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کارگران کمونيست و اول مه

يادداشت سردبير،

ھيئت دائر پاسخ ميدھد؛
على جوادى ،آذر ماجدى ،سياوش دانشور
سياوش دانشور

صفحه ۵

قتل عام کارگران معدن باب نيزو کرمان

"دوربان "٢
کمونيسم کارگرى و مسئله نژاد پرستى
کنفرانس "ضد نژاد پرستى" سازمان ملل در ژنو موسوم
به "دوربان  ،"٢به صحنه اى از کشمکشھاى پايه اى
دنياى امروز تبديل شد .سيل "ھشدارھا و تحريمھاى"
دولتھا پيش از کنفرانس نشان ميداد که "دوربان "٢
سرنوشتى بيش از دوربان  ١پيدا نخواھد کرد .تفاوتى
اگر ھست اينست که "دوربان  "٢در شرايط جھانى تماما
متفاوتى برگزار ميشد و مھر معادالت سياسى و
جھتگيريھاى ديپلماتيک ايندوره را خواه ناخواه برخود
خواھد داشت.
از يکسو اين کنفرانسى اسرائيل محور بود و بلوکى از
دولتھا و البى ھا دورخيز کرده بودند که بيانيه اين
کنفرانس به اين جھت متمايل شود .از سوى ديگر
دولتھاى اسالمى و جريانات متحجر مذھبى دورخيز
کرده بودند که نقد به اسالم و مذھب را محدود کنند و
بيانيه کنفرانس مھر توازن قواى سياسى امروز را در
اين قلمرو نيز داشته باشد .طرفين درگير ھدفى واحد
داشتند اما منافعى متناقض .ھر دو ميخواستند پايه ھاى
قدرت سياسى و ايدئولوژيک و ارزشھاى متحجر خود را
زير پرچم بيگناه "مبارزه با نژاد پرستى" به کرسى
بنشانند و يا در توازنى جديد قرار دھند .اولى ھا ،در
اظھارات ديپلماتيک و تفاسير خبرى تالش کردند ھر
نوع انتقاد به دولت اسرائيل و سياستھايش را "آنتى
سيميتيسم" و "ضد اسرائيلى" و "تحريک آميز" نام
بگذارند و دومى ھا نيز تالش کردند که ھر نوع انتقاد به
اسالم و زن ستيزى و آدمکشى را "مقابله با مسلمانان" و
"تحريک نژادپرستانه" و "استفاده ابزارى از آزادى
بيان" نام بگذارند .اپوزيسيون معترض در بيرون سالن
نيز يا عليه "مالھا" شعار داد و گفت احمدى نژاد
فاشيست است – که ھست – و يا با اعتراض درستش به
حضور احمدى نژاد دراين کنفرانس،
صفحه ٢

در باره کنفرانس دوم بين المللى
الئيسيته در پاريس
گفتگو با آذر ماجدى

صفحه ١٠

پاسخ به دو سوال؛ تومار عليه تالش
اسالميھا ،اتھام پراکنى به فعالين اپوزيسيون
على جوادى ،سياوش دانشور

صفحه ١۴

در گيرو دار
معرکه

ترکيه
و جنبش اول مه
ياشار سعيدى

صفحه ٢٠

″انتخابات
رياست جمھوری″
سعيد مدانلو

صفحه ١٨

در باره سفر
خامنه اى

* گفتگو با يک کارگر
اصفھان

به کردستان

* پوئن ميديا به رژيم

نسرين رمضانعلى

صفحه ١٧

على طاھرى

صفحه٢٣ & ٢١

اطالعيه حزب بمناسبت اول مه،

مرگ بر سرمايه دارى،

جھانى آزاد و کمونيستى بايد ساخت!

در صفحات ديگر؛ کارگران کمونيست چه ميگويند .پخش اطالعيه حزب در ت ھ ران،
اخراج کارگران مھرکام پارس ،اجتماعات اول مه در خارج ،عليه رژيم در سوئد ،و ...

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢

"دوربان "٢
کمونيسم کارگرى و مسئله نژاد پرستى ...
که البته موضع برخى دولتھاى
ديگر ھم بود ،با اين موضع
حداقل ضد رژيمى عمال از يکى
از اين دو طرف دعوا قابل
تفکيک نبود .دراين ميان جاى
پرچمى حقيقتا انسانى و
آزاديخواھانه ،انترناسيوناليستى و
کمونيستى ،و به اين اعتبار عميقا
ضد نژاد پرستانه خالى است.
تعرض مشترک
دو طرف درگير در عين
اختالفاتشان تعرض مشترکى به
حقوق و آزاديھاى مدنى جوامع
ميکنند .اين قلمرو ايدئولوژيک و
پروپاگاند در تالشھاى دو طرف
دقيقا قابل مشاھده است .يک تالش
جديد اين بود که عبارت "ضد
اسرائيلى" را معادل آنتى
سيميتيسم بکار ببرند .اين يک
وجه ھمان تالش سياسى است که
ميخواھد ھر اعتراض و نقدى به
دولت اسرائيل و سياستھاى
جنايتکارانه اش را به نام "آنتى
سميتيسم" منکوب کند .عبارت
"ضد اسرائيلى" را تنھا ميتوان به
ضديت با مردم منتسب به يھود و
يا موجوديت کشورى شان بکار
برد .اما مخالفت با سياستھاى
دولت اسرائيل "ضد اسرائيلى"
نيست .اگر بود ،آنوقت بايد صدھا
ميليون مردم آزاديخواه و خواھان
پايان دادن به جنگ و کشتار در
فلسطين را "ضد اسرائيلى" ناميد.
که البته ھمينھا مينامند .دولت
اسرائيل نماينده نژاد پرستى و
عرب ستيزى است اما قطب قوى
اى از مردم در اسرائيل خواھان
صلح و ھمزيستى برابر و انسانى
اند .کسى که دولت اسرائيل را
معادل مردم اسرائيل ميداند ،البد
بايد فلسطين را معادل حماس و
ايران را معادل جمھورى اسالمى
بداند .اين دقيقا سياست جمھورى
اسالمى و احمدى نژاد ھم ھست.
ھر دو يک نقطه عزيمت دارند.
اسالميھا ھم براى چاپ يک
کاريکاتور و ھر اظھار نظر ضد
اسالمى جنجال ميکنند که "امت
اسالمى جريحه دار شد"! ھدف و

جوھر اين تعرض مشترک گرفتن
حقوق و آزاديھاى شھروندان و
تحکيم قدرت و امتيازات اردوى
ارتجاع تحت عنوان "مقابله با نژاد
پرستى" است.
سرمايه دارى و نژاد پرستى
نژاد پرستى مانند مذھب و زن
ستيزى ،يک محصول جھالت تاريخ
جوامع طبقاتى است .نژاد پرستى
محصول سرمايه دارى نيست اما
سرمايه دارى با طوق بردگى
ناسيوناليسم و خاک پرستى و دميدن
در تعصبات جاھالنه ملى ،نژاد
پرستى را بازتوليد ميکند و از آن
عليه اتحاد مردم زحمتکش و جنبش
سوسياليستى کارگران استفاده
ميکند .راسيسم در سطحى امروز
جزو الينفک ساختار سياسى و
ادارى ھمين جوامع است .از اروپا
محورى و ضد خارجى گرى در
قوانين و سياستھا تا افغان کشى
رژيم اسالمى و قتل عام
ھمجنسگرايان در عراق و دھھا
مورد شنيع در دنياى امروز
کارنامه اينھاست .ناسيوناليسم يک
پايه فاشيسم است .ناسيوناليستھاى
ھمه جاى دنيا وقتى عصبانى و
افراطى ميشوند در جلد آريائى و
فاشيست ظاھر ميشوند .جامعه اى
که با ھويتى کاذب و ضد انسانى و
تبعيض گر ،با تکه پارچه اى بنام
پرچم و "ھويت ملى" ،صبح تا شب
تخم تفرقه و تبعيض و کينه و
سرکوب مى پاشد ،جامعه اى که در
آن انسانھا را در قالبتھاى قومى و
مذھبى و "اقليت و اکثريت" و غيره
قصابى کرده اند" ،مقابله اش با نژاد
پرستى" اش چيزى جز تنظيم
روابطى بين اين دستجات نيست .با
پرچم ناسيوناليسم و مذھب نميتوان
به جنگ نژاد پرستى رفت .در
کنفرانس "دوربان " ،"٢پرو
اسرائيلى ھا" و "ضد اسرائيلى ھا"
به ھر نتيجه اى برسند ،ذره اى به
نفع مبارزه با نژاد پرستى و رفع
تبعيض نيست .ھر دو آزادى بيان و
حق طلبى سوسياليستى و آزاد
انديشانه مردم جھان را نشانه گرفته
اند.

کمونيسم و نژاد پرستى
کمونيسم کارگرى در مقابل
پرچمھاى ملى و قومى و مذھبى
و تقسيم موزائيکى جامعه ،از
ھويت انترناسيوناليستى کارگران
و منافع مشترک شان در مقابل
طبقات حاکم و دولتھايشان و از
حقوق جھانشمول انسانى دفاع
ميکند .نقطه شروع ما دولتھاى
اسرائيل و ايران و بلوکھاى
درگير نيست ،نقطه شروع ما
منافع و حرمت و حق حيات و
آزادى و رفاه انسانھاى کنکرتى
است که در چھارچوب اين
کشورھا و دنياى امروز زندگى
ميکنند .کارگران فلسطينى و
اسرائيلى اعتصابى در اورشليم
و ھر جاى ديگر با ھمبستگى
طبقاتى شان راه مبارزه با نژاد
پرستى و زندگى در کنار ھم را
نشان ميدھند .يک رکن اساسى
مقابله با نژاد پرستى و تبعيض
گرى ملى و مذھبى در
خاورميانه و ھر جاى جھان،
برافراشتن پرچم ھمبستگى
طبقاتى و سوسياليستى کارگران
است.
کمونيسم کارگرى مخالف ھر
جلوه اى از تبعيض بر ھر
اساسى است و براى آزادى و
برابرى و رفاه ھمگان مبارزه
ميکند .کمونيسم به عنوان يک
جنبش سياسى اھداف متمايزى از
جنبشھاى طبقات دارا را دنبال
کارگرى
کمونيسم
ميکند.
خواھان آزادى بيقيد و شرط بيان
است اما به ھيچ عقايد تبعيض
گر و ضد انسانى "احترام"
نميگذارد .ما براى نفى نظامى
مبارزه ميکنيم که بنيادش را بر
تبعيض و سلطه سياسى و
اقتصادى بنا کرده است.
کارگران ھمانقدر عليه نسل کشى
مردم بيدفاع فلسطين توسط
اسرائيل اند که مخالف تروريسم
اسالمى و جنايات اين جنبش در
منطقه .کارگران عليه اھداف ھر
دو سوى اين جدال اند .کارگران
عليه ھر نوع فاشيسم و عقايد
ارتجاعى ناسيوناليستى و مذھبى
ھستند که ھمزيستى برابر انسانھا
را زير سوال ميبرد .کارگران
خواھان صلح پايدار و ھمزيستى
مردم در منطقه و جھان با اتکا
به جنبش سوسياليستى شان اند.

شماره ٩٧
اتفاقا اين جنبش است که بنا به
ماھيت اھداف اجتماعى اش
قويترين مخالف ھر نوع نژاد
پرستى است.
جرياناتى که در ژنو بيرون سالن
اعتراض ميکنند ،بايد از سياست
درست مقابله با حضور جمھورى
اسالمى فراتر روند .اھميت اين
کنفرانس با سفر فالن عنصر رژيم
به يک کشور يکى نيست .دعوائى
که جريان دارد عميق تر است و
سياستى انقالبى تر و متمايز را
ميطلبد .مخالفين جمھورى اسالمى
ضرورى است عليه اعمال
محدوديت به آزادى بيان و نقد ،بر
ھمبستگى کارگران منطقه و جھان
عليه نژاد پرستى و سرمايه دارى،
عليه تالشھا و سياستھا و ژستھاى
مسخره احمدى نژاد و سرکوب
مخالفين سياسى ،عليه جنايات
دولت اسرائيل و در دفاع از
استقالل فورى مردم فلسطين ،عليه
محدوديت آزاديھاى مدنى در غرب
و سياست سازش با تروريستھا ،و
عليه ناسيوناليسم بعنوان زمين
حاصلخيز نژاد پرستى تاکيد کنند.
اينگونه ميتوان در فضائى که
"دوربان  "٢زير نور است،
صداى متمايزى را به مردم جھان
معرفى کرد .بدون ايجاد اين تمايز،
نيروھاى
برحق
اعتراض
اپوزيسيون در سايه يکى از
طرفين اين جدال ارتجاعى قرار
خواھد گرفت.
کنفرانس "دوربان  "٢به
دستاوردى عليه نژادپرستى
نخواھد رسيد .آش بحدى شور
است که داد برخى درآمده که اين
کنفرانس مملو از "رھبران مستبد"
است .اين رھبران مستبد و احمدى
نژاد ھاى تير خالص زن،
طرفداران بستن دھان مردم و
محدوديت آزادى بيان ،و عده اى با
کارنامه سياه جنايت جمع شدند تا
محصول سياسى دوره اخير را
درو کنند.
طبقه کارگر و سوسياليستھا نيز
بايد پرچم مستقل خود را عليه نژاد
پرستى برافرازند* .

يک دنياى بھتر

صفحه ٣

شماره ٩٧

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 ۴

 ١٢کارگر در معدن باب نيزو به قتل رسيدند!
امروز تعداد جانباختگان به  ١۴نفر رسيد
با کمال تاسف امروز يکشنبه ٣٠
فروردين حدود ساعت  ١٠صبح،
 ١٢کارگر معدن باب نيزو کرمان
بر اثر انفجار گاز به قتل رسيدند.
جان باختن اين کارگران بدليل
خفگى ناشى از گاز کربنيک
اعالم شده است.

گرو به قتلگاه فرستادن کارگران
است .سرمايه ھائى که اين جماعت
تلنبار کرده اند با خون و جان
کارگران عجين است.

جھانگيرى مديرعامل شرکت
معادن ذغال سنگ کرمان عنوان
کرده است که کارگران اين معدن
براى شرکت خصوصى "دلتا
 "١٠٠٠کار ميکنند و نظارت اين
شرکت بعھده سازمان صنايع و
معادن است .فعال مدير عامل
شرکت معادن مسئوليت را روى
دوش سازمان صنايع کرمان
انداخته است و البد فردا اين
شرکت در حمايت دولت اسالمى
سرمايه داران مسئوليت را "به بى
احتياطى کارگران" حواله خواھد

نبايد اجازه داد کارفرماھا و دولت
مرتجع اسالمى شان شانه خود را
از زير بار مسئوليت خالى کنند .ھر
چند ھيچ اندازه از امکانات مادى
نميتواند فقدان يک انسان را پر کند،
اما تامين معيشت خانواده ھائى که
نان آورشان در تونل معدن به قتل
رسيده است تماما بعھده سرمايه
داران شرکت مربوطه و دولت شان
است .ھمينطور کارگران باب نيزو
بايد ادامه کار در شرايط کنونى را
نپذيرند و ضرورى است کار را تا
تامين ايمنى الزم متوقف کنند .بايد
تالش کرد که مراسم درگذشت
کارگران جان باخته باشکوه و با
شرکت گسترده کارگران و مردم

کرد!

آزاديخواه برگزار شود.

سرمايه داران و دولت اسالمى
شان مسئول مستقيم قتل ١٢
معدنچى ھستند .شرايط کار در
باب نيزو وحشتناک است .اگر
کارگران معدنچى از ايمنى الزم
اين نوع کارھاى پرخطر
برخوردار بودند ،چنين اتفاقاتى
 ١٢کارگر را قتل عام نميکرد.
"حوادث" محيط کار يک دليل
ساده دارد؛ سود سرمايه! کار بايد
ارزان تر تمام شود و وسائل
ايمنى ھزينه دارد و سود را کمتر
ميکند .لذا تامين سود بيشتر در

حزب ،جان باختن  ١٢کارگر معدن
باب نيزو را به اعضاى خانواده
محترمشان ،کارگران معدن باب
نيزو ،و طبقه کارگر ايران
صميمانه تسليت ميگويد.

شماره ٩٧

پخش اطالعيه اول مه حزب
در مناطق کارگری تھران!
بنا به خير دريافتى ،روز اول ارديبھشت ماه برخى از مناطق کارگری
و جنوب شھر تھران تحت پوشش يکی از تيمھای تبليغاتی حزب اتحاد
کمونيسم کارگری قرار گرفت.
طی اين اقدام تبليغی فلکه اول و دوم دولت آباد ،خيابانھای اصلی و
فرعی و محالت مجاور آن ،ھمچنين شھرک کارگر نشين کيانشھر
شامل خيابان ابراھيمی و محالت و مراکز اصلی ،ميدان شوش ،خيابان
شھرزاد و محالت اطراف و مجاور ،تحت پوشش قرار گرفت .صدھا
نسخه از اطالعيه اول مه حزب تحت عنوان "مرگ بر سرمايه داری،
جھانی آزاد و کمونيستی بايد ساخت" دراين مناطق توزيع شدند .تيم
تبليغاتى حزب ضمن ھشيارى و رعايت جوانب امنيتى در مواردى
اطالعيه حزب را به طور علنی در ميان جوانان و مردم توزيع کردند
که با استقبال گرم روبرو ميشد.
حزب ،تالش و ابتکار تيمھاى تبليغاتى حزب و به استقبال اول مه رفتن
را ارج ميگذارد و روز جھانى کارگر را به کارگران جھان تبريک
ميگويد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢ارديبھشت  ٢٢ – ١٣٨٨آوريل ٢٠٠٩

"نتيجه شرم آور"
براى ناسيوناليسم در ترکيه
بنا به خبر دريافتى ،در روزھاى اخير يک نظر سنجی توسط کانال
استار ترکيه صورت گرفته است .ھدف اين نظر سنجى اينبوده که دانش
آموزان و دانشگاھيان که تعداد زيادى شان مورد سوال قرار گرفتند ،تا
چه درجه با "مفاخر ملى" و منسوبين به سياست در ترکيه و دنيا آشنا
ھستند.
مجری برنامه اما نتيجه اين نظر سنجى را برای ترکيه "شرم آور"
اعالم کرد .چرا؟ چون قرار بوده با نشان دادن عکس روسای جمھور
سه دوره قبل ترکيه ،ھنرپيشه ھای اين کشور و خواننده جديد "حدثه"،
و ھمينطور چگوارا و مارکس بفھمند که جوانان تا چه اندازه با اين
افراد آشنائى دارند.
نتيجه اينگونه بوده که قريب ھفتاد و پنج درصد شرکت کنندگان با ديدن
عکسھا بالفاصله فرياد ميزدند کارل مارکس  ...ارنستو چگوارا ...
حدثه  ...و اما درصد بسيار کمی شاعر "سرود ملی ترکيه" که ھر روز
صبحگاه بايد آنرا بخوانند را ميشناختند .و اين براستى براى ناسيوناليسم
شرم آور و براى سالمتى روانى و فکرى نسل جديد مفيد است* .

مرگ بر سرمايه دارى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٣٠فروردين  ١٩ – ١٣٨٨آوريل ٢٠٠٩

به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
کمک مالى کنيد!

يک دنياى بھتر

صفحه ۵

شماره ٩٧

کارگران کمونيست و اول ماه مه
ھيات دائر دفتر سياسی پاسخ ميدھد؛
ای است که آينده بشريت به
تالش و تکاپوی آن وابسته است.
طبقه ای که ھر ذره آزادی و
انسانيت در جامعه به دامنه
قدرت کارگر و تشکالتش گره
خورده است .قرن حاضر قرن
جھانی شدن و اٽبات اين عظيم
ترين حقيقت تاريخی است .

يک دنيای بھتر :اول ماه مه
فرصتی است برای پرداختن به
مسائل اساسی جنبش آنتی
کاپيتاليستی طبقه کارگر .از
مسائل پايه ايی بايد شروع کرد.
چرا اول ماه چنين جايگاھی در
مرکز کشمکش ھای جامعه ايفا
ميکند؟ قدرت پيام جنبش آنتی
کاپيتاليستی اول ماه مه در
چيست؟ تاکيدات اين جنبش در
اول ماه مه چيست؟

علی جوادی :اول ماه مه يک
روز تاريخی است .سمبل آينده
نگری و اميد بشريت کارکن برای
يک دنيای بھتر و انسانی است.
تاريخه اش به اعتراض کارگران
شيکاگو برای ھشت ساعت کار
برميگردد .اما امروز پيامی بسيار
فراتر از مطالبات اوليه خود برای
تٽبيت ھشت ساعت کار در روز
دارد .پيامش فرياد کارگر برای
رھايی و خالصی از انقياد طبقاتی
است .پيامی برای آزادی انسان از
قيد و بند نظام استٽمارگرانه
سرمايه داری و ايجاد جامعه
نوين .جامعه ای که تنھا ميتواند
يک جامعه آزاد کمونيستی باشد.
بنظر من اھميت اول ماه مه اساسا
در طرح مطالبات عديده کارگری
نيست .جنبش ما به کررات
مطالبات خود را در اعتراضاتش،
در تجمعاتش ،و در اعتصاباتش
مطرح کرده و ميکند .اگر اول ماه
مه جايگاھی دارد پيام عمومی و
طبقاتی و جھانی آن است .روزی
که طبقه کارگر بيش از ھر چيز
به ريشه مسائلی که شکل دھنده
وضعيت استٽمارگرانه امروز
است ،ميپردازد .اول ماه مه يک
انتقاد اجتماعی بنيادی و زير و
رو کنده به نظام موجود ،يعنی
سرمايه داری ،است .انتقاد طبقه
ای است که ھيچگونه منفعتی در
حفظ مناسبات و شرايط داده شده
ندارد .اول ماه مه پرچم اعتراض
به کليت نظام اقتصادی و

اجتماعی موجود است .اول ماه مه
انتقاد به نظامی است که بدون به
اسارت گرفتن و استٽمار بشريت
کارکن نميتواند يک روز به بقای
خود ادامه دھد .اول ماه مه تاکيدی
است که حتی عميق ترين و ريشه
ای ترين اصالحات اقتصادی و
سياسی در نظام کنونی ،بنيادھای
ضد انسانی و اسارت آور نظام
کنونی را دست نخورده باقی
ميگذارد .به اين اعتبار اول ماه
جايگاه ويژه ای در مرکز کشمکش
ھای جامعه ايفا ميکند .قدرت پيام
جنبش آنتی کاپيتاليستی طبقه کارگر
در اول ماه در اين مجموعه است.
اول ماه تاکيدی بر اين واقعيت است
که رھايی انسان به رھايی کارگر
گره خورده است .کارگر برای
آزادی خود ناچار به نابودی و فنای
طبقات متخاصم در جامعه است و
بر خالف تمام کشمکشھای تاکنونی
طبقاتی ماحصل اين مبارزه
پيروزی يک طبقه و اعالم برتری
طبقه کارگر نيست .بلکه پايان دادن
به کل اين کشمکش ،ھدف غايی اش
است .بشريت بايد بتواند خود را از
اين دوران جھالت و بربريت نجات
دھد .و اين در گرو انقالبات
کارگری است .

تاکيدات ما در اول ماه مه اساسا بر
اين افق آينده ساز و رھايبخش
استوار است .ما در اول ماه مه ما
بر ھمبستگی جھانی طبقه کارگر
تاکيد ميکنيم .تاکيد ميکنيم که طبقه
کارگر طبقه ای جھانی است .طبقه

يک دنيای بھتر" :کارگران
ميھن ندارند" يک شعار پايه ای
کمونيسم است .اشاره بر ويژگی
انترناسيوناليستی جنبش آنتی
کاپيتاليستی طبقه کارگر دارد.
در عين حال يک رکن تالشھای
ضد انسانی ناسيوناليسم بر تقابل
با ھمين خصوصيت متمرکز شده
است .تقسيم طبقه کارگر به
کارگر ايرانی ،ھندی ،انگليسی،
آمريکايی و ...؟ چگونه بايد با
بنديھای
تقسيم
و
تعلق
کرد؟
مقابله
ناسيوناليستی
تاٽيرات مخرب ناسيوناليسم در
مبارزه و زندگی طبقه کارگر
چيست؟ چگونه ناسيوناليسم با
خصلت مشترک انسانی در
تناقض قرار ميگيرد؟ چرا و
چگونه انترناسيوناليسم بيان
خصلت انسانی بشريت است؟

آذر ماجدی :يکی از مھمترين
موانع ذھنی -ايدئولوژيک
پيشروی مبارزه طبقاتی طبقه
کارگر مقوله ناسيوناليسم است.
بورژوازی تاريخا با توسل به
اين سالح موفق شده است
مبارزه طبقه کارگر را عقيم کند
و کارگران را پشت خود به
صف کند .اين مساله بويژه در
شرايط خطير و بحرانی بخوبی
قابل رويت است .در شرايط
بحرانی سياسی  -اقتصادی
ناسيوناليسم يک سالح موثر در
است.
بورژوازی
دست
ناسيوناليسم يک بخش مھم و
جدايی ناپذير ايدئولوژی حاکم

است .در لحظات تعيين کننده در
طول تاريخ ،در مقاطع تاريخ
سازی که طبقه کارگر از نظر
عينی امکان به زير کشيدن سرمايه
داری و استقرار حکومت خود را
داشته است ،زير حاکميت خرافه
ناسيوناليستی از دست زدن به اين
نبرد نھايی باز مانده است .نمونه
جنگ جھانی اول و دوم در اروپا
از نمونه ھای برجسته اين واقعيت
است .بويژه جنگ جھانی اول
مقايسه حرکت طبقه کارگر روسيه
که به رھبری حزب بلشويک برای
دوره ای بر خرافات ناسيوناليستی
فائق آمد و يک انقالب کارگری را
سازمان داد ،با طبقه کارگر در
ساير کشورھای اروپايی نقش
مخرب و تعيين کننده ناسيوناليسم
را برمال ميکند.
مرزھای ملی ،مرزھايی مصنوعی
و بورژوايی اند .تقسيم انسان ھا بر
مبنای رنگ ،نژاد ،محل تولد يا
محل تولد اجداد تالشی برای رو
در رو قرار دادن انسان ھا است.
اين تالش با يک ھدف معين انجام
ميگيرد .منافع مادی مھمی پشت
اين تالش برای تقسيم انسان به
ملت ھای مختلف خوابيده است.
کمی تعمق در ماھيت جامعه
طبقاتی اين واقعيت را آشکار
ميسازد .اين تصور که طبقه
کارگر آمريکا بايد نزديکی و ھم
سرنوشتی بيشتری با بورژوازی
آمريکا احساس کند تا با فرضا
طبقه کارگر آرژانتين ،کوبا يا
عراق ،واقعا دردناک است .و بايد
گفت که متاسفانه اين واقعيت
جامعه معاصر است .بورژوازی با
صرف ھزينه ھای ھنگفت اين
ايدئولوژی وارونه و سرمايه
دارانه را ھر روزه از نو بازتوليد
ميکند .ايجاد يک ھم سرنوشتی
دروغين ميان بورژوازی و طبقه
کارگر در چھارچوب مرزھای
معين و در کنار
صفحه ۶

صفحه ۶

يک دنياى بھتر

کارگران کمونيست و اول
ماه مه ...
آن ايجاد يک رقابت و بعضا
خصومت ميان طبقات کارگر که
در قالب ھای کشوری تقسيم و
تعريف شده اند ،يکی از
خصوصيات شرم آور جامعه
سرمايه داری است .

ناسيوناليسم مانند يک اپيدمی
خطرناک تمام دنيا را آلوده کرده
است .بايد گفت که جريانات چپ
غير کارگری نيز از اين اپيدمی
درامان نمانده اند .ناسيوناليسم طی
تاريخ افت و خيزھای بسياری
داشته است .در دھه ھای اخير،
پس از سقوط شوروی،
ناسيوناليسم بشکلی عنان گسيخته
و با شدت قابل توجھی رشد و
گسترش يافت .اما جنايات بسياری
که توسط ناسيوناليسم در تمام دنيا
و بويژه در قلب اروپا انجام
گرفت شرايط را برای دريدن
پرده ھای ابھام و دورغ از
ناسيوناليسم فراھم ساخته است.
مساله اينجاست که بايد توجه
داشت ،در چنين شرايطی ھمواره
يک گرايش معتدل تر و با چھره
انسانی تر پيدا ميشود تا توجه ھا
را از ريشه مساله دور کند و
صرفا متوجه "زياده روی ھا"
سازد .بطور نمونه جريانات
مذھبی ميکوشند که جنايات جنبش
ھا و دولت ھای مذھبی را به
گردن افراطی گری يا باصطالح
فاندامنتاليسم بگذارند و مذھب را
از زير حمله نجات دھند .در
مورد ناسيوناليسم نيز دقيقا چنين
است .گرايشات ناسيوناليست
ميکوشند نقد ما از ارتجاع ،عقب
ماندگی و ظرفيت ھای ضد
انسانی و وحشيانه ناسيوناليسم را
به ناسيوناليسم افراطی حواله
دھند .ما بايد نشان دھيم که چگونه
ناسيوناليسم در ھر شکل آن ضد
انسانی است .و ضمنا بايد بخاطر
داشت که ناسيوناليسم رام و
معتدل نيز عموما در شرايط
بحرانی به کمپ ناسيوناليسم
افراطی يا فاشيسم می گرود.

راه مقابله با ناسيوناليسم پيگيری و
گسترش يک مبارزه کمونيستی
کارگری عليه آنست .راه ديگری
وجود ندارد .اين رسالت و وظيفه
بدوش کمونيسم کارگری است .بايد
اذعان کنم که اين مبارزه ساده ای
نيست .يک مبارزه پيچيده و در
عرصه ھای مختلف بايد عليه
ناسيوناليسم سازمان يابد .در شرايط
بحران سرمايه داری کنونی شرايط
برای تھاجم به ناسيوناليسم و تاکيد
بر ھم سرنوشتی طبقه کارگر در
سراسر جھان مھيا تر است .بايد از
اين شرايط به بھترين شکل استفاده
کرد .نقد کمونيسم کارگری ،نقد
مارکس و منصور حکمت را بايد
وسيعا گسترش دھيم .بايد بکوشيم
تمام پرده ھای ابھام و دروغی که
بر ناسيوناليسم کشيده شده است،
بدريم.

يک دنيای بھتر :يک مساله حياتی
جنبش کمونيسم کارگری تاکيد بر
خصلت رھايبخش و آزاديخواه
انقالب کارگری است .ماحصل
نھايی اين مبارزه نابودی طبقات
متخاصم و ايجاد جامعه ای آزاد و
کمونيستی است .جامعه ای که ھر
کس به اعتبار انسان بودن به
يکسان از کليه مواھب زندگی و
محصوالت تالش جمعی برخوردار
ميشود .چرا و چگونه اين جدال
اھدافی فرای آزادی خود طبقه
کارگر دارد؟ چرا آزادی و رھايی
کارگر يعنی آزادی و رھايی
جامعه؟ چرا جامعه برای رھايی
خود بايد به اين مبارزه بپيوندند؟

سياوش دانشور :تفاوت اساسى
جنبش کمونيسم کارگرى با ديگر
جنبشھاى تاريخ جوامع طبقاتى
اينست که بر نقد ارکان اساسى
مدرن ترين و آخرين نظام طبقاتى
موجود متکى است .اين بنيادى
ترين اصل و دکترين کمونيسم
کارگرى و مارکسى است که طبقه
کارگر براى آزادى خود بايد کل
جامعه را آزاد کند .برده و رعيت

شماره ٩٧

ميتوانند با برده نبودن و مالکيت
داشتن آزاد شوند بدون اينکه
جامعه طبقاتى لغو شود ،اما
پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى
آنکه جامعه بطور کلى از
مالکيت خصوصى بر وسائل
توليد و تقسيم طبقاتى رھا شود.
براى کمونيسم کارگرى برابرى
امرى نه صرفا حقوقى ،بلکه
ھمچنين و در اساس اقتصادى -
اجتماعى است.

بورژوازى با ھر رنگ پرچمى
بر تداوم مناسبات سرمايه دارى
و اصل مالکيت خصوصى بر
ابزار توليد و بردگى مزدى طبقه
کارگر تاکيد دارد .کمونيسم در
پى حکومت "نژاد برتر" کارگر
و تداوم نظام آپارتايد طبقاتى
نيست ،بلکه براى الغاى جامعه
طبقاتى و بنيادھاى آن تالش
ميکند .سوال قديمى کمونيسم
ھمان سوال قديمى جوامع طبقاتى
و جنگ برسر مالکيت است.
مالکيتى که در ادورا تاريخ به
طبقات دارا تعلق داشته و
اکثريتى بعناوين و اشکال
مختلف به بردگى کشيده شدند.
بردگى امرى تاريخى است و
سرمايه دارى تنھا شکل آن را
تغيير داده است .برخالف طبقات
ديگر در طول تاريخ ،کارگران
نميخواھند مالکيت طبقه خودشان
را تثبيت کنند بلکه ميخواھند
مالکيت را به ھمه برگردانند.
برخالف بورژوازى که حق و
آزادى را با مکان فرد در
مالکيت و توليد تبئين ميکند،
کمونيسم ميخواھد جامعه و فرد
را از اسارت سياسى و اقتصادى
رھا کند .برخالف بورژوازى که
سياست را به امرى حرفه اى و
اليتيستى تبديل ميکند و توده
مردم را به سياست بى تفاوت
ميکند ،کمونيسم با اصل دخالت
فرد و جامعه در سرنوشت
خويش سياست را به امر واقعى
يعنى اداره زندگى و جامعه
انسانھاى آزادى که بالفصل در
توليد اجتماعى و سياست دخالت
دارند تبديل ميکند .ريشه ھر
تبعيض و جھالتى در دنياى
امروز ھر جا که باشد ،جديد
باشد يا قديم ،امروز نفس
وجودش در جامعه به منافعى
خدمت ميکند .زن ستيزى و نژاد

پرستى و خود محورى و جھالت
مذھبى اگر ھستند و قوى ھم
ھستند ،دليلش نياز سرمايه دارى
بر ارکان تبعيض است .اين نظام
بر پايه نابرابرى بنيادى و خشن
ترين تبعيض يعنى بردگى مزدى
بنا شده است .چنين نظامى محتاج
انواع ستم و سرکوب و تئورى
توجيه ستم براى سرپا ماندن است.

جنبش کمونيسم کارگرى نه فقط
منفعتى در حفظ و تداوم اين ستمھا
ندارد ،بلکه تنھا جنبشى است که
ميتواند با انقالب عليه نظام و
مناسبات استثمارگر و تبعيض گر
طبقاتى ريشه ھمه اين ستمھا را
بزند .کمونيسم کارگرى در عين
حال جنبشى در صف اول عليه ھر
تبعيضى است و براى بھبود و
تغيير روزمره در زندگى انسانھا
تالش ميکند .سياست جنبش
کمونيسم کارگرى نه تنھا ھر
جنبش ضد تبعيضى را قدرتمند
ميکند بلکه افق آزادى و رھائى را
بعنوان انسان در چشم انداز قرار
ميدھد .جدال برسر افق آزادى در
ھر مبارزه براى نفى تبعيض
اساسى است .کمونيسم جنبشى
سياسى است که برسر ھويت و
حق و آزادى انسان با سرمايه و
نظام امروز در جنگ است.
سرنگونى سرمايه دارى و ايجاد
جامعه اى آزاد و کمونيستى نھايتا
ھدفش قرار دادن انسان در محور
جامعه و مناسبات اقتصادى و
اجتماعى و نظام سياسى و حقوقى
است" .اساس سوسياليسم انسان
است .چه در ظرفيت جمعى و چه
جنبش
سوسياليسم
فردى.
بازگرداندن اختيار به انسان
است".

صفحه ٧

صفحه ٧

يک دنياى بھتر

کارگران کمونيست و اول
ماه مه ...
يک دنيای بھتر :اول ماه مه
امسال در شرايط ويژه جھانی
برگزار ميشود .سرمايه داری در
بحران عميق و ھمه جانبه ای
گرفتار شده است .نه تنھا الگوی
سرمايه داری رقابتی و آزاد بلکه
کل سرمايه داری بی اعتبار شده
است .تاٽيرات اين رويدادھا در
اعتراض طبقه کارگر در سطح
جھان چيست؟ چه ويژگی ھايی به
مبارزه آنتی کاپيتاليستی در سطح
جھان می بخشد؟ در ايران
چطور؟ مبارزه جھانی کار و
سرمايه چه ويژگی ھايی به
مبارزه مشخص کار و سرمايه در
جوامع مختلف می بخشد؟

علی جوادی :ما در دوران
تحوالت عظيم بسر ميبريم.
سرمايه داری مدعی پيروزی
ابدی در جھان در مقابل چشمان
ما فلج شده است .عليرغم تمام
امکانات و توانائيھا در ھر گوشه
ای از جھان با بحرانی خرد کننده
مواجھه شده است .ادعا ميکردند
پيروز شده اند .در سرازيری
تاريخ قرار دارند و فقط الزم
است بتازند .فرياد ميزدند که
سرمايه در تقابل با کارگر و
کمونيسم پيروز شده است .اما
اکنون از ھر گوشه جھان صدای
اعتراض و صدای ترک ھای اين
نظام به گوش ميرسد .نگران آينده
اند" .خطر" سوسياليسم باالی
سرشان قرار داده شده است.
درست ميگوئيد نه تنھا الگوی
سرمايه داری آزاد و رقابتی
شکست خورده است بلکه کل
سرمايه داری بی آبرو شده است.
کارگران در اصلی ترين جوامع
اروپا پا به ميدان گذاشته اند.
فرانسه حرکتش را آغاز کرده
است .يونان تکانھای شديدی
خورده است .آلمان در راه است.
سئوال اصلی اين است که
آلترناتيو چيست؟ و اگر موضوع
مورد کشمکش نظام اقتصادی
حاکم بر جوامع بشری است،
پاسخ ديگر برده داری نيست،

فئوداليسم نيست .پاسخ فقط ميتواند
سوسياليسم باشد .و خودشان ھم اين
را ميدانند .از اين رو ھر روز ابعاد
"خطر" را به يکديگر گوشزد
ميکنند .بر ضرورت اتحاد و
ھمبستگی طبقاتيشان تاکيد ميکنند .و
مساله اينجاست که نيرويی که
درميدان اصلی مبارزه قرار دارد،
جنبش آنتی کاپيتاليستی طبقه کارگر
است .جدال اصلی جامعه جدال اين
دو طبقه اصلی جوامع کنونی است.
طبقه کارگر و سرمايه دار .مسائل
فرعی به کناری زده شده اند.
جامعه بر سر مساله اصلی خود
متمرکز شده است .سرمايه داری يا
سوسياليسم؟ اين سئوالی است که
بيش از ھر زمان در چند دھه
حاضر در باالی سر جامعه به
پرواز در آمده است .کداميک؟
پاسخ و کارنامه سرمايه روشن
است .ھزاران ھزاران تن ھر روز
بيکار ميشوند .ھزاران ھزار تن ھر
روز به صف گرسنگان می پيوندند.
عملکرد نظام سرمايه داری در
مقابل چشمانمان قرار دارد .ھيچ
اميدی برای بھبود و آينده ای
متفاوت نميتوانند در مقابل جامعه
بشری قرار دھند .تمامی الگوھای
اين نظام را امتحان کرده اند.
سرمايه داری دولتی ،مدل دولت
رفاه ،سرمايه داری رقابتی ،ٽمره
کارشان را ھمگان می بينند.
عملکرد سرمايه در قويترين حلقه
آن يعنی آمريکا بيان عمق بحران و
دامنه آن است .بحرانشان ھمه جانبه
و عميق است .اقتصادی و سياسی و
ايدئولوژيک است .الگويی برای
آينده ندارند .شرايط بيش از ھر
زمان برای انجام تحوالتی عظيم به
نفع طبقه کارگر و انسانيت مھيا
است .

می پرسيد تاٽير اين شرايط بر
مبارزه و اعتراض طبقه کارگر
چيست؟ بنظرم خصلت جھانی و
مشترک طبقه کارگر بيش از گذشته
برجسته و آشکار شده است .مبارزه
مستقيم عليه سرمايه داری خصلت
نمای مبارزه عمومی کارگر در

گوشه و کنار جھان است .پرچم
سوسياليستی در اين اعتراضات
برافراشته است .در برخی
اعتراضات بطور سمبليکی
تابوت نظام سرمايه داری را
حمل ميکنند .و مساله اين است
که اعتراض آنتی کاپيتاليستی
طبقه کارگر بيش از ھر زمان
در چند دھه اخير جنبه
انترناسيوناليستی و سوسياليستی
آشکار بخود گرفته است .ھيچ
تک سرمايه دار و يا ھيچ
سرمايه داری کشوری مدعی راه
حل خاصی نيست .در اين سوی
کشمکش ھم ماتريال الزم در
حال شکل گيری است.
اعتراضات گسترده تر ميشود.
عمومی و سراسری ميشود.
ناسيوناليسم نتوانسته است سم
کارسازی در اين اعتراضات
باشد .روحيه اشتراک منفعت و
موقعيت و سرنوشت طبقاتی
مشترک بر روحيه سرنوشت
ملی و کشوری غالب است .اين
شرايط ويژه ای است که زمينه
ساز اعتراض کنونی کارگر
است .اما مساله اين است که در
بسياری از اين جوامع ھنوز
مساله تصرف قدرت سياسی
مساله ای باز و مفتوح نيست.
اگر چه بخشھايی از کارگر و
توده ھای مردم زحمتکش
خواھان خالصی از اين وضعيت
ھستند ،اما مساله تغيير قدرت
سياسی و جايگزينی آن با
آلترناتيو کارگری کماکان مساله
ای متعلق به آينده و محصول
تغيير شرايط سياسی است .آينده
ای که ميتواند بسيار نزديک
باشد .

شرايط در ايران نيز کم و بيش
يکسان است .اعتراض کارگری
يک رکن اساسی و شايد بايد
گفت محور اعتراضات در
جامعه است .عليرغم سرکوب و
فالکت گسترده نتوانسته اند مانع
تحرک جدی طبقه کارگر شوند.
گرايش سوسياليستی در اين
اعتراضات نقش برجسته و تعيين
کننده دارد .کمونيسم جنبشی
خوشنام و قدرتمند است .اما در
ايران يک جنبش قوی برای
سرنگوی رژيم حاکم موجود
است .و کمونيسم يک نيروی
جدی برای تصرف قدرت

شماره ٩٧
سياسی و مدعی رھبری اين جنبش
است .اين واقعيت به نقش و تحرک
طبقه کارگر حساسيت جدی ای می
بخشد .طبقه کارگر در ايران
ميتواند آينده ساز باشد ،ميتواند
پرچمدار و سازنده اولين حکومت
کارگری در قرن بيست و يکم
باشد .

يک دنيای بھتر :يک مساله
حياتی ،عليرغم تحليل ھا ،عليرغم
ارزيابی ھا ،اما ھنوز طبقه کارگر
به قدرت عظيم و نقش تاريخساز و
تکان دھنده خود تماما واقف نيست.
و وقوف به اين مساله مسلما امری
معرفتی نيست .قدرت يک واقعيت
مادی است .چه اھرمھا ،چه
تجربيات ،چه تحوالتی شرط تغيير
اين واقعيت ھستند؟

آذر ماجدی :موقعيت طبقه کارگر
در کشورھای مختلف متفاوت
است .درجه سازمانيابی و آگاھی
طبقاتی طبقه کارگر در کشورھای
مختلف متفاوت است .اين يک
واقعيت تاسف آور است که چند
قرن پس از استقرار سرمايه داری
و با وجود تجربيات درخشانی از
پيشروی مبارزه طبقاتی طبقه
کارگر ،اين طبقه ھنوز اين چنين
فاقد سازمانيابی طبقاتی و آگاھی
طبقاتی است .بايد اذعان کرد که
بورژوازی در مبارزه طبقاتی
تاکنون پيروز شده است و از
امکانات مادی و ايدئولوژيک
بسياری برخوردار است .
مبارزه ما کمونيست ھا يک
مبارزه ساده و يک خطی نيست.
يک مبارزه پيچيده و ھمه جانبه در
مقابل ما قرار دارد .در ھر
کشوری موانع متفاوتی موجود
است .در ايران اختناق و سرکوب
خشن دولت بورژوايی مانع اصلی
است .در کشورھای تحت
دموکراسی که سرکوب دولت
بورژوايی پوشيده تر است ،مبارزه
کمونيستی با موانع سياسی و
ايدئولوژيک جدی مواجه است.
درست است که قدرت يک واقعيت
مادی است که پيش از ھر چيز در
سازمانيابی طبقه کارگر خودنمايی
ميکند .اما برای دستيابی به اين
سازمانيابی و وقوف به ھويت
طبقاتی ،يک
صفحه ٨

صفحه ٨

يک دنياى بھتر

کارگران کمونيست و اول
ماه مه ...
مبارزه جدی و ھمه جانبه برای
زدودن موانع ايدئولوژيک و
ذھنی و ھمچنين برای ايجاد ابزار
سازماندھی ضروری است .طبقه
کارگر برای درک قدرت عظيم و
نقش تاريخساز خود بايد پيش از
ھر چيز بر موانع ذھنی و
ايدئولوژيکی که ھم سرنوشتی آن
را بعنوان يک طبقه محو و غبار
آلود ميکند ،فائق آيد.

موانع مھم ايدئولوژيک و سياسی
در اين روند ،دموکراسی،
ناسيوناليسم و رفرميسم است .در
شرايط کنونی توھمات بسياری
نسبت به اين مقوالت در ميان
طبقه کارگر موجود است .اين
توھمات و ابھامات بايد زدوده
شود .درک منافع مشترک طبقاتی
و شکل گيری يک ھويت طبقاتی
و آگاھانه مستلزم يک مبارزه
پيگير و ھم جانبه است .يک مانع
ديگر در بخش وسيعی از دنيا
است.
تريديونيونيسم
آلترناتيو
تريديونيونيسم
سازماندھی رفرميسم بورژوايی
درون طبقه کارگر است .مبارزه
با اين ترند و تالش برای
جايگزينی آن با جنبش شورايی و
مجامع عمومی يکی از مسائل
مھم پيشاروی ماست .تشکيل
احزاب کمونيستی کارگری يک
حکم اصلی پيشروی مبارزه
طبقاتی ،سازمانيابی طبقاتی –
سياسی طبقه کارگر و ماديت دادن
به قدرت بالقوه اين طبقه است.
بدون احزاب کمونيستی کارگری،
مبارزه طبقه کارگر در تحليل
نھايی به مبارزه ای برای ايجاد
برخی اصالحات محدود ميماند.

لذا بايد گفت که يک مبارزه ھمه
جانبه سياسی ،ايدئولوژيک و
سازمانی برای دستيابی به اين
شرايط الزم است .البته در شرايط
بحرانی مانند شرايط حاضر،
پيشبرد چنين مبارزه ای بسيار
ساده تر و سريع تر انجام پذير

است .اکنون شرايط عينی و ذھنی
برای تثبيت بسياری از حقايق
طبقاتی که در شرايطی ديگر در
پرده ای از اوھام و ابھام پيچيده
ميشود ،بسيار مھيا تر است .اين
بحران عظيم سرمايه داری بسياری
از حقايق جامعه سرمايه داری و
طبقاتی را عريان در مقابل جامعه
قرار داده است .به اين معنا مبارزه
ما ساده تر شده است .اما شتاب
شرايط بسيار است .ما کمونيست ھا
نيز بايد با شتاب بيشتر عمل کنيم .

يک دنيای بھتر :به تقابل کار و
سرمايه در ايران بپردازيم .ھدف
اعالم شده حزب اتحاد کمونيسم
انقالب
سازماندھی
کارگری
کارگری و برپايی جامعه ای آزاد و
کمونيستی است .گرھی ترين مسائل
در پيشبرد امر انقالب کارگری در
شرايط کنونی کدام است؟ راه
پيشروی را چگونه بايد ھموار
کرد؟

سياوش دانشور :مسائل گرھى
ھمواره دو دسته اند :دسته اول
خصوصيات پايه اى و اجتماعى
جنبش ما و اشکال سازمانيابى و
شعارھا و تاکتيک ھا و غيره را
شامل ميشود و دسته دوم شرايطھا
و فرصتھاى ويژه اى است که
جنبش کمونيسم کارگرى ميتواند در
آن قرار بگيرد و به سمت قدرت
رود .آمادگى سياسى و فکرى و
سازمانى در ھر دو مورد حياتى
اند .انقالب کارگرى امرى آگاھانه
و سازمانيافته است ،رعد و برق در
آسمان بى ابر نيست ،محصول
ھيجانات پوپوليستى و برخورد
شھابى به زمين نيست ،افقى زنده
ميان طبقه کارگر است که بايد به
جنبشى سياسى و وسيع تبديل شود و
بتواند در جائى که ميتواند قدرت را
از چنگ بورژوازى دربياورد و
برنامه اش را اجرا کند.
حزب انقالب کارگرى نيز بايد

حزبى معطوف به اين اھداف
انقالبى و آگاھانه جنبش
کمونيستى طبقه کارگر باشد.
حزب انقالب کارگرى حزب
انقالب عليه کالپيتاليسم با پرچم
مارکسيسم است و بايد بتواند در
قلمرو سياست سراسرى به
انتخابى در جامعه تبديل شود.
بايد آلترناتيو معتبر طبقه کارگر
براى آزادى جامعه باشد .جنگ
برسر اين افق در خود جنبش
کارگرى و به اين اعتبار در کل
جامعه ،تحکيم و گسترش حزب
اين افق در متن اعتراضات
کارگرى و جدال عليه سرمايه
در جبھه ھاى متعدد مبارزه
طبقاتى ،ايجاد سازمانھاى توده
اى کارگران و باال بردن
مجموعه توان کمونيستى طبقه
کارگر ،و تبديل افق آزادى
خواھى کارگرى به افق ھر
جنبشى که تغييرى را مطالبه
ميکند ،اينھا خطوط کلى کار
ھستند.

ھمينطور دنياى امروز دنياى
بشدت متحولى است .مسائل
جھانى اند و جبھه ھا کشورى.
ھر تغيير و پيشروى طبقه کارگر
تاثيرات بالفصلش را در سير
مبارزه طبقاتى در ديگر کشورھا
بجاى خواھد گذاشت .تغييرات
سياسى ميتواند محصول تالش
تدريجى و روتين احزاب سياسى
و جنبشھاى اجتماعى نباشد.
ھميشه امکاناتى بوجود مى آيند
که جنبشھاى معينى را جلو مى
اندازند و يا فرصتھائى را براى
پيشروى فراھم ميکنند .بايد به
مبارزه طبقاتى زنده برخورد
کرد و قطبنماى نھائى را
فراموش نکرد .ھنوز کسى اعالم
نکرده است که سرمايه دارى از
بحران اخير نجات يافته است و
طبقه کارگر بايد دنبال کار و
زندگيش برود و ھنوز کسى
دلگرمى خاصى به وعده ھاى
مبارزه
ندارد.
بورژواھا
کارگرى عليه سرمايه دارى و
گسترش آن ميتواند افق انقالب
کارگرى و راه حل کمونيستى را
مجددا در ميان صدھا ميليون
کارگر و مردم فقر زده طرح
کند .ايران جدا از "دھکده
جھانى" نيست و سياست و جدال
طبقاتى در ايران نيز ھمينطور.

شماره ٩٧
ھمه اينھا ،يعنى امکانات و شرايط
مساعدى که براى پيشروى
کمونيسم کارگرى فراھم شدند ،به
ما ميگويد بايد در سطوح مختلف
آماده باشيم .بايد حزب را بعنوان
مھمترين ابزار مبارزه کمونيستى
در ھر کارخانه و محله کارگران و
مردم محروم تقويت کنيم .بايد
سياستھاى جنبش عمل مستقيم
کارگرى را بعنوان سنت اعتراض
راديکال کارگرى تقويت کنيم .بايد
به جنبش شورائى کارگرى و
مجمع عمومى و اعمال اراده
جمعى کارگران و سياست کنترل
کارگرى دامن بزنيم .بايد عليه
اھداف ضد کارگرى قاطعانه
بايستيم و صفوف کارگران را از
سم ناسيوناليسم و توھم به
سياستھاى دست راستى مصون
کنيم .بايد استقالل طبقاتى جنبش
مان را تقويت کنيم و سياستھاى
مستقل کارگرى و کمونيستى را در
ھر قلمرو جدال سياسى طرح کنيم.
بايد براى عروج و تبديل شدن به
يک جنبش وسيع در متن امکانات
و شرايط مساعد دنياى امروز
تالش کنيم.

کمونيسم برسر مبارزه اقتصادى تا
رھائى اقتصادى است .جنبش ما
ھر روز بر سر معيشت و حق و
رفاه و تشکل و آزادى بيان و ابراز
وجود ميجنگد و براى نفى ريشه
تمام اين مصائب تالش ميکند .از
حضور گسترده و آگاھانه و نقشه
مند در مبارزات اقتصادى
کارگرى تا تقويت و متشکل کردن
گرايش سوسياليستى و کمونيستى
طبقه کارگر ،از مبارزه عليه فقر
فالکت و دفاع از کار و امنيت
شغلى تا اعمال سياست کنترل
کارگرى ،از ايستگاھھاى سياسى
که ميتوان امکان سازماندھى و
بروز اراده و ابتکارات انقالبى
طبقه را به واقعيت تبديل کرد تا
خلع يد سياسى و اقتصادى از
بورژوازى ،در يک تصوير کلى
سياست کمونيسم کارگرى است.
مسئله اساسى اينست که جامعيت
افق کمونيستى کارگرى بر ھر
لحظه مبارزه ما حاضر باشد .اين
راه پيشروى است.

آذر ماجدی :سازماندھی يک
انقالب کارگری
صفحه ٩

صفحه ٩
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کارگران کمونيست و اول
ماه مه ...
بغير از شرايط اجتماعی –
سياسی ای که يک انقالب بر متن
آن امکان شکل گيری دارد ،نياز
به يک حزب کمونيستی کارگری
دارد که قادر است بخش قابل
مالحظه ای از طبقه کارگر را
سازمان دھد .حزبی که ميتواند
بخش قابل مالحظه ای از جامعه
را به امر رھبری خود متقاعد و
متمايل کند .اين يک استراتژی
عمومی برای سازماندھی يک
انقالب کارگری و پيروزی
مبارزه طبقاتی عليه بورژوازی
است .در ايران در شرايط حاضر
چنين حزبی وجود دارد ،اما
ضرباتی که جنبش کمونيسم
کارگری طی چند سال اخير
متحمل شده است ،فعاليت ما را
بسيار مشکل ساخته است .در
جھت اتخاذ اين استراتژی
معضالت و کمبودھای مھمی در
مقابل فعاليت ما بعنوان يک حزب
سياسی کمونيستی وجود دارد.
تالش برای تقويت و رشد حزب
يکی از مسائل اساسی پيشاروی
ما است .گسترش نفوذ حزب در
ميان طبقه کارگر و جامعه علی
العموم يک ھدف اصلی ما را
تشکيل ميدھد.

مشکالت متعددی در عرصه
اجتماعی در مقابل فعاليت ما
موجود است .اما بايد گفت که
مھمترين معضالت را در وھله
اول بايد در غيبت سازمانيابی
درون طبقه کارگر جستجو کرد.
امر سازمانيابی طبقه کارگر
مھمترين مساله پيشاروی ما است.
سازمانيابی توده ای و حزبی طبقه
يک معضل اصلی و کليدی است.
طبقه کارگر در ايران با تھاجم
خشن و وحشيانه بورژوازی
مواجه است .فقر و گرسنگی
جامعه را به زانو درآورده است.
شرايط کار طبقه کارگر بی
شباھت به شرايط برده داری
نيست .مبارزه تحت چنين
شرايطی بسيار سخت و پيچيده
است .بويژه آنکه طبقه کارگر از

تشکالت خود محروم است .ايجاد
تشکالت توده ای طبقه کارگر و
سازماندھی کارگران در اين
تشکالت مھمترين عرصه مبارزاتی
طبقه کارگر است .لذا مبارزه برای
گسترش مجامع عمومی و ايجاد
شوراھای کارگری يکی از وظائف
مھم پيشاروی ما است .در عين حال
تالش برای جلب و جذب رھبران
عملی و کارگران راديکال
سوسياليست به حزب نيز از اھميتی
بسياری برخوردار است.

علی جوادی :بنظرم به سه مساله
حياتی در تحوالت حاضر ايران بايد
اشاره کرد که ميتوانند نقشی تعيين
کننده در پيشبرد امر انقالب
کارگری داشته باشند -١ .تشکل
حزبی طبقه کارگر -٢ ،تشکل ھای
توده ای طبقه کارگر و باالخره -٣
نقش و جايگاه طبقه کارگر در
جنبش توده ھای مردم برای
سرنگونی .در اين جا به اشاره ای
مختصر پيرامون ھر کدام ميتوان
بسنده کرد .توضيح ھمه جانبه تر را
بايد به زمان ديگری موکول کرد .

- ١بنظر من ھم طبقه کارگر بدون
تشکل حزبی اش نميتواند برای
تصرف قدرت سياسی خيز بردارد.
يکی از در افزوده ھای کمونيسم
منصور حکمت تاکيد و روشن
کردن اين ويژگی تالش طبقه
کارگر بود .تزھای حزب و قدرت
سياسی بيانگر اين مساله محوری
در تالش طبقه کارگر برای رھايی
است .در حال حاضر مساله ما
ساختن تحزب داخل کشوری
کمونيسم کارگری است .حاکم شدن
جريانات راست و پوپوليست بر
بخشھايی از حزب يکپارچه
کمونيسم کارگری مساله تحزب
کمونيسم کارگری را بار ديگر به
مساله اساسی و محوری کمونيسم و
طبقه کارگر برای ما تبديل کرده
است .از اين رو ساختن تحزب
کمونيسم کارگری ،ايجاد حزب
سياسی کارگران ،در داخل کشور

يک مساله محوری حزب ماست.
اما ساختن و شکل دادن به حزب
سياسی کارگران مستلزم تحزب
بخشيدن به گرايش راديکال -
سوسياليستی طبقه کارگر است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
زمانی ميتواند بخشھای پر سر و
صدا و تعيين کننده طبقه کارگر
را برای نبرد نھايی به ميدان
بکشاند که توانسته باشد به حزب
بخش قابل توجھی از فعالين
راديکال سوسياليست طبقه
کارگر تبديل شده باشد .بدون
تامين اين شرط طبقه کارگر و
حزبش قادر به ايفای نقش
تاريخی خود در بزير کشيدن
سرمايه و نظام اسالمی حاکم
نخواھند شد .
- ٢مساله ديگر درجه تشکل يابی
و اتحاد عمومی طبقه کارگر و
به عبارت ديگر قدرت عمل و
دامنه عملکرد تشکل ھای توده
ای طبقه کارگر است .تشکل
توده ای طبقه کارگر در کنار
تشکل حزبی طبقه کارگر يک
ابزار مھم و تعيين کننده در
جھت دادن و به ميدان کشاندن و
اعمال قدرت طبقه کارگر است.
تاکيد زيادی الزم نيست .ھر
درجه پيشروی طبقه کارگر ،ھر
درجه گسترش عمل طبقه
کارگر ،شرايط پيشروی عمومی
و نھايی طبقه کارگر را فراھم
ميکند .پيشروی ما درعين حال
به درجات زيادی محصول
قدرتمند شدن صفوف عمومی
طبقه مان در جامعه است .يک
ضعف تاريخی طبقه ما ضعف
تشکالت توده ای طبقه مان
است .يک سياست ھميشگی
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طبقه حاکمه سرکوب مستمر و دائم
طبقه کارگر است .خصلت
سرکوبگری وحشيانه طبقه حاکم
عامل اصلی چنين موقعيتی است.
بر اين معضل بايد فائق آمد .راه
اندازی مجامع عمومی کارگری،
روتين کردن اين مجامع عمومی،
مرتبط کردن آنھا با ھم ،ايجاد
شوراھای کارگری ،گامھای تعيين
کننده ای در اين راستا است .
- ٣و باالخره بايد به مساله
چگونگی تصرف قدرت سياسی
در جامعه اشاره کرد .جامعه ايران
دستخوش تحوالت عميق و ھمه
جانبه ای است .رژيم اسالمی در
بن بستی العالج قرار دارد .مساله
قدرت سياسی در جامعه باز است.
يک وجه اساسی اعتراضات
جامعه بر سر بود و نبود رژيم
اسالمی است .رژيم اسالمی در
مقابل کارگر و مردمی قرار دارد
که حکم به سرنگونی اش داده اند.
اين مساله ويژگی ھای خاصی به
تصرف قدرت سياسی توسط طبقه
کارگر می بخشد .طبقه کارگر
برای خيز برداشتن به قدرت بايد
در راس اين اعتراض اجتماعی
توده ھای مردم سرنگونی طلب
قرار گيرد" .نه" کارگر کمونيست
به وضعيت موجود بايد به "نه"
جامعه تبديل شود .قرار گرفتن
کارگر در راس اعتراضات
سرنگونه طلبانه جامعه يک شرط
اساسی پيروزی جامعه در بزير
کشيدن نظام اسالمی و درھم
کوبيدن بنيادھای اقتصادی سرمايه
داری است .تامين اين شرايط
وظيفه حياتی حزب اتحاد کمونيسم
کارگری است *.

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!

صفحه ١٠

يک دنياى بھتر

گفتگو با آذر ماجدى در باره
کنفرانس بين المللى سکوالر در پاريس
يک دنياى بھتر :دومين کنفرانس
بين المللى در باره سکوالريسم در
پاريس در اوائل آوريل برگزار
شد .شما از سخنرانان اين
کنفرانس بوديد .مھمترين مسائل
مطرح در اين کنفرانس چه بودند؟
اين کنفرانس چه اھداف متمايزى
را راجع به تحقق سکوالريسم
دنبال ميکند؟ دراين راستا چه
برنامه ھاى ديگرى در دستور
است؟
آذر ماجدى :فرانسه مھد تولد
سکوالريسم ميليتانت است .اولين
کنفرانس بين المللی الئيک
)سکوالر( در فوريه  2007در
پاريس برگزار شد .من در اين
کنفرانس نيز شرکت داشتم .در
انتھای کنفرانس يک دفتر بين
المللی برای سکوالريسم تشکيل
شد .اين دفتر چندان فعال نبود.
شايد از اين رو که جنبش سکوالر
در فرانسه پس از اين کنفرانس
دچار اختالف و تشنج شد .خيلی
سريع پس از اين کنفرانس در
جنبش سکوالر فرانسه انشعابی
رخ داد .بنظر من اين انشعاب از
اين رو که تفاوت ھای گرايشات
متفاوت در جنبش سکوالر در
سطح بين المللی و مناسبات اين
گرايشات با دو قطب تروريسم را
عيان ميکند ،حائز اھميت است.
اما پيش از پرداختن به اين مساله
يک رجوع کوتاه به تاريخ
ضروری است.
با يورش جنبش ھا و دستگاه
سازمانيافته مذھب به آزادی ھای
فردی و مدنی ،به حقوق و
موقعيت زنان و به علم و آموزش
و پرورش ،جنبش سکوالر حيات
جديدی يافت .اکنون نه تنھا در
اروپا و در کشورھای غربی،
بلکه در کل جھان تالش ھای
سکوالر را برای عقب زدن
دستگاه مذھب و کوتاه کردن
دست دستگاه مذھبی از دولت و
زندگی اجتماعی شاھد ھستيم .اين

جنبش بويژه پس از  11سپتامبر
 2001فعال شد .اين دور از جنبش
سکوالر بر اسالم و اسالم سياسی
بعنوان خطرناک ترين دشمن
جوامع سکوالر ،حقوق زن ،آزادی
ھای مدنی و علم و آگاھی تمرکز
کرده است.
طی سه دھه اخير ،عمدتا در نتيجه
تالش ھای دولت ھای غربی در
دوران جنگ سرد ،اسالم سياسی به
يک جنبش بسيار قوی در
خاورميانه بدل شده است .تحرکات
دولت آمريکا در افغانستان در شکل
دادن به جريان مجاھدين و حمايت
کامل مالی ،معنوی و استراتژيک
از آن عليه شوروی و سپس نقش
کثيف آن در ايران در جھت علم
کردن خمينی در مقابل خطر چپ
در سال  1357اسالم سياسی را به
يک جريان بسيار خطرناک و قوی
بدل کرد.
غرب تا زمانيکه جنايات اين جنبش
سياه و ارتجاعی به خاورميانه و
آفريقای شمالی محدود ميشد ،توجه
چندانی به اين ھيوال و قربانيان آن
نداشت .جنايات وحشيانه طالبان در
افغانستان ،کشتار و قتل عام
کمونيست ھا ،آزاديخواھان و
مخالفين رژيم اسالمی در ايران،
نفوذ اين جنبش در سومالی و
سودان و به ويرانی کشيدن اين دو
جامعه و ترور مخالفين اسالميست
ھا در الجزاير عمال زير سبيلی رد
ميشد .رسانه ھای غربی عالقه و
توجه ای به افشای اين جنايات
نداشتند .آکادميھا در غرب در تالش
برای موجه جلوه دادن معامالت
دولت ھای غربی با اسالم سياسی
مقوله راسيستی و ارتجاعی نسبيت
فرھنگی را علم کردند .تالش ھای
ما فعالين کمونيست کارگری ايران
برای افشای اين جنبش و جنايات آن
با سکوت روبرو ميشد.
يورش اسالميست ھا به آمريکا اين

شرايط را تغيير داد .بالفاصله
فيلم ھای سرکوب و کشتار زنان
در افغانستان از آرشيوھای
رسانه ھای غربی بيرون کشيده
شد .سرکوب زنان تحت حاکميت
اسالميستھا بعنوان يک مساله
مھم در صدر تبليغات دولت
آمريکا و رسانه ھای جيره خوار
آن قرار گرفت .الرا بوش،
ھمسر جرج بوش به امر "آزادی
زنان افغان" عالقمند شد .اين
شرايط کامال دو لبه بود .فضا
برای افشای جنايات اسالميست
ھا در خاورميانه و آفريقای
شمالی باز و مھيا شد .کسانی که
تا مدتی پيش ما کمونيست ھای
کارگری و مبازه پيگير و
راديکالمان عليه اسالم سياسی و
رژيم اسالمی را ناديده
ميگرفتند ،به يکباره به فعاليت
ھای ما عالقه و توجه نشان
دادند .کمونيسم کارگری نقش
بسيار مھمی در بی اعتبار کردن
تز ارتجاعی نسبيت فرھنگی
داشته است .فعاليت ھای ما در
افشای اسالم سياسی بسيار تعيين
کننده بوده است .ما نقش مھمی
در افشای مماشات بورژوازی
غرب با اسالم سياسی داشته ايم.
اينھا دستاوردھای مھم جنبش ما
است .از اين رو است که اکنون
ما در پيشاپيش جنبش بين المللی
سکوالر قرار گرفته ايم.
اما طی اين چند سال اين جنبش
سکوالر بتدريج به دو گرايش
کامال متمايز تقسيم شده است.
يک گرايش ،سکوالريسم را در
خدمت ايزوله کردن دستگاه و
جنبش ھای مذھبی ،مبارزه برای
يک جامعه آزاد تر و برابر تر و
عليه راسيسم می بيند .گرايش
ديگر از ھمان ابتدا عمال فقط
عليه اسالميست ھا و اسالم
سياسی متمرکز شد و در اين
جدال کامال در کنار قطب
تروريسم دولتی آمريکا و
اسرائيل قرار گرفت .آمريکا و
اسرائيل بر اين گرايش سرمايه
گذاری کردند و کامال از آن بھره
جستند .اين گرايش رسما يا عمال
از حمله آمريکا به عراق حمايت
کرد .به مبلغ آتشين "جنگ عليه
ترور" بوش بدل شد .و از تھاجم
و جنايات اسرائيل عليه فلسطين
به بھانه مقابله با حماس دفاع
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کرد .اين پرونده شرمناک اين
گرايش در جنگ خونين تروريست
ھا است.
يکی از چھره ھای بسيار سرشناس
اين گرايش ،کريستوفر ھيچينز ،که
عليه مذھب و در دفاع از آته ئيسم
کتاب نوشته است از مدافعين جنگ
عليه عراق بود .او حتی تا زمانيکه
"واتربوردينگ" را روی خود او
آزمايش نکرده بودند ،اعالم ميکرد
که "واتر بوردينگ" شکنجه
نيست .آيان ھرسی علی که بخاطر
افشای ماھيت زن ستيز اسالم
معروف شد ،به استخدام "آمريکن
انترپرايز" سازمان استراتزيک
نئوکنسرواتيسم در آمريکا درآمده
است .وفا سلطان ،روانشناس
آمريکائی متولد سوريه که افشا
گری ھای جسورانه اش عليه
اسالم بسيار معروف شده است،
در کنفرانس ھای سازمانيافته
توسط مدافعين تروريسم دولتی در
کنار افراد بلند پايه سازمان سيا
سخنرانی ميکند .متاسفانه يارکشی
تروريسم دولتی در جنبش سکوالر
و عليه اسالم سياسی به ھمين
نمونه ھا ختم نميشود .سازمان
اکس مسلم که توسط بخشی از
رھبری حزب کمونيست کارگری
بنيان گذاشته شده و عمال به بخش
مھمی از اين حزب بدل شده است،
کامال در خدمت اين گرايش قرار
گرفته است.
با تحليل اين روند متوجه ميشويم
که توقف رشد گرايش راست
درون جنبش سکوالر امر مھمی
است .ما ،کمونيست کارگری ھای
حکمتی ،در تالش برای شکل دادن
به قطب سوم و مقابله با ھر دو
قطب تروريسم ،يک جدال و جدل
مھمی را عليه
صفحه ١١

يک دنياى بھتر

صفحه ١١

گفتگو با آذر ماجدى در باره
کنفرانس بين المللى سکوالر در
پاريس...
گرايش راست درون جنبش
سکوالر آغاز کرده ايم .در دو سه
سال اخير ،من در کنفرانس ھای
بسياری در دفاع از سکوالريسم
شرکت کرده ام .در کليه اين
کنفرانس ھا ضمن نقد و افشای
اسالم سياسی ،کوشيده ام تحليل
درخشان منصور حکمت از دنيا
پس از  11سپتامبر را مطرح کنم
و حاضرين را به اتخاذ يک
موضع قاطع عليه ھر دو قطب
تروريستی و پيوستن به قطب
سوم تشويق و ترغيب کنم .اين
فراخوان در برخی کنفرانس ھا با
اقبال بيشتری از کنفرانس ھای
ديگر روبرو شده است.
در کنفرانس اخير در پاريس نيز
من عمال ھمين کار را انجام دادم.
البته اين بار کوشيدم که تحليل
خالصه ای از انشقاق در جنبش
سکوالر ارائه دھم و حاضرين و
سازمان دھندگان را به اعالم
موضع صريح عليه ھر دو قطب
تروريستی و محکوميت اين
گرايش فرا خواندم .ھدف اين
کنفرانس پيگيری خطی بود که در
کنفرانس  2007آغاز شده بود .اما
از آنجايی که از نظر
سازماندھندگان کنفرانس يک
تفاوت ماھوی آنھا با جريان ديگر
بر سر مقوله راسيسم است،
روشن بود که پس از انشعاب در
جنبش سکوالر ،اين کنفرانس بر
جنبه مبارزه ضد راسيستی تاکيد
بيشتری گذاشته است .تحليل
سازماندھندگان بر اين استوار
منشعب
بخش
که
است
سکوالريسم در فرانسه عمال به
يک مبارزه راسيستی عليه
مسلمانان دامن ميزند .آنھا اين
روند را خطرناک ارزيابی ميکنند
و قصد دارند خط خود را کامال
از آنھا متمايز کنند.
فرانسه بيشترين جمعيت منتسب
به مسلمان در اروپا را داراست.
ضمنا راسيسم يکی از مسائل مھم

اجتماعی -سياسی در اين کشور
محسوب ميشود .گتوھای مھاجر
نشين که دربرگيرنده "مھاجرين"
نسل دوم و سوم از آفريقای شمالی
نيز ھست ،کانون تشنج و يک آتش
زير خاکستر اجتماعی است که ھر
آن ميتواند منفجر شود .دو سه سال
پيش ما شاھد يکی از اين انفجار ھا
بوديم .لذا از نظر سازماندھندگان
اين کنفرانس ،مبارزه عليه راسيسم
و تالش برای زدن يک پل مترقی و
برابری طلبانه ميان اين گتوھا و
بخش "بستر اصلی" جامعه فرانسه
امری کامال ضروری است .يافتن
راھی برای ايجاد يک پيوند ميان
اين دو بخش از جامعه ،بدون
مماشات با اسالميست ھا و تضعيف
الئيسيته ھدف اين جريان است.
حتی اگر اين رسما در پالتفرم
کنفرانس اعالم نشده باشد ،ضمن
صحبت با سازماندھندگان کنفرانس
متوجه ميشويد که اين مھمترين
مساله و مشغوليت ذھنی آنھا است.
اينھا ميکوشند يک جنبش سکوالر
با توجه به حقوق برابر انسانی و
مبارزه عليه راسيسم که در فرانسه
يکی از جبھه ھای مھم مبارزه
اجتماعی ،سياسی و اقتصادی است،
سازمان دھند .در صحبت ھای
حاشيه کنفرانس قرار گذاشتيم که در
عليه سکوالريسم راست با يکديگر
ھمکاری کنيم.
يک دنياى بھتر :سخنرانى شما
مقدارى با جنجال در جلسه مواجه
شده است و اخبار آن توسط فعالين
در کشورھاى مختلف شنيده ميشود.
مسئله برسر چه بود؟ چه قطب
بندبھاى سياسى دراين کنفرانس و
در جنبش سکوالريستى موجوداند؟
آذر ماجدى :تيتر سخنرانی من
راست در تقابل با چپ در جنبش
سکوالر بود .ھمانگونه که در پاسخ
به سوال باال طرح کردم ،من در
اين سخنرانی بطور فشرده تحليلی
از انشقاق درون جنبش سکوالر
ارائه دادم و اعالم کردم که دو

گرايش اصلی در اين جنبش قابل
تمايز است که يکی به راست و
ديگری به چپ تعلق دارد .سپس
گفتم که گرايش راست در جنگ
تروريست ھا در کنار آمريکا و
اسرائيل ايستاده است و رسما يا
عمال از اين قطب دفاع کرده
است .اين نظر با اعتراض دو
سه نفر در ميان حدود  300نفر
حاضر در جلسه روبرو شد .اين
دو سه نفر کوشيدند که با ايجاد
اغتشاش و اعالم اينکه وقت
سخنرانی تمام شده است،
سخنرانی من را قطع کنند .من
نيز در پاسخ به آنھا گفتم که
مساله وقت بھانه است و علت
اين اغتشاش مخالفت با موضعی
است که من ابراز کرده ام .اين
گفته با کف زدن حضار روبرو
شد.
سازماندھندگان از اين اتفاق
ابراز ناراحتی و از من عذر
خواھی کردند .به آنھا نيز گفتم
که سخنرانی من نکات بحث
برانگيزی را مطرح ميکرد و در
يک چنين جمعی انتظار چنين
واکنشی را داشتم و خوشحالم که
سخنرانی ام موثر واقع شده و
عمال به خال زده است .آنھا با
تحليل من اعالم توافق کردند،
خواھان ھمکاری بيشتر شدند و
در پايان ،مصاحبه کوتاه
ويدئويی با من انجام دادند .در
اين مصاحبه سوالی را که
معضل اصلی شان است از من
پرسيدند .گفتند که "شما بسيار
راديکال عليه اسالم سياسی
مبارزه ميکنيد ولی عليه
مسلمانان نيستيد ،لطفا در اين
مورد توضيح دھيد ".من نيز در
پاسخ گفتم که من نه تنھا عليه
اسالم سياسی که عليه اسالم ھم
ھستم و در نقد و افشای ھر دو
مبارزه ميکنم .اما بنظر من
مسلمانان علی العموم خود
قربانی اين جنبش ھستند .و اعالم
کردم که چنين برخوردی به
مسلمانان يک برخورد راسيستی
است.
يک دنياى بھتر :بعد از شکست
و حاشيه اى شدن راست افراطى
و ديدگاھھاى منتج از آن و روند
دى سکوالريزه کردن جوامع

شماره ٩٧
غربى ،بنظر ميرسد بازگشت به
سکوالريسم روز به روز قويتر
ميشود .چشم انداز پيشروى اين
جنبش از نظر شما کدامست؟ آيا
طرح روشنى وجود دارد که اين
جنبش را از سياستھا و تحرکات
دولتى متمايز کند؟
آذر ماجدى :ھمانطور که در پاسخ
به سوال اول طرح کردم در
واکنش به رشد جنبش ھای مذھبی
و نقش دستگاه مذھبی در حاکميت
دولتی پس از سقوط شوروی و
بقدرت رسيدن اسالميست ھا در
ايران ،از اواخر دھه نود و بويژه
پس از سپتامبر  2001جنبش
سکوالر ابتدا در غرب و اکنون در
کشورھای ديگر جھان رشد و
سازمان يافته است .اين يک
تحرک مثبت به نفع مدنيت ،ترقی
خواھی و آزاديخواھی است .ما
نقش مخرب و جنايتکارانه
اسالميست ھا و اسالم سياسی را
از نزديک تجربه کرده ايم .آشنايی
با فعالين از کشورھای اروپای
شرقی ،و ساير کشورھای تحت
حاکميت کليسای کاتوليک چشمان
مرا به نقش مخرب و مافيايی
کليسای کاتوليک و کليسای
ارتودوکس گشود .ھمچنين مذھب
يھوديت در اسرائيل و در محيط
ھای يھودی بويژه در سرکوب
زنان و کودکان ،در آزار جنسی
کودکان و در تحميق انسان ھايی
که به مذھب يھود منتسب ھستند
واقعا اسفناک و وحشتناک است.
ما بدرست عمدتا بر اسالم سياسی
و افشای اسالم تمرکز و تاکيد
داشته ايم .بايد توجه کنيم که در
چند سال اخير در نبرد ميان
تروريست ھا ،تروريسم دولتی در
تالش برای تامين حاکميت
بالمنازع و قلدر منشانه خود ،و در
جنگ با اسالم سياسی برای
رسيدن به يک نقطه تعادل جديد با
اين جنبش سياه ،بخشی از افراد و
جريانات ضد مذھبی يا سکوالر که
در کشورھای تحت اسالم زندگی
ميکنند يا اصل شان به آن کشورھا
برميگردد را حول اھداف
ميليتاريستی و قلدر منشانه خود
سازمان داده است .از آن سوی
بخشی از جريانات چپ يا "ضد
امپرياليست" در
صفحه ١٢
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صفحه ١٢

گفتگو با آذر ماجدى در باره
کنفرانس بين المللى سکوالر در
پاريس...
مقابله با آمريکا با اسالميست ھا
ھم کمپ شده اند و از جريانات
ارتجاعی چون رژيم اسالمی،
حماس و حزب ﷲ دفاع ميکنند.
بعالوه ،بسياری از شھروندان
جوامع خاورميانه )بغير از ايران(
و آفريقای شمالی ،بخاطر خشم از
تجاوزگری ھای آمريکا و
اسرائيل ،بدنبال حمله و اشغال
عراق ،حمله به لبنان و تشديد
سرکوب و جنايات اسرائيل عليه
فلسطينی ھا ،بعلت نديدن آلترناتيو
سوم و بر مبنای تز عاميانه
"دشمن دشمن من ،دوست من
است" در کنار جريان اسالمی
قرار گرفته اند.
در اين ميان نقش ما ،بعنوان
نمايندگان کمونيسم کارگری
منصور حکمت ،بسيار تعيين
کننده و اساسی است .تحليل و
تزھای منصور حکمت در "دنيا
پس از يازده سپتامبر" راھگشای
ما در اين نبرد است .منصور
حکمت بسيار تيزبين و با بصيرت
چشمگيری توانست جبھه اصلی
نبرد بين المللی را پس از يازده
سپتامبر تشخيص داده و تحليل
کند .او با يک تحليل عميق
مارکسيستی جدال ھا و تضاد ھای
اين دنيا را تبيين کرد .تاکيد ما بر
اين تحليل و پيگيری تزھای ارائه
شده در آن ما را از انحراف و
افتادن به دام ھر يک از اين دو
قطب مصون داشته است .ما
توانسته ايم به شکلی پيگير پرچم
قطب سوم ،قطب بشريت
آزاديخواه و متمدن را برافراشته
نگاه داريم .تاثير اين فعاليت مان
را ھم داريم مشاھده ميکنيم.
استقبال گرايش چپ جنبش
سکوالر از ما و بحث ھايمان از
يک سو و حمله تند و ھيستريک
وزارت امور خارجه اسرائيل از
سوی ديگر گواھی است بر
درستی و اصولی بودن سياست
ھای ما.

ممکن است اين بحث مطرح شود
که ما بعنوان يک حزب کمونيست
ضرورتی ندارد در جنبش الئيک
نيرو و انرژی صرف کنيم .الئيسيته
تنھا يکی از خواست ھای ما است.
حتی در عرصه سياسی سکوالريسم
برای ما يک خواست حداقل است.
ما خواھان مذھب زدايی ھستيم .ما
برای سوسياليسم و سرنگونی
سرمايه داری مبارزه ميکنيم .تثبيت
سکوالريسم يک بخش کوچک از
خواست ھای پايه ای ما است .پس
آيا نبايد بجای صرف نيرو در اين
جنبش بر باصطالح مبارزه
"کمونيستی" مان متمرکز شويم؟ آيا
صرف اين انرژی بھا دادن بيش از
حد به اين جنبش نيست؟
اينھا ھمگی بنظر من سواالتی مھم
و معتبر است و بايد به آنھا پاسخ
گفت .پاسخ من به اين سواالت ھم
آری و ھم نه است .سکوالريسم يک
خواست سياسی حزب ما است.
بقول منصور حکمت توقع زيادی
ھم نميتوان از سکوالريسم داشت.
چراکه سکوالريسم در راديکال
ترين شکل آن که بنظر من در
جامعه فرانسه پياده شده است )و
بعضا در ادبيات سکوالر اين سيستم
را الئيک ميخوانند و از
سکوالريسم تفکيک ميکنند( بمعنای
جدايی دين از دولت ،از آموزش و
پرورش و ھويت فردی شھروندان
جامعه و انتقال مذھب به عرصه
است.
خصوصی
زندگی
سکوالريسم قرار نيست تمام
معضالت و بدبختی ھای مردم را
حل کند .در حاليکه ما کمونيست ايم
و خواھان سرنگونی نظام سرمايه
داری و برقراری سوسياليسم .برای
ما سکوالريسم يک شرط الزم ولی
ناکافی يک نظام آزاد است که به
آزادی ھای مدنی و فردی و به رشد
علم احترام ميگذارد.
اما موقعيت جنبش سکوالريست در
مبارزه طبقاتی در جھان امروز را
نميتوان صرفا از تعريف سياسی

سکوالريسم و جايگاه آن در
برنامه حزبی استنتاج کرد .اگر
قرار بود که ما صرفا از
مطالبات برنامه مان حرکت کنيم
و در مبارزه سياسی جايگاه ھر
فعاليت و مبارزه سياسی –
اجتماعی معين را از طريق
الصاق يک وزن برابر به تک
تک اين مطالبات و بدون در
نظر گرفتن شرايط سياسی –
اجتماعی ھر دوره ،تعيين کنيم،
آنگاه به کمونيست ھای کليشه ای
و "کتابی" تبديل ميشديم که
ھيچگاه تاثير چندانی در محيط
واقعی زندگی و در مبارزه
طبقاتی جاری در جامعه
نميداشتيم .منصور حکمت با
تشخيص درست و بموقع عرصه
ھای اصلی نبرد طبقاتی از سی
سال پيش ،عمال متد ديگری را
به ما نشان داده است و به ما
اجازه داده است که به کمونيست
ھای دخالتگر و پراتيک بدل
شويم .و موفق شويم که در ھر
دوره ای در مبارزه طبقاتی
جاری تاثير جدی داشته باشيم.
اين يک وجه مھم کمونيسم
کارگری منصور حکمت است.
بنظر من نگاھی به رفقای سابق
مان در ھر دو حزب موسوم به
کمونيسم کارگری و پراتيک چند
سال اخيرشان اين وجه مھم
کمونيسم پراتيک و راديکال
منصور حکمت را نشان ميدھد.
حزب موسوم به حکمتيست،
عليرغم نام فريبنده شان ،کامال
در عرصه سياست چه در ايران
و چه در عرصه بين المللی به
راست چرخيدند .در اينجا فقط به
يک نمونه از اين راست روی
ھايشان اشاره ميکنم .پس از
حمله آمريکا به عراق ،آنھا
مباحث دنيا پس از يازده سپتامبر
منصور حکمت را به کناری
گذاشتند و اعالم کردند که اين
تحليل و تزھا ديگر کھنه شده
است و قادر به توضيح دنيای
کنونی نيست .اينھا عمال در کنار
جريان اسالميست در نبرد دو
قطب قرار گرفتند .ھرچند که در
زندگی واقعی نقشی در اين
مبارزه نداشته و ندارند و
مواضع شان صرفا بر روی
کاغذ بوده است .البته اينھا در
اثر نقد ما فرمولبندی ھای

شماره ٩٧
موضعی خود را کمی تصحيح
کردند ،اما در تحليل نھايی ھمان
موضع را کمی رتوش شده ابراز
نموده اند.
از سوی ديگر ،آنچه که اکنون نام
حزب کمونيست کارگری را از آن
خود کرده است ،با گرايش به
سوی قطب ديگر در کنار و در
خدمت تروريسم دولتی قرار گرفته
است .يکی از جدال ھای ما تا
زمانيکه در آن حزب بوديم ،با اين
بخش ليدر شيپ بر سر ھمين
راست روی ھای عريان شان به
سوی آمريکا و اسرائيل بود *.با
خروج ما از حزب ،اين راست
روی بشکل سقوط آزاد و بالمانع
پيش رفته است .تشکيل سازمان
اکس مسلم و موضعگيری آنھا در
قبال فلسطين ،بويژه در رابطه با
جنگ اخير غزه ،اين راست روی
را کامال روشن و عيان کرده
است.
بنظر من ھمين نمونه ھا نشان
ميدھد که چقدر مھم و اساسی است
که ما پرچم قطب سوم را کماکان
برافراشته نگاه داريم .با حرکت از
اين تحليل و تبيين از دنيا ،بھتر
ميتوان نقش جنبش سکوالر را در
مبارزه طبقاتی جاری درک کرد.
اين جنبش صرفا جنبشی برای
تثبيت جدايی مذھب از دولت
نيست .اين جنبش به يکی از
مراکز اصلی مبارزه دو قطب
تروريست بدل شده است .مبارزه
اصلی سياسی – ايدئولوژيک دو
قطب تروريست در اين ميدان به
پيش ميرود .اسمش جنبش سکوالر
است ،اما اين نام تمام افق و
مبارزات درون اين جنبش را
توضيح نميدھد .اگر نقش اين
جنبش صرفا تثبيت يا عدم تثبيت
اصل جدايی دين از دولت بود ،ما
نيز وقت چندانی نمی بايست
صرف آن کنيم .اما بعلت ماھيت
ايدئولوژيکی ای که جنگ
تروريست ھا بخود گرفته است،
سکوالريسم به يک موضوع
اساسی در اين نبرد بدل شده است.
جالب اينجاست که ھر دو سوی
اين جنگ جرياناتی بشدت مذھبی
اند .اما تروريسم دولتی موفق شده
است از بخشی از اين جنبش
سربازگيری
صفحه ١٣

صفحه ١٣

گفتگو با آذر ماجدى
در باره
کنفرانس بين المللى
سکوالر در
پاريس...
کند .از آنسوی تروريسم اسالمی
موفق شده است در مبارزه با
دشمن بخش مھمی از جنبش عليه
امپرياليسم و قلدر منشی آمريکا و
مدافعين حق فلسطينيان را به
مقابله با جنبش سکوالر و بدفاع
از اسالم سياسی بکشاند .از اين
رو است که جايگاه جنبش
سکوالر در مبارزه طبقاتی جاری
بين المللی مھم و تعيين کننده
ميشود.
با حرکت از موقعيت اين جنبش
در بستر مبارزه طبقاتی بين
المللی است که بنظر من ،ما بايد
کماکان با تمام قوا در اين جنبش
حضور داشته باشيم و بکوشيم
جبھه بشريت متمدن ،انسان
دوست و آزاديخواه در اين جنبش
را تقويت کنيم .بايد بکوشيم
گرايش راست درون اين جنبش
را تضعيف و ايزوله کنيم .تجربه
شخصی من حاکی از آنست که با
توجه به گنجينيه تئوريک –
سياسی منصور حکمت ،اقناع اين
گرايش چپ به لزوم سازماندھی
قطب سوم و ايستادن در مقابل ھر
دو قطب تروريستی کار پيچيده
ای نيست .مباحث کمونيسم
کارگری و منصور حکمت با
استقبال و عالقه ويژه ای مواجه
ميشود .من اين را بارھا و بارھا
تجربه کرده ام.
* وزنه اين جدل آنچنان باال بود که
در پلنوم "معروف"  26که حميد
تقوايی با کمک رھبری فعلی حزب
يک حمله از پيش برنامه ريزی شده
عليه ما را سازمان داده بود ،با
تمسخر و ريشخند در اشاره به
اختالفات ميان رھبری گفته ميشد:
"فلسطين را رھا کن ،فکری بحال ما
کن".

يک دنياى بھتر
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سران جمھوری اسالمی به جرم جنايت عليه بشريت بايد محاکمه شوند!
عليه حضور جمھورى اسالمى در مالمو
ايرانيان آزاديخواه ،مخالفين جمھورى اسالمى!
سفارت رژيم اسالمى طی اطالعيه ای اعالم کرده است که ھيات "مامورين کنسولى" خود را در روزھاى 23
و  24آپريل به مالمو اعزام ميکند .قرار است تروريستھاى اسالمى در شھر مالمو در خانه مردم کاترينه لوند
واقع در  Celsiusgatan 31جمع شوند .
بدنبال تالش عوامل جمھورى اسالمى در روزھای  ١٧و  ١٨مارس براى حضور علنی در گوتنبرگ اين اقدام
دوم آنھا در شھر مالمو است .در گوتنبرگ با و تالش و عکس العمل ما و جريانات سياسى اپوزيسيون شکست
خوردند .بايد ھمين نتيجه را در مالمو بگيرند .عليه تحرک جمھورى اسالمى و تالش براى حضور علنى زير
پوشش "خدمات کنسولى" واکنش نشان دھيد .شھر را حول مبارزه با جمھورى اسالمى قطبى کنيد .اجازه ندھيد
در "خانه مردم" تروريستھا و فاشيستھا و ماموران حکگومت آپارتايد اسالمى جمع شوند .اجازه ندھيد بساط
جاسوسى عليه فعالين سياسى زير اين نام پھن شود .
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ،مردم آزاديخواه شھر مالمو را به آمادگى و حضور يکپارچه عليه تالش
جمھورى اسالمى براى حضور علنى دعوت ميکند .سياست ما جمع کردن بساط جمھورى اسالمى در خارج
کشور است .
مرگ بر جمھورى اسالمى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – واحد سوئد  21آپريل 2009

جھان بيش از ھر زمان نيازمند راه حل ديگری است!
جھانى آزاد و کمونيستى بايد ساخت!
نظام سرمايه داری مسبب فقر و فالکت و عامل بقاء کليه مصائب گريبانگير انسان امروز است .بحران عميق
اقتصادى با سرعتى باور نکردنى ارتش عظيم بيکارى را گسترده تر ميکند.
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 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.
تاريخ 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 .دوران تعرض مارکسيستی و
کمونيستی کارگر در سطح جھانی به نظام سرمايه داری فرا رسيده است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری – واحد گوتنبرگ ،اول مه را به طبقه کارگر جھانی و بشريت طرفدار آزادى و
برابرى تبريک ميگويد .ما ھمگان را به شرکت در مراسم روز جھانى کارگر در گوتنبرگ دعوت ميکنيم.

مرگ بر سرمايه داری! زنده باد انقالب کارگرى!
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صفحه ١۴

يک دنياى بھتر

شماره ٩٧

ھيات داير پاسخ ميدھد:
تومار عليه تالش اسالميھا ،اتھام پراکنى به فعالين اپوزيسيون
على جوادى ،سياوش دانشور
يک دنيای بھتر :اخيرا بمنظور
مقابله با تالش دولتھای اسالمی
در سازمان ملل برای اعمال
ممنوعيت و محدود کردن نقد
مذھب تحت لوای "توھين به
مذھب" ،طوماری در برخی
محافل در چرخش است .خطاب
اين طومار به نمايندگان دولتھا در
سازمان ملل است .درخواستش از
اين دولتھاست که در مقابل اين
اليحه که در کميسيون حقوق بشر
سازمان ملل تصويب شده است،
بايستند .حزب اين طومار را
امضا نکرد .داليل ھيات داير در
اين زمينه کدامند؟ راه حل حزب
چيست؟

علی جوادی :ما مخالف سر
پيشنھادی
قطعنامه
سخت
سازمانھای اسالمی در سازمان
ملل ھستيم .اما با روش سياسی
مندرج در طومار مورد نظر ھم
موافق نيستيم .اجازه دھيد بيشتر
توضيح دھم.

قطعنامه مورد نظر اقدامی آشکار
در ضديت با آزادی بيان و عقيده
و بخشی از سازش "غرب" با
دستگاه کٽيف اسالم و اسالم
سياسی است .حزب اتحاد
کمونيسم کارگری اولين جريانی
بود که در سال گذشته زمانيکه
اين قطعنامه فوق ارتجاعی در
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل
مطرح شد در مقابل آن موضع
گيری کرد و تمامی نيروھای
آزاديخواه و برابری طلب و
سکوالر و ضد مذھب را به يک
مبارزه جدی عليه اين اقدام
فراخواند .ما گفتيم که ما مدافع و
پرچمدار آزادی بی قيد و شرط
بيان در جامعه ھستيم .نقد مذھب
يکی از ارکان اوليه آزادی بيان
در جامعه است .ھيچ قلمرو و
حوزه ای در جامعه نميتواند خود
را تحت لوای "مقدسات" ملی و
مذھبی از نقد مصون بدارد .نقد
مذھب ،کاريکاتور کردن مذھب،

"توھين" نيست .عين آزادی بيان
است .برعکس نفس وجود مذھب
در قرن بيست و يکم ،شرم آور
وعين توھين به علم و آگاھی و
شعور انسان است .ما اعالم کرديم
که از نقطه نظر ما ما مذھب ،ھر
نوع مذھبی ،يک جريان فکری و
اجتماعی فی نفسه تبعيض آميز،
خرافی و مغاير با آزادی و
شکوفايی و خالقيت انسان است.
مذھب ،حتی بعنوان امر
خصوصی افراد ،سد راه رھايی و
شکوفايی و اعتالی انسان است.
عالوه بر اين دستگاه مذھب يک
سازمان عظيم جنايی ،بخشی از
شبکه آدمکشی ،قتل و شکنجه و
انسان ستيزی است .مذھب يک
صنعت مافيايی کنترل نشده است.
بايد تحت کنترل جامعه قرار گيرد.
مردم را بايد از تعرض دستگاه
مذھب مصون داشت .مبارزه عليه
دستگاه مذھب و مبانی فکری و
سياسی آن يک رکن حياتی مبارزه
برای رھايی ھمه جانبه انسان از
چنگال خرافات و تعصبات
جاھالنه و عقب مانده است.
ھمانگونه که جامعه بخشی از
انرژی و امکانات خود را صرف
مبارزه عليه بيسوادی ،زن ستيزی،
نژاد پرستی يا مبارزه بمنظور
ريشه کن کردن انواع بيماريھا و
باليای طبيعی ميکند ،بخشی از
امکانات خود را نيز بايد صرف
مبارزه با دستگاه و صنعت مذھب،
مذھب زدايی ،کند .ما اين قعطنامه
شورای حقوق بشر سازمان ملل را
قاطعانه محکوم کرديم و خواھان
گسترده ترين مبارزه عليه اسالم،
مذھب و دستگاه کٽيف مذھب
شديم .ما در عين حال تاکيد کرديم
که آزادی ھای بی قيد و شرط
فردی و مدنی تنھا در جامعه ای
ميتواند متحقق شود که خود آزاد
باشد .تحقق آزاديھای سياسی ھمه
جانبه و گسترده و بی قيد و شرط
امر حزب اتحاد کمونيسم کارگری
است .انقالب کارگری با از ميان
بردن انقياد طبقاتی و اقتصادی
انسانھا ،مبشر گسترده ترين
آزاديھا و امکانات ابراز وجود فرد
در قلمروھای مختلف زندگی است .

اما آنچه در اين طومار آمده است
به لحاظ روش مبارزاتی مورد
تائيد ما نيست .ما خواستھای خود
را از دولتھای متشکل در
سازمان ملل طلب نميکنيم .تالش
ميکنيم با اعمال فشار از پائين بر
اين دولتھا و با به ميدان کشيدن
بشريت متمدن و آزاديخواه به
مقابله با قوانين و مقررات و
مجموعه فکری و سياسی شان
برخيزيم .اين راه حل جنبش
ماست .بعالوه مواضع سياسی
مندرج در اين طومار بيانگر
توھمی عميق به نقش دولتھای
غربی در مقابله با مذھب و
مذھب اسالم است .در چند دھه
اخير ما شاھد بوديم که دولتھای
بورژوايی نه تنھا ھر گونه پرچم
مقابله با مذھب و خرافه را بر
زمين گذاشته اند بلکه طی
پروسه ای عنصر مذھب را ھر
چه بيشتر در دستگاه دولتی چه
در غرب و چه در ساير نقاط
جھان وارد کرده اند .به آن اتکاء
کرده اند و شالوده ھای حکومتی
خود و نيروھای اردوی خود را
بر آن استوار کرده اند .نگاھی به
دولتھايی که در دوران اخير با
کمک دولتھای غربی شکل
گرفته اند ،دولت اسالمی در
افغانستان وعراق ،نشاندھنده
نقش ارتجاعی اين دولتھا در
ھمدستی و سازماندھی با دولتھا
و جريانات اسالمی است .ٽالٽا
در دوران پس از يازده سپتامبر
ما شاھد تقابل دو اردوی
ارتجاعی در سطح جھانی
ھستيم .يک رکن اين کشمکش
جدال دستگاه مذاھب رسمی
جھان در اين قطب بندی
ارتجاعی است .اين طومار در
عين حال آگاھانه يا ناخودآگاه در
اين اردو قرار گرفته است .ما
برای قطع دست مذھب ،تمامی
مذاھب ،از زندگی مردم مبارزه
ميکنيم .ما در مبارزه عليه
دستگاه اسالم ھيچ نوع ھمسويی
و يا سازش و تخفيفی با دستگاه
"مذھب رقيب" نداريم .ما
کمونيستيم .مذھب زدايی يک
پروژه حزبی ماست .طومار

مورد نظر بيان تالش گرايش
راست جامعه و اردوی رقيب در
مقابله با اسالم است .ما نيرويی در
مقابل ھر دو اردوگاه ھستيم.

راه حل ما تشديد مبارزه عليه
مذھب و افشای بند و بست دول
غربی با دستگاه مذھب و
سرنگونی رژيم اسالمی است .يک
گام مھم در اين مبارزه ترسيم
چھارچوب سياسی مبارزه ای است
که بايد به پيش برده شود.

يک دنيای بھتر :اخيرا مطلبی از
يکی از اعضای کميته مرکزی
حزب حکمتيست ،فواد عبداللھی،
در برخورد به ارزيابی ايرج
فرزاد در زمينه عملکرد
دانشجويان آزاديخواه و برابری
طلب در  ١٣آذر نوشته شده است
که در آن پا را از ھر محدوده
سياسی خارج گذاشته و اتھام کٽيف
"پرووکاتور پليسی" را به طرف
ايشان پرتاب کرده است .به چند
مساله بايد اشاره کرد :آيا کسی در
اين حزب نيست که جلوی چنين
برخوردھايی را بگيرد؟ آيا اين
روش مورد تاييد رھبری و
عناصر کليدی اين حزب است؟ آيا
رھبری اين حزب اين قدر تنزل
کرده است که ھيچگونه حرمت
انسانی برای منتقد سياسی خود
قائل نيست؟ آيا اين روشی است که
بايد از اين حزب انتظار داشت؟
اين رفتارھا چگونه تمدن و
انسانيت و انصاف کمونيسم
کارگری را زير پا ميگذارند؟ آيا
اين روشھا اتفاقا به اقدامات بعضا
شبه پليسی جريان راست آذرين –
مقدم کمک نميکنند؟ ريشه اين
برخوردھا
صفحه ١۵

صفحه ١۵

يک دنياى بھتر

تومار عليه تالش اسالميھا ،اتھام پراکنى به
فعالين اپوزيسيون...
چيست؟ تشابه اين برخوردھا با
اتھامات مشابه ای که از جانب
رھبری حزب کمونيست کارگری
کدام است؟ چگونه بايد در مقابل
زير پا گذاشتن اين نرمھا و
استانداردھای مبارزه متمدن
سياسی ايستاد؟
سياوش دانشور :اين سياستھا
نشان مزمن شدن تمايالت فرقه
اى و سکتاريستى و رسيدن به
بيمارى سياسى عدم تشخيص و
بى تناسبى است .اين نه "نقد
سياسى" است و نه جدل سياسى.
يک بى حرمتى آشکار و ترور
شخصيت عريان است" .حزب
حکمتيست" و ھر کس ديگرى
ميتواند مخالف ارزيابى ايرج
فرزاد باشد .ميتواند آن را راست
و غير واقعى و نادرست و غيره
بنامد و مستدل پاسخش را بدھد.
اما وقتى بجاى استدالل و بحث
اتھام ميزنند ،قبل از اينکه چيزى
راجع به گوينده و حزبش بگويد،
منعکس کننده بن بست بى سياستى
و حرف نداشتن و ضد انتقادى
شدن و مجاز دانستن ھر روش
مھوعى براى دفاع از منافع فرقه
اى است .ايرج فرزاد کمونيستى
قديمى و سرشناس است که تمام
عمر مفيدش را وقف مبارزه
کمونيستى کرده است .اطالق
"پرووکاتور پليس" به چنين کسى
اعالم آمادگى اين حزب براى
مقابله با ھر کسى چه در درون و
چه در بيرون است که روزى
بگويد باالى چشم سياستھاى آنھا
ابرو است .اين روش منسوخ به
سيستم ارعاب و به سکوت
کشاندن متکى است و سکوت در
مقابل آن تنھا کمک به آن است.

متاسفانه اين اولين بار نيست که
ما شاھد اين روشھاى غير سياسى
ھستيم .اعضاى رھبرى حزب ما،
کومله و ديگران قبلتر اتھامات
مشابھى را از اين حزب دريافت
کردند .چند روز بعد از انتشار
اين يادداشت نازل کسى از

کادرھا و رھبرى اين حزب
واکنشى نشان داد .ظاھرا سکوت
عالمت رضاست! من با شناختى
فردى و از نزديک که با بيشتر
کادرھاى اين حزب دارم ،ھنوز
ترديد دارم که افرادى چنين
سياستھائى را تائيد کنند و يا حاضر
باشند در رسانه اى و يا يک جلسه
رسمى اعالم کنند که بله از نظر ما
ايرج فرزاد "پرووکاتور پليس"
است .ھمينھا حاضر نيستند به
کومله در يک مجلس سياسى علنى
بگويند که "شاخه وزارت
اطالعات" است .اما اگر سکوت
ميکنند دو دليل دارد؛ يا اين حزب
تعادلش را از دست داده و تفاوت
نقد و منتقد و اختالف نظر را با
ترور شخصيت و فضا را مسموم
کردن نميبينند ،و يا درک ميکنند و
منافع محدود باعث ميشود که
آگاھانه ھر پرنسيپ و اصول
سياسى و ديوارى که اپوزيسيون را
از جمھورى اسالمى جدا ميکند
ويران کند.

اين سياستھا اما از پيش مھر
شکست را بر پيشانى خود دارند.
اين سياستھا بارھا امتحان شدند و
بارھا شکست خوردند و تنھا نتيجه
اش منزوى شدن بيشتر اين حزب
است .اين سيرى است که تمام فرقه
ھاى سياسى و جريانات غير
اجتماعى بنا به ماھيت اھداف شان
در رفتار سياسى و تشکيالتى بروز
داده اند و ھمه شان شکست خورده
اند .نه مجاھد ،نه "حزب کمونيست
کارگرى" امروز و نه "حزب
حکمتيست" و نه ھيچ جريان
مھجور سنتى چپ و راست که اين
روشھا را آزمودند به جائى
نرسيدند .اين رفتارھا ربطى به
کمونيسم کارگرى ندارد و تماما ضد
آنست .اساس و نقطه شروع
کمونيسم کارگرى منصف بودن،
حقيقت جو بودن ،انتقادى و
انسانگرا بودن ،و دفاع از حرمت
فرد است .کمونيسم کارگرى بعنوان
جريانى انقالبى و کمونيست و
سرنگونى طلب به مصونيت فضاى
سياسى اپوزيسيون پايبند است و

شماره ٩٧

براى جا انداختن و تثبيت
چھارچوبھاى سياسى متمدنانه تر
و آزادانديشانه تر تالش ميکند.
روشھاى جريانات فرقه اى تماما
در مقابل اين مشخصات جنبش
کمونيسم کارگرى است و به
ايجاد فضاى ناامن سياسى در
اپوزيسيون و باب شدن ترور
شخصيت کمک ميکند .امرى که
بھره اش را ھمواره جمھورى
اسالمى برده است.

وقتى نرمھا ميريزد و ھر روشى
مجاز شمرده ميشود ،ما شاھد
شاھکارھائى ھستيم که در
ايندوره از جمله "حزب
حکمتيست" و محفل آذرين -مقدم
و قوم پرستان توليد کردند .يکى
مرز جانى و قربانى و
اپوزيسيون را بھم ميريزد و
درست در لحظه اى که رژيم
يورش آورده و ميزند و ميکوبد،
اپورتونيستى در باد شايعات و
اطالعات ثابت نشده و مشتى
ادعا لم ميزند و ميخواھد پوزه
مخالف سياسى اش را بزمين
بزند و دکان خودش را رونق
دھد .يکى در تقابل طرف را
مامور و متحد شاخه اطالعات
رژيم ميکند و بر ھمين اساس
ھر کسى چيزى مخالف بگويد را
به "پرووکاتور پليس" مفتخر
ميکند .دادگاه و دادستان و قاضى
و ھيئت منصفه يکى است و آن
منافع فرقه است .ھنوز ميتوان
فھميد در متن يک بحث مسائل
نسنجيده اى طرح شوند و بى
تناسبى سياسى خودنمائى کند .اما
اگر قرار است ھر کسى با ھر
سياست راستى فورى عنوان
و
اطالعات"
"شاخه
"پرووکاتور پليس" را دريافت
کند ،ديگر با پديده جديدى مواجه
ھستيم که ھر روز ممکن است
يکى را در ميدان شھر دراز کند
و مدالى به دوشش آويزان کند.
اين سياست مبتنى بر نفى ھر
روابط انسانى ،تاريخ مبارزاتى
مشترک ،رفاقت ،مسئوليت
سياسى و بديھى ترين روابط
عادى انسانى است .اين روش
تنھا تصويرى عميقا فرقه اى و
فاالنژ از بکار برندگانش ميدھد.
ھيچ احترامى را از جانب کسى
برنمى انگيزد .اين روشھا بيانگر
ناتوانى در تالش براى پيروزى

در يک بحث با قدرت استدالل
سياسى است .متاسفانه تعدادى
"راديکاليسم" را با درجه باالى بى
حرمتى و بد دھنى و اتھام زنى
عوضى گرفتند .سياستى که حرمت
انسانى را لگد مال ميکند ،نقطه
مقابل ھر نوع راديکاليسم است که
اساسا رجوع به انسان و حق و
حرمت اوست.

جنبش کمونيستى طبقه کارگر و
جريانات مختلف در اپوزيسيون
نيازمند وجود يک فضاى سياسى
سالم و صريح ھستند .در محيطى
که مسموم است سياست و تئورى
برد زيادى ندارد .تفاوتھا و تمايزھا
و مسائل اساسى قربانى ميشوند و
ارتجاع و عقب ماندگى و لمپنيسم
ميداندار خواھند شد .بايد تالش
کرد اين روشھا را اجتماعا منزوى
کرد .نقد مجازترين و بديھى ترين
ابزار در مبارزه سياسى است .ھيچ
"تقدسى" را در قلمرو نقد و جدل
سياسى نبايد پذيرفت .به ھيچ
"تابو" ئى نبايد ميدان داد .در عين
حال نقد نظرات سياسى با حمله به
تماميت فرد و بى حرمتى شخصى
و اتھام زنى ،به لطف مبارزات
سوسياليستى و پيشرو ديگر حتى
در چھارچوب فرھنگ منحط
بورژوائى يکى تلقى نميشود .على
القاعده انتظار از جريانات و
جنبشھاى پيشرو اينست که از
مرزھاى موجود فراتر بروند و
براى تبديل کردن چھارچوبھائى
غنى تر و مبتنى بر گسترش
رعايت حقوق افراد و حرمت آنھا
تالش کنند .اما اين نوع کارھا
فورى با منافع غير اجتماعى و
فرقه اى عده اى تصادم ميکنند.
تضاد منافع يک محور ثابت
سياست است .بسيارى در چنين
شرايطى کارى
صفحه ١۶
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يک دنياى بھتر

تومار عليه تالش اسالميھا ،اتھام پراکنى به
فعالين اپوزيسيون...
براى کردن و حرفى براى زدن و توانى براى راه رفتن ندارند .لذا بھم
ميريزند تا در فضاى اغتشاش اصل بقا را تضمين کنند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى مصون بودن فضاى سياسى
اپوزيسيون رژيم اسالمى تالش ميکند .ما تامين اين امر و پايبند بودن کليه
نيروھاى اپوزيسيون به آنرا حياتى ميدانيم .بويژه جنبش سوسياليستى طبقه
کارگر از اين سياستھاى فرقه اى بيشترين لطمات را ميخورد .اختالفات
سياسى و اھداف متمايز طبقاتى در صحنه جامعه و در قلمرو مبارزه
سياسى جاى روشن خود را دارند .نقد عميق آرا و افکار و سياستھا ھميشه
يک گوشه جدال وسيع تر طبقاتى بودند .از نظر ما ھر شايعه اى از جانب
رژيم اسالمى فاقد اعتبار است .ھر ادعائى در مورد فعالين اپوزيسيون
مادام که معتبر بودن آن در پروسه روشن و قابل قبولى بثبوت نرسيده
است فاقد اعتبار است .ھر نوع حمله شخصى و ترور شخصيت و رايج
کردن سنتھاى فرقه اى زير پوشش "جدل سياسى" محکوم است و بايد
قاطعانه ماھيت و اھداف نازل آنرا افشا کرد .ما اين سياستھا را محکوم
ميکنيم و براى به شکست کشاندن آنھا تالش ميکنيم .ما در عين حال اثباتا
سنت اجتماعى کمونيستى طبقه کارگر که مبتنى بر آزادى و برابرى و
اعاده حرمت انسانى است را تقويت ميکنيم* .

انصراف از شرکت در يک کنفرانس
سياوش دانشور
حدود  ٩-٨روز پيش دعوتنامه اى از دوست عزيز مصطفى رشيدى براى
شرکت در کنفرانسى پيرامون مسائل جنبش کارگرى که توسط تشکيالت
"حزب حکمتيست" در استکھلم برگزار ميشود دريافت کردم .سياست ما
شرکت در جلسات سياسى علنى اپوزيسيون است .ما تنھا در جلساتى
شرکت نميکنيم که عوامل جمھورى اسالمى حضور دارند .سياست ما
جنگ با رژيم اسالمى و جدل سياسى با فعالين و جريانات اپوزيسيون
است .بنا به اين سياست و اصول حاکم بر کار ما ،به اين دعوت پاسخ
مثبت دادم و براى اين نوع فعاليتھايشان آرزوى موفقيت کردم .در عين
حال يک سياست ديگر ما تالش براى نقد و منزوى کردن روشھائى بوده
است که با توسل به اتھامات زشت و بى پايه تالش ميکند فضاى سياسى
را مسموم و دريچه ھر نقد اصولى سياسى را ببندد .ما اتھامات اين جريان
را به مخالفين سياسى و از جمله اعضاى رھبرى حزب اتحاد کمونيسم
کارگرى ديده ايم و تالش کرده ايم با نقد مرتب آنھا سنتھاى سکتاريستى را
حاشيه اى کنيم.
اما شاھکار جديد عضو کميته مرکزى اين حزب و اطالق "پروکاتور
پليس" به کمونيست قديمى و شناخته شده مانند ايرج فرزاد ،ديگر پا را از
ھر مرزى بيرون گذاشتن است .بعد از گذشت چند روز از انتشار اين
مقاله متاسفانه ھيچ عضو و کادر رھبرى اين حزب واکنشى نسبت به اين
سياست نشان نداد .اين در حالى است که رايج شدن اين نوع سياستھاى
غير مسئوالنه تنھا امکانات جمھورى اسالمى را براى ناامن کردن فضاى
سياسى اپوزيسيون فراھم ميکند .دراين فضاى مسموم ترور شخصيت و
زير سايه اين سياستھاى سکتاريستى ،ديگر اظھار نظر پيرامون مسائل
جنبش کارگرى نقض غرض است .لذا براى دفاع از حرمت فعالين سياسى
و اعالم موضع نسبت به اين سياستھاى عميقا مخرب دراين جلسه شرکت
 ٢١اکتبر ٢٠٠٩
نميکنم* .
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ايران خودرو،
طرح اخراج و بيکار سازی کارگران مھر کام پارس!
بنا به خبر دريافتى در چند روز گذشته در شرکت مھر کام پارس،
عوامل کارفرما به به کارگران اعالم کرده اند که يکى از شيفتھای
کاری شرکت مھر کام پارس ايران خودرو تعطيل و حذف ميشود .اين
طرح از جانب زرکش مدير شرکت و ھمدستان نزديکش در دست
بررسی و اجراست.
در حال حاضر کارگران مھر کام پارس در  3شيفت کاری از  7صبح
تا  3بعدازظھر ،از  3بعدازظھر تا  11شب ،و از  11شب تا  7صبح
مشغول به کارند .کارگران ميگويند که حذف يکی از شيفتھای کاری
موجب اخراج و بيکاری صدھا نفر از کارگران و در عين حال تحميل
شدت کار بيشتر برای کارگران دو شيفت باقی مانده خواھد شد .بر طبق
خبرھائی که در بين کارگران دھان به دھان می چرخد ،از ھم اکنون
اسامی تعدادی از کارگران نيز برای اخراج تعيين شده است .در حال
حاضر شمشير بيکارى و گرسنگى روى سر صدھا نفر از کارگران اين
مرکز قرار دارد.
شرکت مھر کام پارس از زير مجموعه ھای مھم ايران خودرو در
زمينه توليد انواع سپر و داشبرد خودرو واقع در جاده مخصوص کرج
است .در اين مرکز حدود  5000کارگر قراردادی سفيد امضا و يک
طرفه ،که ھنوز پايه دستمزد ھايشان  219ھزار تومانی محاسبه می
شود ،مشغول به کارند .در اين ميان تعداد زيادی کارگران روز مزد که
با سابقه کار طوالنى نيز ديده می شوند که در شرايط کاری به مراتب
بدتری مشغول به کارند.
اخراجھا در شروع سال در بخشھاى مختلف ايران خودرو شروع شده
و صدھا کارگر در معرض بيکارى ھستند .اين موضوع ويژه ايران
خودرو نيست و در مراکز کارگرى مختلف اين اخراجھا ادامه دارد و
قراردادھا تمديد نميشود .در عسلويه برخى فازھا با نصف ظرفيت کار
ميکنند و اخراج کارگران شروع شده است .در آذربايجان صدھا کارگر
اخراج شدند .ھزاران کارگر لوله سازى اھواز دسته جمعى اخراج
شدند .اين وضعيت ھمه جا کمابيش ادامه دارد .در مقابل اين موج
بيکارى که اساسا تاثير بحران اقتصادى و تشديد وخامت اقتصادى
حکومت اسالمى است ،اين کارگران ھستند که قربانى ميشوند .سياست
کار يا بيمه بيکارى ،اعتراض دسته جمعى عليه اخراج و دفاع از امنيت
شغلى ،و اعمال سياست کنترل کارگرى پاسخ کارگران بايد باشد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٣٠فروردين  ١٩ – ١٣٨٨آوريل ٢٠٠٩

پيش بسوى اول مه!
ما کارگران خواھان جامعه اى آزاد
و برابر و مرفه ھستيم!
مرگ بر سرمايه دارى! زنده باد انقالب کارگرى!

يک دنياى بھتر
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در باره سفر خامنه اى
به کردستان
نسرين رمضانعلى
يک دنياى بھتر :خامنه اى اعالم
کرده است که سفرى به کردستان
خواھد داشت .چه اتفاقى افتاده
است؟ چرا کردستان؟ چرا االن؟
چرا خامنه اى؟
نسرين رمضانعلى :اخيرا شايعاتی
مبنی بر سفر خامنه ای به
کردستان در شھرھای کردستان
باعث جوک و خنده مردم شده
است .تعابير و تفاسير زيادی در
اين زمينه ھست که پائين تر
اشاره اى ميکنم .اما چرا خامنه
ای بعد از  30سال از حکومت
اعدام و شکنجه و زندان تصميم
گرفته است به کردستان سفر کند
و با مردم کردستان ديدار داشته
باشد؟
کمی به عقبتر برگرديم بعد از
"انتخاب" احمدی نژاد .او شروع
کرد به سفر کردن به استانھای
مختلف تا به "درد مردم
مستضعف رسيدگی کند" و نشان
بدھد چگونه پول نفت را بر سر
سفره مردم می برد .وعده ھای
فراوان اين ديدارھا و ميلياردھا
که تعھد ميکرد و تاکنون چيزی
از اين ميلياردھا به جيب مردم
فقير و طبقه کارگر نرفته ھست
که ھيچ بلکه کارگران ماھھا و
سالھا حقوقشان را طلب دارند.
يکی از اين سفرھاى احمدی نژاد
به استان کردستان بود .قبلش شھر
را نظامی کردند و به فضای
رعب و وحشت دامن زدند .اما
مردم آزاديخواه کردستان و
بخصوص طبقه کارگر در
کردستان حساب اين حضرت را
کف دستش گذاشتند و با
حضورش در استانداری سنندج
 100نفر از کارگران شاھو و
نساجی و آلومين و پرريس و
غرب باف در مقابل استانداری
تجمع کردند و حقوق حقه خود را
طلب کردند .در حالی که ارتش و
سپاه و نيروھای رنگارنگ
سرکوبگرشان را به ميدان آورند
تا چنين اتفاقی نيفتد و کسی در

مخالفت تجمع نکند .اما کارگران
نشان دادند که با اين سگھای ھار
نمی توانند حق طلبی و مبارزه
جوئی کارگران را وادار به عقب
نشينی کنند .سپس شاھرودی تصميم
گرفت به کردستان برود و در
مسجد جامع سخنرانی کند.
شاھرودی نه تنھا نتوانست
سخنرانی کند بلکه توسط مردم
معترض با اردنگی و سيلی که
عمامه اش پرت ميشود مورد
استقبال قرار گرفت .سپس احمدی
نژاد مجددا در اواخر اسفند ماه
مجددا قصد سفر به کردستان را
کرد و اين بار در سالن استقالل
سخنرانی کرد .ھدف از اين سفر
ديدار با خانواده جانبازان بود.
تعدادی مزدور را جمع کردند که
احمدی نژاد در واقع کار کميته
"انتخاباتی" خود را شروع کند.
ساکت آمد و ساکت رفت و مردم ھم
اھميتی به اين آمدنھای سری ندادند.
اما چه شد حاال خامنه ای به
کردستان ميرود؟ برنامه ھای او ھم
معلوم نيست و کسی از چند و چون
آن خبر ندارد .فضاى شھرھا
نزديک به يک ھفته است
اضطراری اعالم شده است .به ھر
بھانه ای جلوی مردم را می گيرند.
فضا را نظامی کردند .بنا به اخبار
تائيد نشده اى گويا "آقا" روز 6
ارديبھشت مى آيد .اما کجا مستقر
ميشود ،کجا سخنرانی ميکند ،با چه
کسانی ديدار دارد معلوم نيست.
خامنه اى براى پاسخ به حقوقھاى
عقب افتاده و فقر وسيع و حل مسئله
بيکارى به کردستان نمى آيد .حل
کردن معضالت روز مردم محروم
در گرو سفر اين و آن نيست .اينھا
باندازه کافى فرصت داشتند تا
حقوق کارگران را بدھند و يکھزارم
شعارھاى پوچشان را عملى کنند.
تنھا کارى که از ابتدا کردند قتل
عام مردم بوده است .مشکل اينست
که اين رژيم از بدو سرکار آمدنش
در کردستان با شعار مرگ بر
جمھوری اسالمی روبرو شده است.
رژيمی که سالھا شھرھا را نظامى
کرد و کرور کرور کشت .با اينحال

آب خوش از گلويش در
کردستان پايين نرفته و ھيچوقت
نتوانست کردستان را به پايگاه
خود تبديل کند .سفر خامنه اى از
اين واقعيت جامعه کردستان قابل
تفکيک نيست.
اگر امروز خامنه ای تصميم
گرفته است به کردستان سفر کند
تنھا يک دليل دارد .حکومت
اسالمى در متن معامالتى در
منطقه که جريانات ناسيوناليست
را ھم اميدوار کرده است ،تالش
ميکند با دادن وعده مردم را پای
صندوقھاى "راى" بکشند.
ميخواھند با اين بگير و ببند و
نظاميگرى مانع برگزاری
گسترده مراسمھای اول مه در
شھرھای کردستان و بخصوص
سنندج شوند .مردم دست اين
جنايتکاران را خيلی وقت است
خوانده اند .جواب کارگران و
مردم آزاديخواه و انقالبى در
کردستان به اين سفر و سفرھای
مشابه مشخص است :مرگ بر
جمھورى اسالمى!
مردم انقالبى کردستان ،کارگران
و آزاديخواھان!
سفر خامنه ای به کردستان را به
درسی فراموش نشدنی برای اين
جنايتکار تبديل کنيد .فضائی
ايجاد کنيد که از سفر به
کردستان پشيمان شود .به شيوه
خودتان به "استقبال" خامنه اى
برويد .خانواده ھای زندانيان
سياسی بايد اعالم کنند فرزندان
ما ھيچ گناھی نکردند که در
زندانھا به سر ميبرند و احکام
اعدام برای آنھا صادر شده است.
خواھان آزادی بدون قيد و شرط
زندانيان سياسی و لغو احکام
اعدام انور حسين پناھی و حبيب
لطفی و فرزاد کمانگر شويد.
امروز بايد بيش از پيش
کارگران ،معلمين ،پرستاران و
کردستان
در
مزدبگيران
صدايشان را عليه باالترين
مسئول حکومت بلند کنند .عليه
سياست ضد کارگرى تازيانه و
شالق حرف بزنيد .ديوارھای
شھر و کوچه و بازار را با
شعارھای عليه حکومت و سران
رژيم پر کنيد .شعار لغو آپارتايد
جنسی ،امنيت شغلی ،کار يا بيمه
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بيکارى ،آينده برای جوانان،
آزادی و برابری ،آزادى زندانيان
سياسی ،مرگ بر جمھورى
اسالمى ،مرگ بر سرمايه دارى،
و زنده باد روز جھانی کارگر بايد
بيش از پيش بر ديواراھا نفش
ببندد.
برخى شايعات
و اما شايعات و اخبارى وجود
دارد که به توافقاتى در منطقه
مربوى است .از جمله سفر اوباما
به ترکيه و ديدارى با نمايندگان
جريانات ناسيوناليست منطقه بويژه
عراق در ترکيه .از قرار در اين
جلسه در مورد سياست جدائى
طلبى کردستان عراق ھشدار داده
اند .گويا از طريق اينھا حزب
دمکرات در جريان بوده است.
کنفرانس اربيل ھم بحث خلع سالح
اپوزيسيون مستقر در عراق و
منطقه را داشته است .مسئله خلع
سالح بھانه اش پژاک است اما به
سياستى عمومى تبديل شده است.
ھمينطور بحثھائى در مورد اينکه
وعده داده شده که ميتوانند در
مورد زبان کردى کارھائى بکنند و
غيره ،ناسيوناليستھاى کرد به وجد
آمدند.
وضعيت در عراق بدنبال منتفى
شدن طرح حمله به ايران براى
و
پرست
قوم
جريانات
ناسيوناليست بدتر شده است.
اخبارى مبنى بر ربوده شدن و
کشته شدن برخى فعالين اين
سازمانھا وجود دارد .خودشان
فعال خبر را پخش نکردند و
نگرانند که در پس اين مذاکرات
وضعيت شان چى خواھد شد؟
دولت محلى عراق ھم با اين فضا
پيش ميرود و محدويت براى ھمه
جريانات ايجاد کرده است .مسئله
مجاھد موضوعى متفاوت است که
اوضاع مشکل ترى دارند.
ناسيوناليسم کرد اميد و در واقع
توھم جديدشان را به اوباما بستند و
از طرفى به حمله نظامى اسرائيل
به جمھورى اسالمى چشم دوخته
اند .بحث خامنه اى به کردستان
مى آيد را اين جريانات به فال
نيک گرفتند .برخى فکر ميکنند
شايد اين سفر خامنه اى بدليل
بحثھاى اوباما است* .

يک دنياى بھتر

صفحه ١٨

در گيرو دار
معرکه ″انتخابات رياست جمھوری″
سعيد مدانلو
اين روزھا در درگيرودار پھن
شدن بساط بازار گرمی برای ″
انتخابات ″از جانب ابواب جمعی
جمھوری اسالمی ،بلبشو و دست
پاچگی به درجه ايست که سگ
صاحبش را نميشناسد .کلک ھا و
ابتکارات ″انتخاباتی ″و اتھاماتی
که به ھم ميزنند تماشاييست.
درھم ريختگی و تداخل صفوف
″اصولگرا ″و″اصالح طلب″
درجه تفکيک آنھا از يکديگر را
بمراتب دشوارتر کرده است.
جماعت ″اصالح طلب ″ديگر
برايش مقدور نيست ژستھای
گذشته اش را برای مردم به
نمايش بگذارد .فصل آن دوران به
سرآمده .ضرورت تکيه بيشتر به
اھرمھای سرکوب ،قوه قھريه و
خوف حکومتی ،امکان مانورھای
″اصالح طلبانه ″ھمچون گذشته
را به نحو قابل مالحظه ای از
آنان سلب نموده است .تنھا ميماند
سرمايه گذاری روی تنفری که
نسبت به احمدی نژاد و دار و
دسته اش وجود دارد و فی
المجلس نماد اجرايی و قابل لمس
تر دستگاه حکومتی در مقابل
جامعه است .از اين نظر جماعت
″اصولگرا ″ھم ناچار است به
درجاتی خود را ″فاصله گرفته و
منتقد ″ھمين دار و دسته معرفی
کند .تنھا اين وسط کروبی است
که بی توجه به موقعيت جمھوری
اسالمی و ملزومات تداوم
موجوديت آن در نقش يک
خروس بی محل يک خط در ميان
حرفھای نامربوط ميزند .کروبی
از طرف جماعتی که درگذشته
حرفھايی شبيه او ميزدند بشدت
تحت فشار است تا به نفع
ميرحسين موسوی که ″نظر کرده
خاتمی ″است کنار برود .به درجه
ای که نامبرده تقريبا ً در ھر جلسه
ای ناچار است ماندگاری و ثابت
قدم بودن خود را به اطرافيانش
گوشزد کند .کروبی از ديد عمده
اوباش ″اصالح طلب ″بی وفايش
تنھا به مثابه لو لو سرخرمن

معرکه ″انتخابات ″تلقی ميشود و
ھرچه ميگذرد بيشتر خاصيت ″
موی دماغ ″را برايشان پيدا ميکند.
حتی حرف زدن بابت از ميان
برداشتن گشت انتظامی و قمه
چرخانيھای حزب ﷲ که از جانب
او عنوان شده بود در موقعيت
حاضر دست بردن به ″حريم
خانمان ″است .ھرچند که عنوان
نمودن اين مطلب در ابتدا موسوی
را ھم دست پاچه کرده بود و با
عجله بليط واگن ″جمع آوری گشت
ارعاب ″را برای خودش نيز خريده
بود .منتھا به نظرميرسد اخطارھای
پنھان و آشکار به ھر دوی آنھا
موضوع را غير قابل تکرار و
منتفی اعالم کرده باشد .کروبی به
واسطه داشتن تعدادی دستخط و
امضاء از خمينی در تأييد و تمجيد
از او و نقشش در استحکام بخشيدن
پايه ھای حکومت اسالمی ،جايگاه
محکمی در ميان ابواب جمعی
دستگاه حکومت اسالمی دارد .از
اين نظر بدون ترس از حذف شدن
قادر به ھارت و پورت کردن در
مقابل جنتی رئيس بی بديل شورای
نگھبان نيز ھست .ھرچند که اگر
مصلحت اقتضاء کند ھمه اين ″
افتخارات اسالمی ″اش يک شبه به
ذلت تبديل ميشود و مردم تره ھم
برای سرنوشتش خورد نخواھند
کرد .حتما ً ″مقام معظم ″و توابع اين
نکته مھم را به ايشان يادآوری
خواھند نمود.
عليرغم اين″ ،شيخ مو دماغ ″در
جھت اثبات ماندگاريش از ھمين
االن اعالم کرده که حتی آنقدرھا بلد
است که بتواند يکی دو ھفته مانده
به روز ″انتخابات ″چگونه آتش
تنور را تندتر و نظر مردم را به
معرکه ″جلب تر ″کند و بعد غائله
را خاتمه يافته اعالم نمايد .کروبی
خودش را باعث ″شادابی انتخابات″
ميداند و گرنه وقت و بی وقت
اعالم کرده که با ميرحسين موسوی
ھيچ فرقی ندارد .ديگر به چه زبانی
بگويد؟ چند بار بايد اينرا بگويد؟
اين شيخ برای ″شادابی ″است!

شگرد ديگر برای جلب
نظرمردم اساسا ً سرمايه گذاری
روی کاراکتر منفی احمدی نژاد
از طرف رقبايش است .منتھا
روی نمايش کاراکتر منفی
احمدی نژاد ھم نميتوانند زياده
روی کنند .دستشان از اين نظر
ھم چندان باز نيست .کاراکتر
منفی ناشی از درجه سرکوبگری
و بيکار سازيھا و دستگيريھای
بيشمار و تعجيلی ِ احمدی نژاد
عرصه ای نيست که بتوانند نقدی
به آن داشته باشند .از اين بابت
امکان کاناليزه کردن نفرت
فزاينده و عمومی جامعه از
جمھوری اسالمی تنھا روی
امثال احمدی نژاد و کاراکتر
منفی و جلوی صحنه آن،
برايشان وجود ندارد .آنھا انتظار
دارند مردم تنھا برای اين ″
مجری صحنه ″به خاطر ″
اجرای بدش ″گوجه و تخم مرغ
پرت کنند نه برای کل ″معرکه
گيران .″يکی از ترفندھای اين
شگرد ،داستان ″آمارگيری″
ھايست که برای گرم کردن
فضای ″نمايشنامه انتخابات″
براه انداخته اند .اول از ھمه کل
جناحھای درگير در  ″انتخابات″
جمھوری اسالمی روی حداقل
بيست و چھار ميليون رای از
پنجاه و اندی ″واجد شرايط رای
دادن ″به توافق رسيده اند .حاال
اگر فردای روز نمايش تا پنجاه
در صد ترقی اش بدھند و به سی
و سه تا سی و پنج مليون برسند،
برايشان جا دارد.
به دنبال اين توافق ِ ″شروع
بيست و چھار ميليونی″ ،″
آمارگيری″ھا سردرآورد .تاج
زاده که خودش زمانی در
وزارت کشور جمھوری اسالمی
سور و سات ″معرکه گيری ″ھا
را جفت و جور ميکرد طی
اعالم آمار خود″ ،افشاء  ″کرد
که احمدی نژاد دست به نقد ده
ميليون رای دارد و در عين حال
ميزان رای فی الفور موسوی و
کروبی مجموعا ً شايد کمی بيشتر
يا کمتر از نصف آرای احمدی
نژاد است .در ″روانکاوی
اجتماعی ِ  ″او ،به عنوان مسئول
يک ″کمپين انتخاباتی ″اعالم
يک چنين آماری ميتواند مردم را
از ″بغض معاويه ″به ″حُب
علی ″بکشاند.
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″آمارگير ″ھای ديگرشان ھم ھر
يک بنا به ″ديد روانکاوانه
اجتماعيشان ″ارقام نزديک و دور
به ھمی را عرضه کرده اند .برای
نمونه دسته ديگری از ″آمارگير″
ھا ارقامی نظير بيست و چھار،
بيست و سه و بيست و دو درصد و
نزديک بھم ارائه داده بود .البد از
نظر آنھا اين ارقام بيشتر ″موج
انتخاباتی ″ايجاد ميکند .عليرغم
ھمه اين تميھدات و ″پوليتيکھای
انتخاباتی ″که قائل شدند معترفند
که نتوانستند يخ ″انتخابات ″شان
را بشکنند .کل کلھای ″انتخاباتی″
و دستار از سر برداشتنھا و به
زمين کوبيدنھای داخل ابواب
جمعی ″انتخابات ″و توابع ھنوز
نتوانست ″ھيجانی ″در خارج از
محدوده حکومت و شرکای ريز و
درشتش ايجاد کند .مگر ھمان يک
حرف شيخ ِ ″شور و حال و
شادابی ،″که او را ھم دارند به
زور دگنک و به نفع ″نظر کرده
خاتمی ″تا ترقه بزرگتر و غير
قابل کنترلی نترکانده از صحنه
اخراج ميکنند .از ھر طرف مدام
دارند راجع به بی اعتنايی مردم به
″انتخابات ″شان و خطری که
ادامه اين وضع ميتواند برای
جمھوری اسالمی در بر داشته
باشد ھشدار ميدھند.
مھمتر از برد وباخت ،صف ″رای
دھندگان ″است که بتواند ھرچند
طويلتر و آرامتر در روز نمايش
ظاھرشود .ديگر نگھداری امنيت
صفھای ″رای دھندگان ″ھم دارد
برايشان دشواری ايجاد ميکند حتی
اگر احدی از ميان ″صندوق بھم
زنان ″به صندوقھايشان حمله
نکند .بسياری از نوشته ھا و
اظھار نظرھايشان حاوی اين
ھشدار است .برخی از محافظه
کارترھا و محتاط ترھايشان رفع و
رجوع  ″انتخابات ″در محدوده
داخلی تر و جمع جورتری را
ترجيح ميدھند .ھراتفاق ناخواسته
و غير منتظره
صفحه ١٩
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در گيرو دار معرکه ″
انتخابات رياست
جمھوری...″
ای در اين گير ودار ميتواند دردسری بزرگ
برای حکومت ايجاد کند .عنقريب بايد دست
انداز اول ماه مه را نيز بسالمت ازش عبور
کنند .بايد حساب کنند ببينند تا چه درجه از
قدرت اعتراض طبقه کارگر و مردم تشنه
آزادی و برابری را ميتوانند به کمک توده ايسم
و سنديکاليسم در کانالھای تعبيه شده حکومتی
سر ريز و خنثی کنند .و تا چه درجه ناچارند
بسيج و نيروی انتظامی و ضرب و شتم و
بگير و ببند وارد عمل نمايند.
مضحک تر از بقيه ،قيافه محسن رضايی
دروسط اين نمايش است .او اين بار در نقش ″
سر ِ ھمه را يکجا جمع کن ″ظاھر شده است.
تا اينجا صف خودش از بقيه پراکنده تر و سر
درگم تراست .او در مقام مقايسه با حسين
شريعتمداری يکی از بازوھای ″مدرن تر″
دستگاه حکومتی ″مقام معظم ″و شرکاست.
نقشه ″انتخاباتی ″او ميتواند نھايت آمال سياسی
جمھوری اسالمی باشد منتھا اين نقشه از پيش
نقشی برآب است .اتوريته بالمنازع خمينی تا
حد زيادی اينطور خواسته ھا را در داخل
حکومت تامين ميکرد .او اکنون در حسرت
بازگرداندن دوران ″طاليی ″اقتدار خمينی در
داخل مجموعه حکومت اسالمی بسر ميبرد.
منتھا با نمايی ″مدرنتر ″و زرق و برقدارتر.
تزئيناتی از قبيل منگوله ھای نوری و شيلنگ
ھای الوان تر و فريبنده تر که خيلی بھتر از
فريبندگی باغھای معلق بابل در بھشت ِ قرآن
توصيفش آمده ،بعالوه دکه ھای صلواتی
سر کوچه ھا و باغھای
شربت و آب زرشک ِ
مصفا که بلبالن در آن در بھار وحدتشان چه
چھه سرميدھند و درجھنمش خيل عظيمی از
مردم مطالبه جو و زير بار خدا و پيغمبر و
امام نرو ،بيست و چار ساعته دارند جزای
مکافاتشان را پس ميدھند.
حاال اين مردم در آن جھنم توصيف شده در
قرآن به خاطر اينکه حاال ″دموکراسی ″است،
ھرچھار سال ميتوانند از تير رس نيش عقرب
جرّاره به تير رس نيش مارغاشيه پناه ببرند تا
چھار سال بعد برای تغيير موضع دادن اين ″
محکومين بالّنار و ذاللت ″از مارغاشيه به
عقربه جرّاره ،بتوان برايشان يک ″انتخابات″
ديگر گذاشت* .
بيست و يکم اپريل ٢٠٠٩
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عليه حضور مجدد رژيم اسالمی
در گوتنبرک آماده شويم!
در تاريخ  18و  19مارس  2009عوامل رژيم
جمھوری اسالمی در ھماھنگی با وزارت امور
خارجه سوئد ،جھت "ارائه خدمات کنسولی" به
شھر گوتنبرگ آمدند .اين تالش رژيم به ھمت
کمونيستھا و مخالفين آزاديخواه رژيم به يک
افتضاح سياسى براى جمھورى اسالمى بدل شد
و ناچار شدند با سرافکندکی شھر را ترک کنند.
روز  19فروردين ،رسول اسالمی ،سفير رژيم
بدون اطالع قبلى و مخفيانه به شھر گوتنبرگ
آمد و مورد استقبال و پذيرايی يورگن ليندر
شھردار و ھمکاران ايشان در کمون گوتنبرگ
قرار گرفت .رسول اسالمى با معاون ارشد
کارخانه ولوو مالقات داشته و ھمينطور در
ديدارى با پليس گوتنبرگ از آنھا براى "انجام
وظيفه" پليس در مقابل صف مردم معترض
تشکر و سپاسگزارى کرده است .اين تملق گوئى
ھا آنھم چند روز بعد از اتفاقات  18و  19مارس
نشان ميدھد که دولت سوئد به فکر منافع خود
است و پليس و شھردار و بقيه ھم مامور اند و
معزور!
ھنوز چند روزی از آن سفر خفت بار نگذشته
بود که عوامل رژيم تماسھای تلفنی با متقاضيان
خدمات کنسولی را ھمچون دفعه گذشته شروع
کردند .در ادامه سايت سفارت رژيم طى
اطالعيه اى اعالم کرده بود که روزھای  7و 8
مای مجددا "جھت ارائه خدمات کنسولى" به
گوتنبرگ سفر خواھند کرد .در عين حال متذکر
شده بودند که مکان و زمان دقيق را متعاقبا
اعالم خواھد کرد .بعد از گذشت چند روز
اطالعيه را تغيير دادند .نه فقط مکانى را نگفتند
بلکه زمان اعالم شده قبلى را ھم حذف کردند.

مردم آزاديخواه!
سفارت جمھورى اسالمى ميخواھد تالش
مجددى بکند و خفت بار قبل را تالفى کند.
در عين حال جرات ندارد علنا بگويد کجا
مى آيند و کى مى آيند! اين نشان ميدھد که
ادا و اطوارھاى ديپلماتيک "تشکر از پليس"
و غيره مفت نمى ارزد .ھدف روشن
جمھورى اسالمى از دور تازه اى از تحرک
در خارج کشور اينست که جاى پايش را
محکم کند .گوتنبرگ گوشه اى از يک طرح
وسيعتر است .ھدف روشن ما اينست که نه
فقط اين سياست را به شکست بکشانيم بلکه
بساطش را در خارج کشور جمع کنيم.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری از مردم
آزاديخواه شھر گوتنبرگ ميخواھد وسيعا به
حضور جمھورى اسالمى در شھر اعتراض
کنند .براى کسب خبر از تحرک مجدد
عوامل سفارت رژيم تالش کنند .ما
آزاديخواھان و سوسياليستھا و مردم پيشرو
ضرورى است بار ديگر متحدانه عليه
جمھورى اسالمى و حضورش در شھر
گوتنبرگ بميدان بيائيم .بايد گسترده تر و
متحدتر از دفعه گذشته عليه شان بايستيم .بايد
محل حضورشان را پيدا کنيم و با اعتراض
از شھر بيرونشان کنيم.
مرگ بر جمھورى اسالمى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – تشکيالت
گوتنبرگ
 09آپريل 2009

کارگر زندانى آزاد بايد گردد!
در مراسمھاى اول مه عليه محکوميت اعضاى
سنديکاى نيشکر ھفت تپه و “محروميت آنھا از
فعاليت کارگرى” اعتراض کنيد! کليه احکام ضد
کارگرى و ھر نوع تعقيب و آزار فعالين کارگرى بايد
فورا لغو شود .کليه زندانيان سياسى بايد آزاد شوند!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢٠

ترکيه و جنبش اول مه
ياشار سعيدى
مبارزه برای رھائی از ستم
سرمايه داری به قدمت خود اين
نظام است .دراين نظام بايد کارگر
تنھا دارائی خود يعنی نيروی
کارش را در قبال مزد بفروشد و
در شرايطى غير انسانی براى
سرمايه سود توليد کند .برای
ايجاد تغيير در اين نظام ضد
کارگرى و ضد جامعه ،کارگران
از سال  1856از استراليا تا
 1886در شيکاکو آمريکا به يک
مبارزه بی امان دست زده بودند.
کارگران برای تحقق ھشت ساعت
کار در روز در مقابل سرمايه
داری تا دندان مسلح ايستادند.
اگرچه صفوف کارگران به خون
کشيده شد و رھبرانشان را در
بيدادگاھھاى سرمايه اعدام کردند،
اما جنبش اول مه جھانى شد و
طبقه ما در پنچ قاره تا امروز اين
مبارزه را ادامه ميدھد .جنبش
سوسياليستى اول مه و اتحاد
جھانى کارگران عليه نظم موجود
امروز بيش از ھر زمان به نياز
بشريت تبديل شده است .کارگران
براى نجات خود و کل جامعه
راھى جز انقالب عليه سرمايه
دارى ندارند.
جنبش اول ماه مه در ترکيه
در سال  1911در شھر سالنيک،
در دوران امپراتوری عثمانی
برای اولين بار اول ماه مه توسط
کارگران بندر و کشتزارھای پنبه
جشن گرفته شد .به دنبال آن برای
اولين بار در سال  1912در
استانبول کارگران به بزرگداشت
اين روز پرداختند .اين مبارزه
برای به رسميت شناساندن روز
کارگر و در دفاع از حقوق
کارگران ادامه داشت تا در سال
 1923اول ماه مه به رسميت
شناخته شد و در تاريخ ترکيه به
ثبت رسيد .اما اين پيروزى طولی
نکشيد .يکسال بعد در سال 1924
برگزاری مراسم در اين روز از
طرف حکومت وقت غير قانونی
اعالم شد .اما با وجود تمام

سرکوبھا و جنايت ھا کارگران به
مبارزه خود ادامه دادند و در سال
 1935اول ماه مه را با عنوان نام
بھار و گل به برگزاری جشن در
اين روز پرداختند .در ادامه
مبارزات کارگران ترکيه برای
اولين بار در سال  1976با تشکيل
سنديکاھای کارگری وارد يک
مبارزه منسجم و متشکل شدند و با
ھماھنگی کنفدراسيون اتحاديه ھای
انقالبی کارگری با حضور تعداد
وسيعی از کارگران در ميدان تقسيم
استانبول به برگزاری اول ماه مه
پرداختند.
در سال  1977با فراخوان اين
سنديکاھا کارگران با حضور بيش
از  500ھزار نفر برای بزرگداشت
اول ماه مه در ميدان تقسيم در شھر
استانبول تجمع کردند .اين تجمع
وسيع کارگرى با سرکوب و دخالت
گسترده پليس مواجه شدند که در
نتيجه سرکوب وحشيانه  34نفر
کارگر در اين روز جان خود را از
دست دادند .از آنروز و به يادمان
کارگران جانباخته در روز کارگر،
اول مه  1977اول ماه مه خونين
نام گذاری شد.
اول ماه مه خونين سال 1977

تظاھرات در ميدان تقسم استانبول

در سال  1978نيز صدھا ھزار
نفر مجددا در ميدان تقسيم اين
مراسم را اجرا کردند .در سال
 1979از طرف امنيت ملی
ترکيه برگزاری مراسم اول ماه
مه غير قانونی اعالم شد و در
اين روز اعالم حکومت نظامی
و منع عبور و مرور تالش
کردند که کارگران نتوانند مراسم
را برگزار کنند .عليرغم غير
قانونی بودن اجرای مراسم اول
ماه مه در سال  1981نيز
کارگران اين روز را جشن
گرفتند که در نتيجه آتش گشودن
پليس "محمد اکيف" کارگر در
اثر اين تيراندازی جان خود را
از دست داد .از سالھای 1981
تا سال  1989بعنوان سالھای
خونين و سرکوب نام برده
ميشود .در سال  1996با وجود
مراسم،
اجرای
ممنوعيت
کارگران با حضور  150ھزار
نفره در اعتراض به ممنوعيت
روز کارگر ،در ميدان تقسيم و
در ميدان کادی کوی به
برگزاری مراسم کارگری و
ميتينگ پرداختند .اين مراسمھا
نيز توسط پليس سرکوب شد و
در نتيجه سه کارگر جان خود
را ازدست دادند .بدنبال اين
سرکوب و کشتار کارگران يک
اعتراض عمومی به وجود آمد.
بعد از اين جنايت ،دولت ترکيه
تا سال  2005ھر نوع تجمع
روز کارگر در ميدان کادی کوی
را غير قانونی اعالم کرد .ولی
در سال  2006از طرف
سنديکاھا در ميدان کادی کوی
اين مراسم با شکوه برگزار شد.
در سال  2007کارگران به ياد
کشتار  1977در ميدان تقسيم
استانبول بسوی اين ميدان حرکت
کردند که با ممانعت پليس مواجه
شدند و در نتيجه پليس با گشودن
آتش و انواع گازھای سمی به
طرف تظاھر کننده ھا سبب
زخمی شدن صدھا کارگر شد و
بيش از  700نفر را بازداشت
کردند .با وجود تمام فشار ھای
وحشيانه بر کارگران در سال
 2008پيرو مذاکرات مداوم
سنديکا ھا با حکومت نتوانستند
اجازه اجرای مراسم را در ميدان
تقسيم بگيرند .با وجود اين
پرولتاريای ترکيه مصمم و مقاوم

شماره ٩٧
در روز اول ماه مه  2008در
ميدان تقسيم قصد اجرای مراسم
اول مه را داشت که مجددا توسط
پليس سرکوب شد .گزارش و
تصاوير سرکوب کارگران در سال
گذشته را از ھمين نشريه خوانده
ايد.

سنديکا ھای کارگری در ترکيه
مبارزات کارگری در ترکيه با
تشکيل سنديکاھا و سازمانھاى
کارگری ابعاد جديدى پيدا کرد.
سازمانھاى متعددى با تمايالت
سياسى مختلف تشکيل شدند .در
اين ميان از جمله کنفدراسيون
اتحاديه انقالبی کارگری )ديسک(
که در سال  1967تشکيل شد و
کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری
بخش عمومی )کسک( و حزب
زحمتکشان ترکيه )امپ( که در
مبارزات کارگری نقش اساسی
داشتند بوجود آمدند .اين سازمانھا
دوره ھاى سرکوب سياه و شرايط
بغرنجى را از سر گذراندند و از
نظر سياسى نيز متحول شدند .آنچه
که ثابت تر بوده است مخالفت و
مقاومت سرمايه داران با روز
کارگر و ابراز وجود طبقاتى
کارگران بوده است و دراين راستا
از ھيچ سرکوب و زندان و شکنجه
دريغ نکردند.
صفحه ٢١

صفحه ٢١

ترکيه و جنبش
اول مه ...
تعطيلى رسمى اول مه در ترکيه
از  1911تا امروز جنبش اول مه
در ترکيه براى حقوق کارگرى و
آزادى و برابرى و سوسياليسم
مبارزه کرده است .اين جنبش در
مقاطع مختلف ھمانطور که
مختصرا اشاره شد وسيعا
سرکوب شد و و فعالين آن زندان
و تبعيد و اعدام شدند .اما جنبش
اول مه ھمواره بعنوان "خطرى"
باالى سر سرمايه داران و دولت
شان در ترکيه بوده است.
سرکوب  2008آخرين مورد
سرکوب جنبش اول مه در ترکيه
بود.
کارگران بعد از يک تاريخ
طوالنى از جنگ و نبرد و
پيروزى و شکست نھايتا توانستند
قانونيت اول مه را تحميل کنند.
سرمايه داران بويژه بدنبال
سرکوب سال گذشته و دو ھفته
مانده به اجرای مراسم اول ماه مه
 2009ناچار شدھند اين روز را
تعطيل رسمی اعالم کنند .اول مه
را کارگران تحميل کردند اما
ھنوز بورژوازى ترکيه و دولتش
تالش دارد اول مه را مشروط
کند .ھنوز برای اجرای مراسم در
ميدان تقسيم استانبول و صدور
اجازه قانونى حکومت مقاومت
ميکند .متقابال سنديکاھا و
سازمانھاى کارگرى تالش دارند
اين پيروزى را به اول مه خونين
در ترکيه وصل کنند و در ميدان
تقسيم بر اتحاد کارگران جھان
تاکيد کنند .ما اين پيروزی ھم
طبقه اى ھايمان در ترکيه و به
رسميت شناسى تعطيل رسمى
اول ماه مه را به طبقه کارگر
ترکيه و کارگران جھان تبريک
ميگوئيم .اين پيروزى نتيجه چند
دھه مبارزه و نسلھاى متمادى
طبقه کارگر است.
اول مه امسال در ترکيه روز
حساسى است* .

يک دنياى بھتر
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مصاحبه على طاھرى با يکی از کارگران اصفھان
جمھوری اسالمی رفتنی است!
يک دنيای بھتر :دو ھفته پيش با
خبر شديم که احمدی نژاد منحوس
در يکی از سفرھای انتخاباتی به
اصفھان آمده بود .اخباری به گوش
می رسيد حاکی از اينکه گويا
کارگرى پيمانی به احمدی نژاد نامه
ای نوشته است.عده ای در محافل
کارگری اين نامه را جعلی می
دانستند عده ای ديگر ھم از متن
پخش شده اين نامه به شدت منزجر
بودند .ماجرا از چه قرار بود؟
ھاشم کامياب :متن اين نامه از اين
قرار بود که کارگری شکايت وضع
زندگی اش را به گوش احمدی نژاد
رسانده بود .اما آنچه اعتراض
مجامع کارگری و کارگران را
برانگيخت قسمتی از نامه بود که
علت بيکاری نگارنده را استخدام
دوباره بازنشستگان در قسمت ھای
پيمانی و اشغال فرصت ھای شغلی
قلمداد کرده بود .و اين در شرايطی
است که بازنشستگانی که دوباره به
سرکار بازگشته اند از وضعيت
شغلی خوبی برخوردار نيستند و
ھمين چند ماه اخير شاھد اعتراض
ھای گسترده ای از سوی کارگران
پيمانی و بازنشسته در شرکت ھای
مثل ذوب آھن بوديم .برای عده ای
از فعالين کارگری که رژيم را به
خوبی ميشناسند ،دادن اين آدرس
ھای غلط از سوی وزارت
اطالعات برای ضربه زدن به
مبارازات کارگری امری عادی و
روزمره دستگاه سرکوب رژيم
محسوب می شود .اما از سويی متن
نامه به گونه ای نوشته شده بود که
گويا دستنوشته يک کارگر است .از
زبان يک کارگر به طور فنی
نوشته شده بود .اما اين رد گم کردن
ادبياتی يک از شيوه ھای جديد
وزارت اطالعات است .مثال در
نامه از بسم ﷲ الرحمن الرحيم
استفاده نشده بود و گويش نامه
گويش يک کارگر بود .من در
نشريه خود شما ديدم که چگونه
اطالعات اطالعيه حزبتان را
دستکاری کرده بود .اين قضيه در
رابطه با نامه کارگر ناشناس پيمانی

ھم صادق است .قضيه از دو
صورت خارج نيست :کارگری
از سر استيصال نامه ای
اعتراضی به احمدی نژاد نوشته
است که جمله "کارگران
بازنشسته چرا دوباره به سرکار
بر ميگردند" را به آن اضافه
کرده اند يا اصال نامه ای در کار
نبوده است .حالت دوم شق واقعی
تری است .چون اگر کمی دقيق
شويم سفر احمدی نژاد به استان
اصفھان و ماجرای اين نامه در
صدد جذب چيزی ھستند .اينھا
در انتخابات دوست مردم ھستند
و در ھمان زمان دشمن مردم.
اما اين تغيير سياست موقتى با
آزاد کردن فشار طبقات پايين
ممکن نمی شود .اينھا بيشتر از
ھر کسی می دانند که اعتراض
کارگران ميتواند برايشان ھزينه
ھاى سنگينى داشته باشد .اينھا
در مجامع بين المللی با گردن
کلفتی و کله شقی حرف می زنند
جايی که با ناتو و بمب افکن ھا
روبرو ھستند اما جلوی کارگران
جرات نطق کشيدن ندارند .می
روند دسيسه ميکنند ،گريه ميکنند
و کارگران را به جان ھم می
اندازند .جمھورى اسالمى از
خطر کارگران بيشتر وحشت
دارد تا تھديدھای نظامی آمريکا
و غرب .در آخر بايد بگويم اين
دسيسه ھای رژيم فقط نشانگر
ضعف و دست و پا زدن در
برابر غول عظيم قدرت طبقاتی
است.
يک دنيای بھتر :به نکته خوبی
اشاره شد .اينکه سران جمھوری
اسالمی ھميشه پيش از انتخابات
و شرايط حساس سياسی چھار
دست و پا جلوی کارگران ظاھر
می شوند .از عنترچرخانی ھاى
خانه کارگر و شورای اسالمی
گرفته تا شوھای تبليغاتی
کانديداھای منحوسشان .نظر شما
در رابطه با قدرت سياسی و
کارگران چيست؟ "کارگران را
به قدرت سياسی چه" چقدر

حقيقت دارد؟
ھاشم کامياب :جمھوری اسالمی
در فضای انتخاباتی ھميشه دنبال
رد گم کردن و تغيير شکل است.
گويی مردم و کارگران به آنی
فراموش می کنند که جمھوری
اسالمی بازنمود سه دھه جنايات و
مصيبت بر يک جامعه شصت
ميليونی است .با ھمين وضع و
حاضر شدن در مجامع کارگری
اينھا از بردن اسم کارگر وحشت
دارند .اما مشکل جمھوری اسالمی
اساسی تر از اينھاست .جمھوری
اسالمی و کارگران دو حوزه واجد
استقالل درونی اند .بين قدرت
سياسی که بايد خود را نماينده
جامعه نشان دھد تا قدرت سياسی
حامی منافع گروه و طبقه خاصی
بر عليه اکثريت جامعه يک دريا
فاصله است .اما جمھوری اسالمی
خود می داند نخستين استحاله
ھمواره دومين استحاله را به
ھمراه دارد .چون قدرت سياسی
خود نتيجه معامله و واگذاری عام
است .يعنی رژيم بر ميگردد به
عقب نگاه می کند که اين قدرت
سياسی که در دستش است در چه
شرايطی نصيبش شده است و اين
دو قضيه را در بردارد :اوال
جلوگيری از شرايطی که باعث
تضعيف قدرت رژيم پيشين شد.
چرا که ھيچ چيز قدرت سياسی را
برای ابد واکسينه نميکند .دوما
وارونه و معکوس نشان دادن
شرايط کسب قدرت سياسی که
گويا کارگران ھيچ کاره اند.
سرنگونی رژيم شاه نمونه زنده
سوخت و ساز اجتماعی سياسی
کارگران در تعيين چند و چون
قدرت سياسی بود.
اما قدرت سياسی در جمھوری
اسالمی دو مرحله معکوس را
بوجود می آورد .از يک سو با
گردن کلفتی و قلدری که نشاندھنده
جايگاھی سفت و سنگين برای
رژيم است و از
صفحه ٢٢

صفحه ٢٢

مصاحبه على طاھرى با يکی
از کارگران اصفھان ...
سويی در مرحله ديگر محتاج به اقشاری از
جامعه ھستند که شب و روز سرکوبش می
کنند .اين مساله دو استحاله ناقص و معکوس
را تشکيل می دھد .وحدت صوری رژيم ھم
حتی مانع از نشان دادن تضادھای اساسی و
بيرونی آن نيست .رژيم در چنين شرايطی
دست و پا ميزند که به سرای باقی می شتابد.
اينھا تمام روابط قدرت سياسی را بر عکس
می خوانند .قدرت سياسی ھر خواستگاھی
داشته باشد بو نمی دھد .اگر از يک سو
معامله شده است از سوی ديگر بازنمود
خواستگاھی است که می تواند باز خريده
شود و اين مساله خواب را از چشمان سران
جانی حمھوری اسالمی ربوده است.
يک دنيای بھتر :جايگاه کارگران و نقش
اجتماعی کارگران در برخورد به سياست
ھای رژيم چيست؟ چگونه می شود اين
سياست را بر عليه خود رژيم به طناب دار
بدل کرد؟
ھاشم کامياب :جايگاه اجتماعی کارگران
باعث اتخاذ چنين سياست ھای کثيفی از سوی
رژيم شده است .اگر بر فرض مثال جمھوری
اسالمی قرار بود تغيير کند و اندکی رفاه
بياورد خوب ھيچ کس اسب پيشکشی را رد
نمی کند .اما کارگران می دانند رفاھشان تنھا
به سرنگونی اين رژيم منحوس گره خورده
است .تغيير زندانبان تغيير در شرايط زندانی
نمی دھد .در ھر صورت زندان زندان است.
اگر قدرت سياسی رژيم را يک معامله در
نظر بگيريم اينھا در عوض چيزی که خريده
اند چيزھای زيادی فروخته اند :شرف،
انسانيت ،شرم ،و کال در ازای اين خالی شدن
از انسانيت و بدل شدن به انبانی از جنايات و
کثافات اعتباری ندارند .البته قبلش ھم ھمين
بودند .کارگران بندی ھستند که رژيم برای
ادامه عمر به آن چنگ می زنند .اما اين پست
فطرتان فراموش کرده اند که اين بند ھمان
طناب دارشان ھست ھرچه بيشتر بکشند
زودتر خفه خواھند شد.
يک دنيای بھتر :با تشکر از شما دوست
عزيز که در اين گفتگو شرکت کرديد.

يک دنياى بھتر

شماره ٩٧

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.
کمونيسم کارگرى جنبشى جدا از کل طبقه کارگر نيست و منافعى جدا از منافع کل طبقه
کارگر دنبال نميکند .تفاوت جنبش کمونيسم کارگرى با ساير جنبشھا و احزاب کارگرى در
اينست که اوال ،در مبارزه طبقاتى در ھر کشور ،پرچم وحدت و منافع مشترک کارگران
سراسر جھان را بر ميافرازد و ثانيا ،در مراحل و جبھه ھاى مختلف مبارزه طبقه کارگر،
مصالح کل جنبش طبقه کارگر را نمايندگى ميکند .کمونيسم کارگرى الجرم جنبش پيشرو
ترين بخش طبقه کارگر است که شرايط و ملزومات پيروزى و ھدف نھايى مبارزه طبقاتى

ھاشم کامياب :با تشکر مجدد از شما* .

را بدرستى ميشناسد و ميکوشد بخش ھاى مختلف طبقه کارگر را به ميدان بکشد.

صفحه ٢٣

يک دنياى بھتر

پوئن مديای غربی
به جمھوری اسالمی برای سرکوب اپوزيسيون
على طاھرى
مديای غربی بعنوان يک رکن
اساسى حاکميت بورژوازی
جھانی ،البته با ژست "صلح طلب
و دموکرات" ،با خرج ميليون ھا
دالر در جعل و تحريف و
سانسور حقيقت کمک ھای شايانی
به دولت ھای مرتجع و
ديکتاتوری منجمله جمھوری
اسالمی کرده است .از ھمان روز
اول سرکار آوردن خمينی تا رشد
دادن اسالم سياسى ،در مقياس
ميلياردھا دالر قرارداد نفت و گاز
و غيره باج ھای بی شماری به
رژيم کثيف اسالميون در ايران
داده است .از دوره خاتمى گرفته
تا سانسور خبری شديد و وارونه
جلوه دادن تصوير جامعه ايران به
گرى
مشاطه
از
دنيا!
خونخوارترين چھره ھای تاريخ
گرفته تا لجن پاشيدن به مبارزين
و انسان ھای آزاديخواه! يادمان
باشد در تصوير مديای غرب
پينوشه يک "دموکرات مترقی" و
لنين يک "احمق بی سواد
ديکتاتور" سالھا تصوير شده
است! از خاتمی يک "جنتلمن
روشنفکر" ساخته و از چگوارا
"يک الت بی سواد"!
باج دادن و مماشات با رژيمھائى
مثل ايران البته مجانی صورت
نميگيرد .اين باج دادن الزامات
تعريف شده ای دارد که ھر بار
چون شمشير داموکلس بر سر
رژيم اسالمی قرار می گيرد .يا
باج و قرارداد ھای نفتی يا دادن
تصويری برعليه رژيم در مجامع
جھانی! ھيچ عقل سليمی نمی
پذيرد که غرب ھمينطور مجانی
و برای رضای خدا امثال
محجوب را ببرد در فالن
کنفرانس بنشاند و در ده نشريه و
شبکه تلويزيونی نمايشش دھد!
نمونه ھاى جديد
ماه گذشته کابينه ھلند در جواب

کميسيونی که قصد فعاليت بر عليه
جمھوری اسالمی در پارلمان ھلند
را داشت به راحتی اين جواب را
داد که ساالنه دو ميليارد دالر
قرارداد نفتی يا ايران ما را از چنين
کاری بر حذر می دارد! اين جمله
به روشنی يک تسويه حساب در
سطح سياسی  -خبری با جمھوری
اسالمی است! يک طرف
قراردادھای کالن نفتی ھمين
امتيازات مديای غرب به رژيم است
که تا بحال کمک ھای شايانی به
ادامه عمر رژيم کرده است!
ھفته گذشته نشريه اکونوميست
اعالم کرد که مسعود رجوی رھبر
مجاھدين به احتمال زياد کشته شده
است .اين در حالی است که
جمھوری اسالمی در ارگان کيھان
بارھا به اين مساله اشاره کرده است
و اين يک بخش جنگ روانی
جمھوری اسالمی با مجاھدين به
طور اخص و اپوزيسيون به طور
کلی بوده است .اکونوميست ھمين
خط را در نوشته خود دنبال می
کند .اين ھمان بيرون زدن دم روباه
مديای غرب در پس ادعاھای
دموکراسی طلبانه و صلح طلبانه
شان ھست .در جايی که صوری دم
از آزادی و مبارزه با ديکتاتوری
می زنند خط و سياست سرکوب
رژيم ھای مرتجع را بر عليه
اپوزيسيون به کار می گيرند .اين
در جايی بود که مژگان پارسايی
مسئول سازمان مجاھدين در عراق
به کرار تکرار کرده است که از
دادن ھر نوع اطالعی در اين زمينه
خودداری ميکند .اين حق اوليه ھر
سازمانی است که اسرار سازمانی
خود را حفظ کند .اين ھم در
شرايطی است که اوجالن را با
ھزار دسيسه و ترفند ربودند و در
دھان شير انداختند! اين بازی ھای
مديای غرب ھميشه در خدمت
حکومت ھای ديکتاتوری و مرتجع
ضد جامعه بوده است .سياست
تحريک روانی و جنگ خبری بر
عليه گروه ھا و جنبشھاى مخالف

وضع موجود!
و بيچاره سازمان مجاھدين که
بعد از دست دادن موقعيت شان
در عراق ھنوز دنبال سياست
ميروند؛
خورده
شکست
ديپلماسی با غرب! سازمان
مجاھدين ھيچگاه قادر به درک
شرايط تاريخی نبوده و فقط با
ديناميزم ھای احساسی و عقب
مانده در چھل سال اخير به شاه
و جمھوری اسالمی سوخت داده
و امروز ھم گويی قرار است
چند نفری را کام نوری المالکی
و حکومت ائتالفی خامنه ای در
عراق بيندازد! حقا که خود آقای
رجوی گفته بود رمز پيروزی
کلمه فداست! يعنی به تعبيری فدا
کردن و تباه کردن جانمان! اما
آقای رجوی از درک اين حقيقت
ناتوان است که رمز پيروزی
تشخيص دادن حقايق سياسی
اجتماعی است .سازمان مجاھدين
کال روی يک چشم بندی سياسی
شرط بندی کرده و موتورش
فراموشی درس گذشته است .اين
نتيجه ای جز با سر رفتن در
ديوار و محکم کردن ارتجاع
نداشته است!

شماره ٩٧
مناقشات اپوزيسيون و جمھوری
اسالمی آنھم در شرايط اخير
باخبرند ،سعی در دزديدن گوی
سبقت برای گرفتن امتياز از
جمھوری اسالمی دارند .آمريکا و
اوباما ھم سر عقل آمده و
نميخواھد با کله شقی بازار 60
ميليونی ايران را از دست بدھد و
ھمه را دو دستی تقديم اروپايی ھا
کند .اما در اين ميان خود سران
رژيم کورترين طرف اين بازی
ھستند .خوش خيال کرده اند که با
دادن امتياز و به محاق رفتن
اپوزيسيون سالھا حکومت خواھند
کرد و از شر سرنگونی راحت
خواھند شد .آنھا از ھمه کورترند و
راھی جز اينھم ندارند .گويی می
شود جواب بحران سياسی،
اقتصادی ،اجتماعی و حتی دولتی
را با اين معامله ھا داد!
مدياى امروز نقشى مثل دستگاه
مذھب و خانواده را در تحکيم
منافع طبقات دارا دارد .ابزار
سرمايه داران براى شکل دادن به
افکار عمومى مطابق ميل شان
است .امروز پشت رژيم ھستند و
اگر منفعت اقتضا کند برعليه
رژيم .وظيفه ما اينست که محکم
در مقابل تحرکات جمھورى
اسالمى و متحدان کاسبکارش
بايستيم .در مقابل ھر توطئه رژيم
و دولتھا عليه افراد و فعالين
اپوزيسيون بايستيم .و در مقابل
ھمه اين تحرکات و بازيھاى
طبقات حاکم جنبش مستقل طبقاتى
مان را محکم کنيم و بميدان
بکشانيم* .

اما از سويی مديای غرب که از

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 ٢۴

آکسيون در مقابل سفارت رژيم
اسالمی در لندن در اعتراض به
حکم اعدام دالرا دارابی
حکومت جنايتکار جمھورى اسالمی مجددا تالشى را براى
اعدام و قتل دالرا دارابی شروع کرد .اعدام در اين
حکومت ضد جامعه ضرورى است تا بساط فقر و فالکت و
آپارتايد سرپا بماند .در مقابل اين وحشی گری رژيم
اسالمی ،اعتراضات بين المللی توسط نھادھا و سازمانھای
آزاديخواه و مخالف اعدام در جريان است تا مانع از قتل
دالرا دارابی توسط جنايات کاران حکومت اسالمی شوند.
ھر چند اين اجراى اين حکم فعال متوقف شده است اما
خواست اساسى لغو آن و آزادى دالرا دارابى است.
ھمينطور ھدف اينست که با حمايت انسانى و درک عميق
خانواده مقتول ،عليه شرايطى مبارزه کرد که قاتل و مقتول
جزو قربانيان آنند تا چرخه آدمکشى دولتى و قانونى
"عدالت" نام بگيرد!
در ادامه اين کمپين ،امروز دوشنبه برابر با  20آپريل

شماره ٩٧

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 مه با پرچم آزادى و
رفاه جامعه به ميدان بيائيم!

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!
 ،2009به فراخوان "سازمان عفو بين الملل" ،اجتماعى
اعتراضی در مقابل سفارت حکومت اسالمی در لندن
سازمان داده شده بود .در اين حرکت اعتراضى جمعی از
فعالين سياسی ايرانی و تعدادی از فعالين سازمان عفو بين
الملل شرکت داشتند.
فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگری در انگلستان با
حضور در اين اجتماع و پخش اطالعيه ھائی در
محکوميت جنايات حکومت اسالمی و قانون اعدام بعنوان
قتل عمد دولتى ،خواستار توقف و لغو فوری اين حکم،
الغاى مجازات اعدام ،و محاکمه سران رژيم به جرم جنايت
عليه مردم بيدفاع شدند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری -تشکيالت انگلستان
 ٢٠آوريل ٢٠٠٩

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
را بخوانيد و در توزيع و تکثير آن بکوشيد!

صفحه ٢۵

يک دنياى بھتر

شماره ٩٧

احترامات قلبی ام به او بدون
ھيچ مناسبتی به جز ھستی اش
سيما روشن
امروز به ياد آشنايی يک طرفه ام با منصور حکمت افتادم و امروز برايم
شد روزی از نوع ديگر با ياد او.
گوشم به موزيک بود و جای تداعی کسی در ذھنم خالی ،از تکرار
کلمات عاشقانه ای که پشت سرھم از عشقی صحبت می کرد که بوی اين
روزھا را نمی داد ،بستر عشقی که ھر شب ھزاران سر بر بالين دارد!
به ياد آشنايی غريبه ذھنم با اسمش افتادم .به ياد اينکه بدون اينکه بدانم
کسيت از اين مغازه به مغازه بعدی می رفتم و بلند بلند می پرسيدم :آقا
کتابی از منصور حکمت داريد؟ به ياد اينکه چگونه باور کردم تک تک
کلماتی را که رفيقان؛ چاپلوسانه دستاويزی ازش بافته بودند برای راضی
کردن جاه طلبی حقيرانه شان.
به ياد اينکه وقتی که از پرسه زدن در آھنگھای جورواجور و شعرھايی
که به اعماق دره پرتت می کنند که نتوانی به اوج حتی فکر کنی؛
حرفھايش را شنيدم و با خودم فکر کردم اين انسان چگونه از گفتن
فھميدنی ھا برای ما که در بغچه ھای غيرممکن و ناباوری پيچيده
بودندمان خسته نمی شود؟ از گفتن عاشقانه ترين کلمه ھا با لحن
استوارش و قايق کردن دستھايش در موج ھای سياه دست بر نمی دارد!
ھميشه در کنار تک تک درياھای طوفانی و سياه حاضر است! حتی
امواج خشمگين ھم به حضورش عادت کرده اند!.

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.
و اما من که ھرگز نديده م اش .ھرگز برخالف خيلی رفقا؛ رفيق ديزی
خوری و گرمابه و گلستان نبوده ام! ھمچنان منتظر ديدنش ھستم و ميدانم
روزی از گرمای لذت بخش حضورش لذت خواھم برد .بله من بدون
اينکه به آخرت ،به زنده شدن دوباره و ھيچ مزخرف مذھبی ديگری باور
داشته باشم ،روزی گرمای حضور او را حس خواھم کرد که در تصور
من لبخند رضايت بر لبش نقش می بندد با ديدن پھلو گرفتن کشتی که
سالھا پيش با ناخدايی او از ساحل جدا شده بود!!!
اين روزھا که حس می کنی تمام خاطره ھا و حس ھای خوب دارند از
دستانت می لغزند و از يادھا ميروند؛ آيا پر ثمرتر از او ھم می توان
زيست؟ زندگی جاودانه در دل کسانی که ھرگز او را نديده اند؟
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کارگران وطن ندارند!
زنده باد انترناسيوناليسم کارگرى!

http://hekmat.public-archive.net/

www.m-hekmat.com/

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

يک دنياى بھتر
مانيفست امروز طبقه کارگر عليه سرمايه
دارى است!

يک دنياى بھتر
برنامه حکومت کارگرى براى آزادى جامعه
است!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢۶

کارگران کمونيست
چه ميگويند؟ ...

شماره ٩٧
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

کارگر ،اوضاع سياسى جامعه،
جدال احزاب سياسى و کل تاريخ
معاصر جامعه ،گرايشات و
جريانات گوناگونى را در درون
طبقه کارگر شکل ميدھند.
آنارشيسم ،رفرميسم ،سنديکاليسم،
ناسيوناليسم و غيره ھمه بر طبقه
کارگر تاثير ميگذارند و
قطببندىھائى را در درون
جنبش کارگرى بوجود ميآورند.
بنابراين در ترسيم سيماى سياسى
و مبارزاتى کارگران کمونيست و
کمونيسم کارگرى بسيار ضرورى
است که تفاوتھاى گرايش
کمونيستى و راديکال با ساير
گرايشات نيز مشخص بشود .اينجا
ديگر تفاوتھا نه فقط در آرمانھا
و دورنماھا بلکه در فعاليت و
مبارزه ھر روزه ،در شعارھا و
تاکتيکھاى مبارزاتى ،در مطالبات
سياسى و اقتصادى ،در روشھاى
مبارزه ،در موضعگيرى نسبت به
مسائل گرھى جنبش کارگرى و
غيره معنى پيدا ميکند.
در طول سالھاى اخير ،بويژه
در بحث مربوط به سياست
سازماندھى حزب در درون طبقه
کارگر ،ما به کرات از گرايش
راديکال -سوسياليست در جنبش
کارگرى سخن گفتهايم .ما بر اين
تاکيد کردهايم که شکل دادن به
يک حزب کمونيستى کارگرى و
قدرتمند در گرو سازمان دادن و
متحد کردن و تقويت اين گرايش
در درون طبقه کارگر است .يک
جزء اين مبارزه ،ھمانطور که
قبال ھم گفتهايم ،تالش براى
خودآگاه کردن اين طيف کارگران
و تبديل کردن آنھا به يک جريان
زنده مبارزاتى است که
تفاوتھاى خود را با ساير
گرايشات در درون طبقه به
روشنى ميشناسد و شعارھا و
تاکتيکھاى خود در جنبش
کارگرى را به روشنى معلوم
کرده است.

سلسله برنامهھائى که از اين پس ھر ھفته
تحت عنوان عمومى "کارگران کمونيست چه
ميگويند" پخش خواھد شد ،ھمين ھدف را دنبال
ميکند .در اين برنامهھا ،که شامل گفتارھا،
مصاحبهھا ،پخش نوار سمينارھاى حزبى و
غيره خواھد بود ،ميکوشيم تا سيماى سياسى و
مبارزاتى کمونيسم کارگرى و طيف کارگران
سوسياليست و راديکال را در عرصهھاى
مختلف ترسيم کنيم .طيف وسيعى از مسائل ،از
مبانى فکرى اين جريان تا تاکتيکھاى آن در
جنبش کارگرى در تمايز و در مقايسه با ساير
گرايشات و احزاب فعال در جنبش کارگرى
مورد بحث قرار خواھد گرفت .کارگران
کمونيست در باره انقالب و حکومت کارگرى
چه ميگويند ،موضع ما در قبال جمھورى
اسالمى چيست و چه نوع حکومتى بايد بر سر
کار آيد ،در باره مبارزه اقتصادى ،مبارزه براى
اصالحات و بھبودھاى فورى چه ميگوئيم ،نظر
ما در باره تشکلھاى تودهاى کارگرى ،شورا،
سنديکا و مجمع عمومى صندوقھاى کارگرى و
غيره چيست .مبارزه قانونى و علنى چه
جايگاھى براى کمونيسم کارگرى دارد .در
مبارزه بر سر قانون کار چه ميکنيم .با
شوراھاى اسالمى چه بايد کرد ،در باره بيمه
بيکارى چه ميگوئيم .جايگاه سازمانيابى حزبى
براى کارگران کمونيست چيست و فعاليت حزبى
به چه اشکالى سازمان مييابد .اتحاد عمل با ساير
گرايشات چه موازينى دارد .اينھا و مسائل
متعددى از اين نوع موضوع بحث اين سلسله
برنامهھا خواھد بود.
ھر برنامه به موضوع مستقلى خواھد پرداخت
و به تنھائى کامال قابل استفاده خواھد بود .ھر
يک از برنامهھا بصورت مقاالت و جزواتى در
نشريات حزبى و بطور مجزا منتشر خواھد شد
و بايد به ابتکار رفقاى حزبى در دستور بحث و
مطالعه محافل کارگران مبارز قرار بگيرد.

کمونيست شماره  ٥٣شھريور ماه ١٣٦٨
اين نوشته براى اولين بار تحت عنوان "معرفى
يکى از برنامهھاى راديو صداى حزب کمونيست
ايران" پخش گرديد و بعدا در نشريه کمونيست ارگان
مرکزى حزب کمونيست ايران ،سال ششم شماره ٥٣
شھريور ماه سال  ١٣٦٨منتشر شد .

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

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!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢٧

کارگران کمونيست
چه ميگويند؟
منصور حکمت
کمونيستھا چه کسانىاند و چه
ميگويند؟ خيلى در پاسخ به اين
سؤال احزاب و گروهھاى سياسى
را نشان ميدھند که رسما خودشان
را کمونيست مينامند و به اين نام
فعاليت ميکنند.
جالب اينجاست که اگر از خود
اين احزاب ھم بپرسيد خيلى از
آنھا ھم ھمين پاسخ را به شما
ميدھند .به تصور اينھا کمونيسم
يک فرقه ايدئولوژيک و سياسى
است که گروهھاى مختلفى را در
بر ميگيرد و کمونيستھا اعضاء
اين فرقه و اين گروه ھستند.
سرمايهداران و دولتھايشان ھم به
اين تصور فرقهاى از کمونيسم
دامن ميزنند .معنى عملى ھمه
اينھا اين است که کمونيسم يک
پديده حاشيهاى در جامعه است.
مردم عادى نميتوانند کمونيست
باشند .کمونيسم گرايشى در درون
خود جامعه نيست بلکه مکتب و
جنبش حزبى کسانى است که
ميخواھند عقايد و راه و رسم
ويژهاى را تازه به درون جامعه
ببرند.
خيلى روشن است که طبقات
حاکم چه منفعتى در دامن زدن به
اين تصورات دارند .فرقه قلمداد
کردن کمونيسم گام اول در
سرکوب کردن آن است .اما،
درست به دليل اينکه کمونيسم يک
فرقه نيست بلکه جنبش عظيم
اجتماعى است که از بطن و متن
جامعه سرمايهدارى مايه ميگيرد،
تالشھاى دولتھاى عظيم و تا دندان
مسلح بورژوازى در طول دھھا
سال ھنوز ھم قادر به سرکوب
اين به اصطالح "فرقه" نشده
است و ھنوز ھم مقابله با کمونيسم
معضل اصلى سرمايهدار و
جامعه سرمايهدارى است .بى
خود نيست که ھر چاقوکش و

چماقدار اين طبقه که مسئوليت
سازماندھى دولت بورژوائى را بر
عھده ميگيرد ،اعم از اينکه قــُــپـه
روى دوشش چسبانده باشند ،عمامه
سرش گذاشته باشند يا کراوات به
گردنش بسته باشند ،فورا بعنوان
متخصص مبارزه با کمونيسم قد
علم ميکند و شلنگ تخته مياندازد.
کمونيسم يک گرايش اجتماعى
است ،درست نظير ناسيوناليسم و
ليبراليسم و غيره ،که دائما در
درون خود جامعه شکل ميگيرد و
باز توليد ميشود .پايه و کانون
پيدايش و رشد کمونيسم ،طبقه
کارگر و مبارزه تعطيل ناپذير اين
طبقه عليه سرمايهدارى و اوضاع
مشقتبارى است که اين نظام به
زحمتکشانى که اکثريت عظيم
جامعه را تشکيل ميدھند تحميل
ميکند .کمونيسم مکتبى نيست که
توسط مارکس و انگلس ابداع شده
باشد .از نظر تاريخى کمونيسم،
بعنوان يک جريان اعتراضى
کارگران ،مقدم بر مارکسيسم در
اروپاى اواخر قرن ھجدھم و اوائل
قرن نوزدھم شکل گرفت و بوجود
آمد .اساس اين کمونيسم کارگرى،
که آنرا از تمامى مکاتب و جريانات
شبه سوسياليستى طبقات دارا در
زمان خود متمايز ميساخت ،ھويت
کارگرى آن و اعتراض آن به
مالکيت بورژوائى بر وسائل توليد
بعنوان علتالعلل مشقات تودهھاى
کارگر بود .در زمان انتشار
مانيفست کمونيست توسط مارکس و
انگلس در سال  ١٨٤٨کمونيسم
کارگرى فىالحال يک جريان زنده
مبارزاتى و اعتراضى بود.
مانيفست کمونيست نام خود را دقيقا
از اين جنبش کمونيستى کارگرى
گرفت .مارکسيسم اين جنبش
اجتماعى را به يک انتقاد عميق از
جامعه سرمايهدارى و به درک
روشنى از دورنماى انقالب
کارگرى مسلح ساخت .مارکسيسم

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

شماره ٩٧

به سرعت به تئورى و
جھاننگرى اين صف اجتماعى
و به پرچم کمونيسم کارگرى
تبديل شد .تحت پرچم مارکسيسم،
کمونيسم کارگرى به يک قدرت
عظيم در صحنه سياسى تبديل
شد که فعاليتھاى بينالملل
کارگرى و انقالب کارگرى
روسيه در  ١٩١٧جلوهھائى از
آن بودند.
اين کمونيسم کارگرى ديگر به
جزء اليتجزاى جنبش کارگرى
در تمام کشورھاى سرمايهدارى
تبديل شده .ھر جا اعتراض
کارگرى در جريان است بورژوا
فورا شامهاش براى پيدا کردن
کمونيستھا تيز ميشود .ھر جا
اسمى از مارکسيسم بميان ميايد،
حتى اگر اين مارکسيسم،
مارکسيسم نيم بند روشنفکران
خود طبقه حاکم باشد،
دور
اول
بورژوازى
کارخانهھايش حصار امنيتى
ميکشد و دستش را روى گوش
کارگران ميگذارد .با اين ھمه
باز شاھد اينست که تا اعتراض
کارگرى باال ميگيرد زمزمه
مرگ بر سرمايهدارى و زنده باد
حکومت کارگرى در ميان
کارگران بلند ميشود .ھر
کارگرى که به فکر تغيير
اوضاع خودش و طبقهاش
ميافتد ،فورا دنبال کتاب و جزوه
مارکس و لنين ميگردد.
بورژوازى اينھا را به حساب
"توطئه و تحريک کمونيستھا"
ميگذارد .اما در واقع توطئهاى
در کار نيست .کمونيسم يک
سنت مبارزاتى در درون خود
طبقه کارگر است .طيف قابل
توجھى از خود کارگران .خود
ھمانھا که مزد ميگيرند و کار
ميکنند و حاصل کارشان کيسه
سرمايهداران را پر ميکند،
کمونيستند.
در سطح عمومى کمونيسم آن
گرايشى در جنبش کارگرى است
که تحت ھر شرايطى اتحاد
کارگران را دنبال ميکند .اساس
محروميتھا و مشقات طبقه

کارگر ،يعنى نظام سرمايهدارى و
مالکيت بورژوائى را افشاء ميکند.
در ھر دقيقه مبارزه طبقه کارگر
حضور دارد و در عين حال افق
عمومى انقالب کارگرى را در
برابر کارگران قرار ميدھد .در
مبارزه ھر بخش طبقه فعال است
و در عين حال منفعت کل طبقه را
خاطر نشان ميسازد .اين آن
جريانى است که ميخواھد کل
بردگى مزدى و کل قدرت سرمايه
را از ميان بردارد و کارگران را
براى ايفاى اين نقش آماده ميکند.
اگر بورژوازى يک روز سرنيزه
را از روى گلوى کارگران بردارد
ھمه خواھند ديد که چگونه ھزاران
و ھزاران کارگر ھمينھا را با
صراحت و فصاحت خيره کنندهاى
از روى چارپايهھا خواھند گفت.
اما براى ديدن دامنه اين کمونيسم
زنده کارگرى حتى الزم نيست آن
روز بيايد .سوسياليسمى که عميقا
در درون طبقه کارگر ريشه دوانده
ھمين امروز در شيوه و زبانى که
تودهھاى کارگر و رھبرانشان در
جزئىترين اعترضشان بکار
ميبرند به روشنى منعکس است.
کمونيسم يک گرايش زنده و
پرنفوذ کارگرى است که بخش
وسيعى از رھبران عملى و
رھبران جنبش اعتراضى را با
خود دارد بدون اينکه اينھا لزوما
اعضاء سازمانھاى کمونيست
باشند .اما اين تنھا گرايش درون
طبقه کارگر نيست .طبقه کارگر و
جنبش کارگرى کانون گرايشات
سياسى و مبارزاتى متعددى است.
اوضاع و احوال و مسائل
اقتصادى طبقه
صفحه ٢۶

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

