درسھای ماريکانا :
ھمکاری طبقاتی با سرمايه يا مبارزه طبقاتی بر
ضد سرمايه ؟
اين عنوان مقاله ای است که بوسيله ووسوموزی مارتين بنگو ساکن آفريقای جنوبی در تاريخ 5
سپتامبر 2012نوشته شده است .شما می توانيد اصل نوشته را در اين لينک بخوانيد:
‐http://www.marxist.com/lessons‐of‐marikana‐class‐collaboration
against.htm

ذکر دو نکته :مطلب زير ھمچنانکه می بينيد ترجمه نيست ،بلکه با الھام گرفتن و آرودن بخش ھائی از
اين نوشته می باشد .در مورد ھمکاری طبقاتی  ،امروزه در ايران که بوی اوج گيری مبارزه طبقاتی
کارگران بمشام سرمايه داران و نوکرانش رسيده است ،زياد نوشته و گفته می شود .بعنوان نمونه توجه
شما را جلب می کنم به زير نويس شماره * 1مطلب حاضر -.حميد قربانی
او نوشته اش را چنين آغاز می کند:
»به خاطر شرکت ،اين ھمه بيکار و کارکن و صنايعی که از آنھا پشتيبانی می کنند ،ما بايد يک
راه حل صلح آميز )يک قرارداد صلح( پيدا کنيم که اجازه دھد انسانھا به کسب و کار ،فعاليت
سازنده بر کردند،«.
خوب ،بعد از تقريب ان سه ھفته از کشتار وحشيانه  34نفر از کارگران اعتصابی معدن نقره لونمين
ماريکانا در آفريقای جنوبی بوسيله نيروی ماشين نظم سرمايه ،پليس دولت حزب کنگره ی ملی آفريقا
و زخمی کردن در حدود صد نفر و دستگيری  254کارگر ،آقای مدير می خواھند يک پيمان ،يک فرار
داد صلح به امضاء برسانند .آقای سيمون مدير عامل شرکت لونمين و سايرين خواستار قرارداد صلح
و صلح و صفا بين کارگر و سرمايه ھستند آ يا می توانند به يک سئوال کوچک جواب دھند که چرا
کارگران معدن اعتصاب کردند؟ حتمن ھمه ما و خود اسکات بايد قبول داشته با شيم که  3000ھزار
کارگر از سر تفريح و يا ديوانه گی دست به چنين اعتصابی نزدند .جواب به اين سئوال اما برای آقای
اسکات چندان ساده نيست .برای مديرانی مقل آقای اسکات  ،مدرسه رفتن و نرفتن بچه يک کارگر
اصلن مطرح نيست .آقای اسکات بايد در فکر ميلياردھا سود سھامداران و مزايای چند صد ميليونی
خويش و ساير ھمکاران و ھمقطارانش در ھئيت مديره و پ.ل و پلی برای ھئيت .زيران و رئيس

جمھوری باشد که زندگی شان بگذرد ..آقای اسکات و شورای وزيران کارھا مھمتری دارند .و اما در
طرف ديگر يعنی کارگران يعنی طرف دوم اين قرار داد ،چه اتفاقی افتاده است .يعنی اين قتل عام آيا
توانسته و می تواند تغييری در وضعيت کارگران به وجود بياورد .از قرائن پيدا است که حمله وحشيانه
نيروھای سرکوبگر دولت آقای جيکوب زوما و با اين تعداد و تجھيزات که درست صف آرائی برای
يک جنگ تمام عيار داخلی را مجسم می کند که رعدی در آسمان بی ابر نبود ،به کارگران بحق نشان
داد که دولت ھميشه ارگان سرکوب طبقه حاکمه بر عليه طبقه محکوم بوده و خواھد بود .اين قتل عام
به کارگران آفريقای جنوبی و کل طبقه کارگر جھان يادآوری نمود که دمکراسی بورژوازی در اساس
خود چيزی بجز پرده ای برای پنھان نمودن ديکتاتوری طبقاتی طبقه بوزوا نيست و ديکتاتوری
طبقاتی نيز در خأل به وجود نيامده و اعمال آن ھم برای ھيچی نيست .اين آموزه را ياد آوری نمود که
ديکتاتوری بورژوازی بعنوان روی دوم قانومداری و دمکراسی برای حفط منافعی طبقاتی طبقه حاکم
اعمال می شود .اين ھاری نيروھای سرکوابگر که فقط با نوشيدن خون کارگران کمی فرونسشت،
ھمچنين اين را به اثبات رساند که پارلمان بورژوائی و دستگاه قضائيه چيزی جز مجمع تصميم گيری
جناح ھای مختلف بورژوازی برای برنامه ريزی ،برای استثمار بيشتر ،تصويب قوانين و برنامه ھای
مختلف رياضت اقتصادی ،ايجاد بيکاری يعنی به وجود لشکر ذخيره کار و در نھايت قتل عام کارگران
راديکال و حق طلب و توجيه کردن اين ددمنشی ھا نيستند  .اين قتل عام اين را ھم روشن کرد و توھم
طبقه کارگر آفريقای جنوبی در رابطه با دولت کنونی را ،متأسفانه با به رگبار بستن و جاری شده
خون کارگران در ھم ريحت و نشان دادکه اين دولت يعنی دولت کنونی آفريقای جنوبی با وجود
رھبريت سياه پوستان بر آن ،خلف بحق دولت سفيدان پوست نژاد پرست سرمايه می باشد ،زيرا که اين
نوع قتل عام ھای کارگران در چنين ابعاد و قساوتی در آفريقای جنوبی ،فقط در زمان حاکميت
آپارتائيد و در واقعۀ کشتار کارگران معادن شارل ويله ،سوتو ،کمپ و ...اتفاق افتاده بود و حتا
کارگران جان بدر برده از اين يورش ددمنش نيروی نظم سرمايه درماريکانا رابا ھمان قانون به جا
مانده ازحاکميت نژاد پرستان به محاکمه کشيدند .اين تغيير جو و بھم تعادل قبلی را در ھمين دو سه
ھفته در برخورد دو طرف معادل ديده ايم .اين ھا را به روشنی ميتوان در اطالعيه مطبوعاتی ااتحاديه
کارگران متال آفريقای جنوبی خواند.
در چنين موقعيتی است که ما عبارت و کلمات باال را از دھان مدير کل شرکت لونمين آقای سيمون
اسکات می شنويم .او اين کلمات را در دامن کوه ماريکانا درست آنجائی که ما کارگران)ووسوموزی
مارتين بنگو( ماشين ھا ی سنگبری مان را به کار می اندازيم و در حضور شورای وزيران ايراد نمود.
البته اين تنھا رئيس ھئيت مديره شرکت طالی سفيد لونمين نيست که چنين در خواستی را دارد و
کارگران را چنين مورد خطاب می دھد و در اصل تحقير می کند) ،بلکه مزدوران رنگارنگ سرمايه
ھمين را بعناوين مختلف قبل و بعد از او ،گفته و باز ھم می گويند و می نويسند -من ( آقای فرانس بالينی
مسئول اتحاديه ملی معدن ) ( NUMدر ژوھانسبورک در روز  4سپتامبر درست ھمين را می گويد .اين

گفته ھا يک کر موسيقی خوب رھبری شده را مجسم می کند .فرانس » :نوم تمام تالش خود را بر اين
متمرکز کرده است که يک راه حل صلح آميز پيدا نمايد2*.«.
اين ھا نشانگر اين ھستند که کارگران بايد بدانند تا زمانی که حزب کمونيست -سوسياليست خود که
بدست کارگران سوسياليست و متکی به نيروی طبقاتی شان با سياست و استراتژی نه تنھا مبارزه
طبقاتی بلکه مھمتر ،ادامه مبارزه طبقاتی تا بر انداختن و متالشی نمودن دولت کنوبی بورژوازی ودر
ھم شکستن نيروھای سازمان يافته سرکوبگر دولتی و ايجاد ديکتاتوری شورائی پرولتاريا است،
ايجاد نکرده باشند ،وضع اين چنين خواھد بود.
پيمان صلح و ھمگاری طبقاتی؟
دومين سئوال در رابطه با شنيدن کلمات باال و نظير آنھا ازآنجمله  :منافع ملی ،امنيت ملی ،غرورملی
ووو اين است که آيا پيمان صلح بين کارگران و سرمايه داران و ھمکاری طبقاتی در نزد آقای
اسکات و کارگران واقعن به يک معنی است؟ اصلن می تواند چنين چيزی مطرح باشد؟ در جامعه
منقسم به طبقات که جامعه سرمايه داری اين تقسيم طبقاتی را عميق تر و آشکارتر از ھر زمان ديگر
در تاريخ جوامع تا کنونی کرده است ، .برای طبقه کارگر در کل و برای کارگران اعتصابی معدن
ماريکانا ھمکاری طبقاتی  ،ھيچ چيزی نيست پجز پذيرش اسارت ،بردگی مزدی و قتب عام شدن! آيا
پيمان صلح برای آقای اسکات و ساير مديران ،صاحبان و مالکان ابزار توليد ،سردمداران دولتی
يعنی رئيس جمھور ،ھئيت وزيران  ،نمايندگان مجالس قانونگزاری از يک طرف و طبقه کارگر و
ميلياردھا انسان تحت ستم سرمايه از طرف ديگربه يک معنی و مفھوم است؟ ھمه طبقات جامعه از
اين »پيمان صلح" و »ھمکاری طبقاتی « به يک سان بھره مند می گردند؟ يعنی ھمه طبقات اجتماعی در
جامعه سرمايه داری می توانند از چنين عباراتی )خزعبالتی( برای حفظ منافع طبقاتی خود استفاده
نمايند؟ اگر نمی توانند و بھره مند نمی گردند ،چرا؟
به نوشته ی ووسوموزی مارتين بنگو يکی از کارگران آگاه و سوسياليست مراجعه می کنيم.
اما قبل از آن قدری به آرزوھای جناب آقای اسکات در برگشتن به سر کار کارگران در واقعيت
امروزجامعه سرمايه داری و در عصر امپرياليسم که با جنگ و بحران تعميق يابنده اش ھستی و
موجويت ما را تھديد می کند و بويژه اوضاع در معدن لونمين -ماريکانا  ،با ھم نگاه می کنيم .اين نگاه
می تواند دالئل واقعی در عدم تضاد وتناقض منافع طبقات کارگر و سرمايه دار را از ھمکاری طبقاتی
و پيمان صلخ مورد نظر اسکات نشان دھد.
آقای اسکات مثل ساير ھمه ھمکاران اش و صد البته آقای جيکوب زوما بعنوان رئيس جمھور
بيشتراز ھمه  ،از بھم خوردن کسب و کار در معدن ومختل شدن استخراج طالی سفيد به مدت چند ماه
بحق غمگين و يا درست گفته باشم،چنان خشمگين است که واقعن مايل است ،گوش کارگران را گاز

بگيرد و ار ريشه بکند ،چون ميليونھا راند و پوند ھمين اعتصاب به شرکت شان ضربه زده است.
درجه مديريت اش و قوه رقابت شرکت را پائين آورده است .عالوه بر اين امثال سيمون از خويش می
پرسند ،اگر اين اعتصابات در ھمين معدن و معادن ديگر ادامه پيدا کنند ،آنگاه چه بايد کرد؟ چه اتفاقی
خواھد افتاد؟ آيا باز ھم در  5سال آينده می توانند مديران معادن رقمی معادل  160ميليارد راند سود
گزارش کنند؟ )بيانيه کميته مرکزی اتحاديه کارگران متال آفريقای جنوبی نومسا* ،(3بدين دالئل واقعی
و مادی  ،او دست به تالشی شبانه روزی زده و در مشورت با ساير اعضای ھئيت مديره و بويژه
رياست جمھوری "رفيق" زوما کوشش می کند که ھر طور شده ،کارگران بايد ،دو باره مثل سابق به
سر کارشان برگردند تا توليد دو باره از سر گرفته شود .صلح و صفا بر قرار گردد .تا جناب مديراز
اين کابوس رھائی يابد .او که مدير کار ديده ای است می داند که چه می کند .رئيس ھئيت مديره بستن
قرارداد صلح و بر سر کار برگشتن کارگران معدن را ،بدون اينکه اشاره ای به درخواست کارگران
اعتصابی وقتل عام شده  ،مبنی بر افزايش حقوق شان به  12500راند داشته باشد ،.می خواھد .يلی او می
تواند به کارگران بخشش "بزرگی" نمايد که آنھا را جريمه نکند ،ولی اضافه حقوق بھيچ عنوان! .چون
ايشان در اين سخنرانی سرمايه پسند شان ،ھيچ اشاره ای بدين خواست کارگران ندارد .حتمن آقای
اسکات ،فکر می کند ،پليس با ديسيپلين و در جھان بی نظير آفريقای جنوبی ،درس خوبی به کارگران
داده است .آنھا را خوب مشت و مال و قصابی کرده است .در روز فاجعه يکی از ھمکاران آقای
اسکات ،نيز جمالتی بدين معنی ابراز داشته بود» :ما در نشست امروز مان بطور خيلی جدی سرمايه
گذاری پليسی را در اين رابطه بررسی می کنيم .پليس آفريقای جنوبی بھترين و با ديسپلين ترين نيروی
بر قراری نظم و آرامش در جھان است و . «...آقای اسکات تقاضای خود مبنی بر نياز فوری و "خير
خواھانه" » پيمان صلح« را در جمع شورای وزيران بر دامنه کوه ماريکانا ايراد می کند .او با اتنخاب
اين محل ،ھمه آنھا را در برابر اين واقعيت قرار می دھد که آقايان ھستی و زندگی لوکس ما وابسته به
اين کوھھا و کارگرانی است که در زير اين کوھھا چون موش رنج می کشند و توليد می کنند است .و
بايد اين ادامه يابد و گرنه نه من اينجا ھستم و نه شما اين چنين بشاش و در کت و شلوار اين چنينی می
مانيد .مثل ھميشه ژورناليست ھای با "شرف" ھم اين را مخابره کرده و حتمن فوران از راديو و
تلويزيون ملی ھم پخش گرديده و به گوش ھمه رسيده است  .رئيس کل شرکت که در لندن ھم ،بھمراه
رياست دولت آفريقای جنوبی نفس راحتی حاال می کشند .گوينده تلويزيون نيز با خوشحالی اعالم می
کند که بله مديريت معدن  ،چقدر انسانی رفتار می کند .او حتا ار دادگاھی شدن کارگران دستگير شده
بوسيله پليس در روز واقعه 254 ،تن ھم فراموش می کند ،او خواستار پيمان صلح با ھمه کارگران
است.از اين بھتر برای ھمه"ما" مگر چيز ديگری می تواند موجود باشد؟ نه واقعن برای سھامداران
شرکت و دولتيان شريک در سرمايه گذاری لونمين چيزی بھتر از اين در شرايط کنونی نخواھد بود.
اما ،آيا کسی از خود می پرسد که سرنوشت زن و بچه کارگران قتل عام شده چه می شود؟ کارگران
زخمی را چه کسی مسئول است؟ زندگی لعنتی و نکتبار کل کارگران چه می شود؟ ووو؟ بلی؛ آقای

اسکات را بعنوان يک مدير دوره ديده و با مھارت سرمايه در لحظه کنونی فقط يک چيز رنج می دھد.
انديشه و فکر "بلند پروازانه " او که به پرواز يک مرغ خانگی می ماند ،در اين لحظات حساس ،دور
يک مسئله چرخ می زند .آن ،اينکه ،ھر چه زودتر کارگران دو باره با ھمان شرايط قبلی به سر کار
يعنی به گودالھا )قبرھائی( به عمق  300متری يا کمتر و بيشتر و ماشين سنگبری بدست بر گردند.
ماشين ھای سنگ بری ديوانه وار دوباره به کار افتند ،سنگ ھا تراشيده گردند و و کوه شکافته شود تا
طالی سفيد تألئو خود را دو باره نشان دھد و آقای اسکات با شنيدن خبر در پشت ميز آنچنانی اش و در
صندلی راحتی اش ،در ھوای مناسب ،بی خيال از اينکه کارگران در چه شرايطی ھستند ،لبخندی بر
لبان اش بنشيند و ليوان و يسکی مخلوط با يخ و يا شراب  7ساله اش ،تو بخوان خون سرخ کارگران را
بنوشد .اينھا البته که آرزوھای يک صوفی ھپروتی در فالن غار در کوھھای ھندوکوش و يا عمر
خيامی نيستند .اين ھا ھمه شدنی اند ،اگر که ماشين ھای سنگبری يعنی سود آوری ،دو باره شروع به
توليد کنند ،کارگران به اعتصاب پايان دھند .يعنی شرايط توليد سود از ارزش اضافه کارگرانی فراھم
گردد که روزی تا  14ساعت در زير خروارھا سنگ و خاک با ھوای گرفته و مجتمع شده از گازھای
کشنده کار کنند .دستان و انگشتانشان شکافته گردد و خون پشت ناخن ھا درست مانند مادر پيرمن و
ھمه زنان و دختران قالی باف و غيره دلمه زند ،اين آرزوھای زمينی و در ھمين زمين سخت و نه در
آسمان مه آلود! بر آورده می شوند ،که ارابه ھا در داالنھای مخوف معدن ،ھمچون زندان ھايشان خيلی
فعاالنه تز از قبل به کار افتند .اسکات ھا می دانند که بر آورده شدن اين آرزوھا به تمکين کارگران
يعنی ايجاد روحيۀ تخيالتی ھمکاری طبقاتی .و ھمبستگی ملی نيازمنداست .پس ھمه و ھر کدام بايد
کاری انجان دھند .آری ،کارگرانی که به قول يک کارگر سنگ بر و کوه تراش " من گاھی مواقع
مجبور ھستم که روزی  14ساعت ،بدون ھيچگونه اضافه حقوقی در زير زمين کارکتم .ھنگامی که
انسان در زير زمين کار می کند ،عينن مثل يک برده می ماند .آنھا که در باال ھستند از ما چيزی درک
نمی کنند .سنگی پرت می شود ،سنگتراش اولين قربانی ھست ،او يا حداقل يکی از انگشتتان خود را از
دست می دھد يا جان اش .ماشين چپ می کند ،ماشين با ديواره معدن برخورد می کند ،کارگر معدن می
ميرد .و ، «...ولی برای مديرانی چون آقای اسکات ھيچ کدام از اين ھا مطرح نيستمد .اصلن چرا بايد
مطرح باشند؟ ھر کس شغلی دارد و مسئوليتی! او مسئوليت اين را دارد که "پيمان صلح" برقرار شده و
کارگران دوباره و بدون اعتراض و حتا ناله ای به توليد پالتين مشغول گردند.
کارگران ديگر اعتصابی نيز شبيه ھمين ھا را می گويند  » :معدن را آب فرا می گيرد و تعدادی در آب
غرق می شوند .گاز متان منفجر می گردد ،معدن ديوارھھايش فرو می ريزند ،معدن را آتش در بر می
گيرد ،سنگبران و ارابه رانان و ..مدفون و سوخته می گردند .آری  ،ما با چنين وضعيتی کار می کنيم و
آنگاه زندگی ما اين قدر اسفناک ھست که حتا قادر نيستيم کودکانمان را به مدرسه بفرستيم .زمانی که
اعتصاب می کنيم و در خواست باال رفتن دستمزدمان را داريم تا حداقل رفاھی داشته باشيم ،نيروی

پليس با سگ و با تانکرھای آبپاش به ما حمله می کند .گاز اشک آور و خفه کننده با نارنجک انداز
شليک می کنند .ھنگامی که ما مقاومت می کنيم ،چون نمی توانيم مقاومت نکنيم .آخر اين ھم شد کار،
مرده شوی اين زندگی را ببرد ،اگر پليس امروزمی خواھد يک نفر را بکشد بگذاريد ھمه ما را بکشند.
چنين ما را به رگبار می بندند و قتل عام مان می کنند .بعد ھم عده ای از ما را بعنوان آشوبگر و کارگر
نا فرمان و نمک نشناس ،دستگيرو زندانی می کنند .مورد شتم و ضرب وسرکوب قرار می دھند ،با ما
رفتاری می کنند که با سگ ھايشان نمی کنند .دست بند و پا بند می زنند .بھر بھانه ای به ما توھين می
کنند .ما را به جرم و اتھام کشتن  44نفر از ھمکارانمان دادگاھی می کنند و می خواھند محکوم مان کنند.
ھمکاران ما که بوسيله گلوله ھای پليس پيکرشان از ھم دريده شد و برخاک افتادند .يکی از دوسنان،
ھمکاران من پيدا نيست ،نمی دانم که بايد در بيمارستان ،زندان و يا مردشوی خانه ردش بگردم ،اين
وضعيت کار درمعدن و اين ھم برخوردشان! حتا به زن و بچه ھايمان نيز که از ما پشتيبانی می کنند و
يا در دم زندانھا و بيدادگاه جمع می شوند و خواستار آزادی مان می گردند ،رحم نمی کنند و آنھا را با
پليس ھای اسب سوار و سگ ھای ھار شده و باتوم بدست و نارنجک انداز برای پرتاب گاز اشک آور
و خفه کنند ،مورد حمله قرار می دھند .آنھا را کشته ،زخمی و دستگير می کنند 4* " .اين ھا عباراتی
است که من در اين مدت در نوشته ھا ،ويدئوھا فيلم ھا،گزارشات از زبان  3000کارگر اعتصابی معدن
ماريکانا به دفعات خواننده ،ديده و شنيده ام.
حال بر می گرديم به مقھوم  ،صلح طبقاتی و ھمکاری طبقاتی ،منافع ملی و کلماتی از اين قيبل .آلن
وودز در نوشته ھای زيادی که من چندتائی را ترجمه کرده ام ،اين عبارات را با اسب و اسب سوار
مقايسه می کند و آنھا را عباراتی فريبنده ،توخالی ،عاری از حقيقت در زندگی واقعی کارگران،
توھمزا و در يک کالم خوابکننده و افيون برای طبقه کارگر می داند و کاملن اين حقيقت دارد .وودز می
نويسد  » :اسب سوار بر اسب سواراست و با دو زانويش بر دو طرف پشت است برای راحت نشستن
اش می کوبد و اسب را وا دار به تاخت می کند و گاھی نيز با شالق بر کپل ھا و يا بر سر و صورت
اسب می کوبد .حال بين اين اسب و اسب سوار چه ھمکاری و چه منافع مشترکی می تواند بر قرار
باشد؟ « و آيا در جامعه ای که به طبقات منفسم شده است .طبقه حاکمه طبقات محکوم را استثمار می کند.
مالکيت خصوصی بر ابزار توليد بر قرار است .ثروتمند شدن طبقه حاکمه به کار بيشتر طبقه و يا
طبقات محکوم و مزد کمتر بستگی دارد /تضاد طبقاتی در چنين جامعه ای آشکار و روشن است .،چه
منافع مشترکی بين طبقه کارگر و سرمايه دار زالو گونه می تواند بر قرارباشد؟ که بر اساس آن
ھمکاری مشترک مطرح باشد؟ در جامعه طبقاتی معاصر  ،طبقه حاکم و بھره مند اصلی ازتوليد،
طبقه سرمايه دار است .طبقه اصلی توليد کننده ،ولی بدون مالکيت بر ابزار توليد و محروم از محصول
کارخويش نيز طبقه کارگر است .سود بيشتر سرمايه دار بر کار بيشتر و مزد کمتر کارگر اساس ان بنا
نھاده شده است .اين خصلت ذاتی ،اصلی و اساسی جامعه سرمايه داری است .سرمايه بعنوان يک

رابطه اجتماعی يعنی کارگر توليد کند و سود ش نصيب صلحبان ابزار توليد گردد .اين راھر آخوند
ديوسی نيز شبانه روزی بر روی منابر موعزه می کند .در چنين جامعه ای ھمکاری طبقاتی يعنی اينکه
طبقه کارگر تا حد مرگ استثمار گردد  ،مبارزه نکند ،تا سازش ظبقاتی بر قرار شود و طبقه انگل
سرمايه دار تا خرخره در ثروت و پول مدفون شود .آيا غيراز اين است؟ به دور و بر خود نگاه کنيم .به
باورمن ھيچ الزم نيست که کسی علم اقتصاد خوانده باشد و استاد دانشگاه ،با ھزاران افاده باشد ،تا اين
ھا را دريابد .اين ھا ،واقعيات روشنی ھستند که ھر کس يک روز گرسنگی کشيده باشد ،يک روز کار
کرده باشد ،می فھمد .اين را به روشنی آقای محمد مالجو يک اقتصاد دان ليبرال چپ ھم در کتاب )
اقتصادی سياسی نيروی کار  -صنعت نفت در ايران پس از جنگ( که اخيران به چاپ رسيده است و در
دسترس عموم می باشد ،از زبان يکی از کارگران پروژه ای عسلويه چنين بيان می کند:
» وسائل ايمنی اصلن مطرح نيست و حداکثر يک جفت دستکش کوتاه به جوشکار بدھند يا به سرپرستی
ھم دستکش و کفش کار مناسب بدھند .بايد بيائی و ببينی که لباس و کفش کارگران چه رنگی است .ھفت
بيجار است .ھر کی يک جور ،شلوارھا بابند بسته شده و کفش ھای پاره و پوره  .معمولن ھمان کفش
ھای کھنه کارگری که تسويه حساب کرده را به کارگر جديد می دھند .ولی قابل استفاده نيست .سوانح
کاری فت و فراوانه .اصلن کارکردن توی شرکت ھای پيمانکاری يعنی با جان خود بازی کردن.
معروف است وقتی يک پيمانکاری ساختن سدی را بر عھده می گيرد ،ھمان اول می گويد اين پروژه
پانزده بيست کشته می دھد .اما سوانح کاری در عسلويه حکايت ديگری دارد .ھيچ چيز به اندازه جون و
سالمتی کارگر بی ارزش نيست .يکی از سوانح کاری دائمی ،تصادفات است .ھم در جاده ھای معمولی
درب و داغان نزديک به عسلويه ھم ھنگامی که سراغ مسير لوله ھا می رويم .البته جاده ای در کار
نيست ،چون که فرق حط لوله با ديگر کارھای پيمانکاری اين است که از کنار آبادی ھا نمی گذرد.
ماشين ھا بايد مسيرھا و شيب ھای ناجور را بروند .خيلی وقت ھا چپ می کنند .کلی کارگر در اين
تصادفات کشته و يا زخمی و ناقص و فلج می شوند .دست يکی می شکند و کمر يکی ديگر -سوانح
ديگر ھنگام کار است .دست يکی زير لوله می ماند و يا انگشت کارگری بين اتصال لوله ھا له می شود
يا دست شان زير قطعات ماشين آالت سنگين می مانند و معيوب می شوند .دردناکترين سوانح ،مرگ
کارگران ھنگام کار گذاشتن يا تست لوله ھا ست .يکی از دوستانم تعريف می کرد که چطور يک کارگر
افغانی ھنگامی که لوله ھا را برای تست به آب بسته بودند ،در اثر ريزش جدارۀ سه متری کانال رفت
زير لوله و ھمين طور در آب و گل دست و پا زد و خفه شد .مرگش مثل فرو رفتن تو مرداب بود .ذره
ذره فرو رفت .ھيچ کس ھم کاری نتوانست بکند .تنھا چاره اين بود که جرثقيل لوله را از جا کند .اما
کسی جرئت انجام اين کار را نداشت .اين ،يعنی وارد کردن کلی خسارت به شرکت ،آن ھم در وضعيتی
که به خاطر ھر صدمه ای که يک کارگر به وسيله شرکت بزند و مثلن موتور ماشينی را بسوزاند،
راحت صد ھزار تومان جريمه می شود «.ص 5*-21-20

نويسنده درس ھای ماريکانا نيز چنين می نويسد:
در سرمايه داری جامعه به طبقات مختلف با توجه به نقش شان در توليد تقسيم شده است و اقتصاد
سرمايه داری متمرکز بر طبقات است .اغلب ،اين طبقات در تضاد قرار می گيرند ،ھمين طور که در
لونمين اتفاق افتاد .در چنين مواقعی طبقه حاکمه در کوشش و تالش است که بين اين تضادھا اتحاد
ايجاد نمايد .طبقه حاکمه با فراخواندن روح ناسيوناليسم و دميدن برجوانه ھای حس ملی ) توبخوان
کالبد ملی( بعنوان يک وسيله برای خواباندن و متوقف کردن شورش از طرف طبقه کارگر دست می
برد .آنھا ،اين را برای اين انجام نمی دھند که به نابرابری ھا پايان دھند بلکه به اين خاطر کوشش می
کنند که می دانند و آگاھند که جامعه را بايد متقاعد کنند که ھيرارشی )طبقاتی( در جامعه سرمايه داری
يک مسئله ضروری و الزم برای ادامه زندگی است.
ھمکاری طبقاتی چيست؟
ھمکاری طبقاتی در جامعه طبقاتی يک پرنسيپ برای سازمانھای اجتماعی ای است که انديشه شان بر
اين بنياد گذاشته شده است که تقشيم طبقاتی در يک جامعه ھيرارشيک يک چيز ضروری و الزم و يک
قسمت از جامعه مدنی و مدنيت است.
در حالی که آموزه مبارزه طبقاتی به طبقات کارکن و زحمتکش اعالم می کند که طبقه حاکمه با نظم
اجتماعی موجود را سرنگون کنند با اين ھدف که برابری را بر قرار نمايند * .6آموزه ھمکاری
طبقاتی ،بر عکس کارگران و طبقات کارکن را به اين فراخوان می دھد که نابرابری را بعنوان يک
قسمت طبيعی و بخشی جدا نشدنی از موجوديت شرايط اجتماعی حاضر بپذيرند .و جامعه مبتنی بر اين
را برسميت بشناسند .باضافه اينکه دولت بعنوان وسيله آشتی دھنده تضادھای طبقاتی در اين آموزه
است و کمونيسم نه بر اساس مبارزه طبقاتی بلکه می تواند براساس ھارمونيسم اجتماعی و طبقاتی
پديد آيد.
اين درست ھمان چيزی است که دولت آنرا می پراکند ودوست دارد بعنوان مجری آن ،خود را به
شناساند؛ ھمکاری بين طبقه کار و سرمايه برای يک " ملت مرفه" .ھمچنين چيزی  ،البته با اتحاد با
راست جامعه پيش می رود در صورتی تقاضاھای کارگران بر آورده نشده باقی مانده اند.
در حالی که ھمکاری طبقاتی از جانب برخی از وابستگاه کنگره ملی کارگران آفريقای جنوبی کوساتو
مثل اتحاديه متال رد شده و صدای مبارزه طبقاتی و اينکه دولت ارگان سرکوب طبقه سرمايه دار و بر
عليه کارگران است ،شنيده می شود .اما ،رھبری اصلی آن ھمکاری طبقاتی را بر گزيده و برطبل
سازش طبقاتی می کوبد و اين را که يک آموزه ارتجاعی و ضد کارگر است ،پذيرفته و رھبران اش
صلح طبقاتی را تبليغ و ترويج می کنند .ھمچنانکه در باال ديديم يکی از رھبران اتحاديه ھای وابسته به

کاسوتو -اتحاديه ملی معدن نوم و اکثريتی از رھبران کوساتو ھم خواھان ايجاد سازش طبقاتی و بستن
پيمان صلح ،بدون برآوردشدن خواست کارگران شده بود .اما ،بايد نوشت و گفت که در دنيای واقعی
ھمکاری طبقاتی و صلح اجتماعی برای طبقه سرمايه دار عسل است و آرامش دھنده و برای طبقه
کارگر تلختر ،کشنده تر از زھرمار است .اين را ما در ھمين فاجعه قتل عام کارگران ماريکانا چشيديم
و عواقب آنرا می بينيم.
اتحاديه ملی کارگران متال  ،ولی در برابر اين سازش کاران می ايستد ،ھمکاری طبقاتی را رد ميکند،
صدای مبارزه طبقاتی از داخل کميته مرکزی اش به گوش می رسد ،بعنوان نمونه به يک عبارت از
بيانيه ی جديد کميته مرکزی که مبارزه طبقاتی را تنھا راه برون رفت و نجات دانسته و نتيجه گرفته
استکه  » :ما ھيچ راه حلی برای بر طرف کردن خشونت بر عليه کارگران معادن نمی بينيم مگر اينکه
مالکيت ملی برای بر آوردن نيازھا و داشتن يک زندگی مرفه برای عموم ساکنين آفريقا جنوبی بر
معادن بر قرار گردد7*«.
بنا براين ،برای ما کارگران اصل بر مبارزه طبقاتی و نابودی دولت سرمايه ولغو شرايط موجود
اجتماعی است و برای سرمايه داران  ،ليبرال ھا و اصالح طلبان* 8و مدافعان آنھا در جنبش طبقه
کارگر امثال تمام احزاب سوسيال دمکرات  ،اتحاديه ھای وابسته به آنھا و احزاب باصطالح کمونيست
مثل حزب کمونيست آفريقا جنوبی که با حزب برادر يعنی کنگره ملی آفريقا دولت را در دست دارند،
کلسياھا و ...اصل بر ھمکاری طبقاتی ،صلح طبقاتی و حفاظت از نظم و مقررارت موجود ھست .اين،
دائمی کردن مالکيت خصوصی و شخصی سرمايه دارانه بر ابزار توليد يعنی استثمار وحشيانه و قتل
عام ھای اين چنينی کارگران معترض و حق طلب است)،ماريکانا( .آنھا ،سرمايه داران و دولت ھايشان
از طريق مسجد ،کليسا ،راديو و تلويزيون و مجالس شان از ما می خواھند که ھمکاری طبقاتی داشته
باشيم.می گويند ما ھمه در يک کشتی نشسته ايم و ازاين قبيل حزعبالت .در صورتی که آنھا در کشتی
ھای لوکس نشسته اند و ما در قايق ھای زوار در رفته که روزی ده ھا نفر از ما کارگران و توده بی
چيز غرق می شوند .البته ،اين تا موقعی است که ما استثمار شده ،در کارخانه ھای آتش گرفته به
خاکستر تبديل می شويم و در معادن منفجر شده و آب گرفته مدفون می شويم ،ولی توليد می کنيم و خفه
شده باشيم ،ادامه دارد .ھمين که ما صدايمان بلند شد که ما ھم انسانيم و زندگی انسانی می خواھيم وآنرا
شايسته خويش و خانواده خود می دانيم ،ديگر سازش طبقاتی تمام می شود ،زندگی مسالمت آميز از
جامعه رخت بر می بندد ،ھمه دستگاه ھا برای توجيه خشونت سازمان يافتۀ دولتی به کار می افتند و
فرياد ھرج و مرج از ھر طرف بلند می شود ،آرامش و امنيت جامعه از دست رفت  ،بايد عجله کرد و
نيروی سرکوب گسيل داشت و چننين می شود که بر ما ،بوسيله نيروھای سازمان يافته شان يورش
می آورند9* .

رفقای کارگر
ما فقط يک راه داريم .متشکل در تشکالت طبقاتی توده ای و متحزب در حزب کارگران سوسياليست
و آگاه شويم .مبارزه طبقاتی بر عليه سرمايه داران و دولت ھايشان را سازمان داده و بوسيله يک
انقالب اجتماعی و با يک قيام مسلحانه توده ای به عمرانگلی شان پايان دھيم .شرايط موجود اجتماعی
را لغو کنيم .اين ھا ھم ،ھمچنانکه آرزوھای آقای اسکات رويا نيست ،رويا نيستند ،اين و يا آن بسته به
اين است ،کدام آموزه بر ما حاکم شود .آموزه ھمکاری طبقاتی يعنی ادامه شرايط نکبتبار موجود و قتل
عام شدن يا مبارزه طبقاتی  ،بعبارت روشن تر جنگ طبقاتی و ادامه آن تا ايجاد ديکتاتوری
پرولتاريا و...
حميد قربانی2012-9 -8 -
بعدالتحرير :توجه شما را به شنيدن کليب شماره  ٢٩از نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در
ايران  -خارج کشور جلب می کنم .با پيوستن به نھادھای ھمبستگی ...و به وجود آوردن چنين
نھادھائی جنبش و حرکت پشتيبانی از کارگران را تقويت کنيم .در کنار کارگران قرار گرفتن تنھا
راه برای رھائی انسان از وحشيگری امپرياليست ھا و نابودی است.
http://www.youtube.com/watch?v=pgVuqfkionw&feature=g-all-u
توضيحات
******************
* -١سايت ايلنا
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=5499
* 2اتحاديه ملی کارگران معدن وابسته به کنگره کارگران آفريقا ی جنوبی کوساتو ،بازوی قوی احزاب رفورميست و
دولتی  -کنگره ملی آقريقا و حزب کمونيست آفريقای جنوبی در جنبش طبقه کارگر است .حزب کمونيست آفريقای
جنوبی  ،حزبی که فقط از کمونيسم نام اش را برای بدنام کردن کمونيسم در چشم طبقه کارگر آفريقا يدک می کشد ،نيز
ھمان روز واقعه يعنی در ھمان ھنگام که پليس ھا کارگران را تيرباران می کردند ،در روزنامه اش  ،ستاره صبح
نوشت که » اين کارگران در باالی تپه جمع شده بودند و می خواستند دست بخود کشی دسته جمعی بزنند ،«.بر اين مبنا
اين نشريه خواھان گرفتن رھبريت اتحاديه تازه تأسيس معدن آمکو که اين اعتصاب را رھبری می کرد ،شده و پليس را
بعنوان قربانی معرفی کرده بود.

* 3و -7برای بيشتر آگاھی يافتن از محتوای بيانيه مومسا -اتحاديه کارگران متال آفريقای جنوبی به لينک زير مراجعه
نمائيد:

http://numsa.org.za/article/numsa-central-committee-cc-press-statement-2012-09-02

* -4در جريان اعتصاب چندين ھزار کارگر شرکت واحد ،پس از يورش به کارگران و دستگيری چند صد نفر از
رانندگان و به اوين انتقال دادنشان ،شبانه مأموران ترسو و بزدل و پوفيوس وزارت اطالعات و ديگر نيروھای
سرکوبگر دولت )اصالحات  ،دولت گفتگوی تمدنھا( جمھوری اسالمی ايران به خانه ھای ھئيت مديره سنديکا حمله
بردند و زن و بچه ھا را از تخت خواب بيرون کشيدند و آنھا را که ترسيده و وحشت زده بودند با سيلی و کتک و فحش
سوار ماشين ھا کردند .در حمله به خانه منصور غيبی دو دختر خردسال او را با توھين و کتک و ھمراه مادر و اعضای
خانواده دوستان باز داشت و اين دو دختر را به ميل ھای اتوبوس کوبيدند ،صورتشان را کبود نمدند و به زندان اوين بند
 ،209ھمانجائی که در شھريور  1360و 1367ھزاران زندانی سياسی از برادران و خواھران و دوستان ھمين ھا را اعدام
کردند ،بردند .لينک زير در اين رابطه گويا است:
http://www.k-hamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=757:1391-01-18-21-11-00&catid=11:1389-12-23-2355-51&Itemid=30
* -5لينک کتاب محمد مالجو:
http://kanoonmodafean1.blogspot.se/2012/09/blog-post.html
* -6البته در مراحل اوليه ی جامعه کمونيستی ،يعنی در آن موقعی که اين جامعه پس از زايمان طوالنی از بطن جامعۀ
سرمايه داری برون می آيد اين کمبود ھا اجتناب ناپذير خواھند بود .حق ،ھيچ گاه نمی تواند در مرحله ای باالتر از
ساخت اقتصادی جامعه و تحوالت فرھنگی تابع آن قرار گيرد.
تنھا در مراحل باالتر جامعه ی کمونيستی ،يعنی پس از اينکه تبعيت اسارت بار انسان از تقسيم کار پايان گيرد ،ھنگامی
که تضاد بين کار يدی و فکری از جامعه رخت بر بندد ،ھنگامی که کار يک وسيله )معاش( به يک نياز اساسی زندگی
مبدل گردد و باالخره ھنگامی که نيروھای توليدی ھمراه با تکامل ھمه جانبه ی افراد جامعه افزايش يابد و چشمه ھای
ثروت تعاونی جامعه فوران نمايد ،تنھا در آن زمان می توان از افق محدود حقوق بورژوائی فراتر رفت و جامعه خواھد
توانست اين شعار را بر پرچم خود بنويسد که » :از ھرکس بر حسب توانائی اش و به ھر کس بر حسب نيازش ،«.کارل
مارکس نقد برنامه گوتا ،آوريل يا اوائل ماه می سال  - 1875صفحه ،23
مارکس به باورمن در اين جا با کلماتی مثل برابری ،عدالت اجتماعی ،دنيای بھتر ،بھتر از چه؟ بايد يک خوبی داشته
باشيم که صفت تفصيلی آن بھتر باشد و غيره مشخص می کند .البته در اين نوشته در جای خود مارکس در اصل برخی
از اين کلمات را به نقد ميکشد و آبشخور خرده بورژوائی استفاده کننده گان شان را روشن می کند .او آگاھانه روی
»نياز« انسان تکيه می کند .چون می داند که انسانھا ھم دارای نيروی بدنی و فکری مختلف و ھم نيازھای متفاوت ھستند.
می توان برای خواندن و داشتن اين اثر و ديگر آثار انگالس ،مارکی و لنين و  ...به اين لينک مراجعه نمود.
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/index.htm

* -8گاھی مواقع بورژوازی و نمايندگان آنھا مثل ليبرال ھا ا صالح طلبان وطنی طوری اين نقش ضد کارگری را
بخوبی بازی می کنند که برخی از کسانی که خود را مدافع سوسياليسم و مبارزه طبقاتی می دانند ،نيز "فريب" آنھا را
می خورند .بعنوان نمونه رفيق رضا مقدم يکی از آنھا است .رضا مقدم خود را منتسب به سوسياليسم کارگری می داند
و بارھا در رابطه با مبارزه طبقاتی کارگران مقاله نوشته و سخنرانی نموده است .به باورمن ،رضا مقدم مانند خيلی ھای
ديگر بعد از انتخابات سال  1388و جاری شدن جنبش ضد ديکتاتوری و برای دموکراسی ،در رابطه با برخورد به
ليبرال ھا و اصالح طلبان حکومتی دچار برخوردھای زيزاکی شد .در مصاحبه با نشريه به پيش! ارگان خبری سياسی
اتحاد سوسياليستی کارگری شماره  57در مورد سکوت مير حسين موسوی در افشاء گری نکردن در باره اعمال
انسانکشانه گذشتۀ جمھوری اسالمی تو بخوان خودش در جائی چنين می گويد » :ديناميزم راديکال اين جنبش ھا اينھا
را ناچار ساخته تا با آگاھی نسبت به عقوبت آن ،به گذشته رژيم بعض ان نظير تاجزاده صريح انتقاد کنند و يا مانند
موسوی با زيرکی و در يک فضای غبارآلود شرايط فعلی را و آنھم بدليل مصالح ھمين جنبش قابل انتقاد ندانند،«.
مصاحبه بارضا مقدم قسمت دوم ،نشريه به پيش!57
منظور از"جنبش" ،جنبش توده ای جاری که ديگر در زمان مصاحبه به باورمن جاری نيزنبود ،می باشد .اين برای من
واقعن شوک آور بود و اول فکر می کردم که اشتباه چاپی است .برای اين در يک جلسه اين بعنوان يک سئوال مطرح
کردم .در آن جلسه کسی جوابی نداد .در شماره بعدی نشريه خبری از تصحيح ديده نشد.
اما اين نوع برخورد ھا به اينجا خاتمه نيافتند که ھيچ بلکه پيشرفت نموده اند .در زمان انتخابات مجلس جديد در ايران
ھم اين برخورد را رضا مقدم و اما اين بار ،مشخص تر و روشن تر نشان می دھد .از جانب دموکرتيوس فيلسوف يونان
باستان نقل است که » در آب رودخانه دو بار نمی توان شنا کرد« ،اين به باورمن کاملن صحيح است .ھيچ برخوردی بر
خورد قبلی نيست .رضا مقدم در نوشتۀ کوتاھی اين قاتالن مردم زحمتکش و ستم ديده ،و کارگران در ايران را ،در
جای ديگری غير از جايگاه اصلی شان قرار داد .و البته  ،نه ھمه بلکه بخشی از آنھا را  .رضا نوشت که بخشی از
اصالح طلبان و ليبرال ھا ،البته با »غرو لند" ھوادار استراتژی طبقه کارگر متشکل برای سرنگونی جمھوری اسالمی
می شوند .به اين عبارت از آخر مقاله اش در اين رابطه  ،توجه کنيد »"اصالح طلبان دولتی و ليبرالھا با ناکارآمدی
استراتژيشان) انتخاباتی -من( چند شقه خواھند شد .بخشی با غرولند و به ناچار به يک استراتژی انقالبی با محوريت
مبارزه متشکل جنبش کارگری که ھدفش پايان دادن به رژيم اسالمی است خواھند پيوست ،دسته ای به يک نيروی
سياسی صرفا افشاگر و تبليغاتی تبديل ميشوند و امکان تاثير گذاری بر عمل جنبش ضد ديکتاتوری مردم را شديدا از
دست می دھند ،گروھی از آنھا نيز برای مقابله با يک انقالب مردمی عليه رژيم اسالمی و قدرت گيری کارگران دست
کمک به سوی امپرياليستھا دراز می کنند و خواھان دخالت نيروھای خارجی و حمله نظامی به ايران خواھند شد) ،«.به
نقل از به پيش! شماره  ،70دوشنبه  12دی  2 ،1390ژانويه  ،(2012تأکيد ھا از من است .در اين جا رضا مقدم ما را به دھه
 1360و انقالب دموکراتيک انقالبی پيرومند و استقرار جمھوری دموکراتيک انقالبی دو اصل از )برنامه حزب
کمونيست ايران -مصوب کنگره مؤسس حزب کمونيست ايران  11-شھريور  1362در دھکده مشک تپه آالن سردشت -
کردستان ايران( و انقالب ھمگانی -نشريه ی کمونيست  14اگر درست يادم باشد ،مقاله ای از خسرو داور بر می گرداند
و انقالب ضد سرمايه داری ،اجتماعی کارگران در ايران ) سوسياليستی کمونيستی( را نيز به "انقالب مردمی " تبديل
می کند .فرق اين نوع انقالب مردمی با "انقالب انسانی ،برای جمھوری انسانی" حزب کمونيست کارگری ايران جناح
حميد تقوائی حقيقتن در چيست؟  .اين نوع نگاه به انقالبات پرولتری دوران امپرياليسم نه سال ھای دھه دوم قرن گذشته
که در دھه دوم يک قرن بعد و در يک کشور کاملن سرمايه داری شده -نسبتن پيشرفته ،انقالب راغير طبقاتی و يا "ھفت

بيجاری" ديدن به ھمه چيز شباھت دارد ،ولی به انقالب کمونيستی کارگران عليه سرمايه داران ندارند .مارکس و
انگلس در  1850و بعد از تجربه شکست انقالب در اروپا و بويژه آلمان و قبل از ديدن کمون پاريس به باورمن ،تکليف
خود را با اين ھا روشن کرد ه بود ند ،ھنگاھی که نوشتند » :اگر کارگران آلمان بدون گذر کامل از يک پروسۀ رشد
طوالنی انقالبی قادر به گرفتن قدرت و اجرای کامل منافع طبقاتی خودشان نيستند .حداقل اين بار بطور مسلم می دانند که
اولين پرده اين درام انقالبی قريب الوقوع مقارن با پيروزی بالواسطه طبقۀ شان در فرانسه خواھد بود و تا حد زيادی به
وسيله آن تسريع خواھد گشت .ولی ،آنھا بايد با درک روشنی از منافع طبقاتی خود ،با اتخاذ ھر چه سريعتر موضع
مستقل حزبی خود ،و با بستن راه عبارات سالوسانه خرده بورژوازی دمکرات ) نه بورژوازی ليبرال واصالح طلب
حکومتی -من( ،مبتنی بر عدم نياز به تشکيالت مستقل حزبی پرولتاريا ،بخش عظيمی از پيروزی نھائی شان را خود به
سرانجام برسانند .ندای جنگ آنھا بايد اين باشد" :انقالب مداوم" .لندن ،مارس  -1850مارکس  -انگلس -کليات آثار مارکس-
انگلس ،به انگليسی ،جلد  ،10صفحات  -287-277در کتاب منبع ص  .72اتحاديه کمونيست ھا  -مارکس ،انگلس و جنبش
کارگری با مقدمه ای از جعفر رسا -استکھلم .1998 -
* - 9مسئله قتل عام ھای کارگران بوسيله سرمايه و دولت ھايش را ما به اشکال گوناگون ديده ومی بينيم .از اينکه در
ظول اين چند قرن چه اتفاقاتی اقتاده است می گذريم و چيز زيادی نمی گوئيم .فقط به يک نمونه اشاره کوتاھی ميکنم  .و
آن اينکه در جريان انقالب کارگران پاريس ) کمون پاريس( فقط  8روز کموناردھای زندانی را تير باران می کردند و
پای ديوار قبرستان پر الشز پاريس دفن می کردند .نوشته می شود که در حدود  50ھزار و يا در زندان و تبعيد از
کارگران قھرمان ،انسانھائی جز به رھائی انسان چيزی در سر نداشتند ،بوسيله بورژوازی فرانسه ازاعدام گرديده
زندگی شان بر باد رفت .و بعد از آن بر باالی تپه ای که آخرين سنگر مقاومت کموناردھای عاشق زندگی بود ،کليسائی
به نام "قلب و عشق" ساختند.
روزششم سپتامبر  2012اعالم شد که يک قايق حامل بخت برگشتگان يعنی فراريان از مرک بر اثر گرسنگی ،بيکاری،
جنگ و کشتار دولت ھای سرمايه داری و امپرياليستی منطقه و جھان ،از فلسطين ،سوريه ،افغانستان ،پاکستان ،عراق
 ،ايران و ..در آب ھای ميان يونان و ترکيه قايق شان غرق شده و  60نفر که اکثريت شان کودک بودند جان خود را از
دست دادند .اين بار بر طبق گفته مقامات دولت ترکيه بيشتر اين غرق شدگان فراريان از صھيونيسم ) جامعۀ مدرن تر و
دمکراتيکتر منطقه خاورميانه  -منصور حکمت در مصاحبه با صفا ھائری وابسته و جاسوس موساد و خبر نگار ويژه
راديو اسرائيل( اسرائيل بوده اند.
در ھمان روزھای جاری بودن اعتصاب کارگران در معدن ماريکانا و قتل عام کارگران  ،در جمھوری کنگو ،جائی
که مدت  45سال است جنگ و کشتار ادامه دارد ،ميليونھا کارگر ،زحمتکش مرد و زن و کودک کشته و آواره شده اند
زيرا که دارای معادن فلزات کمياب و واقعن کمياب و مھم ،مھمترين شان مجموعه فلزی به نام کبالت که درساخت
موشک ھای فضائی و قاره پيما و موبايل ھا و ..به کار برده می شود ،يک معدن بر سر کارگران آوار می گردد و در
حدود  60نفر جانشان را از دست می دھند.
روز پنجم سپتامبر از طريق تلويزيون سوئد اعالم شد يک کارخانه نارنجک ھای دستی ،برای شب جشن استقالل و يا
غيره در شھر دھلی نودر ھند منفجر شد و آتش گرفت و اکثر کارگران آن در آتش سوختند.
يک سال قبل جانيان سرمايه در کشور ازبکستان به کارگران نفت و گاز متحصن درميدان مرکزی يکی از شھرستانھا
ی اين کشورحمله کردند و بيش از صد نفر کشته و زخمی کردند .در ايران -خارج از اينکه در جريان شورش ھای

خيابانی بعد ازانتخابات ) انتصابات( رياست جمھوری سال  ،1388دولت نظاميان سرمايه در ايران چه جناياتی آفريد و به
چندين نفر تجاوز نمودند و جنازه ھا را در اسيد سوزاندند و شبانه دفن کردند ،در سال  1382و در جريان تحصن
کارگران ساختمانی مجتمع مس در شھر بابک -کرمان )روستای خاتون آباد( که کارگران و خانوادھھای شان برای حفظ
شغل شان اعتصاب کردند ،به کارگران و مدافعين آنھا ،از زمين و آسمان يورش بردند و دھھا نفر زخمی و کشتند که
اسامی  5کارگر و يک دانش آموز اعالم گرديد و ....اين ھا نمونه ھای کوچکی ھستند و گرنه ھمه می دانيم که روزانه
صد ھا نفر کارگر و زحمتکش بوسيله سرمايه و دولت ھايش و نيروھای ارتجاعی مذھبی -قومی که دولت ھای سرمايه
دار آفريده اند ،بعناوين مختلف و بانحای متفاوت کشته می شوند .اعدام ھزاران زندانی سياسی در زندانھای ايران در
ھمين ماه شھريور در دھه  1360و شھرک شازند اراک و انفجار کارخانه ھای پتروشيمی و سوختن و به ذغال تبديل
شدن دھھا کارگر را چه کسی می تواند از ياد برد .اين است بربريت سرمايه وبه قول گرامشی اين وحشيگری "متمدن"
را فقط می توان با انقالب اجتماعی کارگران متشکل ،آگاه و متحزب سوسياليستی کمونيستی جواب داد.

