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نمايش قدرت
يا نمايش وحشت؟
از روز دوشنبه بيستم آبان در تھران نمايش
جديد شش روزه اى شروع شده است:
"رزمايش امنيت و آرامش در شھر تھران"!
دراين نمايش قلدرى  ٣٠٠٠٠نفر از نيروى
انتظامى با  ۴٠٠٠مرسدس بنز و پرواز
ھليکوپترھا شرکت ميکنند .به اينھا بايد گشت
ھاى عملياتى بسيج ،اطالعاتى ھا ،پليس و
انواع نيروھاى سرکوب را اضافه کرد .نه
آمريکا و اسرائيل حمله کرده اند و نه برادران
ديروز حکومتى تازه دگرانديش "انقالب
مخملى" راه انداخته اند .پس ھدف اين نمايش
چيست؟ در جامعه چه وضعيتى در جريان
است يا بالقوه آبستن چه وضعيتى است که اين
نمايش بزرگ و بيسابقه اوباش را ضرورى
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سرگردانی ناسيوناليسم کرد در عمق تاريخ
پاسخی به جعليات فرخ معانی
سيروان قادری
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کارگران سايپا يدک؛
يا اخراج يا انتقال به مگا موتور!

من کمونيستم!
در پاسخ به جنايت رژيم عليه خانواده ھای فعالين کمونيست
کيوان صديق
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"تلويزيون حالل"
کرده است؟

در خدمت اسالم سياسی

عزيزﷲ رجب زاده فرمانده نيروى انتظامی شھال نوری
تھران با زبان نسبتا صريحى دليل موضوع را
عنوان کرده است" :تمامی کارکنان و پرسنل
نيروی انتظامی در تھران بزرگ با يکديگر ھم
قسم شده اند تا با اجرای
طرح ھای مستمر ،امنيت و
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در صفحات ديگر:
نامه ھا و ستون آخر.

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
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يک دنياى بھتر

نمايش قدرت يا نمايش وحشت؟ ...
آرامش را به شھر تھران
امنيت
ارتقای
بازگردانند.
اجتماعی ،آمادگی ،ھماھنگی با
دستگاھھای مرتبط ،حراست و
حفاظت مبتنی بر آرامش فردی،
آموزش به شھروندان ،حفاظت از
مراکز حساس ،و نمايش قدرت
از ديگر اھداف اين رزمايش
است .عمليات امداد و نجات،
مقابله با اقدامات امنيتی ،مقابله
با بحران ھای احتمالی ،تشديد
حراست از مراکز استراتژيک،
حفاظت از اموال مردم ،انتقال
سريع نيرو از ساير استانھا به
تھران ،و تمرين ھماھنگی بين
سازمانھای وابسته با اين
رزمايش از جمله بخشی ھای
اجرايی اين رزمايش است".
ھيچ بنى بشرى ترديد نميکند که
ھدف حضرات نه "حفظ اموال
مردم" است و نه "ارتقاى امنيت
اجتماعى" و نه "آموزش و
راھنمائى مردم!" اين لباس به تن
قداره بندان و راھزنان اسالم
زيادى گشاد است .آنھم کسانى که
بطور روزمره مسبب و مخل
امنيت و آرامش جامعه و چاپيدن
و باال کشيدن اموال مردم و
دستمزد ناچيز ميليونھا کارگر
ھستند .اين عبارات صرفا براى
تلطيف ناشيانه اھداف اصلى؛
يعنى نمايش قدرت ،حفاظت از
مراکز حساس ،ايجاد آمادگى
براى واکنش سريع ،و مقابله با
بحرانھاى احتمالى و غيره آمده
است .قرار است بعد از تھران در
شھرھاى بزرگ اين نمايش
تکرار و اجرا شود .بموازات اين
موضوع نھادھاى جديد امنيتى
مانند "شوراى تأمين امنيت شھر
و استان" درست شدند که تحت
نظر شوراى امنيت کشور کار
ميکند و باالترين مقامھاى وزارت
اطالعات ،نيروى انتظامى ،سپاه
پاسداران ،دادستانى ،وزارت
کشور )فرماندار يا استاندار( در
شھر يا استان و امام جمعه ھا را
در خود جاى داده است .در کنار
اين تراکم نيروھاى امنيتى در
خيابانھا ،گشتھاى عملياتى بسيجى

سپاه که قبلتر وظيفه شان را به
ھمين نيروى انتظامى محول کرده
بودند دوباره فراخوانده شده اند .اين
گشتھاى عملياتى وظيفه "کنترل
محالت" را بعھده دارند.
اخيرا سعيد حجاريان نيز در
مناسبتى براى آوردن مجدد خاتمى
از جمله اشاره کرده بود که:
"وضعيت کشور ،چه در عرصه
سياست خارجی ،چه اقتصاد ،چه
فرھنگ و چه آزادیھای مدنی به
شدت بحرانی است .به حدی که
ممکن است آلترناتيوھای بيگانه
ساخته يا حمله مستقيم از سوی
بيگانگان ،کيان جمھوری اسالمی و
حتی تماميت ارضی کشور را به
خطر بيندازد .شکاف ميان ملت و
دولت به قدری در اين دوره زياد
شده است که ھيچ کس جز خاتمی
قابل اعتماد در ميان مردم نيست.
چرا که ملت از بس دروغ شنيدهاند،
ديگر به ھيچ چيز باور ندارند و
سرمايه اجتماعی از بين رفته است.
ليکن خاتمی میتواند اين سرمايه را
بازگرداند".
کدام بحران ،کدام راه حل؟
ھر ناظرى که روشھا و عکس
العملھاى اين حکومت را ميشناسد و
با زبان معوج اسالمى اينان
آشناست ،ميداند که منشا اين نمايش
"بحرانھاى
کجاست.
وحشت
احتمالى" اسم رمز شورش است،
شورش عليه فقر و ندارى و
گرسنگى و اختناق سياسى" .شکاف
بيش از حد ميان دولت و ملت" نام
اسالمى شکاف وسيع طبقاتى است.
"حفاظت از اموال مردم" اسم رمز
حفاظت از اموال سرمايه داران و
سران نظام و تخم و ترکه ھاى
آنھاست" .تشديد حراست از مراکز
استراتژيک" اسم رمز مقابله با
ھجوم به مراکز قدرت دولتى و
نھادھاى سرکوب است .عباراتى
مانند "تمرين ھماھنگى بين نيروھا"
و " مقابله با اقدامات امنيتی" و
"اعزام سريع نيرو از ساير استانھا
به تھران" حاکى از ظرفيتھاى بالقوه

انفجار در تھران است .آنھا
طليعه ھاى انفجار را ديده اند،
نيرويشان را رو در رو براى آن
آماده کرده اند ،ميخواھند "نمايش
قدرت" دھند تا وحشت شان را
بپوشانند .آنھا پيشاپيش به استقبال
"وضعيت بشدت بحرانى" شان
رفته اند .تھران بويژه ازاين رو
مھم است که بنا به اظھارات
ھمين نيروھاى امنيتى اگر بيش
از شش ساعت از کنترل خارج
شود کنترل مجدد آن اگرنه غير
ممکن اما ساده نيست .اگر کسى
قرص نفھميدن نخورده باشد،
ميداند در جامعه اى که شکاف
طبقاتى را به عصر فرعونھا
رسانده اند و ھمراه آن تحقير و
جنايت و سرکوب را به عرش
برده اند ،بيکارى و بيمارى و
گرسنگى و فحشا و اعتياد و بى
تامينى را به زندگى بخش
وسيعى از جامعه تبديل کرده اند،
و آينده بدترى را مقابل مردم
ميگذارند ،چنين جامعه اى
ميتواند آبستن ھر بحران خرد
کننده اى باشد.
آنھا بحران را ديده اند اما راه
حل شان مانند توجيھات شان
براى قرق نظامى مسخره است.
مگر سرکوب جزو ضرورى و
ھميشگى اين نظام نبوده است؟
مگر اينھا بدون سرکوب و ترور
و زندان و اعدام و نمايش سبعيت
روزى را به شب رسانده اند؟
مگر اينھا بطور موسمى عليه
"بد حجابى" و پوشش و زندگى
خصوصى مردم تھاجم ارازل و
اوباش راه نمى اندازند؟ مگر
اينھا ھر روز کارگر افغانستانى
و مردم بيدفاع را زير باتوم
نميگيرند و در مال عام شکنجه
نميکنند؟ ھمه اينھا باضافه
دستگيريھا ،شکنجه ھا ،پرونده
سازيھا ،ترساندن ھا ،گرو کشيھا
و تمام روشھائى که تنھا از
ذھنيت متحجر بورژوزاى
تراوش ميکند کارنامه اينھاست.
اما ديگر ميليتاريزه کردن
اوضاع و اقدامات فوق برنامه
حاکى از وضعيتى فوق "عادى"
است.
تضمين امنيت نظام اسالمى چه
در بعد داخلى و چه در بعد

شماره ٧۵
خارجى يک معضل قديمى
جمھورى اسالمى است .ديروز
فکر ميکردند ميتوانند با استراتژى
تروريسم در منطقه و بمب سازى
ھم سھمشان را در منطقه بگيرند و
ھم به تضمين امنيت از جانب
آمريکا برسند تا در پرتو آن بتوانند
راحتر به معضل سرکوب در
داخل فائق آيند" .تعرض در خارج
– سرکوب در داخل" فرمول
طالئى و چکيده سياست جناح
راست تر حکومت بود .امروز با
اينکه تھديد امنيت نظام از جانب
آمريکا بسيار کمتر شده و
جمھورى اسالمى در منطقه تقويت
شده اما کمکى به ثبات داخلى نظام
شان نکرده است .امروز ظاھرا
امنيت نظام از درون بيشتر از
بيرون تھديد ميشود .جمھورى
اسالمى فھميده است که شيفت در
قدرت سياسى آمريکا و شکست
سياسى و اقتصادى و ايدئولوژيگ
راست افراطى و "شيطان
بزرگ" ،نه فقط به تقويت
جمھورى اسالمى تبديل نميشود
بلکه جمھورى اسالمى را ھم
ضعيف تر و فلج ميکند .امکان
مانورھاى پوک ضد آمريکائى و
بسيج اسالمى  -ناسيوناليستى را
محدود و بيثمر و چه بسا کور
ميکند .در جامعه اگر کسى ھم
توھمى به آمريکا و بمبھاى "نجات
بخش" آن داشته و يا دارد ناچارا
بايد روى پاى خودش بايستد .در
کنار اينھا بحران اقتصادى
موقعيت رژيم اسالمى را در قبال
طبقه کارگر و مردم ناراضى
بشدت سست ميکند .يکه تازى
سرمايه داران براى اخراج و
بيکارى و کاھش دستمزدھا در
کنار آزادسازى قيمتھا و تورم و
گرانى سرسام آور وضعيت
خطرناکى را ايجاد ميکند .آوار
سقوط راست افراطى برسر نظام
اسالمى ھم ميريزد .در اين اوضاع
بحرانى و نارضايتى شديد مردم
اينھا نه ميتوانند در مقابل سياست
جناح راست تر "اوباما"ئى علم
کنند و نه مرتجعينى مانند خاتمى
حتى با فرض توافق کل جمھورى
اسالمى با او ميتواند تاريخ را به
عقب برگرداند .حماقت حجاريان
اينست که فکر ميکند نوار کھنه و
رفوزه دو خرداد قابل تکرار است.
او شايد ميداند که با کارت سوخته
نميتوان مانور داد اما نميتواند
ترس واقعى اش

صفحه ٣
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نمايش قدرت يا نمايش
وحشت؟ ...
را از خطر فروپاشى "کيان نظام اسالمى" بپوشاند.
درد ھمه شان يکى است .وضعيت بشدت بحرانى
است .لذا نمايش وسيع نيروى سرکوب را برخ
ميکشند .اما جرات ھمين را ھم ندارند که صراحتا
بگويند براى مقابله با تھديد امنيت نظام به خيابان
ريخته ايم .گويا راھزنانى که "اموال مردم" را مورد
تھديد قرار ميدھند "امنيت و آرامش" را از چشم
تھران تماما ربوده اند و نيروى انتظامى "ھم قسم"
شدند که آن را اعاده کنند! صحنه بشدت سور
رئاليستى است.
اين مانورھا "نمايش قدرت" نيست ،نمايش وحشت
است .نمايش وحشت از يک واقعيت اجتماعى در
يک جامعه بحران زده سرمايه دارى است .نظامى
که بجز وصله ناجور بودن به زندگى جامعه قرن
بيست و يکمى ايران روى آتشفشانى از فقر و فالکت
و نفرت نفس ميکشد .نه راه حل قداره بندان و
سرکوب خشن پاسخ داده است و نه نمايش "ديالوگ
تمدنھا" و مدنى چيگرى اسالمى .ھيچ ترکيبى ازاين
نظام ظرفيت اين را ندارد که دورنمائى از گشايش
سياسى و اقتصادى و گذاشتن مرھمى به زخمھاى
عميق بر پيکر جامعه و موج فقر و فالکت کنونى
بزند .جملگى آنھا ،عليرغم ھر ژست توخالى
تبليغاتى که ميگيرند ،ميدانند که روندھاى جھانى به
نفع آنھا عمل نميکند .حتى پايان راست جديد در
آمريکا و جھان معنى "ايرانى" و "جھانسومى" اش
را پيدا نخواھد کرد .افق نوع خاتمى و حجاريان از
کور کورتر است" .کيان نظام" سرمايه دارى
اسالمى در ايران بمراتب بسيار بيشتر از ھر جائى
در جھان در متن بحران اقتصادى در معرض تھديد
است .اگر ترسى واقعى در اندام و جوارح اين نظام
واقعى است ترس از يورش طبقه کارگر و گرسنگان
به مسببين اين اوضاع است .اکثريت عظيمى از
مردم عموما ناراضى اند و اين نظام را نميخواھند
اما جنبشى واقعى و ريشه دار و "خطرناک" که
بتواند عليه اين وضعيت قد علم کند تنھا نيروى طبقه
کارگر و اردوى محرومان است .جمھورى اسالمى
مخاطرات واقعى را درک کرده است و براى آن
آماده ميشود .طبقه کارگر و مردم محرومى که
جانشان ازاين نظام به لب رسيده نيز بايد مخاطرات
و امکانات را بشناسند و براى آن آماده شوند .باالئى
ھا عليرغم اراجيف ضد کمونيستى و بنا به غريزه
طبقاتى شان درک ميکنند که محبوبيت مارکس در
متن بحران جھانى کنونى چه معنائى ميتواند در
کشورى انقالب کرده مانند ايران داشته باشد .طبقه
کارگر نيز بايد اين اوضاع را دربايد و در متن بى
اعتبارى و ورشکستگى سرمايه دارى جمھورى
اسالمى راه حل کارگرى خود را جلو صحنه براند.
اين "بحران شديد اجتماعى" را تنھا کمونيسم طبقه
کارگر ميتواند بنفع آزادى کل جامعه حل کند* .

يک دنياى بھتر

شماره ٧۵

کارگران سايپا يدک؛ يا اخراج يا انتقال به مگا موتور!
در ادامه سياست اخراج و بيکارسازيھا و در راستای تھاجم وحشيانه و روزافزون سرمايه
داران و حکومت اسالميشان به زندگی ناچيز کارگران و تحميل فقر و فالکت بيشتر به
خانواده ھای محروم کارگری ،روز شنبه  18/8/87توسط عموزاده يکى از مديران شرکت
سايپا يدک 29 ،نفر از کارگران قراردادی که ھنوز قراردادھايشان ھم به اتمام نرسيده و ھر
يک بين  5تا  15سال سابقه کار داشته و دارای قرارداد با خود سايپا بودند ،در اختيار شرکت
مگا موتور با قراردادی بدتر و پايه حقوق  219ھزار تومانی قرار گرفتند .اين جابجايی و
تغيير قرارداد باعث قطع برخی مزايای شغلی و تنزل مبلغی بين  100تا  150ھزار تومان از
دستمزد ماھيانه اين کارگران شده است!
در مقابل اعتراض کارگران به اين جابجايی و تنزل دستمزدھا ،عمو زاده عنصر منفور ضد
کارگری به کارگران گفته است" :يا کار در مگا موتور يا اخراج! تصميم و انتخاب با
خودتان است!" اين سياستى است که اخيرا بنا به دستور مستقيم بذر پاش مدير عامل سايپا با
جديت پيگيری و اجرا می شود .الزم به ياد آوريست بذرپاش مدير عامل سايپا از شکنجه
گران و قاتلين اطالعاتی ديروز و مشاور اسبق احمدی نژاد تير خالص زن و از سرمايه
داران نوکيسه امروز است.
شرکت سايپا يدک دارای  2000کارگر قراردادی است .تعدادی از اين کارگران با خود سايپا
دارای قرارداد کاری ھستند که ھم اکنون خود سايپا يدک به بھانه ھای مختلف از بستن
قرارداد با اين کارگران خوددارى نموده و به شدت سعی در جابجايی ،تنزل قراردادھا و
دستمزد کارگران دارد .کار شرکت سايپا يدک ارائه خدمات پس از فروش محصوالت سايپا
است .شرکت مگا موتور نيز با بيش از  3000نفر کارگر قراردادی سفيد امضا از ديگر زير
مجموعه ھای سايپاست که عمدتا در زمينه توليد گيربکس و موتور خودرو پرايد فعال است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢١آبان  ١١ – ١٣٨٧نوامبر ٢٠٠٨

اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و
فکرى نظام سرمايه دارى متکى است .نقدى از زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به
اين اعتبار حقيقى و انقالبى .تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و
برابرى و سعادت بشر ،چه امروز و چه در جوامع پيشين ،به ناگزير انعکاسى از مناسبات
اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است .تلقى برده
از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى
شھرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد .اما ،با ظھور
پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از ھر نوع مالکيت وسائل توليد ،طبقه اى
که اسارت و استثمار اقتصادى اش ،دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است ،افق
آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد .پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه
جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رھا شود .برابرى
امرى نه صرفا حقوقى ،بلکه ھمچنين و در اساس اقتصادى  -اجتماعى است.
انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواھانه و
رھائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونيسم کارگرى ظھور کرد ،با
مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت .جنبش کمونيسم کارگرى
در تمام طول تاريخ خويش با مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى
عميق و ناگسستنى داشته است.
کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظھور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى
شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه
دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند .اھداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى
بنيادھاى جامعه سرمايه دارى معاصر ،بعنوان آخرين ،مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل
جامعه طبقاتى ،مبتنى است.
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معنا و پی آمدھای سياسی پيروزی
اوباما در انتخابات آمريکا
يک دنيای بھتر :اوباما با اختالف
قابل توجھی بر رقيب خود در
حزب جمھوريخواه آمريکا پيروز
شد .برای اولين بار يک
سياھپوست ،فرزند يک مھاجر در
آمريکا به باالترين مقام اجرايی
دولت آمريکا دست يافته است.
معنا و پيام اين انتخابات و رای
مردم چيست؟ کدام شرايط اين
پيروزی را ممکن کرد؟ مطلوبيت
و جايگاه اوباما برای بخشھايی از
طبقه حاکمه آمريکا چيست؟
تغييرات مد نظر اين جناح در
ھيات حاکمه آمريکا کدام است؟
دامنه و عمق اين تغييرات
چيست؟ تفاوت تغييرات مورد
نظر مردم با جناح جديد ھيات
حاکمه آمريکا چيست؟
علی جوادی :در سيستمی که تا
دھھا سال پيش شھروند صاحب
حق رای و انتخاب ،فقط مرد سفيد
و صاحب زمين و سرمايه بود،
مسلما چنين تغيير و انتخاب يک
سياھپوست به باالترين مقام
اجرايی دولت يک پيشرفت است.
اما اين "پيشرفت" پيش از آنکه
نشان برتری چنين سيستمی باشد،
نشان عقب ماندگی و نابرابری
تاريخی آن است .بعالوه اين
"پيشرفت" را ھم دمکراسی
مديون تالش مردم برابری طلبی
است که خواھان از بين بردن
ھرگونه تبعيضی بر حسب
جنسيت و يا رنگ پوست در
جامعه ھستند .اين "پيشرفت" ھم
مانند "حق رای زنان"" ،حق
رای سياھان" ،لغو آپارتايد نژادی
در بخشھايی از جامعه آمريکا به
دمکراسی تحميل شده است.
معنا و پيام رای مردم در اين
انتخابات در درجه اول ،رای
"نه" به دستگاه و سياستھای ھيات
حاکمه اولترا ارتجاعی و فوق
دست راستی کنونی بود .مردم
خواھان تغييرند .رای شان رای
به تغيير بود .رئيس ھيات حاکمه
کنونی ،جورج بوش ،يکی از
منفورترين چھره سياسی اين

جامعه است .نارضايتی از وضع
موجود پديده ای ھمه گير است.
شکاف طبقاتی در جامعه افزايش
قابل مالحظه ای يافته است .تالش
برای پايان دادان به اين دوران
ھمگانی و در تمام سطوح جامعه
چشمگير است .شکاف طبقاتی در
اين دوران افزايش بی سابقه ای
يافته است .جنگ تاٽيرات مخرب
خودش را بر جامعه آمريکا نيز بجا
گذاشته است .نزديک به  ١٠ميليون
نفر بيکارند .بيش از  ٤٥ميليون نفر
فاقد بيمه درمانی اند .رکود و بحران
اقتصادی کنونی و عکس العمل
دولت در نجات سرمايه و تحميل بار
بحران بر دوش مردم ،جامعه را
شوک کرده است .رای مردم رای
"نه" به وضعيت موجود و واکنشی
به يک دوره عقب گرد و ارتجاع و
عنان گسيختگی سرمايه بود.
پيروزی اوباما در متن چنين
شرايطی صورت گرفت .اوباما
منشاء اين واقعيت و حرکت
اعتراضی در جامعه نبود .يک
محصول اين شرايط را از آن خود
کرد .بر اين حرکت اجتماعی سوار
شد .و اين طبيعی ترين اتفاق در
شرايطی است که توده ھای مردم و
طبقه کارگر در سياست نمايندگی
نشوند .در چنين شرايطی ،قدرت در
جامعه ميان احزاب و گرايشات
متفاوت سرمايه دست به دست
ميشود .مردم در غياب يک آلترنايتو
آزاديخواه و برابری طلب و
کمونيستی رای خود را به جناح
"چپ" طبقه حاکمه ميدھند .به بد در
مقابل بدتر متوسل ميشوند.
اوباما نماينده يک جناح از طبقه
حاکمه در آمريکا است .واقعيت اين
است که بخشھايی از طبقه حاکمه
آمريکا نيز خواھان "تغيير" اند.
ادامه وضعيت موجود و حاکميت
جناح نئوکنسرواتيو را مضر به حال
منافع سرمايه و نقش و موقعيت
سياسی آمريکا در سطح جھان
ميداند .سياستھای اين جناح را
عاملی در جھت گسترش تروريسم
اسالمی و تضعيف موقعيت آمريکا
و متحدينش در اين تقابل ميدانند.
بعضا خواھان پايان دادن به جنگ
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آمريکا در عراق ھستند .ميدانند
که افول اقتصادی سرمايه عاملی
در جھت بر ھم زدن توازن قوای
سياسی در سطح جھانی است.
نگرانند! از اين رو خواھان
تغييرند.
مردم ھم خواھان تغييرند.
خواھان يک زندگی بھتر و
بھبود شرايط مادی زندگی خود
ھستند .خواھان افزايش دستمزد،
بھبود شرايط کاری ،دسترسی به
بيمه درمانی و پزشکی اند .از
تعرض دولت به زندگی و
حقوقی فردی و مدنی و شرايط
اقتصادی شان به تنگ آمده اند.
از تبعيض و نابرابری خسته شده
اند .اما تفاوتھا پايه ای است.
بخشھايی از بورژوازی نگران
موقعيت تضعيف شده آمريکا در
سطح جھانی اند .نگران عروج
نيروھا و قطبھايی ھستند که
ميتوانند موقعيت "تک ابر
قدرتی" آمريکا را مورد مخاطره
قرار دھند .دريايی تغييرات مد
نظر اين دو اردو را از ھم جدا
ميکند .ھرگونه تغيير عميقی
مستلزم کنار زدن شرايطی است
که زندگی مردم را به اسارت
گرفته است.

آذر ماجدی :بنظر من مھمترين
پيام مردم يک "نه" بزرگ به
بوش و سياست ھای دولت بوش
– چينی است؛ "نه" به
ميليتاريسم و جنگ طلبی اين
دولت .اکثريت مردم آمريکا از
دولت بوش و سياست ھايش
خسته و بيزار اند .بويژه سياست
ھای ميليتاريستی و جنگ طلبانه
دولت بوش مردم را عاصی
کرده است .اکنون که ھزينه
جنگ ،چه ھزينه انسانی و چه
مالی برای مردم آمريکا بسيار
افزايش يافته است ،مردم خواھان
ختم جنگ ھستند .اکنون آمريکا
به يکی از منفورترين
"کشورھای" جھان بدل شده
است .اکثريت مردم آمريکا از
اينکه دنيا يک تصوير منفور،
قلدر ،جنگ طلب و برتری طلب
از آنھا دارد ،ناراضی و ناخشنود
اند .بعالوه ،فساد مالی و "پارتی
بازی" دولت بوش زبانزد شده
است .اين مساله را به بحران

عميق اقتصادی بيافزائيد ،آنگاه
خشم مردم را نسبت به دولت بوش
کامال درک می کنيد .مردم
زحمتکش آمريکا فقير تر شده اند،
در حاليکه بخش کوچکی از مردم
بر ثروت خود افزوده اند .برای
تکميل تصوير نارضايتی مردم از
اين دولت ،بايد بی توجھی دولت
در امداد رسانی به مردم طوفان
زده نئو اورلئان را نيز به آن
اضافه کنيد .خالصه کنم .نه فقط
رای ،بلکه جنبش عظيمی که در
دفاع از اوباما شکل گرفت ،بيش
از ھر چيز يک "نه" رسا به بوش
و نئوکنسرواتيسم بود.
لذا روشن است که اين "نه" مردم
در عمل بمعنای آن است که آنھا
انتظار دارند اوباما نه تنھا عکس
دولت بوش عمل کند ،بلکه فعاالنه
در جھت گسترش رفاه اجتماعی و
کاھش فقر بکوشد و جنگ عراق
را خاتمه داده و ارتش را به
آمريکا برگرداند .انتظار دارند که
آمريکا چھره کمتر ميليتاريست و
قلدر مابانه داشته باشد و بيشتر
باصطالح با ديپلماسی و ديالوگ
در عرصه بين المللی عمل کند.
اين انتظارات اثباتی مردم است.
اما آيا اوباما قادر به پاسخگويی به
مردمی که با شوق و عالقه او را
انتخاب کردند ،ھست يا نه ،يک
سوال بزرگ است.
اوباما را تنھا مردم زحمتکش و
محروم آمريکا انتخاب نکردند.
يک بخش قابل توجھی از
بورژوازی آمريکا فعاالنه از او
حمايت کرد .روشن است که
بورژوازی نيز دارای جناح راست
و چپ است .اين تصور که کليت
بورژوازی ھمواره طرفدار جناح
است،
راست
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از دولت راست سارکوزی در
فرانسه و آنگال مرکر در آلمان تا
دولت مرکز کارگر در انگلستان.
اين ھا فاکتورھای مھمی برای
تسھيل روابط ديپلماتيک و بين
المللی آمريکا است .بورژوازی
آمريکا از اين پديده سودمند خواھد
شد.

مردم و راى دھندگان اعالم
بيزارى از وضعيتى است که
سرمايه دارى عموما و راست
افراطى خصوصا منشا آن است.
در باال و در پائين ضرورت
تغيير الزامى شده بود .توقع
شکل گرفته در ميان طيف
وسيعى که در اين انتخابات پشت
اوباما بسيج شدند تغيير واقعى
اين اوضاع وخيم است .اوباما
نماينده تغيير در جامعه آمريکا
نيست بلکه نماينده طبقه حاکم
براى قالب زدن به توقعاتى است
که در مقياس وسيع شکل گرفته
است .پيروزى او به اين اعتبار
محصول شرايطى است که طبقه
کارگر و مردم محروم و گرسنه
و بيخانمان شده آمريکا آلترناتيو
مستقلى نداشتند و ناچار بودند
ميان دو حزب اصلى طبقه حاکم
يکى را برگزينند.

سياوش دانشور :معناى روشن و
پيام اين انتخابات پايان يک خط و
يک سياست در آمريکا و جھان
است .پايان پرچمى است که در دھه
ھشتاد و حتى قبل از آن برافراشته
شد و پيروزى بر سرمايه دارى
دولتى در جنگ سرد را به نام خود
رقم زد .پايان ريگانيسم و تاچريسم
و شکست قطعى اين خط در درون
صفوف بورژوازى است .پايان
پرچم لجام گسيخته بازار آزاد و
سياستھائى است که طى قريب سه
دھه بر جھان سرمايه دارى حاکم
بود .سياست راست جديد در قلمرو
جھانى مدتھا بود که به گل نشسته
بود و شکست آمريکا در عراق و
معضالت ناشى از آن بازتاب خود
را در جامعه آمريکا و خود ھيئت
حاکمه نشان ميداد .اين خط قرار بود
رھبرى آمريکا را بر جھان تک
قطبى بعد از جنگ سرد تثبيت کند.
قرار بود با قدرت ميليتاريسم و
قلدرى نظامى موقعيت رو به افول
اقتصادى آمريکا را جبران کند .اين
سياستھا شکست خوردند .بحران
اقتصادى اخير که بسرعت جھان را
در برگرفت آخرين ميخ به تابوت
اين خط بود .بورژوازى آمريکا
ناچار است با اين شکست ھمه جانبه
و موقعيت جديدش کنار بيايد و
معناى اين انتخابات از موضع بخش
وسيعى از طبقه حاکم آمريکا ھمين
است .معناى اين انتخابات براى

شرايطى که اوباما را به پيروزى
رساند بن بست و شکست راست
افراطى و به اين اعتبار شکست
استراتژى ھاى نظم نوينى
آمريکا در جھان ،بيزارى و
نفرت عمومى از سياستھاى
آمريکا در جھان ،شرايط وخيم
اقتصادى و نارضايتى عميق در
خود جامعه آمريکا ،و باالخره
بحران اقتصادى عميقى است که
معناى اقتصادى شکست و عدم
مطلوبيت سياستھاى راست
افراطى براى طبقه حاکمه است.
ھمين مطلوبيت پديده اوباما را
توضيح ميدھد .اوباما ھم ميتواند
چھره تخريب شده ،شکست
خورده ،بحران زده و ورشکسته
آمريکا را در سطح بين المللى
بدرجه اى بازسازى کند و ھم
عنصرى است که ميتواند
توقعات شکل گرفته براى تغيير
در جامعه آمريکا را قالب زند.
استقبال از اوباما در سطح
جھانى و در خود آمريکا نيز
بيانگر ھمين است .مستقل از
اميدھا و توھماتى که در ايندوره
حول اوباما شکل گرفتند ،که
نفس اين اميدھا و توھمات از
فقدان يک آلترناتيو سوسياليستى
و قدرتمند و مادى در جامعه
آمريکا حکايت دارد ،اوباما
ناچار است به زبان و به نفع
طبقه حاکم توقعات و انتظارات
شکل گرفته از تغيير در جامعه

معنا و پی آمدھای سياسی پيروزی
اوباما در انتخابات آمريکا...
تصوری خام و اشتباه است.
بطور نمونه سوسيال دموکراسی
که در بخشی از اروپا در دھه
ھای  60و  70ميالدی بقدرت
رسيد و جامعه رفاه را بر دوش
مبارزه مردم برای يک جامعه
بھتر ،متحقق کرد ،جناح چپ
بورژوازی را تشکيل می دھد .در
مورد بورژوازی آمريکا نيز
ھمين مساله صدق می کند .اوباما
پيش از انتخابات چپ ترين جناح
بورژوازی آمريکا را نمايندگی
می کرد .پس از رسيدن به قدرت
ناگزير به راست کشيده می شود
و از نظر سياسی به مرکز نقل
مکان می کند .اين واقعيت
دموکراسی در جوامع غربی
است .جناح چپ بورژوازی
ھمواره در ھنگام کمپين انتخاباتی
چپ تر از زمانی است که بر
مسند قدرت نشسته است.
بخشی از بورژوازی آمريکا با
سياست ھای ميليتاريستی بوش -
چينی و نئوکنسرواتيسم اختالف
اساسی دارند .محدوديت ھای
روزافزون بر حقوق فردی و
مدنی مردم آمريکا ،فقط مورد
اعتراض مردم زحمتکش است،
بخشی از بورژوازی نيز با اين
سياست ھا شديدا مخالف است.
بعالوه تصوير آمريکا در سطح
جھانی بسيار خدشه دار شده
است .از نظر بورژوازی اين
تصوير ،چه از نظر اقتصادی و
چه از نظر سياسی ،کامال به زيان
آمريکا است .اوباما بھترين
جراحی پالستيک برای اين
تصوير خدشه دار است .بطور
مثال اوباما در سفرش به اروپا با
استقبال بسيار گرمی روبرو شد.
در برلين حدود  200ھزار نفر به
استقبال او شتافتند .اين در حالی
است که بوش در تمام سفرھايش
با تظاھرات اعتراضی و
خشمگين روبرو می شد .ھمين
يک نمونه نشان می دھد که اوباما
چگونه قادر خواھد بود آمريکا را
به يک کشور محبوب بدل کند .در
اروپا نه تنھا مردم ،حتی دولت ھا
از انتخاب اوباما خرسند ھستند.
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آمريکا را شکل دھد.
اوباما قرار است در سطح جھانى
خطوط چھره و مکان جديد آمريکا
را در جھان چند قطبى شکل دھد.
او نماينده قدرت آمريکا در جھان
نيست نماينده افول و شکست
آنست .اوباما ناچار است براى
ترسيم تمايز خود چه در سطح
داخلى و چه در سطح بين المللى
رويه ديگرى را پيش بگيرد .براى
اوباما و دمکراتھا که امروز تقريبا
تمام قدرت را در اختيار دارند
مانعى براى تغيير وجود ندارد .در
سطح بين المللى تالش خواھند کرد
از يکجانبه نگرى و خود محورى
آمريکا بکاھند و با شرکا و رقباى
جھانى در موضع و موقعيت
جديدشان ظاھر شوند .مسائل
متعددى در قلمرو جھانى در مقابل
آمريکاى جديد قرار دارد که فرجام
آنھا به تنھائى در اراده اوباما و
دمکراتھا نيست .از مسائل حاد
خاورميانه تا جنگ در عراق و
افغانستان ،راه آمدن با رقباى
جھانى و تغييراتى که بايد در
ساختارھاى سياسى و اقتصادى و
نظامى متناظر با دوره قبل
صورت گيرند ،و ھمينطور
اقتصادى
وخيم
وضعيت
موضوعاتى ھستند که در مقابل
آنھا قرار دارند .در سطح داخلى
اوباما ناچار است بدرجه اى به
وعده ھايش عمل کند و رفرمھائى
را صورت دھد .به لحاظ عملى
آنھا ميتوانند مقدار بسيار ناچيزى
از ھزينه ھاى نظامى و
بورکراسى و سود سرمايه داران
را بزنند و به گوشه اى از توقعات
شکل گرفته و واقعى براى تغيير
در جامعه جواب دھند .ميخواھم
بگويم که بورژوازى آمريکا اگر
بخواھد مانعى
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معنا و پی آمدھای سياسی پيروزی
اوباما در انتخابات آمريکا...
براى تصويب سيستم بيمه درمانى
که در دوره کلينتون توسط
جمھوريخواھان پس زده شد،
تامين حداقل معيشت مردم
کارکن ،و اختصاص بودجه اى به
خدمات اجتماعى ندارد .اما آنچه
که بيشتر محتمل است انتظار
فداکارى جمعى در مقابل وضعيت
وخيم اقتصادى است .آنھا ناچارند
اميد شکل گرفته در جامعه را
نگھدارند و با رفرمھائى ناچيز
اين فداکارى جمعى جامعه آمريکا
را به قدرت و سود بورژوازى
تبديل کنند .در ھر حال ،معناى
تغيير براى طبقه حاکم و حزب
دمکرات و اوباما با معناى تغيير
در جامعه از اساس متفاوت است.
تغيير براى طبقه حاکم معنى
تحکيم موقعيت و چھره آمريکا و
سود کمپانيھا را دارد و براى
طبقه کارگر رفاه و امنيت شغلى
و حقوق اجتماعى .ديرى نخواھد
پائيد که انتظارات پائين از تغيير
با سد منافع بورژوازى آمريکا
مواجه خواھد شد.

يک دنيای بھتر :اميدھا و
توھمات بسياری به پيروزی
اوباما گره خورده است؟ بعضی
صحبت از عروج فرانکلين
روزولت دوم ميکنند) .روزولت
پروژه ھای اصالحی معينی ،از
جمله بيمه بازنشستگی ،بيمه
بيکاری ،و  ...را ،در دوران
رکود عظيم آمريکا در سالھای
 ١٩٣٢به بعد به تصويب رساند(.
آيا اوباما چنين نقشی ايفا خواھد
کرد يا نيرويی خواھد بود که
سياست رياضت کشی اقتصادی
را پيگيری خواھد کرد؟ کداميک؟
چه ترکيبی؟ مکانيسم تحقق و
پيشبرد و انجام اقدامات رفاھی و
اصالحی در جامعه ای مانند
آمريکا چيست؟ کمونيسم کارگری
چه برخوردی به اين "اصالحات"
احتمالی دارد؟ در اين پروسه چه
تاکيدات و ھمزمان چه
ھشدارھايی دارد؟
علی جوادی :اوباما نماينده جناح

ليبرال طبقه حاکمه در آمريکا است
که بزودی در راس قدرت دولتی
قرار خواھد گرفت .پيروزی اوباما
محصول شرايط ويژه ای در آمريکا
است .اوباما در مرکز تالقی دو
تالش و دو گرايش اجتماعی متفاوت
در جامعه قرار دارد .تالش جامعه
و مردمی که خواھان تغييرند .و
تالش بخشی از ھيات حاکمه که
خواھان "تغيير" است .گويی
"ائتالفی" اعالم نشده اوباما را به
پيروزی رسانده است .اين شرايط و
"ائتالف" پايدار نيست .از ھم اکنون
شکاف ھا در حال گسترش است.
اگر توھمی ھست که ھست به نقش
اوباما در اين بستر گره خورده
است .اين توھمات بسرعت فرو
خواھند ريخت .از ھم اکنون اين
گرايش مشغول کنترل و "مديريت
توقعات مردم" شده است .صريحا
اعالم کرده اند که نبايد انتظار و
توقعی زيادی داشت .خواھان صبر
و انتظار مردمند .اما در نجات
سرمايه ھمگی تعجيل دارند.
اما ھمان شرايط ويژه ای که اوباما
را به پيروزی رسانده است در عين
حال او را ھم در شرايط خاصی
قرار داده است .از اين رو اين
گرايش طبقه حاکمه در موقعيت
کامال حساسی قرار دارد .اگر
ھيچگونه اقدامی در قبال خواستھا و
مطالبات مردم از خود نشان ندھد با
موجی از اعتراض و تقابل اجتماعی
مواجه خواھد شد .از طرف ديگر
تن دادن به مطالبات مردم کل
سرمايه اجتماعی و بخشھای ديگر
طبقه حاکمه را در مقابل او بسيج
خواھد کرد .حفظ اين باالنس برای
اوباما آسان نخواھد بود .اين تعادل
شکننده است.
ھرگونه تغييری در اين جامعه
محصول جنبشھای اجتماعی و
اعتراضی است .اگر مردم سازمان
يابند .اگر مردم و نيروھای اجتماعی
مترقی و سوسياليستی در ابعادی
گسترده متحد شوند .ميتوانند
بوروژازی و سرمايه را وادار به
انجام مطالبات اقتصادی و رفاھی و

مدنی خود بکنند .دامنه و عمق
اقدامات در دستور محصول
توازن قوای سياسی و قدرت و
نيروی طبقه کارگر و جنبشھای
مطالباتی است .در غير
اينصورت تغييرات محدود ،دم
بريده و ناچيز خواھد بود .يک
واقعيت روشن است .مردم با
حساسيت سياستھا و اقدامات
دولت جديد را دنبال خواھند
کرد.
آيا ما شاھد عروج "فرانکلين
روزولت" نوع دومی خواھيم
بود؟ واقعيت اين است که توقع و
انتظار زيادی به خود روزولت
ھم مجاز نيست .روزولت در
شرايطی در جامعه آمريکا به
قدرت رسيد که بحران عظيم
اقتصادی پيکره جامعه را در
برگرفته بود .بيکاری به حد قابل
انفجار بيست و پنج در صد
رسيده بود .انزجار و نفرت از
سرمايه در سطح جھانی يک
پديده عمومی بود .شوروی
عليرغم عروج استالين و شکل
گيری يک سرمايه داری دولتی
توانسته بود مدل اقتصادی قابل
قبول تری در سطح جامعه
جھانی ارائه دھد .موقعيت
اقتصادی و شرايط زندگی در
شوروی به آرزوھای بسياری
حتی در خود آمريکا دامن زده
بود .اين عوامل جھانی را بايد به
شرايط ويژه و تالش جامعه
برای خالصی از وضعيت
آنزمان افزود .يک علت عمومی
و استقبال از طرحھا و پروژه
"معاھده جديد" روزولت شرايط
جامعه پيش از آن است .بی
حقوقی عمومی .عدم ھرگونه
تامين اجتماعی و اقتصادی ،عدم
وجود بيمه بيکاری ،بيمه و
خدمات بازنشستگی يک واقعيت
جامعه بود .جامعه آمريکا در
آستانه يک تغيير قرار داشت.
الگوی اقتصادی شوروی يک
واقعيت زنده و کارا بود.
طرحھای روزولت پاسخی به
اين شرايط متحول سياسی داخلی
و جھانی بود .اين طرحھا اگر
چه برای جامعه آمريکا يک
پيشرفت بود و تاٽيرات معينی بر
زندگی و تامين معاش مردم و
توده ھای زحمتکش داشت در
عين حال از سطح توقعات و
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واقعيات ساير جوامع در ھمان
زمان عقب بود.
کمونيسم کارگری برای ھر ذره
تغييری در زندگی مادی توده ھای
جامعه مبارزه ميکند .تالش برای
تحميل اصالحات ھر چه وسيع تر
به طبقه حاکمه تناقضی با تالش ما
برای سازماندھی انقالب اجتماعی
ندارد .ما منقد عميق آن گرايشاتی
ھستيم که فقر و بی حقوقی مردم
را عاملی در جھت "راديکاليزه"
کردن جامعه و گسترش مبارزه
انقالبی ميدانند .ما در مبارزه
ھمزمان برای تحميل اصالحات و
سازماندھی انقالب اجتماعی را
شرط پيشروی جنبش خودمان
ميدانيم .از نظر ما انقالب کارگری
تحولی از سر فقر و استيصال
نيست .ما در عين مبارزه برای
اصالحات و بھبود زندگی مردم
تاکيد ميکنيم که تحقق جامعه ای
آزاد ،برابر و انسانی از طريق
اصالح نظام سرمايه داری ممکن
نيست .ما تاکيد ميکنيم تا زمانيکه
بنيادھای نفرت انگيز نظام سرمايه
داری پابرجاست اين دستاوردھا
موقت و قابل بازپس گيری است.
رياضت کشی اقتصادی يا
سياستھای رفاھی؟ واقعيت اين
است که اوباما و ھر جناحی از
سرمايه در اساس تضمين کننده
مصالح و شرايط سود آوری و
انباشت سرمايه ھستند .اين بنياد
سياست اقتصادی اوباما خواھد
بود .آيا انجام برخی اصالحات در
چنين شرايطی يک غير ممکن
است؟ مساله اساسا به قدرت
اعتراضی مردم و ھراس اين جناح
گره خورده است .يک واقعيت اما
روشن است :تحقق خواستھا و
مطالبات عميق مردم در گرو
پيشروی سوسياليسم و طبقه کارگر
در جامعه است.
آذر ماجدی :بنظر من اوباما می
تواند نقشی شبيه روزولت ايفاء
کند .اين مساله از پيش منتفی
نيست .چه فاکتوری روزولت را
باصطالح "روزولت" کرد؟
روزولت يک سياست رفاه
اجتماعی را در آمريکا پياده کرد
ھنوز
که
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معنا و پی آمدھای سياسی پيروزی
اوباما در انتخابات آمريکا...
بازمانده ھای آن در جامعه مانند
يک تور نجات برای مردم بيکار
شده و محروم عمل می کند.
روزولت از سال  1933تا 1945
رئيس جمھور آمريکا بود ،يعنی
در دوره جنگ جھانی دوم و
درست در زمان بحران اقتصادی
عميقی که دنيا را فرا گرفته بود،
دوره ای که در آمريکا به دوران
"ديپرشن بزرگ" معروف است.
به يک معنا شرايط اقتصادی
جامعه مشابه شرايط کنونی بود.
او سياستی را که "قرارداد نوين"
خواند از سال  1933در دو نوبت
عملی کرد .به اين ترتيب
روزولت حمايت وسيع اتحاديه
ھای کارگری ،مردم محروم و
بخش چپ و ليبرال جامعه آمريکا
را جلب نمود .بايد ديد که چه
فاکتوری اوباما را از قدم گذاشتن
در اين جھت باز می دارد.
بخش مھم پالتفرم انتخاباتی اوباما
تامين بيمه درمان و بھداشت برای
تمام مردم آمريکا ،کمک ھای
مالی به جوانان خانواده ھای کم
درآمد برای رفتن به دانشگاه و
تعدادی سياست ھای ديگر رفاه
اجتماعی بود .آيا اوباما بر تمام
اين قول ھا پا می گذارد؟ بنظر
من خير .حتما بخشی از اين
اصالحات را عملی می کند .اگر
بخاطر داشته باشيد ،کلينتون ھم
قصد تامين بيمه درمان را داشت.
او بمحض به قدرت رسيدن،
ھمسر خود ،ھيالری کلينتون را
مسئول تھيه طرحی برای اين کار
کرد .طرح ھيالری در مجلس
شکست خورد .در آن زمان
کنگره و سنا در دست
جمھوريخواھان بود.
حاال بايد پرسيد که چه مساله ای
مانع از آن خواھد شد که اوباما که
آنچنان بر اين خواست طی
انتخابات پای فشرده است ،در
شرايطی که ھم کنگره و ھم سنا
دست دموکرات ھا است ،اين
طرح را پيش نبرد؟ اين سطح از
سياست ھای رفاه اجتماعی را

جناح چپ بورژوازی در کشورھای
صنعتی پيشرفته سنتا پيش برده
است .من دليلی نمی بينم که اوباما
تمام قول ھايش را به فراموشی
بسپرد ،مگر آنکه مجلس مانع شود
که در صورتی که ھر دو قوه دست
يک حزب است ،کمی عجيب بنظر
می رسد .بايد توجه داشت که بخشی
از بورژوازی ھم خواھان تامين
بيمه درمان است .در شرايط حاضر
ھزينه سرانه بيمه در مجموع در
آمريکا بيشتر از اروپا است .سيستم
کنونی آمريکا بسيار غير کارآ است.
و به اين دليل بخشی از بورژوازی
ھم به تامين اين سياست تمايل دارد.
توازن قوا مھمترين فاکتور تغيير
سياست ھای حاکم و تحقق سياست
ھای ديگر است .اکنون توازن قوای
جامعه به چپ چرخيده است .آيا اين
مومنتوم حفظ خواھد شد؟ اين سوال
اساسی است .بايد کوشيد که چنين
شود .کليه ناظران و تحليل گران
سياسی از اين صحبت می کنند که
اوباما نه يک کمپين انتخاباتی که
يک جنبش سياسی را دامن زد.
شرايط سياسی و اقتصادی مناسب،
خستگی مفرط سياسی و اجتماعی
از دولت بوش و شخصيت اوباما با
ھم ترکيب شد و به يک جنبش
سياسی دامن زد .بيک معنا اوباما
در زمان و شرايط مناسب در جلوی
صحنه سياست آمريکا پديدار شد.
يک سياستمدار جوان ،يک آژيتاتور
برجسته ،مبلغ سياست ھای چپ به
نسبت خط رسمی جامعه ،کسی که
به عمده سياست ھای بوش ،بويژه
حمله به عراق رای منفی داده بود و
باالخره يک سياه پوست .عمال
اوباما تمام آنچه را نمايندگی ميکرد
که بوش با آن می جنگيد .به اين
ترتيب اوباما موفق شد به يک
جنبش وسيع و بی سابقه سياسی –
اجتماعی در آمريکا دامن زند .صد
ھا ھزار انسان داوطلب ،از پير و
جوان ،سفيد و سياه ،فقير و مرفه
برای کمپين او شبانه روزی فعاليت
می کردند .اين يک پديده بسيار مھم
و جديد است .آيا اين مومنتوم و اين

جنبش ادامه می يابد؟ يا مردم
خيال شان راحت می شود و به
خانه برمی گردند؟ بنظر من اين
فاکتور بسيار تعيين کننده ای
است .در صورتی که مردم فشار
سياسی خود برای تغيير را حفظ
کنند ،اوباما به بسياری از قول
ھای خود عمل خواھد کرد.
کمونيسم کارگری يک سياست
بسيار روشن در قبال اصالحات
دارد .ما از ھر درجه بھبود در
وضعيت مردم استقبال می کنيم.
ما نه تنھا ،بر خالف چپ سنتی،
مخالفتی با اصالحات نداريم،
بلکه خواھان آن ھستيم .ما خود
برای ايجاد اصالحات و بھبود
در زندگی مردم مبارزه می کنيم.
آنچه ما با آن اختالف داريم
رفرميسم بمعنای يک نظريه،
روش و افق سياسی –
ايدئولوژيک است .ما رفرميسم
را شديدا نقد و افشاء ميکنيم ولی
در عين حاليکه برای انقالب
اجتماعی کارگری می کوشيم،
برای ايجاد اصالحات در زندگی
مردم مبارزه می کنيم .رابطه
انقالب و اصالحات يکی از
مولفه ھای بسيار مھم کمونيسم
کارگری است .در برنامه يک
دنيای بھتر اين مساله را باز
کرده ايم.
اگر مردم آمريکا بتوانند از بيمه
درمان و بھداشت ھمگانی
برخوردار شوند ،بنظر من يک
دستاورد بسيار مھم است .روشن
است که ما از دولت و حزب
دموکرات اين اصالحات را تمنا
و گدايی نمی کنيم ،بلکه اگر يک
نيروی فعال در آمريکا باشيم،
می کوشيم اين جنبش شکل
گرفته را فعال در ميدان نگاه
داريم و با ايجاد فشار بر دولت
اين خواست را متحقق کنيم .من
نيز ھمانند مردم آمريکا از اين
واقعيت که دوران بوش و
نئوکنسرواتيسم به پايان رسيده،
خوشنودم .ارتجاع و جنگ و
ميليتاريسم به نفع انقالب و طبقه
کارگر نيست .ممکن است بيان
اين مساله بنظر عجيب برسد.
مردم عادی خواھند گفت :اين
بديھی است .اين مساله که گفتن
ندارد .اما متاسفانه بخشی از چپ
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بر اين نظر است که ھر چه
ارتجاع و فقر افزايش يابد ،مردم
انقالبی تر می شوند .آنھا انتخاب
اوباما را به ضرر انقالبيگری خود
می بينند.
حتی آن دسته از چپی که رسما و
علنا چنين نظری را ابراز نمی
کند ،اما در عمل تحريم اقتصادی
و حمله نظامی را به شکل ايجاد
فرصت ھايی برای انقالب می
نگرد ،اين چپ از انتخاب اوباما
نگران می شود .آن را به ضرر
انقالبيگری پوپوليستی خود می
داند .برخی حتی تا آنجا می روند
که انتخاب اوباما را توطئه
بورژوازی قلمداد می کنند .يک
سازش ميان دو جناح راست و
چپ بورژوازی آمريکا .اين دسته
ھمان دائی جان ناپلئون ھای وطنی
ھستند .نظراتشان ارزش پرداختن
ندارد .برخی تمام اين پروسه را نه
يک جنبش اجتماعی – سياسی
زنده و فعال ،بلکه يک فريب و
توھم ارزيابی می کنند .اين ھم
بنظر من بيانگر بينش پوپوليستی
است.
من راستش تصور نمی کنم که
مردم خيلی ھم متوھم باشند .آنھا
ھم سياست بورژوازی را خوب
می شناسند .بارھا تجربه کرده اند.
ميدانند که قول ھای کمپين لزوما و
يا تماما به سياست بدل نخواھد شد.
بارھا و بارھا اين واقعيت را
تجربه کرده اند .اما عمال در
شرايط حاضر جامعه مجبور به
انتخاب ميان بد و بدتر ھستند.
مجبورند پراگماتيستی رای دھند.
از ھمين رو است که درصد
شرکت کنندگان در انتخابات
آمريکا کمتر از نصف جمعيت
حائز رای است .اين بی تفاوتی
دقيقا بيانگر عدم وجود توھم در
ميان مردم است .اما اين بار تعداد
شرکت کنندگان در انتخابات در
تاريخ آمريکا بی سابقه بوده است.
چرا؟ اين نيز خود بيانگر آن جنبش
سياسی – اجتماعی است که در
باال از آن صحبت کرديم .بطور
خالصه مردم اميد دارند ،انتظار
دارند ،ولی آنگونه که جريانات
چپ ايرانی فکر می کنند ،متوھم
نيستند .تنھا شانس خود برای بھبود
شرايط شان را

صفحه ٨
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يک دنياى بھتر

معنا و پی آمدھای سياسی پيروزی
اوباما در انتخابات آمريکا...
می آزمايند .چاره ديگری ندارند.
خبری از احزاب کمونيستی
انقالبی نيست .اثری از
سازماندھی انقالبی و راديکال در
جامعه وجود ندارد .مردم الجرم
و ناگزير ميان بد و بدتر ،بد را
انتخاب می کنند.
ما بايد تالش کنيم که آن مقدار
توھمی را نيز که وجود دارد ،از
ميان ببريم .بکوشيم اين جنبش را
زنده و فعال نگاه داريم .تبليغات
کمونيستی را افزايش دھيم .اما
بايد ضمنا سطحی نگری چپ
سنتی و پوپوليست را نيز نقد و
افشاء کنيم .چپی که از ديدن ھر
نوع تفاوتی عاجز است .دنيا را يا
سياه و يا سفيد می بيند .اين چپ
ھيچ کمکی به انقالب و رشد
کمونيسم و راديکاليسم نمی کند.
فقط مردم را از چپ نااميد می
کند .چپی که اسير کليشه ھا است.

سياوش دانشور :به نظر من ما
شاھد "نيو ديل" ديگرى نخواھيم
بود .ايجاد رفرمھائى توسط اوباما
و دمکراتھا ابدا منتفى نيست .اما
اين رفرمھا محدود خواھند بود.
در کنار ھر رفرم که با چندين
تبصره شامل حال بخشى از
جامعه شود ،انتظار دھھا بار
بيشترى براى فداکارى مطرح
خواھد شد .مسئله اين نيست که
شخص اوباما خواھان بھبود
اوضاع ھست يا نيست ،مسئله
اينست که مقدورات و دامنه عمل
اوباما نميتواند از منافع طبقه حاکم
فراتر رود .ھر درجه از رفرم و
تغيير در ايندوره تابعى از فشارى
است که در جامعه وجود دارد.
فشارى که اوباما را به قدرت
پرتاب کرده است .اوباما تنھا
نماينده مطلوب طبقه حاکم آمريکا
نيست بلکه در موقعيتى قرار دارد
که راى دھندگان و حاميانش
انتظار تغييرات فورى دارند.
بدرجه اى که فشار و اعتراض
براى تغيير در پائين ادامه يابد در
باال به ايجاد رفرمھائى منجر
ميشود .ترديدى نيست که بخشى

از بورژوازى رفرميست است و
تالش ميکند با ايجاد درجه اى از
امنيت ناچيز اقتصادى استثمار و
توليد ارزش را بصورت بھترى
سازمان دھد .نقش جناح مرکز و
چپ بورژوازى تاريخا ھمين است.
اما ھمان تغييرات و رفرمھائى که
توسط اينھا برسميت شناخته ميشود
و يا قانونى ميشود خود تابعى از
وجود جنبشى براى تغيير در پائين
است .اگر در جامعه خواست تغيير
قوى باشد و ھمراه خود مخاطراتى
استراتژيک را براى بورژوازى
فراھم آورد ،آنگاه جناح ھاى
رفرميست جلو مى افتند و تالش
ميکنند دامنه اين تغييرات را محدود
کنند و در چھارچوبھاى طبقه حاکم
و نظم حاکم قالب بزنند .در فقدان
چنين جنبشى از پائين آنھا طرحى
براى تغيير ندارند .عملکرد سوسيال
دمکراسى در دو دھه گذشته مويد
اين امر است .در دو دھه گذشته اين
خط دنباله رو بازار آزاديھا بود و
عمال پالتفرم اقتصادى آنھا را پيش
برد و چه بسا در موارد زيادى
قوانين قبلى و دستاودھاى قبلى طبقه
کارگر را پس گرفت .اوباما و حزب
دمکرات آمريکا از اين چھارچوب
جدا نيست .وانگھى امروز دوران
برگشت به دولتھاى رفاه نيست.
دعواى امروز برخالف صورت
ظاھر آن برسر چھارچوب کينز يا
فريدمن نيست .درجه برگشت به
دولتگرائى و نوعى کنترل دولت بر
موسسات اقتصادى تابعى از روند
بحران است .امروز در ھمه جاى
دنيا اقدامات ويژه و سياستھاى ويژه
در قبال بحران صورت ميگيرد.
دولتھا به شکل سابق و حتى با
پالتفرمى که بقدرت رسيده اند کار
نميکنند .اولويت ھمه آنھا مقابله با
بحران است .اولويت دولت اوباما
ھم ھمين است .اين بحران ظرفيت
اين را دارد که به يک بحران ھمه
جانبه تبديل شود .لذا اقدامات ويژه
دولتھا و از جمله ايجاد رفرمھائى به
نفع مردم تنھا ميتواند دراين
چھارچوب و فشار "خطر" پائين
معنى دھد و گرنه جھت عمومى کل
طبقه حاکم بيرون آمدن از بحران و
سازماندھى دور جديدى از انباشت
سرمايه است.

برخورد کمونيسم کارگری به
اصالحات احتمالی کامال مثبت
است .جنبش ما از ھر نوع
اصالح در وضع موجود ،از ھر
نوع تغيير در قانون به نفع توده
کارکن و محروم ،از ھر نوع
بھبود نسبى مادى و معنوى طبقه
کارگر قاطعانه دفاع ميکند و ھر
روز براى آن تالش ميکند .طبقه
کارگر آمريکا و اکثريت عطيمى
از مردم خواھان تغييراند و
ھمين فشار در بزير کشيدن
راست افراطى نقش اساسى
داشته است .عقب راندن راست
افراطى بايد به دستاوردھاى
ملموسى براى جامعه و تثبيت
سنگرھائى منجر شود .مکانيزم
اين امر اعتراض و فشار از
پائين است که ھدف خود را
تغيير قانون به نفع توده کارکن
قرار داده است .ما وجود خدمات
اجتماعى و بيمه درمانى و آزادى
بيان بيشتر و امنيت شغلى و
غيره را به نبود آنھا ترجيح
ميدھيم .ما براى تحقق ھر ذره
از اين آزاديھا و حقوق روزمره
تالش ميکنيم و در عين حال
تاکيد داريم که ھيچ رفرمى
ھردرجه عميق به بنياد اين
مناسبات استثمارگر دست
نميزند .ما در مبارزه براى رفرم
و اصالح وضع موجود نه فقط
براى تحقق اصالحات عميقتر
تالش ميکنيم بلکه ھمزمان بر
ضرورت تغيير بنيادى نظامى
که نميتواند آسايش و رفاه مردم
را تضمين کند تاکيد داريم.
تاکيدات و ھشدارھاى ما دراين
پروسه عمدتا متوجه جرياناتى
ميشود که درکى ايدئولوژيک و
مذھبى گونه از سياست و مبارزه
طبقاتى دارند .مثال کسانى که
دنيا و مسائلش را از دريچه
تئورى توطئه ميبينند و ھر
تغييرى را نتيجه توافقات پشت
پرده ميدانند ،کسانى که تالش و
اعتراض در جامعه را نميبينند و
تئوريشان از سگ زرد برادر
شغال است فراتر نميرود ،کسانى
که مانند مھديون فقر و فالکت
بيشتر مردم را زمينه ساز قد
برافراشتن مبارزات انقالبى
درک ميکنند ،کسانى که در
مرزبندى با جناح چپ طبقه
حاکم به بيتفاوتى و پاسيفيسم در
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مقابل جناح ھاى راست تر طبقه
حاکم مى افتند ،کسانى که برعکس
از سر مخالفت با راست پشت
جناح ديگرى از بورژوازى
ميروند ،ديدگاھھائى که ھر نوع
مبارزه براى اصالحات و رفرم را
با "رفرميسم" بعنوان يک خط
مشى و گرايش اجتماعى عوضى
ميگيرند ،چنين ديدگاھھائى مطلقا
با نگرش ما سنخيت ندارد .ما با
کل بورژوازى و نظامش از بيخ و
بن مخالفيم و براى سرنگونى آن
تالش ميکنيم اما جزو چپھائى
نيستيم که راست افراطى را بر
راست رفرميست ترجيح ميدھد يا
با جناح ھاى کمتر ھار سرمايه
دارى بيشتر دشمنى دارد .ما
درعين حال که براى ھر تغيير
فورى و مادى در زندگى انسانھا
مبارزه ميکنيم و تالش داريم در
صف اول مبارزه براى اصالح و
بھبود وضع موجود باشيم ،در عين
حال با نگرش و خط مشى
رفرميستى سنخيتى نداريم .ما
دشمن سرمايه دارى ھستيم اما فکر
ميکنيم بورژوازى در مقابل جامعه
و طبقه کارگر حتى گامى عقب
رفته باشد بھتر است تا تمام عيار
زندگى مردم را به اسارت گرفته
باشد .ما بعنوان کمونيست کارگرى
و مارکسيست با نگرشھائى که
وکيل مدافع بورژوازى ميشود و
ناتوانى مطلق طبقه حاکم را در
تغييراتى به نفع جامعه جار ميکشد
ھيچ سنخيتى نداريم .ما معتقديم که
بورژوازى اين امکان را دارد و
بايد از ھزينه ھاى اوباش و
سازمانھاى
و
سرکوبگران
جاسوسى و نھادھاى بى خاصيت
بزند و در خدمت سيستم رفاه
اجتماعى و اصالح و امنيت
زندگى مردم ھزينه کند .تفاوت ما
اينست که طبقه کارگر و مردم
خواھان تغيير و اصالح را پشت
بورژوازى اصالح طلب و
رفرميست نمى فرستيم ،پرچم
اصالحات را دست آنھا نميدھيم و
به مبارزه واقعى و مادى و موجود
و جارى خود طبقه کارگر براى
طرح و تحميل اين اصالحات
متکى ميشويم .ما در طرح شعارھا
و خواستھاى طبقه کارگر به
مقدورات بورژوازى متکى
نميشويم بلکه از حق غير قابل
انکار انسان در جامعه مملو از
ثروت امروز حرکت ميکنيم .ما
برخالف چپھاى
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يک دنياى بھتر

معنا و پی آمدھای سياسی پيروزی
اوباما در انتخابات آمريکا...
ماليخوليائى و ايدئولوژيک و فرقه
اى که اصالح وضع موجود را
مساوى با "فساد" طبقه کارگر
ميدانند و يا عقب نشينى
بورژوازى را در مقابل مبارزه
براى اصالحات توطئه نام
ميگذارند ،بر اھميت اين
اصالحات براى بسط مبارزه
طبقاتى و اعاده حقوق و حرمت
طبقه کارگر تاکيد داريم و آن را
تخته پرشى براى پيشروى
ميدانيم.
وقتى ما ميگوئيم اوباما نميتواند به
توقعات شکل گرفته در انتخابات
آمريکا پاسخ دھد منظورمان اين
نيست که طبقه بورژوازى امکان
مادى تامين اين توقعات را ندارد.
بلکه منظورمان اينست که اوباما
و نوع اوباما قرار است اين
توقعات برحق را مصادره کنند و
در خدمت استحکام قدرت سياسى
و اقتصادى طبقه حاکم بکار
گيرند .آنھا نھايتا تغييراتى محدود
را مد نظر دارند تا ھم اين نيرو
را پشت خود نگھدارند و ھم
تمايزشان را با جناح راست
افراطى ترسيم کرده باشند .اما
مکانيسمى که ميتواند تغيير و
اصالح را ماديت بخشد و طبقه
حاکم را ناچار به عقب نشينى کند
اساسا در تالش و مبارزه طبقه
کارگر و پائينى ھا عليه وضع
موجود است .درصد ناچيزى از
ھمان بودجه ھائى که براى نجات
موسسات سرمايه دارى در متن
اين بحران صرف ميشود ميتواند
دھھا درد ھمين امروز جامعه را
حل و چه بسا ريشه کن کند .رفع
گرسنگى يک ميليارد مردم جھان
ھمين امروز ممکن است و
بورژوازى ميتواند و توان مادى
آن را دارد که فورا حل کند .بيمه
بيکارى و بيمه درمانى و آموزش
رايگان ھمين امروز ھمه جا
ممکن است .برخوردارى از
سالمتى و آموزش و فراغت
ھمين امروز ممکن است .اگر
بورژوازى اين خواستھا را عقب
ميزند و يا با آن در موارد زيادى
بصورت قھرآميز برخورد ميکند،

دليلش ناتوانى و عدم امکان
اقتصادى طبقه حاکم نيست .بلکه
دليلش اينست که اين اصالحات با
روند کسب سود بيشتر و انباشتن
کيسه بورژوازى در تناقض است و
تنھا زمانى ناچار به دادن برخى از
آنھا ميشود که جنبشى در جامعه
براى استيفاى آن وجود داشته باشد.
ما بر ماھيت بورژوازى و طبقه
حاکم تاکيد ميکنيم تا فشار اعتراض
از پائين براى تحقق اين خواستھا را
برجسته کنيم .ما ميگوئيم اوباما به
توقعات شکل گرفته در ميان راى
دھندگان نميتواند پاسخ دھد تا توھم
به تغيير در سيماى اوباما را به
تالش براى تغيير توسط نيروى
واقعى خواھان تغيير متکى کنيم .ما
کمونيستيم و اھداف سياسى و
طبقاتى روشنى داريم .براى جنبش
کمونيسم کارگرى اصالحات در
تناقض با انقالبيگرى نيست بلکه
اصالحات و انقالب دو وجه الينفک
يک جدال پيوسته طبقاتى است.
تالش ما اينست که در اين جدال کل
نيروى طبقه مان را در موقعيت
بھترى در مصاف با کل بورژوازى
و ھدف نھائى مان قرار دھيم.
يک دنيای بھتر :تاثير تغيير و
تحول در ھيات حاکمه آمريکا در
موقعيت و مکان سياسی و اجتماعی
آمريکا در سطح جھان چيست؟ آيا
افول آمريکا آغاز شده است؟ آيا
تغييری در اھداف استراتژيک
آمريکا در سطح جھان بوجود
خواھد آمد؟ اين جناح چگونه
سياستھای بين المللی و جھانی طبقه
حاکمه آمريکا را به پيش خواھد
برد؟ موقعيت آمريکا در قبال
متحدين و بلوکھای رقيب و
نيروھای متخاصم سرمايه داری
جھانی چه تغييراتی خواھد کرد؟
علی جوادی :جابجايی و تغيير در
ھيات حاکمه آمريکا تغييری در
منافع استراتژيک آمريکا ايجاد
نخواھد کرد .اھداف استراتژيک
طبقه حاکمه استراتژيک تر و به
درجه ای از نوسانات در ھيات
حاکمه "مستقل" ھستند .تالش برای

حفظ و تثبيت موقعيت ابرقدرتی
آمريکا در زمره اھداف اعالم
شده کل طبقه حاکمه است .تالش
برای گسترش دامنه نفوذ و
مانور نيروھای آمريکا در سطح
جھان توافق عمومی و اعالم شده
ھر دو جناح ھيات حاکمه است.
اما مسلما تاکيدات و يا روشھا
برای دستيابی به اھداف ميتواند
متفاوت باشد .ھر جناح از ھيات
حاکمه تاکيدات و "دکترين" خود
را دارد .به ھر حال يک واقعيت
مسجل است .دکترين بوش مبنی
بر "ضربات پيشگيری کننده" و
برخی سياستھای دوران پس از
جنگ سرد عمال به پايان رسيده
است.
مساله ديگر اين است که ھر
گونه تضعيف وزن اقتصادی
آمريکا در ميان مدت تاثيرات
خود را بر موقعيت سياسی و
جايگاه و وزن آمريکا در صحنه
بين المللی بجا خواھد گذاشت .اما
تغيير و افت موقعيت اقتصادی
آمريکا الزاما و يک به يک به
افت سياسی ترجمه نميشود.
ھرگونه تغيير سياسی در سطح
جھان مستلزم کشمکش ھا و
مصافھای جديد و جدی است.
ھيچ نيرويی بدون يک نبرد
تعيين کننده تن به موقعيت
فرودست نخواھد داد .انتقال
موقعيت اقتصادی به موقعيت
سياسی امری خودبخودی و ساده
محصول
برعکس
نيست.
کشمکشھا و مصافھای بزرگی
در سطح جھانی است.
واقعيت ديگر شرايط کنونی اين
است که بحران سرمايه داری
کنونی محدود به جامعه آمريکا
نيست .نقطه شروع آن آمريکا
بود اما دامنه و حوزه عملکرد آن
محدود به آمريکا نيست .بحران
کنونی بحران جھانی سرمايه
داری است .نتيجتا کل نظام
سرمايه داری در يک بن بست
ھمه جانبه قرار دارد .اقتصاد
کشورھای اصلی جھان به طور
گسترده ای به يکديگر گره
خورده است .در چنين شرايطی
امکان عروج قطب و يا نيروی
ديگری که بتواند به يک تقابل
سياسی و شايد ھم نظامی برای

شماره ٧۵
تغيير موقعيت آمريکا در سطح
جھان تن دھد ،کار چندان آسانی
نيست .اما چنين شرايطی مسلما
وزن و جايگاه اين نيرو را در
جھان دستخوش تغييراتی خواھد
کرد .در حال حاضر کل جھان
سرمايه داری دچار يک بحران
عميق اقتصادی است.
از طرف ديگر ھر تغيير توازن
سياسی در ميان نيروھا و بلوکھای
سرمايه مستلزم مصاف و
کشمکشی تعيين کننده است .چنين
رو در رويی بدون يک آرايش
نظامی جديد بعضا ممکن نيست.
تغيير آرايش نظامی جھان ھم امر
ساده ای حتی برای غولھای جھان
سرمايه داری در کوتاه مدت
نيست.
آذر ماجدی :برخی ناظران سياسی
اين انتخابات و ھمچنين بحران
اقتصادی جاری را آغاز افول
آمريکا بعنوان تنھا ابر قدرت
جھانی ارزيابی کرده اند .من با
اين ارزيابی موافق نيستم .بروز
بحران اقتصادی که ھمزمان
انتخابات بود به روشنی شکست و
نئو
سياست
ورشکستگی
کنسرواتيسم و سياست بازار آزاد
عنان گسيخته ريگانی – تاچری دو
دھه اخير را اعالم کرد .اما اين
لزوما بمعنای شکست آمريکا يا
افول آمريکا نيست .بنظر من
انتخاب اوباما از اين زاويه عمال
به نجات آمريکا آمد .شادی و
ھيجانی که اين انتخابات در دنيا
ايجاد کرد ،خود بيانگر جايگاه ابر
قدرتی آمريکا است .اوباما تصوير
آمريکايی متمدن تر و غير قلدر تر
را به جھان ميدھد .آمريکا اکنون
به چنين تصويری احتياج دارد.
يک چيز بنظر من مسلم است،
دولت آمريکا از يک جانبه گری
کنونی دست بر می دارد و ھم
جھت تر با اروپا عمل خواھد کرد.
به اين ترتيب کامال قادر خواھد
بود نقش ابر قدرتی خود را حفظ
کند .پيش بينی ھايی که روسيه يا
چين را جانشين آمريکا می خواند،
بنظر من کمی غير محتمل است.
مناسبات جھانی تغيير خواھد کرد.
اين مسلم است.
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معنا و پی آمدھای سياسی پيروزی
اوباما در انتخابات آمريکا...
اما اين تغيير بيشتر در ھم جھت
شدن با اروپای واحد ،کنار
گذاشتن يک جانبه گری )يونی
لتراليسم( و تکيه بيشتر به
ديپلماسی خواھد بود.
سياوش دانشور :ترديدى نيست
که نه فقط افول آمريکا شروع
شده است بلکه پرونده رھبرى
جھان يک قطبى تماما بايگانى
شده است .آمريکاى امروز يکى
از قدرتھاى مھم اقتصادى و
سياسى جھان است و نه رھبر
بلوک غرب در مقابل بلوک شرق
و يا رھبر بالمنازع سرمايه دارى
جھانى .افول اقتصادى آمريکا
مدتھا بود که شروع شده بود و
ميليتاريسم و قلدرى امپرياليستى
قرار بود ھمين را جبران کند.
تغييراتى که در اھداف جھانى و
استراتژيک آمريکا محتمل اند
تابعى از فرجام جدال جھانى
برسر حوزه ھاى قدرت و نفزذ
سياسى و اقتصادى است .ممکن
است ھنوز کسانى پيدا شوند که
فکر کنند آمريکا بايد کالنتر جھان
باشد و دراين راه به ھر اقدامى از
جمله بمباران اتمى و جنگ دست
بزند .اما مسئله بر سر مقدورات
است .آمريکا ديگر نميتواند در
مقابل رقباى اقتصادى و بلوکھاى
مبھم و شکل نگرفته جھانى ھمان
آمريکاى سابق باشد .حداکثر
تالش خواھد کرد به ائتالف ھائى
شکل دھد که مجموعا بعنوان يک
بلوک در مقابل بلوکھاى ديگر
قدرتمند باشد .ترديدى نيست افول
و شکست آمريکا در تبديل به
رھبر بالمنازع جھان سرمايه
دارى به يک سلسله تغييرات در
چھارچوبھاى اقتصادى و سياسى
و ايدئولوژيک و حتى نظامى
جھانى منجر خواھد شد .کل
ساختارھاى سياسى و اقتصادى و
نظامى که در دو دھه گذشته در
دنيا شکل گرفتند و قوام يافتند
مشمول تغييرات خواھند شد .ھيچ
دليلى وجود ندارد که سياستھاى
بانک جھانى و صندوق بين المللى
پول و حتى توافقات ھشت کشور
صنعتى به روال سابق پيش رود.

ھيچ الزامى براى تداوم پذيرش
سياستھاى آمريکا از طريق
نھادھائى که نئو کنسرواتيسم در
جھان شکل دادند امروز وجود
ندارد .ھيچ دليلى براى تداوم
چھارچوبھاى فکرى در ميان
ھواداران آمريکا براساس دوره
گذشته وجود ندارد .آيا اينھا به اين
معنى است که مثال جنگ طلبى و
قدرت برتر نظامى آمريکا به
تعطيالت خواھد رفت؟ به نظر من
نه .ھيچ نيروئى نقطه قدرتش را
کنار نميگذارد .جنگ ،ھر زمان که
ضرورى شود و ھر زمان که منافع
طبقه حاکم در آن معنى شود،
صورت ميگيرد .اگر منافع آمريکا
در مقابل رقبا در خاورميانه و آفريقا
و آسياى جنوب شرقى و ھر گوشه
جھان حکم کند ،قلدرى نظامى در
دستور خواھد بود .اما ديگر اينھا
جزئى از وضعيت عمومى سرمايه
دارى و قطبھاى آنست و نه
مشخصه آمريکا بعنوان ژاندارم
جھان .ترديدى نيست که تا ھم اکنون
ايده نظم نوين جھانى و طرح
خاورميانه بزرگ دود شدند و ھوا
رفتند .جاى اينھا را يک ديپلماسى
فعال براى حل بحرانھاى منطقه اى
و کنار آمدن با رقباى متفرقه جھانى
و منطقه اى خواھد گرفت.
نظاميگيرى در ايندوره براى آمريکا
تنھا دراين چھارچوب مقبوليت و
امکان دارد.
بطور کلى دوره اى آغاز شده است
که آمريکا بايد براى تعيين جايگاه
جديد خود بعد از شکست در اعمال
ھژمونى بر جھان سرمايه دارى در
کنار قدرتھاى ديگر سرمايه دارى
تالش کند .روندى که بعد از پايان
جنگ سرد شروع شد و شکست
آمريکا يک نقطه عطف و مھم
آنست .تالش براى ترسيم حوزه
قدرت و نفوذ سياسى و اقتصادى
قدرتھاى سرمايه دارى ،يا بلوک
ھاى مختلف سرمايه دارى و جھان
چند قطبى ،ھنوز به پايان نرسيده
است .روسيه رقيب ديروز شکست
خورده امروز قدرتى بزرگ با
ظرفيتھاى نظامى و حتى اقتصادى
باالست .چين و ھند و ژاپن و برزيل

بعنوان قدرتھائى که عروج
ميکنند و امکان تاثيرات منطقه
اى و جھانى را بدرجات متفاوت
دارند ،رقباى غربى که از
وضعيت بھتر اقتصادى در
مقايسه با آمريکا برخوردارند،
نيروھاى جديدى که در دل اين
تحول بزرگ از مدار خارج
ميشوند و سھم خود را مطالبه
ميکنند ،ضرورت پايان دادن به
سواالت قديمى مانند مسئله
فلسطين که منشا تدوام بحران و
تشديد بى ثباتى سياسى و
اقتصادى اند ،سواالت جديدى که
ويژه ايندورانند ،جملگى در
موقعيت و مکان آمريکا و
قدرتھاى ديگر جھانى و نقش آنھا
تاثير تعيين کننده دارند .در کنار
اينھا يک بازسازى فکرى و
سياسى براى کل طبقه
بورژوازى الزامى شده است که
"الگوى آمريکائى" در آن نقش
سابق را ايفا نخواھد کرد .بار
ديگر و در متن يک بحران
عظيم و ھمه جانبه سرمايه دارى
سيما و سرنوشت نسلھا از مردم
تعيين تکليف ميشود .ويژگى
ايندوره اينست که مارکس و نقد
سوسياليستى و کمونيستى نه فقط
مکان معتبرى دارد بلکه ميتواند
در شکل دادن به فرجام اين
تحوالت نقش اساسى داشته باشد.
دوره امروز دوره تغييرات وسيع
و بنيادى در تمام قلمروھا است.
آمريکا از اين قاعده مستثنى
نيست بلکه در قلب آن قرار
دارد.

يک دنيای بھتر :رژيم اسالمی
نسبتا محتاط به مساله انتخابات
در آمريکا برخورد کرده است.
نامه احمدی نژاد به اوباما را
برخی چه در صفوف حکومت
اسالمی و چه در صفوف
اپوزيسيون نشان "سازشکاری"
و "کرنش" رژيم اسالمی در
مقابل آمريکا قلمداد کرده اند .کال
مانورھای اين دو قطب را
چگونه بايد ارزيابی کرد؟ تقابل
دو قطب تروريستی جھان
معاصر با جابجايی قدرت در
ھيات حاکمه آمريکا چه تغييراتی
خواھد کرد؟ آيا "سازشی" ممکن
است؟ معنا و مبانی تغييرات
احتمالی چيست؟

شماره ٧۵
بنظرم
جوادی:
علی
"سازشکاری" و يا "کرنشی" در
کار نيست .آنچه صورت ميگيرد
مانورھای دو قطب تروريستی در
قبال يکديگر است .اين اقدام نشان
گرايشی جديد و يا چرخش سياسی
در ميان باندھا و دستجات حکومت
اسالمی نيست .رژيم اسالمی
ميکوشد خود را به عنوان يک
بازيگر منطقه ای و بعضا جھانی
نشان دھد .ميدانند که وجھه آمريکا
در پس اين تغييرات در جھان و
منطقه تغيير کرده است .در مقابل
اين واقعيت ،در مقابل چرخش
افکار عمومی نسبت به رئيس
دستگاه قطب متخاصم ،عکس
العمل نشان ميدھند .ناچارند
سياستھا و اھداف خود را در
شرايط جديد به پيش ببرند .تغيير
لحن نيز يکی از اين مالحظات
مقطعی است .اھداف از ھر دو سو
يکی است .بدون ترديد ھر کدام
برای دستيابی و تحکيم موقعيت
اردوی خود خواھند کوشيد.
زبانشان متاثر از شرايط است.
بنظرم سازشی ميان دو قطب
تروريستی جھان ،از ھيچ سو در
شرايط حاضر در دستور نيست.
جابجايی قدرت در ھيات حاکمه به
معنای تغيير استراتژی سياسی و
اھداف پايه ای حکومت آمريکا
نيست .نه رژيم اسالمی نيازمند
"کرنش" و "سازش" است و نه
ھيات حاکمه آمريکا ميتواند تن به
چنين سازشی دھد .عراق در
شرايط حاضر محل تالقی و
عرصه رو در رويی اين دو قطب
است .رژيم اسالمی برای تثبيت
موقعيت برتر خود در عراق تالش
ميکند ،آمريکا برای جلوگيری از
يک شکست .ھر گونه سازشی به
معنای حفظ وضع موجود در اين
عرصه تقابل است .وضع موجود
اما ثباتی ندارد.

آذر ماجدی :تصور حاکم در
خاورميانه و در سطح جھانی بر
اين نظر يا اميد استوار است که
دولت باراک اوباما کليه سياست
ھای بوش را معکوس خواھد کرد.
ھمه جھان از انتخاب اوباما شادی
کردند .دنيا از ميليتاريسم ،جنگ
طلبی و سياست ھای تروريستی
دولت بوش به

صفحه ١١

صفحه ١١

يک دنياى بھتر

معنا و پی آمدھای سياسی پيروزی
اوباما در انتخابات آمريکا...
جان آمده است .بيش از يک
ميليون و سی صد ھزار نفر بطو
مستقيم يا غير مستقيم در اثر حمله
نظامی آمريکا در عراق کشته
شده اند .اين فقط يک نمونه از
جنايات دوره رياست جمھوری
بوش است .خاورميانه در چنبره
تروريسم دولتی و اسالمی گرفتار
شده است .نه فقط اروپا ،بلکه
خاورميانه نيز از انتخاب اوباما
شديدا استقبال کرد.
اوباما در دوره کمپين از لزوم
ديالوگ با ايران سخن گفت .لذا
عجيب نيست که جمھوری
اسالمی از انتخاب اوباما شاد
باشد .البته سياست ضد آمريکايی
آن مانع می شود که اين شادی را
بشکل علنی نشان دھد .اما اين
حرکت نزد چه نوع جريانات
سياسی حکم سازش و کرنش
دارد؟ از يک طرف جريانات ضد
امپرياليست که حتی اگر علنا
اعالم نکنند ،ته دلشان احمدی
نژاد را بخاطر ايستادن در مقابل
آمريکا تحسين می کنند .جرياناتی
که اگر جنگی در ميان اين دو
دولت شکل گيرد ،به حمايت فعال
از جمھوری اسالمی بلند خواھند
شد .جرياناتی که از آمريکا بيشتر
از جمھوری اسالمی متنفر اند.
دسته ديگر کسانی ھستند که به
حمله نظامی آمريکا به ايران اميد
بسته بودند .در اين جنگ دنبال
فرصت می گشتند .اين بخش ھم
در ميان چپ و ھم در ميان راست
پرو غرب نمايندگی می شود.
جريان چپ آن جريانی است که
جنگ را عامل عصيان مردم و
لذا شکل گيری انقالب ارزيابی
می کند .اينھا نيز از سر کار آمدن
اوباما راضی نيستند و ھر نوع
نزديکی يا تنش زدايی ميان دو
دولت اسالمی و آمريکا را
ناميمون می دانند .لذا ھر يک از
طرفين را ممکن است به کرنش و
سازش متھم کنند .اينھا خواھان
تنش ميان دو دولت و حمله
آمريکا به ايران ھستند.

مردم ايران ھيچ منفعتی در جنگ و
تحريم ندارند .تحريم و جنگ پيش و
بيش از ھر چيز از مردم قربانی می
گيرد .کمونيسم کارگری نه موافق و
نه مخالف روابط ديپلماتيک دو
دولت ارتجاعی اسالمی و آمريکا
است .سياست کمونيسم کارگری
روشن است .ما مخالف جنگ
تروريست ھا و مخالف جمھوری
اسالمی ھستيم .ما ھمچنين با تحريم
اقتصادی بعنوان يک سياست ضد
مردمی کامال مخالفيم .اما ضمنا با
ھر سازش به زيان مردم و در پشت
درھای بسته ميان دو دولت نيز
مخالفيم و آن را افشا می کنيم.
بنظر من سياست آمريکا در قبال
جنگ تروريستی دستخوش تغييراتی
خواھد شد ،اما ابعاد آن ھنوز قابل
پيش بينی نيست ،به اوضاع جھانی
و منطقه بستگی دارد .يکی از
مسائل کليدی مساله فلسطين است .با
وجود اينکه نيروھای سياسی
فلسطين به اوباما خوش بين ھستند،
تصور نمی کنم که تغييرات
چشمگيری را در اين عرصه شاھد
باشيم .ممکن است تحرکاتی مانند
زمان کلينتون شکل گيرد ،اما فکر
نمی کنم که اوباما اعتماد به نفس
الزم برای دست زدن به عملی
راديکال را داشته باشد.
تا آنجا که به جمھوری اسالمی بر
می گردد ،الاقل برای مدتی اوضاع
کمی آرام تر خواھد شد .خارج
کردن ارتش آمريکا از عراق تسريع
خواھد شد .در مجموع نمی توان
نقشه آينده را کامال پيش بينی کرد.
اما می توان تغييراتی نه چندان
راديکال را از جانب آمريکا انتظار
داشت.

سياوش دانشور :سران رژيم در
اظھارات اوليه شان در قبال بحران
اقتصادى سعى کردند صورت خود
را با سيلى سرخ نگھدارند و مانند
خروس بى محل دست به تبليغات
ضد کمونيستى زدند .اما فورا
تناقضات شان برمال شد و سکوت

را ترجيح دادند .وقتى که
تاثيرات بحران بالفاصله خود را
در ايران نشان داد و از جمله
کاھش بيش از پنجاه درصدى
نفت گلوى رژيم را گرفت،
اظھارات اوليه بسرعت جائى گم
و گور شدند .ويژگى دوره اخير
کاھش تروريسم چه دولتى و چه
غير دولتى آن نيست .بلکه ترور
و ناامنى در متن اين بحران و
سرباز کردن بحرانھاى کشورى
و منطقه اى و گسترش
سياستھاى سرکوبگرانه و
تروريستى دولتھا و دستجات
متفرقه بورژوازى اتفاقا ميتواند
رشد کند .اما نکته اى که روشن
است اينست که آمريکا ديگر
نميتواند با قامت بعد از ١١
سپتامبر سياست جھانى و منطقه
ايش را پيش ببرد .افول و
شکست آمريکا و تروريسم
دولتى بناچار به افول تروريسم
اسالمى منجر ميشود .پرچم آنتى
امپرياليستى و ضد آمريکائى
بيش از پيش رنگ خواھد باخت
و منشا بسيج براى ترويسم
اسالمى نخواھد بود .بقاى
تروريسم اسالمى و جذب نيرو
توسط آن محتاج جنگ و تغذيه
از نفرت از آمريکا و جناياتش
است .مسئله فلسطين يک معضل
اساسى است که ايندوره با توجه
به موقعيت آمريکا و به تبع آن
موقعيت اسرائيل ،امکان بيشترى
براى حل پيدا ميکند .ھمين روند
موقعيت تروريسم اسالمى را
ضعيف تر ميکند .مسئله ديگر
اينست که رويدادھاى اخير
برخالف حمله آمريکا به عراق
موجبات تقويت اسالم سياسى و
جمھورى اسالمى را فراھم
نميکند بلکه تاثيرات برعکس بر
روى آن دارد .خود محدوديتھاى
رژيم اسالمى و تاثيراتى که
بحران بر آن ميگذارد امکانات و
مقدوراتش را براى تداوم اين
سياستھا به شکل سابق محدود تر
ميکند .در ايندوره معضالت
داخلى رژيم اسالمى برجسته تر
ميشود.
اينکه آيا "سازشى" ممکن است
يا نه ،ترديدى نيست که اوباما و
بخش مھمى از ھيئت حاکمه
آمريکا تالش ميکنند يخ ھا را
بيشتر بشکنند و سيرى از روند
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ديپلماتيک را شروع کنند.
جمھورى اسالمى ازاين استقبال
ميکند .اما مواضع بنيادى طرفين
سرجايش است .فشارھائى که
اوباما ميتواند به جمھورى اسالمى
وارد کند در قياس با دولت بوش
چه بسا بيشتر باشد و حتى متحدين
بيشترى داشته باشد .نکته اى که
اين ميان مطرح است اينست که
دعواى آمريکا و جمھورى اسالمى
در شکل و شمايل سابق پيش
نخواھد رفت و براى طرفين
شرايط مساعد و نامساعد بوجود
آمده است .اوباما با سياست
گفتگوى مستقيم و بدون پيش شرط
– که اين البته تفسير بردار است-
کارتى است که اروپا و روسيه و
چين بدون ترديد از آن استقبال
ميکنند و اين فشار بر جمھورى
اسالمى را تشديد ميکند .ھمزمان
آمريکا ناچار است بيشتر به
رقبايش و توصيه ھايشان گوش
دھد و اين امکان مانور براى
جمھورى اسالمى را بيشتر ميکند.
در کنار اينھا رقابت قدرتھاى
اقتصادى وجود دارد که با ايران
روابط وسيع تجارى دارند .سياست
گسترش تحريمھا نيز با معضالت
جديدى در متن بحران اقتصادى
اخير و تالش ھر دولت سرمايه
دارى براى بدست آوردن بازارھا
مواجه ميشود .ھمينطور نوع
فرجام مسائل منطقه اى مانند
عراق و فلسطين و حتى افغانستان
بر رابطه با جمھورى اسالمى
تاثير دارند .به نظر من تالش اين
خواھد بود که امکان تحميل تعادلى
جديد به اسالم سياسى و تروريسم
اسالمى باالتر رود و موانع قبلى
بدرجاتى از سر راه برداشته شود.
نکته مھمتر اينست که کشورھاى
خاورميانه از بحران اقتصادى
لطمات جدى ميبينند و تبعات
سياسى و داخلى اين لطمات از
جمله موج گرسنگى و فقر و
مبارزات کارگرى دولتھا را با
محدوديتھاى ويژه مواجه خواھد
کرد و امکان عينى تدام سياستھاى
قبلى را از آنھا خواھد گرفت.
جمھورى اسالمى و اسالم سياسى
دراين ميان الگوئى براى ارائه
ندارد .اين دوره پس از جنگ سرد
نيست .به نظر من اسالم سياسى
مجموعا در متن اين تحوالت
صفحه ١٢

صفحه ١٢

يک دنياى بھتر

معنا و پی آمدھای سياسی پيروزی
اوباما در انتخابات آمريکا...
تضعيف خواھد شد و نيرو از
دست ميدھد .شکست آمريکا و
تروريسم دولتى به قدرتگيرى
اسالم سياسى منجر نميشود و ھمه
اينھا به مبانى توافقات برسر
موضوعات مختلف تاثير دارند.

يک دنيای بھتر :در اپوزيسيون
ايران ما شاھد شکل گيری
گرايشات متفاوتی در قبال اين
رويداد ھستيم .گرايش ملی
اسالمی و بخشھايی از اپوزيسيون
پرو غرب ذوق زده و ھيجان زده
به دفاع از دمکراسی آمريکايی
پرداخته اند .باز ھم قبله عالمشان
را در بوق کرده اند .گرايشاتی
ديگر دچار ديپرسيون سياسی شده
اند .اميدھايشان برای حمله نظامی
کمرنگ شده است .در طرف
ديگر جرياناتی با ظاھر
"راديکال" چنين تغييراتی را
اساسا به معنای کمرنگ شدن
مطلوبيت پروژه و تبليغات خود
ميدانند .از قرار حاکميت وحشی
ترين جناح سرمايه را شرايط
"مناسب" تری برای بسيج نيرو و
پيشروی ميدانند .محورھای
برخورد عمومی و ويژه به اين
تغيير و تحوالت کدام است؟ به
اين گرايشات چگونه بايد برخورد
کرد؟

آذر ماجدی :تا حدودی به بخش
ھايی از اين سوال در پاسخ به
سوال قبل پرداختم .بخش عمده
اپوزيسيون ايران ،بويژه ملی –
اسالمی و راست پرو غرب ،نقش
آمريکا را در قدرت يابی خود
بسيار موثر می بينند .ملی –
اسالمی ھا خواھان نزديکی
سياست آمريکا و جمھوری
اسالمی ھستند ،خواھان عادی
سازی موقعيت جمھوری اسالمی
در سطح جھانی ھستند .چنين
وضعيتی را از نظر سياسی و
اجتماعی برای نيرو گرفتن خود
مناسب تر تشخيص می دھند.
ازآن سوی بخشی از نيروھای
راست پرو غرب خواھان دخالت

نظامی آمريکا در ايران ھستند.
دخالت نظامی آمريکا را تنھا راه به
قدرت رسيدن خود می دانند و با
انتخاب اوباما اين روزنه را کور
شده می بينند .برخورد اين جريانات
از موقعيت خود و نزديکی شان به
قدرت ناشی می شود و کامال قابل
انتظار است.
بخشی از چپ ھمواره انقالب را
ناشی از فقر و فالکت و ديکتاتوری
خشن ديده است .در نتيجه با
اصالحات مخالف است ،زيرا
اصالحات را مانعی در مقابل
انقالب می داند .بايد تاکيد کنم ،نه
رفرميسم ،بلکه خود اصالحات.
اينھا از ھمان نوع چپی ھستند که
زمانی که طبقه کارگر برای حقوق
خود و بھبود شرايط کار و زيست
اش مبارزه می کند ،اين مبارزه را
با برچسب اکونوميسم تحقير می
کنند .اين چپ ھيچ ربطی به
مارکسيسم ندارد .از نظر مارکسيسم
و کمونيسم کارگری موقعيت مرفه
تر و انسانی تر نه تنھا برای امروز
طبقه کارگر و مردم ضروری
است ،بلکه ھمچنين امکان
سازمانيابی انقالب اجتماعی را
تسھيل می کند.
اين دسته از چپ بوش را به اوباما
و لوپن را به حزب سوسياليست
فرانسه ترجيح می دھند .اين مسخره
است .اما اين خصلت چپ سنتی پا
درھوا و پوپوليست است .چپی که
در شرايطی که سوسيال دموکراسی
بر سر کار باشد ،از آژيتاسيون
انقالبی عاجز است .يک دليل اين
مساله اينست که جامعه سوسياليستی
نزد اين چپ با جامعه تحت سوسيال
دموکراسی يا شوروی سابق تفاوت
چندانی ندارد .راديکاليسم اين دسته
از چپ يک راديکاليسم صوری و
سطحی است.
کمونيسم کارگری در قبال اين
جريانات سياست روشنی دارد .نقد
و افشای اين جريانات بايد اساس
برخورد ما به آنھا را تشکيل دھد.

اينھا در ميان مردم واقعی جايی
ندارند .تبليغات توخالی و پر
ھياھوی بی محتوا تمام کار اينھا
را تشکيل می دھد .اکنون نيز که
با پديده اوباما و سقوط سياست
ھای بوش روبرو شده اند ،اين
وضعيت را يا با اينکه ھيچ چيز
تغيير نکرده است ،توضيح می
دھند يا آن را يک توطئه می
خوانند و يا اينکه ھمه چيز را
يک فريب بزرگ می نامند.
يک باصطالح "تحليل" خيلی
جالب امروز به چشمم خورد،
يکی از "نوابغ" اين دسته از
چپ اعالم کرده است که اوباما
مثل احمدی نژاد است .گفته
اوباما بيشتر به احمدی نژاد شبيه
است تا خاتمی .من ھيچ اظھار
نظر بيشتری در مورد "نبوغ"،
"بصيرت" و "عمقی" که در اين
تحليل نھفته است ،نمی کنم.
قضاوت را بعھده خواننده می
گذارم .اين تحليل گر ما نه فقط
"نابغه" است ،بانمک ھم تشريف
دارد .با يک جوک راسيستی
بسيار زشت ،اوباما و خاتمی،
ھر دو را شکالتی توصيف کرده
است .عاقبت اين چپ ھپرودی
را "خدا" بخير کند!

سياوش دانشور :ذوق زدگى
اپوزيسيون راست ايران را نبايد
جدى گرفت .اينھا اولين قربانيان
شکست آمريکا و راست افراطى
بودند و موقعيت سياسى شان در
متن اين بحران بدرجات متفاوت
تضعيف شد .جنبش ملى اسالمى
کودنانه فکر ميکند عروج اوباما
در آمريکا به عروج پديده اى از
نوع خاتمى در ايران منجر
ميشود .اينھا توھمات محض اند
و تنھا در سيستم آخوند زده اين
خط قابل تصور است .خاتمى و
دو خرداد پديده اى مربوط به
گذشته است و ھر تغييراتى در
قدرت دولتى در ايران تنھا
ميتواند درجه اى عر و تيز نوع
احمدى نژاد را تلطيف کند .اينھا
مجبورند دف زنان در مدح
دمکراسى سخن بگويند .در دوره
ريگان ھم ھمين کار کردند .در
دوره کلينتون و بوش ھم سياست
شان ھمين بود .براى اوباما ھم
ھمين کار را ميکنند .وقتى معنى

شماره ٧۵
اين دمکراسى اين نيست که اينھا
بتوانند در ايران روزنامه اى
منتشر کنند تا چه رسد در
"انتخاباتى" که خامنه اى سازمان
ميدھد شرکت کنند ،ديگر اين نوع
تبليغات پوچ و بيمعنى است .آنھا
ميدانند و ميبينند که در متن بحران
اقتصادى اخير سرمايه دارى بى
اعتبار شده ،مارکس مجددا مد
روز شده است ،محبوبيت
سوسياليسم و کمونيسم را ھر
راست افراطى اذعان ميکند ،و
چون ھمتايان ايرانى و جھان
سومى شان نميتوانند به اين حقايق
اعتراف کنند لذا در شيپور
دمکراسى ميدمند .اما اين
دمکراسى به پروژه اى که اينھا را
بقدرت دولتى نزديک کند و يا
موجبات تغيير سياسى مثبت در
موقعيت شان شود نميشود.
اين شعارھا حجاب بحران و بن
بست آنھاست و بعضا دارند زير
پوشش دمکراسى از چھارچوبھاى
قديمتر دمکراسى چراغ خاموش
رد ميشوند .تنھا اميد آنھا ميتواند
اين باشد که عاديسازى رابطه
جمھورى اسالمى و آمريکا نھايتا
به تغييراتى در فضاى سياسى
ايران منجر شود که آنھا ھم در
مشتق سوم آن بھره مند شوند .اين
ھم به نظر من عاقبتى ندارد.
راست پرو غرب ھم وضعيت
مشابھى دارد با اين تفاوت که
استراتژى قدرتگيرى آنھا در
اساس مبتنى بر حمله نظامى بود.
اينھا ريگانيست ھا و بوشيست
ھاى تمام عيار بودند .ھيچ بعيد
نيست اين خط در کور شدن افق
حمله نظامى به جمھورى اسالمى
نزديک شود .به نظر ميرسد در
ايندوره خط حاکم براين جريان
بيشتر کوبيدن روى نستالژى
ناسيوناليسم و ارزشھاى "خودى"
باشد .راست پرو غرب تا اطالع
ثانوى حرفى براى سياست ايران
ندارد .ھم راست پرو غرب و ھم
ملى اسالميھا با شکست راست
افراطى در جھان اساسا ناتوان از
گذاشتن دورنمائى در برابر جامعه
ايران ھستند .پالتفرم سياسى و
اقتصادى اينھا شکست خورده
است و ناچارند براى تبئين ھويت
خود
سياسى

صفحه ١٣
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يک دنياى بھتر

معنا و پی آمدھای سياسی پيروزی
اوباما در انتخابات آمريکا...
فکرى بکنند.
جريانات فرقه اى تر مانند
فدراليستھا و قوم پرستان و
مجاھدين تماما دچار بحران مزمن
و نفس موجوديت سياسى ميشوند.
اينھا نه ميتوانند به مردم و طبقات
اجتماعى براى مبارزه عليه
جمھورى اسالمى متکى شوند و
نه ميتوانند ھويت و استراتژى به
بن بست رسيده خود را در اين
فضاى جھانى بازسازى کنند.
موقعيت اين نوع جريانات وخيم
تر از ھميشه است.
در مورد جرياناتى "راديکالى"
که بوش را به اوباما ترجيح
ميدادند بايد گفت دنيا ازاين
موجودات زياد دارد .نه منشا
تاثيرى ھستند و نه برايشان فرقى
ميکند که زندگى واقعى طبقه
کارگر چه تفاوتى دارد .اما ھميشه
چپى ھپروتى ھست که فقر شديد
و سرکوب شديد و گرسنگى دادن
مردم را وسيله برخاستن و قيام و
انقالب ميداند و به اين معنا از
سياستھائى صريحا يا تلويحا دفاع
ميکند که چنين اوضاعى را فراھم
کند .اينھا حتى نبايد چپ و
راديکال نام گيرند .اينھا جرياناتى
غير مسئول ،غير اجتماعى ،غير
کارگرى و فرقه اى اند که بيشتر
شبيه مھديون غير مذھبى ھستند.
برخورد کمونيسم کارگرى به
مجموعه اين گرايشات بنا به
اھميت آنھا متفاوت است .بطور
کلى ما در ايندوره امکانى بدست
آورديم که آلترناتيو و راه حل
کارگرى را با قدرت بيشترى در
مقابل کل نيروھاى طرفدار
سرمايه دارى مطرح کنيم و براى
مطلوبيت و فوريت آن نيرو بسيج
کنيم .ما بايد از موقعيت سست و
بحرانى راست اپوزيسيون نھايت
استفاده را بنفع قدرتگيرى جنبش
کارگرى و سوسياليستى بکنيم.
راه حل ھاى دست راستى،
برخالف تاچريست ھائى که

تازگى سوسيال دمکرات شدند و
ھنوز بيشتر از راستھاى افراطى
دنيا ضد کمونيست ھستند ،در ايران
بيش از پيش بى اعتبار شدند و قطب
نمايشان را از دست داده اند .ما بايد
با نقد مستمر جريانات اصلى
بورژوائى و نشان دادن بى ربطى
سياست شان به نيازھاى واقعى و
مادى توده ھاى عظيم طبقه کارگر و
مردم امکان قدرتگيرى آلترناتيو
کارگرى را تقويت کنيم .در عين
حال ايندوره دوره جابجائى ھاى
سياسى و بازتعريف ھا و
"دگرانديشى" ھاى جديد است.
دراين ميان نزديکى به جمھورى
اسالمى در متن بى افقى و بن بست
و تالش براى تحميل نقاط سازش به
مبارزه طبقه کارگر و خواست
سرنگونى يک احتمال واقعى است.
سياست ما بايد مقابله جدى با اين
نقطه سازشھا و به شکست کشاندن
آنھا باشد.
يک دنيای بھتر :سوسياليسم بطور
ويژه ای در انتخابات آمريکا مطرح
بود .جناح محافظه کار تالش
بسياری در "ترساندن" جامعه از
"خطر سوسياليسم" داشت .اين
تبليغات اگر در دوره مک کارتی
زندگی بسياری را تيره و تار و تباه
ميکرد اما در اين دوران نه تنھا ھيچ
تاثير منفی ای نداشتند ،بلکه
برعکس توجه برانگيز بود .معنا و
تاثير اين شرايط برای پيشروی
کمونيسم کارگری در آمريکا و
جھان چيست؟ حلقه ھای اصلی
پيشروی کدام اند؟

آذر ماجدی :اين يک پديده نوظھور
و بسيار جالب در جامعه معاصر
آمريکا است .رقبای جمھوريخواه
اوباما را سوسياليست خواندند،
اوباما نه تنھا به موضع دفاعی
نيافتاد ،بلکه با جوک از آن عبور
کرد .حتی در رسانه ھا از اين
صحبت شد ،که مک کين از آن رو
که اوباما خواھان توزيع ثروت
است ،او را سوسياليست خوانده
است .اين تمايل اوباما عمال باعث
محبوب تر شدن وی شد .شرايط

سياسی ،اقتصادی و اجتماعی
آمريکا آن چنان است ،که
سوسياليسم ديگر حکم فحش و
تابو را ندارد .از ھمه جالب تر
پاسخ اوباما به اين تبليغات بود.
وی گفت البد بعدا ھم خواھند
گفت که من يک توطئه گر
کمونيست ھستم ،چون در مھد
کودک اسباب بازی و ساندويج ام
را با بچه ھای ديگر تقسيم می
کرده ام .اين يک انقالب فکری
و روانشناسانه در جامعه آمريکا
است .پيش از اين کلمات
کمونيسم و سوسياليسم مانند کفر
و تابو و جنايت بود .اما اکنون با
توزيع ثروت و با سھيم شدن با
ديگران ،يعنی خصوصيات
خوب و انسانی ،تداعی ميشود.
اين يک پيشروی مھم به نفع
کمونيسم است.
قطعا اين شرايط برای رشد
کمونيسم بسيار مناسب تر است.
اما پيش از ھر چيز بايد اين
جنبش در آمريکا پا بگيرد و يک
حزب کمونيستی کارگری قوی
در آمريکا بوجود بيايد .لذا جنبش
کمونيستی در آمريکا ،بنظر من،
ھنوز راه درازی در پيش دارد.
ھر چند که دوره ھايی در تاريخ
ھستند که پديده ھای راديکال و
انقالبی سريعا گسترش پيدا می
کنند .آيا ما در چنين دوره ای در
آمريکا ھستيم؟ بايد ديد.

سياوش دانشور :دوره تبليغات
زمخت ضد کمونيستى مدتھاست
که به پايان رسيده و تتمه آن
دراين سالھاى اخير ديگر توجھى
جلب نميکرد .اگر اظھارات و
اى
عده
تيرھاى
تک
ناسيوناليست و قومپرست و تازه
دمکرات بيخبر از دنيا را کنار
بگذاريد ،مدتھا بود که توسط
خود رسانه ھاى بورژوائى از
اعتبار مارکس ،توجه به
مارکس ،خواندن مجدد مارکس و
غيره صحبت ميشد .بى اعتبارى
اين تبليغات در مھد آنتى
کمونيسم و جامعه اى که شرم و
تاريخ سياه مک کارتيسم را در
پرونده خود دارد ،ديگر نشان بى
اعتبارى مطلق اين سياستھا و
گويندگانش است .اگر در آمريکا
تبليغات ضد کمونيستى براى

شماره ٧۵
کانديد رئيس جمھورش بى تاثير
است ،آنوقت تکرار اين تبليغات از
زبان مشتى ناسيوناليست و ضد
کمونيست و تازه دمکرات ديروز
استالينيست ديگر تف سر باالست.
و باالخره ھمه اينھا ھنوز به معنى
پايان قطعى اين نوع تبليغات در
جامعه سرمايه دارى نيست.
تبليغات ضد کمونيستى در ايندوره
معنا و قالبھاى جديدى خواھد
گرفت که اساسا منافع طبقه
بورژوا و استثمار و بردگى و
اختناق را در مقابل تالش انسانى و
آزاديخواھانه کارگر و کمونيسم
حراست ميکند.
در آمريکا متاسفانه شاھد يک
جنبش کارگرى قدرتمند و يک
نيروى کمونيستى معتبر و قابل
توجه نيستيم .اينکه محصوالت
ايندوره جديد چه خواھد بود بايد
ديد .اما آنچه روشن است اينست
که کمرنگ و بى تاثير شدن
تبليغات ضد کمونيستى به آرمان و
مبارزه سوسياليستى فرصت
جديدى ميدھد .در کشورھاى ديگر
جھان که به اندازه آمريکا تبليغات
ضد کمونيستى تاثير نداشتند و
تاريخى از مبارزات کارگرى و
سوسياليستى دارند شرايط متفاوت
است .در اروپاى غربى و
کشورھاى تازه صنعتى امکان
رشد جنبش کارگرى و کمونيسم
فراھم تر است .بدون ترديد ما
ايندوره شاھد مبارزات کارگرى
شکوھمند و گسترده در مقابل
تعرض طبقه حاکم براى شکستن
بار بحران روى دوش طبقه کارگر
خواھيم بود .در ايندوره ضرورت
عروج احزاب کمونيستى و
سوسياليستى ،احزابى که نماينده
واقعى و دربرگيرنده رھبران و
توده ھاى طبقه کارگر باشند،
بيشتر از ھر زمانى خود را ديکته
ميکند .رجوع به مارکس و چفت
شدن مارکس با اعتراض کارگر
عليه سرمايه بيشتر و بيشتر
ميشود .سنت راديکال و عمل
مستقيم در جنبش کارگرى تقويت
خواھد شد و يا زمينه تقويت جدى
دارد .حلقه اساسى دخالت فعال
دراين اوضاع و تامين ملزومات
پيشروى است .اگر احزاب سياسى
طبقه حاکم جملگى دست شان در
جيب طبقه کارگر است و
شعارشان

صفحه ١۴

يک دنياى بھتر

صفحه ١۴

من کمونيستم!
در پاسخ به جنايت رژيم عليه خانواده ھای فعالين کمونيست
کيوان صديق
وقتيکه اين جنايت ضد انسانی
رژيم اسالمی را خواستم قلمى کنم
مدت طوالنی با کلمات جنگيدم.
چرا که ابعاد اين جنايت در کلمات
نميگنجيد .آنچه مختصرا ميخوانيد
يک داستان نيست .اين حقيقت
زندگی يک کمونيست است که از
سال  1356برعليه حکومتھاى
سرکوبگر شاه و جمھورى
اسالمى مبارزه کرده و ھدفى جز
برقراری يک نظم سوسياليستى
که متضمن آزادی و برابری و
رفاه انسانھا باشد نداشته و ندارد.
اين سرنوشت خودم ،يعنی کيوان
صديق ،يکی از اعضای حزب
اتحاد کمونيسم کارگری است.
کسى که دراين مسير بھای بسيار

معنا و پی آمدھای
سياسی پيروزی اوباما
در انتخابات آمريکا...
فداکارى زير پرچم ناسيوناليسم
براى "اقتصاد مملکت" است،
طبقه کارگر و کمونيسم فرصت
طالئى دارد که در ايندوره
موقعيت خود را تحکيم کند و در
اين جدال جھانى مھر راديکال و
انسانى خود را بکوبد .مارکس و
منصور حکمت نياز ايندوره
است .دورخيز براى سرنگونى
اين نظام و بميدان کشيدن راه حل
کارگرى نياز عاجل ايندوره است.
وظيفه اساسى ما دخيل شدن
دراين جدالھا ،کمک به پيشروى
آن ،تامين ملزومات آن و بويژه
بدست دادن تصويرى روشن از
نقد ضد کاپيتاليستى مارکسيسم و
کمونيسم کارگرى ،و از ھمه
مھمتر دخالت ھمه جانبه در اين
اوضاع در صحنه سياسى ايران
است .ھمه چيز بر حقانيت و
تالش کمونيستى در ايندوران
داللت دارند و ھيچ زمان به اين
اندازه شرايط براى پيشروى و
شکل دادن به يک جنبش وسيع
کمونيستى و کارگرى با پرچم
مارکسيسم فراھم نبوده است* .

پرداخته است .نه فقط من بلکه
خانواده ام نيز ساليان طوالنی دراين
مسير سھم بزرگی داشتند و بھاى
گزافى پرداختند.
بدوا بگويم که نه من اولين و نه
آخرين کسى ھستم که در راه
آرمانھاى انسانى توسط رژيمھائى
چون جمھورى اسالمى مورد ھجوم
قرار ميگيريم .ھمرزمان ما در
گوشه گوشه ايران در قبرھاى بى
نام و نشان آرميده اند .کسانى که
زير شکنجه له شدند اما خود را به
اين مزدوران سرمايه نفروختند .من
تنھا بخش بسيار کوچکی از جنايت
رژيم اسالمی را جھت افشاگرى از
سياست اخير اين جنايتکاران برعليه
خانواده ھای فعالين سياسی و
بخصوص خانواده فعالين کمونيست
بازگو ميکنم.
در دھه شصت بدنبال سرکوب ھای
رژيم من نيز به عنوان يک
کمونيست دستگير شدم .سالھا در
تک سلولی ھای مخوف و در
زندانھای وحشتناک بسر بردم .در
اين سالھا دار و ندار خانواده ام را
عوامل جنايتکار به بھانه ھای
مختلف از آنھا گرفتند و خانواده ام
را با فقر شديدی مواجه کردند .پدر
من يک کارگر بود .از تحصيل
برادرانم جلوگيری کردند .تمام
خانواده سرتاسر عمر خود را با
فقری که سرمايه دارى اسالمى منشا
و بانى آن بوده محکوم کردند .آنھا
سالھا پشت ميله ھای زندان تحقيرھا
و تھديدھا را به جان خريدند ولی
ھرگز عقب نشينی نکردند .بارھا
برای شکنجه روحی خانواده ام
اعالم ميکردند روز فالن برای
گرفتن جنازه پسر بی دين خود
مراجعه کنيد .اين شکنجه ھا تا به
امروز ادامه داشت .تا زمانی که
سال  2006بعد از آزادی از آخرين
زندانم ،که زندان اوين بود ،مجبور
شدم به خارج از کشور بروم .با
خروج من تھديدھا و فشارھا به
خانواده ام دو چندان شد .بارھا

دستگيری اعضای خانواده ام رخ
داد .فشارھا و تھديد ممتد سبب شد
پدرم دو بار دچار سکته قلبی
شود .اين فشارھا طی شش ماه
اخير بيشتر شده بود.
اخبار مبنی بر کشته شدن من را
بارھا به خانواده ام ميدادند .نھايتا
آنھا به مصادره تنھا دارائی يعنی
خانه ای که ھمه در آن سکونت
داشتند دست زدند .پدر رنجور
من در مقابل اين فشارھا ديگر
نتوانست تحمل کند .ھنگام
برگشتن از دادگاه در پارک ملت
اروميه بر اثر سکته قلبی به
زمين ميافتد .نيروی انتظامی به
جای بردن سريع وى به
بيمارستان او را در کيوسک
پليس روی يک تخت ميخوابانند
که در نتيجه دچار سکته مغزی
ھم ميشود .يک ساعت يعد اين
واقعه او را به بيمارستان
ميرسانند .اما با تمام تالش دکتر
ھا ديگر دير شده بود 16 .روز
پدرم را در ای سی يو نگه
ميدارند .او ھم بينائی و ھم تحرک
تمام اعضای بدن خود را از دست
ميدھد .دکترھا از بيمارستان
صولت اروميه مرخصش ميکنند.
ديگر اميدی به نجاتش نمانده بود.
در اين اثنا که تمام خانواده ام در
رنج از دست دادن عزيزشان
روزھای سختی را سپری ميکنند،
برادرم را عوامل جنايتکار به
سختی مورد ضرب و شتم قرار
ميدھند و نيمه جان رھايش
ميکنند .نکته اى که مرا وادار
کرد به گوشه اى از اين جنايات
رژيم بپردازم طرح عوامل
اطالعاتی بود .آنھا بعد از انتقال
پدرم که ديگر جز يک تن بدون
جان از وی نمانده بود در اطراف
خانه ما شبانه روز کشيک ميدادند
و ماشينھائی را برای تحت نظر
گرفتن رفت و آمدھا در اطراف
خانه مستقر ميکنند .تصور و
تحليل شان اينبود که من برای
آخرين ديدار با پدرم به آنجا سر
خواھم زد و آنھا ميتوانند مجددا
من را بدام بياندازند .اين قسمت
را به عھده خواننده عزيز
ميگذارم تا خود قضاوت کند.
سبعيت بايد تا چه حد باشد و
نفرت از مخالف سياسى تا چه حد

شماره ٧۵
که در چنين وضعيتى ھنوز براى
تکرار جنايت تالش کرد.

پيام من!
آھاى مزدوران سرمايه ،قاتلين
نسلھا از شريف ترين انسانھا ،من
با صداى بلند اعالم ميکنم که يک
کمونيست ھستم! عليه نظام شما و
برای برقراری حکومت کارگرى
و سوسياليسم مبارزه ميکنم! اين
مبارزه را تا آخرين نفس خود
ادامه خواھم داد! برای اليروبى
لجن سرمايه و حکومت مرتجع و
جنايتکار اسالمى اش و برپائى
يک دنيای بھتر لحظه ای از
مبارزه نخواھم نشست.

ھمرزمان!
تاريخ طبقه ما مملو از قھرمانى و
ھمدردى و تاريخ طبقه حاکم
سرشار از جنايت و بيرحمى براى
سود و سود است .وقتی به
مبارزاتم بر عليه رژيم اسالمى در
سالھای دھه شصت برميگردم،
وقتى دوران سياه سرکوب و
کشتار کمونيستھا و انسانھای
آزاديخواه را ارزيابی ميکنم ،وقتى
ھمين امروز ميبينم که ھنر جنايت
و نابودى مخالف را به چه سطحى
رسانده اند ،بوضوح ميبينم که
جنگ ادامه دارد .آنھا يک سو
ايستاده اند و ما سوى ديگر .اين
جنگ بايد به فرجامى برسد تا
برگى ديگر از تاريخ ورق بخورد.
وظيفه تک تک انسانھای
آزاديخواه و سوسياليست و
کمونيست است که برعليه
جمھورى اسالمى اين جرثومه و
عصاره توحش سرمايه دارى
معاصر متحدانه بپاخيزند.
امروز بيش از ھر زمان راه
رھائى بشر منکوب شده و طبقه ما
فقط و فقط سوسياليسم است.
مرگ بر حکومت اسالمى سرمايه
داران!
زنده باد حزب اتحاد کمونيسم
کارگری!
***

يک دنياى بھتر
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سرگردانی ناسيوناليسم کرد در عمق تاريخ
پاسخی به جعليات فرخ معانی
سيروان قادری
بخش متحزب ناسيوناليسم تاريخ
مصرف گذشته کردستان ،در
ادامه چالشھای ناشی از بی افقی،
شکست دورنمای پيروزی آمريکا
در عراق و سقوط ھرچه بيشتر به
دامن راست ارتجاعی ،خود را
ھرچه بيشتر در تقابل با جامعه
کردستان می بيند .نه امکان برون
رفت دارد و نه توانايی حل مسئله
را در قامت خود می بينند .در
محافل شان جامعه کردستان را نه
آنگونه که ھست ،بلکه آنگونه که
ميخواھند تصوير ميکنند .شناخت
از جامعه و جنبش ھای جاری آن
در سياست شان بی معناست.
ربطشان به جامعه تابعی از
تحوالت و خواسته ھای امروز
مردم نيست ،بلکه باد زدن تاريخ
مبارزاتی است که جامعه و زمان
از آن عبور کرده است .اينھا در
نوستالژی تاريخی بسر می برند.
ناسيوناليسم کرد با چنين تصوری
بر طبل "جنگ جنگ تا پيروزی"
ميکوبد .سالھاست چشم بر
واقعيت بسته است .اين جنبش اما
امکان پيشروی و برون رفت از
اين بحران را ندارد .وضعيت و
دست و پازدن ھای کنونی شان
نتيجه مستقيم سياستھای پاخورده
و کھنه شان است .جامعه
کردستان متحول شده است .نسل
جوان افق متفاوتی دارد .فعالين
سياسی پيشرو جامعه از آنھا گذر
ھای
جنبش
اند.
کرده
آزاديخواھانه و برابری طلبانه
اجتماعی در کردستان گسترش
چشمگيری يافته اند .مبارزه
سياسی – اجتماعی و شيوه ھای
آن در کردستان معانی ديگری
يافته است .مطالبات انقالبی و
انسانی مردم کردستان دارای
وسعت و پيچيدگی خاصی شده
است .سياست ھای ناسيوناليستی
اين احزاب حاشيه ای شده است.
حتی ناسيوناليسم تاريخی غير
متحزب کردستان ھم اين سياستھا
را حاشيه ای ،غير پاسخگو و بی
مصرف ارزيابی می کند ،چه
رسد به صدھا ھزار جوان نسل

امروز کردستان که تشنه آزادی،
مدرنيسم و رھايی انسانی اند.
درک و قبول اين واقعيت ،برای اين
محافل حکم جام زھر دارد .پاسخ
فرخ معانی به آذر ماجدی )"پاسخی
به ادعاھای بی اساس آذر ماجدی"(
يک نمونه زنده و در عين حال
دردآور اين واقعيت است .فرخ
امروز
ورشکستگی
معانی
در
متحزب
ناسيوناليستھای
کردستان )خصوصا شاخه ھاى
گوناگون کومه له( را نه در بی
ربطی سياستھا ،افق و استراتژی
شان به جامعه کردستان ،بلکه در
منصور حکمت می بيند .کومه له و
حزب کمونيست ايران از دھه ھفتاد
شمسی دچار بحران شده است و اين
بحران ھر روز از نو بازتوليد می
شود .قطعا باز نگری تاريخ و
تعميق در آن به درک علل اين
بحران کمک می کند ،بشرط آنکه
چشم بر واقعيات انکار ناپذير
تحوالت بيست سال اخير و ضعف
ناسيوناليسم کرد در پاسخگويی به
خواست ھا و اميال مردم نبنديم.
مادامی که اصل مساله بحران
ناسيوناليسم کرد مورد برسی قرار
نگيرد ،نتيجه ای بھتر از نتايج تا
کنونی عايد نميشود.
اين طيف مساله را وارونه می بيند
و سالھاست که با پرخاشگری و
اتھام و انزجار نسبت به منصور
حکمت ،مسئوليت شکست و
ورشکستگی شان را بر دوش
کمونيسم کارگری مياندازند .اينھا از
درک اين واقعيت که دنيا و منطقه
متحول شده است ،عاجزند .اينھا
رشد جنبش کمونيسم کارگری در
کردستان را کودکانه انکار می کنند.
اقبال کم سازمان ھای رنگارنگ
ناسيوناليستی را در جامعه می بينند،
بجای آنکه در داليل اجتماعی و
سياسی آن عميق شوند ،خشم خود
از ناکامی را متوجه منصور حکمت
می کنند .فرخ معانی به اين جريان
تعلق دارد.

نوشته پر از توھين و افترای
فرخ معانی ) ھمچون ديگر
نوشته ھای اين طيف در اين
سالھا( ،چيزی جز تکرار
اتھامات گذشته نيست و در
ادامه ھمان جعليات گذشته است.
ايشان در بيان علل بحران
گروھھاى موسوم به کومه له،
به ھمان شيوه "سازمان
"حزب
و
زحمتکشانھا"
دموکراتھا" طی سالھای اخير
متوسل می شود .محور اين
شيوه برخورد حمله به منصور
حکمت و وارونه کردن واقعيات
گذشته است .فرخ معانی ھمان
اتھام دست چندم ناسيوناليسم
کرد را نسبت به منصور
حکمت تکرار می کند:
"منصور حکمت موجد نابودی
کومه له است .اين اتھام رنگ
باخته و پاخورده بارھا پاسخ
گرفته است .ايشان علت بحران
و سير انشعابات متععد در
کومله را جدايی اکثريت بدنه
کومه له و حزب کمونيست و
پيوستن آنھا به حزب کمونيست
کارگری )ح ک ک( به رھبری
منصور حکمت می داند.
بايد پرسيد ،چه شد که اکثريت
اعضا و رھبری وقت کومه له
و حزب کمونيست به ح ک ک
پيوستند؟ پاسخی که فرخ معانی
به اين سوال ميدھد اين است که
"اين عده )اکثريت کادرھا و
رھبری کومله( از اردوگاه
نشينی خسته شده بودند" و به
اين دليل به ح ک ک پيوستند.
فرض کنيم که اين پاسخ درست
باشد .آنگاه بايد پرسيد که چرا
اين عده از اردوگاه نشينی خسته
شده بودند؟ پاسخ اين سوال،
ھمان جام زھری است که طيف
ھای مختلف کومه له ھيچگاه به
آن نميپردازند .اگر در اين
شرايط و علل مسائل عميق
شوند آنگاه به واقعيت تحليل
منصور حکمت در رابطه با
شرايط آن زمان کومه له می
رسند.

منصور حکمت مبحث کمونيسم
کارگری را مطرح کرد .کوشيد که
کليت حزب را به اين جنبش جلب
و جذب نمايد .درباره مبارزه
نظامی کمونيستی بحثی بسيار
عميق ارائه داد ،درباره کومه له
در اردوگاه و وضعيت اردوگاه ھا
صحبت کرد و ھشدار داد .درباره
جايگاه اجتماعی کومه له سخن
گفت .کوشيد رھبران وقت کومه له
را به خطير بودن شرايط ،واقف
کند ،خطر رشد ناسيوناليسم را در
کومه له ھشدار دھد .مسئوالنه
گفت که بايد اردوگاه ھا در عراق
سبک شود .بايد کوشيد انسان ھايی
که نمی توانند فعاالنه در مبارزه
نظامی شرکت داشته باشند را
سريعا به اروپا اعزام کرد.
اگر اين ھشدار منصور حکمت
عملی نمی شد ،سرنوشت بسيار
خطرناک و مبھمی در انتظار چند
ھزار نيروی کومه له و حزب
کمونيست ايران و به طبع آن طيف
وسيعی از چپ جامعه قرار می
داشت .اگر طرح منصور حکمت
عملی نمی شد ما اکنون با يک
فاجعه تاريخی در کردستان مواجه
بوديم .موقعيت کومه له بی شک
بھتراز وضعيت کنونی پ ک ک
نمی شد .تحوالت امروز و حاشيه
ای شدن طيفھای مختلف کومه له
عمال بی ربطی شان را به اميال،
خواسته ھا و جنبش ھای جاری در
جامعه نشان ميدھد.
گرايش کمونيسم کارگری متعلق به
يک جنبش اجتماعی متمايز بود.
جدائى منصور حکمت تالشى
براى جدائى قطعى کمونيسم
کارگرى از چپ سنتی و
ناسيوناليسم کرد بود .بعالوه ،بنا
بر ادعای شما ،نزديک به دو دھه
از تشکيل ح ک ک و رفتن
منصور حکمت از حزب
کمونيست می گذرد ،چگونه است
که کومه له مداوما بر شدت و
دامنه بحرانھايش

صفحه ١۶

يک دنياى بھتر

صفحه ١۶

سرگردانی ناسيوناليسم
کرد در عمق تاريخ...
افزوده شده است؟ يک طيف آن
سر از فدراليسم و کاخ سفيد
درآورده و بخشی ديگر سر از
بيعت با پژاک و مذاکره با
جمھوری اسالمی در عراق .طيفی
ھم اردوگاه نشين شده اند و
مترصد بدست آوردن موقعيت
برای آمدن به اروپا ھستند .اينھا
حاصل سياست ھای غلط و بی
افقی کومه له و ناسيوناليسم کرد
است .بر خالف آنچه فرخ معانی
بيان ميکند ،فرھنگ "پيشمرگه
جانش را برای خاکش ميدھد" در
کردستان و در ميان فعالين سياسی
آن جايگاھی ندارد و جامعه از اين
فرھنگ سياسی عھد عتيق عبور
امروز کارگر
کرده است.
کردستان برای مبارزه طبقاتيش
راه "پيشمرگايتی" را انتخاب
نميکند  ،ھمانگونه که فعالين
حقوق کودک و زن ،فعالين عليه
اعدام و غيره اين شيوه را برنمی
گزينند .اگر غير از اين بود که به
قول خود نيروھای کومه له " يک
قابلمه فاسوليا" کفاف تمام
نيروھايشان را نميداد.
اين وضعيت اسفناک ناسيوناليسم
کرد حاصل بی افقی و بی ربطی
اين جنبش به مردم و جامعه
کردستان است .مادامی که اين
جنبش اين واقعيت را نپذيرد ،در
ھمين شرايط اسفناک درجا خواھد
زد .شجاعت داشته باشيد و عواقب
سياست ھای خود را بپذيريد .متھم
کردن و ريختن تقصيرھا به سر
منصور حکمت و کمونيسم
کارگری دردی از شما درمان نمی
کند .تاريخ قضاوت می کند.
منصور حکمت با تحليلی ھشيارانه
از اوضاع منطقه و بين المللی ،با
بصيرت و احساس مسئوليتی قابل
ستايش موجبات خالصی ھزاران
نفر از آوارگی و فالکت و تحقير و
حتی مرگ را فراھم آورد .اين
واقعيت يکی از لحظات پرافتخار
رھبری منصور حکمت است .اگر
قدر شناس نيستيد الاقل انصاف
داشته باشيد* .

شماره ٧۵

"تلويزيون حالل"
در خدمت اسالم سياسی
شھال نوری
روز  3نوامبر برنامه ای به نام
تلويزيون حالل در تلويزيون
سراسری سوئد به نمايش گذاشته
شد که مبنايی شد برای بحث حول
اين برنامه .در درجه اول نام اين
برنامه با خود پيامی روشن دارد؛
حالل!
اما آنچه که با ديدن اسم اين برنامه
در مغز شھروند سوئدی متبادر
می گردد ،ھمان چھره مسئولين
مھد کودک و سئوال ھميشگی در
اولين برخورد با شھروندان
مھاجر است .آيا فرزند شما گوشت
خوک می خورد؟ ھمه کسانيکه در
سوئد به مھد کودک و مدرسه رفته
اند با اين جمالت روربرو شده اند.
ھمه ميدانند عبور از خط قرمز
حالل و حرام اسالم با چه عقوبتی
روبرو خواھد شد .مسئولين
مھدکودک و مدارس ھم به خوبی
مرز خود را می شناسند و برای
اينکه به عقوبت کفر در قبال انجام
عمل "حرام در مقابل حالل" قرار
نگيرند ،پاى خود را به خط قرمز
نزديک نمی کنند.
طرح اين سئوال ،از روز اول
ورود کودکان به محيط آموزش
پرورش ،جدايی بخشی از کودکان
را با ديگران ،الاقل در عرصه
فرھنگ غذايی کودکان به نمايش
می گذارد .اين پروسه چندين دھه
است در سرتاسر سوئد تکرار شده
و بخشی از کودکانی که در چند
دھه پيش اين روزھا را پشت سر
گذاشته اند ،اکنون بزرگساالنی
ھستند ،ھمچنان اسير دست نسبيت
فرھنگی حاکم .اما برای بخش
عظيمی از ھمان کودکان که اولين
تفاوت خود را با نخوردن گوشت
خوک تجريه کردند ،و اگر دختر
بودند از  9سالکی ملبس به حجاب
اجباری پدر و مادر خود گشتند،
اينگونه برنامه ھا ،تکرار نمايش
بيحقوقی است که سالھای سال با
آن دست و پنجه نرم کرده اند.
"حالل" در زبان اسالم در مقابل
آنجه که "حرام" خوانده می شود،

نه تنھا در تمامی مراحل زندگی
مردم مسلمان دخالت می کند،
بلکه زندگی ديگران را نيزکه
منتسب به مسلمان ھستند در
معرض اتھام کافر بودن قرار
می دھد .اين ھمان ادامه پروژه
نسبيت فرھنگی است که از
بازگشايی مساجد و مدارس
مذھبی حمايت می کند .اين
ھمان پروژه نسبيت فرھنگی
است که استخر جداگانه فراھم
می کند و زيربار خواست پدر و
مادر مسلمان شانه خم می کند.
اين ھمان پروژه ای است که
نظام آموزش و پرورش را به
تطبيق با خواست اسالم وادار
می کند و شانس آموزش روابط
جنسی را در کالسھای آموزش
بيولوژی از دختران سلب ميکند.
اينگونه برنامه ھا در ادامه ھمان
پروژه ای است که حاضر نيست
حجاب اجباری تحميل شده از
طرف پدر و مادر مسلمان را بر
زندگی کودک زير  16سال،
ممنوع اعالم کند.
دست اندرکاران تھيه اين برنامه
برای فروش برنامه مبتذل خود
به مردمی که در شبھای سرد
زمستان بالجبار به تلويزيون
خود پناه می برند ،درجه
تحصيالت مجريان برنامه را به
رخ بيننده می کشد .جھت تبليغ
اين برنامه در مديای سوئدی
درج ميشود که يکی از مجريان
برنامه درس وکالت را در سوئد
خوانده است.

اما خود برنامه:
طبق گفته مجريان اين برنامه:
قرار است اين سری از برنامه ھا
به مسائلی از قبيل برابری زن و
مرد ،تفاوت طبقاتی ،سکس و
مشروبات الکلی بپردازد و تفاوت
مسلمانھا و غير مسلمانھا را به
نمايش بگذارد .بايد به اين مجريان
برنامه گفت :در اين بازی "بکس"
شما از قبل بازنده محسوب شده
ايد! صحنه دست ندادن زنان
مسلمان در بخش اول فيلم با مردی
)چون طبقه فرامين اسالمى حرام
است( و رفتار توھين آميز آن
مرد ،نشاندھنده تقابل دو تفکر غير
مدرن و ضد انسانی است .اين
برنامه چنين عقب ماندگيھائى را
آموزش ميدھد.
مردم پيشرو و برابرى طلب سوئد
نه با آن فرھنگ مردانه و توھين
آميز سنخيتى دارند و نه با
محصوالت نسبيت فرھنگی و
برنامه تلويويزنى حالل .سياست
دولت سوئد اما ھم مثل بيشتر
دولتھای اروپايی ،سر تعظيم فرود
آوردن در مقابل دستگاه مذھب از
جمله اسالم است .ھدف از اين
برنامه ھا نه تنھا باز گذاشتن دست
اسالم و ترويج خرافات قرون
وسطايی است ،بلکه در کنار اين
پروژھا دست کليسا و ديگر اديان
را ھم در خدمت سرمايه و تحميق
مردم بازتر خواھد شد .اين ھمه
ماجراست!*

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!

يک دنياى بھتر

صفحه ١٧

نامه ھا،
سياوش دانشور
در باره مقاالت
سالم رفيق گرامی نسرين عزيز.
خواھشمندم تشکر و سپاس من را
به رفقای گرامی دانشور و
جوادی بخاطر درج مقاالت در
مورد بحران سرمايه داری و نياز
به مبانی مارکس وسوسياليسم
برسانيد .ھمينطور اعالم کنيد
آنچه من بصورت کوتاه و نه مقاله
می نويسم صرفا نظرات خود و
تعدادی از دوستان می باشد و تنھا
برای شما ارسال می کنم .و چون
در اينجا امکان ارسال مقاله برايم
مقدور نمی باشد پيشنھاد می کنم
ستون ويژه اى در نشريه بنام
پاورقی اختصاص يابد تا نظرات
من و امثال من در آن درج شود.
چنانچه جای بحث و ديالوگ باشد
در ھمان شماره و يا در شماره
بعدی به آن پاسخ داده شود تا
نشريه وزين شما محل ديالوگ و
مباحثات رفقا گردد و بتوان با
استفاده از نظرات روشن مارکس
و مارکسيسم را از البالی تبليغات
زھرآگين دنيای سرمايه به
تشنگان اين راه انسانى برسانيم.
به اميد موفقيتتان در راھی که
انتخاب نموده ايد .با تشکر
کيانوش
کيانوش عزيز،
از حسن نظرتان در مورد مطالب
مربوط به بحران از جانب خودم
و رفقا تشکر ميکنم .توقع ما
اينست که ھمراه با دوستان بتوانيد
نشريه يک دنياى بھتر را بدست
کارگرى
کمونيسم
مشتاقان
برسانيد .کارى که بسيارى از
رفقاى عزيز و فعالين کارگرى
صميمانه مشغول آنند .در مورد
ستون ويژه ديالوگ ما ستون نامه
ھا را براى اظھار نظر و سوال
گذاشته ايم .مطالب مستقل تر را
عمدتا بصورت مقاله منتشر
ميکنيم .برايتان آرزوى موفقيت و
پيروزى دارم.
شما چگونه فکر می کنيد؟

اگر جمھوری اسالمی با بھاييت
مخالفت نميکرد چه بھانه ای برای
گسترش و مظلوم نشان دادن بھائيت
داشتيد؟ به جای اينکه به عقائد
ديگران حمله کنيد و عقائد خود را با
سرکوب سياسی ديگران گسترش
دھيد ،فقط عقائد خود را بيان کنيد.
آن وقت می بينيد که کسی پيرو
بھائيت نخواھد بود .اين جمھوری
اسالمی با مخالفت ھايی که با افراد
و گروه ھای مختلف کرد آنھا را
مھم جلوه داد .مثال صوفی ھا تا قبل
از حمله کردن نيروھای انتظامی به
دفتر و مسجدشان در قم به آن
صورت مھم نبودند .ولی بعد از آن
ھمه جا مطرح شدند .نمونه ی ديگر
سروش است .جمھوری اسالمی با
مخالفت ھای پی در پی اش با وی
او را در سطح جھانی مطرح ساخت
و گرنه سروش اطالعات اسالمی
کافی ندارد و در مسند نامناسبی
نشسته است .يکی از اين گروه ھا
بھائی ھا ھستند .خدا را شکر کنيد
که مخالفی اين چنين داريد ،و اال
ھيچ بھانه ای برای گسترش عقائد
منسوخ خود و ارسال اين ايميل ھا
نداشتيد .ھمانطور که قبل از اين
مخالفت ھا اين فعاليت ھا را
نداشتيد .اگر می بينيد جامعه جھانی
از شما حمايت می کند ،برای
سرکوبی جمھوری اسالمی است نه
به دليل حقانيت شما .الحمد ﷲ اينقدر
در جمھوری اسالمی احمق و
نابخرد زياد ھست که با مخالفت
خود با گروه ھايی ھمچون شما
بھائيان مجال تبليغات را به آنھا می
دھند .بھتر است به تحصيل علم و
آشنايی با عقائد اصيل اسالمی
مشغول شويد .روح ﷲ خلج.
آقاى روح ﷲ خلج
من فکر ميکنم که دايره تنگ
اطالعات اسالمى شما و بيخبرى
تان از دنياى بيرون باعث شده که
فرق بھائى و کمونيست را تشخيص
ندھيد .موضع ما در مقابل بھائيت و
بھوديت و مسيحيت و اسالم و ھر
فرقه مذھبى و کال دستگاه مذھب
يکى است :نقد تمام عيار مذھب

بعنوان يک خرافه و صنعت
پولسازى و کالھبردارى و
تجاوز به کودک .ما در جنگ
مذاھب جانب يکى را نميگيريم
بلکه پرچم عليه ھر نوع مذھبى
را برمى افرازيم .در مورد
سرکوب شھروندان منتسب به
بھائى توسط رژيم اسالمى
موضوع فرق ميکند .از نظر ما
ھيچ کسى و ھيچ دولتى حق
ندارد شھروندان را به بھانه تعلق
مذھبى يا قومى يا مرام سياسى و
غيره سرکوب کند و مورد آزار
قرار دھد .اينھا براى حکومت
مرتجع اسالمى شما غير قابل
فھم است .ما بجاى دفاع از
بھائيت و ھر نوع مذھبى تالش
ميکنيم نياز بشر به مخدر مذھب
را از بين ببريم .بھائى اگر
ميخواھد آزاد شود بايد بعنوان
انسان از قيد جامعه طبقاتى رھا
شود .چون نه فقط بھائى و
اسالمى مثل شما بلکه ھر نوع
مذھبى ضرورت وجوديش را از
نياز جامعه اى ميگيرد که انسان
در اسارت است .اسير مناسبات
نابرابر اقتصادى ،اسير تفاوتھاى
طبقاتى ،اسير قدرتھاى فائقه و
سرکوبگر سياسى ،اسير از خود
بيگانگى از کار خويش و
محصول کار خويش و ھمنوع
خويش .اگر انسان امروز از قيد
اين اسارتھاى فکرى و فرھنگى
و سياسى و اقتصادى آزاد شود،
اگر انسان امروز در جامعه اى
زندگى کند که اول و آخر آن
براى آسايش و رفاه و سعادت
مادى و معنوى خود اوست،
ديگر به مذھب نيازى ندارد .آنرا
مانند وسيله اى عصر حجرى و
مخدرى خطرناک دور مى
اندازد.
اما در ايران حکومت شما تنھا
يک جريان مذھبى مرتجع
نيست ،يک جريان سياسى است.
جنگ ما با شما صرفا برسر
مذھب نيست بلکه سياسى و
طبقاتى است .اين جنبش سياسى
را بايد به طرق سياسى
برانداخت .بايد اعتراف کنم که
در يک مورد با شما توافق دارم.
جمھورى اسالمى مملو از
آدمھاى احمق است .اين حکومت
مشتى اوباش و قاتل و دزد است.
جنگ شما با صوفيھا و بھائيان و

شماره ٧۵
سروش و امثالھم جنگ فرقه ھا
برسر منفعت مادى و زمينى است
که پوشش غير مادى و "آسمانى"
به آن داده ايد .امرى که آخوند و
خاخام و کشيش و مفت خور
دستگاه مذھب در آن استاد است.
در مورد سفارش تان مبنى بر
مطالعه ھجويات اسالمى بايد
بگويم مذھب يا علم مثل ترکيب آب
و روغن است .مذھب ضد علم
است و پوشش "علمى" دادن به
خرافات عصر حجرى حقيقتا تنھا
از آخوند جماعت و امثال شما
برمى آيد .نتيجه اما اينست که در
ايران ميبينيد .اينجا من ھم
سفارشى براى شما دارم :شما
آخوند جماعت که از قديم در بو
کشيدن اوضاع و اينکه کجا ميشود
مفت خورى کرد تبحر داريد ،بايد
فھميده باشيد که ھمراھى با
حکومت به قول خودتان مملو از
احمقھا و نابخردھائى که مردم از
آن منزجرند به صرفه نيست .بھتر
است راھتان را جدا کنيد و در
گوشه اى زندگى شرافتمندانه اى
برگزينيد .ھمکارى با و دفاع از
نظامى که روى دوش دريائى از
قتل و جنايت ايستاده است مايه
افتخار کسى نيست .ما توصيه
نميکنيم که شما برويد کمى
کمونيسم و مارکس را بشناسيد.
اينھا به گروه خون شما نميخورد.
اما ميتوانيم توصيه کنيم که راھتان
را از جنايتکاران جدا کنيد و در
پيشگاه مردم و طبقه کارگر طلب
بخشش کنيد.

من بھائى ھستم
سالم .مجله را ديدم .من ھم
آرزوى آبادانى و سربلندى براى
ايران و ھمه ايرانيھا دارم .من
بھائى ھستم و چون پيامبر اين دين
در ايران ظھور کردند ،اين کشور
براى ھمه بھائى ھاى دنيا مقدس و
با ارزش است و ھمه ما دوست
داريم ھر کارى که ميشه براى
خدمت به اين سرزمين بکنيم .شاد
و خوش باشيد .کورش
آقاى کوروش عزيز،
شما حق داريد به ھر عقيده و
مرامى متعلق باشيد .از نظر ما
شما بدوا انسان
صفحه ١٨

يک دنياى بھتر

صفحه ١٨

نامه ھا...
ھستيد و نه ايرانى و يا بھائى و يا
مسلمان و غيره .به نظر ما و
حکومتى که براى آن تالش
ميکنيم مذھب و مليت و قوميت
نبايد کوچکترين ربطى به نظام
سياسى و ادارى جامعه داشته
باشد .افراد و گروھھا را نيايد با
تعلق مذھبى و ملى و ايدئولوژيک
آنھا در اوراق ھويتى و رسانه ھا
خطاب کنند .مذھب بايد امر
خصوصى افراد باشد و دراين
قلمرو نيز نبايد به حقوق مصرح
زنان و کودکان دست درازى کند.
بزرگساالن از نظر ما آزاد ھستند
که ھر مذھبى اختيار کنند ،مراسم
ھاى خود را داشته باشند ،يا ھيچ
مذھب و دينى نداشته باشند و
مرتبا عليه دين و مذھب و خرافه
بگويند و بنويسند .در مورد نظر
عمومى ما در باره مذھب و
بھائيت در سوال باالتر به يک
طرفدار
متعصب
مسلمان
جمھورى اسالمى جواب دادم و
ھمين را دراين مورد کافى ميدانم.
موفق و پيروز باشيد.
چگوارا عزيز،
در مورد حکم صادر شده براى
دوست دانشجويتان تالش ميکنيم
مراتب را در رسانه ھا منعکس
کنيم و اقدامى که مقدور باشد را
در دفاع از وى انجام دھيم .با
آرزوى روزى که زندان و
زندانى سياسى نداشته باشيم و
مقوله اى بنام جرم سياسى از
فرھنگ جامعه رخت بربسته
باشد .موفق باشيد.
پايتان را از کفش ما بيرون کنيد!
آقاى دانشور عزيز ،دوست داشتم
تلفنى با شما حرف بزنم اما به
فرصتى ديگر موکول ميکنم .اين
آف را بعنوان سوال و درد دل
مينويسم .من براى شما احترام
زياد قائلم و ميدانم که در ميان
مخالفان جمھوريخواھان و ما
سوسيال دمکراتھا شما نيش قلم
تان ھمواره براه است .اما يک
سوال ،راستى چرا پايتان را از

کفش ما بيرون نمى آوريد؟ دوره
شوروى شما يکبار تمام شد و دوره
دمکراسى بازار ما ھم يکبار .اينجا
بى حسابيم .لطفا نگوئيد شما طرفدار
شوروى نبوديد .ميدانم نبوديد ما که
زمانى بوديم و گفتيم ديگر نيستيم.
حاال ھم دمکرات و سوسيال
دمکرات ھستيم .اين را فراموش
نکنيد که با سقوط شوروى آن
اردوگاه تمام شد و با شکست
نئوکانھا سرمايه دارى و دمکراسى
سرجايش است .حاال شما ايرادتان
چيست من نوعى طرفدار سوسيال
دمکراسى باشم؟ آنھم وقتى که ھمه
نوعى از سوسيال دمکراسى را در
اقتصاد و سياست سرمشق خود
قرار ميدھند؟ آمريکا را نميبينيد؟
سپاس فراوان ،افشين.
افشين عزيز،
پاى من در کفش خودم است و
مطمئن باشيد ھرگز ،و ھرگز ،پايم
را در کفش سوسيال دمکراسى آنھم
از نوع ايرانى و ملى اسالمى اش
نميکنم .اما نقد کمونيستى ام را به
راست يک لحظه زمين نميگذارم.
ببينيد ،با خودتان کمى رو راست
باشيد .واقعا يادتان رفته دوستان
سابقا چپ مثل خود شما و حتى
کسانى که امروز بعنوان دانشگاھى
و جمھوريخواه و دمکرات خود را
تبئين ميکنند ،در دوره بعد از
شوروى چه فاالنژيسم سياسى راه
انداخته بودند؟ يادتان رفته برخى در
ميان جمعيت وسيع ميخواستند پرچم
سرخ را از دست جوانى آمريکاى
التينى که باالى سر مجسمه شاه
قرار داده بود پائين بکشند؟ يادتان
رفته که ھر ھفته چه بحثھائى در
"نقد" مارکس و در دفاع از تافلر و
پست مدرنيسم و غيره در جريان
بود؟ يادتان رفته سخنرانھايتان در
جلسات با نگاھى عاقل اندر سفيه و
با قيافه اى شبه متفکرانه اما توخالى
به چپھا ميگفتند عجب شما ھنوز
کمونيست ايد؟ يادتان رفته دوستان
بى ترمزترتان در خيابان شيرينى
براى انتخاب خاتمى پخش ميکردند؟
اين ليست بحدى طوالنى است که
تکرار آن راستش مالل آور است.

مسئله چه ديروز و دوره ماه
عسل شما و چه امروز که پرچم
ريگان و راست افراطى افتاده
است ،و اضافه ميکنم سرمايه
دارى در اوج بى اعتبارى بسر
ميبرد ،براى مارکسيستھائى مثل
من آمدن و رفتن شوروى معيار
انتخاب سياسى نبود .البد براى
توده ايھا بود ،براى اکثريتيھا
بود ،براى بخش اعظم چپ
ايران و جھان بود .آخر آنھا
ارمان و افق و سياست و برنامه
شان که فراتر از ناسيوناليسم و
صنعتى کردن و رفرم و
دمکراسى خلقى نميرفت .بحث
من نوعى با اين متفکران تازه
نيمه دمکرات شده اينبود که
دوستان عزيز ،اگر ديروز ما
ميگفتيم استالين و انورخوجه و
برژنف و ديگران ناسيوناليست و
يا ديکتاتور و بورژوا بودند و
براى ھمين توضيحات مارکسى
و مستند و تاريخى از سياست و
اقتصاد در شوروى و جاھاى
ديگر مطرح ميکرديم ،فقط مانده
بود با تعصبى عميق خرخره آدم
را بجوند! آنھا اما وقتى دمکرات
شدند ،کل اين داستان را به ما
منتسب ميکردند و ميگفتند "آقا
مرد ،تمام شد ،بيدار شو ،دنيا
تنھا راه دمکراسى و بازار دارد،
فوقش بايد براى رفرم جنگيد"!
ھمين لشکر شکست خورده و با
عرض معذرت نان به نرخ روز
خور دمکرات و تاچريست بودند
و ھر نوع چپگرائى تا چه رسد
به کمونيست و مارکسيست بودن
را مسخره ميکردند .خوب ،ما
که از قديم طرفدار آزادى بيقيد و
شرط بيان و عقيده بوديم ايرادى
نداشتيم که آنھا با تعصب سابقا
استالينى و اينبار دمکرات
تاچريستى حرف بزنند .اما ديگر
پشت خاتمى و رژيم اسالمى
رفتن ،به کمونيستھا در مقابل
خاتمى ديکتاتور گفتن ،و خود را
جمھوريخواه و دمکرات ناميدن
ديگر زياده روى بود .امروز که
قبله عالم شما فروپاشيده است و
معلوم شده که ھر چه گفتيد
توھمات محض بود ،قدرى
انصاف داشته باشيد .قدرى
شھامت سياسى داشته باشيد و
اعالم کنيد که اشتباه کرديد .ولى
شما چنين نميکنيد .نوع شما
ميگويد ما سوسيال دمکرات

شماره ٧۵
ھستيم و البته با چھره انسانى!
ديروز اگر دوستى از کمپ خود
شما ھمين را ميگفت بعيد نبود
برخوردى مشابه با کمونيستھا را
با او بکنيد .من معنى جمھوريخواه
از ھر نوعش را در ايران و
سياست و برنامه آنھا و بى ربطى
شان به اقتصاد سياسى آن جامعه و
بند به بند سياستھايشان را نقد کردم
و مقاالت آن موجود اند.
واقعيت اينست که آنتى کمونيسمى
که بدنبال سقوط بلوک شرق راه
افتاد و شما لشکريان شکست
خورده با پرچم سفيد رو به ريگان
و کاخ سفيد سمت گرفتيد و بيشتر
از صاحب خانه و تند تر از آنھا
شمشير ميزديد ،آن صحنه ھا براى
امثال من چندش آور بود .نه فقطى
در قلمرو عقايد بلکه بعنوان
کاراکتر سياسى .امروز ھم که
سران و پيغمبران بازار و
دمکراسى شما در مورد حق با
مارکس بود حرف ميزنند ،بازھم
شما و نوع شما تندتر از آنھا عليه
کمونيسم حرف ميزنيد .فکر
نميکنيد اين وسط بعنوان افراد بى
ھويت سياسى ،ژله اى ،با
شخصيت سيال و بدون ثبات ظاھر
ميشويد؟ اصال براى شما چيزى از
جنس حقانيت دورانى و تاريخى
معنى دارد؟ يا نه ،بايد ھمراه جھت
باد شد؟
من آمريکا را ميبينم و ما نظرمان
را قبل از ھر کسى در ميان چپھا
در مورد بحران و انتخابات و
غيره اعالم کرديم .اگر نظرى
بدون تعصب به تاريخ ما بياندازيد،
مستقل از اينکه چه اختالف سياسى
و طبقاتى با ما داريد ،ميبينيد که ما
ثبات داريم .استحکام سياسى داريم.
اصول غير قابل حراج داريم .با
موج نميرويم و با نشستن موج
فرار نميکنيم .ميبينيد نه فقط با
تاريخ مشروطه – مشروعه و
سنت جبھه ملى حزب توده و
فرزندان اردوگاھى شان سنخيتى
نداشتيم بلکه از ھمان ابتدا به يک
سنت مارکسيستى و ضد
کاپيتاليستى تعلق داشتيم و امروز
ھم ھمين ھستيم .اين کفش ماست و
پاى ما توى اين کفش است.
صفحه ١٩

يک دنياى بھتر

صفحه ١٩
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نامه ھا...
و باالخره به شما و نوع شما توصيه ميکنم پشت
تان را به باد دمکراسى و انتخابات اخير ندھيد.
ايندوره توھم براى امثال شما بسيار زودگذرتر از
آنست که فکر کنيد .وانگھى ،داشتن عقايد عيب
نيست .اين حق شماست .اما بعنوان آدم سياسى و
بعنوان کسى که ميخواھد در تحوالت جامعه ايران
کارى صورت دھد ،سھام تان را در بانک سوسيال
دمکراسى نگذاريد .ھمان بالى برادران ليمن
بسرتان مى آيد .در ايران خط شما اپسيلونى شانس
سياسى و مادى ندارد.
موفق و پيروز باشيد* .

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.

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

در کانال يک

 http://hekmat.public-archive.net/ www.m-hekmat.com/برای يک دنيای بھتر يک برنامه سياسی است .بيطرف نيس ت،
جانبدار است .مدافع حقيقت ،آزادی ،ب راب ری ،ش ادی ،رف اه و
سعادت انسانھا است .ما برای ي ک ج م ھ وری س وس ي ال ي س ت ی
مبارزه ميکنيم .لطفا روز و زمان پخش اي ن ب رن ام ه ھ ا را ب ه
با اندک تعمقى ميتوان ديد که چگونه جھان سرمايه دارى جھانى وارونه اطالع ھمه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد.

جامعه آزاد کمونيستى

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.

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.

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

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!

صفحه ٢٠

يک دنياى بھتر

ستون آخر،

شماره ٧۵
آدرس تماس
با مسئولين

ادعانامه ای عليه چپ سنتی در پوشش کمونيسم کارگری

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

على جوادى
علی جوادی

برای ما فعالين و کادرھای کمونيسم
کارگری مناسبات و روش برخورد
احزاب موسوم به کمونيست
کارگری )حزب حکمتيست و حزب
کمونيست کارگری( در قبال يکديگر
و در مقابله با ما يک واقعه تلخ و
ناگوار است .به مجموعه ادبياتشان
نگاه کنيد .به "پاسخ" و به "جدل
آنالين" نگاه کنيد .بی پروا يکديگر
را به "قوم پرستی" و "پرورژيمی"
و "باند سياھی" متھم ميکنند.
لطفشان بعضا شامل حال ما ھم
ميشود .گويی مسابقه ای برای ھتک
حرمت ،جعل مواضع ،و تحقير و
تخريب کادرھا و نيروھای صف
مقابل در جريان است .کسانی که در
اين صف تقابل قرار دارند که از
ھمگان در ھتک حرمت و تخريب
پيشقدم ترند .از قرار ميزنند تا
مرعوب کنند ،ساکت کنند .در
صفوف اين دو جريان نيروھايی را
می بينيد که مشت گره کرده اند،
فرياد ميزنند ،و لباس رزم به تن
کرده اند .سرود زمزمه ميکنند و
آرايش جنگی بخود گرفته اند .انگار
برای جنگ آمده اند .اما دقيق تر که
نگاه ميکنی متوجه ميشوی که گويا
به جنگ طبقه و نظام حاکم نرفته
اند .بنظر به جنگ "خودی ھا" آمده
اند .گويا آماده اند تا سنگھای بنای
جنبش کمونيسم کارگری را از جا
بر کنند .گويا آماده اند تا برای
پيشبرد اھداف سازمانی خود ھر
آنچه که دستاورد اين جنبش بوده
است را له کنند تا راه "پيشروی"
خود به جلو را ھموار کنند .گويی
ھدف وسيله را برايشان توجيه
ميکند.
واقعا تاسف آور است .کمتر جنبشی
را ميتوان مشاھده کرد که با از
دست دادن نظريه پرداز و سازمانده
خود دچار چنين وضعيتی شده باشد
و اين چنين مورد تعرض گرايشات
ديگر قرار گرفته باشد .از قرار

دارند "انتقام" ميگيرند .انتقام چپ
سنتی از کمونيسم کارگری و
منصور حکمت و دستاوردھايش.
نفس از دست دادن منصور حکمت
در آستانه يک تحول اجتماعی در
جامعه ايران برای جامعه ای
خواھان آزادی و برابری و رفاه به
اندازه کافی تکان دھنده و زير و رو
کننده بود .شاھد تخريب سنت و
مبانی کمونيسم کارگری شدن دردی
مضاعف است.
واکنش در قبال اين پديده عموما
يکسان است .کافی است کمی از آن
فاصله بگيريد .از کمی دورتر به
اين "تقابل" نگاه کنيد .اين پديده ای
زيبا و دوست داشتنی نيست .کمتر
رغبت و حس احترامی را به خود
جلب ميکند .برعکس ،منزجر کننده
و کسل کننده است .اشتباه نبايد کرد.
نبايد اسير توھماتی شد که چنين
تقابلی را گوشه ای از "مبارزه
ايدئولوژيک" کمونيسم کارگری
ميدانند .نه ،اين پديده ديگری است.
از جنس ديگری است .ناشی از
منافع سياسی و اجتماعی متفاوتی
است .مبارزه ايدئولوژيک و نظری
و سياسی ابزاری برای تحقير و له
کردن و جعل مواضع نيست .وسيله
ای برای برتری طلبی و خود فريبی
نيست .اين "انتقادات" کوبنده نيست.
غير اجتماعی و فرقه ای است.
وجھی از مبارزه طبقاتی نيست.
عليه آراء حاکم در جامعه نيست.
پيکاری عليه سنتھای نظری و
فکری گرايشات اصلی طبقه حاکم
که توانسته اند مھر خود را بر
ذھنيت انسانھا در مقياس صدھا
ميليونی بکوبند ،نيست .جدل درون
جنبشی نيست .تخريب سنتھای واال

و متمدنانه جنبش کمونيسم کارگری
است .اين گرايش و سنت ھمانقدر به
کمونيسم کارگری منصور حکمت
نزديک است که بلوک شوروی و
حکومتش به انقالب کارگری و سنت
بلشويکی لنين شباھت داشت .يک پی
آمد نفوذ آراء و گرايشات غير
کمونيستی و کارگری در صفوف
جنبش ما است .تعرضی به کمونيسم
کارگری تحت لوای کمونيسم کارگری
است .ٽمره بازسازی چپ سنتی و
پوپوليستی شکست خورده اما اين بار
در پوشش کمونيسم کارگری است.
گسترش تحرک و تقالی چپ سنتی در
ظاھر کمونيسم کارگری است.
برای دگرگون کردن اين شرايط
ھشدار و اعالم خطر کافی نيست .ياد
آوری سنتھای خوب گذشته کافی
نيست .بايد دست به کار تغيير شد .بايد
حاشيه ای کرد .اما برای تغيير قبل از
ھر فراخوانی بايد جايگاه اين حرکت
اجتماعی را توضيح داد .بايد جايگاه
اين سنتھا را بعنوان حرکات غير
کارگری و کمونيستی توضيح داد .اين
پديده را بايد اجتماعا کنار زد .کل بنياد
اين چپ سنتی را بايد نقد کرد .نقدی از
موضع يک حرکت متفاوت اجتماعی.
نبايد اجازه داد چنين سنتھايی را به اسم
کمونيسم کارگری و منصور حکمت
بنويسند .ما اجازه نميدھيم اين آوار را
بر سر جنبش ما خراب کنند.

)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

ميگويند "گذشته چراغ راه آينده
است" .دروغ ميگويند .داستان تاريخ
زندگی بشر تالش برای تغيير
وخالصی از مصائب و مشقات زندگی
توده ھای مردم است .گويا بايد
استٽنائی قائل شد*.

از سايت حزب ديدن کنيد؛

کمونيسم کارگری کمک کنيد!

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

www.wupiran.com www.for-abetterworld.com

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

