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اطالعيه حزب بمناسبت اول مه،

يادداشت سردبير،

مرگ بر سرمايه دارى،
جھانى آزاد و کمونيستى بايد ساخت!

سياوش دانشور

دولت “مستضعفان”
حاج مير حسين موسوى

بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری پيرامون

بحران جھان سرمايه داری و خطوط عمده وظايف ما
محبوس کردن مديريت کارخانه ،راديکاليسم سارکوزی!

اينبار قرار است نمايش انتخابات تکرار پرده  ٣٠سال
پيش باشد .شخصيتى شخيص ،مورد اعتماد ھر جناح،
پاره تن نظام و قانون اساسى و دين مبين اسالم ،بدون
کله خرى راست و بدون توھم دو خرداد ،ھم “اصالح
طلب” و ھم “اصولگرا” ،ھم طرفدار سرمايه دار و ھم
ھمنشين با “مستضعفان” ،بدون عمامه ،وزير کابينه
امام ،ھمه پرسوناژھاى خانه ارواح در قامت يک فرد!
ھدف ھمان حفظ خيمه اسالم و سرمايه است و روش
کوبيدن جامعه نيز ھمان .اگر حضرت واال رئيس دولت
در کشتار عظيم سال  ۶٠نبود ،اگر صرفا جاى
عوامفريبى “تقسيم پول نفت” عبارت بورژوا-اسالمى
“مستضعف” را گذاشته بود ،اگر طبقه کارگر و نسل
جديد امروز در شرايط اختناق و سرکوب سال ۶٠
بودند ،اگر ،...شايد اين موجود را ھم تست ميکردند .اما
“دولت وحدت ملى” جناح ھا ميتواند دولت “بنى احمد”
اسالمى ھم بشود .ضرورت پروژه “وحدت ملى”
اسالمى افتراق و وضعيت “خطرناکى” است که ھمه
گوش تا گوش اذعان ميکنند .موسوى بعنوان چکيده
جمھورى اسالمى ،ھم ميخواھد گوشه اى از ھر دوره
اين تاريخ ننگين باشد و ھمزمان ھيچکدام نباشد! او
ميخواھد بقاى نظام و اساس ارتجاع خمينى و اسالم
سياسى را با “واقع بينى” دوران اوبامائى تطبيق دھد.
تمام مسئله برسر شکستن اين نقطه سازش جديد است.
معادله باالئى ھا را تنھا حرکت مستقل پائينى ھا ميتواند
بھم بزند .نفس اين نمايش و تکرار اين سناريوى متروک
و منسوخ را نبايد پذيرفت .نفس حکومت و اسالم و
مشروعيت اش را نبايد پذيرفت .پايان دادن به اين سيکل
باطل در گرو سرنگونى تمام و کمال حکومت اوباش
سرمايه و برپائى جامعه اى آزاد و خوشبخت است* .

جلوه ای از مبارزه طبقاتی در فرانسه
ائتالف ناتنياھو-ليبرمن در قدرت ،آپارتايد جنسی رسمی در اورشليم
آينده چگونه رقم خواھد خورد؟ ايده تشکيل سازمان "اکس يھودى"
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اطالعيه حزب بمناسبت اول مه،

مرگ بر سرمايه دارى،
جھانى آزاد و کمونيستى بايد ساخت!
سرمايه دارى بشريت را در
آستانه نابودى قرار داده است .در
جھانى که ماالمال ثروت است،
بيش از يک ميليارد نفر گرسنه
اند ٪٣٠ .جمعيت کارکن جھان
در سال گذشته بيکار بودند و
بحران عميق اقتصادى با سرعتى
باور نکردنى ارتش عظيم بيکارى
را گسترده تر ميکند .پيامدھا و
پس لرزه ھاى عميق ترين بحران
اقتصادى جھانى ھنوز در راه
است .سونامى فقر و فالکت و
گرسنگى جوامع بشری را تھديد
ميکند .عاليجنابان دنياى امروز نه
فقط راه حل قابل اعتنا و دلگرم
کننده اى ندارند بلکه دورنماى
تاريکترى را وعده ميدھند .در
اين اوضاع که ميليون ميليون
کارگر به خيابان پرتاب و زندگى
شان نابود ميشود ،سرمايه داران
از صدھا ميليون دالر جايزه و
حمايت دولت از جيب کارگران
بھره مند ميشوند .بحران اقتصادى
کنونى دو راه حل بيشتر ندارد؛ يا
سرمايه دارى بقا و تداومش را با
کوبيدن طبقه کارگر و تحميل فقر
بيشتر حل ميکند ،و يا طبقه
کارگر با نفى نظام مبتنى بر
بردگى مزدى و استثمار و
مالکيت خصوصى ،بحران را به
نفع بشريت حل ميکند .راه سومى
وجود ندارد!
از نظر سياسى ،بحران کنونى به
معنى بن بست راه حلھاى سياسى
طبقه سرمايه دار و بى اعتبارى
عمومى اين نظام در انظار صدھا
ميليون کارگر است .سياستھاى
مبتنى بر بازار آزاد راست
افراطى ورشکست شدند و دخالت
و مالکيت دولت در کنترل بازار
نيز مسکنى موقتى براى تداوم
وضعيت پيشين است .ھمزمان
مارکس و نقد مارکسى نظام
موجود از اعتبار بى سابقه
برخوردار شده و بارقه ھاى سنت
راديکال کارگرى ھر روز در
گوشه اى از جھان رخ نشان

ميدھد .امروز بيش از ھر زمان
ھويت انترناسيوناليستى کارگرى و
پرچم کمونيستى آزادى جامعه به
نياز مبرم طبقه کارگر تبديل شده
است .رويدادھاى فرانسه و يونان و
ايتاليا و آلمان تنھا پيش درآمد
نبردھاى سھمگين طبقاتى دوران
جديد اند.
کارگران!
طبقه ما بايد آلترناتيو سياسى خود
را در مقابل اين وضعيت بگذارد.
ادامه نظام بردگى نميتواند خواست
ما باشد .افسار زدن محدود به
سرمايه داران و بانکداران مفت
خور و سياست ارتجاعى "فداکارى
ملى" براى کار بيشتر نميتواند
سياست طبقه کارگر باشد.
ناسيوناليسم و فاشيسم و تفرقه در
اردوى طبقه کارگر سالح کثيف
بورژوازى عليه طبقه ماست .ما
تاکنون اعالم کرده ايم که تامين
ھزينه بحران از جيب و زندگى ما
موقوقف! بجاى جايزه به سرمايه
داران بايد دستمزدھا افزايش يابد!
بيمه ھا و خدمات اجتماعى گسترش
يابد! رفاه و آزادى حق ھمگان
باشد! کارگران در مقابل تبليغات
ناسيوناليستى و ضد کارگرى ،پرچم
انترناسيوناليسم کارگرى و ھويت
جھانى و منفعت واحد طبقاتى را در
مقابل نظام سرمايه دارى
برميافرازند .اما نظام بردگى مزدى
و استثمار سرمايه دارى با ھر
درجه بھبود ھنوز مبتنى بر بردگى
مزدى است .نظام بردگى را بايد
برانداخت و اين کار جنبش بردگان
مزدى است! اول مه روز صاحبان
واقعى جھان است ،روز بشريتى
است که جھان بدون کار او نميتواند
سرپا بماند .روزى است که
اسپارتاکوس ھاى اين جنبش،
رھبران کمونيست و سوسياليست
کارگران ،اعالم ميکنند که براى
رھائى جامعه راھى جز انقالب
کارگری عليه سرمايه دارى وجود
ندارد! طبقه ما در روز اول مه بايد

با صداى بلند اعالم کند که ديگر
اين وضعيت را نمی پذيرد!
طبقه ما بايد براى اين جنگ
سازمان يابد و بميدان بيايد .بدون
تشکل توده اى و حزبى ،بدون
راه حل اجتماعى و سياسى ،و
بدون وحدت وسيع طبقاتى
پيروزى غير ممکن است .اين
دوره اى است که بازگشت به
سنتھاى جنبش عمل مستقيم و
شورائى کارگران يک ضرورت
حياتى است .تاکنون نيز طبقه ما
الگوھائى از سنگربندى راديکال
کارگرى را بدست داده است.
طبقه کارگر بدون سنت راديکال
مبارزاتى و بدون ظاھر شدن
بعنوان پرچمدار آزادى جامعه
در قالب يک حزب سياسى
کمونيستى کارگرى نميتواند اين
وضعيت را بطور بنيادی تغيير
دھد .طبقه ما بايد عليه فقر و
فالکت و کليت سرمايه با پرچم
کمونيستى کارگرى بميدان بيايد.
مبارزه طبقه ما در ھر کشور،
گوشه اى از استراتژى بين
المللى سوسياليستى کارگران
عليه سرمايه دارى است .بدون
تبديل شدن جنبش سوسياليستى
طبقه ما به يک آلترناتيو سياسى
اجتماعى و مطلوب و ممکن،
دراين جنگ ما پيروز نميشويم.
بايد براى پيروزى وارد جدال
شد .بايد در اول مه شعار "مرگ
بر سرمايه دارى" و "دنيايی
بھتر بايد ساخت" ھمه جا طنين
افکند .ھمزمان بايد سازمانھاى
توده اى و راديکال و شورائى
کارگران را تحکيم کنيم و بعنوان
ابزارھاى جدال برسر آزادى و
رفاه بکار گيريم .کارگران ھمه
جا خواھان لغو کار قراردادى،
افزايش دستمزدھا براساس تامين
يک زندگى انسانى و مقدور،
کار يا بيمه بيکارى مکفى ،حق
بى قيد و شرط تشکل و
اعتصاب ،و تغيير فورى زندگى
طبقه کارگر و مردم محروم

ھستند .مبارزه ما از تالش براى
بھبود روزمره زندگى طبقه کارگر
و تعطيل نشدن مراکز کار تا
سياست کنترل کارگرى و کسب
قدرت سياسى يک مبارزه واحد
است.
کارگران ،ھمرزمان!
اين نظام شايسته ما و بشر امروز
نيست .اين نظام بدون جنايت و
سبعيت و فقر و تبعيض و
نابرابرى نميتواند سرپا بماند.
دنياى امروز بيش از ھر زمان به
راه حل کمونيستى و انقالب
کارگری نيازمند است .سازمانھاى
متناسب با اين ھدف را بايد ايجاد
کرد .احزاب کمونيستى کارگرى
را بايد ساخت که سوسياليسم و
حکومت کارگرى را بعنوان يک
راه حل در مقابل کل جامعه
بگذارد.
کارگران جھان متحد شويد! در
اول مه ،دست در دست ھم و با
غريوى که خشت خشت کاخھاى
قدرت بورژوازى را بلرزاند،
بميدان آئيم و فرياد بزنيم؛ مرگ بر
سرمايه دارى! دنيايی بھتر بايد
ساخت! جھانى آزاد و برابر و
مرفه ،يک جامعه آزاد کمونيستی!
زنده باد اول مه!
زنده باد انقالب کارگرى!
آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٣١مارس  ١١ – ٢٠٠٩فروردين ١٣٨٨
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بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری پيرامون
بحران جھان سرمايه داری و خطوط عمده وظايف ما
بيش از  ۵ماه از انتشار بيانيه
زير در باره بحران سرمايه دارى
جھانى ميگذرد .آنروزھا اکثر
مباحث در اينمورد صرفا به
امکانات و شکل وقوع بحران
اشاره داشتند و علت بحران و
حتى خود ابعاد بحران را منکر
ميشدند .امروز اين بحران عميق
اقتصادى ،و نه بحران مالى و ،...
نه فقط ابعاد ھولناک خود را نشان
داده است بلکه جھانى را
درنورديده است .تحليل ماھيت و
علت بحران سرمايه دارى براى
کمونيستھا بطور قطع بايد مبتنى
بر تبئين آن در توقف پروسه
انباشت سرمايه باشد .اما ھر
تحليل و تبئين درست از بحران
صرفا کافى نيست ،اين شايد تنھا
نصف حقيقت باشد .نصف ديگر
تماما برميگردد به پراتيک
انقالبى کمونيسم و پايان دادن به
بحران به نفع طبقه کارگر و
بشريت محروم .سوالى که امروز
بويژه با اوج گيرى مبارزه
طبقاتى در قلب کشورھاى
صنعتى بيش از پيش مطرح
است ،دخالت کمونيسم طبقه
کارگر در شکل دادن به آينده
است .اين سوالى باز است و پاسخ
آن تماما به پراتيک اجتماعى و
طبقاتى جنبش ما گره خورده
است .انتشار مجدد اين بيانيه را ۵
ماه بعد از انتشار آن مفيد دانستيم.
سردبير

بيانيه حزب اتحاد کمونيسم
کارگری پيرامون
بحران جھان سرمايه داری و
خطوط عمده وظايف ما
 - ١رسانه ھای رسمی،
ايدئولوگھا ،متخصصين اقتصادی
و سياستمداران طبقه حاکمه،
تصوير گمراه کننده و محدودی از
بحران کنونی ارائه ميدھند .گام
اول در شناخت واقعيت بحران
کنونی کنار زدن اين تصاوير
است" .وام ھای آلوده"" ،انقباض
بازار مالی" ،و يا "بحران مالی"

بيان تمام حقيقت پايه ای بحران
کنونی نيستند .اين کلمات بمنظور
پرده پوشی و پنھان کردن ماھيت
واقعی اين بحران جايگاھی کليدی
يافته اند .بحران کنونی ،برخالف
اين تبليغات ،زائيده "وام ھای
آلوده" نيست ،بلکه "وامھای آلوده"
خود ناشی از شکل گيری بحران
اقتصادی در نظام سرمايه داری
است .ماھيت و علل پايه ای بحران
را نميتوان با شکل و زمينه ھای
بروز آن توضيح داد .بيکاری
ميليونی و گسترش يافته ،کاھش
سطح معيشت و رفاه توده ھای
مردم ،انقباض اعتبارات و سرمايه
گذاری ھا و کاھش قابل مالحظه
حجم توليدات در سطح جھانی ،ھمه
و ھمه دال بر عمق و دامنه گسترده
بحران جھانی کنونی است.
آنچه اکنون جھان را در چنگال
خود به اسارت گرفته است ،در يک
کالم بحران جھانی نظام سرمايه
داری است .بحران ھای اقتصادی
ادواری با عواقب وخيم و خانمان
برانداز اقتصادی و اجتماعی يک
جزء اجتناب ناپذير و ذاتی نظام
سرمايه داری است .تناقضات نظام
سرمايه داری پس از يک دوره
نسبتا طوالنی انباشت سريع سرمايه
در دوران پس از جنگ سرد و
گسترش بازارھای سرمايه گذاری
و سود آوری در سطح جھان به
بحرانی منجر شده است که اکنون
شاھد مراحل اوليه آن ھستيم.
اين بحران نيز مانند تمام
بحرانھای ادواری نظام سرمايه
داری اساسا از يک تناقض بنيادی
در پروسه انباشت سرمايه نشات
ميگيرد .در پايه ای ترين سطح،
قانون گرايش نزولی نرخ سود
مبنای کليه بحرانھای اقتصادی
جامعه سرمايه داری است .در
جامعه سرمايه داری کار منشاء
سود و انباشت سرمايه است ،نرخ
سود ،بنا به قوانين مادی روند
انباشت ،گرايش به نزول دارد .ھر
زمان که اين گرايش نزولی منجر
به سقوط نرخ سود ميشود ،کل نظام

سرمايه داری دچار بحران
ميگردد .
بر خالف بسياری از
بحرانھای ادواری ،بحران کنونی
دامنه و عمق بسيار گسترده تری
دارد و اکٽر کشورھای عمده
سرمايه داری را در برگرفته
است .جھان سرمايه داری
رقابتی و بازار آزاد پس از
سقوط سرمايه داری دولتی بلوک
شرق و قرار گرفتن اين جوامع
بمٽابه عرصه ھای جديدی برای
سرمايه گذاری و سود آوری،
وارد يک دوره گسترده
سودآوری و انباشت شد .اگرچه
اين عرصه ھای جديد سودآوری
برای مدت طوالنی بحرانھای
ادواری ذاتی نظام سرمايه داری
را تخفيف داده و به تعويق
انداختند اما در عين حال اين
بحرانھا را متراکم تر و عميق تر
نمودند .بحرانھای تخفيف يافته و
به عقب افتاده به ناگاه خود را در
بيکاری ميليونی ،وام ھای آلوده،
کاھش سطح توليدات و انقباض
بازار اعتبار مالی در سطح
جھانی نشان داد .سقوط و
ورشکستگی بزرگترين موسسه
ھای مالی و بانکی سرمايه داری
از نتايج بحران کنونی است.
 - ٢وجود بحران گسترده
جھانی شکستی برای ايدئولوژی
و سياست بازار آزاد و سرمايه
داری رقابتی در سطح جھانی
است .با فروپاشی بلوک شرق ما
شاھد گسترش تبليغات کر کننده
مدافعين بازار آزاد و سرمايه
داری رقابتی بوديم .ادعا ميشد
که سرمايه داری متکی به بازار
و رقابت بھترين ،کارآ ترين و
عملی ترين نظام اقتصادی برای
جامعه بشری است .پايان تاريخ،
پايان مبارزه طبقاتی و پايان
تالش بشريت زحمتکش برای
دستيابی به آزادی ،برابری ،رفاه
و يک زندگی شايسته انسانی را
فردگرايی،
کردند.
اعالم
کاريريسم ،سودجويی و منفعت

پرستی حقير به صدر تبليغات و
افق جامعه رانده شد .ھر گونه
نوعدوستی ،انسانگرايی و دفاع از
منفعت اجتماعی را حقير شمردند.
قانون جنگل و اصل بقاء اصلح را
به قانون عام جامعه تبديل کردند.
بحران کنونی ٽمره اجتناب ناپذير
نظامی است که تنھا شاخص آن
سود است.
اکنون حتی برخی از ھارترين
مدافعين بازار آزاد به شکست اين
الگوی اقتصادی اذعان ميکنند.
اگر در پس شکست سياست
دولتگرايی اقتصادی نشان داده شد
که دولتی شدن سرمايه ،مالکيت
دولتی و کنترل نھادھای بازار
توسط برنامه ريزی دولتی ،بعنوان
الگوی سرمايه داری اصالح شده،
نميتواند چھارچوب مناسب و
کارآمدی برای تخفيف تناقضات
درونی نظام سرمايه داری باشد؛
در دوران کنونی نيز ما شاھديم که
بازار ،جھانی شدن بيشتر سرمايه
و گسترش رقابت نه تنھا تناقضات
اين نظام را تخفيف نميدھد بلکه در
شديدترين شکل اين تناقضات را
بمنصه ظھور می رساند.
اين واقعيات در کليت خود
نشان دھنده اين حقيقت پايه ای
است که سرمايه داری ،مستقل از
الگوھای اقتصادی ،چه سرمايه
داری دولتی ،چه سرمايه داری
رقابتی و متکی بر بازار آزاد ،يک
نظام تماما ضد کارگر و ضد
انسانی است .تا زمانيکه بنيادھای
نفرت انگيز اين نظام يعنی مالکيت
خصوصی و تقسيم طبقاتی جامعه
و نظام کار مزدی پا برجاست،
سھم کارگر و مردم زحمتکش
محروميت و استٽمار و تبعيض و
ستمکشی و بی حقوقی است .نظام
سرمايه داری مسبب فقر و فالکت
و عامل بقاء کليه مصائب
گريبانگير انسان امروز است.
بحران اخير سرمايه داری ،اين
حقيقت که سرمايه داری يک نظام
استٽمارگر ،ضد انسانی و نماينده
اقليت سودجو و استٽمارگر است
را در ابعادی
صفحه ۴
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صفحه ۴

بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری پيرامون
بحران جھان سرمايه داری و خطوط عمده وظايف ما...
جھانی عيان کرده است.

نظام کارگران تا زمانيکه کارشان
سودی برای سرمايه توليد ميکند ،به
کار گرفته ميشوند ،در غير اين
صورت مانند ابزار و ماشين به
گوشه ای پرتاب شده ،بيکار و بی
خانمان ميشوند.

 - ٣راه حل سرمايه دارانه
بحران اقتصادی از ھمان
قانونمندی ھای عمومی اين نظام
پيروی می کند .تشديد استٽمار،
افزايش
دستمزدھا،
کاھش
بيکاری ،حذف خدمات اجتماعی
و رفاھی و کال تحميل تمام
عواقب بحران به توده ھای مردم
کارگر و زحمتکش .در يک کالم،
بورژوازی و دولت سياست
رياضت کشی اقتصادی را اتخاذ
ميکند .در حال حاضر دولت
آمريکا نزديک به ھزار ميليارد
دالر از دسترنج مردم را به
موسسات مالی طبقه سرمايه دار
داده است .انتقال يک جای چنين
حجمی از ٽروت اجتماعی به
طبقات سرمايه دار ،يک اقدام بی
سابقه و بزرگترين در نوع خود
است .با بخشی از اين رقم ميتوان
مساله بيمه درمانی ،بيمه بيکاری،
بی خانمانی و بسياری از
معضالت اجتماعی را بنفع مردم
حل کرد.

نبايد اجازه داد که بار بحران
سرمايه داری را بر دوش توده ھای
مردم خراب کنند .نبايد اجازه داد
رياضت کشی اقتصادی ،حذف بيمه
ھا و خدمات اجتماعی را مجرای
حل بحران اقتصادی کنند .نبايد
اجازه داد با به تعطيلی کشيده شدن
کارخانجات و واحدھای توليدی
کارگران را خانه خراب و بی
خانمان کنند .بايد با تمام قوا برای
بيمه بيکاری ،خدمات اجتماعی،
بيمه درمانی رايگان ،برای آموزش
و تحصيل رايگان مبارزه کرد .راه
حل آنھا تحميل فالکت اقتصادی بر
توده ھای مردم و در دستور قرار
دادن سياست رياضت کشی
اقتصادی است .اين راه حلھای ضد
انسانی را بايد متحدانه در ھم
شکست.

راه حل سرمايه در حل
بحرانھای سرمايه داری و
عملکرد دائمی اين نظام در عين
حال نشان دھنده موقعيت اسارت
آور انسان در اين نظام است.
قربانيان اين نظام و بحران ھای
سرمايه داری ،کارگران و مردم
زحمتکش ھستند .اين گوشه ای از
يک حقيقت عام و پايه ای در اين
نظام است .در جامعه سرمايه
داری انسان اسير قوانين کور
اقتصادی است .در اين نظام
انسان از تمامی خصوصيات و
ويژگی ھا و مشخصات فردی و
انسانی جدا شده و صرفا به ابزار
و محملی برای توليد و سود آوری
سرمايه تبديل ميشود .در اين نظام
انسانھا بر مبنای موقعيت طبقاتی
و اقتصادی تقسيم و دسته بندی
ميشوند .در اين نظام اکٽريت
عظيم مردم ،توليد کنندگان ٽروت
اجتماعی ،از محصوالت توليد
شده محروم و بی بھره اند .در اين

 - ٤يک رکن تبليغات
الگوی
مدافعين
عوامفريبانه
اقتصادی بازار آزاد و رقابت،
مساله عدم دخالت دولت در اقتصاد
و بازار در مقابل سيستم کينزی و
سوسيال دمکراسی است .تاچريسم
و ريگان ايسم در دھه ھای ١٩٨٠
و  ١٩٩٠معنای غلبه اين گرايش بر
سرمايه داری غرب بود .اما
سرمايه داری بقاء خود را مديون
دخالت مستمر دولت و فرای
نھادھای اقتصادی و بازار در تعيين
شرايط اقتصادی و عملکرد نظام
سرمايه داری است .در حال حاضر
نيز بدون دخالت دولت برای حفظ
بزرگترين موسسات مالی و بانکی،
بدون "طرح نجات" اين موسسات،
نظام سرمايه داری عمال فلج شده و
چرخھای آن متوقف ميشود .واقعيت
اين است که مستقل از الگوھای
سرمايه داری ،مدل بازار آزاد و
رقابتی و يا برنامه ريزی شده و
دولتی از نوع سوسيال دمکراسی و

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

شماره ٩۴
قوای سياسی و حوزه ھای تحت
نفوذ در سطح جھانی و تشديد
رقابت دول و بلوکھای عظيم
سرمايه داری جھانی است .تغيير
موقعيت "ابر قدرتی" آمريکا در
سطح جھان ،گسترش تقال و پر و
بال يافتن ساير بلوکھای جھانی،
گسترش دامنه و جنگ تروريستھا،
از عواقب اجتناب ناپذير اين
بحران است .افت وزن اقتصادی
سرمايه داری آمريکا در سطح
جھان در نتيجه منجر به افول و
کاھش موقعيت سياسی آمريکا در
سطح جھان خواھد شد .بحران
اقتصادی جھان سرمايه داری در
عين حال دورنمايی سياه تر و
تاريک تری را در غياب دخالت
گسترده کمونيسم و طبقه کارگر در
مقابل بشريت قرار ميدھد.
 - ٦تاريخ يکبار ديگر حقانيت
مارکس و روايت منصور حکمت
از نقد نظام اقتصادی و عملکرد
نھادھا و دولتھای سرمايه داری را
نشان داده است .مارکس بار ديگر
به جلوی صحنه آمده است .مردم
جستجوگر بعضا پاسخ خود را در
نقد مارکس از نظام سرمايه داری
موجود پيدا ميکنند .واقعيات امروز
بيش از ھر زمان ديگری بر
صحت حقانيت تبيين و انتقاد
مارکسيستی از اين جامعه تاکيد
ميکند .اکنون بيش از ھر زمان
ديگری روشن شده است که دولت
ابزار چه کار و چه طبقه ای است.
ترديدی نيست که در مرکز جدال
و کشمکش جامعه ،جدال دائمی
ميان کارگر و سرمايه دار،
مزدبگير و مزد بده قرار دارد.
از طرف ديگر دوران تعرض
مارکسيستی و کمونيستی کارگر
در سطح جھانی به نظام سرمايه
داری فرا رسيده است .کمونيسم
کارگری ميتواند و بايد در قامتی
اجتماعی و بدون تخفيف پا به
ميدان اصلی نبرد سياسی و طبقاتی
جاری بگذارد .دوران رونق بازار
و راه حل ھای سرمايه داری عمال
به پايان رسيده است .ايدئولوژی
ھای رنگارنگ بورژوايی نه تنھا
در حال تعرض نيستند ،بلکه عمال
در محاق قرار دارند .نه تنھا ھجوم
سياسی و ايدئولوژيکی بورژوازی
به مارکسيسم و سوسياليسم شکست
خورده و به
صفحه ٧
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“آغازی نو”
يا فصلی ديگر از کشمکشھای دو قطب ارتجاعی؟
على جوادى
ھدف از تغيير "سياست
ديپلماتيک" آمريکا نسبت به رژيم
اسالمی چيست؟ کدام شرايط
سياسی چنين تغييری را ضروری
کرده است؟ دامنه و عمق اين
تغييرات چيست؟ رژيم اسالمی
کدام اھداف را در پس اين
ميکند؟
دنبال
"تغييرات"
معضالت و ملزومات چنين
"تغييری" کدام است؟ چشم انداز
اين تحوالت چيست؟ آيا تقابل
نيروھای تروريستی اين دو اردو
در سطح جھان فروکش خواھد
کرد؟ اين ھا گوشه ای از
سئواالتی است که بايد در يک
بررسی جامع در اين زمينه پاسخ
بگيرند؟
کدام تغيير؟
استراتژيک آمريکا
اھداف
تغييری نکرده است .آنچه
"آغازی نو" نام گرفته است در
واقعيت اقدامی ديگر در راستای
اھداف قديمی است .تعيين اھداف
استراتژيک آمريکا مساله ای
دوره ای و ناشی از تغيير کابينه
آمريکا ،دست به دست شدن
قدرت سياسی از يک بخش ھيات
حاکمه به بخش ديگر ،و يا روی
کار آمدن دولت جديد نيست.
دولت در آمريکا ھر چھار سال
يکبار و بعضا ھر ھشت سال
يکبار تغيير ميکند .اما اھداف
استراتژيک طبقه حاکمه دارای
خصلتی دراز مدت و دوره ای
ھستند .از اينرو ھدف آمريکا از
اتخاذ اين سياست تداوم ھمان
سياست دوره ای آمريکا در پس
سقوط بلوک شرق در چند دھه
اخير است :تحکيم و گسترش
موقعيت جھانی آمريکا و فائق
آمدن بر معضالت و مشکالتی که
در دوره اخير و بطور مشخص
در کشمکشھای پس از ١١
سپتامبر با آن مواجه بوده است.
اين اقدامات گوشه ھايی از يک
جنگ قدرت سياسی است .مساله
بر سر موقعيت و سھم از قدرت
سياسی است .مساله بر سر فائق
آمدن بر معضالتی است که

آمريکا در پيشبرد اين اھداف در
مقابلش قرار گرفته است .
با سقوط بلوک شرق ساختار قدرت
سياسی در سطح جھان که بر تقابل
نظامی ،سياسی و اقتصادی دو
بلوک شرق و غرب استوار بود،
در ھم شکست .سقوط بلوک شرق
در عين حال مترادف با افول و
زوال غرب بمٽابه قطب مقابل و
رقيب آن بود .غرب در دوران
جنگ سرد بر محور نظامی -
سياسی و اقتصادی آمريکا شکل
گرفته و حدادی شده بود .حفظ و
گسترش اين موقعيت انحصاری
جوھر سياست آمريکا در دوران
پرتالطم پس از جنگ سرد را
تشکيل داده است .اين چکيده
سياست استراتژيک ھيات حاکمه
آمريکا در اين دوران است .حمله به
عراق ،لشگر کشی به افغانستان،
اتخاذ سياست "جنگ دراز مدت
عليه تروريسم" ،حمله مجدد به
عراق ،در دستور قرار سياست
قلدرمابانه "عمليات پيشگيرانه"
تماما محمل ھای نظامی و سياسی
پيشبرد چنين سياستی است .ميگويند
جنگ ادامه سياست در اشکال ديگر
است .عکس آن ھم صادق است.
بايد اضافه کرد ديپلماسی ھم ادامه
جنگ در اشکال ديگر است .نتيجتا
اھداف ناظر بر اين اقدامات و در
طول اين پروسه تماما يکسان است.
عمليات جيمز باندی بوشھا و
کلينتون و يا مانورھای ديپلماتيک
اوباما از اين لحاظ دارای ھدف
يکسانی ھستند.
اما ھر استراتژی سياسی در شرايط
مشخص و داده شده ای به پيش برده
ميشود .و شرايط سياسی به طور
قابل مالحظه ای در سطح منطقه و
در سطح جھانی تغيير کرده است.
اشاره ھايی کوتاه کافی و گويا
است .در درجه اول بايد به تغيير
موقعيت اسالم سياسی در منطقه
اشاره کرد .بخشی از اسالم سياسی
و مشخصا رژيم اسالمی توانسته اند
دامنه نفوذ و قدرت عمل خود را در
منطقه گسترش دھند .رژيم اسالمی

اکنون به يک بازيگر ارتجاعی
جدی در منطقه تبديل شده است.
تحوالت عراق ،جنگ لبنان،
جنگ در فلسطين در عين حال
گوشه ھايی از اين تغيير تناسب
قوای سياسی منطقه به نفع اسالم
سياسی و در تقابل با نيروھای
ناسيوناليسم پروغربی و متحد
آمريکا در سطح منطقه بوده
است .شکست نظامی و سياسی
آمريکا در عراق ،عليرغم
دستيابی به اھداف اوليه مبنی بر
سرنگونی صدام حسين ،به
اھداف ميان مدت خود مبنی
سياسی
جغرافيای
تغيير
خاورميانه در راستای اھداف
آمريکا منجر نشد .جغرافيای
سياسی منطقه تغيير کرد.
چھارچوبھای سياسی منطقه در
ھم ريختند .اما نه در راستای
اھداف اعالم شده آمريکا .تغيير
دانالد رامزفلد اذعان به اين
شکست حتی از جانب دولت
قبلی آمريکا بود .واقعيت اين
است که جنگ ھای متعددی در
منطقه توازن قوا را برھم زده
اند .به جنگ در عراق بايد جنگ
در لبنان و فلسطين را ھم اضافه
کرد .ھر کدام از اين نبردھا
عليرغم ويژگيھا و تاريخ محلی
و منطقه ای خود ،مھر و بار
تقابل اصلی تر دو قطب
تروريستی جھان معاصر را بر
خود حمل ميکردند .سياست
کنونی ادامه و محصول چنين
تغييراتی است.
ھدف آمريکا در اين جدال نه
نابودی بلکه تحميل ھژمونی
سياسی خود به جنبش اسالم
سياسی در منطقه و تغيير توازن
قوای سياسی پس از فاجعه يازده
سپتامبر بود .از نظر منافع
آمريکا اين جريانات و جنبشھا
بايد حدود و ٽغور دامنه فعاليت و
مانور خود را برسميت
ميشناختند .اما آمريکا نتيجه اين
روند تغييرات را تعيين نميکند.
يک بازيگر آن است .آلترناتيوی
که در شرايط حاضر شکل
گرفته است عمال منجر به
گسترش پر و بال جريانات
اسالميست و مشخصا رژيم
اسالمی در مرکز اين اردوی
ارتجاعی بود .برسميت شناسايی
اين واقعيات زمينی مشخصا از
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دوران پيش از اوباما در دستور
سياست ھيات حاکمه آمريکا قرار
گرفت .کميسيون بيکر – ميچل
فورموله کننده محورھای اصلی
اين سياست تاکتيکی جديد آمريکا
بود .اوباما اين سياست را با
ويژگی ھای سياسی و پالتفرم خود
به پيش ميبرد .سياست تاکتيکی
آمريکا در قبال رژيم اسالمی و
برخی نيروھای اسالمی در منطقه
تغيير کرده است .اين تغييرات
تاکتيکی است .برسميت شناسايی
اين تغييرات شرط تغيير آتی آن در
دوره بعدی است .
به اين مجموعه داليل بايد شکاف
بر سر مساله ايران ميان اروپا و
آمريکا و ھم چنين تشديد قطب
بندی ميان آمريکا و روسيه،
بحران اقتصادی جھان سرمايه
داری و موقعيت آمريکا را اضافه
کرد .ناسيوناليسم نو پای روسيه
يک عرصه ابراز وجود و سھم
خواھی خود را در تقابل با
سياستھای ميليتاريستی آمريکا در
دوران بوش ،در مقابله با سياست
آمريکا در قبال رژيم اسالمی می
بيند .فائق آمدن بر اين شکافھا يک
رکن حفظ و گسترش موقعيت
جھانی آمريکا در دوران کنونی
است .از طرف ديگر آمريکا ديگر
قادر به ادامه ماجراجويی ھای
جنيگويستی خود در سطح جھان
نيست .نه توان و قدرت مالی و
لجستيکی آن را دارد و نه ادامه
اين سياستھا به اھداف مورد نظر
منجر شده است .
چشم اندازھا ،تحوالت
نتيجتا سياست تاکتيکی آمريکا بايد
تغيير ميکرد! اما چرا آمريکا بايد
چنين تغييری را برسميت بشناسد؟
چرا بايد در قبال آن "امتيازاتی" به
رژيم اسالمی
صفحه ۶

يک دنياى بھتر

صفحه ۶

“آغازی نو”
يا فصلی ديگر از کشمکشھای دو قطب ارتجاعی ...
بدھد که در مناسبات اين نيروھا
بعضا اساسی و کم سابقه قلمداد
شده اند؟ به چند مساله و ھمچنين
چند توھم در اين راستا بايد اشاره
کرد .
اعالم اين سياست از جانب اوباما
مبنی بر اينکه "اياالت متحده مايل
است که جمھوری اسالمی ايران
بر جايگاه راستين خود در جامعه
بين المللی قرار بگيرد" در دنيای
ديپلماسی ميان کشوری يک
امتياز جدی تلقی ميشود .اما اين
اقدام پيش از آنکه يک امتياز
ويژه به رژيم اسالمی باشد،
اذعان به يک واقعيت جديد در
منطقه است .اقدامی که تغيير در
آينده ای نزديک مستلزم برسميت
شناسايی آن در شرايط کنونی
است .مدتھا است که دول اروپايی
از عروج رژيم اسالمی بمٽابه
يک "بازيگر منطقه ای" ياد می
کنند .مدتھاست که اين نيروھا
تالش و سياست خود را در اين
راستا متمرکز کرده اند .امتياز
جديدی الزاما رد و بدل نشده
است .سياست رژيم چنج شکست
خورده است .از مدتھا قبل
شکست خورده بود .بيانيه صادره
از جانب  ١٥سازمان امنيتی
آمريکا مبنی بر اينکه رژيم
اسالمی فاقد پروژه تسليحاتی اتمی
است ،اساسا تالشی برای خارج
کردن اين گزينه در گرماگرم
رجز خوانيھای جنگی از سوی
ھيات حاکمه نئوکنسرواتيو آمريکا
بود .اما اين عقب نشينی به معنای
کنار رفتن کشمکشھا و تناقضات
ميان اين دو قطب بھيچوجه
نيست .اقدام اخير بيشتر گامی به
پس برای تامين شرايط آتی و
گامھايی به پيش است .بعالوه اين
تصور که آمريکا ميتوانست به
سادگی حمله نظامی ھمه جانبه
مانند عراق به ايران را در دستور
خود قرار دھد ،ھيچگاه واقعی
نبود .آمريکا نه توان نظامی و
لجستيکی آن را داشت و نه حمله
به ايران تشابه چندانی با حمله به
عراق ميتوانست داشته باشد.
تھديدات و تبليغات نظامی در

دوره ای شدت گرفتند اما فاصله
ميان تبليغات جنگی و در دستور
گرفتن چنين سياستی ھمواره عميق
و گسترده بود .برسميت شناسايی
موقعيت جديد الزاما به معنای
"امتياز دھی" نيست .
آمريکا به دنبال ترميم موقعيت
ضربه خورده خود در منطقه است.
تغيير ديپلماسی در قبال رژيم
اسالمی در محور تالقی چند
سياست قرار دارد .آمريکا تا
ھمينجا توانسته است که به سياست
ھمگون تری در سطح جھانی در
قبال رژيم اسالمی دست يابد .اروپا
از سياست جديد آمريکا استقبال
کرده است .روسيه نيز واکنش کم و
بيش مشابھی نشان داده است .به
عبارتی توپ در زمين رژيم
اسالمی قرار گرفته است .تخفيف
تنش در اين چھارچوب به دولت
آمريکا امکان ميدھد که نيروی خود
را بر روی شاخه ديگر اسالم
سياسی يعنی القاعده و طالبان
متمرکز کند .اما ھر درجه پيشروی
در اين چھارچوب در ميان مدت
موقعيت آمريکا را برای تغيير
توازن قوا در قبال رژيم اسالمی و
موقعيت اين نيرو در منطقه فراھم
ميکند .
واقعيت اين است که ديپلماسی
کنونی بر خالف تصورات کودنانه
جريانات اسالمی منجر به تضمين
آينده رژيم اسالمی در منطقه نيست.
وضعيت و توازن قوای کنونی خود
در دور بعدی تماما مورد مشاجره
و قابل تغيير ھستند .بعالوه
سرنوشت رژيم اسالمی را نه جدال
با آمريکا بلکه طبقه کارگر و مردم
آزاديخواه و جنبش سرنگونی طلبانه
توده ھای مردم تعيين خواھند کرد.
رژيم اسالمی :کدام تصوير؟
رژيم اسالمی نيز در پس اين تغيير
و تحوالت به دنبال پيشروی اھداف
سياسی جنبش اسالم سياسی و بھبود
موقعيت العالج خود در جامعه
است .رژيم اسالمی نيز برای بقاء

و حفظ موقعيت رو به افول خود
و گسترش سھم خود در ساختار
قدرت سياسی در منطقه تالش
ميکند .جنگ در عراق مھمترين
محمل برای پيشروی اين نيروی
ارتجاعی را فراھم آورد .به
اعتباری برنده جنگ آمريکا در
عراق ،رژيم اسالمی بود .رژيم
اسالمی اين شرايط را به سکوی
پيشروی تھاجم بعدی خود تبديل
کرد .جنگ اسرائيل و حزب ﷲ
در لبنان عرصه ديگر اين رو
در رويی بود .کشتارھا و
بمبارانھای وحشيانه اسرائيل در
مجموع در خدمت پشبرد سياست
منطقه ای رژيم اسالمی قرار
گرفت .جنگ اسرائيل در غزه
نيز در ھمين راستا قرار داشت .
از اين رو شادی رژيم اسالمی
از تغيير سياست تاکتيکی آمريکا
و تالش برای "آغازی نو"
نميتواند دوام چندان و يا موجب
آسايش خاطر اوباش اسالمی
حاکم در ايران باشد .داليل برای
اٽبات اين حکم متعددند .در
درجه اول اين تغييرات به معنای
از ميان رفتن تقابل دو قطب
تروريستی در سطح جھان و
مشخصا تقابل آمريکا و رژيم
اسالمی نيست .اين تغييرات
تاکتيکی و اساسا کوتاه مدت
ھستند .تشديد تخاصمات مناسبات
ميان دو قطب يک نتيجه شکست
و دست اندازھای ديپلماسی
کنونی است .بعالوه و مھمتر،
ھر درجه توافق و گسترش
احتمالی اين ديپلماسی از جانب
توده ھای مردم آزاديخواه بمٽابه
يک "عقب نشينی" و "چراغ
سبزی" برای تعرض به رژيم
اسالمی است .مردمی که در
کمين رژيم اسالمی نشسته اند،
از چنين موقعيتی برای پيشروی
خود بھره برداری خواھند کرد.
و در اين چھارچوب بايد به اين
واقعيت اشاره کرد که موقعيت
رژيم اسالمی در قبال مردم
معترض در ايران مساله ای
منطقه ای نيست ،مساله ای
کشوری است .برخالف تصور
حاکمان اسالمی پيشروی ارتجاع
اسالمی در منطقه به معنای
تغيير توازن قوا ميان طبقه
کارگر و توده مردم زحمتکش و
رژيم اسالمی نخواھد بود .ھر
گونه تغييری در اين راستا مساله
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ای "داخلی" و منوط به موقعيت
جنبشھای اجتماعی و رژيم اسالمی
است .شکست افق جريانات راست
پرو غرب در ايران و حاشيه ای
شدن چشم اندازشان به معنای
شکست چشم انداز و توان جنبش
توده ھای مردم سرنگونی طلب
نيست .شکست استراتژی اين
نيروھا را بايد به پای خودشان
نوشت .از طرف ديگر شکل گيری
و يا پيشبرد مناسبات ديپلماتيک با
آمريکا برای رژيم اسالمی چندان
ساده ھم نيست .مستلزم پيشبرد يک
جدال درون حکومتی است .از ھم
اکنون جناحھايی از حکومت
اسالمی در مقابله با اين روند
احتمالی قد علم کرده اند .و برای
رژيمی که ھر تالطمی ميتواند
برايش آغاز طوفان مرگ باشد،
گذر از چنين گردابی بيش از حد
مخاطره آميز و چندان قابل تصور
نيست .بی جھت نيست که خامنه
ای خود ناچار به اعالم اولين
موضع در قبال پيام آمريکا شد.
مديريت کنترل شده اين "مبادالت"
يک سياست رژيم اسالمی است .
مالحظات پايانی
اين تغيير و تحوالت و بند و
بستھای سياسی به تغييری در
موقعيت العالج رژيم اسالمی
منجر نخواھند شد .رژيم اسالمی
در يک بن بست اقتصادی قرار
دارد .راه حلی ھم ندارد .ھر گونه
تغييری در اين راستا به سرنگونی
رژيم اسالمی گره خورده است.
رژيم اسالمی يک پروژه اقتصادی
شکست خورده است .فاکتورھايی
خارج از حيطه عملکرد رژيم
ترسيم کننده اين موقعيت رژيم
اسالمی ھستند .رژيم اسالمی در
دوران ھاشمی رفسنجانی نتوانست
تغييری در موقعيت اقتصادی خود
ايجاد کند .در دوران احمدی نژاد
و يا ھر قمه کش ديگری نيز چاره
ای متفاوت نخواھد داشت .از
طرف ديگر مردم حکم به
سرنگونی رژيم اسالمی داده اند.
رژيم با نسلی از مردم رو در رو
است که سھم خودشان را از
زندگی ميخواھند .مردمی که بر
اين باورند که ميتوانند رژيم
اسالمی را بزير بکشند .سياست،
تعيين کننده زمان سقوط اين رژيم
جانی است .و باالخره نسل جوانی
که تره برای
صفحه ٧

صفحه ٧
بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
پيرامون
بحران جھان سرمايه داری و خطوط
عمده وظايف ما...
پايان رسيده است ،بلکه شاھد عقب
نشينی و افول مقبوليت الگوھا و راه
حل ھای بورژوايی در اذھان توده
ھای مردم ھستيم .فضا برای
مارکسيسم و کمونيسم کارگری
مناسب تر از ھميشه است .امروز
مساله شکل دادن به يک کمونيسم
کارگری و عميقا مارکسيستی در
سطح جھانی يک ضرورت حياتی
است.
 - ٧جھان بيش از ھر زمان
نيازمند راه حل ديگری است .يک راه
حل سوسياليستی .بايد توده ھای وسيع
کارگر را مورد خطاب قرار داد.
امروز بيش از ھر زمان ديگری
ميتوان نشان داد که اين ادعا که نظام
سرمايه داری بھترين نظام اقتصادی
است ،بزرگترين دروغ تاريخ کنونی
است .ميتوان نشان داد که نظام
ديگری ممکن است .نظامی که در
آن ،ھدف فعاليت اقتصادی نه توليد
برای سود و انباشت سرمايه بلکه رفع
نيازمنديھای گسترده مردم و رفاه ھر
چه بيشتر ھمه انسانھا است .چنين
نظامی نه تنھا مطلوب است بلکه تمام
شرايط شکل گيری آن در حال حاضر
ممکن است .روند کنونی اوضاع
حاکی از باز شدن فضا برای عروج
کمونيسم کارگری در مرکز صحنه
سياست ،بويژه در کشورھای پيشرفته
صنعتی است .يک شرط اساسی
پيشروی ايجاد احزاب کمونيسم
کارگری در جدال بر سر آينده است.
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يک فاجعه انسانى ديگر،

“آغازی نو”

غرق شدن صدھا پناھجو در سواحل
شمال آفريقا

يا فصلی ديگر از کشمکشھای دو قطب
ارتجاعی ...

بنا بر گزارش امروز "آی .او .ام" سازمان
بين المللی مھاجرت ،صدھا پناھجو که از
شمال آفريقا عازم اروپا بودند ،در پانزده
مايلی سواحل ليبی بر اثر طوفانی شدن دريا
دچار سانحه شدند .قايق حامل پناھجويان
غرق شده و تا ساعاتى پيش تنھا  ٢٣نفر زنده
و ھمينطور  ٢١جنازه پيدا شدند .متاسفانه از
سرنوشت بقيه سرنشينان خبرى نيست.

فرھنگ و چھارچوبھای ايدئولوژيکی رژيم اسالمی خرد
نميکند .اين مجموعه زمينه ھای عينی سقوط رژيم اسالمی
است .

برخى رسانه ھاى اروپائى تعداد سرنشينان
اين کشتى را  ٢۵٠نفر اعالم کردند .اما
رسانه ھاى ديگر از جمله در ترکيه اشاره
دارند که کشتى  ۶۶٠نفر سرنشين داشته و
قرار بوده بوسيله سه قايق با ظرفيت  ٧۵نفر
اين پناھجويان از آبھاى مديترانه به مقصد
ايتاليا عبور کنند .متاسفانه دو قايق از سه
قايق غرق ميشود .اين رسانه ھا از نامعلومى
سرنوشت  ۵٠٠نفر که احتماال غرق شدند
سخن ميگويند.

آمريکا تاريخ را نميسازد .آمريکا در پس تھاجم نظامی اش
به منطقه توانست توازن قوای منطقه را بر ھم بزند .ھر
چند که رژيم اسالمی در کوتاه مدت محصول چنين
تغييراتی را از آن خود کرده است .اما ھمين مناسبات به
شدت ناپايدارند .سياستھای کنونی ھم پايدار و يا تعيين
کننده محور مناسبات رژيم اسالمی و آمريکا نيستند .اين
صحنه بازيگران ديگری ھم دارد .منطقه صحنه جدال
جنبشھای اجتماعی است .توافقات و سازشھای کنونی
غرب با رژيم اسالمی منجر به تميکن مردم و اين جنبشھا
به چنين سرنوشتی نخواھد شد .جنبش سوسياليستی و
کارگری و سکوالريستی و آزاديخواھانه در ايران و به تبع
آن در منطقه به جلو صحنه خواھد آمد .کمونيسم کارگری
پرچمدار چنين تحرکی است* .
آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد کمونيسم کارگری
علی جوادی )دبير کميته مرکزی(

کشور ليبی يکی از گذرگاه ھای اصلی
پناھجويانی است که از کشورھای شمال
آفريقا قصد مھاجرت به اروپا را دارند .در
سال گذشته  ٣٣ھزار پناھجوی آفريقايی از
طريق ليبی خود را به ايتاليا رسانده اند .ماه
گذشته قراردادی بين کشورھای ليبی و ايتاليا
به امضا رسيد که طی آن کنترل گسترده
تری بر مرزھای آبی دو کشور اتخاذ شد.
اقدامات مشابه در مرزھاى آبى و زمينى
عبور و فرار پناھجويان را با خطرات
مضاعف روبرو کرده و متاسفانه مرتبا
فاجعه و تراژدى مى آفريند.
دفتر پناھندگی حزب اتحاد کمونيسم
کارگری ،ضمن ابراز تاثر و تسليت از اين
فاجعه انسانى ،مسئول واقعى چنين
تراژديھائى را شرايطى ميداند که سرمايه
دارى و دولتھاى مرتجع عليه انسانھا در
گوشه گوشه کره خاکى ايجاد کرده اند.

جنبش کمونيسم کارگری در پس
اين اوضاع ميتواند و بايد با نقد عميق
مارکسيستی به جامعه سرمايه داری و
سازماندھی مبارزه طبقاتی در ھر
کشور ،پرچم وحدت و اتحاد منافع
مشترک کارگران را در سراسر
جھان برافرازد و در تمامی جبھه
ھای مختلف مبارزه طبقه کارگر و
توده ھای مردم زحمتکش مصالح
عمومی اين جنبش را نمايندگی کند.

زنده باد حقوق جھانشمول انسان

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

دفتر دفاع از حقوق پناھندگی

 ٢٨اکتبر  ٧ – ٢٠٠٨آبان ١٣٨٧

31.03.2009

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@yahoo.com
مسئول خارج کشور )آذر ماجدى(
AzarMajedi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب )مجيد پستنچی(
x_magid@yahoo.com
دبيرخانه )شراره نوری(

مرگ بر بربريت سرمايه داری

markazi.wupi@gmail.com

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
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محبوس کردن مديريت کارخانه ،راديکاليسم سارکوزی!
جلوه ای از مبارزه طبقاتی در فرانسه
آذر ماجدی
روز سه شنبه  31مارس ،دو
روز پيش از اجالس جی  20که
ظاھرا قرار است به معضالت
بحران جھانی سرمايه داری پاسخ
دھد ،کارگران کارخانه کاترپيالر
در گرونوبل ،فرانسه ،کارخانه را
به اشغال درآوردند و مديران آن
را زندانى کردند .کاترپيالر،
شرکت ساختمانی آمريکايی،
اخيرا  22ھزار نفر از کارگران
خود را در سطح جھان بيکار
کرده است .شعبه اين شرکت در
فرانسه حکم اخراج  1700کارگر
را صادر کرده است .کارگران
عضو سنديکای ث.ژ.ت ،پس از
آنکه ھيچ پاسخ قابل قبولی از
مديريت در مورد وضعيت
کارگران اخراجی نگرفتند،
کارخانه را تحت اشغال درآوردند
و  5نفر ھيات مديره کارخانه را
گرفتند ،اما پس از چند ساعت
يک نفر از آنھا را بعلت بيماری
قلبی مرخص کردند.
نمايندگان کارگران با عصبانيت
از مديريت پاسخ ميخواستند و
زمانی که با بی اعتنايی مديران
روبرو شدند ،به آنھا گفتند که شب
را با ھم در کارخانه خواھند
گذراند و چھارشنبه صبح به
مذاکره خواھند نشست .بخشی از
اين عمليات کارگران از تلويزيون
فرانسه پخش شد .اين سومين
اشغال کارخانه و گرفتن مديران
کارخانه توسط طبقه کارگر
فرانسه در ماه پيش است .پيش از
اين کارگران سونی و سيتروئن
دست به اقدامی مشابه زده بودند.
بعالوه از ژانويه تاکنون طبقه
کارگر فرانسه دست به دو
اعتصاب عمومی يک روزه و
تظاھرات ميليونی زده است.
بنظر ميرسد که طبقه کارگر
فرانسه در مقابل بحران عميق
سرمايه ،نسبت به کارگران در
اروپايی
کشورھای
ساير
برخوردی ميليتانت تر و آشتی

ناپذيرتر اتخاذ کرده است.
سارکوزی ،رئيس جمھور فرانسه،
که سال پيش با تصويب قانون
محدود کردن اعتصابات کارگری
بخود می باليد و در يک سخنرانی
برای کارفرمايان با تمسخر از
دوران سپری شده مختل شدن کار
توسط اعتصابات کارگری سخن
ميگفت ،بطرز محسوسی در روش
و رفتار متکبر راست خود تغيير
ايجاد کرده است.
دولت سارکوزی زير فشار
اعتراضات عمومی و ميليتانت،
اخيرا قانونی مبنی بر ممنوعيت
پرداخت مزايا به مديريت شرکت
ھايی که با پول دولت ،يعنی مردم،
از ورشکستگی نجات پيدا کرده اند،
تصويب کرد .يک روز پيش از
آغاز اجالس  ،20سارکوزی در
مصاحبه ای با راديوی فرانسه
اعالم کرد که "من حاضر نيستم در
اجالسی شرکت کنم که با تواقفنامه
ای از سازش ھای اشتباه که با
مسائل پيشارو برخورد نميکند،
خاتمه می يابد ".او سپس تھديد کرد
که در چنين صورتی اجالس را
بعنوان اعتراض ترک خواھد کرد.
دولت فرانسه خواھان تدوين
مقررات ،تنظيمات و کنترل بيشتر
برای بانک ھا و بازار سھام است.
بعالوه خواھان حذف مناطق گريز
از ماليات است ،مناطقی که
سرمايه داران و ثروتمندان برای
گريز از پرداخت ماليات ،پول
ھايشان را به بانک ھايش انتقال
ميکنند .سارکوزی عمال نسخه
سرمايه گذاری تحت تنظيمات و
کنترل را مطرح ميکند .اما او
اعالم کرده که پيش نويس توافقنامه
اين نکات را ملحوظ نميکند.
تالش سارکوزی معطوف کردن
نوک تيز حمله به بی حساب کتابی
و غيبت مقررات بر بانک ھا،
بازار سھام و سرمايه مالی است و
اعالم اينکه در نتيجه پاسخ در تحت
تنظيمات آوردن اين بخش است .اين

تالشی برای خالصی گريبان کل
نظام سرمايه داری از حمالت
طبقه کارگر و مردم است.
شرايط اضطراری اقدامات
اضطراری را طلب ميکند .به
ھمين منظور سارکوزی که يک
سال پيش به قوانين ضد کارگری
خود می باليد ،اکنون ژست
"سرمايه مسئول" را بخود گرفته
است.
اوباما و گوردون براون ،نخست
وزير بريتانيا ،بر ارائه يک
پاسخ جھانی تاکيد دارند و
مخاطرات اتخاذ سياست ھای
پروتکشنيستی را گوشزد ميکنند.
اما در تحليل نھايی ،اشکال بروز
درجه
طبقاتی،
مبارزه
راديکاليسم و ميزان آمادگی و
تشکل طبقه کارگر بر نحوه پاسخ
بورژوازی و دولتش تاثير جدی
خواھد گذارد .اينجاست که تاريخ
معين و سنت ھای جنبش
کارگری و کمونيستی در ھر
کشوری نقشی تعيين کننده بازی
ميکند .طبقه کارگر فرانسه سنت
قديمی و جاافتاده از راديکاليسم،
ميليتانتيسم و عمل مستقيم دارد.
لذا بورژوازی در اين لحظات
حساس ،بحرانی و خطير ناگزير
از يافتن روش ھايی است که به
آسان ترين ،کم دردترين و کم
خطر ترين شکلی برای سرمايه،
با طبقه کارگر به سازش ھايی
برسد .اين دليل اصلی تھديدات
سارکوزی است.
دقيقا در اين شرايط حساس و
بحرانی است که طبقه کارگر بايد

موفق شود صفوف خود را به
بھترين و منسجم ترين شکلی در
تشکالت توده ای و حزبی
سازمان دھد .ھيچگاه دنيا اين
چنين يکپارچه در بحران
اقتصادی قرار نداشته است .اين
عميق ترين بحران سرمايه داری
از زمان تولدش است .آينده بسيار
تاريک و ھراس آور است .اما در
عين حال ھيچگاه شرايط اين
چنين آماده سازماندھی يک
انقالب کارگری و سرنگونی
سرمايه داری نيز نبوده است.
سرسخت ترين مدافعين سرمايه
داری زبانشان را گاز ميگيرند و
به لکنت افتاده اند .ايدئولوگ ھا
دست و پای خود را گم کرده اند،
بورژوازی احترام خود را در
چشم عموم از دست داده است.
حمله ايدئولوژيک به سرمايه
کاری بسيار ساده و موثر شده
است .بلند کردن پرچم کمونيسم
کارگری و جلب و بسيج طبقه
کارگر تحت اين پرچم آن کار
اساسی ما است .بايد با تمام قوا
خود را بر پيشبرد اين مھم
متمرکز کنيم .اين امر ساده ای
نيست ولی کامال ممکن است .اول
ماه مه امسال را بايد به يک روز
تاريخی از اعالم جرم طبقه
کارگر جھانی و انسانھای له شده
عليه نظام سرمايه داری و
فراخوان طبقه کارگر و کمونيسم
کارگری به برپايی سوسياليسم
بدل کنيم* .

پيش بسوى اول مه!
ما کارگران خواھان جامعه اى آزاد و برابر و
مرفه ھستيم.
مرگ بر سرمايه دارى ،زنده باد انقالب کارگرى!
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ائتالف ناتنياھو-ليبرمن در قدرت ،آپارتايد جنسی رسمی در اورشليم
آينده چگونه رقم خواھد خورد؟
ايده تشکيل سازمان "اکس يھودى"
آذر ماجدى
بنجامين ناتنياھو رھبر حزب
دست راستی اسرائيل در ائتالف
با جريان ارتدوکس يھودی به
رھبری ليبرمن امروز رسما
دولت را بدست گرفت .ناتنياھو
اعالم کرده است که خود را به
طرح و تواقفات تاکنونی در مورد
راه حل "تشکيل دو دولت" پايبند
نميداند .ليبرمن که نماينده
ارتجاعی ترين جريان سياسی و
يھودی گری است وزارت امور
خارجه را بدست گرفته است.
ناتنياھو ضمنا به اوباما اولتيماتوم
داده است که در صورتی که مانع
دستيابی رژيم اسالمی ايران به
سالح ھسته ای نشود ،اسرائيل
راسا عمل خواھد کرد.
ناظرين سياسی امور خاورميانه با
نگرانی بسيار اتفاقات اخير در
اسرائيل را دنبال ميکنند .افشاء
شده است که ناتنياھو با شرکتی
برای گسترش ستلمنت ھای
يھودی نشين در ساحل غربی به
توافق رسيده است .محمود عباس
امروز طی پيامی به اوباما ،از او
خواسته است که دولت اسرائيل را
برای پذيرش طرح دو دولت تحت
فشار گذارد .کليه شواھد از
چرخش بيشتر به راست و فناتيسم
يھودی گری در جامعه اسرائيل،
پس از حمله اخير به غزه ،خبر
ميدھد.
عالوه بر تشکيل يک دولت اولترا
راست و ارتدوکس يھودی در
اسرائيل ،انتخابات شھرداری در
اورشليم يک يھودی ارتدوکس را
به پست شھردار انتخاب کرده
است .اين شھردار پا در جا پای
رژيم اسالمی گذاشته است و ھم
خونی خود را با جريان اسالم
سياسی به نمايش گذاشته است.
طبق بخشنامه صادره توسط
شھرداری ،اولين اقدامات استقرار
يک آپارتايد رسمی در اورشليم
آغاز شده است .از اين پس زنان

بايد از درھای عقب و مردان از
درھای جلو سوار اتوبوس شوند.
مذھب يھود از نظر زن ستيزی ذره
ای از اسالم کم نمی آورد .موقعيت
زنان در محيط ھای مذھبی اسرائيل
بسيار وخيم و دردناک است.
سوءاستفاده جنسی از کودکان و
زنان ،خشونت عليه زنان و
بيحقوقی آنھا در اين محيط شباھت
بسياری به موقعيت زنان و کودکان
در محيط ھای مذھبی اسالمی دارد.
اين اقدام اخير ھم خونی اين دو
مذھب و پيروان آن را بخوبی به
نمايش گذاشت.
اين مساله که پس از ھر جنگ و
حمله به فلسطين جريان راست و
يھودی گری فناتيک و قشری در
جامعه رشد ميکند ،يک واقعيت
شناخته شده و از نظر تاريخی
تجربه شده است .اين مساله که دو
جريان راست در اسرائيل و
فلسطين مانع از شکل گيری صلح و
به عقب کشيدن جامعه و افزايش و
گسترش نفرت قومی در دو جامعه
ھستند ،مساله ای است که بارھا
مورد اشاره ما قرار گرفته است.
وقايع دو سه ماه اخير ،يکبار ديگر
اين واقعيت تلخ و دردناک را در
مقابل چشمان دنيا قرار داه است.
البته بايد يادآوری شود که در
واکنش به اين شرايط جامعه
اسرائيل قطبی تر شده است و تنش
ميان طرفداران صلح و چپ در
جامعه اسرائيل با راست گرايان و
جريانان موسوم به ارتدوکس
يھودی تشديد شده است .در جامعه
اسرائيل يک جريان اقليت اما قوی
طرفدار صلح وجود دارد که مدام
عليه سياست ھای ضد فلسطينی و
جنگ طلبانه دولت دست به
اعتراض ميزند .در طول جنگ
غزه نيز ما شاھد گسترش اين
اعتراضات بوديم .اکنون جريانی

در اورشليم از سربازانی که از
رفتن به جنگ عليه فلسطينی ھا
امتناع ميکنند ،شکل گرفته است.
اين جوانان بجای جبھه جنگ به
زندان ميروند و اخيرا اعالم
کرده اند که حقوق زمان
سربازی خود را برای بازسازی
غزه به جريانات فلسطينی
خواھند داد.
اين واقعيات را بايد در مقابل
حميد تقوايی قرار داد که در
زمان جنگ غزه با توسل به
تبليغات جنگ طلبانه وزارت
دفاع اسرائيل و با گرفتن انگشت
حمله به سوی حماس ،عمال
جنگ غزه را توجيه کرد و تا
آنجا پيش رفت که ما را که دولت
اسرائيل را بخاطر کشتار مردم
غزه و محاصره اقتصادی اين
مردم شديدا محکوم کرديم ،با
ريشخند مورد سوال قرار داد
که" :آيا اومانيسم تان گل کرده
است؟!" ھم اکنون جريانات
صلح طلب و انسان دوست در
اسرائيل در تالش محکوم کردن
ارتش اسرائيل به ارتکاب جنايت
جنگی ھستند .اما اين رفيق سابق
اعالم کرد که ماھيت جنگ را
تعداد کشته ھای طرفين تعيين
نميکند .ظاھرا مھم نيست که
 400کودک در اثر حمله
اسرائيل با توپ و تانک و بمب
ھای فسفری به فجيع ترين شکلی
در غزه کشته شدند.

بنظر ميرسد که ديگر بی فايده
است که اين جريان راه گم کرده و
در سراشيب پوپوليسم افتاده را
متوجه حقايق و واقعيات انسانی
اپورتونيسم
کرد.
زندگی
پراگماتيستی ،ضد رژيمی گری
صرف ،سرنگونی طلبی بھر قيمت
و ايده عاميانه "دشمن دشمن من،
دوست من است" متاسفانه راه آنھا
را تعيين کرده است .اما اتفاقات
اخير در اسرائيل سوالی را در
مقابل جريان اکس مسلم قرار
ميدھد .بايد از اين جريان پرسيد:
آيا فکر نميکنيد که مناسب باشد با
توجه به تحوالت اخير در اسرائيل
و رسميت يافتن آپارتايد جنسی در
اورشليم ،به طراح "مبتکر" اکس
مسلم ،که با افتخار و عالقه
بسياری از او ياد ميکنيد ،توصيه
کنيد جريانی به اسم اکس يھودی
راه بياندازد؟ اسالم و مذھب يھود
از لحاظ ارتجاع و کثافات ضد
زن ،ضد حقوق انسان و کودک و
ارتجاعی گری ھمتای يکديگرند.
اسالم سياسی و يھودی گری
سياسی خاورميانه را به قھقرا
کشانده اند و در جنگ دو قطب
تروريسم نقش اساسی دارند .با اين
حساب اکس مسلم به ھمتای اکس
يھودی نيز نيازمند است .اما حدس
ميزنم که آقای مايکل اشميت با اين
طرح مخالفت خواھد کرد و آن را
آنتی سميتيسم خواھد ناميد! *

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

يک دنياى بھتر

صفحه ١٠

پيش بسوى اول مه
گفتگو با نسرين رمضانعلى
يک دنياى بھتر :امسال اول ماه
بنظر متفاوت از سالھاى گذشته
خواھد بود .فضاى داخل کشور و
فضاى بين المللى به گونه ديگرى
است .شما شرايط اجتماعى و
سياسى براى برگزارى اول ماه
مه را چگونه ميبينيد؟
نسرين رمضانعلی :ھمانطور که
شما گفتيد امسال شرايط کامال
متفاوت با سالھای گذشته است.
يک تفاوت تعميق بحران ھمه
جانبه رژيم اسالمى است که با
موجھاى بحران اقتصادی که
جھان را فراگرفته تشديد شده
است .اولين نتايج اين بحران در
ايران تحميل فقر و فالکت
بيشتری به طبقه کارگر است .اما
براى تحرک کارگرى در اول مه
ھمه محدوديتھاى سابق وجود
دارند و غم نان و گرسنگى بار
اين محدوديتھا را بيشتر کرده
است .ھر تالشى براى يک اول
مه شايسته جنبش انقالبى و
سوسياليستى طبقه کارگر بايد به
نفى اين موانع و دور زدن آن
متکى شود .چون خطوط اصلى
سياستھاى اين جنبش روشن است.
در سالی که گذشت رژيم
تعرضی ھمه جانبه به وضعيت
معيشتی ميليونھا کارگر در ايران
را سازمان داد .بيکارسازيھا تحت
عناوين "سرمايه نداريم"" ،مواد
اوليه نداريم"" ،ابزارھا و ماشينھا
فرسوده ھستند"" ،توليدات
مرغوب و سودآور نيست"،
بسرعت سرسام آورى ادامه
داشت .ميخواھند آوار اين بحران
اقتصادی را بر سر کارگران
بريزند .کارگران البته تمکين
نکردند و با وجود شرايط بشدت
نامساعد معيشتى و شغلى و
امنيتى جدالھاى جانانه داشتند.
کارگران ايران در يک کالم راه
حل باالئى ھا را نپذيرفتند .سال
گذشته مبارزات کارگران و
کشمکشھا سازمان يافته تر و
تعرضی تر بود و اين بر کسی
پوشيده نيست.

آمارھای رسانه ھای خبری
حکومت را نگاه کنيد تا گوشه اى
از موقعيت طبقه کارگر را ببينيد.
واضح است اين آمارھا نادرست اند
و رقم درست در مواردى چند
برابر است .آمار بيکاران سربفلک
کشيده است 60 .درصد کارگرانی
که کار ميکنند با قرادادھای موقت
مشغول کار اند .قراردادى که
بکطرفه است و کارگر ھيچ حق و
امنيتی ندارد و ھر لحظه ممکن
است اخراج و به خيل ارتش
بيکاران بپيوندد.
بيش از  50درصد کارگران از 3
ماه تا  5سال ،مثل کارگران
کارخانه قند دزفول ،حقوقھايشان
پرداخت نشده است .بيش از نيمی
از طبقه کارگر در ايران مجبور
ھستند برای تامين زندگی شغل دوم
و يا سوم داشته باشند .امروز رسانه
ھای خبری رژيم ديگر از خط فقر
صحبت نمی کنند بلکه می گويند
"فقر مطلق"! معنای ديگر و
بالفصل اين آمارھا اينست که
ميليونھا کودک مجبور به ترک
تحصيل می شوند و وارد بازار می
شوند .يعنی بر تعداد کارتون خوابھا
و بی مسکنھا اضافه می شود .بر
تعداد کسانی که مجبور ھستند تنشان
را بفروشند اضافه ميشود .ارتش
گرسنگان زياد ميشود و طبيعتا
مسائلى مانند جنايت و ناامنى و از
ھم گسيختگى اجتماعى و دھھا درد
ديگر نتيجه اين وضعيت اند.
عليرغم اين شرايط وخيم که
سازماندھى مبارزه کارگرى را
مشکل و با موانع جدى روبرو
ميکند ،در سال گذشته بطور
متوسط روزانه  5اعتراض
کارگری در جريان بوده است .يک
بخش اين اعتراضات در مراکز
کارگری بوده است .بخش ديگر اين
اعتراضات در مقابل ادارات دولتی
بوده است .دراين دعواى ھر روز
و بدون وقفه ،يک طرف کارگران
ايستادند و در طرف ديگر مديريت
و کارفرما و ادارات زيربط دولتى
که کارشان سردواندن است و

دستگاه سرکوب و پليس ضد
شورش قرار داشتند .اين رژيم
ھار ارتجاعی اسالمی ميلياردھا
برای ايجاد فضای رعب وحشت
و سرکوب طبقه کارگر خرج
ميکند اما حقوق ناچيز کارگر را
نميدھد و يا کارگرانی را که در
اول مه شرکت داشتند شالق
ميزند.
به اين وضعيت بايد مسئله تعيين
حداقل دستمزد را اشاره کرد.
حقيقتا اينھا وقاحت را به عرض
اعال رسانده اند .اين دستمزد
تعيين شده که تازه بخشى از آن
را به دليل اعتراض اتاق
بازرگانى کسر کردند يک گوشه
تعرض حکومت سرمايه براى به
چھار ميخ کشيدن طبقه کارگر
است .فقر مطلق و گرسنگى
براى اسالم و حکومت سرمايه
داران وسيله بقا حکومت و
زمينگير کردن طبقه کارگر
است .مسئله اينست که اين
وضعيت قابل تحمل نيست و ھيچ
ھنرمندى نميتواند چرخ زندگى
بخور و نمير روزانه را
بچرخاند .بعد کارگران ايران دنيا
را نگاه ميکنند .فرانسه و ايتاليا و
انگليس و برلين .ھم طبقه
ايھايشان را ميبينند که عليه
سرمايه داران بميدان مى آيند.
فضاى سياسى ايران از اين
وضعيت جھانى تاثير ميپذيرد.
جنبش راديکال کارگرى در
ايندوره شانس و موقعيت بھترى
دارد.
مراسمھای اول ماه مه امسال
ظرفيت اعتراضى بيشترى را
دارد و ميتواند غليرغم
محدوديتھاى موجود گسترده
باشد .رژيم اسالمی دست پيش
گرفته است تا کنترل از دستش
در نرود و مزدوران خانه کارگر
را جلو انداخته است .ميخواھند
نه تنھا کارگران را ساکت کنند
بلکه مراسمھای اول مه امسال
را ببرند تو مساجد و عيادت
سران رژيم! کارگران و
مزدبگيران در اين روز پاسخ
محکم خود را به اين اوباش
خواھند داد .امسال اول ماه مه
در واقع تداوم اعتراضات
کارگران الستيک البرز است،

شماره ٩۴

تداوم اعتراضات و اعتصابات
کارگران ايران خودرو است،
تداوم اعتراضات کارگران عسلويه
است ،در امتداد اعتراضات برای
حقوقھای معوقه کارگران قند
دزفول و ھفت تپه است ،در امتداد
اعتراضات کارگران نفت آبادان و
اصفھان و لوله سازی اھواز است.
ادامه اعتراض کارگران نساجی
کاشان و قروين و سنندج و خامنه
است .دراينروز کارگران بايد بر
سنت راديکال کارگرى تاکيد کنند
و خواھان جامعه اى آزاد و برابر
و مرفه براى ھمگان شوند.
يک دنياى بھتر :در ماھھاى اخير
ما شاھد گسترش اعتراضات
کارگرى بوديم .اين اعتراضات را
چگونه ميتوان به روز اول ماه مه
وصل کرد؟ چه سياستھائى بنظر
شما اساسى اند؟
نسرين رمضانعلی :سال گذشته
طبقه کارگر بيشتر از ھر زمانى
فھميد که دولت و اداراتش و
کارفرما و سرکوبگر و اطالعاتى
و خالصه طيف وسيع مفتخوران
عليه طبقه کارگر دست به دست ھم
داده اند .اگر قبال گاھا از عده اى
ميشنيدی که می گفتند "مسئولين
بی خبر ھستند" ،امسال اتفاقا
کارگران طی مبارزات خود به
عينه متوجه شدند ھمه اينھا از يک
قماش ھستند.
اول ماه مه کارگران به خيابانھا
خواھند آمد .در اين شکی نيست.
اعتراضاتی چند ماه اخير جانى
تازه به مبارزات کارگرى داده و
زمينه صداى متحد در اول مه
است .در اول مه کارگران بايد
کيفرخواست شان عليه اين نظام
اعالم کنند و بگويند اين وضعيت
را قبول نداريم .در اين ميان
ھوشياری طبقه کارگر ايران مھم
امثال
است.
صفحه ١١

يک دنياى بھتر

صفحه ١١

پيش بسوى اول مه
گفتگو با نسرين رمضانعلى ...
محجوب و صالحی مزدوارن
خانه کارگری تالش دارند
مبارزات و اعتراضات کارگران
را به کج راه ببرند .کارگران بايد
شعار و قطعنامه و بيانيه ھای
خود را در مراکز کارگری
تصويب کنند .کارگران بايد تالش
کنند مراسمھای مستقل خود را
برگزار کنند و مراسمھاى خانه
کارگر را ھم تبديل به صحنه
محاکمه سرمايه داران کنند.
يک دنياي بھتر :محور خواستھا
و مطالبات گرايش راديکال و
سوسياليستى طبقه کارگر در اين
روز چيست؟ تاکيدات حزب
کدامست؟
نسرين رمضانعلی :گرايش
راديکال و کمونيستى کارگران
منافع کل طبقه کارگر را بيان
ميکند و بويژه در اول مه بر
مصالح کارگران ايران بعنوان
يک طبقه واحد و جزئى از طبقه
جھانى کارگر تاکيد دارد.
کارگران کمونيست و سوسياليست
منافع ويژه فرقه اى دنبال نميکنند.
ھمين گرايش است که مبارزات
کارگرى راديکال را رھبرى
ميکند و ھمين گرايش است که
سياستھا و سنت راديکال کارگرى
را دارد و مرتبا طرح ميکند.
فعالين اين گرايش ھم پيشتازان
متحد کردن کارگران در اول مه
ھستند.
ما کارگران کمونيست ميگوئيم
طبقه کارگر يک زندگى شايسته
انسان و مرفه ميخواھد.
برخوردارى از اين ھنوز بخشى
از ثروتى است که طبقه کارگر
توليد ميکند .مطالبات مشخص
ترى مانند امنيت شغلی ،افزايش
دستمزد ،کاھش ساعت کار ،بيمه
ھای درمانی و بازنشستگی و
بيکاری و حوادث ،تشکلھای
مستقل کارگرى ،لغو کار
قراردادى ،انعقاد قراردادھاى
دسته جمعى با شرکت نمايندگان
منتخب کارگران ،و غيره از

ديگر خواستھاى عمومى طبقه
کارگر است که گرايش راديکال و
کمونيستى بر آنھا تاکيد دارد .و
باالخره کارگران کمونيست خواھان
نفى نظام بردگى مزدى و برپائى
حکومت کارگرى اند.
حزب تالش کرده است ھر کجا که
نفوذ داشته است تاکيدات خود را بر
مبارزات متشکل کارگران حول
خواستھای عمومى و منافع واحد
طبقه کارگر سازمان بدھد .تالش
کرده است مجامع عمومی کارگران
به شکل روتين برگزار شود .تالش
کرده است مبارزه ای ھمه جانبه را
عليه نظام سرمايه داری سازمان
بدھد .در آستانه اول مه تاکيد حزب
بر برگزاری ھرچه گسترده تر
مراسمھا و به ميدان آمدن طبقه
کارگر بعنوان پرچمدار رفاه و
آزادى در جامعه است .حزب تاکيد
می کند که بايد به طرق مختلف به
استقابل روز جھانى کارگر برويم.
بر در و ديوارھا شعارھای زنده باد
اول مه روز جھانی کارگر را
بنويسيد .رنگ جنبش کارگرى را
بر فضاى جامعه بزنيد .شعار و
سياست زنده باد جنبش مجامع
عمومی را بيش از پيش در مراکز
کار و محالت کارگری برجسته
کنيد .عليه سرمايه دارى ھمراه با
کارگران جھان حرف بزنيد و روز
اول مه را به روز محاکمه سرمايه
دارى تبديل کنيد.
حزب تاکيد دارد که آزادی و
برابری و رفاه و شادی و زندگی
مرفه حق مسلم ما کارگران است.
اين خواست محورى ماست .حزب
از طبقه کارگر ،از ھمه
مزدبگيران ،از پرستاران و
معلمان ،و از نيروھاى آزاديخواه
ميخواھد که در اين روز فعاالنه
شرکت کنند .حزب از جنبش زنان
و از دانشجويان ميخواھد بمثابه
پرچم برابرى طلبى سوسياليستى
کارگران را برافرازند و به استقبال
اول مه بروند .حزب خانواده ھای
کارگری را فراميخواند در اين روز
دوش به دوش ھمسران خود در

مراسم خودشان شرکت کنند.
بايد در اشکال متنوع و گسترده
مراسمھای روز جھانی کارگر
را گرامی داشت .حزب تاکيد
دارد در اين روز بايد عکس
فعالين کارگری که در زندان
ھستند ،فعالين کارگری که
احضار می شوند ،کارگرانی که
تازيانه رژيم جھل اسالمى بر
تنشان فرود آمده است را در اين
مراسمھا در دست داشته باشند.
خواھان آزادی فورى کليه
زندانيان سياسی شوند .خواھان
توقف سرکوب و احضار و
دستگيرھا شوند .حزب تاکيد
دارد که روز جھانی کارگر يعنی
روز اعالم جنگ عليه نطام
سرمايه داری .پس بايد در اين
روز قدرت طبقه مان را به
نمايش بگذاريم .در اين روز ياد
کارگران جان باخته را گرامی
بداريم .دراينروز بايد فرياد زد
رھبران و فعالين کارگرى را
آزاد کنيد .باشد که اول مه امسال
روز دستآوردھای بزرگ برای
طبقه مان باشد.
يک دنياى بھتر :پيشبرد چنين
خواستھائى مستلزم چه نوع
سازماندھى است؟ چه تاکيدات
عملى اى حزب به فعالين و
رھبران کارگرى و به کارگران
کمونيست دارد؟
نسرين رمضانعلی :تشکل و
اتحاد کليد پيشروى است .ھه ھر
اندازه کارگران متشکل باشند به
ھمان اندازه دستاوردشان تضمين
ميشود .به ھر درجه پراکنده

شماره ٩۴
باشند تعرض متقابل رژيم و
سرمايه داران عقب شان را
ميراند .بنابرين يکی از اھرمھای
مھم اراده جمعی کارگران است که
اين تنھا در مجامع عمومی
کارگرى ميتواند بروز کند.
بگذاريد نکته ای جالب را بگويم.
داشتم با يکی از فعالين کارگری
صحبت می کردم .از اينکه نقاط
قوت و ضعفھا چيست و چه بايد
کردھا صحبت بود .چيز جالبی
تعريف کرد .دوست دارم حتما
توجه ھم طبقه ای ھا را به اين
نکته جلب کنم .اين رفيق کارگر ما
گفت :ببين رژيم توپ دارد ،پليس
دارد ،سگ دارد ،اسلحه سرد و
گرم دارد .احمدی نژاد ھم با بازی
بمب اتمی بمب اتمی ،ھم خودش
را و ھم دولتھای دنيا را سرکار
گذاشته است .و ھمه اينھا برای
سرکوب و خفه کردن ماست .اگر
ما متحد باشيم و در مقابل ھر
سياست تفرقه افکنانه پاتک بزنيم و
اجازه ندھيم در درون صف ما
رسوخ کنند ،نه پليس نه ارتش نه
اسلحه سرد و گرم و نه بمب اتم
آقای احمدی نژاد ھم نمی تواند اين
دستان گره شده طبقه کارگر را از
ھم بگسلد!
و اين يک واقعيت سياستھای عملی
حزب است .تالش براى متشکل
کردن و سازماندھی طبقه کارگر
در محل کار و زندگيش .اتکا به
سنت اعمال اراده جمعى و ھمدل
کردن کارگران .ظرف مجمع
عمومی يکی از دستاوردھای سنت
راديکال کارگرى است و
نزديکترين راه براى متحد شدن و
بميدان آمدن* .

کارگران مضحکه "افزايش" ٢٠
درصدی حداقل دستمزد را نپذيريد!
متشکل شويد .مجامع عمومی خود را برگزار کنيد.
نمايندگان خود را انتخاب کنيد .حداقل دستمزد بايد
توسط نمايندگان سراسری شما کارگران و بر مبنای
نيازمنديھای يک زندگی انسانی تعيين شود .به اين
فقر و فالکت و تحقير و بی حقوقی بايد پايان داد.
بساط اين اوباش اسالمی و نظام سرمايه داری را
بايد برچيد.

يک دنياى بھتر

صفحه ١٢

عنوانی بزرگ برای اھدافی کوچک!
کامران پايدار
طی روزھای گذشته کنگره سوم
حزب حکمتيست برگزار شد.
سخنرانان اصلی اين جلسه از
جمله کورش مدرسی و فاتح شيخ
با اشاره به بحران جھانی اقتصاد
سرمايه داری ،آينده جنبش چپ و
کارگری و افق سوسياليسم را در
ايران بسيار روشن و اميدوار
کننده ترسيم کردند! در حالت کلی
ھمه بحث و تکيه اين دوستان بر
روند بحران جھانی سرمايه و
تکيه بر اين بحران در جھت
رويش انقالب کارگری است! در
اين اصل بديھی ترديدی نيست.
اين کامال مسلم و روشن است در
دوران بحرانھای مالی و اقتصادی
بورژوازی و ورشکستگی
اقتصادی ،که بيانگر ديکته شدن
سير نزولی نرخ سود و توقف
انباشت است ،سرمايه برای
خروج از بحران و احيای روال
کسب سود ھرچه بيشتر ميکوشد
بار و سنگينی بحرانش را بر
روی دوش کارگران و
زحمتکشان سوار نمايد .دراين
مسير براى نجات سرمايه تنھا راه
تحميل فقر و فالکت ھر چه
بيشتری به زندگی کارگران است.
مقابله با اين روند و دفاع طبقه
کارگر از موجوديتش زمينه

اعتراضات کنونى و انقالبات
اجتماعی است و ھم اينکه
کمونيستھا و کارگران در ايران
شانس خوبی برای انقالب و کسب
قدرت سياسی دارند .اينھا بحثھای
جديدی نيست .بخصوص شانس و
امکان مناسب در ايران برای
سازماندھى انقالب کار گری و
سوسياليستی ،تنھا گوشه کوچکی
از تيز بينی ،ھشياری و شناخت
عميقا مارکسيستی منصور حکمت
در سالھا پيش است!
تا اينجا بحثی نيست .اما اين فقط
نيمی از صورت مسئله يک حزب
کمونيستی کارگری مدعی کسب
قدرت سياسی است! پس آن نيم
ديگر صورت مسئله که در کليه
مباحث و گاھا گزافه گويی ھای
اين دوستان غايب است چيست و
در کجاست؟ بقول مارکس ھمه
فالسفه تا امروز دنيا را تفسير
نموده اند حال آنکه مسئله تغيير
آنست .آری نيمه پنھان در ھمينجا
نھفته است .حزبی که مشغله و
ھدف خود را انقالب کارگری و
سوسياليستی تعيين کرده حداقل
بايستی در بيان سياستھا و تاکتيک
ھايش از شھامت مسئوالنه و

شماره ٩۴

شفافيت کافی برخوردار باشد.
بازگو نمودن کلی بخشی از
واقعيتھا برای فرار از کل بن
بست و واقعيت ھيچ تناسبی با
سنت کمونيستی منصور حکمت
ندارد!
کنگره برای تبيين اوضاع
اقتصادی و سياسی جھانی و
جامعه با بيشنى کارگرى و
کمونيستى و طرح نقشه و
سياست برای تطبيق حزب و
مکانيسمھايش برای ايجاد حرکت
و انقالب اجتماعيست و  ...يا نه
کنگره با تکيه بر پوپوليسم و عام
گرايی و سکتاريسم ھدفش
تشکيالت نگه داری ،آرام نمودن
کادرھای مردد و ناراضی و
حفظ آتوريته رو به زوال
حاکميت به خطر افتاده يک
رھبری خاص در حزب است!
جای مباحث مھمی در جلسه اين
دوستان بشدت خالی نگه داشته
شده بود و متاسفانه گمان ميرود
اين اقدام تالشی آگاھانه باشد
بعنوان سرپوشی بر بحرانھا!
مباحثی که بيانگر آلودگی تا مغز
استخوان اين جريان به انواع
سياستھای راست و پوپوليستی
است .سياستھا و برنامه ھای
راست و غير واقعی ای که اين
جريان را به سترونی و ناتوانی
کامل در عرصه ھای تشکيالتی
و سياسی و اجتماعی دچار کرده

است! جای مباحث مھمی ازجمله
پی گيری و ريشه يابی استعفاھای
مکرر بسياری از کادرھای
پرسابقه و برجسته اين حزب،
مسئله و بحران ليدريسم ،بن بست
و شکست کامل پروژه گارد آزادی
و بی ربطيش به جنبش کارگری و
سوسياليستی ،پروژه عقيمی که
حتی قادر به احيای روحيات و
سنت پيشمرگايتی دھه ھای گذشته
ھم نيست و مترسک بيجانش
ھمچنان روی دست طراحانش
باقی مانده ،سياستھای راست و به
غايت غير سوسياليستی و غير
کارگری حول دولت موقت،
انقالب چند مرحله ای و رفراندوم
گرفته تا مجلس موئسسان و منشور
سر نگونيشان ،عدم ھرگونه
تحرک واقعی و ملموس در
عرصه ھای کارگری و اجتماعی
و سياسی بطور واقعی و منطقی
در بطن جامعه ،و بسياری مسايل
مھم ديگری ھمه از جمله مواردی
ھستند که برای طيف وسيعی از
اعضا و کادرھای اين حزب
ھمچنان سئوال بر انگيزند!
سئوال اينجاست عنوان دھان پر
کن اين کنگره ھا چه تشابه و
سنخيتی با کنگره بلشويکھای سرخ
دوران لنين و حزب منصور
حکمت دارد و ھمچنين وجوه
افتراقشان تا کجاست؟

قابل توجه خوانندگان و ھمکاران گرامى نشريه،

يک دنياى بھتر

براى اين شماره مطالب ،نامه ھا ،و يادداشتھائى ديگر ٮدريافت شدند که انتشار آنھا
را بدليل حجيم شدن نشريه به شماره بعد موکول کرديم .سردبير

برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست
دوستانتان برسانيد!

کارگران جھان متحد شويد!

يک دنياى بھتر

در اول مه ،دست در دست ھم و با غريوى که خشت خشت
کاخھاى قدرت بورژوازى را بلرزاند ،بميدان آئيم و فرياد
بزنيم؛ مرگ بر سرمايه دارى! دنيايی بھتر بايد ساخت! جھانى
آزاد و برابر و مرفه ،يک جامعه آزاد کمونيستی!

به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کمک مالى کنيد!

مانيفست امروز طبقه کارگر عليه
سرمايه دارى است!

يک دنياى بھتر
برنامه حکومت کارگرى براى
آزادى جامعه است!

يک دنياى بھتر

صفحه ١٣

پروژه "اکس -مسلم"
پديده ای در جدال دو اردوی تروريستی
سيروان قادری
"تاريخا احزاب چپ وقتى خواسته
اند اجتماعى بشوند و در ابعادى
اجتماعى ظاھر بشوند ،به راست
چرخيده اند .اينطور توجيه کرده
اند که جامعه راست تر از آنھاست
و اگر راى ميخواھند بايد به
راست بچرخند .و البته تاريخا ھم
در اين کار شکست خورده اند.
ممکن است يک نماينده از يک
حزب راديکال چپ براى يک
دوره به مجلس رفته باشد ،اما
ھمان يک نفر را ھم دور بعد
پرونده اش را زير بغلش زده اند و
روانه اش کرده اند که برود .ما
يکى از معدود سازمانھاى
کمونيستى بعد از بلشويکھا
ھستيم که ميخواھد روى
راديکاليسم و ماکزيماليسمش توده
اى بشود .سازمانى که اتفاقا
ميخواھد ماکزيماليسم و کمونيسم
را توده اى و اجتماعى کند.
ميخواھد آرمانھا و ايده انقالب
کمونيستى اش را ببرد و توده اى
و اجتماعى کند .ميخواھد حرف
آخرش در مورد مذھب را به
حرف جامعه بدل کند .ما کسانى
ھستيم که معتقديم بايد اين
کمونيسم بى تخفيف را توده اى و
اجتماعى کنيم) ".منصور حکمت،
از گروه فشار تا حزب سياسی(.
دو سال از تاسيس "سازمان
مسلمانان سابق" ميگذرد .پروژه
ای که جمعی از رھبری حزب
کمونيست کارگری )ح ک ک( در
راس آن و کادرھا و اعضای اين
حزب در خدمت آن ميباشند.
جنبشی که "سازمان اکس مسلم"
در بستر آن شکل گرفت ،دارای
سنت و سابقه ای طوالنی در
غرب است .ماھيت واقعی و غير
کمونيستی اين سازمان ،در پرتو
شناخت سنتی که تاريخا و
زنجيروار به آن متعلق است
نمايان تر ميشود.
سازمان اکس مسلم ح ک ک،
امتداد جدال بورژوازی غرب و
اسالم

مقوله " اکس– مسلم" در غرب،
در دوران پسا جنگ سرد ،گسترش
بازار آزاد و نزديک شدن به پايان
تاريخ مصرف اسالم سياسی ،در
اشکال و اسامی گوناگونی معنا پيدا
کرد .با تغيير استراتژی بورژوازی
غربی به موازات درجه ھاری
اسالم سياسی دچار تغييرات شد.
در دوره ای ،نيروھايشان را حول
شعار "آزادی مذاھب" و برسميت
شناختن مذاھب ديگر توسط حکام
اسالمی در کشورھای مسلمان
نشين آسيا و آفريقا متمرکز کرده
بودند .عمدتا فعالين اين عرصه،
مسلمانانی بودند که به اديان ديگر
گرويده بودند و خواستار ايجاد
فضای دمکراتيک در کشورھای
اسالم زده ،جھت تسھيل امر روی
آوری مسلمانان روی گردان از
اسالم به اديان مطلوبشان ،علی
الخصوص يھوديت و مسيحيت
بودند) .شيوه ای تقريبا مشابه که
در دوران جنگ سرد و برای به
زانو در آوردن کمونيسم روسی،
يک رکن تالش تبليغاتى بورژوازی
غربی بود( به ھمين اعتبار ،قويا
مورد حمايت مالی و معنوی
بنگاھھای مذھبی که صاحب نفوذ
بسياری در دستگاه ھای دولتی
غرب بودند قرار گرفتند .تغييرات
فکری بورژوازی و نوسانات و
نگرش نياز به تغيير استراتژی در
مقابل اسالم ،منجر به تغييرات
جدی در اولويتھاى سياسى اين
طيف شد .قاعدتا ،اين جريانات و
حاميان مذھبيشان ،که در خدمت
بورژوازی غربی و دست پرورده
سياستھای آن برای پيشبرد امر
معينی بودند ،از امکانات مالی و
اطالع رسانی وسيع برخوردار
ميشدند .بر اين اساس نيز دارای
خط قرمزھا و محدوده ھای از قبل
تعيين شده ای بودند .انتقادشان به
اسالم ميبايست در چھارچوب
نگرش وقت بورژوازی به اسالم
می بود .در عين حال ،ھر درجه
تغيير اين نگرش نسبت به اسالم
موجب دگرگونی و تغييرات اساسی
در بدنه اين جريانات ميشد.

ليبراليسم و سوسيال دمکراسی
از عمده حاميان راديکاليزاسيون
نگرش و استراتژی "طيف ھای
اکس – مسلم" در غرب بودند،
که اين خود حاصل تغيير
مواضع بورژوازی در مقابل
اسالم و احساس نياز تعرض
جدی تر در يک مقطع مشخص
برای عقب راندن پديده
"فاندمنتاليستی" اسالم سياسی،
تحميل تعادلى به آن بود .اوج
گيری بحران فلسطين ،واقعه 11
سپتامبر ،يورش غرب به
افغانستان و عراق و قلدری
نيروھای تروريستی منجمله
جمھوری اسالمی ايران در
منطقه خاور ميانه ،از جمله
موئلفه ھا و محرکه ھای اين
تغييرات بودند .در اين شرايط
ليبرالھا ،الئيکھا و آته ئيستھائی
که دارای پيشينه اسالمی بودند،
تبديل به مناسبترين گزينه ھا
برای به دست گرفتن پرچم
"اکس مسلم جديد" شدند.
سازمانھای ھمچون "کميته اکس
مسلم" که به وسيله احسان جامی
)اھل مراکش و عضو فراکسيون
حزب کار ھلند( و با حمايت
وسيع سوسيال دمکرات ھا و
احزاب فاشيستی ھمچون pvv
ھلند بوجود آمدند ،از زمره اين
تشکلھا به حساب می آيند .اين
جريانات مورد استفاده کامل
ابزاری قرار ميگيرند .بعنوان
مثال مديا و جريانات راسيستی
در ھلند ،با پوشش رسانه ای
فعاليتھا و نوشته ھای اين کميته
و سازمانھای مشابه ،عمال و به
صورت روشن امر "بيگانه
ستيزی" خود را در خصوص
مھاجرين به پيش ميبرند.
"ضد
مبارزات
استمرار
مسلمان" اين جريانات ،بدون
حمايت مادی و معنوی
بورژوازی و رسانه ھای خبری
قدرتمند و بنگاھای مذھبيش ،که
عمدتا جريانات مرتجع يھودی
ھستند ،امکان پذير نيست .اين
سنت مبارزاتی نه تنھا در ھيچ
دوره ای با مبارزات کمونيستی
عليه مذھب خوانائی نداشته بلکه
اساسا ابزار بورژوازی و
دستگاھھای مذھبی مسيحيت و
يھوديت در جدال مذھبی است.
مذھب زدائی کمونيستی مبارزه
ای بی تخفيف به کليت مذاھب
است و نه سنتی در جريان نزاع
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و کشمکش بين مذاھب! به ھمين
اعتبار ،کمونيسم در نقطه مقابل
چنين گرايشاتی قرار می گيرد.
"سازمان اکس مسلم ح ک ک" در
امتداد اين چنين کشمکشی اعالم
موجوديت کرده و بخشی از اين
سنت غير کمونيستی است.
"سازمان اکس مسلم ح ک ک"
در نقطه مقابل کمونيسم کارگری
منصور حکمت
تاکنون ،پروژه "سازمان مسلمانان
سابق ح ک ک" از زوايای
متفاوت و جھات متعددی مورد نقد
قرار گرفته است .يکی از
مھمترين و عمده ترين مسايل
مورد نقد يدک کشيدن نام کمونيسم
کارگری توسط اين پروژه دست
راستی و بی ربط به کمونيسم
کارگری است.
به صورت واقعی ،پروژه اکس
مسلم خط رسمی حاکم بر
سياستھای کنونی حزب کمونيست
کارگری در خارج از ايران شده
است .در ھر کشوری که اکس
مسلم شعبه ای دارد ،قريب به يقين
اعضای ح ک ک يا عضو آن
ھستند يا کامال در خدمت
سياستھای آن ھستند .توجيه اين
افتضاح سياسی رھبری ح ک ک،
"توده ای کردن حزب در خارج از
کشور برای مقابله با تعرضات
اسالم سياسی در غرب است"
است .ظاھرا اين توجيه مضحک
اکثريت حزب را به آن چنان
اقناعی رسانده که تمام ابزار و
امکانات و وقت حزب در خارج
از کشور را در اختيار پروژه اکس
مسلم گذاشته اند .نتيجه فعال اينست
که حزبشان نه تنھا توده ای نشد
بلکه از مبارزات سوسياليستی و
انقالبی که اين حزب ميتوانست
درگير آن شود منزوى شده است.
به صورت عينی از جرگه اين
مبارزات پرت
صفحه ١۴
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پروژه "اکس -مسلم"
پديده ای در جدال دو اردوی تروريستی ...
شده اند .در مقابل ،رھبری ح ک
"کمونيستی-
مبارزه
ک،
طبقاتيشان" را از کانال اکس
مسلم به پيش ميبرند .جلسات و
تظاھراتھای سازمان اکس مسلم
را فاکتور بگيريد از تشکيالت
خارج از کشور ح ک ک اثر
چندانی نمی ماند .اما جريان
"اکس مسلم" در کمپ راست
دنياى امروز دارای جايگاه
خاصی است .اين را فقط ما
نميگوئيم ،ميتوانيد از زبان
خودشان ھم بشنويد .اين "سازمان
اکس مسلم" نيست که چون غير
حزبى است "مجاز" است ھر
راست روى را توجيه کند ،اين
رھبرى و کادرھاى اين حزبند که
به اين قد تنزل کرده اند و مجرى
اين سياستھا ھستند! بنابراين اين
حزب و چرخش مواضعشان و
نزديکى و ھمکارى با جريانات
راست ارتجاعی بدون تبئين و
توجيه صورت نگرفته است .اين
پروژه مورد حمايت طيف وسيعی
از بنگاه ھای راسيستی و مذھبی
غرب است .طيفی که سالھاست
از سنت "اکس مسلم " در اروپا
حمايت کرده و ميکنند .طيفی ھم
از ناسيوناليستھای ضد عرب
ھواخواھان
و
ايرانی
نئوکانسرواتيوھا ،راستھا و دوم
خرداديھاى ديروز و خدمتگزاران
امروزی سياستھای اسرائيل و
"فری دام ھاوس آمريکا" ،قويا
خود را با "اکس مسلم" تداعی
ميکنند .به اعتباری ،اين جريان
را ھم ھدف خود ميدانند و
بسادگى عضو آن شده اند .کسانی
که تا ديروز در جريان کشتار
مردم بيدفاع فلسطين ،خود را در
کمپ ارتش اسرائيل ميديدند و بنا
بر اعترافشان ،در جريان جنگ
غزه "سفرھايی ھم به اسرائيل
داشته اند" ،امروز سنگر اکس
مسلم را برای شمشير زدن
انتخاب کرده اند! با نگاھی به
ترکيب فعالين ،قلم زنان و
ھواداران اين سازمان ،ميتوان
متوجه اين مسئله شد .رھبری ح
ک ک چگونه ھمسوئی خود با اين
نيروھای بشدت ضد کمونيست و

فرصت طلب را توضيح ميدھد؟ چه اھداف و
منافعى موجب نزديکی اين جريانات و استقبال
ح ک ک از آنان شده است؟
اما جريانات مورد حمايت بنگاھھای
راسيستی و مذھبی غرب مجاز نيستند
مرزھای از قبل ترسيم شده استراتژيکی را
بشکنند .در غير اين صورت ھمچون مھره
ھای سوخته حذفشان ميکنند .اين قاعده بازی
است .تاکنون سازمان اکس مسلم از اين
"آزمون" سربلند بيرون آمده و حتی ھويت
سوسياليستى شان در گزارشات رسانه ھاى
غرب سانسور ميشود .خود رھبری ح ک ک
نيز به اين قناعت رسيده است .به عنوان مثال
"سازمان اکس مسلم" به جای ح ک ک مراسم
 8مارس را برگزار ميکند .اما کوچکترين
اثری از شعارھای ح ک ک ،پالکاردھای
حزبی و حتی نام حزبشان )شعار کمونيستی
پيشکش( در آن نيست .در اطالعيه ھای
تبليغاتيشان ھم برخی از اعضای رھبری ح
ک ک را با عناوينی ھمچون "مسئول اکس
مسلم فالن منطقه" معرفی ميکنند .بنا براين،
از نظر سياسی ،ح ک ک از اين نيروی
رنگارنگ جمع شده به دور "اکس مسلم" ھم
ثمری نميبرد .حتى جرات انعکاس برخى
گزارشات و تجليل ھای بنگاھھاى راست را
ندارند .تا اينجا ھمه منافع را طرف مقابل
ميبرد .سوال اساسی اين است که ح ک ک چه
منفعتی از پرچم دار بودن مبارزه بين مذاھب
ميبرد؟ بی گمان پاسخ اين سوال در آينده نه
چندان دور روشن ميشود.
سياستھای رھبری امروز ح ک ک را بايد بر
اساس افت و خيزھای "اکس مسلم " سنجيد.
اين را ھم بايد گفت که پديده اکس مسلم در
غرب با سياست ساخت و پاخت با رژيم
اسالمى تاريخ مصرف اش زودتر تمام
ميشود .اين سياستھا تماما در نقطه مقابل
آرمانھای کمونيسم کارگری و مباحث "حزب
و جامعه" و "حزب و قدرت سياسی" منصور
حکمت قرار دارد .رھبری ح ک ک با
سرعت عجيبی از ھويت سابقش فاصله
ميگيرد و به يک جريان ناسيوناليست چپ
پرو غربى تبديل ميشود و دراين متن ھر روز
"کمونيسم و راديکاليسم" اش را زير فرش
ميکند .تقالی رھبری اين حزب در چھارچوب
ارتجاعى "اکس مسلم" به جای نقد کمونيستی
و مبارزه سياسى با مذھب در سنت مبارزاتی
جنبش کمونيسم کارگری از جمله اين تالشھا
است* .

شماره ٩۴

اخراج ھزاران کارگر روز مزد
سردخانه و کشتارگاه ميدان بھمن تھران!
بنا به خبر دريافتى ،به دنبال تصميم عوامل و کارگزاران حکومت
اسالمی سرمايه داران از جمله قاليباف ،پاسدار و آدمکش حرفه
ای ديروز و شھردار امروز تھران ،مبنی بر تعطيلی سردخانه و
کشتارگاه ميدان بھمن تھران در روزھای پايانی سال گذشته ،روز
يکشنبه نھم فروردين ماه بنا به دستور مستقيم کرباسيان رئيس
اداره خدمات شھری تھران از ورود کاميونھای حامل انواع
گوشت به داخل محوطه کشتارگاه جلوگيری شد .اين در حاليست
که در اولين روزھای کاری سال نو بيش از  1500کارگر روز
مزد که نان شب خانواده ھايشان در گرو مزد روزانه شان است
جھت انجام کار به کشتارگاه آمده بودند .ھمه اين کارگران
خشمگين و بيکار از اول صبح در محوطه سردخانه نشسته و تا
ساعت  12ظھر دست به تجمع اعتراضی زدند .بيکاری اين
کارگران شروع تدريجی بيکاری ھزاران کارگر ديگر در روزھای
آينده خواھد بود که ھريک به طريقی از کانال شرکتھای انگل
پيمانکاری به اين سردخانه و کشتارگاه متصل ھستند.
صفايی رئيس سردخانه ھم گفته است من ھيچ کاره ام ،من تصميم
گيرنده نيستم! اين زنگ خطر جدی در تالش حکومت اسالمی
برای بيکاری ،انھدام و تالشی ھرچه بيشتر خانواده ھای کارگری
در سال جديد است .اين "عيدی" سرمايه داران طفيلی و
آخوندھای شکم چران به کارگران و خانواده ھای محروم و زجر
کشيده شان در سال جديد است!
در سردخانه و کشتارگاه ميدان بھمن تھران مجموعا بيش از
 5000نفر کارگر روز مزد عمدتا از طريق شرکتھای پيمانکاری و
نمايندگيھايشان در قسمتھای مختلف از جمله؛ بارگيری ،تخليه و
بسته بندی و غيره مشغول به کارند .در اين مرکز خبری از
ساعت کار ،سرويس اياب و ذھاب ،نھار ،سرويسھای بھداشتی،
استراحت و حتی حداقل ترين امکانات رفاھی نيست .برخی از اين
کارگران بدليل فقر و نداشتن درآمد کافى ،بجای راھی نمودن
فرزندانشان به مراکز تحصيل و آموزش ،کودکان خردسالشان را
ھر روزه برای کار بھمراه خود به اين جھنم می آورند .جمع
کثيری از اين کارگران را زنان سرپرست خانوار تشکيل ميدھند.
محل زند گی اين کارگران اغلب در حاشيه نشينھا و بيغوله ھای
اطراف تھران از شھريار کرج گرفته تا قرچک ورامين و محلھاى
مشابه است .کار بالوقفه از اول صبح شروع شده و تا پاسی از
شب ھمچنان ادامه دارد .در آخرين ساعات شب کارگران خسته و
گرسنه با لباسھای آلوده راھی خانه ميشوند .متوسط درآمد
روزانه ھر يک از اين کارگران ،البته اگر کار باشد ،مبلغی بين 5
تا  8ھزار تومان است.
حزب ،اخراج ھزاران کارگر محروم سردخانه و کشتارگاه بھمن
تھران را محکوم ميکند و از کارگران اين شرکت ميخواھد با
اعتراض دستجه جمعى عليه سياست بيکارى و فقر و فالکت
جمعى بايستند .کارگران مسئول جابجائى ھاى شھردارى و خريد و
فروش شرکتھا توسط سرمايه داران نيستند .کارگران ھم زندگى
دارند و به کسى بدھکار نيستند .کارگران ھر روز با کارشان دارند
نان ھمه اين مفتخوران را ميدھند .اين حق بديھى و مسلم
کارگران است که متحدانه در دفاع از شغل و حرمت و معيشت
شان اعتراض کنند .اگر سرمايه داران و دولت شان براى ما کار
ندارند ،بايد بيمه بيکارى بدھند .نه کار نه بيمه بيکارى را قبول
نداريم .معيشت و حرمت و برخوردارى از يک زندگى شايسته حق
کارگران است و بايد براى تحميل آن متحدانه بميدان آمد.
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در دفاع از بحث
"حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه"
بخش سوم

سياوش دانشور
در بخش اول به جوانبى از تقابل
و تمايز تاريخى ناسيوناليسم چپ
با کمونيسم و مارکسيسم در ايران
اشاره شد .تاکيد کرديم که مخالفت
اين چپ با کمونيسم مارکسى از
مخالفت با دو بحث "حزب و
قدرت سياسى و حزب و جامعه"
شروع نشده و يک پيوستگى
تاريخى دارد .به تز ھا و دالئل
اصلى ديدگاھھاى اين چپ و
ھمينطور پراتيک واقعى آنھا
اشاره کرديم .در بخش دوم به
"شورشيان آوريل" و مستعفيون
سال  ١٩٩٩و زمينه ھاى
اجتماعى آن ،و مشخص تر به
ديدگاه و تز اصلى تتمه اين جريان
يعنى خط دست راستى آذرين-
مقدم پرداختيم .اگر چپ سنتى و
بعدتر انشعابيون سال  ٩٩و تتمه
آنھا ،عليرغم ھر تفاوتى ،کمابيش
در استداللھا مشترک بودند و
اساسا از موضعى منشويستى از
تحزب کمونيستى و استراتژى
قدرت کارگرى رويگردان بودند،
اما در درون حزب کمونيست
کارگرى مخالفت با اين بحث
اشکال ديگرى داشت .ظاھرا
حزب "مدافع و پرچمدار" اين
بحث بود و در واقعيت اساسا به
سمت آن نرفت .دراين قسمت به
شيوه نگرش دو جناح در حزب و
تعابير يکجانبه آنان از اين دو
مبحث و نتايج تاکنونى اين
سياستھا ميپردازيم؛
تزھاى بحث،
 -١در حزب کمونيست کارگرى
بعد از منصور حکمت اين
استراتژى کنار گذاشته شد اما نه
در شکلى صريح و سياسى و
قانونى ،بلکه در تعابيرى "جديد"
و در شکل "پراتيک" آن.
 -٢بنياد فکرى دو جناح در
برخورد به اين مباحث کمابيش
ھمان بنيانھاى شناخته شده
ناسيوناليسم چپ و منشويسم است.
با اين تفاوت که يا اشکالى

ماجراجويانه و غير اجتماعى
ميگيرد و يا مانند خود "سوسياليسم"
در قاموس اين چپ به گاو ھندوئى
تبديل ميشود که بايد آن را تقديس
کرد اما ھيچ زمان وقتش فرا
نميرسد .شکل متفاوت است اما
جوھر يکى است.
 -٣اين دو جريان مخالف علنى يا
صورى کسب قدرت سياسى توسط
حزب کمونيستى نيستند .آنچه در
استراتژى قدرت اين جريانات کنار
ميرود مجموعه ملزوماتى است که
دراين استراتژى توسط منصور
حکمت تبئين شده بود .از "حزب و
انقالب" تا "حزب و قدرت دوگانه"
حميد تقوائى ،و از "خال استراتژيک
و منشور سرنگونى" تا "گارد
آزادى" کوروش مدرسى ،با ھر نوع
شبه کمونيسمى در تاريخ عتيق چپ
سنخنيت داشته باشند با استراتژى
کمونيستى کارگرى منصور حکمت
سنخيت ندارند.
يک کشمکش پايدار
قبال اشاره کرديم که يک خط ممتد
جدال فکرى و سياسى کمونيسم
ايران در سه دھه گذشته ،تقابل با
ديدگاھھاى چپ سنتى و اساسا
گرايشى که سنتھاى "انقالب  "۵٧را
نمايندگى ميکرد بوده است .براى ھر
ناظر و مورخ تاريخ کمونيسم ايران
در سه دھه گذشته ،تقابل کمونيسم
مارکسيستى با ناسيوناليسم چپ
بعنوان يک خط ممتد قابل مشاھده و
رديابى است .اين جدالھا را در قالب
مباحث متعدد نظرى و سياسى چه با
جريانات چپ اردوگاھى ،چه بعدتر
در مباحثات حزب کمونيست ايران،
و ھمينطور در حزب کمونيست
کارگرى در دوره ھاى مختلف،
ادامه دارند .اگر نخى کل اين تاريخ
را با تمام افت و خيزھا به ھم پيوند
ميزند ،وجود يک جدال مستمر
برسر ضرورت گسست قطعى از
فشار اين سنتھاى قديمى چه در
نگرش و درک از مارکسيسم و چه
در سنت فعاليت سياسى و سبک

کار ،و شيفت به سنت اجتماعى
کمونيسم طبقه کارگر بوده است.
مباحث کمونيسم کارگرى نقطه
اوج اين تقابل بود و مباحث
"حزب و قدرت سياسى و حزب
جامعه" گوشه مھمى ازاين
کمونيسم
تاريخى
دعواى
کارگرى با ناسيوناليسم چپ
است .ھمينطور اشاره کرديم که
عليرغم دستاوردھاى فکرى و
سياسى و پيشرويھاى کمونيسم
کارگرى ،اين سنت بحدى جان
سخت است که منصور حکمت
را واميدارد که در آخرين پلنومى
که شرکت داشت اعالم کند که
حزب ھنوز به چپ سنتى
نزديک تر است تا به ديدگاھھاى
کمونيسم کارگرى.
اين کشمکش در حزب کمونيست
کارگرى دروان منصور حکمت
بشکلى بروز ميکند و بعد از
درگذشت او بصورت ديگر.
زمانى که خود او رھبرى حزب
را بعھده داشت ،برخورد به اين
مباحث ھمان درد قديمى تر بود
که در حزب کمونيست ايران
وجود داشت .بى ميلى و عدم
اشتھا براى فتح سنگرھا ،بى
تفاوتى به موقعيتھاى بدست آمده،
روتين کارى و سرگرم اداره
تشکيالت بودن با تلفن و اى
ميل ،عدم توجه به سازماندھى
جنبش کارگرى و تالش متمرکز
در اينمورد ،ادبيات مفسر و
ترويجى صرف ،قناعت به
حزب بزرگ بودن اپوزيسيون و
دچار يک نوع رکود و تنبلى
سياسى شدن ،گرايش قوى به
آکسيونيسم بعنوان خط مشى و نه
ابراز وجود سياسى الزم در کنار
سياستھاى بنيادى تر ،حرف
نزدن و حرف نداشتن و بعضا
دنبال پروژه ھاى شخصى بودن،
در بعد اکتيوتر مشغول وظيفه
محدود تشکيالتى و عدم دخالت
فعال کادرھا و رھبرى در ترسيم
و پراتيک استراتژى پيشروى و
پيروزى .اين وضعيت را بعضا
برخى دوستان به وجود اعتماد
باال به منصور حکمت و خط و
سياست حزب و خيال راحتى
بقيه منتسب ميکنند .دراين
استدالل حقيقتى وجود دارد.
منصور حکمت آتوريته اش و
نفوذ کالمش و اعتماد سياسى و
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شخصى به او در ميان تشکيالت
بى نظير بود .اما اين ھمه پاسخ
نيست .حقيقت اينست که در حزب
کمونيست کارگرى تمايالت ريشه
دار سياسى وجود داشتند که خود
را به سياست روزمره حزب و
ادبيات و پراتيک و تبليغات و
تحرک آن تحميل ميکردند.
گرايشاتى که در ھر فرصتى که
امکان ابراز وجود داشتند سربلند
ميکردند و بعضا تاريخ مدون و
قديمى خود را دارند .ريشه اين
تمايالت ھمراھى بخش وسيعى از
کادرھاى حزب کمونيست ايران و
جدائى آنھا ھنگام جدائى منصور
حکمت بود .آن "سانتر وسيع"
حزب کمونيست ايران بخشا وارد
حزب کمونيست کارگرى شد و به
حيات سياسى اش دراين حزب
ادامه داد .و نه فقط سانتر ،بلکه
شخصيتھاى راست آن جدالھا نيز
به نتايج سياسى ديگرى رسيدند و
انتخاب سياسى شان را ھمراه با
کمونيسم کارگرى کردند.
انتخابھاى سياسى را بايد برسميت
شناخت و ھمانطور ديد .دليلى
براى نبش قبر تاريخ در يک
مبارزه زنده و متحول سياسى
وجود ندارد .اما ھرگاه اين
انتخابھاى سياسى با سنتھاى متمايز
طبقاتى و پراتيکى ھمراه نباشند،
ھرگاه ھمان سنتھاى قديمى و نقد
شده و بى حاصل اينبار در بيان
"انتخاب سياسى" جديد به حيات
خود ادامه دھند ،ھر گاه تبئين ھاى
قديمى و غير کارگرى مجددا خود
را به حزب کمونيستى تحميل کنند،
نشان ميدھد که سنتھا بسيار جان
سخت تر از مواضع اين و آن در
يک دوره مشخص است .مثل
ھميشه پراتيک افراد بسيار واقعى
تر سنت سياسى شان و دورى و
به
نزديکى
صفحه ١۶

يک دنياى بھتر

صفحه ١۶

در دفاع از بحث
"حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه" ...
کمونيسم کارگرى را منعکس
ميکند .آنچه منصور حکمت در
پلنوم چھارده ميگويد ،نه ارجاعى
به انتخابھاى سياسى گذشته افراد-
که جملگى مورد استقبال او بود-
بلکه ارجاع به سنتھاى جان
سختى است که عليرغم دود شدن
آرمانھايش از دير باز در کنار
کمونيسم کارگرى مشغول تنفس
آزمايشگاھى بوده است .ھمينجا
بايد تاکيد کرد که دو بحث حزب
و قدرت و سياسى و حزب و
جامعه ،آيا کمونيسم در ايران
پيروز ميشود ،تاکيد بر شيفت از
حزب مبلغ و مروج به حزب
سازمانده و رھبر ،بحث سلبى –
اثباتى و شيوه برخورد به امر
رھبرى در دوره انقالبى ،اشکال
و سنتھا و ديناميزم فعاليت
کمونيستى و اجتماعى ،شکل دادن
به يک حزب تمام عيار سياسى
کارگران و  ...جملگى پازل ھاى
عبور ازاين سنتھاى عتيق و شکل
دادن به يک جريان قدرتمند
سياسى کارگرى کمونيستى در
صحنه سياست ايران بود که
بتواند از پس جدال قدرت سياسى
برآيد و شانس پيروزى داشته
باشد.

ھمه مشمول نقد منصور حکمت
بودند .او اتفاقا بطور عجيبى خود
را تنھا حس ميکرد و قيد اين را زده
بود که اين حزب روى خط او پيش
رود .گفتن اينکه ھر زمان فرمان
حزب را ول ميکنى به سمت
ديگرى ميرود و يا حزب در زمانى
خودم ھستم روى خط من نيست بعد
من ھم مھم نيست نباشد ،اتحاد
حزب مھم است ،تصوير او را
منعکس ميکند .منصور حکمت
اميدوار بود حزب اتحادش را روى
چھارچوب برنامه حفظ کند .چون
فکر ميکرد دراين چھارچوب زياد
امکان چپ و راست زدن نيست و
حتى تاکيد ميکرد که بايد درجاتى
از اختالف تبئين و نظر را فرض
گرفت و حزبى سياسى ساخت و به
دل جامعه زد .او اميدوار بود حزب
انسجام و قدرتش را در جدال
سياسى حفظ کند و با اعتراض
کارگرى و طبقاتى جوش بخورد و
يکى شود .منصور حکمت
حرفھايش را زد و متاسفانه بيمارى
سرطان اجازه نداد که در جلسه
ديگرى شرکت کند .پلنوم سيزده و
چھارده و تاکيدات او بيشتر از ھر
تفسير اين و آن پيوستگى ديدگاه
مارکسى و کمونيستى کارگرى او
را طى سالھاى طوالنى بيان ميکند.

آخرين تالش منصور حکمت
پلنوم سيزده و چھارده و مباحث
ايندوره در متن بيمارى منصور
حکمت آخرين تالشھائى است که
براى اين تغيير مسير در حزب
کمونيست کارگرى صورت
ميگيرد .دراين پلنوم از فرصتھاى
متعدد از دست رفته و کرختى
رھبرى حزب صحبت ميشود ،از
وضعيت بسيار انتقادى در قياس
با کنگره سوم و آنچه حزب
برايش دورخيز کرده بود ،از
تاکيد بر چھارچوبھاى مطرح شده
بويژه اين دو بحث و مشخص تر
تاکيد بر تامين رھبرى و اتحاد
حزب و تمرکز بر جنبش
کارگرى .کسانى که بعدتر حزب
را صحنه تقابل دو خط "حکتيسم
و چپ سنتى" ناميدند و خود را
يکسوى اين تقابل معرفى کردند،

جدال برسر رھبرى و انشعاب
طولى نکشيد که در اولين جلسات
سياسى بعد از درگذشت منصور
حکمت و در متن شوک ناشى از
فقدان او ،و حتى قبلتر از آن در
دفتر سياسى حزب ،ديدگاھھائى
طرح شدند که پايه انشقاق در حزب
را ريختند .بحث "خال استراتژيک"
کوروش مدرسى که ابتدا به طرح
"دولت موقت و نافرمانى مدنى" و
غيره ترجمه شد و بعد از جدائى به
"منشور سرنگونى" ،در حقيقت و
قبل از ھر چيز نفى بحث حزب و
قدرت سياسى و حزب و جامعه
بود .نفى وجود استراتژى مدون و
فى الحال موجود حزب بود .تالشى
براى شکل دادن به جناحى بود که
بتواند حزب را بدست گيرد و در
جھت سياستھاى خود بکار برد .در
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مورد اين مباحث بصورت
جداگانه ما مطالب متعددى داريم.
اينجا ورود مجدد به اين بحثھا مد
نظر نيست .مسئله اينست که
کوروش مدرسى استراتژى
مطرح شده توسط منصور
حکمت را راه مناسبى براى
رسيدن به قدرت نميدانست اما
ھمين را علنا نميگفت .او راه
اثباتى ترى را با اتکا به ارزيابى
ويژه خودش از اوضاع سياسى
بدست ميداد .در طرف مقابل
حميد تقوائى صريحا زير بحث
حزب و قدرت سياسى ميزند و
ميگويد بايد "حزب و انقالب" را
مورد توجه قرار دھيم .حزب از
طريق انقالب بقدرت ميرسد و
بايد صورت مسئله انقالب را
مطرح کنيم و مباحث حزب و
جامعه "مھم تر" اند .اين جدالھا
البته سياسى بودند و ھر طرف
فکر ميکردند دارند حزب را
سمتى که بايد برود ميبرند .در
عين حال اين يک جدال قدرت
بود که بعد از منصور حکمت
رھبرى حزب وارد آن شد.
کسانى که در مقاطع بسيارى با
چند درجه اختالف عميقتر
وحدتشان در يک حزب در دوره
منصور حکمت تضمين شده بود
و جريان بحث آزاد و اقناع را از
سر گذرانده بودند ،ناگھان در
يک پروسه کشمکش دو جانبه،
و بايد تکرار و تصريح کرد غير
مسئوالنه و مخرب ،حزب را
داغان کردند تا ھر کدام
جايگاھى را که فکر ميکردند
شايسته آنند بيابند .اين دوره اى
است که اساسا از پلنوم ١۶
شروع ميشود و تا جدائى سال
 ٢٠٠۴به اشکال مختلف ادامه
دارد .دراين ميان آنچه که قربانى
اول بود ،کمونيسم کارگرى،
تحزب کمونيستى کارگرى،
توصيه ھاى منصور حکمت،
مباحث حزب و قدرت سياسى و
حزب و جامعه ،و ديگر مباحث
استراتژيک ايندوره بودند.
از "يکجانبه نگرى"
شکلگيرى دو خط جديد

مطرح شده در "ادامه" و يا
"پراتيک" استراتژى حزب است.
يعنى فرضى ناموجه ھمواره وجود
دارد که اين بحثھا در چھارچوبى
جديد دارد اجرا ميشود .ابتدا اين
موضوع خود را به اين صورت
نشان ميدھد که يک جناح بر بحث
حزب و قدرت سياسى تاکيد
بيشترى دارد و يک جناح بر بحث
حزب و جامعه .يکى تعجيل دارد
و يکى زياد عجله ندارد .حقيقت
اينست که کوروش مدرسى اساسا
اين استراتژى را قبول نداشت و
بحث خال استراتژيک و طرح
ائتالفى او پديده تمام "جديد" و از
نظر تاريخى تماما منسوخى بود.
او از زمانى مباحث خود را با اين
عنوان بسته بندى کرد که تعدادى
از کادرھاى قديمى حزب براين
بحث بازھم بطور يکجانبه اى
تاکيد کردند .مباحث او در بھترين
حالت يک استنتاج راست روانه از
مقوله قدرت سياسى بود .اين
ديدگاه ريشه اى در تاريخ حزب
نداشت و حتى در حزب کمونيست
ايران منسوخ شده بود .ريشه اين
ديدگاه حتى به برخورد بلشويکھا
به انقالب دمکراتيک برنميگشت
چون اساسا چنين مفروضاتى در
دستگاه نظرى و تئوريک کمونيسم
کارگرى وجود نداشت .اما ديدگاه
حميد تقوائى سنتى شناخته شده
بود .اين ديدگاه ھمان سانتر حزب
کمونيست ايران بود با تمام
خصوصياتش .ديدگاھى معرفه و
شناخته شده بود و در مقاطع
مختلف جدلھايش را کرده بود .نه
فقط اين ،بلکه بر پراتيک و تبليغ و
سياست روزمره حزب کمونيست
کارگرى بطور خودبخودى تاثير و
نقش داشت .دور جديد مقابله با اين
ديدگاه را ميتوان در سمينار حاشيه
کنگره سوم و متدولوژى "سلبى –
اثباتى" ،در مبحث جمھورى
سوسياليستى ،و جنبش سرنگونى
مشاھده کرد .ادامه اين مباحث خود
را در "حزب و انقالب" در تقابل
با "حزب و قدرت سياسى" تاکنون
بيان کرده است.

تا

ظاھر مباحث از بعد از پلنوم ١۶
را وقتى نگاه ميکنيد ،مستقل از
اينکه صورت مسائل چه بودند،
تالشى را ميبينيد که ھر طرف
ميخواھد نشان دھد که سياستھاى

" (۴حزب و انقالب" حميد
تقوائى
اگر چند سال قبلتر مستعفيون در
متن فضاى دو خرداد اين دو بحث
منصور حکمت را بھانه اى براى
گذاشتن زمين
صفحه ١٧

يک دنياى بھتر
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در دفاع از بحث
"حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه" ...
انقالبيگرى و سرنگونى طلبى
کردند و رفتند ،در درون حزب
کمونيست کارگرى ھم تعابير
ويژه اى ازاين دو بحث بدست
داده شد .با درگذشت منصور
حکمت دو جناح در حزب شکل
گرفت که حميد تقوائى و کورش
مدرسى تدريجا در راس آنھا قرار
گرفتند .روش و نقطه عزيمت ھر
دو جناح کوبيدن يکجانبه بر گوشه
اى از اين مباحث و "درافزوده"
اى به آن براى کنار گذاشتن اصل
بحث بود .حميد تقوائى با پرچم
"بحث حزب و جامعه مھمتر
است" و تز "حزب و انقالب"
تالش کرد ميله اين جھتگيرى را
چھارچوبھاى
به
برگرداند
پوپوليستى و قديمى خودش .بحثى
که توسط او بعدتر به "حزب و
حزب" و اخيرا "حزب و قدرت
دوگانه" ارتقا يافته و اين سير
ادامه دارد .ھرچه باشد ،اين
ديدگاه ديگر نه کارى به بحث
حزب و قدرت سياسى دارد و نه
در فکر تامين ملزومات کسب
قدرت توسط چنين حزبى است که
مد نظر منصور حکمت بود .در
حزب کمونيست کارگرى طى
سالھاى اخير بديھى ترين و
اساسى ترين پايه ھاى اين بحث
در جنبش کارگرى يعنى گرايش
راديکال و سوسياليست طبقه
کارگر "قديمى" و "کھنه" عنوان
شد! عمال نفى شد و ديگر مباحث
پايه اى و کارگرى منصور
حکمت با بحثھاى سطحى مانند
"تعيين بخشى به رھبران
کارگرى" جايگزين شد .دو خط
غير کمونيستى کارگرى تالش
کردند حزب را براساس
ديدگاھھاى سانتريستى و راست
بازسازى کنند و نتيجه تالشھاى
فکرى و سياسى ھر کدام امروز
قابل مشاھده است .بعيد ميدانم ھر
ناظر آشنا به چپ ايران و جريان
سياسى اى که منصور حکمت
نمايندگى ميکرد ،امروز اين دو
حزب را حتى کپى رنگ و رو
رفته اى از اين ديدگاھھا
بازبشناسد .بحث "حزب و
انقالب" حميد تقوائى که اساسا بر

يک نگرش ضد رژيمى و ھمه با
ھم پوپوليستى متکى است و آگاھانه
براى ھر نوع تالش در جنبش طبقه
کارگر مطابق با سياستھاى کمونيسم
کارگرى اجتناب ميکند ،روشى بود
که حميد تقوائى "با خط خودش" از
کمونيسم کارگرى عبور کرد و
حزب را براساس يک راديکاليسم
صرفا ضد رژيمى و پوپوليستى
بازتعريف کرد .در قلمرو "حزب و
جامعه" که ظاھرا حميد تقوائى به
آن روى خوش نشان داد در عمل
تنھا کارى که کردند تحليل حزب
در يک سازمان مسلمانان سابق
است .يعنى بحثى که قرار بود
راديکاليسم کمونيستى را توده اى
کند و راديکاليسم مبنا و نقطه
قدرتش براى پيشروى باشد ،تبديل
شد به بحثى که اجتماعى شدن را به
قيمت قربانى کردن راديکاليسم
بپذيرد .تازه اى کاش اجتماعى
ميشدند .در ھمين مسير ھم نتيجه
نگرفتند .آنھا که راست و مرکز
شدند که اجتماعى شوند باالخره به
ھدفى – ھرچند حقير – رسيدند ،اما
"حزب کمونيست کارگرى" حتى ده
نفر مسلمان سابق را ھم غير
مسلمان نکرد .بلکه خودش بعنوان
مارکسيست و کمونيست مسلمان
سابقى شد! تئورى "حزب و
انقالب" حميد تقوائى در مقطعى
طرح شد که چگونگى پيشبرد بحث
حزب و قدرت سياسى در ميان
رھبرى حزب مطرح بود .اين تعبير
حميد تقوائى امروز سياست رسمى
و مسلط "حزب کمونيست
کارگرى" است .برخى اوقات اين
حزب بحثھائى را مطرح ميکند و
رفتارھائى از خود بروز ميدھد که
سنت آن به جريانات عميقا
پوپوليست و خلقى ناسيوناليست در
چپ ايران برميگردد .اين حزب در
جدالى برسر قدرت سياسى در ھيچ
سطح آن نيست ،براى تامين
ملزوماتى دراين جھت تالشى
نميکند ،نه فقط چنين خطى را قبول
ندارد بلکه اگر صورت ظاھر آن
را بعنوان مباحث منصور حکمت
ميپذيرد در عمل اما کامال در جھت
کامال متفاوتى سير ميکند .حزبى که
در انتظار انقالبى است که "دارد

شکل ميگيرد" و  ۶سال است آن
را تکرار ميکند و ھر روز به
چھارچوبھاى قديمى تر چپ
سنتى نزديک و نزديک تر
ميشود ،به ھر چه ربط داشته
باشد به اين مباحث منصور
حکمت و ديگر ديدگاه ھاى
کمونيستى و کارگرى او ربط
ندارد .ھنر حميد تقوائى عوض
کردن صورت مسئله براى خط
زدن خود مسئله با نام "راه
تحقق" آن بود .در واقع حميد
تقوائى حزب را روى ھمان
سياستى برد که ھمواره مبلغش
بود و ھمواره توسط منصور
حکمت نقد ميشد .بايد اذعان کرد
که حميد تقوائى دراين زمينه
صراحت و صداقت الزم را
داشت .زمانى که در مقطع
کنگره چھارم و بدليل اختالفات
درون حزب ،ديگر ليدرى
کورش مدرسى قابل ادامه نبود و
قرار بود اين صندلى به حميد
تقوائى تفويض شود ،او صراحتا
اعالم کرد که "من خط خودم را
دارم" .و او واقعا خط خودش را
داشت .ھمان خطى که ھمواره
نقد شده بود و ھمواره او ساکت
و بى حرف در گوشه اى از
حزب نشسته بود و صرفا در
پلنومھا حضور مى يافت .حميد
تقوائى از تاريخ حزب و سير آن
تا تاريخ جدالھاى آن را با روايت
ويژه خودش بازتعريف کرد.
اختالف عميق ميان "حزب
کمونيست کارگرى" امروز با
حزب دوران منصور حکمت،
اختالف عميق دو ديدگاه چپ
راديکال و سنتى با کمونيسم
کارگرى است.
امتيازى که حميد تقوائى از آن
برخوردار شد و طى پروسه اى
توانست از حاشيه به راس حزب
برسد ،روحيه غريزى کادرھاى
حزب عليه سياستھاى راست
بود .سياستھاى راستى که
کوروش مدرسى طرح کرد حتى
در ميان کسانى که با او رفتند
ھوادار جدى نيافت .تقابل با اين
ديدگاھھا و نفى سلبى اين
سياستھا بلوکى را پشت حميد
تقوائى بسيج کرد که البته
بسرعت تجزيه شد .مشابه اين
اتفاق در "حزب حکمتيست"
افتاد .مستقل از روند رويدادھا،
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ايراد اساسى در ھر دو طرف
اينبود که در متن اين جدالھا ،دفاع
صريح از خط منصور حکمت در
تقابل با ھر دو جناح پرچمدارى
نيافت .ھمين خال بود که به دو
جناح غير کمونيستى کارگرى و
جناح ھاى راست و چپ پوپوليسم
و ناسيوناليسم چپ شکل داد و ھر
کدام اين مسير را تا نھايت منطقى
آن تاکنون طى کرده اند.
" (۵خال استراتژيک" کورش
مدرسى
اگر حميد تقوائى به سيستم حاضر
و آماده و قديمى اى اتکا داشت و
ميتوانست آن را با ادبيات صورى
"ادامه
کارگرى
کمونيسم
سياستھاى حزب" قلمداد کند،
کوروش مدرسى از اين پيشينه و
انسجام سياسى برخوردار نبود .او
اگر انسجامى در بحثھايش داشت
استنتاج راست از ھر دوره است.
ديدگاھھاى کوروش مدرسى
تدريجا شکل گرفتند .ريشه اين
ديدگاھھاى عتيق را ميتوان در
جريانات راست پوپوليست ايران
پيدا کرد .کوروش مدرسى با بحث
"خال استراتژيک" زير کل
بحثھاى استراتژيک منصور
حکمت زد .او با اين بحثھا زير
پوشش معروف "تاکتيک" دو دھه
سطح مباحث کمونيسم ايران را
عقب برد .بحثھاى او بازگشت به
سيستم مرحله اى انقالب بود که در
تاريخ چپ آشناست .مباحث پلنوم
شانزده و بعدتر "منشور
سرنگونى" که نھايتا مجبور شدند
کنارش بگذارند ،اين سير را
ترسيم ميکند .شايد "درافزوده" او
به اين چھارچوب عتيق شبه
رنجبرانى ،دست بردن به سنتھاى
فعاليت ناسيوناليسم چپ در
کردستان و ديدگاھھاى ناسيوناليسم
ضد امپرياليستى و قرض گرفتن
نظريات ايرج آذرين است.
کوروش مدرسى با اين ديدگاھھا و
شکل دادن به حزبى براساس آنھا،
بدوا نيازمند عبور از کمونيسم
منصور حکمت بود .اين اتفاقى بود
که در ھر دو حزب افتاد و ھنوز
ادامه دارد .ھر فعال کمونيست و
آشنا به مباحث کمونيسم ايران
ميتواند تعبير و تصوير حميد
تقوائى را از انقالب و سوسياليسم
و نوع فعاليت و سنت سياسى و
با
تشکيالتى
صفحه ١٨

يک دنياى بھتر

صفحه ١٨

در دفاع از بحث
"حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه" ...
حزب کمونيست ايران مقايسه کند
و تفاوتھا را با کمونيسم کارگرى
ببيند .در موارد زيادى قابل
تفکيک نيستند .يا مقايسه ساده اى
از ديدگاھھا ،روشھا ،سنتھاى
حزب "حکمتيست" با حزب
دوران منصور حکمت ،تفاوت
عميق را نشان ميدھد .سلطه چپ
راديکال و سنتى در ھر دو سو
روز بروز تحکيم و تثبيت شده
است.
کورش مدرسى عکس حميد
تقوائى عمل کرد .اگر حميد
تقوائى "حزب و قدرت سياسى"
را کنار گذاشت و بخشى ازاين
چھارچوب را بريد تا از سيستم
سياسى خودش سردربياورد،
"حزب و
کوروش مدرسى
جامعه" را کنار گذاشت و ظاھرا
حزب و قدرت سياسى را برجسته
کرد .دليل اين کار او نه باور
عميق اش به اين جنبه بحث بلکه
وجود تمايل قوى تر به اين بحث
دراين ميان تعدادى از کادرھاى
قديمى حزب و مخالفت با مباحث
حميد تقوائى بود .کوروش
مدرسى به اين وجه بحث چسپيد تا
اين کادرھا را با خود ھمراه کند.
اما کورش مدرسى ھمين ظاھر
يکجانبه بحث را ھم واقعا قبول
نداشت و براى تحقق آن تالشى
نکرد .اولين تالش کورش مدرسى
دراين جھت تبديل بحث "حزب
قدرت سياسى" به ويترين مانور
سياسى و تدوين طرح ھائى براى
جلب بخشى از اپوزيسيون راست
بود" .جنگ ميشود" و سناريوى
سياه براى کوروش مدرسى
دستمايه پياده کردن بحث "خال
استراتژيک" و پيش بردن ھمان
سياستھاى پلنوم شانزده و بعدتر
"منشور سرنگونى" بود .بحث
"خال استراتژيک" کورش
مدرسى و طرح دولت ائتالفى در
بھترين حالت استنتاج راست از
بحث حزب و قدرت سياسى بود.
ديدگاھھاى راست کورش مدرسى
و استنتاجات سياسى مبتنى براين
ديدگاھھا حزب شان را مرتبا از
ھويت سوسياليستى و کمونيستى

دور ميکرد .نه فقط اين گرايش
عالقه اى به فعاليت و گسترش کار
در جنبش کارگرى نداشت بلکه
اساسا به آن باورى نداشت .ھيچ
ذره اميدى در ميان کادرھاى آنھا
مبنى براينکه بايد به حزب پر سر و
صداى طبقه کارگر در جدال قدرت
تبديل شد و يا اينکه بايد حزبى
جايگير و موثر در جنبش کارگرى
بود وجود ندارد و پراتيک تاکنونى
آنھا نيز ھمين را نشان ميدھد .بجاى
آن گشتن در ميان اقشار ديگر و از
جمله تالش ناموفق براى شکل دادن
به يک "کمونيسم دانشجوئى"
بعنوان پايه اجتماعى از جمله نتايج
بعدى اين خط و نھايتا شکست آن
بود .تلقى کورش مدرسى از گرفتن
قدرت بيشتر به حمله چند گروه
نظامى به پايگاه ھاى معينى ،و يا
رسيدن به ائتالفى از نيروھا در
دولتى موقت بر متن فروپاشى
سياسى جمھورى اسالمى قرار
دارد .امر اجتماعى و کارگرى
کسب قدرت سياسى منصور حکمت
به ھمان ھشدار در آن بحث تقليل
داده شد؛ يعنى کسب قدرت توسط
يک گروه بى ريشه اجتماعى يا
بقول منصور حکمت "دوازده مرد
خبيث" .حمله به منزل سه نفر و
گرفتن قدرت در تھران از افراطى
ترين بيانھاى اين ديدگاه توسط
کوروش مدرسى بود .در حزبى که
او شکل داد ھيچ ذره از اميد و
تالش براى تغيير تناسب قوا به نفع
طبقه کارگر ،ھيچ نقشه براى پر
کردن ضعف ھائى که موجوداند،
ھيچ عالقه به اينکه بايد کمونيسم
منصور حکمت و ادبيات کمونيستى
کارگرى و مشخصا استراتژيھاى
قديمى و مدون حزب را مبناى
فعاليت حزبى کرد وجود ندارد.
نگاه به قدرت سياسى براى اين
جريان در کردستان ترجمه ميشود
به رقابت با کومله و دمکرات .نه
جامعه و طبقات و سنتھاى سياسى و
مبارزه اجتماعى ظاھرا وجود
ندارند .آنجا ھم که چگونگى مطرح
است از سنتھاى سابق مرسوم در
کردستان فراتر نميرود .تصوير
کورش مدرسى در "راديکال" ترين
حالت از اين بحث تصويرى

ميليتاريستى – کودتائى است و
در راست ترين حالت تصويرى
ائتالفى و آشتى ملى گونه.
کورش مدرسى نيز تمام اشکال
فعاليتھائى که در چھارچوب
حزب و جامعه مطرح شدند را
تدريجا کنار گذاشت و حزب
"حکمتيست" به جريانى يکسويه
با ديدگاھھاى جديد خود ايشان
تحول يافت .اينکه ديدگاھھاى
کورش مدرسى و حميد تقوائى
خوب اند يا نه ،خيرى به کارگر
ميرسانند يا نه ،اينجا مورد
بررسى من نيست .ما به اينھا
مورد به مورد در نشريه يک
دنياى بھتر پرداخته ايم .بحث
اينست که تلقى مسلط و حاکم بر
حزب "حکمتيست" در باره اين
دو بحث منصور حکمت نيز يک
تلقى يکجانبه با استنتاجاتى
راست و سنتى بود که با
ديدگاھھاى منصور حکمت و
شروط و ملزوماتى که
برميشمارد تفاوت بنيادى دارند.
نگاه و روش کورش مدرسى به
بحث قدرت سياسى بيشتر به
شيوه افسران نظامى در
کشورھاى عربى و آفريقائى و
نگاه حميد تقوائى بيشتر به شيوه
ھاى مائويستى و پوپوليستى قديم
نزديک است .ھر کدام از آنھا
ميخواھند بعنوان جريانى بى
ريشه و تحت شرايط خاصى به
قدرت برسند .البته ھر کدام بر
سرمايه ھاى تاکنونى از جمله
تاريخ حزب ،شخصيتھا و
کادرھا ،و ادبيات منصور
حکمت تاکيد دارند .اما اين
استراتژى را بنوعى ديگر
مجاھد آزموده است و به نتيجه
اى نرسيده است .معضل امروز
حزب کورش مدرسى ھمين است
که اين سياستھا به نقطه پايان
خود رسيدند .ھمانطور که
سياستھاى حميد تقوائى نتوانستند
ھيچ جائى را بگيرند .يکى روى
تلويزيون روحيه خود و
تشکيالتش را باال نگه ميدارد و
يکى با "عمليات گارد آزادى"!
ھر دو و ھيچکدام با سوخت و
ساز جنبش طبقاتى و کمونيسم
طبقه کارگر ارتباط روشنى
ندارند .ھيچکدام بعنوان حزب
يک سنت پايدار در درون طبقه
کارگر معرفه نيستند .ھيچکدام

شماره ٩۴
تاکنون تالشى نيمه جدى دراين
مسير ننموده اند .ھر دو تمايالت و
انرژى بسيار بيشترى براى
کارھاى ديگر دارند .ھر دو و ھر
کدام به عنوانى بحث منصور
حکمت را کنار گذاشتند و اساسا
پراتيک نکردند .ھر دو با کليد
يکجانبه نگرى و تفسير ويژه گره
"معما" را گشودند اما وارد حيات
ديگرى شدند.
نتايج پراتيک تاکنونى
پراتيک اين دو حزب در دوره بعد
از منصور حکمت پراتيکى غير
کمونيستى کارگرى است .نتيجه
فعاليت "حزب حکمتيست" و
"حزب کمونيست کارگرى" نه تنھا
به اتحاد طبقه کارگر ،تقويت
کمونيسم طبقه کارگر ،تقويت
آلترناتيو کارگرى و کمونيستى در
مقابل کل راست ترجمه نشده
است ،بلکه ھمان توشه و توان
سابق را نيز به ھدر داده اند .اين
خطوط غير کمونيستى نه تنھا قادر
نشده اند که انسجام صرفا سازمانى
شان را نگھدارند بلکه منشا
پراکندگى و تشتت و رايج کردن
سنتھاى بغايت سکتاريستى و غير
کمونيستى شدند .مسئله برسر افراد
نيست .انسانھاى شريف و فداکار و
با ظرفيت باال در حزب کمونيست
کارگرى دوران منصور حکمت
متشکل شده بودند که بدنبال اين
رويدادھا و حاکم شدن اين سياستھا
عمال انرژى و توانشان به ھدر
رفت .بخشى رفتند و در گوشه اى
نشستند ،برخى از ھر نوع مبارزه
کمونيستى رويگردان شدند ،و
بخشى تسليم سياستھاى پوپوليستى
و سنتى شدند .و منصور حکمت
بسيار پيشتر در اينمورد ھشدار
داده بود .ھنوز در دوران طرح
مباحث کمونيسم کارگرى بود که
صريحا اعالم کرد دوران ھر نوع
راديکاليسم چپ که بدون طبقه
کارگر و مبارزه کمونيستى طبقه
کارگر خود را تعريف ميکند به
پايان رسيده است .اين يک پيش
بينى داھيانه نبود ،اشاره به واقعيت
اجتماعى حاصل از شکست انقالب
ايران و تحوالت مھم جھانى بويژه
سقوط بلوک شرق و پيامدھاى آن
بود .آنچه منصور حکمت در
جزوه تفاوتھاى ما و مباحث و
سمينارھاى کمونيسم کارگرى
روى آن تاکيد
صفحه ١٩
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صفحه ١٩

در دفاع از بحث
"حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه" ...
ميکند ،در بحثھاى او مرتبا و تا
آخرين پلنومى که شرکت دارد
پابرجاست .منصور حکمت در
اين پلنوم در نقد پراتيک غير
کمونيستى حزب از جمله تصريح
ميکند که دوره ھاى قبل به دالئل
سياسى امکان بردن بحثھاى
کارگرى ما ميان طبقه کارگر و
طيف راديکال و سوسياليست
نبوده اما حاال حزب بايد دست
بکار شود .تاکيد روى تمرکز
روى جنبش کارگرى و بويژه
شبکه ھاى محافل کارگرى و
رھبران راديکال و کمونيست
آخرين توصيه ھاى منصور
حکمت در پلنوم چھارده است.
اين خط به دالئلى که اشاره شد
پرچمدارى در متن اين جدالھا
نيافت .امروز ميتوان به موقعيت
دو حزب "حکمتيست" و "حزب
کمونيست کارگرى" نگاه کرد،
سياستھاى دوره اى شان را مرور
کرد ،تحليھايشان را مورد
ارزيابى قرار داد ،مکان شان را
در سوخت و ساز طبقه کارگر
بررسى کرد ،تا بسادگى اثبات
شود دوران ھر نوع راديکاليسم
غير کارگرى بپايان رسيده است.
و نکته مھم اينست تاکيد صرفا
نظرى روى اين جنبه بشدت
ناکافى است .کمونيسم علم تنوير
افکار نيست ،تئورى مبارزه
اجتماعى و طبقاتى است .ھر
حزبى با ھر نام و ھر پرچمى اگر
واقعا حزبى مارکسيست و
کمونيستى کارگرى باشد ،نميتواند
يک جز و بخش انتگره مبارزه
کارگرى نباشد و نميتواند
پرچمدار فعال و پر سر و صداى
گرايش راديکال و کمونيستى
طبقه کارگر نباشد .چنين احزابى
دير يا زود به بسترھاى ديگر
طبقاتى نقل مکان ميکنند و يا به
احزابى مھجور و يک فرقه
درخود تبديل ميشوند .و دنيا مملو
از فرقه ھا و جريانات
"پرولتاريائى" است که براساس
مواضع شان "پرولترى" ھستند
اما در مبارزه و تالش روزمره
پرولترھا و تاثير بر آن نقشى

ندارند .پراتيک دوره اى و موقعيت
امروز "حزب کمونيست کارگرى"
و طرفداران حميد تقوائى و "حزب
حکمتيست" و طرفداران کورش
مدرسى نشان ميدھد که اين دو
جريان در متن اين جدالھا به تنھا
سمتى که نرفتند ھمان سنت
مارکسى منصور حکمت بود .آنھا
ھر چھارچوبى را براى خود و
جدالشان تبئين کردند ،بنا به پراتيک
واقعى و تئوريھائى که راھنماى
کارشان بود ،به تنھا سمتى که
نرفتند اتخاذ دو بحث "حزب و
قدرت سياسى و حزب و جامعه" و
در يک کالم کمونيسم منصور
حکمت بود .آنھا ظاھر اين بحثھا را
"قبول داشتند" اما مشغول سياست و
سنت غير کارگرى خودشان شدند.
مسئله اينست که پايگاه اجتماعى
چپ راديکال سابق امروز مضمحل
شده است و نميتوان روى آن
جنبشى ساخت .آن نيروى اجتماعى
تبديل به پديده ديگرى شده است و
خواستھايش ھم ھمينطور .اين نيرو
امروز يا در صف مدنى چيھا و
دمکراسى غربى شمشير ميزند و يا
خواستھاى خود را با جناح ھائى از
بورژوازى انطباق داده است .از
روياھا و سنتھاى "انقالب  "۵٧و
اعتراض طبقه متوسط شھرى ،مثل
خود آن انقالب ،جز خاطره اى
برجا نمانده است و کمونيسم امروز
تنھا ميتواند کمونيسمى تماما
مارکسى و کارگرى باشد .بجز اين
ھمه راھھا به ناکجاآباد است.
چند کلمه در باره استراتژى
پيروزى کمونيسم در ايران
دوران انقالبات پوپوليستى بسر
رسيده است .انقالب در قرن بيست
و يکم ،اگر انقالبات ارتجاعى و
ريموت کنترلى پنتاگونى نباشد ،تنھا
ميتواند انقالب کارگرى عليه
سرمايه دارى باشد .حزب
کمونيستى در ھر جاى جھان اگر
بخواھد حزبى کارگرى باشد و
آلترناتيو کارگرى را در مقابل کل
جامعه بگذارد ،نميتواند حزبى دخيل

شماره ٩۴

و درگير و بانفوذ در ميان طبقه
کارگر و بويژه بخش پيشرو آن
نباشد .احزاب "کمونيستى" که
رابطه روشن و پايدارى با مبارزه
و سوخت و ساز طبقه کارگر
ندارند حزب نيستند بلکه فرقه اند.
احزابى که با ھر تب سياست
باالئى ھا ذات الريه ميگيرند،
نگران و ديپرس ميشوند و يا
اميدوار ميشوند ،استراتژى و
سياست و تاکتيک شان را به
مبارزه مستقل کارگرى گره نزده
اند و احزابى در حاشيه بسترھاى
رسمى اصلى طبقه حاکم اند.
حزب کمونيستى بويژه در دوران
امروز ،در دوران پايان
سوسياليسمھاى بورژوائى و غير
کارگرى ،در دوران بى اعتبارى
کاپيتاليسم ،در دوران بى افقى
انواع ديدگاھھا و خطوط طبقه
حاکم ،تنھا و تنھا ميتواند حزب
اعتراض ضد سرمايه دارى طبقه
کارگر با پرچم مارکسيسم باشد.
حزب کمونيستى کارگرى اين
دوره تنھا ميتواند حزب اعتراض
حزب
کارگران،
راديکال
آلترناتيو سياسى کارگرى براى
آزادى جامعه ،حزب سنتھاى
اجتماعى و پيشرو و مدرن ،و
حزبى انتقادى و پراتيکى باشد.
تنھا چنين حزبى ميتواند به حزب
سياسى کارگران در مقياس جامعه
تبديل شود .تنھا چنين حزبى
ميتواند با اتکا به نيروى طبقه
کارگر در ھر شرايطى سدى
تعيين کننده در مقابل مانورھاى
بورژوازى ايجاد کند .تنھا چنين
حزبى ميتواند نيروھا و جنبشھاى
اجتماعى آزاديخواه و برابرى
طلب را حول آلترناتيو خود بسيج
کند .تنھا چنين حزبى ميتواند با
اتکا به قدرت اقليتى برا و بانفوذ

از طبقه کارگر در دوره اى که
امکان و شرايط آن ھست براى
قدرت خير بردارد و از
بورژوازى خلع يد کند.
اين کار احزابى که دنده عقب
ميگيرند نيست .تقابل با تئوريھا و
افکار طبقه حاکم و تعابير چپ آن
کار احزابى که خود در ھمان
سنتھا ھستند نيست .حزب
کمونيستى حزبى مارکسيست و
بدون تخفيف و متعرض به
بورژوازى در تمام قلمروھا و
حزبى زنده و فعال و توانا در قلب
مبارزه کارگرى عليه بورژوازى
است .نه فقط راه توده اى و
اجتماعى شدن کمونيسم ھمين است
بلکه راه تحقق استراتژى قدرت
کارگرى و سرنگونى سرمايه
دارى نيز ھمين است .نه تبليغات
پوک ،نه از خود متشکرى چپ
راديکال ،نه طعنه و تشر زدن به
کارگران گرسنه ،و نه دنباله روى
از سياستھاى راست در جنبش
کارگرى معضل کنونى اين احزاب
را پاسخ نميدھد .اين احزاب اگر
ميخواھند جرياناتى در سنت
سوسياليسم کارگرى و کمونيسم
طبقه کارگر باشند ،بايد کل اين
کارگرى
غير
ديدگاھھاى
موجودشان را عميقا نقد کنند و
دور بريزند و از نو شروع کنند.
ھيچوقت دير نيست .اما اگر سير
کنونى را کج دار و مريض ادامه
دھند ،راھى جز سرنوشت پيکار و
رزمندگان و فدائى ندارند .تکرار
تراژديھاى چپ راديکال و سنتى
ابدا دلچسپ نيست .ما چنين
سرنوشتى را براى کسى آرزو
نميکنيم .کمونيسم مارکسى منصور
حکمت ھنوز راه نجات است* .

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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صفحه ٢٠

سرمايه داری نه!
دنيای ديگری قابل تحقق است
مھرداد کوشا
امروزدرھمه جای دنيا صحبت از
بحران اقتصادی است که آثار و
اعالم
در
آن
عوارض
ورشکستگی بانکھا ،موسسات
مالی و شرکتھای توليدی و
خدماتی تبلور يافته و بيکاری
گسترده کارگران و فقر شديدتر
توده ھای زحمتکش را در جوامع
مختلف به ھمراه داشته و دارد.
تعداد افراد بيکارشده در آمريکا
در فوريه  2009به  650ھزار
نفر رسيده و طبق آمارھای
رسمی ،تعداد کسانيکه زير خط
فقر زندگی می کنند حدود 37
ميليون نفر است.
آنچه پيش آمده از لحاظ قوانين
حاکم بر اقتصاد سرمايه داری
مکانيسم نسبتا ً پيچيده ای دارد ،اما
درعين حال موضوعی کامال
مشخص و بسيار ساده است.
زمانی که بحران نيست و چرخ
انباشت سرمايه بطور معمول و
متعارف می چرخد ،بھره
کارگران از نعماتی که خود ايجاد
می کنند مقدار ناچيزی است؛
آنقدر که فقط "زندگی بگذرد"؛
آنقدر که بتوانند انرژی از دست
رفته را بازيافت کنند و ھمچنان
نيروی کار را بفروشند .به
عبارت ديگر ،استثمار طبقه
کارگر دراين شرايط روندی
عادی و روتين دارد .اما بحران
که آمد و حرکت در چرخ انباشت
سرمايه کند و کندتر شد ،پرداخت
حقوقھا بيشتر از گذشته به تعويق
می افتد ،بيکاری شدت بيشتری
می گيرد ومشقات زندگی
صدچندان ميشود .خدمات ناچيز
دولتی در زمينه بھداشت و درمان
و آموزش به حداقل می رسد؛
احتمال بروز جنگ و خونريزی
در خارج از مرزھا افزايش می
يابد و در داخل مرزھا،
سيستمھای پليسی وامنيتی برای
سرکوب اعتراضات بيش از پيش

تجھيز می شود .ھمه اينھا
تصويری واقعی از کارکرد يک
نظام مشخص اقتصادی و اجتماعی
در دنيای کنونی است که ھمه جا و
در ھمه ابعاد و عرصه ھای زيست
اجتماعی سرنوشت آدميان را رقم
ميزند .فقر ،نابرابری ،سرکوب
آزاديھا ،زن ستيزی و کودک
ستيزی در جامعه ای طبقاتی که
مواھب اجتماعی در آن کامال قطب
بندی شده و ثروت و رفاه و شادی
تنھا برای بخش کوچکی از
شھروندان ،يعنی صاحبان سرمايه
تخصيص يافته است ،ھمگی آثار و
عوارض نظام سرمايه داری و
اشکال تبلور کارکرد آنست .نظامی
که درآن ھمه چيز ،از توليد کاال و
خدمات گرفته تا فرھنگ و
سياست ،در راستای ايجاد ارزش
اضافه )سود( و وابسته به آنست.
نظامی که در آن سود و سرمايه
مقوالتی مقدس اند و ھرچيزی در
تقابل با آن ،عنصری خالف،
غيراخالقی و گناه محسوب می
شود.
در وضعيت بحران فعلی مقدار
توليد کاالھا و خدمات کاھش يافته
است .آيا دليل اين امر کاھش در
جمعيت و يا نياز مردم است؟
مسلما ً خير .ھمه می دانند که
ميليونھا نفر در کره خاک بی
خانمان اند و دچار گرسنگی و
سوء تغذيه و اين درحالی است که
خانه ھای بيشماری بالاستفاده مانده
و کاالھای زيادی از خوراک و
پوشاک وغيره درانبارھا تلمبار
شده است .اينک چرخ اقتصاد کند
شده و مثل سابق نمی چرخد .نظم
نوين جھانی بھم ريخته و توليد
ارزش اضافه و انباشت سرمايه با
مخاطرات جدی مواجه شده است.
داری،عليرغم
سرمايه
اما
تفاوتھايی که در کارکرد اين نظام
در حوزه ھای مختلف وجوددارد،
ھمه جا ھمان نظام سرمايه داری
است و تالش سرمايه داران برای
تخفيف بحران نيز در ھمه جا

وھمه حوزه ھا به معنی کاھش
ھزينه ھا از طريق بيکارسازی
و حمله بيشتر و ھمه جانبه تر به
سطح معيشت توده کارکن
جامعه ،يعنی فروشندگان نيروی
کار است .در ايران که طی سی
سال گذشته نظام سرمايه داری
تحت حاکميت جمھوری اسالمی
بوده و در چھارچوب يک
حکومت ايدئولوژيک ،ارتجاعی
و به شدت آنتی سکوالر،
کارکردی ناساز و غيرمنطبق با
نظم جھانی اين نظام داشته،
عوارض ناشی ازبحران جھانی
سرمايه صدچندان به معضالت
آن افزوده است .کاھش
بسيارعمده درآمد نفت و ساير
فرآورده ھای نفتی که درآمد
اصلی کشور را تشکيل ميدھد،
شوک شديدی را به اقتصاد وارد
کرده و در شرايطی که حکومت
اسالمی ،با حفظ کامل بودجه
ھای غيررسمی برای تامين
ابزار و وسائل سرکوب و
برقرار داشتن زندان و شکنجه و
ترور در داخل و خارج ،می
خواھد تمامی فشار ناشی از
کارکرد بحرانی نظام سرمايه
داری را به کارگران تحميل کند،
ادامه زندگی ناممکن است.
درنيمه دوم سال  1378و
بخصوص در اواخر سال،
بيکارسازی کارگران ابعاد وسيع
تری يافت .درسال 1388
وضعيت به مراتب وخيم
ترخواھد بود .طی سالھای اخير
تعداد کارگران و کارمندان
رسمی در بنگاھھای اقتصادی
تقريبا به حداقل رسيده و استخدام
در ھمه جا بصورت قراردادی،
با مدت محدود سه و شش ماھه و
حداکثر يکساله بوده است .سال
 88سال اوج رکود اقتصادی
درايران ،انباشتگی کاالھا و در
نتيجه ،تعطيلی گسترده واحدھای
توليدی خواھد بود و در چنين
شرايطی اخراجھای دسته جمعی
کارگران در پايان مدت
قراردادھای کوتاه مدت بدون
کوچکترين مانع قانونی صورت

شماره ٩۴
خواھد گرفت .تنھا مانع و عامل
بازدارنده برسر راه کارفرمايان،
مقاومت و اعتراض گسترده و
پايدار کارگران است.
اين وضعيت دنيای کنونی تحت
حاکميت سرمايه ،فارغ ازمرزھای
جغرافيايی و سياسی است؛ دنيايی
وارونه که بايد به جای سر ،برپا
به ايستد و در خدمت انسان و
انسانيت قرار گيرد .آری دنيای
ديگری امکان پذير و قابل تحقق
است .تصور اينکه با تغيير روابط
و مناسبات حاکم بر توليد
اجتماعی ،با سرنگونی کاپيتاليسم و
برقراری سوسياليسم وضعيت
جوامع از اساس دگرگون ميگردد،
تصوری عينی و واقعی است.
آنگاه که مناسبات سرمايه داری،
يعنی مالکيت خصوصی بر وسايل
توليد اجتماعی ،يعنی خريد و
فروش نيروی کار و بردگی مزدی
درھم شکند ،مسکن و خوراک و
پوشاک و بھداشت و درمان و ھمه
ھم
امروز
که
امکاناتی
موجوداست ،از قيد و بند سرمايه
و بحرانھای آن آزاد می شوند و
در اختيار انسانھا قرار می گيرد.
اين تنھا حقيقت درباره عدالت است
و جز اين ،عدالت و انسانيتی
وجود نخواھد داشت .اما پيش
شرط دستيابی به اين زندگی آزاد و
انسانی ،خلع يد سياسی از
بورژوازی است .ابتدا بايد دولت و
کل دستگاه عريض و طويل
سياسی حاکميت سرمايه درھم
شکسته شود و سرنگون گردد .نفی
سرمايه داری و استقرار
سوسياليسم قطعا کار آسانی نيست،
اما شدنی است .کار طبقه
کارگراست تحت رھبری حزب
کمونيستی ،تا با داشتن برنامه
مشخص و مبارزه ای پيگير و با
سازماندھی کل توده کارکن و
محروم جامعه انسانيت را آزاد
سازد.
زنده بادآزادی و برابری .زنده باد
سوسياليسم .زنده باد حزب اتحاد
کمونيسم کارگرى*.
اول آوريل 2009

يک دنياى بھتر را بخوانيد و در توزيع و
تکثير آن بکوشيد!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢١

سران ارتجاع
در دو اجالس در غرب و شرق
آذر ماجدى
جی 20
اجالس سران کشورھای جی 20
فردا در لندن آغاز ميشود .در
ھفته گذشته ،اخبار مربوط به اين
اجالس در راس کليه اخبار جھان
قرار داشته است .بيانيه پايانی اين
اجالس پاسخ دولت ھای

بورژوايی به بحران عميق و
گسترده جھانی سرمايه داری
است .در نتيجه اين بحران،
بيکاری ،فقر و گرسنگی باالی
سر ميليون ھا نفر گرفته شده
است .آينده بسيار تاريک و
ھراسناک بنظر ميرسد .اوباما
پيش از اجالس اعالم کرده است
که انتظار زيادی نبايد داشت.
اوضاع قبل از بھبود ھنوز بسيار
وخيم تر خواھد شد .طی چند ماه
گذشته دولت آمريکا و اروپا
ميلياردھا دالر برای نجات بانک
ھا و شرکت ھای مختلف از
ورشکستگی ھزينه کرده اند .در
ھمان زمان بيمه ھای اجتماعی
کاھش پيدا کرده است .تمام ھياھو
و ھزينه باالی تشکيل اين اجالس
قرار است فقط به ميزانی از
کنترل بر بانک ھا و اقدامات
محدودی برای راه اندازی دوباره
اقتصاد محدود شود .بھبود
بالفاصله وضعيت ميليون ھا
انسان که بيکار شده و خواھند

شماره ٩۴

فرانکفورت و برلين تظاھرات
اعتراضی وسيع عليه اين
وضعيت سازمان يافت .ھزاران
نفر به خيابان ھا آمدند تا خشم و
اعتراض خود را اعالم کنند.
"مردم اولويت دارند" شعار
اصلی اين تظاھرات بود .امروز

شد ،خانه ھای خود را از دست داده
و خواھند داد ،فقر گسترده در غرب
و گرسنگی مطلق ميليونی در
کشورھای باصطالح جھان سوم
جايی در اين اجالس ندارد .تا آنجا
که به طبقه کارگر و مردم
برميگردد ،اين کنفرانس قرار است
اعتماد شان به سرمايه داری را احيا

کند ،سدھايی برای ممانعت از
شورش و قيام و انقالب کارگری
ايجاد کند.

نيز لندن از صبح شاھد
تظاھرات وسيع ھزاران نفره در
اعتراض به اين شرايط و
سرمايه داری بود .برخی
تظاھرات کنندگان صبح امروز
به بانک سلطنتی اسکاتلند حمله
ور شده و شيشه ھای آن را
شکستند .اين بانک اخيرا
ورشکسته شده ولی با اين وجود
رئيس کل آن که مجبور به
بازنشستگی شده ،ساليانه بيش از
 650ھزار پوند حق بازنشستگی
دريافت ميکند .ھفته پيش عده ای

مردم بحق خشمگين اند .کارگران
در کشورھای مختلف دست به
اعتصاب و اشغال کارخانه ھا زده
اند .در ويک اند گذشته در لندن،

معترض به خانه او حمله بردند.
اين تظاھرات گسترده از جانب
بسياری تظاھرات ضد سرمايه
داری نام گرفته است .فضای
جامعه عميقا عليه سرمايه داری

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

و الشخورھای سرمايه دار است.
بايد از اين فضا برای بسيج جامعه
عليه سرمايه داری و برای
سوسياليسم استفاده کرد .دنيا
ھيچگاه اين چنين به مارکس و
منصور حکمت نيازمند نبوده
است.
کنفرانس دوھا
اوايل ھفته کنفرانسی از سران
عرب در دوھا پايتخت قطر
برگزار شد .تمام توجه ھا به
حضور البشير ديکتاتور جنايتکار
اسالمی سودان در اين کنفرانس
جلب شده بود .دادگاه بين المللی
الھه حکم جلب البشير را بجرم
جنايت جنگی در دافور صادر
کرده است .حضور الشير عمال
اين کنفرانس را تحت الشعاع قرار
داد .شرکت کنندگان در کنفرانس
از او شاھانه استقبال کردند و حکم
جلب او را محکوم کردند.
مساله اينجاست که نه تنھا البشير
بلکه اکثر قريب باتفاق شرکت
کنندگان در اين کنفرانس جانيان
الشخوری ھستند که به جان مردم
منطقه افتاده اند .در يک دنيای
عادالنه و انسانی تمام اين اوباش
بعالوه بسياری از ھمتاھايشان در
کنفرانس لندن بجرم جنايت عليه
بشريت محاکمه خواھند شد* .

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

