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اول مه روز اتحاد جهانی طبقه کارگر      
فرا ميرسد و طبقه کـارگـر در سـراسـر 
جهان همچنان در انـقـيـاد اقـتـصـادی 

نه تنها در انقياد اقتصادی،  .  سرمايه است
که در لبه پرتگاه  يکی از عميق تريـن و 
هولناک ترين شکاف های فقر و ثـروت، 
در يکی از زمخت ترين مقاطع تـاريـخـی 
فاصله محروميت و فراوانی با ساعات کـار 
طوالنی و شرايط کار سـخـت و طـاقـت 

 . فرسا، گرفتار است
اواخر قرن نوزده انترناسـيـونـال دوم      

شيپور اتحاد جهانی طبقه کارگر و تاکيـد 
بر خواست کاهش ساعت کار را به صـدا 

از آن زمان تا کنون نه تنهـا در .  در آورد
سطح جهانی ساعت کار کاهش نـيـافـتـه 
است که فشار و سرعت و مدت زمان کار 

نه تنها کـار .  به مراتب افزايش يافته است
کودکان ممنوع نشده اسـت، نـه تـنـهـا 
قربانيان سوانح کار کاهش نيافته اسـت، 
نه تنها تبعيض جنسی، نژادی، مـلـی و 
مذهبی در صف مردم کـارکـن کـاهـش 
نيافته است، نه تنها ميزان فراغت طبـقـه 
مولد ثروت افزايش نيافته است، که عالوه 
بر نيروی کار کـودکـان جسـم و روان 
کودکان طبقه کارگر بعنوان کـاال روانـه 

  ٢صفحه .  بازار خريد و فروش شده است

 ٥٨ 

 ثريا شهابي
 
ديواری ديگر شروع به فروريختن کرده ” 

فدريکا موگرينی، رييس کمسـيـون سـيـاسـت “  است
 خارجی اتحاديه اروپا

 
مالقات اوباما و رائول کاسترو در حاشيه نشست سران 
قاره آمريکا در پاناما،  از نتايج خود اين نشست مـهـم 

را در راسـتـای “  آشـتـي” اوباما اين مالقات و .  تر بود
پايان جنگ سرد و شکست سياست آمريکا در قـبـال 

 ٣صفحه ...                              کوبا خوانده است 

 زنده باد اول مه
 زنده باد 

 اتحاد جهاني طبقه كارگر
 

 خط رسمي -اطالعيه حزب حكمتيست 

 فواد عبداللهي
 

“ دسته چپي” بخشي از مکتبي هاي 
دولت اعتدال، که اخـيـرا در يـک 
آگهي مزايده با لـوگـوي اروتـيـک 

در دفاع از تـوافـقـات “  پروبلماتيکا” 
“ چپ دمـوکـرات” هسته اي، خود را 

و سينه چاک دولت اعتدال نامـيـده 
اند، به بهانه لولو خورخوره اي بـنـام 

ضـد ” و “  ضد غـربـي” جناح راست 
، کـه اسـاسـا “ دموکراسي و توسعه

حول کيهان شريعتمداري چمپاتمـه 
زده اند و تسبيح مـي گـردانـنـد و 
حتي اينروزها محروم از سايه آقا بـر 
باال سرشان اند، مشغول چک و چانه 
و بازاريابي براي سرمايه دار محـتـرم 

اينها که لـوزان .  ايراني و دولت آنند
برايشان سرزمين عجايب شده، همه 

هر آنکس را که موضعي مـغـايـر بـا 
سياست ها و منفعـت هـاي پشـت 
پرده توافقات هسته اي جـمـهـوري 
اسالمي با آمريکا داشته بـاشـد، در 

قـرار داده “  افراطيون راسـت” کنار 
“ چپ دمـوکـرات” در دنياي اين .  اند

همانگونه که خود به ايماژ کشـيـده 
اند، تنها دو صـف و دو سـيـاسـت 

يا مـخـالـف :  رسميت و عينيت دارد
توافقات لوزان و در کنـار احـمـدي 
نژاد ايستاده ايد و يا موافق آن و در 
کنار دولت اعتدال آقاي روحاني  بـه 
سرنـوشـت جـامـعـه و مشـارکـت 
دموکراتيک در امور کشور اهـمـيـت 

حقيقتا نيز مايه تعـجـب !  مي دهيد
ميبود اگر که در ميان گرد و غـبـار 
بپا شده توسط هلوگانهاي موافـق و 
مخالف ماجراي توافقات هستـه اي، 
اين بروبچه هاي مکتب صندوق راي 

در روزهاي رستـاخـيـز دولـت، در 
چـرا کـه .  کازينو حاضر نميـشـدنـد

قاعده بازي در اين کازينو، اجتـنـاب 
از اتمام بازي است و هر جدالي بايد 
به يک سازش جديد منجر شود تـا 
بعنوان نقطه اي براي سازمـانـدهـي 

بله؛ ايـن .  يک تعرض جديد بکار رود
دوستان در يک آگـهـي عـمـومـي، 
آغشته به مشتي اسم رمز در دفاع از 
يک دولت تووپر که بعنوان يک پاي 
معـادالت خـاورمـيـانـه در لـوزان 
برسميت شناخته شده، جـفـت پـا 
وسط معرکه پريده اند تا در رکـاب 
نگهدارها، بهنودها و شيرين عبـادي 
ها و زيباکالم ها، تا در جوار سپاه و 
خود خامنه اي کـه سـال آتـي را 

نامگذاري کرده، “  دولت و ملت” سال
“ همگرايي دولت و مـردم” جارچي 

  ٤صفحه . ...  شوند“ چپ”تحت نام 

كازينوي برندگان  
 و بازندگان 

!کارگران جهان متحد شويد 	

 گالسنوست اوباما
 بدون پروستريكا

نا  و   راد
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ی    ت ت    ٥٨ماره    ٢ حک
 ...زنده باد اول ماه مه 

 
قربانيان سوانح کـار، نـفـرت      

ملی و مـذهـبـی، تـبـعـيـض و 
نابرابري جنسي و محرميت زنان، 
در ميان طبقـه کـارگـر بـيـداد 
ميکند، و دسترسی به يک روز و 
يک لحظه آسايش و فراغت برای 
بخش اعظم طبقه کارگر جهانـی 

 .  رويايی بيش نيست
هيچ زماني به انـدازه امـروز      

امکانات و نعمات براي ايجاد رفاه 
و آسايش جامعه بشـري مـهـيـا 

در عين حال هـيـچ .  نبوده است
دوره ای شکاف طبقاتـی، ابـعـاد 
فقر و محروميت، ابعـاد تـعـرض 
بورژوازی در سراسر جـهـان بـه 
سطح معيشت طبقه کارگـر، بـه 
. ميزان امروز وسيع نبـوده اسـت

هيچ دوره ای بـه انـدازه امـروز 
 -طبقه کارگر زير فشار سياسی 

ايدئولـوژيـک بـورژوازی نـبـوده 
اين عقب گرد در شـرايـط .  است

کار و زندگـی طـبـقـه کـارگـر، 
محصول قـدرت اقـتـصـادی و 
سياسی و نـظـامـی بـورژوازی 

حاصل عدم آگـاهـي از !  نيست
دست بردن طبقه کارگر جهانـی 

اول مـاه .  به قدرت خويش است
مه امسال پيشروان طبقه کارگـر 
در سطح جهان بايد مبشر رفـع 
اين مانع در مـقـابـل اتـحـاد و 

 . پيشروی طبقه کارگر باشند
 

 !رفقای کارگر
سـال  ٣٦در جامعه ايران و در 

گذشته، عليرغم تالش و مـبـارزه 
هر روزه و نارضايـتـی عـمـومـی 
طبقه کارگر و بـخـش مـحـروم 
جامعه برای ايجاد حداقل بهبـود 
در زندگی خود، بورژوازی ايـران 
عالوه بر اعمال استبداد سياسـی، 
هر روز به بهانه ای تالش کـرده 
است که پيروزی خود و پيشرفت 
برنامه های اقتصادی و سيـاسـی 
خود را به نام تامين منـافـع مـا 

جمهوری اسالمی هـر .  جار بزند

روز به بهانه ای نه تنها از جـواب 
به ابتدايی ترين مطالبات ما سـر 
باز زده است، بلکه هر روز سـهـم 
ما را از توليدات جامعه کـاسـتـه 

در هر دوره تـالش کـرده .  است
است صف ميليونی مـا را قـانـع 
کند که بهبود زندگی ما در گـرو 
تالش برای موفقـيـت آنـهـا در 
توليد ثروت و توسعه امـکـانـات 

در نـتـيـجـه جـان .  بيشتر است
فشانی ما امروز يک طبقه پولـدار 
و صاحب سرمايه های بـزرگ و 
نجومی را شکل داده اسـت امـا 
طبقه کارگر ايران پابپـای رشـد 
ثروت و سامان آنهـا، از مـيـزان 
سهمش در ثـروت و نـعـمـات 

 .جامعه کاسته شده است
جمهوری اسالمی يک دهـه      

تمام است تـحـت نـام دشـمـن 
اسـتـکـبـار " خارجی، مبارزه بـا 

خطر " ، " شيطان بزرگ" و "  جهانی
مـحـاصـره " و "  حمله بـه ايـران

، يک فالکت اقتصـادی " اقتصادی
تمام عيار را همراه با بيـکـاری و 
اخراج و زندان و ناامنی شغلی و 
 .معيشتی، مهندسي کرده است

دو سال است طبقه کارگر را      
در انتظار بهبود رابطه با غـرب و 
جلب سرمايه خـارجـی و رشـد 
اقتصادی در انتظار نگـه داشـتـه 

امروز نيـز دولـت روحـانـی .  اند
تـوافـق بـا "  قـهـرمـانـی" لباس 

را بر تـن کـرده "  شيطان بزرگ" 
است، توافق شان با آمريکا را بـه 
عنوان دو دولت جنايتکار و ضـد 
کارگری، به نام پيـروزی مـا در 

با غرب، رو بـه "  هسته ای" جدال 
طبقه ما اعالم ميکنند و بـر سـر 
ما منت ميگذارند؛ توافـقـی کـه 
يک سر سوزن به بهبود زنـدگـی 
. ما و منافع ما مـربـوط نـيـسـت

ديروز به نام جنگ و جـدال بـا 
غرب بـه زنـدگـی مـا تـعـرض 
ميکردند و امروز به نام توافق بـا 
غرب و فرصت خواستن برای بـه 
نتيجه رساندن کامل توافقاتشـان 
و فردا به نام فرصت خـواسـتـن 

برای جلب سرمايه و رشد اقتصاد 
ايران، ما را پشت در سالن انتظار 

 .  گشايش و بهبود نگه ميدارند
دولت روحانی همراه رسـانـه      

های خود و صفی از روشنفکـران 
درس خوانده و دانشـگـاه ديـده 
بورژوا را به اسم روزنامه نـگـار و 
محقق و اقتصاد دان راه انداختـه 
ــا اشــاعــه ســمــوم  ــا ب ــد، ت ان
ناسيوناليستی و ميهن پرستـانـه، 
طبقه کارگر را يک دور ديگر در 
سکوت و انتظار به امـيـد رشـد 

رشـد .  اقتصادی ساکت نگه دارند
اقتـصـادی کـه صـرفـنـظـر از 
نــامــمــکــنــی آن، هــر درجــه 
پيشرفتش تنها و تنها به قيـمـت 
تباهی بيشتر صف ميليـونـی مـا 
کارگران و کاستن از سهم مـا از 
. توليدات جامعه مـمـکـن اسـت

رشد اقتصادی که تنها به قيمـت 
خرد شدن ستون فـقـرات يـک 
نسل ديگر، به قيـمـت نـابـودی 
روحی و جسمی و تباهی کامل و 
به استيصال کشاندن پرولتاريـای 

پـروژه هـای .  ايران ممکن اسـت
دفـاع " ، " اقتصاد مقاومتی"آنها از 

، باال بردن تـوان " از کاالی داخلی
رقابتی توليد ايرانی و کاستـن از 
هزينه های توليد، رشد صنعـتـی 

عالوه بر موانع مختلف تامين ...  و
آن، تنها با اتکا به کـار ارزان و 
کارگر خاموش و تسليم شده بـه 
بردگی سرمايه مـمـکـن اسـت؛ 
چيزی که کل جمهوری اسالمـی 
با همه جناحهايش همراه با کـل 
اپوزيسيـون بـورژوايـی آن، بـر 

 .محوريتش توافق دارند
دوره اخير، طـبـقـه کـارگـر      

ايران مبارزات گسترده ای را در 
دفاع از زندگی خود در مـقـابـل 
تعرض بورژوازی و دولتش پيـش 

شبح کارگر متحـد و .  برده است
آگاه و خطر عـروج آن، شـبـح 
کمونيسم بر سر جـامـعـه ايـران 
هميشه در گشت و گـذار بـوده 

سمپاتی به کمونيـسـم در .  است
. ميان توده طبقه کارگر باال است

نجات جامعه ايران از فالکتی که 
برای ما مهندسی کرده اند، تنهـا 
در گـرو پـا پـيـش گـذاشـتـن 
کمونيستهای طبقـه کـارگـر بـا 
پرچم سياسی خـود و بـا افـق 
انقالب کارگری و متحد در حزب 

گرد و خـاک .  کمونيستی است
دوره صــبــر و انــتــظــاری کــه 
بورژوازی بر پايه توهم و فـريـب 
اکثريت جامعه ايران عليه طبقـه 
کارگر به پا کرده است ديـر يـا 

ايــنــکــه مــا .  زود مــي خــوابــد
کمونيستها چقدر ميتـوانـيـم در 
اين دوره، جنبش سوسياليستـی 
طبقه کارگر را آمده جوابگويی به 
فضای سياست در جامعه ايـران 
کنيم، اينکه ما چقدر ميتـوانـيـم 
صفوف طبقه کارگر را برای ايـن 
دوره متحد کنيم، سـوالـی روی 

 .ميز همه ما است
 

 !کارگران کمونيست
ميزان اتحاد کمونيستهای طبقـه 
کارگر، رشد و تحزب يـافـتـگـی 
محافل کمونيـسـتـی کـارگـری، 
تبديل کمونيستهای طبقه کارگر 
به محمل اتحاد تـوده هـر چـه 
بيشتر اين طبقه در دل مبـارزات 
موجود، سازمان دادن مـجـامـع 
عمومی کارگري به عنوان تـنـهـا 
شکل دخالت مسـتـقـيـم تـوده 
کارگر در سرنوشت خـود و در 
دل مبارزات جاری، بـاال بـردن 
خودآگاهی کارگران و تـقـويـت 
رفاقت کارگری، حلقه های اصلی 
در اين آمادگی است و ايـن بـر 

اول ماه مـه روز .  دوش ما است
جشن و همبستگی ما از مياديـن 
شهرها تا کارخانـه، از مـحـالت 
کارگری تا هر جمع و مـحـفـل 

تالش مـا بـرای .  خانوادگی است
برگذاری هرچه باشکوهـتـر ايـن 
روز، دخالت جدی مـا در کـل 
مباحثات ايـن دوره در مـيـان 
کارگران و تـبـديـل فـعـالـيـن 
کمونيست طبقه کارگر به ستون 

 ٤صفحه ... اصلي اتحاد کارگری 

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  
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و فدريکا موگرينـی ريـيـس      

کمسيـون سـيـاسـت خـارجـی 
اتحاديه اروپـا آنـرا بـا عـنـوان 

ــه "  ــروع ب ــر ش ــگ ــواری دي دي
توصـيـف "  فروريختن کرده است

هر دو اين اظهارات جنـبـه !  کرد
های مهمی از حقايق اين رويداد 

 . را بيان ميکنند
اين مالقات که بـدنـبـال از      

سرگيری مناسبات سياسی بـيـن 
آمريکا و کوبا در دسامـبـر سـال 
گذشته صورت ميگيرد، نـقـطـه 
عطفی در سير پايان يـک رونـد 
پرتنش و مـخـرب در سـراسـر 
 . جهان طی دو دهه گذشته است

آمريکـا در راس بـورژوازی      
غرب دو دهه فرصت داشت کـه 
معضالت حفـظ سـرکـردگـی و 
سيادت اقتصادی و سياسی  خود 
بر جهان يک قـطـبـی پـس از 
شوروی را، با ميليتاريسم عـنـان 
گسيخته و گرو گرفـتـن نـان و 
داروی صدها ميليون نفر تـحـت 
عنوان محـاصـره اقـتـصـادی، و 
تراشيدن انواع محورهای شـر و 
دشمنان مختلف در گوشه هـای 
پرت تر جهان تـحـت سـيـطـره 

تخريب عـراق "!  حل کند" غرب، 
و ليبی و سوريه، و تهديد حملـه 
نظامی به ايران، قتل عـام مـردم 
بيگناهی که نه مـنـفـعـتـی در 
حاکميت دولت هـای مـرتـجـع 
باالی سرشان داشتند و نـه در 
اجرای پروژه های مليتـاريسـتـی 
غرب، همه و همه برای به عقـب 
انداختن تنگنا و موقعيتی بود که 
امروز آمريکا در راس بـورژوازی 

 . غرب در آن قرار گرفته است
سياست آمريکا در قبال کوبا،      

دهها سال پيش با مقاومت مردم 
آن چـه .  کوبا شکست خورده بود

که اوبـامـا پشـت اعـتـراف بـه 
شکست در مورد کـوبـا پـنـهـان 
ميکـنـد، شـکـسـت سـيـاسـت 
ميليتاريستـی ديـروز دو دهـه 
گذشته آمريکا و شـکـسـت در 

 . خاورميانه است
کبوتر سفيد بـال صـلـح و "      

که امروز اوبـامـا بـرفـراز "  آشتی
آسمان جهان به پـرواز درآورده 
است، روی ديگر سـکـه هـمـان 
فريادهای جـنـگ طـلـبـانـه و 
ميليتاريستی هيئت های حاکمه 
آمريکا و بريتانيا و متحدين آنهـا، 
روی ديگر سياست های بوش ها 
 . و بلر ها در دو دهه گذشته است

آنچه که  پشـت سـيـمـای      
محبوب رئيس جمهور آمريکا در 
آشتی با کاسترو پنـهـان اسـت، 
انحطاط  همه جانبه و تـمـام و 
کمال اقـتـصـادی ــ سـيـاسـی 
سيستمـی اسـت کـه پـس از 
پيروزی بر شرق بدون رقـيـب و 
دشمن بر سراسر جهان حاکميت 
کرد و بر آن چيزی جز تباهی و 

 . سياهی حاکم نکرد
معلـوم شـد کـه پـيـروزی      

اقتصاد بازار بر اقتصاد دولـتـی و 
پلوالريسم بر توتـالـيـتـاريسـم و 
غرب بـر شـرق، بسـتـه شـدن 
دستهايی که ليبراليسم اقتصادی 
و دمکراسی غـربـی را مـحـدود 
ميکند، و رها شدن کامل افسـار 
سود و سرمايه برای بهره کشـی، 
نه تنها کمترين نشانی از رشد و 
شکوفايی و رهايی ببار نـخـواهـد 
آورد کـه مسـابـقـه تـوحـش و 
منجالبی خـواهـد سـاخـت کـه 

 . ساخته است
داعيه هيئت حاکمه آمريـکـا      

در تامين رهبری حفظ امـنـيـت 
جهان سرمايه، با گسيل ماشـيـن 
جنگی به خاورميانـه و گـوشـه 
های پرت جهان شکست خـورده 

اين شکست بيش از هـمـه .  است
موقعيت آمريکا را  از مـنـظـر 
رقبای چينی و روسی و المانی و 
عرب ، شکننده و متزلزل کـرده 

 . است
اگر آمريکا نتوانسـت در دو      

دهه گذشته موقعـيـت رهـبـری 
سياسی ـ  نظامـی را خـود بـر 
جهان يک قطبی،  با بمباران هـا 
و موشک بـارانـهـا  و گسـيـل 
هواپيماهای بدون سـرنشـيـن و 
محاصره اقتصادی و تـهـديـد و 
ارعاب و قتل عام های دو دهه و 
توليد انواع و اقسـام دسـتـجـات 

تروريست مافيای آدم کـش در 
خاورميانه، تاميـن کـنـد و آن 
سياست به بن بسـت رسـيـد و 
شکست خورد، تا پيش از اينـکـه 
رقبا در اروپا و آسـيـا تـعـرضـی 
کنند، بايد بتواند پرچم سيـاسـی 

 . ديگری برافرازد
بورژوازی جهانی در دو دهـه      

گذشته ، بدون ليدر و رهبر هـر 
روز بدنبال يک سياست تخريبی 
آمريکا و متحدين او، امروز را بـه 

شکست و بـن .  فردا کرده است
بست سـيـاسـت هـای ديـروز، 

امروز "  کبوتر های صلح و آشتی" 
. اوباما  را به پرواز در آورده اسـت

به اين اميد که قرار گرفـتـن در 
رهبری اين سـيـاسـت بـتـوانـد 
تناقضات بنيـاديـن اقـتـصـاد و 
سياست در مهد تمدن غـرب، از 
آمريکا تا اروپا، را حـل کـنـد و 
توازن قدرت ميان قـطـب هـای 
مختلف بورژوازی جهانـی را بـه 

گـالـسـنـوسـت .  سرانجام برساند
اوباما از اين واقعيت سـرچشـمـه 

 . ميگيرد
بن بست و شکست دو دهـه      

سياست ميليتاريستی برای حفظ 
سرکردگی آمريکا بر اقـتـصـاد و 
سياست جهانی سرانجام آمريـکـا 
را برای رويارويی بـا تـنـاقضـات 
. خود به گالسـنـوسـت کشـانـد

آشتی با کوبا و پايـان دادن بـه 
شکاف های کهنه ای کـه تـداوم 
آن امروز نه تنها کمترين منفعت 
اقتصادی بـرای بـورژازی غـرب 
ندارد که خسارات سـيـاسـی آن 
بيش از اين برای آمريکـا قـابـل 
تحمل نيسـت، هـمـه و هـمـه 
. رويدادهايی بر اين بستـر اسـت

دعـوای " همانگونـه کـه تـداوم 
با ايران، دشمنی با  کـره "  اتمی

شمالـی و مـهـمـتـر از هـمـه 
جلـوگـيـری از حـل مسـئـلـه 

 . فلسطين، است
سرنوشت ناتو که دو دهه بـه      

زور زنده نگاه داشته شده اسـت، 
انحالل يا تغيير آن، شکل گيـری 
اتحادهای نظامی ديگر مـثـال از 
دولت های عربی در خاورميانه و 
تبديل تقـسـيـمـات قـديـم بـه 

تقسيمات اقتصادی و نـظـامـی 
حول قطب های متعدد قدرت در 
جهان چند قطبی، فازهـايـی در 

 . تداوم اين روند است
برای گالسنوست اوباما، قـرار      

گــرفــتــن در راس و رهــبــری 
سياست حفط امنيت جهان ايـن 
بار از طريق مسالحه و سـازش و 
با بخش های ديـگـر بـورژوازی 
جهانی، از خاورميانه و آمريـکـای 
التين تا  آسيا و اروپا بايد بتوانـد 
رقبای چينی و روسی و اروپايـی 

سازش با کـوبـا، .  را عقب بنشاند
پايان بهانه اتمی ايران، تمايل بـه 
حل مسئله فلسطـيـن،  قـبـول 
اتحاد نظامـی بـورژوازی عـرب، 
مسالمت در قبال پيشروی هـای 

عمال سـيـاسـت بـه ...  روسيه و 
رسيمت شناختن جهـان چـنـد 
قطبی فی الحال موجود و تـالش 

مديريتی .  برای مديريت آن است
که در غياب يـک آلـتـرنـاتـيـو 
اقتصادی و مدل رشد اقتصـادی، 

بدون پروستريکای آمـريـکـايـی،  
 . دوامی نخواهد داشت

اين رويداد را بيش از اينـکـه      
مـنـتـسـب "  اوبامائيسم" بتوان به 

کرد، حاصل مقتضيات اقتصـادی 
و سياسی است که سرانجام خود 
را به بورژوازی غـرب تـحـمـيـل 

ايـن رونـد را اگـر .   کرده است
بتوان گالسنوست غرب ناميد در 
ــوع  ــرن ــای ه ــم ــاب دورن ــي غ
پروستريکايی، اين فاز تنها شروع 
سرباز کردن تناقضـات اسـاسـی 

تناقض بی آيـنـدگـی .  تری است
رشد اقتصادی به مدل بـورژوازی 
غرب، با رشد اقـتـصـادی مـدل 
چينی که متکی به بی حـقـوقـی 
مطلق طبقه کارگر و ارزانـی آن 

 . استوار است
پياده کردن گالسنوست بـرای   

اوباما  کم درد تر از تالش بـرای 
پيدا کردن پروستريکا و پـيـاده 
. کردن مدل رشد اقتصادی اسـت

با رجوع به اين واقعيت که امروز  
تنها مدل بورژوايی رشد اقتصـاد،  
. مدل رشد اقتصادی چينی است

آيا طبقه کارگر آمريکا و اروپا بـه 
 بورژازی غرب 

٥٨ماره     
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 ...زنده باد اول مه 
از جمله در اين مناسبت مهم، ايزولـه 
کردن خانه کارگر و مجـيـز گـويـان 
دولت روحانی که در تالشـنـد تـوده 
کارگران را به نام مراسم کارگری بـه 
مراسم های دولتی بکشانند، همـگـی 
در گرو دخالت متحدانه و با بـرنـامـه 

 .کارگران کمونيست است
آنچه در دهه اخير بـر بشـريـت      

رفته است، نتيجه حاکميت بالمنـازع 
ــيــای  ــيــای “  آزاد” دن ــورژوازی، دن ب

افسارگسيختگی آنها است، دنيايی که 
ظاهرا خطر کمونيسم را دفـع کـرده 

ظاهرا اميد به نجات جامعـه و .  است
رهايی سياسی و اقتصادی بشريـت و 
سوسياليسم را در دلها خـفـه کـرده 

اما بورژوازی بهتر از هر نيرويی .  است
ميداند که با همه توان خود نتوانسته 
است ايده الهای برابری طلبانـه را از 

نتوانسته است خـطـر .  بشريت بگيرد
عروج چپ و کمونيسم طبقه کارگر را 
از بشريت بگيرد، نـتـوانسـتـه اسـت 
مارکس و کمون پاريـس و انـقـالب 
اکتبـر و امـيـد بـه عـروج دوبـاره 
. کمونيسم را از از طبقه کارگر بگيـرد

امروز بشريت بيش از هر زمـانـی بـه 
اتحاد و قدرت ما، به حضور کمونيسم 

 . ما نياز دارد
 زنده باد همبستگی جهانی

 طبقه کارگر 
 زنده باد انقالب کارگری
 -حزب کمونيست کارگری

 )خط رسمی(حکمتيست 
 ١٣٩٤فروردين  ٢٣ -٢٠١٥آوريل  ١٢

٥٨ماره     
   ...کازينوي برندگان و 

مهم نيست در آن کـازيـنـو،      
يکي ديگري را به آب ريختن بـه 

متهم ميکـنـد، “  استکبار” آسياب 
آن يکي به عدم پـايـبـنـدي بـه 

جـامـعـه ” و کلوپ “  دموکراسي” 
؛ يــکــي نــمــايــنــده “ جــهــانــي

اسـالمـي   -ناسيوناليسم مـلـي 
ــده  ــن ــاي ــم ــري ن ــگ ــت، دي اس
ناسيونـالـيـسـم ايـرانـي؛ يـکـي 

ــواپــس”  ــکــي “  دل اســت، آن ي
؛  پرکردن و پـوشـانـدن “ معتدل” 

گشـايـش سـيـاسـي و ” هويت 
بـورژوازي ايـران و “  اقتـصـادي

دولت اش، دغدغه اصلـي هـمـه 
جناحهاي چـپ و راسـت ايـن 
کازينو و پاپاراتزي هـاي فـک و 
فاميل و خاله خانباجي هاي ايـن 
طبقه، بعد از تـوافـقـات لـوزان 

، “ پـروبـلـمـاتـيـکـا” نونهال.  است
مستقل از غر و لند هاي جـنـاح 
مقابلش، عرصه اي فراغ را ديـده 
و شاخک ها را تيز کرده  تـا در 
دو جمله از اين و دو جمله از آن 

چگونه ميتوان رويـاي :  بگويد که
رفسنجانـي را “  جهاد سازندگي” 

بواقعيت تبديل کرد و زيرسـازي 
را شروع کرد و بازار را ليبرالـيـزه 

کرد؛ شکوه سر ميدهند که چـرا 
ايرانيان زودتر قدر و ارج دولـت 

و ايـن !  اعتدال را نفـهـمـيـدنـد
است که نهـايـت آرمـان “  چپي” 

خواهي اش در اوهام به خصـلـت 
سرمايه و سرمـايـه “ دموکراتيک”

داري و در توهمات به مـقـدرات 
يکي از جنايتکارترين رژيم هـاي 
تاريخ معاصر گره خـورده اسـت؛ 

ادامه رزم و جـهـاد “  چپ” اين 
ــکــر و قشــر  ــف ــيــت روشــن ال
تحصيلکرده آرمانهاي بـورژوازي 

کـه “  چپـي” .  صنعتي ايران است
تاريخا پسقراول و محصول اوهام 

در “  اصــالحــات دمــوکــراتــيــک” 
سيستم بردگي مزدي تحت ايـن 

است کـه “  چپي” اين .  رژيم است
امروز با دگرديسي ايـدولـوژيـک 
جمهوري اسالمي با غسل تعميد 
در مکتب دموکراسي و بـازار و 
آزادي تـا انـتـهـاي مـالـکـيـت 
خصوصي بر وسـايـل تـولـيـد و 
دخيل بستن به محـضـر دولـت 
. اعتدال به ميـدان آمـده اسـت

که با هارت و پورت شبه “  چپي” 
تئوريک و آه و ناله های حـقـوق 
بشري حاضر است با بورژوازي و 
دولتش بر سر سفره فروکوفتگـي 

سياسي و فرهنگي طبقه کارگر و 
با به شالق کشيدن نيـروي کـار 
ارزان اين طبقه به نان و نـوايـي 
برسد؛     توافقات لـوزان شـايـد 
چند صباحي به مصونيت نسبـی 
اقتصاد آنهم در عرصـه تـجـارت 
سرمايه دار ايراني بيانجامد و يک 
بار ديگر گرايش به تقويت بـازار 
داخلی در ايران را دامن زند، امـا 
از نظر سياست عملی، کـمـاکـان 
افراطی ترين خصوصی سازيها و 
بيکارسازي ها و بي حقوقي هـا، 
در سايه اقتصاد مـقـاومـتـي در 

 . دستور کار خواهد ماند
نبايد اجازه داد بورژوازي ايران    

چه در قالب راسـت و چـه در 
قالب چپ، چه در پوشش عمامه 
چه بي عمامه، چه با توافق چـه 
بي توافق با غرب، يک بار ديـگـر 
به بهره برداری سياسي از اوضـاع 

جدال عليه دولت اين .  دست زند
طبقه تنها وظيفه ای ايدئولوژيک 
نيست، اهميتی حياتی در مبارزه 

طبقه کارگر ايـران .  طبقاتی دارد
بيش از نيم قـرن اسـت کـه از 
استبداد دولت بورژوايي و از قـدر 

 .قدرتی آن ضربه خورده است
بساط اين کازينو و کمـيـتـه      

هــلــوگــانــهــاي راســت و چــپ  
توافقات لوزان که امروز  مشغـول 
جويدن ناخن هايشان اند، تنها با 
شکستن شاخ دولـت سـرمـايـه، 
تنها با در هم کوبيـدن آخـريـن 
سنگر ارتجاع بورژوازي ايـران، و 
تنها با انقالب کارگـري در هـم 

نوبت آتـي، .  پيچيده خواهد شد
نوبت کمونيست هـا و طـبـقـه 
کارگر است که آينـده تـحـوالت 

 . سياسي ايران را  رقم زنند
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ــاز پــس                ــرصــت ب ف
گرفـتـن هـمـه دسـتـآوردهـای 
سازمانی و طبقاتی چـنـد قـرن 
خود را خواهند داد يـا نـه؟ آيـا 
دول غربی قادر خواهند شد کـه 
طبقه کارگر را از نـيـويـورک و 
پاريس تا مادريد و برلين به کـار 
در شرايط کارگر چـيـنـی وادار 
کنند و آن را به سکـوت کـامـل 
بکشانند؟ تا پروستريکای اوبـامـا 
بتواند گالسنوست آن را تکمـيـل 
کند؟  همه و همه مصـاف هـای 
. پيش رو، اين بار در غرب اسـت

حقيقت کامل مربوط به موقعيـت 
آمريکا در راس بورژوازی غرب را 

ديـواری . " موگرينی بازگو ميکنـد
ديگر شروع به فروريختـن کـرده 

ــه پــس از ".  اســت ــواری ک دي
فروپاشی شرق و ديـوار بـرلـيـن،  
بورژوازی غرب دور خود بعـنـوان 
جهان متمدن و مبـشـر رشـد و 

شکوفايی اقتصادی و حقوق بشـر 
و دمکراسی کشيده بود و خود را 
از گزند شرق محفوظ نگاه داشته 

ديـوار و سـپـر .  بود، فرو ريخـت
دفاعی سيستم و نظامی شروع به 
فروريختن کرده است کـه بـرای 
خــروج از بــن بســت بــحــران 
اقتصادی و گنديدگی سـاخـتـار 

رونـدی .  سياسی راه حلی نـدارد
که آن را به ضرب و زور جنگ و 
تخريب و ارعاب و تحميل فقر و 
محروميت،  دو دهه به تـعـويـق 
انداختند، امروز خـود را عـمـال 
تحميل کرده اسـت و تـوپ در 
ميدان بازی کمپ پيروز بـعـد از 

 .  جنگ سرد است
فروپاشی ديوار اول، ديـوار       

برلين، که بيانگر بن بسـت هـای 
بنيادين اقتصاد سـرمـايـه داری 
دولتی بود، سرمايه داری دولـتـی 
که داعيه سوسياليستی داشت، با 

فروپاشی کل بلوکی که پشت آن 
سنگر گرفته بـود، و بـا درهـم 
ريختن  روبناهای سـيـاسـی آن 

فروپاشی ديوار دوم، .  بپايان رسيد
که بيانگر بن بست های بنياديـن 
اقتصاد بازار آزاد غرب است نمـی 
تواند بدون تنش و بدون تغـيـيـر 
در روبنای سيـاسـی آن صـورت 

جهان غرب ناچار است بن .  بگيرد
بست اقتصادی و ايدئولـوژيـک و 
سياسی که بيش از دو دهه است 
در آن گــرفــتــار اســت را بــا 
آلترناتيوهای جـدی تـری حـل 

يا تحميل يک عـقـب گـرد .  کند
عظيم سياسی و فـرهـنـگـی و 
اجتماعی در غرب، برای تـامـيـن 
الگوی رشد اقتصـادی بـه مـدل 
چينی و يا پـيـشـروی مـدل و 
اقتصاد سوسياليستی با تغييـرات 
بنيادی در ساختار سـيـاسـی و 
 .روبنايی، راه سومی وجود ندارد


