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 گفتگوی راديو برابری با
 رفيق محمد رضا شالگونی

وه مبارزه بهترين به جای ياد دادن به کارگران ، که اين شي
را بکنيد، از شيوه های پيکار  شيوه مبارزه است و بايد اين

 !مبارزه آنها می آموزيم 
 

راديو برابری برای روشنی افکندن همه جانبه تر،  : يادآوری
 1386پيرامون مباحث کارگری در آستانه اول ماه مه امسال 

فيق بحثی را در رابطه با جنبش اتحاديه ای و سنديکايی با ر
محمد رضا شالگونی فراهم آورده بود ، که توجه به آن می 

اين نوشتار به . تواند در رابطه با اين بحث روشنگر باشد
همان شکل گفتاری پياده شده تا در بيان اين گفتگو، تغيير 

 !زيادی صورت نگيرد
                                                                                

 سايت راه کارگر
گفتگوی راديو برابری را برنامه ساز اين راديو، آقای حسين 

  :  نقی پور با طرح بحث به شکل زير پيش برده است 
کار مستقل سنديکايی  و ا تحاديه ای طی سالهای اخير، به آن 
سمت پيش می رود، که جايگاه واقعی و عملی خويش را 

حرکت دراين مسير، . بددرميان جنبش طبقه کارگرايران بيا
، ابعاد گسترده و تا حدی سراسری ) 1385( طی سال گذشته

يافت و  طيف های گسترده از مزد وحقوق بگيران را در 
عليرغم سرکوب رژيم، اشکال مختلفی از تشکل . برگرفت

همزمان . يابی اتحاديه ای توانستند، حضور خود را تثبيت کنند
ايران در ميان طيف چپ با اين انکشاف، در جنبش کارگری 

بحث های مختلفی حول اتحاديه در گرفت که گاهّا، منعکس 
کننده درک  صحيحی از اين جنبه از مبارزه طبقه کارگر 
ايران، برای تشکل يابی مستقل خود، در نبرد با سرمايه نمی 

از اينرو مکث بر جايگاه واقعی اتحاديه و سنديکا را در . باشد
برای گشايش اين . وری می سازدجنبش کارگری ايران، ضر

بحث در آستانه اول ماه مه ، نظرات محمد رضا شالگونی از 
را در ) راه کارگر( کادرهای سازمان کارگران انقالبی ايران 

 .اين رابطه می شنويم
  

  :  محمد رضا شالگونی
با توجه به حرکات مهمی که در جنبش کارگری صورت گرفته 

ه اتحاديه های قابل توجه و مخصوصا شکل گيری  يک سلسل
و نيرومند که در راس آنها اتحاديه رانند گان اتوبوسرانی 
تهران قرار دارد ، شمار زيادی از کارگران پيشرو با سرکوب 

رژيم روبرو شده اند و لی  با مهارت و فداکاری تمام  
توانسته اند خودشان را در مقابل سرکوب حفظ کنند  و تشکل 

  . تشکل مستقل تثبيت نمايندشان را به عنوان يک 
در اين ميان خواه نا خواه، بحث اتحاديه کارگری بعنوان 
شکل مناسب تشکل کارگری، دوباره در بين فعاالن کارگری و 

يک عده ای از مخالفان اين نوع . چپ بميان کشيده شده است
تشکل و اين شکل از سازماندهی، همچنان به مخالفت 

ه يک شکل سازمانيابی کارگری خودشان با اتحاديه، بمثاب
من فکر می کنم که در اين راستا، بايستی . ادامه می دهند

  بحث جّدی، اين -منظورم از. بحث جّدی تری گشوده شود
 بلکه اين بحث تا حدی يک  -نيست که تابحال بحث نشده

منتهی . موضوع کهنه است و يک بحث طوالنی هم است 
 يکديگر با حوصله گوش بايستی طرفين بحث به استدال لهای

بدهند و بجای شعار دادن، بجای اينکه، نميدانم چيز های کلی 
و نظرات شان را مدام تکرار بکنند، به گره گاههايی که در 
نظر مقابل وجود دارد، بپردازند و به سئوالهای آنها جواب 

من با توجه به اين نکات، چند نکته را در اين فرصت . بدهند

اميدوارم که در بحث های بعدی، .  می کنمکوتاه ، ياد آوری
 . بشکل وسيعتری بتوانيم به اين بحث بپردازيم

مخالفان اتحاديه های کارگری از اتحاديه، بعنوان يک شکل 
رفرميستی و يک شکل بوروکراتيک وسازشکارانه وغيره 
انتقاد می کنند و می گويند اساسا اين نوع سازماندهی، 

من در اين رابطه چند . کشاندکارگران را به بيراهه می 
 :مالحظه دارم که مطرح می کنم

اولين نکته اين است که ما بايد درک درستی در باره شکل 
هيچ شکلی را نبايد به سطح اصول . سازماندهی داشته باشيم 

مارکسيستها معموال هيچ شکلی را به سطح اصول . ارتقاء داد
بارزه طبقاتی شکل تابعی است از شرايط م. ارتقاء نمی دهند

کارگران، توازن نيروهای طبقاتی و مطالباتی که بايد از 
بنابراين يک شکل را نمی . طريق آن شکل  پيش برده بشود

شود، از پيش در کله خود ابداع کنيم، بعد بگوييم؛ اين شکل، 
مناسبترين شکل، آن شکلی است که . شکل مناسبی است

نظر را طرح بکند بتواند به مناسبترين نحوی مطالبات مورد 
و به مناسبترين و موثرترين نحوی  راه رسيدن به آنها را 

عالوه بر اينها، به همبستگی عمومی . امکانپذير سازد
کارگران به عنوان يک طبقه در مقابل سرمايه داران ياری 
برساند و همه کارگرانی را که حول آن خواسته ها هستند، 

اين . ر هم گرد آورد يعنی مشمول آن خواسته ها هستند ، دو
در . شکل مناسب تر سازمانيابی است که ما ابداع نمی کنيم 
 !واقع از دل مبارزات و پيکا رهای کارگری بيرون می آيد

 
نکته ديگر اين است که  با تغيير شرايط زندگی و کار 
کارگران، طبيعی ا ست که، اشکال سازماندهی نيز تغيير پيدا 

زماندهی نداريم که برای همه يعنی ما يک شکل سا. می کند
دوره ها،بعنوان يک شکل ثابت وجود داشته باشد، حتی خود 
ا تحاديه، شورا و اشکال ديگر سازماندهی، تعاونی ها و 
غيره و غيره،اساسا بسته به اوضاع و احوال تغيير پيدا می 
کنند، آنهم با تغييراتی که در شرايط زيست و کار، کارگران 

براين بايد توجه داشت؛ شکلی که برای بنا. صورت می گيرد
کارخانه های بزرگ، واحد های توليدی يا اقتصادی بزرگ 
مناسب هستند، ممکن است شکل مناسبی برای واحد های 

يا اينکه کارگران کارخانه های بزرگ ، مثال . کوچک نباشند 
مبتکر يک شکل سازماندهی خاصی بوده باشند که وقتی  

 يا از آن - کارخانه اخراج می شوند از آن–بيرون می آيند 
محيط کارمستقيم ، برای پيگيری مطالباتشان فراتر ميروند ،  
ناگزير شوند به شکل های جديدی رو بياورند، چرا که  
. ديگردر محيط کارشان نيستند و نمی توانند آنجا باشند

کارگران اخراجی نمی توانند ، همانطوری مبارزه بکنند که 
با توجه به اينها، بايستی : می خواهم بگويم . کارگران شاغل

  . شکل های مناسب را تعريف کرد
 

 عرض – که بعنوان مقدمه -اگر اين مالحظه را در باره شکل
کردم، داشته باشيم، بايستی به نکات ديگری هم توجه بکنيم 
و آن اين است که اساسًا  قراردادن اتحاديه در مقابل 

ه ای از چپ ها و فعالين شوراهای کارگری که معموال عد
مارکسيست کارگری  اينکار را می کنند ، به چند دليل غلط 

. اول بايد توجه بکنيم، اينها در مقابل همديگر نيستند. است 
مضمون اتحاديه اساسا متشکل کردن کارگران، برای بهبود 
شرايط زندگی و کار کارگران در چهارچوب نظام سرمايه 

  . که به اين نکته توجه بکنيم خيلی مهم است . داری است
می . بعالوه مضمون اتحاديه کارگری ، عمدتا اقتصادی است

عمدتا، به اين دليل که، بدون تالش برای برآورده شدن  : گويم
نيازها و خواسته های بيواسطه اقتصادی کارگران، نميشود 

 آنها را برای خواسته های بزرگتر و افق های گسترده تر 
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 رابری باگفتگوی راديو ب
 رفيق محمد رضا شالگونی

 را  نداريد، نمی توانيد 19يعنی شما وقتی . متشکل کرد
يعنی بايد به اين نياز ها توجه کرد تا !  باشيد20خواهان 

  . اينکه کارگران بتوانند به آن مرحله بعدی قدم بگذارند
سوم اين که شوراهای کارگری ، يا دقيقتر بگويم آن 

 1917رگران که در انقالب بلشويکی شوراهای نمايندگان کا
 روسيه مطرح شدند، به واقع 1905و قبل از آن در انقالب 

يک پديده ای بودند که برای تعرض انقالبی کارگران عليه 
يعنی در شرايط خاصی بوجود آمده . سرمايه داری مناسب بود
با توجه به ا ينها اگراتحاديه را در . بودند، در شرايط انقالبی

وراهای کارگری يا کميته های کارخانه که واحد های مقابل ش
پايه شوراها ی نماينده گان کارگری بودند، قرار بدهيم ، 
مشکلی که پيش می آيد، بی توجهی به شرايط مبارزات 

  .  کارگران و توازن نيرو در پيکار های طبقاتی است
نکته مهمی که در باره اتحاديه بايد مورد توجه مان باشد، 

حال . ه درهرشرايطی اتحاديه می تواند، پا بگيرداينست ک
آنکه شوراهای کارگری در شرايط و موقعيت های انقالبی يا 
شرايط تعرضی مبارزات کارگران می توانند  پا بگيرند که در 
واقع نوعی مديريت کارگری را درواحد های کار، توليد ، 

  . سازمان می دهند...  توزيع و غيره وغيره
 ما شورای کارگری می خواهيم و اتحاديه نمی گفتن اين که 

خواهيم ، بدون توجه به توازن نيروهای طبقاتی و شرايط 
عمومی سياسی که در يک وضعيت مشخص وجود دارد تا 

کسانی . حرف نادرستی است. حدود زيادی حرف لغوی است
ما اتحاديه نمی خواهيم، بلکه می خواهيم عليه : که می گويند

ری مبارزه کنيم، بايد روشن کنند، آيا می سيستم سرمايه دا
خواهند اين کار را تنها از طريق موعظه و نصيحت کارگران 
وگرواندن آنان به سوسياليسم انجام بدهند يا ازطريق تشکل 

  يابی اکثريت هرچه بيشتر کارگران؟ 
يکی اين است که  کارگران را . چون اين دو با هم فرق دارند

( ب يا به فالن ايدئولوژی می گروا نيد مثل اينکه به فالن مذه
من خودم . که فی نفسه و در جای خودش چيز بدی هم نيست 

کمونيستم و ازاين دفاع می کنم که هر چه بيشتر و تا 
يکی ) ميتوانيم مارکسيسم را در بين کارگران اشاعه بدهيم 

به خود نيازها و مطالبات کارگران تکيه !  ديگر اينکه ، نه
 از آنجا سکويی درست بکنيم برای حرکتهای می کنيم تا

که در ( اگر اين دومی مورد نظر است . بزرگ و بزرگتر
مارکسيسم اين دومی مورد نظر است ، يعنی مراجعه کردن به 
نيازهای کارگران، نيازهای بيواسطه کارگران درمطالبات 

اين بدون پرداختن به خواسته های ) بيواسطه و واقعی شان 
گران، مخصوصا درحوزه اقتصادی امکان بيواسطه کار

در شرايطی که کارگران حتی از حق تشکل . ناپذيراست
مستقل محروم هستند، شعار دادن عليه تشکل مستقل کارگری 
به بهانه اينکه ، ما انقالبی هستيم و می خواهيم انقالب 
بکنيم، به اين می ماند که شما نان و پنيری برای سير کردن 

باشيد و  بخواهيد  آشپزخانه رستورانی را شکم تان نداشته 
که اصال شما را به آنجا راه نمی دهند، اشغال کنيد و مصادره 

چند نفر انقالبی می توانند، اينکار را انجام بدهند، . نماييد
يعنی بروند يک رستوران خيلی مجللی را ِاشغال کنند و 

ولی مزد . غذاهايش را بين کارگران ندارهم تقسيم بکنند
حقوق بگيران و کارگران بعنوان يک طبقه، علی القاعده و

نسبت به اين شعار، بی اعتناء می مانند، چون اين در 
دسترسشان نيست و امکان ندارد، بدون تغيير در توازن 
نيروهای طبقاتی  چنين کاری  در مقياس بزرگ امکان ندارد 
؛ يعنی سيستم را فقط با نيروی توده ای خود طبقه کارگر 

کسانی که به نام مبارزه برای انقالب . وان درهم شکستميت

سوسياليستی با اتحاديه مخالفت ميکنند ، بايد به اين مسئله 
  . جواب بدهند

در اينجا ناگزيرم به يک نکته ديگری هم اشاره کنم و آن هم 
عبارت از اينست که بايد متدمارکسيستی، علمی و عينی در  

يعنی به جای . ه ما باشدسازمانيابی طبقاتی ،  مورد توج
اصرار در ياد دادن به کارگران که اين يا آن شيوه مبارزه 
بهترين شيوه مبارزه است و بايد اينرا بکنيد، از شيوه های 

به عبارت ديگر سعی می کنيم .  پيکار خود آنها می آموزيم
از طريق نقد وبررسی تجارب مبارزاتی خود کارگران در بطن 

 ، سياسی ، اجتماعی و فرهنگی، ا شکا پيکار های ا قتصادی
ل مختلف را بررسی   کنيم ،  نقاط ضعف و قوت آنها را از 
هم متمايز کنيم و نقاط ضعف را کنار بگذاريم و نقاط قوت را 

بنابراين  مخالفان اتحاديه های کارگری ، يک . قويتر کنيم 
آنها بايد به ما توضيح بدهند که چرا : توضيحی بما بدهکارند

همه جای دنيا مورد نظر من است ، از نظر زمانی ، ( ا بحال ت
 سال  به اينسو ، و از نظرفضا ومکان ، تقريبا 150مثال از 

شکل غالب سازمانيابی کارگری ، علی القاعده ) درتمام دنيا 
اتحاديه است؟ و چرا اشکال ديگر در همه جا و در همه 

توجه داشته شرايط  زمانی ، نتوانسته عموميت پيدا کند؟  
نمی گويم اشکال ديگر وجود نداشته است ، سؤالم اين : باشيد

در ( است که چرا اشکال ديگر ، مثًال شوراهای کارگری 
نتوانسته اند )  معنايی که مثًال در انقالب روسيه شکل گرفتند 

  عموميت پيدا کنند؟ 
نمی شود فقط با لعن و . اين سؤالی است که پاسخ می طلبد

را ناديده گرفت و شلوغ و پلوغ کرد و به اصطالح نفرين ، آن
  . يک تجربه و واقعيت را کنار گذاشت و بايکوت کرد

مثال شوراهای کارگری که در انقالب روسيه در دهه اول و 
دوم قرن بيستم پا گرفتند و در جای های ديگر تا حدودی 
وخيلی محدود تکرار شدند ، چرا عموميت نيافتند و چرا در 

دنيا، دوام نيافتند و مشابهات آنها در شرايط خاص همه جای 
  و انقالبی توانستند، پديدار بشوند؟ 

به عبارت ديگر، ما به  يک بررسی انتقادی از تجربه های 
تاريخی نياز داريم ، از حضور اتحاديه ها درجنبش های 
کارگری درغالب شرايط و ازغياب شوراها در بسياری از اين 

. تواند يک مسايلی را  روشن کنداين بررسی مي. شرايط
. بنظرمن ، بحث را بايد روی همين موضوع ، متمرکز کرد 

بجای لعن و نفرين سازشکاران و رفرميستها و ستايش از 
 . انقالبی ها ، اين بحث می بايد مورد توجه باشد 

نکته ديگری که گفته می شود اين است که ا تحاديه 
مسلم است که . اين نيز درست نيست. رفرميستی است 

اتحاديه برای رفرم ها ، در شرايط کار و زندگی کارگران 
رفرميستی . مبارزه می کند ولی ضرورتًا رفرميستی نيست

هنگامی است که نخواهد  از سرمايه داری فراتر برود يا 
کسی که . اصال مخالف چنين چيزی باشد ، يا سازشکار باشد

 جواب بدهد، چرا مدعی است،اتحاديه رفرميستی است ،  بايد
بسيار از انقالبيون بزرگ، از جمله انقالبيون بزرگ 
مارکسيست از آن حمايت کرده اند؟ خيلی صريح و روشن 

تا آنجا که من می دانم، تا بحال کسی برای ما :  ميگويم
توضيح نداده، که چرا اين حمايت اين انقالبيون بزرگ 

و بايد آنها کمونيست اشتباه بوده و يا شرايط حال عوض شده 
کسی بما چنين توضيحی در جنبش چپ ايران . را کنار گذاشت

بنابراين خيلی . نداده  يا الاقل من نشنيده ام که داده باشند
بنشينند و دود چراغ " خوب است که بقول آخوند ها 

 . و اين را توضيح بدهند" بخورند
اينطور ی نمی شود که هر بحثی را با يک سلسله، به 

اينها  بايد با . ار و شلوغ کاری حل و فصل کننداصطالح شع
 کمال خونسردی به ما توضيح بدهند که چرا نظر مارکس در 
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 گفتگوی راديو برابری با
 رفيق محمد رضا شالگونی

مورد اتحاديه غلط بوده است؟ چرا نطرروزا لوکزامبورگ در 
مورد اتحاديه غلط بوده است؟ چرا لنين که همواره به طرز 

اتحاديه دفاع ميکرده، اشتباه می کرده است يا حاال خاصی از 
ديگر آنها بدرد نمی خورد؟ کسی به ما توضيح نداده  و ما 

  . چنين چيزی را نشنيده ايم 
البته اگر چنين کسی واقعا پيدا ( اما اگر کسی  مدعی است 

که صرفًا با تکيه بر اتحاديه هم  ميشود، سرمايه ) بشود 
من الاقل . لم است که هذيان می گويدداری را برانداخت ، مس

جزء آنها نيستم و معتقد نيستم که چنين آدمهايی سوسياليست 
اتحاديه مستقيما . هستند و برای سوسياليسم مبارزه می کنند

اما بطور مستقيم . نمی تواند، چنين نقشی داشته باشد 
  :اتحاديه دو کار را انجام می دهد
ر ماندن به شرايط انقالبی ، اول اين که اتحاديه ، بدون منتظ

کارگران را در شرايط کارشان و در شرايط زندگی شان ، 
از همين االن هم اينکار را می کند و . متشکل می کند

کارگران را حول خواسته ها و نيازهای جاری شان ، متشکل 
طبيعتا ايجاد آگاهی و همبستگی طبقاتی را نيزدر بين . می کند

  .   آنها پيش می برد
وم اين که اتحاديه به عموم کارگران توجه دارد ، نه تنها به د

 -بايد توجه داشته باشيم و. کارگران انقالبی و سوسياليست 
 که پرولتاريا يا طبقه کارگر، –اين نکته خيلی مهمی است 

آنگونه که مارکس آنرا می فهمد، خود بعنوان يک نيروی 
ی واال ، روی اجتماعی ، ظرفيتهای بزرگی دارد و انديشه ها
اين چکيده ! اين ظرفيت ها، فقط می توانند ، سوار بشوند

کسی که اينرا . واساس ماترياليسم تاريخی مارکس است
انکارمی کند ، می تواند آدم بسيار عزيزی باشد ولی از سنت 

 نمی گويم بايد مثل آيات الهی من. مارکسيستها دفاع نمی کند
سی که به نام مارکس ، ولی ک.ارکس دفاع کردنوشته های ماز

می خواهد اين کا ر را بکند، خوب است  ياد بگيرد که بنياد 
اين . آموزش و تفکر مارکس ، اساسا ماتريالسم تاريخی است

نيست که با انديشه های بزرگ انسان های بزرگ، دنيا تغيير 
  . می کند يا دنيای سرمايه داری و دنيای جديد تغيير می کند

دقت ( ن است  که اکثريت طبقه زحمتکش مارکس نکته اش اي
، يعنی اکثريت تأکيد ميکنم " اکثريت" اين کلمه روی : کنيد

از طريق بر خاستن برای دگرگونی ) جامعه و اکثريت جمعيت
شرايط زندگی اش است که می تواند نظام موجود را در هم 

نه اينکه، يک عده . بشکند و نظام ديگری را پايه ريزی بکند
ست، يک عده دانشمند، يک عده آدمهای  با سواد، ا نساندو

اين همان . آگاه و نابغه هستند که کارگران را نجات می دهند
  .اصل خود رهانی طبقه کارگر است

کارگران خودشان از طريق ا نباشتن تجارب و آگاهی هست 
. که می توانند، به همبستگی طبقاتی شان ، دست پيدا کنند

گيرد و فقط به کارهای انقالبی کسی که اينرا ناديده می 
انقالبی ها توجه دارد، نميتواند به دگرگونی بزرگ انقالبی 

زيرا انقالبی ها علی القاعده اقليت هستند و حتی در . برخيزد
کسانی که فقط انقالبی ها را . مجموع اقليت کوچکی هستند

ميبينند ، درواقع به اين اصل توجه ندارند که طبقه کارگر 
همين کارگران . ه و عامل اساسی  تغيير است خودش، پاي

ظاهرًا بی سواد، نادان، خرافاتی هستند که از طريق 
پيکارهای طبقاتی، از طريق مبارزات اقتصادی ، اجتماعی ، 
سياسی و فرهنگی شان  می توانند، خودشان را باال بکشند و 

  . اين نکته اصلی است. نظام جديدی را پايه ريزی ککند
ی هم که خيلی مهم است و می بايست به آن توجه نکته ديگر

شود، اين است که، گفته می شود  اساسا جنبش کارگری با 
 واقعيت . اين حقيقت دارد. اتحاديه بوروکراتيزه می شود

اينستکه جنبش اتحاديه ای در خيلی جا ها بوروکراتيزه می 
شود وتجربه های زيادی نشان ميدهد که با بوروکراتيزه شدن 

ح باالی اتحاديه ها  رهبری آنها به خواست های سطو
کارگران بی اعتنا ميشوند و به راحتی در خدمت سرمايه 

ولی سؤال اين است که آيا تشکل های ديگر . داری در ميآيند
  بوروکراتيزه نمی شوند؟ 

در . اين در ذات اتحاديه نيست که بوروکراتيزه می شود
ی به هر دليلی از اساس ، از نفس افتادن پيکارهای طبقات

داليل ، است که رهبران اتحاديه ها را به نيروی جدا از پايه 
تبديل ميکند ، نيرويی که ميکوشد با کارگران بعنوان سياهی 
لشکر برخورد کند و در معامالت خود با سرمايه داران از 

اين نکته ای است که بايد به آن توجه ويژه . آنها استفاده کند
تيزه شدن اتحاديه ها و نيز تشکل های علل بوروکرا. بشود

ديگر را بايستی از طريق بررسی دقيق تجارب کارگری و هم 
متأسفانه نه فقط اتحاديه ، بلکه . چنين انقالبی بايد شناخت

همه تشکل های کارگری و انقالبی دائمًا در خطر بوروکراتيزه 
  . شدن هستند

فتم واساس من در اين گفتگو، خيلی  تيتروار، عنوان ها را گ
ماجرا اين ا ست که؛ اتحاديه های کارگری حاال حتی در 
کشورهای پيشرفته نه به دليل اينکه بروکراتيزه شده اند، 
بلکه به دليل اينکه شرايط مبارزه طبقاتی کارگران تغيير 
کرده، آرايش تشکل ها تغيير کرده، به آن صورت قبلی نمی 

.  داشته باشندتوانند، خود را پيش بکشند و حالت تهاجمی
درشرايطی که مثال نيروی کار ارزان آسيای شرقی، زير پای 
مثال کارگر آلمانی را خالی می کند ، اينجاست که اتحاديه ها 

من . تا حدودی ، قدرت چانه زنی خود را از دست می دهند
فکر نمی کنم که مثال اگر شورا ها يا مثال کميته های کارخانه 

  . ض می شدبودند، خيلی اين قضيه عو
در هر حال اينجا فقط به تيترهايی اشاره کردم و می دانم  

  . خيلی هم ازآنچه حد برنامه شما بود ، طوالنی تر شد
                                                         پايان   

…………………………………… 
 

  

 
  * پيوندها* 

  روابط عمومی سازمانايميل 
public@rahekargar.net  

  عمومي سازمانروابط تلفن 
0049-69-50699530  
 شماره فاکس سازمان

43455804-1-33  
   راه کارگرتيسا

www.rahekargar.net  
  برابریسايت راديو 

www.radiobarabari.net  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org 
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  .ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند
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  متن مصاحبۀ منصور اسانلو
 !ریون براببا يوسف آبخون در کانال تلويزي

به شما خوش . در اينجا گفتگوئی داريم با آقای اسانلو  : يوسف
( لطفَا توضيح بدهيد که دعوت اتحاديه آی ت اف . آمد ميگوئيم

چه .) اتحاديه سراسری و بين المللی کارگران حمل و نقل
درآنجا چه گفتيد و چه مسائلی را مطرح . تًاثيری داشت

 نموديد؟
ما آقای يوسف،  در رابطه با با سالم و تشکر از ش : اسانلو

بعالوه يادآور ميشوم . گفتگوئی که امروزبا شما خواهم داشت
که من خودم را ميهمان سنديکای کارگران حمل و نقل لندن 

ضمنًا با قدردانی از همه کسانی که برای اطالع . هم ميدانم
 بدون پيش داوری، پيش ذهنی -رسانی به همه مردم دنيا 

  . زحماتی را متقبل ميشوند-یوموضعگيری های قبل
يکی از داليل پذيرش مصاحبه با شما اين بودکه قبًال، هر بار 

مصاحبه داشتيم، چيزی ) راديو برابری ( با راديوی شما 
. اضافه و يا کم نشده بود و صداقت راديو را نشان داده بود
  .اميدوارم که تلويزيون شما هم همانطور با صداقت ادامه دهد

نکه تلويزيون مستقل خودمان را ندارم، از تريبون ما بدليل آ
های شما برای رسانيدن پيام کارگران شرکت واحد و کارگران 

خوشحالم که من يک کارگر شرکت .  ايران استفاده ميکنم
واحد و سنديکائی شرکت واحد ، يک هم ميهن مثل شما را در 

، همکاران من حتمًا خوشحال خواهند شد. اينجا مالقات ميکنم
که يک هم ميهن آنها سنديکائی است و فعاليت هايش آنقدر 
خوب بوده که توانسته در ّحد کار استوديوئی و تلويزيونی 
. برای هم ميهن هايش، در مسند کارگری فعاليت نمايد

  .خوشحالم از دعوت شما و قدردانی ميکنم
اف ساالنه تشکيل . تی. در رابطه با سئوال شما؛ کنگره آ

نگره در رابطه با مسائل خاص کارگران در هر اين ک. ميشود
شرکت ما مربوط به بخش صنعت حمل و نقل . کشور است
که شامل بخش مسافری و بخش باربری . زمينی بود

  . هم درون شهری و هم بين شهری.ميشود
 کشور نمايندگان شان 68من خيلی خوشحال بودم که از 

. اد گرفتممن در اينجا، خيلی چيزها ي. شرکت نموده بودند
حرف ها،سخن ها، نوع ادارۀ جلسه، تجربياتی که هر کدام 

مشکالتی که شنيدم،  . گروه ها از کشور خودشان آورده بودند
 - که بی بند و باراست-مثل خصوصی سازی. مشترک است

از بين رفتن . که هيچ پشتيبانی برای کارگران باقی نميگذارد
صطالح رسمی کار و قوانين کار، از بين بردن قراردادهای با

تبديل آن به قراردادهای برده داری از طريق شرکت ... پيمان 
نمونه آن را از قول نمايندگان کشور کره و . های پيمان کاری

چند نفر از نمايندگان کشورهای امريکای التين و نمايندگان 
  .تايلند شنيديم

اين نشان ميدهد که يک سياست جهانی سازی و جهانی شدن 
انزده سال اخير در دنيا از سوی نئوليبرال ها و که در پ

دولتهای سرمايه داری براه افتاده است، بدون توجه به حقوق 
 به يک نوعی، فشارهای - به همه کارگران دنيا-کارگران

من در کنگره توانستم بسياری از . شبيه هم وارد مينمايد
  .مسائل را ببينم

ضو آی تی اف  ع2006از آنجا که ما از اول ماه مه سال 
بوديم، لذا از ما رسما جهت شرکت در کنگره دعوت به عمل 

ما با تمام مشکالت موجود، تالش کرديم از اين . آورده بودند
و پيام و مشکالت .  استفاده کنيم- شرکت در کنگره-امکان

 سرکوبگری هائی که نسبت به سنديکای اعمال -خودمان را
بيکار سازی ها و ميشود، عدم رعايت حقوق همکاران ما، 

  .     اخراج ها را در آنجا ارائه دهيم

بعد که بيرون آمدم . من مدتهای مديدی در ايران زندانی بودم
مطلع شدم  امثال شما که ديدگاهتان دفاع از حقوق کارگران و 
زحمتکشان است و بخصوص هم ميهنان ما، زحمت کشيده 

 -ران منتريبون به همکا. ايد، پشتبانی و حمايت کرده ايد
در اينجا به سهم خودم و به .  داده ايد-اعضای سنديکا

نمايندگی از اعضاء سنديکای شرکت واحد از اين تالش های 
 .شما طی دو سال گذشته قدردانی ميکنم

همانگونه که ميدانيد و اشاره هم . با تشکر از شما : يوسف
 کارگران با مشکل جهانی - از جمله در ايران-نموديد، همه جا

در کنفرانس هم مطلع . ازی، خصوصی سازی روبرو هستندس
شديد که کارگران کشورهای مختلف با اين معضل روبرو 

 مادر اين رابطه ما انتظار داريم که از جانب اتحاديه .  هستند
در خارج از کشورو اتحاديه حمل و نقل در اينجا از براداران 

  .شان در ايران حمايت هائی بکنند
حمايت ها چه تًاثيری در فعاليت کارگران  بنظر شما اين 

ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد دارد؟ و ضمنًا چه 
انتظاراتی برادران کارگر ما در ايران از برادران شان در 

 کشورهای ديگردارند؟ 
در ايران يکی از موضوعات . سئوال خوبی است : اسانلو

 اينکه و. مطرح، همين مسئله همبستگی ها و حمايت ها است
مسلمًا همبستگی . چگونه ميبايست نياز اصلی را برآورده کرد

 کارگران همه کشورها از قديم هم شعار. بين المللی تًاثير دارد
  .، مطرح بوده استبا هم متحد شويد

در همه جای جهان، دردها و . اين يک ضرورت است
کار ميکنند، زحمت ميکشند . مشکالت کارگران يکسان است

يسازند، ولی خودشان از بهره وری از اين جهان وجهان را م
  .محروم هستند

در همين راستا کنگره  تشکيل ميشود و کارگران مستقَال و 
آزاد، از طريق رًای که در مجامع عمومی ميگيرند، و با 
استقاللی که از سوی همکاران خويش ميگيرند، در اين 

شان، نهادهای بين المللی می آيند، تا برای دردهای مشترک
  .راه حل های مشترکی بيابند

در اينجا الزم به ياد آوری است که از جمله حمايت ها، 
. ميتوان به حمايت های مالی، معنوی و آموزشی اشاره کرد

بطور مثال در سال های . اين حمايت ها خيلی مًوثر است
هرچند که . گذشته از ما حمايت ها مالی و معنوی شده است

همه مسائل ما را حل کنند، اما، خود ما اين کمک ها نتوانسته 
زيرا ميدانيم هر اتحاديه و سنديکای . نيز چنين توقعی نداريم

کارگری ديگر هم در گير مشکالتی هستند و همانطور که خود 
. شما اشاره کرديد، از جمله اين مشکالت، جهانی سازی است

در بسياری از کشورها، بعلت . خود آنها هم تحت فشارند
شارها، اتحاديه هائی نتوانسته اند به وظائف خودشان همين ف

اما در مجموع از ما حمايت های معنوی و . عمل بکنند
به سفارت ايران . نامه نگاری شده. پشتيبانی شده است

و نشان داده شده که جنبش کارگری ايران تنها . مراجعه شده
  !نيست

جنبشی است که در وحدت و همبستگی با بقيه کارگران در 
و اين کمک نمود که در جامعه ايرانی . حال پيشروی است

هم، مردم به جنبش سنديکائی کارگران شرکت واحد توجه 
  . بکنند

در اينجا الزم است اشاره کنم که برخی اتحاديه ها به ما کمک 
از جمله آی تی يو سی در سال گذشته . مالی هم کرده اند

. ا کمک کرد يورو از طريق بانک مرکزی به م11000حدود 
. شماره حساب داريم. کارهای مالی ما کامالًَ روشن است

اعضائی که طبق اساسنامه سنديکا حق برداشت از آن حساب 
مطابق اساسنامه سنديکا، دريافت . را دارند، مشخص است

کمک های مالی از افراد حقيقی، نهادهای بين المللی و يا 
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امور سنديکائی اتحاديه های برادر، هيچ حقی برای دخالت در
اين مسئله ای است که من بارها در . ما ايجاد نميکند

اين . بازجوئی ها در ايران به آن اشاره و ايستادگی کرده ام
  .را حق خود ميدانيم که کمک مالی دريافت نمائيم

زمانی که کارگر بيش از شانزده ماه بيکار بوده است،  برای 
 بايد بکنند؟ مخارج زن و بچه شان، اجاره خانه شان چه

معتاد شوند؟ مواد مخدر بفروشند؟ به فحشا کشيده شوند؟ اين 
حمايت ها، حداقل باعث شده است که فساد را دربين کارگران 

اين .  بگيرد- که شانزده ماه است بيکار شده اند-اخراج شده
 - هر چند که همۀ مشکالت ما را حل نکرده است-همبستگی

  .اما در ّحد خود مًوثر بوده ست
ايرانيان، دوستانی که درسوئد هستند، در شب عيد نزديک به 

 ميليون تومان کمک برای کارگران سنديکای شرکت واحد 13
  .از داخل کشور هم کمک های جزئی ميشود. فرستادند

به  اين طريق ما ميفهميم که کسانی در اين دنيا هستند که 
 ما و اين به. قدر اين مبارزه سخت و دشوار ما را ميدانند
 .روحيه ميدهد که بتوانم کارهايمان را ادامه بدهيم

همانگونه که شما در اين کنفرانس  نيز شاهد بوده ايد  : يوسف
، و با ديدارهائی که داشته ايد، توجه نموديد که کارگران در 

لذا در . همه جا، شرايط دشوار کارگر ايرانی را دريافته اند
التی روبرو هستند، اما، حالی که خودشان نيز در اينجا با مشک
اما طبعًا اين کمک ها . حاضر هستند که کمک هائی بنمايند

بقدری نيست که بتوانند نيازهای کارگران اخراج شدۀ ايران و 
  .يا حتی نيازکارگران سنديکای شرکت واحد را بنمايند

درسنديکای کارگری . ما بهررو در اين راستا تالش ميکنيم
 ما نيز عضو آنها هستيم، مسائل که) خارج از کشور( اينجا

کارگران ايران را مطرح ميکنيم و يادآور ميشويم که کارگران 
و طبعًا انتظار داريم که بيش از . ايران نياز به کمک دارند

 . پيش کمک نمايند
 روزی که 2-3اين . از محبت شما واقعًا ممنون هستم: ج 

 در شما آشنا شده ايم، حس ايرانيت وکارگری با هم ديگر را
بسيار خوشحالم و آرزو ميکنم که اين همکاری . ديدم

و متقابًال از انديشه و کمک های . سنديکائی ما ادامه پيدا کند
 .يکديگر بهره مند شويم

  جدا از اينکه -بنظر شما. اميدوارم که اينطور باشد : س
کارگران خودشان مشکل دارند و بايد به مشکالت خودشان 

ا چه نقشی در گسترش فعاليت های اجتماعی  اتحاديه ه-برسند 
چه .  و سياسی، در آزادی، در دفاع از حقوق مردم دارند

نقشی در جامعه مدنی ميتوانند ايفا نمايند؟ چه دفاعی ميتوانند 
 از مسائل مردم بکنند؟ در اين رابطه اتحاديه چه اهميتی دارد؟ 

اين هم سئوال آموزشی و هم بنوعی سئوال  : اسانلو
تجربه جهانی نشان داده است که سنديکا، . تراتژيک استاس

اتحاديه، فدراسيون های کارگری، باعث شده اند که در 
جوامع پيشرفته ای که اين فعاليت ها را پذيرفته اند، تغييرات 

. فاصله بين فقر و ثروت کمترشده است. شگرفی بوجود بيايد
دل حداقل يک توازن و تعا! نه اينکه از بين رفته است
حداقل در کنار رشد سنديکاها، . اجتماعی بوجود آمده است

ديده ايم که به تدريج ازافراد با تجربه سنديکائی وعالقه 
مندان و کسانی که استراتژی های بيشتری برای خودشان در 
نظر داشته اند، تالش کرده اند که احزاب سياسی و يا 

و برای بهتر کارگری را تشکيل بدهند، و يا به آنها بپيوندند، 
مسلمًا سنديکا اولين . کردن شرايط زندگی حرکت بکنند
چون در حوزه سنديکائی . مدارس آموزش دمکراسی هستند

در حوزه . ما حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را می آموزيم
در سنديکا . های سنديکائی ما ياد ميگيريم که اعتراض کنيم

يکا ياد ميگيريم از در سند. ياد ميگيريم که ميتوانيم نظربدهيم
و همين . رئيس يا دبير سنديکا پرسش کنم و پاسخ بخواهيم

باعث ميشود که فرايند دانش و آگاهی اجتماعی رشد بکند، 
که مسلمًا در خدمت بهتر کردن جامعه و گسترش آزادی های 

ازادی های مدنی حق .  بشود- که مورد اشاره شما بود-مدنی
   .همۀ انسانها در همه دنيا است

از وجود همين سنديکاها بوده که  در منشور بين المللی 
حقوق بشر، در مقاوله نامه ها و منشور سنديکائی و مقاوله 

در  .بين المللی کار هم، اين قوانين ايجاد شده است
کشورهائی که امروز کارگران وضع بهتری دارند، سوسيال 

دارند، دارند، پشتيبانی بيمه درمانی ) امنيت اجتماعی(امنيتی 
  ! اگر سنديکاها نبودند که اين اتفاق ها نمی افتاد

 بواسطه وجود 1325در ايران اولين قانون کار در سال 
که مجموعه . شوراهای متحده سراسری کارگری بوجود آمد

-28-29در سال های . ای از سنديکاهای آن دوران بودند
سپس تبديل .  می بينيم که تبديل به قانون کار ميشود1327

ه ايجاد قانون بيمه های اجتماعی و بعدها تبديل به سازمان ب
سنديکاها حتی توانستند در ايجاد .تامين اجتماعی ميشود

  .وزارت خانه ها نقش پيدا نمايند
به نظر من رکن اساسی و پايه ای برای حرکت هر جامعه ای 
بطرف تعادل، توازن، آزادی، دمکراسی و حضورمردم برای 

 - باز هم سنگ اول شان-تماعيشانبهتر شدن شرايط اج
 .سنديکا و اتحاديه کارگری هستند

لطفًا توضيح بدهيد که در آن شرايط بسيار دشوار و  : يوسف
 -... محدوديت های قانونی-سختی که با آن روبرو هستيد

سنديکای کارگران شرکت واحد چگونه توانست شکل بگيرد و 
 ه باشيد؟شما بعنوان نماينده آن در اينجا حضور داشت

حدود بيست سال تک به تک با يکديگرصحبت : ج 
از پيش کسوتان خودمان پيمانهای دسته چمعی مان .ميکرديم
مجموعه ای از . آنها خاطراتشان را به ما ميگفتند. را گرفتيم

اين گفتگوها، روشنگری ها و درد مشترکمان ؛ که هر روز 
ميرود اما شرايط کارمان بدتر ميشود، اجاره خانه ها باالتر 

حقوق ها افزايش آنچنانی پيدا نميکند، قراردادهای رسمی 
تبديل شد به قراردادهای موقت، امنيت شغلی از بين رفته 
است، قراردادهای موقت هم تبديل شدند به پيمان کاری 

حتی يک . کارگر ديگر حساب نميشود در هيچ کجا...... ها
  . کاغذ با او در هيچ کجا امضاء نميکنند

صالحيه جديد وزارت کار، اشاره به قرارداد شفاهی در ا
ديگر چيزی ثبت نميشود، تا کارگر بتواند سابقه کار . ميکند

خود را اثبات نمايد تا بتواند از سنوات کارش و يا بيمه 
  .استفاده نمايد

مجموعه اين ها نشان ميدهد که وجود سنديکاها چقدر 
.  را بگيرندتا بتواند جلوی تمام اين مسائل. ضروری است

اين کمک هائی که سنديکاها به همديگر و به جامعه ميکنند، 
  .برای آنکه وضع بهتر بشود، يک ضرورت است

من در همين سفر اروپائی که آمده ام، با قدرت اتحاديه ها 
قدرت سنديکاها برای ورود من به لندن اثر . آشنا شدم
اف  به نوعی قدرت سنديکاها در انگلستان و آی تی .گذاشت

از . برای امکان مسافرت من به اينجا نقش بازی کرده است
آقايان مکواتاو، ديويد کاپرا و آقای اوون در اتحاديه بين 

خيلی . المللی سراسری کارگران بريتانيا، قدردانی ميکنم
 در زمان کوتاهی -با همکاری وزارت خارجه. زحمت کشيدند

 من ويزا  توانستند برای-که بتوانم به اين کنگره برسم
بنابر گفته مًاموری در سفارت در ايران، گفته بودند . بگيرند

 روز يا يک ماه طول ميکشد  که 15-20که شايد بيشتر از 
اين نشان ميدهد که اتحاديه های کارگری تا .به من ويزا بدهند

چه حد ميتوانند قدرت داشته باشند و از اين قدرت در جهت 
  .مثبت استفاده نمانيد
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در اينجا شاهد هستيد که اتحاديه های متعددی وجود   :يوسف
سپس در .صنايع و صنف های مختلف اتحاديه دارند.دارد

اتحاديه های سراسری متشکل ميشوند، و از آنجا قدرتشان را 
کارگران بدون اتحاد خودشان، قدرتی بدست . بدست ميآورند

  . نمی آورند
ر شرکت واحد مايلم سئوال کنم که چرا ايدۀ تشکيل سنديکا د

شکل گرفت، اما، در صنايع ديگر مثًال شرکت نفت، گاز، راه 
آهن ، فلز کاری  و يا ماشين سازی که صنايع استرتژيک 
هستند، پيش نرفت؟ چه مشکالتی در آنجا هست؟ چگونه 

 ميشود در آنجاها پيش رفت؟
با توجه به عالقه ای که خود ما داشتيم، حضور  : اسانلو

های موفقيت آميزی که سنديکاها از سال پيش کسوت ها وگام
 توانسته بودند پنج پيمان دسته -  برداشته بودند 1347

جمعی را به کارفرما بقبوالنند و مزايای آن همچنان شامل 
 اين عوامل در ايجاد -حال کارگران شرکت واحد ميشود 

در جاهای ديگر فکر ميکنم . سنديکا در اين مقطع موثر بود
  . فاصله ايجاد شده استکه بين نسل ها 

در شرکت نفت، افراد با تجربه سنديکائی در بيست و چند 
يک سرکوب . سال گذشته، بازنشست شده اند و رفته اند

شديدی هم اوائل دهه شصت برای سنديکاها و انجمن های 
همبستگی سنديکاها، سنديکای شرکت نفت و بقيه سنديکاها 

ه را از بدنۀ صورت گرفت، خب، بخش سنديکاليست و آگا
بعدَا هم فضای هشت سال جنگ . کارگری جامعه ما جدا کرد

زيرا در فضای جنگ  . که وضع را بدتر کرد. را داشتيم
 که -متًاسفانه عده ای آزادی های مطروحه در قانون اساسی 

يکی از آنها اصل آزادی مردم در عصر نو قانون اساسی 
  . را سلب نمودند-است

در صنف های مختلف، مانند کاربران  اما امروز شاهديم که 
، بعضی از کارگران ساختمانیرايانه، نقاشان ساختمانی، 

کارخانه های خودرو سازی که تعداد بسيار زيادی کارگران 
 سرچشمه، مسدانا ، آگاه و با سواد در آنها کار ميکنند مانند 

، سقزو گيالن، نطفه های هيئت موسس در کرمانشاه
  .حال رشد استسنديکای کارگری در 

 اميد من اينست که اگر اين سفر را با موفقيت به پايان 
برسانم و به گزارش دهی آن نقطه برسيم، شما خواهيد ديد 
که اينطور هم نيست که با کمی احساس نا اميدی همراه شده 

! هست! نه! نيست) سنديکا ( است که ؛ چرا در جاهای ديگر 
مر باقی است اين من آرزو ميکنم که تا کمی برای ما ع

شما خيالت راحت باشد که کارگران ايران، . واقعيت را ببينيم
 .!در همه بخش ها دارند تالش ميکنند

 برای آنکه -بهرحال دفاع کارگران از حقوقشان : يوسف
زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند، بتوانند بچه هايشان را نگه 

ر، بدون  بدون کمک همديگ-دارند و آموزش داشته باشند
ساختن سنديکاها، بدون دفاع از حقوق جمعی شان، بجائی 

  .نخواهد رسيد
  .کامال : اسانلو
شما در تهران سنديکای کارگران شرکت واحد را :  يوسف

در شهرهای ديگر، کارگران شرکت واحد، يا . ايجاد کرديد
چرا رانندگان آنها نمی توانند کار را . شرکت های مشابه هستند

  سامان دهند؟در آن شهرها
من چون که يک گام . شما ميگوئيد چرا نمی توانند : اسانلو

.  توضيح ميدهم- زيرا نزديک تر هستم-از شما جلوتر هستم
  از سوی آی ال او

بودجه . به کرمان وتبريز دعوت شديم) سازمان جهانی کار (
آقای پانک سول آنک، . آن سفر را هم سازمان جهانی کار داد

ی سازمان جهانی کار، مستقيمَا ما را هم دعوت از دفتر آسيائ
خانه کارگر فقط نقش اجرائی برگزاری را بعهده . کردند

داشت، نه نقش مديريتی، نه نقش تصميم گيری و نه نقش 
  ! به هيچوجه چنين نقشی را نداشت. دعوت کننده گی

ولی . حتمَا شنيديد که ما رفتيم و در تبريز بازداشت شديم
 واقعَا خيلی دلم ميخواست اين را حضورَا .خيلی جالب بود

 و زحمت -با پشتيبانی اتحاديه کارگری آی ت اف . بگويم
 بعنوان رابط سنديکای ما با -هائی که  مهدی عزيز کشيد

 ساعت يک بعداز ظهر از بازداشت -اتحاديه بين المللی 
در اين جريان حتی آی تی يو سی  پايش به . بيرون آمديم
آقای پانک . آنجا با آقای پانک تلفنی صحبت شداز . ميدان آمد

ايشان مسئول و . خودش به من گفت که نگران ما بوده است
موقعی . زير نظر ايشان بود. برگزار کننده آن دو جلسه بود

که ما وارد آن جلسه کنفرانس شديم، باورت نميشود، ايشان 
آمد مرا در آغوش گرفت، بوسيد، حتی اشک به چشمانش 

  .آمد
ه کنيد که بسياری از شوراهای اسالمی ميتوانند توج

منتها چون آگاهی های . نمايندگان واقعی کارگران باشند
سنديکائی را که ما در سنديکا فرا گرفته ايم به آنها داده 

نميدانند که با همين ابزار . نشده است، واقعَا سردرگم هستند
  .کمی که دستشان است، چه کارهای بزرگی ميتوانند بکنند

!  از تبريز تا قزوين و اروميه چقدر شهر و کارخانه دارد
شايد . تقريبَا ازهر کدام اينها يک هيئت نمايندگی آمده بود

بشود گفت که نمايندگان آذربايجان شرقی، غربی، اردبيل، 
 . قزوين، زنجان و کرمانشاه در اين کنفرانس شرکت داشتند

  
، تمام خانه پس از احترامی که آقای پانک به ما گذاشت

کارگری ها و شوراهای اسالمی را وادار کرد به دور هيئت 
همه از ما رهنمود .  سيزده نفره سنديکائی ما جمع شوند

که ما چه بکنيم؟ ميگفتند ما مشکالت را ميبينيم، . ميخواستند
چه بايد کرد؟ اين تمايل به حرکت مثبت را حتی در شورای 

  . اسالمی به چشم خود ديدم
  در اثر حقانيت - باورت نميشود-ه به کرمان رفتيمزمانی ک

 مسئول کارگاه کاربخش  در مقابل آقای -فعاليت سنديکائی ما
.  آقای پانک از ما پشتيبانی کرد-آموزشی شورای اسالمی

در ايران تنها يک سنديکا ) ای ال او ( آقای پانک گفت؛ ما 
را به رسميت ميشناسيم، و آن سنديکای کارگران شرکت 

 را 98 و 87زيرا ما اصول مقاوله نامه های .  واحد است
  .رعايت کرده ايم

نه به احزاب سياسی و نه به . نه به دولت وابسته ايم
، و  فعاليتی که به 87طبق مقاوله نامه . تشکيالت خاصی

پيش ميبريم ، استانداردی را در ايران ايجاد ميکند که به 
تحت .  ته استتدرج حتی روی خانه کارگر هم اثر گذاش

دولت جديد، فعَال دو سالی است که خودشان هم تحت ) فشار(
انها هم دارند مقاوله نامه ها را . فشار قرار گرفته اند

حتی در تظاهراتمان گفتند که ميخواهند بگونه ای . ميآورند
  . مشکالتی را که با ما داشته اند، حل بکنند

ن بنياد روابط پاسخ ما اين بود؛ مقاوله نامه ها را بعنوا
آن حمله هائی را که به ما کرديد، خودتان محکوم . بپذيريد
 -هزينه هائی را که در آن حمله به ما  وارد شده است. کنيد

چه هزينه های جانی، بدنی، کتکی که زده اند، لوازم و کتاب 
هائی را که دزديده اند، پول اعضاء سنديکا و ميز سنديکا را 
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. بعدَا بيائيد و تفاهم نامه بنويسيم. يد  جبران کن-که برده اند
همان گونه که تفاهم نامه با وزارت کار زمان خاتمی نوشته 

ما اصوَال بر اساس آن تفاهم نامه توانستيم کارمان . شده بود
 .که امروز ميهمان شما بشويم. را اينقدر گسترش بدهيم

اينست که در کرمان هم دو کارگاه آموزشی را، من و آقای 
در کرمان تمام )  ای ال او(اصوَال برنامه .  اداره کرديممددی
بواسطه تجربه ای که ما در اين مطالعات ، طی اين . شد

سالها پيدا کرديم، کارهای آموزشی که ما کرديم،  آقای پانک 
آن چيزی را در کرمان با خودش ُبرد، که توسط سنديکای 

  . کارگران شرکت واحد تهيه شده بود
در کرمان هم همه آن کسانی که از بخش . خيلی جالب بود

های مختلف کارگری آمده بودند، به نوع فعاليت سنديکائی 
مشکل آنها اين بودکه ميگفتند نميدانيم . ابراز عال قه ميکردند

بيست وچند سال داده ... چه بايد کرد؟هيچ آموزشی در اين 
 .نشده است

 من فکر ميکنم همانطور که شما گفتيد حکومت: يوسف
جمهوری اسالمی ايران هم مقاوله نامه های بين المللی را 

مقاوله ها در ايران از لحاظ  بنابراين اجرای. پذيرفته است
 .قانونی، هيچ مانعی ندارد

يعنی . نه تنها مانعی نيست، بلکه وظيفه دولت است : اسانلو
 .ما اين را ميخواهيم

المی به هر حال کارگران چه اسالمی  و يا غير اس:  يوسف
 .باشند
 .زنده باشيد. کارگر، کارگر است. بله : اسانلو
لذا مشکلی نخواهد داشت که . کارگر، کارگر است : يوسف

کارگر بعنوان آنکه کارگر است، به واسطه فشارهائی که 
سرمايه داران وارد  می آورند لذا مشکل دارد که زندگی 

اشند،  حال مسلمان يا غير مسلمان ب-خودش را تامين نمايد  
 مانعی نبايد باشد که -زن يا مرد باشند،ُکرد يا ترک باشند 

  .متحد باشند
شما که تجربه داريد، به نظر من از لحاظ آموزشی الزم است، 

البته نميدانم هزينه های آن چگونه . راه چاره ای تهيه ببينيد
چه . اميدوارم در جهت عمومی، حرکتی بشود. تامين ميشود

ران، اگر عالقه مند به سرنوشت اين کارگران و غير کارگ
جامعه هستند، بايد کمک بکنند که آموزش هائی داده  

 .امکاناتی فراهم بشود.شود
اما ابتدا ما ميبايست از لحاظ  مالی به . درست است : اسانلو

ما در اساسنامه مان قيد . گونه ای تامين مالی داشته باشيم
د ، ميتوانند به ما کرده ايم، هر پولی از هر کجا که ميخواهن

کار آموزشی . روی اساسنامه خيلی بحث شده است. بدهند
اعضاء سنديکا خيلی قوی بودند که بعد از آنکه . شده است

 شد، 1384بعد از بازداشت های گسترده ای که در سال 
و جالب بود . قانون را ميگفتند. همگی يک حرف را ميزدند

شدند که قانون کار که خود بازجوها و بازپرس ها هم مجبور 
قانون اساسی را بخرند و بياورند روی .را بخرند و بخوانند
    .اين کار، يک تجربه تاريخی بود.ميز بازجوئی بگذارند

ما در اساسنامه مان نوشته ايم که هر شخصيت حقيقی و يا 
حقوقی که بخواهد به سنديکای کارگران شرکت واحد کمک 

 برای آن کس يا -کمکیولی چنين . نمايد، هيچ منعی ندارد
 هيچ حقی ايجاد نميکند، که در -نهادی که دارد کمک ميکند

  . تصميم گيری های داخلی سنديکا دخالت نمايد
. به ما ميگويند فالن نهاد ميتواند راست يا چپ باشند

ما  ميگوئيم؛ برای . فالن نهاد روسی باشد. امريکائی باشند
نيروی . ص استچارچوب مسائل مان مشخ. ما فرقی نميکند

  .سازنده جامعه، طبقه کارگر است
لباسی که تن من و . درختی را که می کارند، کارگر می کارد

شما هست، اين ساختمانی که ساخته شده است، همين 

اگر کارگر نباشد، مگر ... دوربينی که بوجود آمده است، 
چيزی ساخته ميشود؟ مگر مسافری جابجا ميشود؟ مگر 

  . ودکاالئی حمل ميش
چرا بايد کارگران که سازنده همه جهان هستند، در ! خب

  دشوارترين وضعيت بسر ببرند؟
خب، در اين کنگره شاهد بوديم . تنها کارگران ايران نبودند

با . که دردهای ما با کارگران امريکای التين هم مشترک است
با کارگران ديگر آسيا هم . کارگران افريقائی هم مشترک است

مشترک .....  بنگالدش، کشورهای عربی-ودند که آمده ب
بهمين دليل هم فعاليت سنديکائی در جهان يک امر . است

  .مشترک و پذيرفته شده است
با توجه به اينکه مسئله مالی مطرح شد، مسئله آموزشی هم 

ساختمان بايد داشته . جائی بايد داشته باشيم. هزينه ميبرد
کامپيوتر . يانی بايد بياوريممرب. کالس بايد برگزار کنيم. باشيم

لوازم اداری الزم . و دوربين فيلم برداری بايد تهيه نمائيم
مثَال همين صندلی را شما در اينجا داريد، که ما اينها . است

توی خيابان جلسه روی هوا تشکيل بدهيم؟ جمع  .را نداريم
بشيويم برويم اداره کار يا برويم هيئت نظارت بر حقوق 

نياز به امکانات .  اينها نياز به پول داردشهروندی؟ همه
  .دارد

به امثال شما، به هم . من يک توقع دارم و اينجا ميگويم
تا حدی . ميهنان؛  شما کارگر هستيد و مثل ما مشکالت داريد

خبرهای آن را . کرده ايد) با ما همبستگی ( که توانسته ايد 
نديکای ما از تمام کسانی که به س. قدردانی هم ميکنم. داريم

از هم ميهنان، از . کمک کرده اند، باز هم قدردانی ميکنم
 -کارگران،  اتحايه ها، نهادها، ان جی او ها  در سطح جهان

خواهش ميکنم، کمک .  باز هم قدردانی ميکنم-داخلی، خارجی
اين کمک ها فقط برای سنديکا . هايشان را از ما قطع نکنند

ين کمک ها ميتواند تصميم چون که سنديکا با دريافت ا. باشد
تا بر پايه . بگيرد، که کدام اولويت برای سنديکا مهم است

  .اولويت، خود سنديکا تصميم بگيرد
اگرقرار است به ما کمکی بشود، هيچ آرمی برايش نباشد، که 

من به عنوان . ما اين کمک را برای فالن کار سنديکا ميدهيم
و ميخواهم که هم رئيس سنديکا، از حق خود استفاده ميکنم 

ميهنان ما، کارگران، اتحاديه هائی که صدای من را ميشنوند، 
اجازه بدهيد که در .کمک را فقط مستقيمَا به نام سنديکا بکنند

نوع هزينه کردن آن، خود هيئت مديره و يا باالتر از آن؛ 
مجمع عمومی سنديکا، تصميم بگيرد تا کار آموزشی که شما 

 .م بدهيمخواستيد، بتوانيم انجا
ما نيز در اينجا به عنوان . طبعَا نيز همين طور است:  يوسف

کارگران و اتحاديه ها تالشمان اين است - هم وطن -ايرانيان 
که نظر اين اتحاديه ها را به مشکالت کارگران در ايران جلب 

جزء پيمان .  البته اين اتحاديه ها وظيفه خودشان ميدانند. نمائيم
 چه آموزشی يا از هر -، کمک های  انسانیهای بين المللی هم

  . وظيفه شان است-نظری؛ چه مبارزاتی و يا معنوی 
اميدواريم که تالش ها ی ما، مًوثر به حال طبقه کارگر ايران 

بعالوه اميدواريم در آينده شاهد اين باشيم که کارگران . باشد
 دارای اتحاديه های - مانند همه کشورهای جهان-ايران هم 

به اين ( ف باشند و بتوانند بدون هيچگونه محدوديتی مختل
ضمنَا اميدوارم . بيايند و تجارب مختلف را ببينند) کنفرانس ها 

  . که در بازگشت به ايران مشکلی نداشته باشيد
همچنين اميدوارم که جامعه ايران، جامعه پيشرفته، مدرن و 

 .ی کنندمدنی آزاد باشد، تا همه مردم در آزادی و برابری زندگ
پيام هائی که داديد، دقيقَا پيام های منهم . متشکرم : اسانلو
از شما و حس نيت تان قدردانی ميکنم و ميخواهم که . هست

. از شما ممنونم. اين همکاری سنديکائی ادامه داشته باشد
 .روزتان بخير
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 !با جنگ؛ بی جنگ؛ تا جنگ » صدای سوم « 
                          ومو دو لغزشگاه در برابر صدای س     

                                                                                                      شهاب برهان       
  ٢ ١اين نوشته بر مبنای بحثی شفاهی است که پنجشنبه 

 در اتاق اينترنتی ايرانيان سوسياليست ارائه ٢ ٠ ٠ ٧ژوئن 
 .استشده 

قبال هم به من در همين اتاق چند بار امکان داده شده است تا 
من عمدتا در باره . نظرات ام را در باره صدای سوم بيان کنم

آسيب پذيری های صدای سوم و لغزشگاه های احتمالی اش 
صحبت کرده ام و امروز هم در همين چهارچوب به نقاط 

ه خواهم اشار» صدای سوم « ديگری از آسيب پذيری های 
  . داشت

با جنگ؛ بی " صدای سوم " « در بحث امروز زير عنوان 
، ابتدا خيلی کوتاه به پيوند آن بامسأله جنگ »جنگ؛ تا جنگ

اشاره می کنم؛ سپس اين پرسش را طرح می کنم که اگر 
وقوع جنگ منتفی شود، آيا صدای سوم هم منتفی می شود و 

 روی موضعی موضوعيت اش را از دست می دهد؟ و باالخره
مکث می کنم که صدای سوم را تا وقوع جنگ قبول دارد ولی 

  !وقتی جنگ در گرفت آن را منتفی می داند
در دنباله بحث، روی دو سئوال مهم در برابر صدای سوم 

دشمن عمده آمريکاست يا : يکی اين که: تأمل خواهم کرد 
رژيم اسالمی؟ و نوک حمله و لبهء تيز مبارزه نيروی سوم 

وجه امپرياليسم بايد باشد يا متوجه رژيم اسالمی؟ و دومی مت
  اين که سرنگونی رژيم مهم تر است يا موجوديت ايران؟

  
  با جنگ» صدای سوم« پيوند 

در ارتباط با احتمال تهاجم نظامی به ايران » صدای سوم« 
اين * . توسط آمريکا و احيانا متحدان اش  پديدار شده  است 

به  دو گرايش که  يکی خواهان تهاجم گرايش، واکنشی است 
نظامی آمريکا برای سرنگونی جمهوری اسالمی است و 
ديگری  که در مخالفت با تهاجم نظامی به ايران، در کنار 

 نه به جنگ «شعار . جمهوری اسالمی قرار می گيرد
يک موضع سوم در  » !نه به جمهوری اسالمی! امپرياليستی

  . ال جنگ استبرابر دو موضع ياد شده در قب
به وجود » صدای سوم «  اگر احتمال جنگ پيش نيامده بود، 

با جنگ » صدای سوم «  به اين دليل و تا اينجا .  نمی آمد
اما اگر از اين پس احتمال جنگ از ميان . تداعی می شود

هم ديگر موضوعيت اش را از » صدای سوم «  برود، آيا 
  دست می دهد و بايد خاموش شود؟

  نه به جنگ «ی سوم خودش را  فقط با شعار اگر صدا
معرفی کند، منطقًا  » !نه به جمهوری اسالمی! امپرياليستی

تا جائی که به »  صدای سوم« .بايد همين انتظار را داشت
می گويد، به جنگ مربوط است و در جنبش » ! نه« جنگ 

جای تعجبی ندارد اگر بلند . ضد جنگ جا و موضوعيت دارد
 در باره احتمال حمله نظامی، جنبش ضد شدن سرو صدا

جنگ و صدای سوم در درون آن را به تکاپو بياندازد، و کش 
پيداکردن حالت نه جنگ و نه صلح و رويکرد به ديپلماسی و 

اگر فرضا احتمال جنگ . مذاکره، فتيله آن ها را پائين بکشد
با ايران بکلی از ميان برود جنبش ضد  جنگ عليه ايران هم 

هم با » صدای سوم« در آن صورت، . ن می روداز بي
مضمون ضد جنگی که دارد موضوعيت اش را از دست می 
دهد، اما فقط مضمون ضد جنگی اش را، ولی از بين نميرود 
چون صدای سوم چيزی بيش از يک موضع ضد جنگ است 
و اگر چه از دل جنبش ضد جنگ زائيده شده، ولی بدون 

  .عيت داردجنگ و مستقل از جنگ هم موضو
  

 بی جنگ»  صدای سوم« 
اما آنچه مردم ايران را از بيرون تهديد می کند فقط خطر 
جنگ نيست، فقط محاصره اقتصادی نيست؛ بلکه نقشه 
امپرياليسم آمريکا برای به دست گرفتن سرنوشت ايران است 
که محاصره اقتصادی و جنگ می توانند ابزارها و شيوه 

ا ضمن آن که خواهان سرنگونی م. هائی در اين راه باشند
جمهوری اسالمی هستيم مخالف هرگونه مداخله امپرياليستی 

« پس  .  در رقم زدن سرنوشت ايران و مردم آن هستيم
برای ما فقط صدای مخالفت با مداخله نظامی » صدای سوم

نيست؛ بلکه عالوه بر آن صدای مخالفت با حاکميت رژيم 
هر شکلی از مداخله اسالمی از يک طرف و مخالفت با 

امپرياليستی  در امور ايران از جمله در تدارک و تعيين 
به اين دليل، صدای سوم نبايد . جايگزين برای اين رژيم است

نه به !   نه به جنگ امپرياليستی«خود را فقط با شعار
اين شعار تنها می تواند . معرفی کند » !جمهوری اسالمی

شعاری که صدای . ندجنبه ضد جنگ صدای سوم را بيان ک
سرنگون باد « سوم  را کما بيش به تمامی می تواند بيان کند 

» به هرگونه مداخله امپرياليستی !"  نه" جمهوری اسالمی و
  .است

منظور من ابدًا اين نيست که ما بايد اين شعار را جايگزين 
» !نه به جمهوری اسالمی!   نه به جنگ امپرياليستی«شعار 
ر در رابطه با خطر جنگ و در جنبش ضد اين شعا.  بکنيم

جنگ جا و اهميت زيادی  دارد و بخاطر آن که شمشير اين 
جنگ هنوز هم با نخ نازکی بر فراز سر مردم ايران آويزان 
است اين شعار را حتمًا با صدای هر چه بلندتری بايد تبليغ 
کنيم منتها بايد آگاه باشيم که اوًال اين شعار صرفا يک شعار 

نگ است و ثانيًا بيش تر با نيروهای ضد جنگ غير ضد ج
. ايرانی تناسب دارد؛ بيشتر در ميدان عمل آن ها کارکرد دارد

ما بايد برای جنبش های سياسی و اجتماعی داخل کشور 
به هرگونه !"  نه" سرنگون باد جمهوری اسالمی و« شعار 

گ را تبليغ کنيم چون اوًال ضديت با جن» مداخله امپرياليستی 
را هم در خود دارد و ثانيًا اگر هم جنگ منتفی شود و جنبش 
ضد جنگ هم ايران را رها کند، ما هنوز با رژيم اسالمی و  
با مداخالت امپرياليستی و با نيروهائی در داخل که در ائتالف 
با دشمن داخلی يا با دشمن خارجی راه رهائی مردم ايران را 

پس، نه صدای . بودسد می کنند دست به گريبان خواهيم 
سوم فقط صدای ضد جنگ است و نه نيروی سوم فقط جنبش 

البته هرکدام در جای خود و ( تبليغ اين دوشعار  .ضد جنگ
نه تنها منافاتی ندارد بلکه ضرورت ) بسته به مخاطبين اش

 .هم دارد
توجه داشته باشيم که در همان محدودهء ضد جنگ هم 

نه به جمهوری ! ليستی  نه به جنگ امپريا«مضمون شعار 
برای نيروهای ايرانی و غير ايرانی نمی تواند  » !اسالمی

عينًا يکسان باشد،  به اين دليِل روشن که حساسيت ها و 
ميدان عمل دو بخش داخلی و بين المللی نيروی سوم  

هر يک از آن ها انگيزه ها و نقش متفاوتی در . متفاوت است
نه به جمهوری «  ت اگر ما از عبار. اين حرکت دارند

سرنگونی آن را مد نظر داريم، نامعقول است اگر » !اسالمی
توقع داشته باشيم که الزامًا برای  جريانات غير ايرانی ضد 

تا جائی که به نيروهای . جنگ هم همين معنا را داشته باشد
خارجی مربوط می شود، توقع اين نيست که آنان به موازات 

ستی، الزامًا خواهان سرنگونی مخالفت با  جنگ امپريالي
جمهوری اسالمی هم بشوند؛ معنايش اين است که مبارزه 
شان با امپرياليسم و جنگ امپرياليستی به نحوی نباشد که به 
تقويت رژيم جمهوری اسالمی در برابر مردم ايران و 

  سرکوب جنبش های آنان کمک کند و اين هم يعنی ضمن 
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 !؛ تا جنگ با جنگ؛ بی جنگ» صدای سوم « 
  

مخالفت با جنگ، از حقانيت جنبش های مترقی در ايران  
 .حمايت کنند، و نه از حقانيت رژيم ايران در برابر آمريکا 

 
 تا جنگ»  صدای سوم« 

نه به جمهوری «  به دشواری های قبوالندِن عبارت 
. به جريانات غير ايرانی ی ضد جنگ اشاره کردم» !اسالمی

 که آن را پذيرفته اند، هستند گرايشاتی حتا در ميان آن بخشی
البته . که صدای سوم را تا جنگ در نگرفته است قبول دارند

به اين صراحت نمی گويند بلکه حرف شان اين است وقتی 
تا همين جا . جنگ در گرفت ديگر نمی شود بی طرف ماند

تناقض شان اين است که گويا  تا جنگ در نگرفته باشد می 
د  و گوئی خودشان هم تصميم دارند تا آن شود بی طرف مان

  .که البته چنين قصدی ندارند! زمان بی طرف بمانند
اما از اين استدالل شان قبل ار هر چيز معلوم می شود که اين 

نه به « ها حرف ما را اينطور می فهمند که گويا ما با شعار 
، بی طرفی شان در اين جنگ را طلب می »اين و نه به آن

  !کنيم
را به معنی » نه به اين و نه به آن « م های عامی غالبا آد

بيطرفی می فهمند، اما اين هائی که من ازشان حرف می زنم 
اين هم از . از روشنفکران و زبدگان و هوشمندان هستند

  . مواردی است که ما بايد منظورمان را  برايشان روشن کنيم
  

ی طرف بود، اشکال اين ها در اين نيست که می گويند نبايد ب
اشکال شان در اين است که فقط دولت آمريکا و دولت ايران 
را می بينند و فکر می کنند بين اين دو است که بايد طرفی را 

آن ها گويا اصًال مردم ايران را نه بمثابه گوشت دم . گرفت
توِپ هر دو طرِف جنگ و نه بعنوان نيروئی برای  سد کردن 

بايد . ه حساب نمی آورندراه جنگ و سلطه امپرياليسم ب
به معنای » نه به اين و نه به آن« روشن شان کرد که شعار 

بی طرفی نيست به معنای طرفداری از جنبش های مترقی 
مردم ايران  در برابر هم امپرياليسم و هم جمهوری اسالمی 

بايد بطور متقاعد کننده ای متوجه شان کنيم که طرف . است
ا با هر توجيهی که بگيرند، به هرکدام از اين عفريت ها ر

زيان حرکت مردم ايران برای رهائی و به دست گرفتن 
نيروهای مترقی و  سرنوشت خودش تمام خواهد شد و به

هر کدام از اين دو طرف . پيشرو در ايران ضربه خواهد زد
پيروز بشوند، تلفات بالفصل و نقدش را جنبش های آزادی 

يران خواهد داد و بازنده خواهانه و برابری طلبانه مردم ا
 - و صد البته مردمان منطقه -اوليه و نهائی اش مردم ايران 

  . خواهند بود
ما در ديالوگ هائی که با اينها داريم بايد ازشان بپرسيم که 

را تا جنگ درنگرفته » نه به جمهوری اسالمی « اگر شعار 
قبول دارند، اصال از آن چه می فهمند و خط مشی شان در 

ل جمهوری اسالمی تا در گرفتن جنگ چيست؟  بايد اين قبا
موضوع را تفهيم کنيم که صدای سوم را تا جنگ در نگرفته  
!  قبول داشتن به معنای قبول نداشتن آن  از همين حاالست

کسی که به هنگام در گرفتن جنگ خودش را موظف به قرار 
گرفتن در کنار جمهوری اسالمی بداند، امروز نمی تواند 

منطقًا بايد . سبت به آن موقعيت بی تفاوت و بی طرف باشدن
از همين امروز برای تقويت جمهوری اسالمی در برابر جنگ 

  .اين تناقض بزرگی است که دارند. احتمالی تالش کند
اما اين هم خيلی اهميت دارد که روشن شان کنيم که مضمون 

جنگ واقعی آن جانبداری ئی که وعده اش را به هنگام وقوع 
اين جانبداری بيش از آن که تقويت جمهوری . ميدهند چيست

اسالمی در برابر ماشين نظامی آمريکا باشد، تقويت ماشين 

دليل اش . سرکوب جمهوری اسالمی عليه مردم خواهد بود
اين است  که کسی که بخواهد وقتی جنگ در گرفت در کنار 
يز جمهوری اسالمی قرار بگيرد يا بايد به تقويت و تجه

نظامی آن؛ يا به حمايت های ديپلماتيک و مالی از آن و يا به  
حمايت . تحکيم موقعيت سياسی آن در داخل ايران بپردازد

های نظامی و ديپلماتيک و مالی از طرف نيروهائی که مورد 
بحث ما هستند موضوعيت ندارد؛ می ماند حمايت سياسی از 

گری سرکوب آن که در خفيف ترين حالت، همسوئی و توجيه 
جنبش های آزادی خواهانه و مترقی مردم ايران توسط رژيم 

کسی که بخواهد با جنگ . به بهانه شرائط جنگی خواهد بود
به هنگام  وقوع آن  از راه حمايت از جمهوری اسالمی 
مقابله کند، حاال هم بايد از راه همسوئی با آن و توجيه 

به سرکوبگری های کنونی اش به بهانه خطر جنگ، 
پيشگيری جنگ بپردازد و هيچ دليلی ندارد که تا وقوع جنگ 

بگويد و از اين رژيم را در » نه به جمهوری اسالمی « 
برابر جنبش های مردمی که سر اين رژيم را می خواهند 

  . تضعيف کند
از اين حرف ها  منظورم اين نيست که صاحبان چنين 

ب جنبش های گرايشی حتما و عمال يا آگاهانه دارند از سرکو
مردم حمايت می کنند، منظورم اين است که بايد آنان را 
متوجه تخلخل و تناقضات استدالالت شان را که در قالب 
ضديت با امپرياليسم و جنگ و جانبداری از مظلوم عرضه 

بايد به آنان توضيح بدهيم که اگر چه طرف . می شوند بکنيم
 طرف جنگ افروز، آمريکاست، ولی قضيه خطر جنگ دو

دارد و رژيم اسالمی هم با تحريکات و بهانه  دادن هايش 
برای پيشگيری از وقوع جنگ، هم جلو . جنگ طلبی می کند

جنگ افروزی های دولت آمريکا را بايد گرفت و هم جلو 
بحران سازی ها و تحريکات و بهانه دادن های رژيم اسالمی 

  .را
ست که برای اشتباه اين دوستان ضد امپرياليست ما در اين ا

جانبداری، فقط دو دولت طرف جنگ را می بينند که گويا بايد 
درخواست ما از آنان اين است که ! طرف يکی شان را بگيرند

مردم ايران را هم بعنوان نيروی صاحب نقش و اثر گذار چه 
در پيشگيری از جنگ و چه پس از وقوع احتمالی آن به 

  .   حساب بياورند
 به چه وسيله و طريقی می توانند به اما مردم ايران عمال

سهم خود جلو جنگ و نيز سلطه امپرياليسم را بگيرند؟ 
روشن است که از طريق هيزم ريختن در کوره تبليغات جنگ 

آنچه می توانند بکنند و امروز دارند . طلبانه رژيم نمی توانند
  - ولی قهرمانانه –در مقياسی هنوز بسيار ابتدائی و ناکافی 

د، پيش کشيدن مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سياسی می کنن
اگر . شان در برابر برنامه های نظامی و جنگی رژيم است

انرژی « پارسال کارگران ايران در برابر شعار رژيم ساختهء 
تشکل « با شعارهائی چون »  هسته ای حق مسلم ماست 

امنيت مشاغل حق مسلم «  ، » مستقل حق مسلم ماست 
ت شان با جنگ را نشان دادند، در اول ماه مه مخالف» ماست

، ما انرژی هسته ای نمی خواهيم «امسال با باالبردن پالکارد 
 تومانی هم نمی خواهيم؛    ما کار می ١ ٨ ٣ ٠ ٠ ٠حقوق 

 با  »کنيم که زندگی کنيم، زندگی نمی کنيم که کار کنيم
جسارت و صراحت توی دهان جنگ طلبان رژيم زدند که 

د مردم انرژی هسته ای می خواهند و اگر ما هم مدعی ان
  ! کوتاه بيائيم مردم نمی آيند

  
نه به جنگ « موضع صدای سوم و مضمون شعار 

  بی طرفی و انفعال » امپرياليستی و نه به جمهوری اسالمی
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 !با جنگ؛ بی جنگ؛ تا جنگ » صدای سوم « 
 

نمی نيست که اين دوستان ما می گويند وقتی جنگ در بگيرد 
 نيروی سوم در جنبش جهانی ضد !  توانند بی طرف بمانند

جنگ، چه در فاز پيشگيری از جنگ و چه بعد از وقوع 
احتمالی آن، بايد عالوه بر مخالفت فعال با جنگ امپرياليستی 
در سراسر جهان و بويژه در خود آمريکا،  نيروی طرفداری 

م ايران از جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلبانه مرد
  . هم در برابر رژيم اسالمی و هم در برابر امپرياليسم باشد

بايد فعاالن جنبش ضد جنگ و نيروهای ضد امپرياليست را 
متقاعد کنيم که تا جائی که به نقش خود ايران مربوط می 
شود، مسير اوج گيری مطالبات جنبش های مردم ايران و 

ها و نيز مؤثر تشکل يابی و متحد شدن آن ها با يکديگر، تن
ترين راه مقابله مردم ايران با جنگ  و امپرياليسم است و 
آنان از طريق حمايت از اين جنبش های مردم در برابر رژيم 
. اسالمی است که می توانند به پيشگيری از جنگ کمک کنند

و اگر هم جنگ در بگيرد، باز هم از طريق حمايت از اين 
 و جلوگيری از جنبش هاست که می شود به توقف جنگ

  . سلطه امپرياليسم بر مردم ايران و سرنوشت آنان کمک کرد
*** 

نوک حمله و لبه تيز مبارزه نيروی سوم متوجه کدام بايد 
  امپرياليسم يا رژيم؟: باشد

اين پرسش را برای آن به پيش می کشم که دو مسأله خيلی 
مهم يا بعبارت ديگر دو سکوی لغزنده در برابر نيروی سوم 

  .  به بحث بگذارمرا
يکی  قائل شدن به دشمن عمده و غير عمده در تقابل 
امپرياليسمآمريکا و جمهوری اسالمی است،  و ديگری طرح 

سرنگونی رژيم مهم تراست يا : نادرست اين سئوال که
  !موجوديت ايران؟

  
 عمده و غير عمده : مسأله اول 

  
سالمی رژيم ا اگر چه:  تحليلی وجود دارد  که بر طبق آن 

برای بقای خود به بحران آفرينی احتياج دارد و با دست زدن 
به تحريکات و بهانه دادن ها، يک پای خطر تهاجم نظامی به 
ايران است؛ اما در حقيقت مشتاق وقوع  جنگ  که ممکن از 

اين دولت آمريکاست که . به سرنگونی اش منتهی شود نيست
 دست ندهد در پی حتا اگر رژيم اسالمی هيچ بهانه ای هم به

چنگ انداختن به ايران است و سياست تجاوزگرانه آن را نه 
اساسا در رفتارهای رژيم اسالمی بلکه بايد در نقشه های 

  .امپرياليستی آمريکا برای خاورميانه ديد
من اين تحليل را درست می دانم و تحليل خودم هم هست، اما 

ا اين نتيجه به محض اين که اين ارزيابی را ارائه ميدهی ب
 يا دشمن عمده -گيری  رو به رو ميشوی که پس ّشر اصلی 

مگر :  آمريکاست، و اين سئوال هم به دنبالش ميآيد که-
  ميشود  با دشمنان عمده و غير عمده  يکسان برخورد کرد؟ 

از اين تحليل درست اگر به درستی نتيجه گيری نشود می 
« و » ّشر بيش ترّشر کم تر، « تواند مردم را به دامچالهء 

اگر از اين تحليل . بکشاند» ائتالف با بد برای دفع بدتر 
نتيجه گرفته شود که در اين مرافعه، دشمن عمده  و غير 
عمده  در مقابل مردم ايران وجود دارد، می شود همان 
منطقی که ضد امپرياليست های يک چشمی دارند و چه 

  ده استبخواهيم و چه نخواهيم فاتحه صدای سوم خوان
 اما من نه بخاطر اين که نکند فاتحه صدای سوم خوانده شود 
بخواهم مصادره به مطلوب کنم؛ بلکه بر پايه استدالالتی بر 
اين بارو هستم که در اين صورت مسأله مشخص  و معادله 
معين که تقابل امپرياليسم آمريکا  و رژيم اسالمی ايران 

دالل هايم را توضيح است، عمده و غير عمده نبايد کرد؛ است
  :می دهم

  . به دشمن عمده و غير عمده از زاويه خالص جنگ نگاه کنيم
اگر از اين منطق حرکت می کنيم که حتا اگر دولت ايران هم 
کوتاه بيايد آمريکا  باز هم خواهان چنگ انداختن به ايران 
است، وبا تکيه بر اين دليل است که عمدگی آن را استنتاج 

مين استدالل، تا زمانی که دولت ايران کوتاه می کنيم، با ه
نيامده و کماکان به تحريکات و جنگ طلبی ها ادامه ميدهد، 

تحقق نيافته تا به اعتبارآن آمريکا را عمده » اگر « آن 
پس تا آن زمان عمده و غير عمده ای در کار نيست و . بدانيم

هر دو آتش افروز اند و با هيچکدام شان نميشود همسوئی 
  .ردک

تحقق يافت و آمريکا علی رغم کوتاه » اگر« اما اگر اين 
آمدن رژيم ايران دست به  تهاجم نظامی زد، آنوقت ديگر 

 که چگونگی -جنگ اتفاق افتاده است و صورت مسأله 
در اين وضعيت .  عوض شده است-پيشگيری از جنگ است 

هم عمده و غير عمده کردن بی مورد است چون هر ائتالفی 
 کسی با رژيم بکند، مانع از تهاجم آمريکا که صورت هم که

  . گرفته است نخواهد شد
از جنگ گذشته، اگه دشمن عمده و غير عمده را با اين معيار 
بسنجيم  که امپرياليسم آمريکا قصد نقض حق حاکميت مردم 

 سال ٢ ٩ايران و سيه روز کردن آنها را دارد، همين االن 
اگر ! به اين کار مشغول استاست که رژيم جمهوری اسالمی 

امپرياليسم آمريکا  پشت در است، رژيم اسالمی روی سينه 
  ! مردم نشسته است

اگر هدف از عمده و غير عمده کردن اين است که مردم ايران 
بتوانند از حق حاکميت شان و حق تعيين سرنوشت شان در 
برابر آمريکا دفاع کنند، قدر مسلم اين است که در تکيه به 

يم جمهوری اسالمی که بدترين دشمن اين حق حاکميت و رژ
حق تعيين سرنوشت آنان است، نخواهند توانست اين کار را 

اگر مردم ايران آن آمادگی را پيدا نکنند که رهائی شان . بکنند
از سلطه رژيم اسالمی را عملی کنند، قطعًا هنوزتوان سد 

 هم کردن راه سلطه امپرياليسم بر سرنوشت خود شان را
پس با عمده و غير عمده کردن نبايد دچار . نخواهند داشت

  .توهم شد
 حتا اگر به عمده و غير عمده قائل باشيم و آمريکا را دشمن 
عمده تلقی کنيم و بخواهيم مبارزه عليه سلطه جوئی او را 
عمده کنيم، اين کار در عمل  تنها از طريق فراهم کردن 

فراهم کردن شرائط کنترل شرائط استقرار حاکميت خود مردم، 
تمام کشور توسط خود مردم و نهادهای دموکراتيک 
خودحکومتی شان معنی می دهد تا نه سپاهيان و نه دست 
نشاندگان آمريکا نتوانند جائی خالی را بعد از سرنگونی 

پرهيز از فاجعه عراق هم . جمهوری اسالمی اشغال کنند 
کنيم، به اين معنا اگر درست دقت . همين درس را به ما ميدهد

عمده کردن مبارزه عليه سلطه جوئی آمريکا هيچ مضمون 
عملی ديگری جز عمده کردن مبارزه برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی همراه با تدارک استقرار خودحکومتی مردم 

اين هم دليل ديگری يه برای اين که  من معتقدم در . ندارد
  .چاله عمده و غيره کردن نبايد افتاد

 با اين حال من به اعتبار ديگری به عمده بود ن مبارزه اما
عليه اين يا آن طرف باور دارم با اين توضيح که نيروی سوم 

نيروهای غير ايرانی صدای سوم در : شامل دو بخش است
جنبش جهانی ضد جنگ؛ و نيروهای صدای سوم در جنبش 

 نه به!  نه به جنگ امپرياليستی«اگر شعار . های داخل ايران
را در نظر بگيريم، بخش اول آن يعنی  »  !جمهوری اسالمی

پيشگيری از جنگ، عمدتا می تواندنه مضمون کار جنبش 
  . بين المللی ضد جنگ باشد تا کار جنبش های داخل ايران
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 !با جنگ؛ بی جنگ؛ تا جنگ » صدای سوم « 

بخش دوم اين شعار هم که ناظر بر مبارزه با جمهوری 
عمدتًا و )  از عقب راندن يا سرنگونی آناعم( اسالمی است 

بدون ترديد نيروی جهانی . اساسًا کار خود مردم ايران است
صدای سوم با پشتيبانی از مبارزات آزادی خواهانه و برابری 
طلبانه مردم ايران، در اين مبارزه سهمی ايفا می کند؛ کما 
اين که مردم ايران هم در مقاومت هاشان در برابر سياست 

ی ميليتاريستی و جنگ طلبانه رژيم اسالمی و ابراز ها
مخالفت شان با مداخله گری های امپرياليستی، در جنبش 

اما تمرکز مبارزه بخش . جهانی ضد جنگ سهمی ايفا می کنند
بين المللی  نيروی سوم عمدتا می تواند روی مقابله با جنگ 

امپرياليسم، و تمرکز بخش داخلی   افروزی و مداخله گری
نيروی سوم عمدتا  ميتواند روی مبارزه با رژيم اسالمی 

اين تقسيم کار و تقسيم سهم، از جغرافيای سياسی و از . باشد
امکانات و توانائی های بکلی متفاوت اين دو بخش نيروی 

بر اساس اين تفاوت ها، آماج های . سوم  ناشی می شوند
 المللی و مستقيم و بال فصِل نوِک حمله و لبهء تيز نيروی بين

در داخل، آماِج مستقيم و بال : داخلی صدای سوم فرق می کند
فصِل نوک حمله و لبه تيز مبارزه بايد  رژيم حاکم باشد، و در 

 البته بدون اين که –جنبش جهانی ی ضد جنگ، امپرياليسم 
  ! هيچ يک از اين ها به جنگجويان يک چشمی تبديل بشوند

عمده و تمرکز عمده  بخش به اين  اعتبار ميشود از وظائف 
های داخلی و بين المللی نيروی سوم حرف زد؛ ولی وقتی 
اين دو بخش داخلی و بين المللی نيروی سوم را در کليت اش 
و بعنوان يک مجموعه در نظر بگيريم، می بينيم که در اين 
کليت، عمده و غير عمده ای وجود ندارد و نوک حمله و لبه 

دوجبهه داخل و بين المللی متوجه تيز مبارزه همزمان و از 
تجسم اين . هم جمهوری اسالمی و هم امپرياليسم است

يگانگی و تمرکز همزمان مبارزه، هم عليه جمهوری اسالمی 
و هم عليه جنگ و مداخله گری امپرياليستی، ما ايرانيان 
صدای سومی ی  خارج از کشور می توانيم باشيم که هم 

مهوری اسالمی هستيم و هم جزو مبارزان برای سرنگونی ج
  .جزئی از جنبش جهانی ضد جنگ

  
 سرنگونی رژيم مهم است يا موجوديت ايران؟: مسأله دوم 

  
اين يک سئوال مهم در رابطه با جنگ است چرا که اين 
اخطار را مطرح می کند که تهاجم نظامی آمريکا تنها بود و 
نبود اين رژيم را رقم نمی زند و ممکن هم هست که به 

  . ابودی کشوری به نام ايران  منتهی شودن
سئوال اخير به اين دليل خود بخود از دل سئوال اول بيرون 
ميآيد که وقتی بدون توضيح هدِف خودش  در حد طرح همين 
سئوال باقی ميماند،  بين سرنگونی رژيم و نابودی ايران القإ 

  . اينهمانی می کند
جوديت رژيم روشن است که در قبال اين پيش فرض که مو

« وموجوديت ايران به هم گره خورده است، سئواِل 
پاسخ  »  سرنگونی رژيم مهم تر است  يا موجوديت ايران؟

ناسيوناليسم ايرانی می گيرد و اتحاد با جمهوری اسالمی را 
همان . توجيه می کند" تماميت ارضی" برای دفاع از 

. موضعی که برای مثال داريوش همايون اعالم کرده است
تصادفی نيست که سران حکومت هم از اين که ميان 
موجوديت ايران و موجوديت اين رژيم  اينهمانی ايجاد بشود 
و از اين تبليغات که از بين رفتن ايران پيش فرض مسلم 

ما نبايد . جنگ آمريکا با اين رژيم است، استقبال می کنند 
سئوال را طوری طرح کنيم که انتخاب ميان ايران يا 

گونی رژيم را به ذهن متبادر کند؛ چون در سرن

واقعيت هم حتا اگر جنگ بشود قطعی نيست که ايران بر سر 
هر چند . دو راهی ی بقای اين رژيم يا بقای ايران قرار بگيرد

تبليغ چنين دو راهه مّقدری از . که اين هم يک احتمال است
  .حاال فقط به درد بهره برداری رژيم می خورد

ال طرح تجزيه ايران و خطر نابودی ايران وجود اما با اين ح
دارد و محصول خواب وخيال و شايعات نيست و گام های 
اجرائی اش هم شروع شده است و بايد ما هم آن راجدی 

سرنگونی رژيم مهم تراست يا « طرح سئوال . بگيريم 
از جانب خود ما اهميت دارد، به شرطی » موجوديت ايران؟

ا نزنيم و توضيح بدهيم که چون که در طرح سئوال درج
سرنگونی بخاطر سرنگونی و اين که اين رژيم بيافتد و هر 
چه بادا باد، موضع ما نيست، بايد مبارزه برای سرنگونی 
رژيم اسالمی و مبارزه برای خنثا کردن نقشه های تجريه 
طلبانه آمريکا از يک طرف و مبارزه عليه  ستمگری رژيم 

ران را که جريانات تجزيه طلب را اسالمی بر مليت های اي
تقويت می کند، را با تإکيد بر همبستگی و اتحاد طبقاتی 
کارگران و زحمتکشان همه مليت های ايران برای کسب 

اگر سئوال مربوط به سرنگونی . قدرت سياسی گره بزنيم
رژيم و موجوديت ايران را با اين توضيح همراه نکنيم، می 

 .يح دادم تبديل بشودتواند به لغزشگاهی که توض

……………………………………  
 

دو تن از شرکت کنندگان در مباحثات اتاق، نسبت به آنچه من 
يک تذکر اين بود . اش ناميدم تذکراتی دادند» صدای سوم « 

که صدای سوم بعد از پيدايش جريان اصالح طلبان حکومتی 
و برای موضع گيری در قبال هر دو جناح حکومتی پديدار 

که صدای تذکر دوم هم ياد آوری می کرد . شد و تازگی ندارد
سوم تازگی ندارد چون از ابتدای تأسيس  جمهوری اسالمی 
موضع مستقل سو م در برابر اين رژيم و آمريکا  به وجود 

  .آمد
من در پاسخ به اين تذکرات گفتم که انواع مواضع مستقل در 
برابر دو قطبی ها در اين سال ها تحت عنوان صدای سوم 

که من از آن » صدای سوم « وجود داشته است ولی اين 
حرف می زنم با آن ها فرق دارد و مشخصا در رابطه با خطر 
تهاجم نظامی  آمريکا به ايران و در دوره حکومت جرج  
والکر بوش به وجود آمده است و موضوع مشخصی است که 

              .نبايد آن را با هر صدای سوم ديگر مخلوط کرد
                

  شهاب برهان          

 

 
………..........  
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  *ديدگاه * 
  :چپ انقالبی و تشکالت کارگری

  حزب طبقه کارگر: قسمت سوم 
  مقددمه

متأسفانه تا به حال سنت نقد در چپ ايرانی همواره به نفی 
هميشه در نقدهای خود سعی .  مطلق تمايل داشته است

داشتيم تا طرف مورد انتقاد را سياه مطلق نشان داده و خود 
در صورتيکه بايد اعتراف کنيم، همه مان .  سفيدرا سفيِد 

نه تنها ما، که حقيقت هم .  خاکستری هايی بيش نيستيم
.  همواره نسبی بوده و آغشته به اشتباه و نا آگاهی است

شايد اگر اين اصل مهم ديالکتيکی را از ذهن دور نداريم، 
هم انتقاداتمان به حقيقت نسبی نزديکتر شده و از مورد 

ی چيزهايی می آموزيم و هم خود انتقاد پذير تر شده انتقاد
بايد  .و منتقدين را دشمنان قسم خورده تصور نمی کنيم

اذعان داشت که منشاء حرکت فکرِی پانه کوک و ديگر 
بر نقد " لغو کار مزدی"و نتيجتًا رفقای " شورا گرايان"

صحيحی نسبت به عملکرد چپ های قرن بيستمی استوار 
ايی روشنفکران انقالبی از توده های يعنی جد.  است

کارگری و منحصر کردن اتخاذ تصميم های استراتژيک و 
طبقه کارگر در عوض " نمايندگان"تاکتيکی به باصطالح 

عملکردی که باعث پرداخت بهايی سنگين !  خوِد کارگران
در عين حال ايشان باز هم صحيح می گويند .  گشته است

از نفوذ ايدئولوژی سرمايه هنگاميکه اين گسست را ناشی 
داری در جنبش های روشنفکری و از طريق ايشان به 

مشکل ما با اين رفقا از .  جنبش کارگری اعالم می دارند
جايی آغاز می گردد که ايشان روند نقد خود را تا به آخر 
طی نکرده و آن را به ويژه گی های شرايط عينی مبارزه 

ورهای صنعتی با طبقاتی و موقعيتی که بورژوازی کش
حصول اَبر سودهای کالِن دوراِن حاکميِت امپرياليسم و  
تغيير کانوِن مبارزاِت طبقاتی کارگران از اروپا به 
کشورهای عقب نگاه داشته شده ، و عدم رشد پرولتاريا در 

اين بدين معنا نيست که چنين .  اين کشورها نمی رسانند
ايدار برای روشن رفيق ناصر پ!  خير.  واقعيتی را منکرند

کردن چرايیِ  نفوذ ايدئولوژيک بورژوازی بر روشنفکران، 
. در برخی از مقاالت خود، به اين مطلب اشاره کرده است

اما هنگام گذار از تحليل به راهبرد و راهکار، اين واقعيت 
برای او راحت تر است که بکلی .  را به حساب نمی آورد

ی کرده و آکاهی نقش مثبت روشنفکران انقالبی را نف

طبقاتی پرولتاريا را صرفًا از پراتيک اجتماعی آنان نتيجه 
  اما آيا چنين رابطه ای واقعيت دارد؟.  گيری کند

در اينکه ! هم آری و هم نه.  پاسخ به سوأل فوق نسبی است

مبارزات طبقاتی پرولتاريا از بدو شکلگيری سرمايه داری در 

و اينکه در .  ستاشکال خودبخودی آغاز گشته شکی ني

تخريب (همان روند خودبخودی اش مراحلی چون آنارشيسم 

تعاونی ها، سنديکا و اتحاديه (و تريديونيونيسم ) ماشين آالت

. را پشت سر گذاشته نيز مورد تشکيک ما نيست) ها

و کوشش در دخالِت " چارتيست ها"همينطور هم جنبش 

نيز متشکل کارگران در چهارچوب سياسی بورژوازی را 

اما اينکه اين جنبش بصورت خودبخودی . فراموش نکرده ايم

و صرفًا در نتيجه ی پراتيک اجتماعی خود به سوسياليسم و 

بخصوص مارکسيسم يا علم مبارزه طبقاتی دست يافته و يا 

ما می دانيم که طرفداران .  می يابد، قابل تأمل است

مارکسيسم معتقدند که مارکس و جنبش سوسياليست های 

.  را تدوين کردند" علم مبارزه طبقاتی"انقالبی آن دوران، 

بر ) زير بنا(يعنی با کشف تعيين کننده بودن شيوه توليدی 

و همچنين نقش ) روبنا... (روابط سياسی و فرهنگی و 

مبارزه طبقاتی در پيشرفت تاريخ، و ارائه تحليل های 

و نقش طبقه ) کاپيتال" (سرمايه داری"مشخص از نظم 

گر، نه تنها فلسفه ِِ اجتماعی را به حد يک علم ارتقاء کار

علم مبارزه "دادند، بلکه سوسياليسم را هم از تخيل به درجِه 

" لغو کار مزدی"و از آنجايی که رفقای . رساندند" طبقاتی

عليرغم انتقاداتشان به لنين و بلشويسم هنوز خود را 

واقعيت معرفی می کنند، معموًال می بايست اين " مارکسی"

سوأل ما از اين رفقا اينست که آيا به .  مورد تأييدشان باشد

دليلِ  علمی شدن مبارزه طبقاتی نيست که نقش روشنفکران 

انقالبی در جنبش کارگری دو چندان شده است؟  آيا بغير از 

آنست که علوم  اکتسابی اند و آنان را بايد آموخت و با انسان 

آنست که عموم کارگران از زمان زاده نمی شوند؟  آيا بغير از 

فراقت کافی و موقعيت مالیِ  دستيابی به فراگيرِی اين علم 

محرومند، پس بايد اين علوم در محيط خودشان به ايشان 

انتقال يابد؟  آيا واقعيت تاريخی نشان نداده است که اين 

روشنفکران انقالبی هستند که تئوری های علمی مبارزه 

رح نموده اند، البته با تحقيق و مطالعه طبقاتی را تدوين و ط

ِی پراتيک انقالبی طبقه کارگر؟  آيا بغير از آنست که تئوری 

نيز توسط روشنفکران انقالبی قرن بيستم " شوراگرايی"

فرموله گشته است؟  آيا بغير از اينست که رفقای نويسندگان 
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و همنظران خارجی شان نيز عمومًا " لغو کار مزدی"نشريه 

شنفکران اند؟  البته پاسخ صحيح به اين سوأل ها از رو

هر چند که برخی از رفقای .  روشن و غير قابل کتمان است

مثًال خانم .  سعی در تحريف تاريخ کرده اند" شورا گرا"

، در مقاله "لغو کار مزدی "2شماره فريده ثابتی در نشريه 

موضوع را به " جنبش اتحاديه ای در آلمان"ای با عنوان 

:" ل دلخواه طرفداران اين نظريه مطرح کرده و ميگويدشک

اتحاديه متال اعالم خروج از اتحاد کرد و به عنوان ... 

سيستم .  آلترناتيو برای کار مشترک، شوراها را پيش کشيد

هيچ : شورايی مورد نظر اين خصوصيات بنيادی را داشت

اجتماعی .  حزبی نبايد رهبری جنبش کارگری را داشته باشد

ردن مالکيت ابزار توليد نبايد به مفهوم دولتی کردن يا ک

سوسياليسم دولتی باشد، همان چيزی که انقالب روسيه را به 

.  اداره ی امور شورا نبايد بوروکراتيک باشد.  بيراهه کشاند

.  شوراهای کارگاه بايد به صورت مستقيم انتخاب شوند

ين خود کارگران بايد سياست کاری را در بحث های آزاد ب

شوراها امر توليد، توزيع و .  بيابند و تصميم گيری کنند

شوراها مديريت کارگاه را .  چگونگی آن را تعيين می کنند

خانم فريده )  329 و 328ص ص ." (تعيين و کنترل می کنند

" شوراگرايی"ثابتی در مقاله خود سعی کرده است که منشاء 

 ميالدی نسبت 1918را به کارگران اتحاديه متال در سال 

کارگران "ما نيز با .  در صورتيکه اين واقعيت ندارد.  دهد

" شورا ها و شوراگرايی"در  مقاله " انترناسيوناليست

شوراگرايی : " در بخشی از اين مقاله می خوانيم.  موافقيم

ای از تکامل جنبش  را بايد از سنت شوراها بمثابه مرحله

م فکری، يک جريان شوراگرايی يک سيست. کارگری جدا کرد

شوراگرايی شکل . سياسی مبتنی بر دکترين معينی است

ايداليزه شده و تئوريزه شده شورا توسط قشری از 

. کوک است روشنفکران کمونيست، در پيشاپيش آنها پانه

روشنفکرانی که از تجربه حزبی خود مايوس شده و شکست 

ه انقالب کارگری را نيز از دريچه تنگ تجربه شکست خورد

برخالف آنارشيسم که از همان ابتدای . خويش توضيح ميدهند

سازمانيابی جنبش کارگری، بعنوان يک سنت سياسی ابراز 

وجود کرد، شوراگرايی بمثابه يک سنت فکری و بعنوان يک 

."  واکنش به شکست انقالب و تجربه استالينيسم پديدار گشت

) کميته های سوسياليستی: قسمت دوم( در  بخش گذشته 

نشان داديم که منشاء تفکرات اين رفقا در نظريات پانه کوک 

نهفته است و چگونه و تحت چه شرايطی اين نظرات تکامل 

خانم فريده ثابتی بيهوده سعی دارد که نقش .  يافتند

پنهان " لغو کار مزدی"روشنفکران را در تدوين نظريه 

 و نا آگاه از آن گذشته، اگر بتواند به عده ای تازه کار.  دارد

به تاريخ جنبش کمونيستی قرن بيستم چنين توهمی را القاء 

سازد، آيا می تواند نقش روشنفکرانی چون آقای محسن 

حکيمی، ناصر پايدار، و خودشان و ديگر رفقاِی همفکر و 

  همکارشان را نيز از نظر مردم پنهان نگاه دارد؟

  محتوا و ماهيت حزب طبقه کارگر 

 ايران با نظرات رفيق انديشمند و همه در جنبش کارگری
عضو کانون نويسندگان ايران محسن حکيمی آشنايی داريم 

همه می .  و نيازی به معرفی ايشان از طرف من نيست
دانند که ايشان نيز چون ديگر رهبران اين جنبش از قبيل 
محمود صالحی، محمد اشرفی، جالل حسينی، منصور اسالو 

 انقالبی خود در زير شمشير بواسطه ی فعاليت های...  و 
و باز هم، همه می دانند که .  داموکلس رژيم قرار دارد

ايشان دارای نفوذ قابل قبولی در ميان فعالين کارگری و 
و به همين جهت، بنده نيز .  کارگران سوسياليست هستند

چون ديگر فعاالن طرفدار طبقه کارگر برای ايشان ارج و 
 اينک قلم برداشته و ديدگاه اينکه.  احترام وافری قائلم

ايشان و رفقايشان را مورد بررسی قرار می دهم بواسطه 
ضرورتی است که در اين مقطع از جنبش به ما تحميل شده 
و تاثيرات بالقوه ای است که نتايج عملی نظرات ايشان و 

بر روی جنبش کارگری " لغو کار مزدی"اصوًال رفقای 
  .خواهد داشت

"  همان سطور اوليه ِی مقاله رفيق محسن حکيمی در
در " بازخوانی رويکرد لنين به سازماندهی جنبش کارگری

واقعيت : " می نويسند" لغو کار مزدی "2نشريه شماره 
اينست که جز در مورد مبارزه ِی خوِد مارکس برای تبديل 

به تشکل طبقه کارگر به صورت " اتحاديه کمونيست ها"
ترگ او برای برپايی و طبقه و، مهم تر از آن، پيکار س

تداوم انترناسيونال اول به عنوان نزديک ترين شکل 
سازمان يابی کارگران به صورت طبقه در مقياسی بين 
المللی، آنچه از آن زمان تا کنون از سوی سوسياليست ها 
برای سازماندهی طبقه کارگر انجام گرفته نه تنها شباهتی 

.  بل آن بوده استبه رويکرد مارکس نداشته بلکه نقطه مقا
بی ترديد، عامل اصلی در محروميت کارگران از اين گونه 
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سازمان يابی نيروی برتر و مسلط طبقه سرمايه دار و 
دولت حامی آن در اردوی مقابل کارگران بوده است، 
نيرويی که نه تنها مانع سازمان يابی راستين طبقه کارگر 

ی به عنوان بوده بلکه برای حفظ و بقای استثمار کار مزد
اساس مناسبات سرمايه داری از هيچ جنايتی عليه بشريت 

اما قدرت بورژوازی خود را فقط به .  فرو گذار نکرده است
صورت سرکوب خونين مبارزات کارگری در طول تاريخ 

شکل ديگر اين قدرت، اعمال .  معاصر نشان نداده است
 نفوذ رويکردهای بورژوايی در جنبش کارگری از جمله در

بارز ترين شکل .  مورد سازماندهی اين جنبش بوده است
اين اعمال نفوذ، دو شقه کردن تشکل طبقاتی کارگران به 
صورت سازمان روشنفکران و فعاالن کارگری در شکل 
فرقه های گوناگون چپ در يکسو و اتحاديه های کارگری 

پيشينه ی تاريخی . رفرميست در سوی ديگر بوده است
ارگی در سازمانيابی پرولتاريا به زمان خوِد پيدايش اين دو پ
اما اين رويکرد دوپاره ساز به سازماندهی .  مارکس ميرسد

لنين بود که .  جنبش کارگری تا زمان لنين نظريه مند نشد
." به اين دوپارگی حقانيت بخشيد و آن را نظريه مند کرد

  )12 و 11ص ص (

 توضيح اين بحث رفيق حکيمی ايجاد چند سوأل همراه با
  :ميکند

ما می دانيم که طرفداران : همانطور که در باال گفتيم.1
مارکسيسم معتقدند که مارکس و جنبش سوسياليست های 

.  را تدوين کردند" علم مبارزه طبقاتی"انقالبی آن دوران 
يعنی مارکسيست ها معتقدند که مارکس با کشف تعيين کننده 

سياسی و فرهنگی و بودن روابط زيربنايی توليد بر روابط 
همچنين نقش مبارزه طبقاتی در پيشرفت تاريخ و ارائه 

و نقش طبقه " سرمايه داری"تحليل های مشخص از نظم 
" علم مبارزه طبقاتی"کارگر، سوسياليسم را از تخيل به 

آيا بغير از آنست که در چنين صورتی، در .  تبديل کرد
 اهميتی تاريخ مبارزه طبقاتی کارگران، عنصر روشنفکری

نتيجه ِی " دو پاره گی"صد چندان می يابد؟  و اين به ظاهر 
علمی شدن مبارزه طبقاتی است؟  که خود اذعان داريد که 
از همان آغاز پيدايش چنين پديده ای، مارکس و يارانش 
کوشش کردند که آن را به يکپارچگیِ  روشنفکرِ  حامل اين 

  علم  و طبقه کارگرِ  عامل آن تبديل کنند؟

، " چپ روی، بيماری کودکانه ِی کمونيسم"لنين در متن .2
بخش دوم ، سه عامل را در به انجام رساندن انقالب اکتبر 

اول، حضور پيشروان طبقه کارگر : تعيين کننده می داند
که به منافع طبقاتی ) کارگران آگاه و روشنفکران انقالبی(

فع تا خود آگاه بوده و حاضرند برای بدست آوردن اين منا
دوم، بعلت .  حد قهرمانان از خود گذشتگی نشان دهند

توانايی اين پيشروان در ايجاد تماس تا سطح ادغام در توده 
و آخر، با . های بيشمار طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان

دارا بودن يک رهبری سياسی صحيح پيشروان، بشرط 
آنکه توده های وسيع کارگران نيز در مبارزات روزمره 

.  حت اين استراتژی و تاکتيک  را تجربه کرده باشندخود ص
در اينجا کامًال مشخص است که لنين در طول مبارزه ِی 

دوپاره "خود در جهت سازمان دهی حزب بلشويک اين 
را مد نظر داشته و معتقد بود که برای موفقيت انقالب " گی

را تا حد زيادی بر " دوپاره گی"اکتبر توانسته است اين 
..."  چپ روی "همچنين در ادامه ِی متن .  دطرف ساز

توضيح می دهد که چگونه در مراحل مختلف انقالب، از 
، بلشويک ها توانستند همگام و 1917 تا 1903سال 

همقدم و يکپارچه با کارگران روسيه در شرايط هميشه 
متغير و متفاوت شکست و پيروزی ، و افت و خيز انقالب 

يوه های فعاليت های قانونی و و با به کار بستن انواع ش
غيرقانونی، آشکار و مخفی، در اشکال متنوع سازماندهی 
و تشکيالتی، باالخره موفق به سرنگونی حکومت های تزار 

شوند و حکومت ) دولت موقت( ليبرالی –و بورژوا 
با در نظر گرفتن چنين .  شوراها را برقرار سازند

بغير از آنست که توضيحاتی درباره يک واقعه تاريخی، آيا 
لنين و انقالبيون بلشويک نيز حداقل تا پيروزی قيام و 
انقالب اکتبر تمام کوشش خود را برای از ميان بردن اين 

بازگشت "به کار بستند؟  آيا می شد تاکتيک " دوپاره گی"
را با وجود اين " قيام اکتبر"و " سريازان از جبهه ها

به " دو پاره گی"ن به انجام رسانيد؟ اگر اي" دوپاره گی"
حدی بوده که رفيق حکيمی می خواهد خوانندگانش باور 
کنند؟ پس چگونه است که سربازان جبهه و شورا های 
پترزبورگ و مسکو به فراخوان قيام مسلحانه ِی حزب 
بلشويک پاسخ مثبت داده و دست به کار می شوند؟  آيا 

ين  نشاندهنده ِی ا1917انجام موفقيت آميز قيام اکتبر 
واقعيت نيست که حزب بلشويک توانسته بود تا حدود 
زيادی قشر پيشروی جنبش کارگری را به روشنفکران 

در (از يکطرف و  توده های کارگری ) در حزب(انقالبی 
از طرف )  مردمی–انواع سازمان ها و تشکالت کارگری 

ديگر نزديک ساخته و حتا ادغام کند؟  اگر به گفته ِی 
اثبات شيرينی : "تیِ انگلس که می گويدمعروف ماترياليس
باور داشته باشيم، آيا موفقيِت قيام " در خوردنش است

اکتبر صحت تالش ها و شيوه ِی عمل بلشويک ها را به 
اثبات نمی رساند؟  مشتاقانه در انتظار قسمت های بعدِی 

بازخوانی رويکرد لنين به سازماندهی جنبش " مقاله 
 آقای حکيمی چه توضيحی برای هستيم تا ببينيم" کارگری

  .اين پديده ها ارائه می دهند

کميته ( و باالخره، همانطور که در بخش دوم اين مقاله . 3
و " شورا گرايی"نشان داديم، نظريه ِی ) های سوسياليستی

اگر .   ساله است90داراِی تاريخچه ای " لغو کار مزدی"
زه ِی خوِد  جز در مورد مبار "که از آقای حکيمی بپذيريم 

تا کنون از سوی سوسياليست ها برای ... مارکس 
سازماندهی طبقه کارگر انجام گرفته نه تنها شباهتی به 
." رويکرد مارکس نداشته بلکه نقطه مقابل آن بوده است

آيا اعتراف به اين نيست که همفکران ايشان نيز در طول 
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 سال گذشته رويکردی بر خالف جهت از بين بردن اين 90
داشته اند؟  و هرگز نتوانسته اند به " دو پاره گی"

دلخواه شان عينيت بخشند؟  آيا بغير " شورايی"تشکيالت 
از آنست که در دوره های مختلف، کوشش شوراگرايان، با 
تغيير شرايط عينی مبارزه و  پايان يافتن اوضاع انقالبی و 
آغاز ُافت مبارزاتی، همراه با سرکوب قهری جنبش توسِط 

ومِت بورژوايی، شکل شورايی سازماندهی طبقه کارگر حک
در هم شکسته و با انحاللش ثابت می شد که رفقای 

 نيز فاقد استراتژی صحيحی بوده اند؟ " شوراگرا"

او .  اما رفيق حکيمی نمی خواهد به اين سوال ها بپردازد
از خود "ترجيح می دهد که به تاريخ فلسفه و تئوری های 

پناه برده و به تحليل مشخص " د مطلقتضا"و " بيگانگی
از شرايط مشخص و آموزش از تحليل تاريخی شکست 

او در تحليل از شکست انقالب های .  هايشان نپردازد
بی ترديد بقای ، عامل :  "جهانی به همين بسنده می کند که

اصلی در محروميت کارگران از اين گونه سازمان يابی 
 دار و دولت حامی آن در نيروی برتر و مسلط طبقه سرمايه

اردوی مقابل کارگران بوده است، نيرويی که نه تنها مانع 
سازمان يابی راستين طبقه کارگر بوده بلکه برای حفظ و 
استثمار کار مزدی به عنوان اساس مناسبات سرمايه داری 
." از هيچ جنايتی عليه بشريت فرو گذار نکرده است

ندازه بيفايده است که چنين گفته ای به همان ا)  همانجا(
دليل شکست کارگران، شرکِت ايشان در : "مثًال بگوييم

خوب اين طبيعی است که !!!"  مبارزه ی طبقاتی بوده است
و باز " نيروی برتر است"بورژوازی در نظم سرمايه داری 

مانع "هم طبيعی است که با استفاده  از نيروی برتر خود 
برای حفظ و " ردد و  گ" سازمان يابی راستين طبقه کارگر

بقای استثمار کار مزدی به عنوان اساس مناسبات سرمايه 
تمام .  نکند" داری از هيچ جنايتی عليه بشريت فرو گذار

با وجود اينکه طبقه کارگر در : صحبت بر سر اينست که
نظام سرمايه داری طبقه محرومی است که همواره زير 

ئولوژيک قرار سرکوب دستگاه های قهريه و  تهاجمات ايد
دارد و بورژوازی تا جايی که بتواند از سازمان يافتن آن 
جلو گيری می کند، می بايست از چه شيوه هايی برای ايجاد 
اتحاد طبقاتی و انسجام تشکيالتی استفاده کند؟  تمام هنر 

در اين خواهد بود که ) کارگر يا روشنفکر(چپ انقالبی 
رتجاعی، تهاجمی يا بتواند در هر شرايطی، انقالبی يا ا

تدافعی، افت يا خيز جنبش، صفوف طبقه کارگر را متحد و 
منظم نگاه داشته و به سمت هدِف فوری، يعنی تصاحب 
قدرت سياسی از طريق انقالب اجتماعی و تشکيل حکومت 
شوراهای کارگری و منطقه ای به سمت هدف نهايی لغو 

  .  نندکار مزدی و رسيدن به جامعه ای بی طبقه رهنمون ک

همانطور که در آغاز اين بحث گفتيم تا جايی که اين رفقا دو 
پارگی و جدايی روشنفکران و کارگران را نقد می کنند، با 

يعنی قبول داريم که احزاب و سازمان های .  ايشان موافقيم
قرن بيستم، پس از تالش موفقيت آميز " کمونيستی"

مجموعه ِی بلشويسم در سرنگونی حکومت تزار، تبديل به 
روشنفکران پاره از جنبش کارگری شدند و در حقيقت به 
توجيه گران نظام و حکومت های سرمايه داری دولتی و 

اما در ارائه راه حل و تحليل از .  ناسيوناليستی بدل گشتند
اگر به مطالب .  داليل چنين پديده ای با ايشان موافق نيستيم

رجوع " ار مزدیلغو ک"مندرج در هر دو شماره ِی نشريه 
کنيم، نه تنها يک مطلب کامل، که يک پاراگراف کامل را 
نيز نمی يابيم که سعی کرده باشد نقد خود را به اين مشکل 

، و راه حل های پيشنهادی شان را بر مبنای )دوپارگی(

تجزيه و تحليل شرايط عينی و مشخص مبارزه طبقاتی 
شان از انتقاد تمام مطالب اي. استوار ساخته و استخراج کنند

به تشکيالت اتحاديه ای و حزبی آغاز گشته و به همانجا 
می پردازد و ) فرم(همواره به شکل .   خاتمه می يابد

برايش مهم نيست که محتواِی آن ظرف چيست؟ در چه 
شرايطی، به چه کاری ميآيد؟ و باالخره، قرار است به چه 

را نتيجه ای برسد؟  چيزهايی که ذهن يک چپ انقالبی 
از ديدگاه چپ انقالبی .  همواره به خود معطوف می دارد

شکل تشکيالتی و سازماندهِی مبارزه ی طبقه کارگر را 
شرايط عينی اين مبارزه و هدف آن، با در نظر گرفتن 
توازن قوا و روند مشخص در مقطع تاريخی مشخص، 

همانطور که گفتيم در تحليل و  ارائه ِی راه .  تعيين می کند
اما در مورِد اهداف .   اين رفقا اختالِف نظر داريمحل با

مرحله ای چه؟  آيا واقعًا اهدافی را که ما و ايشان در اين 
مرحله و مقطع تاريخی، به عنوان اهداِف مرحله ای طبقه 
کارگر اعالم داشته و توصيه می کنيم، يکسان است؟  اگر 

شته ما در تعيين اهداِف جنبش طبقه کارگر  نيز اختالف دا
باشيم، مسلمًا راه حل های ما و سازماندهی و تشکيالت 
پيشنهادی ما برای تداوم اين مبارزه نيز متفاوت خواهد 

  .  بود

  منشور حزب طبقه کارگر

در ادامه کوشش خواهيم کرد تا اهداِف مشخصِ  اين رفقا 
اما متاسفانه .  را دريافته و مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم

هنگاميکه از .  ادگی انجام پذير نيستچنين کوششی به س
حوزه تشکيالت و سازماندهی شورايی خارج می شويم، 

ما در هر .  سخنان اين رفقا ُگنگ و نامفهوم می گردد
" لغو کا مزدی"پاراگراف نوشته های ايشان با واژه گاِن 

روبرو می گرديم، اما اينکه چنين شعار عامی حاوی چه 
است چگونه به آن عينيت قدم های مشخصی است و قرار 

بخشيد، در متون اکثريت قريب به اتفاق ايشان يا مطرح 
نگشته و يا بصورت بسيار ُگنگ و گذرايی به آن اشاره 

پس برای مشخص شدن خواسته ها و اهداف .  شده است
ايشان از مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه نظام سرمايه داری 

ه چنين موضوعی مجبوريم به تنها مقاله ای که در آن ب
اين .  مستقيمًا و صراحتًا پرداخته شده است مراجعه کنيم

مقاله را آقای ناصر پايدار نوشته و می توان آن را در 
جنبش کارگری، " سايت سيمای سوسياليسم، تحت عنوان 

:" او می نويسد.  يافت" مبارزه طبقاتی و آزمون بديل ها
مونيست های آنان بپذيرند يا نپذيرند وقت آن است که ک

واقعی، فعالين جنبش لغو کار مزدی برای سازمان دادن 
شورائی و تحزب طبقاتی توده های کارگر حول يک منشور 

وقت آنست و .  دست به کار شوندحقوق پايه ای شفاف 
هميشه وقت آن بوده است که به سراغ محافل، رهبران و 

بايد پاشنه ِی .  فعالين حی و حاضر جنبش کارگری رفت
ش باال زد و  برای بسيج کارگران حول اين منشور درب کف

خانه ِی فعالين طبقه کارگر در مناطق دور و نزديک جامعه 
منشور حقوق پايه ای ما بايد .  را هر چه سخت تر کوبيد

  : اعالم دارد که

مسکن، بهداشت، دارو و درمان، تحصيل تا هر سنی، اياب 
نی، مراقبت از و ذهاب، مهد کودک، دوره های پيشادبستا

حقوق بديهی و مفروضی است که همين ... سالمندان و 
امروز ، در همين لحظه ِی حاضر بايد به صورت رايگان و 
آزاد از قيِد هر نوع مبادله و خريد و فروش به کليه ِی آهاد 
شهروندان، به کليه کارگران مستقل از شاغل و بيکار و زن 
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 گذاشتن عالمت سوأل نمی دانيم که آيا(و مرد تعلق گيرد؟ 
در انتها ی اين جمله دارای معنای خاصی است يا فقط يک 

  )  ن–اشتباه تايپی است 

  :منشور حقوق پايه ای ما بايد اعالم دارد که

پايان دادن به هر نوع وابستگی اقتصادِی زن به مرد يا 
فرزندان به والدين، محو تمامی تمايزات حقوقی و اجتماعی 

وعيت مطلق کار کودکان و نو جوانان بين زن و مرد، ممن
 سال، تعيين زمان کار روزانه و سن بازنشستگی 18زير 

توسط کارگران، تعيين اينکه چه توليد شود و جه توليد 
نشود يا هر چيز به چه ميزان توليد گردد توسط شوراهای 
سراسری کارگران، ممنوعيت هر نوع دخالت دولت در کار 

ظاهرات، اعتصاب يا هر مبارزه فعاليتهای سياسی، تحزب، ت
همه و همه مفروض حی و ... و ... و جنبش اجتماعی و 

  . حاضر هر شهروندی است

کمونيست های واقعی، فعالين راستين جنبش لغو کار مزدی 
سخت و سفت و مصمم بر اين باورند که بايد با تمامی قوا 
و امکانات برای سازمان دادن کارگران حول چنين منشوری 

بايد در قلب کارزار جاری کارگران اين .  به کار شددست 
خواسته ها را همراه با يک بديل زنده ِی طبقاتی برای 
برنامه ريزی شورائی و کمونيستی کار و توليد اجتماعی هر 
چه وسيعتر تبليغ کرد، بايد امکانپذيری تحقق اين مطالبات، 
امکان پذيری محو مناسبات کار مزدوری و استقرار 

سم لغو کار مزدی را به محتواِی جاری ذهن و فکر و کموني
  بايد توده ِی کارگر را .مبارزه روز کارگران تسری داد

آگاه، آگاهی آنان را قدرت، قدرت آنان را متحزب و نيروی 
اتحاد آنان را وثيقه ِی پايان دادن به اساس بردگی مزدی 

بايد کارگران را در بطن جنبشی چنين آگاه و .  ساخت
ومند به آستانه قيام و سرنگونی بورژوازی و از آنجا به نير

  ) 4 و 3ص ص ." (برپايی کمونيسم پيش راند

با اينکه اين رفيق سخنور، بسيار مهيجانه برخی از 
خواسته های طبقه کارگر را در شرايط کنونی مطرح می 
سازد، اما باز هم در مورد چئیِ  اهداف و چگونگی آنان 

انواع خواسته های .  کرده استگنگ و نا شفاف صحبت 
استراتژيک و تاکتيکی و عملی را در هم و بر هم مطرح 
نموده و خواننده را نسبت به اينکه باالخره در اين منشور 

کداميک . کذايی چه بايد باشد و چه نباشد، گيج کرده است
اهداف اند و کداميک خواسته های فورِی عملی؟  و 

 مشخصی از شرايط بخصوص آنکه بر مبنای چه تحليل
مبارزه طبقاتی چنين منشور ی پيشنهاد شده است؟ اين 

چرا اين رفقا از بيان محتواِی . نکات اصًال روشن نمی شود
منشور خود گريزانند؟  چرا روشن نمی سازند که دقيقًا به 
  دنبال چه هستند و چگونه می خواهند به آن عينيت بخشند؟ 

 کمونيستی، همچون برداشت ما از يک منشور پيشنهادِی 
منشور حزب سوسيال "و يا " مانيفست حزب کمونيست"

، بيانيه ِی مدونی است که از " بلشويک–دمکرات روسيه 
تحليل ساختار اجتماعی ايران و تعيين نظام حاکم بر آن 
آغاز گشته و با مشخص ساختن آرايش طبقاتی و هدف 

اتژيک نهايی مبارزه طبقاتی پرولتاريا به طرح اهداِف استر
و تاکتيکی و در نهايت خواسته های فوری و عملی آن 

اما در آنچه رفيق ناصر پايدار ارائه کرده است .  بپردازد
معلوم نيست که آيا مثًال  انهدام ماشين حکومتی و 

در درون منشور جای " سرنگونی حکومت بورژوازی"
دارد؟ و يا اينکه مسکوت گذاشته می شود؟  فرمول او  

کمونيست های واقعی، فعالين راستين " ه چنين است ک
جنبش لغو کار مزدی سخت و سفت و مصمم بر اين باورند 
که بايد با تمامی قوا و امکانات برای سازمان دادن کارگران 

بايد کارگران را .  ... حول چنين منشوری دست به کار شد
در بطن جنبشی چنين آگاه و نيرومند به آستانه قيام و 

وازی و از آنجا به برپايی کمونيسم پيش سرنگونی بورژ
درک من از اين فرمولبندی اينستکه در اين منشور، ."  راند

که قرار است دستورالعملی برای کمونيست های لغو کار 
مزدی باشد، از خواسته هايی چون بهداشت و مسکن و 

و خواسته های دمکراتيک آزادی ... آموزش رايگان  و 
ت دولت در فعاليت های سياسی تحزب و تجمع و عدم دخال

قيد شده و حول آن، ... و حق کارگران به کنترل توليد و 
جنبش کارگری را بسيج نموده و بدون آنکه موضوع را در 

قيام و سرنگونی بورژوازی و "منشور ذکر کنند به سمت 
  ."از آنجا به برپايی کمونيسم پيش راند

تی، از آنجا همانطور که گفتيم، بنظر ما يک منشور کمونيس
که متحد کننده ی عناصر آگاه و فعاِل جنبش کارگری است، 
ِ  دستيابی به آن اهداف را بايد برای توده ِی  و چگونگِی
کارگران و ديگر زحمتکشان توضيح داد تا بتوان آن يگانه 
سازی و يکپارچگی الزم را ميان پيشروان طبقه و ديگر 

 صريح و حتی توده های کارگری بوجود آورد، بايد کامل،
تا با تبليغ و ترويج .  المقدور به سادگی قابل فهم باشد

خطوط آن به فعاليت ايشان برای مقطع تاريخی مشخصی 
بنظر ما چنين منشور و برنامه ای بايد حاوی .  جهت داد

  :نکات زير باشد

تجزيه و تحليل از نظام جهانی بطور کل و شرايط .1
  . پرولتاريای جهانیمشخص کنونی آن و اهداف بين المللی

تجزيه و تحليل از نظام حاکم بر ايران و شرايط مشخص .2
  .کنونی آن و هدف مشخص پرولتاريای ايران

  .استراتژی مرحله ای پرولتاريای ايران. 3

  .تاکتيک مشخص مرحله ای پرولتاريای ايران.4

دستورالعمل های عام و کلی ای که در سراسر کشور .5
ه تدوين و طرح چنين منشوری می البت.قابل اجرا باشد

بايست نتيجه ِی کار جمعی کمونيست ها بوده تا هم بتواند 
از مجموعه ِی آگاهی جنبش چپ انقالبی برخوردار گردد و 

اما .  هم نفوذ الزم برای متحد کردن ايشان را داشته باشد
در اينجا ما صرفًا بخاطر صراحت و شفافيت منظور و 
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ش توضيح مختصری را ارائه می کالممان، در مورد هر بخ
  :دهيم

اعالم اينکه نظام حاکم بر جهان امروزی نظام سرمايه . 1
داری است که دو طبقه متخاصم پرولتاريا و بورژوازی را 

" پايان تاريخ"در مقابل يکديگر قرار داده که اولی خواهان 
و تکامل جامعه بشری و حفظ روابط و مناسبات موجود به 

اين به معنی حفظ روابط .  سرمايه دار استنفع طبقه ممتاز 
و مناسبات استثماری عده ِی قليلی از انسانها از ديگر 
انسانها و از طبيعت بوده که نتيجه ای جز فقر اکثريت 

و اينکه روابط .  جامعه بشری و ويرانی محيط زيست ندارد
و مناسبات اين نظام را  از طريق اعمال ديکتاتورِی طبقاتی 

حکومت های سرمايه دار در سراسر جهان به خود توسط 
پرولتاريا تحميل کرده و از آنجائيکه اين نظام حامل تضادی 
است که نهايتًا به فروپاشی آن خواهد انجاميد، پرولتاريای 
جهانی چاره ای جز مبارزه برای سرنگونی اين حکومت ها 
و جايگزينی آن با حکومت دمکراتيک شورايی نداشته و در 

م موفقيتش، آلترناتيوی جز بازگشت به بربريت صورت عد
  .در مقابل جامعه انسانی وجود ندارد

اعالم اينکه پس از اصالحات ارضی در زمان اخرين . 2
شاه پهلوی، نظام پوسيده ِی فئودالی جای خود را به روابط 
سرمايه داری داد که به علت جلوگيری از رشد آن توسط 

رن گذشته و مستعد بودن نيروهای امپرياليستی در طول ق
جامعه برای گذار، به سرعت رشد کرد، که اکنون به مرحله 

و به علت .  ِی انحصاری رشد سرمايه داری رسيده است
رشد نا موزون خود در دوران حاکميت امپرياليسم در سطح 
جهانی، عمدتًا سرمايه داری ای وابسته و دالل در بخش 

 دوران جنگ ايران و اما در.  های مالی و تجاری می باشد
عراق و بواسطه ی تحريم های بين المللی شرايط رشد 

طبقات عمده ی حاضر .  بورژوازی صنعتی نيز فراهم آمد
در اين جامعه پرولتاريا و بورژوازی بوده که با در نظر 
گرفتن شرايط جهانی و تالش سرمايه داری بومی برای 

ران وارد ادغام در سرمايه جهانی، فشار مضاعفی بر کارگ
آمده و با پيروی از سياست های نو ليبراليستی جهان، از 
طريق خصوصی سازی و سياست درهای باز اقتصادی، 
باعث ورشکستگی رشته های مختلف توليدی و نتيجتًا 

چنين شرايطی باعث .  بيکاری و فقر اجتماعی گشته است
وخامت بحران های اقتصادی و اجتماعی گشته بطوريکه 

تحمل نبوده و مدتی است که مبارزات اجتماعی ديگر قابل 
رو به اعتالء گذاشته است و می رود تا در تداوم خود 

 .شرايط انقالبی را به جامعه تحميل کند

طبقه کارگر ايران نه تنها از چنين شرايطی واهمه . 3
نداشته، بلکه بايد به استقبال چنين اوضاعی رفته و از اين 

ومتی بورژوازی و  استقرار فرصت برای انهدام ماشين حک
حکومت پرولتری به شکل دمکراسی مستقيم شوراها 

 .  استفاده کند

شرايط ويژه رشد سرمايه داری در ايران و متعاقبًا شکل . 4
متمرکز و استبداد حکومتی آن باعث گشته تا بخشی از 
سرمايه داران بويژه سرمايه داران صنعتی از مراکز ثروت 

به همين علت خواهان سرنگونی و قدرت دور مانده و 
هيئت حاکمه کنونی و جايگزينی آن با الگوی متعادلی از 
هرم ليبرالی قدرت گردند تا مانع فروپاشی ساختار قدرت 
سياسی و تغييرات بنيادين در روابط و مناسبات و کًال نظام 

 ليبرال بيش –اين بورژوازی راديکال .  سرمايه داری شوند
تبدادی واليت فقيه خصومت داشته از آنکه با حکومت اس

باشد از اوج مبارزات توده ای کارگران وحشت داشته و 
سعی دارد که برای گمراهی آنان چهره ای انقالبی گرفته و 
شعارهاِی پرولتاريا را با حذف محتوای انقالبی و جايگزينی 
محتواِی سازشکارانه و ليبرالی، در جهت منافع خود به 

رزات ايشان را به کانال های مورد تصرف در آورده و مبا
کنترل خود منحرف کرده و از اين مبارزات در جهت چانه 
زنی با  ديگر جناح های طبقه حاکمه و سرمايه داری 
جهانی برای بدست آوردن سهم بيشتری  از حاصل استثمار 

تاکتيک کنونی .  کارگران و چپاول منابع ملی استفاده کند
عملکرد و طرد اين قشر از نهادها پرولتاريای ايران، افشاء 

و سازمان های بالقوه انقالبیِ مردمی بوده و در عوض با 
تبليغ و ترويج سوسياليسم علمی و  اهداف کوتاه مدت و 
درازمدت پرولتاريای انقالبی، جنبش هاِی اجتماعی را به 
سمت شعارهای استراتژيک و اهداف نهايی جنبش پرولتری 

  .رهنمون گرداند

 ه حزب طبقه کارگر و فعالين کارگری شرکت دروظيف. 5

نهادها و سازمان های مردمی و بخصوص پرولتری بوده و 
با تشکيل کميته های سوسياليستی در واحدهای توليدی و 

 محلی، به تبليغ و ترويج اصول سوسياليسم –منطقه ای 
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پرداخته و با سازماندهی توده ای، از هر ... علمی و 
دن به ماشين حکومتی و نظام فرصتی برای ضربه ز
مسکن، " خواسته هايی چون . سرمايه داری استفاده کند

بهداشت، دارو و درمان، تحصيل تا هر سنی، اياب و ذهاب، 
مهد کودک، دوره های پيشادبستانی، مراقبت از سالمندان و 

حقوق بديهی و مفروضی است که همين امروز ، در ... 
ت رايگان و آزاد از قيِد همين لحظه ِی حاضر بايد به صور

هر نوع مبادله و خريد و فروش به کليه ِی آهاد شهروندان، 
به کليه کارگران مستقل از شاغل و بيکار و زن و مرد تعلق 

پايان دادن به هر نوع وابستگی اقتصادِی زن " و يا " گيرد
به مرد يا فرزندان به والدين، محو تمامی تمايزات حقوقی و 

و مرد، ممنوعيت مطلق کار کودکان و نو اجتماعی بين زن 
 سال، تعيين زمان کار روزانه و سن 18جوانان زير 

بازنشستگی توسط کارگران، تعيين اينکه چه توليد شود و 
جه توليد نشود يا هر چيز به چه ميزان توليد گردد توسط 
شوراهای سراسری کارگران، ممنوعيت هر نوع دخالت 

ی، تحزب، تظاهرات، اعتصاب دولت در کار فعاليتهای سياس
همه و همه ... و ... يا هر مبارزه و جنبش اجتماعی و 

قاعدتًا در اين ." مفروض حی و حاضر هر شهروندی است
  . قسمت از منشور قرار می گيرد

يادآور می شويم که طرح باال تنها برای روشنتر شدن 
منظور نويسنده از چارچوب و محتواِی يک منشور 

اشد و مسلمًا منشورهای پيشنهادی ای که پيشنهادی می ب
معموًال می بايست در اولين کنگره يک حزب کمونيستی 
مطرح گردد به مراتب جامع تر و دقيق تر از اين چند سطر 
خواهد بود که حاصل کار جمعی و تراکم نظرِی حاصل از 

 .چنان همت و فعاليتی خواهد بود

 متوجه می شويم با در نظر گرفتن نمونه ای که ارائه داديم،
که رفيق ناصر پايدار تا چه حد پيشنهاد خود را به شکل 

و تازه اين طرح .  ُگنگ و نامفهومی مطرح ساخته است
لغو "ايشان، تنها مقاله ای است که ما توانستيم از رفقای 

در صورتيکه با اتحاد .  در اين خصوص بيابيم" کار مزدی
يشرو حول چنين و ادغام روشنفکران انقالبی و کارگران پ

منشوری در حزب طبقه کارگر، و تبليغ و ترويج اين محتوا 
در ميان توده های کارگری در حين پيشبرد مبارزه طبقاتی 
جاری شان، از طريق کميته های سوسياليستی در واحد 
های توليدی و محله ها و سنديکاها و اتحاديه ها و انجمن 

دم گرد هم جمع ها و خالصه در هر جايی که توده ای از مر
می شوند، می بايست تفرق را به اتحاد، و دوپارگی را به 

عدم دستيابی به اتحاد در حول .  يکپارچگی تبديل نمود
چنين منشوری، و عدم پيوستگی به توده ِی کارگری و 
مردمی در نهادهاِی در بر گيرنده شان، و عدم تبليغ و 

 به مردم، ترويج و انتقال چنين محتواِی آگاه گرايانه ای

سياسی "تحت هر لوا و  پوششی، از جمله به بهانه ِی 
پيشروان و توده " دوپارگی"مبارزاِت سنديکايی و " نبودن

ها، در واقعيت چيزی نيست جز ُلنگ انداختن در مقابل 
شرايِط افتراقی ايکه بورژوازی و حکومت سرکوبگر آن 

قاتی برای جلوگيری از پيشروِی پرولتاريا در مبارزه ِی طب
 .اش به آن تحميل کرده اند

 جنبش طبقاتی پرولتاريا حزب طبقه کارگر بمثابه ساختار متحد کننده ِی

با اين حساب خوانندگان ما مالحظه می کنند که عليرغم 
، خط مشی ايشان "لغو کار مزدی"حسن نيت انقالبی رفقای 

و راه حل های ارائه شده توسط آنان، درست بر خالف 
 مدعی و خواهاِن رفتنش هستند، سمت و سويی که

تشکل "چيزی که آنان بعنوان .  رهسپارمان خواهد کرد
مردود می دانند، چه از لحاظ نظری، و چه از " های سنتی

لحاظ ساختاری و عملکرد، تنها نمونه های موفق جنبش 
اين صحيح است که در مقطعی، پس از .  کارگری بوده اند

 از اهدافش منحرف پيروزی قيام اکتبر، جامعه شوروی
اما .  گشته و سپس به سرمايه دارِی درنده ای تبديل گشت

بايد خاطر نشان کنيم که بلشويک های روسی صحِت اهداف 
و شيوه ِی پيشبرد يک انقالب تمام عيار کارگری عليه 

) حکومت موقت(و سرمايه داری ) تزار(حکومت فئودالی 
آنها هدف، .  را در پراتيک پرولتری به اثبات رساندند

استراتژی، تاکتيک و رهنمودهاِی منشور خود را با تحليلی 
صحيح، صريح و شفاف از جامعه خود و شرايط مشخص 

 فرموله کرده و با اتحاد حول آن و 1903طبقاتی، در سال 
تلفيق با مبارزات جارِی کارگران، در شرايطی متنوع و از 

 با 1917طريق سازمان ها و تشکالتی متنوع، در اکتبر 
اينکه آنها نتوانستند از .  موفقيت به اجرا در آوردند

استقرار حکومت شورايی پرولتاريا حراست کنند، نمی تواند 
بر روی صحت برنامه و خط مشی ايشان تا نقطه ِی 

   .پيروزی انقالب پرده ای از شک و ترديد بياندازد

کميته های (البته همانطور که در بخش پيشين بحث مان 
" لغو کار مزدی"گفتيم، ما با پيشنهاِد رفقاِی ) ليستیسوسيا

در ارتباِط با تشکيل کميته هايی با هدِف ضد نظام سرمايه 
، که بنظر خودشان تشکيالتی از نوع )سوسياليستی(داری 

است، البته با انتقاداتی که به طرح ايشان کرديم، " نوين"
های اقدام کميته "اين کميته ها چه به شکل .  کامًال موافقيم



 20

کميته های "در واحدهای توليدی، و چه به شکل " کارگری
و " هماهنگی"و " پيگيری"از نوع " فعالين سوسياليست

آنها در محالت شهری و روستايی، " منطقه اِی"چه از نوع 
از واجبات و ضرورياِت اين مقطع از جنبش کارگری می 

فيق در حقيقت چنين کميته هايی که به گفته ِی ر.  باشند
مان، عليرضا خباز، متشکل از پيشروان طبقه کارگر می 
باشد و هدفشان درگيری در مبارزات روزمره ِی کارگری و 

 کمونيستی به توده –ايجاد پيوند و انتقال آگاهیِ  طبقاتی 
و هدف ديگرشان ايجاد پيوند با .  هاِی کارگری می باشد

ت، در هس... ديگر کميته ها در ديگر واحدهاِی توليدی و 
اتحاد .  حقيقت آجرهاِی بناِی حزب طبقه کارگر می باشند

چنين کميته هايی حول منشوری واحد همان ساختار حزبی 
البته ما می توانيم آنان را با واژه ها ِی ديگری .  است

و يا " تشکيالِت سراسری نوين طبقه کارگر"مثًال .  بخوانيم
 و يا " طبقاتی طبقه ِی کارگر–اتحاديه ِی سياسی "
اما در واقعيت ... و يا " شوراِی سراسرِی طبقه کارگر"

نمونه ای که . همان محتوا و سنگ بناِی حزبی است
بلشويک ها نيز در اوايل قرن بيستم بوجود آورده و از 
طريق آن توانستند دوپارگی و تفرق را تا حدود زيادی 
درمان سازند و با موفقيت، شوراهای کارگری و محلی را 

ب قدرت سياسی و تشکيل حکومت دمکراسی مستقيم به کس
تشکيالتی که اگر وجود .  مردمی تشويق و رهنمون سازند

نداشت، طبقه کارگر نمی توانست در لحظات مختلف 
.  سرنوشت ساز در اقصاء نقاط روسيه هماهنگ حرکت کند

چه در زمان رکود و ارتجاع که عقب نشينی منظم کارگران 
ا و اتحاديه ها را ايجاب می کرد و از شوراها به سنديکاه

چه در دوران انقالبی که با ظهور مجدد شورا ها ، تهاجم 
به ماشين حکومت بورژوازی و کسب قدرت سياسی را در 

پس آنچه تا کنون  .دستور کار جنبش پرولتری قرار داد
گفتيم واضح می سازد که ما از الگوهاِی مورِد انتقاِد رفقاِی 

يعنی ما از اجتماع .  بت نمی کنيمصح" لغو کار مزدی"
روشنفکران مجرد از توده های کارگری و مبارزات جارِی 

و معتقد هستيم که تجربه ِی . طبقاتی ايشان سخن نمی گوييم
تلخ دهه هاِی گذشته ِی جنبش کارگری در ايران نبايد 

احزابی که هيچگونه پايه ی طبقاتی نداشته و .  تکرار شود
ايی پراتيک انقالبی پرولتاريای ايران حتا در محيط جغرافي

اما در عين حال نبود منشوری مدون و .  قرار ندارند
انقالبی برای ايجاِد اتحاد عمل و هماهنگی سراسری کميته 

های سوسياليستی و ساختار تشکيالتی متحد کننده ِی اين 
کميته ها را نيز به همان اندازه خطرناک و تعيين کننده می 

 در دوران تشکيل حزب توده ايران تا تاريخ مثًال. دانيم
 ، اين حزب داراِی ارتباِط 32 مرداد 28کودتای ننگين 

نسبتًا وسيعی در جنبش کارگری بود، اما به سبب نداشتن 
برنامه ای انقالبی متکی بر منافع طبقه کارگر ايران، جنبش 
کارگری را در آغاز به بيراهه کشانده و تبديل به ابزاری 

شبرد منافع حکومت سرمايه داری دولتی روسيه برای پي
ساخت و سپس با خيانت به اين جنبش و عناصر انقالبی آن 
دوران، چون رفقای سازمان افسری، آنان را در مقابل 
.  تهاجم ارتجاع پهلوی و امپرياليسم آمريکا تنها گذاشت

مشکل ما برای رفع نا آگاهی طبقاتی پرولتاريا و يکپارچه 
گی حاصل از علمی بودن خط مشی آن، صرفًا سازِی دوپار

مشکلی تشکيالتی و ناشی از ساختارهای سازمانی نيست 
.  مسئله را حل کنيم" تشکالت نوين"که بخواهيم با پيشنهاد 

مسلمًا اجتماعاِت روشنفکری ای که هدفشان کسب قدرت 
سياسی برای خودشان، بر مبناِی همان الگوِی ليبرالی 

د، حتا اگر زير پوشش تئوری هاِی به سرمايه داری می باش
موقتی بودن "و " نمايندگی پرولتاريا"و " چپ"ظاهر 
هم مطرح شوند، ساختار تشکيالتی شان نيز  " حکومت

چون خط مشی شان جدا از طبقه کارگر و توده های 
  !کارگری خواهد بود، که هست

تقاضا " لغو کار مزدی"در پايان اين بخش ما از رفقای 
حيطه ِی تفکر خود را از محدوده ِی صرفًا داريم که 

تشکيالتی توسعه داده و در عوض درگير شدن در ظاهر و 
فرم، به توضيح شرايط مشخص طبقاتی و ضرورت های 
جنبش کارگری بپردازند و نظرات خود را حول محتواِی 

روشنفکر و کارگر، زن (منشور متحد کننده ِی کمونيست ها 
 با صراحت و شفافيت مطرح ...)و مرد، پير و جوان و 

... چرا که اگر در اهداف و استراتژی و تاکتيک و .  سازند
همنظری بوجود آيد، خواه نا خواه در مورد ظرف در بر 

اما .  گيرنده ِی چنين محتوايی نيز می توان به اتحاد رسيد
هنوز بحث ما با اين رفقا پايان نيافته و در قسمت نهايی اين 

 سازماندهی طبقه کارگر  خواهيم بحث به شکل شورايی
  1386 خرداد -بينا داراب زند   پايان قسمت سوم.پرداخت

   ! ....ادامه دارد
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  *ديدگاه * 

  !گلوباليزيشن، يا جهانی سازی فقر
  هياز سايت سا

ديروبالگ ته : توضيح م ث نوش هيد ثال هير ش ه را ش ن مقال اي
ده است           ناختی .است که از سايت خبرِی انتخاب برداشته ش  ش

د و     يار مفي ان را بس ه ی ايش ی مقال داريم ول نده ن از نويس
افتيم  دنی ي ازِی اقتصادی   . خوان ه ی آزاد س ه تجرب ن مقال اي

زرگ               آرژانتين را نشان می دهد و نظرات تئوريسين های ب
يار      ود بس ای خ ه در ج د ک ی کن رح م م را ط نئوليبراليس

  .خواندنی هستند
به سر می برند و  ميليون نفر در آمريکا زير خط فقر ٣۴/۶

گرسنگان و بی خانمان ها در ظرف های آشغال رستوران های 
. مک دونالد به دنبال دور ريخته غذاهای خورده نشده می گردند

 ٧/١، ٢٠٠٢ تا ٢٠٠١اين تعداد تنها ظرف مدت يکسال يعنی از 
 ٧/١، ٢٠٠١نسبت به سال . ميليون نفر افزايش يافته است

اين همه افزايش تجارت و توليد پس .ميليون بيشتر بوده است
 ميليون ١٢٠  ثروت بيل گيتس معادل -ثروت به کجا رفته است؟ 

 جامعه آمريکا بوده است در حالی که   کم درآمدشهروندنفر 
 ميليون نفر برآورد ٢٨٣) ٢٠٠٠(جمعيت آمريکا در آن سال 

 ميليون نفر از گرسنگی می ٢۵ ه در جهان،هر سال . شده است
ميليون نفر در گرسنگی مزمن به سر می برند و  ٨۴٢ميرند، 
   ميليون نفر به اين تعداد اضافه می شود ۵ساليانه 

 چند سال پيش در قفسه بندی هر مغازه ی خوار و بار فروشی 
 Deuda(در آرژانتين بازی ای برای بچه ها وجود داشت به نام 

Eterna ( چه "سوتيتر اين بازی چنين بود ." بدهی ابدی" يا
  ." را شکست دهد) IMF(ی می تواند صندوق بين المللی پول کس

اين بازی تقريبا شبيه مونوپولی است ولی به عکس مونوپولی که 
هر بازيکن سعی بر اين دارد که ثروت بيشتری انباشته کند در 
اين بازی هر بازيکن سعی بر اين دارد که بدهی کمتری به 

اند به حيات خود ادامه صندوق بين المللی پول به بارآورد تا بتو
. صفحه بازی به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسيم شده است. دهد

در بخش جنوبی خانه های مختلفی وجود دارد که در هريک از آن 
مانند پنبه، ) Commodities(ها " پايه مواد"ها نام يکی از 

بين اين خانه ها خانه هائی . شکر، نفت و غيره نوشته شده است
ارند مانند فرار سرمايه، کودتا و غيره که در ديگر وجود د

 وا ،ازيکن نگون بخت در اين خانه هاصورت قرار گرفتن مهره ب
  . مقداری از اموال و دارائی خود را از دست می دهد

ها "پايه مواد" صنايعی که مربوط به ،در قسمت شمالی صفحه
 هر بار که بازيکن از خانه ی شروع می. هستند قرار گرفته اند

 بپردازد و اگر پول IMFگذرد بايد بخشی از بدهی خود را به 
کارت هائی نيز مانند مونوپولی . نداشته باشد می تواند قرض کند

وجود دارد که بازيکن به حکم قرعه ممکن است مجبور شود 
بخشی از دارائی خود را به حراج بگذارد اما ممکن است خوش 

پس از کسر . علق گيرد دالر وام به او ت١٠٫٠٠٠اقبال باشد و 
هزينه ها و حق مشاوره و هزار نوع خرج و مخارج ديگر 

 دالر نقد دستش را می ۵٠بازيکن از بابت اين ده هزار دالر وام 
نتيجه اين بازی هم هميشه اين است که همه بازيکنان جز . گيرد

يک تن به دليل شرايط وام های صندوق بين المللی پول آنقدر در 
در اين . ت و پا می زدند تا سرانجام غرق شوندبحران بدهی دس

 پول خود را به اضافه بهره و بخشی از دارائی های IMFميان
  . پس می گيرد، کشور وام گيرنده

 .انعکاسی است از واقعيتی که در آرژانتين رخ داد" بدهی ابدی"
 منجر به بحران سياسی، اقتصادی و اجتماعی در آن کشور و

 وام های IMFکار آمدن بوش اول و فشار با بر سر .  گرديد
پروژه خصوصی . بزرگ اما مشروطی به آرژانتين اعطا شد

سازی که هميشه در کشورهای در حال توسعه با فساد کم نظيری 
همراه است نقدينگی دولت را باال برد در حالی که کارگران فوج 

واردات ارزان همانند سيلی خروشان راه . فوج اخراج می شدند
آرژانتين که به طور تصنعی " پزوی"درون کشور گشودند و به 

. پائين نگاه داشته شده بود راه صادرات به خارج را هموارکرد
موسسه . ز زيبا بودهمه چيز زيبا و به قول غربی ها مانند گل ُر

های اقتصادی بزرگ هجوم خود را به طور گسترده ای به 

در نيويورک سرمست وال ستريت . بازارهای آرژانتين آغاز کردند
از غرور، آرژانتين را نمونه ای از پيروزی سياست های 

 سير IMFتحت رهنمودهای )  1.(نئوليبرال قلمداد می کرد
ليبراليزه کردن اقتصاد آرژانتين با شدت هر چه بيشتر پی گيری 

 درصد صنايع ۴٠ درصد بانک ها و ٩٠، ٢٠٠١در سال . شد
  .  لق داشتندآرژانتين به سرمايه های خارجی تع

. در اين ميان اما حوادثی باعث شد که محاسبات برهم بريزد
در مکزيک و پس از آن بحران مالی در کشورهای " پزو"بحران 

ببرهای آسيا و برزيل و روسيه و ترکيه زنگ خطر را برای 
مردم در حالی که . سرمايه گذاران در آرژانتين به صدا درآورد

حق نداشتند ) Corralito" (يتوکورال"آرژانتين تحت مقررات 
  دالر پول نقد از حساب خود برداشت کنند٢۵٠بيش از هفته ای 

 ميليارد دالر سرمايه به طور اسرار ١٠به سرعت برق و باد 
پول آرژانتين لحظه به لحظه  ) 2.(آميزی از آرژانتين گريخت

 آرژانتين ملتمسانه دست خود ٢٠٠١در دسامبر . سقوط می کرد
 دراز کرد ولی IMF ميليارد دالری به سمت ٣/١مک را برای ک

  .پاسخ منفی بود
در حالی که هستی کشور به شرکت های خصوصی که مراکز آنان 
در خارج از آرژانتين بود فروخته شده بود دولت راه حلی برای 

فرودگاه ها، پست، راه آهن، . سرپا نگاه داشتن کشور نمی يافت
 شهری همه چيز به فروش بيمه ، نفت، برق و آب و فاضالب

 اقتصاد دان برجسته آمريکائی، استاد دانشگاه .رفته بود
 Paul" (پال کروگمن"پرينستون و نويسنده نيويورک تايمز 

Krugman (مسئوالن صندوق بين : "در اوج بحران نوشت
المللی پول مانند اطبای قرون وسطی که دائما از بيمار خون می 

عيف تر و نحيف تر می شد آن ها نيز گرفتند در حالی که بيمار ض
تجويز می کردند تا ) آرژانتين(مشقت و بدبختی بيشتر را به او 

   )3."(آنکه کار به پايان رسيد
 درصد ٢٠کاهش هزينه های دولت نرخ بيکاری را به حدود 

صف بانک ها برای گرفتن پول هر روز طويل تر می شد . رسانيد
اولين نشانه .  می گرددو صبر عمومی به انتهای خود نزديک

. پديد آمد) ٢٠٠١( دسامبر ١٢های انفجار در روز چهارشنبه 
کوبيدن به ) (Cacerolazos (اعتراضات به طريق قابلمه ای
که توسط يک اتحاديه بسيار ) ديگ و قابلمه خالی در خيابان

کوچک ترتيب داده شده بود به سرعت به يک تظاهرات بزرگ 
بلمه در خيابان های بوئنوس آيرس کر صدای ديگ و قا. تبديل شد
 دسامبر غارت و چپاول سوپرمارکت ها به طور ١٨در . کننده بود

تصاوير تلويزيونی اين . انفجاری توسط مردم گرسنه آغاز گرديد
واشنگتن . حادثه در سرتاسر جهان موجی از حيرت را برانگيخت

آرژانتين به خودی خود سقوط "پست طی مقاله ای با عنوان 
  : نوشت" کردن

-Hi(همان نيروئی که بازار جنون آميز سهام شرکت های واالفن 
Tech ( را رقم زد) اشاره به انفجار بازار بورس و سپس سقوط

در آرژانتين نيز دست ) ٢٠٠١ و ٢٠٠٠قيمت سهام در سالهای 
نقش ) جهانی شدن(به کار بود و باالخره باعث گرديد گلوباليزيشن

   )4."( کشور بازی کندبی ترحم خود را در اين
معاون ارشد سابق ) Joseph Stiglitz(جوزف ستيگ ليتس 

 می ٢٠٠١بانک جهانی و برنده جايزه نوبل در اقتصاد در سال 
 از بانک جهانی استعفا نمود و از آن ٢٠٠٠او در سال . باشد

تاريخ لحظه ای از انتقاد از بانک جهانی و صندوق بين المللی 
ائی که موسسه های اقتصادی بزرگ به پول به عنوان اهرم ه

خصوص آمريکائی از آن ها برای غارت کشورهای در حال 
  .توسعه استفاده می کنند باز نايستاده است
 Observer of (5او در مصاحبه ای با ابزرور لندن

London ( فشار وارده از سوی بانک جهانی و صندوق بين
خصوصی سازی المللی پول را بر کشورهای وام گيرنده برای 

)Privatization ( را رشوه سازی)Briberization ( می
مسئولين کشورهای در حال توسعه از اين  چرا که .خواند

به گفته ستيگ ليتس . معامالت سود هنگفتی عايدشان می شود
 درصد کميسيون به حساب های خود در بانک ١٠آنان با گرفتن 

کت های های سوئيس هستی و نيستی کشور خود را به شر
در .خصوصی آمريکائی و اروپائی به ثمن بخس می فروشند

 و بانک جهانی IMFبعد ازخصوصی سازی بنا به دستور مرحله 
  ستيگ ليتس . بايد ورود و خروج سرمايه به هر ميزان آزاد گردد
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  يا جهانی سازِی فقر ،گلوباليزيشن
" معامله گران قماری"می گويد در اين مرحله پول نقد توسط 

)Speculators ( وارد کشور شده و بر روی امالک و ارز
با ظهور اولين عالئم زمين لرزه . سرمايه گذاری می شوند

اقتصادی چنان هجومی برای فرار سرمايه از سوی اين معامله 
 ،موجودی ارز کشور فلک زدهگران قماری صورت می گيرد که 

  .گاه ظرف چند روز و حتی چند ساعت خالی می شود
  برای اينکه دارائی های IMFرحله باز به درخواست در اين م
 اين صندوق از کشور مزبور می ، کشور باز گردد بهتاراج رفته

.  درصد افزايش دهد٨٠ و گاه تا ۵٠، ٣٠خواهد که بهره را به 
اين جريان بارها در آمريکای التين و نيز در مورد ببر های آسيا 

 ١٩٩٧گ اقتصادی سال در بحران بزر) اندونزی و کره و تايلند(
 بازار امالک ،با افزايش نرخ بهره. عينا تکرار شده است

فروريخته، بازار سهام سقوط می کند و خزانه دولت به سرعت 
  .خالی می شود

در اين مرحله فقر و تنگدستی امان مردم را بريده و شورش های 
ا اين قضيه نه تنها در آرژانتين بلکه تقريب. خيابانی آغاز می گردد

در تمامی کشورهائی که مورد هجوم سياست های نئوليبرال بانک 
سير . جهانی و صندوق بين المللی پول قرار گرفتند تکرار شد

گلوباليزيشن که پانصد سال پيش با کشف آمريکا توسط کريستف 
کلمب آغاز شده بود و با افت و خيز به حرکت رو به جلوی خود 

 در مرکز طرح های ١٩٩٠ادامه می داد ناگهان در آغاز دهه 
طبق آمار بانک .  و بازار آزاد قرار گرفت" تجارت آزاد"مدافعين 

 مورد ٩۵ اقتصاد برتر جهان ١۵٠، از ٢٠٠۵جهانی در سال 
هاست و نه ) موسسه ی اقتصادی(متعلق به کورپوريشن

  )6(.کشورها
 ٢٠٠٥در سال ) Wal- Mart( به طور مثال فروش وال مارت

دالر در سال بوده است در حالی که کل توليد  ميليارد ٢٨٨حدود 
اين .  ميليارد دالر برآورد شده است١۶٣ ، ناخالص ملی ايران

قدرت های مافوق تصور اقتصادی بودند که با مناسب ديدن 
تحوالت اقتصادی .  به سير جهانی سازی شدت بخشيدند، شرايط

مذکور درست همزمان شد با انفجار تکنولوژيک و پيشرفت 
 IT-Information" (تکنولوژی اطالعات"م آور سرسا

Technology . (  
تکنولوژی اطالعات نه تنها باعث جهش بی سابقه آمريکا و 
فاصله گرفتن آن از بقيه دنيا شد بلکه اقتصاد حباب گونه و وهم 

 يعنی نبودن سه فاکتور.  را نيز به همراه آورد١٩٩٠آلود دهه 
، ز فروپاشی شوروینيروی معارض در سطح کره زمين پس ا

رشد بی سابقه اقتصادی در دهه  و نيز تحوالت تکنولوژيک
 زمينه را برای سامان دادن رشد تهاجمی جهانی سازی ١٩٩٠

  . فراهم کرد
در اين فرآيند فرهنگ آمريکائی در برخورد با فرهنگ های ديگر 
از آنچنان قدرت تبليغی و سرمايه و تکنولوژی برخوردار است که 

. گ های ديگر را همچون ناله ای در گلو خفه می کندصدای فرهن
به همراه " جنيفرانيستون"و " تام کروز"و " مادونا"فرهنگ 

و نيز گروه های ) Diesel" (ديزل"و ) Gap"(گپ"لباس های 
موزيک پاپ با تبعات بعدی آن، مثل خشونت و اعتياد و غيره 

 همچون سيل) Global Modernity" (تجدد جهانی" بعنوان 
اينکه . خروشانی همه تاروپود جوامع سنتی را در می نوردد

فرزند براد پيت و آنجلينا جولی امروز در ناميبيا متولد شده و 
بريتنی اسپرز موهای سرش را از ته کوتاه کرده نه تنها مورد 
توجه جوان های جوامع با فرهنگ مغلوب قرار می گيرد بلکه 

" تجدد جهانی"و " هانیجديد ج"نشانه ای از ادغام در فرهنگ 
اين تالش بی سابقه برای هم وزن کردن و به راستی . می گردد

يکنواخت سازی فرهنگ ها توسط فرهنگ آمريکائی چه هدفی را 
  تعقيب می کند؟ 

نخست خنثی کردن هر گونه مقاومت در برابر سيستم آمريکائی و 
دوم و مهمتر از آن تسلط فرهنگ مصرف گرای آمريکائی 

)American Consumerism ( در جهت افزايش فروش
اين پروسه در جريان گسترش خود با مقاومت . سيستم کورپوريت

های خشونت باری از سوی جوامع در حال توسعه روبرو می 
روند جهانی تا سال " تحت عنوان CIAدر گزارش . گردد

  :می خوانيم  )7("٢٠١۵

ی مالی سير تکاملی گلوباليزيشن پرسنگالخ، با گرفتاری ها"
  همراه)بين جوامع(مزمن و شکاف های روز افزون اقتصادی 

کشورها، مناطق و مردمی که در آن ها زندگی می کنند . است
اقتصادشان . احساس می کنند که از قافله به کلی عقب مانده اند

از حرکت باز می ايستد، وضعيت سياسی ناپايداری پيدا می کنند و 
مجموعه اين . ار می شوندبه از خود بيگانگی فرهنگی دچ

، قومی و سياسی و  افراط گرائی مذهبی، ايدئولوژيک، وضعيت
  ." ن را رشد و پرورش می دهدآخشونت توأم با 

 و سازمان های اطالعاتی آمريکا نيستند که CIAاين تنها 
برآوردشان از تاثيرات فاجعه آميز ادامه سياست های جهانی 

  :می گويد ) 8(ر گزارشیبانک جهانی د. سازی اين چنين است
گلوباليزيشن نشان داده است که فقر و نابرابری را افزايش می " 
را انحصارا  ) اقتصادی(بهای سازگار شدن با يک فضای باز . دهد

فقرا خواهند پرداخت صرف نظر از اينکه اين پروسه چقدر به 
  ."طول انجامد

يزيشن اين بخش از گزارش قابل توجه کسانی است که درد گلوبال
را موقت می دانند و معتقدند پس از يک دوران گذار وضع رو به 

تکان دهنده تر از اين ها گزارش سازمان . بهبود خواهد گذارد
   )9( گزارش می گويد . ملل است در خصوص گلوباليزيشن

قوانين جديد گلوباليزيشن و آنان که اين نمايش را می نويسند "
اين امر . ی جهان استتمرکزشان بر ضميمه کردن بازارها
اين پروسه منجر به متراکم . نيازهای مردم را ناديده می انگارد

شدن قدرت و به حاشيه راندن ملت ها و کشورهای فقير می 
  ."شود

 ای که مايحتاج کارگاه های نيمه پيشرفتهدر جريان اين تحوالت 
چندين خانوار را که به طور سنتی به دور هم جمع شده بودند 

 قدرت رقابت با اجناس خارجی را که با توليد ، ی نمودندتامين م
يکی انبوه و کيفيت باالتر وارد کشور می شوند از دست داده و 

 محصوالت .پس از ديگری به ورشکستگی کشيده می شوند
کشاورزی آمريکا و اروپا که با شيوه های مدرن توليد می گردند 

دات کشاورزی تولي. از يارانه ی فوق تصوری نيز برخوردارند
داخلی در مقابل اين محصوالت خارجی توان مقاومت را از دست 

کشتزارهای سوخته و کشاورزان از نفس افتاده ماتم . می دهند
  . زده به نظاره پايان زندگی خويش می نشينند

 مخترعين و کاشفين شرکت های محلی ، در غياب قانون حقوق
کپی کنند ناگهان سد که تا ديروز اجازه داشتند اجناس خارجی را 

حقوق "اين حقوق که به . عظيمی را در برابر خود می يابند
) Intellectual Property Right" (دارائی های هوشمند

. معروف است نخست شرکت های داروئی را نشانه می گيرد
داروهای مشابه و ژنريک که گاه با يک دهم قيمت داروهای 

يد نخواهند داشت مگر خارجی توليد می شدند ديگر اجازه تول
 .را در آمريکا و يا اروپا بپردازند" کاشف و مخترع"آنکه حقوق 

در اين ميان دولت .  قيمت دارو يک شبه سر به آسمان می کشد
های محلی که جاده را برای هجوم کورپوريشن ها هموار نموده 
اند به طور الينقطع صحبت از افزايش ثروت، باال رفتن توليد و 

می گويند تجارت بيشتر . تن توليد ناخالص ملی می کنندفزونی گرف
اين . به ثروت بيشتر و مآال خوشبختی مردم خواهد انجاميد

حقيقتی است که در سيستم اقتصاد ليبرال جای شک و شبهه 
شايد عجيب باشد اگر بگوئيم مطالعات انجام شده اين مطلب . ندارد

  . را تائيد نمی کنند
ه های شصت و هفتاد ميالدی يعنی دهه در آمريکای التين در ده

 درصد افزايش ٧٣های قبل از انفجار گلوباليزيشن درآمد سرانه 
اما در دو دهه قبل که شاهد اوج گيری گلوباليزيشن بوده . يافت

 درصد افزايش پيدا ۶ايم درآمد سرانه در آمريکای التين کمتر از 
بين . ن نبودوضع در خود آمريکا هم چندان بهتر از اي ) 10.(کرد

 ٨٠که ( حقوق مشاغل غيرمديريتی ١٩٧٣ تا ١٩۴٧سال های 
 درصد افزايش پيدا ٨٠) درصد از آمريکائی ها را در برمی گيرد

اين افزايش پس از حذف تورم و به عبارت اقتصادی . (کرد
  ). استReal Dollars" دالر واقعی"برمبنای 
وق ها  و گسترش ناگهانی تجارت جهانی رشد حق١٩٧٣از سال 

   درصد بوده ۴منهای ) بر مبنای دالر واقعی پس از حذف تورم(
حقوق کارگر آمريکائی نه تنها افزايش پيدا است به عبارت ديگر 

   )11.(نکرده بلکه کاهش هم داشته است
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 ميليون نفر در آمريکا زير خط فقر بسر می بردند و  ٣۴/۶

انمان ها در ظرف های آشغال رستوران های گرسنگان و بی خ
. مک دونالد به دنبال دور ريخته غذاهای خورده نشده می گردند

 ٧/١، ٢٠٠٢ تا ٢٠٠١اين تعداد تنها ظرف مدت يکسال يعنی از 
 ٧/١، ٢٠٠١نسبت به سال . ميليون نفر افزايش يافته است

   )12.(ميليون بيشتر بوده است
  وليد ثروت به کجا رفته است؟ پس اين همه افزايش تجارت و ت

 ميليون نفر پائين جامعه آمريکا ١٢٠  ثروت بيل گيتس معادل -
 ٢٨٣) ٢٠٠٠(بوده است در حاليکه جمعيت آمريکا در آن سال 

   )13.(ميليون نفر برآورد شده است
 ٩۵ درصد باالی جامعه آمريکا از ١ثروت  -

   )14(.درصد پائين جامعه بيشتر است
در سال ) Forbes 400( نخست آمريکا  نفر۴٠٠ ثروت -

 دالر افزوده شده است ٢٢۵٠٠٠ ،  در هر ساعت کاری١٩٩٩
 دالر بوده ١۵/۵در حالی که حداقل دستمزد در آمريکا 

  ) 15.(است
 دالر ٩٠٠/٢٨ ، ١٩٨٠ درآمد متوسط کارگر آمريکائی در سال -

بوده ) بعد از حذف اثر تورم( دالر ۵٩٧/٢٨، ٢٠٠٠و در سال 
 سال هياهو و جنجال حول ٢٠پس از به عبارت ديگر . است

محور رشد اقتصادی درآمد يک کارگر متوسط نه تنها افزايش 
 در همين دوران بيست ساله .نداشته بلکه کاهش نيز يافته است

 درصد ١٠٠٠ درآمد مديران ارشد اجرائی ، بعد از حذف اثر تورم
 ١٣سال به  ميليون دالر در ٣/١از ) (16.(افزايش يافته است

  ).ميليون دالر در سال رسيده است
 معجزه ای برای ، نه گلوباليزيشن و ليبراليزه کردن اقتصاد

کشورهای در حال رشد به شمار می رود و نه افزايش مبادالت 
بازرگانی و حجم صادرات و واردات و مآال توليد ناخالص ملی 

ن به الزاما به بهتر شدن وضعيت معيشيتی مردم آمريکا و رسيد
ايدئولوژی پنهان در پشت اين . عدالت اجتماعی انجاميده است

  .  به کلی فارغ از غم محرومين و مردم فقير است، تحول
که حسب ) Jagdish Bhagwati" (جاگديش باگواتی"آقای 

گفته پايگاه اينترنتی دانشگاه کلمبيا يکی از بزرگترين تئوريسين 
 Foreign(ين افرز های تجارت بين المللی است در مجله فار

Affairs (می نويسد:  
گلوباليزيشن . (گيريم که چنين رابطه ای هم وجود داشته باشد"

، که )منجر به افزايش نابرابری ها در جامعه بشری گرديده باشد
هنوز ثابت نشده است، اين دليل بر اين نمی شود که اين قضيه 

 George" (جورج سوروز"فرض کنيد . اصوال مهم تلقی شود
Soros) ( يک ميليارد )  توضيح از ماست–ميلياردر آمريکائی

بدين . دالر بيشتردرآورد و فقرا هيچ چيز اضافه ترعايدشان نشود
فرض کنيم پنج . ترتيب نابرابری در نيويورک افرايش می يابد

درصد باالی جامعه درآمدشان بيشتر شود و پنج درصد پائين باز 
 ممکن است فقرا متوجه اين اصال. هم درآمدشان کاهش پيدا کند

مسئله هم نشوند و يا اينکه اينگونه به قضيه نگاه کنند که چند 
   17."شده اند) بخت آزمائی(نفر ديگر در جامعه برنده التاری 

 .اينست ره آورد مروجين گلوباليزيشن برای فقرا و محرومين
 آنان هم فقيرتر می شوند و هم بنا به اعتقاد طراحان گلوباليزيشن

از شعور کافی برای درک اين مطلب که بر تيره روزيشان افزوده 
  .شده برخوردار نيستند

 ميليون ٨۴٢ ميليون نفر از گرسنگی می ميرند، ٢۵ هر سال 
 ميليون نفر ۵نفر در گرسنگی مزمن به سر می برند و ساليانه 

" بازار آزاد"طرفداران تز ) 18.(به اين تعداد اضافه می شود
در ) Adam Smith"(آدام اسميت"ء از نظرات بدون استثنا

در کتاب " اسميت. "نوشته ها و گفته هايشان سود می برند
که در ) Wealth of Nations" (ثروت ملل"معروف خود 

" بازار آزاد" در لندن منتشر گرديد و پايه اقتصاد ١٧٧۶سال 
) Self-Interest(قرار گرفت استدالل می کند که نفع شخصی 

از درون اين . تم بازار آزاد رقابت را پديد می آورددر يک سيس
مکانيزم دستی نامرئی بازار را بطور دائم به حالت تعادل در می 

شديدا به کوچکتر " بازار آزاد"اساس هواداران بر اين . آورد
 کردن دولت و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی جامعه پای می

کوچکی صحبت می از زارعين و صنعتگران " اسميت. "فشرند
کند که برای امرار معاش خود و خانواده شان سعی بر اين دارند 
  . که به بهترين قيمت محصول خود را در بازار به فروش برسانند

پايه و اساس بحث آدام اسميت و بازار آزاد آن گونه که او 
پيشنهاد می کرد اين بود که در يک بازار بزرگ خريداران و 

 تنهائی آنقدر کوچک هستند که نمی توانند فروشندگان هر يک به
به اعتقاد او اساسی ترين اصل . بر سرنوشت بازار تاثير بگذارند

اين بازار گستردگی رقابت در بين عرضه کنندگان است و به 
درستی اعتقاد داشت که در اين صورت تصميم يک خريدار و يا 

قدر در آن ) در گران کردن يا ارزان کردن يک کاال(يک فروشنده 
مقابل حجم کلی معامالتی که در جامعه صورت می گيرد ناچيز 
. است که اگر هم بخواهند، نمی توانند بر روند بازار تاثير بگذارند

متفاوت از اقتصاد کنترل شده و مدل (در مدل اسميت بنابراين 
بازار کنترل نمی شود و همه چيز بطور ) سوسياليستی دولتی

  . می رودطبيعی در متن جامعه پيش 
اقتصاددان آمريکائی نکته بديع ) David Korten(ديويد کورتن

-The Post" ( کورپوريت-دنيای پسا"و جالبی را در کتاب 
Corporate World ( در ارتباط با اقتصاد بازار آزاد و مدل
  .آدام اسميت عنوان می کند

او می گويد بين زارع و يا صنعتگری که برای امرار معاش خود 
اده اش سعی بر اين دارد که کاالی خود را به بهترين و خانو

قيمت در بازار به فروش رساند با طمع بی پايان کورپوريشن ها 
که امروز چرخ اقتصاد را به حرکت در می آورند از زمين تا 

به نظر کورتن اين اقتصاد نه تنها آزاد نيست . آسمان فاصله است
 از کورپوريشن ها بلکه به شديدترين وجهی توسط گروه کوچکی

به اين ترتيب نخستين و پايه ای ترين . کنترل و هدايت می شود
اصل بازار آزاد که عدم کنترل بازار است در مدل اقتصادی 

  .نئوليبرال نقض گرديده است
    "(دوپونت"و ) Monsanto"(مونسانتو"تنها دو شرکت 

Dupont) ۶۵ درصد تخم ذرت را در جهان در انحصار خود 
 درصد غذای انسان های روی زمين را ٧۵)  19.(دارند

 تشکيل می دهد) گندم، ذرت، سويا و غيره(محصوالت دانه ای 
 درصد تجارت آن ها را تنها سه شرکت ٩٠و
 Archer"(آرچر دنيلز ميدلند"، )Cargill"(کارگيل"

Daniels Midland ( بانجی"و)"Bunge ( در انحصار خود
  ) 20.(دارند

 درصد ٨٢ه چهار کمپانی توانسته اند ظرف بيست سال گذشت
 ٨٠ درصد تجارت گوشت خوک و ۵٧تجارت گوشت گوساله، 

  ) 21.(درصد تجارت سويا را به انحصار خود درآورند
با اين اوصاف صحبت از اقتصاد بازار آزاد و رقابت آزاد و 

نتيجه چنين . نهايت ساده انديشی است" بازار خود سازمان ده"
 تمامی شئونات جامعه از زارع گرفته تا تسلط قاهرانه ای بر

پروسه کننده و توزيع کننده و سوپر مارکت و مصرف کننده و 
) David Bonior"(ديويد بونيور.  "حتی دولت سايه می افکند

نماينده کنگره آمريکا در مخالفت با سياست های جهانی سازی 
  :اقتصاد آزاد می گويد

بين آمريکا، ) NAFTA"(نفتا"از زمان تصويب قرارداد "
مکزيک و کانادا و آزاد کردن مبادالت، صدها هزار آمريکائی 
شغل خود را بر اثر انتقال کارخانجات به مکزيک از دست داده 

اين .  درصد کاهش يافته است١٠مکزيک چطور؟ دستمزدها . اند
هديه ای است برای کورپوريشن ها و رنجی است برای 

  ) 22."(زحمتکشان
ار آزاد رشد اقتصادی بدون اينکه لحظه ای در طرز تفکر باز

رابرت کندی کوتاه . درنگ شود پديده ای مطلوب شناخته می شود
  : ترور شود به درستی گفت١٩۶٨مدتی پيش از آنکه در سال 

توليد ناخالص ملی نه نشان دهنده وضع سالمت کودکان ماست "
دی و نه نشانی از کيفيت آموزش و پرورش آنان دارد و نه از شا

نه از زيبائی . های کودکانه و لذت آنان از زندگی خبر می دهد
اشعار ما خبر می دهد و نه از استحکام پيوند های زناشوئی در 

توليد ناخالص ملی عنصری است بی تفاوت به وضعيت . جامعه ما
نه . کارگران در کارخانه ها و امنيت مردم در خيابان شهرها

. لندی کشورمان گزارش می کندعشق ما و نه تعهد ما را به سرب
از همه چيز سخن می گويد اال آنچه که برای زيستن انسان ها 

  واقعيت اينست که ارتباط بين افزايش ."ارزش به شمار می رود
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توليد و خوشبختی مردم يک جامعه يک امر واقعی نبوده و بيشتر 

رشد از قضا . ليستی نزديک استبه يک اعتقاد ايدئولوژيک ليبرا
می تواند نه تنها عامل بهروزی يک جامعه نگردد بلکه در غياب 
عدالت اجتماعی و آرمان های پيشرو در صحنه های اقتصادی و 

  . سياسی به بروز درگيری و خشونت منجرگردد
معنای آنچه که گفته می شود اين نيست که رشد اقتصادی مطلوب 

تنها تکيه زدن به آمار رشد بدانيم نيست بلکه مهم است که 
اقتصادی و افزايش توليد نشان سالمت و شادکامی و رضايت يک 

  جوزف ستيگ ليتس معاون ارشد بانک جهانی و .جامعه نيست
 در مورد فاجعه گلوباليزيشن ٢٠٠١برنده نوبل اقتصاد در سال 

   ) 23 (چنين می نويسد 
د که با مشقت غذای فرض کنيد که زارع فقيری در آفريقا هستي"

روزانه خود را از زمينی که بر آن کشاورزی می کنيد تامين می 
با آنکه چيزی از گلوباليزيشن نشنيده ايد ولی اثرات آن . کنيد

پنبه ای را می فروشيد که توسط . دامان شما را گرفته است
کارگری در جزاير موريس به پيراهنی تبديل می شود که طرح آن 

ا داده اند و نهايتا يک شيک پوش پاريسی آن را را ايتاليائی ه
قيمتی که شما پنبه خود را می فروشيد فوق العاده . برتن می کند
 ميليارد دالر به ۴آمريکا همه ساله چرا؟ چون . پائين است
مقدار سوبسيدی که .  پنبه کار خود سوبسيد می دهد٢۵٠٠٠

 .ر استدولت آمريکا می دهد حتی از ارزش خود پنبه نيز بيشت
حاال فکر می کنيد بهتر است گاوی بخريد و از محل فروش شير 
. آن کسری زندگی تان را تامين کنيد ولی اين نيز جواب نمی دهد

 دالر سوبسيد پرداخت ٢آمريکا و اروپا به ازای هر گاو روزانه 
 .می کنند يعنی حتی از درآمد روزانه شما و همسايگان نيز بيشتر

ر زندگی خوب بود اگر همان طور که از با خود می گوئيد چقد
  ." گاوهای اروپائی پذيرائی می شد از ما نيز می شد

واضح است که چرا کشاورز آفريقائی نمی تواند با محصوالت 
 ميليارد زارع در جهان ٢در حالی که . آمريکا و اروپا رقابت کند

 دالر در روز زندگی می کنند سوبسيد هر ٢با درآمدی کمتر از 
  .  دالر در روز است٢در اروپا و آمريکا گاو 

مردم گرسنه و بيکار کشورهايی که سياست های نئوليبرالی 
اقتصادی واشنگتن در آن اعمال می شود حق دارند که خشمگين 

 آنها نه تنها به بردگان کورپوريشن ها تبديل می گردند! شوند
ها آن. بلکه فرهنگشان نيز از دستبرد اين تهاجم مصون نمی ماند

نه تنها زندگی پر زرق و برق آمريکايی را با تقالی جانکاه خود 
برای زنده ماندن مقايسه می کنند بلکه شاهد فساد دولت های 
محلی و نخبگان حکومتی خود نيز هستند که مملکت و مردم خود 

فقر و اختالف طبقاتی . را يک جا به کورپوريشن ها می فروشند
 شکافی عميق در جامعه جهانی بر اثر زلزله گلوباليزيشن چون

 در اين ميان اما سازمان های بين المللی در .دهان باز می کند
  خدمت چه اهدافی مشغول به کارند؟

   ) 24( ساموئل هانتينگتون می گويد 
از طريق صندوق بين المللی پول و سازمان های بين المللی "

 ديگر، غرب به منافع خود دست خواهد يافت و خواست خود را
  ."به ملل ديگر تحميل خواهد کرد

و برژينسکی قدمی فراتر رفته و سازمان های مزبور را بخشی از 
  ) 25 (او می نويسد . دولت اياالت متحده می بيند

شبکه سازمان های تخصصی جهانی علی الخصوص "... 
سازمانهای مالی و فايننس بين المللی بايد بخشی از سيستم 

 و بانک IMF به نظر می رسد که ظاهرا. آمريکا تلقی گردند
اما در واقع آن ها به .... جهانی منافع جهان را نمايندگی می کنند 

  ."طور قاطع تحت تسلط آمريکا هستند
توسعه ای که " اسناد سازمان ملل بر اين ادعا پای می فشرند که 

منجر به ادامه ی نابرابری های امروز شود نه قابل دوام است و 
  ) 26(."ه دوام يابدنه ارزش دارد ک

  ١٣٨٦ارديبهشت                                    ثالث  شهير شهيد
جهانی "از آنجا که گلوباليزيشن گاه در شکل فعل معلوم : توضيح
بکار می رود، " جهانی شدن"و گاه در قالب فعل مجهول " ساختن

  .با عرض پوزش اکثرا از اصل واژه استفاده کرده ام
  . پانوشته ها به سايت سايه مراجعه نمائيدمالحظۀبرای 

.................................................... 

  اعتصاب کارگری موفق

 کوره ٣٨٠شهرستان وايگان واقع در آذربايجان شرقي حدود 
 نفر ۵٠٠٠آجر پزي دستي دارد که درنيمه اول هر سال حدود 
الخورده درآن ازکودکان خرد سال گرفته تا زنان ومردان س

دستمزد  درمقابل کارسخت وطاقت فرسا،.مشغول کار مي شوند
کارگران مجبورند براي افزايش دستمزد .آنان بسيار ناچيز است

خود هر ساله بعد از چند هفته کار ومدتي چانه زني با اربابان 
کوره ها دست به اعتصاب بزنند که باتوجه به اتحاد وهم 

اردانشان توانسته اند به موفقيت بستگي آنان ورهبران اليق وک
هايي دست يابند وهمين امر باعث شده است که بيشتر کار 
گران کوره پزخانه ها علی رغم فقر شديد مالي شجاعانه در 
مقابل صاحب کوره ها تا رسيدن به خواسته هايشان ايستادگي 
کنند و تسليم نشوند و از روحيه مبارزاتي باالتري نسبت به 

امسال نيز در حالي  . هاي خود برخوردار باشندديگر هم طبقه
که هنوز بخش وسيعی ازکارگران به خاطر کودکان محصل 

 نفر ٢٠٠٠خود درکوره ها حضور نداشتند با کمتر از 
اين اعتصاب در در روز . اعتصاب خود را شروع کردند

 با تحميل هر هزار آجر ٢۴/٣/٨۶ شروع و در روز ١٨/٣/٨۶
کرايه ماشين رفت و برگشت با موفقيت  تومان و بيمه و ٧٨٠٠

ما نيز ضمن آرزوي موفقيت بيشتر برايشان .به پايان رسيد
صميمانه اين پيروزی را تبريك مي گوييم واميدواريم هر روزه 

يشبرد خواسته هاي شاهد موفقيت گروه هاي ديگر کارگران درپ
  برحقشان باشيم

  هپيش به سوي اتحاد وهمبستگي طبقاتيمان عليه سرماي

  ) "منطقه غرب(کميته هماهنگي براي ايجاد تشكل کارگري "   

...........................................  

       اطالعيه کميته دفاع از محمود صالحی
  در باره ی وضعيت جسمانی صالحی

های   صالحی از چهره خرداد ماه  محمود27روز يکشنبه 
سرشناس و يکی از رهبران جنبش کارگری در ايران را تحت 
تدابير امنيتی به مدت دو ساعت به بيمارستان توحيد شهر 

تقال دادند که طبق آزمايشات انجام گرفته شده نسنندج ا
وضعيت وخيم  کليوی آقای محمود صالحی بر قلب وی نيز  

. دچار ناراحتی شديد استتاثير منفی گذاشته و قلب ايشان هم 
الزم به ذکر است که محمود صالحی را بعد از انجام 
آزمايشات مربوطه دوباره به زندان مرکزی شهر سنندج انتقال 

  .اند داده
در همين روز نجيبه صالح زاده و محمدعبديپور يکی از 

گان اول ماه مه سقز موفق شدند که با محمود  دستگير شده
 تماس بگيرند که در طی اين تماس صالحی، به صورت تلفنی

محمود صالحی از وضعيت نامناسب خود از لحاظ جسمانی 
  .اظهار نگرانی کرده است

به دنبال اين،  آقای محمد شريف وکيل مدافع پرونده محمود 
 جهت رسيدگی به 86 خرداد 29صالحی، فردا سه شنبه 

پرونده محمود صالحی، انتقال وی به سقز و رسيدگی به 
  . وخيم جسمانی ايشان به سنندج ميرودوضعيت

.............................................  
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