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صفحه ٣

کجاست يک جو انسانيت!

منصور حکمت

)نقد مواضع پرو اسرائيلی در پوشش چپ(

بار ديگر :جنايت در فلسطين

على جوادى

صفحه ۴

بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
کشتار بيش از  ٧٠فلسطينی و در ميان آنھا نوجوانان
و کودکان خردسال ،توسط نيروھای اسرائيلی بشريت
آزاديخواه را بھت زده کرده است .تصوير کودک ١٢
ساله ای که در آغوش پدر مجروحش جان ميدھد قلب
* غزه ،راه فرار از بمب ھم وجود ندارد!
جھان را ميفشرد .شرم آور است که آمريکا و
سياستمداران و رسانه ھای غربی که ھر جمله
* سنديکاليسم ارگان سازش طبقاتی
سخنرانی ميلوسويچ در مونته نگرو را بعنوان سند
صفحه  ١٠و ١٨
جنايتی ديگر عليه بشريت در شيپور ميکنند ،بخون آذر ماجدى
کشيده شدن اعتراض مدنی شھروندان ستمديده يک
کشور و قتل عام مردم بيدفاع توسط سربازان و
تانکھا و ھليکوپترھای يک دولت اشغالگر جلوی
حزب کمونيست ايران
دوربينھای تلويزيونی رسانه ھای بين المللی را
اينچنين ماستمالی ميکنند و درز ميگيرند .اينبار
و تحليل بحران اقتصادى
پرووکاسيون شارون رھبر قومپرست حزب دست
صفحه ١٢
راستی ليکود چاشنی اين فاجعه بود ،و اگر واقعا در سياوش دانشور
اين جھان جايی محکمه ای ھست که در آن کسانی را
بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه ميکنند ،جای چنين
گفتگو با زنان کارگر
کسانی آنجاست.

عليه سياست "انجماد دستمزدھا"

*

* مقابله با بيسوادى و تجربه کوبا
اما ريشه ھا عميق تر است .اين سرزمين فجايع است.
صلح خواست انکار ناپذير توده مردم اسرائيل و
کمونيسم طبقه
گپی خودمانی
فلسطين است .اما سرنوشت اين مردم در ھر دو سو بيانيه مشترک
بازيچه جنگ قدرت ميان دولتھا و احزاب و
کارگر و آينده
به بھانه
گروھھای ناسيوناليست و قومپرست و مذھبی است .سازمان ھای زنان
بشريت
سال نو!
در يک سو يک کشور قومی – نژادی – مذھبی در اسرائيل عليه
توسعه طلب و تجاوزگر قرار دارد که بيحقوقی و بی
غزه
در
جنگ
موجوديت
ارزشی مردم عرب را بر منشور ھويت و
سياوش دانشور
صفحه ٢۵
شراره نورى
سياسی خود حک کرده است .اگر چه مانع اصلی
صلح در برابر روند مذاکرات صلح کنونی فعال جناح در صفحات ديگر :پرووکاسيون اطالعاتى ھا ،عليه دستگيرى فعالين کارگرى ،انفج ار
راست قدرتمند اسرائيل است ،اما ارتجاع اسرائيل نه
در صنايع نظامى اصفھان ،اخراج در ايران خودرو ،پيروزى در س اي پ ا ي دک ،پ اي ان
از راست شروع ميشود و نه به راست ختم ميشود.
اعتصاب کارگران نساجى قزوين ،اعتراض پرستاران انديمشک ،ترور فعال کارگ رى
اسرائيل رسما و بنا به تعريف يک

على طاھرى

صفحه  ١٧و ٢٢

صفحه  ٢در يونان ،پخش اسناد حزب در تھران و مشھد و کرج ... ،و ستون آخر.

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢

بار ديگر:
جنايت در فلسطين
نظام قومی و نژادی و ضد عرب
است .گوشه مھمی از نبرد برای
صلح در منطقه ،مبارزه طبقه
کارگر و جنبش کمونيستی در
اسرائيل برای ايجاد يک نظام
سکوالر و غير قومی و غير
مذھبی در اين کشور است .اين
يک شرط حياتی صلح واقعی و
پايدار در خاورميانه است.
در جبھه مقابل ،کلکسيونی از
نيروھای ارتجاعی حکم ميرانند.
دولتھای مستبد در کشورھای
عربی که سالھا مساله فلسطين و
شکاف ميان اعراب و اسرائيل را
دستمايه حفظ حاکميت استبدادی و
ارتجاعی خود بر مردم کشورھای
خويش کرده اند .جريانات مرتجع
اسالمی که تخم نفرت قومی و
مذھبی ميپاشند و بر نفرت
سرمايه گذاری ميکنند ،و
گروھھای ناسيوناليست عرب که
بعنوان نمايندگان خود گمارده
مردم ستمديده فلسطين در
معامالت و مذاکرات جاری طرح
تشکيل يک کشور اختناق زده
عربی ديگر ،يک عراق و مصر
و اردن ديگر ،را دنبال ميکنند.
صلح واقعی در فلسطين فقط
ميتواند صلحی به رھبری
آزاديخواھان در منطقه باشند .يک
که
صلحی
چپ،
صلح
و
کارگر
انترناسيوناليسم
انساندوستی و برابری طلبی
عميق مردم منطقه ضامن آن
باشد .چنين صلحی بدون يک
مقابله کارساز طبقاتی در ھر دو
کمپ ،بدون تفوق سياسی جدی
افق چپ ،در اسرائيل و در
فلسطين و کشورھای عربی،
حاصل نميشود.
با اين وجود ،مذاکرات جاری
صلح ،با ھمه خصلت بورژوايی،
مافوق مردمی و امپرياليستی اش،
از آنجا که ميتواند به تشکيل يک
دولت مستقل فلسطينی منجر شود،

بايد به نتيجه برسد .بايد استقالل
فلسطين اعالم شود و در سطح بين
المللی برسميت شناخته شود.
تشکيل يک فلسطين مستقل اجازه
ميدھد معضالت اجتماعی اساسی
تر ،تضادھای طبقاتی ،جدال چپ و
راست و ترقی خواھی و ارتجاع
در ھر دو جامعه ،بيش از پيش از
زير سايه مساله ملی خارج گردد و
به پيش رانده شود .اجازه ميدھد
سير تحوالت اوضاع منطقه
چھارچوبی سياسی تر بخود بگيرد
و فضا برای عمل مستقيم و موثر
توده مردم و جنبشھای سياسی آنھا
بازتر شود .تشبثات راست يھودی
و اسالمی و نيروھای مرتجع
قومپرست عليه صلح طلبی مردم
بايد خنثی بشود.
کارگری،
کمونيست
حزب
دوشادوش ھمه انسانھای آزاديخواه
جھان ،جنايات دولت اسرائيل عليه
مردم فلسطين و ھمدستی و
ھمراھی آمريکا و غرب در اين
اعمال وحشيانه و ضد انسانی را
قاطعانه محکوم ميکند .به اين
توحش بايد خاتمه داد.
 ۴اکتبر ٢٠٠٠
***

توضيح سردبير:
"بار ديگر :جنايت در فلسطين"،
اطالعيه ای حزبی است که توسط
منصور حکمت در  ۴اکتبر سال
 ٢٠٠٠نوشته شده است .مواضع
ھمه جانبه ،انسانى ،راه حل فورى
و کوتاه مدت و استراتژيک اين
اطالعيه بيانگر و منعکس کننده

موضع حزب اتحاد کمونيسم
کارگرى راجع به بحران اخير و
جنايت گسترده اسرائيل در غزه
است .صورت مسئله ھمان است،
دولت نژادپرست و جنايتکار
اسرائيل ھمان است ،مردم
محروم و منکوب شده و بارھا
کشتار شده فلسطين ھمانند،
نيروھاى متفرقه و مرتجع در
فلسطين و منطقه که از اين زخم
تاريخى تغذيه ميکنند ھمان اند.
دراين ميان طيف متلونى از
نيروھا وجود دارند که با مواضع
پرو اسرائيلى و يا پرو اسالمى،
مستقيما و تلويحا ،رابطه يک به
يکى بين دولت نژاد پرست و
مردم اسرائيل و جريانات مرتجع
اسالمى و مردم در فلسطين
برقرار ميکنند .از يکسو ضديت
و مخالفت مشروع با جنايات
دولت اسرائيل را به يک آنتى
سميتيسم و نوعى مشروعيت
کشتار مردم غير نظامى اسرائيل
در خانه و اتوبوس و خيابان ارتقا
ميدھند و به ھوراکش حماس
تحت عنوان "جنبش مقاومت
مردم فلسطين" تبديل ميشوند .و
از سوى ديگر ،مخالفت بازھم
مشروع با ارتجاع اسالمى و
تروريسم اسالمى را يا وقيحانه
وسيله اى براى دفاع از کشتار
مردم فلسطين تبديل ميکنند و
رسما در يک موضع نژادپرستانه
و فاشيستى قرار ميگيرند و يا با
پيچ و خم دادن به خود تالش
ميکنند به عمال توجيه گر و
روتوش کن جنايات ھولناک

اسرائيل در فلسطين تبديل شوند!
و باالخره خواست پايان دادن و
توقف فورى جنايت جنگى در
غزه و مجازات جمعى مردم
فلسطين و شليک و بمباران و
توپ باران خانه و بيمارستان و
مردم غير نظامى ،خواستى
ميليونى است که در خيابانھاى
کشورھاى مختلف جھان فرياد
زده ميشود .وجه مشخصه و
مسلط اينبار اعتراضات جھانى،
برخالف دوره جنگ در لبنان،

شماره ٨٢

اينست که نه فقط از شعار "ما ھمه
حزب ﷲ ھستيم" خبرى نيست
بلکه جريانات اسالمى نقشى حاشيه
اى دراين اعتراضات دارند .آنچه
برجسته و محورى است خواست
فورى پايان دادن به اين جنايات
ھولناک و فاجعه انسانى در غزه
است .به اين توحش بايد خاتمه
داد*.
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صفحه ٣

قطعنامه
درباره مساله فلسطين
توضيح :قطعنامه زير ،يکی از
مھمترين و جامع ترين قطعنامه
ھا در مورد مساله فلسطين است.
اين قطعنامه قبل از بروز
اختالفات در رھبرى حزب
کمونيست کارگرى در ژوئن
 ٢٠٠٢توسط دفتر سياسى حزب
به اتفاق آرا تصويب شد .اين
قطعنامه مورد تائيد ما در حزب
اتحاد کمونيسم کارگری است .ما
اين سند را به دليل اھميت شرايط
حاضر مجددا باز تکثير ميکنيم.
قطعنامه درباره مساله فلسطين
مساله فلسطين مشقت بارترين
مساله ملى جھان امروز است.
بيش از نيم قرن است که ابتدائى
ترين حقوق مردم فلسطين ،از حق
حيات و سکونت تا برخوردارى
از ضروريات زندگى مدنى و
متعارف امروزى ،به خشن ترين
شيوه توسط دولت اسرائيل پايمال
شده است .بخش اعظم اين مردم،
بر اثر اشغال مناطق ،کشتار
جمعى ،قھر و تروريسم دولتى از
محل سکونت خود بيرون رانده
شده و بخش ديگر تحت شرايط
مادون انسانى به اسارت کشيده
شده اند.
مردم فلسطين تاريخا قربانى بھره
بردارى شوونيستى دولت اسرائيل
از ستم تاريخى بر مردم يھود شده
اند .مساله يھود يک معضل قديمى
جھان است .يھودستيزى ،اذيت و
آزار و کشتار جمعى يھوديان،
شرم آورترين صفحات تاريخ
ستمگرى حکومت ھا بوده است.
اوج اين توحش آنتى -سميتيستى،
قلع و قمع يھوديان توسط نازيسم
آلمان در سالھاى جنگ جھانى
دوم بود .دولت اسرائيل اين ستم
تاريخى بر مردم يھود را مبنا و
دستاويز ستم بر مردم فلسطين
قرار داده است .
سرنوشت مردم فلسطين در نيم

قرن گذشته از ھر دو سو دستخوش
جدال قدرت و جنگ دولتھا،
احزاب و گروھھاى ناسيوناليست و
قوم پرست و مذھبى بوده است :در
يکسو دولت اسرائيل که
سياستھايش عليه مردم فلسطين،
مورد حمايت دائم دولتھاى غربى
بويژه آمريکا بوده است؛ و در
سوى ديگر دولتھاى مرتجع و
جريانات
عرب و
مستبد
ناسيوناليستى و اسالمى ،که از
بيحقوقى مردم فلسطين براى اشاعه
نفرت و دشمنى قومى و مذھبى،
گسترش يھودستيزى و تحميل
حاکميت و تثبيت موقعيت خود در
جدال قدرت در منطقه بھره
بردارى کرده اند .ارتجاع حاکم در
کشورھاى عرب در عين حال
ھمواره يک رکن بيحقوقى مردم
آواره فلسطين و نسلھاى بعدى آنھا
بوده است .در نتيجه اين جدال
قدرتھا ،مساله فلسطين به يک
بحران مزمن و دامنه دار منطقه اى
مبدل شده و ھمواره از جانب
ناسيوناليسم عرب ،دولت ھاى
ارتجاعى منطقه و اسالم سياسى
مورد بھره بردارى ارتجاعى قرار
گرفته است .حل اصولى و قطعى
رھائى مردم فلسطين و خالصى از
ستم و تحقير و بيحقوقى ،در گرو
تحقق آزادى و برابرى و رفاه و
استقرار سوسياليسم است .اما در
فقدان اين شرايط راه حل فورى
حزب کمونيست کارگرى ايران
براى مساله فلسطين به قرار زير
است :
 -١تشکيل کشور مستقل فلسطين
در کنار کشور اسرائيل گام اول
حل قطعى مساله فلسطين است.
دولت فلسطين ميبايد نظير ھر
دولت ديگرى در سطح بينالمللى
از کليه حقوق متعارف يک دولت
برخوردار باشد .طرحھاى تاکنونى
با محروم کردن دولت فلسطين از
حق کنترل مرزھا ،کنترل ھوايى،
ذخائر آبى ... ،و قطعه قطعه کردن
عمال
فلسطينى
سرزمينھاى
طرحھايى براى تحميل دائم
کولونياليزاسيون )بانتوستان( بر

حيات سياسى ،اقتصادى و
اجتماعى اين مردم بوده است.

شماره ٨٢
اشغالى و بازگشت به مرزھاى قبل
از سال  ١٩٦٧و ھمچنين مستلزم
استقرار نيروھاى حافظ صلح
سازمان ملل در منطقه است.

 -٢حل مشکل چھار ميليون
آواره و پناھنده فلسطينى در
اقصى نقاط جھان جزء الينفک
حل مساله فلسطين است.
برسميت شناختن حق تابعيت و
شھروندى اين مردم در
محل
کنونى
کشورھاى
سکونتشان ،جبران خسارت
ناشى از اخراج و آوارگى ،و
برداشتن مانع بازگشت ،اجزاء
راه حل مساله آوارگان فلسطينى
است .گزينش ھر کدام از اين راه
حل ھا به انتخاب خود اين مردم
است.

 -٥صلح خواست انکار ناپذير
مردم اسرائيل و فلسطين است.
صلح واقعى و پايدار در منطقه
فقط ميتواند صلحى مبتنى بر
انترناسيوناليسم،
آزاديخواھى،
انساندوستى و برابرى طلبى باشد.
اما پروژهھاى جارى صلح نيز تا
آنجا که به کاھش مشقات مردم
فلسطين ،قطع کشتار مردم
غيرنظامى در دو طرف ،و ايجاد
کشور مستقل فلسطين کمک کند
بايد به سرانجام برسد.

 -٣يک مانع جدى در راه حل
مساله فلسطين ،سياست ايجاد
شھرکھاى يھودى نشين" در
سرزمينھاى فلسطينى توسط
دولت اسرائيل است .اين سياست
بايد سريعا متوقف گردد .در عين
حال تشکيل کشور فلسطين
مستلزم اعمال حاکميت اين دولت
بر تمامى سرزمينھاى فلسطينى
و از جمله اين" شھرکھا "است.

 -٦دولت آمريکا در راس يک
قطب بين المللى تروريسم در کنار
دولت تروريست و اشغالگر
اسرائيل ،حامى بى قيد و شرط و
تامين کننده منابع مالى و تسليحاتى
آن دولت است .يک محور تالش
براى حل مساله فلسطين اعمال
فشار جھانى بر دولت آمريکا براى
قطع حمايت از تجاوزگرى دولت
اسرائيل است .

 -٤در شرايط فعلى بخشى از
سرزمينھاى فلسطينى ھمچنان
تحت اشغال دولت اسرائيل ھستند
و اين دولت با تداوم سياست
اشغال و اشغال مجدد ،مردم
فلسطين را تروريزه و بطور
دسته جمعى مجازات ميکند .از
گروھھاى
ديگر
طرف
تروريست اسالمى با عمليات
انتحارى خود امنيت و آسايش
مردم غيرنظامى اسرائيل را از
بين بردهاند .حل اين معضل قبل
از ھرچيز مستلزم خروج فورى
نيروھاى اسرائيل از مناطق

حل مساله فلسطين يک رکن مھم
مقابله با اسالم سياسى و تروريسم
اسالمى در منطقه است .حل مساله
ملى فلسطين راه را براى عمل
مستقيم تودهھاى کارگر و
زحمتکش در فلسطين و اسرائيل و
جنبشھاى سياسى و آزاديخواھانه
ھموار ميکند .ما بار ديگر تاکيد
ميکنيم که آزادى و رفاه و برابرى
در منطقه تنھا با انقالب اجتماعى
و خاتمه دادن به اسارت طبقاتى
بدست خواھد آمد .
ژوئن ٢٠٠٢

يک دنياى بھتر
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بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

به طبقه کارگر ايران ،فعالين و رھبران کارگرى

عليه سياست "انجماد دستمزدھا" بپاخيزيم!
رفقای کارگر
روزنامه سرمايه امروز دوشنبه ٩
ديماه اعالم کرد که طرح "ھدفمند
کردن يارانه ھا" فردا سه شنبه
توسط احمدى نژاد به مجلس
ميرود .اين طرح در اساس طرح
افزايش قيمتھا و به فقر و فالکت
و گرسنگى کشاندن شديدتر طبقه
کارگر است .يک رکن اين طرح
سياست انجماد دستمزدھا است.
يعنى ھمان درصد ناچيزى که ھر
سال طبق محاسبات پا درھواى
شورايعالى کار در باره سبد
خانواده کارگرى و ميزان تورم به
حداقل حقوق کارگران اضافه
ميشد ،با تصويب اين طرح
متوقف ميشود .اين موضوع قبال
توسط محمد جھرمی وزير کار
اعالم شده بود و روزنانه سرمايه
آن را تاکيد کرده است.
سرمايه دارى ايران براى تحميل
بار بحران اقتصادی و به فالکت
کشيدن بيشتر طبقه کارگر و مردم
زحمتکش نيازمند تھاجم وحشيانه
تر به معيشت طبقه کارگر است.
امرى که در ھر گوشه جھان
سرمايه داری در متن بحران
اقتصادى در جريان است و
فضاى مناسبى را براى سرمايه
داران "وطنى" و دولت سرمايه
فراھم کرده است .اسم و
چھارچوب اين تھاجم جديد در
ايران "ھدفمند کردن يارانه ھا"
است .پيشبرد اين طرح بدون
فقيرتر کردن طبقه کارگر عملى

نيست .يعنى ھمزمان که ماليات بر
ارزش اضافه و سود سرمايه داران
را حذف ميکنند و با آزادسازى
قيمتھا مايحتاج اوليه را چند برابر
گرانتر ميفروشند ،در گام اول براى
منجمد کردن دستمزدھاى ناچيز
فعلى ھم دورخيز کرده اند! ھدف
سياسى ديگرى که حکومت اسالمى
و روزنامه سرمايه دنبال ميکند
پائين آوردن توقع کارگران در
مورد خواست افزايش دستمزدھا و
برخوردارى از يک زندگى انسانى
است .آنھا شرايطى را ايجاد ميکنند
که کارگران بجاى خواست افزايش
دستمزدھا در بھترين حالت به ھمان
روال سابق توسط شورايعالى کار
تن دھند.
کارگران متقابال بايد اين تھاجم
وحشيانه به زندگى خود و خانواده
ھايشان را پاسخ دھند .تورم کنونى،
گرانى روزمره و انجماد دستمزدھا
به معنى کاھش دستکم پنجاه
درصدى حقوق کارگران در سطوح
مختلف است .درچنين اوضاعى
موقعيت کارگرانى که ماھھاست
حقوق نگرفتند ديگر روشن است.
به اين شرايط ضد انسانی نبايد تن
داد .يک سياست فعال و راديکال
کارگرى در تقابل با اين تھاجم بايد
متکى به چند اصل روشن باشد:
 -١مادام که نظام استثمارگرانه
سرمايه داری و کارمزدی
پابرجاست ،دستمزد بايد توسط
نمايندگان مستقيم کارگران تعيين
شود .ھمانطور که صاحبان سرمايه

و کاال قيمت فروش کاالھای خود
را تعيين ميکنند کارگران نيز بايد
بتوانند دستمزد فروش نيروی
کار خود را تعيين کنند .از اين
رو ھر تصميمى توسط دولت
سرمايه و نھادھاى ضد کارگرى
شان برسر تعيين دستمزد
کارگران و يا انجماد آن از نقطه
نظر ما بی اعتبار است .اين حق
مسلم و بدون چون و چراى طبقه
کارگر است که توسط نمايندگان
منتخب خود برسر انعقاد قرارداد
و تعيين سطح حداقل دستمزدھا
دخالت کند.
 -٢نقطه عزيمت طبقه کارگر
براى تعيين سطح حداقل
دستمزدھا و آھنگ افزايش آن
براساس تورم مطلقا نبايد به سود
و زيان اين و يا آن سرمايه دار و
دولت سرمايه گره بخورد.
شاخص تعيين مبنای پايه دستمزد
ملزومات يک زندگی انسانی
برای خانواده کارگری در قرن
بيست و يکم است .برخورداری
از يک زندگی انسانی حق طبيعی
تمامی کارگران است.
 -٣ھيچ طرح و قانونى در
صورت مقابله طبقه ما نميتواند
به تصويب برسد .چنانچه طبقه
ما در مراکز اصلی توليدی پا به
ميدان بگذارد ميتواند اين توطئه
ھای رژيم اسالمی سرمايه را در
ھم شکند .بايد دولت سرمايه را
وادار به تامين خدمات اجتماعى
و درمانى و بيمه بيکارى و تامين

درجه اى از رفاه ھمگانى کرد.
بجاى حذف سوبسيدھا و آزاد
سازى قيمتھا ميتوانند از ھزينه
لشگر اوباش و نيروى نظامى و
مفتخورھا بزنند.
طبقه کارگر نيازمند اتخاذ يک
سياست تعرضى در قبال اين
ارتجاعی حکومت
سياست
اسالمی است .اساس چنين
سياستى شرکت نمايندگان منتخب
کارگران در تعيين سطح
دستمزدھا و مطالبه سطحى از
دستمزد است که پاسخگوی يک
زندگى انسانی باشد .گام اول
تحقق اين امر تشکيل مجامع
عمومى کارگران در ھر مرکز
کارگرى براى تعيين نمايندگان
واقعى خود است .نقش مراکز مھم
کارگرى در جنبش افزايش
دستمزدھا و به شکست کشاندن
توطئه ھای رژيم اسالمی تعيين
کننده است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
تمامی رھبران و فعالين کارگری
را به يک مبارزه راديکال عليه
طرح انجماد دستمزد و تالش
برای افزايش دستمزد بر مبنای
ملزومات يک زندگی انسانی
فراميخواند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٩دسامبر  ٩ – ٢٠٠٨دی ١٣٨٧

مجمع عمومى کارگرى
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگران است! کارگران در مبارزات
جارى به مجمع عمومى متکى شويد! جنبش مجمع عمومى را گسترش دھيد!

يک دنياى بھتر
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کجاست يک جو انسانيت!
)نقد مواضع پرو اسرائيلی در پوشش چپ(
على جوادى
در نگاه اول به ستون مقاالت
سايت آزادی بيان توجه ام به
مطلبی تحت عنوان "حماس
مسبب جنايت" از عليرضا
گلزاری ،جلب نشد .تيتر را
خواندم اما عالقه و کششی برای
مطالعه آن در خود احساس
نکردم .مگر ميتوان ترديد کرد که
حماس و کال جريانات اسالمی
مسبب جنايت نيستند؟ مگر ميشود
حکومت اسالمی را ديد و نتوان
تصور کرد که حماس در صورت
امکان رژيمی تمام عيار از جنس
رژيم آدمکشان اسالمی در ھر
بخش و منطقه ای از فلسطين که
بتواند ايجاد خواھد کرد؟
اما عليرغم احساس اوليه ام روی
مطلب کليک کردم .بخاطر کشتار
مردم بی دفاع فلسطين .بخاطر
تصاويری از جنايت که در اين
چند روز گذشته ذھن و روح ھر
انسان با وجدانی را به شدت متاثر
کرده است .بخاطر جنايتی که در
مقابل چشمان بھت زده بشريت
متمدن عليه مردم فلسطين در
جريان است .بخاطر تصاوير
مادرانی و دختران و کودکان و
افراد بيگناھی که قربانی جنگ
وحشيانه اسرائيل عليه مردم غزه
به بھانه حمله به حماس ھستند.
مردمی که تاريخا قربانی
تجاوزگری و آدمکشی دولت
اسرائيل بوده اند .و اين بار
کشمکش و جدال جريانات
تروريسم دولتی اسرائيل و
تروريسم اسالمی به زندگی شان
ابعاد فاجعه آميزتری داده است.
بخاطر ھمان تعداد اندکی که در
اسرائيل قربانی راکت پراکنی
ھای تروريستی حماس ھستند.
بايد اذعان کنم که مطلب کوتاه و
موجز و تکان دھنده بود! به
صفوف مردم "صلح طلب" اشاره
ميکند .اما از پيش حکمی آھنين
در اين باره صادر کرده است .کل
مردم معترضی را که در مقابل
تجاوز و وحشيگری بی حد و
حصر دولت اسرائيل به ميدان
آمده اند ،خواھان قطع جنگ و
کشتار مردم بيگناه فلسطين

ھستند ،خواھان پايان دادن به
محاصره غذايی ،دارويی ،سوختی
اين مردم ھستند ،و در عين حال
تاييدی ھم بر جنايت و راکت
پراکنی حماس به مردم بيگناه
جنوب اسرائيل ندارند را کال در
صفوف "ناسيوناليسم عرب" و
"اسالم سياسی" قرار داده است.
)چه بذل و بخششی؟( تا بتواند حکم
ردی بر اين تالش مردم و بشريت
متمدن بزند .فراتر ميرود .مطلب
در جمله اول تکليف خود را با
اعتراضات گسترده مردم که
جريانات اسالمی و ناسيوناليستی
ھم در آن حضور دارند ،روشن
کرده است .ھمه اين مردم را ،ھمه
اعتراض عليه جنايت اسرائيل را
به حساب "ناسيوناليسم عرب" و
"اسالم سياسی" گذاشته است .ھيچ
تفکيکی ميان خواست عادالنه مردم
عادی برای پايان دادن به اين جنگ
و خونريزی و کشتار وحشيانه و
نقش و جايگاه نيروھا و جريانات
اسالمی و ناسيوناليستی در اين
اعتراضات قائل نشده است .و نه
تنھا ھيچ تفکيکی قائل نشده بود
بلکه با زبردستی خاصی ھمه اين
مردم را "آدمھای به ظاھر
شريف" ناميده است .عالقه ام به
ادامه مطالعه مطلب بيشتر شده بود.
عالقه ای ھمراه با حيرت و تعجبی
وافر وانزجار!
تزھای ارتجاعی
تزھای مقاله اساسی و موجزند
است .استنتاجی ارتجاعی و توجيه
گر جنايتی باور نکردنی اند .اعالم
ميکند که اين جنگ دو طرف دارد.
در يک سوی اين جنگ اسالم
سياسی و رژيم اسالمی است و در
سوی ديگر دولت اسرائيل و آمريکا
و متحدين اش .ترديدی نيست.
حماس يک نيروی درگير در اين
جنگ است .اسالم سياسی در يک
سوی اين جدال است .اما آيا اين
پايه تحليلی مبانی جنگ و نيروھای
درگير در جنگ ،ذره ای از بار
جنايت ،ابعاد و دامنه جنايت و
کشتار و قتل عامی که در غزه
توسط دولت اسرائيل در جريان
است ،کم ميکند؟ آيا وجود دو سو

در جنگ ،وجود دو نيرو در ھر
جنگی ،جنايت جنگی ھر کدام از
اين نيروھا را توجيه ميکند؟ آيا
وجود دو نيرو در جنگ دوم
جھانی ،کشتار مردم بيگناه ژاپن
را با بمب اتمی توسط دولت
آمريکا توجيه ميکند؟ مگر نه
اينکه ھيتلر آغازگر جنگ دوم
جھانی بود؟ مگر نه اينکه کوره
ھای آدم سوزی ھيتلر ميليونھا
انسان را به خاکستر تبديل کرد؟
آيا ھيچ کس که ذره ای انسانيت
در وجودش است ميتواند توجيه
گر پرتاب بمب اتم در ناکازاکی
و ھيروشيما باشد؟ و نابودی
سيصد ھزار تن از مردم ژاپن را
توجيه کند؟ به ھمين اعتبار آيا
ميتوان ھيچ توجيھی بر جنايت
دولت اسرائيل يافت؟ کمتر انسان
شريفی موشک پرانی حماس به
مناطق مسکونی را تاييد ميکنند.
اما جنگ در دو سطح کامال
متفاوت در جريان است .مردمی
در غزه در حال نابودی و از بين
رفتن اند .يک فاجعه انسانی در
جريان است .آب و غذا و دارو و
سوخت و سر پناھی ندارند.
جامعه ای درحال نابودی است.
چه کسی ميتواند چشم بر اين
فاجعه عظيم انسانی ببندد؟
اما مطلب به دنبال اثبات تز
ديگری است .ميخواھد در پس
اثبات اين تز عام و درست که
"حماس مسبب جنايت" است،
نشان دھد که اسرائيل قربانی
است و مسبب جنايتی نيست.
ميخواھد نشان دھد که فقط
حماس عامل اين کشتار و جنايت
است .از اين رو و برای اثبات
اين حکم در ابتدا اشاره ميکند که
جنگ دو سو دارد .اما اين تز
حلقه پايانی استداللش نيست.
حلقه شروعی است که در حلقه
بعد بتواند تمام "تقصير" را بر
دوش يک سوی جدال قرار دھد.
برای اثبات اين حکم دست
راستی خود به کودکان متوسل
ميشود :ميگويد" :حتی کودکان ٧
ساله در غزه ھم ميدانند که
حماس عامل اصلی اين کشت و
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کشتار است ".ذکر علت يکی از
مھمترين جنايت چھل سال اخير از
زبان کودکان  ٧ساله اگر حتی
واقعی باشد ،که نيست ،يک
عوامفريبی آنھم از نوع اسالمی
اش است .چه کسی تاکنون برای
اثبات احکام سياسی خود به
"کودکان  ٧ساله" متوسل شده
است؟ کودکان غزه خود يکی از
قربانيان اين جنايت عظيم ھستند.
دھھا کودک تاکنون کشته شده اند؟
ھزاران کودک در شرايط تکان
دھنده ای به اسارت گرفته شده اند.
نزديک به صد زن در اين تجاوز
کشته شده اند .آمار سازمان ملل
حاکی از اين است که  ٢۵درصد
کشته شدگان مردم عادی ھستند.
يک و نيم ميليون تن از اين مردم
تحت محاصره و نابودی تدريجی
قرار دارند .آيا دولت اسرائيل ھيچ
نقشی در اين جنايت ندارد؟ بيگناه
و بی تقصير است؟ فقط از خود
دفاع ميکند؟ اين موضع رسمی
وزارت دفاع اسرائيل است! اين
موضع بوش است.
ادامه مقاله در ارتباط با اثبات اين
تز ارتجاعی به نگارش در آمده
است .بمنظور اثبات اين تز بايد
تمام واقعيت را دگرگون کرد .بايد
راسخ بود .منطق را بايد به انتھا
رساند .اما چگونه؟ ميگويد:
"حماس با پرتاب موشکھای خود
از مناطق مسکونی و استقرار
حتی در مدارس آتش جنگ را
شعله ور ميسازد و با اينکار
چھره ای معصوم و در عين حال
با به خاک و خون کشيده شدن
مردم عادی چھره ای وحشی از
دولت اسرائيل ترسيم ميکند ".در
اين زمينه بايد گفت :چھره دولت
اسرائيل در سطح جھان روشن
است .از پيش از وجود و شکل
گيری حماس شکل گرفته بود.
بعالوه حماس خود محصول و
دست پرورده دولت اسرائيل است.
دولت دست راستی اسرائيل يک
دستگاه جنايت و کشتار است.
بسياری از سران اين کشور در
زمره جنايتکاران بشری قرار
دارند .اقدام نويسنده تالشی
مفتضحانه برای خارج کردن
اسرائيل از مسئوليت جنايتی است
که تاکنون مرتکب شده است .در
اين تصوير گويا دستگاه نظامی و
آدمکش اسرائيل نميداند که به کجا
و چه اھدافی
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شليک ميکند؟ آيا تيراندازی
بسوی آمبوالنسھا ھم ناشی از
مخفی کردن دستگاه پرتاب
موشک در آمبوالنسھای در حال
حرکت است؟ اجازه دھيد برای
ادامه بحث بپذيريم که حماس از
اماکن مسکونی و محل زندگی
مردم جھت پرتاب موشکھای خود
استفاده ميکند .فرض معقولی
است .اما راه حل چيست؟ آيا
تالش يک نيروی ارتجاعی مانند
حماس توجيه گر حمله به اين
اماکن زندگی و درمان است؟
فرض کنيم که حماس مدرسه و
بيمارستان ھا را به پايگاه پرتاب
موشک تبديل کرده باشد و تالش
کرده است که از کودکان و
بيماران برای خود سپر دفاعی
ايجاد کند .اقدامی جنايتکارانه
است .ترديدی نيست .اما آيا چنين
جنايتی توجيه گر حمله اسرائيل به
اين اماکن است؟ آيا حتی پليس
دولتھای دست راستی زمانيکه
تعدادی جنايتکار کودکان و مردم
را گروگان ميگيرند ،به سادگی به
طرف مردم بيگناه شليک ميکنند؟
آيا ھر جنايتی جنايت ديگری را
توجيه ميکند؟ آيا با فرض چنين
ادعايی ،اسرائيل نمی بيند که
حماس اين مردم را عليرغم
خواست آنھا به سپر دفاعی خود
تبديل کرده است؟ آيا در
اينصورت نبايد از حمله به اين
مراکز اجتناب کرد؟ و اين
سياست حماس را خنثی کرد؟ آيا
نبايد ازشليک به سوی خانه ھای
مردم ،به آمبوالنسھا و بيمارستانھا
تحت ھر شرايطی اجتناب کرد؟
پس کجاست انسانيت؟ ثانيا مگر
اين بار اولی است که اسرائيل
مناطق مسکونی مردم ،خانه و
کاشانه آنھا را بمباران ميکند؟
سياست رسمی و اعالم شده دولت
اسرائيل "مجازات دسته جمعی
است" .ھر کسی و ھمه را مجرم
ميداند و مجازات ميکند .امروز
يک ميليون و نيم مردم را بخاطر
حضور حماس به نابودی ميکشند.
پريروز فاجعه جنين و قتل عام
مردم اين منطقه را خلق کردند.
روز پيش از آن فجايع صبرا و

شتيال را بوجود آوردند ۶٠ .سال
است که اسرائيل اين مردم را قتل
عام و کشتار کرده است .چه کسی
ميتواند اين تاريخ را انکار کند؟
ثالثا ما انسانيم .ما کمونيستيم .ما
اعالم ميکنيم که در جنگ خود
عليه رژيم اسالمی و ھر ارتجاعی
از توسل به چنين اقداماتی
خودداری خواھيم کرد .ما به سوی
مدارس،
شھرھا،
مردم،
بيمارستانھا ،به منابع سوخت و
آذوقه و زندگی مردم حمله نخواھيم
کرد .ما سياست اعالم شده ای در
اين زمينه داريم:

"جريان ما به صرف نظامى شدن
اوضاع اصول خود را فراموش
نميکند .مطمئن باشيد ارتش اين
حزب نه فقط مردم غير نظامى را
به مخاطره نمياندازد ،بلکه مورد
حمايت خود قرار ميدھد .مطمئن
باشيد اين حزب مناطق مسکونى و
محيط کار و زندگى مردم غير
نظامى را حتى اگر طرفداران
سرسخت نيروھاى مقابل باشند،
نميکوبد .مطمئن باشيد معاش مردم
را گرو نميگيرد .مطمئن باشيد
راھھاى ارتباطى مردم و امکان
دسترسى آنھا به نيازمندى ھايشان
را سد نميکند .مطمئن باشيد اين
حزب با اسراى جنگى مطابق
انسانى ترين موازين رفتار ميکند،
ما مجازات اعدام نداريم و در
شرايط جنگى ھم نخواھيم داشت.
مطمئن باشيد در کليه مناطقى که
توسط ارتش کارگرى محفوظ
نگاھداشته شده است نه فقط مدنيت
سازمان مييابد ،بلکه تمام حقوقى که
در برنامه حزب اعالم شده است
براى مردم تضمين خواھد شد .در
چنان مھلکه اى کمونيسم کارگرى
جريانى خواھد بود که براى مردم
امنيت و رفاه و اميد ھمراه
حکمت،
مياورد)".منصور
سناريوی سياه ،سناريوی سفيد،
ژوئن (١٩٩۵
تز بعدی نتيجه منطقی پايه ھايی
است که تاکنون چيده شده است.
"اين معادله در منطقه خاورميانه
بدون نابودی جمھوری اسالمی و

اسالمی سياسی  ...معادله ای
غير قابل حل باقی خواھد ماند".
ظاھر قضيه راديکال و چپ
است! اما بايد پوسته ھا را کنار
زد و به اعماق نگاھی انداخت.
تنھا مدافعان اسالم سياسی و
جريانات ارتجاعی و دست
راستی "ضد امپرياليستی"
مخالف نابودی اسالم سياسی و
جمھوری اسالمی ھستند .مسلما
سرنگونی رژيم اسالمی ضربه
ای تعيين کننده به جنبش اسالم
سياسی است .اما بحث بر سر
"معادله" ای در منطقه
خاورميانه است .معادله ای که از
قرار مساله فلسطين و جنايت و
جنگ کنونی دولت اسرائيل يک
رکن ديگر آن است .به بررسی
اين تز بايد پرداخت .واقعيت اين
است که نابودی اسالم سياسی از
صحنه سياسى خاورميانه يک
مولفه مھم در تخفيف کشمکش
ھای اين منطقه است .اسالم
سياسی نيرويی است که در پس
عروج جمھورى اسالمى در
منطقه به کشمکشھای منطقه ای
ابعاد پيچيده تری داده است .در
اين واقعيت لحظه ای نبايد
ترديدی کرد .اما اين تمام واقعيت
تخاصمات منطقه نيست .اتفاقا
يک رکن اساسی بقاء اسالم
سياسی در منطقه وجود
تجاوزگری و سرکوبگری دولت
اسرائيل و بی حقوقی مطلق مردم
فلسطين است .مساله فلسطين يک
پايه بقاء و گسترش اسالم سياسی
است .زخمی است که ارتجاع
اسالمی از آن تغذيه ميکند.
منبعی برای بقاء اين جريان
آدمکش است .ھر "معادله ای"
علی القاعده و بنا به تعريف دو
سو دارد .چگونه است که در اين
معادالت به يکباره سرکوبگری
اسرائيل و جنايت تاريخی و
امروزی اين دولت محو ميشود؟
چه منفعتی بيانگر اين سياست
دست راستی است؟ چگونه است
که حل اين معادله "دو سويه" به
يکباره به نابودی يک سوی
قضيه گره ميخورد؟ آيا اين
موضع ھيچگونه تمايزی با
موضع رسمی دولت اسرائيل و
رئيس عمليات کشتار "سرب
مذاب" در غزه دارد؟ آيا ارتش
اسرائيل برای چنين موضعی
ھورا نخواھد کشيد؟ چه کسی
ميتواند بمباران و کشتار مردم

شماره ٨٢
بيگناه غزه را ببيند و به آنھا
بگويد :اين فانتومھايی که شما را
بمباران ميکنند ،اين بمب ھا که بر
سرتان ميريزند ،اين تانکھا که
خانه و زندگی تان را نابود ميکنند،
اين دولتی که آب و آذوقه و
دارويتان را به گروگان گرفته
است ،مقصر نيستند؟ ھيچ
تقصيری ندارد! خوشبختانه کمتر
انسان با وجدانی ذره ای ارزش
برای چنين استدالالتی قائل خواھد
شد.
جايگاه حل مساله فلسطين
توجيه جنايت دولت اسرائيل در
اين جنگ ضد انسانی يک رکن
اين سياست دست راستی و پرو
اسرائيلی است .مساله ديگر بر سر
مبانی و پايه ھای تحليلی چنين
سياستی است .در اين سياست حل
مساله فلسطين به نابودی اسالم
سياسی و رژيم اسالمی گره
خورده است .اين سياست وارونه
است؟ چرا؟ از نظر ما
کمونيستھای کارگری ،که نابودی
اسالم سياسی و سرنگونی رژيم
اسالمی و از بين بردن تروريسم
اسالمی يک رکن استراتژی
سياسی مان است ،اتفاقا حل مساله
فلسطين و برسميت شناخته شدن
کشور مستقل و با حقوق شناخته
شده بين المللی يک حلقه اصلی در
چنين پروژه ای است .منصور
حکمت در فردای فاجعه ١١
سپتامبر اين سياست را چنين
فورموله کرد:

"ھر سياست فعال و پيشرو مردمى
براى مقابله با تروريسم اسالمى
بايد از ھمينجا شروع کند (١ :حل
مساله فلسطين .بايد اين معضل
تاريخى حل بشود .مردم فلسطين
بايد کشور مستقل خود را داشته
باشند .بايد آمريکا و دولتھاى
غربى را ناگزير کرد از حمايت
يکجانبه خود از اسرائيل دست
بردارند .بايد اسرائيل را وادار
کنند صلح و استقالل فلسطين را
بپذيرد .حل مساله فلسطين مھم
ترين رکن مقابله با اسالم سياسى و
تروريسم اسالمى است و جزء
اصلى يک دستور کار پيشرو و
فعال در قبال اوضاع کنونى است.
" )منصور حکمت ،دنيا پس از
 ١١سپتامبر( و در گفتگو با
پرسش ميگويد" :ھر چه زودتر
کشور

مستقل
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فلسطين ايجاد شود ،پنبه اسالم و
اسالميت در منطقه زودتر زده
خواھد شد) ".منصور حکمت،
پرسش شماره (٣
اين تز پايه ای کمونيسم کارگری
منصور حکمت در قبال معضل
خاورميانه است .در اين
چھارچوب "حل مساله فلسطين
مھم ترين رکن مقابله با اسالم
سياسی و تروريسم اسالمی
است" .در اين زمينه بايد اضافه
کرد که موقعيت حماس و
جريانات اسالمی در فلسطين و
لبنان به درجه زيادی تابعی از
ستمگری و تجاوز و حمله نظامی
دولت اسرائيل به مردم فلسطين
است .اين جريانات از زخم ديرينه
بر پيکر مردم فلسطين و مردم
عرب زبان سوء استفاده ميکنند.
درجه نفوذ حماس در فلسطين
اساسا نه ناشی از مطلوبيت اين
جريانات پوچ و تو خالی و
اسالميست بلکه ناشی از
ستمگری و سرکوبگری دولت
اسرائيل و نبودن آلترناتيو
راديکال و آزاديخواه و
سوسياليست در اين جوامع است.
ھر زمان که اسرائيل به سرکوب
و جنايت عليه مردم فلسطين
گسترش بيشتری داده است ،اين
جريانات ھم وزن بيشتری در
ميان مردم پيدا کرده اند .نفوذ اين
جريانات در ميان مردم در درجه
اول نه ناشی از مطلوبيتشان در
ميان مردم بلکه ناشی از دشمنی و
بيزاری مردم از سرکوبگری
دولت اسرائيل و بی حقوقی و ستم
روزمره شان است .حتی رسانه
ھای دست راستی غرب نيز به
اين واقعيت معترفند .نتيجتا از اين
زاويه ھم ،بمنظور خنٽی کردن و
حاشيه ای کردن جريانات اسالمی
ھمانطور که منصور حکمت تاکيد
ميکند بايد از حل مساله فلسطين
شروع کرد .حل مساله فلسطين
ريشه اين جريانات را خشک
ميکند .به ستم روزمره دولت
اسرائيل به مردم فلسطين پايان
ميدھد .و يک شرط پايه ای زوال

و نابودی اسالم سياسی را فراھم
ميکند.
مساله فلسطين ،جايگاه تقابل دو
قطب تروريستی
اما در عين حال بايد به مساله پايه
ای ديگری اشاره کرد .مساله
فلسطين در عين حال يک معضل
تاريخی است .ريشه تاريخی خود
را دارد .راه حل خود را نيز دارد.
تشکيل کشور مستقل فلسطين راه
حل پايه ای اين معضل تاريخی
است .اين مساله تاريخی در
دورانھای متفاوت ،در دوران
جنگ سرد ،در دوران جنگ
اعراب و اسرائيل ،در دوران
کشمکش دو قطب تروريسم دولتی
و اسالمی ،تحت تاثير اين صفبنديھا
قرار گرفته است .در دوران
حاضر جنگ دو قطب تروريستی
به مساله فلسطين ابعاد پيچيده تر و
مرگبارتری بخشيده است .ھمانطور
که کشمکش دو بلوک شرق و
غرب در دوران جنگ سرد به اين
مساله ابعاد جھانی و ويژه تری
بخشيده بود و حل آن را پيچده تر
کرده بود .به اين اعتبار تقليل
مساله فلسطين به مساله جدال دو
قطب تروريستی نديدن ريشه ھای
تاريخی اين جدال و ناگزير به
نوعی تخفيف جنايت تاريخی دولت
اسرائيل به مردم ستمديده فلسطين
است .از طرف ديگر نديدن
کشمکش دو قطب تروريستی جھان
معاصر و تاثير آن بر مساله
نديدن
معنای
به
فلسطين
کشمکشھای جاری در منطقه و
جھان و منجمد شدن در گذشته
است.
واقعيت اين است که جنگ سرد به
پايان رسيد اما مساله فلسطين حل
نشد .تخاصم ناسيوناليسم عرب و
اسرائيل تخفيف پيدا کرد اما مساله
فلسطين کماکان حل نشد .نتيجتا
ميتوان استنتاج کرد که کشمکش دو
قطب تروريستی ھم ميتواند در
شرايطی به پايان برسد بدون اينکه
مساله فلسطين الزاما حل شده باشد.

ترديدی نيست که از ميان رفتن
کشمکش دو قطب ترويستی
جھان معاصر ابعاد اين کشمکش
را تقليل خواھد داد و نتيجتا حل
آن را ساده تر خواھد کرد .اما
الزاما به معنای حل اين مساله
تاريخی نيست .اگر جدال دو
قطب تروريستی نه با پيروزى
يکى بلکه با پيروزى جريانات
آزاديخواه و برابری طلب و
کمونيست کارگری فرجام يابد،
مسلما مساله فلسطين ھم متعاقبا
حل خواھد شد .اين راه حل
ماست .اما اگر کشمکش دو قطب
تروريستی مانند جنگ سرد به
نفع يک سوی اين تخاصم حل
شود ،کشمکش و تخاصم در
منطقه کماکان ادامه خواھد يافت.
از طرف ديگر ،اسالم و اسالم
سياسی يک غده سرطانی است.
اسالم سياسی حل مساله صلح و
مساله فلسطين را مشکل تر و
پيچيده تر کرده است .عروج
اسالم سياسی به معضالت اين
مردم افزوده است .وجود اين
جريانات به جريانات دست
راستی در اسرائيل برای ادامه
اشغال و سرکوبگری مردم
فلسطين "بھانه" و حتی
"مشروعيت" ميدھد .به اين
جريانات اجازه ميدھد تا مردم
فلسطين را حامی اسالميستھا و
سرکوب آنھا را "مشروع" جلوه
دھد .اسالميستھا سيما و
مشروعيت خواستھای بر حق
مردم فلسطين را مخدوش و تيره
و تار ميکنند .لذا برای تامين
صلح ،برای حل مسائل متعدد
مردم فلسطين ،برای خالصی اين
مردم ،و برای سکوالريسم در
فلسطين بايد با اسالميستھا مقابله
کرد .بعالوه نبايد اجازه داد تا
جريانات دست راستی در
اسرائيل و غرب اعمال
تروريستی و ضد انسانی
اسالميستھا را به حساب خواست
بر حق و عادالنه مردم فلسطين
بگذارند .جدا کردن حساب
اسالميستھا از حساب مردم و
مبارزه با اسالميستھا يک وظيفه
تعطيل ناپذير کمونيسم کارگری
است.
اسالميستھا را بايد از صحنه
سياست فلسطين کنار کرد .اما
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منزوى کردن و تضعيف
اسالميستھا در عين حال به حل
مساله فلسطين گره خورده است .تا
زمانيکه دولت اسرائيل تن به
خواست ديرينه و تاريخی مردم
فلسطين نداده است ،مساله فلسطين
حل نشده است .کليد حل اين مساله
اعمال فشار بر دولت اسرائيل و
آمريکا و متحدين اين قطب
ارتجاعی است .کليد مساله در کنار
زدن جريانات ارتجاعی نژاد
پرست و مذھبی و راست در
اسرائيل است .چپ در دو سوی
اين معادله بايد به جلوی صحنه
بيايد .اما ميتوان تصور کرد که در
صورت به چپ چرخيدن جامعه
اسرائيل و حاکم شدن يک جريان
صلح دوست و سوسياليست در
اسرائيل مساله فلسطين در عرض
چند روز حل شود .لنين مساله
فنالند را با يک حکم دولتی حل
کرد .يک جريان چپ و کمونيست
کارگری در اسرائيل ميتواند مساله
فلسطين را با يک حکم دولتی
بسرعت حل کند.
کدام مطالبات ،کدام شعارھا
عليرضا گلزاری ادامه ميدھد .به
مساله شعارھا سياست در قبال
مساله ميپردازد .ميگويد" :شعار
فقط صلح و محکوم کردن اسرائيل
آب به آسياب حماس و جمھوری
اسالمی ريختن چيز ديگری
نيست ".اين موضع دولت اسرائيل
و آمريکا است .در اين زمينه بايد
به چند مساله اشاره کرد .قابل فھم
است که خارج کردن حماس از
معادالت کنونی تخفيفی غير مجاز
به اين جريان ارتجاعی است .اما
صلح چرا؟ صلح در خاورميانه
يک رکن ھر سياست انسانی است.
امری ضروری و غير قابل
اجتناب است .مساله فسلطين راه
حل نظامی ندارد .از اين رو بايد
پرسيد چرا شعار "صلح" آب به
آسياب حماس و جمھوری اسالمی
ريختن است؟ اگر جنگ دو طرف
دارد .صلح ھم حتما دو طرف
دارد! و ھر دو طرف را ملزم به
رعايت قوانينی و مقرراتی ميکند؟
آيا مخالفت با "صلح" ناشی از اين
سياست نيست که دولت اسرائيل
بايد "کار را تمام کند"؟ آيا اين
سياست آمريکا و کاندوليزا رايس
و جورج بوش و دولت دست
راستی اسرائيل
صفحه ٨

يک دنياى بھتر

صفحه ٨

کجاست يک جو انسانيت!
)نقد مواضع پرو اسرائيلی در پوشش چپ( ...

نيست؟ منطق چنين سياست
ارتجاعی ای روشن است .اگر
حل اين "معادله" مستلزم نابودی
حماس و اسالم سياسی است،
نتيجتا بايد اجازه داد که اين
پروسه به ھر بھايی به فرجام
منطقی و ضد انسانی خود برسد!
از اين رو بايد نگاھھا و چشمھا
را بر کشتار مردم غزه بست و به
"نتيجه" فکر کرد! سياستی واقعا
ضد انسانی و ماکياوليستی است.
اما يک سياست اصولی به اين
مساله چگونه نگاه ميکند؟ کدام
مطالبات فوری و پايه ای را
مطرح ميکند؟ در شرايط حاضر
بنظر من ما بايد خواھان قطع
فوری و بدون قيد و شرط حمالت
اسرائيل به غزه شويم .ما خواھان
لغو فوری محاصره اقتصادی
غزه ھستيم .ھيچ و قيد و شرط و
پيش شرطی در تحقق اين
خواستھا قابل پذيرش نيست.
مردمی در حال نابودی و از ميان
رفتن و قتل عام اند .از طرف
ديگر کوچکترين تخفيفی به
حماس نبايد داد .راکت پراکنی
حماس و کشتن مردم بيگناه
اسرائيلی ھم بايد بيدرنگ متوقف
شود .يک موضع اصولی و
انسانی در قبال اين فاجعه انسانی
به ازاء ھر بار محکوم کردن
حماس و عمليات موشک پرانی
اش بايد صد بار بيشتر اسرائيل و
متحدينش را محکوم کند .نديدن
جايگاه و وزن ھر کدام از اين
نيروھا در کشتار و نابودی مردم
يک سياست ضد انسانی است.
ما در عين حال تاکيد ميکنيم که
حل معضالت خاورميانه مستلزم
تشکيل کشور مستقل فلسطينی از
يک طرف و از طرف ديگر
مستلزم يک تحول آزاديخواھانه و
سوسياليستی در اين منطقه و در
دو سوی کشمش است .صلح
پايدار مستلزم حاشيه ای کردن
و
قومپرست
جريانات
ناسيوناليست و اسالمی و مذھبی
در ھر دو سوی اين تخاصم است.
مساله فلسطين  :کدام عواطف
در ادامه اين مباحث اساسی به
نتيجه و جمع بندی ميرسيم .جايی

که احساس و عواطف به ميان می
آيد .جايی که سياست با احساس
بيان ميشود .احساس درونی معموال
جوھر سياست را بھتر عيان ميکند.
در اينجا نويسنده تالش ميکند
احساس خود را از زبان مردم
عادی و قربانيان سی سال جنايت
حکومت اسالمی در ايران بيان
کند .شايد ھنوز ذره ای از وجودش
نميتواند چنين نتيجه گيری را حتی
بخودش بقبوالند .ميگويد" :ھر
رھگذری در ايران خواھد گفت
حقشان است بگذار اسرائيل تا
ميتواند بکشد" .باور نکردنی
است .تکان دھنده است .برای
لحظه ای نبايد تصور کرد که اين
احساس پدران و مادرانی است که
فرزندانشان قربانی جنايت سی ساله
جمھوری اسالمی بوده اند اما خود
اکنون خواھان چنين سياست
جنايتکارانه ای ھستند .نبايد برای
لحظه ای پذيرفت که "رھگذران"
در ايران اين چنين از انسانيت تھی
شده باشند .نه! انسانيت ھنوز اين
چنين کور و ضد انسانی نشده
است .اين تببين يک نيروی پرو
غربی و پرو اسرائيلی است که
بيشرمانه تالش ميکند تصوير و
احساس ضد انسانی خودش را به
روحيات مردم تسری دھد .اين بيان
زبونانه سياستی ارتجاعی است که
ميکوشد مردم را زبان خود قرار
دھد .به ھمان اندازه سياست حماس
که مردم را سپر دفاعی خود
ميکند ،ارتجاعی و ضد انسانی
است اين سياست که ميکوشد مردم
را نماينده اين ارتجاع و جنايت و
کشتار جلوه دھد ،نيز ضد انسانی
است.
"بگذار اسرائيل تا ميتواند بکشد".
واقعا کثيف و ضد انسانی است .اين
منطق ضد انسانی ادامه ھمان
سياستی است که مردم در ايران را
مستوجب ھمان مجازاتی ميداند که
برای سران رژيم در ذھن دارد.
منطقی که سياست تحريم اقتصادی
و تجاری مردم را توجيه ميکند و
آن را گامی در جھت "راديکاليزه
شدن" و "جاری شدن" اعتراضات
مردم ميداند .اين سياستی است که

بمباران مردم عراق را بخاطر
وجود صدام جنايتکار توجيه
ميکرد .در بحبوبه اين جنايت
"شوک و بھت" خواھان تکرار
آن در ايران بود .اين سياستی
است که حتی ژنرالھای دست به
ماشه و ژورناليستھای مزدور
نيز نميتوانند به سادگی و بدون
لکنت زبان چنين وقاحتی را بيان
کنند.
تزھای حميد تقوايی و حل مساله
فلسطين
نقد اين تزھا يک جدال نظری
ديگری را در ذھن من تداعی و
برجسته کرد .کسانی که تاريخ
درونی حزب
کشمکشھای
کمونيست کارگری را دنبال کرده
باشند ميدانند که جدالی که در
درون حزب کمونيست کارگری
بر سر تزھای حميد تقوايی در
مورد حل مساله فلسطين در
آستانه جنگ اسرائيل و حزب ﷲ
در لبنان در گرفت .تزھای حميد
تقوايی شباھت عجيبی به تزھای
پايه ای عليرضا گلزاری دارند.
اين تزھا برای اولين بار در
نشريه انترناسيونال به چاپ
رسيدند .و در ھمان زمان مورد
نقد ھمه جانبه ما قرار گرفتند.
اين تزھا يکی از پايه ھای
چرخش رھبری کنونی حزب
کمونيست کارگری به سوی
سياستھای دست راستی بودند.
حزب اکس مسلم کنونی نتيجه و
محصول اين چرخشھای سياسی
است.
تزھای حميد تقوايی از اين قرار
است" :امروز نميتوان بدون
کوتاه کردن دست اسالم سياسی
از سر مردم فلسطين و
خاورميانه مساله فلسطين را به
نفع مردم حل کرد  ....امروز
بطور مشخص راه حل مساله
فلسطين از تعيين تکليف با اسالم
سياسی در خود فلسطين ميگذرد.
 ....تا زمانيکه نيروھائی مثل
حزب ﷲ و حماس از ھژمونی
در جنبش فلسطين برخوردارند
ھدف تشکيل جامعه و دولت
متساوى الحقوق در فلسطين
تامين نخواھد شد".
نيازی به توضيح بيشتر نيست.
اين تزھا دارای فلسفه مشترک و
جوھر يکسانی با تزھای عليرضا
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گلزاری دارند .استنتاجاتی که
عليرضا گلزاری ارائه ميدھد،
تماما بر مبنای اين تزھا قابل تببين
و بيان است .اين تزھا مجموعه ای
برای حل وارونه مساله فلسطين
است .يک نتيجه روشن عبور از
سياست و کمونيسم منصور حکمت
است .يکی از نقاط افتخار حزب
اتحاد کمونيسم کارگری اين است
که در مقابل اين چرخش به راست
رھبری حميد تقوايی در ح ک ک
قاطعانه ايستاد .خط و سياست
کمونيستی منصور حکمت را
نمايندگی کرد .اسناد اين جدال
نظری موجودند .مبارزه ما در
عين حال اين خط را از موضع
غير کمونيستی خود عقب زد.
مواضع کنونی ح ک ک در قبال
جنگ حاضر ،در عين ناقص و
نارسا بودن آن ،در عين حال از
تزھای اوليه حميد تقوايی و
قطعنامه ای که اين تزھای
ارتجاعی و دست راستی را
فورموله کرد ،تفاوت دارد .کمتر
دست راستی اند! جای خوشوقتی
است .ھمين درجه عقب نشينی
عملی از اين تزھای راست ،که
مواضع قطعنامه ای اين حزب
است ،حاصل نقد و تالش ما و
ساير کمونيستھای پرچمدار خط
منصور حکمت است.
در خاتمه
انتخاب زير تيتر اين مطلب" ،نقد
تزھای پرو اسرائيلی در پوشش
چپ" برايم دشوار بود .به
سئواالتی در اين رابطه بايد پاسخ
داد .آيا اين انتخاب به چپ ضربه
نميزند؟ آيا مبارزه با جريان
ناسيوناليسم پروغربی و دست
راستی را حاشيه ای نميکند؟ و
تمرکز انرژی و نقد را از اين
جريانات کمرنگ نميکند .پاسخ
منفی است .گرايش راست
پروغربی يک گرايش پرو
اسرائيلی است .اين جريانات
متحدين طبيعی بوش و شارون و
اولمرت و بلر ھستند .ما به ازاء
ايرانی اين جريانات اند .يک رکن
فعاليت کمونيستی ما حاشيه ای
کردن و نقد ھمه جانبه اين
جريانات است .اين جريانات
معموال در چنين شرايطی دچار
خفقان سياسی ميشوند .کمتر می
نويسند تا کمتر افشاء و ايزوله
شوند (١).گرايشی که در اينجا
مورد نقد قرار
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کجاست يک جو
انسانيت!
)نقد مواضع پرو اسرائيلی
در پوشش چپ( ...
گرفته است بازتاب نفوذ
سياست جريانات راست و پرو
غربی در جرياناتی است که با
چپ و سوسياليسم بيان شده
است .اين "چپ" از جنس
جنبش ما نيست .ھمانطور که
"چپ" توده ای و اکثريتی از
جنس ما نيست .اين "چپ"
جنبش ناسيوناليسم پرو غربی
است .دارای جوھری ارتجاعی
است .بعالوه اھميت نقد اين
مطلب عليرضا گلزاری
بسياری از استدالالت و منطق
تزھای حميد تقوايی را در خود
مستتر دارد .نتيجتا برای ما که
پرچمدار کمونيسم منصور
حکمت ھستيم مقابله با اين
گرايشات راست در پوشش
"چپ" دو برابر ضروری
است .يک رکن پيشروی
کمونيسم کارگری است.
دوست دارم مطلب را با اين
جمالت به پايان ببرم" .حل

مساله فلسطين مھم ترين رکن
مقابله با اسالم سياسى و
تروريسم اسالمى است. ... .
بايد اسرائيل را وادار کنند
صلح و استقالل فلسطين را
بپذيرد ".به درد و رنج اين

مردم بايد خاتمه داد .اين وظيفه
بشريت متمدن و کمونيسم
کارگری است .اما حل اصولى
و قطعى رھائى مردم فلسطين
و خالصى از ستم و تحقير و
بيحقوقى ،در گرو تحقق آزادى
و برابرى و رفاه و استقرار
سوسياليسم است.
) (١البته مقاالت اخير آقای
نويد اخگر يک استثناء بر اين
قاعده است .مقاالت اخير ايشان
بيانگر يک نمونه مشمئز کننده
چنين سياست دست راستی و
پرو اسرائيلی است.
***
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عليه دستگيرى

بيانيه مشترک سازمان ھای زنان
در اسرائيل

متحدانه بميدان
بيائيم!

عليه جنگ در غزه

فعالين کارگرى

بنا به خبر سنديکاى شرکت واحد اتوبوسرانى تھران و
حومه ،ابراھيم مددی نايب رئيس سنديکا امروز شنبه ٧
آذرماه ساعت  ١٤توسط مامورين لباس شخصی دستگير و
به مکان نامعلومی منتقل شد .تاکنون از مکان نگھداری
ابراھيم مددی ھيچ گونه اطالعی در دست نيست .روز ٢
ديماه بيژن اميرى کارگر ايران خودرو توسط حراست
کارخانه دستگير و تحويل نيروھاى امنيتى و اطالعاتى داده
شد .شب ھمان روز محسن حكيمی که براى ديدار خانوادگى
به منزل بيژن اميرى رفته بود توسط نيروھاى لباس
شخصى دستگير شد .بيژن اميرى و محسن حکيمی را به بند
 ٢٠٩اوين منتقل کردند .ھمينطور بنا به خبر "انجمن دفاع
از زندانيان سياسی و حقوق بشر ايران" روز  ٣ديماه
بختيار رحيمی توسط نيروھاى اطالعاتى دستگير شد.
يکروز بعد يعنى  ٤ديماه نيروھاى امنيتى به منزل پدرام
نصرالھی ھجوم ميبرند و او را بازدداشت و ھمراه خود
ميبرند.
جمھورى اسالمى دور جديدى از دستگيرى ،اعمال فشار،
احضار و پرونده سازى براى فعالين کارگرى را شروع
کرده است .رژيم اسالمى سرمايه داران از سوئى با تحميل
فقر و فالکت و بيکارى طبقه کارگر را به نيستى سوق
ميدھد و از سوى ديگر تالش دارد با دستگيرى فعالين
کارگرى و ايجاد فضاى ارعاب مانع گسترش اعتراضات
کارگرى شود.
حزب اتحد کمونيسم کارگرى دستگيرى و احضار فعالين
کارگرى را قويا محكوم ميكند .اين سياست جمھورى
اسالمى را بايد با شکست مواجه کرد .ضرورى است در
داخل و خارج اعمال فشار متقابل به رژيم اسالمى را با
خواست آزادى فورى و بيقيد و شرط فعالين کارگرى و کليه
زندانيان سياسى متحدانه پيش برد .رژيم ضد کارگر
جمھورى اسالمى با اين تالشھا نميتواند در مقابل سير رو به
رشد اعتراضات کارگرى بايستد.

ما سازمان ھای زنان با ديدگاه ھای سياسی
مختلف خواھان پايان بمباران و ساير متد ھای
کشتن ھستيم و خواھان آنيم که تالش ھای
بالفاصله برای صلح و پايان جنگ آغاز شود.
رقص مرگ و نابودی بايد متوقف گردد .ما
خواھان آن ھستيم که ديگر جنگ يک امکان،
خشونت يک استراتژی و کشتار يک آلترناتيو
نباشد .جامعه ای که ما ميخواھيم ،جامعه ای است
که در آن کليه افراد قادرند يک زندگی امن ،چه
از نظر شخصی ،اقتصادی و اجتماعی داشته
باشند.
روشن است که زنان و ساير بخش ھای در
حاشيه جامعه ،از نظر جغرافيايی ،اقتصادی،
قومی ،اجتماعی و فرھنگی ،بيشترين ھزينه را
می پردازند .اينھا کسانی ھستند که ھميشه از ديد
عموم و از گفتمان حاکم حذف می شوند.
اکنون زمان برای زنان فرا رسيده است .ما
خواھان آن ھستيم که کلمه و عمل به زبان
ديگری باشد.

آھوتی – برای زنان در اسرائيل ،آنوار – رھبری
زنان يھودی و عرب ،آرتميس – جامعه اقتصادی
برای زنان ،اصوات – زنان لزبين فلسطينی ،بات
شلوم ،ائتالف زنان برای صلح ،توانمند سازی
اقتصادی زنان ،فميننسی – کالج برای توانمندی
زنان ،گروه فعالين فمينيست -اورشليم ،گروه
فعالين فمينيست -تل آويو  ،کميسيون بين المللی
زنان :شعبه اسرائيل ،ايشا ليشا – مرکز فمينيستی
حيفا ،ايتاچ :زنان وکيل برای عدالت اجتماعی،
ايتاکول ھا ايشا -مرکز زنان اورشليم ،مرکز
ماھوت – اطالعات ،آموزش و اشتغال زنان ،
جنبش شين – نمايندگی برابر برای زنان ،محيط
حامی -مرکز بازرگانی زنان ،تندی -جنبش زنان
دموکرات برای اسرائيل ،تمورا -مرکز حقوقی
ضد تبعيض اسرائيل ،دانشگاه عليه ايذاء -تل
آويو ،زنان و بدنشان ،پارلمان زنان ،روحيه زنان
– استقالل مالی برای زنان قربانی خشونت

کارگر زندانى ،زندانى سياسى آزاد بايد گردد!

از سايت حزب ديدن
کنيد؛

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

www.wupiran.com

 ۶ديماه  ٢۶ – ١٣٧٨دسامبر ٢٠٠٨

www.for-abetterworld.com

مرگ بر جمھورى اسالمى!
مرگ بر سرمايه دارى!

يک دنياى بھتر

صفحه ١٠

غزه،
راه فرار از بمب ھم وجود ندارد!
آذر ماجدى
"ما چه خطايی مرتکب شده ايم؟
فرق ما با انسان ھای ديگر
چيست؟" مادر فلسطينی با بغض
و گريه اين جمالت را خطاب به
گزارشگر تلويزيون الجزيره
فرياد می کشيد .می پرسيد "چرا
بچه من بايد از شيشه کثيف شير
بخورد؟" تازه اين آخرين بطری
شيری است که برای اين کودک
باقی مانده است .اين مادر
فلسطينی و کودکانش شانس داشته
اند که خود را به پناھگاه ھای
درب و داغان سازمان ملل در
غزه برسانند .بسياری حتی از
چنين امکانی نيز بی بھره اند .پس
از  8روز بمباران شديد ،پس از
ريختن صدھا تن بمب بر سر يک
ميليون و نيم مردم اسير شده در
زندان غزه ،پس از کشتن بيش از
 660نفر و مجروح شدن نزديک
به  3000انسان ،ارتش اسرائيل با
تانک وارد غزه شده است .اکنون
ارتش اسرائيل غزه را به دو نيم
تقسيم کرده و امکان رفت و آمد
را از يک بخش به بخش ديگر
عمال از مردم سلب نموده است.
در روز اول اشغال غزه از
وضعيت خانواده ای گزارش می
دادند که تانک به ماشين شان
شليک کرده بود .تمام افراد
خانواده يا کشته شده بودند يا از
جراحت بيھوش بودند ،دختر بچه
ای در ماشين جان سالم بدر برده
بود و با تلفن دستی به فاميل شان
وضعيت را خبر داده بود .اما
زمانی که عده ای برای کمک به
اين خانواده عازم شدند ،سربازان
اسرائيلی امکان عبور به آنھا نمی
دادند .دختر بچه در ماشين با
مردگان و مجروحان خانواده اش
تنھا در انتظار کمک بود.
يک دکتر نروژی از يک سازمان
حقوق بشر که توانسته بود خود
را به درون غزه برساند ،می
گفت :وضع بسيار وخيم است .اين
مردم از بمباران فرار ھم نمی
توانند بکنند .اينطور نيست که

مردم بتوانند از شرايط جنگی به
جای ديگری پناھنده شوند ،چون
اسرائيل راه خروج از غزه را بسته
است .مردم غزه در يک قفس
ھستند و اسرائيل بمباران شان می
کند .چه توصيف تکان دھنده اما
درستی از وضعيت يک ميليون و
نيم انسان.
ھجده ماه است که اسرائيل راه
ورود و خروج غزه را بسته است.
اجازه ورود ھيچ نوع کااليی را
نمی دھد .ھر از چند گاھی بمدت
چند ساعت يکی دو گوشه مرز را
باز می کند تا مقداری نفت و غذا
وارد شود و دوباره مرزھا را می
بندد .غزه به يک زندان بزرگ بدل
شده است ،راستش نه چندان بزرگ
وقتی تعداد زندانيان را در نظر
بگيريم .مردم گرسنه ،محروم از
آب آشاميدنی ،بدون سوخت و
برق ،بدون کار ،فقير و تحقير شده
و اسيرند .و اکنون يازده روز است
که زير بمباران و توپ باران ممتد
قرار دارند .تا سه شنبه شب تعداد
کشته شدگان به  660نفر رسيده
بود .تعداد بسياری کودک جان خود
را از دست داده اند.
روز سه شنبه دو مدرسه سازمان
ملل که به پناھگاه مردم بدل شده
است ،با پرتاب توپ منفجر شد و
 40نفر فقط در يکی از اين حوادث
جان سپردند 90 .درصد مردم از
آب آشاميدنی محروم اند .حدود يک
ميليون برق ندارند .بيمارستان ھا با
ژنراتور کار می کنند .نيمه
زمستان است و مردم سوخت
ندارند .طبق گزارش يک خبرنگار
مردم در طول روز در گوشه ای
که آفتاب است نزديک ھم جمع می
شوند تا خود را کمی گرم نگاه
دارند.
اين فقط شمه ای از اوضاع وخيم و
دلخراش مردم غزه است .دستگاه
تبليغاتی اسرائيل اما ميگويد
اوضاع وخيم نيست و تا حماس از

بين نرود عمليات را قطع نخواھد
کرد .اين کشتار دستجمعی ،اين
خشونت و جنايت در روز
روشن در مقابل دوربين ھا انجام
می گيرد و دولت اسرائيل با
وقاحت تمام از حق دفاع از خود
سخن می گويد .می گويد در
مقابل راکت ھای حماس که طی
اين مدت موجب مرگ  4نفر
شده است" ،بايد از خود دفاع
کند ".مجازات جمعی مردم غزه،
کشتار و به خون کشيدن مردم
غزه ،گرسنگی دادن يک ميليون
و نيم انسان ،اين معنای دفاع از
خود دولت اسرائيل است.
بايد از اين دولت جنايتکار
پرسيد :دولت اسرائيل  60سال
است که ھر روزه در يک گوشه
ای از فلسطين مردم را مورد
حمله قرار می دھد .گاه قصابی
شان می کند مثل صبرا و شتيال،
گاه با تانک از روی خانه
ھايشان رد می شود و ساکنين
خانه را در ھمانجا مدفون می
کند مثل قتل عام جنين ،گاه از
خانه شان فراری شان می دھد و
بعد زمين را غصب می کند و
در آنجا شھرک ھای يھودی
نشين بنا می کند ،گاه به کودکان
ده دوازده ساله ای که در
اعتراض به اشغال گری اسرائيل
به سربازان سنگ پرتاب می
کنند ،شليک می کند و اين
کودکان را به خون می کشد و
زمانی که مشغول شليک کردن
به فلسطينی ھا نيست ،راه غذا و
آب و سوخت را بر آنھا می بندد،
ديوار آپارتايد در سرزمين
فلسطين برمی افرازد و فلسطينی
ھا را روزمره در پست ھای
مرزی مورد توھين و تحقير
قرار می دھد .آيا  60سال است
که اسرائيل دارد از خود دفاع
می کند؟
اين خط تبليغاتی دولت اسرائيل و
دولت آمريکا در دفاع و تائيد
کليه کشتار و جنايات ارتش

شماره ٨٢
اسرائيل است .عليرغم برتری
چشمگير تکنيکی ،مالی و امکانات
تبليغاتی ،اين پروپاگاند جنگی
چندان تاثيری در ميان مردم جھان
نگذاشته است .حمله اخير اسرائيل
به غزه خشم وسيع مردم جھان را
برانگيخته است .طی يازده روز
اخير ھر روز در کشورھای
مختلف منطقه ،عرب و اروپا،
آمريکا و استراليا تظاھرات ھای
وسيع چند ھزار نفره عليه دولت
اسرائيل و جنگ و کشتار در غزه
براه افتاده است.
بنظر می رسد که دولت اسرائيل با
توافق و تائيد دولت بوش تصميم
گرفته است که در دو سه ھفته ای
که از حاکميت بوش باقی است
تالش خود را برای نابودی کامل
غزه و ضربه زدن به حماس انجام
دھد .از يک سو اميد و از سوی
ديگر ھراس رنگ باخته ای در
مورد عکس العمل دولت اوباما به
مساله فلسطين وجود دارد .در تمام
طول کمپين انتخاباتی اوباما مردم
جھان به "تغيير" در سياست
خارجی دولت آمريکا اميد بسته
بودند .ھيچگاه انتخابات آمريکا اين
چنين ھيجان و توجھی را در سطح
جھان ايجاد نکرده بود" .نه" وسيع
جھانی به بوش و سياست ھای
قلدر منشانه و کشتار و سرکوبی
که در بخشی از جھان حاکم کرده
است ،مردم را به ھواداری از
اوباما کشاند .بسياری از ناظرين
تالش می کردند که با ارجاع به
زندگی شخصی اوباما ،به رنگ
پوستش ،به اينکه مدتی در
اندونزی زندگی کرده است،
برخاستن از خانواده فقير و
آژيتاسيون او برای تغيير ،بگويند
که اوضاع خاورميانه با به قدرت
رسيدن اوباما تغيير خواھد يافت.
اين فضا ،ظاھرا ،دولت اسرائيل و
بوش را به انجام اين عمليات در
آخرين روزھای حاکميت بوش
کشانده است .البته ھمه ميدانند که
سياست خارجی آمريکا در رابطه
با مساله فلسطين و خاورميانه
تغييرات فاحشی نخواھد کرد .اما
برای محکم کاری و قرار دادن
اوباما در مقابل کار انجام شده ،اين
نقشه پياده شده است.
دولت

اسرائيل
صفحه ١١
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صفحه ١١

غزه،
راه فرار از بمب ھم وجود ندارد...
گفته است که اشتباه جنگ لبنان را تکرار نخواھد کرد .يعنی
بی مھابا تر خواھد کشت .وقيح تر به تبليغات دروغين در
داخل اسرائيل و در سطح بين المللی ادامه خواھد داد تا اين
جنگ را به نفع اسرائيل تمام کند .بايد ديد .اعتراض بين
المللی اين بار بسيار شديد و گسترده است .اعتراض در
داخل خود اسرائيل نيز بسيار گسترده است .نيروھای
طرفدار صلح در اين مدت چندين تظاھرات وسيع در
اورشليم و تل آويو سازمان داده اند.
اما مساله اساسی اينجاست که مساله فلسطين راه حل نظامی
ندارد 60 .سال است که اين جنگ بشکل نابرابر در جريان
بوده است .دولت اسرائيل يکی از پيشرفته ترين ،پيچيده
ترين و مدرن ترين تجھيزات نظامی دنيا را با دالرھای
آمريکايی در اختيار دارد .در تمام اين مدت از حمايت
دولت ھای غربی ،بويژه حمايت کامل آمريکا برخوردار
بوده است .کشتارھای وحشيانه ،اذيت و آزار دائمی ،زندانی
و شکنجه ،تحقير و توھين ،گرسنگی و فقر و آوارگی بر
ميليون ھا فلسطينی تحميل شده است .اما اين جنگ ھمچنان
ادامه دارد .طنز تلخ اينجاست که حماس دست ساز و دست
پرورده خود اسرائيل است .ھمانگونه که بن الدن ساخته
آمريکا است .اسرائيل اين ھيوالی اسالمی را بر مردم
فلسطين تحميل کرد و حاال برای مقابله با آن مردم فلسطين
را کشتار می کند.
مساله فلسطين از طريق سياسی قابل حل است .تشکيل
دولت مستقل و متساوی الحقوق فلسطين ،جمع کردن
شھرک ھای اسرائيلی از ساحل غربی و نوار غزه ،آزاد
کردن کليه زندانيان فلسطينی و روشن کردن وضعيت
آوارگان فلسطينی از ملزومات تامين صلح در اين منطقه
است .حاشيه ای کردن جريانات راست گرا در ھر دو سو
يکی از ملزومات تامين صلح است .جريانات راست،
ارتجاعی تندرو و مذھبی در ھر دو سو مانع اصلی صلح
ھستند .با حل مساله فلسطين و تشکيل دولت مستقل فلسطين
شرايط برای حاشيه ای کردن اسالم سياسی و تروريسم
اسالمی نيز مھيا می گردد .جنگ و کشتار جز گسترش
نفرت و ھول دادن مردم فلسطين به دامن جريانات ارتجاعی
چون حماس نتيجه ديگری نخواھد داشت .دو سال پيش در
حمله به لبنان شاھد بوديم که حزب ﷲ نه تنھا حذف نشد،
بلکه جنگ موجب گسترش نفوذش بيشتر شد .به احتمال
قوی پس از پايان جنگ در غزه نيز شاھد شرايط مشابه ای
برای حماس خواھيم بود.
نيروھای انسان دوست و صلح طلب در سطح جھان بايد
بشکلی سازمان يافته و متحد فشار بر دولت ھای اسرائيل،
آمريکا و دولت ھای غربی را برای پايان دادن به کشتار و
تحريم اقتصادی افزايش دھند .بايد کوشيد تا مذاکرات صلح
از سر گرفته شود .بايد ھر نوع قيد و شرطی برای از سر
گرفتن مذاکره از ميان برداشته شود .بايد ھر چه سريعتر
دولت مستقل و متساوی الحقوق فلطسينی مستقر شود* .

شماره ٨٢

کشتار وحشيانه
مردم غزه را محکوم ميکنيم!
بار ديگر دولت اسرائيل فاجعه ای انسانی
آفريد .حمالت ھوايی دولت اسرائيل به
نوار غزه تاکنون بيش از  ١٩۵کشته و
 ٣٠٠نفر مجروح بجا گذاشته است.
بخشھايی از غزه در آتش ناشی از
بمباران ھوايی در حال سوختن است.
سخنگوی نظامی دولت اسرائيل ،ژنرال
آوی بناياھو ،وقيحانه اعالم کرده است:
"حمالت به غزه تازه شروع کار است و
ارتش متناسب با وضعيت موجود ،اقدام
خواھد کرد ".دولت اسرائيل در تدارک
حمله زمينی به اين منطقه است .از قرار
کشتارھا و جنايت بيشتری در راه است!
دولت اسرائيل اين حمالت را پاسخی به
پرتاب راکت از سوی حماس به مناطق
جنوبی اسرائيل اعالم کرده است .حماس
علت پرتاب موشک را پايان زمان آتش
بس ميان اين دو نيرو و تداوم محاصره
اقتصادی نوار غزه اعالم کرده است.
تاکنون يک شھروند اسرائيلی در شھر
نتيوت در اثر پرتاب اين موشکھا کشته
شده است.
اين اقدامات گوشه ای از جنگ تاريخی
دولت اسرائيل عليه مردم فلسطين و
ھمچنين کشمکش دو نيروی تروريستی
است .سياست دولت اسرائيل مجازات
دسته جمعی و کشتار وحشيانه مردم
فلسطين است .ھر جنبنده ای را بخاطر
اقدامات تروريستی حماس و به ھر بھانه
ای دسته جمعی مجازات ميکنند .ھم اکنون
بيش از يک و نيم ميليون نفر مردم غزه
تحت شديدترين محاصره ھای اقتصادی
قرار دارند .آب و برق و سوخت و آذوقه
و داروی مردم را به گروگان گرفته اند.
غزه تبديل به يک زندان بزرگ شده است.
در طرف ديگر ،حماس يک نيروی
تروريست اسالمی است .کوچکترين
ربطی به درد تاريخی مردم فلسطين

ندارد .تروريسم کور و ضد انسانی
استراتژی اين نيرو برای تثبيت خود و
گسترش موقعيت اسالم سياسی در
منطقه است .قربانيان اين جنگ مردم
عادی اين جوامع ھستند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری حمالت
وحشيانه دولت اسرائيل به غزه را
شديدا محکوم ميکند .پاسخ جنايت و
ترور ،جنايت و ترور و آدمکشی
بيشتر نيست .حمالت نظامی به غزه و
موشک باران شھرھای جنوبی
اسرائيل بايد فورا متوقف شود .حل
مساله فلسطين در درجه اول مستلزم
اعمال فشار بر دولت اسرائيل و
متحدين بين المللی اش بمنظور
برسميت شناسی کشور مستقل و
متساوی الحقوق فلسطين است.
محاصره اقتصادی غزه بايد فورا و
بدون ھيچ قيد و شرطی لغو شود.
محاصره اقتصادی يک اقدام
جنايتکارانه و ضد انسانی است.
خشکاندن ريشه تروريسم و جلوگيری
از بھره برداری اسالميستھا از اين
زخم ديرينه منوط به حل مساله
فلسطين و پايان دادن به محروميت
تاريخی اين مردم است .بايد به اين
مسابقه تروريستی پايان داد .مساله
فلسطين راه حل تروريستی و نظامی
ندارد .صلح پايدار اما مستلزم به جلو
آمدن جريانات کمونيست ،انساندوست
و صلح طلب و حاشيه ای کردن
جريانات دست راستی ،مذھبی،
قومپرست و ناسيوناليست در ھر دو
سوی اين تقابل است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٧دی  ٢٧ -١٣٨٧دسامبر ٢٠٠٨

حزب کمونيست ايران و تحليل بحران اقتصادى...
نه "عوامل بحران زا" از نظر مارکسيسم شناساند ،بھتر است رسما اين تزھا کنار
بگذارند.
تئورى و تحليل آنجا که به درک نادرست و سطح تحليلى صرف مربوط است ميتواند
با نقد اصالح شود ،اما آنجا که اين نوع نگرشھا به استنتاجات سياسى و عمل سياسى
ترجمه ميشود ،در خوشبينانه ترين حالت تنھا سوخت جنبشھاى طبقاتى ديگر بنام طبقه
کارگر ميشود و فاجعه مى آفريند*.

يک دنياى بھتر

صفحه ١٢

حزب کمونيست ايران و تحليل بحران اقتصادى
سياوش دانشور
اطالعيه پايانى پلنوم پنجم کميته
مرکزی حزب کمونيست ايران در
 ٢٧دسامبر منتشر شد .بنا به
اظھار اطالعيه پايانى "بخش
مھمی از گزارش اوضاع جھانی
به مسئله بحران اقتصادی جاری
جھان سرمايه داری اختصاص
يافته بود" .اطالعيه دراين زمينه
بر تاکيدات نشست کميته مرکزى
حزب که در آن کميته مرکزى
کومه له ھم بعنوان ناظر حضور
داشته اشاره ميکند:
"در اين رابطه تاکيد شده بود که
اگر چه اين بحران در ورشکسته
شدن بانکھا و سقوط بازار سھام
بروز پيدا کرد اما در واقع از
عوامل بحران زای ذاتی نظام
سرمايه داری يعنی اضافه توليد،
گرايش نزولی نرخ سود و ھرج
و مرج در توليد ناشی شده بود،
عواملی که ھر چند وقت يکبار
گريبان اين نظام را می گيرند و با
خود فقر و بيکاری و ناامنی
بيشتر برای اکثريت مردم بدنبال
می آورند".
اينجا با عناوينى مانند "بروز" و
"عوامل بحران زا" روبرو ھستيم
و نه "امکان" و "علت" بحران
اقتصادى .بروز بر شکل مشخص
بحران داللت دارد و بايد با دليل
وقوع آن توضيح داده شود.
مارکس از عوامل و امکاناتى که
ميتوانند منجر به بحران شوند
صحبت ميکند اما اين عوامل را با
"علت" بحران يکى نميداند.
بنابراين معلوم نيست علت بحران
از نظر حزب کمونيست ايران
کدام است .آيا ھمان "بروز" است
يا آن "عوامل" است و يا جميع
آنھا؟ اگر از ناروشنى در
فرمولبندى بگذريم ،که خود
حاصل تحليل نادرست از علت
بحران است ،طبق اين تاکيدات
ظاھرا علت بحران را با فرض
قبول بروز آن در بازار سھام بايد
در "اضافه توليد ،گرايش نزولى
نرخ سود و ھرج و مرج در

توليد" جستجوکنيم .اينجا ما با
ديدگاھھا و تئوريھاى مختلف در
باره بحران اقتصادى روبرو ھستيم
که شناخته شده اند .تئوريھائى که
عميقا متضاد اند و ھمه آنھا با ھم
نميتواند علت توضيح مارکسى
بحران باشند .مرورى خالصه
براين تئوريھا ميکنيم:
"اضافه توليد ،ھرج و مرج در
توليد"
"اضافه توليد ،ھرج و مرج در
توليد" بنياد ديدگاه نيکى تين از
بحران اقتصادى است .کتاب
اقتصاد سياسى نيکى تين و مشابه
آن از جمله منابع نسل چپ ايران
در انقالب  ۵٧در باره اقتصاد
سياسى و بحران سرمايه دارى بود.
نيکى تين ضمن تاکيد بر تضاد بين
خصلت اجتماعى توليد و شکل
مالکيت خصوصى و کاپيتاليستى
محصول توليد ،ريشه دارترين
علت بحرانھاى سرمايه دارى را
اضافه توليد ميشناسد .او به "تضاد
عمده" اى ھم عالوه بر تضاد فوق
اشاره دارد که بين ھر سازمان
واحد توليد با کل سازمان توليد در
جامعه وجود دارد .و آن عبارت از
اينست که ھر تک سرمايه دار
براى کسب حداکثر سود تالش
ميکند .اين امر باعث نوعى اختالل
و آنارشى مابين سازمانھا و
واحدھاى مختلف توليدى ميشود که
منجر به عدم فروش محصوالت
توليد شده ميگردد .از آنجا که
انگيزه کسب سود توسط ھر تک
سرمايه دار و به اين اعتبار کل
سرمايه داران به توسعه توليد منجر
ميشود ،و از آنجا که اين توسعه در
توليد کاالھا با توسعه در مصرف
ھمراه نيست ،لذا گرايش به کسب
سود بيشتر و استثمار شديد منجر به
کاھش تقاضاى موثر و عدم فروش
کاالھا است .امرى که به بحران
"اضافه توليد" و "ھرج و مرج در
توليد" منجر ميشود.
نيکى

تين

برخالف

تئورى

مارکسيستى بحران اشاره اى به
باال رفتن ترکيب ارگانيک
سرمايه و مسئله گرايش نزولى
نرخ سود ندارد .يعنى براساس
نظر نيکى تين اگر بشود بر
آنارشى توليد فائق آمد ،اگر
بتوان بين دپارتمانھاى توليد و
مصرف توازنى برقرار کرد ،و
بعبارتى توليد را برنامه ريزى
کرد ،ميتوان بر بحران فائق
آمد .اين ھمان ديدگاھى است که
سوسياليسم را اقتصاد دولتى
برنامه ريزى شده ميداند و کل
سوسياليسم اردوگاھى ھمين
استنتاج و ھمين نقد و ھمين تبئين
را کمابيش از بحران اقتصادى و
ماھيت و دليل بحرانھاى
اقتصادى سرمايه دارى داشت.
نتايجى که نيکى تين ميگيرد در
سرمايه دارى توسط طرفداران
کينز عملى شد .يعنى نوعى از
تعادل موقتى بين بخشھاى
مختلف در توليد و بازار و
سيستم مالى و پولى ايجاد شد.
کينزگراھا با اتکا به برنامه و
کنترل بازار به "ھرج و مرج در
توليد" که حزب کمونيست ايران
آن را از "علل" بحران معرفى
ميکند فائق آمدند .امرى که در
دوره اخير نيز دولتھاى
بورژوائى پرچمدار آن در
اشکال ديگرى اند .اين ديدگاھھا
در اشکال پخته ترى توسط
اقتصاددانان ديگر با عناوين
"نظريه بى تناسبى" و "نظريه
مصرف نامکفى" تدوين شدند و
رايج بودند .اين نظريه ھا ھرچند
تالش ميکنند تحليل خود را با
جوانبى از تحليل مارکس ھمسان
نشان دھند و يا به آن متکى کنند،
اما نه عدم تناسب در توليد و نه
نامکفى بودن مصرف در تحليل
مارکس چنين مکانى دارند و نه
بعنوان علت بحران يا "عوامل
بحرانزا" تبئين شدند .اين تعابير
در بھترين و فورموله ترين
حالت خود جملگى برداشتھاى
نادرستى از نظريه مارکسيستى
بحران است که اساسا
فاکتورھاى "امکان" بحران را با
"علت" بحران اشتباه ميگيرند.

شماره ٨٢
ورشکسته شدن بانکھا و سقوط
بازار سھام
در تحليل بحران اقتصادى اخير
سرمايه دارى ،يکى از ديدگاھھاى
مسلط تقليل اين بحران به "بحران
مالى" بود .برشمردن تعداد بانکھا
و موسسات مالى که فرو ميريختند
و محاسبه "حباب" و ميزان آن در
بازار بورس اول و آخر داستان
اين نوع تحليلھا بود .گوئى ھيچ
رابطه اى بين اين رويدادھا با
پروسه انباشت و توليد سرمايه
دارى و قانون ارزش وجود نداشت
و يا نبايد رابطه ايندو را نشان داد
و تبئين کرد .در واقع اين خط
چيزى فراتر از آنچه خود
بانکداران و ميديا و اقتصاددانان
بورژوا ميگفتند نميگفت .برخورد
ايدئولوژيک و اخالقى به سفته
بازان حرفه اى و "اقتصاد کازينو"
و ضرورت کنترل دولت و قوانين
بر عملکرد بانکھا تمام مضمون
اين نوع "نقد" را بيان ميکرد .اين
نوع تحليلھا آنجا که تالش داشت
بشکل فرموله اى بيان شود ،خود
را به تحليل سرمايه پولى و
سرمايه ھاى موھوم و به عبارتى
تحليل شکل پولى بحران محدود
ميکرد .يعنى براى بررسى بحران
از قلمرو و محدوده بازار فراتر
نرفتند و برخالف مارکس رابطه
بروز بحران در قلمرو مبادله را با
قلمرو توليد نتوانستند تبئين کنند.
در واقع بحران "ساب پرايم" و
مجراى بروز بحران و اختالل در
سيستم مالى بجاى مبانى تئورى
مارکسيستى بحران نشانده شد.
سقوط برجھاى سرمايه مالى و
بانکھا البته نه فيلم بود و نه بى
ربط به کل داستان .روشن است که
مسائلى مانند احتکار پول ،يا
ناتوانى در انجام تعھدات مالى و
يک رشته ديون متقابل در کل
سيستم و غيره ،از نظر مارکس
تنھا امکانات رسمى بحران است و
نه علت اساسى آن .يعنى چنين
عواملى ميتوانند زاينده بحران
شوند و يا بعنوان تشديد کننده
بحران و تکانھاى شديد عمل کنند.
حتى عواملى ھستند که ظاھرا
"علت" ديده ميشوند و تسريع کننده
بحران ھستند .مارکس عواملى
مانند بدى محصوالت ،ذخاير
استھالک ،تعييرات در زمان
برگشت سرمايه ،تغييرات در
کانالھاى تجارتى و غيره را
برميشمارد که
صفحه ١٣
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صفحه ١٣

حزب کمونيست ايران و تحليل
بحران اقتصادى...
ميتوانند به بحران يک جنبه
تاريخى و استثنائى بدھند اما علت
بحران نيستند .بحران از نظر
مارکس بدوا توقف در پروسه
انباشت سرمايه است .مارکس
بحران را برمبناى تحليل روابط
توليد سرمايه دارى ،يعنى سرمايه
دارى چه بعنوان يک نظام توليدى
معين و چه بعنوان نظام بازار
مورد بررسى قرار ميدھد .بازار
– چه آزاد و چه کنترل شده -
براى سرمايه دارى اساسى و
تعيين کننده است چون ھر مبادله
اى در بازار صورت ميگيرد با
اينحال بازار جز بنيادى توليد
سرمايه دارى نيست و بسيارى از
نمايشھاى ايدئولوژيک و تبليغاتى
در جنگ بازار و دولت تنھا
مسئله مورد نظر را به حاشيه
ميراند.
مارکس در نظريه ھاى ارزش
اضافى تصريح ميکند:
" امکان عام بحران ،مسخ رسمى
خود سرمايه ،جدائى آن در زمان
و مکان و خريد و فروش است.
اما اين ھرگز علت بحران نيست.
بلکه اين چيزى جز عام ترين
شکل بحران يعنى خود بحران در
تعميم يافته ترين بيان خود نيست.
اما نميتوان گفت شکل مجرد
بحران علت بحران است .اگر
کسى بپرسد علت بحران چيست،
منظور او اينست که چرا شکل
مجرد آن ،شکل امکان آن ،از
امکان به واقعيت تبديل ميشود.
شرايط عام بحران ميبايست به
وسيله شرايط عام توليد سرمايه
دارى قابل توضيح باشد".
تئورى مارکسيستى
سرمايه دارى

بحران

تئورى مارکسيستى بحران مبتنى
بر تحليل قانون عام انباشت
سرمايه ،افزايش ترکيب ارگانيک
سرمايه و گرايش نزولى نرخ

سود است .توليد سرمايه دارى به
توليد ارزش اضافى بمثابه ارزش
مبادله متکى است .بازتوليد گسترده
سرمايه دارى تنھا با رشد مداوم
تکنولوژيک و انقالبى تمام عيار
در پروسه فنى انباشت ميتواند
صورت گيرد .پروسه اى که
ھمزمان و يا بعد از دوره اى با
جايگزينى ماشين بجاى انسان
انباشت مستمر را با تناقض روبرو
ميکند .به عبارت ديگر ،و مستقل
از ھر فاکتور خاص که اينجا و
آنجا ميتواند در سطح محدود عمل
کند ،بطور کلى سرمايه يک مفھوم
متضاد است .از يکطرف سرمايه
بعنوان فرآيند ارزش وجود دارد.
ارزشى که بدون ھيچ مرزى
خواھان گسترش و خود گسترى
است .از سوى ديگر توليد ارزش
به کار طبقه کارکنى متکى است که
دراين پروسه انقالب در توليد مرتبا
به بيرون پروسه انباشت پرتاب
ميشود .يعنى افزايش بارآورى کار
ھم زمان کار الزم را به حداقل
ميرساند و ھم براى توليد ارزش
بيشتر نيازمند نيروى کار براى
استثمار و توليد ارزش است .دراين
پروسه حاالت مختلف و تمھيدات
مختلفى صورت ميگيرد که اين
تناقض را کنترل و مھار کند اما
نھايتا قادر نيست و گرايش نزولى
نرخ سود در اثر افزايش ترکيب
ارگانيک سرمايه خود را ديکته
ميکند .مجارى بروز بحران که
عمدتا در مرحله مبادله و در قلمرو
بازار و در شکل پولى بحران خود
را نشان ميدھد تنھا به اين اعتبار
قابل توضيح اند.
"مھمترين قانون از ديدگاه تاريخ"
قانون عام انباشت سرمايه دارى
خود را در سطح نمود و پديده
بصورت گرايش نزولى نرخ سود
نشان ميدھد .اين ھمان سرشت
متضاد سرمايه و پروسه انباشت
است نه يک رابطه جبرى يا
مکانيکى .اگر نرخ استثمار يعنى
نسبت بين زمان کار اضافى و
ارزش اضافى يکسان بماند،

افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه
منجر به کاھش نرخ سود خواھد
شد .چون ماشين آالت جديد سود
ارزش توليد نميکند بلکه بخش
زنده اين پروسه يعنى کار ارزش
اضافى توليد ميکند .مارکس
قانون گرايش نزولى نرخ سود را
مھمترين قانون اقتصاد سياسى
مدرن و اساسى ترين آنھا براى
فھم پيچيده ترين روابط و
مھمترين قانون از ديدگاه تاريخ
مينامد.
"بحرانھاى دورهاى در نظام
سرمايهدارى بطور کلى ناشى از
تناقضات درونى پروسه انباشت
سرمايه است ،و ھر بحران ،با
انباشت ،تراکم و تمرکز سرمايه،
ھر بار با ابعادى وسيعتر و
عميقتر از بحران قبل ظھور
ميکند .در پايهاىترين سطح،
قانون گرايش نزولى نرخ سود
مبناى کليه بحرانھاى اقتصادى
جامعه سرمايهدارى است.
گرايش نزولى نرخ سود )در کل
سرمايه اجتماعى( نتيجه ناگزير
پروسه انباشت سرمايه است.
مارکس مشخصا نشان ميدھد که
ھمگام با انباشت ،ترکيب
ارگانيک سرمايه )در کل نظام
توليدى( ناگزير افزايش مييابد.
افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه
به اين معنى است که نسبت
سرمايه ثابت )بخشى از سرمايه
صرف خريد وسايل توليد
که َ
ميشود( به سرمايه متغير )بخشى
صرف خريد
از سرمايه که َ
نيروى کار ميگردد( مستمرا
افزايش مييابد .اين بازتاب اين
واقعيت است که با گسترش
نيروھاى مولّده در چھارچوب
رشد و بسط و انباشت سرمايه و
افزايش بارآورى اجتماعى کار
انسانى ،حجم )و نيز ارزش(
وسايل توليدى که ھر کارگر
بطور متوسط در مدت زمان
معيّن به حرکت درميآورد
افزايش مييابد .اما تناقض ُمھلک
نظام توليد سرمايهدارى در اين
واقعيت نھفته است که افزايش
ترکيب ارگانيک سرمايه )که
ھمانطور که گفتيم بيانگر افزايش
قدرت توليدى کار انسانى است(
ناگزير گرايش نزولى نرخ سود
را باعث ميگردد ".منصور
حکمت ،تئورى مارکسيستى
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بحران ،براى توضيح تفصيلى
علت گرايش نزولى نرخ سود در
اثر افزايش ترکيب ارگانيک
سرمايه رجوع کنيد به "سرمايه"،
جلد سوم ،بخش سوم ،فصل
سيزدھم.
حکا و وحدت تئوريھا
حزب کمونيست ايران با آشتى
دادن ھر تئورى که در ايندوره
مطرح شده بعنوان "تاکيدات" و
"علل" بحران ،يعنى "ورشکسته
شدن بانکھا و سقوط بازار سھام،
اضافه توليد ،گرايش نزولی نرخ
سود و ھرج و مرج در توليد"،
تئوريھاى متضاد گرايشھا و
طبقات مختلفى را باھم جوش داده
است! معلوم نيست چگونه در
پلنومى که کميته مرکزى اين
حزب و کميته مرکزى کومله
حضور داشتند يکنفر ھم اشاره اى
به اين تناقضات آشکار و بديھى با
ديدگاه و نظريه مارکسيستى بحران
نکرده است! وانگھى چطور و با
کدام استدالل ميتوان گرايش نزولى
نرخ سود را بعنوان يک "عامل
بحران زا"!؟ در کنار ديدگاھھاى
امثال باران و سوئيزى و نيکى تين
و کينز و غيره قرار داد و بعنوان
"تاکيدات" مھمترين بخش گزارش
جھانى به مردم ارائه داد؟ زمانى
برنامه حزب کمونيست ايران
ھمين تئورى مارکسى بحران
سرمايه دارى را قبول داشت و با
ديدگاھھاى نوع چپھاى پرو سويت
و سوسيال دمکراسى و نظريات
پيش و پا افتاده مرز سياسى و
فکرى و تئوريک روشنى داشت.
اما امروز ظاھرا ھمه اينھا مورد
قبول اند! اگر بشود با اغماض
قبول کرد که در سياست بنا به
موضع
ميتوان
پراگماتيسم
خاکسترى و نه سيخ بسوزد و نه
کباب گرفت ،اما نميتوان تئورى
مارکسيستى بحران و راستش تنھا
تئورى معتبر را با ديگر تئوريھاى
گرايشات و طبقات ديگر آشتى داد.
خوبست رھبرى اين حزب و
رھبرى کومله چفت و بست اين
تاکيدات متناقض را در مھمترين
بحثى که بيشترين وقت را به آن
اختصاص داده اند براى خودشان
و مستمعين شان مستدل کنند .اگر
چنين امکانى را ندارند ،که با ھيچ
تالش ھرکولى نميتوان اين تئوريھا
را نه ھم ارز و
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جھت اطالع عموم،

پرووکاسيون اطالعاتيھا عليه حزب و
کارگران ايران خودرو
بدنبال انتشار اطالعيه اعتراضات
کارگرى دو ھفته اخير در
ايتکوپرس ايران خودرو که منجر
به اخراج  ١٣کارگر شد و
ھمينطور افشاى اخاذى مشترک
مسئولين يک شرکت دولتى
کاريابى در کرج و مسئولين ايتکو
پرس از کارگرانى که استخدام
ميشوند ،حراستيھا و اطالعاتى
ھاى رژيم اسالمى عليه حزب با
فحاشى و پرووکاسيون و جعل
خبر با امضاى حزب واکنش
نشان دادند.
ديروز و امروز چند اى ميل با
ادبيات لمپنى و رکيک اسالمى که
از زير شکم شروع ميشود و به
ھمانجا خاتمه پيدا ميکند به اى
ميل رفيق نسرين رمضانعلى آمده
است .اين نوع اقدامات و تھديدات
تلفنى البته روزمره است و
اھميتى ندارد و فعالين سياسى با
آن آشنا ھستند .نکته اما "تاکتيک
نويافته" اين حضرات در جعل و
دستکارى اطالعيه حزب و توزيع
گسترده آن است .اطالعيه جعلى
اطالعاتى ھا با امضاى حزب و
شعار "درود بر جمھورى
اسالمى" ضميمه است!؟ آنچه
جالب است اين کودنھا نتوانستند
موضوع اخاذى را انکار کنند
بلکه آن را توجيه کردند!
اين تاکتيک تنھا زبونى اين
جماعت را ميرساند .جعل سند با
نام و امضاى يک حزب و توزيع
آن ھدفى جز تخريب و ترور
سياسى ندارد و اين ھم بشدت نخ
نما و قديمى است .کارگران ايران
خودرو و طبقه کارگر ايران و
فعالين سياسى اپوزيسيون پخته تر
از آنند که از اين روشھاى
عقبمانده تاثيرى بپذيرند .ما و
کارگران ايران خودرو راه و
روش شما مزدوران سرمايه را
در جريان اعتصابھا و
اعتراضات ديده ايم و خوب
ميشناسيم .در يکى از اين
يادداشتھا به ما اعالم کرده اند که
"بجنگ تا بجنگيم" .باشد! جنگ

ما امروز شروع نشده و امروز ھم
تمام نميشود .فقط بدانيد بسيار
کوچک تر از آنيد که ما را وارد
بازيھاى اطالعاتى و کودنانه
خودتان بکنيد.
ما ضمن محکوم کردن اين اعمال
شنيع به اين حضرات و روسايشان
اطمينان ميدھيم که پاسخ تان را
جاى مناسب خواھيم داد.
ضميمه يک :اطالعيه جعلى
اطالعات و حراستيھا با آرم و
امضاى حزب
ضميمه دو :اطالعيه حزب
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
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ضميمه يک :اطالعيه جعلى
اطالعات و حراستيھا با آرم و
امضاى حزب
ايران خودرو!
اعتراضات کارگری ،جواب
مسئولين
بنا به خبر دريافتى ،سرانجام پس
از دو ھفته کشمکش بين کارفرما و
کارگران ،در چند روز گذشته ١٣
نفر از کارگران سايت يک ايتکو
پرس ايران خودرو به کار خود
برگشتند .مسئولين ايران خودرو از
دو ھفته پيش به کارگران سايت
يک ايتکو پرس اعالم کرده بودند
ھر کارگر در ھر شيفت کاری
بجای تحويل  ٣٠٠قطعه کار پرس
منبعد بايستی  ۵٠٠قطعه کار را در
ھمان مدت و زمان کاری تحويل
دھد! البته در قبال اين افزايش
شدت و فشار کار مبلغی به دستمزد
و اضافه کاری کارگران افزوده
ميگرديد.

طی دو ھفته گذشته سايت يک
ايتکو پرس صحنه بحث و
گفتگوی کارگران در مقابل اين
اقدام کارگری برای کسب سود
بيشتر بوده است .مقاومت
کارگران مانند ھميشه کارفرمايان
را به روش بررسی و شناسائى
مشکل ھدايت کرد .در چند روز
اخير آقای بلوری مدير توليد و
کارگری با دادفر مدير کل
ايتکوپرس و عوامل حراست،
 ١٣نفر از کارگران معترض و
سرشناس را که ھر يک بين ٣
الى  ۴سال سابقه کار دارند دست
نشان کردند و حکم ابقای اين
کارگران را صادر و اجرا
نمودند! بلوری با وقاحت ويژه
کارفرما جماعت به کارگران
ابقايی گفته است" :شما کارگران
زحمتکشان اين مملکت ھستيد،
شما برای ديگر کارگران الگوی
خوبی ھستيد ،اگر اينجا بمانيد
کارگران کار می کنند ،ما احتياج
به نظم و توليد بيشتر داريم"!
در حال حاضر جو بحث در ميان
کارگران به شدت باالست .در
ايران خودرو بويژه مرتبا
کارگران قديمى تر را به بھانه
ھاى مختلف از کار بازنشسته و
نيروھاى جديدتر را از طريق
شرکتھاى پيمانى استخدام ميکنند.
اين روشى است که کارگر را
ساکت نگه دارند و دريچه ھاى
اعتراض را مسدود کنند .اين
سياست درعين حال در ھر
مرحله راه را براى اعمال شرايط
کاری به مراتب سخت تر و بدتر
ھموار و در متن توليد کار
بسادگى به کارگران جديد تحميل
ميکند.
از طرف ديگر بنا به اخبارى
موثق ،طی صحبت ھای انجام
شده بين مسئوالن ايتکو پرس و
يکی از شرکتھای دولتی کاريابی
در کرج انجام شده ،اين شرکت
کاريابی از بابت استخدام ھر
کارگر جديد و معرفی اش به
ايتکو پرس پيشاپيش مبلغ
 ١۵٠٠٠٠تومان بعنوان حق
داللی و واسطه گری از
کارگران دريافت مينمايد و
کارگرانی که توان پرداخت اين
مبلغ را ندارند شناسنامه و کارت
ملی شان تا زمان پرداخت اين

شماره ٨٢
مبلغ بعنوان گرو نزد اينان باقی
ميماند .قابل ذکر است که پولھاى
اخاذى شده از کارگران بين اين
شرکت کاريابی و مسئولين ايتکو
پرس تقسيم ميشود و بعد به
کارگران داده می شود.
سايت يک ايتکو پرس از اصلی
ترين مجموعه ھای پرسی ايران
خودرو واقع در جاده کرج –
قزوين بوده و در اين مر کز
توليدی بيش از  ١۵٠٠کارگر
قراردادی سفيد امضا در قسمت
ھای مختلف از جمله پرس،
مجموعه سازی و باک ،با پايه
دستمزد  ٢١٩ھزار تومانی و در
 ٣شيفت شبانه روزی به کار
سنگين و پر خطر مشغول اند.
حزب کمونيسم کارگری ،ابقای
کارگران معترض و مبارز
ايتکوپرس را قويا محکوم ميکند و
از کارگران زحمت کش اين مرکز
و مجموعه صنعتى ايران خودرو
کمال تشکر را دارد .و تقاضا دارد
براى کسب سود بيشتر شدت کار
را باال نبرند ،تکرار تراژديھا و
حادثه به دليل خستگی بيشتر
ميشود .ھدف آنھا ايجاد کار
واشتغال زايی تمام عيار با عدالت
است .سرمايه سيرى ناپذير است.
در مقابل اين افسارگسيختگى
نوکيسه ھاى بورژوا و مزدوران
جيره خوارشان ،در مقابل سياست
اخراج و ناامنى محيط کار و
حقوقھاى مکفی ،در مقابل اضافه
کارى اجبارى و شدت کار و تالش
شبانه روزى و ھر روزه ،تنھا
نيروى متحد و عزم واحد کارگران
پاسخگو است .کار رھبران و
فعالين و معتمدين کارگران
برداشتن موانع اين اتحاد و زدن تو
دھنى محکم به اين اوباش است.
درود بر جمھورى اسالمى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى ،برابرى ،حکومت
کارگرى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
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ايران خودرو!
اعتراضات کارگری ،اخراج کارگران
ضميمه دو :اطالعيه حزب
بنا به خبر دريافتى ،سرانجام پس
از دو ھفته درگيری و کشمکش
بين کارفرما و کارگران ،در چند
روز گذشته  ١٣نفر از کارگران
سايت يک ايتکو پرس ايران
خودرو از کار اخراج شدند.
عوامل سرمايه داری و حکومت
اسالمی از دو ھفته پيش به
کارگران سايت يک ايتکو پرس
اعالم کرده بودند ھر کارگر در
ھر شيفت کاری بجای تحويل
 ٣٠٠قطعه کار پرس منبعد
بايستی  ۵٠٠قطعه کار را در
ھمان مدت و زمان کاری تحويل
دھد! البته در قبال اين افزايش
شدت و فشار کار و استثمار
وحشيانه مبلغی به دستمزد و
اضافه کاری کارگران افزوده
نميگرديد.
طی دو ھفته گذشته سايت يک
ايتکو پرس صحنه مقابله و
مخالفت کارگران در مقابل اين
اقدام ضد کارگری و وحشيانه
سرمايه داری و مزدورانش برای
کسب سود بيشتر بوده است.
مقاومت و اعتراض کارگران
مانند ھميشه کارفرمايان را به
روش پرونده سازى و شناسائى
"اخالل گران" ھدايت کرد .در
چند روز اخير با تبانی بلوری
مدير توليد و چھره منفور ضد
کارگری با دادفر مدير کل
ايتکوپرس و عوامل حراست١٣ ،
نفر از کارگران معترض و
سرشناس را که ھر يک بين ٣
الى  ۴سال سابقه کار دارند دست
نشان کردند و حکم اخراج اين
کارگران را صادر و اجرا
نمودند! بلوری با وقاحت ويژه
کارفرما جماعت به کارگران
اخراجی گفته است" :شما نظم
اينجا را به ھم ميزنيد ،شما برای
ديگر کارگران الگوی خوبی
نيستيد ،اگر اينجا بمانيد کارگران
کار نمی کنند ،ما احتياج به نظم و
توليد بيشتر داريم"!

در حال حاضر جو اعتراض و
مخالفت در ميان کارگران به شدت
باالست .در ايران خودرو بويژه
مرتبا کارگران قديمى تر را به
بھانه ھاى مختلف از کار اخراج و
نيروھاى جديدتر را از طريق
شرکتھاى پيمانى ھمدست شان
استخدام ميکنند .اين روشى است
که کارگر را ساکت نگه دارند و
دريچه ھاى اعتراض و اعتصاب
را در مقابل زورگوئى و اsتثمار
وحشيانه مسدود کنند .اين سياست
درعين حال در ھر مرحله راه را
براى اعمال شرايط کاری به
مراتب سخت تر و بدتر ھموار و
در متن فقر و بيکارى و گرسنگى
بسادگى به کارگران جديد تحميل
ميکند.
از طرف ديگر بنا به اخبارى
موثق ،طی تبانی پنھانی و زد و
بندی که بين مسئوالن ايتکو پرس و
يکی از شرکتھای دولتی کاريابی
در کرج انجام شده ،اين شرکت
کاريابی از بابت استخدام ھر
کارگر جديد و معرفی اش به ايتکو
پرس پيشاپيش مبلغ ١۵٠٠٠٠
تومان بعنوان حق داللی و واسطه
گری بزور از کارگران دريافت
مينمايد و کارگرانی که توان
پرداخت اين مبلغ را ندارند
شناسنامه و کارت ملی شان تا
زمان پرداخت اين مبلغ بعنوان گرو
نزد اين راھزنان حرفه اى باقی
ميماند .قابل ذکر است که پولھاى
اخاذى شده از کارگران بين اين
شرکت کذايی کاريابی و مسئولين
ايتکو پرس تقسيم ميشود.
سايت يک ايتکو پرس از اصلی
ترين مجموعه ھای پرسی ايران
خودرو واقع در جاده کرج –
قزوين بوده و در اين مر کز
توليدی بيش از  ١۵٠٠کارگر
قراردادی سفيد امضا در قسمت
ھای مختلف از جمله پرس،
مجموعه سازی و باک ،با پايه
دستمزد  ٢١٩ھزار تومانی و در ٣
شيفت شبانه روزی به کار سنگين
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و پر خطر مشغول اند.
حزب ،اخراج کارگران معترض
و مبارز ايتکوپرس را قويا
محکوم ميکند و از کارگران اين
مرکز و مجموعه صنعتى ايران
خودرو ميخواھد در مقابل اين
سياستھاى ضد کارگرى سرمايه
داران بايستند .بدرجه اى که
سرمايه داران نان و معيشت
کارگران را گرو ميگيرند و براى
کسب سود بيشتر استثمار و شدت
کار را باال ميبرند ،تکرار
تراژديھا و کشتار رفقايمان بيشتر
ميشود .ھدف آنھا ايجاد يک
اردوى بردگى تمام عيار با
بردگانى خاموش است .سرمايه
سيرى ناپذير است .در مقابل اين
افسارگسيختگى نوکيسه ھاى
بورژوا و مزدوران جيره
خوارشان ،در مقابل سياست
اخراج و ناامنى محيط کار و

حقوقھاى ناچيز ،در مقابل اضافه
کارى اجبارى و شدت کار و
بردگى شبانه روزى و ھر روزه،
تنھا نيروى متحد و عزم واحد
کارگران پاسخگو است .کار
رھبران و فعالين و معتمدين
کارگران برداشتن موانع اين اتحاد
و زدن تو دھنى محکم به اين
اوباش است.
مرگ بر جمھورى اسالمى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى ،برابرى ،حکومت
کارگرى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١۶ديماه  ۵ – ١٣٧٨ژانويه ٢٠٠٩

پخش علنی اطالعيه ھای حزب
در منطقه ايران خودرو!
بنا به خبر دريافتى ،امروز دوشنبه  ٩ديماه از ساعت  ۵/٣٠صبح ،به
مدت نيم ساعت مناطق اصلی ايران خودرو تحت پوشش يکی از تيم
ھای تبليغاتی حزب اتحاد کمونيسم کارگری قرار گرفت.
دراين زمان که مصادف بود با تعويض شيفت کاری شب و صبح
کارگران ،صدھا نسخه از اطالعيه حزب تحت عنوان "عليه دستگيری
فعالين کارگری متحدانه به ميدان بيائيم!" ،در ميان سرويسھا ،چھار راه
ايران خودرو ،مقابل درب اصلى ،تعميرگاه مرکزى شماره  ۵و
خيابانھاى اطراف با ھوشيارى و بطور علنى در ميان کارگران ايران
خودرو توزيع گرديد که با استقبال گرم و پرشور کارگران روبرو شد.
حزب اقدام جسورانه و بموقع رفقاى تيم تبليغاتى حزب را ارج مينھد و
به آنھا خسته نباشيد ميگويد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٩ديماه  ٢٩ – ١٣٧٨دسامبر ٢٠٠٨

تمام فالسفه جھان را تفسير کرده اند،
حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست!
کارل مارکس

يک دنياى بھتر

صفحه ١۶
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سايپا يدک

انفجار در صنايع نظامى اصفھان

حقوق ھاى معوقه

يک پيروزی برای کارگران!

 ٨نفر از کارگران به قتل رسيدند!

پرستاران انديمشک

بنا به خبر دريافتى ،بر اثر پيگيری مصمم
و اعتراضات دسته جمعی کارگران
تعميرگاه مرکزی شماره  ٢سايپا طى
يکماه گذشته به کار سنگين و طاقت فرسا
و دستمزدھای ناچيزی که کفاف زندگيشان
را نمی دھد ،سرانجام عمو زاده مدير
سايپا يدک و يکی از چھره ھای ضد
کارگری در سايپا ،در يک عقب نشينی
آشکار و در ھراس از خشم و تداوم
اعتراضات کارگری مجبور شد که بپذيرد
ماھيانه بطور متوسط مبلغ  ١٠٠ھزار
تومان بعنوان بن کارگری به کارگران
پرداخت شود.

بنا به خبر دريافتى ،انفجار در صنايع
نظامى اصفھان منجر به جان باختن ٨
نفر از کارگران و مجروح شدن تعداد
بيشترى شده است .انفجار در شنبه شب
 ٢٧ديماه حوالى ساعت  ١١شب در بخش
توليد مھمات روى داده است .اين مرکز
زمانى سازنده لوله توپ بوده که در زمينه
توليدات نظامى بدون در نظر گرفتن
ايمنى الزم گسترش داده شده است .در
حال حاضر اين مرکز داراى سالنھاى
مختلف و خطوط توليد مختلف است که
توسط سپاه پاسداران و صنايع دفاع اداره
ميشود.

طی چند روز اخير کارگران موفق شده
اند اولين مرحله از اين بن ھا را دريافت
نمايند .کارگران نسبت به ادامه دريافت
ماھی  ١٠٠ھزار تومان بعنوان بن
کارگرى خوشبين نيستند و معتقدند که با
اين پولھا نميتوان در برابر اين گرانی و
تورم سرسام آور کمر راست کرد.
کارگران بحق معتقدند که حق و حقوق
شان بسيار بيشتر از اينھاست که
کارفرماھا رسما آن را می دزدند.
کارگران براى لقمه اى نان از جانشان
مايه می گذارند .ھمين ھفته پيش بود که
يکی از کارگران ايران خودرو ديزل زير
دستگاه پرس له و متالشی شد.

کارگران اين مرکز حقوقھاى فوق العاده
پائينى دريافت ميکنند .اين مرکز نظامى
نزديک مناطق مسکونى زرين شھر واقع
شده است .مردم اين منطقه عمدتا مھاجر
و بشدت فقير ھستند .اغلب آنھا کشاورز
ھستند و برنج کارى شغل دوم آنھاست و
منطقه عمدتا زير کشت برنج است.
فضاى کارى بشدت نظامى و
سرکوبگرانه است و ھيچکس از روند
توليد در سرتاسر کارخانه راضى نيست.
به ھمين دليل مخالفت در ميان کارگران
زياد است که ھمين منجر به گسيختن
روند توليد ميشود .اين موضوع در فقدان
تشکل کارگران و تامين امنيت الزم چنين
کار خطرناکى ھر روز حادتر ميشود .در
واقع کارفرماى صنايع نظامى با شرايط
سرکوب و برده وارى که ايجاد کردند ،ھم
کنترل وضعيت را از دست خود ھم
خارج کردند و ھم موجبات کار در
خطرناکترين شرايط را فراھم آوردند.

با اينحال در شرايطی که در بسياری از
مراکز توليدی يا کارگران را اخراج و يا
دستمزدھاى کار انجام شده را ماھھا
نميدھند ،اعتراض جمعی کارگران
تعميرگاه شماره  ٢سايپا که منجر به عقب
نشينی عموزاده و دريافت فعال ماھی
 ١٠٠ھزار تومان بن کارگری شده است،
الگوی مناسبی برای مبارزه جمعى و
متحدانه کارگران براى افزايش دستمزدھا
و طرح خواستھاى برحق شان است.
تعميرگاه مرکزی شماره  ٢سايپا يدک
يکی از مراکز اصلی خدمات پس از
فروش سايپا واقع در جاده مخصوص
کرج است .در اين مرکز بيش از ١۵٠
کارگر قراردادی سفيد امضا با پايه
دستمزدھای  ٢١٩تومانی از ساعت ۶
صبح تا پاسی از شب مشغول به کارند.
 ٩ديماه  ٢٩ – ١٣٧٨دسامبر ٢٠٠٨

حزب جان باختن کارگران اين مرکز را
به خانواده آنھا و طبقه کارگر ايران
تسليت ميگويد .سپاه پاسداران و دولت
مرتجع اسالمى مسئولين مستقيم شرايط
ناامن کار و اين رويداد دلخراش و کشتار
 ٨نفر از کارگران ھستند .ھرچند ھيچ
درجه امکانات مالى جاى خالى کارگران
جان باخته را پر نميکند اما خانواده ھاى
کارگران جان باخته و کارگران اين مرکز
بايد متحدانه تالش کنند تا کارفرما در قبال
خانواده ھائى که نان آور آنھا در محل
کار به قتل رسيده است مسئوليت بپذيرند
و معيشت اين خانواده ھا را تامين کنند.
 ٩ديماه  ٢٩ – ١٣٧٨دسامبر ٢٠٠٨

پرستاران انديمشک  ۵ماه است که حقوق دريافت
نکردند .تمامى وعده ھاى داده شده دروغ بود و
نمايندگان پرستاران توسط مديريت تھديد شده اند .يعنى
بعد از ماھھا دوندگى دنبال حقوقھاى معوقه تنھا تاکنون
وعده و تھديد نصيب پرستاران شده است!
پرستاران ميگويند يکبار صدايمان را از طريق حزب
شما به مردم رسانديم و  ٢ماه حقوقھاى خود را دريافت
کرديم و قول دادند که ما را استخدام کنند بشرط اينکه
يک امتحان علمى بدھيم .امتحان گرفته شد ،ھمه قبول
شدند ،اما خبرى از استخدام نشد! باالخره ما پرسنل اين
بيمارستان با ھزار بدبختى جمع شديم و نماينده انتخاب
کرديم که دنبال خواستھاى ما را بگيرند .ھمه اينجا
متخصصين بخش اوژانس بيمارستان ھستند .طبق قانون
ھيچ پرستارى نبايد ساعتى کار کنند اما عليرغم اين تعداد
زيادى ساعتى کار ميکنند .به ما نه يارانه تعلق ميگيرد،
نه عيدى ،نه ھيچ مزاياى ديگرى) .يارانه سود بيمارستان
است که بايد بين پرسنل تقسيم شود که معموال در
بيمارستانھا درصد ناچيزى به بخش قليلى اختصاص مى
يابد و مابقى از آن محروم اند (.نمايندگان ما رفتند مرکز
استان در اھواز که مسائل و مشکالت را طرح کنند.
مسئولين آنجا گفتند به ما ربط ندارد و بايد به مرکز
بھداشت انديمشک برويد .نمايندگان به مرکز بھداشت
رفتند و آنجا ھم جواب شنيدند که به ما مربوط نيست بايد
به مديريت بيمارستان مراجعه کنيد.
اينبار به مديريت بيمارستان مراجعه شد و به ايشان
توضيح داده شده بود که چند ماه است حقوق نگرفتيم و
قرار بود استخدام رسمى بشويم .مديريت پاسخى نداد
بجز مشتى جواب سرباال .گفته بود پس شما ميخواھيد
استخدام رسمى بشويد و اين اعتراضات و تجمعات را ھم
سازمان ميدھيد! نمايندگان ما گفتند اعتراض کدام است
آقا  ۵ماه است حقوق نگرفتيم ،سرپرست خانواده ھستيم،
ھمين شندرغاز ھم که بايد بديد تا حاال نداديد! بجاى
جواب به نمايندگان مان گفتند که ما براى استخدام رسمى
گزينش ميکنيم و ھمه اينھا را در پرونده شما ثبت
ميکنيم! ھنوز اعتراض ما ادامه دارد و ھنوز کارفرماى
بيمارستان حاضر به پرداخت  ۵ماه حقوق ما نشده است.
پرستاران ساعتى بين  ٩٠٠و  ١٠٠٠تومان حقوقشان
است .مشکل ديگر اينجا پرستاران با قرارداد موقت اند.
يعنى سه نوع سياست استخدام ھست :ساعتى ،موقت و
رسمى .با اين سياستھا بين ما تفرقه مى اندازند .ھمه ما
ھم محتاج کار ھستيم که زندگى را بچرخانيم.
حزب پرستاران انديمشک را به تداوم مبارزه متشکل
دعوت ميکند .اين تنھا راه عقب راندن اينھاست .با يک
اعتصاب اخطارى در بخش اوژانس اينھا دست و پايشان
را جمع ميکنند .به سياست ارعاب تن ندھيد ،نيروى
متحدتان را بميدان آوريد و حقوق تان از حلقوم شان
بيرون بکشيد.
 ٩ديماه  ٢٩ – ١٣٧٨دسامبر ٢٠٠٨

يک دنياى بھتر
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گفتگو با زنان کارگر
"اين پولدارھا ھرچه بيشتر شوند ،ھر چه قدرتشان بيشتر شود ،ما بدبخت تر می شويم!"
مصاحبه کننده؛ على طاھرى
يک دنيای بھتر :با تشکر از
اينکه وقتتان را براى اين گفتگو
گذاشتيد .لطفا کمی از وضعيت
خودتان برای خوانندگان ما
توضيح بدھيد.
مريم محبوبی 53 :سال سن دارم.
 15سال است که تقريبا مشغول به
کار در کارخانه نساجی ھستم.
صاحب  3فرزند ھستم .بعد از
 15سال کارکردن با اضافه کار.
ماھانه  170تا  174ھزار تومان
حقوق ميگيرم .پسر بزرگم ھم در
يک کارگاه تراشکاری مشغول به
کار است .در يک خانه  50متری
دسته جمعی زندگی می کنيم .دو
دخترم دبيرستانی ھستند .ھنوز ھم
من بايد خرج آنھا را تامين کنم.
در کارخانه ای که کار ميکنيم
تعطيل و مرخصی وجود ندارد.
پول خريد مرخصی ھم پرداخت
نمی شود .صاحب کار وقتی ما
اعتراض می کنيم ما را از آن دنيا
می ترساند .می بيند اوست که
حق ما را می خورد تازه ما را از
آن دنيای نديده می ترساند .دست
و کمر و پای ما ،چشم ما ،ھر
روز فرسوده تر می شود .اين بی
شرف باز ھم غر می زند!
الھه صادقی 67 :سال دارم .شش
فرزند دارم .شوھرم را خودم از
خانه بيرون کردم .اعتياد داشت.
بچه ھايم در باغھا ميوه چينی می
کنند .توی اين کارخانه ماھانه
 150ھزار تومان با اضافه کار
 170ھزارتومان می گيرم70 .
ھزار تومان آنرا بايد بابت اجاره
زير زمينی که در آن زندگی می
کنيم بدھم .بقيه ھم خرج قسط و
درمان و خرج بچه ھا می شود.
اگر ناگھان در زندگيمان اتفاقی
رخ دھد چيزی نداريم که خرج
کنم .سه سال اول که کار می
کردم بيمه نبودم .االن  9سال
است که بيمه ام .تمام اميدم به
بازنشستگی است ،آيا به آن می

رسم؟ مجبورم گلويم را بفشارم تا
زندگيم بچرخد .بچه ھا نمی توانند
به من کمک کنند خودشان از من
گرفتارترند .خانه ام را نزديک
کارخانه گرفتم چرا که شبھا به
راحتی نمی توانستم به خانه
برگردم.
زھرا تقوی :دوازده سالم بود که به
يک پسر پانزده ساله شوھرم دادند.
خودش و پدرش با ھر تق و توقی
مرا کتک می زدند 20 .روز از
عروسيم نگذشته بود که من را از
خانه شان بيرن کردند .بار دوم
وقتی بچه بيست ماھه داشتم نيمه
شب از خانه بيرونم کردند .وقتی
فھميدند دوباره به خانه برگشتم
گفتند چقدر پوست کلفتی؟ ساعت
سه نيمه شب بلند می شدم .تمام گاو
و گوسفندھايشان را تميز می
کردم .کار طويله و خانه و خالصه
ھر کاری بود برايشان انجام می
دادم تا آنھا بگذارند من و بچه ھايم
آواره نشويم .باالخره بعد از  8سال
با پول کاری که خودم می کردم
يک خانه اينجا اجاره کردم .آنھا
مخالفت می کردند .اما من ھرگز
برنگشتم .االن  14سال است که
در اين کارخانه کار می کنم .اميدم
فقط به اين است که روزی
بازنشسته شوم و از شر اين
سالھای سياه راحت شوم.
يک دنيای بھتر :آيا اين شرايطی
که وصفش رفت فقط وضع
شماست؟ بقيه زنان ھم چنين سختی
ھايی ميکشند؟ چه تمھيداتی برای
تغيير اين وضع وجود دارد؟ نظر
شما چيست؟
مريم محبوبی :راستش سوال شما
دو بخش دارد .اول بخش اول
سوالتان را جواب بدھم .اين
مسائلی که من و ھمکارانم به آن
اشاره می کنيم تنھا بخش کوچکی
از زندگی زنان کارگری است که

در کارخانه ھا کار ميکنند.
وجدان انسانی چنان در درون
اين زنان باالست که تا پای مرگ
کار می کنند چرا که نمی خواھند
فرزندانشان را به گدايی يا تن
فروشی به خيابان ھا بفرستند.
اين کارخانه ای که ما درونش
کار می کنيم از روز اول
ھمينطور بوده است .ھرگاه وعده
گسترش را داده اند نتيجه اش
نفعی به حال ما نداشته است .فقط
جيب ھای سھامداران کارخانه
پرتر شده است .راستش تجربه
چندين ساله من اينه کح تنھا راه
وحدت کارگران در محيط کار
است .ھمين طور ما ھميشه دسته
جمعی اعتراض می کنيم .اگر
کسی ھم در بين ما محافظه کار
باشد جلوی روحيه جمع ما نمی
تواند چيزی بگويد .اعتراض
فردی به جايی نمی رسد.
الھه صادقی :قطعا زندگی ما
مصداق کامل زندگی زنان در
ايران نيست .دختران و زنان
جوان ھستند که دارای مدارک
دانشگاھی ھستند و در بخش
ھای فنی تر کار می کنند .ولی
مشھود است که سختی کار بر
دوش زنانی است که نداری و
فقر بی امان آنھا را به سوی
کارخانه ھا و کارگاه ھا کشانده
است.
در جواب سوالتان بايد بگويم
يک مھندسی بود ميگفت در
ايران امنيت سرمايه گذاری پايين
است .کسی جرات نمی کند پول
خرج کند .اگر اين امنيت بود
وضع ما بھتر می شد و حقوق ھا
باال می رفت .اما اينھا دروغی
بيش نيست .اين پولدارھا ھرچه
بيشتر شوند ،ھر چه قدرتشان
بيشتر شود ،ما بدبخت تر
ميشويم .فرضا کسی را می

شناختم يک کارخانه داشت و چند
کارگر که برای ايران ناسيونال
قطعه ميزد .االن کارش را
گسترش داده است .سرمايه خوبی
ھم بھم زده است اما زندگی
کارگرانش فرقی نکرده است.
ببينيد اينھا ،اين جماعت ،عمرا به
فکر ما باشند؟ گرگ که به فکر
گله نمی افتد ھيچ وقت! می افتد؟
زھرا صادقی :راستش زنان کارگر
فرصت ندارند به ھيچ تمھيدی فکر
کنند .آنقدر بدبختی در زندگيشان
ھست که برای مقابله وادار به
بستن ھر قراردادی می شوند .حتی
اينجا کاری می کنند زنان کارگر
سنوات خود را ھم بخرند .يعنی
بازنشستگی روی ھوا! اينجا
کارگران سوادی ندارند تا بدانند
حقوق اوليه و مسلم کارگران
چيست؟ ارتباطی با ساير کارگران
کارخانه ھا ھم ندارند تا بدانند
راستش بر جامعه کارگری ايران
چه می گذرد .فقط کار می کنند تا
شاھد نابودی خود و فرزندانشان
نباشند!
اين کارخانه از سال ھا پيش
فعاليتش را شروع کرده است و
تقريبا از بدو تاسيس شرکت ھم من
کار کرده ام .کال  80کارگر دارد.
اينجا کال زنان کارگر از  22تا 55
ساله ھستند .اينجا الزم نيست کسی
زياد تخصصی داشته باشد .من
خودم زن ھستم .ھمدردی زيادی با
کارگران ديگر دارم .اما کاری از
دستمان بر نمی آيد.
ما راه چاره را ھمبستگی مردم و
کارگران ميدانيم.
يک دنيای بھتر :با تشکر از شما
که وقت خود را در اختيار نشريه
ما قرارداديد* .
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سنديکاليسم ارگان سازش طبقاتی و مشاوره به بورژوازی
در حاشيه سخنان رضا رخشان
آذر ماجدی
گرايش
يک
سنديکاليسم
بورژوايی درون طبقه کارگر و
جنبش کارگری است .فعالين
راديکال و سوسياليست کارگری
با اين حکم مخالفتی نخواھند
داشت .اين حکمی است که تاريخا
به اثبات رسيده است .مبارزه
برای بھبود شرايط زيست و کار
طبقه ھمزاد جامعه سرمايه داری
است .ھمزمان با حاکميت نظام
سرمايه داری ،کاال شدن نيروی
کار ،استثمار نيروی کار و
پيدايش طبقه کارگر و بورژوا
مبارزه کارگران برای بھبود
شرايط کار و باال بردن نرخ
فروش نيروی کار آغاز گرديده
است .اما در ميان طبقه کارگر
گرايشات متفاوتی وجود دارد.
گرايشی که رفرميسم ناميده می
يا
سنديکاليسم
و
شود
ترديديونيونيسم را در برمی گيرد
و گرايش انقالبی و ضد سرمايه
داری که سوسياليست و کمونيست
است.
رفرميسم صرفا به معنای مبارزه
برای اصالحات نيست .گرايش
انقالبی و سوسياليستی نيز برای
اصالحات مبارزه می کند .مبارزه
برای اصالحات و بھبود شرايط
زيست و کار يعنی شرايط
اقتصادی و ھمچنين شرايط
سياسی يکی از فعاليت ھای
روزمره و دائمی گرايش
سوسياليستی است .لذا اين افسانه
پوپوليستی که گويی سنديکاليسم
برای اصالحات مبارزه می کند و
گرايش سوسياليستی و انقالبی
صرفا در فکر و تدارک انقالب
سوسياليستی است ،يک تز و حکم
پوچ و بی اساس است.
رفرميسم در واقعيت امر اشاره به
ديدگاھی عميق تر دارد .رفرميسم
ديدگاھی است که برای دريافت
بعضا دستمزد بيشتر ،يا قدری
بھبود شرايط کار ،اراده جمعی و
حرکت مستقيم کارگری را نابود
می کند و به جنگ افق انقالبی و

ضد سرمايه ،يعنی سرنگونی
سرمايه و سرمايه داری ،الغای
استثمار و کار مزدی و الجرم
حذف آرمان ايجاد يک دنيای آزاد
و برابر در ميان طبقه کارگر می
رود .لذا رفرميسم يک گرايش
مضر و مخرب است .بايد توجه
داشت که اين نقد رفرميسم
بھيچوجه ريشه در ديدگاه
پوپوليستی ای که مبارزه اقتصادی
طبقه کارگر را تحت نام اکونوميسم
تحقير می کند ،ندارد .اين ديدگاه
پوپوليستی بھمان اندازه مخرب و
انحرافی است.
کمونيسم کارگری ھمواره موکدا
اعالم کرده است که بايد از ھر
تالش طبقه کارگر برای ايجاد
تشکل و اتحاد در صفوف کارگران
استقبال کرد .بويژه در جامعه ايران
که تحت اختناق شديد يک رژيم
سرکوبگر قرار دارد و جنبش
کارگری در آن دچار ضعف ھای
تاريخی بسيار در عرصه تشکل و
اتحاد است ،اين مساله نقشی تعيين
کننده تر پيدا می کند .ھر ميزان
تجھيز بھتر طبقه کارگر برای
جنگ با سرمايه و بورژوازی يک
حرکت کامال مثبت است .کمونيسم
کارگری از اين شرايط کامال
استقبال می کند .اما اين مساله
بمعنای سکوت در قبال گرايش
رفرميستی و سنديکاليستی نيست.
اين گرايش بايد عميقا مورد نقد
قرار گيرد .رفرميسم فقط افق
انقالبی و سوسياليستی کارگر را
کور و عقيم نمی کند ،بلکه حتی در
دستيابی به خواست ھای بالفاصله
کارگران نيز برايی و کارآيی
ندارد.
مشاور بورژوازی ،ارگان سازش
طبقاتی
تاريخا و سنتا سنديکاليسم و تريد
يونيونيسم نقش مشاور بورژوازی
و دولت آن را ايفاء کرده اند .اين
از خصوصيات ذاتی اين گرايش
است .در ھر جامعه و در ھر

شرايط تاريخی که سنديکاليسم
شکل گرفته است عمال به اين
شکل عمل کرده است .نقش
اصلی سنديکاليسم ،زدودن
خصومت طبقاتی و ايجاد آشتی
طبقاتی ميان طبقه کارگر و
بورژوازی و دولت آن است .اين
مھمترين خصيصه و نقش
سنديکاليسم است .اين اتفاقی
نيست که سنديکای جديدالتاسيس
نيشکر ھفت تپه ،بمحض ايجاد و
عليرغم آنکه از دل مبارزه
طوالنی و قھرمانانه کارگران
نيشکر ھفت تپه شکل گرفته
است نيز در ھمين جھت قدم بر
ميدارد .رضا رخشان سخنگوی
سنديکا اين نقش را خيلی صريح
و روشن فرموله و توجيه می
کند:

"چون که اولويت کارگرھفت تپه
از آغاز مبارزاتش ،ابتدا حفظ
مجموعه توليدی بوده است و
خواسته ھای صنفی کارگران
درعرض اين ھدف بوده است.
برای کارگرھفت تپه بسيارمھم
است که در بستر وجود شرکت،
به مطالبات وخواسته ھای صنفی
خود دست پيدا کند .از اين رو
سنديکا دردو جبھه مشغول بکار
است .جبھه اول ،برخورد،
راھنمايی و مشورت با مديريت
)بادرنظرگرفتن دولتی بودن
کارخانه( برای احيا و نجات
شرکت از اين وضعيت بغرنج
صورت می گيرد .سنديکا نقطه
نظرات کارگران را در اداره
ھرچه بھتر کارخانه به مديريت
منتقل ميکند .تا ھمين چندی پيش
نظر و نقش کارگرھفت تپه در
مديريت و تصميم گيريھای کالن
شرکت ،ھيچ انگاشته می شد .اما
امروزه با اين ھمه تالش و
مبارزه کارگرھفت تپه ھم نسبت
به مطالبات خود مصراست و ھم
بدليل بيمناکی ازآينده شرکت،
نسبت به عملکرد مديران خود
حساس ميباشد .و از طريق
پرسش گری و نظارت ،ھمه
مسئوالن شرکت را نسبت به

شماره ٨٢
عملکردشان پاسخگو کرده است.
امروز کارگرھفت تپه ،عالوه
برمطالبات صنفی خود بدنبال دفاع
از کيان شرکت ميباشد) .پاسخ
رضا رخشان به محسن حکيمی.
کليه نقل قول ھای اين مطلب از
ھمين نوشته است(.
از انشاء پردازی ھا در بزرگ
کردن نقش کارگر در برابر
کارفرما که بگذريم ،آقای رضا
رخشان دارد خيلی روشن و به
زبان ساده می گويد ،سنديکا
مشاور کارفرما است و ھدف مھم
و اصلی آن حفظ کارخانه است و
پس از آن مساله خواست ھای
کارگران را در چھارچوب حفظ
"کيان شرکت" دنبال می کند .از
اين روشن تر نمی شد نقش سنديکا
را در به سازش طبقاتی کشاندن
کارگران و ايفای نقش مشاور
کارفرما بيان و فرموله کرد .البته
ايشان با يک جمله معترضه "با در
نظر گرفتن دولتی بودن کارخانه"
کوشيده است نقش مشاوری خود
را توجيه کند .به اين مساله در
پايين خواھيم پرداخت.
سنديکاليسم و ناسيوناليسم
سنديکاليسم گرايش ناسيونال –
رفرميست بورژوايی را درون
طبقه کارگر نمايندگی می کند.
ناسيوناليسم دشمن طبقه کارگر و
مبارزه انقالبی برای واژگونی
سرمايه داری است .ناسيوناليسم
يک گرايش خطرناک است که در
صورت حاکميت ،دشمن واقعی
طبقه کارگر و مردم زحمتکش را
در اذھان آنھا مخدوش می کند.
ناسيوناليسم ميان کارگر و سرمايه
دار يک ھم جھتی و ھم ھدفی
دروغين تعريف می کند .باال بردن
شدت کار و توليد و کيفيت
محصوالت که ھدف اصلی
افزايش
برای
بورژوازی
سودآوری است به ھدف اصلی
کارگران ترجمه و تبديل می شود.
"افتخار ملی" و افزايش توليد و
"ثروت ملی" به مھمترين منفعت و
ھدف کارگران و زحمتکشان
جامعه بدل می شود .اين ماھيت
واقعی ناسيوناليسم است و
سنديکاليسم عينا اين گرايش را
درون طبقه کارگر نمايندگی می
کند .ايجاد جدايی
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سنديکاليسم ارگان سازش طبقاتی و
مشاوره به بورژوازی...
و تفرقه ميان کارگران بر مبنای
"مليت" يکی از ترفند ھای قديمی
و کارآی بورژوازی است.
سنديکاليسم ھمواره نه تنھا در
مقابل اين تاکتيک بورژوازی
کامال تسليم است ،بلکه بعضا خود
شديد تر از بورژوازی بر مبنای
"مليت" منافع کارگران را در
مقابل يکديگر قرار می دھد .در
حاليکه اين حکم مارکسيستی
بھترين تبين از منافع کارگری
است :کارگران سرزمين ندارند و
انترناسيوناليسم کارگری يکی از
خصلت ھای مھم جنبش انقالبی
طبقه کارگر است.
جالب اينجاست که آن چنان
ناسيوناليسم و سنديکاليسم با
يکديگر عجين و ھم ريشه اند که
ھر سنديکای تازه تاسيسی نيز
بالفاصله به ايفای نقش و وظيفه
ناسيوناليستی خود مشغول می
شود .باز از زبان آقای رضا
رخشان بشنويم:

تپه
نيشکرھفت
"سنديکای
مشکالت تمامی کارگران توليد
قند و شکر ايران ،منجمله واردات
بی رويه شکر ،پايين بودن تعرفه
گمرکی و فرسوده بودن صنايع
توليد شکررا درداخل کشور
منعکس کرده است .به گفته آقای
شفيعی مديرعامل شرکت ،تنھا
کارخانه توليد شکر در کشور که
بدليل تالشھای پيگير
آنھم
کارگران منجمله اعتصابات
و...تامين اعتبارشده است ،کشت
و صنعت نيشکرھفت تپه می
باشد".
در اين جوابيه آقای رضا رخشان
در رابطه با سياست شناخته شده
ناسيوناليسم بورژوايی ،يعنی
پروتکشنيسم ،داد سخن داده است.
حمايت از توليد داخلى ،ھدف و
وظيفه کارگر نيست .کارگر
ھيچگونه منفعتی در حمايت از
توليد داخلى ندارد .اين بخشی از
بورژوازی است که از
پروتکشنيسم سود می برد و برای

اعمال آن تالش می کند .اين يک
جدال قديمی ميان بخش ھای
مختلف بورژوازی است .بارھا و
بارھا در طول تاريخ طبقه کارگر
قربانی ناسيوناليسم بورژوايی شده
است .شدت کار طاقت فرسا،
شرايط سخت کار ،دستمزدھای
ناچيز و بخور و نمير را بخاطر
"توليد ملی"" ،افتخار ملی" و
"ثروت ملی" به تن خريده است.
اين يک گرايش انحرافی و
بورژوايی است و بايد با قاطعيت
نقد و از صفوف جنبش کارگری
طرد شود .کارگران نبايد نگران
تعرفه ھای گمرکی و غيره باشند.
آنھا کار می کنند و بايد از دستمزد
مکفی و زندگی انسانی برخوردار
باشند .اگر بورژوازی از تامين اين
خواست پايه ای و حداقل کارگران
عاجز است ،کنار برود ،طبقه
کارگر خود کنترل را بدست می
گيرد.
رفرميسم و سرمايه داری دولتی
گرايش رفرميستی درون طبقه
کارگر منجمله سنديکاليسم از
دولتی شدن سرمايه ھا دفاع می
کند .اين گرايش سرمايه داری
دولتی را بعنوان يک ھدف غائی
کارگران قلمداد می کند .تاريخا
سنديکاليسم و سوسيال دموکراسی
ھمدوش و دست در دست يکديگر
در دوجبھه ،يکی در ميان طبقه
کارگر و ديگری در ميان
بورژوازی ،از سرمايه داری
دولتی بعنوان يک گرايش
رفرميستی دفاع کرده اند.
بعالوه جا زدن سرمايه داری
دولتی بجای سوسياليسم در
شوروی و بلوک شرق بمدت 60
سال يک سنت محکم در دفاع از
سرمايه داری دولتی را درون
بورژوازی بوجود آورده است.
بورژوازی ناسيوناليست روسيه
موفق شد با ايجاد سرمايه داری
دولتی و جا زدن آن بعنوان
سوسياليسم و محصول انقالب
کارگری اکتبر ،طبقه کارگر و
زحمتکشان شوروی را چندين دھه

به فداکاری افسانه ای برای
قدرتمندی شوروی وادارد .جنبش
ناسيونال – رفرميسم شوروی به
شکل گيری يک سنت قوی
ناسيونال رفرميست در ميان
بورژوازی و جنبش کارگری بين
المللی دامن زد .لذا سرمايه داری
دولتی توسط اين گرايش بعنوان
يک رفرم مھم و به نفع کارگران
جلوه گر ميشود .جريانات چپ
پوپوليست و سنتی در سطح بين
المللی سرمايه داری دولتی را
عمال بعنوان سوسياليسم معرفی
می کنند .در ميان جنبش چپ
ايران اين يک گرايش کامال حاکم
است ،از راست ترين جناح آن
حزب توده و اکثريت تا جريانات
چپ راديکال ديگر سرمايه داری
دولتی را مترادف با سوسياليسم
می دانند.
از ھمين رو است که گرايشی
درون جنبش کارگری به دفاع از
دولتی شدن واحدھای توليدی بلند
شده است و مبارزه کارگران
برای احقاق حقوق شان را عمال
به طرح خواست دولتی شدن
واحد توليدی گره می زند .اينھا
در مقابل طرح خواست انقالبی
کارگری ،کنترل کارگری توسط
حزب اتحاد کمونيسم کارگری ،به
شکلی ارتجاعی از خواست
دولتی شدن دفاع کرده اند .در اين
زمينه عالوه بر بحث آقای رضا
رخشان که در باال در دفاع از
سازشکاری سنديکا ،دولتی بودن
نيشکر ھفت تپه را ذکر کرده
است ،مورد کارخانه الستيک
البرز را نيز داريم.

کارگران الستيک البرز در چند
ماه اخير يک مبارزه طوالنی
برای دريافت حقوق معوقه خود
سازمان دادند .پس از مدتی اين
کارخانه دولتی شد .در اين ميان
کارگران موفق شدند فقط دو ماه
از ھشت ماه حقوق معوقه خود
را دريافت کنند و سپس منتظر
شدند تا ھيات مديره دولتی به
وعده ھای دولت عمل کند .در
اين ميان برخورد تشکلی که نام
خود را "اتحاديه آزاد کارگران
ايران" گذاشته است به اين واقعه
جالب توجه است.
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اوال بايد گفت که اين "اتحاديه"
يک تشکل توده ای کارگری
نيست .در محيط کار کارگران
تشکيل نشده است .تشکل تعداد
معدودى فعال و کارگران بيکار و
منفرد است که توسط عده ای شکل
گرفته است .از اين نوع نھادھا که
نه تشکل توده ای کارگران اند و نه
تشکالت حزبی ،تعدادی در ايران
تشکيل شده است .بايد به ماھيت و
نقش اين تشکالت در زمان ديگری
پرداخته شود) .ضمنا توجه
خوانندگان را در اين زمينه به
مقاله سياوش دانشور در شماره
 ٧٧نشريه برای يک دنيای بھتر
جلب می کنم (.فقط به اشاره به اين
نکته بسنده ميکنيم که اين تشکالت
عمال به ضرر منافع کارگران
عمل می کنند و موجب تفرقه و
گسترش اختالفات و سکتاريسم
درون جنبش کارگری ھستند.
تا آنجا که به اتحاديه آزاد کارگران
برمی گردد ،وجه تثميه اين نام
معلوم نيست .اتحاديه آزاد چه
صيغه ای است؟ آزاد به چه اشاره
دارد؟ اينھا ھمه سواالتی است که
بايد در جايی ديگر به آن پرداخته
شود .اما از بحث خود دور نشويم.
اين به اصطالح اتحاديه آزاد
کارگران ايران به کارگران
الستيک البرز بخاطر دولتی شدن
کارخانه تبريک گفته است .گويی
با دولتی شدن کارخانه کارگران به
خواست ھايشان خواھند رسيد .اين
گرايش بسيار انحرافی است که
بايد از درون جنبش کارگری طرد
گردد .سرمايه داری دولتی يا
خصوصی مساله و محور
نيست.
کارگران
مبارزات
کارگران با کل اين نظام از اساس
در جنگ اند .آن گرايش و رھبران
عملی کارگری که می کوشند
کارگران را به سربازان مبارزه
برای دولتی کردن سرمايه داری
بدل کنند ،عمال دارند در خدمت
بورژوازی عمل می کنند و منافع
کارگران را قربانی می نمايند.
پراگماتيسم توجيه سازش طبقاتی
آقای رضا رخشان در اين جوابيه
با حرارت بسيار پراگماتيسم را
بعنوان يک روش اصولی و واقع
گرايانه مطرح کرده است .پاسخ
ايشان به مساله

صفحه ٢٠
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يک دنياى بھتر

سنديکاليسم ارگان سازش طبقاتی و
مشاوره به بورژوازی...
شعار "تصرف کارخانه" است که
توسط "کميته ھماھنگى براى
ايجاد تشکل کارگرى" مطرح شده
است .ما در جايی ديگر به نقد اين
شعار آنارکوسنديکاليستی پرداخته
ايم .تصرف تک کارخانه يک
سياست انقالبی و کمونيستی
نيست .طبقه کارگر با اجتماعی
کردن وسايل توليد و مبادله می
تواند حاکميت خود را عملی کند.
کسانی که شعار تصرف کارخانه
ھا را می دھند ،عمال در پوشش
يک ظاھر راديکال کارگران را
در اسارت اين نظام نگاه می
دارند .به پايه ھای نظام کاری
ندارند ،در حاليکه ظاھرا به يک
عمل انقالبی و راديکال فراخوان
می دھند .از اين رو است که اين
شعار را بايد نقد و طرد کرد.
آنارکوسنديکاليسم پاسخ کارگران
نيست .در مقابل سنديکاليسم،
کارگران نبايد آنارکو سنديکاليست
شوند .اين دو گرايش ھر دو به
زيان منافع طبقاتی کارگران
است.

آنچه در شرايط کنونی ميتواند
مطرح و بعنوان يک سياست
انقالبی کارگری کارساز و
پيشبرنده مبارزه طبقه کارگر
باشد ،سياست کنترل کارگری
است که ما آن را مطرح کرده و
در ميان بخش ھايی از جنبش
کارگری نيز با استقبال روبرو
شده است .اما در اينجا فرصت
بحث در اين رابطه نيست) .به
ضميمه نشريه برای يک دنيای
بھتر در رابطه با کنترل کارگری
رجوع کنيد (.قصد ،نقد سياست
رفرميستی ،تقليل گرايانه و
سازشکارانه سنديکاليسم است که
توسط آقای رخشان به روشنی و
با حرارت طرح می شود:

"اما نسخه شما چيست؟ کارگران
با تصرف کارخانه ھا و با ايجاد
شورای کارگری زمام امور را

بدست خويش گيرند .آيا در شرايط
حاضر اين فکرعملی است؟ آيا
بھانه راجھت سرکوب کارگران
فراھم نمی آورد؟ آيا اين انداختن
کارگران دردام ايدئولوژيک نيست؟
آيا پذيرفتنی است به خاطر يک ايده
و خيال ،سنديکا که واقعيت و
خواست کارگران امروزاست را
نفی کرد؟ آيا اين تحميل انديشه
کمونيستی شما برعموم کارگران
نيست؟

مشکل شما اينست که براساس
معيارھا وايدئولوژی جزم گرای
خود ،در مورد جنبش کارگری
قضاوت می کنيد .و ھنوز در خيال
يک ايده مانده ايد .من کارگر اين
چنين نمی خواھم .من بدنبال نابود
کردن و حذف سرمايه دار نيستم.
من بدنبال تسخير جايی ،براندازی
و...نيستم .من جستجوگر حقوق
پايمال شده خويشم .من با ايجاد
تشکل مستقل و قدرتمند ،حق
خويش را می ستانم".

ھمانطور که در باال اشاره شد ،از
مساله "تصرف کارخانه ھا" می
گذريم .آنچه در اين دفاعيه آتشين
از سنديکاليسم برمال می شود جالب
توجه است .آقای رخشان از
حاکميت گرايش انقالبی و راديکال
در ميان کارگران آگاه است .لذا
ابتدا به ساکن به انقالبی گری و
راديکاليسم حمله ور نمی شود .ابتدا
به پراگماتيسم متوسل می شود.
اينگونه وانمود می کند که گويی او
ھم يک انسان راديکال و انقالبی
است ،فقط بخاطر عدم آماده بودن
شرايط ،سنديکاليست شده است .لذا
ابتدا به "عملی نبودن" اشاره می
کند .سپس مساله سرکوب کارگران
را مطرح می کند ،تا کارگران را
از ھر گونه راديکاليسم و انقالبی
گری بترساند و خود را بعنوان يک
رھبر مسئول جلوه گر سازد .اما
جالب اينجا است که ايشان نيز مانند
کليه رھبران رفرميست ،رژيم را

عامل سرکوب کارگران نمی
داند ،بلکه راديکاليسم را بعنوان
عامل اصلی معرفی می کند.
گويی اين تقصير گرايش راديکال
است که برای سرکوب "بھانه"
بدست رژيم می دھد.

ھمين يک پاراگراف کوتاه
خصلت ھای ذاتی سنديکاليسم و
رفرميسم را بعنوان يک سنت
جاافتاده بخوبی نشان می دھد.
آقای رضا رخشان نشان می دھد
که يک رھبر تردست رفرميست
و سنديکاليست است .ايشان در
اين دفاعيه قدم به قدم جلو می
رود و صريحا ضد کمونيسم خود
را آشکار می کند .و در انتھا
رسما و علنا اعالم می کند که
ضد سرمايه و سرمايه داری
نيست .خواھان حذف سرمايه
داری نيست ،بقول خودش
برانداز نيست و فقط ميخواھد
حقوق برای کارگر دريافت کند.
و حق کارگر را ھم البد گرفتن
ذره اى حقوق می داند ،نه بيشتر.

حال پس از بررسی و شکافتن
اين جوابيه ،اگر به بخش اول
صحبت ايشان در مورد نقش
سنديکا در ھماھنگی مبارزه
کارگران بپردازيم ،منظور واقعی
از اين ھماھنگی را درخواھيم
يافت:

"يک چيز ديگر اينکه ،بدنبال
تشکيل سنديکا در دو ماه پيش تا
کنون ،يک نوع ھماھنگی و
انسجامی درروند فعاليت و
حرکت کارگران شکل گرفت که
اگر احيانا در گذشته تکروی ھا
وناھماھنگی ھايی بين کارگران
از نظر تاکتيک حرکت و جنبش
وجود داشت اما اکنون سنديکا،
تکنيک و روش حرکت را با
درک شرايط موجود تعين ميکند.
و اگر قرارباشد اعتصابی رخ
دھد ،سنديکا با درنظرگرفتن
بھترين شرايط ازنظر زمان و
موقعيت به آن اقدام خواھد نمود".

با در نظر گرفتن دفاعيه آتشين
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ايشان از سنديکا و سنديکاليسم در
پايان اين جوابيه ،و در متن سخنان
ايشان در مورد نقش و ھدف
سنديکا ،کامال روشن می شود که
اين ھماھنگی و انسجام در دنيای
واقعی به چه معنا است و در
مواردی که کارگران بخواھند
دست به حرکت راديکال در نفی
سرمايه داری بزنند ،سنديکا در
مقابل اين حرکت کارگران خواھد
ايستاد .زيرا اين "سنديکا است که
روش و تکنيک حرکت را تعين
می کند" اين گفته بسيار گويا و
خصلت نما است .تحميل
بورکراتيسم سنديکايی به کارگران
و سقط و عقيم کردن حرکات
راديکال کارگری ،مقابله با عمل
مستقيم کارگری و ضديت با اعمال
اراده جمعی کارگران از خواص
ديگر سنديکاليسم است .الحق که
آقای رضا رخشان در اين جوابيه
کوتاه چه روشن و شفاف تمام
خصائص سنديکاليسم را برمال
کرده است.

ما در عين حالی که از ھر ح رک ت
ک ارگ ران ب رای تش ک ل و ات ح اد
استقبال می کنيم ،ب ا ن ق د ق اط ع ان ه
سنديکاليسم بعنوان يک خ ط مش ى
می کوشيم فعالي ن ک ارگ ری را ب ه
م ع ض الت و ض رب ات ی ک ه
سنديکاليسم به جنبش طبق ه ک ارگ ر
وارد می آورد ،آگاه نمائيم .تشک ي ل
مجامع عمومی ک ارگ ری در ک ل ي ه
واحدھای ت ول ي دی ،اس اس و پ اي ه
تش ک الت ت وده ای رادي ک ال
کارگری است .ما طبقه ک ارگ ر را
فرا می خوانيم تا با تشکيل م ج ام ع
عمومی و تبديل آن ب ه ي ک س ن ت
پ اي دار ک ارگ ری ،ش رک ت ت وده
کارگران در مبارزه ،اع م ال ن ظ ر
جمعی کارگران و حرکت راديک ال
کارگران را ت ام ي ن ن م اي ن د .ط ب ق ه
ک ارگ ر ج دال ی آش ت ی ن اپ ذي ر ب ا
س رم اي ه و س رم اي ه داری دارد.
تالش برای صلح و آشتی م ي ان دو
طبقه اصلی ،تالشی ج ھ ت ع ک س
منافع طبقه کارگر اس ت .ک ارگ ران
به تشکيل ارگان ھای آشتی طبقاتی
و مش اوره دادن ب ه ب ورژوازی و
دولت نياز ن دارن د .ک ارگ ران ب اي د
تش ک الت ت وده ای خ ود ب رای
پيشبرد مب ارزه ش ان ب رای ت ام ي ن
يک زندگی انسانی را برپا دارند.
***
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کمونيسم طبقه کارگر
و آينده بشريت
سياوش دانشور
اگر نامى شايسته سال ٢٠٠٩
باشد" ،سال خونين" است .دستکم
يکى از دولتھاى سرمايه دارى
عميقا مرتجع و نژادپرست و
مذھبى ،اسرائيل ،روزھاى پايانى
سال  ٢٠٠٨را که سنتا مردم دنيا
به استقبال سال جديد و نفس
کشيدن و استراحتى از يکسال کار
و مشقت ميروند ،با بمب و
موشک و سبعيت عليه مردم
بيدفاع فلسطين و بجا گذاشتن تلى
از اجساد و ويرانى به سال
 ٢٠٠٩وصل کرد .بشريت
آزاديخواه جھان در روزھاى
آغازين سال جديد شاھد لت و پار
شدن کودکان و زنان و مردم
سيويل در فلسطين است .ھر کسى
که يک ذره انسانيت در وجودش
باقى مانده و توسط دستگاه جھنمى
تبليغات بورژوائى تماما مسخ
نشده است ،به اين دنيا و ارزشھا
و نظم سرمايه و دمکراسى منحط
بمب و موشک تف ميکند.
جنايت در فلسطين نه اول بار
است و نه با وجود نيروھاى
موجود در دو طرف جدال آخرين
بار خواھد بود .اين مردم شش
دھه است که کشته ميشوند،
سرکوب ميشوند ،و به اشکالى که
تنھا در مخيله بيمار جنايتکاران
بورژوا پيدا ميشود دست جمعى
مجازات ميشوند .فلسطين يکى از
قديمى ترين و معرفه ترين مسائل
ملى تاکنون الينحل است .براى
طبقه کارگر در اسرائيل و
فلسطين و دنيا ،حل فورى اين
موضوع اھميت چند جانبه دارد.
در درجه اول بايد به رنج و درد
و زخمى قديمى که منشا ايجاد
نفرت ملى و قومى و مذھبى است
و زندگى ميليونھا انسان را به
جھنم تبديل کرده است فورا پايان
داده شود .مسئله ديگر نفس وجود
اين مسئله و تاثيرات مخرب آن
سر راه بسط مبارزه طبقاتى و
وحدت طبقه کارگر در اسرائيل و
فلسطين و کشورھاى منطقه است.
و
سوسياليسم
پيشروى
در
کارگرى
آزاديخواھى

خاورميانه در مقابل خيل نيروھاى
متفرقه مرتجع بورژوائى و آدمکش
در گرو حل معضالت کليدى
موجود منطقه از جمله حل مسئله
فلسطين است.
سال  ٢٠٠٩درعين حال ادامه
تحوالت مھم جھانى خواھد بود.
رويدادھاى مھمى مانند بحران
اقتصادى جھان سرمايه دارى،
شکست استراتژى نظم نوينى
آمريکا و خط محافظه کارى جديد،
صفبنديھاى جديد جھانى ،سقوط و
زير سوال رفتن وسيع الگوھاى
مسلط دو دھه گذشته و سنگرھاى
فکرى و سياسى بدست آمده بعد از
فروپاشى بلوک شرق ،ناتوانى
سرمايه دارى امروز در تھيه نان و
معيشت اوليه مردم و پديده موج
گرسنگى نوين در جھان ،معتبر
شدن مارکس و نقد مارکسى جامعه
طبقاتى و باز شدن افق سوسياليستى
طبقه کارگر ،و تحرک کارگرى در
کشورھاى مختلف سرنوشت
بشريت و آينده را بشدت باز گذاشته
است.
کمونيسم کارگرى در تحليلھاى پايه
اى خود قبلتر و ھمينطور با بحران
اقتصادى اخير براين نکته تاکيد
داشته که تحرک کارگرى در مقابل
موج تعرض جديد بورژوازى در
خود کشورھاى غربى اجتناب
ناپذير است .اينکه سرنوشت اين
اعتراضات به چه نتيجه اى منجر
خواھد شد تماما در گرو آمادگى و
تامين ملزومات پيروزى است .اما
واکنش طبقه کارگر به اين اوضاع
و دفاع از خود امرى بديھى و
روشن و امروز اثبات شده است.
رويدادھاى يونان که رسانه ھاى
نوکر به شرم آورترين شکلى آن را
سانسور ميکنند تنھا يک نمونه
است .اتفاقات ايتاليا و مجارستان و
اتفاقات مشابه ديگر نمونه ھاى
ديگرند .ريختن جوانان در ايسلند
به ايستگاه تلويزيونى و کتک زدن
سران احزاب چپ و راست که
مشغول بحث اند مورد بامزه و

ھشدار دھنده ديگرى است .اعالم
اعتصاب عمومى کارگران
فرانسه در روز  ٢٩ژانويه
آخرين خبر است .دنياى امروز
دنياى اتفاقات و رويدادھاى "غير
مترقبه" است .دنياى "ثبات و
آرامش" نيست .مھارھا از ھر
سو شل شده اند ،ارزشھاى مسلط
پيشين فرو ريخته اند ،ناامنى
سياسى و اقتصادى مزمن به وجه
الينفک زندگى صدھا ميليون
کارگر و مردم محروم تبديل شده
است گرسنگى در جھانى که
غرق ثروت است بيداد ميکند.
وضعيت امروز بيش از ھر
زمان بيان آن جمله نغز و
معروف مارکس است که
کارگران "چيزى براى از دست
دادن ندارند"!
يک موج جديد چپ گرائى که
ويژگى آن مخالفت با دم و
دستگاه دولتى و قانونگرائى
ليبرالى است در راه است و
طليعه ھاى آنرا ميتوان ديد .اين
چپگرائى جديد محصول غور و
تفحص تئوريک در عقايد و
مکاتب نيست ،يک چرخش
اجتماعى و محصول بى اعتبارى
عمومى سرمايه دارى است.
وضعيت از ھر سو در دوره
امروز دولبه است .جناحھاى چپ
و راست بورژوازى و دولتھاى
سرمايه دارى بيش از ھر زمان
يک پالتفرم واحد دارند :حمله به
معيشت طبقه کارگر و گرسنه و
بيحقوق تر کردن توده کارکن.
برخالف بسيارى از تحليلھاى
سطحى شرايط امروز ابدا ميدانى
براى سوسيال دمکراسى و جناح
چپ و مرکز بورژوازى در
يکدوره قابل پيش بينى باز
نميکند .چرخش موقتى کل
بورژوازى براى کشيدن افسار
بازار متکى بر يک پالتفرم رفاه
نسبى شھروندان نيست .ما شاھد
بازگشت به مدل کينزى نخواھيم
بود .لذا بسرعت چپ و راست
طبقه حاکم چھره يکسان شان
براى طبقه کارگر عيانتر ميشود.
دراين اوضاع جريانات فاشيستى
و ناسيوناليستھاى طوق نيرو
جذب ميکنند .در قطب مقابل ،در
اردوى طبقه کارگر ،سنديکاليسم
و خط سنتى رفرميستى ،ھمراه با
جناح چپ طبقه حاکم ،بسرعت
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ناتوانى خود را در نمايندگى
اعتراض قانونى و "صنفى"
کارگران عريانتر ميکند .اين خط
عمل مستقيم و راديکال کارگرى
است که ظرفيت جذب نيرو دارد و
ميتواند پرچمدار اعتراضات عليه
طبقه حاکمه و دولتھايشان شود.
چپگرائى جديد سايه ابھامات و
ديدگاھھاى سنتى و بى افق پيشين
را باخود ھمراه خواھد داشت .اما
قبل از اينکه مبارزه فکرى ھموار
کننده مسير سياسى کمونيسم
راديکال و کارگرى باشد اين
الگوھاى سياسى اند که ميتوانند
بسرعت فراگير شوند و بيان مسلط
نظرى پيدا کنند .دنياى امروز در
متن بحران عميق اقتصادى و
پيامدھاى آن ،دنياى رودروئى
جنبشھاى کالسيک طبقاتى براى
تعيين مسير آينده است.
آيا کشتار مردم فلسطين توسط
دولت جنايتکار اسرائيل ،مستقل از
سابقه و تداوم موضوع و درد
تاريخى مردم اين منطقه ،اشانتيون
راه حل جنگى و عمليات وسيع تر
"سرب مذاب" بورژوازى براى
مقابله با بحران است؟ آيا سايه شوم
جنگ بار ديگر در مناطق مھم و
بحرانى جھان به نيروى محرکه
روياروئى ھاى جھانى براى حل و
فصل مسائل بنيادى تر و به اين
اعتبار مقابله با دورنماى
اعتراضات راديکال و انقالبى
کارگرى تبديل خواھد شد؟ سياست
را با پيشگوئى نميتوان توضيح داد
اما يک مسئله روشن است:
بورژوازى ظرفيت ھر جنايتى را
دارد .يک ذره دراين مورد نبايد
توھم داشت .ھمين دمکراتھاى
متشخص پارلمانى اگر منافع طبقه
شان اقتضا کند روز خودش ھر
کدام يک ھيتلر بالقوه اند .توھم
بسيار کشنده اى خواھد بود که
حاشيه شدن راست افراطى در
آمريکا و بى اعتبارى اين خط در
جھان راه آرامش و تامين حقوق
نسبى شھروندان و طبقه کارگر را
ھموار خواھد کرد.
آينده طبقه کارگر و به اين اعتبار
آينده بشريت از مسير مبارزه
سوسياليستى در تقابل با کل کمپ
بورژوازى ميگذرد.
صفحه ٢٢
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کمونيسم طبقه
کارگر
و آينده بشريت...
آينده نانوشته است و تاريخ را
مانند ھميشه جدال طبقاتى ورق
ميزند .پيروزى و شکست ،ھر
دو ،محتمل اند .بيش از ھر زمان
آينده بشريت در گرو عروج
کمونيسم طبقه کارگر است .آينده
درگرو اينست که کمونيسم
راديکال کارگرى الگوئى بدست
دھد .در گرو اينست که در يکى
از کشورھاى مھم جھان سنت
اعتراض راديکال کارگرى مدل
مقابله با بورژوازى را بدست
دھد .آينده ،اگر قرار است
ھرگوشه دنيا سرنوشت کودکان
فلسطينى را پيدا نکند ،درگرو
عقب راندن و بزير کشيدن نظم
ارتجاع بورژوائى است .طبقه
کارگر و کمونيسم در يکى از
مھمترين دوره ھاى سرنوشت
ساز بشريت معاصر ميتواند و
بايد نقش ايفا کند .مھمترين کار
کمونيسم مارکسى و کارگرى
تبئين استراتژى پيروزى و تامين
ملزومات پيروزى است .به قول
کارگران راديکال يونان؛ يا ما
آينده و سرنوشت خود را تعيين
خواھيم کرد و يا آنرا برايمان رقم
خواھند زد .دوره ،دوره
انتخابھاى سرنوشت ساز و
پراتيک گسترده و متشکل
کمونيستى است* .

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

يک دنياى بھتر

مقابله با بيسوادى و تجربه کوبا
على طاھرى
واقعيت اينست که کوبا به ھمان
اندازه که نسيمى از انديشه
سوسياليستى در آن وزيده است ،از
نظر ھمه شاخصھاى تمدن انسانى،
از سواد تا حرمت شخصى و حتى
دخالت مردم در زندگى سياسى،
ميتواند يک مدل آرمانى براى خود
جامعه آمريکا باشد.
منصور حکمت
گزارش دکتر لونرزتو از پيکار با
بی سوادی در کوبا:
به مناسبت پنجاھمين سالگرد
انقالب کوبا
ھفته گذشته مصادف بود با
پنجاھمين سالگرد انقالب کوبا.
برای کمونيسم کارگری البته
انقالب کوبا و خط مشى کاستريسم
نه الگو است و نه معادل
سوسياليسم .اين ديدگاه غير
کارگرى و کمونيستى مدتھاست نقد
شده است و خط مشى چريکى در
ھمان آمريکای التين مدتھاست از
اعتبار افتاده است .آنچه که مورد
مراجعه در اين يادداشت است
امکان برخوردارى از درمان
رايگان و تحصيل رايگان و
مشخصا تجربه مقابله با بيسوادى
است .کوبا زير فشار تحريم
مشکالت کم ندارد اما دراين زمينه
ھا پيشرويھائى داشته است که
ھمين امروز در قرن بيست و يکم
در آمريکا و اروپا جزو آرزوھای
برآورده نشده طبقه کارگر است .به
اين مناسبت تکه کوتاھی از
گزارش دکتر لورنزتو در که در
سال  1965در  67نسخه در تھران
به چاپ رسيد را منتشر می کنيم:

امروز طبقه کارگر عليه
سرمايه دارى است.
يک دنياى بھتر برنامه
حکومت کارگرى براى
آزادى جامعه است!

يکی از اقداماتی که در راس کار
انقالبيون کوبا قرار گرفت مبارزه
با بی سوادی در اين کشور بود.
کسانی که با تاريخ سواد آموزی
آشنايی ندارند ممکن است سوال
کنند آيا اين امر منحصر به فرد فقط
در کوبا رخ داده يا در کشورھای
ديگر ھم به انجام رسيده است؟

در سال  1965يونسکو اجرای
 12پروژه بزرگ و ھشت پروژه
کوچکتر را در  18کشور جھان
سوم اعالم کرد .از اين پروژه ھا
 11پروژه به مرحله عمل درآمد.
اما طبق آمار تماما با شکست
روبرو شد .در مکزيک نيز
کوشش ھايی بعمل آمده بود اما
ھمگی با شکست روبرو شد.
خود يونسکو در سال 1976
اعالم کرد برای اجرای اين
پروژه  32ميليون دالر بودجه
تلف کرده است .اما در کوبا
داستان از قرار ديگری بود .با
تمام کمبودھا کوبا تقريبا کشوری
در دنيای آنروز بود که اين
پروژه را با کيفيت به انجام
رسانده بود .متعاقب اين امر
يونسکو سال  1964دکتر
لونرزتو کارشناس ايتاليايی
االصل را مامور تحقيق در اين
زمينه کرد .اين گزارش به سه
انگليسی،
فرانسه،
زبان
اسپانيولی در سال  1965منتشر
شد.
در اين راستا مبارزه با بی
سوادی به سه مرحله تاريخی
تقسيم می شود :مرحله اول
متعلق به شخصی مذھبی به نام
لوباک که در فيليپين انجام داد و
با بن بست روبرو شد .مرحله
دوم کاری است که به لنين نسبت
داده می شود و بعد از پيروزی
انقالب اکتبر در روسيه انجام
گرفت .مرحله سوم با عنوان
تحصيل برای امروزی شدن
متعلق به تجربه کوبا است .البته
ھيچگاه گزارش لورنرزتو از
سوی يونسکو چاپ نشد .چرا که
لورنزتو تنھا راه پيشرفت چنين
پروژه ای را ھماھنگی با
تغييرات اقتصادی و وضع
زندگی مردم ممکن می دانست.
يونسکو حتی درخواست کوبا
برای پخش نسخه ھائی از اين
گزارش ميان محققين در
کنفرانس پيکار جھانی با بی
سوادی در  1965در تھران را
رد کرد.
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در پروژه ھايی که يونسکو آن را
پيش می برد احتمال  80درصد
شکست وجود داشت .پنجاه درصد
شرکت کنندگان بعد از يک سال
ھمه چيز را فراموش ميکردند.
فقط  10درصد آنچه را که فرا
ميگرفتند به کار می بستند و
فراموش نميکردند .لورنزو معتقد
بود که دليل شکست برنامه ھای
يونسکو تمرکز بر مقوالتی غير
اصولی بوده است .بعد از گزارش
لورنزتو مصاحبه ده ساعته ای با
فرار يکی از مسئولين اين پروژه
در کوبا انجام گرفت.
سر دبير يک روزنامه آمريکايی
از اين مسئول کوبايی پرسيده بود
که جدا از ھزينه ھای انسانی چقدر
پول صرف اين پروژه کرديد:
 در کوبا تھيه ترازنامه مطرحنيست .ولی می دانيم چندين ميليون
پزو برای تھيه کتابھا و خرج
سپاھيان و تامين اياب و ذھاب و
ھزينه ھای بھداشتی صرف گرديد.
اگر جنبه ھای انسانی قضايا را
کنار بگذاريم درصد قابل توجھی
از کل مخارج را خانواده ھای
سپاھيان با تامين وجوه الزم برای
مسافرت و جبران کمبود مواد
غذايی ناشی از فقر مردم تامين
ساختند .ارقام و اعدادی برای
ارائه ندارم .ميليون ھا پزو در
مرحله اوليه خرج شد .اعزام
پزشکان به منظور مراقبت و حفظ
سالمتی سپاھيان به دھات ،تھيه و
توزيع  177ھزار عينک برای
محتاجان ،پرداخت حقوق عادی
پنج ھزار معلم حرفه ای،
خريداری  9ھزار توری يونيفورم
و تختخواب ھمه مستلزم مبالغی
بود که در  127شھر کوبا مقداری
از آنھا را به عھده گرفتند .اين کار
را در زمانی کرديم که ھنوز در
اوج مشکالت سياسی داخلی بوديم.
جواب آقای سر دبير را به اين
صورت می دھم اگر ھمه چيز را
بخواھيد با دالر و پول ارزيابی
کنيد در اموری مانند مبارزه با
بيسوادی در کوبا موفق نخواھيد
شد .ارزش سعی و کوشش و
فداکاری در بعضی از امور را
نمی توان با دالر تعيين کرد! *

يک دنياى بھتر

صفحه ٢٣

تروريسم عليه رھبران کارگری محکوم است
در يونان به يک رھبر کارگری اسيد پاشيدند!
عده ای ناشناس نيمه شب  22دسامبر به کنستانتينا کونه وا،
دبير کل اتحاديه کارگران نظافت کار و خانگی آتيکا ،در
مقابل خانه اش در آتن ،حمله ور شدند و به صورت ،سر و
شانه او اسيد پاشيدند .کنستانتينا بالفاصله به بيمارستان انتقال
يافت .طبق اخبار رسيده ،حال وی بسيار وخيم است .دکترھا
در وھله اول برای حفظ جان او تالش می کنند و سپس
خواھند کوشيد که فونکسيون ھای اوليه بدنش را ترميم کنند.
يک چشم کنستانتينا کور شده است ولی ھنوز شانس برای
حفظ بينايی چشم ديگرش موجود است.
 1700کارگری که در اين اتحاديه عضو ھستند در شرايط
بسيار سختی کار می کنند و از ھر نوع امنيت شغلی محروم
اند .بزرگترين کارفرمای اين بخش ،مقاطعه کاری است که
 900کارگر در استخدام خود دارد و با کمپانی ھای بزرگ،
از جمله سيستم قطار شھری قرارداد دارد .طبق شکايات
متعدد اتحاديه ،اين مقاطعه کار قوانين ساعت کار را زير پا
می گذارد و حق بيمه کارگران را به جيب می زند.
کارفرمايان با استفاده از ارعاب می کوشند کارگران را به
کار تحت اين شرايط وادار کنند .کليه اعضای ھيات مديره
اتحاديه توسط کارفرمايان تھديد شده اند .اتحاديه ديگری نيز
در اين بخش وجود دارد که به کارفرمايان نزديک است و از
منافع آنھا دفاع می کند .اتحاديه تاکنون بارھا در مورد شرايط
کار ،خالف کاری ھای کارفرمايان و روش ھای ارعاب آنھا
به وزارت کار ،بخش بازرسی کار و ساير ارگان ھای ذيربط
شکايت کرده است ،اما ھيچ نتيجه ای عايدش نشده است.
با توجه به سابقه شرايط و تھديدات کارفرما ،اتحاديه اعالم
کرده است که اين جنايت ھولناک توسط عاملين کارفرمايان
انجام گرفته است .حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين جنايت
وحشيانه را قاطعانه محکوم می کند و سازمان ھای کارگری
و انسان دوست در يونان و جھان را فرا می خواند تا دولت را
برای دستگيری و مجازات عاملين اين جنايت تحت فشار
گذارند و اعمال خشونت و جنايت عليه رھبران کارگری را
شديدا محکوم کنند .استفاده از ترور و ارعاب عليه رھبران و
فعالين کارگری يکی از شيوه ھای قديمی و شناخته شده
سرمايه داران ،دولت و عوامل آن است .اکنون که بحرانی
عميق کل نظام جھانی سرمايه را در بر گرفته است ،ما شاھد
استفاده وسيعتر از چنين روش ھای جنايتکارانه خواھيم بود.
يک ھمبستگی بين المللی کارگری و کمونيستی عليه اين
شرايط کامال مبرم و ضروری است .بايد قاطعانه عليه جنايات
سرمايه عليه کارگران بايستيم.
زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگری!
مرگ بر سرمايه داری ،زنده باد سوسياليسم
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 26دسامبر 2008
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اخراج کارکنان
ثبت اسناد جنوب تھران!
بنا به خبر دريافتى ،امروز دوشنبه  16/10/87تعداد  15نفر از کارکنان زن
قراردادی اداره ثبت اسناد جنوب تھران واقع در خيابان شيخ ھادی – جمھوری از
کار اخراج شدند .ھريک از اين کارمندان قراردادی داری  1تا  3سال سابقه کار با
پايه دستمزد  240ھزار تومانی داشته اند.
الزم به ياد آوری است بيشتر اين کارمندان زن اخراجی با اين دستمزدھای ناچيز
سرپرست خانوار نيز بوده اند که ھم اکنون با از دست دادن کارشان زندگی خود و
خانواده ھای محرومشان ھر چه بيشتر در جھنم اضطراب از آينده فقر و محروميت
روز افزون فرو رفته است .عبدی رييس ثبت اسناد جنوب تھران در جواب
اعتراض کارمندان اخراجی گفته است" :من ھيچ کاره ام ،ما موظفيم قانون را اجرا
کنيم!" يکی از کارمندان اخراجی با عصبانيت ميگفت :اين چه قانونی است که
زندگی ما را به نيستی و نابودی ميکشاند؟ آيا قانون برای آخوندھای مفتخور ھم
ھمين طور اجرا می شود؟
"قانون" و اجراى آن دراين اوضاع چيزى جز کاھش ھزينه ھاى سرمايه داران و
دولت شان نيست .دراين اوضاع وخيم اقتصادى بيشتر از ھر زمان قانون حکم
ميکند که کارگران و اقشار کم درآمد را با عناوين مختلف بچالنند .قانون در جامعه
سرمايه دارى ھمواره بيان حقوقى منفعت طبقه حاکمه است و دولت و طيف انگلى
رئيس و روسا مجرى و سگ پاسبان آنست .اين قوانين را ميتوان تغيير داد و جارو
کرد .کارگران و مردم زحمتکش نه منفعتى در وجود اين قوانين دارند ،نه در
تصويب آن نقشى داشته اند و نه موظف به اجراى آن ھستند .مبارزه کارگرى و
آزادمنشانه دقيقا برسر تغيير اين قوانين ارتجاعى به نفع اکثريت کارکن است.
قوانينى که ھر روز و ھر لحظه با منفعت اکثريت عظيمى در تناقض قرار ميگيرند
تنھا بايد ھمراه با مجرى و قانونگذار و مدافعين اش جارو شوند.
 ١۶ديماه  ۵ – ١٣٧٨ژانويه ٢٠٠٩

حجاب اسالمى و نسل جديد؛
بدون شرح!

يک دنياى بھتر
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پايان اعتصاب کارگران نازنخ و فرنخ
رنجنامه کارگران
بنا به گزارش دريافتى ،امروز
دوشنبه  ٩ديماه کارگران نازنخ و
فرنخ قزوين به اعتصاب خود
پايان دادند .کارگران ميگويند
سالھاست حقوقشان را باز زور
از حلقوم کارفرماھا بيرون
ميکشند .اين دو کارخانه زمانى
يک کارخانه بود که با مرگ
صاحب آن به دو فرزندش رسيد و
با ديوارى از ھم جدا ميشود.
معموال احضار و تھديد و اخراج
کارگران در ھر دور اعتراضات
شدت گرفته است اما صداى
کارگران اين دو مرکز ھمراه با
خانواده ھايشان ھمچنان بلند بوده
است .يکى از کارگران ميگويد
اين دولت پاسدار سرمايه داران
است .سالھا کودکان ما در
محروميت زندگى کردند و ھنوز
در محروميت زندگى ميکنند.
معموال اعتراضات ما با يک
پاسخ از طرف کارفرماھا روبرو
ميشود" :مگر ما مال کسى را
خورديم ،چرا آبروى ما را
ميبريد؟ چرا اعتراض ميکنيد؟
چرا به خيابان مى آئيد؟" اينھا
حرفھاى کارفرما است .ھمراه اين
فرمايشات اسامى چند کارگر را
ميخوانند و به اداره کار معرفى
ميکنند" .اينھا اخالل گر ھستند!
اينھا باعث شلوغى کارخانه
ھستند!" سياه روى سفيد اينھا را
قيد کردند که حتى کارگران
اخراجى از بيمه بيکارى ھم
محروم شوند!
اين يک بخش قضيه است .طرف
ديگر پاسخھاى کارگران است به
مديريت و استاندار و مسئولين در
تھران .ماه گذشته کارگران اين دو
مرکز به تھران رفتند و با
مسئولين مذاکره کردند .آنھا ھم
وعده سرخرمن دادند و ھر بار با
وعده کارگران را به خانه
فرستادند .کارگران بارھا ھمراه
خانواده ھا تجمع کردند و اعالم
کردند که ما چيزى بجز حقوق
ھاى معوقه خود را نميخواھيم.
چرا اعتراض ما به نپرداختن

حقوقھاى معوقه "آبروى شما
سرمايه داران را ميبرد؟" چرا
وقتى ما پول شھريه مھد کودک را
نداريم و بچه ھاى ما را از مھد
کودک بيرون ميکنند آبروى ما
نميرود؟ چطور بايد به کودک  ۵يا
 ۶ساله خود توضيح بدھيم پول
نداريم شھريه بدھيم؟
برخى از کارگران  ٢ماه و برخى
 ٣ماه حقوق معوقه شان را نگرفتند
اما ھنوز حقوق  ٣ماه بيشتر
کارگران پرداخت نشده است .اين
اعتصاب براى پرداخت و گرفتن
اين حقوق  ٣ماھه بود .کارفرماھا،
مديريت ،اداره کار ،استاندارى و
مسئولين در تھران از اينکه
وضعيت اقتصادى خراب است و
وضع بازار خراب است ،صحبت
ميکنند و اينھا را دالئلى براى
پرداخت نکردن حقوقھاى ما عنوان
ميکنند .نماينده ھاى ما را دستگير و
احضار کردند و اداره کار را از
پرداخت بيمه بيکارى منع کردند.
آنھا را "اخالل گر و ضد انقالب"
ناميدند!
ولى کسى نيست بگويد ھمين
سرمايه داران و صاحبان کارخانه
ھا با ميلياردھا پول و وام که
ميگيرند و قرار است با آن سرمايه
گذارى کنند و شرکتھا را راه
بياندازند چکار کردند؟ آنھا پولھا را
ميبرند و در کشورھاى ھمسايه
سرمايه گذارى ميکنند و پشت ھفت
پشت شان را بستند و جواب کسى
را ھم نميدھند .ھمه شان ھم از
خودشان ھستند و مشغول بچاپ
بچاپ .ولى کارگرى که شش ماه
حقوق نگرفته را "اخالل گر" و
"ضد انقالب" مينامند و ميبرند
شکنجه ميکنند .ھمين ماه گذشته چند
نفر از کارگران را بردند و نه تنھا
خودشان بلکه خانواده ھايشان را ھم
تھديد کردند که ساکت شوند .با اين
تھديدھا ھدفشان اينست که ھمه ما
را ساکت کنند .سياست دولت وعده
دادن است و امروز ھم در مذاکرات
باز وعده دادند .باز گفتند "ملت و
نظام در خطر است ،اقتصاد کشور
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خراب است ،صنايع نساجى
سوددھى نداشته!" ميگويند
منتظر باشيد که نھايتا يکسال
ديگر ميتوانيم اينجا را سرپا
نگھداريم .بما ميگويند "خوب
کار کنيد ،توليد بيشتر داشته
باشيد ،اضافه کارى کنيد ،تا
پانزده روز ديگر حقوقھاى
معوقه را پرداخت ميکنيم!"
امروز به اعتراض خود پايان
داديم .اما خود ما ھم ميدانيم که
اينھا تنھا وعده است .اين دو
مرکز زمانى بيش از ۴٠٠٠
کارگر داشت حاال در يکى حدود
 ٣٠٠کارگر و در ديگرى تقريبا
 ۴٣٠کارگر باقى مانده است.
ھمه ھم سابقه کار باالتر از ١٨
سال دارند .کارگران اينجا قبال
بخاطر تھديدھا مجبور بودند

کوتاه بيايند چرا که آرزو دارند که
سابقه کارشان تمام شود و بعد از
 ٢٠سال بازنشسته شوند .بسيارى
از کارگران دراين مرکز و طى
اين سالھا از بس اعتراض و
اعتصاب کردند خسته شدند و خود
را بازخريد کردند .حقوقھا اينجا
رسما ھر چھار ماه يکبار داده
ميشود و آنھم با اعتراض کردن و
به خيابان آمدن .اين معضالت
کارگران را دلسرد ميکند ،خيلى
اوقات نمايندگانشان تنھا ميمانند.
دستگيريھاى مرتب و تھديدھا
باعث عقب نشينى کارگران ميشود
اما باز ھم بايد بيرون آمد و قبول
کرد و گرنه از حقوق خبرى
نيست* .
 ٩ديماه  ٢٩ – ١٣٧٨دسامبر ٢٠٠٨

پخش اسناد حزب
در مشھد و کرج
بنا به گزارش دريافتى ،روزھاى  ١٠و  ١١ديماه تيمى از فعالين حزب
در مشھد دھھا نسخه از بيانيه حزب در باره "عليه سياست انجماد
دستمزدھا بايستيم" را در مناطق قاسم آباد و آزادشھر در خيابانھاى
حجاب و معلم توزيع کردند.
ھمينطور يکشنبه گذشته  ٩ديماه توسط فعالين حزب در کرج دھھا
نسخه از قطعنامه حزب با عنوان "عليه گرانى و فقر ،وظايف فورى
کمونيسم و طبقه کارگر" در محالت کارگرى نشين توزيع گرديد.
توزيع ادبيات و سياستھاى روز حزب در ميان کارگران و محافل
کارگرى يکى از اولويتھاى فعاليت حزب و کار کمونيستى است .حزب
ضمن تاکيد بر ھوشيارى کامل فعالين در مقابل تله ھاى امنيتى به
گسترش با برنامه و موثر توزيع ادبيات کمونيستى کارگرى به طرق
مختلف تاکيد ميکند.
رفقا خسته نباشيد.
 ١۵ديماه  ۴ – ١٣٧٨ژانويه ٢٠٠٩

آثار منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند،
منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است.
http://hekmat.public-archive.net/
www.m-hekmat.com/
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ستون آخر ...
انتظار ديگری از مردمی داشته باشد که خانه و زندگی شان
مورد تعرض تروريستی حماس قرار گرفته است؟ "طبيعی
ترين"" ،اوليه ترين" انتظارات ميتوانست تامين کننده اھداف
خبرنگار سی ان ان باشد.
اما ھمه چيز بر خالف انتظار پيش رفت .دختر جوان با نتی
متفاوت و به گونه ای ديگر شروع به صحبت کرد .از قطع
جنگ و بمبارانھا ،از کشته شدن انسانھای بيگناه در آنسوی
مرز! خبرنگار که دست پاچه شده بود با تعجب پرسيد مگر
خانه شما چند لحظه پيش مورد حمله راکت قرار نگرفت؟
مگر امکان نداشت کشته شويد؟ دختر جوان با تائيد گفت.
آری و ادامه داد ،اما من زنده ام .وليکن در آن طرف
وضعيت به گونه ديگری است .اصرار خبرنگار دختر
جوان را بيشتر به حرف آورد .من دستگاه آژير خطر دارم.
ميتوانم به پناھگاه بروم .سرپناھی دارم .امکانات وسيعی
برای حفظ خود دارم .اما مردم آنطرف چنين امکانی ندارند.
تمام ذھن و توجه دختر جوان متوجه "مردم طرف ديگر"
بود .خبرنگار امکانی برای ماستمالی کردن آنچه گفته شده
بود نداشت .فقط اضافه کرد .البته اين دختر جوان قبول دارد
که چنين موضعی در "اقليت" است .و تالش کرد که با اين
جمله گريبان خود را خالص کند و شغل نه چندان
شرافتمندانه خود را با تاکيد بر اينکه "انسانيت در اقليت
است" ،برای امروز به پايان برساند.
سخنان دختر جوان بيانگر روحيه عميق انسانی بود .تحت
تاثير تبليغات جنگی دستگاه اسرائيل قرار نگرفته بود .ھر
دو سوی خشونت را نقد ميکرد .توھمی به حماس نداشت.
تاکيدش اما روشن بود .دلش پيش مردم بی دفاع غزه بود.
پيامش روشن بود .انسانيت نمرده است .انسانيت زنده است.
اين ھمان روحيه عميق انسانی است که پس از فاجعه ١١
سپتامبر در آمريکا گوشه ھای بسياری از آن را مشاھده
کرديم .مردمی که عليرغم قربانی شدن بيش از  ٣٠٠٠تن
از عزيزان خود ،نگران سياست انتقام جويانه دولت
"خودی" در کشتار مردم در افغانستان بودند.
جنايت در فلسطين بار ديگر نقش رسانه ھای غربی را در
به انقياد در آوردن افکار عمومی نشان ميدھد .جنگ رسانه
ھا ،جنگ بر سر افکار عمومی ،گوشه ای از جنگی است
که در جريان است .پيدايش پيچيده ترين وسايل ارتباط
جمعی و شبکه ھای تلويزيونی و خبری در دست طبقه
حاکمه به يک ماشين عظيم سوء اطالعات و تحميل عقايد
ارتجاعی در ابعاد عظيم جھانی تبديل شده است .تصاوير
گوياترند .دولت اسرائيل از حضور خبرنگاران بين المللی
در غزه جلوگيری ميکند .اين سياست گوشه ای از تالش در
جلوگيری از گسترش حقايق جنايت جنگی ای است که ھم
اکنون در غزه در جريان است .برای ما مبارزه عليه افکار
و آراء و اخالقيات ارتجاعی حاکم بر جامعه يک بعد
ھميشگی مبارزه طبقاتی و يک وظيفه خطير جنبش
کمونيستی کارگری است .در اين جنگ بايد پيروز شد!*

يک دنياى بھتر
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گپی خودمانی به بھانه سال نو!
شراره نورى
در اين چند روزه از بسياری از
دوستان و رفقای دور و نزديک پيام
تبريک دريافت کردم .ھر بار با شنيدن
پيام تبريک از کسی مکثی کوتاه کردم،
احساس خالء و گيجی به جای پاسخ به
ھمه عزيزان بھم دست داد .اما چرا؟
سالی تمام شد .سالی با ھمه سياھی،
سرکوب مردم و طبقه محروم در سطح
دنيا و به طريق اولی در ايران تمام شد.
جنگ دو قطب تروريستی ،اسالم
سياسى و ميليتاريسم دولتى چندين ھزار
انسان را نابود و تعداد بيشترى را بی
سرپناه کرد .عده زيادى را به فقر و
فالکت و تن فروشی کشانيد .کودکان
زيادى را به نان شب محتاج کرد و از
موھبت داشتن پدر و مادر و سرپناھی
ھر چند مخروبه محروم کرد!
چند سرباز ،پرستار و دکتر در اين
روند نابود شد؟ چند انسان بی دفاع زير
باران گلوله جان کند؟ و جديدترين ھديه
سال نو صدھا تن از مردم غزه را به
خاک و خون کشيد! پس جای تبريک
کجاست؟
اما اين ھمه تمامی وجوه و زوايای
احساس من نيست! بگذاريد به جامعه
ايران برسيم .سرکوب دانشجوھا ،آدم
ربايی دولتی ،ربودن آشکار مبارزان و
مدافعين حقوق کارگری ،زنان و
کودکان ،عربده کشی در سطح جامعه و
سرکوب به وسعت ھمه ايران ،اخراج
ھزاران پناھنده و انسان مستاصل و
فراری از فالکت افغانستان و عراق!
زندانھا مملو از مردم ستم ديده ،پر از
بيماری ،سرما ،شکنجه ،گرسنگی،
کثافت! فقط چندين فقره خودکشی در
زندان ھای ايران در ھمين دو ھفته
اخير!
تروريسم در ھمه جاى جھان زندگيھا
را نابود ميکند و ھر کدام جنايتش را به
رخ ديگرى ميکشد .اين دور کشتار
ادامه دارد و جنايت اخير در غزه وعده
سالى خونين تر ميدھد .اين روند جنايت
روز افزون گريبان بشريت را گرفته

است .حال تبريک که سال بدی می آيد و
اين توحش سازمان يافته تر و وحشی تر
ادامه پيدا می کند و ما خوشحاليم که زنده
ھستيم و می بينيم؟ نه به ھيچ وجه! انگار
تبريک می گوييم که در اين ميدان جنگ
ھنوز زنده ھستيم!! فقط زنده!!! پس
مبارک باشه!
از ھفته پيش تا به حال بيش از ده تن فقط
به باالی دار رفته اند و شايد يکی از
وحشتناک ترين اتفاقات سال گذشته و
آغاز سال جديد سنگسار سه نفر در
قبرستانی در مشھد و اعدام و قطع دست
و پا از مچ در بندر عباس با گيوتين!
)يعنی اين وسيله در سال  2009ھنوز در
جامعه ايران وجود داشته يا اين جانيان
آنرا از موزه ھای تاريخ برای مردم به
ارمغان آورده اند!( اما ما خوشحاليم که
نفس می کشيم و بھم تبريک می گوييم
برای اين نيم نفس کشيدن!
اين ھمه زوايای احساس و گيجی من
نبود! راستش من کلی آرزوی خوب
دارم! آرزويی از عمق وجودم که لحظه
ای ھم از تالش برای رسيدن به آنھا دست
از مبارزه بر نخواھم داشت! اميدوارم
امسال سالی باشد که افق ھا و روزنه
ھايی به سوی مبارزات متحدانه قطب
انسانی که به ھر دو قطب تروريستی نه
ميگويد و از اين شرايط منزجر است باز
شود .اينکه تالش کنيم يک قدم ھم شده
برای عقب زدن دو قطب تروريستی
برداريم .اميد به اينکه تمام اميدشان با
ھمه سرکوبھا و جناياتشان برای بقا به
ياس تبديل شود .و تبريک برای اينکه ما
ھستيم .جبھه انسانيت ،جبھه آزاديخواھی
و برابری طلبی! شريف ترين کسانيکه با
چنگ و دندان ،سنگر به سنگر برای
آزادی بيشتر ،برای حق جھانشمول ،و
يک دنياى انسانی و شاد و امن در
تالشند! تبريک به شما و به ما که
نميپذيريم و نه تنھا نمی خواھيم ببازيم که
شبانه روز تالش می کنيم برای تغيير
بنيادين و فوری!
زنده باد جبھه آزاديخواھان و برابری
طلبان!*

يک دنياى بھتر
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ستون آخر،
اين ناسيوناليسم پروغربی است!
على جوادى
سری به سايتھا بزنيد .به رسانه ھای
خبری جريانات محافظه کار و دست
راستی ايرانی نگاھی بيندازيد .به
مباحث و سياستھايی که در مجموعه
خبری اين جريانات مورد بحث
قرار ميگيرد ،گوش دھيد .در درجه
اول يک خفقان سياسی را مشاھده
ميکنيد .گويی کر و کور و الل شده
اند .از قرار نه ميشنوند ،نه می بينند
و نه چيزی ميگويند .اما نه! نبايد به
اين جريانات تخفيف داد .آنجا که
حرفی ميزنند ،آنجا که می بينند،
آنجا که ميشنوند ،در دفاع و توجيه
از تھاجم وحشيانه ماشين کشتار
اسرائيل به مردم فلسطين است.
تماما در دفاع از نسل کشی ای که
در جريان است ،سخن ميگويند.
تصاويرشان بيانگر اين جھتگيری
شان است.
تزھای پايه ای اين جريانات روشن
است .ھمان تبليغاتی کر کننده ای که
سخنگويان و مدافعان دولت اسرائيل
در سطح جھان به آن مشغولند.
"اسرائيل مشغول دفاع از خود
است" .اين اساس و جوھر تبليغات
اين دستگاھھا است .در خلوتشان به
نوعی ديگر صحبت ميکنند .علی
العموم حق و حقوقی برای مردم
فلسطين قائل نيستند .از قرار اين
مردم مادون انسان اند .شايسته يک
زندگی انسانی نيستند" .بگذار
بکشند" ،حرف دلشان است .گويی
در تک تک چھره کودکان و زنان و
سالمندانی که به خاک و خون افتاده
اند ،چھره ھای سران حکومت
اوباش اسالمی را می بينند که
مستحق مجازات اند .اين جريانی
است که مردم فلسطين را به خاطر
حضور ھيوالی حماس شايسته
مجازات می بيند .قاطعيت شان در
دفاع از کشتار مردم فلسطين گويی
نشانه شھامتشان در مبارزه عليه
رژيم اسالمی است .اين صف و
اردويی است که راه قدرت گيری
اش با فالکت و کشتار مردم بيگناه

ھموار ميشود .ذره ای انسانيت ،يک
جو شرافت انسانی ،سر سوزنی
احساسات انسانی در وجودشان
برای مردم فلسطين و راستش مردم
علی العموم نمی توان يافت.
اما نه! مگر اين جريانات کارنامه
درخشانی در مبارزه عليه رژيم
اسالمی دارند؟ چنين ادعايی را نبايد
پذيرفت .ھر زمان که رژيم اسالمی
چشمکی زده است ،طرحی رو کرده
است ،به يکباره شيرجه زده اند.
چند بار اعالم کرده اند که حاضرند
در رکاب و در کنار رژيم آدمکشان
اسالمی قرار بگيرند؟ مگر کارنامه
شان در دفاع از دوم خرداد را
فراموش کرده ايم؟ عزمشان در
مقابله و دشمنی با مردم راسخ است
و نه در مبارزه عليه رژيم اسالمی.
در حاليکه بر سر تقسيم قدرت با ھر
کثافت اسالمی حاضر به مماشات و
کنار آمدن ھستند ،اما در کشتار
مردم به بھانه حضور جريانات
کثيف اسالمی ذره ای ترديد به خود
راه نميدھند .نگاه کنيد چگونه
الگوھای سياسی شان ،امثال بوش و
بلر ،در عين کشتار مردم بيگناه در
عين حال دست ھمکاری به سوی
جريانات آدمکش اسالمی دراز
ميکنند .بدتر ،خود سازندگان و
پرورندگان اين جانوران اسالمی
ھستند .فقط به شرطی که پرو غربی
باشند.
برای توجيه خود به تبليغات
مزورانه رژيم آدمکشان اسالمی در
دفاع ظاھری از مردم فلسطين
اشاره ميکنند .گويی تقسيم کاری
بيان نشده ميان اين جريانات و
اوباش اسالمی در حقنه کردن اين
دروغ بزرگ که جريانات اسالمی
مدافع حقوق حقه مردم فلسطين
ھستند ،وجود دارد .اين تبليغات
عوامفريبانه را "جدی" جلوه گر
ميکنند تا در حلقه بعد تھاجم
وحشيانه دولت اسرائيل را موجه

سرنگون باد جمھورى اسالمى!
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جلوه دھند ،تا کشتار مردم بيگناه
فلسطين را به بھانه مقابله با
اسالميستھا مشروعيت بخشند.

آدرس تماس
با مسئولين
حزب اتحاد کمونيسم کارگری

ناسيوناليست اند و عدم وجود احساس
انسانی اساس سياست شان است .اگر
برای ما اساس سوسياليسم انسان است،
برای اين جريانات اساس ناسيوناليسم
ضديت با ھر چه انسانی و احساس
انسانی است" .مردم بيگانه" را ميتوان
کشت .ميتوان به خاک و خونشان
کشيد .ميتوان شکنجه و قتل عامشان
کرد .مگر در جريان حمالت مرگبار
آمريکا به عراق فريادھای شادی شان
به ھوا بلند نميشد؟ مگر خواھان تکرار
فاجعه عراق در ايران نبودند؟ مگر
اعالم نکرده بودند که در کنار
جمھوری اسالمی به صف خواھند
شد؟ جايی که دچار خفقان سياسی
ميشوند ،از قرار "درايتشان" را نشان
ميدھند! عملکرد اين جريانات ضربه
ای به اسالم سياسی نيست .توجيه گر
و مشروعيت دادن به آدمکشان
اسالمی و شاخه ھای متعدد آن است.
جنايت در فلسطين يکبار ديگر چھره
سياه جريانات دست راستی ناسيوناليسم
پرو غربی را نيز به نمايش ميگذارد.
اسالم سياسی يک مرده سياسی در
آينده ايران است .اما ناسيوناليسم
ايرانی ھنوز زھری است که قابليت
کشتن و ناکار کردن دارد .مبارزه عليه
اين جريان يک رکن فعاليت ما
کمونيستھای کارگری در سرنگونی
رژيم اسالمی است.

علی جوادی
)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

اين سی ان ان است!

)شراره نوری(

خبرنگار سی ان ان بعد از پرتاب يک
راکت حماس به مناطق مسکونی مردم
در جنوب اسرائيل به گفتگو با دختر
جوانی در اين مناطق که محل
سکونتش مورد تھاجم قرار گرفته بود،
پرداخت .ھدف خبرنگار تھيه ويديويی
خبری مبنی بر جنايت حماس و حمله
به مردم عادی جنوب اسرائيل بود.
انتخاب يک دختر جوان و زيبايی که
منزلش مورد حمله قرار گرفته بود
ميتوانست بھترين نوع تبليغ برای
پوشش خبری دادن به اھداف سياسی
ماشين کشتار دولت اسرائيل باشد.
گزارش زنده تھيه ميشد .مجالی برای
حذف و "انتخاب" سياسی نبود .بعالوه
چه کسی ميتوانست
صفحه ٢۵

markazi.wupi@gmail.co
m
به حزب اتحاد
کمونيسم کارگری کمک کنيد!

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

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

