديخواه و پيشرو،
سنت فرتوت آدمکشى و قتل دولتى را منسوخ
کردند .براى نجات جان فرزاد عزيز و کليه
زندانيان سياسى بکوشيم* .

شماره ٧٧

تجمع اعتراضی کارگران الستيک البرز
وحشيانه سرکوب شد!
بنا به خبر دريافتى ،در ساعت  10صبح امروز چھار شنبه
 6/9/87چند صد نفر از کارگران کارخانه الستيک سازی
البرز ،در حاليکه پالکاردھايی در دست داشتند که روی
آنھا نوشته شده بود؛ "ما خواھان بازگشت به کار ھستيم!"،
"دستمزدھايمان را می خواھيم!" و "بابا نان ندارد!" در
مقابل وزارت تعاون حکومت اسالمی سرمايه داران در
خيابان ولی عصر تھران دست به تجمع اعتراضی زدند.
طی ھماھنگی مسئوالن وزارت تعاون با فرماندھان نيروی
انتظامی بالفاصله نيروھای اوباش و مزدور ضد شورش
به محل اعزام شده و با بيرحمی و گستاخی به کتک کاری
و ضرب و شتم کارگران معترض و سرکوب آنان
پرداختند .تجمع اعتراضی کارگران و درگيريشان با پليس
ضد شورش تا ظھر ادامه داشته و تا اين لحظه خبری از
تعداد کارگران دستگير شده در دست نيست.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى سرکوب کارگران گرسنه
الستيک البرز را قويا محکوم ميکند .مزدوران سرمايه و
دولت اسالمى شان فکر ميکنند با اعدام و باتوم و بگير و
ببند ميتوانند کارگران و مردم گرسنه را سرجايشان
بنشانند .کارگران البرز اولين بارشان نيست که مورد
تھاجم وحشيانه قرار ميگيرند .صحنه ھاى امروز بار ديگر
نشان داد که مشکل کارگران البرز با تغيير مديريت
کارخانه به دولت حل نميشود .اين چماقداران و اوباشى که
روى سر و صورت کارگران باتوم ميزنند مزدوران ھمين
دولت اند ،حافظان سرمايه اند و نانشان را از دسترنج و
استثمار کارگران ميدھند .کارگران البرز انواع راھھاى
قانونى و بيراھه ھا را رفتند و به نتيجه اى نرسيدند .اين
تجربه اى است که کارگران در ھر گوشه ايران دارند و
بايد قاطعانه آن را تغيير داد .سياست متکى شدن به دولت
در مقابل سرمايه دار خصوصى ،که سر ھر دويشان در
يک آخور است ،سياستى کارگرى نيست و منافع کارگران
را منعکس نميکند .کارگران بايد به نيروى خود و
ھمبستگى کارگرى متکى شوند.
حزب از طبقه کارگر ايران ميخواھد در مقابل سرکوب
وحشيانه کارگران البرز واکنش درخور نشان دھد .اين
رژيم ضد کارگر را بايد با قدرت انقالب کارگران به زباله
دان تاريخ ريخت.
مرگ بر جمھورى اسالمى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ۶آذر  ٢۶ – ١٣٨٧نوامبر ٢٠٠٨

از سايت حزب ديدن کنيد؛
www.wupiran.com

صفحه ٣
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بحران جھانی سرمايه و پی آمدھای آن در ايران
مھردادکوشا
بحران اقتصادی حاضر درابتدا به
صورت بحران موسسات مالی در
آمريکا ظاھر شد و بزودی دامنه
و ابعاد وسيع خود را درعرصه
جھانی آشکار ساخت .رشد
اقتصادی درکشورھای حوزه
دالر و يورو متوقف و تبديل به
رکود شد و بيکاری و بيخانمانی
گسترش بيشتری يافت .آخرين
اقدام سران کاپيتاليزم جھانی برای
مھار بحران ،نشست  15نوامبر
) 2008اجالس گروه  (20در
واشنگتن و اجالس اپک در ليما
است.
در ايران برخی سران جمھوری
اسالمی شتابزده بحران اقتصادی
غرب را "معجزه الھی و عقوبت
گناھان کفار" خواندند و البته مدت
زمانی الزم بود تا کودن ترين آنھا
ھم دريابد که اين بحران گستره
ای جھانی دارد و کشورھايی مثل
ايران که اقتصاد ضعيفی دارند،
درمقابل آن شکننده تر اند .اقتصاد
ايران ھمواره اقتصادی "نفتی"
بوده و اين ويژگی بخصوص در
سه سال گذشته شدت و ح ٌدت
بيشتری يافته است .طبق آمارھای
نيمه رسمی ،دولت در سه سال
اخير بيش از  5/197ميليارد دالر
نفت فروخته و  6/142ميليارد
دالرھزينه کرده است .ازھنگام
آشکار شدن بحران اقتصاد
کاپيتاليستی تاکنون ،قيمت نفت
حدود  60درصد -ھر بشکه به
کمتراز 50دالر -کاھش يافته و
براساس پيش بينی کارشناسان،
اين کاھش ادامه خواھد يافت .افت
بھای نفت محدود به اين ماده
نبوده و کاھش قيمت محصوالت
جنبی ،به ويژه محصوالت
پتروشيمی ،را به ميزان %60
رقم زده است .عالوه برآن،
کاھش بھای نفت کاھش سرمايه
گذاری دراين بخش را به ھمراه
داشته و اين امر موجب رکود در
توليد وعرضه نفت در آينده ای نه
چندان دور خواھد شد.
با افزايش بيسابقه بھای نفت در

دو سه سال گذشته و تا قبل از
شروع بحران ،که تا حدود 140
دالر درھر بشکه رسيد ،کشورھای
فروشنده نفت عموما ً بودجه ھای
جاری وعمرانی خود را افزايش
دادند و اکنون تامين اين ھزينه ھا به
ھيچوجه با قيمت کنونی نفت
ھمخوانی نداشته و بحران عميقی را
بوجود آورده است .باال رفتن نرخ
بيکاری ،افزايش قيمتھا و سخت
ترشدن زندگی و معاش مزدبگيران
شاخص ترين نتيجه بحران اقتصادی
در اينگونه کشورھاست .ابعاد اين
بحران در ايران دو چندان خواھد
بود .اقتصاد ايران عالوه برھمه
تضادھای ذاتى سرمايه داری،
خاص خودرا ھم
معضالت
داراست.
مصارف درآمد نفت در ايران بطور
کلی شامل تامين بودجه نظامی،
جاری وعمرانی کشور ،صندوق
ذخيره ارزی ،تامين بودجه ھای
غير رسمی برای ھزينه ھای پليسی
امنيتی ،تشکيل و نگھداریگروھھای سرکوب و ترور در داخل
و خارج کشور ،پرداخت باج و حق
حساب به دولتھا و نيروھای سياسی
ارتجاعی به منظور حمايت از رژيم
اسالمی و باالخره تامين لفت و ليس
ھای وسيع سران وعوامل حکومتی
است؛ که اين آخری خود در حد
بودجه ساالنه کشور بوده و
بصورت امری روتين درآمده است.
با کاھش قيمت نفت و در نتيجه
کاھش درآمد کشور ،تغييری در
بودجه نظامی و بودجه ھای سری و
لفت و ليس و دزديھای عوامل ريز
و درشت حکومت بوجود
نخواھدآمد ،که قطعا ً اين ھزينه ھا
افزايش ھم خواھد يافت .آنچه که به
عنوان صرفه جويی و مبارزه با
بحران اقتصادی مطرح می شود،
فقط و فقط کاھش درآمد و مصرف
توده کارکن و به عبارت ديگر،
حمله بيشتر به معيشت آنھاست.
کاھش در واردات دارو ،شيرخشک
کودکان و ساير کاالھای مورد
نيازمردم ،تعطيلی و رکود پروژه
ھای عمرانی ،شدت گرفتن روند
بيکارسازيھا و افزايش تورم – که

درعين حال ھمراه با رکود
اقتصادی است  -دستاورد نظام
سرمايه داری و بحرانھای ذاتی
آن بطوراعم ،و نتيجه حاکميت
جمھوری اسالمی بطوراخص،
برای طبقه کارگر و زحمتکشان
ايران خواھد بود.
تا ھمينجا و در شرايطی که آثار
و عوارض بحران ھنوز بطور
کامل پديدار نشده ،زندگی برای
توده وسيع کارکن جامعه
غيرقابل تحمل است .آينده به
مراتب بدتر از اين خواھد بود.
نه تنھا مسائل اقتصادی و معاش،
که تمامی عرصه ھای زندگی به
نقطه اوج بحران رسيده
وغيرقابل تحمل شده است.
ساختارھای اجتماعی درھمه جا
ازھم گسيخته و جرم و جنايت و
اعتياد به يک قاعده عمومی و
روزمره تبديل گرديده است.
دخالت رژيم اسالمی در کليه
شئون اجتماعی ،سرکوب و
خفقان و نظارت دستگاھھای
پليسی و امنيتی بر زندگی
عمومی و خصوصی مردم که با
تکيه بر قوانين پوسيده و
ارتجاعی دين صورت می گيرد،
شرايط روحی و روانی پرفشار
و طاقت فرسايی را به مردم
تحميل کرده است .آينده -
اگرتحولی صورت نگيرد -به
مراتب سخت تر خواھد بود.
ازھمين روست که حکومت
اسالمی با مانور چند روزه
نيروھای پليس در خيابانھای
تھران نمايش قدرت می دھد و
فرمانده نيروی مقاومت بسيج اش
شروع بکار گشت بسيجی ھا در
سطح شھر را اعالم می کند تا
ھشداری باشد برای جلوگيری از
شورشھای آتی مردم.
چه بايد کرد؟
بحران اقتصادی و آثار ناگوار
آن بر زندگی اکثريت مردم تماما ً
ناشی از حاکميت نظام سرمايه
داری ،يعنی نظام کار مزدی
متکی بر مالکيت خصوصی بر
وسائل توليد اجتماعی است که
حوزه ھای توليد ارزش اضافه و
انباشت سرمايه را به اشکال
گوناگون در کشورھای مختلف
سازمان داده است .دولتھای

شماره ٧٧
کنونی جھان بطورکلی نمايندگان
سياسی سرمايه و در واقع حافظان
و مدافعان اين سيستم استثمارگر
اند؛ دولتھايی که درھر يک از
حوزه ھای انباشت سرمايه به
شکلی کم و بيش متناسب با
ويژگيھای آن حوزه بوجود آمده و
عليرغم تفاوتھايی مشخص و گاھی
فاحش در بينش وعملکرد آنھا ،اما
ھمگی درجبھه "سرمايه" و در
تقابل با طبقه کارگر و کمونيزم
کارگری صف کشيده اند.
اختالفات درون اين جبھه صرفا ً
رقابت برسر منافع جناحھا يا
قطبھای سرمايه و گاھی اختالف
نظر در شيوه و چگونگی اداره
اين سيستم می باشد.
مادام که "سرمايه" رابطه حاکم بر
توليد اجتماعی است ،بحرانھای
اقتصادی ھم وجود دارد و در ھر
دوره از اين بحرانھا راه حلھای
کاپيتاليستی چيزی بجز صرفه
جويی ھای اقتصادی بنفع
"سرمايه" و البته از کيسه طبقه
کارگر و معاش او نبوده است.
وضعيت و موقعيت جمھوری
اسالمی ،بعنوان نماينده سياسی
عقب مانده ترين و مرتجع ترين
قشر سرمايه ،بعنوان حکومتی
بشدت آنتی سکوالر و دينی ،ضد
فرھنگ و تمدن غربی و بعنوان
قوی ترين پايگاه اسالم سياسی-
که در معادالت بين المللی و
مناسبات جھانی سرمايه به
ھيچوجه جايگاه تثبيت شده ای
نداشته و تمامی امکانات و منابع
مالی و اقتصادی کشور را در کنار
ابزارھا و شيوه ھای سرکوب و
خفقان برای بقاء خويش به خدمت
گرفته و با زندان و شکنجه و
اعدام وترور زندگی و معيشت و
آزادی و شادی مردم را مصادره
کرده  -مستلزم يک بررسی ويژه
است.
با وجود جمھوری اسالمی ،آينده
ھمانند سی سال گذشته ،سراسر
سياھی و تباھی است .تنھا راه حل
عينی و عملی برای ايجاد تحولی
پايدار در راستای تامين رفاه و
آزادی مردم ايران در درجه اول
حذف کل
صفحه ۴
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گزارش سمينار
"شغل خوب" برای ھمه در تورنتو
محمود احمدی
روز شنبه  ٢٢نوامبر از ساعت  ٩تا  ۵بعدازظھر ،كنفرانس "شغل خوب"
برای ھمه در مترو كانونشن تورنتو با حضور جمعيتی بالغ بر  ٩٠٠نفر
برگزار شد .اين كنفرانس از طرف بيش از  ٣٦سازمان و نھادھای مختلف
كارگری و اجتماعی ،سازمان داده شده بود تا در مورد مختصات و
مشخصات "شغل خو"ب ،به بحث و تبادل نظر پرداخته و كنفرانس بر
مبنای نظرات شركت كنندگان به يك جمع بندی مشترك در مورد شغل
خوب برای ھمه برسد .شش گروه کاری مختلف در اين سمينار سازمان
داده شده بود١ :ـ سياست مھاجرت و كار ٢ـ مھارت ،آموزش و حرفه ٣ـ
توسعه كاميونيتی و اقتصاد ٤ـ مشاغل پر خطر ۵ـ برابری كاری ٦ـ
خدامات عمومی.
شرکت کنندگان درسمينار در ورك شاپ ھا )گروھھاى کارى( مختلف
تقسيم شده و بعد از بحث و نتيجه گيرى گزارش خود را به جمع وسيع
ارائه دادند .شركت اين جمعيت وسيع نشان دھنده اين بود كه مردم از
شرايطی كه دنيای كنونی سرمايه داری برايشان بوجود آورده خسته ھستند
و بدنبال راه حل اجتماعی ای ميگردند كه بتواند يك زندگی انسانی را
برايشان به ارمغان آورد .اما جدا از اين جنبه مثبت ،شركت كنندگان وسيع
در اين كنفرانس ،موضوعات بحث شده در سمينار و راه حلھای ارائه
شده ،اشكاالت جدی داشت و کنفرانس شديدا تحت تاثير پيروزی اوباما در
امريكا و سياستھای اتحاديه ای در كانادا قرار داشت .كنفرانس از يك
موضع كامال دفاعی در مقابل بحران اقتصادی كنونی سرمايه داری ،تالش
داشت در مقام مشاور دولت و سيستم سرمايه ظاھر شده و مشخصات شغل
خوب را درچھارچوب سرمايه تعريف كند و راه حل ارائه دھد.
تم اصلی و محوری كنفرانس تعريف مختصات يك "شغل خوب" بود .در

بحران جھانی سرمايه و پی آمدھای آن
در ايران...

زمانی كه نفس داشتن كار و
شاغل بودن در خطر است،
طبيعی بود با انتخاب اين تم،
كنفرانس نميتوانست نظر جمعيت
وسيعی كه بر اثر بحران كنونی
سرمايه بيكار شده و يا در
معرض بيكاری ھستند را بخود
جلب كند .گويا فراموش شده بود
كه ما كار ميكنيم تا زندگی كنيم و
نه برعكس! بنظر من بجای
تعريف مشخصات "شغل خوب"
بايد مشخصات يك زندگی خوب
را تعريف كرد .اين كنفرانس ٨
ساعته و بحثھای آن و شركت
جمعيت وسيع  ٩٠٠نفره در آن
بخوبی نشان ميداد كه جای يك
آلترناتيو راديكال كمونيستی و
كمونيسم ماركس در آن چه قدر
خالی است .آلترناتيوى كه بتواند
راه برون رفت از اين وضعيتی
را كه دنيای سرمايه رقم زده
است به ھمگان نشان دھد.
در مصاحبه ای كه يكی از
رسانه ھای محلی با من انجام داد
گفتم كه ما مسئول اين بحران
اقتصادی نيستيم و اين سيستم
سرمايه داری است كه مسب اين
بحران ،بی خانمانی مردم در
مقياس ميليونی و بيكاری وسيع
است و طبيعی است كه اين

شماره ٧٧
سيستم بعلت ناتوانی و عدم تمايلش
برای تامين رفاه اجتماعی مردم
بايد از بين برود و سوسيالسم و يك
نظم انسانی جايگزين آن شود.
مسئول بيكار شدن مردم اين سيستم
است و تا زمانيكه نميتواند كار
ايجاد كند بايد  ١٠٠در صد حقوق
كارگر بيكار شده را بپردازد .بيمه
بيکاری مکفی سياست روز
ماست .ساعت كار بايد به ٣٠
ساعت در ھفته و با حفظ ھمان
حقوق تقليل پيدا كند .حداقل
دستمزد بايد از بين برود و بجای
آن سيستم حقوق مناسب جايگزين
گردد و در اين شرايط بجای ٨
دالر و نيم  ١٦دالر و نيم بايد
باشد .اين كنفرانس در مورد
مختصات "زندگی خوب" بايد
بحث كند .آموزش رايگان ،مسكن
مناسب ،مھد كودك رايگان را
بعنوان خواستھای خود در دستور
كارش قرار دھد و حول آن
سازماندھی كند.
اين كنفرانس و ساير گردھمائی
مشابه آن ،نياز عاجل موقعيت
كنونی دنيا ،نياز عاجل به كمونيسم
ماركس و منصورحکمت را فرياد
ميزند*.
mahahmadi@yahoo.com

وضعيت کشت و صنعت مھاباد
کيانوش نصيرى

حاکميت اسالمی ،اعم از جناح اصالح طلب
واصول گرا وغيره وغيره آنست .اما برای رسيدن
به جامعه ای آزاد ،برابر و انسانی بايد به
سازماندھی انقالب اجتماعی پرداخت و درعين
حال برای تحميل ھرچه وسيع تر اصالحات
اقتصادی ،سياسی و اجتماعی به رژيم اسالمی
تالش نمود .مبارزه برای اصالحات و بھبود
زندگی امری عاجل و ھميشگی است و اين البته به
ھيچوجه به معنی اصالح نظام سرمايه داری
نيست .بلکه به معنى تحميل بخشى از خواسته ھاى
کارگران و مردم محروم به دولت سرمايه دارى
است .ھمانطور که سياوش دانشور می گويد "تا
زمانيکه بنيادھای نفرت انگيز نظام سرمايه داری
پابرجاست اين دستاوردھا موقت و قابل بازپس
گيری است".
زنده بادآزادی وبرابری ،زنده بادسوسياليسم!
تھران 24 ،نوامبر 2008

با سالم خسته نباشيد .در مورد كشت و صنعت مھاباد ھمچنانكه در جريان ھستيد ،شامل ھمين
روندى است که به اصطالح خصوصى سازى ميشود .مسئله اينست كسانى که كارخانجات
دولتى را ميخرند اصوال در كار توليد نيستند .آنھا اساسا از اقمار دولتيان ھستند .ھمگى از
ھمان رانت خواران ميباشند و شخصى ھم كه كشت و صنعت را خريده از اين قماش است.
آنھا فقط در فكر گرفتن بودجه و وام از دولت ھستند .او ھر روز به بھانه اى ميخواھد از دولت
باج بگيرد .يك روز ميگويد من نميتوانم حقوق كارگران را بدھم چون ھنوز وام به من نداده
اند! يك روز ديگر ھم ميگويد نميتوانم جوجه بريزم چون وام نگرفته ام!
بنابراين اين طيف دراين روند دست بدست شدن مالکيت فقط دنبال گرفتن وام كالن از دولت اند
نه راه اندازى مجدد صنعت مربوطه براى توليد .وامھا ھم بالفاصله در بازار بورس زمين و
مسكن و ھر چيزى که آن روز "مد" باشد و سود خوب بدھد مصرف ميشود و نه در جھت
توليد و دادن حقوق كارگران .امروزه اين جناب دوباره بامبور در آورده و ميگويد من نميتوانم
جوجه بريزم و پول ندارم و كارگران را در تھديد اخراج و تعطيلى مجتمع قرار داده است .او
ميخواھد به اين وسيله كارگران ٮا بعنوان وسيله اى در جھت گرفتن وام كالن ديگر قرار دھد و
خود از اين وضع استفاده ببرد .اين اصل ماجراست .آنھا ھم که در بانك و صنايع و معادن و
ديگر نھادھا دست اندركاراند از ھمين قماش اند .ھمه شان در اين ماجرا ذينفع اند و رشوه ھاى
خوبى ھم از اين باند ميگيرند .ولى آنھا که در اين ميان متضرر و سرشان بى کاله ميماند
كارگرانند كه نه حقوقشان پرداخت ميشود و نه كارشان امنيت دارد .ھر زمان بخواھند
بيكارشان ميكنند و آنھا را اخراج ميكنند* .
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چند کلمه به مناسب شکل گيری
حزب کمونيست کارگری
على جوادى
تشکيل حزب کمونيست کارگری
يک واقعه مھم و درخشان در
تاريخ کمونيسم و طبقه کارگر
است .شکل گيری تحزب کمونيسم
کارگری پس از گذشت دھھا سال
از شکست انقالب اکتبر ،پس از
فروپاشی بلوک شرق و شکست
سوسياليسم بورژوايی ،و در پس
تھاجم عنان گسيخته سرمايه و
مبلغين و دستگاه عظيم فکری و
سياسی و تبليغاتی اش ،يک
رويداد مھم تاريخی است .حزب
کمونيست کارگری را اساسا
منصور حکمت در  ٣٠نوامبر
 ١٩٩١پايه گذاری کرد .به اين
اعتبار کمونيسم و طبقه کارگر
توانستند به نمونه ای از احزاب
کمونيستی کارگری در دوره
معاصر شکل دھند که ھدفش
بدون ھيچ شائبه ای سازماندھی
انقالب کارگری ،تصرف قدرت
سياسی و ايجاد جامعه ای آزاد و
برابر و مرفه و انسانی است.
تشکيل حزب کمونيست کارگری
ھمان جايگاھی را در تاريخ
تالشھای کمونيسم و طبقه کارگر
دارد که احزابى مانند حزب
بلشويک لنين داشت.
اما قبل از آنکه به حزبيت
کمونيسم کارگری بپردازيم بايد
چند کلمه ای ھم در مورد خود
جنبش کمونيسم کارگری صحبت
کرد .کمونيسم کارگری چيست و
چه نيست؟ آنچه کمونيسم کارگری
را از ساير نقدھا و پرچم ھای
اجتماعی و سياسی موجود ديگر
در جامعه مجزا ميکند اين است
که کمونيسم کارگری ،و
مارکسيسم بمٽابه بنيادھای فکری
و سياسی اين جنبش ،يک انتقاد
ھمه جانبه اقتصادی و اجتماعی و
سياسی به نظام سرمايه داری
موجود است .انتقاد يک بخش از
جامعه ،يعنی انتقاد بخشی از طبقه
کارگر است که پرچم خالصی و
نابودی جوامع سرمايه داری
موجود را در دست گرفته است.
اين جنبش روشنفکران و خير
انديشان نيست .زائيده احزاب

"سوسياليستی" و محصول تالش
روشنفکران "مارکسيست" نيست.
کمونيسم کارگرى جنبشی قائم به
ذات و ھميشگی طبقه کارگر است
که با پيدايش و شکل گيری جامعه
سرمايه داری و در تقابل با آن سر
بلند کرده است .جنبش کارگر
کمونيست است .جنبشی در تقابل با
کليت نظام سرمايه داری است ،چه
از نظر عملی و اجتماعی و چه از
نظر فکری و سياسی جنبش انقالبی
طبقه کارگر برای نابودی نظام
سرمايه داری و ايجاد جامعه ای
بدون استٽمار و فقر و محروميت و
شکاف طبقاتی و کار مزدی است.
جنبشی است که عميق ترين انتقاد و
اعتراض را به نظام سرمايه داری
بيان و نمايندگی ميکند .جنبشی است
که به قول مارکس شرايط و
ملزومات پيروزی و ھدف نھايی
مبارزه طبقاتی را ميشناسد و سعی
ميکند طبقه کارگر را برای تحقق
اين اھداف به ميدان بکشد .حزب
کمونيست کارگری حزب چنين
جنبشی بود و از دل چنين تالش
عظيمی شکل گرفت.
حزب کمونيست کارگری در يک
خالء سياسی و تاريخی شکل
نگرفت .محصول تالشی عظيم
وھمه جانبه سياسی و اجتماعی بود.
محصول يک گسست تاريخی و
سياسی و انتقال اجتماعی در
تحوالت سياسی و طبقاتی جامعه
بود .حزب کمونيست کارگری در
جامعه ايران شکل گرفت اما ھيچ
چيز آن "ايرانی" و يا "مختص"
جامعه ايران نبود .بر خالف تبليغات
رھبری کنونی اين حزب ،ادامه
سنت و انقالب  ٥٧نبود .بند نافی به
انقالب  ٥٧نداشت .برعکس پاسخی
عمومی و جھانی کمونيسم و طبقه
کارگر به مساله برپايی يک جنبش
قدرتمند کمونيستی کارگری بود.
حزب کمونيست کارگری در
شرايطی شکل گرفت که عمال بخش
عمده جنبشھای اجتماعی ای که
تحت لوا و پرچم "مارکسيسم" و
"کمونيسم" فعاليت ميکردند به پايان
خط خود رسيده بودند.

در دھه ھشتاد ما شاھد بی
اعتباری و شکست جنبشھای
اجتماعی متفاوتی در سطح جھان
بوديم .بن بست و شکست انواع
سوسياليسم ھای غير کارگری
در محور اين تحوالت قرار
داشت .شکست سوسياليسم
روسی ،سوسياليسم چينی و
انواع سوسياليسم ھای جھان
سومی و اورو کمونيسم در اين
چھارچوب قرار ميگيرند .در اين
دھه انواع مدل ھای شبه
سوسياليستی که ميکوشيدند که تا
به کمک دولت و يا برنامه ريزی
دولتی قوانين و مکانيسم بازار را
مھار و کنترل نمايند ،عمال در
رقابت با مدل سرمايه داری
بازار آزاد و رقابتی شکست
خوردند .شکست اين جنبشھا
شکست گرايشات و آن شاخه
ھايی از کمونيسم بورژوايی بود
که تحت لوای کمونيسم
زوايای
از
ميکوشيدند
دمکراتيک ،ناسيوناليستی و
خلقی و رفرميستی بنيادھای اين
نظام طبقاتی را کماکان حفظ
کنند .شکست سوسياليسم روسی
شکست سرمايه داری دولتی و
غلبه ناسيوناليسم و رفرميسم بر
جنبش سوسياليسم کارگری بود.
شکست سوسياليسم چينی در
گرايشات
شکست
حقيقت
پوشش
در
ناسيوناليستی
سوسياليسم بود .در پس اين
تحوالت يک بار ديگر اٽبات شد
که حتی عظيم ترين تالشھا و
انقالبات کارگری تا زمانيکه
منجر به لغو بنيادھای نفرت
انگيز نظام طبقاتی و کار مزدی
نشوند ،طبقه کارگر و جامعه
آزاد و رھا نخواھد شد .کمونيسم
کارگری در چنين شرايط شکل
گرفت و سر بلند کرد .منصور
حکمت پرچمدار چنين حرکتی
بود.
يک ويژگی و تفاوت ماھوی
کمونيسم کارگری با ساير
جنبشھای ديگر ،جايگاه و مکان
اجتماعی و طبقاتی اين جنبش
است .با شکست کمونيسم
کارگری در انقالب اکتبر و عدم
توانايی اين انقالب در تحقق حکم
اقتصادی طبقه کارگر ما شاھد
تحوالت عديده ای در صفوف
کمونيسم علی العموم بوديم.
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تعرض به آرمانھای بنيادی
کمونيسم کارگری و تغيير کاربرد
اجتماعی جوانب مختلف تئوری
مارکسيسم از نتايج چنين تعرضی
بودند .بعالوه در اين دوران ما
شاھد انتقال مرکز ٽقل اجتماعی و
طبقاتی کمونيسم از صفوف طبقه
کارگر به طيف وسيعی از اقشار و
نيروھای غير کارگری بوديم .در
بسياری از جوامع محيطھای
دانشجويی و دانشگاھی به محيط
اصلی شکل گيری و ابراز وجود
جريانات "کمونيستی" تبديل شدند.
کمونيسم عمال به پديده ای
روشنفکری و دانشجويی تبديل شد.
شکستن اين تلقيات و تالش برای
شکل دادن به يک نيروی
کمونيستی کارگری در اعتراض
کارگری و انتقال مرکز سوخت و
ساز احزاب کمونيستی به اين بستر
اجتماعی تالشی بود که منصور
حکمت در جامعيت بخشيدن به آن
و سازمان دادن آن نقش کليدی ايفا
کرد.
حزب کمونيست کارگری در عين
حال در شرايط ويژه جھانی شکل
گرفت .سقوط بلوک شرق و
شکست سرمايه داری دولتی و به
پايان رسيدن جنبشھای غير
کمونيستی و غير کارگری ھمزمان
با يک تعرض ھمه جانبه و
گسترده به کليه ايده ھای
آزاديخواھانه و برابری طلبانه و
انسانی و کمونيستی ھمراه بود .ھر
نوع گرايش و سياستی که بنوعی
از آرمانھای واالی بشری دفاع
ميکرد مورد حمله قرار ميگرفت.
حتی نفس خوشبينی به ذات انسان
مورد تعرض قرار گرفته بود .در
پس اين تعرض يک دوران ياس و
نا اميدی و عقب نشينی شکل
گرفت .بسياری مقھور شرايط
شدند .درعقايد و
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چند کلمه به مناسب شکل گيری
حزب کمونيست کارگری...
باورھا و تالشھای خود تجديد
نظر کردند .بورژوازی کودنانه
"پايان تاريخ" و "پايان مبارزه
طبقاتی" و غير موٽر بودن تالش
براى تغيير را اعالم کرد .اين
دوران قربانيان بسياری داشت.
اما کمونيسم کارگری يکی از اين
قربانيان نبود .برعکس پرچم و
تالشی در مقابله کليت وضعيت
موجود و سنگرى مارکسيستى و
کمونيستى در مقابل تعرض عنان
گسيخته و ھار سرمايه داری بود.
حزب کمونيست کارگری منصور
حکمت يک پديده درخشان در اين
دوران بود.
منصور حکمت سيمای کمونيسم
کارگری را بازتعريف کرد .شکل
دادن به يک کمونيسم شفاف،
کارگری ،آزاديخواه ،برابری
طلب ،انساندوست ،ضد کار
مزدی ،ضد مذھب و زن ستيزی
از ويژگی ھای بارز و امروزی
کمونيسم کارگری است .حزب
کمونيست کارگری منصور
حکمت ،مارکس را زنده
نگھداشت .اجازه نداد که مارکس
و لنين و آزاديخواھی و برابری
طلبی را از جامعه بشری حذف
کنند .حزب کمونيست کارگری
در دوران حيات منصور حکمت
يکی از ارزنده ترين و دوست
داشتنی ترين پديده ھای سياسی
جامعه بشری بود.
اما موقعيت وجايگاه حزب
کمونيست کارگری با مرگ
منصور حکمت دستخوش تغيير و

تحوالتی شد که در سرنوشت آتی
اين حزب تعيين کننده ھستند.
کشمکش و جدالی که در اين حزب
پس از مرگ منصور حکمت شکل
گرفت در نھايت منجر به غلبه
گرايش چپ راديکال در رھبری اين
حزب شد .انشقاقات و تحوالت بعدی
محصول و تبعات چنين جدال و
کشمکشی بودند .خط مشی و
سياستھايی که امروز بر حزب
کمونيست کارگری غالب است،
سنت و روشھايی که اين حزب در
جامعه دنبال ميکند ،تفاوت کامال
روشنی با سياستھا و خط مشی
کمونيسم کارگری منصور حکمت
دارد .ادامه آن نيست .سنت ديگری
است .به راست چرخيدنھای اين
حزب ،اکس مسلم شدنھای جمعی
کمونيستھا ،تغيير مکان اجتماعی –
طبقاتی اين حزب از گرايشی در
صفوف طبقه کارگر به "حزب
جنبش سرنگونی" و  ...را نميتوان
و نبايد به حساب کمونيسم کارگری
و حزب منصور حکمت گذاشت.
اين سياستھا نتيجه "عبور از
منصور حکمت" و کنار زدن اين
تالشھا است .مسئوليت چنين
سياستھايی را بايد تماما به حساب
رھبری کنونی اين حزب و مشخصا
خط و رھبری حميد تقوايی در راس
اين حزب نوشت.
ما سالروز تشکيل حزب کمونيست
کارگری را گرامی ميداريم .اين
بخشی از تاريخ ماست .و برای
تداوم بخشيدن به کمونيسمی که
منصور حکمت شکل دھنده اش بود
تالش ميکنيم* .

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

در کانال يک

برای يک دنيای بھتر يک برنامه سياسی است .بيطرف نيس ت ،ج ان ب دار
است .مدافع حقيقت ،آزادی ،ب راب ری ،ش ادی ،رف اه و س ع ادت انس ان ھ ا
است .ما برای يک جمھوری سوسياليستی مبارزه ميک ن ي م .ل ط ف ا روز و
زمان پخش اين برنامه ھا را به اطالع ھمه دوستان و آش ن اي ان خ ودت ان
برسانيد.
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فراخوان:

تظاھرات ايستاده در مقابل سفارت
رژيم اسالمی ايران در لندن
در پشتيبانی از اعتراضات انقالبی
دانشجويان و مردم ايران
"مرگ بر حکومت صد ھزار اعدام"

 16آذر روز دانشجو
جمعه پنجم دسامبر 2008
ساعت  13.00 :تا 15.00
Embassy of the Islamic Regime of Iran
16 Prince’s Gate
London SW7 1PT
Nearest tube station: High Street Kensington

شانزدھم آذر ماه ،روز اعتراض به کليت حکومت سياه اسالم ی در اي ران اس ت .روز
فرياد "نه" به حکومت صد ھزار اعدام است 16 .آذر روز آزادی و برابری است.
حکومت اسالمی ترور و اعدام و شکنجه چاره ای جز نابودی ن دارد .س رن گ ون ی اي ن
حکومت متوحش قرون وسطائی خواست و فرياد ھر روزه جامع ه م ع ت رض اي ران و
بشريت متمدن در سراسر جھان است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری ،تمامی احزاب ،سازمانھا و شخصيتھ ای م داف ع ح ق وق
بشر را فرا ميخواند تا در روز جمعه پنجم دسامبر  ، 2008در اين تظاھرات اعتراضی
شرکت کنند.

مرگ بر جمھوری اسالمی ايران
آزادی ،برابری ،حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
www.wupiran.com
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خلع مالکيت کارفرما يا دولتی کردن؟
طرد سياست ھای راست کارگری
آذر ماجدی
"اتحاديه آزاد کارگران ايران"
طی اطالعيه ای با شادی "حکم
خلع مالکيت از کارفرمای
کارخانه )الستيک البرز( و
واگذاری آن به شرکت سرمايه
گذاری سازمان تامين اجتماعی"
را بعنوان يکی از دستاوردھای
مبارزه کارگران ارزيابی کرده و
به کارگران الستيک البرز
تبريک گفته است .بالفاصله چند
تشکل ديگر نيز اين اتفاق را به
کارگران تبريک گفتند .ھر کارگر
و کمونيستی در قبال اين خبر با
اين سوال روبرو می شود :آيا اين
واقعا يک دستاورد جنبش
کارگری است؟ آيا کارگران بايد
از اين مساله خشنود باشند؟ آيا اين
اقدام در موقعيت کارگران تاثير
مثبت می گذارد؟
يک رھبر کارگری بايد برای تمام
اين سواالت پاسخ داشته باشد .اين
اطالعيه از "خلع مالکيت
کارفرما" سخن می گويد .طرح
واقعه يا فرمولبندی آن به اين
شکل ،ظاھری راديکال به مساله
می دھد .زمانی که يک تشکلی که
خود را مدافع کارگران می نامد
از خلع مالکيت کارفرما سخن می
گويد ،تصوری که بالفاصله به
ذھن متبادر می شود ،خلع مالکيت
از کارفرما توسط کارگران است.
و فقط در اين صورت نيز ھست
که خوشنودی يک تشکل مدافع
حقوق کارگر و تبريک و تھنيت
آن معنا خواھد داشت .اما خيلی
سريع خواننده متوجه می شود که
رژيم اسالمی از کارفرما خلع
مالکيت کرده است .اين به زبان
عامه فھم ،يعنی دولتی کردن
کارخانه.
اما چرا اين دوستان ھمين عبارت
را استفاده نمی کنند؟ چه قصدی
در پس اين مساله نھفته است؟ به
اين سوال خواھيم پرداخت.

دولتی کردن يک سياست کارگری يا
سرمايه دارانه؟
تاريخا جريانات رفرميستی و
سنديکاليستی دولتی کردن را در
جھت منافع کارگران قلمداد کرده
اند .يک جريان گسترده درون
جنبش چپ منتسب به کمونيستی،
سوسياليسم را ھمان دولتی کردن
می داند .عمال تفاوتی ميان سرمايه
داری دولتی و سوسياليسم قائل
نيست .اينھا مقوله اجتماعی کردن
وسايل توليد و مبادله ،يک رکن
اساسی استقرار سوسياليسم را ھمان
دولتی کردن فھميده اند .يک مبحث
مھم و پايه ای در تحليل از شوروی
بر ھمين مقوله و تفاوت ميان دولتی
کردن و اجتماعی شدن وسايل توليد
و مبادله بوده است .آن گرايشاتی که
شوروی را سوسياليستی ارزيابی
می کنند ،اساسا بر مبنای ھمين سوء
درک و سوء تعبير از مقوله
مارکسيستی اجتماعی کردن وسايل
توليد و مبادله به اين ارزيابی می
رسند .بر مبنای ھمين درک
نادرست و وارونه از سوسياليسم،
گرايش رفرميستی درون جنبش
کارگری ھمواره و در ھر شرايطی
کامال از سياست ھای دولتی کردن
دولت ھای متبوع دفاع کرده است.
اما سوال اينجاست که آيا دولتی
کردن به نفع کارگران است؟ بشرط
آنکه دولتی کردن را ھمان چه که
ھست بناميم ،يعنی يک سياست
سرمايه دارانه و افق رفرميستی
دولتی کردن را به افق کارگران بدل
نکنيم ،دولتی کردن در برخی
شرايط می تواند شرايط بھتر کار را
برای کارگران فراھم کند .بطور
نمونه در دھه  60و  70ميالدی در
کشورھای اروپای غربی ،برخی
صنايع و بويژه بخش خدمات عمدتا
دولتی بود .به اين ترتيب کارگران و
کارکنان اين بخش از ايمنی شغلی و
شرايط کاری بھتری برخوردار
بودند .در طول دھه  ،80پس از

سقوط بلوک شوروی و حاکميت
تاچريسم و ريگانيسم در
بسياری از کشورھا بخش
گسترده ای از خدمات به بخش
خصوصی واگذار شد و اين
مساله موجب وخيم تر شدن
شرايط کار کارگران و کارکنان
گرديد .اتحاديه ھای کارگری در
مقابل خصوصی کردن مقاومت
و اعتراض کردند .در چنين
شرايطی مقاومت در برابر
خصوصی کردن بعنوان يکی
از خواست ھای کارگران می
تواند موضوعيت داشته باشد.
زيرا خصوصی شدن بالفاصله
اخراج عده ای از کارگران،
تحميل شدت استثمار بر بقيه و
کاھش امنيت شغلی کارگران را
بدنبال خواھد داشت.
اما آيا اين مساله در مورد ھر
جامعه ای و ھر شرايطی صدق
می کند؟ پاسخ منفی است.
تجربه سرمايه داری نيمه دولتی
دوران ميرحسين موسوی را از
ياد نبرده ايم .اين سياست ممکن
است باب طبع توده ايست ھا
بوده باشد ،اما کارگران سياست
ھای ضد کارگری اين رژيم را
دست اول آزموده اند .آيا واقعا
دولتی شدن يک واحد توليدی
در ايران را بايد به نفع
کارگران ارزيابی کرد؟ آيا
دولت استثمار کمتری نسبت به
سرمايه دار خصوصی بر
کارگران تحميل می کند؟ شرايط
کار بھتری را برای آنھا تامين
می کند؟ آيا شرايط کار
کارگران البرز پس از دولتی
شدن اين کارخانه بھتر از قبل
خواھد شد؟ اينھا آن سواالت
اساسی است که بايد پاسخ گيرد.
اما "اتحاديه آزاد کارگران" و
ديگر تشکالتی که با خوشحالی
شيرينی پخش کردند ،به اين
سواالت نه تنھا نمی پردازند،
بلکه اصوال توجھی به آن نيز
ندارند .ديدگاه سنتی چپ توده

ايستی حاکم بر اين جنبش آنھا را
بدون تفکر و تحليل به اين ارزيابی
می رساند.
در شرايط بحران عميق و گسترده
جھانی سرمايه داری ،دولت ھای
غربی بسياری از بانک ھا را
دولتی کردند .آيا اين بنفع طبقه
کارگر و مردم زحمتکش است؟
برخی حتی از سوسياليزه شدن
وال استريت سخن گفتند .آيا در
چنين ارزيابی ھايی ذره ای حقيقت
نھفته است؟ خير .دولت ھای
سرمايه داری برای نجات نظام
سرمايه داری از سقوط ،ميلياردھا
دالر از پول مردم را ھزينه نجات
اين بانک ھا و موسسات
ورشکسته کردند .با روش اين
دوستان البد بايد برای اين سياست
ھا نيز ھورا کشيد .آيا تفاوت
ماھوی ميان اين دو سياست وجود
دارد؟ دولت سرمايه دار به نجات
سرمايه دار و سرمايه داری آمده
است .اين حقيقت نھفته در اين
اقدامات ،عليرغم تفاوت در ابعاد و
عرصه ھا است .آنگاه بايد از
اتحاديه آزاد کارگران پرسيد ،که
چرا بابت اقدام دولت برای نجات
سرمايه دار ،به کارگران تبريک
می گويد؟ چرا اين اقدام را بعنوان
دستاورد کارگران قلمداد می کند؟
ديدگاه حاکم بر اين تشکل و تشکل
ھای مشابه ،که به اشتباه عده ای
آنھا را تشکالت کارگری می
خوانند ،آنھا را به چنين استنتاجاتی
می رساند .آنھا از منافع و موقعيت
فوری و دراز مدت کارگران
حرکت نمی کنند .از ايده ھا و
–
رفرميستی
ايدئولوژی
سنديکاليستی شان حرکت می کنند.
اگر چنين جرياناتی دارای نفوذ
واقعی ميان کارگران باشند ،نه
تنھا مبارزه جاری را به انحراف و
شکست می کشانند ،بلکه افق تنگ
و کوته بين رفرميستی را بر
جنبش کارگری

صفحه ٨

يک دنياى بھتر

صفحه ٨

خلع مالکيت کارفرما
يا دولتی کردن؟...

شماره ٧٧

احمدی نژاد و مکانيزم ظھور امام زمان!
سعيد مدانلو

حاکم می کنند .زمانی که حقيقت
نھفته پشت اقدام رژيم اسالمی را
درک کنيم ،متوجه می شويم که
چرا اين اقدام را "خلع مالکيت از
کارفرما" ناميده اند .به اين خاطر
که رژيم اسالمی در ميان
کارگران بی آبرو تر از آن است
که دولتی کردن ھيجان و شوقی
در آنھا ايجاد کند .استفاده از
القاب و توصيفاتی که با عمل
مستقيم و راديکال کارگر تداعی
شود ،بھتر می تواند اين سياست
را به خورد کارگران بدھد.
بايد چنين سياست ھايی را نقد و
افشاء کرد .بايد کارگران را از
زير نفوذ چنين ايده ھا و تفکرات
راست خالص کرد .چنين
تفکراتی کارگران را بعنوان
بردگان دائم العمر سرمايه می
شناسد .در اين شرايط سخت و
مشقت باری که بر طبقه کارگر
تحميل شده است ،کارگران بايد با
اتکاء به نيرو و تشکل خود از
طريق اقدامات کارگری در مقابل
سرمايه و دولت سرمايه اسالمی
بايستند .در اين شرايط کنترل
کارگری تنھا راه مترقی،
کارگری و عملی است .دولتی
کردن راه حل دولت سرمايه برای
حفظ نظام سرمايه است ،نه برای
تامين نيازھای کارگران .دولتی
کردن دردی از کارگران دوا نمی
کند .جنبش کارگری بايد خواھان
اعمال کنترل کارگری بر واحد
ھای توليدی باشد و اين سياست
ھای ضد کارگری را نقد و طرد
نمايد* .

به حزب
اتحاد کمونيسم کارگرى
کمک مالى کنيد!
حزب براى گسترش
فعاليتھايش نيازمند
کمک مالى شماست!

احمدی نژاد در سالن نسبتا ً بزرگی
وعظ ميکند که بجزخودش ھمه
بدون استثناء عمامه به سر دارند.
جالب است تا حاال نه ديده و نه
شنيده بوديم و نه به خيالمان ميرسيد
که يک عمامه ندار برای يک سری
عمامه دار وعظ کند .انگاری دورۀ
آخر زمان است .خر ّدجال ھمين
دور و براست .سر و کله ش دارد
پيدا ميشود.
من حوصله کردم و قسمتی از عين
حرفھای نامبرده را روی کاغذ ثبت
کردم .فکر کردم بد نيست من ھم
کمک کنم تا تعداد بيشتری آنرا
بشنوند .ميگويد " :بعضی ھا ظاھر
دشمن را ميبينند .باطنش را نميبينند
يا توجه نميکنند .ھمينھائی که اومدند
عراق را اشغال کردند ،درسته
ظاھرش اينه که اومدند نفتو ببرند،
منطقه را بچاپند .ميری يک اليه
پشتش ميبينی اينھا تحليل دارند.
مطلع شدند که بناست در اين منطقه
يه اتفاقی بيفته .يک دست الھی
بيرون بياد و ريشه ظلم را در جھان
بکنَد.

تالطمات به مراتب حادتری در
داخل دستگاه و کل ابواب جمعی
ريز و درشت حاکميت اسالمی
ميشود .منتھا من فعالً کاری به
اين بررسی ندارم .قصدم اين
است که يک نگاه "اجتماعی-
سياسی" تری به حرفھای او
داشته باشيم .از اين بابت ھم البد
ھر کسی نظر خودش را دارد،
برخی ھمنظرند ،برخی ھم
اختالف نظر دارند .من ھم
نظری دارم .فکر کردم بد نيست
شما ھم بشنويد.

تو)ی( خودشون اين حرفھا رو
دارند ميزنند .اونھا اينقدر توجه
دارند به قضيه .بعضی ھا توجه
دارند به قضيه .بعضی ھا خيال
ميکنند امام در اين غَيبت ) تلفظ
آخوندی غيبت( رفته يه جايی
مشغول زندگی خودشه ،کاری به
کار عالم نداره .چون اگر کاری به
کار عالم نداشت ،وجودی باقی
نميموند .ھمۀ ھستی به ھم ميريخت.
امام مديريت ميکند جھان رو"

فکرکنم احمدی نژاد از اين نظر
درست ميگويد که آمريکاييھا و
بطور اعم غربيھا آگاھانه و
حساب شده به عراق حمله
کردند .نشانش ھم بمب گذاشتن
توی حرم عسکرين بود .معروف
است که اين مکان سردابه ای
داشت که "امام" وقتی که
خردسال بود رفته بود درآن و
ديگر برنگشته بود .ھرچه چراغ
بردند و گشتند او را در سردابه
نيافتند .گفتند از اينجا نقب زده
رفته به چاھی که نزديک
اينجاست .خب ،تصورش را
بکنيد .چرا داخل چاه بمب
نينداختند؟ البد فرصت دادند که
امام به ايران فرار کند .بعد از آن
بود که "امام" به مملکت "گل و
بلبل" پناھنده شد و در کنار عمه
جانش کلی برايش چراغانی
کردند .ولی ھنوز وقت ظھور
نبود .طلفلک دوباره مجبور شد
برود ته چاه .ھمين روزھا
خالص ميشود .حاال ديگر
آخرھای ته چاه ماندش است.

اميدوارم شما ھم تا آخر حوصله
کرديد و حرفھای ايشان را بدون
اينکه عصبی بشويد خوانديد .البد
بسياری خواھند گفت که اين
حرفھای معمول جناح بنديھای داخل
حکومت است که رو به ھرچه
بيشتر داغ شدن ميرود .اين حرفشان
ھم درست است .ميتوان از اين
زاويه ھم به آن نگاھی کرد که آينده
جمھوری اسالمی دارد دستخوش

ميدانند که حکومتشان بالقوه از
جانب مردم تھديد ميشود .ليرغم
افت و خيزھای موجود در
تعرض جامعه به کل حاکميت،
شبح تھديد برای درھم پيچيده
شدن طومار اقتدارشان يک
لحظه ترکشان نميکند .روزنامه
ھايشان شروع کرده اند دزدی
گرگيھای ھای ھمديگر را لو
دادن .تنھا يک فقره بنا به گفتۀ

الريجانی رئيس قبيله مافيای
مجلس اسالمی ،شھردار قم با يک
رقم مطّول االرقام ِ پول ،غيبش
زده است .پس تا اينجا دوتا آدم
غيبی در قم وجود دارد .منتھا اين
دومی بجای توی چاه رفتن در
پستوی خانۀ يکی از ھمين آيت ﷲ
ھای اسم و رسمدار قايم شده.
مصباح يزدی اين وسط مشکوک
ميزند .نميدانم شايد ھم تا حاال
طرف سر از کانادا و يا استراليا
در آورده باشد .چندان نبايد
نگرانش باشند .ھمين روزھا يک
شعبه کوچک سرمايه اسالمی آنجا
باز ميکند.
چيزی که اين وسط قابل توجه
است اين است که شھردار قم
دزدی کرده و غيبش زده منتھا
الريجانی در ادامۀ اظھار اين
خبر ،مالھای قم را به کنار
گذاشتن تفرقه و چند دستگی اندرز
ميدھد .معلوم ميشود که باال کشيدن
اين رقم کالن کار يک نفر نبوده.
با توجه به گفته الريجانی ،مثل
روز روشن است که در ميان
دعواھا و کشمکشھای دستجات
اسالمی ھر يک به ذعامت يک يا
چند آيت اللۀ عمامه کالن ،يکی از
دستجات ،پول و شھردار را با ھم
غيب کرده.
خب ،برويم سر داستان احمدی
نژاد .او ميگويد" ،امام بيکار
ننشسته ،مديريت ميکند جھان را".
راستش اگر اين حرف احمدی نژاد
درست باشد با اين اوضاع وخيمی
که ھم اکنون جھان به آن
مبتالست ،بايد آفتابه گرفت به اين
مديريت .مخصوصا ً به مديريتش
در سرزمين "گل و بلبل" عمه
جان و شرکا ،بايد دوبار نه بلکه
سه بار آفتابه گرفت.
صفحه ١٣

يک دنياى بھتر

صفحه ٩

ايجاد تشکل توده اى کارگرى
مرورى مجدد بر تالشھاى تاکنونى
سياوش دانشور
ھدف اين يادداشت طرح سوالى
ساده است که پيشتر ما به آن
پرداخته ايم :آيا تالشھاى جمع
ھاى مختلف فعالين سياسى و
کارگرى )کميته پيگيرى ،کميته
ھماھنگى ،اتحاديه و غيره( به
ايجاد تشکلھاى توده اى کارگرى
منجر ميشود؟ آيا اصوال اين
جمعھا در قامت کنونى چنين
ظرفيت و امکانى را دارند؟
خصلت مشترک اين نھادھا
عليرغم اختالفات و تفاوتھايشان
کدام است؟ نتايج کار تاکنونى اين
نھادھا چه بوده است و چه چشم
اندازى در تداوم فعاليت و سياست
و سنت کارى تاکنونى خود دارند؟
تالشھاى ناموفق تاکنونى
در سالھاى اخير و به تناسب
تغيير تناسب قواى سياسى در
جامعه تالش براى ايجاد تشکلھاى
کارگرى افزايش يافت" .کميته
پيگيرى ايجاد تشکلھاى آزاد
کارگرى" اولين اقدام نسبتا قابل
توجه بود که بداليل سياستھا و
افق حاکم بر آن – يا الاقل بخشى
از آن -در ھمان ابتدا عقيم ماند و
امروز بجز تعداد معدودى فعال
اثرى از آن نمانده است .به اين
حکم درخشان توجه کنيد" :طبقه
کارگر ايران دوران طفوليت خود
را ميگذراند و کاغذ سفيدى است
که ھنوز چيزى روى آن نوشته
نشده است!" اين اظھار نظر فعال
اين کميته آقاى داراب زند است.
تصور کنيد در کشورى انقالب
کرده که طبقه کارگرش تاريخ
جنبش شورائى را پشت سر دارد،
طبقه کارگرى که سنتھا و
گرايشات اجتماعى و خطوط
سياسى در آن بيشتر از عيان
است ،کشورى که در آن اعتصاب
کارگرى عليرغم "حرام" بودنش
از سر و کول حکومت و سرمايه
داران باال ميرود ،کسى که قرار
است تشکل کارگرى "ايجاد" کند
براى ما از توده بيشکل سلولى
کارگران سخن ميگويد! اين ھمان

داستان نياز "آموزگار" به آموختن
است و نه واقعيت "ناآگاھى" و
صفحه سفيد کارگران .ترديدى
نيست اين ديدگاه ويژه کميته پيگيرى
نيست و تقريبا در تمام اين نھادھا کم
و بيش يک فرض است .اما اگر
نقطه عزيمت تشکلى از فعالين
سياسى که خود را "فعال جنبش
کارگرى" معرفى ميکنند اين باشد،
روشن است که به ايجاد تشکل
واقعى کارگران ھيچوقت منتھى
نميشود .کميته پيگيرى بعد از سالھا
نه فقط منشا ايجاد تشکل کارگرى
نشد بلکه خود تدريجا مضمحل و
حاشيه اى شد.
کميته ھماھنگى که مدتى بعد در
مقابل ديدگاه "نگاه به باالى" کميته
پيگيرى براى ايجاد تشکل کارگرى
تشکيل شد ،بعد از دوره اى برسر
اختالفات سياسى و مسائل اساسا
حاشيه اى به دو دسته تبديل شد.
بحثھاى کشاف درون کميته
ھماھنگى معضالت واقعى و جارى
مبارزه کارگرى نبود بلکه معضالت
فعالين سياسى و طيفى از فعالين
کارگرى بود که در عين حال که به
احزاب سياسى فحش ميدھند اما خود
سنت عقب مانده ترين احزاب
سياسى غير کارگرى را در بحثھا و
مناسباتشان منعکس ميکردند .نتيجه
اين بحثھا نه پيشروى براى ايجاد
تشکل کارگرى بلکه پيشروى به
سنت فرقه اى بود .امروز جناحى با
نام "کميته ھماھنگى براى ايجاد
تشکل کارگرى" و جناح مقابل با نام
"کميته ھماھنگى براى کمک به
ايجاد تشکلھاى کارگرى" با يک آرم
و يک شعار واحد فعاليت ميکنند.
ترديدى نيست سياستھا و نگرش و
تاکتيکھاى متفاوتى در ھر دو بخش
کميته ھماھنگى وجود دارد .نه اولى
آنتى تحزب کمونيستى اش را به
يک سنت آنارشيستى تمام عيار
ارتقا داده است و نه دومى "کمکى"
براى ايجاد تشکل کارگرى در مقابل
اوليھا صورت داد .معلوم شد که آن
ھمه بحث مملو از اتھام زنى و
سطح پائين نه برسر تعجيل در ايجاد

تشکل کارگرى يا حتى کمک به
ايجاد آن ،بلکه ايجاد نکردن ھيچ
نوع تشکلى و داغان کردن ھمين
جمع از فعالين کارگرى بوده
است.
مدتى بعد در اواخر بھمن ٨۵
"شوراى ھمکارى تشکل ھا و
فعالين کارگرى" شکل گرفت که
خود آنھا آن را بستر اتحاد عمل
تعريف کردند .دراين شورا ،دو
کميته پيگيرى و ھماھنگى و
محافل ديگرى مانند "انجمن
فرھنگى حمايتى کارگران )آواى
کار("" ،اتحاد کميته ھاى
کارگرى"" ،جمعى از فعاالن
کارگرى" ،و در اوايل
دانشجويان آزاديخواه و برابرى
طلب را در خود جا داده بود.
البته ھيچ تشکل واقعى کارگرى
عضو اين شورا نبود و شورا
صرفا تالشى براى پر کردن
شکافھاى جمعھاى فعالين بود.
آنھا راجع به اختالفاتشان ھرچه
ميگفتند در حقيقت اما شورا بيان
سنت و بستر واحد ھمه اين
فعالين بود .فعاليت اين شورا
تاثيرى بر روند افتراق و
دعواھاى سکتاريستى کميته ھا
نگذاشت و عمال نتوانست از
قامت يکى از اين محافل و
جمعھاى فعالين کارگرى و
فعالين سياسى فراتر برود و
امروز نيز کمترين تحرک را
دارد .اين شورا ھم مانند کميته
ھاى دربرگيرنده اش در ايجاد
تشکل کارگرى و يا کمک به
ايجاد آن تاکنون نقشى نتوانسته
ايفا کند.
"اتحاديه آزاد کارگران ايران"
ھمان اتحاديه سراسری کارگران
اخراجی و بيکار است که در
مجمع عمومى فروردين  ٨٧در
منگنه تناقضاتش تغيير اسم داد.
اين اتحاديه ھم اساسا از
کارگران بيکار ،فعالين سياسى
بيرون محيط کارگرى و تعدادى

شماره ٧٧
از فعالين کارگرى تشکيل شده
است .نام اتحاديه آزاد که اقتباسى
از  Free Trade Unionاست
که در دور جنگ سرد در مقابل
اتحاديه ھا و تشکلھاى کارگرى
دولتى در بلوک شرق شکل
گرفت ،تمايزى در عمل سياسى با
نھادھاى فعالين کارگرى ديگر
نتوانست از خود نشان دھد .اين
اتحاديه نه توانست دردى از
کارگران بيکار دوا کند يا به تشکل
درصد بسيار محدودى از آنھا
کمک کند و نه توانست در
محيطھاى کار تشکلى کارگرى
ايجاد کند .اگرچه کميته ھاى ديگر
در روندى به اين نتيجه رسيدند که
تشکل کارگرى نيستند بلکه صرفا
و در بھترين حالت جمعى از
فعالين کارگرى ھستند ،اتحاديه اما
از قرار از فاز تالش برای ايجاد
تشکل به خود تشکل رسيده است!
مابقى کميته ھا و تعداد نشرياتى که
منتشر ميشود و بخش زيادى از
آنھا حتى دست کارگران فعال
نميرسد نيز کارى در زمينه ايجاد
تشکل کارگرى پيش نبردند بلکه
ھر کدام گوشه اى از جنگ
مواضع و نظريات در ميان فعالين
کارگرى متشکل در اين نھادھا
بودند.
سنت و بستر مشترک
خصوصيت بارز و مشترک ھمه
اين تشکلھا اينست که بيرون
محيط کار و زيست کارگران
تشکيل شده اند و فعاليتشان
اساسا در محيط کار و زندگى
طبقه کارگر نيست .تشکل کارگرى
بنا به تعريف توسط خود کارگران
و در محيطھاى کارگرى ايجاد
ميشود .ساختن تشکل توده اى
کارگران امر خود کارگران است.
اما ما اينجا با روندى تماما متمايز
و سنتى عجيب روبرو ھستيم.
کسانى که در ھر اظھار نظر اين
و آن را "قيم" کارگران نام
ميگذارند و کارگر را بى نياز از
حزب و تشکل حزبى ميدانند و چه
بسا در مواردى آگاھانه عليه
احزاب سياسى کمونيستى بيشتر از
سرمايه داران تبليغ ميکنند ،ناگھان
خود به "قيم" و "تشکل"
کارگرانى تبديل شدند که شانس
حتى
نداشتند
صفحه ١٠
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ايجاد تشکل توده اى کارگرى
مرورى مجدد بر تالشھاى تاکنونى ...
اينھا را ببينند .ترديدى نيست که
معدود فعاالن و اعضائى دراين
کميته ھا فعال کارگرى در محيط
کار خود ھستند و يا کم نيستند که
سابقه فعاليت در جنبش کارگرى
دارند .يا بسيارى از کسانى که از
تشکيل بويژه دو کميته ھماھنگى
و پيگيرى در ابتداى تشکيل شان
حمايت کردند کارگر بودند .اما
امروز نه از آن کارگران و اميد
اوليه شان خبرى ھست و نه اين
کميته ھا حتى توانستند درصدى
ناچيز ازاين کارگران را به فعال
ايجاد تشکل کارگرى در مراکز
کارشان تبديل کنند .جمع جبرى
آنھا در بيرون محيط کار به تنھا
ھدفى که نرسيده است ھمان فلسفه
وجودى پيدايش آنھا يعنى ايجاد
تشکل کارگرى بوده است .ھمين
معضل خود موضوع بحث مکرر
بسيارى از فعالين در جلسات
مختلف بوده است .تصور اينکه
در نھادى از فعالين کارگرى که
رسالت خود را ايجاد تشکل
کارگرى قرار داده است مرتبا اين
بحث طرح شود که بايد با
کارگران تماس گرفت و براى
متشکل کردن آنھا تالش کرد خود
موضوعى عجيب و وارونه است.
سبک کار اين نھادھا بسيار شبيه
و کپى مطابق اصل چپ سنتى
است که کارگر را از محيط
کارش ميکند و به ھسته مربوطه
سازمانش وصل ميکرد .تفاوتى
اگر ھست اينجا صرفا پسوند و
صفت "کارگر" اضافه شده است
اما در دنياى واقعى با سوخت و
ساز و اعتراض و اعتصاب
کارگر در پھنه آن جامعه ربطى
ندارند .راسا بعنوان آکتور فعاله
اعتراضات و يا سازماندھندگان و
متشکل کنندگان کارگر در
اعتصابات عمل نميکنند .حتى
بعنوان کسانى که ادعا ميکنند بايد
حامل "آگاھى" بدرون کارگران
"فاقد آگاھى" باشند ،نتوانستند به
اندازه سنديکاليستھا در مورد
ايجاد تشکل کارگرى قدمى بجلو
بردارد و روز به روز دچار
معضالت خانگى و افتراق
بيشترى شده اند .البته بسيارى از
اينھا نه فقط نقدى به سنديکاليسم

بعنوان يک خط مشى و يک گرايش
معين در جنبش کارگرى ندارند بلکه
در موارد زيادى دنباله رو
سنديکاليستھا ميشوند .آنجا ھم که
مرزى با خط رفرميستى دارند،
تمايزى صرفا نظرى و ايدئولوژيک
است و نه تمايزى اجتماعى و يا
سنتى متمايز و راديکال و ريشه دار
در جنبش کارگرى .خط حاکم به
فعاليت اين کميته ھا و نگرش شان
به جنبش کارگرى و امر تشکل در
اساس خود متکى به ديدگاھھاى چپ
راديکال غير کارگرى است .نگرش
و ديدگاه و مواضع سياسى و
تئوريک ھمان است ،سنت و سبک
کار ھمان است ،حتى در موارد
زيادى فعالين ھمانند .و باالخره
سوال ايجاد تشکل کارگرى عليرغم
تالشھاى دلسوزانه و نيات خير و
فداکارى و به زندان رفتن اين و آن
بقوت خود باقى است و تاکنون
پاسخى نگرفته است.
"کارگران نا آگاھند"
براى کارگر ايجاد تشکل و نھادى
که بتواند منفعت واقعى و مادى و
روزمره و درازمدتش را حراست
کند نياز به تحليل ھاى آنچنانى و
بويژه بردن "آگاھى" تخصصى به
ميان کارگران ندارد .ترديدى نيست
کارگر مبارز نياز دارد مارکسيست
و کمونيست باشد ،نياز دارد درکى
روشن از افق مبارزه کارگرى
دارد
نياز
باشد،
داشته
انترناسيوناليست باشد ،اما مخالفت
با سرمايه دارى و وجود سنتھا و
گرايشات تاريخا شکل گرفته در
جنبش کارگرى و از جمله وجود
گرايش سوسياليستى و کمونيستى
يک واقعيت غير قابل انکار و
بديھى است .کارگر طبيعتا از انزوا
و اتميزه بودن خوشحال نيست.
انفراد و "تشکل گريزى" آنھم بعد
چند دھه در يک جامعه سرمايه
دارى و تحوالت سياسى مھم
فرھنگ رايج و مسلط در ميان
کارگران نيست .اساسا نفس متشکل
شدن و شرکت در مبارزه طبقاتى
قبل از آنکه محصول کار فکرى و
بردن "آگاھى" و "بستر سازى"

و
اجتماعى
مصلحين
روشنفکران پيامبر گونه باشد
محصول قوانين مادى زندگى و
کار طبقه کارگر است .ناآگاھى
بعنوان مقوله اى نسبى ھمواره
ميتواند در ميان متشکل ترين
کارگران ھم وجود داشته باشد.
بى افقى سياسى ،غير سياسى
گرى ،سکتاريسم ،محدود بينى
ھاى صنفى و رشته اى که
انعکاسى از تقسيم کار در ھمين
جامعه است ،تسلط گرايشات
ارتجاعى و ضد کارگرى در
ميان کارگران و غيره ميتواند
اشکال مختلف ناآگاھى و
ناآمادگى باشد .اما نفس دفاع از
خود ،نفس تشخيص منافع متمايز
با بورژوا براى ھر کارگر نسبتا
جديد در محيط کار ،نفس
خواستن حق و منفعت خود
آنطور که در ھر دوره درک
ميشود ،ھمواره و بطور عينى
وجود دارد و ھمين پايه مادى
شکل گيرى تشکلھاى کارگرى
است .کسانى که جنبش کارگرى
را "لوح سفيد" مينامند و يا نقش
پيامبر "آگاھى" از بيرون به
درون جنبش کارگرى را براى
خود قائل اند ،دارند صريحا
مبارزه طبقاتى و اشکال متنوع
بروز آنرا انکار ميکنند .معلوم
نيست بر اساس اين ديدگاھھا که
متاسفانه اينروزھا زياد شنيده
ميشود ،اين ھمه جدال سرسخت
و نابرابر کارگران از کجا آمده
است؟ پاسخ اين خط عموما
اينست که اينھا مبارزات
"خودبخودى" و "صنفى" طبقه
کارگر است! گويا اين توده عظيم
ھرازچندگاھى جائى صرفا و
آنھم بصورت شرطى واکنش
نشان ميدھد!
بنابراين اين بحث که اينروزھا
زياد شنيده ميشود که "کارگران
ناآگاھند" ،قبل از آنکه يک
واقعيت پايه اى و مانع سر راه
متشکل شدن باشد يک توجيه خام
سياسى عدم موفقيت خطى است
که تاکنون دنبال شده است.
کارگران ھرجا جمع شدند و
قدرتشان را احساس کردند ،حتى
آنجا که توسط سازمانھاى پليسى
و ضد کارگرى براى اھداف
معلوم جمع شان ميکنند،
صدايشان بلند شده است .سوال

شماره ٧٧
واقعى اينست چرا اين کميته ھاى
مختلف فعالين در ميان اين درياى
فقر و باالکشيدن نان سفره
کارگران توسط سرمايه داران در
مبارزات وسيعى که ھر روز در
جريان است نقشى ملموس ندارند
و در بسيارى موارد اساسا نقشى
ندارند؟ چرا اين فعالين کارگرى و
مبشران آگاھى و انسجام طبقه خود
به گزارشگران و دنباله روان ھر
تحرک و سياست غير کارگرى
تبديل شدند؟ اين نھادھا ھر کدام و
با اتکا به جمع مربوطه چند
اعتصاب را با صالحيت پيش برده
اند و چه درجه اى در تشکل
کارگر در متن مبارزه با کارفرما
دخيل بودند؟ چه درجه اى به
تشکل نسبى و اتحاد کارگران
کمک واقعى کردند و ميتوان گفت
که نتيجه کار اين فعالين اين
ثمرات و دستاوردھاى معين را
داشته است؟ کارنامه اين جمعھاى
متعدد در جنبش کارگرى چيست؟
آيا اين دوستان از خودشان سوال
نميکنند که چرا بيشتر رھبران
کارگرى باتجربه و دخيل در
اعتراضات و اعتصابات کارگرى
نه وارد اين تشکلھا ميشوند و نه
حتى آنرا جدى ميگيرند؟ آيا
معضل از جانب آنھاست يا اينکه
با نگرش و سنت سياسى و سبک
کارى و ديدگاه اين کميته ھا به
تشکل کارگرى مسئله دارند؟ آيا
مباحث سياسى و تئوريک و
تاکتيکى اين فعالين از جنس
نبردھاى فکرى ميان گرايشات
اجتماعى در جنبش کارگرى بين
المللى و يا حتى خود ايران است؟
و باالخره کارگر اعتصابى در ھر
گوشه ايران حق ندارد از خود
بپرسد که شمائى که براى ايجاد
تشکل کارگرى تالش ميکنيد چرا
در کنار اعتصاب و اعتراض من
و در محيط زندگى من خبرى
ازتان نيست؟ حق ندارد بپرسد که
چرا نفس وجود شما به ارتقاى
موقعيت و حرمت من ترجمه نشده
است؟
زمانى در کتابھا ميخوانديم که يک
کمونيست يا "يک سرخ" به منطقه
اى آمده است .بالفاصله سرمايه
داران آن منطقه دچار وحشت
ميشدند و کارگران دچار ھيجان و
تحرک .طولى نميکشيد که
و
اعتصاب

صفحه ١١
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ايجاد تشکل توده اى کارگرى
مرورى مجدد بر تالشھاى تاکنونى ...
اعتراض عليرغم وجود جاسوسان
و تفنگچى ھاى کارفرماھا منطقه
اى را ميخواباند .دراين اسناد
تاريخى نقش آژيتاتور و رھبر
کمونيست و سوسياليست مثل يک
ماده عظيم انفجارى بود که
ھرجائى را بھم ميريخت و
حرکت طبقه کارگر را عليه
سرمايه شکل ميداد .امروز با
پديده اى روبروئيم که انواع کميته
ھا و نھادھاى مدعى "ايجاد تشکل
کارگرى" را داريم که صرفا مدح
تشکل را ميگويند و به تشکل
مادى و واقعى و ملموس کارگر
در کارخانه و محيط زندگى اش
کارى ندارند .اين تناقضات امرى
معرفتى نيست ،بلکه و اساسا
امرى اجتماعى و طبقاتى است.
محصول سلطه سنگين ديدگاھھاى
چپ راديکال و سنتى و غير
کارگرى بر ذھنيت و فعاليت و
سنت کار اين فعالين است.
فاکتور اختناق
در بحث ايجاد تشکل توده اى
کارگرى نميتوان فاکتور اختناق
را نديده گرفت يا آن را بسادگى
دور زد .براى ھر سوسياليست و
مارکسيستى بايد اين فرض باشد
که اختناق پايه حکومت سرمايه
دارى در ايران است .اختناق رکن
اصلى اعمال قھر طبقاتى و دولتى
بورژوازى است و تا تغييرى زير
و رو کننده ھمواره وجود دارد.
اما اين بديھيت سياسى ديگر
نميتواند تماما توجيه اين نوع
فعاليت و اين نوع سبک کار و
اين نوع نگرش به جنبش کارگرى
باشد .اختناق در مختنق ترين
جوامع نيز امرى ثابت نيست بلکه
تابعى از موقعيت قدرت دولتى و
طبقات حاکم است .تابعى از
تناسب قواى طبقاتى و شرايط
عمومى تر سياسى جامعه است.
اختناق فرض و رکن مھم سرمايه
دارى بويژه در کشورھائى مانند
ايران است اما ثابت نيست و
نميتوان به آن بعنوان فاکتورى
ثابت نگاه کرد .اختناق قابل
شکستن است .قدرت و زور را

ميتوان با قدرت و زور عقب راند.
کسى که فعاليت کارگرى را به
گشت و گذار در کوه و دره و بدور
از چشم آدميزاد و محيط اجتماعى و
شھرى تنزل داده است حتما نميتواند
خراشى به اختناق وارد کند .بلکه
اختناق را برسميت ميشناسد و سعى
ميکند تنه اش به تن آن نخورد .کسى
که اختناق را براى غير ممکن بودن
ايجاد تشکل کارگرى تئوريزه ميکند
قصد ايجاد تشکل کارگرى ندارد
بلکه به آن قسم ميخورد .وقتى دقت
ميکنيد ميبينيد که اين فاکتور اختناق
نه در ايجاد کميته پيگيرى و نه در
ايجاد انواع کميته ھا و محافل فعالين
کارگرى نقشى ندارد يا دستکم ھمان
نقشى را ندارد که در تحليل سياسى
در باره موانع ايجاد تشکل کارگرى
از جانب اين نھادھا ارائه ميشود.
اين تناقض مھلک پاسخش اين نيست
که رژيم اسالمى وجود محافل
کارگرى را تحمل ميکند اما وجود
تشکل کارگرى را تحمل نميکند .يا
اينکه امروز اين اقدام ممکن است و
در شرايطى ديگر اقدامى ديگر
ممکن است .اگر واقعا امروز
اختناق مانع ايجاد تشکل کارگرى
است پس اين ھمه کميته در انتظار
چه نشسته اند؟ آيا راسا برنامه اى
براى اختناق زدائى دارند؟ و
باالخره اگر اختناق مانع ايجاد
تشکل است چرا کارگران شرکت
واحد و اخيرا کارگران نيشکر ھفت
تپه تشکل شان را اعالم کردند؟
روشن است که سرکوب کارگران
واحد و تھديدات فعالين ھفت تپه را
ھمه ميبينند .اما اين دو تشکل
محصول يک مبارزه جانانه و
قھرمانانه و اجتماعى بود.
قرار بود تشکل کارگرى در محيط
کار و محيط زيست طبقه کارگر
درست و اعالم شود و با پشتوانه
قدرت توده کارگران خود را به
دولت و کارفرما تحميل کند .چنين
سياستى در اساس مغاير با سنت
وسبک کار اين نھادھاى تاکنونى
است .چه آنھا که ھنوز "نگاه به
باال" دارند و چه آنھا که اولى ھا را
نقد ميکنند و بر استقالل طبقه تاکيد
ميگذارند ھر دو يک کار ميکنند و

در مقابل يک پديده بنام اختناق
عکس العمل واحد نشان ميدھند.
کسى که فکر ميکند و توھم اينرا
دارد که با مانور و پرسه زدن
در کريدورھاى اداره کار ميتواند
فالن نھاد را ثبت کند و قانونيت
آن را بگيرد از ھمين حاال دارد
براى رئيس شدن خودش نقشه
ميکشد .چنين سياستى به
کارگران سھل است ،به ھمان
جمع کوچک فعالين کارگرى ھم
نميتواند متکى باشد .بلکه ناچار
است مرتبا با دور زدن و
روشھاى منحط چپ فرقه اى
اموراتش را زير پرچم "تشکل
کارگرى" پيش ببرد.
اينجا بايد اين فرض اساسى را
تاکيد کرد که ما ھيچ گونه
مخالفتى با ايجاد جمعھاى مختلف
کارگران يا فعالين کارگرى و
اين کميته ھا نداريم .نه فقط
مخالفتى نداريم و فکر ميکنيم که
کارگران بايد در ظرفيتھاى
متنوعى متناسب با نيازھاى
مبارزه و زندگى طبقه کارگر
متشکل شوند بلکه برايمان مثل
روز روشن است که ھمواره در
ميان کارگران محافل مختلف،
شبکه ھا ،گرايشات اجتماعى،
سنتھاى مبارزاتى ،اشکال معينى
از اتحاد و سوخت و ساز درونى
وجود دارد که در بسيارى موارد
و بويژه در فقدان وجود تشکلھاى
توده اى و حزبى طبقه کارگر
بار سنگين سازماندھى و رھبرى
مبارزات کارگرى را بر دوش
دارند .اما امروز ديگر روشن
است و تقريبا ھمه قبول کردند
که تشکل کارگرى توسط خود
کارگران و در محل کار ايجاد
ميشود و نه توسط عده اى به
نيابت از آنھا و در بيرون محيط
کار .بحث برسر نفس وجود اين
نھادھا نيست بلکه برسر ناتوانى
اين نھادھا در رسيدن به ھدفى
است که اساسا تعريف آنھاست.
اين نھادھا تشکل کارگرى
نيستند .خوشبختانه امروز بيشتر
آنھا اين را اذعان ميکنند .اين
نھادھا بصورت کنونى نميتوانند
منشا ھيچ نوع تشکلى بمعناى
واقعى آن در ميان طبقه کارگر
باشند .اين نھادھا در بھترين
حالت نوعى تشکل سياسی برای
حمايت از مطالبات کارگران
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ھستند .از آنجا که حمايت از
مطالبات کارگران و جلب حمايت
براى اين مطالبات ،تا به ايران و
جنبش کارگرى مربوط است،
مستلزم درجه اى از نفوذ در ميان
طبقه است ،ھمين امر ھم محقق
نشده است .آنھا در بھترين حالت
پيامھائى را براى اينجا و آنجا در
حمايت از اعتراضات کارگران
صادر ميکنند .آنھا به اختناق کارى
ندارند بلکه آن را در سيستم خود
درونى کرده اند.
تابوى مجمع عمومى
يک مسئله بسيار شاخص شيوه
برخورد اين نھادھا به سنت عمل
مستقيم کارگرى و جنبش مجمع
عمومى است .در ميان بخش نسبتا
زيادى از اين فعالين کميته ھاى
مختلف ،مجمع عمومى و تالش
براى گسترش آن به يک تابو تبديل
شده است .نه فقط در ادبيات آنھا
بر آن تاکيد نميشود بلکه عبارت
"مجمع عمومى تشکل نيست" زياد
شنيده ميشود .در صورتى در
مبارزات کارگرى زيادى مجمع
عمومى يک ظرف اتحاد و ابراز
وجود و تصميم گيرى است .در
موارد موفقى مجمع عمومى نشان
داده است که ھمه کارگران را در
متن مبارزه نمايندگى ميکند و
قابليت انسجام و اتحاد کارگر
اعتصابى را باال ميبرد .نشان داده
است که اين سنت فرجه را براى
عريضه نويسى و چشم به باال
داشتن و ديپلماسى و دور زدن
کارگر ميبندد ،راه سازش و
ترساندن نماينده کارگرى را کور
ميکند و يا بدرجه زيادى غير
ممکن ميکند ،حتى مصونيت و
امنيت فعال کارگرى را باال ميبرد،
بار آموزشى باالئى براى کارگر
معترض دارد و قدرت اتحاد و
يگانگى اش را به بھترين وجه
بميدان ميکشد .در مورد مجمع
عمومى و اصل دخالت مستقيم و
مستمر کارگر در امر تشکل
کارگرى زياد گفته ايم و نوشته ايم.
واقعا چه دليلى ميتواند وجود داشته
باشد که بيشتر اين فعالين که خود
را "ضد سرمايه" و حتى
سوسياليست ميدانند از روآورى به
سنت عمل مستقيم کارگرى و سنت
شورائى استنکاف کنند؟ ھيچ جا
نميبينيد که مجمع عمومى کارگران
فالن
در
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ايجاد تشکل توده اى کارگرى
مرورى مجدد بر تالشھاى تاکنونى ...
اعتصاب و يا فالن کارخانه و
قدرتى که بنمايش ميگذارد مورد
توجه و تحليل اين فعالين قرار
گيرد و يا بسيار بندرت و
بصورت امرى حاشيه اى توجه
آنھا را جلب ميکند .آيا اين نشان
از قوى بودن سنتى ديگر و سلطه
نوعى "آگاھى" ديگر در ميان اين
فعالين نيست؟ آيا در بحث و
بررسى سنتھاى مبارزاتى درون
طبقه کارگر -و نه ديدگاه سياسى
و تئوريک اين يا آن محفل -اين
تمايز تعيين کننده تر از مباحثى
مانند اساسنامه و غيره نيست؟ آيا
واقعا در شرايط امروز و بطور
عملى حتى تشکيل سنديکا در
شرکت واحد و ھفت تپه ميتواند
در تداوم خود بدون اتکا به مجمع
عمومى بقاى خود را بصورت
واقعى فرض کند؟ آيا در فقدان
اين مکانيزم و سنت اعتراضى که
متکى به دخالت توده کارگر است
ھمين روساى سنديکا ناچار
نميشوند در پارکھا و خانه ھا و
کوه و کمر در مورد وضعيت
شان جلسه بگيرند؟
به نظر من فعال کارگرى که به
مسئله مجمع عمومى و جايگاه
مھم آن در توان تشکل طبقه
کارگر بويژه در شرايط امروز
بى توجه است ،در اساس خود
تشکل کارگرى را چه سنديکا و
چه شورا و غيره نفى ميکند .به
توان عمومى و تشکل عمومى و
متنوع کارگر و ادامه کارى آن
در مقابل سرمايه بى توجه است.
لذا نميتواند در مسير ايجاد تشکل
توده اى کارگرى و به اين اعتبار
جدال روزمره با سرمايه و
کارفرماھا گام تعيين کننده اى
بردارد .رويگردانى اين فعالين از
مجمع عمومى و سنت عمل
مستقيم کارگرى تصادفى نيست
بلکه دقيقا ريشه در سنت سياسى
و نگرشى دارد که به فعاليت و
کار اين فعالين مسلط است .با اين
خط حتى نميتوان يکقدم در مقابل
سنت رفرميستى و سنديکاليستى و
تقويت سنت سوسياليستى در
جنبش کارگرى برداشت.

امروز براى اين فعالين مجمع
عمومى به اجتماع خود آنھا در
جلسات محفلى تقليل يافته است و
بحثھاى اين مجامع نيز اساسا
بحثھائى است که معضل ھمين
امروز توده ميليونى کارگران
نيست .اين جدائى از مبارزه
کارگرى اتفاقى نيست .اين جدائى
يک تاريخ به قدمت قرن بيستم
پشتوانه اش است .سنتى که مقوالت
رھبرى و سازماندھى مبارزه جارى
و واقعى کارگر را به تبليغ و
فراخوان و وبالگھا و سايتھاى غير
فعال و بعضا تعطيل و بخشا اخبار
تنزل داده است .يعنى ھمان روش
چپ سنتى و غير کارگرى که اينبار
اتيکت "فعالين جنبش کارگرى" را
دارد .اين بازتاب و انعکاس اين
ديدگاه و سنت سياسى است که بر
دست و پاى فعالين کارگرى سنگينى
ميکند .چند سال طول ميکشد تا
جمعى ازاين فعالين در ميان کورانى
از بحث و کلى مطلب به اين نتيجه
ساده و بديھى برسد که بايد به ايجاد
تشکل کارگرى در محيط کار کمک
کرد و البته از اين "کمکھا"
متاسفانه تاکنون کارگرانى که در
نبرد روزمره با ارتجاع سرمايه اند
ھنوز بھره اى نبرده اند.
شيفت سياسى ضرورى است
ترديدى نبايد داشت که عليرغم
تالش و حسن نيت فعالين متشکل
دراين کميته ھا و نھادھا ،چند سال
گذشته نشان داده است که اين خط به
بن بست کامل رسيده است و تداوم
آن نه تنھا کمکى به ايجاد تشکل
کارگرى نميکند بلکه به پراکندگى و
خانه نشينى بيشتر ھمين فعالين
منجر ميشود .اگر کسى واقعا مسئله
اش اين نباشد که به ھر حال جمعى
و محفلى داشته باشد و کسانى در
راس آن باشند ،اگر مسئله اساسى و
فورى امروز متشکل کردن جنبش
کارگرى در تمام اشکال و سطوح
ممکن و مقدور آن باشد ،اگر ھدف
اين باشد که تالش امروز ما بايد
بالقوه بتواند با ھر تغيير در تناسب
قوا به حرکتى جھشى و قدرتمند
طبقه کارگر منجر شود ،راھى جز

تکيه بر سنت شورائى و مجمع
عمومى کارگرى و تالش براى
متشکل کردن کارگران در اين
ظرفيت در محيطھاى کار و
زيست وجود ندارد .من شخصا
اميدى به ايجاد و مھمتر بقا
سنديکا در شرايط فعلى ايران
ندارم .عليرغم مخالفت ما با خط
مشى سنديکاليستى و تاکيد ما بر
سنت شورائى و جنبش مجمع
عمومى کارگرى ،سنديکا بعنوان
شکلى از تشکل کارگران مورد
حمايت ماست .ما ھمواره توان
تشکل کل طبقه کارگر و منافع
کل طبقه کارگر را مد نظر داريم
و از ھر تالش کارگران براى
ايجاد تشکل قاطعانه حمايت
ميکنيم .اما سنديکاليسم بقاى خود
را يا در حمايت جناحى از
حکومت ميبيند و يا تنھا ميتواند
با اتکا به حمايت و حضور
مستقيم و مستمر توده کارگران،
يعنى با اتکا به مجمع عمومى
کارگرى سرپا بماند .در غير
اينصورت بعد از مدتى کارگران
مرکز مربوطه احساس نميکنند
که تشکلى دارند و در آن دخيل
اند که قدرت و منافعشان را
بطور مادى نمايندگى ميکند .تنھا
سنت شورائى و مجمع عمومى
کارگرى ميتواند ھم فشار اختناق
را پس بزند و ھم به ايجاد تشکل
مقدور کارگر در شرايط امروز
جواب دھد.
کميته ھا و نھادھاى کنونى به
يک شيفت سياسى نياز دارند.
ضرورى است اين دوستان
صميمانه ايندوره را بررسى و
جمعبندى کنند و راجع به
کارنامه شان و نقشى که در
اعتراض و مبارزه و تشکل
کارگر داشتند به جامعه و طبقه
کارگر گزارش دھند .اين تغيير
نه تنھا نياز فورى متشکل شدن
کارگران است بلکه به معضالت
خود اين تشکلھاى فعالين
کارگرى ھم بدرجه زيادى پايان
ميدھد .تجربه سالھاى اخير نشان
ميدھد که سنت فعلى که نه حزب
است و نه تشکل توده اى ،ھم ھر
دو است و ھم ھر دو نيست،
سنتى کارگرى نيست .بلکه
بازتاب نگرش تفکر چپ
راديکال و سنتى است که مانند
طنابى به پاى اين بخش از فعالين
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پيچيده شده است و قدرت و توان
آنھا را تحليل ميبرد .اين سنت نه
خود را با سنت راديکال و
کمونيستى کارگران تبئين ميکند و
نه با سنت سنديکاليستى و
رفرميستى .با ھر دو بدرجات
متفاوت مسئله دارد و با ھر دو در
زمينه ھائى اشتراک دارد .آنچه که
مسلم است اين نوع فعاليت و کار
غير اجتماعى بيرون سوخت و
ساز و مکانيزمھاى واقعى جنبش
طبقه کارگر قرار دارد .مھم نيست
که عضو آن فعال کارگرى و
نماينده فالن کارخانه است يا
کارگر بيکار و دانشجوى فارغ
التحصيل يا فعال سياسى سابق.
سنت کار و فعاليت اين نھادھا،
نوع نگرش شان به طبقه کارگر و
مبارزات کارگرى ،ديدگاھھاى
حاکم بر آنھا ،حساسيت و عدم
حساسيت شان به سواالت واقعى و
غير واقعى ،و باالخره نتيجه
پراتيک چند ساله شان نشان بن
بست اين خط است .چپ راديکال
در قلمرو جامعه بعنوان يک
نگرش ظرفيت رشد و پيشروى
ندارد .بازتاب اين سنت سياسى در
ميان فعالين اين نھادھا يا
اعتراضات دانشجوئى يا ھر جنبش
ديگرى نيز کمابيش ھمين است.
اين کميته ھا و نھادھا به نقدى پايه
اى از اين وضعيت براى برون
رفت نياز دارند .در غير
اينصورت حاشيه اى شدن و بى
تاثيرى مطلق و سبک و سياق
فرقه ھا نھايتى است که در انتظار
آنھاست.
آنچه واقعى است گرايشات
اجتماعى و سنتھاى سياسى اند که
در جنبش کارگرى وجود دارند.
اگر کسى واقعا با رفرميسم و
راستگرائى و اتکا به جناح ھا و
نھادھاى دولتى سر دعوا دارد،
ميدان اين دعوا در اين کميته ھا و
گلگشت ھا نيست .بلکه معنى اين
جدال نفيا و اثباتا خود جنبش
کارگرى است .يعنى بايد پرچم
سنت و گرايش سوسياليستى و
کمونيستى را در متن و قلب و
مرکز ھر اعتصاب و اعتراض
کارگرى کوبيد .با گرايشات
اجتماعى نميتوان بصورت فرقه
اى روبرو شد .پاسخ سنتھاى
اجتماعى را بايد با سنت اجتماعى
داد .بايد مکانيزم
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ايجاد تشکل توده اى کارگرى
مرورى مجدد بر تالشھاى تاکنونى ...
و کارکرد آن را شناخت .حتى
آنجا که جدلى در قلمرو عقايد
صورت ميگيرد نميتواند متکى به
يک واقعيت اجتماعى و داده در
جامعه نباشد .پيشروى سوسياليسم
کارگرى و سنت عمل مستقيم
کارگرى در گرو اينست که اين
سنت اليه اى از رھبران و فعالين
خود را جلو صحنه بگذارد و
مبارزات کارگران را از زير
دست و پاى تمايالت سازشکارانه
بيرون بياورد .تشکل واقعى
کارگرى را تنھا اين سنت ميتواند
شکل دھد و سرپا نگھدارد .در
غياب حضور فعال و ملموس و
قدرتمند کارگران راديکال و
سوسياليست در مبارزات جارى
کارگران عليه کارفرماھا و دولت
مرتجع اسالمى ،ھر تالش
کارگران براى متحد شدن بناچار
در چھارچوب سنتھا و گرايشات
ديگر واقعا موجود در جنبش
کارگرى قالب خواھد خورد .اين
اتفاقى است که مستقل از
دعواھاى فعالين در اين کميته ھا
و تالششان براى بردن "آگاھى"
مھر خود را بر روند واقعى
اوضاع ميکوبد .کسانى که
مکانيزم حرکت و تالش کارگر
معترض را نميبينند و پاسخ
روشنى براى آن ندارند ،تنھا
ميتوانند در جمعھاى محدود
انرژى خود را صرف کنند و
ميدان واقعى را براى جريانات
راست و سازشکار خالى کنند.
اين عبارت که قدرت کارگر در
اتحاد و تشکل اوست ديگر دارد
به کليشه تبديل ميشود اما متاسفانه
براى تعدادى که خود را فعال
جنبش کارگرى ھم معرفى ميکنند
ھنوز اين موضوع بيان پراتيکى
و روزمره ندارد .کارگر الستيک
البرز با شھامت و قدرت
اعتصاب ميکند اما پرچمش
اينست که مديريت را دولتى کنيد
و نھادى مانند اتحاديه آزاد با زبان
توده ايستى تغيير مديريت را
"خلع مالکيت" کارفرما نام
ميگذارد! اين عبارت توخالى آدم
را ياد "ملى کردن" ھاى
جمھورى اسالمى پس از انقالب
 ۵٧مى اندازد که حزب توده با

حرارات از آن دفاع ميکرد .کارگر
البرز ھنوز حقوق اش را نگرفته،
معضالتش تماما حل نشده ،اوباشى
رفته و اوباشى ديگر آمده است ،اما
اين تعبير وارونه و ناسيوناليستى
روى مبارزه آنھا گذاشته ميشود .اگر
کسى دنبال جدال با رفرميسم و به
سازش کشيدن مبارزه کارگرى است
بايد ھمانجا باشد که کارگر داد ميزند
و با اتکا به سنتى متمايز و راديکال
آن را پس بزند .در بيرون اين ماجرا
و تبريک گفتن به آنھا دردى را
درمان نميکند .بلکه با گرايش و
سياست ناسيوناليستى و ضد کارگرى
مربوطه اعالم ھمبستگى ميکند .اينجا
بايد تصريح کرد که مبارزه کارگران
البرز برحق است و جزوى از مبارزه
طبقاتى .اما سياست حاکم براين
مبارزه سياستى راست است که تنھا
در غياب سنت سوسياليسم راديکال
امکان بروز و خودنمائى يافته است.
در ايران موجى از فقر و فالکت و
گرسنگى شديدتر در متن بحران
اقتصادى موجود و سياست آزادسازى
قيمتھا در راه است .وضعيت بسرعت
عوض ميشود .نياز به تشکلھائى که
بتواند طبقه کارگر را دراين جدال
سربلند و پيروز بيرون بياورد و در
متن اين جدال اتحاد کارگرى را در
مقابل طبقه سرمايه دار و دولتش
تامين کند از نان شب واجب تر است.
اگر فعالين اين کميته ھا کارى
ميخواھند دراينمورد صورت دھند
بايد بدون فوت وقت و با تمام قوا
پشت سنت شورائى و جنبش مجمع
عمومى کارگرى در محيطھاى کار و
زيست بروند .امروز کارگران
کمونيست و رھبران کارگرى پيشرو
اين خط مشى را پيش ميبرند .بايد به
اين جنبش پيوست .عمل مستقيم
کارگرى عبارت کليدى ايندوره است.
کسانى که منتظرند که بذرھاى آگاھى
معوج آنھا باالخره کارگران را تکانى
بدھد بجائى نميرسند .آنھا ،شايد
عليرغم ميل و نيت خيرشان ،تنھا
کارى که ميکنند ،اينست که فضائى
بيشتر براى گرايشات راست در
جنبش کارگرى فراھم ميکنند* .
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احمدی نژاد
و مکانيزم ظھور امام زمان...
از جھتی فکر ميکنم که منظور مکالئی که برای مالھای عمامه دار
وعظ ميکند ،ھمين است که گفته باشد امام زمان جھان را با مديريتش
به قھقرا و دم پرتگاه ميبرد .نتيجه منطقی حرف احمدی نژاد غير اين
چه ميتواند باشد؟ اتفاقا ً پايه اعتقادی ظھورامام زمان ھمين است.
اصولگرا و دوم خردادی ندارد .اعتقاد به اينکه "امام زمان وقتی می
آيد که فساد و تباھی و کشت وکشتار ،ھمه دنيا را فرا گرفته باشد" را
حتی اسالم دوستان خجولی از جنس "بايد به اعتقاد مردم احترام
گذاشت" ھم نميتوانند انکار کنند .نميتوانند انکار کنند آنچه را که ما
در شرعيات مدرسه ميخوانديم و ھمان زمان کودکی با ھراس فکر
ميکرديم چه خدای مخوفی ،چه جالد ِ بی رحمی ،را مالھايی نظير
باھنر و بھشتی و امثالھم ياد بچه ھای مدرسه ميدادند .تازه اينھا
"باسوادھا" يشان بودند چه رسد به آيت ﷲ ھای قم .ھمينجا ماھيّت
حکومت مافيای سرمايه اسالمی ھم آشکار ميشود که تداوم اقتدار
سياسی دم و دستگاھشان تنھا با توجيه فلسفه مھدويت و سبعيت موجود
در آن امکان پذير است.
فلسفه امام زمان براين مبتنی است که مردم بايد ھرچه بيشتر و بيشتر
زجر بکشند ،چپاول و تباھی بايد به حد اشباع برسد تا امام طاقتش
تنگ شود و ظھور کند .حسن کار در اين است که اين پروسه اسالمی
ظھور امام زمان ،زمان ظھور را معلوم نميکند .مکانيزمش اين است
که ھرچه زندگی مردم تباه و تباھتر شود ،آقا رغبت بيشتری برای
ظھور نشان ميدھد .اتفاقا ً احمدی نژاد با اين حرف به مثابه رکابدار
امام زمان ،به حملۀ آمريکا و غرب به عراق و افغانستان ھم کرديت
الھی ميدھد .کاری که آنھا کردند ھم بجز تباھی و نابودی زندگی مردم
آن نواحی ثمر ديگری نداد .بنابراين ،مطابق "دکترين مھدويت"،
غربيھا آمدند تا کمک کنند امام زمان زودتر ظھور کند .پس اگر
اينطور است ،ارتشھای غربی ھم جزوه لشکر آقا امام زمانند .قدرت
الھی را بنگريد .دشمن خودش دارد آگاھانه زمان ظھور بقيت ﷲ را
تسريع ميکند! بی جحت نيست که گفته ميشود" ،آنھا تحليل دارند . . .
و آنھا اينقدر توجه دارند به قضيه"" ،ظاھرش اين است که اومدند نفتو
ببرند و منطقه را بچاپند" ،منتھا باطنشان چيزی جز کمک به پيش
انداختن ظھور آقا امام نيست .روی ھمين حساب معروف است که
ميگويند" ،عدو خودش ميداند که با نيت خير عراق را به ويرانی
کشانده"!
مردمی را که ديگر ھمه چيزشان را فھميده اند گرسنه نگھداشتند.
دستمزد کارگر و معلم و پرستار و ھرچه دستمزد بگير است را روز
روشن با وقاحت باال ميکشند .روز به روز برای چپاول ثروت جامعه
تعجيلشان بيشتر ميشود .انگار دارند دنبالشان ميکنند .احمدی نژاد شده
است رکابدار امام زمان .جفنگيات تحويل مردم ميدھند .ھمينکه
اسالميون به جفنگ گفتن افتاده اند نشانه قطعيت زمين خوردن اسالم
سياسی در ايران و متعاقب آن در کل منطقه و جھان است.
بيست و چھارم نوامبر ٢٠٠٨

دست مذھب
از زندگى مردم کوتاه!
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بررسى و نقدی بر کتاب "سرمايه اجتماعی"
على طاھرى
قرن بيستم شاھد اوج گرفتن
مارکسيسم و کمونيسم بود.
مارکسيسم به معتبرترين پرچم
انتقادى زمانه تبديل شد .اما
تئوريسن ھاى سرمايه داری ھم
بيکار ننشستند .سردمداران
مکاتب ليبرال سعی در به محاق
بردن مارکسيسم تحت لوای
اختراع ترم ھای جديد شدند .يکی
از اين ترم ھای اجتماعی
جايگزينی سرمايه اجتماعی با
خود "سرمايه" است .مارکس
سرمايه را بعنوان يک رابطه
اجتماعى توضيح و موشکافى
ميکند اما "سرمايه اجتماعى"
مقوله ديگرى است .ليبرال ھا
تالش داشتند با دادن روايت
خاصى از سرمايه داری ھمان
داستان قديمی "نظام سرمايه
داری طبيعی است" را سر بدھند.
اخيرا کتابی در ايران به کوشش
کيان تاجبخش به طبع رسيده است
که سعی دارد روايت اين
ليبراليسم شکست خورده را به
نوعی فرموله کند .جالب اينست
که اين اتفاق زمانی می افتد که
کارگران در خيابان شعار سر می
دھند :سرمايه داری حق ما را
ربوده! سرمايه از روز اذل
نبوده!
به خود کتاب بپردازيم :اين کتاب
مجموعه جستارھايی است که در
آن کوشش می شود مفھوم سرمايه
اجتماعی به ھمان معنايی که در
علوم آکادميک مطرح است
شناسانده شود .يعنی به زبان ساده
تر يک تز اختراعی را به واقعيت
زنده بسط داده اند .اما اين
موضوع به يکی از بحث
برانگيزترين و جنجالی ترين
مفاھيم بدل شده است .اين مسئله
به خاصه در اياالت متحده و
بريتانيا به وضوح ديده می شود.
در بخش يکم کتاب به بنيانھای
نظری مفھوم سرمايه اجتماعی
پرداخته شده است و ريشه ھای
اجتماعی در آثار کالسيک به
ويژه آثار دورکيم و وبر و

پيوندھای آن با مفاھيم مھم ديگر
ھمچون اعتماد و شھروندی و
دموکراسی و جامعه مدنی و
ھمچنين نقش آنھا در مبادالت
اقتصادی يا بازار بحث می شود .بنا
به نظر نويسنده جستار جيمز کلمن
مھم ترين اثر در جامعه شناسی
است .چون در آن کوشش می شود
که با تلفيق دو رھيافت ،يعنی اصل
اقتصادی کنش فردی عقالنی و
تحليل ساختارھای اجتماعی ،جنبه
ھای مفھومى سرمايه اجتماعی
بعنوان ابزاری برای اين پژوھش
در نظر گرفته شود .نظر کلمن اين
است :سرمايه اجتماعی در روشن
ساختن يکی از مشکالت مھم
تحليلی اجتماعی با نچه که پيوند
خرد -کالن نام دارد ،و به عبارت
ديگر پيوند رفتار فرد با متغيرھايی
که در سطح ساختار عمل می کنند
سودمند است .چرا که در نظر وی
سرمايه اجتماعی عناصر گوناگون
دارد و اين عناصر دارای دو
سرمايه
مشترکند.
ِو ِ◌يژگی
اجتماعی در ساختار روابط
اجتماعی ميان کنش گران نھفته
است .دومين نکته اين است که
سرمايه اجتماعی کنش ھای
اجتماعی را تسھيل می کند .افزون
بر اين آن را نمی توان کامال و در
ھمه جا به شکل ھای ديگر سرمايه
تبديل کرد و از اين رو واقعيت
خاص خويش را دارد .در نھايت
بايد بگويم که کلمن برای توصيف
سرمايه اجتماعی به سان "کااليی
ھمگانی" اين استدالل را مطرح می
کند .يعنی کسی که در زمينه سرمايه
اجتماعی ،بر خالف سرمايه مالی و
انسانی ،نمی تواند فوايد ناشی از اين
سرمايه گذاری را کامال کسب کند.
در اين صورت نمی توان انتظار
داشت که در زمينه امور عام المنفعه
سرمايه گذاری درستی صورت
نگيرد و يا ساختارھای اجتماعی که
برای تھيه کاالی ھمگانی الزم است
ضعيف باشد.
جرج کلمن می خواھد با به عاريت
گرفتن مفاھيم کالسيک اقتصاد
سرمايه داری آنھم به صورت دست
و پا شکسته آلترناتيو سرمايه

اجتماعی را جايگزين سرمايه
کند .سوال ما اين است اوال چه
ضرورتی شما را به اين کار
ترغيب می کند؟ ثانيا آيا می توان
سرمايه ھم خوب باشد ھم بد؟
کلمن سرمايه اجتماعی را فرض
می کند اما فراموش می کند
انسان شيوه توليدش جمعی است
و اين شيوه توليد جمعی در
سرمايه داری به اوج خود رسيده
است .چگونه می توان اين شيوه
توليد را که تغييرش برای کلمن
قابل حس است با يک نوع
آلترناتيوی مانند سوبسيد يا
سرمايه گذاری در آموزش و
پرورش و  ....نجات داد؟ آيا
اينھا چيزی جز ھمان شعار ھای
تکراری ورشکسته رفرميسم
عصر ماست؟ طبقه کارگر براى
اصالح وضع موجود ھر روز
مبارزه ميکند و تالش دارد
بخشى از ثروت توليد شده را به
نفع خود و کل جامعه باز ستاند
اما جنبش کمونيستى طبقه کارگر
ميداند که اين نظام – اصالح شده
و غير آن -متکى بر استثمار و
انباشت است و تمام بحث اتفاقا
برسر نابودى ھمين مناسبات
است.
رابرت پنتام در مصاحبه ی
خود به تشريح موضوعات
مختلف در حول و حوش مساله
سرمايه اجتماعی در جھان
امروز پرداخته است .وی در اين
مصاحبه توضيح می دھد که
سرمايه اجتماعی با وجود اينکه
بر سنت ھا و مفاھيم شناخته شده
ای استوار است ،چيزی بيش از
جمع عناصر تشکيل دھنده آن
است و به مفھوم پردازی روابط
اجتماعی و توسعه اجتماعی
ياری می رساند .آری اگر
توسعه اجتماع را با گسترش
سرمايه يکی بگيريم حق با آقای
پنتام است .اينھا روز روشن دنيا
را فقط از زوايه تنگ طبقاتی
خود می بينند .برای ھمين است
که رشد سرمايه را رشد روابط
اجتماعی می بينند چرا که روابط
اجتماعی شان چيزی جز رشد
سرمايه نيست! ترديدى نيست که
با رشد سرمايه دارى و تقسيم
کار و غيره روابط اجتماعى
پيچيده تر و به يک معنا "رشد"
ميکند اما ھمزمان بشر در
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اسارت محصول کار خويش يعنى
سرمايه اسير و اسيرتر ميشود.
پير بورديو در مقاله خود تاکيد می
کند که سرمايه شکل ھای مختلفی
به خود می گيرد )برای مثال
فرھنگی و اجتماعی( و با درجات
مختلف خطر و ھدر رفتن از
شکلی به شکل ديگر در می آيد.
در اين مقاله تبديلھا و چگونه تاثير
گذاری آنھا در تشکيل طبقات نشان
داده می شود .اينجا متد بورديو
متدی شبه مارکسيستی است که
طبقه را اصل تجلی قدرتھای
بيگانه شده دروغين انسان ميداند.
اما درست بعد از اين تحليل
برداشت طبقاتی و واقعى اش را
بيان ميکند :بورديو سرمايه
اجتماعی را چيزی می داند که
افراد يا طبقات به کار می بندد تا
به منافع اقتصادی خود دست
بيابند.
اما آنچه که در اين ميان بسيار
جالب توجه است اين مسئله است
که چرا مفھوم ارائه شده اين
روشنفکران بورژوا که در سطح
ميانه انتزاع مفھومی عمل ميکند
نيازمند زير ساخت فلسفی است؟
اگر به راستی اين پديده ذاتا موجود
است و خصلت خود ِو ِ◌ ِ◌يژه ای
دارد ديگر چه احتياجی به اين ھمه
فلسفه بافی است؟ اما اتفاقا در
بخش بعدی کتاب حلقه بعدی به
درستی انتخاب شده است:
فرانسيس فوکوياما!
شما نمی توانی بيايی جايی تزھای
ليبرالی ات را بياری جلوی
مارکسيسم علم کنی بدون آنکه از
تمام ظرفيت تاريخی آنتی کمونيسم
بجويی.
بھره
صفحه ١۵
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بررسى و نقدی بر کتاب
"سرمايه اجتماعی" ...
فرانسيس فوکوياما در مقاله خود
درباره اھميت سرمايه اجتماعی
بحث می کند و با طرح اين
موضوع به دفاع از نظام سرمايه
می پردازد .ھر چند که بعدا به آن
خواھيم پرداخت که شيوه فوکوياما
به تعبير امروز خود ايشان ديگر
نخ نما شده است .فوکوياما اين
طور بحث می کند که چرا بعضی
کشورھا و فرھنگ ھا جوامع
مدنی قدرتمند و آزاديھای فردی
دارند و برخی ديگر از چنين
آزاديھايی بی بھره اند؟ در
نظرگاه فوکوياما سرمايه اجتماعی
عنصر فرھنگی جوامع مدرن و
پيشتاز فرھنگی دموکراسی ليبرال
با ثبات است .وی با بھره جويی
از انديشه توکويل بر اين باور
است که دموکراسی ھا افراد را
آزاد می آفريند و دموکراسی
ليبرال نمايانگر حوزه استقالل
فردی اند که از حمايت قانون
برخوردار ھستند .البته ما برای
آقای فوکوياما تکرار مکررات
نمی کنيم .شيوه ای که عادت
ايشان است .که ليبراليسمشان در
ھمان کشورھای دموکرات به چه
گلی نشسته است! اما کمی جلوتر
ميرويم .آقای فوکوياما نمی توانند
بسم ﷲ را بگويد اما اعوذبا را
نگويد .ايشان نميتواند به راحتی
منکر تضادھای نظام سرمايه شود
پس به شيوه کالسيک ايدئولوگ
ھای بورژوا رو ميکند :گناه را به
گردن روبنای جامعه و روابط
انداختن! کار ايشان مانند ھمان
اقتصاددادنانی است که مارکس
در کاپيتال مسخره شان ميکند که
ارزش طال را در درخشندگی آن
ميدانستد .اما اين آقای فيلسوف
مرتجع و پادرھواى عصر حاضر
اينگونه اقامه دليل می کند :با اين
ھمه اين فردگرايی مردمی موجد
ظرفيت ھمکاری کمی است چرا
که مردم پيوندھا و ھنجارھای
اجتماعی را نمی آموزند و
ھمواره جامعه را با خطر ھرج و
مرج )بخوانيد جنگ طبقاتی(
روبرو می کنند .دموکراسی با
حوزه جامعه مدنی که دارای
انجمن ھای داوطلبانه است از اين
خطر پيش گيری ميکند .فوکوياما

خطاب به جامعه می گويد ھر باليی
سرمايه بر سرتان آورد دم نزنيد اگر
ھم زديد خودمان خفه تان می کنيم!
اما سطحی گری فوکوياما به ھمينجا
محدود نمی شود" :درخور توجه
است که اعتماد بين غريبه ھا
نھادھای عمومی را حفظ می کند.
ھرگاه دايره اعتماد محدود به
دوستان و آشنايان باشد بنيان ھای
فرھنگی موجب فساد می شوند".
فوکوياما کل سرطان نظام سرمايه
را رھا کرده چسبيده است به جوش
ھای ريز پوستی! فقر ،فحشا،
بيکاری در دنيای فوکوياما راھی
ندارد چرا که اگر اين فاکتورھا
وارد شوند کل دستگاه فکری فوکويا
و ھمپالکی ھايش دود می شود و به
ھوا می رود .آلترناتيو فوکوياما
تربيت ھمگان برای تقويت سرمايه
اجتماعی است .اينھا از يک سو
چھره سرمايه را آرايش می کنند از
سويی دنبال آموزش بردگی ھستند.
اما به آقای فوکوياما يادآور شوم که
زبان سرمايه زبان آموزش نيست،
زبان خون و آتش است .زبان
سرکوب و زندان و لشکر کشی
است .تازه آموزش ببينند مردم که
طبقه آقای فوکوياما راحت ارزش
اضافه به جيب بزند؟
تمام تالش ليبراليسم ھمان شاه بيت
قديمی اين مکتب است :حقنه کردن
سرمايه! يا با زور يا با دروغ و
مھندسی افکار! چگونه می شود
انسان را به مرحله ای رساند که به
جالدانش اعتماد کند ،پاسخش را اين
حضرات ليبرال و نئو ليبرال می
دھند .گويی بيايی گوسفند را ترغيب
کنی که گرگ ھم حيوان خوبی
است!
اين در مقاله کالوس اوفه به روشنی
واضح است .عنوان مقاله وی اين
است :چگونه می توان به شھروندان
اعتماد کرد؟ رھيافت اوفه با ايجاد
عناصر ساختاری تحليل جامعه
شناختی و سياسی آغاز ميشود و
متغيرھای نرم اعتماد ،ھنجارھا و
تعھدات اجتماعی را به پيش

نيازھای فرھنگی و نھاد ھای
دموکراتيک پيوند می زند.
مک کلنن از ديگر نويسندگانی
است که در اين مجموعه مقاله
ای از او به چاپ رسيده است.
وی از ديدگاه نظريه اقتصادی و
پيش نيازھای اجتماعی ھنجار
آفرين ھزينه ھای مبادله ،پيمان و
معامله سرمايه اجتماعی را
بررسی می کند .بخش دوم کتاب
مشتمل است بر نقدھای نظری و
تجربی مفھوم سرمايه اجتماعی
و چگونگی کاربرد اين مطالعات
موردی .در اين بخش مقاله ھايی
از الھاندرو پوتس ،ساموئل
باولز ،رابرت ادواردز ،مايکل
فولی ،استيون دورالف و فيليپو
سايتی ارايه شده است.
الھاندرو پوتس با خالصه کردن
ريشه ھای سرمايه اجتماعی در
حوزه جامعه شناسی سه نقد مھم
را مطرح کرده است .يکم اين که
بيشتر نويسندگان تاکيد بيش از
حدی بر نتايج مثبت سرمايه
داری اجتماعی دارند .اما
سرمايه ھای اجتماعی پی
آمدھای منفی دارد .مثال انسجام
گروه ھای قوی به قيمت از دست
رفتن آزادی ھای فردی ،توانايی
افراد در خروج يا ورود آزادانه
به گروه تمام می شود .ديگر
اينکه پورتس احساس می کند که
تسری دادن کاربرد مفھوم
سرمايه اجتماعی در ورای
مرزھای فردی يعنی در شھرھا
و جوامع اشتباه است .سومين
ايرادی که پورتس می گيرد
مشکل روش شناختی است که
در بيشتر مطالعات تجربی
سرمايه اجتماعی يعنی جھت
علت متغير ھا را می توان يافت.
در نظرگاه وی تحليل اجتماعی
سرمايه نميتواند فرايند ھای علتی
تک سويه را تشخيص دھد .اما
اين ھم به نوبه خود نقدی ناقص
است .اينھا ديد تند محافظه
کارانی چون اوفه و فوکوياما را
رد می کنند اما نظام سرمايه را
ضرورتی تاريخی قلمداد می
کنند .راه برون رفت را تغيير
آرايش سرمايه نمی بينند اما راه
حلی ھم ارائه نمی دھند؟

شماره ٧٧
دوالروف ،ادوارز فولی و پاولز
در جستارھای خود درباره ادبيات
سرمايه اجتماعی انتقاد ھای مھمی
را مطرح کردند که در اين انتقادھا
مشکالت روش شناختی ،تعريفی و
عليتی از مھم ترين مشکالت طرح
شده است .در نظر اين ھا ديدگاه
سياسی پانتام ،فوکوياما و کلمن
محافظه کارانه است.
بخش سوم کتاب اختصاص يافته
است به مشکالت روش شناختی
سنجش سرمايه اجتماعی در
پژوھش ميدانی .مقاله يکم اين
بخش را انيرود کريشنا از
صاحبنظران علوم اجتماعی نوشته
است .در اين مقاله در واقع بر
تعداد انجمنھای مدنی غير ضعيف
تاکيد دارد و معتقد است بيشتر
انجمن ھا به شدت به دولت متکی
اند يا در واقع زير نظارت دولت
عمل می کنند .شبکه ھا و
ھنجارھاى غير رسمی جامعه به
اندازه گيری سرمايه اجتماعی می
پردازند.
اما اين کتاب که تالشی است برای
مشاطه کردن چھره سرمايه در
ھدف خود ناکام می ماند .خواننده
جدا از تبليغاتی که نويسندگان و
تصويری که آنھا از يک نظام
سرمايه اصالح شده ميدھند،
متوجه نميشود اين سرمايه
اجتماعی چيست؟ آيا اجتماعی
شدن مالکيت و الغاى نظم سرمايه
را که مارکس توضيح داده بود،
ميتوان با ترم "سرمايه اجتماعى"
به خورد جامعه داد؟ آنھم به
صورت صفت مثبت نظام
سرمايه؟ آيا ھدف پژوھشگر و
گردآوردنده اين مجموعه که بسط
شعارھای رفرميستی بورژوازی
است به مقصود خود آنھم در ايران
نائل می شود؟ آيا با وجود نظام
سرمايه ميتوان از سالمت
اجتماعی سخن گفت؟ آيا ميتوان
شب را روز نشان داد آنھم جايی
که بحران اخير سرمايه بار براى
صدمين و ھزارمين بار صحت
نظريه مارکس را اثبات کرده و
سھام اين ايدئولوگ ھا در بازار
روشنفکريشان به شدت سقوط کرد
است؟
صفحه ١۶
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شماره ٧٧

بيمارستان فارابی کرمانشاه،

بررسى و نقدی بر کتاب
"سرمايه اجتماعی" ...

دزدی از دستمزدھای معوق پرستاران!
ليال احمدی

ريچارد رز ،گری وينسترا و فاطمه
مرنيسی سعی کرده اند در پايان اين کتاب
سرمايه اجتماعی را در قالبى نوين به
خواننده عرضه کنند .کارھا در جامعه
مدرن چگونه پيش می رود شاه بيت
تئوريک اين دسته آخريست! اينھا درباره
جنبه مثبت و منفی شبکه ھای اجتماعی
غير رسمی و سرمايه اجتماعی در کمک
به افراد برای کسب خدمات اساسی در
کشورھايی چون روسيه بحث می کنند که
در آن کشور رشوه و ارتباطات فردی را
جايگزين قوانين شفاف يا قيمت ھای بازار
به روشھاى اصلی تخصيص و توزيع
منابع کرده اند.
اين متفکران بورژوا خودشان ھم مانده اند
چه بکنند .تضادھای نظام بورژوائی
آنچنان واضح از سوی مارکس به نقد
کشيده است که خودشان ھم نميتوانند به آن
اعتراف نکنند .خودشان نيک می دانند
سرمايه راه حلی ندارد .اينھا دنبال خريدن
عمر برای نظام سرمايه ھستند .سرمايه
ربطی به نيازھای بشر ندارد .نه اصالح،
نه تغيير قوانين ،نه توزيع مناسب و
عادالنه ،و نه تعديل بازار ھيچ کدام قادر
به تغيير نظام سرمايه نيستند .دليل آن ھم
روشن است .اين روابط زائيده تضاد کلی
تری به نام کار و سرمايه ھستند .اين تضاد
در دنياى سرمايه حل نشدنی است .به قول
فوکوياما بيائيد نصيحت کنيد آدمھا آرام
شوند ،شلوغ نکنند ،اعتراض نکنند! ما در
جواب فوکوياما ميگوئيم شما برو به ھم
طبقه ای ھايت بگو کمتر آدم بکشند ،کمتر
خون بريزند ،کمی شبيه انسان فکر کنند،
ھرچند منافعشان نميگذارد و به ھمين دليل
نميتوانند.
کمونيسم توضيح دھنده جھان موجود و
نشان دھنده دنيايی مطابق لياقت
انسانھاست .اين آن ديواری است که
ليبراليسم تا پايان عمر سرمايه نميتواند از
آن عبور کند .کمونيسم جبھه مبارزه بر
عليه دنيای موجود است .اما تغيير اين دنيا
خودبخودی رخ نمی دھد .بايد توان
کمونيستی طبقه کارگر را بسيج کرد.
جواب سرمايه را سرمايه ديگری نميدھد.
جواب سرمايه کمونيسم کارگری و انقالب
کمونيستى طبقه کارگر عليه سرمايه است.
اين مرتجعين را بايد با بسيج طبقاتی به
گورستان تاريخ فرستاد*.

بنا به دستور محمدی رئيس
بيمارستان فارابی کرمانشاه،
مبلغ اضافه کاری پرستاران اين
بيمارستان مربوط به ماھھای
تير و مرداد  1387با کسر 20
ساعت از کار انجام شده
پرستاران پرداخت شده است.
اين در حاليست که مبالغ
دستمزد پرستاران بابت انجام
ساعات اضافه کاريشان در
ماھھای شھريور و مھر و آبان
ماه به بھانه ھای مختلف از
جمله کسری بودجه ھمچنان بال
تکليف و پرداخت نشده باقی
مانده است!
دزدی آشکار از دسترنج
پرستاران زحمتکش در غالب
کسر  20ساعت از کاری که
پرستاران انجام داده اند در حين
محاسبه و پرداخت ،که برای
ھر پرستار مبلغی بين  50الی
 60ھزار تومان می شود و
معوق شدن اضافه کاری 3
ماھه ،موجبات خشم و اعتراض
را در ميان پرسنل اين
بيمارستان عليه حکومت
اسالمی و آخوند ھای سوپر

ميلياردر فراھم آورده است.
محمدی رئيس بيمارستان در
برابر پرستاران معترض با
گستاخی گفته است :ھمين
است که ھست ما کسر
بودجه داريم! ھيچ کاری ھم
از دستمان بر نمی آيد!

را بگيرد ،ميگويند کسر بودجه
داريم! چطور کسر بودجه برای
اداره اطالعات و سپاه پاسداران و
آخوندھای مفت خور و وزير و
وزرايشان ندارند؟ حاال که به ما
رسيده اند کسر بودجه دار شده اند
و!...

در حال حاضر در اعتراض
به اين وضعيت پرستاران
معترض توماری تھيه ديده
اند که فعال دست به دست
بين پرسنل بيمارستان می
چرخد و امضا می شود.
پرستاران اعالم نموده اند
اگر حق و حقوقمان را ندھند
با ھمين طومار در برابر
استانداری و دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه اعتراض
خواھيم نمود!

الزم به يادآوريست بھانه کسر
بودجه و عدم پرداخت بموقع
دستمزد پرستاران بيمارستارن
ھای کرمانشاه چيز جديدی نيست.
در حال حاضر مبلغ اضافه کاری
کليه پرستاران مراکز درمانى
کرمانشاه از جمله بيمارستانھاى
امام رضا ،خمينی ،طالقانی،
فارابی و ...مربوط به  3ماه
شھريور و مھر و آبان 1387
ھمچنان معوق و پرداخت نشده
بالتکليف مانده است .بيمارستان
فارابی يکی از مراکز درمانی مھم
کرمانشاه در زمينه بيماريھای مغز
و اعصاب و روان است .در اين
مرکز درمانی بيش از 600
پرستار در شيفتھای شبانه روزی
مشغول به کارند.

يکی از پرستاران معترض
می گفت :بابت پرداخت مبلغ
اضافه کاری ناچيزمان که
بخاطرش کار کرده ايم و
شب نخوابی کشيده ايم تا
شايد گوشه ای از زندگيمان
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اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام
سرمايه دارى متکى است .نقدى از زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و
انقالبى .تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر ،چه امروز و
چه در جوامع پيشين ،به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در
رابطه با توليد و مالکيت است .تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و
تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شھرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق مالکيت
نميتوانست باشد .اما ،با ظھور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از ھر نوع مالکيت
وسائل توليد ،طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى اش ،دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است،
افق آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد .پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه
بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رھا شود .برابرى امرى نه صرفا
حقوقى ،بلکه ھمچنين و در اساس اقتصادى  -اجتماعى است.
انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواھانه و رھائيبخش کارگرى
که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونيسم کارگرى ظھور کرد ،با مارکسيسم به انسجام و
شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت .جنبش کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ خويش با
مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى داشته است.
کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظھور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و
عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را
نمايندگى ميکند .اھداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادھاى جامعه سرمايه دارى
معاصر ،بعنوان آخرين ،مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى ،مبتنى است.

صفحه ١٧

يک دنياى بھتر

سوسياليسم نياز واقعى بشريت امروز است!
کيانوش نصيرى
جامعه طبقاتى اگرچه تاريخى
کھن دارد اما ھميشه نبوده و
ھميشه نخواھد ماند .نظام طبقاتى
زمانى شکل گرفت که بشر بيشتر
از نيازش بدست آورد و عده اى
براى تصاحب آن از جوامع اوليه
جدا شدند و بر آنھا بصورت
قدرت و نوعى دولت حاکم شدند.
تدريجا طبقات شکل گرفت و اين
تاريخ با رشد انسان کارکن و
ابزار توليد پيشرفته تا سرمايه
دارى امروز آمده است .اما
غليرغم تغيير نظامھاى مختلف
اجتماعى يک چيز ثابت مانده
است و آن استثمار انسان از
انسان است که سرمايه دارى آن
را به اوج رسانده است.
در دنياى امروز سرمايه داران بر
کره خاکى حکومت ميکنند .دولتھا
و سياست و فرھنگ و ارتش و
ھمه چيز در اختيار آنھاست.
جنگ بين سرمايه داران نيز براى
تصاحب سود بيشتر يک گوشه
اين واقعيت است .جنگى که
ھمواره در تاريخ بين طبقات حاکم
وجود داشته و ھمواره ستم ديدگان
گوشت دم توپ و قربانى
ميدانھايش بوده اند .جنگ سرد
بين غرب و شرق ھم ھمين بود.
جھان سرمايه دارى بسركردگى
آمريكا و تئوريسنھاى مزدورش
زمانى فروپاشى نظام بلوك شرق
را دستمايه تبليغات مضحک
برعليه سوسياليسم قرار دادند.
بطوريكه آنرا پيروزى جھان
سرمايه دارى و بازار آزاد و
دموكراسى و حقوق بشر بر
سوسياليسم قلمداد کردند .آنھا
نصف حقيقت را گفتند .راست بود
که بازار آزاديھا و بلوک غرب
بر حكومتھاى بلوک شرق و نظم
بسته و و تك حزبى و از نظر
اقتصادى کمى متفاوت فائق آمدند.
اما حقيقت مھمتر اينبود که اين
بلوک سرمايه دارى بود و نه
سوسياليسم .اگر ميشود اوباما را
"سوسياليست" ناميد حتما ميشود
برژنف و استالين و غيره ھم
سوسياليست ناميد!

امروز ديگر ھمه ميدانند آن تبليغات
پوچ بوده است .در بوق کردن
"پايان تاريخ" چقدر مسخره بوده و
کسانى که پرچمدار اين تبليغات
شنيع شدند چقدر مسخره تر بودند.
در حاليكه نابودى بلوك سرمايه
دارى دولتى شرق را بايد در
نارسايى و كم و كاستھاى سيستم
سرمايه دارى دولتى جستجو كرد نه
در پيروزى دنياى سرمايه دارى بر
سوسياليسم! اما طولى نکشيد که
قوانين و واقعيتھاى موجود اين نظام
خود را با بحرانھاى اقتصادى
سھمگين در پھنه جھان سرمايه
دارى شان داد .نشان داد که نه فقط
سرمايه دارى نظام برتر بر سيستم
سوسياليستى نيست و سيستم طبقاتى
نميتواند ناجى بشر باشد ،نه فقط اين
نظام با آرزوھا و آرمانھاى ديرين
بشريت در تضاد است ،بلکه اين
نظام اساسا ضد آنست.
دراين سالھا تناقضات سرمايه دارى
و بحرانھا تنھا با جنگ و فقر و
استثمار بيشتر جواب گرفت .بلوك
شرق تمام شد اما اينھا دست ازسر
ما کارگران برنداشتند .براى گمراه
نمودن ذھن بشريت و غالب بودن
سيستم خود دست به مبارزه بر عليه
دوستان و فرزندان "نامشروع" خود
از جمله بن الدن ھا و مقابله با
اسالم سياسى شدند .ھمان اسالمى
که روزى خودشان از قبر بيرون
آوردند .انواع كنفرانسھاى صلح
اعراب و اسرائيل راه انداختند اما
ھر روز فلسطين و مردمش بدبخت
تر شدند .گفتند قصد دارند
حكومتھاى توتاليتر عربى در منطقه
را اصالح کنند .ھمان حکومتھائى
که گردن ميزنند و حقوق بشر
محترم صدايش درنمى آيد! گفتند
ميخواھند باالخره در قرن  ٢١زنان
دراين کشورھا صاحب راى شوند و
مثال رانندگى کنند اما طالبانھا در
ھر گوشه از جمله در دمکراسى
آنھا رشد کردند ١١ .سپتامبر بھانه
اى شد تا لشكركشى به منطقه
خاورميانه از جمله عراق و
افغانستان شروع شود تا آمريکا
بتواند سرش را باالى آب نگھدارد.
ھدف آنھا نھايتا ھمانا تثبيت سرمايه

شماره ٧٧

دارى ،منحرف و منکوب کردن
مبارزه طبقاتى و تداوم خشن تر
استثمار انسان از انسان به شيوه
جديدش بود.
اما عليرغم اين ھمه جنگ و
دروغ اين اھداف تحقق نيافت و
بحرانھاى موجود در نظام
سرمايه دارى فروکش نکرد.
آمريکا نه تنھا نتوانست به اھداف
خود برسد بلكه بحران اقتصادى
امروز دنيا را در آستانه فالکت
و نابودى بيشترى قرار داده
است .امروز نياز انسانھا براى
رھايى از استثمار انسان از
انسان بصورت شديدتر ادامه
دارد واين مبارزه بناچار و
الينقطع تا رھايى از اين نظم
طبقاتى ودموكراسي واقعي
ورعايت حقوق انساني واز بين
بردن اپارتايد نزادي وجنسي در
سرتاسر جھان ادامه خواھد
يافت .برقرارى سوسياليسم
چيزى ماوراى اين واقعيت
تاريخى بشرى نيست .سوسياليسم
محصول مبارزه طبقاتى و
انقالبى طبقه کارگر است .نه
خود بخود مى آيد و نه کسى
ميتواند خود بخود شکستش دھد.
سوسياليسم واقعيت و نياز انساني
براى پيروزى بر نظام آپارتايد
طبقاتى و نژادى و جنسى است.
سوسياليسم و کمونيسم در يك
كلمه محو استثمار انسان از
انسان است .سوسياليسم مبارزه

واقعى با ھر گونه قيودى است که
به دست و پاى انسان امروز بسته
شده است .به زبان ساده سوسياليسم
تحقق رھايى بشريت از قيود
جامعه طبقاتى است .سوسياليسم
تحقق مالكيت اجتماعى بر ابزار
توليد و بھره ورى ھمه انسانھا از
مواھب ثروت جامعه است.
سوسياليسم حاكميت يک طبقه بر
طبقه ديگر و يا حاكميت "ملتى"
بر "ملتى" ديگر و يا حاكميت
جنسى بر جنسى ديگر نيست،
سوسياليسم حاكميت بشر بر
سرنوشت خويش است .در
سوسياليسم جدايى انسانھا براساس
عقايد ،مذھب ،جنسيت و مليت
پايان مى يابد .در سوسياليسم انسان
محور مناسبات اجتماعى و قوانين
و فعاليت بشر است .بنابراين در
چنين نظامى انسان با تمام ابعاد
وجودى خود در حال پيشرفت و
شكوفايى است .سوسياليسم راه
پيروزى انسان بر ھمه موانع
موجود امروز است .بايد براى
جنگيد.
سوسياليسم
برپائى
ھمانطور که نظامھاى طبقاتى کھن
نابود شدند ،سرمايه دارى اين
پيشرفته ترين نظم طبقاتى ،بايد
توسط انقالب کارگرى نابود شود.
سوسياليسم عملى است و محصول
تالش طبقه کارگر عليه بنيادھاى
اين نظام .سوسياليسم نياز واقعى
بشريت است و واقعيت دست
يافتنى است* .

يک دنياى بھتر
را بخوانيد و توزيع و تکثير کنيد!

صفحه ١٨
 -١گسترش فقر و فالکت ،گرسنگى
و سوتغذيه ،گرانى سرسام آور و
ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از
تامين نيازھاى پايه اى خويش،
گسترش بيکار سازيھا و اخراج
گسترده کارگران ،افزايش کار
قراردادى و سفيد امضا ،گسترش
وسيع شرکتھای پيمانی که کمترين
دستمزدھا را به کارگر ميپردازند،
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم
دسترسى مکفی به بھداشت و درمان
و آموزش و مسکن ،جامعه را در
آستانه يک بحران عميق سياسى و
اجتماعى قرار داده است .در
شرايطی که فقر و گرانى کمر مردم
را خرد کرده است ،و مردمى
ناراضى و منزجر ھر روز بيشتر
قربانى اين اوضاع ميشوند ،شورش
گرسنگان عليه وضع موجود يک
چشم اندازى واقعى است .وظيفه
فورى جنبش کمونيستى کارگران،
سازماندھى اين پتانسيل اعتراضى
طبقه کارگر و مردم زحمتکش و
تبديل آن به جنبشى خودآگاه و
انقالبى عليه سرمايه دارى و نظام
اسالمی حاکم است.

 -٢با تشديد گرانى و گسترش فقر و
بروز پيامدھا و مصائب اجتماعى
ناشی از آن ،جناح ھاى مختلف
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد
کنند .تز مقابله با "مافياى اقتصادى"،
نقد به "واردات بى رويه" ،سياست
"حمايت از توليدات داخلى" و کال
و
ناسيوناليستى
ديدگاھھاى
پروتکشنيستى ،نه نسخه اى براى
درمان اين اوضاع بلکه تالشى
آگاھانه براى خارج کردن مسبب
واقعى اين وضعيت ،يعنى نظام
سرمايه دارى و کل حکومت مرتجع
اسالمى از تيررس تعرض و
اعتراض کارگران و مردم گرسنه
است .در عين حال طرح اين
سياستھا تالشی برای پاسخگويی به
فشار پائينى ھا از جانب باالئى ھا
است که به سھم خود به جدال درون
حکومتى برسر کنترل اوضاع و
نفس بقاى حکومت دامن ميزند.
جمھوری اسالمی نه ميخواھد و نه
ميتواند اين اوضاع را تخفيف دھد.
تحميل فقر و فالکت يک سياست
رژيم اسالمی برای بزانو درآوردن
کارگران و مردم زحمتکش است.

يک دنياى بھتر

عليه گرانى و فقر!
وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر
 -٣نه فقط جمھورى اسالمى ،بلکه
ديگر نيروھاى بورژوائى اپوزيسيون
نيز راه حلى ريشه ای براى نابودی فقر
ندارند .اپوزيسيون پرو غرب نه تنھا
وعده بھبود اين اوضاع را نميدھد،
بلکه چند نسل از کارگران را به جان
کندن براى بازسازی سرمايه دارى و
"خرابيھاى ناشى از عملکرد حکومت
اسالمى" فرا ميخواند .جريانات ملى-
اسالمى اپوزيسيون مسئله فقر و گرانى
را ابزارى در خدمت جنگ جناحى می
بينند و عموما سياستھاى ناسيوناليستى
را مطرح ميکنند .برخی از جريانات
"چپ رايکال" يا گسترش فقر را
ابزارى در خدمت شورش و عصيان
مردم عليه رژيم تلفی ميکنند يا با طرح
آنارکوپاسيفيستى
سياستھاى
از
سازماندھى توده اى و کارگرى عليه
فقر طفره ميروند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه
عليه فقر و فالکت و گرانى را مبارزه
اى حياتى عليه نظام سرمايه دارى و
حکومت اسالمی و جزيی از مبارزه
بيوقفه براى بھبود دائمى معيشت طبقه
کارگر و مردم ميداند .بدرجه اى که
طبقه کارگر و جنبشھاى اعتراضى
بتوانند حاکميت سرمايه و رژيمشان را
در تحميل فقر و فالکت بيشتر عقب
برانند ،به ھمان درجه شرايط براى
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى يک
انقالب عظيم کارگرى عليه وضع
موجود فراھم تر ميشود.

 -۴حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر ،نظام
سرمايه داری را مسبب مستقيم فقر و
فالکت و بيکارى و گرانى و گرسنگى
و مصائب اجتماعى ناشى از آن ميداند.
رژيم اسالمى ،حکومت مشتى گانگستر
سياسى -نظامى و باندھاى اقتصادى
مافيائى است که بر تمام امکانات
جامعه چنگ انداخته اند .مساله اين
نيست که گويا "مافياى اقتصادى"
نميگذارد دولت کارش را بکند و نتيجتا
اين وضعيت پيش آمده است .اين
حکومت مافيايی سرمايه و اسالم در
ايران است .سران رژيم اسالمی خود

از بزرگترين سران مافياى
اقتصادى در ايران ھستند .کارگران
و مردم گرسنه دراين جدال نبايد به
دنبالچه کشمکش و رقابت بخشھاى
مختلف سرمايه تبديل شوند.
کمونيسم و طبقه کارگر بر استقالل
طبقاتى اش از سرمايه و جناحھاى
دولتى و غير دولتى بورژوازی ،بر
جنبش و راه حل مستقل اش ،و بر
مطالبات و نيازھاى فورى خود و
اکثريت عظيم مردم در مقابله با اين
اوضاع تاکيد ميکند .مبارزه عليه
فقر ،در عين حال که مبارزه اى
براى رفع نيازھاى فوری کارگران
و مردم است ،درعين حال جبھه
مھمى از مبارزه عليه حکومت و
قدرت سياسى و اقتصادى سرمايه
در ايران است .اين دوره اى است
که بيش از ھر زمان کارگر و
اعتراض و مطالبات کارگرى
جايگاه مھمترى در سياست و
نگرش و سمتگيرى سياسى توده
مردم مخالف رژيم اسالمى پيدا
ميکند.

 -۵مبارزه و اعتراض عليه اين
شرايط دھشتناک يک واقعيت انکار
ناپذير است .اعتراض و شورش
عليه وضعيت موجود يکی از
اشکال محتمل اعتراض در چنين
وضعيتی است .اما در اين شرايط
مخاطراتى مبارزات طبقه کارگر و
جنبش آزادی و برابری و رفاه را
تھديد ميکند که کمونيسم و کارگران
پيشرو و سوسياليست بايد آنھا را
بشناسند و راه حل واقعى و عملى
در مقابل آن ارائه دھند .واقعيت
اينست که شورش عليه فقر و
گرسنگى ،بدون سازمان و بدون
رھبرى و بدون تشکل و آمادگى و
افق روشن سياسى در مقياس
سراسرى ،به تحرک و اعتراضى
کور تبديل ميشود .نتيجه چنين
وضعيتى ،عليرغم حقانيتى که دارد،
سرکوب و شکست است .ارکان
سياست و تاکتيک حزب در مواجھه
با اين اوضاع ،متشکل کردن توده
طبقه کارگر و مردم گرسنه عليه
فقر و فالکت ،ترسيم افق و سازمان
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و رھبرى ،بعنوان سه رکن مھم
تضمين پيشروى و پيروزى است.
تبديل شورش کور به شورش آگاھانه
و سازماندھی اعتراض عليه وضعيت
موجود درگرو تامين اين سه رکن
اساسى است.

 -۶کمونيسم و طبقه کارگر بايد در
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار
گيرند .در اين مبارزه يک ھدف
استراتژيک ما خارج کردن کنترل
پروسه توليد و توزيع کاالھا و اقالم
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم و
تسلط بازار است .دسترسی و
برخورداری از غذا و آموزش و
بھداشت و سالمتی ،نه يک امتياز
ويژه طبقات دارا ،بلکه حق پايه ای
ھمگان و ھدف عمومی ما در اين
مبارزه است .ھر انسانی به محض
چشم گشودن به اين جھان بايد از
تمامی نيازھای انسانی برخوردار
شود .از اينرو مبارزه برای وادار
کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد
به اقالم مورد نياز زندگی مردم و
تامين بيمه ھای اجتماعی رکن ديگر
سياست ماست .ايجاد سازمانھاى توده
اى عليه فقر ،برگزارى مجامع
عمومى کارگری در مراکز مھم توليد
مواد غذايی و نيازھای مردم،
برگزاری مجامع عمومی در محالت
کارگرى و فقر زده ،سازمان دادن
ايجاد شبکه ھاى متنوع عليه گرسنگى
و فقر ،شرط اساسی پيشبرد چنين
استراتژی و سياستی است .بايد در
ھر گوشه جامعه پرچمى عليه فقر و
فالکت اقتصادی برافراشت.

 -٧حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
توجه پيشروان طبقه کارگر ،رھبران
سوسياليست و کمونيست طبقه ،فعالين
اردوى آزادى و برابرى و رفاه را به
اين اوضاع خطير جلب ميکند .حزب
اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه کارگر
و مردم آزاديخواه را به متشکل شدن
و مقابله با موج فقر و فالکت و
گرانى عليه نظام سرمايه دارى و
حکومت اسالمى فراميخواند!

مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق آرا،
ژوئن ٢٠٠٨
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ستون آخر ...
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"عدالت" با قتل فاطمه اجرا شد!
شراره نورى

کارگری باشد .بايد نيرويی کارگری باشد .ھمبستگی
کارگری محصول تالشھای متحد کننده و سازمان دھنده
فعالين و رھبران کارگری است .محصول "نصايح اخالقی"
عقب مانده و يا برخوردھای "آمرانه" و يا برخوردھای
"چاپلوسانه" نيست .محور اساسی در اين راستا نقش و
عملکرد رھبران عملی کارگری است .ھيچ اعتراض و
عملکردی را نميتوان از فرای سر رھبران عملی کارگری به
پيش برد .اين خصوصيات و ويژگی ھا در دستيابی به
ھمبستگی و اتحاد کارگری غير قابل انکارند .حزب
حکمتيست اما فاقد چنين خصوصياتی است* .

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!

يک دنياى بھتر
برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست
دوستانتان برسانيد!
يک دنياى بھتر مانيفست امروز طبقه
کارگر عليه سرمايه دارى است.
يک دنياى بھتر برنامه حکومت کارگرى
براى آزادى جامعه است!

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

اولين بار نيست که خبر اعدام ميشنويم .اما خبر اعدام
فاطمه احساس بسيار بدی در من ايجاد کرد .در سالھاى
گذشته در ھر تالشى عليه اعدام عکس فاطمه و کبرى و
ديگران ھمراھم بود .اين خبر از غروب قلب من را
مانند ھزاران قلب ديگر به شدت درھم ميفشرد .ھر
کارى که ميشد کرد شده بود و تالش ھنوز در جريان
بود .اما انگار اميدى نبود .ھمين چشم من را به سايتھا
دوخته بود که کدام يک زودتر از بی مادری فرزندان
فاطمه آن ھم پس از چند سال مشقت و تالش در فقر
غير قابل وصف خبر ميدھند!
اين انتظار لعنتی را درست شب اعدام صدام حسين رئيس جمھور ديکتاتور عراق
تجربه کرده بودم! تلخ و جانکاه! اما شباھت و تفاوت ميان ايندو کجاست؟ روشن
است که صدام جنايتکارى حرفه اى بود که دستش به خون تعداد زيادى مردم بيگناه
آلوده بود! بعنوان مخالف اصولى قتل دولتى نميخواستم صدام اعدام شود .اما ھمين
نبود .آنھا با اعدام صدام ھم پرونده ھاى جنايت را مھر و موم ميکردند و ھم دور
جديدى از قانونيت اعدام را در دمکراسى جديد عراق آغاز ميکردند.
داستان فاطمه فرق ميکند .فاطمه حقيقت پژوه مادر قربانی اى است که در نھايت ظلم
اين دنيای سر و ته برای دفاع از جان کودکش مرتکب قتل شده است .به اين معنا
ايندو غير قابل مقايسه اند .اين کجا و آن کجا؟
آمريکا و موئتلفينش جمع شدند و با حمله به عراق ھزاران ھزار زندگى و خانه و
کارخانه و بيمارستان را ويران کردند ،که صدام ديکتاتور جارو شود .دمکراسی در
عراق با خون و جنايت حاکم شد! واين دمکراسی تا ھمين لحظه با فقر و گلوله و
ترور سرپا است .آنھا بعد از پيروزى و با اعدام صدام تنھا راه صدام را ادامه دادند
اما بدون او .قتل صدام ھدفى جز مدفون کردن ھزاران پرونده جنايت و نسل کشی
نداشت .قتل صدام ھدفى جز ابقا آدمکشى دولتى براى دفاع از منافع تازه بقدرت
رسيده ھا نبود!
امشب نيز فاطمه را کشتند .با تشريفات و اعالم قبلی! در حکومت اسالمی ھمسايه
عراق يعنی ايران .حکومتى که در اعدام انقالبيون و مخالفين سياسى شھرت جھانى
دارد! قرار بود چندين آدمکشی ديگر با تعيين وقت قبلی ،از جمله اعدام کودکی به نام
بھنود ،چھارشنبه سحر صورت پذيرد .فاطمه نگون بخت را کشتند و فرزندانش را
در غمى عميق نشاندند.
ما بايد عليه اين جنايتکاران بايستيم ولى نبايد توھم داشته باشيم .اينھا خودشان عقب
نميروند و اعتراض مثبت فالن سازمان ھم تاثير تعيين کننده ندارد .بايد فشار جھانى
را روى اينھا مرتبا گذاشت اما يک چيز روشن است .اين رژيم سياه و نسل کش در
ايران را بايد ھرچه زودتر بزير کشيد .جواب اعدام سرنگونى است .تنھا اين تالش
نه تنھا در ايران بل در کل منطقه روزنه و نويد زندگی آزاد و برابر و شادی را
ميتواند بروى مردم بگشايد .اين کار ماست .کار جنبشى که جمھورى اسالمى و نظام
مبتنى بر قتل و جنايت و نابرابرى و فقر نميخواھد .و نه ھيچ توھم و فرشته ای از
غيب!
http://shararehnouri1.blogfa.com/
لينک آھنگ نه به اعدام توسط بچه ھای خالف جريان
http://video.google.com/videoplay?docid=4429588889714171067
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ستون آخر،

آدرس تماس
با مسئولين

مساله "غيرت" کارگران نيست!

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

على جوادى
ادبيات و شيوه برخورد يک حزب
سياسی به جنبش کارگری و
معضالت و مسائل پيش روی آن در
عين حال نشاندھنده جايگاه و مکان
اجتماعی و تعلق جنبشی احزاب نيز
ھست .ادبيات و شيوه برخورد حوزه
ای قائم به ذات و مستقل از سياست
و گرايش اجتماعی و يا طبقاتی
نيستند .ناشی از "اخالقيات" فردی
و يا جمعی نيستند .گوشه ای از
سياست و محصول سنتی ھستند که
حزب سياسی در آن بستر اجتماعی
فعاليت ميکند .در پشت ھر کشمکش
سياسی و حقوقی و عقيدتی ،يک
جدال و کشمکش طبقاتی و اجتماعی
وجود دارد .با قيد اين مساله اشاره
ای محدود به شيوه برخورد حزب
حکمتيست به طبقه کارگر و
ضعفھای جنبشھای کارگری از
جانب اين حزب ضروری است .از
اين دريچه نيز ميتوان به سرنخھايی
در زمينه جايگاه و مکان اين حزب
در ارتباط با جنبش کارگری و
مسائل و معضالت آن انداخت.
"کارگران چرا منتظريد؟ کارگران
پرريس به حمايت شما نياز دارند"
تيتر اطالعيه ای از جانب کميته
کردستان اين حزب در فراخوان به
حمايت و ھمبستگی با اعتراض
کارگران پرريس است .کارگران
پرريس درگير مبارزه ای جانانه بر
سر دريافت دستمزدھای معوقه و
تامين ادامه کاری خود با کارفرما و
دولت ھستند .بايد بيشترين تالش را
برای پيشبرد موفق اين اعتراض
سازمان داد .اما در گوشه ای از اين
اطالعيه خطاب به کارگران آمده
است :کارگران "بيدار شويد و
غيرتی نشان دھيد ".چنين ادبياتی
يک استٽناء در روش سياسی حزب
حکمتيست نيست .ناشی از عدم
نزاکت سياسی فرد نويسنده يا کميته
صادر کننده اين اطالعيه نيست.
برعکس يک شيوه و روش سياسی

علی جوادی

شناخته شده اين حزب به معضالت
سياسی جامعه است" .مردم خر
نشويد" نيز گوشه ديگری از سنت و
روش سياسی اين حزب است .اين
سنت و روشی است که ظاھرا
رھبری اين حزب به آن افتخار
ميکند .اين روش را يک نقطه قوت
و تمايز خود از ساير احزاب
ميدانند .ذکر چند نکته مختصر در
اين باره حائز اھميت است.
بايد اذعان کرد که اين يک "روش
ويژه" حزب حکمتيست است .اما
بايد اضافه کنم که تفاوت اين روش
و متد برخورد با سنت و روش
کمونيسم کارگری منصور حکمت
در جامعه و در برخورد به مسائل
جنبش کارگری کامال روشن است.
اين متد برخورد ھيچگونه ارتباطی
با سنت کمونيسم کارگری ندارد .در
ھيچ کجای ادبيات گسترده منصور
حکمت در قبال مسائل و معضالت
کارگری ما شاھد چنين برخورد و
روش مرد ساالرانه و غير سياسی
و تحقير آميزی نبوده ايم .اين روش
و سنت سياسی جريانی به جنبش
کارگری است که اساسا در خارج
از گرايشات متفاوت اين جنبش قرار
دارد .اين برخوردی مردساالرانه و
عقبمانده به مساله ھمبستگی
کارگری است" .غيرت" مساله
کارگران نيست .ضعف ھمبستگی
کارگری را نميتوان با اين ادبيات
عتيق توضيح داد .فاکتورھای
متعددی در اين رابطه دخيلند.
در درجه اول بايد به ميزان سرکوب
کارگری اشاره کرد .ماشين
سرکوب حکومت اسالمی در درجه
اول متوجه مختنق نگھداشتن مراکز
کارگری است .يک وظيفه ھر روزه
تمامی ابزارھای سرکوب رژيم
جلوگيری از ھمبستگی و اتحاد
کارگری است .تالش ھر روزه ای

برای جلوگيری از ھمبستگی صفوف
کارگران در جريان است .عالوه بر
اين بايد به مساله فقر و فالکت
اقتصادی اشاره کرد .فقر و فالکت و
ناامنی اقتصادی يک فاکتور اساسی در
ايجاد شکاف و تفرقه در صفوف
کارگری است .تحميل باالترين درجه
فقر و فالکت به کارگران يک سياست
و ابزار رژيم در سرکوب اعتراضات
کارگری و حفظ چند دستگی و تفرقه و
رقابت در صفوف کارگری است .در
بعد ديگر بايد به نقش و جايگاه گرايش
راديکال و سوسياليست کارگری در
جلب و تامين ھمبستگی کارگری
اشاره کرد .کمبود تشکلھای توده ای
کارگری يک فاکتور ديگر در اين
راستا است .قدرت عمل کارگری در
ھر زمان منوط به وجود و تحرک
تشکلھای توده ای و حزبی کارگران و
رھبران عملی کارگری است.
نبود و يا کمبود چنين تشکلھايی توده
ھای کارگر را از ھماھنگی در
صفوف خود و از دست زدن به
اقدامات و واکنشھای ھمزمان و
سراسری و ارتباط نزديک ميان
بخشھای گوناگون طبقه کارگر محروم
ميکند .غلبه بر تفرقه و رقابت در
صفوف کارگران يک وظيفه دائم و
روتين گرايش راديکال سوسياليست
کارگری است .ابزار فائق آمدن بر اين
شرايط سازمان دادن و شکل دادن به
تشکل ھای توده ای کارگری است.
دامن زدن به جنبش مجامع عمومی در
مراکز کارگری يک امر عاجل در اين
چھارچوب است .اقدام ھماھنگ و
متحد کارگری منوط به قدرت گيری
رھبری سياسی و اعتراضی توده ای و
حزبی در صفوف کارگران است.
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)آذر ماجدى(
AzarMajedi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب
)مجيد پستنچی(
x_magid@yahoo.com
دبيرخانه
)شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.co
m
به حزب اتحاد
کمونيسم کارگری کمک کنيد!

Bank : Wells Fargo Bank
– N. America
Routing Number :

نيرويی که برای ھمبستگی صفوف
کارگران تالش ميکند ،در درجه اول
خود بايد نيرويی سازمانده و متحد
کننده در صفوف

121 000 248
Account Number:
36 48 46 88 52

صفحه ١٩

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

