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آغاز برقراري مناسبات ديپلماتيك دولت آمريكا 
با كوبا، كوبايي كه بيش از پنجاه سـال فشـار       
سياسي ـ  نظامي و اقتصادي و انواع و اقسـام      
توطئه هاي دستگاه عريض و طـويـل سـيـا و         
پنتاگون را تا امروز تحمل كرده و تسليم نشـده  
است، نه آنطور كه رسانه ها ادعا ميكنـنـد كـه      
گويا اين فصل جديدي در مناسبات ديپلماتيك 
آمريكا با كوبا است كه در واقع فصل جـديـدي   
در موقعيت ايدئولوژيك كمپ پيروز جنگ سرد 

به موقعيت رهبري آمريكـا و بـورژوازي       .  است
غرب، از طرف كمپي كه ادعا مي شد شكـسـت   
خورده است لگد ايدئولوژيك محكمـي خـورده     

قرار بود پايان شوروي پايان كمـونـيـسـم     .  است
قرار بود كوبا، بعنوان آخريـن بـازمـانـده       !  باشد

دوران انقالبات چپي و سوسياليستي زير فشـار    
تحريم اقتصادي و فقر و محروميت در مـقـابـل    

قـرار بـود     .  كعبه دمكراسي غربي به زانو درآيـد 
جامعه كوبا بپذيرد كه به نام نـامـي بـرقـراري       
دمكراسي،  در بهترين حالت مردم در آن چـون  
اكثريت محروم و فقر زده ساير كشورهاي قـاره  

آمريكا، كه به مسكن و بهداشت و آمـوزش و         
پرورش و نيازهاي اوليه زندگي مطلقا دسترسي 

 .  اين سناريو موفق نشد. ندارند، رضايت دهند
اعتراف هيئت حاكمه آمريكا،  حكومتي با عظيم 
ترين زرادخانه جنگي جهان، به شـكـسـت در      
مقابل كوبـا، جـزيـره اي كـوچـك مـدعـي                
سوسياليسم كه با كمي بيش از يازده ميلـيـون   
جمعيت و با اقتصادي كوچك در قلب قاره اي   
قرار گرفته است كه تماما در محـاصـره غـرب      
 . است، واقعه اي مهم تر از رابطه دو كشور است

اين واقعه، مستقل از نتايج بعدي آن و تحوالتي 
كه در كوبا پس از برداشتن سد تحريم اقتصادي 
آمريكا بوقوع خواهد پيوست، تا همين جا فـي    
الحال شكست ايدئولوژيك كمپ پيروز جـنـگ     
سرد است، آن هم تنها در مقابل يك ادعا و يك 
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آغاز مذاكرات ميان 
آمريكا و كوبا؛ 

شكست ايدئولوژيك 
 كمپ پيروز جنگ سرد

 
 ثريا شهابي

تا آنجا كه به طبقه كارگر مربوط باشد بنياد جامـعـه   
سرمايه داري بر كالشي و فريب و سردواندن استـوار  

دولتهاي آبرومندتر با پارلـمـان و قـانـون و           .  است
دمكراسي در جلو ويترين هـايشـان بـجـاي خـود؛          

در .  دولتهاي بي سر و ته در اين دنيا كم نيـسـتـنـد    
ميان همه اينها بدون ترديد شغل وزير كار در ايـران   

حتي در خـود جـمـهـوري         .  حسادت برانگيز است
اسالمي  هم تصدي مقامات بالخره در ظاهر هم كـه  

 .  شده با درجه اي مسئوليت عجين است

در مورد وزارت كار حتي همان تظاهـر و صـحـنـه         
 . سازي رسوا هم  ضروري بنظر نميرسد

در لباس وزير كار هر جفنگي را در زمـيـنـه هـاي         
اقتصادي، اشتغال و تورم و پديده هـاي مـربـوط و        

در لباس وزير كار ميتـوان از    .  نامربوط اظهار داشت
افزايش يك، دو، سه ميليوني ساالنه خانـواده هـاي     
كارگري به زير خط فقر پرده برداشت؛ در لباس وزير 
كار ميتوان از علم به دامنه فاجعه ناامني شرايط كار 

 3صفحه ...  پز هم داد؛ 

 جايگاه كتاب در مبارزه با داعش
 ثريا شهابي

 
راه حل مسئله دولت اسالمي عراق و شام ،  نظامي نيست و اين گـروه    ”          

“  نيروهاي بين المللي به رهبري آمريكا بايد به جاي بمب بر سر آنها كتاب بريزند
 .ـ خانم شيرين عبادي در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري فرانسه

داعش، طالبان،  بوكو حرام، القاعده، جبهه النصر و انواع و اقسام دستـجـات آدم     
كش قومي و مذهبي هر روز نمونه جديدي از شنيع ترين جنايات عليه كودكـان  
و مردم بيگناه را اختراع و به نمايش ميگذارند و ميلياردها انسان از آسـيـا تـا          
آفريقا، از خاورميانه تا استراليا و پرت ترين گوشه كره خاكي هـر روز از خـود         

 ميپرسند كه چگونه ميتوان؟ چرا؟ و تا كي؟ 
تصويري كه با شرف ترين رسانه هاي اصلي در غرب از منطق منجالبي كه در خاورميانه و گوشه هاي رهـا    

مشمئز كننده تر اما نسخه كپـي  .  شده در افريقا و آسيا در جريان است بدست ميدهند، مشمئز كننده است
 2صفحه .   ...  برداري شده اين تصوير نزد روشنفكران اخته عاشق سواد در جوامعي چون ايران است

فصل تعيين دستمزدها؛ و جاي خالي 
 يك افق طبقاتي روشن

 
 مصطفي اسدپور

عليه دولت تركيه در ”گزارش برگزاري كمپينها 
 “دفاع از كوباني
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سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 
ابعاد جناياتي كه داعش و بوكو حرام و القـاعـده و     
طالبان و جبهه النصر و انواع و اقسام دسـتـجـات      
سوپر ارتجاعي و جنايي قـومـي و مـذهـبـي در            
خاورميانه، آسيا و آفريقا هر روز ميĤفرينند و هر بار 
ابعاد توحش و آدم كشي هاي هار از كـودكـان و       

از بار قبلي بيشتـر  ...  مردم غيرنظامي و سربريدن و 
است، يك روي لجنزاري است كـه دنـيـاي پسـا         
پيروزي دمكراسي و بازار آزاد هر روز توليد و بـاز      

روي ديگر آن تصويري است كـه از      .  توليد ميكند
اين منجالب رو به جوامع قرباني و جوامع غربي و   
ميلياردها بشر كره خاكي كه دلشان از اين هـمـه     

 .  جنايت به درد ميĤيد بدست ميدهند
خوراندن اين حب كه اين منجالب منطق اعتـراض  
در كشورهاي فقر زده و محروم در  خاورميانـه  و      
آسيا و افريقا است، به اندازه خود ايـن جـنـايـات         

خوراندن اين حب، توسط بستر اصلي .  مخرب است
ميدياي مغز شوي غرب يك راه مقابله با روي آوري 
مردم  به طرف راه هاي سنتي اعتـراض و جـدال       

تا وقتـي  !  طبقاتي، هم در شرق و هم در غرب است
كه بتوان عروج كثافاتي چون داعش و القـاعـده و     
بوكو حرام و انواع و اقسام دستجات هم خانواده اين 

وحوش را نتيجه بي سوادي و بـي فـرهـنـگـي و           
نارضايتي در اين جوامع از اين و آن سـيـاسـت          
امپرياليستي يا ملي قلمداد كرد، ميتوان در مقابـل  
تحركات از پايين، تحركات انقـالبـي و اعـتـراض         
متشكل طبقه كارگر،  شهروندان سكوالر، زنـان و      

 .مردان آزاديخواه سد بست
ميتوان  اين طور قلمداد كرد كه گويا در ايـران و      
مصر و عراق و پاكستان و افغانستان و نيجريه هيـچ  
كس و هيچ اعتراض مترقي جز تحركات دستجـات  

و اين گونـه  !   قومي و مذهبي و جنايي وجود ندارد
تصوير سازي كرد كه جهان با جوامع نكبت زده اي 
مواجه است كه در آنها نشاني از توليد و طـبـقـه        

باطالق هايي كـه    .  كارگر و شهروند متمدن نيست
در آنها خود به خود  تنها و تنها انگل هايي چـون    

اين . داعش و بوكو حرام ها توليد و بازتوليد ميشوند
بازار فريبكاري مدتها است زير پـتـك واقـعـيـات        

سختي كه دو دهه جهان شاهد آن بـوده اسـت،          
 .  تعطيل شده است

و “  جهان متمـدن ” بازار مهندسي  تقابل  دو قطبي 
مسالـمـت   ” دو قطبي راه كارهاي “   جهان وحشي” 

جـهـان   ” كه يك سر آن     “   خشونت آميز” و “  آميز
در غرب است و سر ديـگـر آن جـهـان           “  متمدن

وحشي در جوامع فقـر زده و مـذهـب زده در              
خاورميانه و آسيا و آفريقا،  مدتها است كـه رنـگ     

مردم در سراسر جـهـان امـروز هـم         .  باخته است
منفعتي و هم سرنوشتي ارتجاع يك قطبي حـاكـم   
در غرب با زوائد فريبكارانه دمكراسي و حقوق بشـر  
اش را  با  القاعده و جبهه انصر و داعش و طالبان و 

 . اسالم سياسي تجربه كرده اند
سري كه امروز غرب به رهبري آمريكا در مـقـابـل    
كوبا با كاسترو و دولت برآمده از انقالب كوبا فـرود  

آورده است، ميخي كه به اين شكل بر تابوت جنازه 
برتري دمكراسي غربي بر راه حال هاي انـقـالبـي      
دخالت از پاپين خورده است، همه و همه گواه اين 

مردم جهان راه حل هاي بشردوسـتـانـه     .  ادعا است
پيامبران دمكراسي و حقوق بشر در غرب،  و امـروز  
محصوالت آن را در لباس داعـش و الـقـاعـده و           
طالبان و بوكو حرام مي بينند و آن را در زنـدگـي     

بـا  .  روزمره خود در دو دهه گذشته تجربه كرده اند
اين وجود رسانه هاي جريانات اصـلـي در غـرب          
همچنان در بازسازي دو قطبي خير و شـري كـه       
 . بورژوازي غرب قهرمان آن است، از پا نمي نشينند

تصوير ژورناليست تازه فارغ التحصل شده اي كه از 
تحوالت جهان عقب مانده است، رپرتاژ خبـرنـگـار    
تازه كاري كه هنوز كمي احساس استقالل ميكند و 
ميخواهد كمي از دولت هاي دست راستي فاصـلـه   

مردم مستاصل و درمانده در   :   بگيرد اين است كه 
خاورميانه و آسيا و آفـريـقـا وقـتـي كـارد بـه                  
استخوانشان ميرسد كودكان هم ديگر را سـر مـي     
برند و چشم هم را از حدقه در ميĤورنـد و گـردن       

آنطور كه داعش و طالبان و .  ميزنند و آدم ميكشند
 . القاعده و سازمانهاي خواهر و برادرشان ميكنند

اينطور وانمود ميكنند كه ايـن وحـوش و ايـن            
جانوران محصوالت طبيعي خود اين جوامع انـد و    

در .  اين جوامع توليدات بهتري از اين انگل ها ندارد
حاليكه مردم در غرب متمدن هنگامي كه به فغـان  
ميĤيند شمع روشن ميكنند و متمدنانـه اعـتـراض      

واقعيت اين است كه نه در شرق و نـه در    !  ميكنند
مردم به تسـلـيـم    .  غرب در بر اين لوال نمي چرخد

كشيده شده در غرب، كه قرار بود با شعار و شـمـع   
روشن كردن و پتيشن امضا كردن محيـط كـار و       
زندگي خود را  بهبود ببخشند،  خـود در حـال         
ايستادن روي پاي خود در مقابل قدرت هاي حاكم 

اين همان جهاني است كه در آن بـا انـقـالب      .  اند
مصر از خيابانهاي پاريس تا لندن تحركاتي كه خود 
را با بهار غربي و ميدان تحرير تداعي ميـكـرد قـد      

و نشان داد كه اعتقاد و اعتماد به نيـروي  .  علم كرد
خود از پاپين، كه اين بار نه از پارلمانها و انتخابـات  
هاي پوچ بين بد و بدتر كه از تحركات انقالبي مصر 
و تونس تاثير گرفته است چه جايگاهي در مكانيزم 

جهان تمدن و   .  اعتراض در خود جوامع غربي دارد
اين تصوير اما هنگامي كه بـه    .  و حوش وارونه شد

طيفي از روشنفكران قانوني جوامعي چون ايران، به 
امثال خانم عبادي، ميرسد بيش از مشمئز كننـده،  

خانم عبادي هم پا به پاي همان .  كه  مضحك است
رسانه هاي دست راستي غرب ميفرمايند كه ريشـه  

بي سوادي و بي ... داعش و القاعده و جبهه النصر و 
و ايران و ليبي و افغانستان و   .  فرهنگي و فقر است

پاكستان و عراق و سوريه بديل هاي اعتراضي جـز    
فقر و   !  اين دروغي بيش نيست.  اين كثافات ندارند

محروميت و بي سوادي و فرياد عـدالـتـخـواهـي،        
. ميتواند موجب هر شورش و اعتراض كوري بشـود 

اما چه كسي گفته است كه فقرا و بمباران شده ها،  
از سر فقر و استيصال كودك همسايه شان را سـر    

 . ميبرند و منزل همشهريشان را به آتش ميكشند
بي ترديد استيصال و فقر زمين مساعدي براي رشد 
انواع و اقسام انگل هاي سياسي و قومي و مذهبـي  

اما اين انگل ها خود به خود نـه مـتـولـد         . ميشود
هويت تراشي مذهبي و   .  ميشوند و نه رشد ميكنند

قومي، خرافه و ارتجاع، خود به خود و بطور طبيعي 
توليد نميشود و ناشي از فقر و محرومـيـت مـردم      

برعكس از كتاب و معبد و خطابه و مسجد .   نيست
و كنيسا و كليسا و  مزخرفاتي است كه در حمايت 
از اين هويت تراشي ها در سراسر جهـان تـوسـط      
دستان قدرتمند طبقات حاكم توليد و بـازتـولـيـد     

براي توليد نفرت ملي و مذهبي و خشونـت  .  ميشود
كور و عنان گسيخته بيش از همه ناتـو و هـمـان        
كساني كه خانم عبادي از آنها ميخواهد جوامـع را    

كتاب باران كنند، سازمان و شخصيت ساخته اند و   
 ! پول خرج كرده اند و خرج ميكنند

انواع و اقسام نهاد هاي مذهبي و شخصيت هـاي     
مذهبي از آقاي روحاني تا خامنه اي در ايـران تـا     
پاپ و تا اسقف اعظم هاي سراسر جهـان انـواع و       
اقسام دستجات قومي و مـلـي كـه رهـبـران و              
شخصيت هايشان با پول و سرمايه خـود غـرب و       

قدرت هاي حاكم  ارتزاق ميكنند، هسـتـنـد كـه           
كينه و نفرت قومي و مذهبي و ملي و توحش توليد 
ميكنند و مردم فقر زده را به جنگ كودك و زن و   

اين منطق اين توحش . سالمند همسايه مي كشانند
اين منطق اين تـوحـش   .  است نه فقر و بي سوادي

است نه اسالم خوبي كه خانم عـبـادي مشـغـول         
اين منطق توحشـي اسـت     .  شستن دست آن است

كه در خاورميانه با پول و اسلحه و حمايت بي دريغ 
دول غربي و بخصوص آمريكا، در جدال قدرت بين 
سروران متمدن جهان و در  مقابل تـحـركـات از        

 . پايين شكل داده  شده است
توصيه خانم عبادي كه به جاي بمب كتاب بـريـزد   
. مضحك تر از آن است كه بتوان آن را جدي گرفت

اين نسخه بي مايه، بيش از آنكه بخواهد راه مقابلـه  
اي در مقابل داعش پيش پا بگذارد،  در مـقـابـل        

توصيه عبـادي  .  دخالت و اعمال اراده از پاپين است
در مقابل جنبش هايي از جنس مقاومت كـوبـانـي    

در مقابل تسليح عمومي همگاني اسـت كـه      .  است
 . امروز در كوباني و كشورهاي مشابه در جريان است

داعش،  نسخه امروز صدور سپاه دانش و بهداشـت  
اي است كه  بورژوازي غرب قرن بـيـسـت بـراي         
گسترش بازار سرمايه به گوشه هاي پرت جـهـان     

سرمايه داري هزاره سـوم مـيـالدي        .  صادر ميكرد
گنديده تر، عفوني تر و ارتجاعي تر از آن است كـه  
صادرات بهتري غير از  داعش و جبهه النصر بـراي  
خاورميانه و گوشه هاي فقر زده در آسيا و آفريـقـا   

“ جهان متـمـدن  ” سر تعظيم امروز آن .  داشته باشد
. در مقابل كوبا،  اعتراف به شكسـت امـروز اسـت       

خانم عبادي در كنار آقاي بني صدر دلشان در گرو 
دخالت ايران در خاورميانه براي مقابله بـا داعـش     
است، مابقي اظهاراتشان تعارف و خـودشـيـريـنـي      

 . بيش نيست

 ...جايگاه كتاب 
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در هيبت وزير كار ميتوان دست پيش گرفت و در   
جلو دوربين تلوزيون تاكيد كرد كه دستمزد سـال    

هيج جا و به .  آينده هنوز پايينتر از قبل خواهد بود
هيچ وسيله نميتوان مردم را از هستي ساقط كرد و 

ايشان تجسم .  به همين سر راستي شانه خالي كرد
ماهيت و بيالن جمهوري اسالمي سرمايه در ايـران  

امروز و با آغاز كشمكشهاي مربوط به تعيين .  است
دستمزد ساالنه كارگران  كسي جلودار آقاي وزيـر  

 . كار  نيست
در اواخر ماه آذر و با مانور وزيـر كـار شـيـپـور            
مجادالت مربوط به  تعيين دستمزد كـارگـران در     

دستمزد كارگران چـقـدر   .  سال آتي به صدا درآمد
است؟ چقدر بايد باشد؟ اين دستمزد در سال آتـي  
چه ميزان خواهد بود؟ جامعه ايران از نـظـرات و       

در آن جامعه  از . صاحبنظران اقتصادي اشباع است
جمله در زمينه آمار اشتغال و تورم و شاخصـهـاي   
. اقتصادي   تا دلتان بخواهد حرف مفت موج ميزند

كيست در آن مملكت روي كـارشـنـاسـي بـانـك         
مركزي، روي وعده هاي مقامات براي دو ماه آينده 
دل خوش كند؟   اما در زمينه دستمزد حداقل جا 
دارد دندان روي جگر گذاشت و از حـرف حسـاب     

 . مسئولين سر درآورد
مطابق محاسبات علي ربيعي وزير كار دسـتـمـزد      

 140درصد و چيزي حدود    14كارگران به ميزان 
ايشان يـك فـرد     .  هزار تومان افزايش خواهد يافت

فرزند يك خانواده زحمتكـش  .   روزنامه خوان است
از مسئـوالن  .  و دنيا ديده و اهل كوچه و بازار است

سابق دواير امنيتي و مشرف بر عمق نارضايتي در   
بنا به همه انتظاراتي كـه از      .  مراكز كارگري است

يك وزير كار اليق آن حكومت ميشود داشت با بـر  
شماردن نتايج عملي رقم اعالم شده مخاطب خـود  
. را از هر گونه فكر كردن و محاسبه بي نياز ميسازد

در همان روز اعـالم آن،     1393دستمزدهاي سال 
بدون محاسبه تورم و گراني بي امان بـعـدي، در       
بهترين حالت كفايت ده روز از نيازهاي پـايـه اي     
. يك خانواده كارگري را ميتوانست تامـيـن كـنـد      

دستمزد  در نظر گرفته شده بـراي سـال بـعـد           
وزيـر كـار     .  جوابگوي اين سطح نيز نخواهـد بـود    

جمهوري اسالمي دست پيش ميگيرد و با تاكيد بر 
محاسبه خط فقر بر مبناي سه ميليون تومـان در    
ماه و با تاكيد بر افسار گسيخته بحران اقتصادي و   
ناتواني دولت در مقابل كنترل تورم و گـرانـي، بـا      
تاكيد بر كور بودن هر گونـه چشـم انـداز بـراي           
اشتغال؛ چهارچوب و دورنماي ديـگـري را بـراي        

بحث با اين دولـت    .  طبقه كارگر رسميت ميبخشد
بر سر نرخ دستمزد و نيازهاي زنـدگـي كـارگـري       

در اين چهارچوب امرار معاش طبقـه  .  بيهوده است
كارگر به سازمان بهزيستي و به كـمـيـتـه امـداد        

بنا به اين چهارچوب يك كارگر در .  منتقل ميگردد
زمينه كار تابع قانون كار و در تامين زنـدگـي در       
كنار بينوايان، مسكينان، بي سرپرستان و صـدقـه     

 .بگيران دسته بندي ميگردد
به اين ترتيب براي دولت در قدم اول مساله سطـح  
زندگي و انتظارات طبقه كارگر به مساله تـامـيـن      

و امروز در قدم .  معيشت پايه نزول پيدا كرده است
دوم تامين معيشت از دستمزد و روابط كار گسسته 

. و به ناكجا آّباد صندوقهاي خيريه حواله مـيـشـود   
بخش اساسي “  تعيين دستمزد كارگران” زير عنوان 

پالتفرم دولت بحث اصلي گرد انتقال حداقل پـنـج   
ميليون جمعيت كارگري جامعه به گيرندگان سبد 

بنا به محاسبات .  حمايت غذايي اهدايي دولت است
خود دولت شهروندان با درآمد مـاهـيـانـه مـيـان         
ششصد هزار تومان تا يك ميليون تومان از سـيـر     

در محاسبات خوش بـيـنـانـه     .  كردن شكم عاجزند
دولتي با سطح دستمزد جـاري هـفـتـاد درصـد          
. كارگران علي القاعده در اين ليست قرار ميگيـرنـد  

از وعده هاي پر سر و صداي دولت روحاني بـراي    
توزيع اين سبدها  از يك مورد در سال گـذشـتـه      

شش ماه از سال جديد نيز جز وعده و .  فراتر نرفت
محاسبه و نشخوار ارقام و اعداد چيز ديگري بهمراه 

در اين چهارچـوب بـخـودي خـود         .  نداشته است
محلي از   “  حق” ايرادي به دولت وارد نيست، اينجا 

بحث بر سر نيت خير است، صـدقـه     .  اعراب ندارد
 . است

صحنه چيني مذاكرات و نظر خواهي بـرپـا شـده      
توسط گله ژورناليسم و رسانه ها در ايران زيـادي    

وزير كار جلو افتاده اسـت و    .  خنك و بيمايه است
يكبار ديگر اعالم ميدارد كه طبقه كارگر پـنـجـاه      
ميليوني آن جامعه چه بخورد، چگونه لباس بپوشد، 
مسكن و تفريحاتش، عرض و طول تـحـصـيـالت       
كودكانش و جزييات زندگي او از چه خصوصيـاتـي   

دولت دارد هزينه كارگر را بـراي      .  برخوردار باشد
دولـت دارد    .  سرمايه دار و براي دولت رقم ميزنـد 

متعهد ميشود كه هر گونه انتظار و توقع باالتـر از    
سطح دسـتـمـزدهـا     .  اين سطح را افسار خواهد زد

محدود به ميزان پول پرداختي ماهانه كارفرما بـه    
با اعالم دستمزدها و چـهـارچـوب        .  كارگر نيست

تعيين آن دارند ارزش انساني يك كارگر در جامعه 
دستمزد مد نظر دولت فـخـيـمـه     .  را فرياد ميزنند

حاكم در ايران رسما جار ميزند شكم كارگر لزومي 
ندارد سير باشد، تا جوان است مثل سگ بايد از او 
كار كشيد، ارزش معاهده و قرارداد را ندارد، بيمار و 
پير و از كار افتاده اش را ميتوان مثل تفالـه پـرت     

رسما و قانونا ميشود او را البالي دستگاهـهـا   .  كرد
فرسوده و معلولش كرد، توهين و تحقير و قتـل او    
بشرط انكه در محيط كار باشد آزاد است، رويـا و      
آرزو و خياالت و هوسهايش درست مثل آگاهي و   

كودكان متولـد در    .  عدالت خواهي او ممنوع است
 ...  اين جمعيت را بايد با محروميت نقره داغ كرد

فصل دستمزدها بطرز خيره كنـنـده اي مصـداق         
دستمزد و سود حاصله از كار كارگر بعنوان ركـن    
.  اساسي جامعه سرمايه داري را بنمايش ميـگـذارد  

خاصيت فصل تعيين دستمزدها  بـراي دولـت و       
سرمايه داران قبل از هر چيز فرصتي براي محـكـم   

وزيـر كـار     .   كردن تصوير طبقاتي از جامعه اسـت 
دارد براي فروش سخيف ترين و مـنـحـط تـريـن         

 . تصوير طبقاتي از كارگران سنگ تمام ميگذارد
اما معركه تعيين دستمزدهاي جمهوري اسـالمـي     

چرا جناب وزير كـار از    .  دارد“ كوچك”يك اشكال 
اظهار فضل  در اجتماع كارگران اجتنـاب دارنـد؟     
طرفداري ايشان  از آزادي تشكلـهـاي مسـتـقـل        
كارگري پيشكش، چرا از بـرگـزاري تـجـمـعـات           
شوراهاي اسالمي دست ساز دولـت جـلـوگـيـري        

ميكنند؟ ميشود از ايشان چه بعنوان وزير كار و چه 
بعنوان مامور امنيتي سابق از دامنـه اعـتـراضـات       

 كارگري و از جرايم كارگران زنداني پرسيد؟ 
فصل تعيين دستمزدها يكي و تـنـهـا يـكـي از            

هـزاران  .  بسترهاي تعيين سطح دستمزدها اسـت   
اعتصاب و اعتراض كارگري را كسي جلودار نبـوده  

سطح واقعي دستمزدها و بعنـوان مـحـوري      .  است
ترين و مبرمترين خواست كارگري در ايران قبل از 
هر چيز در گرو  توازن قوا و آنهم در تقابل مستقيم 

در فصل تعيين دستمزدهـاي  .   با كارفرما قرار دارد
جاي خالي يك پرچم طبقاتي روشن و  1394سال 

تصـويـر وزيـر كـار از            .  آگاه، يك افق خالي است
ايـن تصـويـر      .  موقعيت طبقه كارگر واقعي اسـت   

طبقه كارگر بـه مـوتـور        .  جامعه دلخواه اينهاست
محركه اي نياز دارد كه بيقراري تك تك كارگـران  
براي زير و رو كردن اين شرايط را از هزار روزنه و   

 . بطور روزمره به نمايش بگذارد
فصل تعيين دستمـزدهـا فـرصـتـي اسـت كـه              
كيفرخواست طبقه كارگر بر عليه جانيان مسـبـب     
تباهي هاي يكسال ديگر از دستمزدهاي نـازل را      

كيفر خواستي كه چه بايد كـرد را در      .  صيقل داد
 . دستور جمعهاي كارگري قرار دهد

 لندن؛
بنا به فراخوان تشكيـالت خـارج كشـور حـزب           
حكمتيست عليه توطئه هاي دولت تركيه و دفاع از 

 20مردم كوباني، واحد اين حزب در لندن، شنبه   
دسامبر، اولين روز كمپين خـود را در مـيـدان            
. مركزي اين شهر به مدت دو ساعـت آغـاز كـرد       

فعالين حزب ضمن توضيح اوضاع خـطـيـري كـه       
امروز متوجه سقوط كوباني است بر اهميت فشـار    
به دولت تركيه بخاطر همدستي با داعش بر سر راه 
اجراي خواسته هاي مردم كـوبـانـي، از طـريـق          
. اعتراض افكار عمومي بين المللي تاكيـد كـردنـد     

همچنين كادرهاي حزب براي مردمي كه در محل 
كمپين حضور داشتند به نقش بشريت اگاه جهـان  
در مقابل مسوليت تاريخي مبارزه عليه مـحـاصـره    
اقتصادي و نظامي داعش با حمايت و هـمـكـاري      
آشكار دولت تركيه عليه زنان و مردان آزاديـخـواه     

كمپين، دولت تركيه را بـه      .  كوباني، اشاره كردند
خاطر همدستي با داعش براي به شكست كشاندن 

داعش بدون تسليحات و پول .  كوباني، محكوم كرد
ناتو و عربستان سعودي و قطر و تركـيـه، امـكـان       

امروز اما، اين دولت تركيه است كه .  حيات نداشت
در راس دول ارتجاعي، مستقيما داعش را حمايـت  
ميكند و در جنگ داعش با مردم كوباني، رسما از   

 . داعش حمايت ميكند
كمپين با استقبال پرشور لندني هـا در دفـاع از         
مردم كوباني و عليه تـوطـئـه هـاي كـثـيـف و              

 . جنايتكارانه دولت تركيه رو برو شد

 ...فصل تعيين 

عليه  ”گزارش برگزاري كمپينها 
دولت تركيه در دفاع از  

 “كوباني
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صدها نفر حمايت خـود را بـا امضـاي                      
. پتيشن اعتراضي به دولت تركيه اعـالم داشـتـنـد      

نسخه هاي اطالعيه كمپين و اهداف آن در مـيـان   
و همزمان اين حركت در ميدياي .  مردم پخش شد

انعـكـاس    DEMOTEXمحلي و شبكه عكاسان 
الزم به ذكر است كه تشكيالت بريـتـانـيـاي     .  يافت

نـيـز   )  عـراق ( حزب كمونيست كارگري كردستان   
. ضمن حمايت از كمپين در محل نيز حضور يافـت 

همزمان مسئولين كمپين در محل آكسيون يكي از 
مسئولين حزب اتحاد دمكراتيك سوريه را مالقـات  
و قول و قرارهايي با هم در مورد ادامه كار كمپيـن  
و تبادل نظر در مورد اقداماتي كه ميـتـوان بـراي      

 . دفاع از كوباني پيش برد داشتند
واحد لندن حزب حكمتيست، همگان را به اعتراض 
به دولت تركيه به خاطر سركوب جنبش حمايـتـي   
از كوباني، به خاطر بستن راه ورود و خـروج از            
كوباني از طريق تركيه، به خـاطـر كـمـك هـاي          

كمپـيـن   .  تسليحاتي و مالي به داعش، فرا ميخواند
عليه دولت تركيه ادامه خواهد داشت و ما تـاريـخ     

 . روزهاي آتي كمپين را بزودي اعالم خواهيم كرد
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 كلن؛

عالغم هواي سـرد و     2014دسامبر  20روز شنبه 
بنابه فـراخـوان      14باران و باد شديد، راس ساعت 

در ميدان مركزي )  خط رسمى(  حزب حكمتيست 
واحد كلن حزب حكمتيست   (dmoplatte)شهر 

رفقاي ما با گذاشتن .  آكسيوني اعتراضي را برپا كرد
ميز اطالعاتي و با نصب پرچمهاى قرمز و تراكتهاى 
رنگى در افشاي جنايت هاي دولت تركيه و بستـن  
مرزها بروى مردم كوبانى، محـاصـره كـوبـانـي و          
همزمان كمك و همكارى آشكار با جريان جنايتكار 
 . داعش، توجه مردم را به اوضاع كوباني جلب كردند

رفقاي ما در محل عليرغم هواي نامساعد با پخـش  
تراكت و اطالعيه هاي حزب و با صحبت كردن بـا    

را ....  مردم تالش ميكردند، مردم محل و عابريـن و   

متوجه اوضاع خطير كوباني و ضرورت دفاع مـردم    
تالش ميكردند اهـمـيـت    .  متمدن دنيا از آنها كنند

فشار به دولت تركيه را از طريق مراكز و نهـادهـاي   
انساني، از طريق فشار به دولت آلمان جهت خاتمه 
دادن به محاصره كوباني و كمك مستقيم و غـيـر     

 . مستقيم به داعش توسط دولت اردوغان كنند
بدينصورت آكسيون ما و كار اطالع رساني بعـد از    

 .دو ساعت به پايان رسيد
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كوبا هرگز قادر نشد اقتصاد سوسياليستي را بر قرار 
كند و هرگز الگـوي يـك سـاخـتـار سـيـاسـي               
سوسياليستي كه در آن طبقه كـارگـر در قـدرت        

هر چند كه در متن تـحـريـم      .  است را پياده نكرد
اقتصادي كمر شكن آمريكا و فقري كه اين تحريـم  
به مردم در كوبا تحميل كرده بود قادر شد يكي از   
باالترين استاندارهاي رفاه همگاني و دسـتـرسـي        
همگان به آموزش و پرورش و طـب و درمـان و         

 .   مسكن را در جهان نگاه دارد
كوبا،  انقالب كوبا،  چگوارا  و فيدل كاسـتـرو،  و       
داعيه هاي سوسياليستي ـ كمونيستي در باره آنچه 
كه در كوبا در جريان بود و در جريان اسـت،  در      
همين سطح ادعا،  با دشمني بيش از نـيـم قـرن        

همه راهها براي به زير كشـيـدن     . آمريكا روبرو بود
كاسترو و از اين طريق اعالم شكست كوبا و بـقـول   

 . شكست خورد“ آزاد سازي كوبا”سيا 
معلوم شد كه رابطه محكومين و حكومت شوندگان 
در اين جزيره كه دستگاه مغزشويي بورژوازي غرب 
بيش از نيم قرن آن را توتاليتـر و ديـكـتـاتـوري          
ميخواند، از رابطه مردم با حكومت در فـرانسـه و       
مكزيك و آمريكا و انگليس و هـمـه دوسـتـان و         
متحدين غرب در خاورميانه و آسيا و آفريقا محكـم  

اين رابطه، عالوه بر احترام و اعتباري كـه    .  تر است
كمونيسم و سوسياليسم، با هر برداشتي كـه نـزد       
مردم كوبا و مردم آمريكاي التين دارد، مـديـون       
ايجاد حداقلي از الگوي اداره جامعه است كه در آن 
در سخت ترين شرايط انزوا بين المللي و تحـريـم،   
مسكن و بهداشت و طب و نيازهاي اوليه زنـدگـي     

 . همگان اولويت حكومت است
آزاد ” اعتراف امروز اوباما به اينكه در سـيـاسـت          

در كوبا موفق نبوده اند و سياست انزوا كـار  “  سازي
ساز نيست،  اعتراف به يك شكست ايدئـولـوژيـك    

اين شكست از يك طرف محصول ايستادگي .  است
آرمانهاي انقالبي و سوسياليستي كوبا در مـقـابـل      
كمپ پيروز جنگ سرد يعني اقتصاد بـازار آزاد و      
دمكراسي پوشالي غرب است،  اما و مهمتر اينـكـه   

اين رويداد محصول تجربه اي است كه جهـان دو    
 . دهه است شاهد آن است

جهان شاهد است كه چگونـه پـرچـم گسـتـرش          
دمكراسي در خاورميانه موجب قتل عام هـا و بـه       
گرسنگي  و فقر كشاندن ميليونها نفر در خاورميانه 
شده است و چگونه نسخه هاي آزاد سـازي ايـن         

جهان، هر روز دسته و گروهي جـنـايـي    “  سروران” 
 . وحشي تري از قبل توليد و بازتوليد ميكند

مردم جهان ليبي با قزافي و عراق با صـدام را بـا       
آنچه كه امروز با برقراري دمكراسي غربي در ايـن    
كشورها ميگذرد مقايسه ميكنند و تـعـفـن زرورق      
صدور دمكراسي غربي و آزاد سـازي هـاي مـدل        

اعـتـراف   .  سوريه و عراق و ليبي را تجربه كرده انـد 
اوباما به شكست سياست آمريكا در قـبـال كـوبـا         
آخرين ميخ بر تابوت جنازه موقعيت برتر و سروري 
آمريكا و مضحكه دمكراسي غربي است، بـراي آزاد    

 .  سازي كشورها
با آغاز  مناسبات بين كوبا و آمـريـكـا و پـس از           
برداشته شدن سد تحريم هاي اقتصادي  و تجـاري  
عليه كوبا،  بي ترديد كوبا شاهد فشارهاي اقتصادي 
كمتري بر شهروندان خواهد بود و مردم آمـريـكـا      
پتك ضدكمونيستي برفراز سرشان كه از دشمني با 

ايـن  .  كوبا تغذيه ميكرد سبك تـر خـواهـد شـد          
 .كمترين نتيجه آغاز اين مناسبات است

شكستن تحريمها و قبول كوبا در مـجـمـع بـازار         
يكي از شروط .  جهاني اما جاده اي  يكطرف نيست

تعـرض بـه سـطـح         “  بازار جهاني” ورود به جرگه 
از اين رو حياتي اسـت    .  معيشت طبقه كارگر است

كه در مقابل  تعرض به طب رايگان و عـمـومـي و      
آموزش و پرورش و مسكن و خدمات اجتماعـي و    
رفاهي كه في الحال مـوجـود اسـت،  يـعـنـي               

اين خطـري  .  دستĤوردهاي انقالب كوبا، هوشيار بود
مجبور كردن .  است كه جامعه كوبا را تهديد ميكند

كوبا به تبعيت از قوانين انحصار بر توليـدات مـورد     
نياز مردم، انحصار بر بهداشت و تـحـقـيـقـات و            
دستĤردهاي جهاني،  و از جمله رعايت  كپي رايـت  

از جمله خـطـراتـي    ...  و گران كردن دارو و مداوا و 

 . است كه جامعه كوبا را تهديد ميكند
از زاويه منافع طبقه كارگر جهاني و طبقه كـارگـر     
ايران و همه مردم تشنه رفاه و آزادي،  تسـلـيـم        
آمريكا در مقابل كوبا فضاي فرهنگي و ايدئولوژيـك  

حـربـه زنـگ زده        .  مناسب تري فراهم مـيـكـنـد    
ضدكمونيستي بي خاصيت تر خواهد شد و فرصـت  

و شرايط عروج كمونيسم و سوسياليسم بار ديـگـر،    
اين بار نه بعنوان پرچم جنبش هاي ضد استعماري 
و ضد امپرياليستي  كه بعنوان پرچم جنبش هـاي  
ضد كاپيتاليستي بر دستان كارگر صـنـعـتـي در         

 .  سراسر جهان، فراهم خواهد شد
شكست هاي سياسي و ايدئولوژيك پـي در پـي         

بورژوازي جهاني و محلي، شكست كمپ بـورژوازي  
جهاني در تامين حداقلي از امنيت و رفاه در جهان،  
بايد بتواند به عروج مجدد جنبش كمونيستي طبقه 
كارگر اين بار از مراكز صنعتي و در قلب پرولتارياي 

 . صنعتي منجر شود
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