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پی آمدھای بحران جھان سرمايه داری،
خطوط عمده وظايف ما

يادداشت سردبير،

سياوش دانشور

على جوادى ،آذر ماجدى ،سياوش دانشور

انتخابات آمريکا
يکبار ديگر "بازھا و کبوترھا" در آمريکا
قدرت دولتى را دست بدست ميکنند .نفس اين
موضوع نه جديد است و نه استثنائى بر قاعده
بلکه خود قاعده و اصول بازى بورژوازى
آمريکا و دنياى دمکراسى است .باراک اوباما
با شعار "تغيير" پيروز شد .اينھم جديد نيست و
پيشتر بيل کلينتون با ھمين شعار و در متن بى
افقى راست افراطى پيروز شده بود .تازه اينبار
آش بحدى شور است که "بازھا و کبوترھا"،
ھر دو" ،تغيير" را شعار خود قرار داده بودند.
بى اعتبارى حزب حاکمه آمريکا بحدى بود که
کانديدش مک کين اپوزيسيون دولت بود!

صفحه ٣

ناسيوناليسم زخم خورده
و ضد کمونيسم پاخورده
آذر ماجدى

صفحه ١٠

بيان حقايق تاريخی يک وظيفه کمونيستی
در حاشيه تحريف تاريخ به سبک ح ک ک

آذر ماجدى

صفحه ١۴

انتخابات آمريکا :اميد و توھم براى "تغيير"
ويژگى اين انتخابات آمريکا اينست که يک
سياھپوست وارد کاخ سفيد ميشود .تابوئى
تاريخى شکسته ميشود .اين البته براى طبقه
حاکمى که واسپى )وايت آنگلوساکسون
پروتستانت( بودن را مجوز ورود به کاخ سفيد
کرده بود درخود پيشرفتى است .براى خيل
وسيعى که صرفا بخاطر "سياه" بودن مشقات
دھشتناکى را متحمل شدند اين واقعه
باورنکردنى و درعين حال اميد بخش است.
نفس اينکه در مھد دمکراسى رئيس جمھور
شدن يک نماينده بخش وسيعى از طبقه حاکمه
آمريکا به صرف سياھپوست بودنش مايه
مباھات است ،خود بيان روشنى از فالکت
سياسى دمکراسى در قرن بيست و يکم است.
اما براى راى دھندگانى که از "تغيير" تفسير و
انتظار خود را دارند و در تقابل با سياستھاى
جمھوريخواھان پشت اوباما بسيج شدند مسئله
فرق ميکند .آنھا واسپى نبودند و تبليغات
مذھبى و راسيستى و ضد کمونيستى بر حرکت
و شرکت شان در انتخابات حاکم نبود .اين
معيارھا بويژه براى نسل جديد و دنياى جديد
قديمى و فرتوت اند .جامعه
صفحه ٢

على جوادى

صفحه ٢٠

ناسيوناليسم در ھاون آقاى نورى عال!
کامران پايدار

صفحه ١٣

در سالروز انقالب کارگرى اکتبر
سالروز انقالب کارگرى اکتبر را به کمونيستھا و طبقه کارگر تبريک ميگوئيم .جھان امروز نيازمند
اکتبر ديگرى است .جھان امروز شديدا محتاج مارکس و منصور حکمت و راه حل کارگرى براى
آزادى جامعه است .در سالروز انقالب اکتبر تالش مان را براى سرنگونى سرمايه دارى و برپائى
اکتبر ديگرى گسترش دھيم.

زنده باد انقالب کمونيستى طبقه کارگر!
در صفحات ديگر :اعتصاب در مخابرات تھران ،اخراج در ايتکو پرس ،بحران در پارس
خودرو ،ورشکستگى بانک پارسيان ،گزارشى از سيل در گلستان ... ،و ستون آخر.

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

صفحه ٢

انتخابات آمريکا...
سياسى تر است .بحران اقتصادى اخير ديگر ھر
ذھنيت منجمد شده اى را ھم تکان داده است .اگر
طبقه حاکمه در اوباما بدنبال سياستھاى ورشکسته
جمھوريخواھان امکان تغيير موقعيت جھانى و
داخلى وخيم آمريکا را ميبيند ،خانواده ھائى که بر
کشته شدن فرزندانشان در ميدانھاى جنگ مويه
ميکنند و طبقه کارگر و اقشار کم درآمد و مورد
تبعيض که تحت سياستھاى راست افراطى ھمه
چيزشان را از دست داده اند ،خواھان تغيير واقعى
اين اوضاع ھستند .پرچمى که اينبار "بازھا و
کبوترھا" مشترکا برافراشتند ريشه دراين حقايق
اجتماعى دارد و منعکس کننده آنست.
اوباما بدون ترديد چھره زمخت و نچسپ و مورد
نفرت آمريکا را بدرجاتى ترميم خواھد کرد اما
نميتواند به اين توقعات شکل گرفته پاسخ گويد.
اوباما در سخنرانى پيروزى اش وعده کار و شغل
و آموزش و صلح و غيره داد اما ھمزمان تالش
کرد که تحقق اينھا را به فداکارى طبقه کارگر
زير پرچم ارتجاعى پاتريوتيسم و شعار پوچ
"دولت مردم براى مردم" منوط کند .سرمستى و
توھم به پيروزى اوباما طولى نخواھد کشيد.
اشکھاى شوقى که براى انتخاب اوباما سرازير
ميشود بسرعت به ياس تبديل خواھد گشت .کارت
رنگ پوست اوباما بسرعت بى ارزش خواھد شد
و معناى عميق تر طبقاتى اين سياستھا براى
کسانى که اميد خود را براى تغيير در اوباما جسته
بودند عيان تر خواھد شد .اوباما نياز طبقه حاکمه
آمريکا براى بازسازى نسبى چھره و موقعيت
تخريب شده آمريکا و ضرورت عبور از
سياستھاى گذشته را شايد متحقق کند اما نميتواند
به انتظارات راى دھندگان مبنى بر تغيير موقعيت
وخيم اقتصادى شان پاسخ دھد.
نه فقط آمريکا بلکه دنيا تغييرات اساسى را از سر
ميگذراند .اوباما قرار است خطوط چھره و مکان
آمريکا را بعد از شکست در "رھبر جھان" شدن
شکل دھد .اوباما نقشى بجز پيشبرد سياستھاى پايه
اى و استراتژيک کل طبقه حاکمه آمريکا ،که با
تغيير در قدرت دو حزب اصلى آن تغييرى ماھوى
نميکند ،ايفا نخواھد کرد .اوباما مانند بيل کلينتون
و چه بسا بھتر ميتواند با سخنرانيھاى جذاب
فضاى خفه و تاريک ناشى از حکومت بوش را
بعضا عوض کند .حتى انتخاب او به تحرک جناح
چپ و مرکز بورژوازى در کشورھاى ديگر
جانى تازه خواھد داد .بار ديگر ژورناليستھا "نسيم
تغيير" را برجسته خواھند کرد .اما اوباما نخواھند
توانست به توقعات شکل گرفته در انتخابات
ايندوره آمريکا در ميان راى دھندگان پاسخ دھد*.

يک دنياى بھتر

شماره ٧۴

بانک پارسيان حکومت اسالمی در آستانه ورشکستگی
ھجوم مردم براى گرفتن پولھايشان
بنا به خبر دريافتى ،ترکشھاى بحران جھانى سرمايه دارى در ايران بتدريج خود را آشکارتر
ميکنند .اخبار وضعيت بحرانى بانکھا بين مردم ميچرخد و اينروزھا خبر ورشکستگى و
اختالس بزرگ مسئوالن بانک پارسيان مردم را نگران پولھايشان در اين بانک کرده است.
از صبح امروز چھارشنبه  8/8/87شعبات اين بانک در سطح شھر تھران شاھد حضور و
مراجعه گسترده مردم و مشتريانی بود که با ھراس و عجله ميخواستند ھر چه سريعتر پولھايشان
را از بانک پارسيان خارج نمايند .بنا به گفته برخی از عوامل حکومتی و ھمچنين تاييد دو تن از
بازرسان بانک مرکزی ،بانک پارسيان با مبلغی بالغ بر  5000ميليارد تومان بدھکاری به بانک
مرکزی ،بعلت اختالس و دزديھای کالن سردمدارانش در آستانه سقوط و ورشکستگی کامل
قرار گرفته است .بانک پارسيان با دارا بودن  178شعبه در سرتاسر ايران يکی از اصلی ترين
بانکھای خصوصی حکومت اسالمی است و سرمايه اصلی اين بانک متعلق به دو عنصر منفور
و دزد حکومت اسالمی يعنی آخوند رفسنجانی و کرباسچی شھردار سابق تھران و برخی ديگر
از عوامل ريز و درشت جمھوری اسالميست .تا اين لحظه تمام تالش حکومت اسالمی در جھت
تالش برای سانسور اين دزدی کالن و چاره جويی برای استتار اين ورشکستگى بوده است.
ظاھرا قرار شده مجلس اسالمی به فوريت تا چند روز آينده طرحی را مبنی بر پرداخت وام از
خزانه دولت به بانک پارسيان تصويب نمايد تا شايد بدينوسيله از ورشکستگی اين بانک و افشای
ھر چه بيشتر ماھيت آخوندھای قاتل و دزد امثال رفسنجانی جلوگيری به عمل آيد.
کارگران ،مردم!
سرمايه دارى ھمه جا آسمانش يکرنگ است .اينھائى که در مسند قدرت دولتى و موسسات
مختلف سياسى و اقتصادى اين نظام نشسته اند ،چشم ھمه شان به جيب شما و کار شما است.
اينھا نان خوران طبقه کارگرند و بانکھايشان نيز گوشه اى از نظام آنھاست که از طريق بھره و
معامالت بانکى بخشى از سود بدست آمده از کار کل طبقه کارگر را به جيب ميزنند .اين
بحران ،بحران نظام آنھاست و بازھم ميخواھند شما ھزينه اش را بپردازيد .ھجوم مردم به بانکھا
در ايران براى گرفتن پولشان و نگرانى آنھا از آخرين پولى که در دست دارند ،گوشه اى از بى
اعتمادى عمومى به سرمايه دارى است .اين امر در کشورھاى ديگر بعنوان يک کابوس
نگريسته ميشود .ورشکستگى بانکھا در ايران در کنار سقوط قيمت نفت و گرانى مفرط و وعده
زمستان سرد بدون برق و گاز ،ھمراه بيکارسازيھاى وسيع و ندادن حقوق کارگران و فالکت
ناشى از آن ،ماتريال انفجارى خطرناکى براى اين حکومت مرتجع سرمايه داران است .اين
وضعيت بحران العالج رژيم اسالمى را تشديد ميکند.
در مقابل اين سرمايه داران دزد و جنايتکار بايستيد .اينھا را اگر به حال خود رھا کنيد جامعه را
به عھد حسين و يزيد برميگردانند .در ايران بيش از ھر زمان وقت آن است که به کارگر و راه
حل کارگرى تکيه کرد و عليه سرمايه دارى بميدان آمد .سرمايه دارى در اقصى نقاط جھان و
در مھد تمدن غربى نشان داده است که نظامى خونريز و استثمارگر و تبعيض گر و جنگ طلب
و ناتوان است .ايدئولوژى بازار ورشکست شده و سرمايه دارى ھمه جاى دنيا با بحران بى
اعتبارى در مقياس وسيع روبرو شده است.
در ايران نيز تمام راھھاى تاکنونى معلوم شده است که بيراھه است؛ از سردار سازندگى تا
خاتمى رياکار و مدنى چى گرى ،از اميد برخى به حمله آمريکا تا سلطنت و طرفداران بانک
جھانى و بوش ،از رفراندم تا ھر نوع چاه قومى مردم خود را به عينه نشان داده اند .مردم ايران
براى سرنگونى اين حکومت وحشى ،و براى رھائى از اين فقر و فالکت گسترده و بيحقوقى و
تبعيض ،راھى جز به صف شدن پشت راه حل کارگرى براى آزادى جامعه ندارند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٨آبان  ٢٩ – ١٣٨٧اکتبر ٢٠٠٨
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پی آمدھای بحران جھان سرمايه داری ،خطوط عمده وظايف ما
با ھيئت دائر دفتر سياسى حزب
يک دنيای بھتر :بحران جھان
سرمايه داری عالمت بزرگی در
مقابل نظام سرمايه داری و
الگوی بازار آزاد و تھاجم عنان
گسيخته سرمايه قرار داده است.
ميگويند دورانی به پايان رسيده
است .عمده ترين ويژگی سياسی
اين دوران پايانی را در چه می
بينيد؟
علی جوادی :دورانی به پايان
رسيده است .حقيقتی تاريخی در
اين گفته نھفته است .دوران سی
ساله تھاجم عنان گسيخته سرمايه
داری جھانی به پايان رسيده است.
درک اين ويژگی مھم دوران ما و
متعاقبا تعيين خطوط عمده وظايف
تاريخی کمونيسم کارگری در متن
چنين شرايطی يکی از مھمترين
مسائل پيشاروی ماست .معموال
درک و تشخيص نقاط عطف و
چرخش ھای تاريخی برای
نيروھايی که خود درگير اين
تاريخ ھستند ،کار چندان ساده ای
نيست .مستلزم نگرشی تاريخی
است .نيازمند نگاھی از فرای
مشغله ھای روزمره است .در
يک کالم دورانی که با تھاجم
سرمايه داری غرب با پرچم
ريگان و تاچر آغاز شده بود ،در
پروسه خود بلوک شرق را به
شکست کشاند ،و جھان را وارد
دوران خونين پسا جنگ سرد
کرد ،اکنون به دالئل سياسی،
اقتصادی و اجتماعی روشنی به
پايان رسيده است.
اما مشخصه اين دوران تنھا
شکست ريگانيسم و تاچريسم و
عنان گسيختگی سرمايه و بازار
آزاد نيست .عالوه بر اين،
شکست الگوی پيروز سرمايه در
پس جدالھا و کشمکشھای جھانی
است .اين الگو و بلوکی از
سرمايه داری است که سرمايه
داری دولتی بلوک شرق را
شکست داد .اين بلوکی است که
مدعی جاودانگی و پيروزی
تاريخی بود .اما اکنون خود دچار

اکنون در ھم شکسته است.

بحرانی عميق و شکننده است.
پيروزيھايی را که ادعا ميکردند
ابدی است اکنون تماما در ھم ريخته
و بر باد رفته است.
يک مولفه مھم ديگر ،تغيير شرايط،
تغيير ذھنيت و اذھان توده ھای
مردم در ابعادی جھانی نسبت به
سيستم و نظام سرمايه داری است.
افکار عمومی در بسياری از جوامع
صنعتی و مشخصا در غرب نسبت
به نقش و عملکرد سيستم سرمايه
داری تغيير کرده است .برای پی
بردن به اين واقعيت نبايد به کنکاش
زيادی پرداخت .حتی بسياری از
رسانه ھای بستر اصلی جامعه
ناچارا اين تغيير را منعکس ميکنند.
واقعيت کريه و ضد انسانی نظام
سرمايه داری يک بار ديگر از پس
تبليغات و بسته بندی ھای کاذب به
روشنی نمايان شده است.
کاپيتاليستھا اکنون به منفورترين
چھره ھای جامعه تبديل شده اند.
گويی تمام آن تبليغات کر کننده ای
که در پس فروپاشی بلوک شرق
جامعه را پر کرده بود به يکباره
دود شده است و از بين رفته است.
آن توپخانه عظيم تبليغاتی و سياسی
که در تھاجمش شکست بلوک شرق
را شکست سوسياليسم قلمداد کردند،
و عظيم ترين تھاجم ضد انسانی را
عليه ھر آنچه انسانی و برابری
طلبانه و آزاديخواھانه بود ،سازمان
دادند ،اکنون خود دچار يک بحران
عظيم سياستی و اقتصادی است.
سرمايه داری جھانی دچار يک
بحران ھويتی است .باور اکٽريت
عظيمی از توده ھای مردم به اين
نظام فروريخته است .توھماتی که
راه سعادت و رفاه و خوشبختی
انسان را در گسترش اين نظام و يا
بر مبنای آن جستجو ميکردند،

ويژگی ديگر اين شرايط،
آلترناتيوی است که در ذھن توده
ھای مردم در حال شکل گيری
است .مردم در مراکز اصلی
جھان سرمايه داری خواھان
تغييراند .ادامه و حفظ وضع
موجود بسادگی ممکن نيست .بی
دليل نيست که حتی کانديدای ھر
دو حزب طبقه حاکمه آمريکا تم
انتخاباتی خود را "تغيير" قرار
داده اند .اين تالش واکنشی برای
سوار شدن بر جنبشی است که
در حال شکل گيری است .از
طرف ديگر مساله آلترناتيو
جامعه کنونی است .و تمام
شواھد حاکی از آن است که ما
شاھد عروج دگر باره
سوسياليسم و مارکس به جلوی
صحنه سياسی در جامعه بشری
ھستيم .واقعيت اين است زمانيکه
سرنوشت نظام اقتصادی و
سياسی مورد سئوال است ،تنھا و
تنھا يک آلترناتيو ميتواند مطرح
باشد .به غير از سوسياليسم
آلترناتيو ديگری ممکن نيست.
رويگردانی از نظام سرمايه
داری به معنای توجه اذھان
جامعه به آلترناتيو اين نظام يعنی
سوسياليسم است .اين چرخش
اذھان جامعه به سوی
سوسياليسم ،بزرگترين "خطر"
برای طبقه حاکمه و بزرگترين
"اميد" برای توده ھای مردم
است .اينکه جامعه فردا ميتواند و
بايد جامعه ای متفاوت باشد .از
مصائب و مشقات کنونی مبری
باشد ،يک اميد بزرگ توده ھای
مردم است .بر متن چنين
شرايطی ميتوان يک تعرض
ھمه جانبه را به نظام سرمايه
داری جھانی سازمان داد .اين
وظيفه کمونيسم کارگری و
ماست.

آذر ماجدی :بحران ھای دوره
ای از خصلت ھای ذاتی نظام

سرمايه داری است .ھر زمانی که
سرمايه داری با بحران روبرو می
شود و در نتيجه بيکاری و فقر و
فالکت بر مردم تحميل می شود،
سرمايه داری با يک نقطه عطف
روبرو می گردد .در چنين
شرايطی اگر طبقه کارگر از نظر
سياسی و سازمانی آماده باشد ،اگر
يک حزب کمونيستی کارگری
قوی موجود باشد ،امکان به زير
کشيدن نظام سرمايه و برقراری
سوسياليسم بر ويرانه ھای آن
بشدت افزايش می يابد .اين يک
خصلت دائمی اين نظام است.
ليکن بحران جاری ،عليرغم
برخورداری از ھمان داليل
وجودی پايه ای ،با بحران ھای
پيشين متفاوت است .بحران اخير،
از آن رو که يکی دو دوره به
عقب افتاده است از شدت و عمق
بسيار بيشتری برخوردار است.
علت تاخير تحقق بحران ،شرايط
متحول سياسی – اقتصادی دو دھه
پيش ،عمدتا سقوط نظام سرمايه
دولتی در بلوک شرق و باز شدن
يک بازار وسيع برای صدور
سرمايه و برخورداری از نيروی
کار حرفه ای و ارزان و بازار
فروش کاال و انقالب تکنولوژيک
بوده است .جھانی شدن سرمايه
فاکتور ديگر گسترش و عمق اين
بحران است .اکنون بحران سرمايه
داری صرفا به يک کشور محدود
نمی شود .تمام جھان سرمايه داری
از اين بحران شديدا متاثر شده
است .حتی کشور چين که خود با
بحران روبرو نيست ،تحت تاثير
بحران جھانی ،با کاھش شديد نرخ
رشد روبرو شده است ،که خود
ميتواند آغاز بحران در چين باشد.
اين شرايط مانند يک شوک عظيم
الکتريکی ،دنيا را شوک زده کرده
است .سرمايه داری بازار آزاد،
ھمان سيستمی که بيست سال پيش
درباره کارآئی و
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پی آمدھای بحران جھان سرمايه داری،
خطوط عمده وظايف ما...
فوائد آن کتاب ھا نوشته شد و
فريادھا کشيده شد ،اکنون
ورشکستگی و شکست اش را
جار می زنند .بی اعتمادی مطلق
به اين سيستم ،ايدئولوگ ھای
بورژوازی و طبقات حاکمه را
بشدت نگران و مضطرب کرده
است .ھمه می کوشند ،به نوعی
سرمايه زخم خورده را با دستگاه
تنفس مصنوعی تبليغات دگربار
احياء کنند .ھمان سخنگويان
وقيحی که بيست سال پيش "مرگ
سوسياليسم" و مرگ مبارزه
طبقاتی را فرياد می کشيدند،
اکنون با حق بجانبی خاصی
سرمايه داری عنان گسيخته و بی
قانونی سرمايه مالی و بانکی را
مورد مواخذه قرار می دھند .قرار
است که ھمه کاسه کوزه ھا بر
سر سرمايه مالی و بی قانونی و
عنان گسيختگی بازار شکسته
شود ،تا بتوان پيکره مجروح
سرمايه را از زير آوار نجات داد.
اين شرايط روشن است که صرفا
دارای عواقب اقتصادی نيست.
تاثيرات سياسی آن نيز بسيار
عميق و تعيين کننده خواھد بود.
"اعتماد" کالم کليدی است .اعتماد
نسبت به اين نظام شديدا متزلزل
شده است .از نظر بورژوازی اين
اعتماد بايد شديدا بازسازی شود.
از نظر کمونيسم کارگری از اين
شرايط بايد به نفع سازماندھی و
بسيج يک جنبش وسيع کمونيستی
برای واژگونی سرمايه و استقرار
سوسياليسم استفاده کرد .بنابراين،
دوره تھاجم خجول به حواشی
سرمايه داری سر آمده است.
تھاجم سازمان يافته و ھدفمند به
کل نظام بايد در دستور قرار
گيرد .افشای تبليغات دروغين
سخنگويان سرمايه و ايدئولوگ
ھای بورژوازی بايد در راس
وظائف ما کمونيست ھای
کارگری قرار گيرد.
بعالوه ،برای چند سالی ،امکان
بازگشت به سرمايه داری بازار
آزاد عنان گسيخته نئو ليبرالی

ريگان و تاچر بسر آمده است .برای
دوره ای بورژوازی و دولت اش
بايد محتاط تر عمل کنند .بايد نشان
دھند که بر بازار کنترل دارند.
دوران تمسخر دخالت دولت در
بازار بسر آمده است .ھمانگونه که
اکنون در نجات سرمايه شاھديم،
دولت نقش فعال تری را در کنترل
سرمايه بعھده خواھد گرفت.

مردم محروم دنيا با اعتماد بنفس
اعالم کردند که "کمونيسم مرد"،
"تاريخ به پايان رسيد" و
"سرمايه دارى اذلى و ابدى
است"! تنھا يک ھدف و يک
ارزش وجود دارد و آنھم سود و
رقابت در باغ وحش بازار است.
بحران
ويژگى
مھمترين
اقتصادى کنونى سرمايه دارى،
برعکس کل جيغ ھاى بنفش
مدافعان بازار ،بى اعتبارى
عمومى سرمايه دارى در مقياس
وسيع در اذھان توده ھاى مردم
است .و اين مسئله بسيار اساسى
است و پيامدھاى پيچيده در
قلمرو سياست و مبارزه طبقاتى
دارد .بى اعتبارى امروز
سرمايه دارى بحدى است که از
جانب سحنگويان ھوشيارتر آنھا
تالش ميشود عده اى را سيبل و
قربانى کنند تا کل نظام را از
بحران اعتبار و تھاجم کارگر و
کمونيسم برھانند .کارى که
بورژوازى در آن استاد است.

و باالخره ،مارکس و مارکسيسم
سريعا به جلوی صحنه آمده است.
جالب است که پس از آنکه
بورژوازی ھار بخيال خود
مارکسيسم و سوسياليسم را در
بيست سال پيش دفن کرد ،بدنبال
اولين طليعه ھای بحران عميق،
رجعت به مارکس در تمام ژورنال
ھا ،رسانه ھا و وب سايت ھای
مختلف با تيتر درشت مطرح شد.
يک سوال پايه ای اين است :چرا
 150سال بعد از انتشار مانيفست و
کاپيتال ،ھنوز بمحض کوچکترين
تزلزل در نظام سرمايه داری،
مارکس بجلوی صحنه می آيد؟ به
اين دليل ساده که مارکس مربوط
ترين پاسخ به کثافت ،تبعيض،
استثمار ،جنگ و خونريزی ،کشتار
و بربريت و از خود بيگانگی بشر
نظام سرمايه داری است .و اگر
ھنوز اين نظام پيشا تاريخی ضد
بشری بر سر پا ايستاده است،
بخاطر ميلياردھا دالر پولی است که
خرج سر پا نگاه داشتن اش می
شود؛ بخاطر زندان ھا و شکنجه و
دستگاه کشتاری است که طبقات
حاکم برای سرکوب مخالفين آن
سازمان داده اند .عليرغم تمامی اين
تمھيدات مارکس ھمچنان بعنوان
يک تھديد بزرگ باالی سر سرمايه
و بورژوازی است .و اين بعھده
کمونيسم کارگری است که از اين
شرايط بيشترين و بھترين استفاده را
به عمل آورد.

ويژگى مشخص تر اين بحران
اينست که سياستھاى اقتصادى
موسوم به ريگانيسم و تاچريسم و
چھارچوب
ھمينطور
ايدئولوژيکى متناظر بر آن را از
بيخ و بن بى اعتبار اعالم ميکند.
پرچمى که دھه ھشتاد بلند شد و
بسرعت به يک بازسازى و
تعريف مجدد در چھارچوبھاى
سياستھاى اقتصادى در قلمرو
جھانى منجر شد .امروز اين
پرچم توسط خود مدافعان و
برافرازندگانش لگد مال شده
است .اين فقط دولت آمريکا و
حزب جمھوريخواه و نظريه
پردازان تز "خود تنظيمى
بازار" نيستند که به "اشتباھات"
خود اذعان ميکنند بلکه در ميان
کل بورژوازى ،دستکم تا زمانى
که اميدوارند وضعيت را به
حالت "عادى" برگردانند ،اين
پرچم و سياستھاى مبتنى برآن
فاقد اعتبار اعالم شدند و به پايان
رسيدند.

سياوش دانشور :پرچم فاتحين در
پايان دوران جنگ سرد خود را با
پيروزى تمام عيار سرمايه دارى
متکى بر بازار تبئين کرد .ھمه جا
جارچيان سرمايه به طبقه کارگر و

ھمراه با شکست راست افراطى
آمريکا ،که ھدف استراتژيک
خود را بدنبال جنگ سرد تثبيت
موقعيت ابرقدرتى آمريکا در
جھان قرار داده بود ،اين ھدف
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نيز تماما شکست خورده است .بى
اعتبارى عمومى سرمايه دارى
بعنوان يک نظام ،شکست راست
افراطى مدافع آزادى بيقيد و شرط
بازار و فروپاشى سيستم فکرى و
ايدئولوژيک متناظر بر آن ،و
شکت تالش آمريکا براى تبديل
شدن به "رھبر جھان تک قطبى"
مھمترين ويژگھا و پيامدھاى
سياسى اين بحران است .اينھا به
نوبه خود منشا يک سلسله تغييرات
در سطح جھانى در اقتصاد و
سياست خواھد شد .در قلمرو
اقتصادى و مفروضات تاکنونى
دنياى سرمايه دارى امروز
تغييرات جدى در راھند .در قلمرو
سياسى تالش براى يک بازسازى
فکرى در کمپ راست و
بورژوازى در مقياسى جھانى
بوقوع خواھد پيوست .آنچه که در
مقابل چشمان ناباور مدافعان
سرمايه دارى روى داده است ،بى
اعتبارى ادعاى سرمايه دارى
بعنوان "کارآمدترين و موثرترين
نظام اقتصادى" است که سالھا جار
زده شده بود .برخالف فروپاشى
بلوک شرق که در نظام مسلط
جھانى ادغام شد ،امروز کشتى در
گل نشسته بازار آزاد به طرف
سرمايه دارى دولتى شيفت نخواھد
کرد .اقدامات کنونى موقت اند .بى
اعتبارى عمومى سرمايه دارى،
تالش براى سرشکن کردن بحران
روى زندگى طبقه کارگر ،و
گسترش دامنه اين بحران جھانى،
تا ھم اکنون نگرانى جدى را براى
کل بورژوازى فراھم کرده است.
فروپاشى پرچم بازار آزاد و تبعات
اين بحران از جمله آغاز دوره
جديدى از جدال طبقاتى آنتى
کاپيتاليستى در سطح جھان است.
اينبار آرمان نفى سرمايه دارى و
نظام طبقاتى است که حقانيت خود
را اعالم ميکند و فرجه مناسبى
براى پراتيک
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پی آمدھای بحران جھان سرمايه داری،
خطوط عمده وظايف ما...
کمونيستى در ابعاد وسيع فراھم
ميکند.
يک دنيای بھتر :مارکس بازگشته
است! اين تمی است که اکثر
رسانه ھای غربی نيز به آن
پرداخته اند .شبح مارکس بر فراز
جامعه سرمايه داری در گشت و
گذار است .معنای امروزی
بازگشت مارکس چيست؟ چه
تفاسيری از مارکس ميتواند رايج
شود؟ مارکس اقتصاددان ،مارکس
جامعه شناس يا مارکس مانيفست
کمونيست و کاپيتال و گروندريسه
و سازمانده انقالب کارگری؟
سياوش دانشور :دو سوى اين
تفاسير طبقاتى اند و ھمواره وجود
داشته اند .بسته به اينکه گوينده از
موضع منافع کدام طبقه به دنيا
مينگرد برخوردش به مارکس
متفاوت است .اعتبار مارکس
بحدى باال و درخشان است که
قبلتر ھم حمله به مارکس در قياس
با حمله به لنين محتاطانه تر بود.
خيلى ھا که مدافع سرمايه دارى
اند و نميتوانند راجع به مارکس
چيزى نگويند ،ھمواره حرفشان
اينبوده که "مارکس انسان دانشمند
و فيلسوف و اقتصاد دان و عالمى
بوده اما ديدگاھھايش در شوروى
نتيجه نداد"! امروز ھم بخشى از
بورژوازى و طرفدارانش ضمن
اينکه ميگويند "مارکس در
جاھائى ھم حق داشته" درعين
حال تالش ميکنند مارکسى
مربوط به تاريخ گذشته را تصوير
کنند .مارکسى که اگرچه بيشتر از
ھر زمان مورد رجوع است اما
"با وضعيت امروز جور در نمى
آيد"! ما نميتوانيم جلوى دھان
جارچيان سرمايه و سود را عليه
مارکس واقعى بگيريم .ما وارد
جنگ تفسير از مارکس آنھم با
بورژوازى نميشويم .کارى که ما
ميتوانيم و بايد بکنيم بردن مارکس
به جلوى صف اعتراض عليه
سرمايه دارى است .حاکم کردن
نقد و متدولوژى و نگرش انتقادى
 -پراتيکى مارکس در متن جدال

طبقاتى است .ترديدى نيست عليرغم
اينکه تبليغات ضد کمونيستى بويژه
در وضعيت امروز به ضد خود
تبديل شده است ،با اينحال
بورژوازى تالش ميکند در اشکال
ظريفتر آن را بکار ببرد .اساسا
جامعه بورژوائى بدون تبليغات ضد
کمونيستى قابل تصور نيست.
اما بازگشت مارکس مانيفست
کمونيست و کاپيتال و ضد سرمايه
ديگر تابعى از پراتيک اجتماعى و
طبقاتى جنبشى است که ميخواھد اين
نگرش انتقادى -پراتيکى مارکس را
مسلط کند .يک معنى مھم و محورى
امروز بازگشت مارکس ھمان بى
اعتبارى عمومى سرمايه دارى و
پوچ درآمدن وعده ھاى آنھا بود.
مارکس نماينده نقد بنيادى اين نظام
است و ھيچ چيز طبيعى تر از اين
نيست که وقتى سرمايه دارى با
بحران اعتبار روبروست و اين بى
اعتبارى و بحران وسيع در زندگى
طبقه کارگر معناى فورى و مادى
دارد ،مارکس وسط صحنه بيايد و
به کل مدافعان ضد کمونيست اين
نظم بگويد؛ احمقھا ھرچه رشته
کرديد پنبه شد! اين يک شرايط
مساعد و امکانى براى قد علم کردن
مجدد کمونيسم طبقه کارگر است.
تمام ھيجان مسئله اينجاست که راه
ھموار است و جنبش کمونيستى
طبقه کارگر دستکم در چند دھه
گذشته در شرايط چنين مساعدى
قرار نگرفته بود .اين شرايط مساعد
امکان و مبرميت يک تعرض
فکرى و سياسى مارکسى عليه کليت
اين نظام را فراھم ميکند .تعرضى
که بخشى از تالش براى
سازماندھى يک جنبش کمونيستى و
ضد کاپيتاليستى عليه وضع موجود
است .يعنى جنبش کالسيک
کمونيستى ،جنبشى که نقطه
رجوعش طبقه کارگر است و از
موضع اين طبقه سرمايه دارى را به
مصاف ميطلبد و پرچم انتقادى آن
مارکسيسم است.

ترديد نبايد داشت که روايتھاى نيم
پز و عمدتا ضد مارکسى در قالبھاى

چپ راديکال ،اشکال مختلف
دولتگرائى اقتصادى ،سوسياليسم
دمکراسى خواه ،سوسياليستھاى
جنبشھاى
بازار،
طرفدار
ناسيوناليستى ضد "جھانى شدن"
و غيره درايندوره امکان تحرک
پيدا ميکنند .اما به ھمان درجه
که بازگشت سرمايه دارى بازار
به سرمايه دارى دولتى يا مدل
کينزى دور از ذھن است که
اعتراض طبقه کارگر عليه
سرمايه حول اين پرچمھا خود را
تعريف کند .اينھا شانسى ندارند
و در بھترين حالت نقش ترمز
گير طبقه حاکم به جنبش
کمونيستى طبقه کارگر را ايفا
خواھند کرد .با اينحال عروج
اجتماعى مارکس و سوسياليسم و
کمونيسم کارگرى نيز امرى
اتومات و "جبرى" نيست .بلکه
تماما در گرو اينست که آکتور
فعاله کمونيست و مارکسيست در
ايندوره چکار ميکند و به چه
چيزى راضى است .مارکس
امروزه معتبرتر از ھر زمان
است و جريانات مارکسيستى و
کمونيستى شانس و امکان
مساعدى دارند اما اينکه طبقه
کارگر و کمونيسم از اين بحران
قويتر و يا پيروز بيرون بيايد
تماما در گرو پراتيک اجتماعى
طبقاتى ايندوره کمونيسم و تامين
ملزومات پيشروى و پيروزى
است.
يک دنيای بھتر :يک ويژگی
کمونيسم منصور حکمت در
کارگری
کمونيسم
تاريخ
برافراشتن عميقترين نقد آنتی
کاپيتاليستی به سرمايه معاصر
در اواخر قرن بيستم است.
جايگاه منصور حکمت در تاريخ
کمونيسم کارگری و مارکسيسم
را چگونه بايد ترسيم کرد؟
آذر ماجدی :بنظر من در شرايط
کنونی بدون کمونيسم کارگری
منصور حکمت ،کمونيسم شانس
چندانی برای پيروزی ندارد.
جايگاه منصور حکمت در
پيشبرد و احيای مارکسيسم
غيرقابل انکار است .منصور
حکمت نه تنھا مارکس و
مارکسيسم را از زير آوار تعابير
بورژوايی بيرون کشيد ،نه تنھا
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با ارائه پاسخ کمونيستی به شکست
انقالب اکتبر ،توھمات بسيار و ابر
غليظی را از روی شرايط تحقق
سوسياليسم دريد و به بسياری
مسائل بی جواب معاصر در مورد
کمونيسم و شرايط پيروزی آن
پاسخ داد ،بلکه درافزوده ھای
بسيار با ارزشی به مارکسيسم،
بويژه در زمينه استراتژی پيروزی
و تحزب داشت .منصور حکمت
بسياری از مسائل مھم و پايه ای
که در گذشته پاسخ ناکافی و يا
بعضا غير مارکسی گرفته بودند،
را از يک زاويه عميق تئوری
مارکسی تبيين کرد .ناسيوناليسم و
مساله ملی و دموکراسی از زمره
اين مقوالت اساسی و پايه ای اند.
بعالوه ،منصور حکمت ،درست
در شرايطی که ھمه کمونيست
ھای سابق به دموکراسی روی
آورده بودند ،پرچم کمونيسم
کارگری را برافراشت .در
شرايطی که بورژوازی ھار با
تمام قدرت و وقاحت به
سوسياليسم ،مارکسيسم و ھر معيار
و ارزش انسانی ھجوم آورده بود،
وی با افتخار پرچم کمونيسم
کارگری را برافراشت و اولين
حزب کمونيسم کارگری را بنيان
گذاشت .در آن مقطع اين تالش
منصور حکمت موجب تعجب
بسياری از ناظرين سياسی و
کمونيست ھای تازه دموکرات شده
می شد ،اما اکنون ارزش اين
تالش و فعاليت تئوريک – سياسی
بيست سال اخير او برای ھمه
آشکار می شود .کمونيسم کارگری
منصور حکمت که کامال بر
مارکسيسم بنيان گذاشته شده است،
پاسخ سرمايه داری معاصر است.
و اين بعھده ما است که اين
کمونيسم و منصور حکمت را
وسيعا به دنيا بشناسانيم .بايد با
صدای رسا اعالم کنيم" :حق با
منصور حکمت بود!"

يک دنيای بھتر :ھم اکنون
سازمان جھانی کار تخمين ميزند
که  ٢٠ميليون نفر در کشورھای
عمده صنعتی در اثر اين بحران
بيکار خواھند شد .دبير کل
سازمان ملل صحبت از خطر
گسترش يافته فقر و گرسنگی در
جھانی
سطح

صفحه ۶

صفحه ۶

يک دنياى بھتر

پی آمدھای بحران جھان سرمايه داری،
خطوط عمده وظايف ما...
ميکند .دو راه حل در مقابله با
بحران خودنمايی ميکند .راه حل
سرمايه داری ،راه حل کارگری و
کمونيستی! خطوط عمده ھر راه
حل کدام است؟
علی جوادی :اساس راه حل
سرمايه داری تحميل فقر و فالکت
بر توده ھای مردم است .ميکوشند
بار بحران شان را بر شانه ھای
مردم خراب کنند .گسترش بيکار
سازيھا ،حذف برخی از خدمات
اجتماعی ،کاھش دستمزدھای
کارگران به سطحی نازلتر از
ارزش واقعی نيروی کار ،تشديد
رقابت و فشار و شرايط کاری،
باال بردن راندمان کاری و تشديد
استٽمار ،و ھمچنين تالش برای
خارج کردن سرمايه ھايی که
قابليت رقابت و تطبيق با شرايط
کنونی را ندارند ،محور راه حل
سرمايه در مواجھه با بحران
اقتصادی ھستند .سياست رياضت
کشی اقتصادی جوھر اين گرايش
در مقابله با بحران و رکود
اقتصادی است .اگر بتوان راه آنھا
در برخورد به بحران اقتصادی
را در چند کالم تعريف کرد ،بايد
از افت نرخ سود در سطح
عمومی صحبت کرد .بحران
سرمايه معادل افت نرخ سود
است .تالش برای خارج شدن از
بحران اقتصادی در اين
چھارچوب نيز يعنی باالبردن
نرخ سود .يعنی افزايش سھم
سرمايه از دسترنج و تالش و
محصوالت توليد شده توسط
کارگر در جامعه .تخفيف بحران
در اين نظام يعنی افزايش سود
آوری سرمايه ،يعنی تشديد
محرويت و گسترش شکاف
طبقاتی در جامعه .اين قانون
عمومی و انکار ناپذير سرمايه
داری است.
در طرف مقابل راه حل
سوسياليستی و کارگری بر دو
رکن استوار است .تالش برای
جلوگيری از تحميل بار بحران بر
دوش طبقه کارگر و توده ھای

مردم از يک طرف و از طرف
ديگر تالش برای خالصی از شر
نظام سرمايه داری و کليت وضعيتی
که اين نظام برای جامعه بشری
ايجاد کرده است .بنظر من محور
تالش سوسياليستی بر دفاع از
شرايط زندگی و معاش توده ھای
مردم استوار است .بھبود شرايط
زندگی ،ارتقاء ملزومات زندگی
متعارف در جامعه امروزی،
گسترش امکانات رفاھی و درمانی
و آموزشی ،از بين بردن فقر و
فالکت و محروميت در زمره نکات
محوری چنين سياستی قرار دارند.
حق برخورداری از معاش و زندگی
شايسته انسان ،حق برخورداری از
کليه امکانات و مواھب زندگی حقی
است که به اعتبار انسان بودن و
چشم گشودن در اين جھان ،ھمگان
بايد از آن برخوردار باشند .در
محور اين سياست حق طبيعی انسان
قرار دارد .رفاه و آسايش و سالمت
و فراغت شاخص ھای اين راه حل
در برابر سود آوری و گسترش
بيکاری و حذف خدمات اجتماعی
در راه حل سرمايه قرار دارد.
فشرده اين دو سياست اين است:
سود در مقابله با نيازمنديھای يک
زندگی انسانی .اين جوھر جدال
طبقاتی در جامعه معاصر در
چھارگوشه جھان است.
آمار سازمان جھانی کار و تخمين
ھای سازمان ملل گوشه ای از
عملکرد سرمايه داری در مواجھه با
بحران اقتصادی حاضر را منعکس
ميکند .اين نھادھا دارند عواقب
ناگوار و ضد انسانی راه حل
سرمايه در چنين شرايطی را
منعکس ميکنند .اين نظام سرمايه
داری است .اگر مھار نشود ،اگر
عقب رانده نشود ،کٽافت سر و روی
جھان را خواھد گرفت .اين آن چشم
انداز سياه تر و تاريک تری است
که سرمايه در مقابل جامعه قرار
داده است.
يک دنيای بھتر :بحران جھان
سرمايه داری را در برگرفته است.
جمھوری اسالمی ھم از اين

چھارچوب ،عليرغم اراجيف
سران حکومت اسالمی ،مجزا
نيست .تاثير عمومی بحران
سرمايه داری بر موقعيت رژيم
اسالمی را چگونه می بينيد؟
سياوش دانشور :رژيم اسالمى
ھرچند يک حلقه بيرون افتاده از
اقتصاد جھانى سرمايه دارى
است اما از اين بحران تاثيرات
تعيين کننده ميگيرد .اوال بحران
العالج جمھورى اسالمى و
سرمايه دارى ورشکسته ايران
تشديد ميشود و از ھم اکنون
بارقه ھاى آن را در گسترش
اخراجھا و ورشکستگى ھاى
بانکى ميبنيم .اگر کشورھاى مھم
سرمايه دارى با توانائى
اقتصادى باال نميتوانند از اين
بحران بى نصيب باشند و دچار
تب و لرز ميشوند ،امثال سرمايه
مانند
ورشکسته
داريھاى
جمھورى اسالمى دچار ذات
الريه ميشوند .تشديد بحران ھمه
جانبه جمھورى اسالمى بنوبه
خود جدال برسر بقا را ميان
جناح ھاى حکومتى تشديد ميکند.
ثانيا جمھورى اسالمى مانند
اسالفش در جھان تالش ميکند
بار بحران را بيش از پيش روى
دوش نحيف طبقه کارگر بگذارد.
اين تصور پوچى است که طبقه
کارگر و مردم محرومى که در
آستانه گرسنگى شديد و نابودى
ھستند اين شرايط را خواھند
پذيرفت .جامعه بالقوه با تنشھا و
شورشھا و تحرکات بزرگ که
اساسا مسئله نان و بقا و تامين
معيشت را دارد روبرو خواھد
شد .جنگ با جمھورى اسالمى
ھرچه بيشتر معنى روشنتر
طبقاتى خواھد گرفت و به جنگ
عليه سرمايه دارى و حکومت
سرمايه داران تبديل خواھد شد.
ثالثا جمھورى اسالمى مشخصا
و اسالم سياسى عموما نميتواند
از پس اين بحران قويتر بيرون
بيايد .وضعيت جھانى امروز
فرصتى براى پيشروى اسالم
سياسى باز نميکند .کاھش فشار
موقت بر جمھورى اسالمى به
تثبيت مواضعى خاص و يا
پيشروى رژيم اسالمى ترجمه
نميشود .يعنى اين بحران
برخالف حمله آمريکا به عراق
چنين "برکتى" را براى رژيم
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اسالمى ندارد .آنچه ميتواند اين
ارابه مرگ را جانى بدھد تنھا يک
تالقى نظامى است .در غير
اينصورت اسالم سياسى و
جمھورى اسالمى موقعيتش
تضعيف خواھد شد .رابعا کاھش تا
ھم اکنون بيش از پنجاه درصدى
قيمت نفت جمھورى اسالمى را با
معضل جدى و فورى روبرو
ميکند .تورم و گرانى سير
خطرناک و غير قابل مھارى
ميگرد و اينھا تبعات سياسى جدى
براى رژيم دارد .حتى اگر فشار
مسائل بين المللى و منطقه اى
موقتا بر جمھورى اسالمى کم شود
فشار عوامل داخلى بر رژيم بيشتر
ميشود .جمھورى اسالمى از طرق
مختلفى از اين بحران آسيب ميبيند
و يا در موقعيت ضعيف ترى قرار
ميگيرد .يک دورنماى واقعى در
ايران تحرک و شورش جامعه
عليه گرسنگى و حکومت فقر
است.
يک دنيای بھتر :بحرانھای
گسترده جھانی در دورانھای حتی
منجر به جنگھای جھانی شده اند.
جنگ اول و جنگ دوم جھانی در
متن چنين بحرانھای جھانی و
رقابت و کشمکش بلوکھای مدعی
جھانی شکل گرفته اند .چه
مخاطراتی در غياب حضور
قدرتمند کارگر و کمونيسم و
آزاديخواھی جامعه بشری را تھديد
ميکند؟ کشمکشھای جھانی چگونه
از اين بحران تاثير ميگيرند و
متعاقبا چه تاثيری بر آن ميگذارند؟
علی جوادی :عواقب بحران نظام
سرمايه داری به اقتصاد و شرايط
زندگی مردم محدود نيست .تشديد
رقابت و گسترش درگيريھای
بلوکھای مدعی در سطح جھان
يک پی آمد چنين شرايطی است.
جنگھای خانمان برانداز و
ويرانگر اول و دوم جھانی در متن
شرايط بحران اقتصادی جھانی
سرمايه داری صورت گرفتند.
دھھا ميليون انسانی که جان خود
را در اين جنگھا باختند ،در واقع
قربانيان جدال و کشمکشھای
بلوکھای رقيب سرمايه داری
ھستند .اما در رابطه با اين بحران
بطور مشخص چه ميتوان گفت؟
آيا جھان شاھد

صفحه ٧

صفحه ٧

يک دنياى بھتر

پی آمدھای بحران جھان سرمايه داری،
خطوط عمده وظايف ما...
جنگ جھانی ديگری خواھد بود؟
واقعيت اين است که بحرانی
کنونی ،آمريکا و متحدين آن را
در سطح جھانی در شرايط
متفاوتی قرار خواھد داد .افول
موقعيت سياسی آمريکا در سطح
جھانی يک نتيجه اجتناب ناپذير
افول موقعيت اقتصادی سرمايه
در شرايط کنونی است .تغيير و
تالش برای توازن قوای سياسی
در سطح جھان و ھمچنين در
سطح مناطق مورد جدال يک
واقعيت ناشی از اين بحران
خواھد بود .از طرف ديگر ابعاد
بحران صرفا محدود به سرمايه
داری غرب نيست .کل جھان
سرمايه داری دچار بحران
عظيمی است .اين بحران تاٽيرات
شگرفی بر کل نظام سرمايه داری
بجا گذاشته است .از اين رو ما
الزاما شاھد عروج يک بلوک
سرمايه داری در قبال يک بلوک
ديگر بر خالف شرايطی که در
جھان در دوره ھای گذشته منجر
به جنگ جھانی اول و دوم شد،
نيستيم .بطور مٽال ما شاھد
عروج بلوک چين و روسيه و ھند
بمٽابه يک نيروی مدعی سياسی و
اقتصادی و نظامی در شرايط
کنونی نيستيم .بعالوه بحران و
رکود اقتصادی در آمريکا و
اروپای غربی ،بحران اقتصادی
در چين و ھند و روسيه را نيز
تشديد کرده است .بعالوه يک
عامل جدی در عروج اين بلوک
بمٽابه يک بلوک تماما رقيب و
مدعی ،رابطه اقتصادی و
وابستگی اين بخشھای سرمايه با
اقتصاد آمريکا و اروپا است.
دسترسی به بازار اقتصادی
آمريکا يک عامل تعيين کننده در
موقعيت اقتصادی سرمايه در چين
و ھند و روسيه است .يک استنتاج
از اين مجموعه عوامل اين است
که بنظر من ما شاھد شکل گيری
قطب بنديھای متخاصم سرمايه از
نوع و جنس آنچه در جنگ اول و
دوم شکل گرفت نخواھيم بود.
بلوک چين ،ھند و روسيه فاقد
ظرفيتھای سياسی و اقتصادی و

نظامی الزم در جھت شکل دادن به
يک بلوک متخاصم درکوتاه مدت
خواھند بود.
اما اين عوامل الزاما تاٽير يکسانی
در کشمکش دو قطب تروريستی
جھان نخواھد داشت .جمھوری
اسالمی و جوامعی که اسالم سياسی
در آنھا دارای نيروی قابل مالحظه
ای است به درجات زيادی خارج از
حوزه عمومی سوخت و ساز جھانی
سرمايه است .حوزه ای مساعد
برای انکشاف سرمايه نيستند .از
ھمان ارتباط ارگانيکی که اقتصاد
چين و ھند با سرمايه غرب
برخوردار ھستند ،نيستند .به اين
اعتبار کشمکش اين قطبھا از
ديناميسم متفاوتی برخوردار است.
آيا شاھد شدت گيری اين تقابل
خواھيم بود؟ عراق يک حوزه
کشمکش جدی و تعين کننده در اين
جدال است .جدال بر سر آينده عراق
شدت خواھد گرفت .اسالم سياسی
تالشی بسياری برای پيروزی در
اين عرصه بخرج خواھد داد .عراق
صحنه جدال است.
اما ھر تغييری تنھا در پس يک
کشمکش جدی و تعيين کننده
صورت خواھد گرفت .ھيچ نيرويی
بدون نبردھای متعدد سنگری را از
دست نخواھد داد .جھان بدون ترديد
وارد دوران جديدی شده است.
کشمکشھای جديد ،مصافھای جديد
اجتناب ناپذيرند.

يک دنيای بھتر :بحران عميق
سرمايه داری در طول تاريخ به
گرايشات راست و ناسيوناليستی و
عقبگرا و پروتکشنيستی دامن زده
است .در آمريکا راست ترين جناح
طبقه حاکمه مدعی پرچمداری از
کارگر و زحمتکش شده است .چه
مخاطراتی از اين زاويه جھان را
مطرح ميکند؟ ابعاد احتمالی چنين
مخاطراتی چيست؟
آذر ماجدی :شايد بتوان گفت که
شرايط بحرانی معموال پاسخ ھای

افراطی طلب می کند .در چنين
شرايطی جامعه بشدت پوالريزه
می شود .چپ و راست ھر دو
قوی می شوند .راست با پاسخ
ارتجاعی ناسيوناليستی و حتی
فاشيسم به ميدان می آيد .چپ نيز
با پاسخ انقالبی خويش .جنگ
جھانی دوم و عروج و رشد
فاشيسم در شرايط بحران
اقتصادی شکل گرفت .تھاجم به
کارگران مھاجر شدت می يابد و
راسيسم رشد می کند .در
صورت غيبت يا ضعف کمونيسم
اين سياست دست راستی عنان
گسيخته تاخت و تاز خواھد کرد.
شرايط خطير است .بايد سريعا
دست بکار شد .بايد کوشيد که
سازمانيابی راست و ارتجاع را
در نطفه خفه کرد .در شرايط
فقر ،بيکاری ميليونی ،فالکت و
گرسنگی اگر کمونيسم با
آلترناتيو رھايی بخش خود در
صحنه حاضر نباشد و برای
جلب و سازماندھی طبقه کارگر
و مردم نکوشد ،مردم بی پاسخ و
مستاصل می توانند به سھولت به
دام فاشيسم و ارتجاع بيافتند.
دبير کل سازمان ملل در مورد
اوضاع وخيم کارگران مھاجر
در غرب ھشدار داده است .از
آنسوی گرسنگی مطلق يک
ميليارد انسان را در دنيا تھديد
می کند .اين واقعيت موج
مھاجرب به سوی کشورھای
مرفه تر را وسعت می بخشد.
تنش ميان موج وسيع مھاجرين و
سياست درھای بسته کشورھای
مرفه تر موجب رشد وسيع
راسيسم خواھد شد .از ھم اکنون
نجواھای ممانعت از ورود
مھاجرين در اروپا شدت گرفته
است .اين مساله موجب تفرقه
عميق ميان طبقه کارگر خواھد
شد .کارگر بومی و خارجی در
مقابل يکديگر قرار خواھند
گرفت و اين شرايط تشديد
استثمار را فراھم می آورد.
بنظر من اين آينده کامال محتمل
و موجب نگرانی بسيار است.
بايد تالش کرد و برای جلوگيری
از گسترش چنين شرايطی آماده
شد .مسئوليت بسيار عظيمی
بدوش ما است .شرايط کنونی ھم
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ميتواند مناسب ترين شرايط برای
پيشروی کمونيسم کارگری ،طبقه
کارگر و جامعه بشری باشد و ھم
آبستن اوضاعی بسيار وخيم و
خطرناک .آينده رقم نخورده است.
انسان انقالبی کامال قادر است در
شکل دھی آن نقش بازی کند.
يک دنيای بھتر :مساله چه بايد
کرد ،عمده ترين وجھه فعاليت
کمونيستی ما در اوضاع کنونی
است .خطوط عمده فعاليت
کمونيستی در ابعاد جھانی چيست؟
آذر ماجدی :مثل ھميشه فعاليت
کمونيستی ما بايد در وجوه
تئوريک ،سياسی ،تبليغی و
سازمانی به پيش رود .افشاء و
خنثی کردن تبليغات دروغين و
توھم زای ايدئولوگ ھای بورژوا
يکی از اولين کارھای ما را بايد
تشکيل دھد .نشان دادن علت
واقعی اين بحران و گرفتن انگشت
بسوی مقصر اصلی ،يعنی سرمايه
داری بايد در راس فعاليت ھای ما
قرار گيرد .مبارزه با سياست ھای
راست يک بعد ديگر فعاليت ما
است .تالش برای يافتن رفقای مان
در عرصه بين المللی يکی ديگر
از آن وجوه فعاليت است .ترجمه
آثار منصور حکمت و کمونيسم
کارگری به زبان ھای بين المللی و
انتشار و پخش وسيع آن .اينھا
رئوس عمومی کار است .قطعا اين
فعاليت ھا بايد به ارقام ريزتری
ترجمه شود .تا آنجا که به حزب
اتحاد کمونيسم کارگری باز می
گردد ،عالوه بر فعاليت ھای
مستمر ما برای سازماندھی طبقه
کارگر در ايران و برای سرنگونی
رژيم اسالمی ،بايد فعاليت ھای
بين المللی مان را نيز وسيعا
گسترش دھيم .بايد جنبيد .نبايد
چنين فرصتی را از دست داد .در
ھمين جا از کليه کادرھای
کمونيسم کارگری و ھوارادران
منصور حکمت دعوت می کنم که
در اين فعاليت به ما بپيوندند.
سياوش دانشور :ھدف بالفصل
کمونيسم در ايندوره بايد بميدان
آوردن محکم آلترناتيو کمونيستى
آزادى جامعه باشد .يعنى چتر
عمومى کار ما
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يک دنياى بھتر

پی آمدھای بحران جھان سرمايه داری،
خطوط عمده وظايف ما...
در متن بى اعتبارى سرمايه دارى
و اعتبار منحصر بفرد مارکس
بايد بدست گرفتن تعرضى
کمونيستى در قلمروھاى فکرى و
سياسى و اجتماعى و آلترناتيو
باشد.
بايد توجه داشت که ھمراه با
شکست پرچم بازار آزاد و بى
اعتبارى سرمايه دارى ،قالبھا و
مکاتب فکرى ايندوره نيز به
محاق ميروند و بيش از پيش بى
اعتبار ميشوند .نفس دفاع از
سرمايه دارى در ھر قالبى سخت
تر ميشود و متقابال گوش شنوا
براى تعرض به سرمايه دارى و
نقد بنيادى آن بيشتر و بيشتر
ميشود .اوال بايد تالش کرد که
سنگرھاى از دست رفته را پس
گرفت و مقبوليت و حقانيت
کمونيسم و نقد مارکسيستى را
توده گير کرد .ثانيا اشکالى از
دولتگرائى و جناح مرکز
بورژوازى در ايندوره پرچم
تسليم راست افراطى و نسخه
برون رفت کل طبقه حاکمه از
بحران را بدوش خواھد کشيد.
کمونيسم طبقه کارگر بدوا بايد اين
پرچم را مثل کل اين نظام بى
اعتبار کند و ميدان سو استفاده
سياسى را از آن بگيرد .ثالثا بايد
بطور جدى براى جا انداختن
روشن ترين رگه مارکسيستى،
منصور
کارگرى
کمونيسم
حکمت ،در ايندوره تالش کرد.
اين کمونيسم ضد کاپيتاليستى
برخالف تازه بيدار شده ھاى
ديروز دمکرات شده از يک
پيوستگى تاريخى و انسجام
برخوردار است و به حق بايد
حقانيت اش را در تقابلھاى سياسى
آتى به کرسى نشاند .دوره اى از
فعاليت بين المللى ما شروع شده
است که بايد کمک به کمونيسم و
سوسياليسم طبقه کارگر براى
متشکل شدن ،حزب سازى ،و
برافراشتن پرچم انتقادى –
پراتيکى کمونيسم کارگرى و
مارکسيستى قطبنماى آن باشد.
بحران امروز جھانى است و

تبعات آن نيز ھمينطور .ايران ھم
جزيره آرامش نيست و نبض آن با
تند شدن نبض بحران تند ميشود .در
ايران شرايط براى کمونيسم و راه
حل کارگرى در تقابل با جمھورى
اسالمى و راه حلھاى بورژوائى
بمراتب بھتر ميشود .بحران العالج
جمھورى اسالمى که در متن بحران
اقتصادى جھانى تشديد ميشود،
پيامدھاى فورى اين بحران براى
طبقه کارگر و اکثريت مردم محروم
آن جامعه ،در متن بى اعتبارى
عمومى سرمايه دارى و بى
اعتبارى راه حلھاى اپوزيسيون
بورژوائى جمھورى اسالمى ،به راه
حل کارگرى در ايران شانس و
نيروى جديدى ميدھد .حزب ما و
کمونيسم طبقه کارگر بايد آگاھانه از
اين فرصت استفاده کند .در يک
کالم ما بايد بتوانيم از اين اوضاع به
نفع تشکل و تحزب طبقه کارگر و
تقويت جنبش سوسياليستى و
کمونيستى و بميدان کشيدن آلترناتيو
کارگرى در ايران استفاده کنيم .اين
امر بطور مشخص تر وظايف
متنوعى را در مقابل ما قرار ميدھد
که حزب بايد آنھا را بسرعت تدوين
و جارى کند.
علی جوادی :بيانيه حزب اتحاد
کمونيسم کارگری رئوس کلی
وظايف ما را در اين شرايط
مشخص کرده است .عالقمندان را
برای بررسی مفصل تر به اين سند
رجوع ميدھم .در اينجا به چند نکته
در حاشيه ميپردازم .ما کمونيستھای
دوران و نسلی ھستيم که تجربيات
تاريخی باور نکردنی ای را از سر
گذرانده ايم .ما بدون آنکه
کوچکترين ارتباطی با کمونيسم
بورژوايی شوروی داشته باشيم،
ديوار آن تجربه را بر سرمان
خراب کردند .ما در عين حال نسلی
و جريانی ھستيم که تسليم اين
شرايط نشديم .شکست نخورديم.
بوديم ،مانديم .از آرمانھايمان دفاع
کرديم .از عقايد آزاديخواھانه و
انسانی و جوھر نقد مارکسيستی
دفاع کرديم .ما آن رگه ای از
کمونيسم در جھان ھستيم که چنين
شرايطی را پيش بينی ميکرديم .و نه

تنھا پيش بينی کرديم بلکه در
زمره آن جرياناتی بوديم که
برای حفظ اين آرمانھا تالش
بسياری در حد توانمان کرديم .و
امروز موظفيم که برای پيشروی
صفمان تالشھای بسياری را در
دستور قرار دھيم.
چند نکته برای ما حائز اھميت
است :مارکس بارديگر به صحنه
سياست جھانی بازگشته است .اما
روايتی که از مارکس مد نظر
است مھم و تعيين کننده است.
مارکس تنھا يک منقد نظام
سرمايه داری نبود .برخالف تمام
فالسفه جھان ،پرچمدار تغييرات
بنيادی بود .پرچمدار ايجاد
جامعه ای بود که بر پرچم آن
نوشته شود" :از ھر کس به
اندازن قابليتش و به ھرکس به
اندازه نيازش" .جھان بايد با اين
روايت از مارکس شناخته شود و
نه روايت خاکستری و يا
فيلسوف مآبانه! از طرف ديگر
ما آن رگه ای از کمونيستھا
ھستيم که اين روايت را در پرچم
کمونيسم و مارکسيستی منصور
حکمت ميدانيم .از اين رو
موظفيم اين گنجينه غنی نقد را
در دسترس عالقمندان در
عرصه جھانی قرار دھيم .جھان
بايد منصور حکمت را بمٽابه
مارکس معاصر بشناسد .اين
وظفيه بر دوش ماست .و اما
مھمتر مساله تغييراتی است که
بايد در متن اين شرايط سازمان
داد .ما موظفيم بر متن اين
شکست سرمايه يک تعرض
کمونيستی و مارکسيستی را
سازمان دھيم .نبايد اجازه دھيم
بار بحران را بر سر کارگر و
توده مردم زحمکتش خراب کنند.
ما بايد آن دريچه و ظرفی شويم
که از مجرای آن افق کليت تغيير
جھان موجود را ميتوان از
چھارچوب آن مشاھده کرد.

يک دنيای بھتر :فقر و فالکت
در جامعه ايران ابعاد گسترده ای
بخود گرفته است .اخراج و
بيکار سازی سرعت بيشتری
يافته است .تاکيدات حزب در اين
دوره کدام است؟
سياوش دانشور :فقر و فالکت
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نتيجه اجتناب ناپذير اين نظامند و
بحران جھانى کنونى اين مصائب
را تشديد ميکند .تشديد فقر و
فالکت و بيکارسازيھاى گسترده
تر و حمله بيشتر رژيم اسالمى
سرمايه داران به معيشت طبقه
کارگر و مردم محروم ،امکان
شورش و اعتراضات وسيع عليه
فقر و فالکت را گسترش ميدھد و
به يک دورنماى واقعى تبديل
ميکند .ما با اولين بارقه ھاى موج
جديد گرسنگى دراين زمينه
صحبت کرديم و مشخصا سياست
و قطعنامه در اين زمينه داريم .ما
بايد امکانات و خطرات را بشناسيم
و به استقبال اين وضعيت برويم.
سياست کمونيستى ما اينست که
مقابله با فقر و فالکت را به جنبشى
عليه مسبب فقر و فالکت يعنى
نظام سرمايه دارى تبديل کنيم.
مسئله فقر بيش از ھر کسى گلوى
طبقه کارگر را ميفشارد و تنھا
طبقه کارگر ميتواند پاسخ روشنى
به آن بدھد .امرى که بايد مورد
توجه رھبران سوسياليست و
پيشرو طبقه کارگر قرار گيرد و
در چگونگى سازمان و اتحاد و
مبارزه طبقه معنى شود.
از نظر سياسى مقابله با و شکستن
ھر نقطه سازشى که توسط رژيم يا
اپوزيسيون بورژوائى به مبارزه
عليه وضع موجود ايجاد ميشود،
کماکان يک کار تعطيل ناپذير
ماست .امروز ھر جنبشى عليه فقر
و فالکت بسرعت به جنبشى عليه
اين نظام تبديل ميشود و يا ظرفيت
باالئى براى تبديل شدن به آن دارد.
ھمزمان گرايشات ناسيوناليستى و
بورژوائى تالش ميکنند طبقه
کارگر را در متن بحران اقتصادى
به نيروى يکى از جناح ھاى طبقه
حاکم تبديل کنند .تمايالت فاشيستى
و ضد جامعه در لجنزار بحران
زمينه رشد دارند .کار کمونيسم
کارگرى اينست که راھش را
دراين شرايط ھموار کند .ايجاد
آمادگى سياسى و سازمان مناسب
براى مواجھه با چنين اوضاعى
کليد قضيه و اساسى ترين تاکيد
ماست.
آذر ماجدی :حزب ميکوشد يک
فعاليت وسيع برای سازمانيابی
يک جنبش وسيع

صفحه ٩
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صفحه ٩

پی آمدھای بحران جھان سرمايه
داری ،خطوط عمده وظايف ما...
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شروع سيل گلستان و دليل آن
مھرداد ناصری

عليه فقر را سازمان دھد .بعالوه مبارزه در
جھت سازمانيابی طبقه کارگر عليه اخراح و
بيکاری و برای دريافت بيمه بيکاری يک
عرصه ديگر فعاليت ما است .حزب در اين
شرايط يک تاکتيک بسيار مھم را در مقابل
طبقه کارگر قرار داده است :اعمال کنترل
کارگری .بنظر من اين يک سياست بسيار مھم
و تحول ساز است .بايد کوشيد اين سياست
بويژه در کانون ھای توليدی که در حال
ورشکستگی اند ،يا صاحبان سرمايه قصد بستن
آن و باال کشيدن سرمايه آن را دارند ،توسط
کارگران اعمال شود .اين يک سياست راديکال
و انقالبی است که می تواند سرمايه داران و
دولت را کامال در بن بست قرار دھد.
کنترل کارگری نه تنھا بھترين پاسخ سياسی در
اين شرايط است ،که ظرفيت اتحاد و تشکل يابی
طبقه را بسيار افزايش می دھد؛ بلکه در اين
شرايط بحران و از ھم پاشيدگی سيستم
اقتصادی ،عملی ترين و بھترين پاسخ اقتصادی
به نيازھای طبقه نيز محسوب می شود.
بورژوازی و دولت دارند عمال محيط ھای
توليدی را بعلت سودآور نبودن تعطيل می کنند.
کارگران می توانند اين کارخانه ھا را تحت
کنترل خود درآورند و توليد را سازمان دھند و
با محصوالت توليد شده زندگی و معيشت خود
و خانواده شان را موقتا تامين کنند .مبارزات
وسيع جنبش کارگری در يکی دو سال اخير
عمال نشان داده است که تنھا راھی که در مقابل
طبقه کارگر در اين شرايط بحرانی قرار دارد،
بدست گرفتن کنترل بر توليد و توزيع است .اين
يک راه کارگری و انقالبی است.
روشن است که اين يک سياست موقت و دوره
ای است .اعمال اين سياست ،نه تنھا موقتا
کارگران را از گرسنگی و فالکت نجات می
دھد ،بلکه طبقه کارگر را برای سازمانيابی و
اتحاد برای وارد آوردن ضربه آخر مھيا می
کند .طبقه کارگر بايد نيروی خود را بشناسد و
به آن ايمان بياورد .بايد بتواند متحد و متشکل
شود ،بايد بتواند برای مبارزه نھايی آماده شود.
تالش برای گرفتن کنترل کارخانه ھا و اعمال
کنترل بر توليد و توزيع يک روش بسيار
مناسب برای تحقق اين شرايط است .کنترل
کارگری نه تنھا يک پاسخ اصولی ،کارگری و
کمونيستی به معضالت پيشا روی طبقه است،
بلکه تنھا پاسخ پراگماتيستی به اين معضالت
نيز ھست*.
قسمت اول

ام روز ط ی گذش ت از م سير جنگ ل گل ستان و
ديدن اينکه تم امی پ روژه متوق ف ش ده اس ت در
ابت دا ب ه فک ر اي ن م سئله افت ادم ب ا تعطيل ی اي ن
پ روژه ک ارگران و کارکن ان اي ن ش رکت ھ ا در
اين وضع نابسامان و گرانيھ ا چ ه ميکنن د و چ ه
بر س ر خ انواده آنھ ا م ی آي د؟ و چ را ب ا گذش ت
بي ش از ش ش س ال از زم ان س يل ھي چ ک اری
انجام نشده؟ به اي ن فک ر افت ادم ک ه ب رای م رور
گذشته و يکی از ھزاران فجايع اين رژي م بداني م
که نه فقط ھيچ کار مفيدی انجام نشده است بلک ه
ميلياردھ ا توم ان بج ای اج رای پ روژه و
س اماندھی خ سارت دي دگان فق ط م شمول دزدی
م سئوالن گردي د .س ھم ک ارگران ھ م بيک ارى و
ن پرداختن دس تمزدھا توس ط اي ن ش رکتھای
پيمانکاری شد که تم امی م ديران عام ل و س ھام
داران آنھا تخ م ترک ه ھ اى س ران حکوم ت ان د.
اي ن پ روژه ص رفا يک ی از ھ زاران س ند معتب ر
اختالسھای مالی ايادی رژيم ميباشد.
و اما داستان ازاين قرار بود:
وق وع س يل در  21/05/1381در ش رق اس تان
گل ستان )جنگ ل گل ستان( ب ا تلف ات و خ سارات
ب سيار ب ود .در اي ن س يل ش ھرھاى گ اليکش،
کالل ه ،عل ىآب اد و تع داد زي ادى از بخ شھا و
روستاھاى منطقه که در امتداد رودخانه گل ستان
و م سيلھايى ک ه از بخ ش ش مالى جنگ ل گل ستان
عم ود ب ر امت داد ن وار باري ک ش رقى  -غرب ى
جنگ ل ق رار دارن د ،م ورد ھج وم و تھدي د س يل
واقع شدهاند.

عکس  -1رسوبات رودخ ان هاى ) Debris
 (flowدر سرآب بن د ق ز ق ل ع ه م رب وط ب ه
حوضه آبريز دشت ش اد درغ رب روس ت اى
دشت که يک ى از زي ر ح وض هھ اى آب ري ز
رودخانه گلستان را تشکيل می دھد.

عکس  -2بستر رودخانه قبل از اح داث ب ن د
قز قلعه و نھشتهھاى ريزدانه بعد از اح داث
آن در ب االدس ت روس ت اى دش ت را نش ان
م يدھ د .اي ن ب ن د ک ه ت وس ط م دي ري ت
آبخ ي زدارى اس ت ان م ازن دران اح داث ش ده
ب ود ،در ت ھ اج م س ي ل س ال ق ب ل )
 (20/05/1380شکسته شد و تلفات جانى و
مالى ھنگف ت ى در روس ت اى دش ت و م رگ
غافلگيرانه مسافرانى را به دنبال داش ت ک ه
در جنگل گلستان در حال ت ردد و ي ا ت ف رج
بودند.

شرح کامل:

عکس  -3شکستگى و انھدام ب ن د خ اک ى ق ز
ق ل ع ه در ج ري ان س ي ل س ال گ ذش ت ه )
 (20/05/1380ب ع ل ت رع اي ت ن ک ردن
استانداردھاى الزم* .

به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کمک مالى کنيد! ما براى
گسترش تالشھايمان به کمک مالى شما نيازمنديم!
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ناسيوناليسم زخم خورده و ضد
کمونيسم پاخورده
آذر ماجدی
اخيرا آقای اسماعيل نوری عال،
مسئول سايت "سکوالريسم نو"،
در نوشته ای با عنوان "کورش و
عصبانيت کمونيستی" خشم ضد
کمونيستی شان را با حرارت
بسيار بر قلم روان کرده اند .بھانه
اين لبريز شدن خشم مقاله ای
است که من سال پيش در رابطه
با گراميداشت "روز کورش"
نوشته ام و امسال تعدادی از
دوستان اين مقاله را در حول و
حوش ھمان روز در ايران توزيع
کرده اند .يک کپی از اين نوشته
ھم برای آقای نوری عال ارسال
شده است .مقاله من نقدی است به
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی.
اين نقد را آقای نوری عال ھمچون
توھينی بخود گرفته اند .چرا؟
من ناسيوناليسم را نقد کرده ام،
ادبيات
تالفی
به
ايشان
ضدکمونيستی نخ نما شده ای را
که ديگر عصر آن ھم سر آمده
است بر روی کاغذ روان کرده
اند .از نظر ايشان "جرم" من
اينست که به کورش افتخار نمی
کنم .افتخارات ملی برايم جايگاھی
ندارد .محل تولدم در من افتخار و
حس وطن پرستی ايجاد نمی کند.
به اين علت که برای من لحظات
برجسته و مبارزات آزاديخواھانه
و انسان دوستانه تاريخ بشری،
صرفنظر از محل شکل گيری و
پيشروی مبارزه ،مايه افتخار
است .برای من مبارزات
کارگران صنعت نفت در انقالب
 57به ھمان ميزان موجب افتخار
است که مبارزات طبقه کارگر
جھانی برای آزادی و عليه نظام
سرمايه ،انقالب اکتبر ،جنبش
آزادی زن ،مبارزات مردم
زحمتکش در طول تاريخ برای
برابری و عدالت .آقای نوری عال
از احساس تعلق من به اردوی
آزاديخواه ،برابری طلب و
سوسياليستی جھانی برافروخته
شده اند و می پرسند که پس چرا
"وقت ام را صرف" ايران می
کنم .توجه کنيد:

"من نمی دانم چرا
دوستانی ھمچون خانم
ماجدی ،که در گذشتۀ
ايران ھيچ بارقه ای از
نور رستگاری نمی بينند،
و افتخار به دست
انسانی
آوردھای
گذشتگان را نادرست می
دانند ،و ھمۀ جنبش ھای
جوانان ما را خالی از
ھويت و تاريخ می بينند،
و با اين نفرت از گذشته
سخن می گويند ،اينقدر
وقت شان را صرف يک
ملت از زير بوته درآمدهء
بی ھويت و بی پدر و
مادر می کنند .اصالً ،با
ضد
عقايد
اين
ناسيوناليستی و ضد ميھن
دوستی ،چرا نمی روند
حزب شان را در خدمت
يک ملت »آدم حسابی«
بگذارند و وقت عزيزشان
را صرف يک عده مردم
خون آشام در سراسر
تاريخ می کنند؟ بنظر می
رسد که در نوع عقيدۀ
ايشان برای مقوالتی
ھمچون پای بندی به
خاک و وطن و ميھن و
»من آنم که ابوعلی سينا
دانشمند بود« جائی وجود
ندارد .خوب ،آيا بھتر
نيست خيال ھمه را
راحت کنند و اصالً با
دانش و تبحری که در
زبان انگليسی دارند
مقاالتشان را برای آنانی
بنويسند که قدر سخن
ايشان را می دانند؟"
عالوه بر خشمی که در اين کلمات
ھويدا است ،اين نوشته انسان را ياد
مقطعی از تاريخ معاصر ايران می
اندازد) .عليرعم اينکه آقای نوری
عال معتقدند من به تاريخ بی
توجھم!( چند سال پيش از انقالب ،و
شنيدن صدای انقالب مردم توسط
محمد رضا شاه ،وی به تمام کسانی
که حاضر نبودند به حزب رستاخيز

بپيوندند ،گفت که از ايران
بروند .با لحنی تلطيف شده تر،
ما اينجا يک نمونه از تکرار
تاريخ ايران را شاھديم .از نظر
حس
من
چون
ايشان
ناسيوناليستی و وطن پرستی
ندارم ،چون انسان و انسانيت و
نه ملت و ناسيوناليسم نقطه
عزيمت و حرکت ام در زندگی
است" ،چون ميگويم من آنم که
مارکس يک فيلسوف و انقالبی
آزاديخواه بود" با تندی توصيه
می کنند که به ايران کاری
نداشته باشم.
دقيقا اين نحوه برخورد بعنوان
يکی از بروزات زشت و
احساس تملک پوچ ناسيوناليستی
است که من کمونيست را از
ناسيوناليسم بيزار می کند .ايشان
چون ناسيوناليست ھستند ،بخود
حق ميدھند و احساس حق
بجانبی ميکنند .آنقدر احساس
صاحب ملکی ميکنند که به منی
که تازه متولد ايران ھم ھستم و
به فارسی نيز سخن ميگويم،
توصيه کنند که بجای ديگری
بروم .وای اگر يک انسان متولد
افغانستان بخود اجازه دھد و
نقدی به ناسيوناليسم عظمت طلب
ايران کند! با او چه خواھند کرد؟
آيا آنگاه برای سياستی که
افعانستانی االصل ھا را بار
کاميون می کند و بزور از ايران
بيرون می اندازد ھلھله نمی
کشند؟ آيا با ھمين استدالل
ناسيوناليسم آمريکايی ھم حق
ندارد که منقد سياست ھای دولت
متبوع اش ،منقد تاريخ مملو از
سرکوب و کشتار و تبعيض
"وطن اش" را از آمريکا بيرون
بياندازد؟ بنظر من چرا! در اين
صورت فقط بايد گفت" :آنچه
عوض دارد ،گله ندارد".
ايشان نيز متاسفانه مانند بسياری
از ناسيوناليست ھا برای اينکه
بتوانند ،خواننده مطلب خود را
خوب تھييج و متقاعد کنند ،به
مقدار زيادی تحريف متوسل شده
اند .من در مقاله ام نوشته ام که
"تاريخ ايران مملو از سرکوب
ھای دھشتناک پادشاھی است".
اين جمله به ايشان گران آمده
است و من را به بی اطالعی از
تاريخ متھم کرده اند .و بعالوه
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اين جمله را به اينصورت تعبير
کرده اند که من مردم ايران را
"آدم حسابی" نميدانم ،و اين
عبارت را در گيومه ھم گذاشته اند
تا تعلق آن را به من دو پشته محکم
کنند .آقای نوری عالی عزيز! شما
که اديب ھستيد و معانی اين عالئم
را خوب می دانيد .آيا اين جعل و
افترا نيست؟ من را متھم ميکنند که
مردم ايران را "بی پدر مادر و
خون آشام" می نامم .خوب است
که اين مقاله موجود است .در اين
مقاله يک کالم توھين و بی
احترامی به مردم ايران روا نشده
است .فقط به يک حقيقت ثبت شده
در مورد تاريخ پادشاھی و
سرکوب و ستم شاھانه ايران اشاره
شده است .ايشان برای اينکه
بتوانند به ادبيات ضد کمونيستی
شان گوشت و پوستی بدھند به
تحريف و ببخشيد که بايد بگويم به
دروغ متوسل شده اند .اين کاری
بسيار ناپسند است و من اطمينان
دارم که ايشان خود از زشتی اين
عمل آگاھند.
خوشبختانه اين تحريفات و اين
ادبيات ضد کمونيستی در مورد من
و کمونيسم کارگری در جامعه
ايران کارساز نيست .مردم
کمونيسم کارگری را می شناسند.
از سوابق مبارزات و فعاليت ھای
شبانه روزی ما برای آزادی و
برابری ،برای ساختن يک دنيای
بھتر که نه تنھا فقر و نابرابری و
تبعيض را ريشه کن می کند ،بلکه
حرمت و احترام واقعی و انسانی
را به تک تک انسان ھا باز می
گرداند ،مطلع ھستند .می دانند که
تا چه حد رفاه و آسايش و حرمت
و احترام تک تک انسان ھايی که
نه فقط در ايران ،بلکه در کل کره
ارض زندگی می کنند برای ما
ارزشمند است .کمونيسم کارگری
يک پديده معرفه و شناخته شده در
جامعه ايران است .بسياری از
شخصيت ھای اين جنبش نيز برای
مردم چھره ھايی آشنا ھستند .اين
تحريفات نمی
صفحه ١١
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صفحه ١١

ناسيوناليسم زخم خورده و ضد
کمونيسم پاخورده...
تواند تصوير ما را خدشه دار کند.
بلکه تاثير وارونه دارد ،نويسنده
آن را در مقابل مردم شرمنده و
خجلت زده می کند.
جالب است که ايشان درست در
شرايطی که دنيا ادبيات ضد
کمونيستی اش را بايگانی کرده
است و ھر روز حتی در راست
ترين نشريات از رجعت به
مارکس سخن می گويد ،به تکرار
اين ادبيات نخ نما و پاخورده
متوسل شده اند .آيا باز بايد به
ادبيات ايرانی افتخار کنم؟ يا با
استناد به خود ايشان اين عقب
ماندن از تاريخ و زمانه را به
حساب "خرد ايرانی" بگذارم؟ من
در مقاله ام پرسيده ام که آخر
"خرد ايرانی" ديگر چه پديده ای
است؟ مگر خرد ھم مليت دارد؟
ايشان برافروخته شده اند و در
دفاع از "خرد ايرانی" در يک
چاه راسيستی خود کنده فرو افتاده
اند:
"ايشان  ...غافلند از
اينکه اگر خرد چيزی
در حدود »روش راه
بردن عقل« باشد ،آنگاه
ھر فرھنگ و ھر ملتی
در طول تاريخ خود
روشی را با آزمون و
خطا پرداخته و بکار
برده است .و اين
تقصير من نيست اگر،
مثالً ،خدای اعراب
باديه در  1400سال
پيش خدای معجزۀ
موسوی و شق القمر
نبوی بوده است و
خدای فردوسی ما ـ که
از قول تاريخی دو
ھزار ساله می نوشته ـ
»خداوند جان و خرد«
نام داشته است .می
گوئيد ما نبايد به اين
بنازيم و بايد ھميشه بياد
داشته باشيم که ملتی
خرافات زده و تا گلو
در مذاھب بی خردانه
فرو رفته ھستيم؟"

اين عين ناسيوناليسم است .راسيستی
است؟ بله .برتری طلبانه است؟
مسلما .فخر فروشی توھين آميز به
مردم عرب ،يکی از سنت ھای
ديرينه و تاريخی ناسيوناليسم ايرانی
است .در اينجا ادب رعايت شده
است و به مردم عرب فقط با صفت
"اعراب باديه" اشاره شده است و
صفات زشت و موھنی که در
محافل خصوصی نثار مردم عرب
ميشود مورد استفاده قرار نگرفته
است .اين روش برافروخته ،من را
به ياد معلم تاريخ سال ھای آخر
دبيرستان انداخت ،که چگونه با
دھان کف کرده مردم عرب را
تحقير ميکرد و با رگ ھای ورم
کرده در گردن از افتخار
ناسيوناليسم ايرانی سخن ميگفت.
ناسيوناليسم از ھر نوع آن پديده ای
زشت و ضد انسانی است .در
افراطی ترين شکل ھيتلر و کوره
ھای آدم سوزی و پاکسازی قومی
از نوع بالکان آخر قرن بيست را
ببار می آورد ،در اشکال تلطيف
شده تر و يا در زمانی که بر مسند
قدرت و تھاجم و تجاوز ننشسته
است ،راسيسم و برتری طلبی ملی
– نژادی را تحويل جامعه بشری
ميدھد.
در دنيای امروز ،حداقل در دنيای
غرب ،که سالھا مبارزه ضد نژاد
پرستی را تجربه کرده است ،اگر
شما بعنوان يک مورخ و اديب
ايرانی در يک کالس دانشگاھی با
اين جمالت درباره تاريخ ايران و
ھويت ايرانی تدريس کنيد ،مطمئن
باشيد که دانشجويان بسياری از
کالس تان بعنوان اعتراض بيرون
خواھند رفت و با شکايت به رئيس
دانشگاه خواھان جايگزينی تان
خواھند شد .اما اين کلمات به فارسی
و برای يک مخاطب معين نوشته
ميشود .پس باکی نيست .ھمانگونه
که در روياھا و توھمات ميتوان
تاخت و تاز کرد ،با اين زبان و
برای اين مخاطبين ھم ميتوان به
افتخارات و "خرد" ايرانی باليد.
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نوشته آقای نوری عال در تالش
برای باد کردن احساس افتخار
ملی و ناسيوناليستی ايرانی از
تحريف پا را فراتر می گذارد و
به افسانه نگاری می رسد .اگر
بخش ھای ديگر نوشته شان ياد
معلم تاريخ دوران دبيرستان را
در ذھنم زنده کرد ،نقل قول زير
قصه ھای شيرين مادر بزرگ را
بيادم آورد ،البته با ھمان نگرش
سنتی و مردساالرانه مادر
بزرگ پير .و جالب اينجاست که
حتی در کودکی از مردساالری
مادر بزرگ دوست داشتنی
خشمگين می شدم .اما در مورد
دوست گرامی آقای نوری عال
که تصور می کردم مدرن اند و
امروزی راستش نميدانم چه
بگويم:
"من براستی نمی دانم
ملت ايران با خانم
ماجدی چه بدی کرده
که ايشان ،در مقام
ميراثی خود در
حزب
رھبری
کمونيست کارگری،
عالقه دارند کارگران
ايران از زير بوته در
آمده باشند و بياد
نياورند که روزگاری
در سرزمين شان ـ
مطابق اسناد ترديد
ناپذير تاريخی ـ
کارگران زن و مرد
يک سان حقوق می
مرخصی
گرفتند،
بارداری و بيماری
داشتند ،برای بچه
ھاشان مھد کودک
فراھم بود ،و حقوق
ماھانه شان ھيچگاه
عقب نمی افتاد .و يا
آيا عيبی دارد اگر
آقای اسانلو )که معلوم
نيست از کی ملک
طلق حزب کمونيست
کارگری شده است(
آگاه شود که اگر در
عصر ديگری در
ايران بدنيا آمده بودند
کسی ايشان را ،به
جرم بيان خواست
ھای کارگری ،زبان
نمی بريد و به شکنجه
دچار نمی کرد؟"

اول به اين نکته بپردازيم" :ايشان،
در مقام ميراثی خود در رھبری
حزب کمونيست کارگری ".خيلی
فکر کردم که اين جمله معترضه
در اين وسط چه نقشی دارد .آقای
نوری عال با چه نيتی اين عبارت
را در اينجا پرتاب کرده اند؟ آيا
صرفا از روی خشم و عصبانيت
ناسيوناليسم زخم خورده خواسته
اند بشکلی بچه گانه تالفی کنند؟
راستش فرقی نمی کند .اين ھم
بيانگر "خرد ايرانی" است" .خرد
ايرانی" ظاھرا عادت ندارد زنی
را در رھبری يک حزب ببيند .لذا
زمانی که با اين پديده روبرو می
شود ،بايد به سبک تاريخی –
سنتی دست پدر ،برادر يا ھمسر را
در کار ببيند.
ايشان ھمسر مرا می شناسند.
مطلعند که منصور حکمت ،ھمسر
من بوده است .اين کلمه "ميراثی"
قرار است بشکلی ظريف نظريات
مردساالرانه ايشان را عيان کند.
من از نوجوانی با مرد ساالری
جنگيده ام .يک علتی نيز که به
تاريخ و سنن و ارزشھای ايرانی
افتخار نمی کنم ،ھمين ضديت و
با
ناپذيرم
آشتی
دشمنی
مردساالری است .بايد با
مردساالری در تمام اشکال اش
مبارزه کرد .اين ھم يکی از آن
بروزاتی است که بايد افشاء و
طرد شود .اين شرق زدگی است و
يکی از خصوصيات مھم آن زن
ستيزی است .ترکيبی از تاريخ و
سنت ايرانی و مذھب اسالم .اما
من بخود اجازه نميدھم که به روش
آقای نوری عال ايشان را با مردان
حکومت اسالمی ،خامنه ای،
احمدی نژاد و خلخالی و آخوند سر
محله بچگی شان مقايسه کنم .اين
کار را بسيار زشت و ناپسند می
دانم .مقابله به مثل نيز ،در نظرم،
روشی بچگانه است .راستش
آنچنان اين عمل ايشان زشت و
کريه است که حتی پاسخ به آن را
دون شان خود می دانم .فقط بايد
بگويم که بشدت متاسفم و از ايشان
انتظار بيش از اين داشتم.
دوم به افسانه "کارگر در سرزمين
عجايب" آقای نوری عال نگاھی
بياندازيم .اگر متولد ايران نبودم
ازم
وسنی
صفحه ١٢
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ناسيوناليسم زخم خورده و ضد کمونيسم
پاخورده...
نگذشته بود و يا واقعا آنطور که
آقای نوری عال تالش ميکند جلوه
دھد ،از تاريخ بی اطالع بودم ،با
ھيجان می پرسيدم ،در چه زمانی
در ايران کارگر زن و مرد از
حقوق برابر برخوردار بوده اند و
نيز از حقوق ديگری که ايشان نام
می برد؟ در چه زمانی کارگر
حق تشکل ،اعتصاب و اعتراض
داشته است؟ البد منظور شان
دوران سلطنت محمد رضا شاه
پھلوی است؟ چون تاريخا در
دوران ديگری بغير از آن ،سيستم
اقتصادی –سياسی حاکم بر جامعه
امکان نميداده است که از حقوق
دوران بارداری و مھد کودک و
امثالھم صحبت کنيم .آنگاه چرا
ناراحت ميشوند وقتی گفته ميشود
دوستان ناسيوناليست ما نوستالژی
رژيم گذشته را دارند؟ ما ايشان
را سلطنت طلب نناميديم .از رژيم
گذشته در بنياد آن صحبت کرديم.
رژيم گذشته با تاج يا بی تاج.
تفاوت ماھوی ندارد.
و باالخره ،اين لحن از باال و معلم
وار برای آقای اسانلو را ديگر چه
چيزی توجيه ميکند؟ ايشان با
لحنی از آقای اسانلو صحبت می
کنند که گويی با يک بچه دبستانی
طرفند که بايد از آقای نوری عال
تاريخ بياموزند .آيا اين لحنی
نيست که کارفرمای "مھربان" در
مقابل کارگر استفاده می کند؟ اگر
آقای اسانلو بجای کارگر ،دکتر يا
مھندس يا تيمسار بود ھم ،ھمين
لحن استفاده می شد؟ بايد بگويم
که تمام نگرش عقب مانده ای که
در اين يک پاراگراف عيان شده
است ،از محصوالت ذاتی
ناسيوناليسم ،بويژه از نوع ايرانی
آن است .باز می پرسيد ،چرا
کمونيسم از ناسيوناليسم بيزار
است؟ يک پاسخ کوتاه :برای
اينکه کمونيسم پيشرو ،انسان
دوست ،برابری طلب و آزاديخواه
است .برای اينکه کمونيسم با
ھرگونه تبعيض و نابرابری
اجتماعی ،اقتصادی و سياسی
مخالف است .به ھمين دليل ساده.

ايشان در نوشته شان سوالی مطرح کرده
اند .پرسيده اند که خصومت ما با چيست؟
ناسيوناليسم ،ناسيوناليسم عظمت طلب ،يا
ناسيوناليسم قومى؟ با ھر سه .ما با ھر نوع
ناسيوناليسمی مخالفيم و آن را با انسانيت
مغاير می دانيم .اما چرا از اصطالح
ناسيوناليسم عظمت طلب استفاده کرده ايم.
در ايران ما با دو نوع ناسيوناليسم
روبرويم .ناسيوناليسم قومی و عظمت
طلب .ناسيوناليسم قومی ،بطور مثال به
ناسيوناليسم کرد گفته می شود .در مقابل
اين ناسيوناليسم ،ناسيوناليسم عظمت طلب،
ناسيوناليسمی است که در مقابل ناسيوناليسم
قومی چکمه بپا ميکند .ما با ھر دو
ناسيوناليسم مخالفيم ،در عين حاليکه عليه
ستم ملی نيز مبارزه می کنيم .در برنامه
يک دنيای بھتر اين مقوله را توضيح داده
ايم) .برای آشنايی با و درک بيشتر موضع
ما به نوشته منصور حکمت" ،ملت،
ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگری" در
جلد  8مچموعه آثار يا به سايت www.m-
 hekmat.comرجوع کنيد(.

و باالخره ايشان می پرسند که
اگر "حزب ايشان بر مسند قدرت
قرار گيرد البد قصد دارد چيزی
مثل »اتحاد جماھير شورائی
ايران« را برقرار نمايد .در آن
صورت چه چيزھائی »ايرانيت«
اين حکومت را تعيين می کند و
آيا ايشان به کسی اجازه خواھد
داد که به ديدار آرامگاه کورش
برود و يا منشور حقوق بشر او
را گرامی بدارد .آيا حکومت
شورائی ايشان سد سيوند را که
می رود تا آرامگاه کورش به
مخروبه تبديل کند خراب خواھند
کرد يا آن را به ھمان بھانه ھا که
حکومت اسالمی اقامه می کند
برقرار نگاه خواھند داشت؟"
برنامه ما روشن و مستند است .ايشان
سايت
روی
از
ميتوانند
 www.wupiran.comبرنامه يک دنيای
بھتر را دريافت و مطالعه کنند .بايد بگويم
که کمونيسم کارگری تنھا جريانی است که
برنامه بسيار روشن و دقيق با يک ليست
بلند از مطالباتی که در عمل حکم قانون
مدنی ،کار و کشوری دارد را تدوين کرده
است .ما ھيچگاه اعالم نکرده ايم که قصد
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تشکيل "اتحاد جماھير شورايی ايران" را داريم .حکومتی که ما
خواھان استقرار آن ھستيم ،جمھوری سوسياليستی است .در اين
نظام ھر انسانی آزاد است که به ھر چه ميخواھد بيانديشد و
اعتقاد داشته باشد .از آزادی بی قيد و شرط ابراز وجود ،بيان و
تشکل برخوردار است .ھر کس می تواند به ھر محلی که
عالقمند است سفر کند ،آرامگاه کورش ،حرم معصومه در قم يا
رضا در مشھد ،تصميم شخصی فرد است .جمھوری
سوسياليستی قصد خراب کردن ھيچيک از آثار باستانی را
ندارد .مخالفتی با اين آثار ندارد و آن را بخشی از تاريخ بشر
می داند.
البته بديھی است که من از حاال نميتوانم برای جمھوری
سوسياليستی تصميم بگيرم .ارگان ھای تصميم گيرنده در
جمھوری سوسياليستی حتما در مورد تک تک آثار باستانی و
چگونگی حفاظت آنھا با در نظر گرفتن شرايط روز تصميم
خواھند گرفت .اما اگر من نقشی داشته باشم ،حتما از حفظ و
ترميم اين آثار دفاع خواھم کرد .ضمنا آقای نوری عال نيز می
توانند سازمان شان را در خود ايران ايجاد کنند و از پاسارگاد و
کليه آثار باستانی دفاع کنند*.

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

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

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

يک دنياى بھتر

صفحه ١٣

ناسيوناليسم در ھاون آقاى نورى عال!
کامران پايدار
ضد حقيقت را با اعتماد بنفس
اعالم کردن ،گزافه گويی و قياس
ھای نامربوط ،و دست آخر يک
نتيجه گيری غير واقعی گرفتن،
مجعول و بی ثمر ،تھی از ھر
گونه ارزش و اعتبار علمی و
مستند متاسفانه کم نيستند! از جمله
اين شاھکارھا نوشته اخير آقاى
اسماعيل نورى عال در نقد و رد
يکی از مقاالت رفيق آذر ماجدی
و در دفاع سرسختانه از کورش و
تاج و شمشير و خاک مقدس وطن
است!
آقاى نورى عال آسمان را به
ريسمان دوخته تا شايد از نمد
کورش کالھی بسازد غافل از
اينکه اين کاله گشاد دير زمانيست
نخ نما شده و بی اعتباری و
ماھيت ضد انسانيش روشن است.
ايشان با گشاده دستی و
سخاوتمندانه بسياری مسايل
نامربوط را به ھم تسری داده و
سرانجام به نتيجه دلخواه خودش
رسيده است .واين ديگر از
شاھکارھا و عجايب اين روزگار
نيست .ايشان با ظرافت خاص
خودش ،آخوند مرثيه خوان محله
شان در دوران طفوليتش را به
آقام امام علی و سپس آقام امام

علی را به اسب و ذولفقارش و باز
ھم اسب و ذوالفقار دو سر علی را
به کورش کبير و منشور انسانيش و
کورش کبير را به خداوند جان و
خرد فردوسی و فردوسی را به امام
خمينی و استالين سفاک و سپس ھمه
اين مغالطه و قياس ھای غير علمی
را به کمونيسم کارگری و
کارگرھای "بی پدر و مادری که بته
ندارند" چسبانيده و دست آخر ھم
نتيجه اين می شود :زنده باد وطن و
ناسيوناليسم ،زنده باد خاک و آب،
زنده باد روز کورش روز ملی
ايرانيان! البته ايشان کرارا در
البالی گفته ھايش بر بيطرفی خود
تاکيد بسيار دارند .حاال اين نتيجه
گيريھای مغرضانه ،طبقاتی و جھت
دار از کدام آسمان ھفتم نازل شده
اند ما که نفھميديم!
در اينجا چند نکته قابل بررسی و
تعمق است .آقاى نورى عال در
جايی ميگويد در گذشته ،البته ھمان
گذشته ای که موجبات افتخارشان
است ،روزگاری بوده که کارگران
زن و مرد دستمزد مساوی داشته
اند .دستمزد کسی عقب نمی افتاد.
برای بچه ھا مھد کودک بود.
مرخصی بارداری و بيمه و ...ھمه
آنھا به استناد مدارک معتبر تاريخی

به راه بوده است .اين مدارک در
موزه کدام ناکجاآباد مدفون و گم
شده اند ما که نفھميديم!
در جای ديگری استالين سفاک و
خمينی سفاک تر به ھم وصل
شده ،و نتيجه اينکه تا بحال اين
ھمه حکومت کمونيستی که آمدند
و رفتند ،ھيچ کاری از پيش
نرفت که نرفت! البته وطن و
کورش ھمچنان پابرجا و مغرور
باقی ماند که ماند! حتما اين ھم
از عجايب "قادر متعال" است!
در جای ديگری قلم رفيق آذر
)منظور کمونيستھای ھرج و
مرج طلب و خونريز( به ذولفقار
خشمگين و برنده آقام امام علی
تشبيه شده که به دوست و دشمن
رحم نمی کند که حتی بال
جبرئيل را ھم بريد! تصويرى
که ايشان رله ميکند اينست که
اگر اين کمونيستھای افراطی و
آنارشيست فردا به قدرت برسند،
شمشيرشان بنياد آب و خاک و
پاسارگاد و ھمه چيز را بر باد
خواھد داد! شما خود قضاوت
کنيد .اگر کارگرھای "بی پدر و
مادری که ھيچ بته و اساسی در
ندارند"
گذشته
اين
با
کمونيستھای افراطی ھمراه شوند
چه خواھد شد؟ آيا جمعه گردى
امثال آقاى نورى عال به باد فنا
خواھد رفت؟ آيا تنھا نگرانى
ايشان داشتن مجوز زيارت

شماره ٧۴
پاسارگارد است؟ ھرچه در ميان
دست نوشته ھای ايشان سير
ميکنيد ،تنھا چيزى که نميبيند
انسان و ارزشھاى جھانى اش و
آزادى اوست .واين نقطه افتراق و
تضاد اصلی ماست .اين تضاد
تصادفی ھم نيست .اين تضاد
طبقات استثمارگر و استثمار شونده
است به قدمت تمام تاريخ .تمام
تاريخ بشريتی که بقول مارکس آن
را با رنج و خون انسانھا نوشته
اند .به زعم ما تاريخ را سلطان و
سالطين ،فراعنه و پادشاھان
مفتخور ،ابله و قاتلی نساخته اند
که گاھا برای خواسته ھای پليد و
ضد انسانيشان ھزاران انسان
بيدفاع را در آنی به کام مرگ و
نيستی فرو برده اند! تاريخ و ھمه
پيشرفتھای قابل مباھات بشری
ساخته و پرداخته کار مجموعه
ھمه انسانھای شريف و زحمتکش
و گمنامی است که به زندگی معنا،
جھت و ھدف داده است .مشغله
آقاى نورى عال پاسارگارد است و
کورش و ناسيوناليسم و نستالژى
را جلو مردم ميگذارد و مشغله ما
کمونيستھای کارگری نابودی نظام
سرمايه داری است .نابودی و
براندازی نظم کثيفی که خاصيتی
جز تحميل فقر و بيحقوقی و ھتک
حرمت به زندگی انسانھا ندارد و
رسالت ما برپائی يک جھان شاد و
مرفه ،مدرن و آزاد و برابر برای
ھمه انسانھاست*.

اعتصاب در مخابرات تھران ،قطع خطوط تلفنی ديتا!
بنا به خبر دريافتى ،امروز سه شنبه  14/8/87از ساعت  7الی  30/8صبح به مدت  5/1ساعت ،خطوط تلفنی خصوصی و پر سرعت ديتا در برخی
از مناطق غربی تھران از جمله پونک ،شھر زيبا ،شھران و برخی مناطق اطراف ميدان آزادی به طور ناگھانی از جانب تعدادی از مراکز ارايه
دھنده خدماتی شر کت مخابرات در يک اقدام ھماھنگ قطع شد .اين مسئله موجب عدم ارائه سرويس دھی و خدمات به مردم در برخی از اداراتی شده
که مجھز به سيستم آنالين انتقال اطالعات و ارتباط متمرکز کامپيوتری با ديگر بخشھای خود در مناطق ديگر ھستند .اداراتی از قبيل مراکز فروش
بليط ھواپيما و قطار و بانکھا با مشکل جدی روبرو شدند .تجمع مردم بالتکليف و سرگردان در بانکھا از ھر جای ديگری بيشتر مشھود بود! عالوه
براين در روزھای گذشته نيز خطوط تلفنی ديتا در برخی ديگر از مناطق شھر تھران از جانب مرکز خدماتی مخابرات دچار نوسان و قطعی ھای
مکرر بوده است به طوری که برخی ادارات ناتوان از ارائه خدمات به مردم و مراجعين خود بوده اند!
بنا به اعالم يکی از مسئولين مخابرات تھران ،دليل قطعی ھای اخير خطوط ديتا اقدام ھماھنگ کارگران و کارمندان شرکت مخابرات در اعتراض به
اخراجھا و کاھش دستمزدھا و مزايايشان از آغاز سال جديد تاکنون است .اخيرا تعرض حکومت اسالمی به دستمزدھا و معيشت و شغلی کارگران و
کارمندان شرکت مخابرات گسترش روز افزونی پيدا نموده است .طی تصميم حکومت اسالمی مبنی بر فروش بخشھائی از شرکت مخابرات به بخش
خصوصی و توافقاتی که صورت پذيرفته ،قرار است بخشھايی از شرکت مخابرات به بعضی از شرکتھای آلمانی و سوئدی فروخته شود .در ھمين
راستا تعداد کثيری از کارگران و کارمندان رسمی را که  20سال سابقه کار داشته با احتساب کمترين حقوق و مزايا بازنشست نموده و پرسنل  5تا
 10سال سابقه را به طور اجباری بازخريد مينمايند و نيروھای قراردادی جديد را با شرايط کاری سخت تر و دستمزدھای ناچيزتر به کار ميگيرند .از
آغاز سال جديد تاکنون نيز مبالغ پرداختی و سقف اضافه کاری را تقليل و ھمچنين ھزينه پرداختی نھار و حق اياب و ذھاب پرسنل را نيز به نصف
کاھش داده اند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ١۴آبان  ۴ -١٣٨٧نوامبر ٢٠٠٨

يک دنياى بھتر
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بيان حقايق تاريخی يک وظيفه کمونيستی
در حاشيه تحريف تاريخ به سبک ح ک ک
آذر ماجدی
طی چند سال اخير ،بعلت مرگ
منصور حکمت و اغتشاشات پديد
آمده در جنبش کمونيسم کارگری،
جريانات مختلف ،از چپ سنتی و
ملی  -اسالمی تا عناصر متعلق به
دو حزب منتسب به کمونيسم
کارگری ،تاريخ جنبش کمونيستی
ايران در سی سال اخير ،نقش
منصور حکمت و جايگاه خود در
اين تاريخ را در روز روشن
تحريف می کنند .بر اين تصور
باطل اند که در اين آب گل آلود
ميتوانند ھر تعبير و تحريفی را به
ثبت برسانند .ما بارھا گفته ايم که
اگر متاسفانه منصور حکمت
ديگر در ميان ما نيست ،ياران او
که در اين تاريخ سھيم و شريک
بوده اند ،ھنوز ھستند و ھر
تحريف و دروغی را بر سر
راوی سطحی و فريبکار آن
خراب می کنند .بارھا ھشدار داده
ايم .اجازه نميدھيم که نام منصور
درخشان
فعاليت
حکمت،
مارکسيستی – کمونيستی او و
تاريخ جنبش و حزب کمونيست
کارگری را گل آلود کنند.
اين يک واقعيت انکار ناپذير است
که راويان يک واقعه معين ،در
بازگويی آن واقعه ،خواسته يا
ناخواسته ،ذھنيت خويش را دخيل
می کنند .لذا تعابير انسان ھای
مختلف از يک واقعه با يکديگر
کم و بيش متفاوت است .تاريخ
نگاری نيز در سطحی ماکرو و
اجتماعی از ھمين قانونمندی
پيروی می کند .نگرش
ايدئولوژيک و طبقاتی مورخ بر
تاريخ نگاری تاثير می گذارد.
تاريخی که فاتح می نويسد با
تاريخ شکست خورده متفاوت و
بعضا مغاير است .دو نمونه مھم
روايت ھای متفاوت از يک
واقعه ،تاريخ چگونگی شکل
گيری و روند جنگ ھای جھانی
اول و دوم است .مورخ
مارکسيست و بورژوا دو روايت
کامال متفاوت از اين واقعه ارائه
می دھند .اين برای يک

مارکسيست حکم الفبا را دارد.
اما تاريخ نگاری فقط بيان تعابير از
داليل و چگونگی شکل گيری يک
واقعه نيست .بيان فاکت يک وجه
مھم تاريخ نگاری است .اگر برخی
فاکت ھا را ميتوان به اشکال مختلف
تعبير کرد ،فاکت ھای ديگر آن
چنان روشن و کنکرت اند که ھيچ
مورخ جدی نميتواند آنھا را آنطور
که ھست بيان نکند .اين وجه از
تاريخ نگاری موضوع بحث اين
نوشته است :تحريف واقعيات و
فاکت ھای کنکرت ثبت شده،
ھمچون کنده کاری بر سنگ.
ھر فردی مخير است ھر کسی را
بعنوان ليدر فکری – سياسی خود
انتخاب کند .مخير است که پيکره او
را طال بگيرد و روزی صد بار
دور آن طواف دھد .اين انتخاب
فردی – طبقاتی ھر فرد و حزبی
است .اما ھيچکس حق ندارد تاريخ
مبارزه و نقش منصور حکمت و
جنبش و حزبی که با کار شبانه
روزی شکل داد و ساخت ،تحريف
کند .درست است که اکنون دوره
تکنولوژی ديجيتال است و ميتوان
تصاوير را به ھر شکلی که
ميخواھيم تغيير دھيم ،تصوير کسی
را از جايی حذف کنيم و عکس کس
ديگری را در آنجا قرار دھيم .اما
کاراکترھای زنده آن تاريخ ،عکس
واقعی آن دوره را در مقابل چشمان
مردم قرار خواھند داد .البته بايد
اذعان کرد که اين کار تازگی ندارد
و يک نمونه معروف آن ،حذف
عکس تروتسکی در کنار پوديوم
سخنرانی لنين توسط استالين است.
دردناک است ،اما واقعيت دارد .در
اين چند سال اخير عناصری تالش
کرده اند تاريخ جنبش و حزب
کمونيست کارگری را تحريف کنند.
نقش خود را بزرگ کنند و کسانی
را از اين تاريخ حذف کنند .اين
اعتشاش تا آنجا پيش رفته است که
از آن حزب کمونيست کارگری ای

که منصور حکمت ساخت و
بمدت ده سال ،تحت رھبری
وی ،يک تاريخ افتخارانگيز
کمونيستی را به نام خود در
تاريخ جنبش کمونيستی -
کارگری بين المللی ثبت کرد،
ديگر چيزی بجز اسم باقی نمانده
است.
حزب کمونيست کارگری را به
دنبالچه اکس مسلم بدل کردند،
حزب کمونيستی طبقه کارگر را
به يک حزب چپ راديکال
سرنگونی طلب تنزل دادند.
فرھنگ و تمدن بااليی که توسط
منصور حکمت بر اين حزب
حاکم بود را به لجن پاشی "جدل
آنالينی" پيشکش کردند .تحريف
شخصيت،
ترور
کردند.
باندبازی ،محفليسم ،تبليغات
توخالی دھان پرکن پوچ را به
سبک کار و فعاليت روزمره
حزب بدل کردند .به تصاوير
بسياری از کادرھای کمونيستی
که در کنار منصور حکمت
شبانه روز برای حزب و جنبش
کمونيست کارگری تالش کرده
بودند ،گل پاشيدند .نام و نقش
شان را از تاريخ حزب حذف
کردند .در رھبری فعلی اين
حزب از کادرھايی که از اولين
روزھای تاسيس حزب به آن
پيوستند و ثابت قدم در حزب
فعاليت کردند ،بجز يکی دو نفر
کسی باقی نمانده است.
کاريريست ھا ميدان دار شدند،
تاريخ دروغين ساختند ،باند
بازی کردند ،گل پاشيدند تا
رھبرشوند و جای خود را در
کنار رھبر محکم کنند.
ميتوان از تمام اينھا عبور کرد.
نقد کرد و کوشيد کمونيسم
کارگری منصور حکمت را از
زير اين آوار بيرون کشيد .اما
زمانی که ميکوشند ،کاسبکارانه
و مذبوحانه تاريخ حزب و نقش
منصور حکمت را تغيير دھند و

تحريف کنند ،گذشت جايز نيست.
موظفيم اين تحريفات را افشاء
کنيم .کمونيسم کارگری اين را از
ما طلب می کند .اگر ساکت
بنشينيم ،ما نيز در پروسه تحريف
تاريخ سھيم خواھيم بود.
به يک نمونه اخير و درخشان
تحريف تاريخ از زبان مصطفی
صابر ،رئيس دفتر سياسی ح ک
ک توجه کنيد:
"اگ ر کس ی م ي خ واھ د
تص وي ر واق ع ی از
مارکسی که ب رم ي گ ردد
داشته باشد بايد به نمون ه
ايران دقت کند .در س ال
 ) 57س ال 1979
ميالدی( وقتی ک ه دوره
م د ب ودن م ارک س
دس ت ک اری ش ده و
سوسياليسم و کم ون ي س م
ب ورژواي ی روب ه پ اي ان
ميگذاش ت ) و در واق ع
 10س ال ب ع د از آن ب ا
س ق وط ش وروی ت م ام ا
پ اي ان ي اف ت( ت ازه
مارکس واقعی ،م ارک س
ک ارگ ری در اي ران
سرب ل ن د ک رد .ب ازگش ت
مارکس واقعی در اي ران
را م ا اس اس ا م دي ون
انقالب  57بوديم که طی
آن طبقه کارگر به مث اب ه
س ت ون ف ق رات ان ق الب
و يک قدرت اجت م اع ی
سر بلند کرد  .و ھمچنين
مديون منصور ح ک م ت
ح م ي د
و
ت ق واي ی ) "...ج وان ان
کمونيست شم اره ٣٧۴
 ،خ ط ت اک ي د از م ن
است(.
اين تحريف تاريخ يکی از آن
ھايی
نمونه
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بيان حقايق تاريخی يک وظيفه
کمونيستی...
نيست که بگوييم خوب تعابير و
نگرش ھای متفاوت بر روايت
تاريخ تاثير گذاشته است .اين يکی
از آن نمونه ھای برجسته تحريف
در فاکت نگاری است .دوست و
دشمن کمونيسم بر نقش منصور
حکمت در احياء مارکسيسم و
بيرون کشيدن مارکسيسم از زير
آوار تعابير بورژوايی از کمونيسم
اذعان دارند .اين مساله ربطی به
تعابير مختلف و نگرش ھای
مختلف ندارد .يک کوه سند
موجود است .ادبيات مارکسيستی
که توسط منصور حکمت نوشته
شده است سند صحت اين ادعا
است .در اينجا پراتيک
کمونيستی ،و رھبری سازمانی با
بصيرت ،کمونيستی و انسانی
منصور حکمت را به کناری می
گذاريم .صرفا به اسناد تئوريک و
سياسی او اشاره داريم.
فعاليت تئوريک و سياسی منصور
حکمت به دو دوره مارکسيسم
انقالبی و کمونيسم کارگری در
سه تشکيالت اتحاد مبارزان
کمونيست ،حزب کمونيست ايران
و حزب کمونيست کارگری ايران
تقسيم ميشود) .بگذريم که اين
رفقای سابق به اين تفکيک شديدا
معترضند! و فعاليت تئوريک و
سياسی منصور حکمت را يک
خطی می بينند .حتی اثر مھم
"تفاوت ھای ما" را از بايگانی
بيرون نمی آورند ،زيرا خود او
بر تمايز کامل دو جنبش
مارکسيسم انقالبی و کمونيسم
کارگری تاکيد می کند .چرا؟ چون
اين تفکيک را تالشی برای
کوچک کردن نقش حميد تقوايی
تصور می کنند .به مباحث انحمن
مارکس و کنگره اول منصور
حکمت در مورد حکمتيسم و
جدال ھای علی جوادی و من با
حميد تقوايی رجوع کنيد (.به
ادبيات تئوريک مارکسيستی ای
که موجب احياء مارکسيسم و
کمونيسم کارگری شد ،نگاھی
بياندازيم .اسناد موجود است.

 -1مارکسيسم انقالبی :اسناد
درخشان مارکسيستی اين دوره تماما
توسط منصور حکمت فرموله و به
رشته تحرير درآمده است .به سايت
حکمت -آرشيو عمومی رجوع کنيد،
به يمن زحمت خسرو داور
انتشارات سازمان اتحاد مبارزان
کمونيست اسکن شده و موجود
است .ميتوان فعاليت مارکسيسم
انقالبی و ا م ک را عمال به دو
دوره تقسيم کرد .دوره اول از زمان
تشکيل تا کنگره اول؛ دوره دوم پس
از کنگره تا تشکيل حزب کمونيست
ايران.
الف( از  1357تا  1361حتی
يک نوشته از حميد تقوايی در
بسوی سوسياليسم نشريه
تئوريک – سياسی ا م ک
انتشارات
ندارد.
وجود
درخشان ديگر ،اسطوره
بورژوازی ملی مترقی،
دورنمای فالکت و اعتالی
انقالب ،نظرى به تئورى
مارکسيستى بحران ،کمونيست
ھا و جنبش دھقانى پس از حل
امپرياليستى مساله ارضى در
ايران ،جبھه ھاى اصلى نبرد
طبقاتى در شرايط کنونى و
غيره ھمه محصول فعاليت
تئوريک منصور حکمت است.
اگر اشتباه می کنيم ،خوشحال
ميشويم آقای صابر به ما تذکر
دھند .نقش حميد تقوايی در اين
دوره در مارکسيسم انقالبی و
اتحاد مبارزان کمونيست چه
بود؟ ايشان به گفته ھر فردی
که در اين دوره حضور و نقش
داشت ،يک مروج برجسته
تئوری ھای مارکس و منصور
حکمت بود .خود ايشان پيش
از اينکه در اين مقام بالمنازع
قرار گيرد ،بارھا اين مساله را
با افتخار اعالم کرده بود.
بمنظور ممانعت از ھر نوع
سوءتعبير ،بايد اعالم شود که
ھيچکس نقش برجسته ايشان و
صدھا کمونيست انقالبی ديگر
که روزمره برای گسترش

مارکسيسم فعاليت کردند را
منکر نميشود .روشن است
که مارکسيسم انقالبی،
مارکسيسم و تئوری ھای
منصور حکمت بدون
فعاليت اين دسته از
کمونيست ھا نميتوانست اين
چنين گسترده شود و اين
نقش تعيين کننده و متحول
کننده را ايفاء کند .اما مساله
احياء مارکسيسم ،بيرون
کشيدن مارکسيسم از زير
آوار تعابير بورژوايی ،يک
نقش معين تئوريک،
سياسی و رھبری فکری را
نياز داشته و دارد .اين وجه
است که جنبش کمونيستی
مديون منصور حکمت
است و تالش برای قاچاق
کردن يک اسم ديگر در اين
رديف را فقط ميتوان
تحريف تاريخ ناميد.
ب( کنگره اول اتحاد
مبارزان کمونيست يک
لحظه مھم تاريخی در
جنبش کمونيستی ايران و
اولين بروز آشکار و
تئوری
شده
فرموله
کمونيسم کارگری است.
مبحث سبک کار کمونيستی
در اين کنگره يکی از
دستاورد ھای درخشان
جنبش کمونيستی و آغاز
فرموله کردن مباحث
کمونيسم کارگری است.
اسناد اين کنگره موجود
است .منصور حکمت و
حميد تقوايی در اين کنگره
در دو قطب مقابل قرار
داشتند .منصور حکمت
بخش مھمی از مبحث سبک
کار کمونيستی خود را در
مقابل بحث حميد تقوايی
فرموله کرد .نگرش حميد
تقوايی از فعاليت و سبک
کار کمونيستی فعاليت چپ
راديکال معطوف به
سرنگونی طلبی بود .ھمان
شيوه فعاليتی که اکنون بر
ح ک ک حاکم است.
نوارھای اين کنگره و اسناد
آن موجود است .در بسوی
سوسياليسم شماره  5منتشره
در بھمن  61اولين مقاله
حميد تقوايی را در اين
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نشريه مشاھده می کنيم.
"حلقه اصلی در نقد سبک
کار پوپوليستی" تلخيص
سخنرانی ايشان در کنگره.
اين سخنرانی مبين اين نکته
است که ايشان پذيرفته نگرش
شان غيرکمونيستی بوده است
و بحث سبک کار کمونيستی
را درک کرده و اکنون
ترويج ميکند.
 -2دوره فعاليت در حزب
کمونيست ايران از شھريور
 1362تا آذر  .1370طی اين 8
سال مھمترين مباحث سبک کاری
کمونيسم کارگری توسط منصور
حکمت فرموله و تبيين شد:
سياست سازماندھی ما در ميان
طبقه کارگر ،حوزه ھاى حزبى و
آکسيونھاى کارگرى -درباره
اھميت آژيتاتور و آژيتاسيون
علنى ،عضويت کارگری و غيره.
مباحث مربوط به شوروی و
انتشار بولتن ھای شوروی نيز در
ھمين دوره شکل گرفته است.
تحليل دليل شکست انقالب اکتبر و
پاسخ کمونيستی به مساله شوروی
و مبحث دولت در دوره ھاى
انقالبى در زمره مھمترين
دستاورد ھای کمونيسم معاصر
است .بحث ھای مربوط به سبک
کار کمونيستی ،مباحث مربوط به
تعيين استراتژی کمونيستی در
کردستان و مبارزه نظامی از
مباحث مھم مبارزه سازمانيافته
کمونيستی است .تا آغاز سمينار
ھای کمونيسم کارگری و تشکيل
خط متمايز کمونيسم کارگری
درون حزب کمونيست ايران،
مباحث فوق از مھمترين
و
کمونيستی
دستاوردھای
مارکسيستی است .در اين عرصه
نيز نشانی از حميد تقوايی وجود
ندارد.
سمينارھای کمونيسم کارگری که
به شکل گيری يک جنبش کامال
متمايز از نظر تئوريک ،سياسی و
سازمانی انجاميد يک نقطه عطف
مھم مبارزه کمونيستی – کارگری
است .منصور حکمت اين مباحث
را طرح و تبيين کرد .تشکيل
فراکسيون کمونيسم کارگری در
اين مقطع تالشی سازمانی برای
جا انداختن خط
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بيان حقايق تاريخی يک وظيفه
کمونيستی...
کمونيسم کارگری ،حاشيه ای
کردن جريان مرکز که قوی ترين
گرايش درون حزب کمونيست
ايران بود و شکل دادن به
کمونيسم کارگری سازمان يافته و
تحزب يافته بود .در اين مقطع
حميد تقوايی در ميان رھبری
حزب کمونيست ايران به خط
مرکز تعلق داشت .در اسناد
ميتوان چندين نقدی که منصور
حکمت به سياست ھای رھبری،
بويژه حميد تقوايی کرده است را
مشاھده کرد.
بارھا در مورد دليل تشکيل و
نقش کانون کمونيسم کارگری از
منصور حکمت در جلسات و در
حاشيه جلسات سوال شده است.
حکمت اين کانون خيلی زود برای
خود او به زير سوال رفته بود.
بطور واقعی کسی بغير از
منصور حکمت اين خط و گرايش
را در عرصه ھای مختلف
نمايندگی و رھبری نمی کرد .اما
عدم حضور عناصر رھبری
حزب در اين کانون بھرحال
بيانگر دوری آنھا از اين خط و
تعلق شان به سانتر بود .حميد
تقوايی در حزب کمونيست ايران
به خط سانتر تعلق داشت ،اگرچه
مانند بسياری ديگر در فراکسيون
عضويت داشت.
 -3تشکيل حزب کمونيست
کارگری تا زمان مرگ منصور
حکمت .نقش حميد تقوايی در
حزب کمونيست کارگری بسيار
حاشيه ای بود .اين از فاکت ھای
پنھان يا مباحث خصوصی نيست
که ما اينجا مطرح می کنيم .از
فاکت ھای روشن و ثبت شده
حزب است و خود او نيز بارھا به
اين امر اشاره کرده است .در
کنگره اول حزب ايشان حتی
نماينده رسمی نيز نبود .بعنوان
ناظر در کنگره شرکت داشت .به
و
انترناسيونال
نشريه
انترناسيونال ھفتگی رجوع کنيد تا
نقش ايشان را درسياست گذاری
حزب ببينيد.

با فعال شدن و جان گرفتن جنبش
سرنگونی ،حميد تقوايی بھمراه
تعدادی ديگر از کادرھای قديمی
ساکت و منزوی ،فعال شد .طرح
شعار جمھوری سوسياليستی )که او
بصورت "جمھوری سوسياليستی
ايران" فرموله کرده بود( اولين
دخالت فعال ايشان در طرح سياست
حزبی است .اين شعار در متنی از
استدالالتی مطرح شد که با نقد شديد
عموم اعضای کميته مرکزی وقت،
بخصوص منصور حکمت روبرو
شد .در پلنوم نھم يک جلسه طوالنی
به اين مبحث اختصاص يافت و تمام
ساختمانی که ايشان اين شعار را بر
آن بنا کرده بود ،به زير کشيده شد.
در پلنوم دھم بود که اين شعار بدون
ھيچيک از آن توضيحات،
استدالالت و احکام به تصويب
رسيد) .در اين مورد به نامه ای که
منصور حکمت به حميد تقوايی و
فاتح شيخ در رابطه با مصاحبه ای
پيرامون اين شعار در نشريه ايسکرا
نوشته است ،توجه کنيد(.
لحظه ديگر ،مبحث سلبی – اثباتی
است .بدنبال احکام و استدالالت نقد
شده و رد شده مربوط به شعار
جمھوری سوسياليستی سميناری در
حاشيه کنگره  3برگزار شد که حميد
تقوايی و منصور حکمت مباحث
خود را در جدل با يکديگر مطرح
کردند .در اينجا نيز مانند بسياری
موارد ديگر ،و کنگره اول ا م ک،
بحث منصور حکمت در نقد و تقابل
با بحث حميد تقوايی شکل گرفت و
فرموله شد.
يک انسان منصف و حقيقت جو به
اين تاريخ مينگرد و آنگاه نقش
انسان ھا را در شکل دادن اين
تاريخ تعيين ميکند .طی اين دوره
انسان ھای برجسته و از خود گذشته
ای برای اين حقايق و پيشروی
کمونيسم مبارزه کردند و بعضا جان
خود را از دست دادند .ياد و جای
ھمگی اين انسان ھا عزيز و گرامی
است .منصور حکمت خود ھيچگاه
برای تعيين سھم قدم پيش نگذاشت.
حتی در اولين سمينار کمونيسم
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کارگری در انجمن مارکس
لندن ،در زمستان  ،2000بسيار
متواضعانه به اين مساله اشاره
کرد که بررسی اين تاريخ برايش
کار آسانی نيست ،چون 99
درصد اين آثار متعلق به خود او
است .ميگويد اگر کس ديگری
بغير از وی اين کار را انجام
ميداد ،کار بسيار آسان تر می
بود.
اما متاسفانه کسان ديگری که
اکنون دارند تاريخ نگاری
ميکنند ،نه تنھا به سطحی ترين
شکل به اين کار مبادرت می
ورزند ،بلکه با نيتی چاپلوسانه
بجای بيان تاريخ به تحريف
تاريخ دست زده اند .اگر اين
روش ادامه يابد و به باور
شخص و دور و بری ھا بدل
شود ،آنگاه داستان معروف
امپراطور بدون لباس تکرار
ميشود .ھيچ کمونيستی نميخواھد
که کمونيسم و شخصيت ھای
کمونيستی اين چنين موضوع
طنز و مضحکه قرار گيرند.
ھر کس که به اين تاريخ دينی
احساس می کند ،ھر کمونيستی
که در کنار منصور حکمت
مبارزه کرده است ،ھر آن کسی
که ھمان صحبت منصور حکمت
را در ابتدای کنفرانس کمونيسم

کارگری در انجمن مارکس شنيده
باشد و به حقيقت متعھد باشد ،بايد
در مقابل اينگونه تحريفات تاريخ
بايستد .اين تاريخ نگاری برای
جايزه دادن به کسی نيست .در اين
تاريخ نگاری شاگرد اول يا ملکه
زيبايی تعيين نمی کنند .گفتن و
ثبت حقيقت برای پيشبرد کمونيسم
کارگری تعيين کننده است .شما که
نقش حميد تقوايی را ھمرديف
منصور حکمت در احيای
مارکسيسم و بيرون کشيدن
مارکسيسم از زير آوار ارزيابی
می کنيد ،کدام اثر جاودانه ايشان
را به کارگر کمونيست برای
مطالعه معرفی ميکنيد؟ مباحث
کليدی مارکسيستی اين سی سال،
چه در عرصه تئوريک ،چه
سياسی و سبک کاری متعلق به
منصور حکمت است .با اعالم اين
حقيقت ،نقش ھيچکس کوچک
نميشود .ھر کس جايگاه خود را
در اين تاريخ دردناک و مشقت بار
دارا است .کمونيسم کارگری به
اين نقش ھا ارج ميگذارد .ممکن
است تصور شود که دھان بستن
نشانه تواضع ،برابری طلبی
کمونيستی ،آرمانخواھی ،بی
توجھی به جاه و مقام و لذا واال تر
است .به ھيچ وجه چنين نيست.
افشاء و بيان حقيقت در مقابل
تحريف تاريخ و دروغ نگاری
وظيفه و رسالتی است که بدوش ما
بازماندگان اين تاريخ قرار دارد*.

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 .بيط رف ن ي س ت،
جانبدار است .مدافع ح ق ي ق ت ،آزادی ،ب راب ری ،ش ادی ،رف اه و
سعادت انسانھا است .م ا ب رای ي ک ج م ھ وری س وس ي ال ي س ت ی
مبارزه ميکنيم .لطفا روز و زمان پ خ ش اي ن ب رن ام ه ھ ا را ب ه
اطالع ھمه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد.

از سايت حزب ديدن کنيد؛
www.wupiran.com
www.for-abetterworld.com
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بحران در رنو فرانسه،
بحران در پارس خودرو!

ايتکوپرس ايران خودرو؛
 ١١٠کارگر ديگر اخراج ميشوند!

بحران جھانى سرمايه داری جھانی از جمله توقف توليد و
رکودی که گريبانگير مراکز توليدی رنو در فرانسه و برخی
کشورھای اروپايی شده است و دامنه آن تا کشورھائی چون
ترکيه ھم سرايت نموده است ،بناچار شامل خط توليد خودرو
رنو ال  90در ايران ھم شده است .الزم به ذکر است که ايران
خودرو براى توليد پژو در ايران با رنو فرانسه قرارداد دارد.

بنا به خبر دريافتى ،در ادامه سياست اخراج و بيکار سازی کارگران قديمی و
استفاده از کارگران جديد تحت شرايط کاری سخت تر با دستمزدھا و مزايای
پايين تر ،مسئولين ايران خودرو تصميم به اخراج  ١١٠نفر از کارگران
قراردادی سايت يک ايتکوپرس نموده اند .ھم اکنون اسامی اين  ١١٠نفر کارگر
تعيين و از طريق بلوری ،مدير توليد و چھره منفور ضد کارگری ،به کارگران
اعالم شده است .ھريک از اين کارگران دارای  ١الى  ۵سال سابقه کار ھستند و
قرارداد کاريشان يکساله يعنی تا پايان سال جاريست .بلوری به کارگران اعالم
نموده "از ھم اکنون به فکر کار و جايی برای خود باشيد .در پايان سال با اتمام
قراردادھا ھيچيک از شما در اينجا جايی نداريد!"

طی يکماه گذشته خط توليد خودرو رنو ال  90در کارخانه
پارس خودرو به دليل عدم واردات قطعات مونتاژ از فرانسه به
ايران بطور کامل به حالت تعطيل درآمد .طی يکماه جارى
 1200نفر از کارگران اين بخش فقط در محل کار حاضر
ميشدند بدون آنکه کاری انجام دھند .در ھفته اخير طی واردات
بسيار محدودی که صورت گرفته دوباره خط توليد خودرو رنو
ال  90شروع شده است.
بنا به بحثھائى که ميان مسئولين پارس خودرو بوده و گوشه
ھائى از آن به گوش کارگران رسيده و ھم اکنون در ميان
کارگران دھان به دھان ميچرخد ،مسئولين پارس خودرو تصميم
دارند در صورت ادامه بحران و تعطيلی کارخانه جات رنو در
فرانسه و اروپا و عدم واردات قطعات مونتاژی به ايران ،خط
توليد خودرو ال  90را تعطيل و  1200نفر کارگر قراردادی
اين بخش را نيز که ھريک از آنان از  2تا  5سال سابقه کار
دارند از کار اخراج نمايند.
بحران جھانى سرمايه دارى برخالف اظھارات اوليه برخى از
سران جمھورى اسالمى بسرعت شامل سرمايه دارى ايران از
طرق مختلف شد .بحران جھانى ،بحران ھمه جانبه رژيم
اسالمى را تشديد ميکند .سرمايه دارى در پاسخ به بحران
اقتصادى تنھا راھى که ميشناسد رجوع به جيب طبقه کارگر
است .بيکارسازى ،اخراجھاى وسيع کارگران ،انجماد دستمزدھا
و در موارد زيادى کاھش آن ،تغييرات اساسى در خدمات
عمومى و اجتماعى به ضرر جامعه و شھروندان کم درآمدتر ،و
در يک کالم ھجوم به معيشت طبقه کارگر و ولخرجى از جيب
آنھا به نفع سرمايه داران سياست کالسيک آنھاست .اين سيات
مستقل از اينکه سکاندار سرمايه معمم يا مکال است ،بورکرات
يا دمکرات ،مونارشيست يا مذھبى است ،تفاوتى نميکند .سھم
اين بحران براى طبقه کارگر ايران فقر و محروميت و بيکارى
و گرسنگى شديدتر است.

يکی از کارگرانی که او نيز جزو ليست جديد اخراج است ميگفت :به قول ما
کارگران در اينجا وقتی سابقه ات زياد ميشود ،می گوييم طرف وارد خط قرمز
شده است! اين يعنی ديگر تورا نميخواھند ،به دردشان نميخوری ،بيرونت می
کنند! بايد ھمراه با خانواده ات به سوی آينده ای پر از فقر و بيکاری با رنج بيشتر
وارد شوى .اين در حاليست که ھر روز مشغول استخدام اند ولى ما را اخراج
ميکنند!
سايت يک ايتکو پرس مجموعه اصلی پرسی ايران خودرو با بيش از  ١۵٠٠نفر
کارگر قراردادی سفيد امضا يک طرفه و پايه دستمزد  ٢١٩ھزار تومانی است.
کارگران اين مرکز در  ٣شيفت کاری سنگين و خطرناک کار ميکنند .ايتکو پرس
در جاده کرج قزوين واقع است.
ليست اخراجھاى جديد در ايتکوپرس و پارس خودرو و بخشھاى ديگر مجموعه
صنعتى ايران خودرو ،نشان ميدھد که وعده ھاى منوچھر منطقى و ديگر سرمايه
داران ايران خودرو در جشن ضد کارگريشان در پايان ماه رمضان چقدر پوچ
بوده است .اکثريت عظيمى از کارگران ايران خودور به اين وعده ھا توھمى
نداشتند چون عملکرد اين حضرات را در دوره اعتصاب و بعد آن ديده بودند و
اين سود پرستان ضد کارگر را خوب ميشناسند .بحران اقتصادى دنياى سرمايه
دارى بدون ترديد روى صنايع مھم ايران و سطح توليد و بازار فروش آنھا
تاثيرات جدى ميگذارد .اين موضوع بھانه اى ديگر به دست کارفرمايان و دولت
اسالمى شان ميدھد که تعرض به زندگى کارگران را تشديد کنند .ھدف روشن آنھا
اينست که با فقيرتر کردن کل طبقه کارگر و ارزان تر تمام کردن ھزينه بازتوليد
کارگر ،سودشان را تامين کنند .کارگران ايران خودرو که اھرم قوى و تعيين
کننده اى در دست دارند ،تنھا ميتوانند با ايجاد يک ھمبستگى وسيع و سياست دفاع
از حقوق و امنيت شغلى کل کارگران با اين روند مقابله کنند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١١آبان  ١ – ١٣٨٧نوامبر ٢٠٠٨

طبقه کارگر ايران درعين حال اين فرصت را بدست آورده است
که در متن بى اعتبارى عمومى سرمايه دارى در جھان و
ھمينطور بى اعتبارى راه حلھاى اپوزيسيون بورژوائى ايران،
آلترناتيو کارگرى را بميدان بياورد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١١آبان  ١ – ١٣٨٧نوامبر ٢٠٠٨

کارگران ،کمونيستھا!
به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد! اين حزب شماست!
ما براى سرنگونى جمھورى اسالمى ،امحا نظام سرمايه دارى،
برقرارى يک حکومت کارگرى و يک جامعه خوشبخت و آزاد
و مرفه براى ھمگان تالش ميکنيم!

صفحه ١٨

يک دنياى بھتر

شماره ٧۴

عليه گرانى و فقر!
وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر
 - ١گسترش فقر و فالکت،
گرسنگى و سوتغذيه ،گرانى
سرسام آور و ناتوانى اکثر
مزدبگيران جامعه از تامين
نيازھاى پايه اى خويش ،گسترش
بيکار سازيھا و اخراج گسترده
کارگران ،افزايش کار قراردادى
و سفيد امضا ،گسترش وسيع
شرکتھای پيمانی که کمترين
دستمزدھا را به کارگر
ميپردازند ،فقدان سيستم رفاه
اجتماعى و عدم دسترسى مکفی
به بھداشت و درمان و آموزش و
مسکن ،جامعه را در آستانه يک
بحران عميق سياسى و اجتماعى
قرار داده است .در شرايطی که
فقر و گرانى کمر مردم را خرد
کرده است ،و مردمى ناراضى و
منزجر ھر روز بيشتر قربانى اين
شورش
ميشوند،
اوضاع
گرسنگان عليه وضع موجود يک
چشم اندازى واقعى است .وظيفه
فورى جنبش کمونيستى کارگران،
سازماندھى اين پتانسيل اعتراضى
طبقه کارگر و مردم زحمتکش و
تبديل آن به جنبشى خودآگاه و
انقالبى عليه سرمايه دارى و نظام
اسالمی حاکم است.
- ٢با تشديد گرانى و گسترش
فقر و بروز پيامدھا و مصائب
اجتماعى ناشی از آن ،جناح ھاى
مختلف بورژوائى تالش ميکنند
يکديگر را مسبب اين اوضاع
فاجعه بار قلمداد کنند .تز مقابله با
"مافياى اقتصادى" ،نقد به
"واردات بى رويه" ،سياست
"حمايت از توليدات داخلى" و کال
ديدگاھھاى ناسيوناليستى و
پروتکشنيستى ،نه نسخه اى براى
درمان اين اوضاع بلکه تالشى
آگاھانه براى خارج کردن مسبب
واقعى اين وضعيت ،يعنى نظام
سرمايه دارى و کل حکومت
مرتجع اسالمى از تيررس
تعرض و اعتراض کارگران و
مردم گرسنه است .در عين حال
طرح اين سياستھا تالشی برای
پاسحگويی به فشار پائينى ھا از
جانب باالئى ھا است که به سھم
خود به جدال درون حکومتى

برسر کنترل اوضاع و نفس بقاى
حکومت دامن ميزند .جمھوری
اسالمی نه ميخواھد و نه ميتواند اين
اوضاع را تخفيف دھد .تحميل فقر و
فالکت يک سياست رژيم اسالمی
برای بزانو درآوردن کارگران و
مردم زحمتکش است.
- ٣نه فقط جمھورى اسالمى،
بلکه ديگر نيروھاى بورژوائى
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای
براى نابودی فقر ندارند .اپوزيسيون
پرو غرب نه تنھا وعده بھبود اين
اوضاع را نميدھد ،بلکه چند نسل از
کارگران را به جان کندن براى
بازسازی سرمايه دارى و
"خرابيھاى ناشى از عملکرد
حکومت اسالمى" فرا ميخواند.
جريانات ملى-اسالمى اپوزيسيون
مسئله فقر و گرانى را ابزارى در
خدمت جنگ جناحى می بينند و
عموما سياستھاى ناسيوناليستى را
مطرح ميکنند .برخی از جريانات
"چپ رايکال" يا گسترش فقر را
ابزارى در خدمت شورش و
عصيان مردم عليه رژيم تلفی
ميکنند يا با طرح سياستھاى
آنارکوپاسيفيستى از سازماندھى
توده اى و کارگرى عليه فقر طفره
ميروند .حزب اتحاد کمونيسم
کارگرى مبارزه عليه فقر و فالکت
و گرانى را مبارزه اى حياتى عليه
نظام سرمايه دارى و حکومت
اسالمی و جزيی از مبارزه بيوقفه
براى بھبود دائمى معيشت طبقه
کارگر و مردم ميداند .بدرجه اى که
طبقه کارگر و جنبشھاى اعتراضى
بتوانند حاکميت سرمايه و رژيمشان
را در تحميل فقر و فالکت بيشتر
عقب برانند ،به ھمان درجه شرايط
براى سرنگونى رژيم اسالمى و
برپائى يک انقالب عظيم کارگرى
عليه وضع موجود فراھم تر ميشود.
- ۴حزب اتحاد کمونيسم
کارگرى و جنبش سوسياليستى طبقه
کارگر ،نظام سرمايه داری را
مسبب مستقيم فقر و فالکت و
بيکارى و گرانى و گرسنگى و
مصائب اجتماعى ناشى از آن

ميداند .رژيم اسالمى ،حکومت
مشتى کانگستر سياسى -نظامى
و باندھاى اقتصادى مافيائى است
که بر تمام امکانات جامعه چنگ
انداخته اند .مساله اين نيست که
اقتصادى"
"مافياى
گويا
نميگذارد دولت کارش را بکند و
نتيجتا اين وضعيت پيش آمده
است .اين حکومت مافيايی
سرمايه و اسالم در ايران است.
سران رژيم اسالمی خود از
مافياى
سران
بزرگترين
اقتصادى در ايران ھستند.
کارگران و مردم گرسنه دراين
جدال نبايد به دنبالچه کشمکش و
رقابت بخشھاى مختلف سرمايه
تبديل شوند .کمونيسم و طبقه
کارگر بر استقالل طبقاتى اش از
سرمايه و جناحھاى دولتى و غير
دولتى بورژوازی ،بر جنبش و
راه حل مستقل اش ،و بر
مطالبات و نيازھاى فورى خود
و اکثريت عظيم مردم در مقابله
با اين اوضاع تاکيد ميکند.
مبارزه عليه فقر ،در عين حال
که مبارزه اى براى رفع
نيازھاى فوری کارگران و مردم
است ،درعين حال جبھه مھمى
از مبارزه عليه حکومت و قدرت
سياسى و اقتصادى سرمايه در
ايران است .اين دوره اى است
که بيش از ھر زمان کارگر و
اعتراض و مطالبات کارگرى
جايگاه مھمترى در سياست و
نگرش و سمتگيرى سياسى توده
مردم مخالف رژيم اسالمى پيدا
ميکند.
- ۵مبارزه و اعتراض عليه
اين شرايط دھشتناک يک
واقعيت انکار ناپذير است.
اعتراض و شورش عليه
وضعيت موجود يکی از اشکال
محتمل اعتراض در چنين
وضعيتی است .اما در اين
شرايط مخاطراتى مبارزات طبقه
کارگر و جنبش آزادی و برابری
و رفاه را تھديد ميکند که
کمونيسم و کارگران پيشرو و
سوسياليست بايد آنھا را بشناسند
و راه حل واقعى و عملى در

مقابل آن ارائه دھند .واقعيت
اينست که شورش عليه فقر و
گرسنگى ،بدون سازمان و بدون
رھبرى و بدون تشکل و آمادگى و
افق روشن سياسى در مقياس
سراسرى ،به تحرک و اعتراضى
کور تبديل ميشود .نتيجه چنين
وضعيتى ،عليرغم حقانيتى که
دارد ،سرکوب و شکست است.
ارکان سياست و تاکتيک حزب در
مواجھه با اين اوضاع ،متشکل
کردن توده طبقه کارگر و مردم
گرسنه عليه فقر و فالکت ،ترسيم
افق و سازمان و رھبرى ،بعنوان
سه رکن مھم تضمين پيشروى و
پيروزى است .تبديل شورش کور
به شورش آگاھانه و سازماندھی
اعتراض عليه وضعيت موجود
درگرو تامين اين سه رکن اساسى
است.
- ۶کمونيسم و طبقه کارگر بايد
در راس مبارزه عيله فقر و
گرسنگى و وضعيت فالکتبار
اقتصادی قرار گيرند .در اين
مبارزه يک ھدف استراتژيک ما
خارج کردن کنترل پروسه توليد و
توزيع کاالھا و اقالم مورد نياز
پايه ای مردم از مکانيزم و تسلط
بازار است .دسترسی و
برخورداری از غذا و آموزش و
بھداشت و سالمتی ،نه يک امتياز
ويژه طبقات دارا ،بلکه حق پايه
ای ھمگان و ھدف عمومی ما در
اين مبارزه است .ھر انسانی به
محض چشم گشودن به اين جھان
بايد از تمامی نيازھای انسانی
برخوردار شود .از اينرو مبارزه
برای وادار کردن دولت سرمايه به
دادن سوبسيد به اقالم مورد نياز
زندگی مردم و تامين بيمه ھای
اجتماعی رکن ديگر سياست
ماست .ايجاد سازمانھاى توده اى
عليه فقر ،برگزارى مجامع
عمومى کارگری در مراکز مھم
توليد مواد غذايی و نيازھای مردم،
برگزاری مجامع عمومی در
محالت کارگرى و فقر زده،
سازمان دادن ايجاد شبکه ھاى
متنوع عليه گرسنگى و فقر ،شرط
اساسی پيشبرد
صفحه ١٩

يک دنياى بھتر

صفحه ١٩

عليه گرانى و فقر!

جامعه آزاد کمونيستى

وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر...
چنين استراتژی و سياستی است .بايد در ھر گوشه
جامعه پرچمى عليه فقر و فالکت اقتصادی
برافراشت.
- ٧حزب اتحاد کمونيسم کارگرى توجه
پيشروان طبقه کارگر ،رھبران سوسياليست و
کمونيست طبقه ،فعالين اردوى آزادى و برابرى و
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب ميکند .حزب
اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه کارگر و مردم
آزاديخواه را به متشکل شدن و مقابله با موج فقر
و فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه دارى و
حکومت اسالمى فراميخواند!

شماره ٧۴

با اندک تعمقى ميتوان ديد که چگونه جھان سرمايه دارى جھانى وارونه است .رابطه ميان
کاالھا مبناى رابطه ميان انسان ھاست .تالش عظيم و ھر روزه بشريتى که کار ميکند و جھان
را ميسازد ،خود را در سلطه روزافزون سرمايه بر ھستى اش مجسم ميکند .انگيزه فعاليت
اقتصادى ،توليد مايحتاج انسان ھا نيست ،بلکه سود آورى سرمايه است .رشد روزافزون
تکنولوژى و دانش علمى و فنى که کليد سعادت و رفاه انسان است ،در اين نظام به بيکارى و
محروميت ھرچه بيشتر صدھا ميليون کارگر ترجمه ميشود .در جھانى که نھايتا بر دوش
تعاون و تالش جمعى ساخته شده است ،رقابت سلطنت ميکند .آزادى اقتصادى فرد جامه اى
است که بر ناگزيرى حضور ھر روزه اش در بازار کار پوشانده اند ،آزادى سياسى فرد ،بى
حقوقى و بى تاثيرى سياسى واقعى اش را ميپوشاند و به دولت و حاکميت سياسى طبقه سرمايه
دار مشروعيت ميبخشد .قانون ،اراده و منفعت طبقه حاکم است که بصورت مقرراتى براى
ھمه وضع شده است .از عشق و انسانيت تا حق و عدالت ،از ھنر و خالقيت تا علم و حقيقت،
مقوله اى در جھان سرمايه دارى وجود ندارد که مھر اين وارونگى را بر خود نداشته باشد.
اين دنياى وارونه را بايد از قاعده اش بر زمين گذاشت .اين کار کمونيسم کارگرى است .اين
ھدف انقالب کمونيستى طبقه کارگر است.

مصوب پلنوم سوم حزب
به اتفاق آرا،
ژوئن ٢٠٠٨

ستون آخر ...
به يک ميليون نفر خانه ھای خود را در مدت
کوتاھی از دست داده اند .جنگ عراق يک بار
سنگين بر دوش جامعه است .اين مردم متوقعند.
آيا اوباما ميتواند به جنبشی که شرايط را برای
پيروزی او مھيا کرد ،پاسخی مثبت دھد؟ آيا دامنه
و عمق "تغييرات" مورد نظر اوباما و ھيات
حاکمه آمريکا ھيچگونه روی ھم افتادگی ای با
خواست و اميد مردم دارد؟ آيا اوباما يک مصلح
جديد اجتماعی در پس بحران اقتصادی عظيم
آمريکا به جلوی صحنه آمده است؟ اوباما ،در
غياب نمايندگان مستقيم سياسی مردم ،احزاب و
گرايشاتی که تمام تمايالت آزاديخواھانه و برابری
طلبانه و سوسياليستی مردم را نمايندگی کنند،
اکنون سوار بر اين موج است .اما جامعه ای که
او را از زمين بلند کرده است ،ميتواند او را نيز
زمين زند .واقعيت اين است که ھر گونه بھبودی
در زندگی مردم تنھا و تنھا حاصل جنبشھای
اجتماعی و مترقی و سوسياليستی از پايين است.
اوباما اکنون به اميد و توھم توده ھای وسيعی از
مردم برای تغيير تبديل شده است .طول عمر اين
"اميد" و "توھم" چقدر است؟ حقيقت اين است که
دريايی تغييرات مورد نظر مردم را از تغييرات
مورد نظر اين جناح از ھيات حاکمه آمريکا جدا
ميکند*.

محور اساسى انقالب کمونيستى ،لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد ،و تبديل آن به
دارايى جمعى کل جامعه است .انقالب کمونيستى به تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدھد و نظام
مزد بگيرى را از ميان برميدارد .بازار ،مبادله کااليى و پول حذف ميشوند .بجاى توليد براى
سود ،توليد براى رفع نيازھاى ھمه مردم و براى رفاه ھرچه بيشتر ھمه انسان ھا مينشيند .کار،
که در جامعه سرمايه دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى ناگزير و چشم بسته و فرسوده
کننده براى امرار معاش است ،جاى خود را به فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاھانه مردم براى
ھرچه غنى تر کردن زندگى انسانى ميدھد .ھرکس ،به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به
جامعه انسانى ،به يکسان از کليه مواھب زندگى و محصوالت تالش جمعى برخوردار خواھد
بود .از ھرکس به اندازه قابليتش و به ھرکس به اندازه نيازش ،اين يک اصل اساسى جامعه
کمونيستى است.
نه فقط تقسيم طبقاتى ،بلکه تقسيم حرفه اى انسان ھا از ميان ميرود .کليه قلمروھاى فعاليت
خالقه بر روى ھمگان باز ميشود .شکوفايى ھر فرد به شرط شکوفايى جامعه بدل ميشود.
جامعه کمونيستى جامعه اى جھانى است .مرزھاى ملى و کشورى محو ميشود و جاى آن را
ھويت جھانشمول انسانى ميگيرد .جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون مذھب ،بدون خرافه،
بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و اخالقيات کھنه بر انديشه آزاد انسان ھا.
....

صفحه ٢٠

يک دنياى بھتر

شماره ٧۴

ستون آخر،

آدرس تماس
با مسئولين

انتخابات آمريکا :اميد و توھم برای "تغيير"

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

على جوادى
انتخابات در آمريکا خسته کننده و
خاکستری نيست .حداقل اين بار
نبود .دمکراسی آمريکايی تبحر
بااليی در ايجاد ھياھو پيرامون اين
واقعه دارد .دمکراسی سيستمی
برای دخالت مستمر مردم در
سرنوشت سياسی شان نيست .ھيجان
آنچه که در شرف وقوع بود بيش از
آن بود که بتوان از آن اجتناب کرد.
تمام مفسرين و خبرنگاران و
متخصصين در رسانه ھا جمع
بودند .گزارشات لحظه به لحظه،
پس از اتمام رای گيری در ھر
ايالتی ،تصويری از آنچه که در حال
شکل گيری بود را منعکس ميکرد.
آمارگران بر اساس ترکيبی از آمار
اوليه و سنجش رای دھندگان پيش
بينی ھای خود را قبل از پايان
شمارش آراء ھر ايالتی اعالم
ميکردند .مساله ای که اندازه گيری
ميشد ،تعداد آراء ھر ايالت و بر
اساس آن تعداد آراء نمايندگان ھر
ايالتی بود که به حساب ھر کدام از
کانديداھا گذاشته ميشد .در ھمان
ساعات اوليه که آراء اياالت شمال
شرقی آمريکا اعالم شد ،اوباما در
جلوی صف قرار گرفت.
در گوشه ای ديگر ،در گراند پارک
شيکاگو و زمين ھتلی در فينيکس
جمعيتی برای اعالم نتايج کانديدای
مورد عالقه خود بودند .جمعيت
حاضر در پارک شيکاگو بيش از
ظرفيت بود .بيش از دويست ھزار
نفر تجمع کرده بودند .ازدحام به
اطراف ھم کشيده شده بود .ھنوز
صندوقھای رای گيری در اياالت
غربی و کاليفرنيا بسته نشده بودند،
بر خالف دورانھای گذشته برای
اعالم نتايج انتخابات کسی انتظار
يک شب طوالنی را نداشت.
پنسيلوانيا يک ايالت تعيين کننده در
اين رقابت بود .نتايج اعالم شده اين
ايالت روال شب را روشن کرد.
اعالم نتايج اوھايو نيز عمال ھر

علی جوادی

گونه دريچه ای را برای راست
ترين گرايش طبقه حاکمه بست.
مساله باقيمانده چند و چون و ابعاد
پيروزی اوباما بود .به ميزانی که
خبرگزاريھا واکنشھای جھانی را
احساسات
ميکردند،
منعکس
يکسانی در گوشه و کنار جھان به
نمايش گذاشته ميشد .ھمه در انتظار
بودند .تمايالت روشن بود.
رای گيری در اياالت غربی
آمريکا ،در کاليفرنيا ،اورگان ،و
واشنگتن ،در ساعت  ٨شب به پايان
ميرسيد .برنامه ساز سی ان ان،
گفتگوھای خود با متخصصين را
قطع کرد ،عقربه ساعتی ثانيه ھای
باقيمانده به ساعت  ٨بوقت غرب
آمريکا را نشان ميداد .با گذر ثانيه
ھا و آغاز ثانيه ھای ساعت ٨
خبرگزاريھا بدون آنکه منتظر
شمارش آراء شوند ،نتايج پيش بينی
خود را اعالم کردند .پيش بينی ھا
اوباما را باالی حد نساب  ٢٧٠رای
ايالتی قرار دادند .پس از دويست و
بيست و سه سال از تولد آمريکا،
يک سياھپوست به مقام رياست
جمھوری آمريکا رسيده بود .تاريخ
ورق خورده بود .کشوری که برای
لغو برده داری درگير يک جنگ
خونين ميان ايالتھای جنوبی و
شمالی خود شده بود ،جامعه ای که
تا کمتر از چھل سال پيش سياھان
در بخشھای وسيعی از آن حتی از
حق رای برخوردار نبودند ،اين
تغيير و تحول تاريخی قلمداد ميشد.
ويژگی ھايی انتخاب اوباما را در
آمريکا از دوره ھايی قبلی متمايز
ميکند .ميزان جمعيتی که در اين
انتخابات شرکت کردند ،گسترده تر
از ھميشه بود .ميزان کمک مالی
جمع آوری شده توسط کمپين اوباما
بيش از ھر زمان ديگری بود.
بسياری موفقيت اين کمپين را
مديون نقش سازمانگری و "فعالين
روی زمين" و ھمچنين کاربرد

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

خالق ابزار تبليغاتی و اينترنت ميدانند.
اما يک مساله در پس ذھن ھمه
کسانيکه فرياد شادی شان قابل مشاھده
بود ،مساله نژاد و رنگ پوست و تمام
تبعيض و تحقيری که تاکنون بر اثر
رنگ پوست بر بخشھای وسيعی از
مردم اعمال شده است ،بود .ھنوز
خاطره اردوھای برده داری بر اذھان
بسياری زنده است .بسياری خواھان
دفن اين تاريخ دھشتناک اند .آيا انتخاب
اوباما ميتواند آغاز پايان نژاد پرستی و
تبعيض بر حسب رنگ پوست در
آمريکا باشد؟ شادی ناشی از اميد ھم
اشک و ھم لبخند بر چھره بسياری
آورده بود.
پيروزی اوباما بيش از ھر چيز يک
شکست ھمه جانبه برای رقيب
جمھوريخواه و حزب حاکم بود،
شکستی برای دوره ھشت ساله
حاکميت نئوکنسرواتيوھا در حاکميت
سياسی آمريکا .تعداد افراد شرکت
کننده در انتخابات در مقايسه با دوره
ھای قبلی بی سابقه بود .بسياری از
کسانيکه ھرگز وقعی به انتخابات
دمکراسی نميگذاشتند ،اعتمادی به اين
مکانيسم و دستگاه آن نداشتند ،اين بار
برای خالصی از بوش و خانواده به
پای صندوقھا رفتند .تالش برای پايان
بخشيدن به دوران بوش آنچنان ھمه
گير بود که فضای سياسی را در
برگرفته بود .رای به اوباما ،رای "نه"
به بوش و رای برای "تغيير" بود .اميد
برای تغيير بود .اگر اين انتخابات
پيامی داشت ،که داشت ،پيامش،
"تغيير" بود .تغيير وضعيت موجود!
اين ھيجانات ديرپا نخواھند بود.
واقعيات سخت و خشن حکم خود را
تحميل خواھند کرد .جامعه آمريکا
تشنه تغيير است .شکاف طبقاتی در
آمريکا بيداد ميکند ۴٧ .ميليون تن فاقد
بيمه درمانی اند .ميليونھا نفر بيکارند.
بيکاری رو به گسترش است .نزديک

)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

صفحه ١٩

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

