
  :ديدگاه ونقد ونظر
  )1بخش(پيرامون چالش های فعالين کارگری

  تقی روزبه
دراين نوشته ها پس از مقدمه کوتاه درمورد معنای فعال کارگری 
تمرکزخود راحول چندين گره گاه موجوددرمباحثات ميان فعالين کارگری 

ماهيت تشکل های کارگری وازجمله :معطوف خواهيم کرد که عبارتنداز
ها و نظرمارکس دراين باره، معنای رويکر فرقه ای اتحاديه 

ورويکردجنبشی،معنا واشکال مبارزه طبقاتی وضدسرمايه داری بودن 
مبارزه طبقه کارگر وباالخره انتقاد به شيوه برخوردها نسبت به اختالفات 

   2بقيه در صفحه                                      .موجود... ومجادالت و

…………………………………… 
  

 !اطالعيه کميته مرکزی سازمان

 وقتی جنايت حد و مرز نمی شناسد

 
 

  برای نجات جان يعقوب مهرنهاد تالش کنيم
   6 بقيه در صفحه

............................................. 
 انتخابات خالفتی

 ارژنگ بامشاد
 

مارس 14  ـ1386 اسفند 24انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسالمی در 
رد صالحيت گسترده ی کانديداهای  در چند هفته ی اخير.  برگزار خواهد شد2008

اصالح طلب، مستقل و پاره ای از محافظه کاران غيرمطلوب،  توسط هيئت های 
اجرايی وزارت کشور و هيئت های نظارت شورای نگهبان صورت گرفت و هم 

 واکنش به اين رد صالحيت اکنون شورای نگهبان پس از بررسی و ارزيابی ميزان
ها، بصورت قطره چکانی و با حسابگری کامأل روشن ، عده ای از رد صالحيت 

 10  بقيه در صفحه                        .شده گان را به بازی انتخابات راه ميدهد

............................................. 
   

 ميزگرد تلويزيون برابری
  و سطوح تشکل يابی کارگری پيرامون ظروف 

  و نگاهی به اختالفات کميته هماهنگی 
با شرکت بهزاد سهرابی، سعيد مقدم، مريم محسنی، بهروز 

  بخش اول       خباز و محمد رضا شالگونی
 

 
7 بقيه در صفحه  

…………………………………….. 

 بحران در تشکل سياسی کارمزدی
  يوسف آبخون

طرفداران  لغو کارمزدی با قرار دادن پيش شرط  قبول الغا نظام کارمزدی به 
عنوان گام اول در وحدت تشکل های توده ای کارگری،  به آخر خط خود در 

 11  بقيه در صفحه                                 .کميته هماهنگی رسيده اند

.............................................  

  !نقطه عطف 
ها  اسرائيلی ها تيری در تاريکی رها کردند، آمريکايی: نتيجه گزارش هرش

 را ميزند اما ميخواستند شبح جنگ را بر  "جعبه" ميدانستند اسرائيل يک 
  .زنده نگه دارند سر ايران

  
 13 بقيه در صفحه

...............................................  

 *ديدگاه * 

 نوع ديگری از سياست
  گفتگوی پيران آزاد  با جان هالووی

 17 بقيه در صفحه

............................................... 

  )راه کا رگر ( سا زمان کارگران انقالبی ايران از انتشارات      
  
  www.rahekargar.de            2008 فوريه بيست و يکم               1386  ماه اسفندمدو            324شماره   
  



 2

  :ديدگاه ونقد ونظر
  )1بخش(پيرامون چالش های فعالين کارگری

  تقی روزبه
خوشبختانه درطی چندسال اخيرگام هائی ولوهنوزاوليه وناکافی برای 

ورابطه " فعالين کارگری"کاستن ازپراکندگی جنبش کارگری وازجمله ميان
خود را اين فعالين بامبارزات توده های کارگری برداشته شده است که 

درقالب کميته ها وتجمعات مشابه آن ودراتحادعمل فی مابين آنها وکوشش 
مشترک وهمسو برای آنچه که تالش برای بسترسازی جهت تشکل يابی 

بی ترديد حرکت درجهت .توده ای کارگران ناميده می شود،نشان داده است
 شکل گيری همبستگی آحاد وبخش های گوناگون وبسيارگسترده طبقه مزد

عليرغم اشکاالت وحتی انحرافاتی -حقوق بگيردربرابرطبقه بورژوازی و
 و دفاع ازروندهمگرائی آنها باهم و باپايه -که درآن ديده می شود

اجتماعی که خود را متعلق به آن می دانند، بايدعلی القاعده مورداستقبال 
فی الواقع دفاع از اصل . قرارگيرد مدافعان جنبش کارگری قرارگرفته و

" فعال کارگری"ف و تالش برای اتحاد صفوف طبقه کارگر توسط هرهد
وبطريق اولی هر کوشنده سوسياليستی که درد فرقه وسودای قدرت 
نداشته باشد،وظيفه ای است تعطيل نشدنی وبنابراين پيوستن به آن 
ومشارکت درآن اجتناب ناپذيربوده وطبعا بايد بعنوان اولويت 

ه هرنوع فعاليت ديگری باشد که اين گونه نخست،معناکننده وتوضيح دهند
دراين هم .امری که هنوز متأسفانه چنين نيست.فعالين به عمل می آورند

ترديدی نيست که دست يابی به چنين هدف سترگی،آنهم تحت شرايط 
استبدادسياسی حاکم وسياست های فالکت آفرين نئوليبراليستی که مستقيما 

يرمستقرکردن کارگران استواراست،به برتشديد استثماروپراکنده سازی وغ
نحوی که بخش بسياربزرگی از مزدوحقوق بگيران را بطورعالج ناپذيری 
گرفتار روزمرگی وتأمين معاش بخورونميرکرده است، کارآسانی نيست 

بااين وجود آنچه که بيش ازهرعاملی .وانتظارمعجزه هم نمی توان داشت
و را مورد تهديد قرارداده دست آوردهای سال های اخير وحرکت روبه جل

غنائمی که -ومی دهدهماناروحيه فرقه گرائی ودعوا برسرتقسيم غنائم
می باشد که اين گام ها را سترون ودچاردست -!هنوز بدست نيامده است

بطوری که اگراينگونه چالش ها .انداز و مناقشات بی حاصل می کند
ازهردوسو مهارنشوند واگردرمسيراصولی وسازنده خود 

ارنگيرند،باپيداکردن خصلت مجادالت فرسايشی وخودارضاکننده،بجای قر
راه گشائی خصلت پرتاب مهمات به يکديگررا پيدامی کنند که حاصلی 
جزشقه شقه کردن بيشترفعالين و صفوف طبقه کارگر،که درنزد يک فعال 
سوسياليست وکوشا برای عرض اندام کارگران به مثابه يک طبقه،بايدعلی 

واگرفعالين ومدعيان .رگترين تراژدی تلقی شود، نخواهد داشتالقاعده بز
پيشروطبقه کارگردراين لحظات حساس نتوانندبااحساس مسئوليت ونشان 
دادن بلوغ الزم،عزم موردنيازبرای عبورازاين نوع گردنه ها را ازخود 
نشان بدهند،متأسفانه بايد گفت که طبقه کارگرممکن است يک فرصت مهم 

هرمطالبات انسانی وبحق خود برتحوالت آتی و درمتن برای کوبيدن م
بی شک درگره خوردگی .طوفان های محتمل پيشا رو را ازدست بدهد

مجادالت کنونی،هم درک های مختلفی ازتشکل وسوسياليسم وجهت گيری 
ها مطرح هستند وهم بخصوص نحوه برخوردغلط به اختالفات موجود که 

شتابان ومصنوعی آنها شده و امکان منجربه دوقطبی وآنتاگونيستی کردن 
يافتن راه حل های اصولی برای برون رفت ازبحران را مسدودمی 

نبايد فراموش کنيم که همواره برخورد بابحران وچگونگی راه حل آن .کند
خودبخشی ازهدف وبرگرفته ازآن بوده وفی الواقع هرنظری به 

آن نشان می مقدارزيادی حقانيت ودرستی خود را درنحوه برخورد با 
چرا که شيوه برخورد ازخودهدف جدانبوده و دارای گوهرمشترکی .دهد

بطوری که شيوه و نحوه برخورد با بحران وموازين حاکم .هستند
برآن،بسهم خود،راه را نشان داده و می گويد که چگونه بايد 

دراين برخوردها معلوم می شود،که معنا و ادعای پای بندی به .جلورفت
راتيک،مساله تلقی ازرويکردجنبشی وغيرايدئولوژيک،فرقه موازين دموک

گرائی و اولويت عملی دادن به منافع عمومی طبقه  وده ها مساله 
ديگريعنی چه وتاچه اندازه اين  گونه ادها هاواقعيت دارند وبايد آن را 

بهمين خاطر تأکيد می شود که همانا برخورددرست بابحران . جدی گرفت
بدليل آنکه . است برای نماياندن محتوای رويکردهادرحکم آينه شفافی 

بحران موجود يک بعدی نيست وبدليل درهم تنيدگی نظرات باشيوه های 
نادرست برخورد به آن،دراين نوشته ها ناگزيريم تا جائی که برای گشودن 

گواينکه مسائل .راه بيرون رفت ازبحران مفيد است به هردو جنبه بپردازيم
ده را ده و انباشته شده وسرريزشده متجاوزازچندين نظری وعملی حل نش

  وباذهنبطورضربتی قطعانميتوان

 و ومهمترازهمه حرکتجزخردجمعی،نقدمستمروسازنده،اي"غهناب"هيچ
بنابراين باچنين اسلوبی راه حل .جستجودربستر تغييرجهان،حل کرد

وهرکس که ادعای داشتن آن را بکند، با فراافکنی . ضربتی وجود ندارد
سخن می " حقيقت مطلقی"ارد صورت مساله را عوض می کند و ازد

اما سوای آن،مساله اصلی يافتن .گويد که درانحصار فرقه وی است
بنابراين اگربحران را می توان تنها . نقطه شروع درست حرکت است

درحين حرکت ودرمتن تالش مشترک برای دگرگونی واقعيت ها حل کرد 
رای اينکاربايد قبل ازهرچيزازريزش ونه درقلمروجدال فرقه ها، ب

آوارگونه همه مسائل دريک نقطه مقابله کرد وهرکدام رابنا به اولويت 
ها ودرجه مبرم بودنشان درجای بايسته ومناسب خود قرارداد وسپس 
وقتی ريسمان صخيم مشکالت را رشته رشته کرديم والبته با 

بسود درنظرگرفتن جامعيت بحران،قادرخواهيم شد يک به يک 
همه مسائل را دريک لحظه نمی توان حل .توانمندترشدن جنبش حل کنيم

کرد،اما می توان راهی را اتخاذ کرد که منجربه حل يک به يک آنها 
دوتکه ويا چند تکه شدن زودرس،پويه ای تخريبی است که نه .شود

فقط به رشدناموزون ومعوج منجرخواهدگرديد،واين خود به معنی لگد 
ن است،بلکه فراترازآن دريک نقطه متوقف نمانده و زدن به خويشت

منجربه ريزش ها وتکه تکه شدن های بعدی وفرقه قرقه شدن های 
بيشترمی شود که معنائی جز بازگشت به نقطه صفرفرقه گرائی وحذف 

درهمين .صورت مساله يعنی جهت گيری معطوف به اتحادطبقاتی ندارد
ی ترديداختالفات واقعی وجود جا بايد اضافه کنم که به نظرنويسنده ب

دارند،اما اوال هنوزبقدرکافی ازهردوسو به مرحله بلوغ وشفافيت الزم 
نرسيده اند و ثانيا با برخوردهای نادرست وشيوه های غيراصولی 

نوع .دامنه اختالفات تاحدزيادی بطورمصنوعی دو قطبی شده است
دال ها گفتمان ومجادله بدان سو سوق پيدامی کند که گوئی اين ج

! مستقيما دارد بين دوقطب پرولتاريا وبورژوازی صورت می گيرد
برمبنای اين ادعا که گويا هرکس وهرطرف نماينده مطلق حقيقت (

ونه بين گرايشاتی درجبنش کارگری ويا ) ونماينده مطلق پرولتارياست
وهمين !.دوستداران جنبش کارگری درباره چگونگی سازمان يابی خود

 دوقطب بحران،ازدوسو موجب تکوين ناقص ومعيوب تصادم آميزکردن
هردوگرايش می گردد وراه شفاف شدن واقعی اختالفات و ضرورت 
همکاری ها و اولويت بخشيدن به منافع کلی طبقه کارگر برمنافع فرقه 

بی شک آنها که تن اشان دروسط . ای را تحت الشعاع خود قرارمی دهد
نين احوالی گوش ها ناشنوامی معرکه نبرد هنوزگرم است ومعموال درچ

گردند،اين نوع موضع گيری ها را وسط گيری برای آشتی دادن تلقی 
امااگرشما اختالفات را واقعی بدانيد،ودرعين .کرده وبی ثمرخواهند يافت

حال خواهان اتخاذ شيوه ای اصولی وراه گشا برای بلوغ طبيعی ونه 
راستای منافع زودرس آنها باشيد وبخواهيد که دامنه تنش ها در

عمومی جنبش کاناليزه شود،تا دشمنان مستقيم ورودرروی طبقه گارگر 
بيش ازدوستان ومدافعان ازآن متنفع نشوند،ودرعين حال برآن باشيد 

بايدبخشی ازعملکرد -والبته نه پرتاب مهمات جنگی-که گفتگوومباحثه
ون اجتماعی باشد و رابطه خود را با پيکارهای طبقاتی واقعی وهم اکن

جاری نشان بدهد وگرنه به منازعات اقليم فرقه ها وپنهان شدن حقيقت 
در پشت منازعات فرقه ای تبديل می شود،ونيزبپذيريد که انسان ها 
درمتن گفتگوها ونقدهای سالم است که قادر به گزينش آگاهانه خواهند 
شد وشايسته نيست که اين فرصت را ازآنها دريغ کنيم،وباآلخره 

شته باشيد که چپ پوپوليست وفرقه گرای ايران هنوزمرحله اگردرنظردا
نقد عملکردخودوتجربه يکصدسال گذشته ودرک الزم از تحوالت نوين 
رابه سرانجام نرسانده است،آنگاه واحتماال،اهميت برخورد اصولی 

دراصل، هدف .وبردبارانه با اين نوع تنش ها را تصديق خواهيد کرد
دی بااين يا آن چالش واين يا آن گرايش اين نوشته فراترازبرخوردمور

شايد .بوده وفقط مربوط به معضل پيش آمده دريک کميته هم نيست
دامنه اين چالش معين ديگرازمرحله بازبينی وچاره جوئی خردورزانه 

اما محتوای اين چالش ها به .گذشته وعمال جدائی صورت گرفته باشد
برای مقابله باآنها حل اساسی يک مورد اختصاص ندارد،واگرکه راه 

پيدانشود،حتی اگرجدائی هم صورت گيرد،بازهم دراشکال ديگربارتوليد شده  
  .ودراين جا ويا آنجا سربازخواهند کرد

دراين نوشته ها پس از مقدمه کوتاه درمورد معنای فعال کارگری 
تمرکزخود راحول چندين گره گاه موجوددرمباحثات ميان فعالين کارگری 

ماهيت تشکل های کارگری وازجمله :کرد که عبارتندازمعطوف خواهيم 
اتحاديه ها و نظرمارکس دراين باره، معنای رويکر فرقه ای 
ورويکردجنبشی،معنا واشکال مبارزه طبقاتی وضدسرمايه داری بودن 
مبارزه طبقه کارگر وباالخره انتقاد به شيوه برخوردها نسبت به اختالفات 

  . موجود... ومجادالت و
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درحقيقت فعالين کارگری موجود بايد اززاويه  ارگری يا کارگرفعال؟فعال ک
 -بانگاه ازدرون -يک کارگرفعال وآگاه وبعنوان بخشی ازجنبش کارگری

بامسائل کارگری وازجمله مسائل خودشان که بخشی ازمسائل کارگری 
. محسوب  می شود برخوردکنند ونه اززاويه يک فعال کارگری و ازبيرون

اعتبار نيروئی بيرون ازطبقه وجنبش کارگری نيستند  وبرای آنها به يک 
ارزش هائی چون رسالت زدگی ونجات دهندگی .نجات طبقه نازل نشده اند

. را بگذاريم برای همان طبقات حاکمی که توليد کننده اين ارزش هاهستند
فعالين کارگری ودرست تر کارگرانی فعال وآگاه، ازخود طبقه وجنبش -آنها

البته مشکالتی چون گسست ها ورقابت های درونی طبقه وغيره هستند  و
 باخود نيزبهمراه -گيرم بصورت خوويژه و ازجمله درعرصه نظری-را

بايد ازهمين منظربه خودوبه مسائل کارگری وهم زنجيرانشان .دارند
باين معنا وقتی يک فعال کارگری وخواهان اتحاد طبقاتی کارگران، . بنگرند

خن می گويد،ازسازمان يابی خود نيزسخن می ازسازمان يابی س
گويدوخودنيزبخشی ازاين سازمان يابی است و سازماندهی خود به مثابه 
بخشی ازجنبش کارگری نيز،بخشی ازسازماندهی جنبش طبقه 

چرا که درجامعه تحت سلطه فراگيروهمه جانبه .کارگرمحسوب می شود
 ماوراء طبقاتی وبين بورژوازی که همه چيزبه کاالتبديل شده است وخالء

طبقاتی وجود ندارد،هرکس وسيله گذرانی جزفروش نيروی کار و 
جززنجيراسارت برای ازدست دادن نداشته باشد،عضواين طبقه بزرگ 

وطبقه کارگرالبته کاستی نيست که مرزهای .وفرارونده محسوب می شود
ورودی وخروجی خود را با ديواره های نفوذناپذيری حراست 

يت بزرگ ودايمابزرگ شونده تحت ستم طبقاتی جامعه سرمايه اواکثر.کند
داری است وقدرت اجتماعی او دربازتابانيدن همين کثرت خردکننده اوست 
که وقتی به درصف مشترک به حرکت درمی آيد،اندام های نظام حاکم را 

فارغ ازخودويژگی ها وفارغ ازمکان استقرار،هرکس که .بلرزه درمی آورد
ايه وستم برمی آشوبد،چه خود بداند وچه نداند،بخشی عليه نظام سرم

درکارخانه .ازاين طبقه بزرگ و جنبش بزرگ محسوب می شود
ومزرعه،دراداره وموسسات آموزشی ،درکارخانگی وکارگاه 
خانگی،درصف های طوالنی جستجوی کار،ودرصف های بردگی جنسی 

کودکان برای گذران زندگی،و حتی درهيبت ....وفروش اندام وکليه و
البته چنين درکی ...  . کار،اين نونهاالن دستخوش تاراج سرمايه وحشی و

ازگستره طبقه بعضا با درک ها و اذهان خوگرفته به کاربردمقوالت 
جدامانده ازبسترپويش خود وازبسط مبارزه طبقاتی درگستره 

درک محدودنگرانه ازطبقه ومبارزه طبقاتی که .زمان،جوردرنمی آيد
ه محدوده آن درمراحل انتقالی و آغازين تکوين مناسبات بازتاب دهند

سرمايه داری و برگرفته از جوامع انتقالی با مناسبات وشيوه توليد 
چندوجهی وطبقات گوناگون است،البته با درک های معطوف به محدوده 
های طبقه ومقوالت تعميم يافته سرمايه داری درفازجهانی سازی وجامعه 

ل کار وسرمايه،که درآن همه چيزدرمسيرتبديل جهانی دوقطبی شده حو
شدن به کاال قرارداردو با آن صدها ميليون نفری که محکوم به گرسنگی 
مزمن اند و سرمايه حتی قادربه استثمارمستقيم آنان نيست، نمی تواند 

  .خوانائی داشته باشد
 وقتی ازفعالين کارگری ومعضالت آن سخن می گوئيم بدون روشن کردن 

ين مقوله با مقوله کارگری وطبقه کارگرنهايتا قادرنخواهيم شد نسبت ا
ازعهده گشودن کالف سردرگم معضل رابطه  آن با طبقه 

نهادن خشت اول برسرجای خود هميشه ازاهميت زيادی .کارگربرآئيم
فعال گارگری يا کارگرفعال؟ روشنفکران بيرون .برخورداراست

بقه که آمده اند آنان را ازطبقه،باانجيلی دردست وپيام آور برای ط
ازگمراهی نجات دهند،يا برقراری رابطه بين بخشی ازهم زنجيران با 
بخشی ديگر؟ ودريک کالم برخورد فرقه ای ويا کمونيستی با خود وباطبقه 

ازبيرون وبرفراز ويا ازدرون و برای رفع . ای که متعلق به آنيم؟
رمتفاوتی ازحرکت را هرکدام ازاين ها رويکردها والزامات و بست. گسست؟

  .درمقابلمان می گشايند
  :مارکس ونگاه مارکسی درمورد اتحاديه ها وماهيت تشکل های کارگری

مارکس براين نظربود که سرمايه يک رابطه اجتماعی متمرکزاست 
وباوجود آنکه اساسی ترين شرط هستی وسلطه بورژوازی يعنی انباشت 

ته است،اما سوی ثروت وافزايش سرمايه به کاردستمزدی وابس
که خود (ديگرمعادله يعنی کارگران،به دليل رقابت درونی ميان خود

وجودی که وبا )ازسودجوئی وماهيت رقابت آميزسرمايه ناشی می شود
بقاتی رابسود برخوردارند،قادرنيستند موازنه ط ازنيروی اکثريت اجتماعی

قاء ب:"مارکس برای حل اين معادله چنين بود پاسخ .خود بهم بزنند
- کاردستمزدی فقط به رقابت ميان خود کارگران متکی است

ازطريق تشکل، اتحاد انقالبی خود را "وکارگران می توانند "مانيفست
  ".جايگزين انفراد خود کنند

دربرنامه کمونيستی، ) وهمراه اوانگلس(چنانکه مالحظه می کنيد،مارکس
عليه کليت وقتی ازتشکل پرولتاريا سخن به ميان می آورد،ازمبارزه 

کاردستمزدی به مثابه ستون برپادارنده نظام سرمايه داری سخن می گويد 
ووقتی هم ازتشکل کارگری برای حذف .ونه فقط ازبهبود شرايط دستمزدی

رقابت درونی کارگران صحبت می کند،آن را ظرف اتحاد انقالبی کارگران 
ان که البته مارکس چن.باهدف آماج قراردادن نظام دستمزدی می نامد

 بهبود دستمزد -خواهيم ديد،نسبت به هدف فرعی ويافوری تشکل کارگری
اما باهمه اهميت، آن را وظيفه فرعی اين نوع تشکل . بی تفاوت نيست-ها

اينکه اين نوع تشکل ها درمسيرتکوين خود معموال (ها بشمارمی آورد
ازمطالبات فوری وروزمره شروع می کنند وپيش می روند تغييری دراين 

هم چنانکه تفاوت .نگرش کمونيست ها نسبت به تشکل پرولتری نمی دهد
کارکردی اين نوع تشکل ها دردوره های انقالبی وغيرانقالبی نيزتغييری 

کمااينکه درنظرگرفتن ميزان آمادگی . ماهوی،درکارکرد فوق ايجادنمی کند
 وهزينه ای که کارگران آماده پرداختنش هستند يانه، نيزنمی تواند اين

اين ها فقط برنحوه وچگونگی .اصل بنيادی کمونيستی رامنتفی نمايد
اودرقسمت های ديگرمانيفست ).پيشبردآن اثرگذارند ونه اصل پيوند آن دو

نيزبخوبی روشن کرده که وقتی ازسازمان يابی پرولتری برای سرنگونی 
انقالبی نظام سرمايه داری سخن می گويد،هدفش اوالسازمان يابی طبقه 

وثانيا هدف،حذف نظام کارمزدی است که ) نه مثال پيشروان طبقهو(است
می تواند فقط بتوسط پرولتاريائی که بصورت طبقه متشکل شده باشد 

ودرهمين رابطه است که  فرقه گرائی و سوسياليست های .صورت گيرد
تخيلی راسخت مورد انتقادقرارداده ومی گويد درنزدآنان جای -انتقادی

کشف وشهودخودشان می گيرد،وجای تشکل تدريجی عملکرداجتماعی را 
اوهم . پرولتاريا به صورت طبقه را يک سازمان اجتماعی من درآوردی

چنين سخت کسانی را که  ظرفيت های نهفته درطبقه را برای ايفای نقش 
تاريخی خود دستکم می گيرند وآنرا عاجز وضعيف ونيازمندناجی می دانند 

  .مورد انتقاد قرارمی دهد
پرولتاريا :جائی ديگرازمانيفست درباره مبارزه کارگران می گويددر

مبارزه او عليه بورژوازی :ازمراحل مختلف رشدمی می گذرد
حتی آن مبارزه کوری که بجای هدف قراردادن (باموجوديتش آغازمی شود

مناسبات توليدی، ماشين ها را هدف قرارميداد و کارخانه ها را آتش می 
 منفرد،بعدکارگران يک کارخانه،سپس کارگران يک درابتداکارگران).زد

شاخه صنفی دريک منطقه، عليه سرمايه داری که مستقيما استثمارشان 
  .می کند مبارزه می کنند

بنظرميرسد،که بداهت مبارزه ضدسرمايه داری بصورت خود انگيخته،بين 
کارگروسرمايه دار،بهمان اندازه  بديهی تلقی می گردد که مبارزه يک 

ان اسيرو برده شده برای رهائی ازقل وزنجيرهای بسته شده به دست انس
برده است وکنش معطوف به رهائی،صرفنظرازاشکال -اوانسان. وپايش

خودکنشی دراشکال .وشدت آن،هيچ لحظه ای او را آرام نمی گذارد
بسيارمتعدد ازسطح کارخانه وعليه سلسه مراتب کاروشتاب تسمه نقاله تا 

اجتماعی و -تاانواع  نافرمانی های مدنی.... واعتصاب وکم کاری 
  .تاتظاهرات وشورش ها وقيام های اجتماعی، همواره وجود دارند

وقتی مبارزه ازمرحله مبارزه افراد دربرابرکارفرماهای منفرد به مبارزه 
طبقه دربرابرطبقه بورژوازی فراميرويد به معنای اخص خود به يک 

بارزه طبقاتی يک مبارزه سياسی هرم."مبارزه سياسی تبديل می شود
    صرفنطرازميزان آگاهیدرهرحال". مانيفست-است

وخودانگيختگی،همواره در جامعه سرمايه داری يک مبارزه طبقاتی ويک 
جنبش تاريخی جاری دربرابرچشمان ما جريان دارد که فرقه ها وحاملين 

 اهميت بزرگ.رسالت تاريخی،اصال قادربه ديدن وپذيرفتن آن نيستند
مارکس را بيش ازهرچيز بايد در پرده برداری تاريخی از چهره وظرفيت 

  .نيمه بيداردانست-های نهفته در اين غول نيمه خفته
 خود انگيخته يا -پس اگرمبارزه عليه نظام کار مزدی درهيچ  لحظه ای

 ازمتن هستی اجتماعی بردگان وبردگی نامرئی عصرسرمايه –آگاهانه 
يامی توان به جداکردن ويا جداسازی های نهادينه داری رخت برنمی بندد،آ

  شده توسط نظام سرمايه داری ،مهر تأييد زد و به ستايش ازآن پرداخت؟ 
  وسياسی ) اقتصادی(بيراهه جداسازی مطالبات روزمره

هيچ چيزعجيب ترازانتساب دوگانگی وجدائی ساختاری دو حوزه مطالبات 
،وفی المثل اين )وآگاهانه تیوياخود انگيخ( وسياسی،) دستمزد(اقتصادی
وسازمان های (کاردراتحاديه ها  گويامبارزات دستمزدی وساعاتتصورکه
جاری می شوند و مبارزات سياسی درسطح پيشگامان و )توده ای

درسامانه هائی هم چون حزب ويا درسايرتشکل های اختصاصی ديگر،به 
گر بی شک درنزدآنها مساله حزب طبقه کار.(مارکس وانگلس نيست

چراکه ). ووظايف آن مطرح بوده اند ولی نه براساس جدائی اين دوحوزه
چنين ادعائی به وضوح با هدف اعالم شده آنها وبا همه تالش های 
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تئوريک وعملی آنها که برای ايجاد يگانگی بين جامعه مدنی و جامعه 
سياسی وتمامی مشتقات گوناگون آن صورت می گرفته،وبا اصل 

 درمتن پراتيک طبقاتی،درتناقض بوده و نشاندهنده خودپروری کارگران
درحقيقت .عمق بيگانگی مدافعين اين ادعا با انديشه های پايه ای آنهاست

اين گونه جدائی ساختاری که توسط نظام سرمايه داری انجام شده و 
نهادينه می شودومورد تبليغ وترويج سيستماتيک قرارمی گيرد،بايافتن 

 حتی کارگران درونی شده وبه امری بديهی خصلت بت وارگی دراذهان
وحال آنکه تصديق وتأييد آنها چيزی جزانکار خود .ومسلم تبديل می شود

وخالقيت وقدرت جداشده ازخودو بيگانه ومسلط شده برخودتوسط 
دربينش مارکسی تصديق چنين دوگانگی در تشکل های .کارگران نيست

اما .د واقعی حزب راپرولتاريا هم آنها را مسخ می کند وهم عملکر
دربينش رايج پوپوليستی پذيرش چنين يگانگی درحکم بی معناشدن معنای 
حزب وتعرض به حريم آن تلقی می شود واو را دچاربحران هويت 

  !.ورسالت تاريخی می کند
تئوريک - خوشبختانه هم مارکس وهم انگلس نه فقط درعرصه نظری

گانگی های نهادينه شده مواضع خود را نسبت به اين نوع شکاف ها ودو
جامعه طبقاتی بيان کرده اند،بلکه درعرصه برخورد مشخص با اتحاديه ها 

  .نيزبه روشنی آن را بيان داشته اند
گذشته وحال وآينده اتحاديه های " چنانکه مارکس درسند موسوم به

 مواضع کمونيست ها درمورد 1866ارائه شده به بين الملل اول" کارگری
  : درسه بند به وضوح فرموله کرده استاتحاديه ها را

دربندالف که به گذشته اتحاديه ها وروند پيدايش آنها تازمان حال اشاره 
دارد می گويد،اگربه اتحاديه های کارگری درجنگ وگريزمابين 

احتياج ) برای افزايش دستمزدوکاهش ساعات کار(کاروسرمايه
 فراسوی نظام است،وجودآنها به مثابه عاملين تشکل برای رفتن به

نکته جالب ديگردراين بند .کارمزدی وحکومت سرمايه پراهميت تراست
آنست که اواين دونوع مبارزه را نه دربرابرهم قرارمی دهد ونه درطول 

ورد پای هردوی آن را پابه پای هم ازهمان آغازمبارزات ابتدائی و .هم
  .خودبخودی کارگران مورد تأکيد قرارمی دهد

عيت حال اختصاص دارد،عملکرد اتحاديه ها را بدليل دربندب که به وض
وغفلت اشان ) روزمره(توجه مفرط اشان به مبارزات محلی ومقطعی

ازهدف مهمترمبارزه عليه نظام مزدوری و بردگی مزدی وفاصله 
گرفتنشان ازجنبش های اجتماعی وسياسی مورد انتقاد قرارمی 

 اتحاديه ها درجذب بخش دراين بند وکل قطعنامه هم چنين  محدوديت.(دهد
  ).های گوناگون طبقه گارگررا مورد انتقاد قرارمی دهد

ودربندج،يعنی آينده اتحاديه های کارگری تأکيد می کند جداازاهداف اوليه 
اشان،اتحاديه های کارگری بايد بياموزند که به عنوان مراکزتشکيالتی 

 ميليونی طبقه کارگردرجهت منافع وسيع تروآزادی و رهائی توده های
آنها بايدبه هرجنبش اجتماعی وسياسی که دراين جهت .ستمديده عمل کنند

عمل کنند ياری رسانند وبه مثابه مدافعان ونمايندگان کل طبقه باشند 
  ) نقل قول بااندکی تلخيص.(وچنين هم عمل کنند

خالصه آنکه دراين سند فشرده و ارائه شده به بين الملل اول،مارکس 
اه خود به وظيفه  اتحادانقالبی تشکل پرولتاريا درانطباق با نگ

درمانيفست، دربرخورد با اتحاديه های کارگری بروشنی،هم به هدف 
فوری وروزمره اتحاديه ها اشاره کرده و آنرا الزم ومشروع می داند وهم 

  . هدف مهمتر آنها در مبارزه عليه نظام مزدوری را خاطرنشان می کند
است وگرنه هم مارکس وهم انگلس موضع گيری فوق خط عمومی 

درشرايط گوناگون رونق يا رکودی  که اتحاديه های با آن مواجه بوده 
اند،تأکيدات متفاوتی درمورد دفاع وياانتقاد از آن ابرازداشته اند وگاهی 
لحن وشدت انتقادات آنها تاحد نفی اتحاديه ها وتبديل شدن آن به النه 

 1871مثال مارکس درسال . اشرافيت کارگری هم پيش رفته است
نيم قرن ازعمراتحاديه های :درکنفرانس نخستين انترناسيونال اظهارداشت

کارگری انگلستان می گذرد وازحضوراکثريت کارگران دراين اتحاديه 
فقيرترين . نيست) خبری(ها،که اقليت اشرافی آن را تشکيل داده اند،

 اقتصادی آن ها را توده کارگران که تحول.کارگران درآن جائی ندارند
ومستمندترين .ازدهات به شهرها رانده دراين اتحاديه ها حضورنداشته اند
همين امردرمود .توده طبقه کارگرهرگزبه  اتحاديه راه پيدانمی کنند

ازهرده نفريک نفرعضو اتحاديه کارگری :کارگران شرق لندن صادق است
وارد نمی روستائيان وکارگران روزمزدهرگزبه اين اجتماعات .است
  ".شوند

 60چنانکه اودربرخورد با تجربه .نظر انگلس نيزبهمين شکل بوده است
 می نويسد -بنام اتحاديه های کارگری-سال مبارزه اتحاديه های انگلستان

که شواهد زيادی وجود دارد که طبقه کارگرانگليس،به اين آگاهی رسيده "
وجنبش کنونی .است،که مدت های مديدی درراه غلطی گام برداشته است

که صرفا وقف دستمزدبيشتروساعت کارکمترشده،طبقه کارگر را به دايره 
درقسمت ". شومی انداخته است که هيچ راه فراری ازآن وجودندارد

ديگری ازهمين مقاله می خوانيم که وقت آن نزديک ميشود که طبقه 
 کارگردرک کند که مبارزه اتحاديه ها درشکل کنونيشان،برای دستمزدهای
بيشترخودهدف نبوده بلکه وسيله ای برای هدف غائی خود،يعنی ازبين 

اوحتی درمقاله سيستم دستمزد، درفرازی .بردن سيستم مزدبطورکلی است
درخشان می گويد مبارزه باين شکل نه فقط به سيستم کارمزدی لطمه نمی 

  .زند،بلکه حتی آن را تثبيت می کند
نه انگلس باوجود آنکه تجربه همانطورکه مالحظه می شود، نه مارکس و

وعملکرد نرديک به دوقرن اتحاديه را که اکنون دربرابرما قراردارد،يعنی 
مبارزه برای بهبود نسبی دستمزد درکنار سازش طبقاتی را دربرابرخود 
نداشتند، متناسب باتجربه دوران خود بدقت نقاط ضعف وقوت آن را دنبال 

برهمين اساس آنها .ن می کردندکرده و ومواضع خود را درمورد آن بيا
نگاه انتقادی به عملکرد اتحاديه ها داشتند و دوگانگی موجود درآن راکه 
اين همه برای برخی ازما چپ ها طبيعی تلقی می شود و گاهی مثل نقل 

  . ونبات بکارمی گيريم،برنمی تافتند
محدوديت های فوق که همواره مورد انتقاد مارکس وانگلس بوده 

تجربه .اين مدت آيا بيشترشده اند ياکمتر؟پاسخ البته روشن استاند،درطی 
اين مدت نشان می دهد که اين محدوديت ها بيشترشده و سازش اين گونه 
نهادها با سرمايه  داران نه فقط وجه غالب را تشکيل می دهند بلکه 
بوروکراسی شکل گرفته در اتحاديه ها به يکی ازمهمترين مسائل بحث 

براساس .کارگران آگاه وصاحب نظران چپ تبديل شده استانگيزدرميان 
اين تجربه معلوم می شود که ميل ترکيبی چنين اتحاديه هائی درکنارآمدن 

مطابق اين .باقدرت طبقاتی وآشتی طبقاتی تاچه حد نيرومندبوده است
تجربه اتحاديه درميان کارگران عمال همان نقشی را بازی کرده است که 

ياسی برای بورژوازی بازی کرده وبامانور صرف پارلمان درعرصه س
حول دستمزدها،که آنهم درمجموع با مماشات بسيارهمراه بوده است، 

البته .هدف دوم ومهمترمورد نظرمارکس را بفراموشی کامل سپرده است
آنها درزمان خودنسبت به جمع کردن هردووجه اين مبارزه دراين نوع 

فات آن را مورد انتقاد قرارمی تشکل ها نااميدنبودند وتنها انحرا
والبته درنزدآنها نقش حزب وسازمان های مکمل طبقه نافی انتقاد .(دادند

  ).آن ها ازيک جانبگی اين نوع  سازمان های کارگری نبوده است
اين بحث را باطرح چندين مالحظه دردفاع غيرمشروط ازاتحاديه ها 

  :وپاسخ به آنها  به پايان می بريم
ساله که سنديکا با توجه به محدوديت ها وکارکردتاريخی اش دربرابراين م

نمی تواند ازمنظرکمونيستها الگوی مطلوبی برای مبارزات فرارونده 
جاری کارگران باشد،معموال استدالل می شود که مگردر تجربه تاکنونی 
تشکل ديگری توانسته اند به مثابه آلترناتيو وجای گزين آن مطرح 

که ابتکارات وتالش های کارگران برای ايجاد بشوند؟صرف نظرازاين
تشکل هائی با مشخصات ديگرهمواره وجود داشته وهم اکنون هم وجود 

،اما پاسخ فوق )که پرداختن به آن ازحوصله اين مقاله خارج است(دارند
نمی تواند دفاع مستدل وقانع کننده ای ازدرستی وحقانيت اين نوع تشکل 

اين . دارد الزاما دارای حقانيت تاريخی نيستچراکه آنچه که وجود.ها باشد
عملکرد وتجربه درپيوند با هدف است که مهردرستی ونادرستی رامی 

حرکت به جلوتاريخی ازدل نقد تجربيات گذشته ونفی آنها حاصل می .زند
درتجربه سوسياليسم قرن بيستم نيزهمين مشکل بت واره شدن .شود

ه برسوسياليسم هم اکنون وضعيت راداشتيم که عده پرشماری برتکي
موجود،آن را بطوراستراتژيکی وبعنوان تنها الگوی موجود درتاريخ 

وبعضابامنطق ترجيح بدوبدترو نه برمبنای (مورد دفاع قرارمی دادند
ضرورت مبارزه برای برپاکردن جهانی ديگردربرابرجهان کهن 

" سوسياليسم"والبته بافروپاشی آن توهم،ميزان اصالت آن).طبقاتی
ضمن آنکه برای کسانيکه .وميزان انسجام اين استدالل را بخوبی دريافتيم

نه درصددسهيم شدن درجهان طبقاتی حاکم،بلکه درصدد برپاکردن جهان 
ديگری هستند،استناد به پايداری ساختارهای متعلق به نظام موجودنمی 

برای آنها،آن چه که موجودند بايد جای .تواند استدالل نيرومندی باشد
يش را به آنچه که بايد آفريده شوند می دهد وجان سختی اشکال کهن خو

  .نيزحقانيتی برای آنها فراهم نمی کند
نکته دوم آن است که نقد اتحاديه ومحدوديت های آن،هرگزبه معنای نفی 

ولی به .اهميت وبی توجهی به مطالبات جاری وصنفی نيست ونبايد باشد
نيست حتما درقالب تشکل اين معناهست که مطالبات جاری الزم 

 وبطورکلی آن گونه نهادهائی باشد که پايه خود را بروجود -سنديکائی
اينهمانی مبارزات .ونهادينه کردن شکاف بين دوعرصه مبارزه بنامی نهند

جاری واتحاديه ها،درواقع يکی ازاشکال بت واره شده جهان موجود تحت 
 اگرهمبستگی ازقضاتجربه نشان می دهد که.تسلط بورژوازی است
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واهداف فرامزدی عمل نکند،خود تکيه يک جانبه به دستمزدمی تواند،اين 
گونه تشکل ها را، به تشکل کارگران صاحب امتياز وعامل تفرقه 

  .درصفوف طبقه، وبه نوعی فرقه گرائی  تبديل کند
ونه کم (پس تقد اصلی به اتحاديه ها، درمورد نقش کارکردی آن است

که درجدائی نهادينه شده مبارزات ) بارزات جاریبهادادن به اهميت م
بهمين دليل کارگران .صنفی وسياسی وساختاربوروکراتيک آن نهفته است

فعال وآگاه،هم دردرون آن به راديکاليزه کردن مبارزه کارگران می 
درآنجا که اکثريت بزرگی از طبقه را دربرمی .پردازند وهم دربيرون ازآن 
دن آن و نشاندنش درجايگاه تشکل فراگيروتوده گيرد،به جای الگوقراردا

ای طبقه،به تبليغ و ترويج تشکل های مطلوب ومنطبق با مبارزات جامع 
بگذاردربدترين حالت فرضی،که واقعيت . تروکامل تر کارگران می پردازند

هم ندارد،خود توده کارگران به تشکل های تک مضمونی ومثله شده، 
ه وکمونيست دراين توهم ويکجانبه گرائی دخيل به بندند و کارگران آگا

سهيم )بدون آنکه خود را ازتجربه آنها ونقداين تجربه جداکنند(آنها
چراکه بنياد اين موضع گيری درنزدکمونيستها، باورآنها به مبارزه .نشوند

طبقاتی فرارونده بعنوان يک واقعيت تاريخی وجاری درمقابل چشمانمان 
وازهمين منظر آنها .به اين مبارزه استوپاسخ گوئی تشکل های کارگری 

تحت هيچ شرايطی با نفود ايدئولوژی بورژوازی درميان کارگران همراه 
  .نمی شوند

نکته سوم آن که گفته می شود اتحاديه ها در دوره های انقالبی تبديل به 
اتحاديه ها ويا سنديکا های سرخ می شوند وبهمين دليل بايد به حمايت 

  .ازآن برخاستقاطع وهمه جانبه 
درپاسخ بايد گفت که اوال تبديل شدن آنها به سنديکا های سرخ به عنوان 
قاعده قطعی نيست و بستگی به شرايط وبخصوص حاکميت نفوذ انديشه 

وقوع چنين . وگفتمان سوسياليستی وراديکاليزه شدن مبارزه طبقاتی دارد
،بلکه تحولی دراين نوع تشکل ها،نه بطورطبيعی وحاصل مبارزه خود

تحت تأثيرشرايط بيرون ازخودمی تواند صورت گيرد،که مستلزم پايان 
دادن به شکاف بين مبارزه برای دستمزد ومبارزه عليه سيستم 

وثالثاومهمترازآن،هيچ دوره .. است)يعنی غلبه برسمومات جدائی(مزدی
وبدون وجود چنين . انقالبی ازدوره تدارک وپرورش ماقبل خود جدانيست

ارگران اکثرا دنبال رويدادهاو جريانات بورژوائی کشانده می تدارکی  ک
بنابراين مهم آنست که بدانيم اتحاديه ويا سنديکا دردوران تدارک .شوند

  .وپرورش کارگران چه نقشی را ايفا کرده ومی کند
وباآلخره نکته چهارم آن است که نقدعمومی عملکرداتحاديه ها 

ق کردن آن ويکسان کردن کارکرد و درمسيربلند خويش نبايد به معنی مطل
سودوزيان آن درهمه مراحل ودرهمه کشورها وتحت هرشرايطی 

گاهی ممکن است بطورمقطعی در اين يا آن بخش کارگری ودراين يا .باشد
آن کشور وتحت شرايط مشخصی مزايای سنديکا برمضارآن بچربد 
ودرخدمت فراروی مبارزه کارگران قرارگيرد وتوجه به همين 

يف،ضرورت درنظرگرفتن مالحظات ويژه ای را دراتخاذ تاکتيک ظرا
فی المثل (کمونيست ها ويا فعالين کارگری دربرابرآنها مطرح می کند

مشابه تالش کارگران شرکت واحد درشرايط سخت استبدادی وبی حقوقی 
اقتصادی -مطلق که درچنين شرايطی معموالديوارچينی بين مطالبات صنفی

وباتوجه به اينکه (بااين همه حتی درچنين صورتی. )وسياسی وجودندارد
) تاريخی متفاوت ازسياسی شدن به معنای اخص است-آگاهی طبقاتی

نيزخللی به راستا و مبنای برخورد عمومی فعالين آگاه و کمونيست،که 
مشخصه اصلی آن دفاع ازوظيفه مهمتر است،بدون آنکه منافع فوری 

 وظيفه مستمرنقديک جانبه گی و کارگران راناديده بگيرند،ودرانجام
  .محدوديت اين نوع تشکل ها واردنمی کند

  :خالصه کنيم
می توان برخوردانتقادی به  تشکل های نوع اتحاديه ای را درمحورهای 

  : زيرخالصه کرد
اينکه اتحاديه ها کارگران را اساسا بعنوان فروشنده نيروی کارومبارزه -1

به هدف مهمترمبارزه عليه نظام برای بهبوددستمزدسازمان ميدهند و 
  . کارمزدی بی توجه اند

 محدوديت های اتحاديه وفقدان ظرفيت الزم آن برای پذيرش بخش های -2
که نشاندهنده ....(مختلف کارگری ازجمله کارگران فقيرتروتهيدست ترو

ظرفيت وتنگناهای اين نوع تشکل ها برای قوام دادن به  مبارزات بخش 
  )ستهای مختلف طبقه ا

اين ويژگی ها .خصلت بوروکراتيزه شدن وميل نيرومند سازش طبقاتی-3
سبب شده که اتخاذ تصميمات به نوک هرم ورهبران منتقل شده ونقش 
تصميم گيری درمجامع عمومی به حداقل برسد وبورژوازی نيزبا دامن 
زدن به چنين تمرکزی درخريد رهبران وچانه زنی با آنها درپشت درب 

  . ت باالرا داشته باشدهای بسته دس

تجربه نزديک به دوقرن درمورداين  نوع تشکل ها، معايب فوق را 
  .موردتأکيد قرارداده اند

وباالخره  بايد به تحوالت ساختاری سرمايه داری درنيمه دوم قرن  - 4 
بيستم واوائل قرن حاضراشاره کرد که حتی کارکردتاکنونی اتحاديه ها را 

قليتی ازتوده های مزدبگير را بسوی خود وبدرون که تنها توانسته اند ا
خود جذب کنند وعموما درحد حفظ قدرت خريد و ياافزايش دستمزدعمل 

براساس تحوالت ساختاری سرمايه . کنند،موردسؤال قرارداده است
درفازجهانی سازی،که درآن عدم تمرکزدرمراکزبزرگ توليدی، وافزايش 

روی کارباصطالح منعطف جمعيت کارکنان خدمات وگسترش عظيم ني
بهمراه يک ارتش عظيم جهانی ...وغيرمستقروموقت وپيمانی و

بيکارونيمه بيکار، ازمشخصات آن است،اهميت سازماندهی بيرون 
ازکارخانه ومحل کار،درخيابان ومحالت وخانه ها و مدارس ومراکز 

- را درکنارنقش جنبش های اجتماعی...آموزشی وادارات وبيمارستان ها و
تی گوناگون،که دردوران اتحاديه گرائی مورد بی توجهی قرارمی طبقا

بديهی است که ضرورت حضور وسازمان .گرفتند،برجسته تر کرده است
يابی پرولتاريا به عنوان طبقه ای جهانی و با چنين گستره ای جهانی، 

واين . برای دفع تعرض عمومی وسراسری سرمايه داری حياتی است
ان تشکل هائی است که بتوانند درعين دفاع ازمنافع کارالبته نيازمند آنچن

ويژه ودست آوردهای اين يا آن بخش کارگری، دربرابرتعرض همه جانبه 
سرمايه جهانی ودامن زدن به رقابت ميان نيروی کاردرمقياس جديد، 
ازمنافع عمومی و مشترک همه مزدوحقوق بگيران وبيکاران وآنان که 

آنهائی که حتی باوجود کارازدريافت بکارموقت ونيمه وقت مشغولندو
محرومند به دفاع برخيزد وهمبستگی الزم را درمقياس )کارخانگی(دستمزد

مثال دفاع ازاستاندارد زندگی .کشوری وجهانی فراهم آورد
ودستمزدکارگران اروپائی،درعين حال مستلزم حمايت آنها ازافزايش 

رگران موقت ونيمه دستمزد کارگران چينی ويا هندی درمقياس جهانی و کا
بديهی است که ابرازهمبستگی با چنين .درمقياس داخلی است...بيکارو

مقياسی را نمی توان با تکيه صرف به تشکل هائی که تنها به حفظ 
وازقضا اهميت واقعی .وياافزايش دستمزد خودمی انديشند فراهم ساخت

يافتن بحث اتحاديه ها وميزان کارآئی آنها درجهان امروز نيزدرضرورت 
اشکالی متناسب با آرايش امروزی نيروی کارو برای پوشش دادن به  

  . مبارزات ومطالبات مشترک در چنين گستره ای متنوع است
باتوجه به محدوديت های برشمرده شده دراتحاديه وتاآنجا که اين نوع 
تشکل ها برای حفظ قدرت خريد ويا افزايش دستمزدها مبارزه می 

که (دارای استقالل رای دربرابرکارفرماودولت هستندو) ونه مماشات(کنند
بديهی است  )بگمان من(،)البته هنوزبه معنای استقالل طبقاتی آنها نيستند

آنها درعين حال که  .حمايت کمونيست ها ازآن می تواند مشروط باشد
ازمبارزات واعتراضات آن حمايت می کنند،امادرهمان حال محدوديت 

ادقرارمی دهند ودرراستای راهبردهای عمومی هايش را نيز مورد انتق
خود يعنی تقويت روند انتقال تصميم گيری ها به بدنه و مجامع 
عمومی،تقويت دموکراسی مستقيم،کاستن ازسلسله مراتب بورکراتيک 

ومخالفت بامذاکره درپشت درهای بسته وتبليغ " رهبری"واختيارات 
ودفاع ازسايرجنبش ....وترويج برای امرمهمتر فرارفتن از کار مزدی و

های طبقاتی واجتماعی ،سعی ميکنند تا آنجا که می توانندازيک جانبگی 
اين نوع تشکل هابکاهند وآنرا بيش ازآنکه درخدمت بورژوازی باشد، 

  .درخدمت منافع  مبارزه طبقاتی کارگران قراردهند
اما رويکرد اصلی کمونيست ها قاعدتابايد تقويت و دامن زدن به تشکل 

بديهی است که . ای ترازنوينی برای جامعيت مبارزه کارگران باشده
تشکلهای توده ای را توده کارگران می توانند بيافرينند،وتشکل توده ای 

بهمين دليل آنها بجای آنکه .امری نيست که دست سازکمونيستها باشد
بصورت مصنوعی ودست سازوبه نيابت ازتوده کارگران تشکل بيافرينند، 

د اوال حول مشخصات  اصلی ومهم تشکل های متناسب با می توانن
مبارزات کارگران، يعنی تشکل هائی که ضمن توجه به مطالبات جاری و 
فوری آنها،دارای ظرفيت الزم برای فراروی بسوی مطالبات ناظر به نفی 

وثانيا به .نظام مزدی باشند،متمرکز شوند وآنرا تبليغ وترويج کنند
ای شکل دادن به چنين تشکل هائی دامن بزنند ابتکارهای توده ای بر

وازآن حمايت کنند وتجربيات بدست آمده درنقاط ديگر را دراختيارآنها 
وبدانند که مسيردست يابی به آنها تنها دردل مبارزات جاری و .قراردهند

  . هم اکنون موجود وبربسترتجربيات کارگران می گذرد
وهم حوزه ) دستمزد(توجه مشترک هم به عرصه مبارزه اقتصادی

سياسی،توجه به خودويژگی های قشرهای گوناگون طبقه بزرگ 
مزدوحقوق بگير درتشکل يابی های آنها  ونيزارتش عظيم 
بيکاری،والجرم درنظرگرفتن اشکال پلوراليستی تشکل ها،بهره گيری 
ازتجربيات جهانی جنبش های کارگری،رويکردجنبشی دربرخوردبا تشکل 
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له با ساختارهای هرمی وسلسه مراتبی وتأکيد يابی ها،يعنی مقاب
برسازماندهی افقی دربرابرسازماندهی عمودی ونقش مجامع عمومی 
ودموکراسی مستقيم، تأکيد برماهيت ونقش سخنگوئی نمايندگان تاتصميم 
گيری وايفاء نقش رهبری آنها،تأکيد برفراخوانی و برچرخش نمايندگان 

 وگزارش دهی مداوم آنها ومقابله با سنت رهبران جاخوش کرده
وپيشبردهمه اينها  بربسترمبارزات جاری وهم اکنون موجود ازاهميت 

  .زيادی برخورداراست
بگمان من کمونيست ها بيش ازآنکه خود را دراين يا آن تشکل زندانی 
کنند،درهمه تشکل های توده ای و درراستای موازين باالحضورفعال دارند 

يابی کليت يک طبقه متکثروپلوراليستی ومی دانندکه وقتی ازسازمان 
سخن می گويند،بايد بدون قراردادن پيش شرط های بازدارنده 
ومضرومتفرق کننده،ازائتالف وهمکاری همه تشکل ها حول مطالبات 
مشخص، دفاع کنند ومی دانند که همه کارگران را نمی توان با يک فرمان 

بهمين دليل .ريختبه صف کرد و هم چون سيب زمينی دريک کيسه گونی 
است که ارتشکلِ  تشکل ها وازجنبشِ  جنبش ها سخن می گويند وتأکيد 
دارندکه ازفروافتادن دردام چاله منازعات اساسنامه ای وتشکل سازی 
وتشکيالت سازی ازباال وپالتفرم های آنچنانی،بجای دادن خصلت فروم 

. رهيزکردگونه وتکيه برگفتگوواقناع وتوافق وهمکاری واتحاد، بايد پ
يک گام -همانطورکه مارکس دربرنامه گوتا می گويد–برای کمونيست ها 

آنها .برتری دارد)تفرقه بر انگيز(عملی درپيشبرد جنبش به ده ها برنامه 
ازجاری شدن گفتمان تماميت گرا وتخطئه گرايانه ودشمن تراشی های 

آنها شأن وجوديشان و .مصنوعی درصفوف کارگران وفعالين بيزارند
هنرشان درمقابله با تفرقه افکنی وکاناليزه کردن اختالفات ازطريق 

انديشه،برای پيوستن به شط بزرگی بنام -انتقاد وپراتيک-همکاری
آنها براستی ازاين .پرولتاريا به مثابه يک طبقه متکثر وپلوراليستی است

نزدمن است،بشتابيد " حقيقت مطلق"همه آوازه گری که 
رسيدنی است که چه کسی به اين خودبرگماردگان پ.تارستگارشويدبيزارند

ومتوليان پرولتری چنين رسالتی را که ازسوی طبقه سخن بگويند ارزانی 
داشته است؟ اگراين رسالت زدگی ها ازجنس اشراقات والهامات آسمانی 

اگر خود را . نيست پس ازجنس چيست؟ راه الهام شده ای وجود ندارد
 طبقه داشته باشيم وبدانيم که ديالتيک بخشی ازطبقه بدانيم ودرداتحاد

ارتقاء آگاهی به مثابه يک روند است ونقطه عزيمت همان نقطه پايان 
نيست، واگرقصد تغييرجهان وواقعيت های تلخ را داريم، واگر عزم غلبه 
بررقابت های درونی طبقه را داريم آنگاه روشن می شودبايد مشترکا 

 جستجو با مشارکت خوِدکارگران پاسخ برای تغييرجهان اقدام کنيم ودرحين
درغيراينصورت فقط نقش وکالی تسخيری پرولتاريا  . های الزم را پيداکنيم

  !.  را ايفاء می کنيم
برمبنای اين رويکرد،بهمان اندازه که تأکيد برجدائی مبارزات صنفی 
وسياسی يک رويکرد نادرست وفرقه ای است،بهمان اندازه برخورد 

  باسنديکاو باکارگرانی که خواهان آن هستند،ويا سيخکی ويک جانبه
ايجاد تشکل های دست ساز،عدم تحمل پلوراليسم کارگری وامتناع 

نقد،ايدئولوژيک ويا پرنسيپی کردن زودرس اختالفات -ازسياست همکاری
همه همه ازمظاهرفرقه گرائی ونبردبرسرقدرت وکسب فرادستی توسط ...و

   ناتمام             .يش استاين يا آن فرقه واين يا آن گرا
 "فرقه گرائی، معضلی بزرگ برای سازمان يابی طبقاتی"بخش دوم اين نوشته به 

  86-11-28- 17.02.08  . اختصاص دارد

................................................. 
 

  !اطالعيه کميته مرکزی سازمان
 وقتی جنايت حد و مرز نمی شناسد

 عقوب مهرنهاد تالش کنيمبرای نجات جان ي
دادگاه شرع اسالمی زاهدان به رياست قاضی نکونام برای يعقوب مهرنهاد 
روزنامه نگار و دبير انجمن جوانان صدای عدالت که در شش اريبهشت 

جوانان پرسشگر؛ مسئولين «  پس از برگزاری همايش ساالنه ١٣٨٦
دستگير شده بود به همراه پنج نفر ديگر از اعضای اين انجمن  » پاسخگو

انجمن صدای عدالت نهادی مستقل و فرهنگی است که . حکم اعدام صادر کرد
 با مجوز رسمی فعاليت خود را در سيستان و بلوچستان آغاز کرده ١٣٨١از
جوانان « اين انجمن عالوه بر همايش های ساالنه تحت عنوان .  بود

تر، زبان، به برگزاری کالس های کامپيو» پرسشگر، مسئولين پاسخگو
طراحی و نقاشی مبادرت می کند و دارای کميسيون های تخصصی زنان؛ 

يعقوب . دانش آموزی؛ دانشجوئی؛ فرهنگی؛ هنری و تحقيق و پژوهش است

در » مردم ساالری« مهرنهاد عالوه بر دبيری اين انجمن سرپرست روزنامه 
  . استان سيستان و بلوچستان بود

 سياسی و فرهنگی که به مبارزه سياسی صدور حکم اعدام برای اين فعال
مسالمت آميز در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی اعتقاد داشت و در 
بسياری از گردهمآيی های اين انجمن مقامات استانی نيز شرکت می کردند، با 

  . ناباوری شديد و نگرانی گسترده در استان مواجه شده است
در بسياری از سخنرانی ها و نوشته واقعيت اين است که يعقوب مهرنهاد 

هايش همواره بر مبارزه سياسی و مسالمت آميز در استان تاکيد کرده بود و 
  .از اينرو نمی توان او را وابسته به جريانات مسلحانه و يا حامی آن ها دانست

صدور حکم برای اين فعال سياسی و فرهنگی که که تمامی فعاليت هايش در 
ات استانی بوده است، نشانه ای از سياست سرکوب گری انجمن با مجوز مقام

اين سياست در چند سال گذشته با موج گسترده . تمام عيار در بلوچستان است
دستگيری ها و اعدام های وحشيانه و يا به گلوله بستن جوانان در جاده ها  و 

در . با قطع دست و پای پنچ جوان بلوچ در چند ماه پيش دنبال شده است
متهم شده » جنداهللا« موارد، اعدام شده گان به حمايت و يا همکاری با تمامی

  .اند؛ بی آن که ضرورتأ مدرکی برای اين اتهامات وجود داشته باشد
اما صدور حکم اعدام برای يعقوب مهرنهاد که فعالی فرهنگی است و با 
ميارزه مسلحانه نيز مرزبندی داشته است، بيان کيفيت جديدی از سرکوبگری 

مسئولين قضايی و امنيتی رژيم بر اين باورند که هر . رژيم در بلوچستان است
نوع فعاليت از سوی جوانان بلوچ و هر نوع دفاع از هويت ملی و فرهنگی 
خلق بلوچ بايد قاطعانه  سرکوب شود تا از اين  طريق بتوان بر مردم اين 

  .استان حکومت کرد
ز هر چيز اين ادعای طرفداران چنين تالشی از سوی مقامات استانی بيش ا

مبارزه مسلحانه در استان را تقويت می کند که هيچ  نوع فعاليت و مبارزه ی 
سياسی با اين رژيم امکان پذير نيست و حکومت اسالمی فقط زبان گلوله را می 

تقويت چنين گرايشی عمأل راه را برای پيوستن جوانان بلوچ به جرياناتی . شناسد
  . انه در استان در دستور کارشان است، را هموار می سازدکه  فعاليت مسلح

در عرصه های " شهرياری ـ دهمرده " بررسی سياست های استانی باند 
گوناگون نشان می دهد که تالش اين جريان بر سرکوب همه جانبه و تمام عيار 

آن ها با مستمسک  قرار دادن تالش امريکا . مردم بلوچ استوار گشته است
زماندهی عمليات ايذايی در بلوچستان و تالش برای حمايت از برای سا

گروهای مسلح، سرکوب همه جانبه مردم بلوچ  را در دستور قرار داده اند، 
  .سياستی که عمأل حمام خون در استان به راه انداخته است

پيشبرد چنين سياست خطرناکی حتی اگر در کوتاه مدت نتايج دلخواهی برای 
از آنجا که .اشد در بلند مدت به شدت خطرناک استحاکمان  داشته ب

سازماندهندگان چنين سرکوب وحشيانه و تمام عياری اوأل زير نقاب هويت 
شيعی و سيستانی عمل ميکنند  و ثانيا  در اين مورد مشخص، فردی را به 
مسلخ گاه می برند که فعاليت سياسی و فرهنگی شفاف و قانونی داشته است، 

 شيعه –ی کنونی استان از يک سو به اختالفات مذهبی سنی اين امر در فضا
به شدت دامن خواهد زد و از سوی ديگر کينه و نفرت ميان مردم بلوچ و 

گسترش و عمق يابی . سيستانی ها را عميق تر و نگران کننده تر خواهد کرد
کينه ها و اختالفات مذهبی و قومی در استانی که گرايشات متفاوت مذهبی و 

در آن غلبه دارد و به دليل مرزی بودن آن ، مورد توجه سلطه گران قومی 
  .آمريکايی است، می تواند جهنمی واقعی در استان ايجاد کند

برای جلوگيری از اين وضعيت به شدت خطرناک و برای نجات جان جوانی که 
روشن . گناهی جز دفاع از هويت ملی خود نداشته بايد با تمام قوا تالش کرد

شای اين سياست به شدت خطرناک سرکوبگرانه و تالش برای نجات است اف
جان يک جوان بی گناه وظيفه ی تمامی آزاديخواهان و نيروها و سازمان های 

کشاندن اين موضوع به رسانه های بين المللی و مددخواهی از . سياسی است
سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر حداقل تالشی است که می تواند هم 
جان يک جوان را نجات دهد و هم فشار بر سرکوبگران لجام گسيخته  در 

نبايد گذاشت اعدام های وحشيانه و سرکوب . بلوچستان را افزايش دهد
  . ددمنشانه خلق بلوچ در سکوت انجام گيرد

سازمان  ما اعتقاد دارد که صدور احکام جنايتکارانه ای از اين دست ، بار 
ی  را در تداوم ستم ملی در کشور کثيرالمله ايران ديگر ماهيت جمهوری اسالم

اين سياست سرکوبگرانه و شوونيستی عالوه بر بلوچستان . جلوه گر ميسازد 
نيز دنبال ميشود ... ، در کردستان ، خوزستان ، ترکمن صحرا ، آذربايجان و 

ما معتقديم که بدون رفع کليه مظاهر ستم و تبعيض ملی در ايران نميتوان . 
ی  از دمکراسی و حفظ وحدت آزادانه و داوطلبانه  مليتهای ساکن ايران سخن

از اينرو مبارزه برای آزادی و برابری بدون دفاع از خواستهای . بميان آورد
ما  از همه نيروهای حقيقتا . عادالنه  اقليتهای قومی و مذهبی  ، معنايی ندارد 

ود را به تشديد سرکوب آزاديخواه دعوت ميکنيم که فعاالنه صدای اعتراض خ
  .اقليتهای قومی و مذهبی بلند کنند 

        زنده باد آزادی، زنده باد برابری                                     
 )راه کارگر (    سازمان کارگران انقالبی ايران                              

 ٢٠٠٨ فوريه ١٩ – ١٣٨٦ن  بهم٣٠                                            

.................................................  
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  پيرامون ويژگی های ظرف تشکل يابی طبقه کارگر
  و اختالفات کميته هماهنگی

 تلويزيون برابری ميزگردی پيرامون ظرف تشکل يابی طبقه ی –راديو 
  . کارگر ايران برگزار کرد 

ی و آقايان سعيدمقدم ، بهزاد سهرابی و در اين ميزگرد خانم مريم محسن
بهروز خباز از ايران و رفيق محمد رضا شالگونی از اروپا شرکت داشتند 

 .  
بی شک . در زير بر گرفته ی نوشتاری اين ميزگرد را می خوانيد 

نارسائی صدا و در مواردی بم بودن آن باعث نامفهومی بعضی واژه ها 
مفهوم آمده که ممکن است همان واژه شده و بناچار جايگزينی نزديک به 

ی گوينده نباشد از پيش پوزش اين پيش آمد بيرون از اراده را بر خود 
  . بايسته می دانيم 

  برای اين ميزگرد از خانم مريم محسنی و آقايان سعيد مقدم،  :برابری
بهزاد سهرابی، بهروز خباز و هم چنين آقای محمد رضا شالگونی دعوت 

 تلويزيون - از اين دوستان شرکت کننده که دعوت راديوکرديم و اکنون
. برابری را پذيرفتند و در اين ميزگرد شرکت می کنند، تشکر می کنيم 

  : مايليم که بحث را با خانم مريم محسنی آغاز کنيم 
خانم محسنی شما بطور مختصر بفرمائيد که اصوًال فکر می کنيد ظرف 

ئی بايد داشته باشد؟ و در اين تشکل يابی چه چيزيست و چه ويژگيها
شرايط فعلی که طبقه ی کارگر برای اتحاد و همبستگی خودش شروع به 
مبارزه کرده و ما می بينيم که در سالهای اخير جوانه هائی از تشکل های 

  مستقل کارگری شکل گرفته؟ شما در اين رابطه چه نظری داريد؟ 
ندگان عزيز تلويزيون  من هم متقابًال خدمت شما و بين :مريم محسنی

من فکر می کنم که در مورد تشکل يابی . برابری سالم عرض می کنم 
 –طبقه کارگر در وضعيت فعلی بايد روی ايجاد تشکل های توده ای 

البته در مورد اين ظرف و چگونگی و . طبقاتی کارگران تاکيد بگذاريم 
ی منته. ويژگی هايش بحث هائی در سطح جنبش کارگری شده است 

بايستی يک مقدار بيشتر اين ويژگی ها را مطرح کنيم و روی آنها دست 
وقتی که ما صحبت از ُکل های طبقه کارگر می کنيم بطور ويژه . بگذاريم 

و در اين شرايط، بيشتر منظورمان تشکل های توده ای طبقه کارگر هست 
ويژگيهای تشکل های توده ای در واقع از وضعيت موجود جنبش . 

در چند سال اخير و بطور مشخص يکی سنديکای .   در می آيدکارگری
شرکت واحد را بعنوان يک تشکل توده ای طبقه کارگر داشتيم و هم چنين 
در چند ماه گذشته شاهد حرکت های کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه 

می شود گفت که تشکل . برای ايجاد سنديکای کارگران اين کارخانه بوديم 
ر هفت تپه در واقع موجود است، منتهی هنوز نام گذاری کارگران نيشک

خاصی روی آن نشده يا بهتر است بگوئيم هنوز بطور رسمی اعالم 
وقتی به مطالباتشان نگاه می . ولی واقعًا وجود دارد . موجوديت نکرده 

کنيم ، آن اراده ی کارگری را که فقط می تواند محصول يک تشکل باشد 
البات نشان می دهد که اقتدار کارگری در مقابل سطح مط. را می بينيم 

. دولت و مديريت ، کارفرما و سرمايه داران در اين شرکت تقويت شده 
 رفاهی و در حد شرکت نيشکر نيست و –سطح مطالبات هم صرفًا صنفی 

حتی فراتر از آن مطالباتی مطرح شده که در چند سال اخير بی سابقه است 
گران نيشکر هفت تپه خواهان جلوگيری از فروش مثًال می بينيم که کار. 

اين مطالبه چيست ؟ اين مطالبه در واقع . زمين های کارخانه هستند 
می خواهند زمين ها فروخته . بشکلی در افتادن با مافيای شکر هم هست 

. نشود بخاطر اينکه بيکاری بوجود نيايد يا کارخانه نيشکر بسته نشود 
.  رفاهی باالتر رفته -البات از سطح صنفیاينها نشان می دهد که مط

يعنی . منتهی نمی شود گفت که اين وضعيت عمومی جنبش کارگری است 
وضعيت عمومی تشکل هائيست که موجود است يا آنهائی که در محيط 

  .های مختلف در حال شکل گيری است 
می شود گفت که اين عالی ترين سطح تشکل يابی طبقه کارگر می تواند 

اٌما در بخش های مختلف طبقه . بهر حال چنين چيزی وجود دارد . باشد 
ی کارگر هم ما شاهد تحرک های جديدی برای رفتن بپای تشکل های 

  . جديد هستيم 
آقای مقدم خدمت  شما هم سالم عرض !  با تشکر از خانم محسنی:برابری

می کنيم و ممنون می شويم که نظر شما را هم در رابطه با ظرف تشکل 
ظرف اين تشکل يابی از نظر شما چيست و چه . يابی طبقه کارگر بشنويم 

  ويژگيهائی بايد داشته باشد ؟
من .  من هم خدمت شما و بينندگان تان سالم عرض می کنم   :سعيد مقدم

هم ادعا دارم که ظرف تشکل يابی طبقه کارگر بايد يک ظرف توده ای 
کران و فعالين کارگری بدست و اين با اراده ی تعدادی از روشنف. باشد 

به نظر من بايد در وضعيت پيش آمده تضادهای موجود درون . نمی آيد 

جامعه ی سرمايه داری يک مقداری تعميق پيدا کند و بيشتر از اين تعميق 
بخاطر . در شرايط موجود کارگران کمتر به تشکل يابی تن می دهند . يابد 

 که بقدری بر کارگران فشار آمده همين محدود کارخانه هائی را می بينيم
مثل هفت تپه و شرکت واحد و بعضی کارخانه ها که در . که جمع شده اند 

برای . مبارزه هستند منتهی بشکل بسيار پراکنده و بدون ارتباط با همديگر
ظرف تشکل يابی کارگران بشکل توده ای بايد آن چيزی از تشکل ها ی 

کارگران بايستی بدنبال آن .  ن است موجود باشد که دلخواه خود کارگرا
اٌما در شرايط موجود طبقه . بروند و تشکل های خودشان را درست کنند 

فشار . کارگر و البته در ابعاد وسيع کمتر به چنين تشکل هائی تن می دهد 
در کارخانه ها خيلی به آنها فشار . روی طبقه ی کارگر بسيار زياد هست 

قت و يک سری کارهائی که دولت و کارفرما ها قرار دادهای مو.  می آيد 
کرده اند، کارگران را آنچنان در مخمصه و فشار قرار داده که برای تن 

هفتاد تا . دادن به هر نوع تشکل يابی بالفاصله عذرشان را می خواهند 
هشتاد درصد  کارگران قرار دادی کار می کنند و اين مساله باعث می 

 توده ای در کارخانه هائی که کار می کنند، شود که کمتر به تشکل های
  . تن بدهند

به نظر من اين اراده گرايانه نيست که هر موقع تصميم گرفتند تشکل 
بنظر من هنوز بايد تضادهای درون جامعه سرمايه داری . درست کنند 

بيشتر تعميق پيدا کند و خود بخود کارگران را متشکل کند و بيشتر به 
ارگران در شرايط موجود همين کار را می کنند که االن ک. مبارزه بکشاند 

از جمله و بطور مشخص االن در الستيک . ما در جاهای مختلف می بينيم 
مبارزاتشان پراکنده است و در ارتباط با هم . سازی البرز دارند می کنند

هر کدام کارفرمای مشخص خودشان را که روبروی خود می بينند . نيست 
کارگران کارخانه ای که دارد کار می کند زياد . ر می دهند مورد توجه قرا

من فکر می . توجهی به کارخانه بغل دستی که در حال بحران هست ندارند
کنم که نقش فعالين کارگری در اين شرايط درکمک به تشکل يابی کارگران 

اين فعالين بايد کمک کنند که بين کارگران . بايستی مقداری برجسته شود 
ط بوجود بيايد و يا بخش های مختلف طبقه ی کارگر ارتباط بگيرند و ارتبا

بيشتر بايد دنبال . حداقل پيشروان آنها را با هم مرتبط و متشکل کنند 
تشکل های توده ای طبقه ی کارگر بود که خانم محسنی هم گفتند و می 

من فکر می کنم که تنها راهی که می تواند طبقه ی کارگر را . شناسند 
شکل کند و بهم پيوند بدهد ، تشکل های توده ای طبقه ی کارگر است مت

که در شرايط موجود هنوز ظاهرًا کارگران بدليل فشارهائی که به آنها می 
  . آيد کمتر تن به آن می دهند 

با تشکر از آقای بهزاد سهرابی .   خيلی ممنون آقای سعيد مقدم :برابری
ا پذيرفتند و در اين گفتگو شرکت  تلويزيون برابری ر–که دعوت راديو 

آقای سهرابی شما که خودتان از : می کنند، نظرايشان را می خواهيم 
فعالين کارگری هستيد و از نزديک با تشکل های نوپای کارگری برخورد 
داشتيد ، در شرايط فعلی ظرف تشکل يابی طبقه ی کارگر را فکر می کنيد 

شد و چه اشکالی می تواند بخودش که ازچه ويژگی هائی بايد برخوردار با
  ؟ .بگيرد 

من سالم داشتم به دوستان عزيز و بينندگان تلويزيون   :بهزاد سهرابی
قبل از اينکه جواب سئوال شما را بدهم يک توضيح خيلی . برابری

مختصری در مورد وضعيت کنونی طبقه ی کارگر در ايران را خدمتتان 
د طبقه ی کارگر در شرايط همانطور که اطالع داري. عرض می کنم 

امروزی اش کامًال متفاوت باگذشته خودش قرار دارد،  چه از نظر کميت 
اگر از نظر آماری نگاه کنيد ، طبقه ی کارگر به . و چه از نظر کيفيت 

و از . تعداد زيادی و بخاطر پيشرفت سرمايه و تعداد جمعيت، رسيده است 
 کار خودش قرار گرفته ولی نظر کيفيت هم هر چند باصطالح در مقدمات

اٌما با توجه . به نسبت دهه های گذشته، آگاهی طبقاتی خودش را باال برده 
به کل اين مساله، ما می دانيم که امروز کارگران در شرايط خيلی مشقت 

تعداد زيادی از کارگران تحت . بار از نظر معيشتی دارند زندگی می کنند
مضاء توی مراکز کارگری دادند کار عنوان قرار دادهای موقت و سفيد ا

متاسفانه در قبال اين تعداد دوستانی که در مراکز کارگری . می کنند 
شاغلند، ميليونها نفز از دوستان ديگران بعنوان کارگران بيکار خارج از 

خود اينها . مراکز کارگری هستند و باصطالح دنبال کار می گردند 
عالوه بر اين . ران بوجود آورده معضالت خيلی عميقی برای کارگران اي

باز هم می بينيم که در مراکز توليدی توی ايران، اخراج سازی کامًال  يک 
پيدا  کرده و هر وقت کارگران بهر دليلی بخواهند از " قانونی" روند 

حقوق اوليه خودشان دفاع کنند؛ متاسفانه بالفاصله با همکاری کل 
ا را راحت سرکوب و اخراج می کنند ارگانهای دولتی مثل وزارت کار، آنه

از نظر معيشتی متاسفانه کارگران ايران در سطح خيلی پائينی زندگی می . 
با ظرفيت يکصد و هشتاد و سه هزار تومانی ، طبيعتًا يکی زندگی . کنند 

با توجه باين مساله و توضيح . در زير يک سقف هم غير ممکن شده 
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جه به سرکوب های متعددی که شما اولی که خدمتتان عرض کردم و با تو
نمونه زنده اش را در مورد شرکت واحد و بعد کارگران شرکت نيشکر 
هفت تپه و ديگر مراکز تولدی ايران شاهد بوديد ، طبقه کارگر هنوز و به 

اين عدم سازماندهی طبقه ی . اين داليل  نتوانسته خودش سازماندهی کند 
  جه به مراحلی که از نيازهای کارگر با توجه به سرکوب ها و با تو

خاص صنفی و اقتصادی خودش، با همديگر پيوند خورده و عجين شده 
متاسفانه امروز خواست اوليه طبقه کارگر باتوجه به تدافعی بودن . است 

 به داليلی که خدمتتان عرض –حرکت های کارگری توی ايران، نتوانسته 
ا راهی که کارگران بتوانند بنظر من تنه.  خودش را سازماندهی کند–کردم 

از ابتدائی ترين خواست خودشان يعنی مطالبات صنفی واقتصادی دفاع 
کنند، طبيعتًا تشکل های توده ای کارگری به عنوانی که خودشان می 

خوب طبيعتًا وظيفه ی فعالين کارگری در قبال اين .خواهند، خواهد بود 
ان انتخاب می کنند، تشکل های توده ای کارگری جدا از اسمی که خودش

اينست که می توانند يک سمت و سوی طبقاتی به نيازهای آنی و صنفی 
کارگری بدهند که در آينده ی نه چندان دور اين مطالبات صنفی بتواند به 
يک مطالبه سياسی تبديل شود و طبقه کارگر با يک افق و دور نمای 

بارزات را ادامه جديدی مبارزاتش را پيش روی قرار دهد و بتواند اين م
ولی امروز آنچه می بينيم  اينست که خواست ها کامًال صنفی است . بدهد

و اين خواست صنفی بنظر من کامًال عادالنه است و تا زمانيکه کارگران 
از اين حقوق اوليه خودشان و گرفتن حقوق معوقه شان و آنچه که امنيت 

 دورنمای جديدی وجود شغلی شان را تامين می کند، دفاع می کنند طبيعتًا
آنچه را که کليه دوستان و پيشروان و فعالين آگاه کارگری برای . ندارد

تشکل های ايده آل طبقه ی کارگر در دستور کار خودشان قرار داده اند ، 
تنها ايجاد . امروز و با توجه باين شرايط در اين جامعه غير ممکن نيست 

نافع صنفی آنها دفاع کند ، تشکل های مستقل که بتواند از خواست و م
طبقه ی کارگر هم می داند که برای اينکه . خواست طبقه ی کارگر است 

بتواند خواست های صنفی اش را بدست بياورد ، تنها راهش ايجاد تشکل 
ولی متاسفانه و متاسفانه بخاطر شرايطی که در . های کارگری است 

جدی آن است ، ما غير ايران حاکم است که سرکوب يکی از عوامل کامًال 
از شرکت واحد يا بچه های نيشکر هفت تپه که اينرا در دستور کار 

هر چند که اين امر . خودشان گذاشته اند، طبيعتًا چيز ديگری نداشته ايم 
غير ممکن نيست ولی خيلی سخت است ، اٌما ما اميدواريم که کارگران در 

ارند و طبيعتًا اين نيازها آينده ی نزديک با توجه به نيازهای مبرمی که د
در درجه ی اول خواست های صنفی شان است ، تشکل را در دستور کار 

در آنصورت ما می توانيم يک دور نمای عالی برای . خودشان قرار دهند 
جنبش کارگری ايران مد نظر داشته باشيم ، طبيعتًا تا زمانيکه کارگران 

دی درمراکز کارگری بطور پراکنده و هر کدام جدا و بصورت انفرا
خودشان از حقانيت و مطالبات خودشان دفاع می کند، هميشه با شکست 

امروز اگر ما بعنوان طبقه کارگر ايران بتوانيم حول . مواجه خواهند شد 
مطالبات صنفی و اقتصادی خودمان جمع شويم و اين تشکل را ظرقی قرار 

در آن سازماندهی بدهيم که بتوانيم آن خواست های طبقاتی خودمان را 
کنيم، خواهيم توانست يک دور نمای عالی برای جنبش کارگری ايران 

  . داشته باشيم 
آقای خباز از شما تشکر می !   خيلی ممنون آقای بهزاد سهرابی :برابری

کنم که دعوت تلويزيون برابری را پذيرفتيد و در اين گفتگو شرکت می 
ختلف تشکل های طبقه کارگر و دوستان اشاره داشتند به اشکال م. کنيد 

در هر حال می خواستيم شما . اهميت توده ای بودن و فراگير بودن آن 
اشاره ای داشته باشيد که از نظر شما ظرف تشکل يابی طبقه کارگر چه 

  . ويژگيهائی در شرايط فعلی بايد داشته باشد
  
  

تباط با در ار. ممنون از فرضتی که بمن و دوستانم داده شد : بهروز خباز
بحث تشکل يابی ، بنظر من يک سری پاش و آشوب هائی در اين رابطه 
عمل می کند که الزم است من آنها را بعنوان چندين پارادوکس با نگاهی 

بايد نگاهمان، بنيش مان، عملکردمان و . تأمل برانگيز توضيح دهم 
ابی ديدگاهايمان در يک محيط واقعی، عينی و زمينی در ارتباط با تشکل ي

ما بايد بستر سازی در ارتباط با تشکل يابی . کارگران جاری شده باشد 
ما بايد در اين ارتباط . کارگران را در يک محيط واقعی و زمينی ببينيم 

ما تا با . مکانيسم های ارتباط با توده های کارگران را کشف بکنيم 
مستلزم حرکت کارگران ارتباط نداشته باشيم ، نمی توانيم اين آگاهی را که 

های فراگير و راديکال هست، به درون کارگران ببريم ، با آنها ارتباط 
عميق تری بر قرار کنيم و آنها را در جهت سازمان يابی شان رهنمود 

بنظر من آن ويژگی ای که در ارتباط . باشيم و در کنارشان قرار بگيريم 
بايد تشکل را از با تشکل يابی کارگران عمل می کند، اين نيز هست که ما 

درون و در محيط داخل کارخانه و در محل توليد ی و خدماتی ببينيم و نه در 
متاسفانه نگاهی همواره توی ذهن خودش اينرا پرورش می !  بيرون از آن 

در حاليکه در بهترين و در . دهد که تشکل يابی بيرون از کارخانه باشد 
.  بنام تشکل فعالين کارگریبيتشرين کميت ما چيزی در نزد خودمان داريم

تشکل توده ای کارگری با مشارکت موثر خود توده ها و آگاهی هائی که 
بتدريج طی مبارزاتشان و از طريق فعالين کارگری و ارتباط آنها با فعالين 

مساله ديگری که هست . کارگری بدست می آيد و نه در بيرون از کارخانه
. رايط فعلی روی آن تاکيد می شود استقالل تشکل است که به نظر من در ش

اين از مشخصات مهم تشکل کارگری است که بايد مستقل از دولت ، 
 تلقی ای که بعضی از –اين بدان معنی نيست . کارفرمايان و احزاب باشد 

 که وقتی استقالل از احزاب را مطرح می کنيم باين معنی است –دوستان دارند 
دقيقًابر . است زدائی را ترويج بدهيم که می خواهيم از جنبش کارگری سي

البته ممکن است چنين نگاهی باشد و من اينرا رد نمی کنم ولی . عکس است 
اعتقاد م  بر اين . با آن کس که اين نگاه را يدک می کشد، مرزبندی داريم

. بايد تبديل شود ...... است که اتفاقًا آن ارتقاء آگاهی بيک جنبشی سياسی و
ن است تشکل کارگری بدون نقش ويژه و کار کرد حزب طبقه ی اعتقادم بر اي

بنابراين بحث . کارگر در نهايت و در بهترين حالت به رفرميسم تبديل می شود 
استقالل از احزاب را من بدين معنی می گويم که کارگران در سياست گذاری ، 

آنهاست ، تدوين برنامه، عملکرد ، رفتار و هر حرکتی که بر آيند اراده و نظر 
و البته همين تشکل کارگری که از آن حرف . بايد به رسميت شناخته شوند 

می زنيم ، چه بسا کادرهای همين تشکل همان کادر های حزبی باشند که برای 
بنظر من اين نگاه در فعالين کارگری . فعاليت های فراتری دارند تالش می کنند

ن که بخواهد ، چه غلط و چه بايد باشد که اين تشکل در هر زمان و هر زما
درست ، بايد رفتار مستقل خودش را داشته باشد، بايد حرکت مستقل خودش 

البته اين نافی . را داشته باشد ؛ سياست و برنامه ی خودش را داشته باشد 
اين مساله نيست که احزاب هم در اين ميان می تواند دقت نظر در همين عمل 

  .  شند و رفتار تشکل کارگری داشته با
در اينکه نقادانه برخورد بکنند وديدگاها و رفتار و حتی برنامه ی اين تشکل 

مشکل از آنجا پيدا می . را نقد کنند، ما توی اين رابطه هيچ مشکلی نداريم 
شودکه يک تشکل کارگری پيشا پيش قرار است که حياط خلوت جريان ديگری 

اگر دوستان دلسوز . د تشکل کارگری زائده ای از يک جريان بشو. بشود 
طبقه ی کارگر واقعًا دلسوز اين طبقه هستند، اگر هم وزنان همين کارگران در 
کنارشان حضور پيدا می کنند ، می بايستی باين استقالل گردن نهند و در عين 
حال در فرا روی حرکت اين جنبشی که ما با آن روبرو هستيم ، از اين مقطع 

بنظر من چيزی . راه و درکنارشان قرار بگيرند فعلی به ارتقاء بيشتری ، هم
که امروز بسيار مهم است ، نگاه فعالين کارگری بايد باين سمت باشد که هر 
حرکت خود جوش کارگری، هر حرکت سازمان يافته ی کارگری، مادامی که بر 

ما بايد در کنارش . آيند اراده و نظر کارگران باشد، بايد در کنارش قرار گيرند 
ما نبايد توی دام خط . م ، تقويتش کنيم و راديکاليسم آنرا ارتقاء بدهيم باشي

امروز . امروز سنديکای شرکت واحد بايد تقويت شود .کشی های کاذب بيافتيم 
مبارزه ی تشکل خواهی و سنديکا خواهی کارگران هفت تپه بشدت بايد تقويت 

وزی از حرکت کارگران ما از ياد نبريم که کارگران هفت تپه با درس آم. بشود 
اين . شرکت واحد و تجربه ای که آنها داشتند ، بحث سنديکا را مطرح کردند 

مساله بقدری مهم است که داريم می بينيم مطالبه تشکل خواهی، رفته رفته از 
اين . فعالين فراتر رفته و به توده ها رسيده و در آن کارخانه پايه پيدا کرده 

  .مساله بسيار مهمی است 
من صحبتم را کوتاه می کنم و در اين ارتباط عالقمندم که دوستان فعالين 
کارگری با بحث هائی که اينجا صورت گرفت ، بيشتر و بيشتر به سمت هم 
انديشی، اتحاد عمل و هم نظری در جنبش کارگری پيش بروند که اين مٌهم 

د عمل امروز بر دوش تشکل های فعالين کارگری موجود از جمله تبلور اتحا
شورای همکاری تشکل های فعالين " صورت گرفته در درون اين تشکل ها، 

  . است"کارگری
اگر اجازه بدهيد همين سئوال را از . ممنون از شما آقای بهروز خباز:  برابری

با توجه باينکه دوستانی که از ايران . آقای محمد رضا شالگونی می پرسم 
ا پيرامون توده گير بودن و فراگير شرکت کرده اند ، نقطه نظرات خودشان ر

بودن اين تشکل ها و استقالل آنهااز احزاب و سازمانهای سياسی و پر واضع 
بهر حال می خواستيم نظر آقای محمد رضا شالگونی را در اين . از دولت

رابطه بشنويم که اين تشکل های طبقه ی کارگر در شرايط فعلی برای پيشروی 
بايد برخوردار باشند و چگونه بايد خود را سازمان خودشان از چه ويژگيهائی 

بدهند؟ آقای محمد رضا شالگونی ممنون می شويم که نظر شما را در اين 
   .رابطه بشنويم

سالم عرض می کنم خدمت شما و دوستانی که در اين  : محمد رضا شالگونی
 تلويزيون –برنامه شرکت کرده اند و همه شنوندگان  و بينندگان راديو 

خدمتتان عرض کنم که من فکر می کنم سئوالی را که شما مطرح . رابریب
واقعيت اينست که در جنبش . کرديد بايد يک مقدار مشخص تر بگوئيد 

مارکسيستی و در نظر يه ی مارکسيستی يک سطح و يک شکل از سازمان 
و . يابی طبقه ی کارگر وجود ندارد، بلکه سطوح و اشکال مختلفی وجود دارد

  .مٌهم است که جايگاه اين سطوح و اشکال را بشناسيدخيلی 
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سطح مبارزه ی اقتصادی کارگران يکی از حياتی ترين سطوح سازمان يابی 
در واقع قاعده ی هر م سازمان يابی کارگری اساسًا در .  طبقاتی کارگر است 

مبارزه ی اقتصادی به خودی خود بجائی نمی رسد . مبارزه اقتصادی هست 
بارزه اقتصادی و سازمانيابی در اين سطح، مسلم است که اشکال ولی بدون م

توجه باين . و سطوح ديگر حداکثر در محدوده ی يک اقليت کوچک می ماند 
  . نکته خيلی مهم است 

من فکر می کنم بحث هائی که امروز در ميان فعاالن کارگری ايران و همچنين 
متاسفانه يک . افی نمی شود فعاالن چپ ايران مطرح است ، باين نکته توجه ک

 که بنظر من هم هستند –عده ای از رفقای چپ با عنوان اينکه انقالبی هستند 
 که بايستی مبارزه معطوف به – و البته با نٌيت خير –مطرح می کنند . 

سوسياليسم مطرح باشد که بنظر من هم حتمًا بايد و اصًال طبقه ی کارگر است 
ی سوسياليسم می باشد و بدون طبقه کارگر چنين که عامل تاريخی مبارزه برا

چيزی هيچ وقت جامه عمل نخواهد پوشيد و از همين امروز هم بايستی اينکار 
. منتهی بايستی  سطوح مخلتف مبارزات کارگری را بپذيريم . اتفاق بيافتد

حقيقت اينست که سازمان يابی کارگری حتی در سطح اقتصادی ، برای هر 
: بگذاريد مثالی بزنم که خيلی روشن اينرا توضيح می دهد. د کارگر هزينه دار

در آمريکا که جمهوری اسالمی هم نيست ، تشکل هم از نظر قانونی ! ببينيد
باصطالح آزاد است بزرگترين شرکت خرده فروشی آمريکا که فروشگاههای 

اين شرکت ، اين . زنجيره ای عظيم خرده فروشی دارد و لمارس است 
 همه کسانی را که عضو اتحاديه می شوند عمًال شناسائی و کئورپوريشن

اخراج می کند و بنابراين کارگران بصورت مخفی  دارند عضو اتحاديه می 
. اگر بشناسند که کسی عضو اتحاديه است عمًال اخراج می کنند . شوند 

دعواهای آنها به دادگاه هم کشيده شده و ماجراهای مٌهمی است که آنهائی که 
بنابراين خيلی مهم است که باين . ه را تعقيب می کنند، در جريان هستند مسال

مساله توجه داشته باشيم که مبارزه ی اقتصادی کارگری نسبت به سطوح 
بعالوه کارگران اساسًا در سطح مبارزه . ديگر مبارزه کم هزينه تر است 

اعی، اقتصاديست که خودشان را بعنوان يک گروه اجتماعی ، يک اليه اجتم
يک دسته ، يک صنف در مقابل ديگران و متمايز از منافع ديگران شناسائی 

بايستی به آن دوستان و رفقائی که مدام از سوسياليسم صحبت می . می کنند 
کنند ولی اين اصل بديهی مارکسيسم را ناديده می گيرند، توجه بدهم که معيار 

اه ها را برای عمل متحد راديکال بودن قبل از هر چيز عبارت از اينست که ر
 کارگران ساده ای که هيچ اعتقادات و ايدئولوژی سوسياليستی هم -کارگران

ندارند ولی کارگرند و استثمار می شوند و از طريق دستمزدشان زندگی می 
هموارکنيم و –کنند وممکن است اصًال مذهبی و از نظر اجتماعی ناآگاه مباشند 

اليسم مارکس عبارت از اينست که ما راه را معيار راديکال بود از نظر سوسي
به اين .برای عمل متحد کارگران هموار کنيم و تسهيل کنيم و وسعت بدهيم 

نکته از مانيفيست کمونيست دقت کنيد که کارگران در اقدامات جمعی شان 
عليه يک کارفرمای منفرد، بعد کار فرمايان و بعد سرمايه داران يک صنف و 

هست که می توانند اوًال به بعضی خواسته هايشان دست کل سرمايه داران 
يابند و ثانيًا نيروی جمعی خودشان را کشف و شناسائی کنند و متوجه بشوند 
که بصورت متحد يک نيرو هستند و بصورت پراکنده هيچ نيستند و در رقابت 

ده بنظر من در بحث هائی که اتفاق می افتد، اين مساله نادي.  با هم قرار دارند 
خيلی از آنهائی که توجه می دهند که ما بايستی عليه سرمايه . گرفته شده 

کافی است . داری باشيم، نٌيت  شان خوب است منتهی نٌيت خوب کافی نيست 
که شما نحوه ی سازمان يابی، منطق و قانونمندی سازمان يابی کارگران را 

تجربه ی جهانی الاقل اگر مارکسيسم را قبول نداريد، در صدو پنجاه سال 
نمی شود که در ايران يک استثنائی در قياس تمام . سازمانيابی کارگران ببينيد

جهان باشد که کارگران سارمان يابی اقتصادی نداشته باشند و يکدفعه 
در دوره های .  سازمانيابی باصطالح توده ای ولی سوسياليستی داشته باشند

سی، بله اين يک حقيقت است انقالبی ، در دوره های شورش های بزرگ سيا
که معموًال از سياست حرکت می شود و معموًال کارگران سازمان يابی 

ولی اين يک روش گرم خانه ای استثنائی است و . اقتصادی را کشف می کنند
در دوره های طوالنی معمولی اساسًا از طريق مبارزات روزمره ی کارگريست 

  . کنندکه آنها نيروی جمعی خودشان را کشف می 
بنظرم بايستی از اين بحث طفره نرفت و قبل از هر چيز متوجه اين باشيم که 
آيا ما مبارزه ی اقتصادی کارگران را بعنوان يک سطحی از مبارزه ی طبقاتی 

  پرولتاريا برای سوسياليسم ، قبول داريم يا نداريم؟
ک تجمع  نه اينکه سوسياليست هستند يا نه ؟ آيا می شود بدون اين مبارزه ي

توده ای در سطح طبقه ايجاد کرد؟  جواب من باين سئوال خيلی روشن است و 
در صحبت های دوستان و رفقائی که اينجا صحبت کردند و خيلی . منفی است 

مالحظات واقعی را مطرح می کنند؛ بنظر من اصًال پراکندگی کارگران، 
يستی مورد توجه کارموقت، بازار سياه و رقابت هائی را که وجود دارند، با

صحبت کردن در باره ی يک شکلی از سازمان يابی که کسانی در . قرار گيرد 
کله شان دارند و آنرا تحميل کردن به منطق سازمان يابی، چيزيست که بدرد مذهبی 

  . ها می خورد و بدرد طبقه کارگر و مبارزات روزمره ی کارگری نمی خورد 
ات کارگران را بعنوان سطح الزم و بنابراين اگر ما سطح اقتصادی مبارز

ضروری و البته نه کافی پذيرفتيم  آنوقت خيلی از مسائل حل خواهد شد 
آنوقت بحث خواهد شد که ايا بايستی هرکس مبارزه برای اتحاديه . 

کارگری می کند، بعنوان رفرمييست تکفير بشود؟ مثًال اين بحث می شود 
طبقه ی کارگر ببرند ، در که مارکسيست ها بايستی آگاهی را بطرف 

خود اين منطق زمخت خيلی حرف ها هست که مارکسيست ها نبايد 
من وارد اين بحث نمی شوم ولی اصل ماجرا عبارت . اينکار را بکنند 

از اينست که مگر نديديم احزاب مارکسيست چقدر سازش کردند؟ مگر 
دند که سازش نکردند و فقط  اتحاديه ها سازش کردند؟ فقط اتحاديه بو

مسلم است که مبارزه اقتصادی طبقه کارگر ! به رفرميست کشيده شدند؟ 
هيچ ربطی  ضرورتًا به يک جنگ سياسی و جنگ عليه دولت يا برای 
سوسياليسم فی النفسه ندارد، نه اينکه نبايد داشته باشد که ضرورتًا 

اينطور نيست که هر مبارزه اقتصادی حتمًا يک مبارزه  سياسی . ندارد 
بايستی قطعًا با اين ! نه . عليه دولت هست يا برای سوسياليسم است 

ولی اين يکی هم غلط است که . نوع تفکر غلط و ناقص مرزبندی کرد 
هر نوع مبارزه ی اقتصادی کارگری را بعنوان يک مبارزه ی رفرميستی 

اگر مبارزه برای رفرم ها نباشد ، اين رفرم بزرگ در . انکار بکنيم 
 و حتی در شرايط کل پرولتاريا در سطح جهان، امکان ندارد شرايط ما

که چطور می شود در مقياس توده ای کارگران را گرد هم آورد؟ مساله 
کليدی اينست اگر ما بتوانيم تجمع بزرگ بوجود بياوريم ، کميت 

بايد باين مساله توجه بکنيم  و کميت . پرولتاريا خود يک کيفيت است 
ه ی اقتصادی  امکان ناپذير است به نظر من آنهائی بدون توجه به مبارز

که تحت عنوان اينکه شرکت واحدی ها اتحاديه تشکيل داده اند ، آنان را  
تکفير می کنند ، دارند منطق مارکسيستی مبارزه ی طبقه کارگر را 
انکار می کنند،   آنهائی که امروز بعنوان اختالف در مورد ديدگاهايشان 

اقعی کارگری يا الاقل فعاالن کارگری را ، همين کميته دارند يک تشکل و
هماهنگی را به نحوی می خواهند متالشی کنند، بنظر من دارند عليه 

تازه به . منطق مارکسيستی مبارزه برای سوسياليسم عمل می کنند 
آن دوستانی که درگير هستند و . گفتن اينها مشکل حل نخواهد شد 
 خيلی بهتز از من می دانند که جمع خودشان در ميدان عمل هستند،

همانطور که گفتم متحد شدن ! کردن کارگران چقدر مشکالت دارد
کارگران هزينه دارد، حتی اگر سرکوب دولتی نباشد تا چه رسد باينکه 

. سرکوب دولتی و حشتناکی که در ايران هست به آن اضافه می شود 
يزی اين منطق پس بنابراين خوب است که قبل از هر چ! واويالست 

روشن شود که آيا ما مبارزه ی اقتصادی کارگران را بعنوان يک سطح 
مستقل و ضروری از مبارزات کارگران قبول داريم يا نه ؟ بدون پذيرفتن 
اين مساله و بدون روشن شدن موضع مان نسبت به اين مساله ، 
هيچوقت نخواهيم توانست در باره سازمان يابی کارگران در جهت و 

 . ی سوسياليسم هيچ گامی را برداريم و عمًال به آن ضربه خواهيم زدبرا

…………………………………… 

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

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

  .الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
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 انتخابات خالفتی
 ارژنگ بامشاد

 ـ 1386 اسفند 24انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسالمی در 
رد صالحيت  در چند هفته ی اخير.  برگزار خواهد شد2008مارس 14

تقل و پاره ای از محافظه کاران گسترده ی کانديداهای اصالح طلب، مس
غيرمطلوب،  توسط هيئت های اجرايی وزارت کشور و هيئت های نظارت 
شورای نگهبان صورت گرفت و هم اکنون شورای نگهبان پس از بررسی 
و ارزيابی ميزان واکنش به اين رد صالحيت ها، بصورت قطره چکانی و 

ده گان را به بازی با حسابگری کامأل روشن ، عده ای از رد صالحيت ش
  .انتخابات راه ميدهد

هدف رد صالحيت گسترده و سپس تأئيد قطره چکانی صالحيت پاره ای از 
اصالح طلبان، تالشی است برای در هم شکستن ائتالف انتخاباتی اصالح 
طلبان و منزوی کردن هر چه بيشتر اصالح طلبان تندرو و جذب و ساکت 

 شيوه ای از تائيد صالحيت ها، می چنين. کردن اصالح طلبان ميانه رو
تواند  کنار گذاشتن کامل يک جناح سياسی در درون حاکميت را به اقدامی 
کم درد و کم تنش تبديل کند و از تکان های  ناشناخته و نسنجيده 

هر چند بعيد به نظر می رسد که اصالح طلبان اساسأ . جلوگيری نمايد
 تنش در فضای سياسی کشور تمايلی و حتی توانی برای ايجاد تکان و

  .داشته باشند
اما سئواال کليدی اين است که محافظه کاران و دستگاه واليت که نيک می 
دانند اگر اصالح طلبان حتی تمام کرسی های مجلس را در اختيار داشته 
باشند برنامه ای برای ايجاد تحوالت و توانی برای پيشبرد هدف های 

 گونه بيرحمانه برای حذف آن ها از عرصه لحظه ای خود ندارند، چرا اين
سياسی کشور تالش می کنند؟ از ياد نبريم که اصالح طلبان با اکثريت دو 
سومی در مجلس ششم و در اختيار داشتن  قوه مجريه؛ نتوانستند حتی 
يک قانون انتخابات تلطيف شده به تصويب برسانند، تا چه برسد به ايجاد 

  .درتاصالحات در ساختار سياسی ق
محافظه کاران و نو محافظه کاران افراطی هم اکنون نه تنها قوه مجريه، 

آنها از حمايت علنی . بلکه اکثريت مجلس هفتم را نيز در اختيار دارند
. سپاه وبسيج برخوردارند و در قدرتمندی شان نمی توان ترديدی داشت

از اين آن ها هم چنين از حمايت علنی و ضمنی رهبر رژيم برخوردارند و 
قوه قضائيه نيز همواره در اختيار اين جناح . سو نيز دغدغه ای ندارند

بنابراين چرا چنين سراسيمه و بيرحمانه می خواهند . سياسی بوده است
يک جناح سياسی درون رژيم که امتحان سرسپردگی خود به ارکان 
حکومت و واليت را بارها و در مقاطع گوناگون پس داده است را بطور 

  ل خنثی و منزوی کنند؟کام
آن ها از جنبش پائينی ها .  پاسخ به اين سئواالت تنها يک جواب روشن دارد

دستگاه واليت و  تماميت گرايان عليرغم زوايای گوناگون . به شدت نگرانند
نگاهشان به تحوالت سياسی و اجتماعی کشور، يک نکته را به نيکی دريافته 

ينی های هر روز عميق تر و راديکال تر می  آنها می دانند که جنبش پائ .اند
و اين عمق يابی جنبش توده ای در شرايطی صورت می گيرد که فشار . شود

برای مقابله با اين جنبش عمق . خارجی شکل گسترده ای به خود گرفته است
يابنده است که می توان بسياری از اقدامات و سياست های حاکميت اسالمی را 

و سياست حاکميت در مورد . جی مورد بررسی قرار داددرعرصه داخلی و خار
  .انتخابات مجلس شورای اسالمی نيز در اين راستا قابل بررسی است

سياست مقابله با جنبش توده ای عمق يابنده در شرايط افزايش فشار خارجی؛ 
هر چند محورهای گوناگونی به خود گرفته است اما يکی از محورهای مهم آن 

سران رژيم به اين نتيجه . ر چه بيشتر در باالی حاکميت استايجاد انسجام ه
رسيده اند که هر نوع شکاف در باال می تواند اوألـ مورد بهره برداری جنبش 
پائينی ها قرار گيرد و ثانيأـ قدرت متمرکز سرکوب را کاهش داده و نقش 

 از اين رو يک پارچه کردن دستگاه های قوای. ارعاب گر آن را خنثی سازد
سه گانه و گماردن افراد قابل اعتماد و گوش به فرمان، در دستور قرار گرفته 

اگر  يک دست کردن در قوه مجريه کاری است آسان، در مورد قوه .است
از همين روست که هيئت های اجرائی با . مقننه کاری است با اندکی دشواری 

ست، تمامی رهنمود مسئول برگزاری انتحابات که يک فرمانده سپاه بوده ا
کانديداهائی که احتمال می رفت گوش به فرمان نباشنند را حذف کردند و هيئت 

هدف  اين . های نظارت شورای نگهبان اين رد صالحيت ها را گسترش دادند
بديگر . اقدام آن است که هيچ فرد مزاحمی وارد مجلس شورای اسالمی نشود

آن . گاه حکومتی بنوازدسخن هيچ کس در مجلس آينده نبايد خارج از نت دست
ها بر اين باورند که هرنوع سخن مخالف و هر نوع اعتراض در باال می تواند 

  .قدرت متمرکز سرکوب را کاهش دهد
  اما چرا برای پيشبرد يکسان سازی به چنين حربه هايی متوسل می شوند؟

واقعيت اين است که محافظه کاران اساسأ با قانون اساسی جمهوری اسالمی و 
اين قانون در شرايط يک انقالب به آن . نون انتخابات آن مشکل بنيانی دارندقا

در شرايطی که حضور گسترده توده های مردم قواعد .ها تحميل شده است
اما آنچه آن روز به تصويب . بازی ديگری را به سران رژيم تحميل کرده بود

 اگر در اين زيرا. رسيده است امروز به راحتی نمی توان آن را کنار گذاشت
سد شکاف کوچکی ايجاد شود فشارها برای زير سئوال بردن کليت اين قانون 
. که در محالفت با حق سرنوشت مردم است به امری گسترده تبديل خواهد شد

قانون انتخابات نيز يکی از محورهای اين قانون و بيان توازن قوايی ميان 
  . جناح های گوناگون درون حکومتی است

انون انتخابات به شکل امروزی آن خاری بر چشم محافظه کاران و در واقع ق
آن ها در واقع به امر انتخابات اعتقادی ندارند و  به . نو محافظه کاران است

اما وقتی اصل انتخابات نيز به آن ها تحميل شود طرفدار . اصل بيعت معتقدند
نون دست به ديگر سخن اگر قا. می شوند) يک فرد؛ يک رأی؛ يک بار(اصل 

و پا گير کنونی انتخابات نبود، شورای نگهبان می توانست با مشخص کردن 
ليست کامل کانديداهايی که آنها را صالح می داند، راه را برای ايجاد مجلسی 

ميليارد تومانی 30مورد نظر فراهم کند بدون آنکه نيازی به صرف هزينه ی 
  .شدبرای سازماندهی  هيئت های رد صالحيت داشته  با

اما مشکل محافظه کاران اين است که  می خواهند افکار و قواعد حکومتداری 
 ميليونی با سطح سواد نسبتأ باال و جمعيتی 70دوران عشيرتی را در کشوری 

اين . فعال و جوان، آنهم در عصر ارتباطات قرن بيست و يکم به اجرا درآورند
متيان نيز گرايشات فشار جامعه به گونه ای است که  مدام در ميان حکو

آن ها هنوز از شر اصالح طلبان راديکال نجات . گوناگونی را بازتوليد می کند
نيافته اند گرفتار اصالح طلبان ميانه رو می شوند؛ از دست اصالح طلبان 
ميانه رو خالصی نيافته اند گرفتار محافطه کاران به اصطالح واقع بين می 

زيرا . در ميان حکومتيان بازتوليد می شودو اين تجزيه و انشقاق مدام . شوند
گرايشات گوناگون سياسی هر چند در حفظ نظام و مقابله با جنبش مردم هم نظرند، 

  .اما در نحوه ی پيشبرد اين سياست کلی  اختالف نظرهای گوناگونی دارند
اما بر متن اين درک از انتخابات در ميان گردانندگان اصلی حکومت، وضعيت 

. ی کشور نيز نقش ويژه ای در تحوالت پيرامون انتخابات داردکنونی سياس
واقعيت اين است که در اين ميان محور احمدی نژادـ مصباح يزدی که بيان 
طالبانی ترين گرايش درون حکومتی است با اتکا به نقش و قدرت خود در قوه 
مجريه و همسوئی بخشی از فرماندهان سپاه و بسيج و پاره ای از نيروهای 
اطالعاتی و بويژه سازماندهندگان قتل های زنجيره ای  در تالش است تا قوه 
مقنننه را در اختيار خود بگيرد و از اين طريق پايه های قدرت خود را 

اين گرايش هار که با چراغ های خاموش حرکت می کند ، با . مستحکم تر کند
تنها در ميان چنان بی پروائی عمل کرده است که نگرانی های گسترده ای نه 

اصالح طلبان بلکه در ميان بخشی از روحانيت و ديگر محافظه کاران، دامن 
تماميت گرايی اين جريان باعث شده است که  افرادی همچون . زده است

الريجانی ؛ رضائی ؛ قاليباف به فکر جدا کردن حساب خود از حساب اين 
.  جريان ديگری باشندو تالش می کنند در فکر سازماندهی.  جريان افتاده اند

بخشی از روحانيت  نيز با حمايت آشکار از علی الريجانی، مخالفت خود با 
به نظر . انحصارگرانی محور احمدی نژاد ـ مصباح يزدی را نشان داده است

می رسد علی الريجانی در اين راستا از حمايت رهبر رژيم نيز برخوردار 
الحيت ها که دامن بخشی از گسترش اعتراضات عليه دامنه ی رد ص. باشد

کانديداهای محافظه کار را نيز گرفته بود و باال گرفتن اعتراضات به  حمالت 
لفظی اين گرايش  به سيد حسن خمينی، فضای سياسی عليه اين گرايش 

، بيش 86 اسفند 24به نظر می رسد در انتخابات . طالبانی را دامن زده است
 محافظه کاران باشد، رقابتی ميان محافظه از آنکه رقابت ميان اصالح طلبان و
  .کاران و نو محافظه کاران خواهد بود

نگاهی به روند کنونی انتخابات و مسئله رد صالحيت ها و حوادث حول و 
حوش آن يک بار ديگر جوهر غيردمکراتيک قانون انتخابات جمهوری 

تی که در با چنين قانون انتخابا. اسالمی را به عريانی به نمايش می گذارد
چهارچوب قانون اساسی غير دمکراتيک  جمهوری اسالمی عمل می کند، 

با چنينن . امکان دست يابی به هيچ تحول پيشروئی در جامعه وجود ندارد
قانون و چنين سيستمی حتی نمی توان به يک دمکراسی عشيرتی دست يافت 

  .  چه رسد به دمکراسی در يک جامعه مدرن
ات خالفتی که با تمام قدرت تالش شده هر نوع امکان سازماندهی چنين اننخاب

بهره برداری و تأثيرگذاری مردمی در جريان آن مسدود شود و در هيچ 
شرايطی امکان بروز حادثه يی چون انتخابات دوم خرداد پيش نيايد، از ديد 
مردم و جنبش توده ای دور نمانده  و بی اعتنائی مردم به چنين انتخاباتی 

اما نبايد از نظر دور داشت که نيروهای رژيمی . پيشبينی خواهد بودامری قابل 
تالش ويژه ای برای باال بردن فشار بر مردم و کشاندن آن ها به پای صندوق 

بعيد هم نيست که  اين بار نيز همچون . های رأی،  سازماندهی خواهند کرد
انده سپاه انتخابات رياست جمهوری نيروهای بسيج که اکنون فتوای فقهی فرم

را نيز دريافت کرده اند با اتکا به شعارهای عوامفريبانه مستضعف پناهی 
احمدی نژاد و باند او، کشاندن بخشی از توده های مردم به پای صندوق های 

امری که می توان  به شکل گسترده ای به افشای آن . رأی را سازماندهی کنند
  2008 فوريه 16 ـ 1386 بهمن 27  .پرداخت

………………………………………. 
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 بحران در تشکل سياسی کارمزدی
  يوسف آبخون

طرفداران  لغو کارمزدی با قرار دادن پيش شرط  قبول الغا نظام کارمزدی 
به عنوان گام اول در وحدت تشکل های توده ای کارگری،  به آخر خط 

محسن حکيمی و طرفداران جريان . خود در کميته هماهنگی رسيده اند
  به ديد کرده اند چنانچه در بحث اساسنامه خط آن هاالغای کارمزدی ته

چرا که اکثريت . تصويب نرسد از کميته هماهنگی بيرون خواهند رفت
اعضای اين کميته،  آن ها را در برابر اين سئوال قرار داه اند که چگونه 
می توان به امر وحدت وتشکل يابی کارگران ياری رساند در حالی که اين 

پايه ای برای ايجاد تشکل های توده ای کارگری به طور شرط نمی تواند 
کلی و وحدت تشکل های گوناگون کارگری به وجود آمده در جنبش 

هدفی که در بند های  چهارگانه .  کارگری ما به طور اخص قرار گيرد
اساسنامه اين کميته در زمان تاسيس آن در چهار سال پيش به تصويب 

  .ز بخش های مختلف، رسيده استوامضای حدود سه هزار کارگر ا
با اين منطق، يعنی قرار دادن پيش شرط قبول الغا نظام کارمزدی به 
عنوان گام اول در وحدت تشکل های توده ای کارگری معلوم است که 
طرفداران جريان لغو کارمزدی، راه ديگری جز خروج از کميته هماهنگی 

  . برای خود باقی نگذاشته اند
کارمزدی به عنوان  دليلی برای شکست خود در پيش طرفداران الغا ی 

برد طرح تشکل سياسی کارگری شان در کميته هماهنگی گفته اند که بحث 
اساسنامه در کميته هماهنگی، که صرفا دررقابت با کميته پيگيری به 
وجود آمد، زود رس بوده وآن ها به زمان بيشتری برای آگاه کردن فعاالن 

نگاه کنيد به مصاحبه جعفر رسا در .( ز داشته اندکارگری به طرحشان نيا
واز آن جا که به همين دليل در ).   در اين رابطه 21دفترهای نگاه شماره 

اقليت مانده اند به اين فکر اقتاده اند که اکثريت کميته هماهنگی را که در 
مجمع عمومی، خواهان اصالح بند اساسنامه از تشکل ضدسرمايه داری 

گری غير دولتی و غير کارفرمائی بوده اند  را از کميته به تشکل کار
صرف نظراز اين برخورد غيردمکراتيک وغير . هماهنگی بيرون کنند

معقول اقليت کميته وهم چنين حکيمی ، آيا اين بد ترين نوع برخورد 
سکتاريستی با جنبش عمال موجود کارگری نيست که تا اختالف نظری بر 

می آيد، ايده های هر چند طالئی خود را به سر راه های مبارزه پيش 
شرط پذيرش آن از جانب همه مشروط کرده و تشکلی را که با خون جگر 
فعاالن کارگری آن هم در زير شمشير خون ريزترين رژيم حاکم بر بر 
دوران معاصرجامعه ما به وجود آمده و تالش دارد خود را سر پا نگه 

    دارد، به در هم ريختن تهديد کنيم؟
طرفداران کارمزدی ادعا می کنند که آن ها در اين کار خود از اصول 
. سازماندهی مارکس و از الگوی او در انترناسيونال اول پيروی می کنند

ولی چه شباهتی بين اصول سازماندهی آن ها با اصول سازماندهی 
مارکس والگوی او در انترناسيونال اول وجود دارد؟ در اساس هيچ وحتی 

  .  در برابر آناساسا
همان طور که می دانيم، در انترناسيونال اول همه گرايشات شناخته شده 
سوسياليستی وکارگری ، از باکونيست ها و پرودونيست ها و بالنکيست 
ها گرفته تا چارتيست ها و اتحاديه ها و تشکل های مختلف کارگری 

ناگون و می دانيم که مارکس با همه اين گرايشات گو. حضور داشتند
سوسياليستی، واتفاقا همان طور توضيح خواهم داد، برسر ضرورت 
سازماندهی مبارزات روزمره ويا اتحاديه ای کارگری اختالف نظر بنيادی 

ولی اين نه تنها باعث نشد تا مارکس راه خود را از ان ها جدا کند . داشت
 آن بلکه حتی باعث نشد تا کمون پاريس را که نيروی همين جريان ها در

  .  اکثريت داشت، اولين حکومت کارگری و يا تجسم ديکتاتوری پرولتاريا نخواند
با اين حال، گرچه عدم درک تناقض آشکار اين شرط با هدف کمتيه 
هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری و همين طور با الزامات روزمره 
مبارزات کارگران ما و نياز به وحدت در ميان بخش ها وگرايشات 
گوناگون آن، از جانب طرفداران  لغو کارمزدی  نخراشيده به نظر می 

ولی آن ها در واقع همان کاری را می کنند که به قول مارکس اصول . رسد
آنها کاری با مبارزات . ابدی شان برای رهائی طبقه کارگر حکم می کند

. روزمره کارگران، حتی به بهای در هم ريختن تشکل های آن ها ندارند 
ما ظاهرا نمی توانند از " انقالبی"را که آن ها هم مثل اکثر چپ های چ

اصول ابدی خود بگذرند و آن را قربانی به اصطالح مبارزه روزمره 
کنند  که برای افزايش دستمزد ها ويا جلوگيری از کاهش آن ! رفرميستی

ها ويا عليه فقر وفالکتی صورت می گيرد که به هر حال در چارچوب نظام 
زيرا تالش برای افزايش دست مزدها و يا . "مزدی به پيش ميرودکار

جلوگيری از کاهش آن ها به معنی به رسميت شناختن کارمزدی است و 
) کارگران(آنان..........اين برخالف اصول ابدی رهايی طبقه کارگر است 

هم چنان مومنان واقعی بايد به نيازهای روزانه خود به ديده تحقير بنگرند 
بگذار طبقه ی ما به صليب کشيده شود :  ايمان کامل بايد فرياد بکشندو با

! " و نژاد ما تباه گردد، اما اصول ابدی ما دست نخورده باقی بماند
  )1872  - بی اعتنائی به سياست  -مارکس (

گرچه اين نوع دفاع از اصول و روياروئی آن با نيازهای عملی جنبش 
کارگری، از جانب طرفداران ايجاد تشکل سراسری الغای نظام کارمزدی و 

ولی . در به بحران کشاندن کميته هماهنگی ، تاسف برانگيز است
متاسفانه جزئی از بحرانی است که بخش اعظم چپ ما، حال به بيان 

همان طور که می بينيم چپ .  آن دست به گريبان استوشکل ديگری،  با
در دفاع  های ما نمی توانند گريبان خود را از کابوس لفاظی های انقالبی 

از اصول ابدی شان و حاال در برابر نيازهای جنبش عملی و روز مره 
آن ها اکنون اين کار را با عدم تفکيک سطوح مختلف . کارگران، رها کنند 

قرار دادن آن ها در برابر همديگر وبا انکار ضرورت کارگران و با 
قرار با . مبارزات روزمره، اقتصادی واتحاديه ای کارگران، انجام می دهند

ارگران درون همين کدادن الغای نظام کارمزدی در برابر مبارزه روزمره 
نظام ، قرار دادن شورا ويا کميته کارخانه در برابر اتحاديه ويا سنديکای 

ن، قرار دادن مبارزه قهر آميز در برابر مسالمت آميز کارگران، کارگرا
قرار دادن مبارزه غير قانونی در برابر مبارزه قانونی کارگران، قراردادن 

طرفداران الغای کارمزدی (مبارزه مخفی در برابر مبارزه علنی کارگران
، قراردادن !!)برای مبارزه با سکتاريسم فقط طرفدار مبارزه علنی اند

مبارزه انقالبی  در برابر مبارزه اصالحی کارگران و به طورکلی با قرار 
آن ها کلمه در نهايت را در اساسنامه اول ( دادن مبارزه ای که در نهايت 

برای فراتررفتن از اين نظام به )  کميته هماهنگی به فراموشی سپرده اند
در چارچوب پيش خواهند برد در برابر مبارزه ای که هم اکنون کارگران 

و اين تقابل را برای تسکين وجدان . نظام سرمايه داری به پيش می برند
انقالبی خود تا جائی پيش می برند که با وجدان آسوده حتی نيروی اصلی 
انقالب وحاال انقالب کارگری، يعنی تشکل ها و رهبران رزمنده کارگری را 

ر که انتظار می تناقضی که باعث شده تا، همان طو. انکار وتکفير کنند
رفت، چپ ما عمال دربرابر همين مبارزات روزمره رشد يابنده کارگرانی  
قرار بگيرد که بعد از پنجاه سال مبارزه توانسته اند تشکل های مستقل 
خود را بر سفاک ترين وخون ريزترين رژيم استبدادی حاکم بر کشور ما 

  . در همين پنجاه سال اخير تحميل کنند
ای ما از تالش موثر کارگران در سازماندهی مبارزات ارزيابی چپ ه

روزمره وسازماندهی تشکل های توده ای و يا اتحاديه ای شان در دو سه 
سال اخير هر چه باشد در اين واقعيت نمی توان ترديد داشت که همين 
تالش کارگران ، آن ها را در برابر پرسش آزار دهنده و هم چنين تعيين 

همراهی با کارگران ويا قرار گرفتن در برابر آن . ه استکننده ای قرار داد
ها؟  واين سئوال اساسی در مارکسيسم که باالخره چه رابطه ای بين اين 

بخوانيد مبارزه برای الغای نظام ( جنبش چپ، سوسياليستی ويا انقالبی 
  وجود دارد؟ ) مبارزات روزمره کارگری ( با جنبش کارگری ) کارمزدی 

رسد که چپ های ما ، آن طور که از مباحث شان در اين  به نظر می 
و البته اگر به جز اين بود عجيب . رابطه برمی آيد، راه دوم را برگزيده اند

چرا که چپ های ما در واقع همان راهی را برگزيده اند که در . می نمود
يعنی دفاع خونين و آتشين از آرمان های . پنجاه سال اخير رفته اند

  .  ولی بی توجه به اوضاع و خواست خود پرولتارياپرولتاريا
طرفداران الغای کارمزدی ما که ديگران را به نفهميدن تاريخ متهم می 
کنند بايد به خوبی به ياد بياورند که سنگ بنای اين تناقض در چپ ما، از 
همان آغاز بر تئوريزه کردن همين بی توجهی به خواست واوضاع 

. رای توجيه مبارزه انقالبی شان گذاشته شدمشخص خود پرولتاريا و ب
به درست دربرابر رفرميسم توده ( چپ های ما بر اين اساس در آن زمان 

وبی توجه به )  ای وبه نادرست در انکار ضرورت سازماندهی توده ای
شرائطی که برای انقالب الزم است ، به مبارزه مسلحانه به عنوان هم 

( روی آوردند تا موتور کوچک آن ها استراتژی و هم تاکتيک مبارزه 
بتواند موتور بزرگ ) بخوانيد تشکل سياسی کارگری الغای کارمزدی ها 

تناقضی که باعث انزوای تاريخی چپ .  توده ای را به حرکت در بياورد 
از ) به گفته درست طرفداران الغای کارمزدی ما، چپ غير کارگری( ما 

 تا به قول حشمت محسنی در .جنبش کارگری در دهه های اخير بشود
نوشته خود در ضرورت سازمانيابی سراسری کارگری، در رابطه با 
جنبش کارگری در اين دوره، بيشتر به بار خاطر تبديل شوند تا يار 

  .شاطرآن
به اضافه ( ولی به هر حال آن ها خود را، همانند چپ های کنونی ما

 می دانسته و می ، مارکسيست!)طرفداران الغای کارمزدی کارگری ما
در حالی که مارکسيست ها حتی برای يک لحظه هم نمی توانسته و . دانند

نمی توانند اين شعار مانيفست کمونيست را فراموش کنند که رهائی طبقه 
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وازاين رو توجه به . کارگر تنها بدست خود طبقه کارگر امکان پذير است
 مارکس آن طور که و با تاکيد هميشگی( خواست واوضاع خود پرولتاريا 

الفبا ويا مسئله اصلی  استراتژی ) هست و نه آن طور که ما می خواهيم
  . انقالب کارگری و يا سوسياليستی مارکس را تشکيل می دهد 

حال آيا فکر می کنيد که با انزوای باشکوه و تاريخ ساز طرفداران الغا 
ل های نظام کارمزدی در ميانه راه کميته هماهنگی برای ايجاد تشک

کارگری ، ما به آغاز راه خود در پنجاه سال گذشته رسيده ايم؟ هم آری 
آری، به اين دليل که اين موضع گيری ها نشان می دهد که چپ . وهم نه

ما هنوز نتوانسته است به تناقضی پاسخ بدهد  که انزوا ويا جدائی عملی  
 آغاز کرده ويا سکتاريسم تاريخی خود از جنبش توده ای کارگری را از آن

هم نه ، به اين دليل که عمال  دوران تاريخی چنين برخوردی يعنی . است 
دوره لفاظی های انقالبی در برابر نياز های عملی جنبش کارگری به سر 

البته پايان اين دوره تاريخی در جنبش کارگری ما، مثل هر . آمده است
عنا نيست که دوره مشابه ديگری در تاريخ جنبش جهانی کارگری، بدان م

چپ های سکتاريست ما به قول ميشل کوهن به سرچشمه چپ، يعنی به 
بلکه بدان معناست که چپ های . جنبش کارگری، باز خواهند گشت

غيرکارگری ما باالخره برسر اين دوراهی رسيده اند که در مبارزه طبقاتی 
ی ای که در جامعه ما عمق و گسترش می يابد، به جای  لفاظی های انقالب
  می بايد در عمل روشن کنند که در کجا و در کنار کدام طبقه ايستاده اند؟

  الفبای استراتژی انقالب سوسياليستی مارکس
طرفداران الغای کارمزدی ما می گويند که لزوم تشکل سياسی و سراسری 
الغای کارمزدی به عنوان هم تاکتيک و هم استراتژی انقالبی در الغای 

ارزيابی از اوضاع جنبش کارگری در سطح جهانی و نظام کارمزدی را با 
داخلی وبررسی دالئل شکست آن و برپايه بازگشت به ديدگاه مارکس و 

جائی که ظاهرا .  الگوی سازماندهی او در انترناسيونال اول گرفته اند
هنوز درآن جدائی مبارزه اقتصادی از مبارزه سياسی کارگران و جدائی 

نگرفته و اين بدعتی بوده است که، از نظر احزاب از سنديکاها صورت 
. توسط لنين  تئوريزه و بعد از انقالب روسيه نهادينه شده است"آن ها، 

ديدگاه بورژوائی که توسط متفکرين اصلی بين الملل دوم در جنبش 
اين تفکر وسياست از . کارگری شيوع يافت و تاثير مخربی برآن گذاشت

کالت امکان گرايانه نمود و از طرف يک طرف، کارگران را محدود به تش
 عمدتا –ديگر، آنان را به وسيله ای برای پيش برد اهداف احزاب سياسی 

).  منبع باال–جعفر رسا " (  تبديل کرده است–رفرميستی و اپورتونيستی 
با اين ريشه يابی آن ها، نه تنها به داليل شکست جنبش کارگری ما و 

دهند، بلکه ما را به اين نيتجه می بلکه در سطح جهانی هم پاسخ می 
رسانند که برای رهايی از اين نتايج نافرجام تاريخی، راهی جز تشکل 

نميدانيم چرا حتما ( سياسی و سراسری وهم اين طور ضرورتا علنی 
)  البد به اين دليل که انترناسيونال اول هم علنی برگزار شده بود!! علنی

انترناسيونال "  آن را هم می توانيم درکه بديل. لغو کارمزدی نمانده است 
اول، شوراهای کارگری در آلمان و بريتانيای بعد از جنگ جهانی اول و 

" تشکلی که. "  پيدا کنيم57هم چنين شوراهای کارگری سال های انقالب 
باشد ونه سکتاريسم " هدف عمده آن هم بايد مبارزه با سنديکاليسم

 رسا، سنديکاليسم در ايران سنت چرا که به قول. سازمان های سياسی
ريشه داری دارد و به قول حکيمی رفرميسم کارگری اساسا خود را 

همه اين ها، . درشکل اتحاديه وسنديکاهای کنونی نشان داده و می دهد
از اين واقعيت "وهم اين طور رويکرد وهدف کميته از ديد حکيمی هم، 
د سرمايه داری سرچشمه می گيرند که جنبش کارگری جنبشی ذاتا ض

  ).در کميته هماهنگی چه می کنند-------آن ها که -حکيمی"(است
 آيا به اين دستگاه کامل تحليلی از مسائل ومصائب جنبش کارگری و 

سوسياليستی و دالئل شکست و راه برون رفت از آن ايرادی وارد است؟  
 تنها ولی تنها ايراد آن است که چنين تحليلی نه. نه، ايرادی وارد نيست

چرا که مارکسيسم و تئوری انقالب . مارکسيستی بلکه علمی هم نيست
کارگری مارکس به مثابه يک تئوری علمی، والبته نه به عنوان نتيجه 
کارکرد ذهنی دانشمندانه، اساسا در برابر چنين ديدگاه هايی در زمان خود 

 و به عنوان سوسياليسم علمی، اتفاقا با تکيه بر نتيجه. شکل گرفت
مبارزه طبقاتی کارگران و تاکيد بر ضرورت دفاع از سازماندهی همين 
مبارزات روزمره اقتصادی و اتحاديه ای اين طبقه، خود را از انواع 

  .  سوسياليسم های تخيلی متمايزکرد
  الغای کارمزدی از تخيل تا واقعيت

 ازنظر تاريخی، همان طور که دريپر درتکوين تئوری انقالی کارگری و يا 
سوسياليستی مارکس توضيح می دهد، تمامی گرايشات سوسياليستی و يا 
کمونيستی قبل از مارکس، همانند کارمزدی های امروز ما، نسبت به 
مبارزات روزمره اقتصادی کارگری، گرايش منفی و به بيان ديگری تلقی 

همان طور که می دانيم اتحاديه ها در آغاز در . ضد اتحاديه ای داشته اند

ستان به عنوان موطن اوليه سرمايه داری وبه موازات گسترش آن، انگل
ولی سوسياليسم در آن بر اساس ضديت با اتحاديه های . شکل گرفتند

آونيسم و مهم تر از آن جنبش کارگری . کارگری بنيان گذاشته شد
چارتيستی و همين طور جناح انقالبی آن نسبت به اتحاديه های کارگری 

 به اين معنی که آن ها، همانند کارمزدی های ما، می .تلقی منفی داشتند
چرا که اتحاديه ها برای . گفتند که مبارزه و يا تشکل سياسی مقدم است

اصالحات اقتصادی و يا رفرم های حقيری مبارزه می کنند که نمی تواند 
از اين رو آن ها به عنوان يک . کارگران را از حقارت اين نظام رها کند

 مثل مجموعه مطالبات – مجموعه ای از مطالبات سياسی جنبش کارگری،
  را هدف خود قرار دادند که از نظر - طبقاتی کارمزدی های امروز ما-سياسی

  .  منجر می شد– ويا به الغای نظام کارمزدی -آن ها به انقالب اجتماعی
تمامی مطالبات جنبش چارتيستی، همان طور که تاريخ دانان الغای کارمزدی 

 -  اميدواريم مطالبات سياسی -ز بايد بدانند، بعدها توسط بورژوازیما ني
طبقاتی و خواست تشکل سياسی، سراسری وصد درصد علنی طرفداران الغای 

به همين دليل آن ها بعد ها به ليبرال ها .   تامين شدند-نظام کارمزدی ما هم
ديه های اما مطالبات حقير کارگران و اتحا. پيوستند وسپس از ميان رفتند

به . کارگری از جانب بورژوازی پاسخی نگرفتند وهنوز هم نگرفته است 
همين دليل هم، اين مطالبات حقير و تشکل های آن نيز، يعنی اتحاديه ها، 

  . تاکنون پايدار مانده و هنوز هم برای همان مطالبات حقير مبارزه می کنند
 همان طور که - ما راآيا اين تناقض، طرفداران الغای نظام کارمزدی امروز

   به نتيجه ای می رساند؟  -مارکس آن زمان را
به اين نتيجه که، انقالبی بودن وانقالبی ماندن نه از شور وشوق و يا تدوين 
صدها برنامه سياسی ولفاظی های انقالبی بلکه از وفاداری به الزامات مبارزه 

که مطالبات  طبقه ای نشات می گيرد - و ذاتا ضد سرمايه داری-روزمره
همان . حقيرش در اين نظام برده داری مدرن پاسخی دريافت نکرده و نمی کند

نتيجه که تمامی عمر مارکس صرف آن شد تا آن را از نظر علمی به اثبات 
برساند ودر عمل هم، از اين مبارزه و تشکل های آن به عنوان اولين و تنها 

مان خود، دفاع کند وتا گرايش در گرايش های گوناگون سوسياليستی  هم ز
  .   آخر عمرنيز به آن وفا دار بماند

وهمين ( در واقع همه بحث مارکس بر سر اين است که اين آرمان تاريخی 
ويا آرزوی هرروزه تاريخ انسان ) طور رويای طرفداران الغای نظام کارمزدی

زحمتکش چگونه می تواند به واقعيت تاريخی امروز تبديل شود؟ مارکس می 
يد که اين آرمان تاريخی و برای اولين بار در تاريخ مبارزه طبقاتی، تنها گو

می تواند در پی مبارزات روزه مره بردگان نظام کارمزدی و تنها به دست خود 
طبقه ای که به . آن ها و به عنوان گورکنان اين نظام به واقعيت بپيوندد
يت را برای اولين واسطه موقعيت اش در توليد نظام سرمايه داری اين موقع

 به دست آورده است که به عنوان يک نيروی اجتماعی - البته بالقوه-بار
واقعی،  انقالب برای تحقق آرمان تمامی طول تاريخ انسان زحمتکش را برای 
آزادی وبرابری و رهائی از حقارت و تحقير نظام طبقاتی به سرانجام برساند 

واقعيت است که سوسياليسم مارکس همين . وبه تاريخ آن نقطه پايان بگذارد
را به عنوان يک واقعيت عينی و علمی از لفاظی های آرمان گرايانه و تخيلی 

  .  درباره سوسياليسم هم عصر او متمايز می کند
 وفکر می کنم طرفداران الغای نظام کارمزدی -شايد اين واقعيت را همه بدانند 

ين کسی بوده که درميان همه  و شايد اين نکته راهم، که مارکس اول-ما هم
 وبازهم برای اولين بار در جنبش -گرايشات سوسياليستی هم زمان خودش

 که از اتحاديه های کارگری ، حتی زمانی که رفرميسم در آن ها -سوسياليستی
ولی به اين نکته کم تر توجه شده که مارکس و . غلبه پيدا کرد، دفاع نمود

 که توانستند رابطه ای درونی و واقعی بين مارکسيست ها اولين گرايشی بودند
مبارزه برای سوسياليسم و يا جنبش سوسياليستی و مبارزات روزمره 

 وخالف تصور -اقتصادی کارگران و يا جنبش اتحاديه ای برقرار کنند 
طرفداران الغای نظام کارمزدی ما از مارکس، درست بر اساس تمايز وتفکيک 

  . اين دو سطح
ابطه است که هسته اصلی تئوری انقالب کارگری و يا برقراری همين ر

سوسياليستی مارکس را تشکيل می دهد و با اهميتی که به قول دريپر تئوری 
  .مارکس دربرابر آن اهميت کم تری پيدا می کند" سرمايه"اقتصادی ويا کتاب 

با توجه به واقعيت ها ی باال به نظر نمی رسد که ادعای طرفداران الغای نظام 
. ارمزدی ما به بازگشت به مارکس وبه سنت وعمل او پايه ای داشته باشدک

" ( دوره تاريخی اتحاديه ها به پايان رسيده" کسانی که ادعا کرده اند که 
درحالی که از نظر تئوری اقتصادی مارکس، پايان ).  منبع باال–جعفر رسا 

 نه فقط سرمايه (مبارزات روزمره و اتحاديه ای کارگران پايان نظام طبقاتی 
و کسانی که ادعا کرده اند که در سنت و عمل مارکس . وتاريخ است ) داری

چيزی به نام به رسميت شناختن مبارزه روزمره و اتحاديه ای کارگران وجود 
درحالی که از نظر تئوری انقالب کارگری مارکس، همين مبارزه است . ندارد

ند و به جز اين سوسياليسم نه به که کارگران را به مثابه يک طبقه متحد می ک
عنوان يک واقعيت بلکه به عنوان آرمان مردم زحمتکش تا پايان تاريخ نظام 

 )بخش اول. (طبقاتی باقی خواهد ماند
…………………………………………….. 
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  نقطه عطف

 
  

 اسرائيلی ها تيری در تاريکی رها کردند، آمريکايی: نتيجه گزارش هرش
را ميزند اما ميخواستند شبح جنگ را بر , جعبه,ها ميدانستند اسرائيل يک 

  .زنده نگه دارند سر ايران
درجريان تدارک حمله به عراق جرج بوش، تونی بلر، کالين .روشنگری

ديگر دولتی شخصا مسووليت دروغگويی و فريفتن افکار پاول و مقامات 
هرچند آنها به خاطر اين جرايم قانونی هرگز . عمومی را برعهده گرفتند

حاال . استيضاح نشدند، اما زير شالق افکار عمومی جهان قرار گرفتند
ديگر نمی خواهند مسووليت ارائه اطالعات نادرست را خود برعهده 

. واگذار ميکنند, روزنامه نگار, و , دانشمند, به اين ماموريت را.بگيرند
اما رسانه های . آنها حداقل از رسوايی شان در عراق چيزی آموخته اند
در جريان حمله . همراه قدرت حتی همين را هم نمی خواهند ياد بگيرند

اسرائيل به سوريه بنگاه های انحصاری رسانه ای نقشی را ايفا کردند که 
آنها جايی که مقامات .  برای سران مافيا بازی ميکنند,مجرم اجاره ای ,

دولتی مصرانه و هدفمند سکوت کردند، به جای آنها حرف زدند و داستان 
مورد عالقه ی دستگاه قدرت را به گوش مردم رساندند و هرجا که نياز 

اين يک نقطه عطف جديد در سقوط رسانه های . بود خبر بافتند و ريسيدند
دوره ماست، و ما از ايسنا و ايرنا و يک دولت استبدادی همراه قدرت در 

 200مثل رژيم ايران صحبت نمی کنيم، بلکه صحبت از دموکراسی های 
ساله است و نيويورک تايمز و واشينگتن پست و بی بی سی و رويترز که 

اين يک نقطه عطف در مسير . قرار بود رکن چهارم دموکراسی باشند
 غير مسوول است و اين مساله است که محور انحطاط دستگاه رسانه ای

. است]2008 فوريه 11[ارش اخير سيمور هرش در نيويورکر اصلی گز
به همين جهت جزييات و شيوه خبر رسانی و داستان پردازی رسانه ها و 

مهم تر از خود ماجرای بمباران است که از آغاز شبهه بر آن , دانشمندان,
ار مقاله با اشاره به عملکرد رسانه ها هرش خود بعد از انتش. حاکم بود

در مسير تدارک جنگ عراق که آنرا بزرگ شکست اخالقی برای رسانه 
کار ما اين نيست که به رئيس جمهور , :ها در دهه اخير ميخواند، ميگويد

در اينجا " kiss-up"عناصری از همان روش چاپلوسانه. گوش کنيم
 با تالش برای کشف حقيقت هرش, .عمل ميکرد و اين نگران کننده است

برای احيای استقالل روزنامه نگاری در عصر ما تالش ميکند و رسانه 
های انحصاری با ناديده گرفتن و حذف گزارشات او می کوشند تالش او 

از اينجاست . را خنثی کرده و نقش بلندگو برای قدرت مسلط را ادامه دهند
خالصه ای .  دمکراسیاهميت انتشار گزارشات سيمور هرش در دفاع از

 . خر سيمور هرش در زير نقل ميشوداز گزارش آ
   تير در تاريکی

 سپتامبر جنگنده های اسرائيل وارد حريم فضايی 6اندکی بعد از نيمه شب 
سوريه شده و ماموريت خود مبنی بر بمباران منطقه ای در ساحل رود 

ليرغم اينکه ع.  کيلومتری شمال مرز بغداد را انجام ميدهند90فرات در 
در هرچارچوبی اين يک اقدام جنگی محسوب ميشد، مقامات اسرائيل کامال 

اين در حالی است که اسرائيل بعد از حمله به . سکوت اختيار ميکنند

 با حالت پيروزمندانه تصاوير اکتشافی را 1981راکتور اتمی عراق در 
  . بودمصاحبه های متعدد را داده منتشر کرده و به خلبانان اجازه 

  در رسانه ها , جنگ جهانی سوم,نزديکی به 
سيمور هرش بعد از شرح فوق و خاطر نشان کردن برخورد سوال 
برانگيز اسرائيل، به گزارش واکنش سوريه می پردازد که به نوبه ی خود 

اما رسانه های . واشينگتن نيز ساکت بود. با خودداری همراه بود
 بالفصل بعداز بمباران لبريز آمريکايی و اروپايی برعکس درروزهای

شدند از خبرهايی به نقل از منابع ناشناس حکومتی که مدعی بودند 
اسرائيل يک راکتوراتمی در دست ساختمان سوری را که بوسيله کره 

 NPTاز آنجا که سوريه عضو. شمالی ساخته ميشد نابود کرده است
 برای دسترسی است، ساختن مخفيانه نيروگاه اتمی بالقوه به معنای تالش

  .  و نقض تعهد آن به شمار می آيدبه سالح اتمی
اولين گزارش از : هرش سپس واکنش رسانه ها را بررسی ميکند

.  سپتامبر منتشر شد12همکاری هسته ای سوريه و کره شمالی در 
: دراواخر اکتبر رسانه های گوناگون عموما روی چهارنکته توافق داشتند

سرائيل از همکاری هسته ای سوريه و کره اينکه دستگاه اطالعاتی ا
شمالی برای ساختن يک سايت در زمين های کشاورزی شرق سوريه 

يک کشتی کره , آگاهی به دست آورد، اين که سه روز قبل از بمباران 
به نام الحامد به بندر سوری تارتوس در مديترانه رسيد؛ اينکه , شمالی

حل در دست ساختمان بعد از اتمام تصاوير ماهواره ای قويا تاييد ميکنند م
يک راکتور اتمی را در خود جای ميداد، و اينکه سوريه بر اين اساس از 

  . ميداند گذشته بود, خط قرمز,ل مرزی که اسرائي
 نيوز و رسانه های ديگر منتشر شد مبنی بر اين که ABCگزارشاتی در

 و مخالفتی تهآمريکا درمورد قصد تصميم به بمباران در جريان قرار گرف
  . ابراز نکرده بود

اما در مورد رسانه های اسرائيل، سکوت اسرائيل و سانسور نظامی خبر 
رسانه های اسرائيلی نيز فقط اخبار منتشر . درهفته های بعد ادامه می يابد
اورشليم پست نوشت اين حمله از آن نوع . شده در غرب را انتشار ميدادند

 . منتهی ميشودکه به آغاز يک جنگ وقايعی است 
 سپتامبر 20وقتی خبرنگاران در . دولت آمريکا نيز به سکوت ادامه داد

از جرج بوش در اين مورد سوال کردند او از اظهار نظر خودداری کرد و 
 سکوت همه ": واشينگتن پست نوشت. گفت قصد ندارد چيزی بگويد

اسرائيل آمريکا و : طرف ها کر کننده است، ولی پيام به ايران واضح است
يی بگذرند و ميتوانند هدف های هسته ای را شناسايی کرده و از دفاع هوا

  "..آن را ويران کنند
به نوشته هرش آشکار بود اسرائيل و اياالت متحده عليرغم اينکه مايل 
نبودند از زبان آن ها چيزی نقل شود، مشتاق بودند رسانه های خبری در 

همان اوايل يک ,:مونه هرش مينويسدبه عنوان ن. باره بمباران بنويسند
افسر سابق وزارت دفاع اسرائيل که ارتباط نزديکی با مقامات اطالعاتی 
دارد با من تماس گرفت و نسخه ای از داستان استاندارد را با جزيياتی 

، جزييات مسايلی ,پرآب و رنگ ولی غيرقابل اثبات در اختيار من گذاشت
ائيل از لحظه ای که کشتی بندر کره از اين قبيل بود که ماموران اسر

شمالی را ترک کرد آنرا دنبال ميکردند، سربازان سوری هنگام تخليه بار 
  ... ی جليقه ايمنی پوشيده بودنداز کشت

 6 لندن گزارش داغی از حمله Spectatorدر سوم اکتبر نشريه 
سپتامبر منتشر کرد که حاوی همان اطالعات بود و ادعا ميکرد که اين 

و , ممکن است جهان را از يک تهديد ويرانگر نجات داده باشد, له حم
 اگر مردم "هشدار داد , وزارتی در بريتانيا يک منبع سطح باال ی , اينکه 

ميدانستند ما آن روز چقدر به جنگ جهانی سوم نزديک شده بوديم، 
  ".ت عمومی همه جا را فرا می گرفتوحش

  ز کره شمالی راکتور خيالی و خيال راحت آمريکا ا
سيمور هرش برخالف روزنامه نگارانی که اين گزارشات را با آب و تاب 
منتشر می کردند، خبر را چک ميکند و حاصل جستجوی خود را چنين 

  : يدهدگزارش م
اما طی سه ماه تدارک اين مقاله، مقامات سابق و کنونی اعم از 

اند هيچگونه اطالعاتي، ديپلوماتيک واعضای کنگره مکرر به من گفته 
شواهد قابل اتکايی در دست نيست که نشان دهد سوريه پروژه هسته ای 

اين احتمال هست که اسرائيل اطالعاتی را مستقيما به اعضای سطح . دارد
ان های اطالعاتی آن را باالی دولت بوش داده باشد، بدون اينکه سازم

  . چک کنند
ت بر اجرای ان پی تی محمد البرادعی رئيس گروه سازمان ملل برای نظار

کارشناسان ما که با دقت تصاوير ماهواره ای را بررسی " : به من گفت
  "..ان نميتواند تاسيسات اتمی باشدمی کنند، ميگويند اين ساختم

Joseph Cirincione مسوول سياست هسته ای مرکز آمريکن 
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سوريه قابليت های تکنيکي، صنعتی يا مالی برای , :پروگرس به من گفت 
 سال است 15من اين مساله را . پی گيری يک برنامه هسته ای را ندارد

که دنبال می کنم، و هربار که سوء ظنی بوجود می آيد و ما تحقيق ميکنيم 
هيچ تهديد هسته ای از طرف سوريه . می بينيم هيچ چيزی وجود ندارد

کرينکيون بنگاه , .اين ها همه اش سياست است. وجود نداشته و ندارد
را مورد  مطبوعاتی را به خاطر شيوه برخوردشان به اين ماجهای

فکر ميکنم بعضی از بهترين روزنامه " : سرزنش قرار داد و گفت 
   "..قرار داده اندنگاران ما را مورد بهره برداری 

درگزارش اين مساله که چند هفته بعد به گروهی برگزيده از اعضای 
گزارش که توسط سازمان .  شودکنگره داده شد، پيام مشابهی دريافت می

های اطالعاتی تهيه شده بود روی اطالعات آمريکا از ماجرا متمرکز بود 
و يکی از محورهايی که در اين گزارش در مرکز توجه قرار داشت حضور 

 6کره شمالی در ماجرا بود تا معلوم شود آيا آمريکا بايد از مذاکره گروه 
به عنوان گروه کاری يکی از يکی کسانی که . گانه پس بکشد يا نه

گيری گزارش را چنين قانونگزاران در اين جلسه شرکت داشت، نتيجه 
  "..رد هيچ نشانی از پيمان شکنی کره شمالی وجود ندا":توضيح ميدهد

در تکميل اين شواهد که پروژه هسته ای سوريه و مداخله کره شمالی 
, کشف,ط رسانه هانخستين بار نه توسط سازمان های اطالعاتی بلکه توس

شده، مورتون آبرامس معاون سابق تحقيقات امنيتی به سيمور هرش 
ميگويد که خودداری مقامات از نشان دادن واکنش به ماجرا او را حيرت 

بمباران يک کشور ديگر مساله بزرگی است، پس چرا ":  کرده استزده
لل؟ زمان مصدايی بلند نميشود، بويژه از طرف دولت های مربوطه و سا

  "..چيزی اين وسط می لنگد
   گواهی پر سرو صدا ی فيزيکدان معتبر

رسانه ها , مدرک, سيمور هرش سپس به تحقيق در مورد مهم ترين 
برای اثبات وجود يک راکتور در دست ساختمان در ماجرا می پردازد، 

 اکتبر توسط ديويد آلبرايت از 23يعنی تصاوير ماهواره ای که در 
انستيتوی مزبور يک . و امنيت بين المللی منتشر شدانستيتوی علوم 

. موسسه غير انتفاعی تحقيقاتی است که از اعتبار بااليی برخوردار است
تصاوير توسط يک بنگاه ماهواره ای تجاری مستقر در کلرادو، به نام 
ديجيتال گالب، در دهم ماه اوت يعنی چهار هفته قبل از بمباران گرفته شده 

مان چهار گوش و يک مرکز پمپ آب در نزديکی آن را بود و يک ساخت
در تحليلی که همزمان منتشر شد، آلبرايت که فيزيک دانی . نشان ميداد

است که به عنوان بازرس تسليحاتی سازمان ملل در عراق خدمت کرده 
است، نتيجه گيری کرد ساختمان که از جلو ديده ميشد تقريبا طول و 

 مرکز اصلی Yongbyonگ بيون عرض ساختمان راکتور در يون
  : آلبرايت گفت. ه شمالی را داردتاسيسات هسته ای کر

ساختمان بلند در تصوير ممکن است مرکز راکتور در دست ساختمان " 
 باشد و مرکز پمپ در کنار رودخانه ميتواند به منظور تامين آب سرد برای

 "..راکتور در نظر گرفته شده باشد
 رتوريک نتيجه گيری کرده بود که تصوير اوبا طرح يک سری سواالت

پروژه "  :سواالت اين ها بودند. ته ای استمورد نظر تاسيسات هس
ساختمان راکتور هنگام بمباران چقدر پيش رفته بود؟ چقدر از کره شمالی 
کمک گرفته شده بود؟ کدام بخش های راکتور را سوريه از کره شمالی يا 

   ". حاال کجا هستند؟بود؟ اين بخش هاجای ديگر گرفته 
من کامال متقاعد شده ام سوريه , :واشنيگتن پست بعدا از او نقل کرد

سيمور هرش با آلبرايت , .تالش ميکند يک راکتور هسته ای بسازد
: صحبت کرده و از او می پرسد چطور توانسته تصوير را چنين تدقيق کند

ودش و او به من گفت که قبل از نتيجه گيری در مورد سايت، خ, 
سخت روی گزارشات و تصوير ديجيتال گالب کار , همکارش پل برانان 

و بعد يافته هايشان را با رابين رايت و ساير روزنامه نگاران , کرده اند
واشينگتن پست مطرح نمودند و آنها بعد ازاين که با مقامات دولت بوش 

ظر مساله را چک کردند به اوگفتند ساختمان واقعا همان هدف مورد ن
ما اطالعات را قبل از اينکه واشينگتن , : آلبرايت گفت. اسرائيلی هاست

 او اطالع يافته بود منابع اطالعاتی ".ست آنرا تاييد کند منتشر نکرديمپ
واشينگتن پست در دولت آمريکا، دسترسی به تصاوير بسيار دقيق تری 

  "..ه استاتی اياالت متحده گرفته شددارند که بوسيله ماهواره های اطالع
 اکتبر بدون تصاوير مربوطه چاپ کرد 19واشينگتن پست گزارش را در 

و نوشت مقامات آمريکايی و خارجی آشنا با رويدادهای پس از بمباران به 
اين نتيجه رسيده اند که سايت مزبور خصوصيات تاسيسات هسته ای کره 

  . ين نتيجه گيری را تاييد ميکندآلبرايت ا. شمالی را دارد
رايت به هرش ميگويد با مقامات اسرائيلی هم مالقات کرد تا مطمئن آلب

شود آنها ساختمان مورد نظر را تاسيسات هسته ای ميدانند و مطمئن شده 
  .  بوداست که اين طور

اما در اين مورد هم مقامات اسرائيلی مدرک جرم به دست ندادند، بلکه 
آنها : رايت ميگويدآلب.طوری عمل کردند که خود آلبرايت نتيجه بگيرد

بطور اخص نگفتند که تاسيسات مزبور هسته ای بوده ولی همه شق های 
ديگر، مرکز سالح های جنگي، موشکی يا رادار را رد کردند و تنها 

  . اقی می ماند سايت هسته ای بودچيزی که ب
 اکتبر تصاوير ماهواره ای 24آلبرايت دو روز بعد از نخستين گزارش، در 

 ميکند که آنها هم توسط ديجيتال گالب گرفته شده و محل ديگری منتشر
هدف را بعد از بمباران نشان ميداد که صاف شده و زمين آن کنده شده 

به نظر می رسد سوريه به تالش , :او به نيويورک تايمز ميگويد. بود
زيادی دست زده تا چيزی را مخفی کرده و شواهد برخی فعاليت ها را از 

سوريه بايد به سوال ها در مورد اينکه چه . ين فايده نداردولی ا. بين ببرد
 . ند، پاسخ دهدميک

هرش در ادامه خاطر نشان ميکند اين سخنان آلبرايت توسط رسانه های 
  . نيويورک تايمز وسيعا منتشر شدديگر از جمله 

اين در حالی بود که مقامات آژانس انرژی اتمی و ساير موسسات کنترل 
هرش از . بير آلبرايت از تصاوير به مخالفت برخاستندتسليحات با تعا

جمله به سخنان يک ديپلومات آژانس در وين اشاره ميکند که به او گفت 
ن همکارانش در وين از اين که آلبرايت خود را جلو انداخته و چني

 آژانس مداما به روزنامه نگاران گفته  ":اظهاراتی ميکند آشفته شده اند
ان هسته ای سوريه مشکوک است، ولی روزنامه است در مورد داست

   ".ان خيلی مقاعد به نظر ميرسندنگار
   "جعبه چهارگوش "ان پردازی با يک داست

يک " :ت در مورد تصاوير چنين نظر داديک ديپلومات ديگر با عصباني
او که با تصوير , ساختمان چهارگوش يک ساختمان چهار گوش است

, ی فعاليت هسته ای آشنا بود گفت آژانس ماهواره ای برای راست آزماي
. اطالعاتی در دست ندارد که بتواند نشان دهد تاسيسات مزبور چه هست

آنها ساختمانی را می بينند که از نظر ژئومتری در نزديکی يک رودخانه 
ولی آنها نمی . قرار دارد و ميتوان آن را به تاسيسات هسته ای ارتباط داد

تا آنجا که . تمادی نتيجه گيری کنند چنين هستتوانند به نحو قابل اع
اطالعات از منابع باز در ورای تصاوير می آيد تالشی در جريان است تا 
از همه اين سرو صداها اطالعاتی را بيرون بياورد که از اهداف سياسی 

  "..ناشی شده است
هرش اضافه ميکند بيشتر چيزهايی که بايد دور و بر يک تاسيسات هسته 

يک کارشناس اطالعاتی . فی ديده شود در اين محل وجود نداشتای مخ
هيچ نيروی امنيتی دور ساختمان نبود، : وزارت خارجه به هرش گفت

. , هيچ مقری برای سربازان يا کارگران، هيچ نوع تاسيسات انضمامی
جفری لوئيس ازنيوآمريکا فانديشن به هرش گفت حتی اگر عرض و طول 

ی کره شمالی باشد، ارتفاع آن برای جای دادن ساختمان مشابه سايت ها
راکت کره شمالی ناکافی بود و بنابراين ساختمان فاقد خصوصيات الزم 

به همين ترتيب . برای به کار انداختن يک راکتور در مرحله مقدماتی است
" : لوئيس گفت. نی را نشان نمی دهدعکس ها هيچ تاسيسات زير زمي

شما نميتوانيد ببينيد اين جعبه چه . عبه استتمام چيزی که می بينيد يک ج
  ".اين فقط يک جعبه است. ار ميکنداندازه ای دارد و چه ک

کارشناسان ديگر نيز در گفتگو با هرش اظهارات نظرهای مشابهی به 
از جمله يک مقام سابق اطالعاتی که در جريان اطالعات . دست ميدهند

. وجود يک راکتور نداريمما هيچ مدرکی برای اثبات ,:کنونی نيز هست
هيچ اطالعات مبتنی بر سيگنال ها، هيچ نوع اطالعات انساني، هيچ نوع 

منيتی اين سوال يک مشاور وزارت دفاع و مسايل ا, .اطالعات ماهواره ای
اگر مدارک موثق در مورد فريبکاری هسته ای وجود ": را طرح کرد

و سوريه که داشت که کره شمالي، يک عضو محور شر رئيس جمهور، 
رئيس جمهور آنرا حامی تروريسم ميداند در آن درگيرند، چرا دولت بوش 

  "علنی کردن موضوع نداشته باشد؟اصراری بر
  تالش مقام اسرائيلی برای گمراه کردن سيمور هرش 
هرش در جستجوی واقعيت در ماه دسامبر به اسرائيل ميرود و در مقاله 

دولت . رائيل را گزارش ميدهدبخشی از گفتگوهای خود با مقامات اس
, اسرائيل همچنان راز دار بود، اما نظاميان و مقامات کنونی و سابق 

بيشتر آنها اطمينان موثق می دادند . ,مشتاق صحبت بطور ناشناخته بودند
يک مقام ارشد اسرائيلی که در موقعيتی , . اطالعات اسرائيل دقيق است

ند در حاليکه انگشت خود را به نيست که جزييات حمله به سوريه را بدا
آن ! نمی رويد بنويسيد آنجا هيچ چيز نبود, : سوی من گرفته بود گفت
ديگران نيز در گفتگوهای خود با هرش تاکيد , .چيز در سوريه واقعی بود

وع ساختمان ميکنند که اسرائيل متقاعد شده بود هدف بمباران شده شر
 . يک راکتور اتمی بود
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وقتی در ماه دسامبر هرش با آلبرايت صحبت ميکند او بسيار محتاط تر 

ما ميخواستيم . ما هرگز نگفتيم ميدانيم اين يک راکتور است, . است
ولی . از نظر ما داشت. مطمئن شويم تصوير با يک راکتورخوانايی دارد

 , .ای تاييد راکتور بودن آن نبوداين به معن
مقاله، بخشی که به همکاری کره ای ها با هرش در قسمتی ديگر از 

سوريه در توليد جنگ افزارهای شيميايی می پردازد، اطالعات بيشتری در 
مورد تصاوير ماهواره ای آلبرايت در اختيار ميگذارد که نشان ميدهد اين 

 : ر اهميت اطالعاتی چندانی نداشتتصاوي
گالب مورد استفاده ماهواره ای که شرکت مستقر در کلرادو يعنی ديجيتال ,

هرکس . قرار ميدهد و تصاوير آلبرايت را فراهم کرد، اجاره داده می شود
ميتواند برای تهيه عکس های اختصاصی سفارش بدهد، مخارج آن از 

کمپانی مزبور تصاوير سفارش شده را . چند صد تا صدها هزار دالر است
. م نمی کندروی وبسايت خود منتشر می کند، ولی هويت مشتری را اعال

 ماه اوت، پنج بار به 25 تا 5قبل از بمباران توسط اسرائيلی ها بين 
ديجيتال گالب پول پرداخت شده تا از ساختمان هدف گيری شده در سوريه 

واضح است کسی که سفارش تهيه عکس ها را . تصوير نزديک تهيه کند
رصد  د60ديجيتال گالب . داده بود، در نقشه حمله مداخله داشته است

معامالتش را با دولت اياالت متحده انجام ميدهد، ولی اين قراردادها 
دولت سيستم . مربوط به کارهای غير محرمانه مثل تهيه نقشه است

اطالعاتی و ماهواره ای پيچيده و غيرقابل قياسی دارد که ميتواند 
 highly granularتصاويری تهيه کند که تحليل گران آن را 

images و قادر بود تصاوير بسيار دقيق تری از هدف تهيه  ميخوانند
اسرائيل حداقل دو سيستم ماهواره ای نظامی دارد، ولی به گفته آلن . کند

تامسن، تحليل گر سابق سيا ماهواره ديجيتال گالب در رابطه با جمع 
 به مشتری دايمی آن آوری اطالعات امتيازاتی دارد که باعث شده اسرائيل

  . تبديل شود
هرينگ سخنگوی ديجيتال گالب به هرش گفت حفظ هويت مشتری چاک 

برای شرکت اهميت درجه اول دارد و او حتی اگر ميدانست چه کسی 
 "هرش اين احتمال را ميدهد که . ردسفارش داده هويت آن را افشا نمی ک

اسرائيل يا آمريکا سفارش تصاوير را داده باشند تا چيز غيرمحرمانه ای 
  ".پخش آنرا به رسانه ها بسپارنددر صورت نياز داشته باشند که 

به عبارت ديگر تصاوير به منظور تبليغاتی تهيه شده بود و بر همکاری 
روزنامه نگاران، دانشمندان و تجار با سياستمداران برای القای نظرآنها 

  . فکار عمومی حساب باز کرده بودبه ا
  کشتی مشکوک، قراضه از آب در می آيد 

ه به بررسی کشتی ای که گفته ميشد تجهيزات اتمی کره هرش در ادام
سفر : شمالی را به سوريه حمله کرده می پردازد و در اين رابطه مينويسد

کشتی کوچک تجاری الحامد يک قطعه اصلی درگزارشات رسانه ها از 
, : سپتامبر واشينگتن پست گزارش داد15در .  سپتامبر بود6بمباران 

به : گفت, يکا در رابطه با مسايل خاورميانهيک کارشناس برجسته آمر
حامل مصالحی با اتيکت سيمان ...به رسيدن يک کشتی, نظر ميرسد حمله 

مقاله واشينگتن پست اينطور ادامه می يافت , .از کره شمالی ارتباط داشت
در اسرائيل اين توافق وجود داشت که , : که کارشناسان براين باورند

, ساير رسانه ها الحامد را يک کشتی , .داده بودتجهيزات اتمی را تحويل 
هرش در ادامه ميگويد ولی . معرفی می کردند, مشکوک کره شمالی

شواهدی در دست است که الحامد نميتوانست حامل بار حساس از کره 
کشتی رانی بين المللی با دقت توسط واحد .  باشد- از هر نوع-شمالی 

 ثبت Lloyd’s Marine Intelligence Unitاطالعات دريايی لويد 
ميشود که بر شبکه ای مجهز متکی است که از منطقه ای سری در 

بعالوه بيشتر کشتی های تجاری اکنون . اطراف واشينگتن اداره ميشود
 مجهز باشند که يک سيستم خودکار تعيين A.I.Sبايد به دستگاهی به نام 

 بطور مداوم اين دستگاه که الحامد هم مجهز به آن بود. هويت است
بنا بر گزارش واحد اطالعاتی دريايی . موقعيت کشتی را گزارش ميدهد

 ساخته شده سال هاست که در مديترانه 1965لويد، الحامد که در سال 
شرقی و دريای سياه فعاليت ميکند و در دوره اخير اصال به کره شمالی 

اين هرش سپس مسير حرکت کشتی مزبور، موارد پهلوگيری . نرفته است
کشتی و ديگر کشتی ها در ساحل سوريه و پرچم هايی را که مثل ديگر 
کشتی های تجاری برای فرار از ماليات روی خود نصب ميکنند شرح 

جزييات گزارش مرکز لويد نشان ميدهد کشتی حداقل از سال . ميدهد
 تاکنون از مسير کانال سوئز که راه اصلی عبور از مديترانه به 1998

عالوه بر مرکز مزبور گرين پيس نيز مسير .  نگذشته استخاوردور است
مارتينی گوتجه از اين سازمان، که . حرکت کشتيرانی را ثبت ميکند

ماهيگيری های غيرقانونی را برای سازمان مزبور ثبت ميکند و از اولين 

لحامد نهادهايی بود که ترديد خود را در مورد صحت گزارشات مربوط به ا
 سال است که در دريا هستم و 41 من  ":ه هرش گفترا اعالم کرد، ب

ميتوانم به عنوان يک کاپيتان به شما بگويم الحامد چيزی به جز يک 
شما نميتوانيد حتی يک بار سنگين روی آن . کشتی در حال پوسيدن نيست

   ".درت الزم برای اين کار را نداردسوار کنيد چون کف آن ق
  ا و قوانين بين المللی بی احترامی همه طرف ها به نهاد ه

سيمور برای کسب اطالعات دو بار به سوريه سفر ميکند و از جمله در 
جستجوی اين است که اگر هدفی که اسرائيل بمباران کرد يک سايت اتمی 

اما اگر در نيويورک و . نبود، چرا سوری ها جدی تر واکنش نشان ندادند
يکند، تکليف دستگاه واشينگتن، بی قانونی گسترده هرش را سرگردان م

هرش با تعداد . دولت خودکامه و جمهوری موروثی در سوريه معلوم است
هيچيک از , : زيادی از مقامات دولتی و اطالعاتی ارشد صحبت ميکند

مشاوران نزديک پرزيدنت اسد توضيحی مشابه ديگری نداد، هرچند 
نها مايل به نوشته هرش عموما بيشتر آ, .داستان برخی قابل قبول تر بود

فاروق . بودند در باره انگيزه های اسرائيل از بمباران با او صحبت کنند
 ترديد دارم به سوال هر روزنامه نگاری پاسخ  ":شرغ معاون اسد گفتال

اسرائيل برای احيای اعتبار خودش دست به بمباران زد و هدفش اين . دهم
سخ به پرسش با پا. است که ما به صحبت کردن در مورد آن ادامه دهيم
چرا بايد داوطلب اين . های شما به اين هدف اسرائيل خدمت خواهم کرد

   "اشم؟کار ب
بعضی از مقامات سوری به هرش گفتند ساختمان بمباران شده قبال 
ساختمان نظامی و اکنون متروک بود، يکی ديگر گفت مرکز تهيه کود 

تمان هرگز شيميايی برای احيای کشاورزی بود، يک ژنرال گفت اين ساخ
: مرکز نظامی نبود و درپاسخ اينکه چرا سوريه پاسخ جدی تری داد گفت

در مورد اينکه چرا سوريه از , .از ترس نبود، فقط اين را ميگويم, 
آژانس برای بازديد از محل بمباران شده دعوت نکرد باز مقامات 

 يکی گفت درخواست داديم نيامدند، ديگری گفت. توضحيات ناهمگون دادند
مقامات آژانس در . چرا ما درخواست کنيم آنها خودشان درخواست نکردند

  . هردو مورد را تکذيب کردندگفتگو با هرش 
اما عماد مصطفی سفير سوريه در واشينگتن درگفتگو با هرش در پاسخ 
اين سوال اظهاراتی کرد که قابل توجه است و به خوبی نشان ميدهد که 

 المللی به اقدامات اسرائيل بستر مناسبی چگونه عدم واکنش نهادهای بين
او به هرش . برای بی اعتنايی به نهادهای بين المللی فراهم آورده است

  : گفت
ما وارد اين بازی نمی شويم که هروقت اسرائيل ادعا کند اين يک ,

اگر . تاسيسات اتمی است از کارشناسان خارجی برای بازديد دعوت کنيم
بگويند آنجا هيچ چيز نبود، آنوقت اسرائيل ميگويد آنها را بياوريم و آنها 

و اگر به . اشتباه کرده و دو هفته بعد يک سايت ديگر را بمباران می کند
چرا بايد . تاين ابلهانه اس, ديديد؟,آژانس اجازه ندهيم، اسرائيل ميگويد 

 , اين کار را بکنيم؟
ه احتماال هرش در گفتگوهای خود بامقامات سوری به اين نتيجه رسيد ک

کارگران و شايد متخصصين کره ای برای اجرای قراردادهای مربوط به 
سوريه . ساختن جنگ افزارهای شيميايی به سوريه رفت و آمدداشته اند

پيمان منع توليد سالح های هسته ای را امضا نکرده و در حوزه نظامی 
ران به نظر هرش ساختمان بمبا. با کره شمالی از ديرباز همکاری ميکند

شده نه با توليدات کشاورزی که برخی مقامات سوری ادعا ميکردند 
ارتباط داشت نه با تاسيسات اتمي، بلکه به ژست دفاع سوريه و همکاری 
اش با کره شمالی مربوط بود و اين برای ساکت نگاه داشتن مقامات 

  . در واکنش به بمباران کافی بودسوری 
  نقش ديک چني؟ . نقش آمريکا

 هرش اطالعات زيادی در مورد نقش آمريکا در برنامه ريزی اين تحقيقات
 از قول يک مقام ABCنخستين بار خبرگزاری . حمله به دست نمی دهد

, سايت هسته ای,رسمی ارشد گزارش ميدهد اسرائيل اطالعات در مورد 
سوريه را در اختيار آمريکا ميگذارد و کمک های ماهواره ای و اطالعاتی 

در يک مرحله حتی دولت بوش در نظر داشت خود به . گيردگسترده ای مي
مقامات اسرائيلی در گفتگو با هرش همکاری آمريکا را . سوريه حمله کند

رد ميکنند و می گويند هيچکس در کسب اطالعات به آنها کمک نکرده 
ظاهرا تهيه تصاوير ماهواره ای بوسيله يک شرکت تجاری هم در . است

توضيحاتی ميدهد که قبال رش در مورد شيوه تهيه ه. تاييد اين نظر است
 نقل شد 

هرش اين سوال را طرح ميکند که اگر دولت بوش قبل از حمله شديدا با 
اسرائيل همکاری ميکرد، چرا اسرائيل به يک شرکت تجاری مراجعه 
کند؟و همانطور که در باال آمد اين احتمال را طرح ميکند که سفارش به 
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ه ای و تدارک سرپوش قانونی برای استفاده رسانيک شرکت تجاری فقط 
  . بود

اما به عنوان شاهد همکاری نزديک اطالعاتی آمريکا و اسرائيل قبل از 
حمله، هرش از يک مجله فنی که به تکنولوژی فضايی می پردازد نقل 

 سپتامبر اسرائيل به سوريه، اسرائيل را 6ميکند که آمريکا قبل از حمله 
الی هدف گيری مطلع کرده و سيستم های رادار برای از نقاط ضعف احتم

جنگنده های اسرائيل قبال از بمباران، . اجرای ماموريت را سوار کرده بود
تاسيسات رادار سوريه در ساحل فرات نزديک مرز ترکيه را زدند و 

  . اموريت بمباران را انجام دهندتوانستند بدون مداخله آن م
آمريکا به هرش ميگويد حمله سوريه به يک مامورارشد سابق اطالعاتی 

ماه ها قبل بر ميگردد که به برنامه ريزی آمريکا برای يک حمله احتمالی 
در تابستان گذشته دفتر اطالعاتی وزارت دفاع به . به ايران مربوط است

اين نتيجه رسيد سوريه در حال نصب يک سيستم درادار دفاعی جديد تهيه 
ورود به فضای . يه سيستم ايرانی ها استشده بوسيله روس هاست که شب

سوريه ميتواند اين سيستم را فعال کرده و اطالعات با ارزشی برای 
ديک چنی از اين ايده حمايت کرد زيرا به سوريه وصل . آمريکا فراهم کند

افسر مزبور ميگويد .,ما در باره ايران جدی هستيم, :می شد و نشان ميداد
ادار ودفاعی بود نه تاسيسات هسته ای و آن موقع تمرکز روی سيستم ر

ادعای بعدی اسرائيل در مورد ساختمان هسته ای در سوريه اگر نه کاخ سفيد 
  . اما بسياری را درمحافل نظامي، اطالعاتی آمريکا متعجب کرد

يک مقام اسرائيلی نيز در پاسخ هرش مبنی بر اينکه آيا استقرار سيستم 
 بوده است ميگويد اين مزخرف است، رادار سوريه مورد توجه اسرائيل

ائيل دنبال چيزهای انگيزه اوليه دولت آمريکا هرچه بوده باشد، اسر
  . بيشتری بود

  رابطه متقابل سياست خارجی آمريکا و باج بگيری کره شمالی 
هرش در ادامه مقاله نوشته است ماجرای حمله به سوريه با جزيياتش از 

تي،واسطه ها، نقش رسانه ها او را به ياد قبيل استفاده از ماهواره اطالعا
 کره شمالی Kumchang-riدر , کشف يک سايت هسته ای,ماجرای 

 سال پيش می اندازند که در وزارت 10توسط ماهواره ها ی اطالعاتی در 
دفاع مورد تاييد قرار ميگيرد و عليرغم ترديد محافل اطالعاتی به صفحه 

کره شمالی زير فشار . منتشر ميشوداول نيويورک تايمز درز داده شده و 
شديد ديپلوماتيک اجازه بازديد از اين تاسيسات راميدهد اما به شرط ارائه 

بعد از بازديد به جای . کمک به ايجاد يک واحد توليد سيب زمينی
  .  ای چند تونل خالی پيدا ميکنندتاسيسات هسته

 اين باور هرش در ادامه می نويسد شايد مثل کومچانگ ری اسرائيل به
رسيده بود که سوريه چيزی می سازد که برای امنيت ملی آن تهديد به 

يک جنگ ديگر ولی چرا خطر برانگيختن واکنش سوريه و . شمار می آيد
  را پذيرفت؟ 

اگر کشوری اطالعاتی درمورد فعاليت " : محمد البرادعی به هرش ميگويد
کند نه اينکه اول اتمی کشور ديگری دارد بايد آژانس هسته ای را خبر 

 ". کند و بعد مساله را مطرح کندبمباران 
از طرف ديگر ديويد آلبرايت به هرش ميگويد اسرائيل به نهادهای بين 

آلبرايت اين بی احترامی به نهادهای بين . المللی کنترل سالح اعتقاد ندارد
من نظر اسرائيل را با توجه به ,: المللی را توجيه هم ميکند و ميگويد

  , .ه ايران و الجزيره درک ميکنمريخچتا
اما يک مقام ارشد اسرائيلی هدف ديگری را به عنوان انگيزه اسرائيل در 

او ميگويد عليرغم ضربات شديدی که در جنگ : اين حمله معرفی ميکند
اسد عقده , :  اسرائيل به نيروی نظامی حزب اهللا وارد کرد2006تابستان 

. اگر او توانست من هم ميتوانم. او برنده شدنصراهللا را دارد و فکر ميکند 
امروز آنها . اين يک روحيه ماجراجويانه در سوريه بوجود آورده است

اين نظر را سفير يکی از متحدان اسرائيل در تل آويو , .محتاط تر هستند
اسرائيل توانست اعتبارش را به عنوان يک .حقيقت مهم نيست, :تاييد کرد

نيست هيچکس مايل . اين همه ی مساله است. بدنيروی بازدارنده بازيا
  بداند داستان واقعی چيست

   . سازی برای هشدار به رژيم ايران و پيام به واسطه چينی" مدل"
در ادامه مقاله آمده است شواهدی نيز در دست است که حمله پيشگيرانه 

  . ی حمله پيشگيرانه به ايران استبه سوريه يک هشدار، يک مدل، برا
 سازمان های اطالعاتی آمريکا در مورد توقف برنامه اتمی ايران گزارش

، خشم محافل واشينگتن و اسرائيل نسبت به اين گزارش، 2003در سال 
تاکيداسرائيل بر اينکه ناگزير به اقدام نظامی عليه ايران خواهد بود، تالش 
مقامات آمريکا از جمله جرج بوش در سفرش به خاورميانه برای خنثی 

 اين گزارش و تاکيد بر جدی گرفتن خطر ايران از جمله مطالبی است کردن
را با اين که هرش در ادامه مقاله به آن می پردازد و گزارش خود 

اندکی بعد از بمباران ، يک فرستاده چينی و " : پاراگراف ختم ميکند

شخصی که از اين . مقامات ارشد امنيتی دولت بوش با هم ديدار ميکنند
الع داشت به من گفت فرستاده چينی که به تازگی از سفر تهران مذاکره اط

ميانه روهايی ] تهران[ بازگشته بود، ميخواست کاخ سفيد بداند که در آنجا
مقام امنيت ملی احتمال آن را رد کرد و . هستند که مايل به مذاکره هستند

شما از بيانيه اخير اسرائيل در مورد سوريه اطالع : به فرستاده گفت
اسرائيلی ها در مورد ايران و برنامه اتمی اش فوق العاده جدی .داريد

هستند و من معتقدم اگر اياالت متحده نتواند از طريق ديپلوماتيک موفق 
او سپس از , .شود، آنها از طريق نظامی اين برنامه را نابود خواهند کرد
د  در اين مورفرستاده چينی خواست به دولت خود بگويد اسرائيلی ها

   "..خيلی جدی هستند
 او ميخواست به رهبران چين ":مطلع از اين مذاکره به هرش گفت فرد 

بگويد آنها به ايران هشدار دهند که ما نمی توانيم جلوی اسرائيل را 
بگيريم و اينکه ايران بايد به سوريه نگاه کند و ببيند اگر ديپلوماسی 

ين بود که حمله به پيام او ا. شکست بخورد بعد از آن چه خواهد شد
   "..وريه بخشا به ايران نظر داشتس

 . مصاحبه هرش با شبکه الجزيره :ضميمه
سيمور هرش در مصاحبه با شبکه الجزيره نظراتش را روشن تر بيان 

هرش در اين مصاحبه ماجرای اطالعات گرفتن از سيستم . کرده است
سوريه يک ,: رادار ايران به عنوان هدف حمله را روشن تر رد ميکند

 ميليونی است که شما ميتواند سراسر آن را برويد و کسی 17کشور 
اما ورود به ايران و چک کردن رادارهای آن از طريق پرواز . اهميت ندهد

او يادآوری ميکند , .از فراز هرسايتی به ضد حمله منجر خواهد شد
اسرائيلی ها در ايمنی کامل وارد فضای سوريه ميشدند و ميدانستند 

اما مساله چک کردن . وريه کاری نمی تواند بکند و نخواهد کردس
رادارهای ايران ماه ها قبال در آمريکا مطرح شده بود و عمدتا توسط دفتر 

ميرسيم به سوال , .  روی آن کار ميشد- ديک چنی -معاون رئيس جمهور 
بعدي، چه کسی اجازه حمله را صادر کرد؟ من واقعا به اين سوال در 

اسرائيلی ها با که . پرداخته ام، زيرا خيلی بر فرض استوار استمقاله ن
صحبت کردند؟ منظورم اين است که اسرائيل چنين حمله ای را قبل از 

پيدا ] در آمريکا[صحبت با کاخ سفيد صورت نمی دهد و من هيچکس را
اين می . نکردم که از قبل ميدانست که ميخواهند بروند تاسيسات را بزنند

آن معنا باشد که فقط من نتوانسته ام چنين کسانی را پيدا کنم، و تواند به 
ميتواند به اين معنی باشد، چنين کسی هست، کسی مثل ديک چني، که 

  , .ير فرماندهی را زير گرفته استچنانکه قبال هم عمل کرده، زنج
بی اعتنايی به گزارش سازمان های اطالعاتی و حفظ شبح جنگ بر سر 

اين مصاحبه به نظر می رسد هرش متقاعد شده است بر اساس  :ايران
آمريکايی ها . حمله براساس تقارن دو هدف جداگانه صورت گرفته است

ميخواستند اثر گزارش سازمان های اطالعاتی را خنثی کرده و به رژيم 
يک نيروی وابسته به .. ما آماده ايم, : ايران بگويند عليرغم اين گزارش

کار ما را انجام .. ها وارد خواهند شد و بنگخود داريم و اسرائيلی 
از حضور کره ای ها در . داشتندامااسرائيلی ها هدف ديگری , .خواهند داد

سوريه ناراحت بودند و گفتند هرچه باشد ميرويم ميزنيم و نتيجه اش اين بود 
  . که آرای اولمرت باال رفت

 ها برای به عبارت ديگرمصاحبه هرش روشن تر نشان ميدهد اسرائيلی
احيای حيثيت خود بعد از فجايع لبنان و به منظور ارتقاء آرای اولمرت 
تيری در تاريکی رها کردند، آمريکايی ها به روشنی ميدانستند تير به يک 
جعبه خالی ميخورد، اما برای نشان دادن بی اعتباری گزارش سازمان 

رناتيو قوی های اطالعاتی آمريکا و تاکيد بر اينکه حمله نظامی يک آلت
تصميم آمريکا احتماال در باالترين پستوی است عمليات را تاييد کردند و اين 

قدرت، دور از چشم زنجير فرماندهی و با توجه به قراين توسط ديک چنی 
  . گرفته شده است

سيمور هرش در پاسخ سارا براون خبرنگار الجزيره که :عراق مرده است
ياست خارجی آمريکا با توجه به نظر او را در مورد احتمال تغيير س

انتخابات پيش رو می پرسد می گويد با نامزد جمهوريخواهان يعنی مک 
کين مسلما هيچ چيز تغيير نخواهد کرد و باتوجه به وضعيت عراق اين 

هرش به نقل از يک نويسنده ديگر تاکيد ميکند عراق . يک فاجعه است
انده نظامی آمريکا در يک جسد مرده است که وظيفه ديويد پترائوس فرم

ا تا انتخابات آينده عراق اين است که با روژ لب و وسايل ديگر جسد ر
  . آرايش کند

هرش در مورد نامزدهای ديگر نظری نميدهد اما به نقش اسرائيل در 
آمريکا اشاره ميکند و تاکيد ميکند خودش يهودی است، نه ضد يهود است 

 در آمريکا بسيار عميق است و و نه مخالف اسرائيل اما نفوذ اسرائيل
   1386 بهمن 28 . مقدار زيادی پول دارد

  .......................................................  
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 *ديدگاه * 

 نوع ديگری از سياست
 گفتگوی پيران آزاد  با جان هالووی

زاده ايرلند است، بخشی از عمر خود و " جان هالووی: "توضيح
از هزار (  در اسکاتلند گذرانده و حاال سالهاست که دوره تحصيالت را

در مکزيک زندگی و در دانشگاه پوئبلو در )  و نهصد و نود و دو
هالووی يکی . کنددوره تحصيالت تکميلی، جامعه شناسی تدريس می

-ترين فعاالن انديشه و نظر در جنبش جهانی ضد سرمايهاز سرشناس
تغيير جهان بدون "او با نام های يکی از کتاب. داری معاصر است

انگيزترين آثار انديشه از بحث" مفهوم امروزی انقالب: گرفتن قدرت 
نگرش هالووی در . های اخير ميان چپها بوده استسياسی در سال
داری و اشکال مناسبات اجتماعی آن از جمله دولت و باره سرمايه

ان روش و نگاه داری بر بنيهمچنين دريافت او از مبارزه عليه سرمايه
های انتقادی و ديالکتيکی کارل مارکس استوار شده و تاثير جريان

ديالکتيکی بعدی را که با امثال لوکاچ، آدورنو و ترونتی و ديگران 
هايی که بيرون از سنت رسمی جريان. شود، با خود داردشناخته می

- که بعد از مارکس به عنوان سوسياليسم علمی ساخته شد، قرار می
- فراتر از اينها، شرکت در مبارزه جنبش معاصر ضد سرمايه. ردگي

داری اين فرصت را برای او بوجود آورده که با استفاده از تجربياتی 
- جمع. تر کندمانند جنبش زاپاتيستی در مکزيک افق خود را گسترده

های های هالووی از يک سوی گسست راديکال از منطق و بنيانبندی
کند و از سوی ديگر نگرش و ی را بيان میدارمناسبات سرمايه

داری قرن گذشته را نقد های شکست خورده مبارزه ضد سرمايهپروژه
عليرغم نقد جنبش سوسياليستی سنتی و ناهمخوانی و . کندمی

هايی که بيش از يک قرن نامانوس بودن تعابير او با مفاهيم و کليشه
های هالووی برای آن بنديدر آن جنبش جا افتاده است، نگرش و جمع

ورزان سوسياليست سنتی هم که درگير جنبش جهانی ضد فعاالن و انديشه
  .گذرنداند تامل برانگيز بوده و براحتی از کنار آن نمیداریسرمايه

و " تغيير جهان بدون گرفتن قدرت"ترجمه فارسی يک بخش از کتاب 
نظرات او از دو مقاله کوتاه ديگر از هالووی به همراه نقد و بررسی 

سوژه "ای از فعاالن جنبش چپ در کتابی تحت عنوان جانب پاره
  . توسط نشر بيدار در آلمان منتشر شده است" انقالبی

خوانيد نيمه اول ماه ژوئن زمان اين گفتگو که نوشتار آن را می
  . دوهزار و هفت است

تغيير دادن جهان موضوع مشترک همه ماست که از اين :  پيران آزاد 
شما اين تغيير دادن را . بريمداری رنج میدنيای وحشتناک سرمايه

  بينی؟چگونه می
توانيم جهان را تغيير سوال اين است که چگونه می:   جان هالووی 

آنچه که . دانيمما نمی. دانيمما نمی: دهيم؟ پاسخ خيلی خيلی ساده است
 اغلب مردم برای. خيلی روشن است اينکه ما بايد جهان را تغيير دهيم

 شيوه. داری يک فاجعه برای بشريت استروشن است که سرمايه
سازماندهی جامعه در زمان حاضر فقر، نابرابری، خشونت و جنگ 

-شود که سرمايهآورد  و هم چنين هرچه بيشتر آشکار میبوجود می
اليه اوزون را . بردداری پيش شرط موجوديت انسان را از بين می

 از وع حياتی گياهی و حيوانی را با سرعتی خيره کنندهکند، تننابود می
  . بردبين می

تغيير ) راديکال(ای ما بايد راهی پيدا کنيم که جهان را بطور ريشه
  .اين خيلی خيلی واضح است. دهيم

توانيم جهان را تغيير دهيم؟ حاال سوال اينست که چطور؟ چطور ما می
ای دهيم؟ همانطور که لحظهای توانيم آن را تغيير ريشهچگونه می

اين مهم است که اينطور شروع کنيم چرا که . دانيمپيش گفتم، ما نمی
بله "گويند، همه سنت انقالبی، به عنوان مثال احزاب مارکسيست، می

ما . بفرمائيد برنامه ما اينست. اين شيوه انجام تغيير است! دانيمما می
و اين !" ها را انجام دهيددهيم که چگونه بايد کاربه شما توضيح می

ما را به جائی نرسانده و در حقيقت جهان را تغيير نداده، يا به آن 
کنم تجربه من فکر می. ای که مورد نظر ما بوده تغيير نداده استشيوه

انقالب روسيه و تجربه انقالب چين در انتها به يک مصيبت بشری 
بايد بگوئيم، اوال ما به . ما حقيقتا بايد دوباره بيانديشيم. تبديل شدند

ما بايد به . اما دوما، تجربيات گذشته موفق نبودند. انقالب نياز داريم
مفهوم قديمی انقالب آن بود که . انقالب به شيوه ديگری بيانديشيم
اين کارا . فکر کنيم" قدرت دولتی"برای تغيير جهان از طريق کسب 

فقط اين " دانيمنمیما "گوئيم نکته مهم در باره وقتی که می. نبود

دانيم يا آنکه به لحاظ تاريخی پذيريم که جواب را نمینيست که می
توانيم پاسخی داشته باشيم، بلکه همچنين اين سوالی است احتماال نمی

اگر . چيست و موضوع آن چيست" سياست"که دوباره بيانديشيم که 
 دهيم، اين دانيم که چگونه تغيير جهان را انجام میبگوييم که ما می

. آورددرمی) تک گويی، يک طرفه" (سياست مونولوگ"سر از يک 
دهند که چه بايد سياستی که در آن رهبران به ديگران توضيح می

شروع " دانيم چگونه انجام دهيمما نمی"اگر با گفتن اينکه . بکنند
بدين . رسدمی) گفتگو، دوطرفه" (سياست ديالوگ"کنيم، اين به يک 

دانيم، بيائيم با هم جمع شويم و در باره آن وب ما نمیمعنی که، خ
با هم ديگر فکر . توانيم تغيير را انجام دهيمصحبت کنيم که چگونه می

اين به آن . توانيم بکنيم تا جهان را تغيير دهيمکنيم که ما چه می
". رويمپرسيم و راه میمی: " گويندرسد که زاپاتيستها میچيزی می

به ) راهنمايی کردن(رويم نه با گفتن از مردم به پيش میما با پرسيدن 
سياست "دانيم به آن طرز فکر قديمی که ما جواب را می. آنها

نه ما "اگر شما با گفتن . رسدسياست از باال به پائين می" عمودی
شروع کنی، " بنابراين بايد بحث کنيم. بنابراين بايد بپرسيم. دانيمنمی

سياستی که در آن ما به . رسدمی" ت افقیسياس"آن وقت اين به 
کنيم، نوعی از سازمان، که در آن همه کس يا تعداد سازمانی فکر می

شوند که شوند و در آن همه تشويق میهرچه بيشتر مردم، دخيل می
کنند و در تصميم گيری نظرشان را بيان کنند و بگويند که چه فکر می

- می" سياست"مال متفاوتی از بنابراين ما به مفهوم کا. شرکت کنند
بنابراين اولين چيزی که بايد بگوئيم، اگر چه ممکن است به . رسيم

ما نمی دانيم چگونه " دانيمما نمی"نظر احمقانه بيايد، اين است که  
در باره آن فکر کنيم . بنابراين بياييد در باره آن فکر کنيم. انقالب کنيم

ه آن فکر کنيم که چگونه می که چه اشتباهی در گذشته  شد، در بار
اين بدان معنی نيست . توانيم در مورد سوالی که داريم پيشروی کنيم

اين بدان معنی است که  . شويمکه ما تسليم شده و در اينجا متوقف می
ما تالش می .  دهيمتالش می کنيم و سوالهای خودمان را گسترش می
م و با دقت بيشتری در کنيم سوال را پرداخته کنيم، يعنی  تالش می کني

  . باره سوال فکر می کنيم
ما می دانيم، اين شيوه ای "سياست انقالبی نوع قديمی، عقيده ای که 

ما دولت را می "ای که با عقيده" است که ما آنرا انجام می دهيم
" قدرت"اين در حقيقت با طرز فکر معينی در باره . پيوند دارد" گيريم

بر اين مبنا استوار است که دولت مرکز اين عقيده . سرو کار دارد
قدرت سرمايه داری است و اگر ما بتوانيم دولت را تصرف کنيم، آن 

نه، ما نمی "وقتی ما بگوئيم . وقت می توانيم جامعه را تغيير دهيم
، اين بدان معنی است که هم چنين "دانيم، ما بايد دوباره انديشه کنيم

اين .  قدرت است دوباره فکر کنيمدر باره اين عقيده هم که دولت مرکز
بنظرم اگر تمايزی . بدان معنی است که در باره معنی قدرت فکر کنيم

اين تمايز، . بين دو نوع قدرت قائل شويم مفيد و کمک کننده است
اما بطور حتم در زبان . آشکارا در هر زبانی کمی متفاوت خواهد بود

ما . بريمتلف به کار میرا به دو معنی و تعبير مخ" قدرت"انگليسی ما 
قدرت را به معنی نيرو و ظرفيت خودمان برای انجام کارها به کار 

بريم، توانائی يا قدرت ما برای پختن يک غذای خوب، قدرت ما در می
امان، قدرت ما برای رفتن به تغيير شرايط در کميونيتی و محله

 يا تظاهرات و بيان خشممان عليه گروه هشت دولت بزرگ صنعتی و
 Power(قدرت کنشگری  "اين نوع از قدرت را من . هر چيز ديگر

to do  "(نامم، در مواردی هم از آن به عنوان ظرفيت ياد میمی-
نوع ديگری از قدرت حالتی است که از قدرت به عنوان قدرت . شود

اين عمال متضاد آن است . کنيمکسی بر سر کسی ديگری صحبت می
اگر کسی قدرت بر سر ما . کندرا نفی میچرا که  قدرت کنشگری ما 

و ما . خواهيم انجام دهيماعمال کند، قادر نخواهيم بود آنچه را که می
آنچه که . ناميممی  )"  Power  over(سلطه "اين نوع قدرت را 

" سلطه"ما به " قدرت کنشگری"داری است، تبديل بنياد سرمايه
ما با امکان . ی هستيمما به عنوان انسان، موجودات خالق. برماست

دهيم، کنيم، تغيير میما خلق می. کنشگری و با خالقيت آغاز کرديم
کنيم، در پيرامون خودمان شرايط کنيم، اشياء را توليد میکنش می

برای آنکه . دهيمکنيم، ما چيزها را هميشه تغيير میجديد را خلق می
 خلق کردن يا کنيم نياز به دسترسی به وسائلاين خالقيت را عملی 
داری اشخاص معينی کنترل اما در سرمايه. وسائل کنشگری داريم

گيرند و با دراختيار وسائل کنشگری يا وسائل توليد را بدست می
داشتن اين کنترل آنها قادرند که به ما بگويند که بايد قدرت خالقه يا 

-خودمان را برای به حداکثر رساندن سود سرمايه" قدرت کنشگری"
" سلطه"ما به " قدرت کنشگری"اين تبديل کردن . به کار گيريمدار 
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شود و اين مهم اما اين تبديل از ما و با خالقيت ما آغاز می. آنان است
قدرت "آنها در نهايت محتاج به " سلطه"است که به ياد آوريم که 

بدون قدرت کنشگری ما آنها قدرت و سلطه بر ما . ماست" کنشگری
داری يک سيستم تجاوز و دان معنی است که سرمايهاين ب. داشتندنمی

. شودتهاجم عليه ماست که بر تجاوز روزانه و مکرر پايه گذاری می
داری در حقيقت سيستمی است که هر صبح که از خواب بلند سرمايه

برو و اين کار را بکن، برو در کارخانه برای "گويد شويم به ما میمی
در دانشگاه برای اين چند ساعت کار هشت تا ده ساعت کار کن، برو 

برو و تنها "اگر دانشجو هستی، ". را بکن) بخصوص(کن و اين کار 
ظرفيت "آن چيزی را بياموزکه الزم است تا بدانی تا قادر شوی 

." را بعدا به سرمايه بفروشی)  to do  Power(خودت " کنشگری
ش کنيم، را فرامو" سرمايه"توانستيم بود اگر ما میلذت بخش می

توانستيم خودمان را در جامعه متفاوتی تصور بود اگر میشيرين می
-کنيم که در آن سلطه سرمايهای زندگی میاما حاال ما در جامعه. کنيم

ما سوار شده و انگيزه کنش ما را در زندگی " قدرت کنشگری"دار بر 
روش ديگر بيان اين موضوع تفاوت گذاشتن . دهدروزانه شکل می

. است) doing" (کنشگری"با   ) labour" (کار مزدوری"بين 
. تواند هرچيزی باشدکنش می. گری استقدرت خالقه يک قدرت کنش

تواند فرضا باقی ماندن تواند شادمان شدن از خودمان باشد، میمی
تواند تواند نوشتن يک کتاب باشد، میخواب باشد، میطوالنی در تخت

تواند ساختن يک اند پختن غذا باشد، میتوکشيدن يک تابلو باشد، می
داری به زير يک ديسيپلينی اما همه اينها در سرمايه. اتومبيل باشد
مان را به کار گریکند که کنششود که ما را مجبور میکشيده می

مزدوری تبديل کنيم تا آن چيزی را توليد کنيم که سرمايه برای سود 
گر چنين است، سلطه در ا. بردن و برای گسترش خود الزم دارد

- ای همه روابط اجتماعی را در بر میداری مانند شبکهجامعه سرمايه
  . شود و نه فقط در دولتگيرد و در هر گوشه آن اعمال می

صحبت "  دولت–ملت "حاال کمی بيشتر در باره  قدرت دولتی و : آ. پ
نترل اين ماشين سلطه بيشتر منابع اجتماعی را به نفع سرمايه ک. کنيم
. کند، منابعی که ما برای زندگی که خودمان آنرا  تعيين کنيم الزم داريممی

توان مبارزه توانيم با آن برخورد کنيم؟ به عبارت ديگر آيا میچگونه می
ای ضد سيستم و در جهت برای به زير کشيدن اين ماشين سلطه را مبارزه

د؟ نگاه تو به داری، اگرچه در سطح محلی، ديقطع و گسست از سرمايه
  داری چگونه است؟  مبارزه ضد سرمايه

بين )  antagonism(داری را به عنوان يک تضاد اگر سرمايه: ه. ج
داری در نظر بگيريم و يا به سرمايه" سلطه"ما و " گریقدرت کنش"

- داری،  آنوقت میعنوان يک تضاد بين کنش ما و کار مزدوری سرمايه
) همه جا حاضر(داری يک سيستم يکپارچه يهبايد دريابيم که سلطه سرما

شود که در آن ارتباط های اجتماعی ای میشود، سيستم يا جامعهقدرت می
و  )" thingified(شی واره "شود يا می)"  fetishized(بتواره "

-می) صورت مادی و عينی گرفتن يک چيز آبستره reiefied(متجسد  
گيريم بجای ا با يکديگر رابطه میداری ما از طريق اشيدر سرمايه. شود

ما با يکديگر . واسطه با يکديگر در ارتباط باشيمآنکه بطور مستقيم و بی
شويم و ، از طريق دولت، از طريق سرمايه مرتبط می" پول"از طريق 
کنيم به شوند و ما شروع میهای اجتماعی منجمد يا سخت میاين پيوند
آنها را اشيا مادی و (فکر کنيم " اشيا"های اجتماعی به عنوان اين پيوند

- نگاه می" چيز"بنابراين به پول به عنوان يک ). مشخص در نظر بگيريم
ما به دولت . کنيم به جای آنکه آن را يک رابطه بين مردم در نظر بگيريم

کنيم به جای آنکه آن را يک رابطه بين مردم به عنوان يک شيی نگاه می
  .و غيرهدر نظر بگيريم و همينطور 

ای در همين مبارزه! توانيم از اين فراتر برويم؟ با مبارزهحاال، چطور می
اينجا . لحظه و همينجا برای برپا کردن نوع متفاوتی از ارتباط اجتماعی

ايم که در باره انقالب به ما عادت کرده. خيلی مهم است" زمان"سوال 
شد، صحبت ت میوقتی از انقالب صحب. عنوان چيزی در آينده فکر کنيم

انقالب و آينده هميشه با هم همراه بودند يا عادت شده بود که با هم همراه 
  .باشند

اما من فکر می کنم چيزی که در اين پانزده سال و اندی اخير رخ داده، آن 
است که مردم بيشتر و بيشتری در باره انقالب به عنوان انقالب همين 

نمی نشينيم تا جهان " حادثه بزرگ "ما منتظر. حاال و همينجا می انديشند
ما تالش می کنيم هم اکنون همينجا و همين حاال امور را از . را تغيير دهيم

مبارزات ما عليه سرمايه، مبارزاتی فقط . راههای متفاوتی انجام دهيم
عليه آن نيست بلکه کوششی است همچنين برای فراتر رفتن از جامعه 

ن مثال وقتی پيکت کنندگان آرژانتينی به اين صورت که به عنوا. موجود
ما می خواهيم استخدام "گويند عليه بيکاری مبارزه می کنند، آنها نمی

ای عليه بيکاری مبارزه ما به عنوان مبارزه"گويند ، آنها می"شويم
ای عليه کار اما مبارزه ای می شود عليه استخدام، مبارزه. شودشروع می

رای توانا شدن انجام  آنچه که ما ضروری شود بای میمزدوری، مبارزه
دانيم، توانا شدن انجام  چيزهايی که کاميونيتی ما احتياج دارد و مهم می

ما می توانيم به اين ". مثل مسکن و غدا و پوشاک و همه چيزهای ديگر
. هايی در سيستم سلطهفکر کنيم، ترک)" شکاف(ترک "مبارزه به عنوان 

ی را در اساس به عنوان يک سيستم فرماندهی ما می توانيم سرمايه دار
: شوند و می گوينددر نظر بگيريم، اما ميليونها و ميليونها مردم همراه می

نه، نه ما نمی پذيريم، ما فرمانبری نمی کنيم، ما می خواهيم امور را به "
اگر شما ". راه متفاوتی انجام دهيم، ما می خواهيم چيز ديگری خلق کنيم

شويد که  به عنوان ترک در نظر بگيريد، آنوقت متوجه میآن چيزها را
اينها فقط . ترکهای زياد و زيادی همه جا در سرمايه داری وجود دارد

مبارزه محلی نيست بلکه می تواند همچنين مبارزاتی در سطح جهانی 
اين می تواند يک مبارزه در جای مشخصی باشد، می تواند مبارزه . باشد

باشد، می تواند مبارزه ای در رابطه با نوع معينی از ای در زمان معينی 
مبارزات زيادی هستند . فعاليت باشد به عنوان مثال در آموزش دانشگاهی

نه، آموزش دانشگاهی، چيزی است که نبايد در اختيار "گويند که می
يا موضوع آب، آب چيزی نيست که ." جنگيمسرمايه باشد، ما عليه آن می

 باشد، بايد عمومی باشد، چيزی که همه ما با هم از آن در اختيار سرمايه
بنابراين ما فقط در باره مبارزات . استفاده ببريم، يک چيز عمومی است

گوييم که می تواند از محل کنيم، بلکه از مبارزاتی میمحلی صحبت نمی
بخصوصی فوران کند و تالش کند راهی برای بريدن آن مناطق معين از 

دا کند، انواع ديگر روابط اجتماعی را بوجود آورد و داری پيسرمايه
من فکر می کنم انقالب به وجود آوردن و . راههای ديگر انجام امور را

حاال سوال اين است که . تکثير کردن ترکها در سلطه سرمايه داری است
توانيم دولت انقالبی را هم بهمين ترتيب ببينيم و درک کنيم؟منظورم آيا می

بايستی مثال  دولت کوبا را به عنوان يک ترک  آيا میاين است که
داری در نظر بگيريم، يا آيا بايد مبارزات در سلطه سرمايه) شکاف(

. خودمان را بر دولت ايران يا دولت مکزيک يا دولت ايرلند متمرکز کنيم
در اين رابطه مشکلی وجود دارد، و آن اينکه دولت فقط يک منطقه 

ت فقط يک ارتباط اجتماعی بين مردمانی که به زبان دول. جغرافيايی نيست
خيلی . کنند و يا هر چيز مشترک ديگری دارند نيستمشترک صحبت می

بيشتر از آن است، دولت هم چنين فرم معينی از سازمان دهی اجتماعی 
دولت در واقع فرمی از سازماندهی اجتماعی است که طی قرون . است

به عنوان مثال، دولت مکزيک !  استبرای حذف کردن مردم شکل گرفته
کند، دولت مردم مکزيک را از کنترل کردن زندگی خودشان حذف می

کند، انگليس مردم انگليس را از کنترل کردن زندگی خودشان حذف می
. کنددولت ايران مردم ايران را از کنترل کردن زندگی خودشان حذف می

از طريق فرم معينی از دولت اين را از طريق يک سری کارها، عادات، 
حتی اگر ما . دهدزبان و از طريق ساختار سلسله مراتبی و غيره انجام می

توانستيم بهترين نوع دولت را تصور کنيم، اگرچه وجود ندارد، اما اگر می
ما مسائل شما را : " گويدتصور کنيم، آن وقت بهترين دولت به مردم می

انه بازگرديد، نگران نباشيد، ما آن کنيم، شما به خانه برويد، به خحل می
و اين آشکارا به معنی حذف ." خواهيم کرد که برای شما بهترين باشد

گری مردم از آنها و قدرت آنها اين يعنی بازستاندن قدرت کنش. مردم است
رفتار " ابژه"برای کنترل زندگی خودشان، اين يعنی با آنها به عنوان 

ای بسيار مهم در اين مسئله". )subject(  سوژه "کردن به جای 
متمرکز ) تشکيل دولت(سازماندهی مبارزات است، اگر مبارزه ما بر دولت 

شود آن وقت بسيار مشکل است که از افتادن در مسير اين تفکر و اين 
  . ای واقعی استراه سازماندهی اجتناب کنيم و اين مسئله

اما در باره جايگزين کردن تو در رابطه با نقش و کاراکتر دولت برحقی :  آ. پ
. و از نوع ديگر چه)  asymetrical(آن با يک سازماندهی نامتقارن 

منظورم آن است که در هر لحظه از مبارزه ما عليه سرمايه و فراتر رفتن از 
سرمايه، قدرت دولتی به عنوان سپر سرمايه در مقابل ما ايستاده است، به 

ما در " خود تعيين کنندگی"کند، از طور آشکار و پوشيده ما را سرکوب می
کند و بيشتر از آن در انواع کند و آن را نفی میمان جلوگيری میزندگی

. کنداستبدادی مانند رژيم اتوريتر مذهبی ايران حتی نوع لباس ما را تعيين می
بنابراين برای مبارزه در درون و عليه سرمايه و فراتررفتن از آن، ما بايد 

بعد، آن را نه با همان نوع . تی بجنگيم و از شر آن راحت شويمعليه قدرت دول
جايگزين کنيم، چيزی شبيه آن که زاپاتيستا به " خود حکومتی"دولت اما با 

گويند ولی در ابعاد بزرگتر به عنوان مثال در ابعاد می" حکومت خوب"آن 
وان توانيم اين را به عنخوب، حاال می) منطقه نه فقط در يک(همه مکزيک 

  و انقطاع در سرمايه حساب کنيم؟" گیپاره"يک مبارزه محلی و يک 
گی در سرمايه و از سرمايه است، با همه بله، مطمئنا اين يک پاره. : ه. ج

  . تناقضات غير قابل اجتنابی که در مورد هر پاره شدنی وجود دارد
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قطع در هميشه خطر فاصله افتادن و . حاال در باره پروسه مبارزه ما: آ . پ
. پروسه مبارزه در درون، عليه سرمايه و فراتر رفتن از سرمايه وجود دارد

مثال . های مبارزه و بريده شدن پيوستگی آن استمنظورم جدا کردن اين جنبه
- ای به سرمايهمشغول شدن به يک جنبه، يعنی نگرش رفرميستی که صدمه

داری يا فقط رمايهمحدود و مشروط کردن مبارزه در درون س.  زندداری نمی
ای از بينم، موج تازهحاال آنچه که من می. عليه رژيمها هميشه بوده و هست

مردمان در اروپا وجود دارند که  فقط به مناسبات زندگی خودشان مشغول 
ای داری را در زندگی حاشيهشوند و به اصطالح يک مناسبات فراسرمايهمی

به مبارزه عليه سرمايه و ساخت کنند و بطور اساسی کاری خود فراهم می
بنديها مانند کنی بعضی از فرمولفکر نمی! يک تفسير انفعالی. سياسی ندارند

  کند؟عنوان کتاب تو راه را برای چنين تفسيرهايی باز می
گوئی، من مبارزه را بيش از هر چيز يک بله، همانطور که تو می. : ه. ج

برای آن که بايد . بينم سرمايه میجنبش در و عليه سرمايه و فراتر رفتن از
کنيم  و هم چنين متوجه باشيم که ما مبارزه را از درون سرمايه آغاز می

- داری را مستقيما زير سوال میمبارزات بسياری هستند که ماهيت سرمايه
توان اين روشن است که اصالحات زيادی، چيزهای خيلی زيادی را می. برند

اما مسئله اين است که در حال حاضر . آوردداری بدست در درون سرمايه
آور جامعه را توانيم نابودی جهان را متوقف کنيم، ديناميک وحشتچگونه می
  .متوقف کنيم

اما اگر . اين بدان معنی است که ما بايد هم چنين عليه سرمايه حرکت کنيم
 و يا به عنوان يک گروه از مردم در نظر "شئی"سرمايه را به عنوان يک 

يريم بلکه به آن به عنوان يک شيوه انجام دادن امور، يک فرم از سازمان نگ
های اجتماعی خودمان نگاه کنيم، آن وقت موثرترين راه عمل عليه دادن ارتباط

شروع کردن انجام امور به روش . سرمايه رفتن به ماورا سرمايه است
د داشته خواهيم در همه جا وجوجامعه نوينی که می" جنين"متفاوت، خلق 

اما همانطور که . مبارزه برای من در درون، عليه و ماورا سرمايه است. باشد
گوئی يک گرايش دائمی يا خطر دائمی برای جدا شدن مبارزه در درون، تو می

مثال مبارزات زيادی هستند که فقط در درون . عليه و ماورا وجود دارد
به همان سان، . دهندمیاند و هرگز سوالی در مقابل سرمايه قرار نسرمايه

کنند آنچه ما نياز داريم مبارزه عليه سرمايه مردمان ديگری هستند که فکر می
اندازيم، ما نياز داريم حزب  بیداران سنگاست، ما نياز داريم به سرمايه

بسازيم، خودمان را سازمان دهيم تا بتوانيم کنترل دولت را بدست آوريم و 
 سال، در پنجاه سال بعد به حکومت انقالبی سپس بعد از آنکه، در بيست

در . توانيم شرائط رفتن به ماورا سرمايه را ايجاد کنيمرسيديم آن وقت می
عقيده کالسيک انقالبی چنين است که رفتن به ماورا سرمايه در آينده است  و 

اما نه، عليه و ماورا بايد به عنوان . داری در حال استمبارزه عليه سرمايه
اما همانطور که تو نشان دادی هم چنين خطر . حاال فهميده شودموضوع 

ديگری وجود دارد، خطر ديگری هم چنين وجود دارد که ما تالش کنيم فقط بر 
سرمايه متمرکز شويم، شروع کنيم که فکر کنيم و تالش کنيم که فقط  " ماورا"
مان يا خودمان را به وجود آوريم، به عنوان مثال شايد تعاونی خود" کمون"
خودمان را در يک صحرا و يا  هر  )" hippy comunity(کمون هيپی "

کنند در اين فکرند که فقط چيز ديگر را بوجود آوريم  و آنان که  چنين می
تمام اين چيزها ! کنم کافی نيستمن فکر می. رفتن به ماورا سرمايه کافی است

. ه عليه سرمايه باشدمبارز ) context(فقط وقتی با معنی است که در زمينه 
آيد ايزوله شدن آنها اگر اينها از مبارزه عليه سرمايه جدا باشند آنچه پيش می

" فضاهای خودمختار"بهمين دليل من دوست ندارم از . و راکد شدن آنهاست
. برای اينکه  ترک حرکت می کند. گويممی) شکاف(صحبت کنم بلکه از ترک 
اين مهم است که يکپارچگی . يهشکاف در سرما. ترک، ترک در سيستم

اما ديدن وحدت  مبارزه در، عليه و ماورا . در عليه و ماورا ببينيم) مبارزه(
به معنی  پذيرش اين هم هست که گروههای مختلف مردم و افراد ) سرمايه(

بعضی آدمها بدليل شرايطشان، . توان و جايگاه متفاوتی در اين پيوستگی دارند
يا هر دليل ديگر تاکيد بيشتری بر مبارزه برای ماورا شان شان يا سنشخصيت

اين مهم است . گذراند برخی ديگر تاکيدشان بر مبارزه عليه سرمايه استمی
که پيوستگی بين شورشهای متفاوت و بين شکلهای مختلف مبارزه و 

  .اعتراض عليه سرمايه را دريابيم
تو از .  صحبت کنيممبارزه کمونيستی) فاعل" (سوژه"کمی در باره . : آ. پ

. کنیرا از هم متمايز می" کارگر"و " گرکنش"نظر تئوريک و عملی چگونه 
ای، در مبارزه ما کنندهاين تمايز چه تاثيری، يا بهتر بگوئيم چه نقش تقويت

  .  دارد
مارکس در ابتدای کتاب کاپيتال، در شروع بخش دوم از فصل اول . : ه. ج

گويد که راهنما و محور فهميدن او می. گويدکاپيتال، چيز خيلی مهمی می
منظور او اين است که نقطه مرکزی . اقتصاد سياسی، کاراکتر دوگانه کار است

داری، تضاد بين کار مجرد و کار مشخص يا کار مفيد برای فهميدن سرمايه
گويد که اين نقطه مرکزی است و اگر چه او اين را در اگرچه مارکس می. است

گويد، اما اين چيزی است که در سنت مارکسيستی کامال ل میشروع کاپيتا
کار "اگر ما از اينجا، از تضاد بين آنچه که مارکس به عنوان . ناديده گرفته شد

نامد، از سوی ديگر می" کار مشخص"از يک سو و کار مفيد يا " مجرد
- ههای اوليمارکس در نوشته. شروع کنيم آن وقت بايد به معنای آن فکر کنيم

ی هزار و هشتصد و چهل و چهار به طور اساسی "ها"دست نوشته"اش در 
کار از خود "او در باره تفاوت بين . کنددر باره همين موضوع صحبت می

فعاليت خالقانه زندگی بشر که برای " فعاليت خود خالقانه"و " بيگانه کننده
ن اين کار به نظر م. کندتمايز بين انسان و حيوانات اساسی است، صحبت می
داری و درک امکانات مارکس در حقيقت تالشی است برای فهميدن سرمايه

انقالب بر مبنای تضاد بين فعاليت خالقانه زندگی يا آنچه او بعدها کار مفيد يا 
" کار از خود بيگانه کننده"يا " کار مجرد"ناميد از يک سو و " کار مشخص"

قت در باره تضاد بين کنش و تغيير دادن جهان هم در حقي. از سوی ديگر
" داریکار مزدوری يا کار مزدوری سرمايه"از يک سو و " خالقانه يا سازنده

پس آن وقت سوال اين است، سوژه انقالبی کجاست؟  . از سوی ديگر است
چه . است" کار مزدوری"در مقابل " گرکنش"سوژه انقالبی در اين حالت 

عليه کار مزدوری " گرکنش"؟ است" کار مزدوری"بر عليه " گرکنش"کسی 
کنيم، همه ما در برای آنکه همه ما اين تضاد را تجربه می. همه جا هست

آشکارترين و شديدترين مورد اين تجربه، شخصی . درون اين تضاد هستيم
مثال کارگر کارخانه اما نه فقط کارگر . است که به استخدام درآمده است

برای اينکه آنها هر روزه به . همينطورکارخانه، کارکنان اداری و خدمات هم 
کنند، آنها اين را حس و عنوان يک مسئله شخصی آنرا تجربه و حس می

توانند انجام دهند يا قدرت کنند که آنچه را که در آن روز مشخص میتجربه می
شان مجبور به انجام انجام دادن آن را دارند، توسط آنچه که با استخدام شدن

آنها به وسيله اين حقيقت که  قدرت کار . شوده زير کشيده میدادن آن هستند ب
همه ما با استخدام شدن . يابنداند، موضوع را درمیخود را به سرمايه فروخته

ما اين تضاد بين . کنيماين تضاد را به شديدترين شکل شخصی آن تجربه می
ش پس جنبش ما و حس ما جنب. کنيمکنشگری و کار مزدوری را تجربه می

اما اين چيزی نيست که فقط بر . است" کار مزدوری"عليه " کنشگری"
اند موثر باشد بلکه همچنين به عنوان مثال مردمی که به استخدام درآمده

کند اين است تمام آنچه که سيستم می. دهدبيکاران را هم تحت تاثير قرار می
دهد که اگر در که آنها را به استخدام شدن براند و اين احساس را به آنها ب

بنابراين آنها هم اين . داری نباشند فقير و تنهايندکارگریِ   مزدوریِ  سرمايه
توانيم همينطور در می. کنندتضاد بين کنشگری و کار مزدوری را تجربه می

خواهم بگويم آن است که بايد پس آنچه که  من می. جاهای ديگر هم ببينيم
 بوجود آوردن دنيای ديگر را بر مبنای داری و امکانتضاد اجتماعی سرمايه

گران چه کسانی هستند؟ کنش. بفهميم" کار مزدوری"عليه " گریکنش"جنبش 
اما آن . گران، طبقه کارگر استتوانيم اگر شما بخواهيد بگوئيم، که کنشمی

دهد؟ طبقه کارگر در حقيقت به وقت سوال اين است طبقه کارگر چه معنی می
گران عليه کارند، به معنی جنبش عليه کار عليه کار نشای از کمعنی طبقه
بدليل آنکه  از طريق . بندی شدن استاين به معنی جنبش عليه طبقه. مزدوری

شويم، که ما به سمت طبقات پروسه کار مزدوری است که ما طبقه بندی می
 بنابراين من خيلی. شودها داده میشويم، که به ما هويتها و برچسبرانده می

خوشحالم که بگويم سوژه انقالبی طبقه کارگر است اما فقط در صورتی که 
درک " ضد طبقه"و " ضد کار مزدوری"، "ضد کار"طبقه کارگر را به عنوان 

  .کنيم
  رجوع کنيم؟ " طبقه برای خود"و " طبقه در خود"توانيم به تعبير می: آ . پ
که تمايز بين طبقه در برای اين. کندمن فکر می کنم اصال کمکی نمی. : ه. ج

کنم من فکر نمی. خود و طبقه برای خود به بازتوليد مسئله آگاهی توجه دارد
و " گریکنش"اگر ما از آنتاگونيسم بين . اين مسئله فقط مسئله آگاهی باشد

) آنتاگونيسم(دهيم که اين تضاد حرف بزنيم آنوقت تشخيص می" کار مزدوری"
کنيم، ما آن را نه به عنوان  همه آن را حس میما. کنددر درون ما هم عمل می

کنيم، يک تضاد بيرونی، بلکه آنرا به عنوان حاالت عصبی شخصی تجربه می
کنيم، بصورت تجربه می) psychosomapic(در بيماری روحی جسمی 

کنم که من فکر می. کشيم، کمر دردهای که داريم و غيرهسردردهايی که می
داری زندگی  درک کنيم  که اگر ما در جامعه سرمايهحقيقتا اين  مهم است که

کنيم، آن وقت غير ممکن است که کنيم، اگر در يک سيستم سلطه زندگی میمی
مسئله . و اين شورش در درون همه ما هست. عليه آن سلطه شورش نکنيم

وقتی که در . توانيم آن شورش را لمس کنيمآن است که دريابيم که  چگونه می
عه فکر باشيم يا وقتی مبارزه را تجربه کنيم آنوقت شورش در درون فکر  جام

هستيم، ما " دوپارگی درونی"بطور معمول ما هميشه دچار . کندما رشد می
های برآمدی هست که در آن ما اما دوره. هستيم" تناقض درونی"هميشه دچار 

ر همان اما د. شويمشويم، که در آن ما سراپا انقالبی میسراپا شورشی می
طبقه "کنم مشکل ايده من فکر می. خالص نيستيم" سوژه"موقع هم ما يک 

کند و من را مطرح می" طبقه ناب"ای از در آن است که لحظه" برای خود
تناقض "ای با ای وجود داشته باشد، ما هميشه سوژهکنم چنين لحظهفکر نمی
  . هستيم" درونی

  کند؟ويت میاين نگرش چگونه جنبش ما را تق: ا . پ
گويند آن ترين چيزی که زاپاتيستا میترين و برجستهبه نظرم مشکل. : ه. ج

ما زنان و مردان، کودکان و ! ما مردمانی کامال معمولی هستيم: است که
گويند که مردمانی و آنها نمی. پيرانی معمولی هستيم که  ما شورشی هم هستيم

اگر اين حرف . نی معمولی هستيمنه، ما مردما. بومی معمولی جياپاس هستيم
را جدی بگيريم اين بدان معنی است که بايد تالش کنيم مردمان دور و بر 
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- ها، وقتی در اتوبوس میها، در سوپرمارکتخودمان را، در خيابان، در مغازه
آنها هم به نوعی عليه . نشينم، هم به عنوان شورشی ببينيم و درک کنيم

منظورم اين نيست که آنها خود را مارکسيست يا . کنندداری شورش میسرمايه
داری شورشی عمل دانند، اما در سطحی و حدی آنها عليه سرمايهانقالبی می

و تنها راه فکر کردن به انقالب و تغيير راديکال اجتماعی بر مبنای . کنندمی
به نظر من تفکر چپ سنتی . برآمد آتشفشانی شورشِ  درونی مردم است

. گويد ما ويژه هستيمچپ سنتی می. ت فکر و عمل کرده استبرعکس اين جه
داری گويد مردمان بيرون از ما مردمان معمولی هستند، آنها در سرمايهمی

بنظرم اين از نظر سياسی بسيار . دهنداند، آنها جهان را تغيير نمیادغام شده
کان برای آنکه شما د ر حقيقت ارتباط خودتان را با ام. بسيار مخرب است

همين چند روز پيش نمونه خيلی جالبی را در تظاهرات . کنيدتغيير قطع می
عليه گروه هشت دولت بزرگ در صحنه خشونت توسط بلوک اتونومها عليه 

فهمم، برخی پليس داشتيم، خوب، من به خوبی استدالل بلوک اتونومها را می
ه پليس حمله کنيم خواهيم ببله ما می"از آنان دالئل محکمی دارند که بگويند 

از طرف ." و به سرمايه حمله کنيم و صبر نکنيم که سرمايه به ما حمله کند
مهم نيست که "گويند ديگر شنيدم که بعضی از اعضای بلوک اتونوم می

داری ادغام واکنش مردم معمولی چه باشد برای آنکه مردم معمولی در سرمايه
مشکل بزرگ آن است که ". شته باشيمتوانيم اميدی به آنها دااند و ما نمیشده

کنند که چون ما ضد گرا است که فکر میاين حقيقتا يک تفکر شديدا نخبه
گرائی و به همين دليل است که فرقه. دار هستيم پس خيلی ويژه هستيمسرمايه

چپ در در تمام تاريخ چپ در همه دنيا رايج بوده است که به نظر من بطور 
ما اعضای اين گروه، ! ما ويژه هستيم. "خرب استوحشتناکی و وحشتناکی م

ما ممکن . زنيمآدمهای ويژه هستيم و حتی با اعضای گروه ديگر حرف هم نمی
اما مردم . است اعضای متشکل شده در سازمان ديگر را به رسميت بشناسيم

." شناسيم، آنها مردمان مهمی نيستنددرون جامعه را در کل به رسميت نمی
کنيم بايد به مردمان عادی به عنوان م اگر به شورش فکرمن تاکيد دار

تنها راه برای آنکه چنين کنيم آن است که مردمان عادی . شورشی فکر کنيم
در نظر بگيريم به معنی در تناقض درونی بودن، در " دوچهره" را به عنوان 

خواهيم شورشی بودن کسی را که در خيابان اگر می. گی درونی بودندو پاره
نمايد و مشغول رفتن به بينيم درک کنيم  در حاليکه او آنطور محترم مییم

" گی درونیدوپاره"بايد او را به عنوان کسی با سرکار روزانه خود است، می
به مجردی که شروع به چنين کاری کنيم اين به معنی گشايش راه و . بفهميم

  .خواهد بودروشی ديگری برای فکر کردن به انقالب و سياست انقالبی 
اين مفاهيم و تفاوت بين آنها بطور دقيقی " گر و کارگر مزدورکنش. : "آ. پ

دهد، اما اين بيشتر شامل هسته اصلی جامعه نفی انسانيت انسان را توضيح می
. منظورم بخش ادغام يافته و سازمان يافته آن است. شودداری میسرمايه

داری معاصر به ويژه سرمايهداری بخش به حاشيه رانده شده چه؟ سرمايه
ظرفيت ادغام کردن بخش وسيعی از جمعيت، بيکاران و زحمتکشان را ندارد و 

های استثمار و داری بعضی شيوهعالوه بر آن سرمايه. خواهد چنين کندنمی
دهد و جزئی از خود کرده است و آنها داری را هم ادامه میسلطه غير سرمايه

کنند و که خانه را اداره می" دارزنان خانه"يت دارد، مانند وضعرا نگه می
خدمات مجانی برای بازتوليد نيروی  کار کارگر را به نفع سود سرمايه ارائه 

از نظر . شودآنها به عنوان تالش معاش و بدون مزد تلقی می اما کار. کنندمی
بلکه . که مورد نظر ماست، نيست) doing(  "کنش انسانی"من کار آنها 

تاريخی به آنها تحميل شده که انجام دهند و اين به  صورت وظيفه آنها بطور 
داری آن داری بوجود نيامده اما سرمايهاين تقسيم کار در سرمايه. درآمده است

- داری آشکار برای سود بيشتر ادامه میرا حفظ کرده و به عنوان يک برده
 کار کارگرانش داری به اين کار زنان برای بازتوليد نيرویسرمايه. دهد

دار بخش زنان خانه. برداما آنرا بدون استخدام و مجانی پيش می. وابسته است
دهند آنها دوازده و نيم ميليون نفر از جمعيت مهمی از جامعه را تشکيل می
تو چگونه به موضوع جمعيت به حاشيه رانده . هفتاد ميليونی ايران هستند

  کنی؟ دار نگاه میشده و زنان خانه
داری، تضاد بين کنم از نظر مارکس تضاد مرکزی سرمايهمن فکر می.  ه. ج

گويد، سرمايه و کارگر مزدور نيست بلکه همانطور که در شروع کاپيتال می
تضاد مرکزی، تضاد  بين کار مجرد و کار مفيد است يا به عبارت ديگر بين 

کنش مفيد کاری که از خود بيگانه است يا به ما تحميل شده از يکسو، و 
-خالقانه که جزئی از هر جامعه ای است و بطور بالقوه خود تعيين کننده می

  . باشد، از سوی ديگر
ای بين ای از تضاد پايهتضاد بين کار و سرمايه شکل ويژَه توسعه يافته

- بنابراين اگر ما از اين تضاد بين کنش. است" کار مزدوری"و " گریکنش"
، راهی برای دور شدن از آن عقيده قديمی گری و کار مزدوری شروع کنيم

- درگيری"داد و پيدا خواهد شد که تضاد مرکزی را بر مبنای استخدام قرار می
گری عليه کار ما  مبارزان کنش. ديدرا بيرون از آن می" ایهای حاشيه

گری انسانی از کار به بيان ديگر، ما مبارزان رهايی کنش: مزدوری هستيم
گری  تعيين کنندگیِ  اجتماعیِ  کنش–بارزه ما برای خود مزدوری هستيم، م

گری البته که شامل بازيافتن  تعيين کنندگیِ  کنش–مبارزه برای خود . است
نکته . شودهم می") وسايل توليد"همان اصطالح سنتی (گری وسايل کنش

اساسی در اين بحث آن است که اين تضاد، تضادی است که از درون همه 

ای برای کنترل زندگی و اين مبارزه. کندفعاليت انسانی عبور میهای جنبه
  . خودمان است

ای کنم مبارزه کار عليه سرمايه مبارزهدر مورد مسئله زنان، من فکر می
اين خود را در اشکال سازمانی جنبش کارگری و در : اغلب مردانه بوده است

ه در حال حاضر در آن چيزی ک. دهدبرتری مردان در درون مبارزه نشان می
بحران . داری استجريان تکوين است، بحران اين شکل از مبارزه ضد سرمايه

تری از مبارزه طبقاتی، مبارزه کار عليه سرمايه و سر برآوردن شکل عميق
اين آن چيزی است که اساسا در جنبش . گری عليه کار مزدوری مبارزه کنش

- ال ديگری از سازمان يابی را میکه اشک. شودبرای دنيايی ديگر هم وارد می
. کندای برای نگرش به مبارزه عليه سرمايه اتخاذ میسازد و راههای تازه

اگر مبارزه . يک جنبه مهم اين تغيير، دگرگونی در ترکيب جنسيتی مبارزه است
گری عليه کار ای با برتری مردانه بود، مبارزه کنشکار عليه سرمايه مبارزه

اگرچه اين (نه ضرورتا به لحاظ عددی :  برتری زنانه استمزدوری به نظرم با
به عبارت ديگر . شود، بلکه  از نظر مسائلی که در ميان گذارده می)هم هست

انداز دارد که همه چيز را از منظر و چشمتغيير در طبيعتِ  مبارزه ما را وامی
 جنسيت هم اساسا متفاوتی بازانديشی کنيم، که البته شامل مسئله کار خانگی و

  .شودمی
که تو آن همه بر رابطه آن با منطق " هويت"در انتها قدری هم در باره : آ.پ

اين واقعيتی است که . داری تاکيد داری، صحبت کنيمجامعه طبقاتی سرمايه
کند، و برای ما، که آن را نفی می" انسانيت"داری برای جايگزينی سرمايه
در عرصه : کند همه جا استفاده میدر" هويت"بندی کردن جامعه از طبقه

توليد و در مورد جنسبت، نژاد، قوميت و مليت و غيره،  و با پايدار نشان 
برد و اين هم همچنين واقعيتی است که دادن تفکيک آن امور خود را پيش می

- دار مبارزه ضد سرمايهو برچسبهای پايه" هويت"چپ سنتی برخا از طريق 
با ايدئولوژيک کردن آن، آن را از بستر اصلی جدا کرد و داری را منجمد می

:  داد که نتيجه آن هم آشکار استکرده و صورت دگماتيک هم به آن می
را " هويت"حاال اگر ما . انحطاط جنبش و تحکيم و حفظ منطق جامعه طبقاتی

انيم مبارزه خودمان را به عنوان يک جمع تونفی کنيم، چگونه می
)collective  ( وان يک مبارزه سازمان يافته گرد هم بياوريم؟ ما بايد و بعن

مان را به همديگر دار و کمونيست بناميم تا مبارزهخودمان را ضد سرمايه
" هويت در جريان"توانيم برای جلوگيری از جمود از يک آيا می. متصل کنيم

  صحبت کنيم؟ 
من ترجيح . صحبت کنيم" يک هويت در جريان"آری، شايد بتوانيم از . : ه. ج
صحبت " جنبش هويت خود نفی کننده"دهم بگويم شايد بتوانيم از يک می
اين به لحاظ سياسی خيلی . کندهويتی که در هر زمان خود را نفی می. کنيم

ما بوميان "گويند اگر به جنبش زاپاتيستی نگاه کنيم، آنها می. مهم است
ا بخشی از مبارزه برای اما آنها بالفاصله اين را با گفتن اينکه م" هستيم

اين مبارزه بوميان "گفتند که اگر آنها تنها می. کنندانسانيت هستيم، نفی می
توانست جالب باشد، اما همه شد که اگرچه میای هويت زده می، مبارزه"است

به همين ترتيب هم در باره مبارزه زنان . گرفتما را بطور مستقيم در برنمی
ای برای حقوق زنان بدانيد، بش زنان را فقط مبارزهکنم، اگر شما جنفکر می

به دليل آنکه . تواند ارتجاعی شوداگرچه خيلی مهم است، اما به آسانی می
داری مهم نيست که کدام هويت در موضع قدرت باشد، سرمايه برای سرمايه

داری اهميت دارد آنچه که برای سرمايه. دهدترجيحی بين هويتهای مختلف نمی
. بندی کندت که مردم را عمال با يک نوع هويت تثبيت کرده و طبقهآن اس

اگر اين جنبش از اينکه خود . همين در مورد  جنبش سياهان هم صادق است
ای فقط برای سياهان بنامد فراتر نرود به آسانی ارتجاعی را به عنوان مبارزه

است که کنم ما دارای يک هويت هستيم اما مسئله اين من فکر می.شودمی
به نظرم روش مناسب بيان . چگونه در هر لحظه از اين هويت فراتر برويم

ما سوژه . کنمصحبت می" ما"من هميشه در باره . است" ما"هويت، واژه 
". ما"گويم به جای اينکه مثال با طبقه کارگر شروع کنم می. هستيم) گرکنش(
از من به عنوان گويم و ، بدليل آنکه چيزی است که از خودمان می"ما"

گويم در عين حال وقتی می. سخنگو و از تو به عنوان سخنگو برآمده است
يک سوال و يک . اين هميشه يک درخواست و يک سوال هم هست" ما"

دانم عليه عليه سرمايه هستيم، خودم می" ما"گويم وقتی می. حرکت هم هست
 عليه سرمايه "ما"کنم، يعنی می" ما"سرمايه هستم تو را هم شامل آن 

گيرم که کسی آن را خواهد ، فرض می"ما"گويم بنابراين وقتی می. هستيم
من آنها را داخل اين . باشند" ما"کنم که بخشی از شنيد که آنها را دعوت می

دهم که بخشی از کنم يا پيشنهاد میبه سادگی آنها را دعوت می. کنممی" ما"
اين هويتی است که . است که باز استبه اين ترتيب اين هويتی . باشند" ما"

برای اينکه پيوسته بايد بپرسيم که ما که . کندبطور دائم خود را نقد می
" ما"علت " ( بودگی-ما"چرا که . هستيم؟ اين هويتی از نوع هويت منفی است

دار از اين حقيقت شکل گرفته که ما مخالف هستيم، که ما ضد سرمايه) بودن
يت يک هويت مثبت شود، هرگاه که شروع کنيم در باره هرگاه اين هو. هستيم

  .به عنوان يک مایِ  بسته فکر کنيم خطرناک خواهد شد" ما"
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