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بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری پيرامون

يادداشت سردبير،

بحران جھان سرمايه داری و خطوط عمده وظايف ما
صفحه ۴

سياوش دانشور

اولين پيامدھاى بحران

حق با منصور حکمت بود!
على جوادى

صفحه ۶

بحران سرمايه دارى و مباحث حول آن ،مانند
کل طبيعت اين نظام ،دو اردوگاه متخاصم
دارد .در يکسو روشنفکران طبقه حاکم،
متخصصين و زعماى بانک فدرال آمريکا و
"ابرمردھا" و تئورسين ھا و اقتصاددانانى
ھستند که اينروزھا حاضرند سوراخ موش را کامران پايدار
بجاى کاخ قرض بگيرند! آنھا بسادگى تالش
دارند ھمه چيز را مانند دنياى بى روح شان
محمد على بھرامى
منجمد کنند .يا در پرداختن به بحران از زگيل
ھا شروع ميکنند و تالش دارند مرھمى به
کارگر آتش نشانی پااليشگاه اصفھان جان
ھمان نقطه عفونى بزنند ،بدون اينکه به روى
مبارک بياورند که زگيل ھا خود بخود و با
ناپرھيزى صرف نميرويند ،و يا اينکه خود را در باره سبک کار دفتر پناھندگی حزب اتحاد کمونيسم
کارگری
در کلى گوئى ھائى اخالقى در "انتقاد" به بى
ترمزى قطار سرمايه بانکى و بازار بورس و
ضرورت زدن افسارى دولتى به آن محدود
صفحه ٨
مصاحبه با سيروان قادری
کنند.

بحران جوھر اصلی سرمايه داريست!
صفحه ٧

باخت!

کمونيسم تنھا راه نجات بشريت است!

اينروزھا سوسيال دمکراتھا بى سر و صدا باد
به غب غب مى اندازند که دور ديگرى بايد
بعنوان ناجيان "جامعه" )نظام سرمايه( جلو
بيافتند .مشکل اينھا اينست که پالتفرمشان را
سياوش دانشور
فى الحال بوش و سارکوزى و آنجال مرکل و
روساى بانک جھانى و شبه خدايان بازار آزاد
در دست دارند .درست مانند دوره پايان جنگ
سرد که سوسيال دمکراسى از نظر اقتصادى
عمال ھمين پالتفرم را پذيرفت .پس خاصيت
اينھا در چيست؟ خاصيت اينھا سياسى است و
نه پالتفرم متفاوت اقتصادى .اينھا کسانى ستون آخر،
ھستند که بيشتر از بانکداران و بورس بازان و
سفته بازان و نزول خواران مدرن ميتوانند
اعتراض کارگران را مھار کنند و يا به بيراھه
ببرند .خودشان ميدانند نه قرار است به سيستم
دولت رفاه مدل کينزى
صفحه  ٢على جوادى

در سالروز انقالب اکتبر
صفحه ١٠

احکام حبس کارگران
واحد بدون قيد و شرط ملغی بايد گردد!

افول آمريکا ،عروج اوباما

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

صفحه ١۴

يک دنياى بھتر

صفحه ٢

اولين پيامدھاى بحران...
برگردند و نه دعواى امروز
برسر معادله بازار آزاد يا کنترل
دولتى است .دراين ميان از ھمه
بامزه تر شبه سوسيال دمکراتھاى
ايرانى ھستند .اينھا کسانى ھستند
که روز خودش بيشتر از ھر
کسى تاچر و ريگان را بعنوان
مکه و مدينه دمکراسى شناخته
بودند و حمله شان به شبه
سابق
استالينى
"کمونيسم"
خودشان و آرمان کمونيستى و
مارکسى طبقه کارگر بيشتر از
ھر کسى بود .اين ابن الوقتھاى
سياسى ايرانى ،حال که با بى
اعتبارى عمومى سرمايه دارى
در جھان روبرو ھستند و حال که
افراطى ترين نمايندگانشان در
جھان سر خر را به طرف ديگر
کج کردند ،ميگويند "طرفدار
سرمايه دارى با چھره انسانى
ھستند"!
چه کسى نميداند معنى "سرمايه
دارى با چھره انسانى" در ايران
يعنى رفتن پشت امثال حاج
رفسنجانى و خاتمى با مقاديرى
فلفل نمک ملى گرائى و نستالژى
مصدق و اداى ولتر درآوردن؟
چه کسى نمى داند که اين خط
منحط ھمواره چرخ پنجم جناح
ھاى ھارتر سرمايه دارى در
ايران بوده و ھيچوقت چند
سياسى
شھامت
اپسيلون
ھمقطاران ادعائى شان در غرب
را در کارنامه خود ثبت نکردند؟
پس اگر تاريخ و ظرفيتھاى اينھا
معرفه است اين جار و جنجال
برسر چيست؟ اينھا صرفا
ميخواھند سرشان را بدزدند .از
ھر سو گلوله ھاى نقد و نفرت و
بى اعتمادى از سرمايه دارى به
ھر کسى که دندان خير روى اين
نظام ميگذارد ميبارد .براى اينھا
وقت آن رسيده که "ھمرنگ
جماعت شوند" و بخيال خام
خودشان بار ديگر نقش ترمز گير
چپ مارکسيست و کارگرى را
ايفا کنند .واقعيت اينست که
اوربيتالھاى سياست بسرعت
دارند جابجا ميشوند .بدنبال
فروپاشى ايدئولوژى بازار و بى

اعتبارى سرمايه دارى در مقياس
جھانى ،و بدنبال شکست مفتضحانه
الگوى ريگان و تاچر و سقوط اوھام
نظم نوين جھانى به ابر قدرتى
آمريکا که اين بحران ميخ آخر را به
تابوت آن کوبيد ،ھواداران اين نظام
و اين خط بايد خود را بازتعريف
کنند .اين بحران عميق اقتصادى که
بسرعت گوشه گوشه جھان سرمايه
دارى را درمينوردد و ھمه
متخصصين را انگشت به دھان
کرده است ،تنھا تحولى اقتصادى
نيست .اين بحران ھمراه با کل
آشفتگى موجود مسيرى را طى
ميکند که چھره نظام بين المللى را
تغيير خواھد داد و بسيارى از اميدھا
و ارزشھاى دوره پيشين را بايگانى
خواھد کرد.
طبقه کارگر و جنبش کمونيستى
کارگران بايد ھزار بار بيشتر
حواسش به اين مناديان ھميشه ضد
کمونيست طرفدار سرمايه باشد.
ھيچ کارگرى توھمى به الگوى
سرراست و زمخت سرمايه داران
طرفدار استثمار شديد و آزادى عمل
بى حد و حصر سرمايه ندارد.
کارگران در ايران اين پديده را در
قاموس شرکتھاى برده دارى مدرن
و محيط کار و مناسبات قرون
وسطائى و فقر شديد تجربه ميکنند.
اما کسانى که کارشان پاک کردن
دستان خونين سرمايه و عملکرد
نظام آن است اگر از آنھا بيشتر
خطرناک تر به حال جنبش
سوسياليستى و کمونيستى کارگران
نباشند کمتر نيستند.
ايتاليا و فرانسه
ھفته گذشته رم ايتاليا شاھد خروش
وسيع کارگران و مردم عليه
اقدامات جديد دولت برلوسکونى
بود .ھمه دارند ميبينند آن سرمايه
ھاى ھنگفتى که قرار است سرمايه
داران بزرگ و موسسات اقتصادى
و بانکھا را سرپا نگھدارد از جيب
طبقه کارگر و زدن خدمات عمومى
بيرون مى آيد .ولخرجى از جيب
مردم کار دولتھاى الشخور سرمايه

دارى است .طرح فعلى دولت
برلوسکونى اينست که على
الحساب  ١١ميليارد يورو بودجه
نظام آموزشى ايتاليا را کاھش
دھد .اين فقط گام اول است.
وعده ھا و تعھدھائى که در
جلسات متعدد سران دولتھاى
بورژوائى در اروپا و جھان داده
ميشود و ھدف خود را کنترل
بحران اعالم کرده است ،قرار
است ھزينه اش را از کاھش
بودجه آموزش و پرورش و
بيمارستانھا و منجمد کردن
دستمزدھا و کاھش آن و
اخراجھا تامين کند .تظاھرات
وسيع و مکرر در رم و شھرھاى
ديگر ايتاليا که کارگران و
دانشجويان وسيعا در آن شرکت
داشتند تنھا اولين واکنش گسترده
است.

در فرانسه اخراج ھزاران نفره
در رنو و کاھش دستمزدھا
سنگر اول تھاجم دولت
سارکوزى است .استداللھا ھم
ساده و کالسيک است؛ رکود و
بحران است ،بازار فروش
کاھش شديد دارد ،براى ايجاد
توازن ناچاريم بخشھائى را
ببنديم و چند ھزار نفر را بيکار
کنيم ،ھمينطور دستمزدھا را بايد
پائين آورد ،دوره سختى براى
ھمه است ،بايد فداکارى کرد!
کارگران رنو به اين سياست
واکنش نشان دادند و به اعتراض
خيابانى و نوعى از اشغال
محوطه کارخانه و وروديھاى آن
دست زدند .چند ھزار کارگران
رنو خود را براى جنگ بقا آماده
ميکنند .جنبش کارگرى فرانسه و
راديکاليسم موجود در بدنه آن
بدون ترديد در مقابل اين اوضاع
ساکت نخواھد بود .صحنه ھاى
سالھاى گذشته برسر قانون اول
استخدام در اشکال جديدى تکرار
خواھد شد .رھبران اتحاديه ھا
اگر نخواھند از اوضاع عقب
بمانند ناچارند دنبال اعتراض

شماره ٧٣
راديکال کارگران بدوند .ھمانطور
که در دور قبل دويدند.
اما تبعات بحران درست مانند خود
بحران جھانى است .فشار به
کشورھائى که در موقعيت وخيم
تر اقتصادى ھستند بناچار افزايش
خواھد يافت .يک مورد ديگر
متوقف کردن کمکھاى اروپا به
کشورھاى سابق بلوک شرق و
بخشا پس گرفتن آنھا و فشار براى
خصوصى کردن کارخانجات
است .صحنه جالبى است :در مھد
سرمايه دارى غرب براى کنترل
بحران ھمه دولتگرا شدند و در
کشورھاى ديگر روند ديگرى را
تجويز ميکنند .سرمايه در جھان
بايد بتواند دخل و خرجش را با
چالندن کل طبقه کارگر جھانى
تنظيم کند! اين کمکھاى بلوک شده
ھمان کمکھائى است که به سرپا
ماندن صنايع در اين کشورھا با
کار ارزان و سودھاى نجومى
منجر شده بود .ھمان سياستى که
سرمايه ھاى آمريکائى را به
کشورھاى مختلف در اين سالھا
سوق داد تا رکود اقتصادى را
جبران کنند .اين سياست اروپاى
واحد ،يعنى متوقف کردن کمکھا و
بازپس گيرى کمکھاى داده شده،
در گام اول به تعطيلى صنايع
کشتى سازى لھستان و بيکارى
ھزاران کارگر منجر ميشود.
تظاھرات بخشى از اين کارگران
در بروکسل با خواست تجديد نظر
در اين سياست بيانگر پايان دوران
خوش سرمايه گذاريھا در اين
کشورھا بدنبال پايان جنگ سرد
است .سرمايه گذاريھائى که يک
رکن انباشت سريع سرمايه در دو
دھه گذشته بود.
سرعت تحوالت در متن بحران
اخير خيره کننده است .ھيچ بنى
بشرى بى نصيب از عوارض
بحران نخواھد بود .جنبش
کارگرى در قلب جوامع صنعتى
ناچار است تکان بخورد و از
موجوديت خود در مقابل توحش
سرمايه دفاع کند .نکته اينست که
اين تحرک جديد در دورانى
متفاوت با پايان جنگ سرد
صورت ميگيرد .آن دوران با تمام
اميدھا و توھماتش بپايان رسيد و
روند معکوس

صفحه ٣

صفحه ٣

اولين پيامدھاى
بحران...
عليه کل سرمايه دارى آغاز
شده است .مارکس که
امروز نام پر افتخارش را
بر فرق سر ھر ايدئولوگ
بورژوا و کاخ ھا و برج
ھاى سرمايه ميکوبد ،رابطه
ناگسستنى با اين اعتراضات
کارگرى پيدا خواھد کرد.
براى کمونيسم طبقه کارگر
پيامدھاى سياسى اين بحران
بسيار شيرين تر از به گل
نشستن اقتصادى پرچم
خونين بازار آزاد و شکست
آمريکا در دعواى جھان بعد
از جنگ سرد است .ھر
جناح و سياست سرمايه بر
اريکه قدرت مينشيند سھم
کارگران در ھر حال
جانفشانى و تقويت اين ھيوال
است .اما وقتى بى اعتبارى
عمومى سرمايه دارى با
اعتبار منحصر بفرد مارکس
و اعتراضات کارگرى
تالقى ميکند ،بايد ھم
حضرات نگران باشند.
گنداب سرمايه دارى بحدى
منزجر کننده است که
مھمترين عناصر و شکل
دھنده ھاى اين سياستھا در
دو دھه اخير را به کسوت
"توابيت" انداخته است.
ديگر نيازى به استدالل
عميق مارکسيستھا در مورد
ماھيت و عملکرد اينھا
نيست .خود مناديان "معتبر"
سرمايه دارى به جارچيان
بى اعتبارى سرمايه و
تئوريھايشان تبديل شدند.
و
مارکسيستھا
کار
کمونيستھاى کارگرى اينست
که از اين وضعيت به نفع
برافراشتن پرچم و آلترناتيو
کمونيستى کارگران و
سازماندھى جنبشى عظيم و
قدرتمند عليه کل سرمايه با
تمام قوا تالش کنند .ايندوره،
دوره تعرض کمونيسم طبقه
کارگر در يک مقياس وسيع
جھانى است* .

يک دنياى بھتر

شماره ٧٣

محمد على بھرامى کارگر آتش نشانی

احکام حبس کارگران واحد

پااليشگاه اصفھان جان باخت!

بدون قيد و شرط ملغی بايد گردد!

بنا به خبر دريافتى ،با کمال تاسف محمد على
بھرامى کارگر آتش نشان پااليشگاه اصفھان که
طی آتش سوزى در پروژه اور-ھال دچار
سوختگی شده بود درگذشت .محمد على بھرامى
کارگر باسابقه در جريان آتش سوزى به نجات
جان ھم طبقه ايھايش شتافت و خود دچار
سوختگی شديد شد .ھفته گذشته خبر از بھبودى
موقت او بود و حتى قادر شده بود دوش بگيرد.
اما متاسفانه در اثر عفونت شديد حاصل از
سوختگى پنج شنبه گذشته جان سپرد .مراسم
يادبود محمد على بھرامى ھمين ھفته در شاھين
شھر برپا خواھد شد.

دادگاه انقالب اسالمی در تھران چھار تن از فعالين سنديکای
شرکت واحد ،عطا باباخانی ،سعيد ترابيان ،يعقوب سليمی ،و
علی زاده حسينی ،را به شش تا  ١٤ماه حبس تعليقی محکوم
کرده است .اتھام اين کارگران "تبليغ عليه نظام و اقدام عليه
امنيت ملی" ذکر شده است .اين احکام در شرايطی صادر شده
است که منصور اسانلو ،رئيس ھيات مديره سنديکا ،از تير ماه
سال گذشته به ھمين اتھام به پنج سال زندان محکوم شده است.

بنا به خبر ،حال ايمان مقصودی کارگری که
دچار باالترين درجه سوختگى شده بود ھمچنان
وخيم است .کليه ھای ايمان مقصودى صدمه
ديده و منبعد و در صورت زنده ماندن فقط با
دياليز قادر به ادامه زندگى است.
يک عضو ديگر خانواده بزرگ کارگرى در
آتش و خون سرمايه و سود نابود شد .اين يک
"حادثه" نيست ،يک جنايت آگاھانه سرمايه
است .مسئول مستقيم اين جنايت نظام سرمايه
دارى و کارگزاران پااليشگاه اصفھان ھستند که
براى ارزان تمام کردن پروژه از جان کارگران
مايه ميگذارند .بار ديگر ،و ھر روز ،ثابت
ميشود که "حوادث محيط کار" و نقص عضو و
به قتل رسيدن کارگران در محيط کار ،رابطه
مستقيمى با سود سرمايه دارد .اين سرمايه ھاى
انباشته در دست سرمايه داران به خون و جان و
نابودى طبقه کارگر عميقا آغشته است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين اقدام ضدکارگری رژيم
اسالمی را قويا محکوم ميکند .آزادی فعاليت سياسی ،آزادی
کامل و بی قيد و شرط ايجاد تشکالت کارگری ،مجمع عمومی،
شورا و سنديکا ،آزادی اعتصاب و پيکت حق مسلم کارگران و
تمامی شھروندان جامعه است .نقد تمامی جوانب سياسی،
فرھنگی ،اخالقی و مذھبی و مقدسات ملی و ميھنی ،نقد ماھيت و
عملکرد ضد انسانی رژيم اسالمی جرم نيست ،عين آزادی بيان
است" .تبليغ عليه نظام" آدمکشان اسالمی جرم نيست ،عين
آزادی بيان است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری خواھان لغو احکام صادر شده و
خواھان آزادی تمامی کارگران زندانی و زندانيان سياسی است.
حزب تمامی مدافعين حقوق کارگری ،اتحاديه ھای کارگری و
تشکالت سوسياليستی و آزاديخواه را به تشديد مبارزه برای
آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی فراميخواند.
کارگر زندانی ،زندانی سياسی ،آزاد بايد گردد!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٥آبان  ٢٦ – ١٣٨٧اکتبر ٢٠٠٨

گزارشى در مورد کارگران کارخانه "سه رماوز"
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى درگذشت محمد
علی بھرامی را به خانواده محترم ايشان،
دوستان و ھمکاران ،کارگران پااليشگاه
اصفھان و طبقه کارگر ايران تسليت ميگويد و با
بازماندگان ايشان عميقا احساس ھمدردى ميکند.
ترديد نبايد داشت که کارگران پااليشگاه اصفھان
و طبقه کارگر ايران شھامت و احساس مسئوليت
ستودنى محمد على بھرامى را فراموش نميکنند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مردم شاھين شھر
و کارگران اصفھان را به شرکت گسترده در
مراسم يادبود محمد على بھرامى و ھمبستگى با
خانواده ايشان فراميخواند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٨آبان  ٢٩ – ١٣٨٧اکتبر ٢٠٠٨

اين کارخانه مالکيت آن در اختيار يکى از سرمايه داران ھوادار
مفتى زاده )اسالم سياسى شاخه سنى( است ٣٠ ،نفر کارگر دارد.
تعدادى از کارگران اين کارخانه حدود  ٣سال است در آنجا کار
ميکنند اما تاکنون ھيچ نوع قراردادى با آنھا بسته نشده است.
اخيرا به کارگران اين کارخانه گفتند که بايد ھر روز  ۴ساعت
اضافه کارى اجبارى کنند .اين در حالى است که کارگران از
ساعت  ٧صبح الى  ۴عصر با ماھى حدود  ٢٠٠ھزار تومان کار
ميکنند .کارفرما گفته بايد از ساعت  ۴عصر تا  ٨شب اضافه
کارى کنند.
الزم به ذکر است که کارخانه ھا و مراکزى که توسط سرمايه
داران ھوادار اين فرقه اداره ميشود ،تالش ميکنند کارگرانى را
استخدام کنند که يا توسط اين فرقه معرفى ميشوند و از فيلترھاى
آنھا عبور کردند يا دستکم مجبورند در مناسک ھاى مذھبى آنان
شرکت کنند .در غير اينصورت آنھا را اخراج ميکنند* .

يک دنياى بھتر

صفحه ۴

بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری پيرامون

بحران جھان سرمايه داری و خطوط عمده وظايف ما
 -١رسانه ھای رسمی،
ايدئولوگھا ،متخصصين اقتصادی
و سياستمداران طبقه حاکمه،
تصوير گمراه کننده و محدودی از
بحران کنونی ارائه ميدھند .گام
اول در شناخت واقعيت بحران
کنونی کنار زدن اين تصاوير
است" .وام ھای آلوده"" ،انقباض
بازار مالی" ،و يا "بحران مالی"
بيان تمام حقيقت پايه ای بحران
کنونی نيستند .اين کلمات بمنظور
پرده پوشی و پنھان کردن ماھيت
واقعی اين بحران جايگاھی کليدی
يافته اند .بحران کنونی ،برخالف
اين تبليغات ،زائيده "وام ھای
آلوده" نيست ،بلکه "وامھای
آلوده" خود ناشی از شکل گيری
بحران اقتصادی در نظام سرمايه
داری است .ماھيت و علل پايه ای
بحران را نميتوان با شکل و
زمينه ھای بروز آن توضيح داد.
بيکاری ميليونی و گسترش يافته،
کاھش سطح معيشت و رفاه توده
ھای مردم ،انقباض اعتبارات و
سرمايه گذاری ھا و کاھش قابل
مالحظه حجم توليدات در سطح
جھانی ،ھمه و ھمه دال بر عمق
و دامنه گسترده بحران جھانی
کنونی است.
آنچه اکنون جھان را در چنگال
خود به اسارت گرفته است ،در
يک کالم بحران جھانی نظام
سرمايه داری است .بحران ھای
اقتصادی ادواری با عواقب وخيم
و خانمان برانداز اقتصادی و
اجتماعی يک جزء اجتناب ناپذير
و ذاتی نظام سرمايه داری است.
تناقضات نظام سرمايه داری پس
از يک دوره نسبتا طوالنی
انباشت سريع سرمايه در دوران
پس از جنگ سرد و گسترش
بازارھای سرمايه گذاری و سود
آوری در سطح جھان به بحرانی
منجر شده است که اکنون شاھد
مراحل اوليه آن ھستيم.
اين بحران نيز مانند تمام
بحرانھای ادواری نظام سرمايه
داری اساسا از يک تناقض بنيادی

در پروسه انباشت سرمايه نشات
ميگيرد .در پايه ای ترين سطح،
قانون گرايش نزولی نرخ سود
مبنای کليه بحرانھای اقتصادی
جامعه سرمايه داری است .در
جامعه سرمايه داری کار منشاء سود
و انباشت سرمايه است ،نرخ سود،
بنا به قوانين مادی روند انباشت،
گرايش به نزول دارد .ھر زمان که
اين گرايش نزولی منجر به سقوط
نرخ سود ميشود ،کل نظام سرمايه
داری دچار بحران ميگردد.
بر خالف بسياری از بحرانھای
ادواری ،بحران کنونی دامنه و عمق
بسيار گسترده تری دارد و اکٽر
کشورھای عمده سرمايه داری را
در برگرفته است .جھان سرمايه
داری رقابتی و بازار آزاد پس از
سقوط سرمايه داری دولتی بلوک
شرق و قرار گرفتن اين جوامع
بمٽابه عرصه ھای جديدی برای
سرمايه گذاری و سود آوری ،وارد
يک دوره گسترده سودآوری و
انباشت شد .اگرچه اين عرصه ھای
جديد سودآوری برای مدت طوالنی
بحرانھای ادواری ذاتی نظام سرمايه
داری را تخفيف داده و به تعويق
انداختند اما در عين حال اين
بحرانھا را متراکم تر و عميق تر
نمودند .بحرانھای تخفيف يافته و به
عقب افتاده به ناگاه خود را در
بيکاری ميليونی ،وام ھای آلوده،
کاھش سطح توليدات و انقباض
بازار اعتبار مالی در سطح جھانی
نشان داد .سقوط و ورشکستگی
بزرگترين موسسه ھای مالی و
بانکی سرمايه داری از نتايج بحران
کنونی است.
 -٢وجود بحران گسترده جھانی
شکستی برای ايدئولوژی و سياست
بازار آزاد و سرمايه داری رقابتی
در سطح جھانی است .با فروپاشی
بلوک شرق ما شاھد گسترش
تبليغات کر کننده مدافعين بازار آزاد
و سرمايه داری رقابتی بوديم .ادعا
ميشد که سرمايه داری متکی به
بازار و رقابت بھترين ،کارآ ترين و
عملی ترين نظام اقتصادی برای

جامعه بشری است .پايان تاريخ،
پايان مبارزه طبقاتی و پايان
تالش بشريت زحمتکش برای
دستيابی به آزادی ،برابری ،رفاه
و يک زندگی شايسته انسانی را
فردگرايی،
کردند.
اعالم
کاريريسم ،سودجويی و منفعت
پرستی حقير به صدر تبليغات و
افق جامعه رانده شد .ھر گونه
نوعدوستی ،انسانگرايی و دفاع
از منفعت اجتماعی را حقير
شمردند .قانون جنگل و اصل
بقاء اصلح را به قانون عام
جامعه تبديل کردند .بحران
کنونی ٽمره اجتناب ناپذير
نظامی است که تنھا شاخص آن
سود است.
اکنون حتی برخی از ھارترين
مدافعين بازار آزاد به شکست
اين الگوی اقتصادی اذعان
ميکنند .اگر در پس شکست
سياست دولتگرايی اقتصادی
نشان داده شد که دولتی شدن
سرمايه ،مالکيت دولتی و کنترل
نھادھای بازار توسط برنامه
ريزی دولتی ،بعنوان الگوی
سرمايه داری اصالح شده ،
نميتواند چھارچوب مناسب و
کارآمدی برای تخفيف تناقضات
درونی نظام سرمايه داری باشد؛
در دوران کنونی نيز ما شاھديم
که بازار ،جھانی شدن بيشتر
سرمايه و گسترش رقابت نه تنھا
تناقضات اين نظام را تخفيف
نميدھد بلکه در شديدترين شکل
اين تناقضات را بمنصه ظھور
می رساند.
اين واقعيات در کليت خود نشان
دھنده اين حقيقت پايه ای است که
سرمايه داری ،مستقل از
الگوھای اقتصادی ،چه سرمايه
داری دولتی ،چه سرمايه داری
رقابتی و متکی بر بازار آزاد،
يک نظام تماما ضد کارگر و
ضد انسانی است .تا زمانيکه
بنيادھای نفرت انگيز اين نظام
يعنی مالکيت خصوصی و تقسيم
طبقاتی جامعه و نظام کار مزدی
پا برجاست ،سھم کارگر و مردم
زحمتکش محروميت و استٽمار
و تبعيض و ستمکشی و بی
حقوقی است .نظام سرمايه داری
مسبب فقر و فالکت و عامل بقاء

شماره ٧٣
کليه مصائب گريبانگير انسان
امروز است .بحران اخير سرمايه
داری ،اين حقيقت که سرمايه
داری يک نظام استٽمارگر ،ضد
انسانی و نماينده اقليت سودجو و
استٽمارگر است را در ابعادی
جھانی عيان کرده است.
 -٣راه حل سرمايه دارانه بحران
اقتصادی از ھمان قانونمندی ھای
عمومی اين نظام پيروی می کند.
تشديد استٽمار ،کاھش دستمزدھا،
افزايش بيکاری ،حذف خدمات
اجتماعی و رفاھی و کال تحميل
تمام عواقب بحران به توده ھای
مردم کارگر و زحمتکش .در يک
کالم ،بورژوازی و دولت سياست
رياضت کشی اقتصادی را اتخاذ
ميکند .در حال حاضر دولت
آمريکا نزديک به ھزار ميليارد
دالر از دسترنج مردم را به
موسسات مالی طبقه سرمايه دار
داده است .انتقال يک جای چنين
حجمی از ٽروت اجتماعی به
طبقات سرمايه دار ،يک اقدام بی
سابقه و بزرگترين در نوع خود
است .با بخشی از اين رقم ميتوان
مساله بيمه درمانی ،بيمه بيکاری،
بی خانمانی و بسياری از
معضالت اجتماعی را بنفع مردم
حل کرد.
راه حل سرمايه در حل بحرانھای
سرمايه داری و عملکرد دائمی اين
نظام در عين حال نشان دھنده
موقعيت اسارت آور انسان در اين
نظام است .قربانيان اين نظام و
بحران ھای سرمايه داری،
کارگران و مردم زحمتکش ھستند.
اين گوشه ای از يک حقيقت عام و
پايه ای در اين نظام است .در
جامعه سرمايه داری انسان اسير
قوانين کور اقتصادی است .در اين
نظام انسان از تمامی خصوصيات
و ويژگی ھا و مشخصات فردی و
انسانی جدا شده و صرفا به ابزار
و محملی برای توليد و سود آوری
سرمايه تبديل ميشود .در اين نظام
انسانھا بر مبنای موقعيت طبقاتی و
اقتصادی تقسيم و دسته بندی
ميشوند .در اين نظام اکٽريت عظيم
مردم ،توليد کنندگان ٽروت
اجتماعی ،از محصوالت توليد شده
محروم و بی بھره اند .در اين نظام
تا
کارگران

صفحه ۵

صفحه ۵
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بحران جھان سرمايه داری و
خطوط عمده وظايف ما...
زمانيکه کارشان سودی برای
سرمايه توليد ميکند ،به کار گرفته
ميشوند ،در غير اين صورت
مانند ابزار و ماشين به گوشه ای
پرتاب شده ،بيکار و بی خانمان
ميشوند.
نبايد اجازه داد که بار بحران
سرمايه داری را بر دوش توده
ھای مردم خراب کنند .نبايد اجازه
داد رياضت کشی اقتصادی،
حذف بيمه ھا و خدمات اجتماعی
را مجرای حل بحران اقتصادی
کنند .نبايد اجازه داد با به تعطيلی
کشيده شدن کارخانجات و
واحدھای توليدی کارگران را
خانه خراب و بی خانمان کنند.
بايد با تمام قوا برای بيمه
بيکاری ،خدمات اجتماعی ،بيمه
درمانی رايگان ،برای آموزش و
تحصيل رايگان مبارزه کرد .راه
حل آنھا تحميل فالکت اقتصادی
بر توده ھای مردم و در دستور
قرار دادن سياست رياضت کشی
اقتصادی است .اين راه حلھای
ضد انسانی را بايد متحدانه در ھم
شکست.
 -٤يک رکن تبليغات عوامفريبانه
مدافعين الگوی اقتصادی بازار
آزاد و رقابت ،مساله عدم دخالت
دولت در اقتصاد و بازار در
مقابل سيستم کينزی و سوسيال
دمکراسی است .تاچريسم و
ريگان ايسم در دھه ھای ١٩٨٠
و  ١٩٩٠معنای غلبه اين گرايش
بر سرمايه داری غرب بود .اما
سرمايه داری بقاء خود را مديون
دخالت مستمر دولت و فرای
نھادھای اقتصادی و بازار در
تعيين شرايط اقتصادی و عملکرد
نظام سرمايه داری است .در حال
حاضر نيز بدون دخالت دولت
برای حفظ بزرگترين موسسات
مالی و بانکی ،بدون "طرح
نجات" اين موسسات ،نظام
سرمايه داری عمال فلج شده و
چرخھای آن متوقف ميشود.
واقعيت اين است که مستقل از
الگوھای سرمايه داری ،مدل
بازار آزاد و رقابتی و يا برنامه

ريزی شده و دولتی از نوع سوسيال
دمکراسی و کينزی ،سرمايه داری
تماما يک نظام استٽمارگر و ضد
انسانی است.
دخالت ھمه جانبه دولت به نفع
سرمايه ،در عين حال افشاگر
تبليغات ايدئولوگھای سرمايه داری
در مورد نقش نھاد دولت در اين
نظام است .برخالف تبليغات
سخنگويان طبقات حاکم ،دولت يک
نھاد عمومی ،حاصل اراده جمعی و
منفعت عمومی و مشترک تمامی
اعضای جامعه نيست .دولت نھادی
مستقل و مافوق طبقات و منافع
طبقاتی در جامعه نيست .دولت مھم
ترين ابزار طبقه حاکمه برای انقياد
و استٽمار توده ھای مردم زحمتکش
است .دولت قوه قھريه سازمان يافته
طبقه حاکمه است .دولت ابزار
اعمال حاکميت طبقاتی سرمايه
داری در جوامع کنونی است .ھر
دولتی مستقل از شکل و ظاھری که
بخود گرفته باشد ،دولتی طبقاتی و
منعکس کننده طبقه حاکم در جامعه
است .اما بر خالف دولتھای کنونی
که نماينده اقليت استٽمارگر در
جامعه ھستند ،حکومت کارگری،
دولت اکٽريت توده ھای مردم
استٽمار شده بمنظور اعمال حکم
آزادی و برابری انسانھا است.
 -٥پيامدھای بحران اقتصادی نظام
سرمايه داری محدود به قلمرو
اقتصاد در جامعه نيست .ھر بحران
اقتصادی دارای عواقب وخيم
اقتصادی و اجتماعی است .جنگ
ھای جھانی خانمان برانداز ،جدال
بر سر حوزه نفوذ سياسی و
اقتصادی ،ميليتاريسم و لشگر کشی
نظامی تماما از عواقب و پيامدھای
بحران اقتصادی و تشديد کشمکش
ميان بلوکھای متفاوت سرمايه
جھانی ھستند .از طرف ديگر
گسترش گرايشات راست افراطی،
فاشيستی ،نژادپرستانه ،ضد انسانی،
غقب گرايانه ،ارتجاعی و مذھبی از
خصوصيات دوره ھای بحران
سرمايه داری است.
يکی از پيامدھای اين بحران در
سطح جھان تغيير توازن قوای

سياسی و حوزه ھای تحت نفوذ
در سطح جھانی و تشديد رقابت
دول و بلوکھای عظيم سرمايه
داری جھانی است .تغيير
موقعيت "ابر قدرتی" آمريکا در
سطح جھان ،گسترش تقال و پر
و بال يافتن ساير بلوکھای
جھانی ،گسترش دامنه و جنگ
تروريستھا ،از عواقب اجتناب
ناپذير اين بحران است .افت
وزن اقتصادی سرمايه داری
آمريکا در سطح جھان در نتيجه
منجر به افول و کاھش موقعيت
سياسی آمريکا در سطح جھان
خواھد شد .بحران اقتصادی
جھان سرمايه داری در عين حال
دورنمايی سياه تر و تاريک تری
را در غياب دخالت گسترده
کمونيسم و طبقه کارگر در مقابل
بشريت قرار ميدھد.

 -٦تاريخ يکبار ديگر حقانيت
مارکس و روايت منصور
حکمت از نقد نظام اقتصادی و
عملکرد نھادھا و دولتھای
سرمايه داری را نشان داده است.
مارکس بار ديگر به جلوی
صحنه آمده است .مردم
جستجوگر بعضا پاسخ خود را
در نقد مارکس از نظام سرمايه
داری موجود پيدا ميکنند.
واقعيات امروز بيش از ھر
زمان ديگری بر صحت حقانيت
تبيين و انتقاد مارکسيستی از اين
جامعه تاکيد ميکند .اکنون بيش
از ھر زمان ديگری روشن شده
است که دولت ابزار چه کار و
چه طبقه ای است .ترديدی نيست
که در مرکز جدال و کشمکش
جامعه ،جدال دائمی ميان کارگر
و سرمايه دار ،مزدبگير و مزد
بده قرار دارد.
از طرف ديگر دوران تعرض
مارکسيستی و کمونيستی کارگر
در سطح جھانی به نظام سرمايه
داری فرا رسيده است .کمونيسم
کارگری ميتواند و بايد در قامتی
اجتماعی و بدون تخفيف پا به
ميدان اصلی نبرد سياسی و
طبقاتی جاری بگذارد .دوران
رونق بازار و راه حل ھای
سرمايه داری عمال به پايان
رسيده است .ايدئولوژی ھای
رنگارنگ بورژوايی نه تنھا در
حال تعرض نيستند ،بلکه عمال
در محاق قرار دارند .نه تنھا
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ھجوم سياسی و ايدئولوژيکی
بورژوازی به مارکسيسم و
سوسياليسم شکست خورده و به
پايان رسيده است ،بلکه شاھد عقب
نشينی و افول مقبوليت الگوھا و
راه حل ھای بورژوايی در اذھان
توده ھای مردم ھستيم .فضا برای
مارکسيسم و کمونيسم کارگری
مناسب تر از ھميشه است .امروز
مساله شکل دادن به يک کمونيسم
کارگری و عميقا مارکسيستی در
سطح جھانی يک ضرورت حياتی
است.
 -٧جھان بيش از ھر زمان نيازمند
راه حل ديگری است .يک راه حل
سوسياليستی .بايد توده ھای وسيع
کارگر را مورد خطاب قرار داد.
امروز بيش از ھر زمان ديگری
ميتوان نشان داد که اين ادعا که
نظام سرمايه داری بھترين نظام
اقتصادی است ،بزرگترين دروغ
تاريخ کنونی است .ميتوان نشان
داد که نظام ديگری ممکن است.
نظامی که در آن ،ھدف فعاليت
اقتصادی نه توليد برای سود و
انباشت سرمايه بلکه رفع
نيازمنديھای گسترده مردم و رفاه
ھر چه بيشتر ھمه انسانھا است.
چنين نظامی نه تنھا مطلوب است
بلکه تمام شرايط شکل گيری آن
در حال حاضر ممکن است .روند
کنونی اوضاع حاکی از باز شدن
فضا برای عروج کمونيسم
کارگری در مرکز صحنه سياست،
بويژه در کشورھای پيشرفته
صنعتی است .يک شرط اساسی
پيشروی ايجاد احزاب کمونيسم
کارگری در جدال بر سر آينده
است.
جنبش کمونيسم کارگری در پس
اين اوضاع ميتواند و بايد با نقد
عميق مارکسيستی به جامعه
سرمايه داری و سازماندھی
مبارزه طبقاتی در ھر کشور،
پرچم وحدت و اتحاد منافع
مشترک کارگران را در سراسر
جھان برافرازد و در تمامی جبھه
ھای مختلف مبارزه طبقه کارگر و
توده ھای مردم زحمتکش مصالح
عمومی اين جنبش را نمايندگی
کند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٨اکتبر  ٧ – ٢٠٠٨آبان ١٣٨٧
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است .عالمت سئوال بزرگی در
مقابل موقعيت و مکان سياسی و
نظامی آمريکا در سطح جھانی
قرار گرفته است .سرمايه داری به
قول خودشان دچار "بحران
اعتماد" شده است .دوران توھمات
عظيم به پايان رسيده است.

حق با منصور حکمت بود
على جوادى
برای ما فعالين و پرچمداران
کمونيسم کارگری تحوالت
معاصر جھان سرمايه داری در
عين حال معنای خاصی و ويژه
ای ھم دارد .طنين افکن واقعيتی
است .حق با منصور حکمت بود!
سقوط بلوک شرق در پس يک
تھاجم ھمه جانبه بورژوازی
غرب صورت گرفت .ريگانيسم و
تاچريسم اين پرچم را نمايندگی
ميکردند .تھاجم عظيم سياسی،
ايدئولوژيک و اقتصادی و
اجتماعی و ضد انسانی را
سازمان دادند .حکم دادند که
سرمايه داری و بازار آزاد،
بھترين و کارآمدترين و
مقدورترين الگوی اقتصادی ای
است که جامعه بشری در طول
تاريخ به آن دست يافته است.
فرياد زدند سوسياليسم شکست
خورده است .پايان تاريخ و
مبارزه طبقاتی را اعالم کردند.
ھر گونه ايده آزاديخواھی و
برابری طلبی را منسوخ و متعلق
به گذشته اعالم کردند .اعالم
کردند که اصل بر فرديت و
اصالت فرد چه در عرصه
سياست و اقتصاد است .ھرگونه
تعھد و مسئوليت جامعه يا دولت
در قبال شھروندان را مترادف با
تضعيف رقابت و عاملی در ايجاد
رخوت اقتصادی و تن پروری و
رکود فعاليت اقتصادی در جامعه
اعالم کردند .فرديت و منفعت
پرستی فردی افراطی به عرش
اعلی برده شد و تقديس شد .وجه
اصلی حمله اين تعرضشان بلوک
شکست خورده شرق نبود .عليه
ھر گونه تالش انسانی و
رھايبخش قد علم کردند .يک
تجديد آرايش سياسی و نظامی و
اقتصادی در سطح جھان را
سازمان دادند .در اين دوران
چھره جھان به درجات زيادی
تغيير کرد .موازنه قبلی در
ابعادی جھانی بھم ريخت .ھر
آنچه انسانی بود را زير ضرب
گرفتند .در عين حال وعده دادند
که جھان وارد دوره ای از صلح
و رفاه خواھد شد .سرمايه داری
و انباشت سرمايه را راه سعاد

بشريت تعريف کردند .قلدری و
زورگويی و ميليتاريسم را قانون
نظم جديد جھانی اعالم کردند.
و واقعيت تلخ اين است که توانستند
بخشی از اين اراجيف را به خورد
جامعه و توده ھای مردم دھند.
توانستند به ضرب قدرت تبليغاتی و
رسانه ھای جمعی اذھان جامعه را
تحت تاٽير قرار دھند .بسياری در
اين دوران قربانی اين شرايط جديد
شدند .بسياری در آرمانھا و ايده
ھای آزاديخواھانه و برابری طلبانه
خود تجديد نظر کردند .ناسيوناليست
و قوم پرست و دمکرات و خرافه
پرست شدند .احزاب بسياری منحل
شدند .جريانات بسياری تغيير ھويت
دادند .بسياری موضوعيت خود را
از دست دادند ،برای رسيدن به تکه
ای حقوق مدنی سجده گذار درگاه
دمکراسی و کاخ سفيد شدند .در اين
دوران ھر گونه انسانگرايی تحت
منگنه قرار گرفت .ھر نوع نگرش
برابری طلبانه خار و حقير جلوه
داده شد .خوش بينی به تالش و
ھمکاری جمعی انسان بی فايده
قلمداد شد .قانون بقاء جنگل را به
اصل بقای جوامع انسانی ارتقا
دادند.
اما در آن دوران يک جريان و يک
رگه فکری در راس يک جنبش
اجتماعی پرچمدار دفاع از ھر آنچه
انسانی و دوست داشتنی و برابری
طلبانه و آزاديخواھانه بود ،شد .آن
جريان برای جامعه ما معرفه است.
منصور حکمت و کمونيسم منصور
حکمت در راس اين تالش قرار
داشت .منصور حکمت نظريه پرداز
و پرچمدار نگرش و تالشی بود که
اعالم کرد ،جھان به پايان نرسيده
است .تاريخ تمام نشده است .تالش
کرد روی جھان را از آنھمه کٽافتی
که در مقابلش قرار داده شده بود به
طرف تاريخ تالشھای انسانی
برگرداند .اعالم کرد" :مارکسی
وجود داشته است ،آرمان
سوسياليسمی وجود داشته است .بيمه
بيکاری ای وجود داشته است،
حقوق مدنی و اجتماعی ای وجود
داشته است ".دريچه ای شد که "آن
منظره ھای قديمی تر و انسانی تر و
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بزرگ تر را جلوی چشمان اين
دنيا نگاه ميداشت) ".منصور
حکمت ،در پايان يک دوره،
سپتامبر (١٩٩٤
در مقابل تمام تالشھايی که اعالم
ميکرد ،مبارزه طبقات به پايان
رسيده است ،سرمايه ،بازار،
رقابت ،مالکيت خصوصی و
دمکراسی پيروز گشته است،
جنبشی را سازمان داد که
پرچمدار کمونيسم بی تخفيف و
مارکسی شد .اعالم کرد بر
خالف تصورات پوچ مبلغان
سفيه بورژوازی ،مبارزه کارگر
و کمونيسم عنصر اساسی
تغييرات مٽبت در جھان معاصر
است .تاکيد کرد به ھمان درجه
که کمونيسم پرچم مبارزات
کارگری باشد به ھمان اندازه ھم
اوضاع نيز به نفع جامعه و مردم
و حقوق انسانی تغيير خواھد
کرد .تاکيد کرد ،ھر زمان که
کمونيسم و کارگر سرکوب شده
اند ،در فقر و فالکت ،ناتوان از
ابراز وجود بودند ،جامعه نيز
سير قھقرايی طی خواھد کرد.
تالشی عظيم کرد .سدی در
مقابل اين تحوالت برپا کرد.
اميدی برای آينده و يک دنيای
بھتر بود.
اين دوران بنا به شواھد بسياری
اکنون به پايان خود رسيده است.
بحران اقتصادی حاضر نظام
سرمايه داری تنھا يک بحران
ادواری و کالسيک نيست .در
عين حال شکستی سياسی و
ايدئولوژيک برای سرمايه داری
جھانی است .اين بحران تبعات
گسترده و متنوع سياسی و
اجتماعی ای بدنبال خواھد
داشت .دوران تعرض سرمايه
داری عنان گسيخته بنا به ادعای
بسياری از متفکران بورژوا به
پايان رسيده است .ريگانيسم و
تاچريسم ،بمٽابه پرچم تعرض
توحش سرمايه به ھر آنچه
انسانی است ،شکست خورده

جھان تحوالت سريعی را از سر
گذرانده است .تحوالت بسياری نيز
در راھند .چه کسی تصور ميکرد
ميتواند شاھد اين تغييرات عظيم و
خيره کننده جھانی در دوره نسبتا
کوتاھی باشد .تعرض بازار آزاد و
دمکراسی جنگ سردی ،فروپاشی
سرمايه داری دولتی در غالب
"سوسياليسم" ،درجا زدن و
اسارت سرمايه داری در بحران
مرگبار اقتصادی .چه کسی تصور
ميکرد شبح مارکس در آمريکا در
انتخابات رياست جمھوری به
گشت و گذار در آيد؟
يک معنای تحوالت سياسی حاضر
در سطح جھانی ،افول و شکست
چھره ای است که بورژوازی
غرب و دمکراسی جنگ سردی
توانسته بودند در اذھان توده ھای
مردم جھان ايجاد کنند .در عرض
مدت کوتاھی تمام آن تصاوير
دگرگون شدند .ضربات سنگينی به
آن باورھای کاذب وارد شده است.
ديگر سرمايه داری ،بورژوازی
آن پرچمی و الگويی نيست که
مردم سعادت و رفاه خود در را
راستای گسترش آن جستجو کنند.
دوران توھمات توده ھای مردم به
سرمايه و بازار و رقابت به سر
آمده است .اين بزرگترين مولفه
سياسی دوران کنونی است .ھيچ
تغيير جدی و تعيين کننده ای بدون
تغيير باور و ذھنيت توده ھای
وسيع مردم ممکن نيست.
تحوالت معاصر جھان سرمايه
داری مارکس را به ميدان آورده
است .در اين واقعيت ترديدی
نيست .مارکس بازگشته است.
مانيفست و کاپيتال دو باره مد و پر
خواننده شده است .اما ما ميکوشيم
روايت منصور حکمت از مارکس
و کمونيسم کارگری ،تمامی جوھر
مارکس و کمونيسم را به صحنه
اصلی جدال طبقاتی بکشانيم.
دوران حاضر بايد دوران تعرض
کمونيستی طبقه کارگر باشد* .
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بحران جوھر اصلی سرمايه داريست!
کامران پايدار
اضطراب و تقالی فالکتبار و
تالشھای نافرجام بانيان سرمايه
داری جھانی برای فرار از
مرداب بحران اجتناب ناپذير
دراين روزھا بسيار ديدنی است.
آن ھم بخصوص در مراکز اصلی
اين نظام ضد بشری در مھد
سرمايه داری آمريکا و اروپا! در
چند ھفته گذشته سير نزولی نرخ
سود ھمچون گرد بادی از امريکا
تا اروپا و تا ھمه کشورھای
بزرگ سرمايه داری و حتی
تعدادی از کشورھای کوچک و
پيش پا افتاده سرمايه داری را
درنورديده است .خيل عظيمی از
کارگزاران و برنامه ريزان
طفيلی و مفتخور اين نظام منحط
ضد انسانی ،از کشيش ھای
کليساھای انگليس و آمريکا گرفته
تا آخوند ھای ابله و مرتجع در
حکومت اسالمی ايران ،از جرج
بوش و نمايندگان نامحترم احزاب
دمکرات و جمھوريخواه در
آمريکا تا حزب کارگر در
انگليس ،از راستھاى دولت
فرانسه تا ھمپالگى ھايشان در
ديگر کشورھاى اروپا ،از شيخ
نشينھای حوزه خليج و امثال امير
کويت تا خاوردور و ھمه جا؛
سقوط نرخ سود سرمايه جنب و
جوشى راه انداخته است!
برده داران مدرن سودشان افتاده
و تا حد زيادی متوقف و سقوط
کرده است .در اين ميان مديران و
کارگزاران ،برنامه ريزان و
سياستمداران ريز و درشت،
و
دانشگاھھايشان
اساتيد
ژورناليستھای قلم به مزدشان ،با
تمام دم و دستگاه عريض و طويل
تبليغاتيشان با دستپاچگی و ھراس
تمام توان و ابتکار شان را به راه
انداخته اند تا قضيه را ماستمالی
کنند .ھمه دنبال راه خروجی
ھستند! يکی ديگری را متھم می
کند به عدم برنامه ريزی و به
کارگيری سياستھای اشتباه! يکی
ديگر علت بحران را در قانون
عرضه و تقاضا و مبادله کاال
جستجو می کند! آن ديگری
سياستھای مالی بانکھا را و

پرداخت وامھای بی حساب و کتاب
در عرصه مسکن و معوق شدن اين
تسھيالت را ريشه بحران می دانند
يا می خواھند اينچنين وانمود نمايند!
ھر کسى ھرچه در چنته دارد بيرون
ميريزد تا سرمايه دارى را از زير
ضرب بيرون ببرد .در روز ھای
اخير ارزش دالر آمريکا و يورو
اروپا ھمچنان سير نزولی تخلف
ناپذير خود را طی می کند .بر اثر
تعطيلی بسياری از مراکز صنعتی
در قلب آمريکا طی چند ھفته گذشته
بعلت عدم سود دھی کافی دھھا
ھزار نفر مشاغل خود را از دست
داده و به خيل عظيم بی خانمانھا
پيوسته اند .خطوط توليد رنو در
فرانسه و اروپا که يکی از غولھای
بزرگ خودرو سازی دنياست فعال
به تعطيلی کشيده شده و قرار شده
کارخانه ھای رنو در ترکيه،
رومانی ،اسلوونی و اسپانيا فعال به
مدت  2ھفته تعطيل باشند تا شايد
معجزه ای از آسمان برای نجات
نزول کند! قرار است  6000نفر از
کارگران و کارمندان کارخانجات
رنو از کار اخراج شوند .البته به
زبان بھتر از زندگی حداقلی ھم که
دارند ساقط شوند .از اين تعداد
 4000نفرشان در فرانسه و 2000
نفر ديگر در کشور ھای اروپايی
مشغول به کار بوده اند .تزريق
 700ميليارد دالری پول از خزانه
دولت آمريکا به بانکھا و مراکز
مالی و تصميم به جايگزينی اين
مبلغ از محل مالياتھای دريافتی از
مردم تا اين لحظه عمال بی نتيجه و
عبث بوده است .تصميم دولت آلمان
برای تزريق  500ميليارد يورو به
بانکھا و مراکز مالی جھت نجات و
پيشگيری از ورشکستگيشان با
اعتراض شديد مردمی که منجر به
اشغال مرکز بورس فرانکفورت
شد .شعارھای مردم معترض در
حين اشغال مرکز بورس اين بوده:
سر مايه داری نمی خواھيم! انسانھا
و محيط زيست نسبت به ارزش
سھام ارجح ھستند! و...
در روزھای گذشته دالالن بورس
در کويت بعلت سقوط قيمتھا و
رکود سنگين حاکم بر بازار بورس

اين کشور در اعتراض به وضع
موجود در برابر کاخ امير کويت
دست به تجمع زده و خواھان
تعطيلی بازار بورس در اين
کشور شده اند! در کنار ھمه اين
اوضاع و به تبعيت از اين بازار
آشفته و کساد ،بھای نفت و طال
دچار سقوط آزاد شده و اين سير
نزولی ھمچنان ادامه دارد .در
اين رھگذر دولتھاى مھجور و
پرت افتاده از نظام سرمايه داری
جھان مانند جمھوری اسالمی با
توجه به عقب ماندگيھای صنعتی
و محدوديتھای خاصی ھم که
دارند از اين شرايط و اوضاع
بی بھره نبوده اند .عليرغم
ژستھای دروغين و جفتک
اندازيھای امثال خامنه ای و
احمدی نژاد تير خالص زن که
می خواستند تمام اين بحران و
بن بست ھای سر مايه داری
جھانی را خواست خدا برای
نابودی نظام مادی و منحط
سرمايه داری غرب جار بزنند،
که حضرات و آيات عظام از آن
مبرا ھستند ،نشد که نشد!
ويروس مسری بيماری بحران
جھانی سرمايه بسرعت تا زير
عبا و عمامه آخوند ھای ابله و
شھوتران و شکم چران ھم نفوذ
کرده است .در اين روزھا در
ايران بھای طال سقوط بی سابقه
ای داشته و بازار بورس آن ھم
به سبک و سياق آخوند ھا و از
نوع اسالميش دچار رکود شده
است .حضرات و آيت ﷲ ھای
ميلياردر و دزد و قاتل در
حکومت اسالمی بعلت سقوط
قيمت نفت در بازارھای جھانی
شوکه شدند و در انديشه اجرای
سياستھای اقتصادی انقباضی
ھر چه بيشتری ھستند .ھم اکنون
بحث کسری سر سام آور بودجه
دولت ،برداشتن ھر چه بيشتر
سوبسيدھا و تھاجم ھر چه بيشتر
به زندگی کارگران و زحمتکشان
زمزمه می شود! جمھوری
اسالمی نه تافته جدا بافته ای
است که مقرش در مريخ و
آسمانھا باشد و نه خاص کرده
مالئک و فرشتگان آسمانيست!
جمھوری اسالمی حلقه اى از
نظام سرمايه داری است .با اين
تفاوت که ناھنجارى ،عقب
ماندگى به لحاظ صنعتی و
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فرھنگى و سياسى ،با محدوديتھا و
تناقضات درونی خودش بواسطه
بافت پر تناقض مذھبی که حتی
سرمايه جھانی از پذيرفتنش ابا
دارد .اما با ھمه اينھا اين حکومت
که بر دريايی از خشم و فقر و
سرکوب ميليونھا انسان شريف و
زحمتکش نشسته تحت ھيچ
شرايطی نخواھد توانست بی تاثير
و بی نصيب از بحران نظام سر
مايه داری جھانی باشد .در حقيقت
جمھوری اسالمی يکی از حلقه
ھای کوچک و نا چيز سرمايه
داريست و به يقين تبعات اين
بحران جھانی و بن بستھايش
گريبان حکومت اوباش اسالمی را
بيش از پيش خواھد فشرد .اراجيف
سران رژيم عليه مارکسيسم و
کمونيسم روشن ميکند که ترس
حضرات از عواقب بحران
کجاست!
اين بحران ،بحران جھانی سرمايه،
ناشی از شرايط خاص ترکيب
ارگانيک سرمايه است .ھمان
عاملی که مارکس بدرستی بر آن
انگشت نھاد .عليرغم ھمه
پيشرفتھای صنعتی و تکنولوژيکی
حاضر و رقابت بين سرمايه داران
برای سود بيشتر ،ھرچه سھم
سرمايه ثابت )ماشين آالت و
وسايل توليد پيشرفته( نسبت به
بکار گيری سرمايه متغير )نيروی
کار انسانی بمثابه منشا اصلى
ارزش اضافه( بيشتر شود ،در
نھايت و محاسبه آخر سود و
ارزش بدست آمده نسبت به ھزينه
ای که برای بکارگيرى ماشين
آالت پيشرفته مصرف شده کمتر
است و اين تمام راز اصلی و
اجتناب ناپذير بحران سرمايه
داری است .نه خدا و نه عرضه و
تقاضا و نه سو مديريت و نه ھيچ
عامل ديگری دخيل نيست! سوال
اينجاست؟ چه شد و کجا رفت آن
ھمه ان ھمه وعده ھای دروغين
حاميان سرمايه داری در پس
سقوط سرمايه دولتی در شوروی
سابق و اقمارش! کجا رفتند و
چگونه خاموش شدند آن ھمه
سازھا و شيپورھائی که در مدح
نظم نوين جھانی سرمايه داری و
بازار آزاد و در مذمت مارکس و
کمونيسم کوک شده بودند! کجا
رفتند پست مدرنيستھا و ھمانھايی
که پايان تاريخ
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مبانی سبک کاری "دفتر دفاع از حقوق پناھندگی"
 -١دفتر دفاع از حقوق پناھندگی نھادی است که از جانب حزب اتحاد
کمونيسم کارگری در امور پناھندگان ايجاد شده است.
" -٢دفتر دفاع از حقوق پناھندگی مجموعه ای از دفاتر سياسی است که
در کشورھای پناھنده پذير بمنظور دفاع از حقوق انسانی پناھجويان
تشکيل ميشود.
 -٣دفتر يک سازمان سياسی توده ای نيست .حزب اتحاد کمونيسم
کارگری مستقيما پناھجويان را به عضويت و فعاليت در حزب دعوت
ميکند .حزب ميکوشد که خود ظرف سازمانده پناھجويان آزاديخواه و
برابری طلب و کمونيست در مبارزه عليه رژيم اسالمی و اھداف عمومی
يک دنيای بھتر ،باشد.
 -٤دفتر دفاع از حقوق پناھندگان تالش ميکند که مرجع اصلی بيان حقايق
سرکوبگری ھای رژيم اسالمی و موقعيت ضد انسانی و ناامن سياسی و
اجتماعی و حقوقی پناھجويان در تحت حاکميت رژيم اسالمی در مراجع
بين المللی باشد.
 -٥دفتر تالش ميکند تا با شناسايی و ھمکاری با مجموعه ای از وکال و
دفاتر حقوقی و ارتباط نزديک با سازمانھای محلی و بين المللی مدافع
حقوق بشر در کشورھای محل فعاليت خود حلقه واسط کمک به امور
فردی پناھجويان در مسائل حقوقی آنھا باشد.
 -٦يک رکن تالش دفتر ھمکاری با سازمانھا و نھادھای مدافع حقوق
انسانی پناھجويان و مھاجرين در کشورھای پناھنده پذير در امور
پناھندگی در اين کشورھا است.
 -٧دفتر دفاع از حقوق پناھندگان تالش ميکند با تھيه جزوات و
بروشورھايی حقايق شرايط سياسی و اجتماعی جامعه ايران تحت حاکميت
رژيم اسالمی را در مجامع حقوقی جوامع موجود تٽبيت کند.
 -٨سايت دفتر دفاع از حقوق پناھندگی ميکوشد مجموعه ای از اسناد در
مورد شرايط سياسی ناامن در ايران و منابع حقوقی و خدماتی مورد نياز
پناھندگان را فراھم کند.
 -٩رھبری حزب اتحاد کمونيسم کارگری در ھر دوره مسئولين و نيروی
کادری الزم را بمنظور پيشبرد فعاليتھای دفتر از ميان رفقای داوطلب
حزبی ،قرار ميدھد.
علی جوادی – سيروان قادری
مصوب ھيئت دائر حزب

بحران جوھر اصلی سرمايه داريست...
را اعالم داشته و از مارکس و کمونيسم شيطان سازی مينمودند! اما در
کنار اين ھمه آشفتگی و بن بست و بحران عالج نا پذير اقتصاد سرمايه
داری با ھمه کثافتش ،دريايی از فقر و محروميت و گرسنگی و بی
خانمانی و تن فروشی و جنگ و قتل به زندگی ميليونھا نفر در گوشه و
کنار دنيا تحميل شده است .انسانھايی که از وضعيت موجود متنفر و
منزجرند ،انسانھايی که خواھان يک زندگی آزاد و برابر و مدرن و مرفه
ھستند ،انسانھايی که خواھان يک دنيای بھترند و بر فراز اين ھمه گنداب
سرمايه داری ،و تمام تباھی ضد انسانيش اين کمونيسم مارکس و منصور
حکمت و جنبش کارگريست که ھمگان را چشمک زنان بسوی يک دنيای
عميقا انسانی و سوسياليستی فرا ميخواند .در ايران زمينه بيش از پيش
برای وقوع يک انقالب کمونيستی کارگری فراھم خواھد شد* .
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در باره سبک کار دفتر پناھندگی حزب
اتحاد کمونيسم کارگری
مصاحبه با سيروان قادری
يک دنياى بھتر :دفتر فاع از حقوق
پناھندگی مدتی است که آغاز به کار و
فعاليتھايی ھم در عرصه پناھندگی انجام
داده است .اخيرا رھبری حزب ،سبک
کار و برنامه عمل جديدی در دستور کار
دفتر قرار داده که تحت عنوان "مبانی
سبک کاری دفتر دفاع از حقوق
پناھندگی" منتشر شده است .اين سبک کار و شيوه عمل جديد چگونه
است و به صورت واقعی چه سياستھايی را در عرصه پناھندگی دنبال
ميکند؟
سيروان قادرى :اجازه بدھيد قبل از وارد شدن به بحث سبک کار دفتر
نکاتی در خصوص بکارگيری کلمه "جديد" برای "سبک کار"
دفترتوضيح دھم .اين سبک کار و شيوه عمل ،در نوع خود و در مقايسه
با سازمانھای ايرانی مدافع حقوق پناھندگی ،الگويی جديد است .اما
سبک کار جديد دفتر پناھندگی حزب نيست بلکه مبانی نظری دفتر است
که در قالب "مبانی سبک کاری دفتر دفاع از حقوق پناھندگی"
منتشرشده است .در واقع ما پس از تشکيل دفتر ،آماده کردن پالتفرم
سياسی وعرصه ھای عملی آن را در دستور کار قرار داديم که متاسفانه
به دليل مشغوليتھای فراوان در عرصه ھای ديگر حزب انجام اين مھم
کمى طول کشيد .ھرچند که مجموعه ای از فعاليتھای انسانی دفاع از
حقوق پناھندگی به واسطه خالقيتھای فردی رفقای درگير در اين
عرصه در کشورھای اروپايی در تاريخچه بسيار کوتاه اين دفتر درج
شده که بسيار ھم ارزشمند است .اما اين پالتفرم ،يقينا در مدت زمان
کوتاھی ،دفتر پناھندگی حزب را درگير در عرصه ھايی از دخالتگری
مستقيم حزب در زندگی انسانھا خواھد کرد که بسيار مھم است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری ،حزبی کمونيستى و انقالبی است و خود
را ملزم به دخالت در تمام عرصه ھای سياسی ،اجتماعی و اقتصادی
زندگی انسانھا برای انجام تغييرات ريشه ای و عميق ميداند .خط،
وبرنامه و پراتيک تاکنونی حزب اين را ميگويد و براساس اين افق
روشن است که برنامه ھای عملی حزب تدوين ميشود.
عرصه پناھندگی يکی از موضوعات مھم است که زندگی ھزاران
انسان گريخته از جمھورى اسالمى را خارج مرزھاى ايران و در اروپا
تحت تاثير مستقيم قرار داده است .از طرفی جنايات جمھوری اسالمی،
فقر ،بيکاری ،خفقان ،کشتار و مصائب و مصيبتھای از اين قبيل به
موج روز افزون پناه بردن ايرانيان به خارج از کشور منجر شده است
و از سوی ديگر ،برخوردھای ناعادالنه و غير انسانی دولتھای پناھنده
پذير با زندگی و سرنوشت پناھجويان ايرانی و ناتوانی سازمانھای فی
الحال موجود مدافع حقوق پناھندگی در تغيير ملموس اين شرايط ،کميته
مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگری را بر آن داشت تا پاسخی روشن
به اين معضل سياسی  -اجتماعی پناھجويان بدھد .تاسيس دفتر پناھندگی
حزب و تامين نيرويی فعال و پيشرو و با برنامه در عرصه پناھندگی،
تصميم مشخص کميته مرکزی حزب در اين راستا بود.
قبل از اينکه به تشريح پالتفرم و سبک کار عملی اين دفتر بپردازم،
مختصر توضيحی در رابطه با تصوير و ساختمان سياسی و تشکيالتی
اين دفتر را الزم ميدانم:
صفحه ٩
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در باره سبک کار دفتر پناھندگی حزب اتحاد
کمونيسم کارگری...
دفتر دفاع از حقوق پناھندگی،
بخش پناھندگی حزب اتحاد
کمونيسم کارگری است!
جمله فوق ،تصوير واقعی و
کاملی از ساختمان تشکيالتی اين
دفتر به دست ميدھد .دفتر دفاع از
حقوق پناھندگی ،سازمان جانبی و
يا بخش جدا از حزب نيست و به
ھمين اعتبار تشکيالت اين دفتر به
عنوان سازمان توده ای فرا حزبی
عمل نميکند .به عبارت روشنتر،
مجرای سياست گذاريھای پايه ای
دفتر ،کميته مرکزی و مصوبات
و قطعنامه ھای حزب در عرصه
پناھندگی است .دفتر برعکس
سازمانھای مستقل و يا جانبی
احزاب ديگر ،سياست عضو
گيری مجزائی ندارد .ما ھر
آزاديخواه و سوسياليست و
کمونيستى را به عضويت مستقيم
در حزب اتحاد کمونيسم کارگری
دعوت ميکنيم .دفتر دفاع از
حقوق پناھندگی ،مانند دفتر روابط
بين الملل حزب )با ويژگيھای
متفاوت( ،يک نھاد حزبی است.
دفتر دفاع از حقوق پناھندگی،
نھاد اجرايی سياستھا و مصوبات
حزب در امور پناھندگی است.
اولويت سياستھای اين دفتر بر اين
است که حزب اتحاد کمونيسم
کارگری را مستقيما به نيروی
درگير و ظرف سازمانده
پناھندگان عالقمند به مبارزه
راديکال و آزاديخواھانه و
کمونيستی عليه رژيم اسالمی و
اھداف عمومی حزب تبديل کند.
به اين اعتبار ،فراخوان ما دعوت
به متشکل شدن پناھندگان در
حزب و پيشبرد مبارزه شان از
اين طريق است.
عدم تالش برای شکل دادن به
يک سازمان توده ای در امور
پناھندگی به معنای ايجاد مانع در
مقابل گسترش کار "دفتر دفاع از
حقوق پناھندگی" در دفاع بی قيد
و شرط از حقوق پناھجويان
نيست .دفاع از پناھجويان و
خواسته ھای آنان براى ما يک
مساله محوری و اساسی است .ما
ھدف تشکيل يک سازمان

"صنفی" و صرفا خدماتی را
نداريم .ما تالش ميکنيم که مبارزات
پناھندگان را به مبارزه ای سياسی و
قدرتمند در تغيير شرايط اسفبار
پناھندگی در سطحی گسترده تبديل
کنيم .ھمزمان براى متشکل کردن
پناھندگان در حزب حول اھداف
انقالبی و کمونيستى تالش ميکنيم.
جنبش پناھندگی وجود ندارد،
پناھندگی طبقه نيست!
دفتر پناھندگی حزب پالتفرم سياسی
و عملی خود را منتشر کرده است.
اين پالتفرم توسط فعالين قديمى اين
عرصه پناھندگی در رھبری حزب
تدوين شده و به روشنی سياستھای
حزب در امر دفاع از پناھندگان و
مشخصا عرصه ھای عملی و
اولويتھای دفتر دفاع از حقوق
پناھندگی در اين زمينه را تبئين
کرده است .من اينجا به صورت
فشرده به کليات اين سياستھا اشاره
ميکنم؛
در حقيقت و از منظرما ،آنچه که
امروز پناھنده و امر پناھندگی ناميده
ميشود ،صنف و طبقه ای قائم به
ذات نيست .پناھنده جنبشى
اعتراضی مستقل از جنبشھای
اعتراضی موجود در جامعه ندارد.
بخشی از جامعه است و مسببين
مصائبش ھم ھمان دول بورژوازی
و و تئوريسين ھای بردگی مزدی
ھستند که در کل بشريت را به مرز
نابودی کشانده اند .از اين رو،
مرتفع کردن نيازھا و معضالت
عرصه پناھندگی در گرو مبارزه
ای ھمه جانبه و متحد دوشادوش
طبقه کارگر و توده ھای انقالبی
جامعه در مبارزه سوسياليستی عليه
وضع موجود است.
اين واقعيت که پناھنده را بايد ھمراه
و ھمدوش مبارزات انقالبی جامعه
برای تغييرات بنيادين بسيج کرد
يک ضرورت است .اقناع و
آموزش و سازماندھی پناھجويان
حول اين محور اساسی ،وظيفه
سازمانھا و نھادھای چپ و
کمونيست مدعی مدافع حقوق
پناھندگی است .ريشه کنی معضالت

پناھندگی در گرو ايجاد تغييراتى
در قلمرو قوانين و ايجاد شرايط
بھترى در جوامع امروز است.
ترديدى نيست که بحث ما اين
نيست که نبايد ھمين امروز به
معضالت مشخص پاسخ نداد و
يا در آن درگير نبود ،بلکه
اينست که ھدف ما ايجاد
سازمانى درخود و جدا از جامعه
و روندھاى سياسى آن با ھويتى
ويژه بنام "پناھنده" نيست .ما
قصد نداريم يک دوره مھاجرت
و پناھندگى تحميلى را به ھويت
کاذب و دائمى انسانھا تبديل کنيم
و آنھا را به نام پناھنده در
جنبشی مجزا از جنبش ھاى
اجتماعى و خواھان تغيير معنا و
سازماندھی کنيم .اين سياست،
خواه ناخواه مبارزات انسانی
بخشی از جامعه را به انزوا
ميکشاند .اين ايده ھا نگاھی
صنفی و محدود به مقوله
پناھندگی دارند و اعتراضات
پناھندگی را خواسته يا ناخواسته
از سيکل مبارزات پيشرو جاری
در جامعه خارج ميکنند .ما
بعنوان دفتر پناھندگى حزب،
ظرف اعتراض پناھجويان
ايرانی را حزب اتحاد کمونيسم
کارگری و حضور فعال در
مبارزات سياسى جامعه ميدانيم و
سياست ما تعريف ھيچ حلقه
واسط يا ايجاد سازمان ويژه
پناھندگان نيست.
قطعا برای پناھجو اولين و
مھمترين اولويت حق اجازه
اقامت و برخوردارى از زندگى
و معيشت است .ھمانگونه که
اولويت اعتراض کارگران
اخراجی بازگشت به کار است .و
صد البته بايد پناھجو را حول
خواسته ھا و نيازھاى روزش
سازمان داد .اما نبايد فراموش
کرد که ريشه واقعی معضالت
پناھندگی ،دادگاه ھای مھاجرتی
و وزارت کشورھا نيستند بلکه
ريشه را بايد در مبانی بنيادی و
نيازمنديھای جھان امروز
جستجو کرد که پديده پناھندگى
يک نتيجه آنھاست.
اين معنا از پناھنده و سازماندھی
اعتراضات پناھندگی در ميان
حقوق
مدافع
سازمانھاى
پناھندگی ،الگوی تازه ای به
دست ميدھد که دارای

شماره ٧٣
شاخصھای ويژه خود و سبک کار
متفاوت است که به روشنی
درپالتفرم سياسی و عملی دفتر
دفاع از حقوق پناھندگی منعکس
شده است .يکی از اھداف دفتر،
دفاع از حقوق پناھندگان و مبارزه
عليه مجموعه ای است که به
انسانھا به عنوان "پناھنده" و نه
شھروند برخورد ميکند .اما
سازماندھی اعتراض پناھندگی
حول محوری غير از حزب اتحاد
کمونيسم کارگری و اعتراضات
سياسى و اجتماعى راديکال جامعه
شيوه و سياست ما نيست.
يک دنياى بھتر :سياست
انتشاراتی دفتر چگونه خواھد بود؟
سيروان قادرى :دفتر پناھندگی
حزب ،مانند ديگر ارگانھای
حزب ،از نشريه يک دنيای بھتر
براى طرح سياستھای اصلی و
کالن در امور پناھندگی استفاده
ميکند .اما از آنجا که ھر ارگان
حزبی مستلزم داشتن ماتريال ويژه
و تخصصی عرصه فعاليت
مشخص خود است ،دفتر پناھندگی
حزب نيز تھيه و نشر اوراق
اطالعاتی ويژه به زبانھای مختلف
را دستور کار خود قرار ميدھد.
ھمچنين اين دفتر اقدام به تھيه يک
بولتن خواھد کرد که بتواند به گونه
ای تخصصی تر به مسايل
پناھندگی بپردازد و آن را در
اختيار عموم متقاضيان پناھندگی،
وکال و ارگانھای مربوطه قرار
دھد .بنا بر مصوبات "مبانی سبک
کاری دفتر دفاع از حقوق
پناھندگی" ،انتشار نشريه "يو نی
تی" از دستور کار خارج ميشود.
ھمينجا از اقدامات و تالشھای
رفقای مسئول نشريه ،خصوصا
رفقا مجيد پستانچی و کاميار
آزادمھر ،بخاطر چاپ دو شماره
اين نشريه قدردانی ميکنم.
الزم به ذکر است که برای نشر
اخبار و رويدادھای روزانه
پناھندگی و يا کمپينھای ويژه ،و با
توجه به حجم باالی اين
موضوعات و عدم امکان پوشش
تمامی آنھا در وب سايت رسمی
حزب ،اقدام به راه اندازی يک
وب سايت برای دفتر پناھندگی
حزب خواھيم کرد*.
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کمونيسم تنھا راه نجات بشريت است!
در سالروز انقالب اکتبر
سياوش دانشور
رجوع به تاريخ و مرور
رويدادھاى مھم و دورانساز ،اگر
ھدفى در امروز و تغيير وضعيت
انسان امروز نداشته باشد ،به يک
يادواره شبه مذھبى و بى مصرف
تبديل ميشود .مشقات نسل اندر
نسل طبقه کارگر ادامه دارد.
نيروى شگرف بشريت کارگر در
توليد ثروت ابعاد غول آسا يافته
است .به ھر محاسبه اى بشر
ھمين امروز ميتواند خوشبخت و
مرفه و آزاد زندگى کند .اما قوه
قھريه سرمايه نميگذارد .خداى
زمينى و ساخت بشر به او
حکومت ميکند .اين جھان ،اين
قدرت ،سرمايه ،اين کار انباشته
کارگر ،ھرچه قوى تر ميشود
کارگر ضعيف تر ميشود .کارگر
بعنوان يک طبقه اجتماعى و
جھانى زير فشار مخلوق خويش،
قدرت سرمايه ،دارد له ميشود.
اگر سوالى در ذھن آحاد و توده
کارگر در سالروز اکتبر سرخ
بايد مطرح باشد اينست؛ آيا تغيير
ممکن است؟ آيا ميتوان اين قدرت
را بزير کشيد؟ آيا بشر ميتواند بر
مقدرات زندگى اجتماعى خويش
حاکم شود؟ يا نه ،وضعيت ھمين
است! سرمايه و سرمايه دارى
"اذلى و ابدى" است! بايد رقابت
در باغ وحش بازار را چسپيد!
بايد گليم خود را از آب بيرون
کشيد! بايد تسليم شد!
انقالب بلشويکى اکتبر ،عليرغم
تمام محدوديتھايش ،براى بشريت
کارگر امروز يک پيام و يک
درس ساده دارد :اين وضعيت
قابل تغيير است .اين وضعيت
ميتواند و بايد تغيير کند .اين
وضعيت ھميشه نبوده است و
ھميشه نميتواند بماند؛ اگر بشر
اراده کند .زير و رو کردن اين
دنياى مملو از بيرحمى ،بى
عاطفگى ،زن ستيز ،کودک آزار،
ضد کارگر ،ضد بشر ،خونريز،
مفتخر به قتل و جنگ و جنايت
"مدرن" ،ميتواند تغيير کند! امر
تغيير مبرم و ضرورى و ممکن
است! ھر زمانى امر تغيير محتاج

ھر پيشرطى بوده است ،امروز به
ھيچ شرط تاريخى ،اقتصادى و
فرھنگى گره نخورده است .تنھا
اراده متشکل طبقه اى را طلب
ميکند که ميتواند اين تغيير را عملى
سازد! بايد عليه سرمايه و قدرتش
انقالب کرد .بايد اين نظام را با تمام
جوارح و ارکانھائى که بقايش را
تداوم ميدھند بزير کشيد .خوشبختى
از طريق بازى در زمين بورژواھا
و دمکراسى و اصالحات تدريجى
در چھارچوب اين نظام حاصل
نميشود .کارگر ھر روز در صف
مقدم اصالحات اجتماعى و گرفتن
ھر ذره از حق خويش از سرمايه
است .اما حاکميت و مناسبات
اقتصادى مبتنى بر بردگى مزدى و
نابرابرى بنيادى در اين نظام ،تنھا و
تنھا با انقالب عليه کل بنيادھاى اين
نظام جھنمى ممکن است.
پيام اکتبر ساده است؛ کارگران
ميتوانند دنيائى را فتح کنند! آنھا
بجز زنجيرھايشان چيزى براى از
دست دادن ندارند! اما اين جھان با
صفى وسيعى از مخالفين آرمان و
افق آزادى جامعه مقاومت ميکند.
عليه اھداف شريف انسانى کارگر و
کمونيسم به ناشريف ترين روشھا
دست ميزند .از قتل و جنايت و
ترور تا تبليغات کشنده و "علمى" و
انزواى ھر فرد در کنج خانه
خويش ،از غير ممکن بودن تغيير تا
سرکوب و جنگ ،از جاانداختن
ارزشھاى وارونه و حيوانى رقابت
تا ايجاد شکاف و تفرقه در صفوف
کارگر و کمونيسم و اردوى
آزاديخواھى و برابرى طلبى ،از
تئورى بافى براى غير ممکن بودن
تغيير تا اعالم شکست کارگر ،از
عربده ھاى منفعت جويانه عليه
انقالب و تالش کارگر تا شليک
گلوله و خفه کردن صداى اعتراض
و اعتصاب ،اين نظام با چنگ و
دندان از موجوديت خود دفاع
ميکند .سرمايه از آنجا که سرشتش
ضديت با کارگر و آرمان رھائى
بشر است ،به ھر شيوه اى تالش
ميکند در مقابل حرکت براى تغيير
بايستد .يک رکن اين تالش تبليغات
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انقالب
عليه
ايدئولوژيک
کارگرى براى آزادى جامعه
است.
اما انقالب يک اسطوره نيست،
يک فتيش نيست ،يک حرکت
عظيم اجتماعى است ،يک زلزله
سياسى است ،سطح معينى از
جدال طبقات در دوره انقالبى
است .انقالب يک مکانيزم
اجتماعى برون رفت از بحران
است وقتى که تمام راه حلھاى
مھار بحران تست شدند و
شکست خوردند .انقالب يک
انتخاب "ايدئولوژيک" عده اى
انقالبى "تند مزاج" نيست ،برآيند
تقابل و نقد راديکال و اجتماعى
طبقه اى است که نفعى در حفظ
وضع موجود ندارد .انقالب
امرى دستورى نيست ،امرى
عقيدتى نيست ،يک "ده فرمان"
مذھبى نيست ،تنھا وقتى رخ
ميدھد که قدرت فائقه ديگر
نميتواند به روشھاى سابق
حکومت کند و اکثريت عظيم
توده کارکن و مردم محروم
ديگر نميتوانند قبول کنند و ديگر
گردن نميگذارد .انقالب نقد
است ،آنتى است ،عليه وضع
موجود است ھر آنطور که
ھست .انقالب نه ميگويد ،شرايط
موجود را نميخواھد ،نفى ميکند،
سازش نميکند ،سلبى است،
راديکال است ،مھر خواست و
تمايالت محورى و عمومى
طبقات اجتماعى معينى را
برخود دارد .ھويت ھر انقالب
را تنھا ميتوان با افقش ،با
رھبرى اش ،و با حزب انقالبى
اش معنى کرد نه با جدولھاى
رياضى و کميتھاى علم اقتصاد
بورژوائى .سرنوشت ھر انقالب
را رھبران انقالب و موقعيت و
پراتيک اجتماعى نيروى انقالبى
تعيين ميکند.
اگرچه تاريخ بشر انقالبات
زيادى را تجربه کرده است اما
انقالب پديده اى جديد است ،ھيچ
انقالبى مشابه ديگرى نيست ،ھر
انقالبى خود ويژه است ،چون
مجموعه شرايط و اوضاع و
احوال و کشمکش اجتماعى که
به يک تحول انقالبى منجر
ميشوند ،و انقالب خود يک
محصول آنست ،متفاوت است.

چون نيروھاى درگير و متخاصم
در ھر انقالب متفاوتند .پرولتاريا
و بورژوازى بعنوان دو طبقه
متخاصم برسر افق جامعه و
سرنوشت جامعه وارد جدال
ميشوند ،جامعه قطبى ميشود ،از
ھر منفذ جامعه تالش براى تغيير
و تالش براى دفاع از وضع
موجود در اشکال حاد بروز
ميکند ،اما در ھر انقالب موقعيت
و ويژگى و شرايط نبرد اين
نيروھاى متخاصم ضرورتا يکى
نيستند .حتى ھيچ انقالبى را صرفا
و به تنھائى با شعارھايش نميتوان
تشخيص داد ،چون شعارھا
ضرورتا بيان اھداف نھائى حزب
و طبقه انقالبى نيستند .نه شعار
"نان و صلح" اھدافى سوسياليستى
اند و نه بلشويکھا بدون طرح اين
شعارھا ميتوانستند براى کسب
قدرت سياسى خيز بردارند .ھر
انقالبى خود را با پاسخ به سواالت
محورى قلمرو سياست در ھر
دوره معنى ميکند .ترديدى نيست
که انقالب بورژوائى عليه نظام
قرون وسطى اى کليسا و سلطنت
نميتواند پرولتاريا را مستقر سازد
اما انقالب در عصر سرمايه دارى
تنھا ميتواند انقالبى کارگرى و
کمونيستى باشد .انقالبى عليه
بنيادھاى نظام نابرابر موجود،
عليه بردگى مزدى و مالکيت
خصوصى ،عليه تنزل انسان به
راى در قلمرو سياست و عليه
تنزل انسان به کاال در قلمرو
اقتصاد ،انقالبى عليه بنيادھاى
تبعيض و نابرابرى در زندگى
اجتماعى ،عليه وارونگى بنيادى
دنياى امروز ،انقالبى عليه سرمايه
و ھر آنچه که کھنه است ،انقالبى
براى پايان دادن به دوران تحجر
بشر ،براى احياى انسانيت و
بازگشت انسان به انسانيت خويش.
صفحه ١١
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صفحه ١١

کمونيسم تنھا راه نجات بشريت
است...
بگذار بورژواھا و سخنگويان
مغرض و ناقص العقل شان
روزى صد من کاغذ عليه انقالب
و تالش کارگر و کمونيسم براى
تغيير اين نظام سياه کنند ،اين
بخشى از تالش براى کنترل
جنبش کمونيستى طبقه کارگر
براى زير و رو کردن راديکال
وضع موجود است .عليه انقالب
سخن ميگويند تا پايه ھاى ارتجاع
را مرمت کنند ،عليه انقالب
پروپاگاند ميکنند تا نفس تالش
انسان امروز براى تغيير را
منتفى و بى حاصل اعالم کنند.
انقالب را تحريف ميکنند تا
استثمار و فقر و بردگى را تثبيت
کنند .رجزخوانى بورژواھا عليه
تالش انسانى بشريت کارگر و
انقالبيون کمونيست براى تغيير
پشيزى ارزش ندارد .ادعاھاى
اينھا پوچ و بيمايه و بيمارگونه
است ،تبليغات زھرآگين عليه
انقالب تنھا بازتاب جوھر طبقاتى
و ضد انقالبى آنھا ،و نشان
سطحى نگرى و وارونگى جامعه
اى است که؛ خود را بر دروغ و
ريا و اخالقيات دلبخواھى و منافع
و امتيازات اقتصادى و سياسى
اقليتى مفتخور بنا کرده است.
مارکس در قله تمدن بشر!
جامعه بورژوائى بدون حمله به
کمونيسم و مارکس قابل تصور
نيست .ضد مارکس بودن ،ضد
تئورى تغيير بودن ،مارکس و
پراتيک انقالبى را تحريف کردن،
ھر جنايت و ناحقى را به کمونيسم
چسپاندن ،و در يک کالم از
کمونيسم و جنبش آزادى انسان
شيطان ساختن ،يک حرفه
روشنفکران بورژوازى است.
صحنه سياست جھان را در دو
دھه گذشته مرور کنيد! به روند
رويدادھا از دھه ھشتاد و تعرض
راست افراطى و بويژه با پايان
جنگ سرد نگاه کنيد! به الفاظ و
ادبيات سياسى و مکاتب "نو" و
چھره ھا و سخنورانش نگاه کنيد!
کوھى از کلمات قصار و ژست
ھاى توخالى ،صفى از

سياستمداران مبتذل و مکاتب پفکى،
رژه وعده ھاى کشيمنى ،انحطاط
انسانى ،جنگھا و نفرتھاى بى پايان،
کشتارھاى مخوف ،عروج نيروھاى
دست راستى فاشيست ،فقر و فاقه
چند صد ميليونى ،ناتوانى در حل
مسائل ساده و ھزار درد بى درمان

ميبينيد! وعده دادند که دنيا به سمت
"عدالت و رفاه و دمکراسى" و نفى
"توتاليتريسم" ميرود! نتيجه وعده
"رفاه و امنيت و دمکراسى" چيزى
شبيه کشک شد! گفتند دوران "پايان
ديکتاتوريھا"؟ است! "پايان تاريخ"
است! "پايان کمونيسم" است! کسى
ميداند کجا رفتند آن شبه حزب اللھى
ھاى متعصب و ضد کمونيست
طرفدار دمکراسى ريگان و تاچر؟
کسى ميداند طرفداران "جامعه
اطالعاتى" و پيروان الوين تافلر
کدام سوراخ قايم شدند؟ کجايند خيل
شبه تئوريسين ھائى که پيشرفت
تکنيک و بارآورى کار را نابودى
کارگر و آرمان کارگرى معنى
کردند؟ کجايند خيل پست
مدرنيستھاى عقب مانده اى که
تاريخ و جھت رو به پيش تاريخ و
حقوق جھانشمول و دستاوردھاى
يک قرن جامعه بشرى را انکار
کردند؟ کجايند کاريريست ھاى تازه
به دوران رسيده اى که از ھر
تريبونى عليه کمونيسم و آرمان
آزادى و برابرى بشر در خدمت
ارتجاع نظم نوينى خودشيرينى
کردند؟ دو دھه در يک مقياس
جھانى عليه بشريت حرف زدند!

ليچار گفتند! جنگ سازمان
دادند! ميليون ميليون کشتار
کردند! جوامع را تکه پاره
کردند! به نيروھاى گورستانى
قومى و ناسيوناليست و نژاد
پرست تا متعصبين مذھبى و
آدمکشان حرفه اى ميدان دادند!
کثيف ترين جنايات را در تاريخ
جوامع ثبت کردند! فقر و فاقه و
فحشا و اعتياد و بى مسکنى و
بيکارى و بيمارى را به جز
الينفک زندگى صدھا ميليون

انسان تبديل کردند! زير پرچم
بازار و دمکراسى و "پايان
"پايان
و
ديکتاتوريھا"
ايدئولوژى" شنيع ترين جنايات و
افسارگسيخته ترين ديکتاتورھا
را با ارتجاعى ترين ايدئولوژيھا
رسميت دادند تا يک مشت حکم
پادر ھوا را اثبات کنند؛ سرمايه
دارى "اذلى و ابدى" است!
"کمونيسم مرده است"! انقالب
"خشونت" است! طبقه کارگر
بايد تن دھد! زنده باد سود! زنده
باد بربريت مدرن سرمايه!
سرمايه دارى مفلوک دولتى و به
بن بست رسيده روسيه مدتھا بود
که از نفس افتاده بود .ھيچ تحليل
گر جدى در غرب و نھادھاى
آکادميک غربى به اين بلوک
"سوسياليسم" اطالق نميکرد.
جامعه اى که براساس مزد و
روابط کاالئى و مبادله ميچرخد
نميتواند سوسياليسم نام بگيرد.
اينھا براى ھر ناظر بورژوا ھم
مسجل بود .اما تالش اينھا در
جنگ بازار و دولتگرائى

شماره ٧٣
اقتصادى ،به جنگ عليه آرمان
کارگرى در خود اين جوامع و
جنگ عليه تالش براى تغيير
بطور کلى ارتقا يافت .در اين
جنگ قرار بود مارکس و نقد
مارکسيستى کارگر به اين نظام
منکوب و منزوى شود .قرار بود
آرمان کمونيستى و مارکسيستى
تغيير جھان ھمراه با ويرانه ھاى
شوروى دفن شود .نتوانستند .دنيا
متوجه شد که اين وعده ھاى پوچ
و مناديان پوچتر و مرتجع آن
راھى ندارند .نه فقط راھى ندارند
بلکه ھمين وضع موجود را ھم
نميتوانند نگه دارند .ميخواھند بشر
را به قھقراى تاريخ ،به دوره
قرون وسطى ،به بربريت
بازگردانند .معلوم شد که حق با
مارکس است و جاى او کماکان در
قله تاريخ تمدن بشرى محفوظ
است .عليرغم تمام جست و
خيزھاى روشنفکران بورژوازى و
رسانه ھاى نوکر و تالش
ارتجاعى پسا مارکسيست ھا ،پست
مدرنيست ھا ،نان به نرخ روز
خورھاى تازه دمکرات نظم
نوينى ،ھنوز يک نقد و يک بحث
معتبر نتوانستند عليه تئوريھاى
جامع مارکس و انتقاد مارکسيستى
به نظام سرمايه دارى تدوين کنند.
ھنوز مارکس در ھر رفراندومى
در صدر مينشيند .ھنوز مانيفست
کمونيست کتاب پرفروش است .نه
فقط آثار مارکس بيش از پيش
مورد رجوع ھر انسان منصف و
حتى ھر محقق بيطرفى است ،بلکه
متخصصين بازار بورس وال
استريت اعتراف ميکنند که ھيچ
کسى مانند مارکس مکانيزمھاى
سرمايه دارى را تشريح نکرده
است! بورژوازى در آلمان در
انتخابات قالبى اش از اعتبار
مارکس و لنين مايه ميگذارد تا بى
اعتبارى خود را بپوشاند .مسلمان
شکنجه گر و تازه تئوريسين در
رژيم اسالمى وقتى ميخواھد قمپز
بدھد از ھيجدھم برومر مارکس
وام ميگيرد .آخوند در ايران
مجبور است راه را براى
مارکسيسم قانونى باز کند تا به
زعم خود جلو رشد کمونيسم
مارکسيستى را سد کند .مارکس در
حرکت و اعتراض کارگر
کمونيست عليه سرمايه زنده است.
مارکس مانند اکسيژن و ھواى تازه
در فضاى خفه و گنداب سرمايه
براى
دارى

صفحه ١٢

يک دنياى بھتر

صفحه ١٢

شماره ٧٣

کمونيسم تنھا راه نجات بشريت
است...
انسانى در جستجوى تغيير است.
معلوم شد تئورى تغيير مارکس،
تئورى تغيير جھان در مقابل
فالسفه تفسيرگر دنيا ،تئورى
ماترياليسم پراتيک ،تئورى
کمونيسم کارگرى ،ھر زمان
بدست گرفته شود انفجار مى
آفريند .مارکس ھنوز در اوج
نفرت حرفه اى بورژوازى از
کمونيسم پيروز است و پيروزى
واقعى و در مقياس وسيع ممکن
است اگر طبقه کارگر و حزب
انقالبى و کمونيستى اش نقد
مارکس را به تغيير زير و رو
کننده نظم سرمايه عملى کند .و
در سالروز انقالب اکتبر اين
اساسى ترين امر ماست.
حق با لنين بود!
لنين تجسم اراده انقالبى و تئورى
تغيير مارکسى است .لنين و
انقالب اکتبر عليرغم محدوديتھاى
تاريخى اش ،اين واقعيت را اثبات
کرد که تغيير ممکن است .لنين
امکانپذيرى سوسياليسم را در
مقابل تفکر رايج عرفانى و
دترمينيستى حاکم به احزاب
انترناسيونال دوم اثبات نمود.
محدوديتھاى انقالب اکتبر را بايد
شناخت .از درسھا و تجارب اين
حرکت عظيم بايد آموخت.
وظايف امروز و سواالت امروز
را بايد شناخت .انقالب اکتبر عليه
وضع موجود را بايد تکرار کرد.
اما لنينيسم وچھارچوب تاريخى
انقالب روسيه قابل تعميم به
شرايط امروز نيست .اين مکان
انقالب اکتبر براى کمونيسم
کارگرى امروز است .مستقل از
تبليغات ضد کمونيستى بورژواھا
و تئورى بافيھاى روشنفکران
شان ،لنين براى کارگر کمونيست
درس ممکن بودن ،ضرورى
بودن ،و مبرم بودن کمونيسم را
دارد .براى طبقه کارگر روسيه و
دنيا تبليغات ضد لنينى بى ارزش
است .در اين سالھا کارگر فھميد
با زدن لنين بيمه بيکارى و شغل
و امنيت شغلى و آينده اش را گرو
ميگيرند ،کارگر فھميد که

برخوردارى از مسکن و سالمتى و
آموزش و حرمت ،رابطه مستقيمى
با حضور سوسياليسم و جنبش
طبقاتى اش دارد .لنين براى کسانى
که در تله مافيا و فقر و فحشا
اسيرند ،نشان انسانيت و تمدن شد.
ھمانروز که محرومان و مردم بى
خانمان شده روسيه با پرچمھاى
سرخ و عکسھاى لنين در مقابل
دوربينھاى سى .ان .ان .فرياد
ميزدند؛ لنين يعنى مسکن ،لنين يعنى
امنيت و آموزش ،بورژوازى در
عين سرمستى و عربده ھاى
ناھنجارش باخته بود .حرکت
کارگران و بشريت متمدن عليه
تروريسم و ميليتاريسم ،عليه فقر و
يکه تازى سرمايه ،عليه دولتھاى
سرمايه دارى ازجوامع غربى تا
آسيا و آمريکاى التين ،عروج انواع
جنبشھائى که عليرغم محدويتھا به
وضع موجود معترض بود ،به
ميدان آمدن طبقه کارگر در آلمان و
فرانسه و ايتاليا و ايران ،موج
برگشت در کشورھاى آمريکاى
التين ،عوض شدن مسير تفکر و
تعقل و عروج جنبش انتقادى -
پراتيکى کمونيستى کارگرى نشان
داد احکام بورژوازى پوچ بوده
است .ھمان روز که بورژوازى
پيروزيش را بر "کمونيسم" اعالم
ميکرد ،جنبش ما ،کمونيسم کارگرى
منصور حکمت ،اعالم کرد که اين
ھياھو ضد کارگرى و ضد
کمونيستى است .اعالم کرد بايد
ايستاد و به جنگش رفت و به
جنگش رفتيم .اعالم کرديم که اين
ھياھو برسر پيروزى جناح بازار بر
جناح سرمايه دولتى نيست ،جنگى
برسر عقب راندن بشريت کارگر و
آرمان و انتقاد کارگرى و انقالب
کارگرى است .ھمان زمان که
مجسمه ھاى لنين را بعنوان سمبل
جسارت انقالبى کارگر کمونيست به
ساحت "مقدس" سرمايه بزير
ميکشيدند ،داشتند اعالم ميکردند که
نبايد اجازه داد لنين ديگر و اکتبرى
ديگر عروج کند .ما اعالم کرديم که
دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم و بدون
"خطر" سوسياليسم به يک منجالب
تبديل ميشود و بورژوازى در اين
سالھا دنيا را به لجن کشيد .حکومت

تمام
با
لنين
کارگرى
محدوديتھاى تحميلى ناشى از
جنگ و محاصره اقتصادى تنھا
ھشت سال طول کشيد .انقالب
اکتبر ،ھمان سالھاى دھه بيست
در متن سازماندھى اقتصادى
جامعه شوروى از ناسيوناليسم
شکست خورد ،اما بورژوازى با
تمام قدرت ھشتاد سال عليه
کمونيسم و انقالب کارگرى
جنگيد .بورژوازى جناح بازار
موفق شد بر جناح رقيب دولتگرا
در بلوک شرق پيروز شود اما
نتوانست اعتراض کارگرى و
آرمان انقالب کارگرى و
کمونيستى را شکست دھد.
حق با لنين بود! اگر جسارت
انقالبى لنين و حزب لنينى و
تزھاى آوريل نبود ،سرنوشت
دنيا در قرن بيستم طور ديگرى
رقم ميخورد .بمراتب سياھتر از
اين بود که نسلھاى متمادى
تجربه کردند .حق با لنين بود،
چون او نمونه و سمبل نقد و
اعتراض سوسياليستى طبقه اى
بود که تنھا نيروى اعاده حرمت
و خوشبختى بشر امروز است.
انقالبات بوقوع ميپيوندند و
شکست ميخورند .دامنه عمل
انقالبى در ھر دوره مشروط به
چھارچوبھا ومقدورات تاريخى و
اجتماعى است که نميتوان از آن
انتزاع کرد .نکته اساسى اينست
که در جدال جھانى امروز بايد
جائى ضربه کارى را وارد کرد.
بايد جائى پيروز شد و راه نشان
داد .جھان امروز به لنين و اکتبر
ديگرى نيازمند است .جھان
امروز به نسل احزاب کمونيست
کارگرى که آلترناتيو سوسياليسم

را در مقابل کل جامعه قرار
ميدھند محتاج است .يک انفجار
عظيم ديگر الزم است تا کليه اليه
ھاى ارتجاع را در کره خاکى
بلرزاند و به عقب نشينى در مقابل
جنبش کارگرى و سوسياليستى
وادار کند .بار ديگر ضرورى
است که در متن جھان خون و
جنگ و لجن سرمايه ،غول انقالب
قد علم کند و پرچم آزادى و
برابرى و اعاده حرمت انسانى را
برافرازد .سالروز انقالب اکتبر
روز دفاع از حقانيت اکتبر ،روز
دفاع از حقانيت عمل انقالبى و
کمونيستى ،روز فراخوان انقالب
کارگرى و سوسياليستى ،روز
اعالم اين عزم و اين ھدف واالى
انسانى و فورى و ضرورى و
امکانپذير است.
در سالروز انقالب اکتبر
قرن بيستم اگر يک واقعه انسانى
داشته باشد ،بدون شک انقالب
کارگرى اکتبر است .در ايران
کمونيسم کارگرى نماينده اکتبر
قرن بيست و يکمى است .ما حزب
پرچمدار اکتبر ھستيم ،ما حزب
تکرار اکتبر ھستيم ،ما حزب
سوسياليسم فورا ھستيم ،ما
ميخواھيم نشان دھيم که کمونيسم
روى
ميتواند
راديکال
راديکاليسمش توده اى و پيروز
شود .ما ميگوئيم تغييرات
ميليمترى و شعارھاى خاکسترى
راه چاره نيست ،ميخواھيم اثبات
کنيم راه حل تغييرات انقالبى و
بنيادى است .ما نماينده تمام آزادى
و اعاده تمام آزادى ھستيم .ما
ميخواھيم لنين را در ايران تکرار
کنيم و کره خاکى را متوجه
صفحه ١٣

صفحه ١٣

يک دنياى بھتر

شماره ٧٣

کمونيسم تنھا راه
نجات بشريت است...
راديکالترين و پيشروترين حزب سياسى
مارکسيستى در قلب خاورميانه کنيم .ما
مدعى ھستيم که مسائل خاورميانه را ما
ميتوانيم حل کنيم .ما ميتوانيم به معضل
اسالم سياسى در خاورميانه و حتى در
کشورھاى غربى پايان دھيم .ما عميقا
اعتقاد داريم اگر طبقه کارگر و حزبش
در تحوالت سياسى ايران نتواند پيروز
شود ،ايران به پرتگاھى خواھد رفت که
نمونه آن تاکنون تجربه نشده است و
ميخواھيم مانع اين کابوس شويم .ما عميقا
اعتقاد داريم که کمونيسم کارگرى ميتواند
و بايد به اسطوره "اذلى و ابدى" بودن
نظام سرمايه دارى و حاکميت احزاب
طبقات دارا خط بطالن بکشد .گراميداشت
انقالب اکتبر براى ما کارگران و
کمونيستھا و انسانھاى تشنه تغيير ،نه
تجليلى عرفانى از رويدادى متعلق به
گذشته ،نه چشم پوشى از کمبودھاى
انقالب اکتبر و بلشويسم ،نه شانه باال
انداختن در مقابل مسائل و موانع مبارزه
کمونيستى امروز ،بلکه جزئى از تالش
روزمره ما و طبقه ما در سطح جھانى
براى تکرار آن است! حتى اگر دنياى
بورژوازى دنيائى نسبتا مرفه بود ما
کمونيستھا براى احقاق آزادى و رھائى
بشر پرچمدار انقالب کمونيستى بوديم.
حال که بورژوازى اوج استيصال و بى
آلترناتيوى اش را عريان کرده است،
امروز که دنيا در ناامنى سياسى و
اقتصادى مزمن بسر ميبرد ،امروز که
جھان دستخوش تروريسم و ميليتاريسم و
ارعاب و مجازات جمعى است ،بايد پرچم
اکتبر را برافراشته تر نگھداشت .چون
دنياى امروز عليرغم تمام بدبختى ھايش
ھنوز مديون لنين و انقالب اکتبر ،و
مھمتر ،نيازمند اکتبر ديگرى است! بايد با
صداى رسا اعالم کرد که بشريت کارگر
براى آزادى خود و کل جامعه راھى جز
انقالب عليه سرمايه ندارد! بايد از تريبون
اکتبر جھان را به تغيير و امر انقالب
کارگرى فراخوان داد! بايد از تريبون
اکتبر دعوت به صف حزب اکتبر کرد!
بايد دور حزب متشکل شد و از تريبون آن
دنيا را به انقالب کارگرى و سوسياليسم و
کمونيسم و تغيير فورى در زندگى انسان
امروز فراخوان داد! کمونيسم تنھا راه
نجات بشريت است!*

يک دنياى بھتر
برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد!

از سايت حزب ديدن کنيد؛
www.wupiran.com www.for-abetterworld.com

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

در کانال يک
برای يک دنيای بھتر يک برنامه سياسی است .بيطرف نيست ،جانبدار است .م داف ع ح ق ي ق ت،
آزادی ،برابری ،شادی ،رفاه و سعادت انسانھا است .ما برای ي ک ج م ھ وری س وس ي ال ي س ت ی
مبارزه ميکنيم .لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ھا را به اط الع ھ م ه دوس ت ان و آش ن اي ان
خودتان برسانيد.

مجمع عمومى
ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگران است .کارگران در اعتراضات جارى به سنت
مجمع عمومى متکى شويد! جنبش مجمع عمومى را تقويت و گسترش دھيد!

آثار منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری
مبرم و ممکن ميداند ،منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است.

 اولين بار در شماره  ١۴يک دنياى بھتر،مورخه  ٧نوامبر  ١٩٩٧برابر با  ١۶آبان

www.m-hekmat.com/

http://hekmat.public-archive.net/

يک دنياى بھتر

صفحه ١۴

ستون آخر،

شماره ٧٣
آدرس تماس
با مسئولين

افول آمريکا ،عروج اوباما

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

على جوادى
علی جوادی

آمريکا برای انتخابات دمکراسی
آماده ميشود .به احتمال زيادی پيش
از آنکه شماره بعدی نشريه برای
يک دنيای بھتر منتشر شود ،تکليف
رياست جمھوری آمريکا در دوره
آينده روشن شده است .سنجش افکار
عمومی اساسا بر پيروزی اوباما
تاکيد دارد .صحبت از يک پيروزی
ھمه جانبه در قوه مقننه و مجريه
است .اما کمتر صاحب نظر و
متخصصی در آمريکا حاضر به
شرط بندی بر روی اين آمارگيری
ھا است" .وقايع پيش بينی نشده"
کماکان يک واقعيت دمکراسی در
آمريکا است .به چند مساله بايد
اشاره کرد.
 -١آمار و سنجش ھا نژادپرستی و
تعصب را اندازه گيری نميکنند.
فاکتور "رنگ پوست" ،فاکتور
نژادپرستی پنھان و آشکار در لحظه
رای گيری يک واقعيت انکارناپذير
جامعه آمريکا است .دامنه و ابعاد
اين نگرش يکبار ديگر در انتخابات
آمريکا محک خواھد خورد-٢ .
دمکراسی در آمريکا نيابتی به توان
دو است .نه تنھا به اين اعتبار که
شھروندان خود مستقيما حاکم بر
سرنوشت خود نيستند و بجای
دخالت مستقيم و مستمر در
تصميمات سياسی جامعه ،عده ای به
"نيابت" آنھا در قامت "نمايندگان" و
"سياستمداران" ،در دوره ھای ٤
ساله تصميم ميگيرند .نه فقط به اين
معنا که در اين مدت دمکراسی از
مردم عمال حق شرکت در تصميم
گيری در باالترين عرصه ھا را
سلب ميکند ،بلکه به اين اعتبار که
در آمريکا انتخابات بر مبنای
اکٽريت آراء ريخته شده در
صندوقھا نيست .سرنوشت انتخابات
دمکراسی در آمريکا را ،تعداد
نمايندگان ھر ايالت تعيين ميکند.
اکٽريت آراء در ھر ايالتی منتج به
کسب تمام آرای آن ايالت ميشود.
اکٽريت آراء نمايندگان اياالت
مختلف آمريکا ،به اين ترتيب

سرنوشت انتخابات را تعيين ميکند.
اين دو الزاما يکی نيستند .پيروزی
در انتخابات آمريکا پيش از ھر چيز
يعنی  ٢٧٠رای ايالتی نه اکٽريت
آراء ريخته شده در صندوقھا.
اما دمکراسی در طول تاريخ تغيير
کرده است .حق رای کارگران،
زنان" ،سياھپوستان" و رای فرد
فاقد زمين و سرمايه با دمکراسی
متولد نشدند و جزء تعريف
دمکراسی نبودند .بلکه محصول
مبارزاتی بودند که عمدتا تحت پرچم
جنبشھای سياسی ديگر ،جنبش ھای
سوسياليستی و برابری طلبانه
تاريخا به دمکراسی تحميل شده اند.
در طول عمر دمکراسی آمريکا
ھيچگاه يک "سياھپوست" به عنوان
کانديدای يکی از احزاب طبقه
حاکمه در جلوی صف قرار نگرفته
و تحمل نشده بود .نتيجتا بايد پرسيد:
مطلوبيت اوباما در سياست طبقه
حاکمه آمريکا عليرغم فاکتور منفی
"رنگ پوست" ،چيست؟ چگونه
است که بخش عمده ھيات حاکمه
آمريکا به اوباما متمايل شده است؟
پيش از پاسخ بايد تاکيد کرد که
اوباما و يا ھر کانديدای ديگری،
مستقل از تفاوتھا ،اساسا پرچمدار
منافع طبقه حاکمه در مقابل طبقه
کارگر و توده ھای مردم زحمتکش
ھستند .تفاوتھا جزيی اند .گرايشات
متفاوت يک طبقه اند .در اين
واقعيت ذره ای ترديد نميتوان کرد.
اما پاسخ را بايد در فرای تبليغات
کمپين ھای انتخاباتی و وعده و
وعيدھای ھر کدام از کانديداھا بايد
جستجو کرد .واقعيت اين است که
موقعيت و وجھه آمريکا در سطح
جھانی دستخوش تغييرات معينی
شده است .عدم پيروزی و زمينگير
شدن در عراق يک رکن چنين
واقعيتی است .شکست حاکميت
نئوکنسرواتيوھا ،شکست سياست
نظاميگری و قلدری آمريکا که در
دوران حاکميت اين گرايش اوج

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

فزاينده ای گرفته بود ،بيان سياسی اين
واقعيت است .تاٽيرات بحران
اقتصادی جھان سرمايه داری را بيش
از ھر جامعه ای در آمريکا ميتوان
مشاھده کرد .افول موقعيت و مکان
آمريکا در سياست و اقتصاد جھان
سرمايه داری محصول چنين شرايطی
است .ادامه سياستھای کنونی تنھا منتج
به افول بيشتر موقعيت سياسی و
اقتصادی سرمايه داری آمريکا در
سطح جھان خواھد شد .از اينرو
"تغيير" در دستور است .ھيات حاکمه
آمريکا نيازمند تغيير است .تغيير و
تجديد نظر در سياستھا و استراتژی
جھانی و داخلی که با نارضايتی و
مخالفت گسترده مواجه است ،در
دستور بخشھای اصلی ھيات حاکمه
قرار گرفته است .اوباما در مرکز اين
تغيير قرار دارد .آن نقطه ای است که
به اين "تغيير" در سياست و انتقال به
گرايش ديگری از طبقه حاکمه آمريکا
معنای خاص و امروزی می بخشد.
اوباما به تبليغات ھيات حاکمه آمريکا
اميدی زمينی ميدھد .بورژوازی
آمريکا برای حفظ موقعيت رو به افول
خود نيازمند انرژی و توان تازه ای
است .محتاج نيروی "جوان" و "تازه
نفس" است .بمنظور تحکيم موقعيت
خود نيازمند "چھره" جديد است.
اوباما از قرار برای ھيات حاکمه
آمريکا يک برگ برنده در سياست
داخلی و سياست خارجی است .تالشی
برای تغيير در چھره منفور ھيات
حاکمه آمريکا است.
آيا ھيات حاکمه آمريکا ميتواند عليرغم
کسب اين برگ در مقابل روندھای
جھانی کنونی بايستد؟ آيا عروج اوباما
ميتواند به کمکشان بشتابد؟ واقعيت اين
است که سرنوشت جامعه و موقعيت
آمريکا در سطح جھانی محصول
کشمکشھا و جدالھای جھانی است .اين
جدال تنھا به طبقات حاکمه محدود
نيست .طبقه کارگر و بشريت
آزاديخواه يک عامل اصلی و دخالتگر
در تعيين موقعيت آتی است*.

)دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com
Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی
)علی جوادی ،سياوش دانشور،
آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com
siavash_d@yahoo.com
کميته سازمانده
)علی جوادی ،نسرين
رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yaho
o.com
مسئول خارج کشور
)آذر ماجدى(
AzarMajedi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب
)مجيد پستنچی(
x_magid@yahoo.com
دبيرخانه
)شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.co
m
به حزب اتحاد
کمونيسم کارگری کمک کنيد!

Bank : Wells Fargo Bank
– N. America
Routing Number :
121 000 248
Account Number:
36 48 46 88 52

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

