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جھان سرمايه داری در بن بست!

يادداشت سردبير،

با ھيات دائر دفتر سياسى حزب
على جوادى ،آذر ماجدى ،سياوش دانشور
سياوش دانشور

صفحه ۵

کارگران و "انتخابات"
عوامل خانه کارگرى رژيم اسالمى فعاليت تبليغاتى در
باره نمايش "انتخابات" را در ميان کارگران شروع کرده
اند .گزارشھاى دريافتى از برخى مراکز کارگرى حاکى
از اينست که اين تالشھا بعضا در ميان کارگران موثر
بوده و بعضى از کارگران براساس يک منطق مقايسه
اى ميگويند بايد به موسوى راى بدھيم.

اين سند اذعان به شکست سرمايه
داری است!
على جوادى

صفحه ٢٠

سخنرانى آذر ماجدى در
دومين کنفرانس بين المللى الئيسيته
صفحه ١۴

به کارگران چه ميگويند؟

اطالعيه حزب بمناسبت اول مه،

ميگويند مير حسين موسوى با احمدى نژاد فرق دارد .او
ھم حزب اللھى و پايبند به اصول است و ھم اصالح
طلب و "طرفدار حقوق مردم و کارگران"! او در ميان
تمام بخشھاى نظام نفوذ دارد و ميتواند به نابسامانى
اقتصادى و بيکارى "پاسخ" دھد .اگر احمدى نژاد گفت
پول نفت را سر سفره مردم مى آوريم و عمال کارگران
را فقيرتر کرد اما موسوى از قديم طرفدار "مستضعفان"
بوده است .او در شرايط وخيم جنگى توانسته بود مملکت
را اداره کند و وضع مردم مثل امروز نباشد! ميگويند
نفس اينکه احمدى نژاد برود و کسى بيايد که از فقرا و
"مستضعفين" دفاع کند که بدتر نيست .و ...

مرگ بر سرمايه دارى،
جھانى آزاد و کمونيستى بايد ساخت!
اطالعيه سنديکاھای سراسری معلمان و
کارگران ترکيه در حمايت از کارگران ايران
ايران خودرو ،اخراج در سايت ھاى يک و دو ايتکو پرس

از خانه کارگر تا توده ايھا
خانه کارگر و شوراھاى اسالمى کار پرونده شان روشن
است .اينھا ارگانھائى مانند سپاه و اطالعات اند و
کارنامه شان در سرکوب کارگران مبارز و پيشرو سياه
است .کارگران خواھان انحالل اين ارگانھاى ضد
کارگرى و پليسى و اخراج آنھا از مراکز کارگرى اند.
اين جريانات معرفه و حکومتى اند .در کنار اينھا توده
اى ھا شمشير ميزنند .سياست خط
صفحه ٢

سايپا يدک ،کار کنتراتى بجاى کار قراردادى

معنى دمکراسى ،رأى فرد و دخالت
شھروندان در سرنوشت جامعه
منصور حکمت

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

صفحه ١۶
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صفحه ٢

کارگران و "انتخابات" ...
توده ايستى مانند ھميشه اينست که
کارگران را به نيرو و سياھى
لشکر "انتخابات" ارتجاع تبديل
کند .توده ايھا بار ديگر فرصت
را غنيمت شمردند و براى جناح
متبوعشان در حکومت سر و
دست ميشکنند .ديروز آمدن
خاتمى را جشن گرفتند و او را
"ناجى مملکت" دانستند و امروز
مير حسين موسوى را .توده ايسم
سياست مستقل ندارد و سياستش
را ھمواره تحرک جناحى از
حکومت تعيين ميکند .تبليغاتشان
ھم شناخته شده است؛ به کارگران
ميگويند ما که قدرتى نداريم ،اگر
تغييرى بشود بايد توسط کسانى
بشود که اھرمى در دست دارند و
آن دولت است .احمدى نژاد که
وضعش معلوم است پس مير
حسين که اھل ھمنشينى با
"مستضعفين" است و خودش بچه
حزب اللھى است بھتر است! اين
خط استداللى نخ نما  ٣٠سال
است که تکرار ميشود و بارھا
ماھيت ارتجاعى و ضد کارگرى
اش اثبات شده است .حقيقت
اينست که جمھورى اسالمى با
تمام کراھتش نظام اينھاست.
ديروز و در متن جھان دو قطبى
پرچم "ضد آمريکائى" امامشان
را ھوا ميکنند و امروز پرچم
مصالحه با آمريکا و "وحدت
ملى" را .بجز آخوند و حزب
اللھى ھيچ شخصيت سياسى
ديگرى توده اى جماعت را به
وجد نمى آورد .با اينکه دفاع از
نظام شنيع و ضد کارگر جمھورى
اسالمى را امر و سياست خود
تعريف کرده اند ،حتى روزنامه
شان در ايران حق انتشار در
دولت "اصالحات" و دولت
"مستضعفان" ندارد! اين خط
منحط سياستى بجز دفاع از يک
جناح و از اين طريق دفاع از کل
حکومت اسالمى ندارد .ھمواره
چشمش به باالست و در ھر دوره
دم حجره مرتجعى را آب و جارو
ميکند .سياستھاى خط توده ايستى
عميقا ضد کارگرى است حتى
اگر توسط برخى کارگران و
سنديکاليستھا تبليغ و ترويج شود.
حزب توده و اکثريت و مليون و

جمھوريخواھان آخوند زده ،ھر
کدام چه مستمرا و چه به تناوب،
دوره ھائى نوکرى جمھورى
اسالمى را کردند و وقتى ارزش
مصرف شان تمام شد به بيرون
پرت شان کردند .اينھا ھيچوقت از
رژيم اسالمى دل نکندند .سياست
جريانات پرو رژيم در دفاع از
حکومت رسوا است .اما دست
برنميدارند .گويا ترک عادت موجب
مرض است! کسى که به ھر دليلى
از حکومت بانى فقر و فالکت و
جنايت و اعتياد و فحشا و آپارتايد
دفاع ميکند يک مرتجع خالص
است .سياست اينھا در جنبش
کارگرى ھم ھمواره سرويس دادن
به خانه کارگر و شوراھاى اسالمى
کار و مقابله با کارگران پيشرو و
کمونيست بوده است.
موسوى کيست؟
مير حسين موسوى رئيس دولتى
بوده است که عظيم ترين کشتار آن
جامعه را سازمان داده است .قتل
عام سران و فعالين جنبش
شوراھاى کارگرى تا خيل وسيع
فعالين سازمانھاى اپوزيسيون
ايران ،در دوره صدارت و نخست
وزيرى ايشان صورت گرفته است.
دولت موسوى پرونده بخش اعظم
اعدامھاى ايران را زير بغل دارد.
اينھا ھمان  ٣٠خرداديھاى خط
امامى ھستند و ھنوز به آن
مفتخرند! او نخست وزير کابينه
خمينى جالد بود و ھمراه ديگر خط
امامى ھا ،يعنى مجاھدين انقالب
اسالمى بھزاد نبوى و سالمتى و
ديگران ،در پروژه نسل کشى
فعالين کارگرى و کمونيستھا و
مخالفين سياسى نقش کليدى داشتند.
اينھا کسانى ھستند که با چاقو و
اسيد و پونز و تيغ کشى سر زنان
حجاب کردند .در آنزمان اين
جماعت اوباش "چپ" و "راست"
زير پرچم خمينى دسته جمعى خون
ميريختند .اگر کارگران ميخواھند
در مورد وجنات اين جناب بيشتر
بدانند بھتر است در اينموارد و
کشتار ميليونى جوانان در جبھه ھا
سوال کنند .دولت موسوى که توسط

راستھاى افراطى بازار و حزب
توده لقب "جناح چپ" حکومت
را گرفته بود ،تنھا لفظ بورژوا -
اسالمى "مستضعف" را داشت و
اين ھم ميراث خمينى بود .بيان
ھمين کلمه تحقيرآميز انعکاسى
از قدرت طبقه کارگر در آن
انقالب بود که سرکوبگران
اسالمى ھم ناچار بودند بنوعى
خود را به آن وصل کنند .قدرت
شوراھاى کارگرى ھم چنين
تاثيرى داشت .رژيم ابتدا
شوراھاى واقعى و انقالبى
کارگران را قلع و قمع کرد و
سرانش را نابود و قتل عام و
زندانى کرد و بعد شورا را
"غسل تعميد" داد و با اضافه
کردن يک پسوند اسالمى به
ايجاد سازمانھائى پرداخت که
اساس کارشان جاسوسى در ميان
کارگران بود؛ يعنى شوراھاى
اسالمى .موسوى نماينده برھه
اى از تاريخ جمھورى اسالمى
است که طبقه کارگر و
پيشروانش را به شديدترين
شکلى قلع و قمع کردند و بخون
کشيدند.
از نظر اقتصادى دولت موسوى
با سياست کوپنى و جيره بندى
معرفه است .اگر يک وجه اين
سياست بھانه دوران جنگ و
کمبودھا بود ،وجه اساسى آن اما
ھجوياتى بود که با عنوان
"اقتصاد اسالمى" قرار بود در
ايران پياده شود .ھمان "اقتصاد
اسالمى" که زير فشار اعتبار
مارکسيسم در دنيا و نقد کارگرى
از سرمايه دارى ناچار شده بود
"عدالت اجتماعى" و "ملى و
دولتى کردن" را وارد سيستم
خود کند و البته در دوران
خودش شکست خورد .موسوى
و خط امامى ھا که بعدتر لقب بى
مثماى "اصالح طلب و ليبرال"
و غيره گرفتند ،ھمان دولت
چاقوکشان و سرکوبگران
اسالمى در مھمترين دوره تاريخ
جمھورى اسالمى اند .شباھت
اينھا با احمدى نژاد و خامنه اى
بيشتر از تفاوتشان است .ھمه
شان مدافع اين نظام مرتجع
سرمايه اند و ھمه شان در تقابل
با کارگر و آزاديخواھى دست
شان خونين است .اينھا اگر
"فرقى" دارند در اينست که کدام

شماره ٩۵
سياست ميتواند اين بساط تحجر و
فقر و فالکت را بيشتر سرپا
نگھدارد.
پاسخ کارگران "نه" است!
کارگران سر سوزنى در بقدرت
رسيدن اين و يا آن جنايتکار حرفه
اى منفعت ندارند و نبايد نيروى
اين مضحکه شوند .سه دھه است
که عناصر ھسته مرکزى اين
حکومت با وعده ھاى پوچ و
اعمال فشار و گرو کشى راى
بخشى از مردم را ميگيرند و به
سياست سرکوب و فقر و استثمار
ادامه ميدھند .اين دولت سرمايه
داران اسالمى است که ضد منافع
مستقل طبقه کارگر و ضد ھر
تالش نيمچه آزاديخواھانه است.
اين دولت مرتجع ترين بخش
بورژوازى است که امورش بدون
کوبيدن طبقه کارگر نميگذرد.
کارگران با شرکت در مضحکه
"انتخابات" تنھا زنجيرھاى اسارت
شان را محکم تر ميکنند .کارگران
نبايد مھر تائيد پاى حکومت
ارتجاع اسالمى بگذارند .در
شرايطى که اين حکومت فعال
کارگرى را زندان و شکنجه
ميکند ،به جرم شرکت در اول مه
شالق ميزند ،ھر سازمان و تشکل
مستقل کارگرى را ميکوبد ،ھر
نوع آزادى سياسى و حقوق
شھروندان را به خشن ترين شکلى
پايمال ميکند ،ھر درجه راى
کارگران به آن بدوا عليه خود
جنبش کارگرى و تائيد ضمنى
تداوم وضع موجود محسوب
ميشود .کارگران نبايد به نيرو و
سياھى لشکر اين يا آن بخش
ارتجاع تبديل شوند بلکه بايد جنبش
مستقل طبقاتى خود را تحکيم کنند.
رفقاى کارگر،
به دنيا نگاه کنيد! به بحران عميق
سرمايه دارى و امواج عظيم
اعتراض ھم طبقه اى ھايمان در
اروپا! به شعارھاى ضد
کاپيتاليستى و ضد سرمايه داران
مفت خور نگاه کنيد! دوره امروز
دوره اعتراض راديکال کارگران
عليه کليت نظم سرمايه و
برافراشتن پرچم آلترناتيو کارگرى
است .موسوى و جمھورى اسالمى
سرمايه داران
صفحه ٣

صفحه ٣

کارگران و
"انتخابات"...
بايد گورشان را گم کنند .جنبش ما کل
اين نظام ضد کارگرى را برسميت
نميشناسد تا چه رسد به مضحکه
"انتخاباتش" .بجاى راى به موسوى و
ھر مرتجع بورژواى ديگر بايد بفکر
اداره جامعه توسط کارگران بود .بايد
از کل طبقه حاکم خلع يد سياسى و
اقتصادى کرد .واقعا کسانى که فکر
ميکنند بايد بروند و به موسوى راى
بدھند ،صالحيت کمترى در ميان طبقه
کارگر و رھبرانش در قياس با آخوندھا
و سرمايه داران انگل براى حکومت
کردن ميبينند؟ آيا طبقه ما چيزى از
اينھا کمتر دارد؟ مادام که ما موقعيت
برده بدون را ميپذيريم خود برده دار و
نظم برده دارى را بازتوليد ميکنيم.
مادام که قرار است در بر پاشنه
استثمار و کار مزدى و فقر و فالکت
طبقه ما بچرخد ،به سرمايه دار و
دولت سرمايه دارى و عمله و اکره
مزدور امثال خانه کارگر و توده ايھا
نياز ھست .بايد به فکر برچيدن اين
وضعيت بود و نيرو و افق اين امر را
تامين کرد.
در فرصت "انتخابات" کارگران بايد
صدايشان را براى دفاع از خواستھاى
مستقل شان ،در دفاع از رھبرانشان و
آزادى کليه زندانيان سياسى ،در دفاع
از حق تشکل و اعتصاب و رفع
محدوديت و ممنوعيت از سازمانھاى
مستقل کارگرى بلند کنند .اگر باالئى ھا
و ھر آخوندى ميگويد "اصالحات الزم
داريم" ،کارگران ھم ميتوانند بگويند
مزد بيشتر ،تشکل مستقل ،بيمه
بيکارى ،لغو کار قراردادى ،آزادى
اعتصاب ،آزادى ھاى سياسى ،و
زندگى مرفه الزم داريم! امروز بايد به
جنبش مستقل طبقاتى مان تکيه کنيم و
استقالل اين جنبش را مثل تخم چشم
محافظت کنيم و نيرويمان را براى
برچيدن بساط سرمايه دارى بسيج کنيم.
دوره راى دادن به ارتجاع بورژوا-
اسالمى که اسم کارگر را "مستضعف"
گذاشته نيست ،دوره سياست
انترناسيوناليستى و مبارزه ضد سرمايه
دارى و بسيج طبقه کارگر براى انقالب
کارگرى عليه سرمايه دارى است.
کارگران بايد با سياست و مبارزه
مستقل شان پاسخ مباشران سرمايه را
بدھند* .
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سنديکاى سراسرى کارگران و معلمان ترکيه

در حمايت از کارگران ايران ،فرزاد کمانگر و اول مه
اطالعيه سنديکاھای سراسری معلمان
و کارگران ترکيه
فرزاد کمانگر يکی از چھرھای مبارز
معلمان به علت بيان عقايدش با اتھامات
بى پايه توسط دادگاه ھای جمھوری
اسالمی محکوم به اعدام شده است .ما
سنديکاھای سراسرى معلمان و
کارگران ترکيه اعتراض خود را به
حکم اعدام فرزاد کمانگر اعالم کرده و
نه تنھا خواھان آزادى فورى فرھاد بلکه
خواھان اعاده حيثيت او بخاطر لگد مال
شدن حقوق انسانى اش ھستيم.
در آستانه فرا رسيدن اول ماه مه روز
جھانی کارگر ھستيم .روز جھانی
کارگر را به کارگران و زحمت کشان
ايران تبريک گفته و برآنيم که طبقه
کارگر ايران بتواند و حق مسلم آنھاست
که اول ماه مه را برگزار کنند .در ايران
جمھورى اسالمى از برگزارى روز
کارگر ممانعت ميکند .از اين جھت از
مجامع حقوق بشر جھانى ،سازمان ملل
متحد ،اتحاديه اروپا ،سازمان عفو بين
الملل ،درخواست ميکنيم که در اينمورد
به رژيم ايران فشار بياورند.
در پايان ما سنديکاى معلمان و کارگران
ترکيه ھمبستگى خود را از مبارزات
کارگران و معلمان ايرانى اعالم
ميداريم.

İran’daki eğitim emekçilerinin önde gelen
isimlerinden Farzad KAMANGAR, hiçbir suç
işlememesine rağmen salt düşüncelerinden
ötürü İran’daki mahkemeler tarafından idama
mahkum edilmiştir.
Eğitim Sen Kırşehir Şubesi olarak eğitim
emekçisi Farzad KAMANGAR’ın hakkında
verilen idam cezasından vazgeçilmesi ve tüm
insani haklarının iade edilmesini talep
ediyoruz.
Ayrıca İran’daki tüm EMEKÇİLERİN 1 MAYIS
İŞÇİ ve EMEKÇİ Bayramı’nı özgür bir ortamda
kutlayabilmeleri için başta İran İslam
Cumhuriyeti olmak üzere tüm insan hakları
örgütlerine, Birleşmiş Milletlere, Avrupa
Birliği’ne, Uluslar arası Af Örgütü’ne üzerine
düşen sorumlulukları yerine getirmeleri için
çağrıda bulunuyoruz.

06.04.2009
Fevzi KILINÇ
Eğitim Sen

پيش بسوى اول مه!

فوزى کلنيج
 ۶آوريل ٢٠٠٩

ترجمه از متن ترکى؛ نيما انصارى

ما کارگران خواھان جامعه اى آزاد و
برابر و مرفه ھستيم.
مرگ بر سرمايه دارى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٩فروردين  ٨ – ١٣٨٨آوريل ٢٠٠٩

زنده باد انقالب کارگرى!

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

يک دنياى بھتر

صفحه ۴

شماره ٩۵

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

يک دنياى بھتر

صفحه ۵

جھان سرمايه داری در بن بست!
با ھيات دائر دفتر سياسى حزب
يک دنيای بھتر :حتما مقاله و
ھشدار بان گی مون دبير کل
سازمان ملل در مورد بحران
جھان سرمايه داری را ديده ايد.
بعنوان کمونيستھای قديمی که
سرد و گرم مبارزه کمونيستی را
چشيده ايد ،باال و پائين بسياری را
در مبارزه کارگری کمونيستی
ديده ايد ،چه احساسی داريد؟
ارزيابی تان چيست؟ تاکيدتان
کدامست؟
علی جوادی :دارند به شکست
سرمايه داری اذعان ميکنند .چه
احساسی ميکنم؟ احساس حقانيت،
احساس سربلندی در بيان حقايق
تاريخی ،احساس شعف ناشی از
پرچمداری از بزرگترين حقيقت
تاريخ جھان معاصر در نقد نظام
سرمايه داری و ھمچنين احساس
تالم و درد نسبت به مصائبی که
اين نظام ضد انسانی بر بشريت
کارکن و زحمتکش تحميل کرده
است .احساس ميکنم که در مکان
تاريخی درستی در تاريخ قرار
داشتيم .تالشھای ما ،دوندگی ھای
ما ،فريادھای ما ،بيان واقعيتی
انکار ناپذير بود .ما گفتيم که
سرمايه داری مسبب فقر و فالکت
و محروميت و نابرابری است .ما
در مقابل ھلھله ھای خام انديشانه
ای که در پس پيروزی بلوک
شرق فرياد زده ميشد ،ھشدار
ميداديم که اين پرچم خام انديشی
ھا را بايد برزمين افکند .ما در
مقابل تمام کسانيکه فرياد ميزدند
مبارزه طبقاتی به پايان رسيد،
کمونيسم شکست خورد ،تاريخ به
پايان رسيد ،ايستاديم .تاکيد کرديم.
پيروزی سرمايه داری جاودانه
نيست .پيروزی بازار بر کارگر
چيزی جز فقر و ناامنی اقتصادی
در مقياس بين المللی نيست .ما در
مقابل تمام جنبشھای ارتجاعی و
عتيقی که پا به عرصه حيات
گذاشتند و يا مجددا فعال شدند
گفتيم که حق با مارکس است .حق
با منصور حکمت است .حق با ما
است .ما اھل خودنمايی نيستيم.
اما جا دارد که بخود و جنبش خود
بباليم .ما بوديم .دريچه ای بوديم

برای بازنگھداشتن پنجره ای که از
درون آن افقھای انسانی را جلوی
بشريت قرار ميداد .اين بيان نقش
تاريخی ما بود .اين نقش را اساسا
مديون منصور حکمت ھستيم .شايد
کوچک بوديم .اما نفس وجودمان و
پرچمی که در دست داشتيم يک
حقيقت شيرين و جذاب است .و
امروز چشمھای جھان جستجوگر به
اين واقعيت خيره شده است.
جھان در چند دھه اخير دستخوش
تغييرات بسياری شده است.
تغييراتی که در زندگی انسانھايی
که اين دوره را از سر گذراندند،
وزن و جايگاه تعيين کننده ای
خواھد داشت .اين دوره ای بود که
بازار آزاد و راست و سرمايه داری
عنان گسيخته وحشيانه تعرض کرد.
حمله شان در واقع تعرضی به
بشريت و برابری طلبی و آزادی
خواھی انسانی بطور کلی بود.
اعالم کردند نظام سرمايه داری
جاودانه است .ھر اعتراض بشريت
کارکن به اين نظام را بيھوده قلمداد
کردند .و واقعيت اين است که اگر
بورژوازی در اين تعرض موفق
ميشد ،اگر ميتوانستند انتقاد و
"خطر" سوسياليسم را به حاشيه
جامعه برانند ،در آنصورت تنھا
توحش پيچيده در زرورق
تکنولوژی را بخوردمان ميدادند.
در اين دوران تمام قدرت انقالب
تکنولوژيک عالوه بر قدرت
دستگاه سرکوب و زندانھا و ارتش
و پليس و رسانه در خدمت مقھور
کردن و ارعاب و تسليم جامعه
بشری به مقدرات سرمايه معطوف
شد .اما نتوانستند .شکست خوردند.

و اکنون دارند به شکستشان
اذعان ميکنند .از عواقب شکست
و اعتراض توده ھای کارگر و
زحمتکش به ھراس افتاده اند.
اين دوران دوران رونق و
گسترش و تعرض ما است.
دوران جنبش ما که پرچم
سوسياليسم و ايده آلھای انسانی
را برافراشته نگاھداشت .دوران
ما که در آرمانھای برابری
طلبانه و آزادی خواھانه و
انسانگرايانه خود تجديد نظر
نکرديم ،دوران مصافھای بزرگ
است .جھان دستخوش يک تجديد
نظر فکری و سياسی در
بنيادھای سياسی و اقتصادی و
فکری خود است .بشريت در
جستجوی حقيقت است .طبقه
کارگر مدرن به طبقه ای جھانی
تبديل شده است .ماھيت و چھره
کريه سرمايه داری بار ديگر
روشن شده است .
بعنوان کمونيست کارھای زيادی
بايد کرد .کل پيروزی ممکن
است .جدالھای اساسی جھانی اند
و خصلت کشوری خاصی
ندارند .بايد آلترناتيو کارگری
کمونيستی را در مقابل اين
وضعيت قرار داد .به ميدان
کشيدن يک صف بين المللی
کمونيستی کارگری در جھان پر
تالطم امروز وظيفه حياتی
ماست .برافراشتن پرچم کمونيسم
مارکس و منصور حکمت امری
حياتی است.
آذر ماجدی :اوضاع جھان بسيار
وخيم است .ھشدار بانگی مون
بسيار واقعی است ،اما او تمام
حقيقت تلخ و سياھی که زندگی
ميليون ھا انسان را مورد تھديد
قرار داده است ،تصوير نميکند.
باين خاطر که نقطه عزيمت
بانگی مون حفظ سرمايه داری
است .اين ھشدار قرار است
بورژوازی و طبقات حاکمه را
سر عقل بياورد تا برای
جلوگيری از سقوط سرمايه
کاری کنند .اينگونه برخورد ھا
ھمواره دو ھدف را دنبال ميکند:
 -1به بورژوازی و طبقات
حاکمه يک شوک درمانی برای
به حرکت درآمدن ميدھد؛  -2به
مردم و طبقه کارگر ميگويد ما

شماره ٩۵

حواسمان ھست ،دردتان را درک
ميکنيم ،اعتمادتان از ما سلب
نشود ،از سرمايه داری و
دموکراسی نااميد نشويد .خود اين
مقاله بخشی از راه حل جی 20
است.

بانگی مون در اين رابطه نقش
سياستمداران رفرميست را بازی
ميکند .نقش رفرميسم ھمواره چنين
بوده است .در شرايط وخيم و
بحرانی که کل سيستم به زير سوال
رفته است ،رفرميسم برای حفظ آن
به ميدان ميايد .با طرح چند رفرم
به نفع مردم ،کل نگرش و افق
سرنگون کردن نظام را نزد
گيرندگان رفرم محو و زائل
ميکند .اين سياستمداران اميد ايجاد
ميکنند ،اما نه اميد به يک دنيای
سعادتمند و مرفه ،بلکه اميد به
ھمين سيستم حاکم و استثمارگر.
ھمواره در شرايط بحرانی نقش
جريانات رفرميست تعيين کننده
ميشود.

در واقع اگر توجه کنيد ،خود
اوباما نيز در اين شرايط بحرانی
دارد کم و بيش چنين نقشی بازی
ميکند .او از مردم آمريکا و
کارگرانی که دارند کرور کرور
بيکار ميشوند ،ميخواھد که صبر
داشته باشند ،ميگويد ھمه بايد
فدارکاری کنيم .بنظر من اگر
فرضا جرج بوش از مردم و طبقه
کارگر چنين درخواستی ميکرد ،با
شورش و اعتراض آنھا روبرو
ميشد .اما اوباما توانسته است
تاکنون اين دوران سخت و سياه را
با يک آرامش نسبی طی کند .اين
نقش اصلی اوباما در اين دوره
بحرانی است.
صفحه ۶

يک دنياى بھتر

صفحه ۶

جھان سرمايه داری
در بن بست ...
او مناسب ترين شخصيت برای
حفظ اميد مردم به اين سيستم
خشن و استثمار گر است.

مساله اينجاست که در مقابل دنيا
و طبقه کارگر جھانی دو آينده
وجود دارد .يکی بسيار سياه و
تلخ و دردناک است .بيکاری و
فقر بی سابقه و وحشتناک در
برابر دنيا قرار دارد .درست است
که اوضاع در جھان از نظر
اقتصادی عقب مانده تر ،واقعا
ترسناک و مھيب است ،اما در
کشورھای جی  20نيز شرايط
بشدت و بسرعت بدتر و بدتر
ميشود .پيش از آنکه سرمايه
داری بر بحران جاری فائق آيد،
ميليون ھا نفر قربانی خواھند شد.
چه بسا عالوه بر فقر و گرسنگی
ما شاھد تشديد تنش ھا و گسترش
جنگ نيز باشيم .اما اين تنھا
گزينه نيست .آينده ديگری نيز
ممکن است.

بايد در نظر داشت که در
شرايطی که دنيا بطور گسترده و
ھمگانی با چنين بحرانی روبرو
است ،سرمايه داری بشدت در
اذھان دنيا بی آبرو و بی اعتبار
گشته است .اين شرايط به يک
معنا ميتواند مناسب ترين شرايط
برای به زير کشيدن آگاھانه
سرمايه داری و برپايی
سوسياليسم باشد .اين اميد نيز
موجود است و ھمين واقعيت است
که اين شرايط را به شرايطی پر
تالطم از نظر سياسی و اجتماعی
بدل ميکند .کمونيسم کارگری در
اين اوضاع مسئوليت بسيار
خطيری بر عھده دارد .بايد در
اين شرايط برای پيشبرد و تقويت
گرايش کمونيسم کارگری در ميان
طبقه کارگر قاطعانه تالش کرد.
ايجاد احزاب کمونيست کارگری
بايد در برنامه ما قرار داشته
باشد .اکنون گوش شنوای بسيار
برای حرف ھای مارکس و
منصور حکمت وجود دارد .اين

وظيفه ماست که اين حرفھا را به
اين گوش ھا برسانيم.

سياوش دانشور :اظھارات بان گى
مون عمق خطرى را منعکس ميکند
که بورژوازى ھمه جا اينروزھا
جار ميزند .قبلتر دومنيک استراوس
کان رئيس صندوق بين المللى پول
و نويلى ايسدل رئيس شرکت
کوکاکوال نيز بر سقوط اقتصاد
جھانى و ضرورت رفرم در
سرمايه دارى در مقابل "آينده
تاريک" سخن گفته اند .امروز ھمه
سران بورژوازى از روساى دولتھا
و پارلمان نشين ھا تا زعماى
سرمايه مالى و شرکتھاى غول
پيکر اقتصادى و ھمينطور بخش
عمده اى از سران اتحاديه ھا،
کارشان ھشدار دادن است .پولھاى
ھنگفت به جيب ميزنند و براى
نظامشان اظھار نگرانى ميکنند.
ھمه در يک موضوع اشتراک
دارند و آن اينست که بايد با
تمھيداتى مقابل سقوط سرمايه دارى
و تبديل بحران اقتصادى به يک
بحران واقعى سياسى و اجتماعى را
گرفت .در پس اين اظھارات طبقه
حاکم بايد وحشت از عروج انقالب
کارگرى و راه حل آنتى کاپيتاليستى
عليه وضع موجود را ديد .اين
اعالم نگرانيھا اعالم وحشت از
"شبح کمونيسم" است .شبحى که
بويژه با اعتبار مارکس و کاپيتال و
مانيفست و موج وسيع اعتراض
کارگرى در کشورھاى صنعتى
ديگر بطور آشکارى باالى سر
بورژوازى در گشت و گذار است.
واقعيت اينست که سرمايه دارى در
بحران بى اعتبارى عميقى بسر
ميبرد .اين موضوع از نفس بحران
اقتصادى و پيامدھاى ھميشگى آن
بسيار فراتر است .ھميشه بحران
اقتصادى به بحران بى اعتبارى
نظم سرمايه بدل نشده و بورژوازى
بسيارى از بحران ھايش را با
مکانيزمى که براى حل آن دارد
پشت سر گذاشته است .اينبار
وضعيت فرق ميکند و درجه و

غلظت اين ھشدارھا تنھا به
گستره جھانى بحران اقتصادى
اشاره ندارند ،بلکه به بى
اعتبارى سرمايه دارى ديروز
"پيروز" و امروز ورشکسته و
بى اعتبار داللت دارند .بحرانى
که بالقوه ظرفيت آنرا دارد که
ھمه جا را فرانسه و يونان کند.
بحرانى که در دل خود
ظرفيتھاى عظيم حرکت راديکال
کارگرى عليه نظم بورژوائى را
ميپروراند .وقتى جامعه اعتمادش
از سيستم سلب ميشود ،وقتى
باالئيھا راه حلى بجز چالندن
بيشتر طبقه کارگر براى حل
بحران شان ندارند ،وقتى پليس و
نيروى ضد شورش و ايدئولوگھا
و مذھب و ناسيوناليسم بعنوان
سگھاى پاسبان سرمايه دراين
مواقع حاضرتر از ھميشه اند،
چرا بايد جامعه و طبقه کارگر
مثل گذشته فکر کند؟ چرا نبايد
ايده تغيير سرمايه دارى را بدون
ھيچ معرکه گيرى آکادميک
بپذيرد؟ بورژوازى آگاھانه اين
وضعيت را ميبيند ،بى اعتبارى
نظامش را ميبيند ،نفرت جامعه
را ميبيند ،اعتبار منحصر بفرد
مارکس و نقد مارکسى به
نظامش را ميبينيد ،بايد ھم
نگران باشد.
مسئله بسادگى اينست که جامعه
خودکشى نميکند .طبقه کارگر
ناچار است از خودش دفاع کند.
دامنه اين دفاع و ميزان پيشروى
و پيروزى ميتواند مورد بحث
باشد ،اما نفس دفاع از خود در
مقابل اين وضعيت اجتناب ناپذير
است .امروز ارکان آتوريته
دولتھا و مشروعيت قدرت
بورژوازى ھمه جاى جھان
سست شده است .دولت ديگر در
انظار مردم آن پديده "مافوق
طبقاتى" و "ھمگانى" و
"خدمتگزار مردم" نيست .بيش
از ھر زمان روشن شده است که
دولت بورژوائى ،چه راست
افراطى و چه رفرميست و چپ
و شاھى و مذھبى ،ابزار انقياد
طبقاتى و تداوم وضع موجود
است .بيش از ھر زمان معلوم
شده اين دولتھا عصاى دست
مفت خورترين و بيکاره ترين و
جنايتکارترين بخش جامعه يعنى
طبقه بورژوازى است .شناعت

شماره ٩۵

رفتار بورژوازى و جوايز نجومى
به سرمايه داران بحدى است که
صداى خود دولتھا را ھم درآورده
است .امروز ھر دولتى با ھر
رنگ پرچمى و با ھر سابقه اى،
يک پالتفرم واحد دارد :فقر بيشتر،
کار بيشتر ،فدارکارى جمعى و
"ملى" ،دستمزد کمتر ،خدمات
اجتماعى کمتر ،اداى سھم طبقه
کارگر در حل بحران بنفع
بورژوازى! و تمام مسئله باالئى
ھا حقنه کردن اين پالتفرم به طبقه
کارگر و وقت خريدن و وعده دادن
براى عبور از اين شرايط حاد
است.
اين وضعيت بھترين شرايط براى
فعاليت کمونيستى است .ترديدى
نيست که موانع يک پيروزى
کمونيستى کارگرى کم نيستند .از
جمله وجود احزابى که قادر باشند
نفرت عمومى از سرمايه دارى را
به عبور از سرمايه دارى و
انقالب کارگرى عليه اين نظم
جھنمى بسط دھند کليدى ترين
مسئله روز است .فکر ميکنم ھر
کمونيستى در چنين اوضاعى
احساس دوگانه اى دارد؛ از
يکطرف در متن بى اعتبارى
سرمايه دارى و ورشکسته شدن
ايدئولوژى بورژوازى شرايط
مساعدى براى گسترش مبارزه
انقالبى و کمونيستى ميبيند ،و از
طرفى امکانات و ابزارھاى حياتى
اين استراتژى درست دراين
شرايط ھنوز مھيا نيستند .فرصت
تاريخى اى فراھم شده و مستلزم
ماکزيمم تالش براى استفاده از
آنست .اعتصاب ميليونى کارگران
در ھر کشور اگر پرچم سياسى
روشنى بر آن متناظر نباشد به
ھدر ميرود .با اينحال من فکر
ميکنم مجموعه شرايط امکان
پيشروى
صفحه ٧

يک دنياى بھتر

صفحه ٧

جھان سرمايه داری
در بن بست ...
کمونيسم را باز گذاشته است.
بورژوازى بسادگى از اين معرکه
بيرون نميرود و طبقه کارگر
ناچار است نوع تشکل و تاکتيک
ھا و ضروريات مبارزه اش را
در اين روياروئى سھمگين پيدا
کند .خود ضروريات مبارزه
طبقاتى اين اشکال را پيش رو
ميگذارد .واضح است ھيچ چيزى
"محتوم" نيست ،پيروزى و
شکست ھر دو ممکن اند .اما
امروز دوره اى است که چشمھا
و گوشھا باز است ،اعتبار نقد
راديکال و کمونيستى باالست،
اعتراض ميليتانت و سنتھاى عمل
مستقيم کارگرى بيش از ھر زمان
امکان بروز وسيع دارند .وظيفه
فورى کمونيسم کارگرى و جريان
راديکال کارگرى اينست که
پرچمش را عليه اين وضعيت
برافرازد .بايد امکانات و
ملزومات اين جدال را در تمام
سطوح فراھم کرد .بدون مبارزه
قدرتمند عليه بورژوازى حتى
پيشروى ھاى دوره اى ممکن
نيست.
يک دنيای بھتر :ابعاد بحران
جھانی سرمايه داری بسياری را
حتی در اردوی چپ شگفت زده
کرده است .زمانيکه ما از بحران
سرمايه داری نام ميبرديم ،آنھا
)حزب کمونيست کارگری( از
"بحران وال استريت" صحبت
ميکرد .زمانيکه ما ميگفتيم اين
بحران جھان سرمايه داری است،
آنھا )حزب حکمتيست( از
"بحران اقتصادی آمريکا" نام
ميبردند و ما را به "اغراق
گويی" متھم ميکردند .حق با
کيست؟ اين وضعيت کدام موقعيت
سياسی و اجتماعی را برای
نيروھای متفاوت در طيف "چپ"
فراھم ميکند؟ کدام نيروھا ميتوانند
رشد کنند؟ کدام نيروھا زمين
خواھند خورد؟ چرا؟
علی جوادی :اين ارزيابی ھا
ناشی از تحليل سطحی از بحران
جھان سرمايه داری و ھمچنين

ناشی از چرخشھای سياسی به
راست اين جريانات است .واقعيت
عمق و دامنه بحران اکنون ديگر
غير قابل انکار است .اين جريانات
داليل عام و ويژه بحران سرمايه
داری حاضر را نمی ديدند .گرايش
ھميشگی نزولی نرخ سود که بالفعل
شده است ،بحرانھای عقب انداخته
شده بعد از سقوط بلوک شرق که
انباشته شدند و اکنون عواقب خود
را به نمايش گذاشته اند ،داليل عام
و خاص اين بحران است .اما
رھبری حزب موسوم به کمونيست
کارگری ھمان تحليل ھای سطحی
متفکران بورژوا را تکرار ميکرد
که اين بحران "وال استريت" است.
مساله را فقط در اين سطح ميديدند.
تحليلی که ھدفش پنھان نگھداشتن
جوھر وجودی بحران ھمه جانبه
نظام سرمايه داری است .حزب
موسوم به حکمتيست ھم دامنه و
ابعاد اين بحران را نمی ديد.
ھمانطور که اشاره کرديد مساله را
اساسا محدود به بحران "اقتصادی
آمريکا" ميکردند .ابعاد جھانی آن
را نمی ديدند .درجه ادغام و در ھم
تنيده بودن اقتصاد جھان سرمايه
داری را نمی ديدند.
مساله اما اين است که چرا چنين
تحليلھايی از جانب اين نيروھا ارائه
شدند؟ پاسخ را نميتوان در عدم
دانش و يا نا آگاھی از ارزيابی
مارکسيستی از بحران سرمايه
داری جستجو کرد .واقعيت را بايد
در گرايش سياسی و جايگاه
اجتماعی اين جريانات ديد .رھبری
جديد ح ک ک بطور ھمه جانبه ای
از جنبش کمونيسم کارگری در
سطوح اجتماعی و نظری و سياسی
دور شده است .ما شاھد يک
چرخش ھمه جانبه و يک گسست
در مجموعه موقعيت سياسی و
اجتماعی و نظری اين حزب ھستيم.
اين ارزيابی ھا ناشی از موقعيت
کنونی اين نيرو است .جريانات
پوپوليست ھيچگاه منتقد عميق و
ھمه جانبه سرمايه نبوده اند .حزب
موسوم به کمونيست کارگری ھم از
ھمين گرايش در رنج است .از
طرف ديگر جريان موسوم به

"حکمتيست" دارای يک رگه
گرايش "ضد امپرياليستی" است.
بی دليل نبود که بحران جھان
سرمايه داری را بحرانی
"آمريکايی" ميديدند .
اين تحوالت چه نيروھايی را
تقويت و کدام نيروھا را تضعيف
ميکند؟ بنظر من نيروھايی عميقا
کارگری و کمونيست از اين
تحوالت نيرو ميگيرند .ھر درجه
تحرک طبقه کارگر و اعتراض
ضد کاپيتاليستی کارگر راه ما
را
کارگری
کمونيستھای
ھموارتر ميکند .جريانات
پوپوليست و "ضد امپرياليست"
پرچمشان بر زمين خواھد افتاد.
مصافھای آتی صحنه جدال
جريانات اجتماعی و اصلی
جامعه است .جدال کارگر و
سرمايه در مرکز اين جدالھا
قرار دارد .جريانات حاشيه ای
در اين بستر قرار نخواھند
سوسيال
جريانات
داشت.
دمکرات ،جريانات راست و
پوپوليست در اين جدالھا حاشيه
ای خواھند شد .ما چشم به اين
جدالھای اصلی دوخته ايم .
آذر ماجدی :مسلما حق با ما
است .ما از ھمان ابتدای بروز
عالئم بحران ،آن را تشخيص
داديم ،تحليل کرديم و در مورد
گسترش و عمق آن ھشدار داديم.
ضمن اينکه اعالم کرديم اوضاع
ميتواند برای رشد کمونيسم
کارگری بسيار مناسب باشد.
طولی نکشيد که بقيه نيز بر
واگن پريدند و از بحران جھانی
صحبت کردند .مساله اينجاست
که اين احزابی که نام برده شد،
بدنبال بورژوازی حرکت
ميکردند و تحليل ارائه ميدادند.
تا زمانيکه تحليل گران
بورژوايی از بحران سرمايه
مالی و وال استريت صحبت
ميکردند ،آنھا نيز ھمين تحليل ھا
را با مقداری ادويه مارکسيستی
ارائه ميدادند .زمانی که
بورژوازی به سخن آمد و از
بحران در سطح جھانی صحبت
کرد ،اين تحليل گرايان بسيار
ھوشمند نيز از ھمين الفاظ
استفاده کردند.

شماره ٩۵
جالب اينجاست که بورژوازی بيش
از يک سال پيش در مورد بحران
در کشورھای کمتر توسعه يافته
ھشدار داد .آن بار ھم بانگی مون
در مورد شورش گرسنگان که دنيا
را ناامن خواھد ساخت ھشدار داد.
در چندين کشور حدود يک سال
پيش شورش گرسنگان عمال آغاز
شد ،مصر ،ھاھيتی ،کامرون و
غيره در اين ليست قرار داشتند .آن
زمان بورژوازی کوشيد بحران را
به گردن باال رفتن قيمت نفت
بياندازد .اما خيلی سريع ،ظرف
چند ماه قيمت نفت بشدت نزول
کرد ،ولی بحران حتی عميق تر و
گسترده تر بروز يافت .اين بار
بورژوازی کوشيد که تقصير را به
گردن سرمايه مالی ،بورس بازی
و بی حساب کتابی سرمايه داری
بازار آزاد بياندازد.

بنظر من اکنون شرايط برای رشد
کمونيسم کارگری بسيار مناسب
است .سرمايه داری در اذھان
عموم کامال بی آبرو و بی اعتبار
شده است .ھمه از آلترناتيو سخن
ميگويند .اينجاست که نقش
کمونيسم کارگری کليدی ميشود.
کدام آلترناتيو؟ پاسخ را ما داريم.
بايد بتوانيم با اعتماد به نفس به
ميدان بياييم.

اکنون بطور مثال ،گزينه سرمايه
داری دولتی برای بخش قابل
توجھی از طبقه کارگر ،برای
مردم و حتی بخشی از بورژوازی
به يک نظام معتبر و بعنوان پاسخ
به اين شرايط مطرح شده است.
اين وظيفه ماست که اين گزينه را
نقد کنيم و جايگاه آن را توضيح
دھيم .در ميان بخشی از چپ نيز
که سوسياليسم را جز سرمايه
داری دولتی نمی فھمند ،سرمايه
داری دولتی در صدر کارشان
قرار گرفته است .نقد اين گزينه
يکی از کارھای اصلی ما در اين
دوره بايد باشد .ضمنا پخش و
اشاعه نقد کمونيسم کارگری از
شکست انقالب اکتبر يکی ديگر از
نکات کليدی است .بار ديگر مدل
شوروی به موضوع بحث و جدل
بدل شده است .اکنون به سھولت و
سرعت ميتوان از اين بحث که
سرمايه داری
صفحه ٨
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جھان سرمايه داری
در بن بست ...
مسبب اين شرايط است عبور
کرد .کمتر کسی با شما در اين
مورد به جدل خواھد پرداخت .اما
در مورد اينکه چه نظامی جوابگو
است ،بحث پيچيده تر ميشود .لذا
بسيار ضروری است که ما ھم نقد
کمونيسم کارگری به مدل شوروی
و ھم نقد مان به سرمايه داری
دولتی را صريح و روشن ارائه
دھيم .بنظرم اين مبحث در راس
فعاليت ما بايد قرار گيرد.

يک مساله مھم ديگر ،مقوله
دموکراسی است .برای بخش
وسيعی از چپ دموکراسی به شاه
کليد حل تمام مصائب دنيا بدل
شده است .از نظر آنھا دموکراسی
پاسخگوی ھمه دردھا است .بايد
اين افسانه را بشکنيم .اشاعه و
گسترش نظرات منصور حکمت
در اين رابطه بنظر من بسيار
حياتی است .اخيرا خوشبختانه
نوشته منصور حکمت در مورد
"دموکراسی ،تعابير و واقعيات"
به فرانسه نيز ترجمه شده است.
بايد بکوشيم که اين درک از
دموکراسی در ميان طبقه کارگر
و چپ وسيعا توسعه يابد.

ناسيوناليسم معضل ديگر ما است.
چپ بطور کلی بشدت به
ناسيوناليسم آغشته است .در
شرايط بحرانی نيز ،اگر آلترناتيو
کمونيستی و انترناسيوناليستی
گسترش نيابد ،ناسيوناليسم کامال
گريبان طبقه کارگر را خواھد
فشرد .ما بايد مستمرا به نقد و
افشای ناسيوناليسم و گسترش
–
انترناسيوناليستی
ديدگاه
کارگری بپردازيم.

عالوه بر اين مبارزه فکری-
سياسی که اھميت بسيار زيادی
دارد .تالش برای ساختن احزاب
کمونيست کارگری يک وظيفه
مھم ديگر ما است .طبقه کارگر
بدون حزب کمونيستی قادر

نخواھد شد که قدرت را بدست
گيرد .در اين شرايط بحرانی اگر
درست عمل کنيم و سريع و بموقع
بجنبيم ،ميتوانيم احزاب کمونيست
کارگری با نفوذی بسازيم .در
شرايط بحران ،کمونيسم کارگری
کامال قابليت رشد و نفوذ دارد.
بعنوان نيروی پيشتاز کمونيسم
کارگری اين وظيفه بدوش ماست.
کار بسيار سختی است .نيروی ما
محدود است .اما ما مجاز نيستيم که
اين فرصت مھم و حياتی را از
دست بدھيم .در تاريخ يک لحظاتی
تعيين کننده اند .بنظر من اکنون ما
در مقابل چنين لحظه تاريخ قرار
داريم.

سياوش دانشور :بنظر من دنبال
تحليل ھاى رايج رفتند يا دستکم
نطقه عزيمت تحليلى آنھا را
پذيرفتند و در سيستم خود بسط
دادند .اين مسئله عمومى تر بود.
تحليل مسلط از بحران اقتصادى
اخير کمابيش حول "بحران مالى"،
"بحران وال استريت"" ،ميزان
حبابھا" و غيره دور ميزد .اين
ديدگاھھا چيز بيشترى از رسانه ھا
و تحليلگران بورژوا نميگفتند.
تحليل بحران در متد اينھا در
بھترين حالت به شکل پولى بحران
و بحران در قلمرو بازار محدود
ميشد .از نظر اينھا گويا ھيچ رابطه
اى بين سقوط سرمايه ھاى مالى و
ورشکستگى بانکھا با پروسه
انباشت و توليد سرمايه دارى و
قانون ارزش وجود نداشت!؟ يا
شايد فکر ميکردند سياستھاى
اقتصادى راست افراطى در دو دھه
اخير و دوره اى کسب سود –البته
تا ايجاد نشدن حباب – تئوريھاى
مارکس را از اعتبار ساقط کرده
غير
ديدگاھھا
اين
است!
مارکسيستى و شناخته شده اند.
ترديدى نيست حق با مارکس و
تحليل مارکسى از بحران بوده و
ھست .ھنوز ھيچ بورژوا و اقتصاد
دان رشيدى که بتواند تئورى
مارکس را بطور علمى رد کند و
تئورى جديد و جامع و کوبنده اى
طرح کند ظھور نکرده است .در

نتيجه چسپيدن به فاکتھا و بينش
و تحليل بورژوازى از بحران و
دادن رنگ و لعابى شبه چپ به
آن تنھا مسخره کرده تئورى
مارکسيستى بحران و در بھترين
حالت عدم درک واقعه اى است
که اتفاق افتاده است .جر و بحث
زيادى الزم نبود ،اولين پس لرزه
ھاى بحران طى يکماه بى
اعتبارى ھمه اين تئوريھا را
ثابت کرد و دور ريخت .و اين
ويژگى دوره ھاى تالطم است که
ھر بحثى بسرعت تعيين تکليف
ميشود.
آنچه ما در اولين اظھار نظرھا
راجع به بحران گفتيم جملگى به
ثبوت رسيدند .معلوم شد بحران
در توقف پروسه انباشت سرمايه
و ديکته شدن گرايش نزولى نرخ
سود ريشه دارد .معلوم شد براى
تحليل بحران بايد از قلمرو و
محدوده بازار فراتر رفت و
رابطه بروز بحران در قلمرو
مبادله را با قلمرو توليد تبئين
کرد .بحران از نظر مارکس بدوا
توقف در پروسه انباشت سرمايه
است .مارکس بحران را برمبناى
تحليل روابط توليد سرمايه
دارى ،يعنى سرمايه دارى چه
بعنوان يک نظام توليدى معين و
چه بعنوان نظام بازار مورد
بررسى قرار ميدھد .شکل مجرد
بحران با علت بحران تفاوت
دارد .شرايط عام بحران
ميبايست به وسيله شرايط عام
توليد سرمايه دارى قابل توضيح
باشد .مجارى بروز بحران که
عمدتا در مرحله مبادله و در
قلمرو بازار و در شکل پولى
بحران خود را نشان ميدھد تنھا
به اعتبار توقف در پروسه
انباشت سرمايه و تحليل سرمايه
دارى بعنوان يک نظام توليدى
قابل توضيح اند.
از نظر سياسى نيز مسائل
متعددى تاکنون تثبيت شدند .اوال
با اين بحران عاشوراى ضد
کمونيستى بازار آزاديھا و تزھا
و سياستھاى آن جملگى
ورشکست شدند .تئوريسين ھاى
بورژوازى يکى پس از ديگرى
"اشتباھات" شان را تصريح
کردند و به "ناباورى عميق"

شماره ٩۵
شان به سيستم موجود اذعان
کردند .راست افراطى و
چھارچوبھاى اساسى حاکم به
سرمايه دارى در سه دھه گذشته
شکست خورد و جائى گم و گور
شد .ثانيا مکان آمريکا در جھان و
ادعاھاى نظم نوينى اش مبنى بر
تنھا ابر قدرت جھان کنار گذاشته
شد .آمريکا ھر ادعائى راجع به
خود داشته باشد و ھر نقشى که
ھنوز بتواند بعنوان يک دولت
مقتدر سرمايه دارى ايفا کند،
دوران کالنتر بودن جھان را پشت
سر گذاشته است .ثالثا معلوم شد که
نھادھاى جھانى مانند صندوق بين
المللى پول و ناتو به روال سابق
نميتواند ادامه يابد و بايد متناسب با
مکان اقتصادى قدرتھاى درگير در
آن بازتعريف شود .کنفرانس اخير
ناتو و کنفرانس جى  ٢٠و
تصميمات در مورد صندوق بين
المللى پول نشان ميدھد که اين
قرقره اينجاھا ھم باز شده است.
رابعا پديده اوباما تالشى براى
عبور آمريکا درايندوران پر تنش
ھمراه با شرکا و رقباى جديد است.
تالشى که ھنوز آمريکا را در
متحد کردن و بخط کردن دولتھا و
بورژوازى جھانى قدرتمند نشان
ميدھد و در عين حال سھم و مکان
بقيه را برخالف يکجانبه نگرى و
قلدرى دوره پيشين برسميت
ميشناسد .و مھمتر از ھمه ،معلوم
شد طبقه کارگر در اروپا در مقابل
سياستھاى طبقه حاکم و شکستن
ھزينه بار بحران روى دوشش مى
ايستد .آنچه در اروپا امروز شاھد
ھستيم براى بسيارى دور از
تصور بود.
دور اخير ،دوره رشد اعتراض
ضد سرمايه دارى طبقه کارگر
است .دوره رشد و بميدان آمدن
کمونيسم طبقه کارگر در مقابل
نظام کاپيتاليستى است .ايندوران
بيش از ھر زمان دوران بن بست
و فروپاشى چپ راديکال و سنتى
و ناسيوناليست است .کسانى ممکن
است ھنوز به برافراشتن چند پرچم
چگوارا و چاوز و امثالھم دل
خوش کنند ،با دولتھاى بورژوائى
چپ آمريکاى التين "ديالوگ
انتقادى" داشته باشند و يا اساسا
افق شان از آنھا قابل تفکيک
نباشد .اما بسيار روشن است که
دوران اين نوع
صفحه ٩
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جھان سرمايه داری
در بن بست ...
انقالبيگرى غير کارگرى بپايان
رسيده است .وقتى از اوباما تا
سارکوزى و مرکل و براون و
ديگران دولت را ابزار نجات
سرمايه و نظم موجود کرده اند،
دولتگرائى اقتصادى چپ راديکال
و ناسيوناليسم ضد امپرياليستى
دود ميشود و ھوا ميرود .وقايع
امروز در مقياسى گسترده تر
شباھت زيادى دارد به "ضد
آمريکائى گرى" و "ملى کردن"
ھاى خمينى که چپ راديکال
"ضد امپرياليست" و ناسيوناليست
را در دوره "انقالب  "۵٧خلع
سالح کرد .امروز کمونيسم و
سوسياليسم غير کارگرى افقش
کور است و در بھترين حالت به
جناح راديکال طرفدار سرمايه
دارى دولتى تبديل ميشود .از
حزب کمونيست سنتى روسيه تا
جريانات متفرقه چپ در اروپا و
کشورھاى موسوم به جھان سوم تا
دولتھاى جى  ٢٠عليرغم تفاوتھا
به افق مشترکى در متن اين
بحران رسيدند .دولتگرائى و
ناسيوناليسم به دو رکن پالتفرم
اين جريانات تبديل شده است .تا
به کمونيسم طبقه کارگر مربوط
است ،دوره اخير تنھا ميتواند
دوره تعرض آنتى کاپيتاليستى
طبقه کارگر با يک استراتژى
مارکسى و کمونيستى کارگرى
باشد .بقيه راه ھا تنھا سوارى
دادن به بورژوازى است.
يک دنيای بھتر :نشست سران
 ٢٠کشور صنعتی جھان در لندن،
بزرگترين نشست کشورھای
صنعتی در دھه ھای اخير قلمداد
شده است .چرا اين بيست کشور؟
ھدفشان چيست؟ اميدشان چيست؟
به چه دست يافتند؟ تنشھايشان و
توافقاتشان به کدام سو ميرود؟
ھماھنگی بيشتر يا شکاف بيشتر؟
آيا طوفان جنگی در راه است؟
و
"رھبری"
سرنوشت
"ھژمونی" آمريکا در کجای
تصوير است؟
علی جوادی :چرا بيست کشور و

چرا نه ھشت کشور صنعتی بزرگ
جھان؟ مساله ھم اقتصادی و ھم
سياسی است .اين بيست کشور در
برگيرنده نزديک به  %٨٠اقتصاد
جھان سرمايه داری را در کنترل
خود دارند .از طرف ديگر تمامی
حوزه ھای اقتصاد جھان سرمايه
داری به لحاظ سياسی را ھم در بر
ميگيرند .از آمريکای شمالی،
اروپا ،چين ،ھند ،و آمريکای التين،
آفريقای جنونی و حتی عربستان
سعودی در اين جمع حضور دارند.
گرد ھم آوردن اين دولتھا در عين
حال تالشی برای شکل دادن و
سھيم کردن اصلی ترين اقتصادھای
جھان در معضل کنونی جھان
سرمايه داری است .بحرانشان
جھانی است ،راه حلشان ھم جھانی
است .اينجا اليتيسم آمريکا – اروپا
محوری کمتر نقشی ايفا ميکند.
جھان سرمايه داری بشدت در ھم
تنيده است .بطور مٽال اقتصاد چين
بدون دسترسی به بازار آمريکا و
اروپا قابل توسعه و دوام نيست .از
طرف ديگر موقعيت اقتصادی
آمريکا و اروپا بدون دسترسی به
امکانات توليدی و نيروی کار
ارزان در چين و ھند قابل حفظ
نيست .
به اين مجموعه استدالل بايد چند
فاکتور سياسی پايه ای را اشاره
کرد .معموال بحرانھای جھانی
زمينه ای برای عروج يک بلوک
خاص و جدال بر سر تقسيم جھان و
حوزه ھای نفوذ و سھم بری از
اقتصاد و سياست در سطح جھان را
موجب شده است .دو جنگ جھانی
اول و دوم زمينه و فرصتی و
جدالی بر سر تجديد تعريف موقعيت
اقتصادی و سياسی بلوکھای درگير
و اصلی جھان بود .يک ھدف
سياسی اين تالشھا شکل دادن به
مجموعه ای است که ھيچکدام از
بازيگران جديد و رو به رشد ،در
اينجا عمدتا بلوک چين و ھند مد
نظر است ،نتوانند بمٽابه نيروھای
مدعی قدرت و سھم بيشتر دست به
مانور سياسی و يا اقتصادی جديدی
بزنند .مسلما جدال و کشمکش با اين
آرايش دولتھا از بين برده نميشود.

اما تعريف و چھارچوبی به اين
جدالھا بخشيده ميشود .اين ھم
گوشه ای از حفظ موقعيت
عمومی ھمگی شان است .اما
منفعتی که اين جريانات را در
کنار ھم قرار ميدھد ،واقعيتی
خارج از موجوديت و موقعيت
ھر کدام از نيروھای اين
مجموعه است .عالمت سئوال و
خطر باالی سر کل نظام سرمايه
داری قرار داده شده است.
کشمکش ھای درون اردوگاھی
شان در اين چھارچوب فرعی و
حاشيه ای است .با معضل
اساسی تری مواجه اند .مساله
شان شکست و فرو ريزی نظام
سرمايه داری است .
بنظر من جنگی در ابعاد جنگ
جھانی دوم چندان محتمل نيست.
برای جنگ نيروی جنگی الزم
است .کمتر نيرويی در کوتاه
مدت قادر به شکل دادن به
نيرويی در ابعاد قدرت نظامی
آمريکا و يا ناتو است .چنين
تقابلی تاٽيرات مخربی بر کل
جھان سرمايه داری و ھر بلوکی
خواھد داشت .اقتصادی که بتواند
بدون اتکا به اقتصاد و يا بازار
بلوکھای رقيب بتواند به چنين
مانور و پروسه ای تن دھد قابل
مشاھده نيست .مسلما آينده را
نميتوان با دقت رياضی پيش
بينی کرد .اما واقعيات کنونی
حاکی از شکل گيری چنين
روندی نيست .شرايط حاضر با
شرايط دوران شکل گيری جنگ
دوم جھانی کامال متفاوت است.
بلوک برتر نظامی خود درگير
عميقترين بحرانھای اقتصادی
است .کل اقتصاد ۠آمريکا و اروپا
در بر گيرنده دو سوم اقتصاد
جھان است .بلوک چين و ھند و
روسيه نيز توانايی و يا انسجام
سياسی و ايدئولوژيک الزم برای
ورود به چنين دوری از
کشمکش را ندارند .ھر جنگی
در عين حال نيازمند ايدئولوژی
و سياست متفاوت برای پيشبردن
چنين جنگی در ابعاد جھانی
است .خوشبختانه جھان بنا به
فاکتورھای متعددی به اين سمت
نميرود .اما اگر جنگی در راه
باشد .جنگ طبقاتی است .جدال
کارگر و سرمايه است که ميتواند
به قيام و انقالب کارگری در
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جوامعی منجر شود .اين آينده
محتمل تر است .
رھبری و ھژمونی آمريکا
موضوعی مورد جدال و کشمکش
است .حداقل موقعيت ويژه و
منحصر بفرد آمريکا در سطح
جھانی به مصاف کشيده شده است.
حتی متحدين اروپايی آمريکا اين
موقعيت ويژه را به چالش کشيده
اند .دوران نئوکانسرواتيوھا دوران
تک رويی و يک جانبه گرايی
کامل و ھمه جانبه آمريکا بود .اين
سياست اکنون به اذعان خود
رھبری کنونی آمريکا قابل پيشبرد
نيست .بر سياست چند جانبه گرايی
تاکيد ميکنند .اما حفظ موقعيت
ويژه و ھژمونی آمريکا کماکان
ھدفشان است .بنظر من سرانجام
اين جدال به تضعيف موقعيت
آمريکا منجر خواھد شد ،اما توازن
قوای فعلی آنچنان نيست که بلوکی
بتواند بمٽابه نيروی برتر عروج
کند .اين کشمکش کماکان ادامه
خواھد داشت .يک شکل از
دعواھای درون اردويی سرمايه
جھانی است .
آذر ماجدی :گفته ميشود که اين
بيست کشور رويھم  80درصد
ثروت جھان را توليد ميکنند .علت
جمع شدن اين بيست کشور را اين
چنين توضيح ميدھند .بورژوازی
جھانی دريافته است که به تنھايی و
ھر يک در چھارچوب کشور
خودی قادر نيست با اين بحران و
عواقب آن مواجه شود .بخصوص
بايد در نظر داشت که سرمايه
بشدت جھانی شده است .رشد و
بحران سرمايه در ھر محدوده ای
سريعا بر کل سرمايه جھانی تاثير
ميگذارد .فرضا کشور چين را
مثال ميزنند که ھنوز از رشد نسبتا
بااليی برخوردار است .اما ھمان
چند درصدی که رشد اخير آن
کاھش يافته است ،تاثيرات بسيار
وخيمی بر اوضاع کشور چين و
بر سرمايه بين المللی خواھد
داشت .لذا واقعيات سرسخت
زندگی ،بورژوازی جھانی و
دولت ھايشان را دور يک ميز
مذاکره نشانده است.
سازماندھندگان و شرکت کنندگان
کنفرانس بسيار
صفحه ١٠

يک دنياى بھتر

صفحه ١٠

جھان سرمايه داری
در بن بست ...
از کار خود خوشنود اند .ميگويند
به توافقات بسيار زيادی دست
يافته اند .اعالم ميکنند که قادرند
بحران را بخوبی پشت سر
گذارند .اينھا بخشا تبليغات است.
زيرا قبوالندن اين تبليغات به
مردم ،خود بخشی از حل عواقب
بحران است .بخشا آن اقداماتی
است که بورژوازی بشدت به آن
نياز دارد .لذا اگر بتوانند بر
توافقات خود پای فشرند و اگر
بتوانند مردم و طبقه کارگر را
ساکت و مطيع و اميدوار نگاه
دارند ،پس از تحميل يک دوره
فالکت ،گرسنگی و تحقير بر
ميليون ھا انسان ،سرمايه از
بحران بيرون خواھد آمد و يک
دوره شکوفايی توليد اقتصادی را
آغاز خواھد کرد تا دوباره بحران
ادواری بعدی ظھور کند.
ضمنا سرمايه پس از عبور از اين
بحران عميق و گسترده بسيار
قوی تر سر بر خواھد آورد.
بسياری از زير ساخت ھا و
تغييرات تکنولوژيک و غيره نيز
در اين دوره انجام خواھد گرفت.
بطور مثال شاھديم که چگونه
دولت باراک اوباما در صدد
سرمايه گذاری بر تقويت
زيرساخت ھای توليد در آمريکا
است ،تا پس از عبور از بحران،
سرمايه آمريکايی بتواند در راس
سرمايه جھانی قرار گيرد .دوره
بحران برای سرمايه ھميشه دوره
پاکسازی ،بازبينی ،تقويت نقاط
قوت و حذف نقاط ضعف است.
ضعفا از صحنه خارج ميشوند،
قدرتمندھا قوی تر از نبرد بيرون
ميايند .اين از اساس نظام سرمايه
داری است .بايد توجه داشت که
تمام اين تحوالت در متن و
چھارچوب نظام سرمايه داری و
کارکرد سرمايه و با ھدف بھبود
اين نظام انجام ميگيرد .وضعيت
طبقه کارگر اما وخيم تر ميشود.
شدت استثمار طبقه افزايش و
گسترش می يابد.

در ابتدای کنفرانس اختالف نسبتا

جدی ميان دو دولت فرانسه و آلمان
از يک سو و آمريکا و بريتانيا از
سوی ديگر بروز کرد .در پايان
ھمگی اعالم کردند که ھمه چی
خوب و خوش پايان يافته است.
تنش و شکاف و رقابت ميان بخش
ھای مختلف سرمايه کامال طبيعی
است و در دوران بحران عميق تر
وشديد تر نيز ميشود .دولت ھای
بورژوايی با اين اقدامات و تدابير
ميخواھند اين تنش را تا حدودی
تحت کنترل درآورند تا به نابودی
کامل سرمايه درای منجر نشود.
بعالوه ھميشه اين اقدامات
ديپلماتيک تاثيرات آرام سازی در
ميان مردم ،جامعه و افکار عمومی
را نيز دارد .اين يکی ديگر از فوائد
و داليل سازماندھی چنين نشست
ھايی است.

بنظر من آينده کامال قابل پيش بينی
نيست .روند اوضاع بشدت به
ميزان تحرک و سازمانيابی طبقه
کارگر و کمونيسم کارگری بستگی
دارد .اگر طبقه کارگر و کمونيسم
بتواند بخش قابل توجھی از مردم را
سازمان دھند و در مقابل سرمايه به
صف آرايی مشغول شوند ،شرايط
کامل متفاوت خواھد بود .مساله بر
سر پيش بينی آينده نيست .مساله بر
سر شناخت ديناميسم ھای کنونی و
تالش برای تغيير آن است .ما
ميتوانيم بر اين اوضاع تاثيرات
جدی داشته باشيم .بايد نقش و
رسالت خود را دريابيم و بحرکت
درآييم.

آمريکا در جنگ عراق عمال
شکست خورد .نتوانست به اھداف
خود دست يابد .جنگ تروريستی
ای که عليه مردم جھان براه انداخت
به اين اميد که نقطه تعادل جديدی،
به نفع خود ،به تروريسم اسالمی
تحميل کند و به اين ترتيب نقش تک
ابر قدرتی خود را حفظ کند ،با
شکست روبرو شد .در نتيجه جنگ
تروريست ھا در خاورميانه ،اسالم
سياسی و رژيم اسالمی تقويت

شدند .اين شرايط سياسی بين
المللی بعالوه بحران شديد
اقتصادی يک سياست جديدی را
از بورژوازی آمريکا طلب
ميکرد .ھم برای مصرف داخلی
و ھم بين المللی تصوير و سيمای
آمريکا بايد تغيير ميافت و ترميم
ميشد .اين کار بعھده باراک
حسين اوباما گذاشته شد .بنظر
من برای اين مقصود اوباما
بھترين و مناسب ترين کانديد
است.

در ھمين مدت کوتاه اوباما قادر
شده است که سيمای آمريکا را
در اذھان جھانيان به ميزان قابل
مالحظه ای تغيير دھد .در
عرصه داخلی نيز توانسته است
صبر و تحمل را تا ميزان زيادی
به طبقه کارگر و مردم عادی
آمريکا تحميل کند .اين يک
موفقيت بزرگ برای بورژوازی
آمريکا ،چه در عرصه سياست
داخلی و چه بين المللی است.
بنظر ميرسد که آمريکا سازش
بسياری کرده است .اما اين تنھا
راه حفظ موقعيت آمريکا بعنوان
تک ابر قدرت و رئيس جھان
است .بنظر من نقش اوباما در
کنفرانس جی  ،20کنفرانس ناتو
و سفر اوباما به ترکيه توانست
به بسياری از اھداف کوتاه مدت
دولت آمريکا در جھت ترميم
سيمای ضربه خورده اش ،نايل
آيد .عليرغم بحث در مورد کنار
گذاشتن سياست يک جانبه نگری
و حرکت بر مبنای توافق
عمومی ،آمريکا در اين نشست
ھای سران ھفته اخير توانست
ھمچنان در نقش رئيس دنيا
ظاھر شود.

سياوش دانشور :جى  ٢٠اولين
بارقه نظم جديد جھانى است .ما
پيشتر راجع به اين موضوع و
اولين کنفرانس آن ھمين نکته را
تاکيد کرديم .گوردون براون در
بيانيه پايانى کنفرانس ھمين را
تاکيد ميکند و اين "نظم جديد
جھانى" جى  ٢٠در مقابل "نظم
نوين جھانى" آمريکا طرح
ميشود که عمال شکست خورد.
دراين "نظم جديد جھانى" آمريکا
يک بازيگر مھم و يکى از شرکا
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است و نه رھبر جھان .اين نشست
کشورھائى است که حدود ٨۵٪
توليد و اقتصاد جھان را در دست
دارند و اقدامات آنھا نيز برسيماى
سياسى و اقتصادى جھان و
نھاديش تاثير جدى و تعيين کننده
دارد .جى  ٢٠ظرف کشورھاى
جديد صنعتى دنياى امروز است
که بايد بعنوان شرکاى جھانى
محسوب شوند و سھم ھر کدام در
مسائل بين المللى و منطقه اى و
بازار جھانى معلوم باشد .اينکه
سرنوشت اين بزرگترين مجمع
جھانى سرمايه چه ميشود تابعى از
آنست که سرمايه دارى نھايتا چه
پاسخى به وضعيت امروز ميدھد.
توافقات اين نشست عليرغم قطب
بنديھاى اوليه نھايتا فربه تر کردن
صندوق بين المللى پول بود .آنچه
رئيس صندوق بين المللى پول و
دبير کل سازمان ملل بعنوان
ھشدار و راه طرح کرده بودند
نھايتا تصويب شد .آمادگى دسته
جمعى براى مقابله با بحران
جھانى پرچم اين نشست بود .اين
عبارت که وضعيت بگونه اى
است که ھيچ کشورى به تنھائى
کارى از دستش بر نمى آيد ،اگر
از يکسو به عمق بحران و راھھاى
فورى جھانى تاکيد دارد ،از سوى
ديگر به مکان کشورھا و سھمشان
در مقابله با اين اوضاع و برسميت
شناسى آن تاکيد دارد .بحث تغيير
قوانين نظارتى حاکم بر صندوق
بين المللى پول بويژه از جانب
چين و ديگران تعرض ديگرى به
موقعيت سياستھاى آمريکا در
تعيين سياستھاى اين صندوق بود.
مبناى توافقات جى  ٢٠امروز
برگرداندن اعتماد به بازار و
مھمتر به مردم است .يعنى خطرى
که ھر لحظه تھديد آن بيشتر
ميشود .دراين مورد ھمه توافق
دارند و ھمه براى نجات نظام شان
ھر کارى ميکنند .اختالفات شان
نيز در ھمين متن بايد به تعيين
تکليف مکان قدرتھاى مھم و حوزه
نفوذ و سھم آنھا در چھار گوشه
جھان منجر شود .سياست آمريکا
در ايندوره راه آمدن با شرکا و
"پيشرو" شدن در اتحاد جھانى با
در نظر گرفتن بقيه است .امرى که
تاکنون با استقبال مواجه شده است.
روشن است که دنياى امروز مملو
از تضاد منافع دولتھاى سرمايه
دارى است و ھمينطور جدال
مبانى
قدرت
صفحه ١١

يک دنياى بھتر

صفحه ١١

جھان سرمايه داری
در بن بست ...
روشنى دارد .وضعيت امروز
اينگونه است که ھر دولتى در
مھار بحران ذينفع است و در عين
حال براى تامين منافع و موقعيت
خود در دنياى جديد تالش ميکند.
اين نھاد آبستن بلوکھاى جديد
است .يعنى جدالھاى پيشين
قدرتھاى سرمايه دارى در متن
بحران جھانى و معضالت جديد
در ظرفيت و شرايط جديدى به
پيش ميروند.

ھنوز آمريکا عليرغم ورشکستگى
راست افراطى و شکست در عراق
و بحران اقتصادى عميق دارد نقش
کليدى بازى ميکند .اوباما توانسته
است چھره آمريکا را در قياس با
دوران بوش تغيير دھد .اوباما
سياستمدار دوران پايان يکجانبه
نگرى آمريکائى و قلدرى آنست .اما
آمريکا بدالئل اقتصادى تا فتح مجدد
رھبرى جھان راه طوالنى و صعب
العبورى پيش رو دارد.

ھمواره با ھر بحران اقتصادى
مسئله خطر جنگ مطرح شده
است .من فکر ميکنم جنگ به
معنى وسيع و جھانى آن امروز
در دستور نيست .اما جنگ به
معنى منطقه اى و در "کانونھاى
بحران" ھمواره وجود خواھد
داشت و چه بسا تشديد شود.
تروريسم دولتى آمريکا و ناتو
ھنوز يک برگ مھم بازى است.
اما جنگ به معنى جدال
کشورھاى سرمايه دارى براى
حل بحران و يا اعاده رھبرى
دنياى موجود ،مادام که
چھارچوب قدرت و نفوذ جھانى
به فرجام نرسيده است ،ھنوز
ضرروى نشده است .جنگھاى
جھانى و وسيع معموال برسر
تجديد تقسيم جھان رخ داده است.
بدنبال سقوط بلوک شرق و دنياى
دو قطبى ،قرار بود نظم نوين
جھانى بوش و اعاده رھبرى
آمريکا در جھان خال قدرت و
رھبرى جھان را پر کند .اين
استراتژى شکست خورد و قبل از
شکست آن بحث دنياى چند قطبى
مطرح بود .بحران اقتصادى
موجود اين روال را پيچيده تر و
سريع تر کرده است .آنچه روشن
است آمريکا ديگر رھبر بالمنازع
جھان نيست و دارد خود را با
دوره جديد و شرکاى جديد تطبيق
ميدھد .در عين حال ھژمونى
سياسى و ديپلماتيک و نقش
آمريکا را در جھان ھنوز کشور
ديگرى پر نکرده است .ھنوز
ائتالفھاى پايدار بلوکھاى سرمايه
دارى که سياستھا و منافع متفاوتى
را دنبال ميکنند شکل نگرفته اند.

يک دنيای بھتر :چشم انداز اين
بحران و اوضاع ملتھب سياسی
حاضر را کدام می بينيد؟ يک
ميليارد گرسنه ،گسترش روز
افزون لشگر بيکاران ،در ماھھای
گذشته جمعيتی بيشتر از  ۵٠٠ھزار
نفر بيکار شده اند ،تخمين ميزنند که
 ٣٠ميليون در اروپا بيکار خواھند
شد .سياست رسمی شان تالش برای
تحميل بار بحران بر شانه ھای توده
ھای کارگر و مردم زحمتکش
است .از حذف خدمات اجتماعی
شروع کرده اند .اما مقاومت
عظيمی در مقابلشان شکل گرفته
است .آيا ميتوانند مانند ھميشه با اين
سياست خود را نجات دھند؟ تفاوت
اين بحران با بحرانھای تاکنونی به
لحاظ سياسی و اقتصادی کدامست؟
کدام آينده را محتمل ميدانيد؟
علی جوادی :واقعيتی مسلم است.
اين بار برخالف بحرانھای چند دھه
گذشته ،جھان سرمايه داری با
مقاومت و اعتراض جدی طبقه
کارگر بمٽابه يک جزء مھم تحوالت
سياسی حاضر مواجه است.
اعتراضات کارگری در يونان،
فرانسه و انگليس گوشه ھايی از
واقعيتی است که ميتواند شکل دھنده
تحوالت آتی باشد .طبقه کارگر
فرانسه اکنون پرچمدار مبارزه
کارگری در سطح طبقه کارگر
است .بنظر من نميتوانند بسادگی
بار بحران اقتصادی را بر دوش
توده ھای مردم قرار دھند .اما
سرنوشت اين جدال از پيش رقم
نخورده است .تابعی از قدرت
مقاومت متشکل و سازمان يافته

طبقه کارگر جھانی است .
آنچه اين بحران را از بحرانھای
چند دھه اخير مجزا ميکند،
واقعيات سياسی معاصر و
ھمچنين دامنه و عمق آن است.
اين بحران کل جھان سرمايه
داری است .الگوی مسلط و
غالب سرمايه داری در برابر
توده ھای کارگرو زحمتکش
جھان شکست خورده است.
خودشان ھم بعضا به اين شکست
اذعان ميکنند .سرمايه داری در
برابر تناقضات ذاتی اش دچار
بحران و شکست شده است .از
اين رو مساله اساسا به صورت
شکست و افول سرمايه داری
فورموله شده است .سرمايه
داری و سرمايه دار بار ديگر در
اذھان بخشھای وسيعی از جامعه
بشری بصورت نظامی انگلی
ترسيم شده است .مشتی
استٽمارگر که از قبل استٽمار
کارگران زندگی ميکنند .حاصل
اين تغيير و تحوالت به حساب
طبقه مدعی و سيستم الگوی
اقتصادی آلترناتيو نوشته خواھد
شد .طبقه کارگر و سوسياليسم
کارگری .
راه حل وضعيت موجود ،پايان
دادن به وضعيت موجود است.
اين نظام سرمايه داری است .تا
ھست وجودش مسبب فقر و
فالکت و گرسنگی و محروميت
در سطح جھانی برای بخشھای
وسيعی از جامعه بشری است.
راه حل اش برای جامعه بشری
در نابودی اش و استقرار جامعه
آزاد کمونيستی است .ھم
پيروزی و ھم شکست ھر دو
محتملند .اما شرايط بيش از ھر
زمان برای پيشروی امر کارگر
و کمونيسم و سازماندھی انقالب
کارگری مھيا است .دوران
سرنوشت سازی است .کمونيسم
کارگری ،کمونيسم بدون تخفيف،
کمونيسم مارکسی راه حل معمای
بشريت است .اين واقعيت را با
قدرت طبقه کارگر بايد به
آلترناتيو وضعيت موجود تبديل
کرد .
آذر ماجدی :ھمانطور که در
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پاسخ به سواالت باال اشاره کردم،
اوضاع بسيار وخيم ،تاريک و
سياه است .خطر مرگ و گرسنگی
بر باالی سر ميليون ھا نفر قرار
گرفته است .عمق و گسترش
بحران اخير از ھر زمان ديگری
بيشتر است .ما اکنون شاھد بروز
يک بحران وسيع بجای دو سه
بحران از سر گذرانده شده ايم.
شکست شوروی و بلوک شرق
موجبات از سر گذراندن يک
بحران گسترده را برای
بورژوازی فراھم آورد .دست يابی
به يک بازار وسيع در اين بخش
از دنيا بحرانی که در اواخر دھه
 80و اوايل  90در حال شکل
گيری بود را سريعا تخفيف داد.
بعالوه رشد تکنولوژيک يکی
ديگر از عوامل کاھش بحران بود.

اين واقعيت که بحران جاری دارد
بيک معنا جور بحران ھای کامال
بروز نيافته سابق را نيز ميکشد به
عمق و گسترش اين بحران افزوده
است .از سوی ديگر سرمايه کامال
جھانی شده است و امکان دست
يابی به بازار ھای جديد برای
صدور سرمايه مانند دوران جنگ
جھانی اول و دوم در مقابل
بورژوازی قرار ندارد .تحميل
فقر ،گرسنگی و ناامنی اقتصادی،
اجتماعی و سياسی گسترده بر
مردم از عواقب اجتناب ناپذير اين
بحران است .ليکن در صورت
سازمانيابی انقالبی طبقه کارگر و
صف آرايی در مقابل بورژوازی
ميتوان در کوتاه مدت عواقب
دردناک بحران را کاھش داد و در
دراز مدت سرمايه داری را به
زير کشيد.

اين يک راه حل معتبر و ممکن
است .بسيار سخت است اما
امکانپذير است .اين بھترين شرايط
برای نقد رفرميسم و سنديکاليسم
در ميان جنبش طبقه کارگر است.
کارگران بھتر از ھر زمانی
کمبوھا و سازشکاری سنديکاليسم
را بطور روزمره تجربه خواھند
کرد .در متن يک مبارزه جدی
عملی ميتوان سنديکاليسم را در
برابر نقد کمونيستی کارگری کنار
زد و آلترناتيو شورايی و
دموکراسی
صفحه ١٢

يک دنياى بھتر

صفحه ١٢

جھان سرمايه داری
در بن بست ...
مستقيم را در مبارزه طبقه کارگر
جاری کرد .مساله اينجاست که
اکنون دنيا و طبقه کارگر بيش از
ھر زمانی به کمونيسم کارگری
در تمام وجوه تئوريک ،سياسی و
عملی نيازمند است .کمونيسم
کارگری بايد ھم برای بھبودھای
روزمره در زندگی مردم و طبقه
کارگر دخالت کند و ھم برای
سازماندھی انقالبی طبقه کارگر
بکوشد .کمونيسم کارگری بايد در
ھر پيکت کارگری ،در ھر اشغال
کارخانه و تحصن کارگری
حضور داشته باشد .بايد بکوشد
کارگران را برای گرفتن حق
روزمره شان و حق نھايی شان
ھر دو سازمان دھد و به جلوی
صحنه بکشاند .اين رمز پيروزی
کمونيسم کارگری است .ھيچ چيز
قابل پيش بينی نيست .ھمه چيز به
تالش و ھوشمندی کمونيسم
کارگری و به سازمانيابی انقالبی
طبقه کارگر بستگی دارد .يک
روزنه به سوی سعادت و رھايی
بشريت ،بسوی آزادی و برابری
گشوده شده است .ما وارد لحظات
تعيين کننده ای از تاريخ بشريت
ميشويم .آيا قدرت ،ھشياری و
بصيرت برای پيروزی را خواھيم
داشت يا خير به فعاليت آتی ما
بستگی دارد.

سياوش دانشور :اين بحران
عميق ترين بحران جھان سرمايه
دارى است .امرى که امروز
توسط خود بورژوازى به آن
اذعان ميشود .چند ماه پيش
مقايسه اين بحران با بحران دھه
 ٣٠بنظر عده اى نامتناسب مى
آمد .امروز خودشان ميگويند
عميق ترين بحران اقتصادى در
جھان سرمايه دارى رخ داده
است .از نظر سياسى اين بحران
ھمانطور که اشاره شد با بحران
بى اعتبارى سرمايه دارى و
لکنت زبان گرفتن کل بورژوازى
روبرو است .يک ورشکستگى
عميق سياسى و ايدئولوژيک
ھمراه با ورشکستگى اقتصادى
اتفاق افتاده است .چھارچوبھاى

گذشته بى اعتبار شدند و سياست
موقتى "کنترل بازار" و سرمايه
مالى ھم راه حل استراتژيکى
نيست .تنھا راه خروج بورژوازى
از بحران کوبيدن بيشتر طبقه
کارگر و باال بردن سود است .اما
نفس استثمار شديد و بيکارسازيھاى
وسيع ھم حتى اگر موقتا به سرمايه
جانى بدھد نميتواند به جامعه و به
خود بورژوازى اطمينان دھد که
مخاطرات را پشت سر گذاشته
است .اين ميزان از گرسنگى و
بيکارى و بى آيندگى اقتصادى مانند
بمب ساعتى است .مسئله صرفا
راھھاى تامين سود بيشتر و
تمھيدات دولتھا براى مقابله با
بحران نيست ،بايد جامعه ھم قبول
کند که به ھر حال آينده روشنترى
توسط بورژوازى تامين شده است.
بايد اعتماد به اين نظم مجددا احيا
شود .بايد از نظر سياسى و
ايدئولوژيک بورژوازى بتواند در
مکانى قرار گيرد که قدرت
روياروئى با اين درياى نارضايتى
و اعتراض را داشته باشد.
اين درست است که ھنوز
بورژوازى در قدرت است و
ابزارھاى سلطه و تحميق و
سرکوب را در دست دارد اما
ترديدى نبايد داشت که عبور از اين
دوره براى طبقه حاکم ساده نيست.
آينده به ھر صورتى رقم بخورد،
تناسب قواى فکرى و سياسى و
طبقاتى در جامعه به قبل از بحران
اخير و دوره قدر قدرتى سرمايه
برنميگردد .به ھر حال از پيش
معلوم است که بورژوازى چگونه
بايد به بحران برخورد کند و
سياستش کمابيش چيست .اين سوال
ما نيست .سوال ما حل بحران به
نفع طبقه کارگر و اکثريت مردم
محروم است .سوال ما حل بحران
بورژوازى از موضع کمونيسم
طبقه کارگر است .اين روشن است
و امروز روشنتر شده است که
طبقه کارگر در جوامع غربى و
کشورھاى سرمايه دارى عليه اين
وضعيت واکنش نشان ميدھد .اروپا
وارد دور جديدى از اعتراض
کالسيک کارگرى شده است .دوره

اى که جنبشھا و گرايشات ريشه
دار جوامع طبقاتى امکان عرض
اندام و رشد و جذب نيرو دارند.
اگر بحران عمق بيشترى پيدا کند
و تمھيدات تاکنونى به سنگ
بخورد ،دوره چپ مرکز
بورژوازى بسرعت تمام ميشود
و زمينه عروج جريانات راست
فاشيستى در اردوى طبقه حاکم
فراھم ميشود .بارقه ھائى از اين
را ھم اکنون ميتوان ديد .در
اردوى طبقه کارگر نيز سياست
و سنت راديکال کارگرى بيش
از ھر زمان امکان رشد دارد.
امروز دوره سياستھاى راديکال
و کمونيستى است .تريديونيونيسم
و سوسيال دمکراسى و سرمايه
دارى دولتى و ناسيوناليسم چپ
و آنتى گلوباليزاسيون و
پروتکشنيسم اقتصادى پاسخى
براى اين اوضاع ندارند.
تنھا راه حل کمونيستى طبقه
کارگر و سياست و خط مشى
کارگرى
انترناسيوناليستى
ميتواند چشم اندازى در مقابل
اين وضعيت قرار دھد .اين آينده
ممکن و مطلوب و ضرورى
است .اما تحقق آن تماما بسته به
اين است که طبقه کارگر در
پاسخ به بحران چکار ميکند.
پراتيک کمونيستى کارگرى به
معنى وسيع کلمه و پاسخ به
نيازھاى ايندوره مبارزه طبقاتى
کليد پيشروى است.
يک دنيای بھتر :اما مساله بر
سر تغيير اين واقعيت زمخت و
خشن است .چگونه؟ جدالھای
آتی ،نبردھای فردا را چگونه
بايد سازمان داد؟ حلقه ھای
گرھی کدامند؟ به چه معضالتی
بايد پاسخ داد؟ راه پيشروی را
چگونه بايد ھموار کرد؟ معنای
تمام اين تحوالت برای حزب
اتحاد کمونيسم کارگری چيست؟
در ايران مساله چگونه است؟
علی جوادی :مساله بر سر تغيير
جھان کنونی است .ترديدی
نيست .برای ما کمونيستھای
کارگری مساله سازماندھی و
فراھم کردن ملزومات چنين
تغييراتی است .جدالھای آتی
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اساسا خصلتی جھانی دارند.
ويژگی ھای محلی و کشوری در
مقايسه با مسائل اساس جھانی
حاشيه ای و فرعی ترند .اگر
موقعيت حاضر دستور عمل
خاصی در مقابل حزب ما قرار
دھد بنظر من ھمين مساله است.
جدال کار و سرمايه اکنون جدالی
جھانی است .بايد برای اين نبردھا
آماده شد .
اما راه پيشروی را تنھا با شکل
دادن به احزاب کمونيستی کارگری
از جنس حزب اتحاد کمونيسم
کارگری ميتوان ھموار کرد .در
اين مبارزه طبقاتی نميتوان و نبايد
به کسب امتيازاتی اکتفا کرد،
نميتوان فقط جلوی تعرض به
صفوف طبقه کارگر را سد کرد،
مساله تغيير اساسا به تصرف
قدرت سياسی و شکل دادن به
جدالی در اين عرصه پيش برد.
حزب ما دارای تجربه غنی
کمونيسم کارگری و ھمچنين
روشن بينی و صالبت سياسی
کمونيسم مارکسی و منصور
حکمت است .اين پرچم را بايد در
سطح جھانی برافراشت .بنظر من
اين بخش از کار ما بايد جايگاه
برجسته تری در دوران حاضر در
سوخت و ساز حزب ايفا کنند .
مساله به اين صورت است.
پيشروی کمونيسم کارگری در
ايران و تصرف قدرت سياسی
تاٽيرات خيره کننده ای در سطح
منطقه و جھان بدنبال خواھد
داشت .قدرت گيری کمونيسم و
طبقه کارگری در جامعه ای مانند
ايران يک تحول عظيم سياسی
است .از طرف ديگر ھر درجه
پيشروی طبقه کارگر و کمونيسم
در سطح جھانی بايد به پيشروی
کمونيسم کارگری در ايران تبديل
شود .بايد کاری کرد که نبض
طبقه کارگر چه در ايران و چه در
اقصی نقاط جھان با ھم بزند .ما
بايد در پروسه سھم بسزای خود را
ايفا کنيم .
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در
دوران آتی بايد جايگاه ويژه ای به
اين مجموعه مسائل بدھد .ما
ميتوانيم زمينه
صفحه ١٣

يک دنياى بھتر

صفحه ١٣

جھان سرمايه داری
در بن بست ...
ساز تحولی جدی در اين راستا
باشيم .
آذر ماجدی :اين سواالتی بسيار
مھم و استراتژيک است .متاسفانه
کمونيسم کارگری در موقعيت
پراکنده ای قرار دارد .بنظر من
نقش کمونيسم کارگری ايران در
اين بحران بسيار تعيين کننده
است .چرا؟ بخاطر بيست سال
سنت و مبارزه تئوريک ،سياسی
و حزبی کمونيسم کارگری در
ايران .به اين خاطر که کمونيسم
کارگری بعنوان يک جنبش و
پديده ای حزبيت يافته و منصور
حکمت بعنوان يک رھبر فکری
و سياسی انقالبی کمونيست در
ميان چپ و جنبش کارگری ايران
بسيار شناخته شده اند.
لذا حزب اتحاد کمونيسم کارگری
يک وظيفه و رسالت بسيار مھم
بر دوش دارد .کار بسيار ھرکولی
در مقابل حزب ما قرارگرفته
است .پيروزی اجتناب پذير و
قطعی نيست .ما بعنوان کمونيست
ھای کارگری که بعضا  30سال
از عمرمان را برای پيروزی
کمونيسم صرف کرده ايم ،در اين
لحظات تعيين کننده بايد آرايش
جديدی بخود بگيريم .نقش مبارزه
انترناسيوناليستی ما در اين دوره
صد چندان ميشود .بايد نقشه عمل
خود را دقيق تعيين کنيم .ترجمه و
انتشار وسيع آثار منصور حکمت
يکی از وظايف اساسی ما است
که بايد با انرژی صد چندان بر آن
متمرکز شويم .تماس نزديک تر با
جنبش کمونيستی بين المللی بويژه
در اروپا يک وظيفه اصلی ديگر
ما است .بايد با قاطعيت ،با اميد
به پيروزی کمونيسم کارگری و با
اتکاء ھر چه بيشتر بر گنجينه
تئوريک و سياسی منصور
حکمت پا در اين راه بگذاريم.
مردم ايران نيز با شرايط بسيار
سختی دست و پنجه نرم ميکنند.
تاثيرات بحران اقتصادی جھانی
را بر اقتصادی سرمايه داری فی
الحال بحران زده ايران کامال

مشھود است .مبارزه حزب ما در
ايران نيز بايد به ھمان شيوه
تاکنونی اما با شدت بيشتر ادامه
يابد .رشد نفوذ و سازمانيابی طبقه
کارگر ،بويژه در اين شرايط ،در
ھر گوشه ای از جھان بر ساير نقاط
تاثيرات مثبت خواھد داشت .بايد
تکرار کنم :شرايط بسيار سخت و
وخيم و تاريک است .اما در عين
حال يک روزنه مھم بسوی رھايی
و سعادت ،آزادی و برابری ،بسوی
سوسياليسم گشوده شده است .بايد
گفت گل ھمينجاست ،ھمينجا
برقص.

سياوش دانشور :در جنبش
کارگرى اروپا و مشخصا در
کشورھاى معينى ما بايد تالش کنيم
سنت راديکال کارگرى و ملزومات
پيشروى آن را تقويت کنيم .واقعيت
اينست که دنياى امروز بگونه اى
است که الگوھا بسرعت تسرى مى
يابند و بسرعت بيشترى الگوھا و
سياستھاى قديمى و ناکارا حاشيه اى
ميشوند .سياست ما شرکت فعال در
جدالھاى موجود به تناسب قدرت و
توانمان است .بعنوان کمونيست و
انترناسيوناليست مبارزه ھر بخش
از طبقه کارگر در ھر گوشه جھان
مبارزه واحد طبقه ماست .در عين
حال بايد فوکوس سياسى داشت .بايد
روندھائى را تقويت کرد و
سياستھائى را نقد و ايزوله کرد .ما
از مبارزه و جنگ طبقاتى دفاع
ميکنيم اما اين دفاع مشروط است.
ما از ھر سياست حاکم به اين
تالشھاى برحق نه فقط دفاع نميکنيم
بلکه موظفيم سياستھاى ضد
کارگرى را که خود را به زبان
اعتراضى کارگران تبديل کرده اند
نقد و افشا کنيم .ما موظفيم در ھر
مورد سياست کمونيستى را طرح و
براى اشاعه و اتخاذ آن بکوشيم.
بايد تصريح کرد که بحران اخير و
مسائلى که به جلو صحنه رانده
است ،سياستھاى حاکم بر چپ
جامعه غربى را که اساسا
ناسيوناليسم و دولتگرائى و "ضد

امپرياليسم" است بيش از پيش
ورشکست کرده است .بستر
اصلى جنبش اتحاديه اى نيز
اساسا سياستھاى دولتھا را پيش
دوران
ھمينطور
ميبرد.
جنبشھاى رنگين کمانى بعد از
پايان جنگ سرد بسر رسيده
است .خوشبختانه صورت مسئله
بيش از ھر زمان سر جاى
واقعى خود قرار گرفته است.
ضديت با کاپيتاليسم و اينکه اين
نظام جوابگو نيست دارد ورد
زبانھا و شعار تظاھراتھا ميشود.
يک جنبش وسيع و عينى عليه
سرمايه دارى وجود دارد .اين
جنبش ميتواند و بايد توسط
کمونيسم طبقه کارگر در مرتبه
باالترى قرار بگيرد .بايد موانع
فکرى و سياسى و پراتيکى اين
امر را جواب داد .آيا از نظر
سياسى ضديت با کاپيتاليسم به
آلترناتيو
يک
مطلوبيت
سوسياليستى در سطح توده اى
تبديل خواھد شد؟ اين يک امکان
واقعى است و ھر روز
بورژواھا به زبان ديپلماتيک
آنرا ھشدار ميدھند .معضالت
اين آينده ناآمادگى سياسى و
تشکيالتى است .مارکس معتبر
است ،حرف کمونيستى خريدار
و گوش شنوا دارد ،راديکاليسم و
نخواستن نيرو جذب ميکند،
آمادگى و عصبانيت و نفرت
عظيم است .بورژوازى نگران
شورش و انقالب عليه نظم
موجود است و بشدت در
موقعيت دفاعى قرار دارد.
واين دوره کوتاه و مقطعى
نخواھد بود .امکان عينى بميدان
آمدن و ابتکار عمل گرفتن سنت
راديکال کارگرى وجود دارد.
در ھمين اروپاى غربى ما شاھد
شکلگيرى سازمانھاى راديکال
کارگرى و احزاب چپ تر
خواھيم بود .ھم اکنون فرانسه
يکموردش با عنوان "حزب ضد
سرمايه دارى نوين" بيرون داده
است که در مدت کوتاھى وسيعا
رشد کرده است .ايجاد احزاب
سوسياليستى
و
کمونيستى
کارگرى زمينه عينى و واقعى
دارند .رويدادھاى دو سه ھفته
اخير در اروپا ،از اعتصاب
عمومى فرانسه تا تظاھراتھاى
وسيع در لندن و پاريس و
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و
برلين
و
فراکفورت
استراسبورگ و غيره ،شعارھائى
که طرح شدند ،ظرفيتى که براى
زير سوال بردن قانون و نظم
موجود بروز داده شده است ،ھمه
اين تصوير تفاوت بنيادى با چند
سال پيش دارد .در اروپا نسيم
جديدى ميوزد که بنياد آن اعتراض
پرولتارياى صنعتى و اعتراض
عليه سرمايه دارى است .سياستھا
و روشھاى گرايش راديکال
کارگرى ھر روز در گوشه اى
رخ نشان ميدھد .ھمين روند نيازھا
و اقدامات را نيز برجسته ميکند.
به نظر من مبانى يک سياست
کمونيستى کارگرى و مشخص تر
وظيفه حزب ما بايد روى اين
جوانب متمرکز شود:

طبقه کارگر به حزب سي اس ى
کمون ي س ت ى ن ي از م ب رم
دارد .اي ن ن ي از ب اي د
برجسته شود و در رف ع
م وان ع آن ک وش ي د.
ھ م ک ارى فش رده ت ر و
ايجاد تماس با ج ري ان ات
و م ح اف ل ک م ون ي س ت ى
کارگران ،رس ان دن آث ار
م ن ص ور ح ک م ت و
نقدھاى پ اي ه اى ب ه اي ن
م ح اف ل ،ت اک ي د ب ر
ض رورت اح زاب
کموني س ت ى ک ارگ رى و
ت وده اى ک ه آل ت رن ات ي و
سوسياليسم را در م ق اب ل
کل جامعه قرار م ي دھ د،
يک حلقه کليدى سياس ت
ما بايد باشد.
بايد راجع به آلترناتيو
کارگرى مرتبا حرف زد
و بر مبرميت آن تاکيد
کرد .چه خود طبقه
کارگر و چه جامعه در
مقياس وسيعتر بايد
ممکن بودن و مطلوب
بودن تغيير را در ابعاد
اجتماعى ترى حس کند
و افق آن را داشته باشد.
مقابله با حمله به معيشت
طبقه کارگر حياتى است
اما بايد متوجه بود که
آنھا سه قدم عقب
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يک دنياى بھتر
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جھان سرمايه داری
در بن بست ...
مينشانند و ما در
بھترين حالت دو قدم را
پس ميگيريم .حتى
تحميل اصالحاتى به
طبقه حاکم به نفع طبقه
کارگر و شھروندان
بدون يک جنبش وسيع
توده اى و راديکال
ممکن نيست .بايد
جنبش کارگرى اروپا
پاى اعالم سلب از
سرمايه دارى برود.
بايد با ناسيوناليسم چه در
زبان دولتھا و رسانه ھا
و چه در سياستھاى
اقتصادى ،ھمينطور در
ميان چپ غير کارگرى
قاطعانه مقابله کرد .اين
مخرب
سالخ
امروز
ايدئولوژيک
بورژوازى براى ايجاد
تفرقه در صفوف طبقه
کارگر است .اين وظيفه
ناپذير
تعطيل
کمونيستھاى
و
انترناسيوناليست
کارگران پيشرو است.
دولتگرائى اقتصادى را که
اينروزھا "سوسياليزه
توسط
کردن"
بورژواھا نام گرفته
است بايد بعنوان
سياستى ضد کارگرى
و ضد سوسياليستى
درھم کوبيد .طبقه
کارگر بايد در متن اين
تحوالت تصوير خود
از سوسياليسم و
کمونيسم را به جامعه
بدھد .اين يک گوشه
جدال وسيعتر کمونيسم
و آنتى کمونيسم است.
دمکراسى بوى گندش دنيا را
ور داشته است .از
دمکراسى آپارتايدى
قومى و مذھبى و
موشک
دمکراسى

کروزى تا دولتھاى
"منتخبى" که کارشان
فقط دزدى از جيب
کارگران و ريختن به
جيب بورژواھا است.
دولت و نظام بورژوائى
امروز زير سوال است.
مقابله وسيعتر عليه
سرمايه دارى در سياست
و تبليغات کمونيستى و
تاکتيک روز بايد در
دستور جنبش ما قرار
بگيرد .تقويت جھتگيرى
ضد کاپيتاليستى جنبش
امروز حياتى است.
دامن زدن و تقويت به سنت
راديکال کارگرى يک
امر کليدى و حياتى ديگر
است .ترديدى نبايد داشت
که اتحاديه ھا کنار
بورژوازى مى ايستند و
عمده آنھا تاکنون و در
متن ھمين بحران ايستاده
اند .اتحاديه ھا در اين
جنگ کارگران را به
مسلخ بورژوازى ميبرند.
طبقه کارگر به سياست
سازماندھى شورائى ،به
سياست کنترل کارگرى،
به روشھاى عمل مستقيم
کارگرى دراين دوره
نياز حياتى دارد.
در قلمرو مطالبات رفاھى
شعارھاى ما برخالف
"فداکارى
سياست
جمعى" ناسيوناليستى و
بورژواھا ،بر مبناى
تامين يک زندگى مرفه
براى طبقه کارگر و ھمه
انسانھا متکى است.
امکانات مادى تامين يک
زندگى مرفه براى
ھمگان وسيعا وجود
دارد .اولويت از نظر ما
نه "نجات سرمايه" بلکه
نجات انسانھا از سرمايه
است.
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ايران در يک مقياس کلى
تر از اين اوضاع جدا
نيست .بحران جھانى است
و گريبان سرمايه داريھاى
ورشکسته مثل ايران را
سخت تر ميگيرد .در ايران
بورژوازى اسالمى پاسخش
چند درجه شديدتر از پاسخ
ھمتايان غربى اش است.
دورنماى فقر و فالکت
بيشتر طبقه کارگر – چه
رژيم با آمريکا بسازد و چه
نسازد -چشم انداز کل
بورژوازى ايران است.
طبقه کارگر ايران از
رويدادھاى بين المللى تاثير
ميپذيرد و ظرفيت بيشتر و
سنت قويترى براى حرکت
راديکال عليه سرمايه دارى
دارد .اگر در ايران اختناق
مانع نبود ،کارگران در ھر
گوشه شوراھا و سازمانھاى
مستقل کارگرى شان را
برپا ميکردند و بسرعت
جامعه را حول جنبش
کارگرى قطبى ميکردند .با

سياستھاى اقتصادى رژيم و
اخيرا تجويز اسالمى سفت
کردن کمربندھا با عنوان
"تغيير الگوى مصرف" ،و
با ارتش بيکارى و فقر و
گرسنگى طبقه کارگر ،بعيد
است اختناق بتواند زياد دوام
بياورد .اين تصور که در
فرانسه و لندن و آلمان و
يونان و ھر گوشه اعتراض
موج بزند و کرور کرور
پليس و نيروى ضد شورش
در خيابان باشد ،و ايران و
مصر و ترکيه و پاکستان
باشد،
آرامش
جزيره
تصورى عميقا اشتباه است.
اعتراض طبقه کارگر در
اروپا تاثيرات مستقيم و
بالواسطه بر جنبش کارگرى
ايران دارد .در ايران تقويت
روزمره حزب در قلب
جنبش کارگرى با افق
سرنگونى سرمايه دارى
توسط يک انقالب کارگرى
وظيفه تعطيل ناپذير ماست.
*

سخنرانى آذر ماجدى در
دومين کنفرانس بين المللى الئيسيته
روزھاى شنبه و يکشنبه  ۴و  ۵آوريل در پاريس ،دومين کنفرانس بين
المللى الئيسيته با شرکت بيش از  ٣٠٠نفر برگزار شد .آذر ماجدى
رئيس سازمان آزادى زن و عضو رھبرى حزب اتحاد کمونيسم
کارگرى از سخنرانان اين کنفرانس بود.
آذر ماجدى در سخنرانى اش که به زبان فرانسوى ايراد شد از جمله به
شکلگيرى دو گرايش راست و چپ در جنبش سکوالريستى اشاره کرد
که مواضع يکسانى ندارند .آذر ماجدى بر ناکافى بودن سکوالريسم و
تامين پاسخى براى برابرى زن و مرد بعنوان يک ھدف مھم تاکيد کرد.
او براين نکته تاکيد گذاشت که در جدال تروريستى دنياى امروز،
جريان سکوالريستى نبايد مستقيم و غير مستقيم جانب يک اردو را
بگيرد بلکه بايد تقابل با ھر دو طرف از ارکان سياسى قطب سومى
باشد که بر سکوالريسم و آزادى و برابرى تاکيد دارد .ھمينطور آذر
ماجدى بر تداوم تالشھا براى تقويت و شکل دادن به جنشى مستقل در
مقابل دو قطب تروريستى ،بر دفاع از حقوق مدنى و مقابله با راسيسم
و سياستھاى يکجانبه تاکيد کرد.
متن سخنرانى آذر ماجدى و نوار ويدوئى آن در روزھاى آتى در سايت
حزب منتشر ميشود.

سازمان آزادى زن
 ١٩فروردين  ٨ – ٨٨آوريل ٢٠٠٩
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ايران خودرو؛

شروع اخراج کارگران در
سال جديد!
بنا به خبر دريافتى ،با آغاز به کار
شرکت ايران خودرو در سال جديد
موجی از اخراجھا و بيکار سازيھای
کارگران شروع شده است .روز شنبه
پانزدھم فروردين ماه  60نفر از
کارگران قراردادی شيفت شب سايت
يک ايتکو پرس بدون ھرگونه اعالم
قبلی از کار اخراج شدند .در روز شنبه
در حاليکه اين کارگران قصد ورود به
محل کارشان را داشتند توسط نگھبانی
از ورود آنھا ممانعت بعمل آمد و به
کارگران اعالم شد شما اخراجيد!
در ميان کارگران اخراجی سايت يک
ايتکوپرس تعدادى از کارگران قديمی
که در اعتصاب و اعتراضات گسترده
پايان سال  87برای نقد کردن دستمزدھا
و عيدی پايان سال شرکت داشتند ديده
ميشود! ھمچنين طی چند روز گذشته 4
نفر از کارگران قديمی سايت دو ايتکو
پرس بدون ھيچ عذر و بھانه ای از کار
اخراج شده اند .يکی از کارگران
اخراجی ميگفت :دارند بخاطر
اعتراضاتی که پايان سال داشتيم از ما
انتقام می گيرند .کارگران معترض و
قديمی را اخراج می کنند ،کارگران
جديد و کم تجربه را به کار می گيرند تا
بيشتر بچاپند ،تا مزاحم و موی دماغ
نداشته باشند .الزم به ذکر است که
اخراجھا در روزھاى اول سال در
مراکز مختلف کارگرى در جريان است.
در ھمين روزھاى اول سال در مراکز
کارگرى آذربايجان غربى از جمله در
تراکتور سازى و نساجيھا و شھرک
صنعتى صدھا کارگر بدون ھيج دليلى
اخراج شدند.

يک دنياى بھتر

شماره ٩۵

سايپا يدک؛

پيروزی کارگران سردخانه

کار کنتراتی به جای کار قراردادی در سال جديد!

و کشتارگاه ميدان بھمن
تھران!

بنا به خبر دريافتى ،طی چند روز گذشته بيش از  40نفر
از کارگران قراردادی نقاش و صافکار شرکت سايپا يدک،
که در پايان سال گذشته مدت قراردادھای کاريشان به اتمام
رسيده است ،از جانب مسئولين سايپا يدک برای تمديد
قراردادھا پديرفته نشدند .اين کارگران در سال گذشته با
قراردادھاى سفيد امضا و يک طرفه از کانال شرکتھای
انگل پيمانکاری در استخدام سايپا بودند .مسئولين سايپا
يدک به اين کارگران اعالم نموده اند :ما ديگر کار
قراردادی نمی خواھيم ،سياست ما اجرای کار کنتراتی
است ،ھر چقدر و ھر اندازه کار کردی در برابرش مزد
ميگيری!؟

بنا به خبر دريافتى ،به دنبال تعطيلی
سردخانه و کشتار گاه ميدان بھمن تھران
و بيکاری ھزاران کارگر روز مزد طی
چند روز گذشته ،در روز سه شنبه
 11/1/88از ساعت  1ظھر تا  8شب
بيش از  1000نفر از کارگران اخراجی
که خواھان بازگشت به کار خود بودند،
در مقابل درب ورودی سردخانه و
کشتارگاه ميدان بھمن دست به تجمع
اعتراضی زدند.

در حال حاضر طرف حساب اين کارگران شرکت
پيمانکاری سابق نيست بلکه کارگران با کارفرما و شرايط
جديد استخدامش روبرو ھستند .متاسفانه اين کارگران بعلت
پراکندگی در مراکز مختلف خدماتی سايپا يدک در سطح
تھران از تشکل و انسجام کافی برخوردار نبوده و موقعيت
شغليشان تاکنون بالتکليف و پا در ھوا مانده است .با
اجرای اين سياست ضد کارگری در سال جديد از جانب
عوامل کارفرما در سايپا يدک ديگر حتی خبری از آن
امتيازات ناچيز کار قراردادی – پيمانکاری با دستمزد ھای
 219ھزار تومانی در پايان ماه ھم نيست! معنى اين
وضعيت چيزی جز افزايش فشار و شدت ھرچه بيشتر
کار و استثمار از يک طرف و تحميل گرسنگی و فقر و
فالکت وسيعتر به زندگی کارگران و خانواده ھای
محرومشان از طرف ديگر نيست.
کارگران با اين سياستھا و ھمينطور اخراجھاى اول سال
در مراکز مختلف معنى "سال صرفه جويی در الگوى
مصرف" را با گوشت و پوست خود لمس ميکنند .امسال
قرار است سال فشار بيشتر به کارگران براى تامين
سودھای نجومی سرمايه باشد" .سال صرفه جويی در
الگوى مصرف" عنوان اسالمى سياست مشھور "سفت
کردن کمربندھا" است که ھمراه با از بين بردن ھر نوع
قرارداد کار دنبال ايجاد يک برده دارى تمام عيار است .ما
کارگران اگر ميخواھيم الى چرخ دنده ھاى خونين سود له
نشويم ،راھى جز اعتراض متشکل و قدرتمند نداريم.

سايت يک و دو ايتکو پرس از مجموعه
ھای پرسی اصلی و مھم ايران خودرو
با بيش از  1700کارگر قراردادی و
سفيد امضا با قراردادھای يک طرفه
است .کار پر خطر و سنگين طی
شيفتھای فشرده در اين مراکز از جمله
روال عادی و روزمره استثمار
کارگران است.

سايپا يدک از زير مجموعه ھای مھم شرکت سايپا در
زمينه ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان است.
کارگران اين بخش از  7صبح تا پاسی از شب بی آنکه
ساعت کارشان مشخص باشد و حتی حداقل امکانات
رفاھی برايشان فراھم باشد مشغول به کارند .از جمله
مراکز اصلی سايپا يدک در تھران نمايند گی پل کن واقع
در جاده مخصوص کرج است .

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ١٩فروردين  ٨ – ١٣٨٨آوريل ٢٠٠٩

 ١٩فروردين  ٨ – ١٣٨٨آوريل ٢٠٠٩

صفايی و ديگر مسئولين کشتارگاه که از
اين اوضاع بشدت ترسيده بودند در برابر
کارگران معترض حاضر نشدند .بسياری
از عابرين و مردم به انحا مختلف به
کارگران اعتراضی پيوسته و اعالم
حمايت می کردند .نيروھای مزدور
انتظامی برای متفرق نمودن کارگران و
کنترل اوضاع در محل حاضر بودند اما
از ھر گونه درگيری با کارگران پرھيز
مينمودند .به دنبال اين تجمع و اعتراض
کارگری و عقب نشينی حکومت اوباش
اسالمی سرمايه داران در مقابل کارگران
خشمگين ،روز چھارشنبه  12/1/88از
اول صبح درب کشتارگاه به روی
کاميونھا و محموله ھا باز شد و کارگران
اخراجی به سر کار خود بازگشتند.
حزب ،مبارزه متحد و تالش کارگران در
دفاع از شغل و عليه بيکارى را تبريک
ميگويد .اتحاد کارگرى ،اتکا به سنتھاى
راديکال کارگرى مانند مجمع عمومى و
کنترل کارگرى ،و اعتراض دسته جمعى
کليد پيروزى کارگران است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣فروردين  ٢ – ١٣٨٨آوريل ٢٠٠٩

به حزب اتحاد
کمونيسم کارگرى
کمک مالى کنيد!

صفحه ١۶

يک دنياى بھتر

شماره ٩۵

معنى دمکراسى،
رأى فرد و دخالت شھروندان در سرنوشت جامعه
پاسخ به يک پرسش در جلسه پالتاک
ھوشمند :با تشکر از آقاى حکمت
بخاطر وقتى که دادند ،سؤال من
اينست که برداشت و تعريف شما
از دمکراسى چيست؟ آيا شما به
دمکراسى متعارف در دنيا معتقد
ھستيد يا نه؟
منصور حکمت :ھوشمند عزيز
ممنونم ،راجع به دمکراسى من
فکر ميکنم که مفصّل نوشتهام و
اگر به اين نوشتهھا دسترسى
نداريد ،اگر يک آدرس بدھيد حتما
برايتان ميفرستيم.
بحثھاى من راجع به دمکراسى
روى سايتھا پيدا ميشود و
ھمينطور در خود برنامه "يک
دنياى بھتر" ،آنطور که شما
ميگوييد راجع به دمکراسى رايج
در دنيا صحبت کردهايم .ببينيد،
يک تصورى بخصوص در ميان
چپھاى کشورھاى عقب مانده،
چپھاى کشورھاى فقيرتر ھست
که گويا دمکراسى ظرف مترادفى
است براى کلمه آزادى .در نتيجه
آزادى يعنى دمکراسى و اين تنھا
شکلى که آزادى ميتواند به خودش
بگيرد .و از ھمينجاست که اگه
کسى بگويد من دمکرات نيستم،
معنىاش اين ميشود که الجرم
آزاديخواه نيست ،مستبد و طرفدار
استبداد است .در صورتى که
دمکراسى کلمهاى مترادف آزادى
نيست ،کلمهاى است که در يک
دوره اجتماعى معيّن ،طبقه
اجتماعى معينى براى معنى کردن
آزادى به روايت خودش ،بدست
داده است.
دمکراسى پارلمانى يا دمکراسى
بورژوائى شيوهاى است که اين
طبقه ،که اساس جامعهاش را
روى سودآورى سرمايه ،روى
کار مزدى  ،روى وجود بازار ،
روى خريد و فروش گذاشته است
و نيروى کار را ھم به يک کاال
تبديل کرده است )آزادى را معنى

کرده است( ،اين چنين جامعهاى
نظام سياسىاش را بر مقوله
دمکراسى پارلمانى مبتنى کرده
است و به آن ميگويد آزادى) .اين(
آزادى است به اين معنى که آن
جامعه و آن طبقه )چنين( به آن نگاه
ميکند .معنىاش اين نيست که
تاريخا فقط ميشود اينطور به آزادى
نگاه کرد ،يا تاريخا فقط اينطور
نگاه کردهاند ،يا سوسياليستھا
موظفند اينطور به آزادى نگاه کنند.
سوسياليستم ھم راجع به آزادى
انسان تعريف دارد .منتھى بحث
سوسياليسم راجع به آزادى ،اقتصاد
را ھم در بر ميگيرد .و رابطه
اقتصاد و سياست را دقيقا برقرار

ميکند .ببينيد ،من دمکرات به
معنى دمکرات پارلمانى نيستم،
چون سيستم پارلمانى سيستمى
نيست که به شھروندان قدرت
دخالت در سرنوشتشان را
ميدھد .سيستمى است که،
برعکس ،اين قدرت را به تناوب
از شھروندان ميگيرد ،و براى
دورهھايى به کسان ديگرى
ميدھد .به ھمين خاطر است که
به آن ميگويند دمکراسى
نمايندگى يا دمکراسى وکالتى.
اين وکال کسانى ھستند که براى
ھر  ٤سال يک بار يا ھر  ٥سال
يک بار ،در جوامع ديگر که
فرض کنيم دمکراسى در آنھا
برقرار است ،اختيار دخالت

کردن در سرنوشت جامعه را به
نيابت از توده ميليونى مردم
ميگيرند .ھر چھار سال يک بار .و
در آن دوره شھروند از طريق
مکانيسم دمکراسى کوچکترين
امکان دخالت در جامعه را ندارد،
از طريق مکانيسمھاى ديگر
ميتواند ،که به آن ميرسم .ولى ،از
طرق دمکراتيک نميتواند در
سرنوشت جامعه دخالت کند .اگر
در فاصله اين  ٤سال اين حکومت
اعالم جنگ بدھد ،از شھروند
نميپرسند .اگر نرخ بھره را
افزايش بدھد از شھروند نميپرسند.
اگر قانون بيمهھاى بيکارى را لغو
کنند ،نميپرسند .اگر تصميم بگيرند
مدارس مذھبى درست کنند ،از
شھروند نميپرسند .شھروند وکالت
داده ،آزاديش را براى مدت  ٤سال
به کسان ديگرى داده است .سر ٤
سال ھم که ميآيند ،دخالتى از
شھروند نميخواھند ،ميگويند وکيل
بعدىات را انتخاب کن .بيا بين
انتخابھايى که احزاب سياسى
جلوى رويت گذاشتهاند  ،يکى را
انتخاب کن .و اين آدمھا را در اين
چھار سال بقدرت برسان.
من از شما ميپرسم ،اگر بجاى
سياست ،موضوع اقتصاد بود،
ميگفتند بياييد ھر  ٤سال يک بار
يک عدهاى را انتخاب کنيد ،که
بجاى ما رفاه داشته باشند ،بيائيم
ھر  ٤سال يک بار عدهاى را
انتخاب کنيم که بجاى ما مدرسه
داشته باشند ،ھر  ٤سال يک بار
کسانى را انتخاب کنيد که آنھا
بجاى ما دکتر بروند و طب شامل
حالشان بشود .يا بيائيد ھر  ٤سال
يک بار يک عدهاى را انتخاب کنيد
که بجاى ما غذا بخورند ،ھر ٤
سال يک بار عدهاى را انتخاب
کنيد که بجاى ما سکس داشته
باشند...
صفحه ١٧

صفحه ١٧
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معنى دمکراسى ،رأى فرد و دخالت
شھروندان در سرنوشت جامعه...
ھيچکس اين را قبول نميکند.
ھيچکس ،از اين ھمه آدمھايى که دمکراسى پارلمانى را قبول
ميکنند ،قبول نميکرد که در آن  ٤سال اختيار زندگيش را در
آن ابعادى که گفتم ،از سرپرستى بچهاش ،تا معاشش ،تا
رفاھش را بطور عملى دست کس ديگرى بدھد ،وکالت را
در اين موارد بسپارد به آن وکيل و برود  ٤سال ديگر بيايد.
ولى سياست چون در اين نظام بىاھميت است ،مردم اين کار
را ميکنند .علت اينکه دمکراسى پارلمانى ،روى پاى خودش
ميايستد ،اينست که سياست در اين نظام بىاھميت است .براى
اينکه سياست از پيش توسط مردم دانسته است ،ميدانند که
سياست دست ارباب قدرت است و ميدانند که حتى مجلس ھم
مرکز قدرت نيست.
شما ببينيد شرکت بوئينگ که سى ھزار نفر را اخراج ميکند،
از ھيچ مرجعى رأى نميگيرد ،کنگره آمريکا نظر نميدھد.
ولى يک شھر بزرگ را ميبندد .سى ھزار نفر يک شھر،
رقمى نسبتا بزرگ است .بعد از آن فقر ھست ،محروميت
ھست ،مواد مخدر ھست ،خودکشى ھست ،راجع به ھيچکدام
از اينھا مردم و نمايندگانشان نظر نميدھند ،رأى نميدھند.
بوئينگ ميبندد .محافل حاکم بر جامعه راجع به اقتصاد
تصميمشان را گرفتهاند ،پارلمان دارد ُمھر تأييد ميزند.
سيستم دمکراسى پارلمانى سيستمى است براى مشروعيت
دادن به يک حکومت که قبل از پارلمان و مقدم بر پارلمان
وجود دارد و آن حکومت طبقه حاکم است .حکومت طبقهاى
است که از نظر اقتصادى حاکم است.
به اين اعتبار نه! من طرفدار دمکراسى پارلمانى نيستم.
واضح است که دمکراسى پارلمانى را به حکومت ارتشى
ترجيح ميدھم ،واضح است آنرا به استبداد سلطنتى ترجيح
ميدھم ،واضح است آنرا به حکومت پليس مخفى ترجيح
ميدھم .ولى فکر نميکنم که سطح ما را اينقدر پائين بياورند
که اين را بعنوان ايدهآلمان در زندگى قبول کنيم .سوسياليسم
معنى آزادى براى ماست ،و آلترناتيو ما در مقابل دمکراسى،
سوسياليسم است .اگر به اين معنى تعبير شود که سوسياليسم
به رأى فرد بھا نميدھد ،چون دمکراسى شاخص حق رأى
فرد است ،خوب ميگويم کسى که حب تبليغات جامعه رسمى
بورژوايى را قورت داده ،اينطور ميگويد .در حالى که ابدا
اينطور نيست .تنھا جنبشى که به معنى واقعى به فرد حق
ميدھد بطور مداوم در سرنوشت سياسى و اقتصادىاش،
دخالت کند ،سوسياليسم است.

توسط ايرج فرزاد پياده و مقابله شده است.
از جلسه پرسش و پاسخ در پالتاک  ١٢دسامبر ٢٠٠١

کمونيسم کارگرى
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و
اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است .نقدى از زاويه طبقه کارگر مزدى
در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى .تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان
غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر ،چه امروز و چه در جوامع پيشين،
به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در
رابطه با توليد و مالکيت است .تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى
فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شھرى از برابرى چيزى بيش
از برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد.
اما ،با ظھور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از ھر نوع مالکيت
وسائل توليد ،طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى اش ،دقيقا بر آزادى حقوقى
اش بنا شده است ،افق آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد .پرولتاريا
نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و
تقسيم طبقاتى رھا شود .برابرى امرى نه صرفا حقوقى ،بلکه ھمچنين و در اساس
اقتصادى  -اجتماعى است.
انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواھانه و

رھائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونيسم کارگرى
ظھور کرد ،با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست
يافت .جنبش کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ خويش با مارکسيسم و
نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى داشته
است.
کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظھور سرمايه دارى و طبقه
کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض
طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند .اھداف و
برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادھاى جامعه سرمايه دارى
معاصر ،بعنوان آخرين ،مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى،
مبتنى است.

يک دنياى بھتر

صفحه ١٨

زنده باد اول مه!
در اول مه ،در مقابل مذھب و ناسيوناليسم و سرمايه ،پرچم
انترناسيوناليسم کارگرى را برافرازيم و به جامعه اعالم کنيم؛
اگر دنيا دست ما باشد؛ کودکى از گرسنگى و بى داروئى تلف
نخواھد شد! اگر دنيا دست ما باشد؛ تبعيض و استثمار را الغا
ميکنيم! اگر دنيا دست ما باشد؛ مليت و نژاد و مذھب بشريت را
قصابى نخواھند کرد .ھمه شھروندان محترم و برابر جامعه اند!
اگر دنيا دست ما باشد؛ زندانھا و سالحھا و شکنجه گاھھا را نابود
خواھيم کرد .بجاى سرکوب و انقياد سياسى و اقتصادى ،شرايط
مادى شکوفائى فرد و جامعه را تامين خواھيم کرد! اگر دنيا دست
ما باشد؛ جامعه اردوى کار اجبارى براى تامين سود سرمايه
نخواھد بود بلکه کار آگاھانه و نقشه مند براى رفع نيازھاى
ھمگان را سازمان خواھيم داد! اگر دنيا دست ما باشد؛ ژنرالھا و
سرکوبگران و خيل آخوندھا و کاردينال ھا و خاخام ھا و واعظين
بردگى بشر را مرخص خواھيم کرد .بجاى توليد جھالت و سم در
جامعه علم و پيشرفت انسان را ھدف قرار خواھيم داد! اگر دنيا
دست ما باشد؛ آن را زير و رو خواھيم کرد!
کمونيسم جنبش واقعى و عينى کارگران و جنبشى براى تغيير
راديکال و ريشه اى جھان است .در اول مه بايد به تغيير و
مبرميت آن فراخوان دھيم و صف خود را در ھرگوشه جھان با
زمزمه سرود انترناسيونال به صف کارگران جھان گره زنيم! در
اول مه بايد از حرمت بشريت اعاده حيثيت کنيم و بورژوازى و
نظامش را به محاکمه بکشيم! در اول با پرچم آزادى و رفاه جامعه
به ميدان بيائيم!

کارگران جھان متحد شويد!
زنده باد سوسياليسم!

شماره ٩۵

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/
آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد کمونيسم کارگری
علی جوادی )دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی
)علی جوادی ،سياوش دانشور ،آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com siavash_d@yahoo.com
کميته سازمانده )علی جوادی ،نسرين رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@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(
markazi.wupi@gmail.com

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد!

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

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

يک دنياى بھتر

مجمع عمومى

مانيفست امروز طبقه کارگر عليه سرمايه دارى
است!

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
برنامه حکومت کارگرى براى آزادى جامعه است!

صفحه ١٩

اين سند اذعان به شکست
سرمايه داری است...
قرار دارند که بيشترين صدمه را از اين بحران
ببينند.
اجالس لندن فرصتی برای کشورھای قدرتمند
جھان است تا ھمبستگی خود را به کشورھای
ھمسايه کمترـ برخوردار ،در جھان کوچکی که
ھر روز آسيبپذيرتر میشود ،نشان دھند و با
آنان ھمکاری کنند.
بان گیمون با اشاره به مشکل مبتال به بسياری
از کشورھا ادامه میدھد :در سرتاسر جھان با
بيکاری زيادی روبرو ھستيم .بسياری از آنھا
که کار خود را از دست دادهاند جوان و
عصبانی ھستند .بسياری در کشورھای خارجی
زندگی میکنند و برای تأمين خوراک ،دارو و
شھريه مدرسه پول به کشور خود میفرستند.
اين پولھای ارسالی گاھی درصد بااليی از
توليد ناخالص داخلی برخی کشورھا را تشکيل
میدھد .بيکاری و شکست اين افراد به معنای
روشن شدن چاشنی انفجاری بمبی خطرناک
است.
کالم آخر بان گیمون در مقاله روز پنجشنبه
روزنامه گاردين اين است :با توجه به پيامدھای
مثبتی که تزريق يک تريليون دالر به اقتصاد
جھانی خواھد داشت ،اين مقدار ،پول زيادی به
نظر نمیرسد .برخی شايد اين پول را يک
ضرورت اخالقی بنامند ،اما اگر ھدف ما
معکوس کردن روند يک رکود جھانی است،
اين کار را میتوان يک اقدام اقتصادی عاقالنه
خواند.

يک دنياى بھتر

شماره ٩۵

آتش گرفتن خانه يک پناھجو در ترکيه
بنابر گزارشی که به دفتر پناھندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری رسيده ،سرپناه يک خانواده
ايرانی در شھر آفيون ترکيه دچار آتش سوزی گشته و کودک چھار ساله اين خانواده بر اثر
سوختگی و مسموميت شديد به بيمارستان شھر اسکی شھير انتقال داده شده است .بنا بر تماسھايی
که اعضای دفتر پناھندگی حزب با مسئولين بيمارستان و اين خانواده داشته اند ،حال عمومی
کودک خوب است و اکنون در بخش عمومی بيمارستان بستری ميباشد.

ديدن عکس بدن سوخته کودک چھار ساله ای که قربانی ناامنی شرايط زندگی در ترکيه شده
است ،انعکاس واقعی زندگی صدھا کودک پناھجو در آن کشور است .کودکانی که تمام
سرگرميشان بازی کردن با اسباب بازيھای شکسته ای است که از کنار خيابانھا پيدا ميکنند و ماه
ھا و سالھاست که رنگ کودکستان و مدرسه را نديده اند ،کودکانی که در اثر سوتغذيه و نبود
امکانات بھداشتی يا ھزينه ھای باالی درمانی دچار امراض العالج ميشوند ،و بجاى
برخوردارى از يک زندگى شاد و مرفه افسردگى و غم در چھره شان موج ميزند .آواره شدن
خانواده ای که سرپناھشان در شعله ھای آتش سوخته و کودک دلبندشان اکنون روی تخت
بيمارستان است ،تنھا گوشه ای از تراژدی ھر روزه زندگی پناھجويان در ترکيه است.
دفتر پناھندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری خود را در متعھد به تغيير اين شرايط وحشتناک
ميداند و گسترده ترين اقدامات را در دستور کار خود قرار داده است .ما ضمن ابراز ھمدردی
عميق با اين خانواده و آرزوی بھبودی سريع برای کودک دلبندشان ،سازمان ملل متحد در امور
پناھندگان را موظف به تحت پوشش قرار دادن عاجل اين خانواده و رفع نيازھاى پزشکى و
معيشتى و اسکان آنھا ميدانيم .دفتر دفاع از حقوق پناھندگی – واحد ترکيه ،خود را در کنار اين
خانواده ميداند و برای حل مشکالتشان نھايت تالش را خواھد کرد.
دفتر دفاع از حقوق پناھندگی
06.04.2009

*برگرفته شده از سايت "راديو فردا"

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!

کارگران مضحکه "افزايش"  ٢٠درصدی
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 ٢٠

ستون آخر،
اين سند اذعان به شکست سرمايه داری است!
على جوادى
کمتر اينگونه ھراسان ،مضطرب
و بی افق ديده بودمشان.
سخنگويان و متفکرين و
نمايندگان طبقه حاکمه را ميگويم.
نگرانند .روزگارشان سياه شده
است .از آينده ھولناکی که
نظامشان در مقابل بشريت قرار
داده است به وحشت افتاده اند.
ھراسشان اما از آينده ای است که
طبقه ما و کمونيسم کارگری
ميتواند در مقابل جامعه بشری
قرار دھد .به خود نھيب ميزنند که
"خطر" جدی است .دست کم
نگيريد .با ھم ھمکاری کنيد.
راھی پيدا کنيد .کدھايشان روشن
است" :بحران تمام عيار
سياسی"" ،شورش ھای رو به
افزايش اجتماعی"" ،جمعيت ھای
خشمگينی که ديگر به رھبران
خود و آينده خود اميد و اعتقادی
ندارند"" ،چاشنی انفجاری بمبی
خطرناک" ،منظورشان آينده شان
است .منظورشان عدم اعتماد به
"رھبران" طبقه سرمايه داری
حاکمه است .به دست و پا افتاده
اند .اشاره ام به مقاله بان گی مون
دبير کل سازمان در گاردين است.
اين مطلب را دقيق بخوانيد.
شرم آور است .در ابتدای قرن
بيست و يکم ،در اوج جھانی شدن
سرمايه و سرمايه داری ،مساله
بقاء فيزيکی صدھا ميليون انسان
به مساله ای عظيم تبديل شده
است .فقر و گرسنگی از سر و
کول اين نظام باال ميرود .سھم
اکثريت عظيمی فقط محروميت
است .وعده ای در کار نيست.
اميدھايشان تماما به ياس تبديل
شده است .زنگھای خطر به صدا
در آمده است .خطری که ميتواند
"خطر" سوسياليسم باشد .و اين
اذعان به شکست سرمايه داری و
چشم اندازی که اين نظام ضد
انسانی در مقابل جامعه بشری
قرار داده است.

اين وضعيت را با فريادھای گوش
خراش و نعره ھای جنگی شان در
پايان جنگ سرد و سقوط بلوک
شرق مقايسه کنيد .زمانيکه فرياد
ميزدند" :کمونيسم مرد"" ،تاريخ به
پايان رسيد"" ،مبارزه طبقاتی تمام
شد" .تالش ميکردند شکست
سوسياليسم بورژوايی شوروی را
شکست سوسياليسم و پايان کمونيسم
قلمداد کنند .ضرب المثل عاميانه ای
ميگويد" :بگذار ببينيم خنده آخر از
آن کيست"! بايد بگويم که ما مانديم.
کمونيسم زنده است .طبقه کارگر در
عظيم ترين کشورھای سرمايه
داری به آلترناتيو مارکس خيره شده
است .جھان در جستجوی راه حلی
ديگر برای آينده بشری است.
ماتريال زيادی برای پيشروی
موجود است .مارکس ،تجربيات
انقالب کارگری ،و باالخره
کمونيسم منصور حکمت.
آينده را از پيش رقم نزده اند.
پيروزی سوسياليسم و شکل دادن به
جامعه آزاد کمونيستی از پيش
محتوم نيست .محصول کار و تالش
ما در پس انقالبات عظيم کارگری
است .اما تمام زيبايی و عظمت
مساله اينجاست که ميتوان پيروز
شد .خوشبينی به آينده بشر بيش از
ھر زمان در فضا موج ميزند*.
ضميمه؛
ھشدار بان گیمون درباره سقوط
اقتصاد جھانی*
بان گیمون ،دبير کل سازمان ملل
متحد ،در مقالهای در روزنامه
گاردين تصويری ھولانگيز از
بحران اقتصاد جھانی میدھد و
میگويد در اجالس کشورھای
عضو گروه  ٢٠در لندن تالش
خواھد کرد تا کشورھا را به يک
ھمکاری جمعی ترغيب کند.

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

شماره ٩۵

دبيرکل سازمان ملل در مقاله
خود مینويسد :جلسه امروز
کشورھای عضو گروه ٢٠
میتواند بر اميدواری يا يأس
انسانھا ،بر بھبودی وضعيت
اقتصادی يا فرو رفتن بيشتر
اقتصاد جھانی در رکود مؤثر
واقع شود .ھمه ما شاھد شتاب
وحشتانگيز تغييرات بودهايم.
آنچه که در ابتدا تنھا يک بحران
مالی مینمود به يک بحران
اقتصادی جھانی تبديل شده است.
من نگران آن ھستم که شرايطی
بدتر از اين ھم پيشروی ما
باشد :يعنی يک بحران تمام عيار
سياسی که با شورشھای رو به
افزايش اجتماعی ،ضعيف شدن
دولتھا و برافروخته شدن
جمعيتھای خشمگينی که ديگر
به رھبران خود و آينده خود اميد
و اعتقادی ندارند ،تعريف
میشود.
بان گیمون اضافه میکند :بايد
اين روند را متوقف کنيم .اين
رکود ھمه را به عذاب خواھد
انداخت ،اما آنھايی که بيشتر
صدمه خواھند ديد ،فقرا خواھند
بود ـ مردمانی که خانه و
پساندازی ندارند که از دست
بدھند ،کسانی که در برخی از
کشورھا ھشتاد درصد درآمد
خود را خرج خورد و خوراک
میکنند ،و در بيشتر مواقع از
امکانات اوليه بھداشت و
سالمت ،آب و فاضالب
برخوردار نيستند .اين دسته از
افراد اکثريت مردمان جھان را
تشکيل میدھند و از ھيچ چتر
حمايتی برخوردار نيستند.
در دورانھای رونق ،رشد و
توسعه اقتصادی و اجتماعی به
آرامی حاصل می شود .در
دوران رکود ھمه چيز با سرعت
وحشتناکی از ھم فرو میپاشد.
از گرسنگی تا قحطی ،از
بيماری تا مرگ ،از ثبات و
امنيت تا نزاع و جنگ که از
مرزھا عبور کرده و ھمه ما را

تحت تأثير قرار میدھد ،تنھا گامی
کوچک فاصله است .در صورت
آنکه نتوانيم يک بھبودی اقتصادی
در سرتاسر جھان به وجود آوريم
شاھد يک فاجعه در توسعه انسانی
خواھيم بود.
دبيرکل سازمان ملل که خود در
اجالس لندن حضور دارد میگويد:
اين آن چيزی است که من به
رھبران جھان در لندن خواھم
گفت .از اين رو من بر يک
حرکت جمعی فوری برای تقويت
توسعه اقتصادی در سطح جھان
تأکيد خواھم کرد تا انسانھا
ھمچنان بر آينده خود اميدوار باقی
بمانند.
وی اضافه میکند که ما بايد اتکا و
وابستگیمان به يکديگر را به
رسميت بشناسيم .ھيچ ملتی به
تنھايی نمیتواند بدون در نظر
گرفتن رفاه ديگران اميدوار باشد
که به امنيت اقتصادی دست بيابد.
از اين رو در سطح جھان به يک
محرک واقعی اقتصادی نياز
داريم .از حاال تا پايان سال آينده
ميالدی ،دستکم يک تريليون دالر
برای تأمين نقدينگی و منابع دراز
مدت برای سرمايهگذاری مولد و
به وجود آوردن چتر حمايتی برای
افراد فقير و آسيبپذير مورد
احتياج ما خواھد بود.
دبير کل سازمان ملل بر اين نکته
تأکيد میکند که کشورھای فقير
ھيچ نقشی در بهوجود آوردن اين
بحران نداشتهاند ،با اين ھمه در
معرض خطری
صفحه ١٩

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

