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باالخره انتخابات جنجالي ترکيه 
روز يکشنبه اول نوامبر برگزار شـد و    

 -حزب اسالمي "عدالت و تـوسـعـه"         
ـيـش از            -حـزب اردوغـان         ٤٩ بــا ب

درصد آرا برنده اين انتخابات گرديـد.  
همه کس ميداند که اين انتخابات در 
واقع با هيچ معيار معمول انتخاباتي 
ـقـي        ـل يک انتخابات در فضاي سالـم ت
نميشود. اردوغـان کـه دولـت را در                
دست داشت جنـگـي تـمـام عـيـار را             
ـيـه کـل             عليه پ ک ک و در واقـع عـل
نيروهاي مـخـالـف خـود بـه جـريـان                
انــداخــت و شــمــار زيــادي از مــردم             
ـتـل رسـانـد، تـعـداد              کردستان را به ق
ـيـروهــاي اپـوزيسـيـون را                زيـادي از ن
تحـت عـنـوان تـروريسـت و حـامـي                
تروريستهـا دسـتـگـيـر کـرد، فضـاي              
ـيـروهـا و رسـانـه              سنگيني را عليـه ن
هاي منتقد و چپ ايجاد کرد و حـتـي   
برخي روزنامه هاي مخالف را بسـت    
و در يک شرايط ملتهب و در يک جـو  

نــاســيــونــالــيــســتــي و فــاشــيــســتــي          
انتخاباتش را برگزار کـرد. بـا وجـود           
ـنــهــا اردوغــان و حــزب                    هــمــه ايـ
اسالميش نتوانست تمام نتايج مورد 
ـيـرون       انتظار خويش را از صندوقهـا ب
بکشد و براي رسيـدن بـه مـوقـعـيـت           
کنوني هزينه سنگيني پرداخت که بر 
شرايط و موقعيت آينده حکـومـتـش    
ـنـده       بدون ترديد تاثيرات تضعيف کـن

 جدي اي خواهد داشت. 
يــک ضــربــه جــدي بــه اردوغــان           
شکست تالشش بـراي مـمـانـعـت از          
ـقـهـا بـه             ـيـک خـل ورود حزب دموکرات

ـيـش از                     ١٠ پارلمـان اسـت کـه بـا ب
درصد آرا از مانع ورود بـه پـارلـمـان           

ژوئـن     ٧ عبور کرد. بعد از انتخابات  
اين حزب آماج حمالت شديد جـبـهـه    
طرفـدار اردوغـان قـرار داشـت و بـه                
تروريسم و دنباله روي از سياسـتـهـاي    
پ ک ک و حتي از جـانـب افـرادي بـه         
خيانت متهم ميشد. برخي مقامـات   
قضائي طرفدار اردوغان تا آنجا پيش 
رفتند که علنا از حـکـم اعـدام بـراي           

صالح الدين دمـيـرتـاش رهـبـر ايـن             
حزب سخن گفتند. اين جو سازي هـا   
و فشارها و برخي سيـاسـتـهـاي خـود        
اين حزب بدرجه اي بـر کـاهـش آراي        
ـيـر                   ـقـهـا تـاث ـيـک خـل حزب دمـوکـرات
گذاشت اما نتوانست مانع ورود آن به 
عنوان حزب سوم ترکيه بـه پـارلـمـان         
ـنـسـت کـه         شود. يک معضل ديگر اي
اردوغان مدتهاست در تـالش اسـت         
ـيـر دهـد و                که قانون اساسـي را تـغـي
برخي تغييرات باب طبع خـويـش از       
جــملــه افــزايــش اخــتــيــارات رئــيــس         
جـمــهـور را رســمـيــت بـخــشـد. امــا               
همانگونه که انتظار ميرفت نتوانست 
به حد نصاب الزم براي تغييـر قـانـون      
اساسي دست يابد. گرچه اردوغـان و       
حزب عدالت و توسعه از ايـن هـدف         
ــه اســت و                  ــداشــت ــر ن خــود دســت ب
بالفاصله بعد از انتخابات اول نوامبر 
بر تغيير قانون اساسي پافشاري کـرد    
اما هيچ حـزب ديـگـري حـاضـر بـه               
همراهي با آن در اين زمينه نيسـت و    
در نتيجه بـهـيـچ وجـه شـرايـط بـراي              

عملي کردن اين هدفش مهيا نيست. 
ـيـت    اردوغان و حزبش بارها علنا از ن
خود براي تغييـر قـانـون اسـاسـي در            
صورت کسب اکثريت دو سومـي آرا    
سخن گفته است و اکنون ناچار اسـت    
ـيـش ايـن              ـتـخـابـات عليرغم پيـروزي ان
عقب نشيني را بعنوان يک شـکـسـت    
ـنـهـا      پذيرا شود. اما مهمتر از همه اي
اينست که حزب عدالت و توسعـه بـا     
فضاي فاشيستي و ناسيوناليستـي و    
جنگي اي که ايجـاد کـرد خـودرا در          
يک موقعيت ضعيف تر و شکننده تر 
مقابل بخش عظيمي از مـردم قـرار         
ـيـش از هـر          داده است. ترکيه امروز ب
زمان در سالهاي اخير، ميـان چـپ و       
ــان اســالمــي هــا و                 راســت، و مــي
سکوالرها به نـحـو آشـتـي نـاپـذيـري            
قطبي شده است. همه چيز حکايت از 
آن دارد که نه فقـط مـردم کـردسـتـان          
بلکه بخـش عـظـيـمـي از کـارگـران،              
نيروهاي اپوزيسيون راديکال و چـپ،    
ـبـرال و       ـي حتي نيروهاي دموکرات و ل
سکوالر به نـحـو بـرگشـت نـاپـذيـري              
خــودرا مــقــابــل "حــزب عــدالــت و              
توسعه" و ديکتاتـوري اردوغـان مـي         

اکتبر با يـک     ١٠ بينند. وقتي در روز 
ـفـر از                 ـيـش از صـد ن انفجار عظيم ب

تظاهر کنندگان به قتل رسيدند، اکثر 
مردمي که در تـرکـيـه مـورد سـوال              
خبرنگاران قرار گرفتند و تمام رسـانـه   
هاي بين المللي اردوغان را بـعـنـوان        
ـفـجـار                مقصر و عـامـل يـا بـاعـث ان
محکوم کردند. حتي معرفي داعـش   
ـيـز در ايـن                 ـفـجـار ن بعنوان عامـل ان
ـيـري نـداد. اردوغـان بـا               ارزيابي تغـي
دامن زدن به يک جـو فـاشـيـسـتـي و             
جنگي توانست بر سر قـدرت بـمـانـد         
اما عمال دوره اي را آغاز کرد که آنرا 
بايد شـروع دوره افـول و اضـمـحـالل              

اسـالمـي در تـاريـخ            -جريان بورژوا 
ـتـوانـد                     ـيـال مـي ترکيـه نـامـيـد. تـحـل
مشــاهــده کــرد کــه اردوغــان در                 
انتخابات پيروز شد اما تـرکـيـه را از        

 ٢٠١٥ نوامبر  ٢ دست داده است.   
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کوروش بخشنده فعـال شـنـاخـتـه        
شده جنـبـش کـارگـري صـبـح امـروز              

بـر اثـر        ۱۳۹۴ ماه  آبان ۱۴ شنبه  پنج
ايست قلبي در سننـدج جـان بـاخـت.         
ــه            کــورش بــخــشــنــده عضــو کــمــيــت
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

ـتـه        تشکل هاي کارگري و عضو کـمـي
دفاع از فعالين کارگري مهابـاد بـود.     
ـيـش از         اين فعال کارگري از مدتهـا پ
ـبـال در         بيماري قلبي رنج ميبرد. او ق
بيمارستان رجايي تهران يک بار قلبش 
مورد جراحي قرار گرفته بود. بـعـد از     
اين عمل سـخـت کـوروش بـخـشـنـده            

مـعـالـج     همچنان تحت نظر پـزشـکـان   
ـتـي و             ـي بود. اما فشار نيـروهـاي امـن
دستگيري و محاکمه پي در پـي ايـن       
فعال کارگري در سنندج عـمـال او را         
در شرايط سـخـتـي قـرار داده بـود و              
ـبـي        ـل مرگ ناگهاني او بر اثر ايسـت ق
ـتـاد کـه               ـفـاق اف در چنين شرايـطـي ات

جمهوري اسالمي او را حتي در دوران 
 .نقاهت هم آرام نگذاشت

اين فعال کارگـري در چـنـد سـال           
اخــيــر بــارهــا بــازداشــت، زنــدانــي و            
شکنجـه شـد و مـورد تـهـديـد قـرار                  
گرفت. چنانچه در همين اواخر اسفنـد   

بازداشـت شـد و پـس از             ۱۳۹۳ ماه 
بـا   ۱۳۹۴   گذشت دو ماه، ارديبهشت

ميليون توماني آزاد    ۱۰۰ قرار وثيقه 
شعبـه اول     ۱۳۹۴ شد. سپس در مهر 

دادگاه انقالب اسالمي سنـنـدج او را       
به دو سال حبـس تـعـزيـري مـحـکـوم            
ـنـد             کرد. جرم کورش بـخـشـنـده هـمـان
ديگر فعالين کارگري اين بـود کـه از         
حقوق خود و هم طبقه اي هايش دفاع 

 .کرده بود
کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگري ايـران درگـذشـت ايـن فـعـال               
کــارگــري و چــهــره مــحــبــوب مــردم           
کردستان را به همه آزاديخـواهـان، بـه      

خانواده و بستگان اين عزيز و به همـه  
ـقـه ايـهـاي کـورش              کارگران و هم طـب

 .تسليت ميگويد
کورش يار و ياور کارگران و هـمـه   
زحمتکشان بود. کورش يکي از چهره  
هاي جنبش کارگري و چپ اجتماعـي  
بود که در سخت ترين شرايط جسمـي  
هم لحظه اي از فعاليت براي آزادي و     

 .برابري باز نايستاد
ياد و خاطره اين فـعـال کـارگـري         
بــراي هــزاران و مــيــلــيــونــهــا انســان           

 .آزاديخواه هميشه زنده خواهد بود
ـيـسـت             کميته کردستـان حـزب کـمـون
 کــــــــــــارگــــــــــــري ايــــــــــــران               

   ٢٠١٥ نوامبر  ٥ 
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بنا به آخرين اخبار منتشر شده 

در پي حمله موشکي جنايتکارانه به 
اردوگاه ليبرتي، محل استقرار 

اعضاي مجاهدين خلق در عراق تا 
نفر کشته و تعداد  ۲۷  کنون تعداد

زيادي زخمي شده اند که حال شماري 
 از آنها وخيم گزارش شده است.

  
يک گروه اسالمي شيعه موسوم 

به ارتش مختار (جيش المختار) 
مسئوليت اين حمله خونبار را بر 

عهده گرفته است ولي نبايد شکي 
داشت که در پشت اين حمله، رژيم 

آدمکش جمهوري اسالمي قرار 
دارد. حزب کمونيست کارگري اين 
حمله را قويا محکوم ميکند و به 

اين جنايت  خانواده هاي قربانيان

 تسليت ميگويد. صميمانه
  

همچنان که بارها اعالم کرده ايم 
تنها راه نجات افراد مستقر در کمپ 
مجاهدين در عراق انتقال آنها به يک 

کشور امن ثالث است. اين امري 
از هر سياستي که  مستقل که است

رهبري مجاهد در اين مورد 
با اعمال فشار به  باشد بايد داشته

دولتهاي غربي و نهادهاي بين المللي 
 کمک به پناهندگان دنبال کرد.

  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ۲۰۱۵ اکتبر  ۳۰ ، ۱۳۹۴ آبان  ۸ 
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طــي دو مــاه گــذشــتــه جــنــبــش          
اعتراضي عليه بيکاري بـا بـرگـزاري        
سلسله تـجـمـع هـا و تـحـصـن هـاي                 
ــمــان              ــارل ــل پ ــاب ــراضــي در مــق اعــت
افغانستان، سپس در مـقـابـل وزارت      
ـيـمـه     کار با خواست ايجاد اشتغال و ب
ـيـکـاري در           بيکاري نه تنها فاجـعـه ب
افغانستان که عدم تأمين اجتـمـاعـي    
را در سطح وسيعي مـنـعـکـس کـرده        
است. اين جنبش اعـتـراضـي چـه از          
ـيـان                  ـن نظر سبک کار و چـه از نـظـر ب
گذاردن سنتهاي اعتراض اجتماعـي،  
ـيـز           حضور چشمگير و فعال زنـان و ن
گستردگي دامنه آن تـا هـمـيـن جـا،            
بـخـودي خـود يـک دسـتـاورد ارزنـده                

 مبارزاتي محسوب مي شود.
ـبـش             ـيـغـي ايـن جـن به لحاظ تبل
اعتراضي توانست ابعاد حـيـرت آور       
بيکاري، تبعـات اجـتـمـاعـي آن کـه             
ـتـهـا،         پيوسته توسط حکومت و دول

سال اخـيـر الپـوشـانـي شـده            ١٤ طي 
است را علني و آشکار کـنـد، تـوجـه         
عموم مردم در داخل  و نيز انعکاسي 
ـلـي هـم                ـيـن الـمـل گسترده در سطـح ب

 داشته است.
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نيازي به کنکاش ويژه اي نيـسـت   
که بيکاري در افغانستان پيش از هـر  
چيز امري اکيدا سـيـاسـي و مـولـود            
وضعيت فالکتبار اجتماعي است که 
ـيـن تـداوم آن         مسببين اصلي و عامل
راس قدرت سياسي در افغانستـان را    

 مي سازند.
ناتوانايي دولت در پاسخ بـه ايـن       
اعتراضات به وضوح نشان مـيـدهـد      

ت حاکمه افغانستان طرح و   ئکه هي
نقشه جدي و آينده نگرانه براي کاهش 
بيکاري، افزايش اشتغال و بـاالبـردن       
سطح رفاه عمومي ندارد، عمال حتي 
بطور کوتاه مـدت هـم عـزمـي بـراي            
تامين زندگي مردم در اين حکومـت  

 موجود نيست.
ـتـصـادي بـه            تحميل ريـاضـت اق
مردم و رها کردن تامين و معـيـشـت    
ـيـرحـم       زندگي ميليونها نفر به دست ب
بازار آزاد، بخـش اسـاسـي سـيـاسـت           

ـتـي      اقتصادي دولت  ـق ـي است. اين حق
است که مداوما بـا اشـکـال و انـحـا            
ــلــف، مــخــفــي و ســرپــوشــيــده         مــخــت

 نگهداشته ميشود.
درصد کل جمعـيـت    ۲ ٥ بيش از 

عــمــال هــيــچ شــغــلــي نــدارنــد. ايــن            
وضعيت فلج کننده بهـتـريـن امـکـان        
براي سربازگـيـري تـوسـط جـريـانـات            
اسالمي تروريستي است. رشد انـواع   

اجتماعي و کشـمـکـش      هاي  خشونت
ــروشــي و           هــاي     ــوادگــي، تــنــف خــان

و اعتياد بصورتـي نـگـران      خودکشي 
ــده در حــال افــزايــش اســت و                کــنــن
حکومت مشغـول بـده بسـتـان هـاي            
ـيـايـي     سياسي و بند و بست هاي ماف

 خود است.
وضعيت اقتصـادي افـغـانسـتـان        
يک فروپاشي جدي و آشکار و بشـدت  
نــگــران کــنــنــده را نشــان مــيــدهــد.           
گسسته شدن شيرازه اقتصاد کشـور،    
با خزانه خالي دولت، کسـري بـودجـه      
هاي متـداوم و بـي بـازگشـت، رشـد              
اقتصادي منفي، تنزل مداوم بـرابـري     
ارزش پول کشور، ورشکستگي يکـي  
ـلـي صـنـايـع،          پس از ديگري و تعطـي
ـيـدي               کارخانـجـات و واحـدهـاي تـول
کوچک و بزرگ کشور برابر آمـارهـاي     

ـيـدي             ١٥ دولتي از      هـزار واحـد تـول
هـزار واحـد در حـال             ٤ چيزي حدود   

رکود به کار مشغولند، اين در  حالي 
ـيـون     ـل است که ساالنه قريب به نيم مي
نفر به جمعيت بيـکـار کشـور افـزوده         
ـنـي     ميشود، بدون اينکه بيمه و تامـي
براي جويندگان کار مـوجـود بـاشـد.         
ـنـهـاي کشـاورزي، يـا           رها کردن زمي
تبـديـل کـردن آن بـه کشـت تـريـاک،                  
همزمان رشد حاشيه نشيني وسـعـت     
بيکاري را از آنچه تاکنون بـوده بـدتـر      

کرده است. افزايش مهاجرت و فـرار       
از کشــور، طــبــق آمــارهــاي رســمــي         
دولتي، ماهيانه بيش از حـدود سـي         
هزار نفر و حتي بيشتـر گـزارش شـده        
است. فساد، اختالس مالي و رشـوه       
خواري گسترده اداري در همه سطـوح  

 رو به افزايش است.
کاهـش تـوانـايـي خـريـد مـردم،              
ـقـر، عـمـال            گسترده تر شدن دامـنـه ف
طبقه متوسط جامعه را نيـز بـه زيـر        
خط فقر رانده است. رشد شديد گراني 
ـنـي را       و بيکاري رکود تورمي سنگـي
به مردم مصيبـت ديـده افـغـانسـتـان           
تحميل کـرده اسـت. هـيـچ درجـه از               
بهبود در هيچ زاويه اي از وضـعـيـت        
 اقتصادي و اجتماعي، ديده نميشود. 

 
ــ	ر   
ــ	ن  ــ� ــ	�� Cــ 6ــ�ا در ا/

��؟! � 
حکومت وحدت مـلـي بـا وعـده         
اشتغال و امنيت  بر سر کار آمد. هـر   
شهروند افغانستاني حق دارد بپرسـد.  
حکومتي کـه وعـده کـار مـيـدهـد،               
حتما پتانسيل هاي موجود جـامـعـه    
را بررسـي کـرده اسـت. نـاکـارآمـدي              
سياستهاي قبل را مي شنـاسـد و در       
پي آن ادعا مـيـکـنـد کـه بـا اجـراي                
سياستهـاي جـديـد مـي تـوانـد کـار                
ايجاد کند. در فرهنگ سياسي نظـام   
سرمايه داري اشتغـال زايـي، يـعـنـي          
شکوفايي اقتصـادي و رونـق کسـب          
کار، چرخش سرمـايـه و سـود آوري.          
بنابراين زمينه اين رونق بايد موجـود  
ـتـوان وعـده فـرداي                   بوده بـاشـد کـه ب

 بهتري را داد. 
امـا پـس از بـه قــدرت رسـيــدن               
حاکـمـيـت جـديـد هـمـه وعـده هـاي                  
انــتــخــابــاتــي مــحــو شــد و يــاس و              
نااميدي از بـهـبـود شـرايـط  در هـر               
زمينه اي نمايـان گـرديـدد. وضـع از            
ـلـي       آنچه بود خراب تر هم شد. تعـطـي
ـيـکـاري            موسسات توليدي و رشـد ب
سرسام آور، رکود تورمي سنگيـن بـه     

ناامنـي و رشـد تـروريسـم اسـالمـي               
ـيـش               ـيـش از پ طالباني و داعشـي ب
دامن زد، فساد عظيم اداري و رشـوه    
خواري، بيشتـر از گـذشـتـه بـه جـان               
مــردم افــتــاد. و بــه تــبــع آن فــرار و                 
مهاجرت مردم، بويـژه جـوانـان بـراي         
پيدا کردن امکاني براي يـک زنـدگـي        

 بهتر تشديد شد. 
درمقابل تالش حکومت نه براي 
ـنـهـان کـردن           کاهش بيکاري، بلکـه پ
چهره واقعي و ابعاد عظيم بيکـاري و    
ـيـکـاري                   تبـعـات ويـرانـگـر آنسـت. ب
گسترده زنان در زير سايـه  کـريـه زن          
ـنـهـان              ستيزي اسـالمـي حـکـومـت پ
نگهداشته ميشود. کار کـودکـان نـه         
تنها ممنوع نيست بلکه هـيـچ نـهـاد       
بازدارنده اي وجود ندارد و به درجاتـي  

 حتي تشويق و ترغيب هم مي شود.
رکود اقتصادي مـزمـن، رعـد و        
ـيـسـت. ايـن                 برق در آسمان بـي ابـر ن
ـنـي          وضعيت مسبب و عـامـل مـعـي
ــر مــردم                   ــچــه کــه امــروز ب دارد. آن
مصيبت ديده افغانستان مـيـگـذرد،      
ســيــاســتــي مــهــنــدســي شــده اســت.        
حکومت وحدت ملـي سـيـاسـتـهـاي         
ـتـصـاديـش را بـا تـوجـيـه                رياضت اق
جنگ و نـاامـنـي و غـيـره بـر مـردم                
تحميل مي کند. هيچ راه برون رفتـي   
چه کوتاه مدت، ميان مـدت و دراز        
مــدت نــدارد. تــکــرار بــهــانــه هــاي             
شناخته شده نظير کارگران افغان فاقد 
تخصص هاي حرفه اي اند و کارگران 
متخصص خارجي جاي آنها را گرفته 
اند و غيره و چند کنفرانس نـمـايشـي      
بي حاصل و وعـده هـاي پـوچ و تـو               
خالي تنها کارکرد اين حکومت براي 
 اشتغال زايي و کاهش بيکاري است.

 شـرايـط کـار در کشـور           ينواجد
مـلـي کـارگـران             آمار اتـحـاديـه    طبق

ـيـون      ۶ ١   بيش ازافغانستان  ـفـر   ميل ن
ـيـروي کـار            .برآورد شـده اسـت     کـل ن

ـيـون      ٣ شاغل در کشور کمتر از  ـل مـي
نفر است که با دستمـزدهـاي نـاچـيـز،        

شرايط کار غيرانسانـي و اسـتـخـدام         
هاي غير رسـمـي و قـراردادي بـدون             

 تامين و بيمه مشغولند.
و تحـصـيـالت عـالـي           باجوانان 

جمعيت تحصيلکرده دانشگاهي کال 
بيکار، يـکـي ديـگـر از چـهـره هـاي                

 بيکاري گسترده در کشور است. 
ـقـر عـظـيـم،                اما در کـنـار ايـن ف
فسـاد مـالـي ســرمـايـه داران بــزرگ              
دست در دست حکومـت در دل ايـن         
بحران، در پي کسب سود اسـت. يـک      
ـيـک آن، فسـاد          ـپ نمونه مشخص و تي
مالي نـجـومـي در "کـابـل بـانـک" و                  
ادامه آن در رونـد شـهـرک سـازيـهـاي           

 جديد در کابل است.
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 مســئلــهبــا تــوجــه بــه صــورت           
ـتـصـادي و سـيـاسـي در                وضعيت اق
ـيـکـاري               ـيـه ب ـبـش عـل افغانستان جـن
بعنـوان يـک اقـدام بـراي مـقـابلـه بـا                   
وضعيت جهنمي کنوني پـا بـمـيـدان         

روز  ٥٥ مبارزات اجتماعي گذاشت.  
تحصن در مقـابـل پـارلـمـان و طـرح             
خواسته هاي معين، سخنراني هـا و      
شعارهايي عليه وضـعـيـت کـنـونـي،         

ـيـکـاري در            مسئلهصورت  واقـعـي ب
افغانستان را به درستي خاطـر نشـان     
ـبـش اعـتـراضـي،              مي کند. ايـن جـن

درصـدي هـاي جـامـعـه          ۹۹ جنبـش    
 افغانستان است.

در عين حال نمونه اي از حضـور    
نسل جديد و معترضي اسـت کـه نـه        
در سنت هاي چپ ديرين مي گنجـد،  
نه خود را وام دار آن ميـدانـد. نسـلـي        
شجاع، مدرن و خوش فـکـر کـه يـک         
زندگي بهتر را حق طبيعي خود مـي    
داند. حل وضعيت فاجعه بار کنـونـي    
ـيـن آن مـي کـنـد.                  را متوجـه عـامـل
سياستهاي تفرقه افکنانه و قـومـيـت      
تراشي هاي حکومتي، ابعاد حـيـرت   
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ـتـي و اداري، سـيـطـره               آور فساد دول
سرمايه داران و مشارکت حـکـومـت    
با آنان را بخوبي نمايان و افشـا مـي         

 کند.
طرح شـعـارهـاي بـرجسـتـه ايـن              

ک نـه    ينه ازبک نـه تـاج      تجمع مانند " 
هــزاره نــه پشــتــون ... بــلــکــه هــمــه                

ناکامي دولت افغانستـان  " و "بيکاريم
جوانان را مجبور بـه فـرار از کشـور            

کار، ِ دار صاحب واسطه"، "  نموده است
 ۱۳ دولت بيمار   " و "  بي واسطه بيکار

حـکـومـت    " به درسـت     ميليون بيکار
ـيـم        مسـئـول  "وحدت ملي" را    ـق مسـت

 وضعيت کنوني و عواقب آن ميداند. 
ـيـکـاري شـديـد                آنچـه مـوجـب ب
ميليوني در سطـح جـامـعـه گـرديـده           
است، از مـحـدوده بـازار کـار فـراتـر               
است. بيـکـاري در افـغـانسـتـان يـک               
مــوضــوع دقــيــقــا ســيــاســي اســت.          
ـقـط        ـيـر ف کشوري غني با مردمي فق
ـيـسـت.           مولود بحران در بـازار کـار ن
فساد دولتي و زد و بنـد بـا سـرمـايـه          
ــز فــراتــر از                داران و بــانــکــداران نــي

 معضالت بازار کار است. 
ايــن جــنــبــش تــا هــمــيــن جــا              
ظرفيتهاي قابل توجهي از خود نشان 
داده است. با بهم ريـخـتـن مـرزهـاي           
تحجر و جدايي زن و مرد گام بـزرگـي   
براي متحد کردن جامعه بيکار و بـاز  
کردن فضا بـراي حضـور اعـتـراضـي          
زنان بيکار مهيا کرده است. ناتـوانـي    
حــکــومــت در پــاســخ بــه آنــچــه کــه            

آنسـت را هـم بـه             مسئـول مستقيما 
 درجات زيادي نمايان کرده است. 

درگيري درمـقـابـل وزارت کـار،         
بخوبي نشـان داد کـه حـکـومـت بـا               
توجه به انعکاس گسترده اين جنبـش  
از سرکوب مستقيم آن عـاجـز اسـت.      
نــاچــار بــا بــکــار گــرفــتــن روشــهــاي           
غيرمستقيـم تـالش کـرد بـا ايـجـاد               
درگيري مانع از گسـتـرش آن شـود.          
همين اقدام زبونانه بـخـوبـي واکـنـش        
حــکــومــت را در پــاســخــگــويــي بــه           
مــعــضــل بــيــکــاري گســتــرده نشــان        

 ميدهد.
بدون ترديد اين جنبش اعتراضي 
بايد مورد حمايت قرار بگيرد. هـمـه      
ـيـن جـامـعـه               (ان جي او) ها و فـعـال

 ۹۹ مدني که هـدف مشـتـرکـي بـا              
درصد جامعه دارند ضرورتا بايد ايـن  
جنبش را به هر شکـل مـمـکـن و از           

جمله مستقيما با پيـوسـتـن بـه آن و           
ـنـد.                 ـقـويـت کـن حضور فـعـال خـود ت
سراسري شدن اين جنبش اعتـراضـي   
و برداشتن گامهاي موثر بعدي هـمـه   
در گرو بسـط و گسـتـرش آن اسـت.             
ـبـش طـي دو مـاه                درسهاي ايـن جـن
گذشته بخوبي نشان ميدهد کـه يـک       
راه متحد کـردن و بـه مـيـدان آوردن             
نيروي اعتراضي جـامـعـه و مـطـرح            
کردن يک آلترناتيو قابل اتکا براي يک 
ساختن يک دنياي بهتر تقويت هميـن  
جنبش هاي اعتراضي و افق و جهـت  

 دادن به آن است.
درعــيــن حــال جــنــبــش عــلــيــه           
بيکاري اگر درهـمـيـن سـطـح بـاقـي              
بماند نخواهـد تـوانسـت ريشـه هـاي            
ـبـرد. ايـن        سياسي بيکاري را از بين ب
جنبش براي آنکه در عرصه سيـاسـي   

درصـدي هـاي جـامـعـه           ۹۹ نماينده 
باقي بماند بايد بنيادهاي ستمکشـي  
و فرودست کردن بخش عـظـيـمـي از         

 جامعه را نشانه برود. 
سرمايه داي در افـغـانسـتـان نـه            
نظام نـرمـال سـرمـايـه داري مشـابـه              
کشورهاي اروپايي اسـت و نـه رونـد            
استثـمـار و فـراز و نشـيـب مـبـارزه                  
طبقاتي در آنچنان شـرايـطـي اسـت.         
استثمار و سـرکـوب عـريـان، بـکـار               
گرفتن خشن ترين ابزارهاي سياسي و 
اجتماعي و تقويـت مـداوم جـانـوران         
اسالمي بخش جدايي ناپذير و شـرط  
پــروســه انــبــاشــت ســرمــايــه اســت.           
بيکاري هـم پـديـده اي مـتـمـايـز از                  
شـرايـط ســيـاسـي و اجـتــمـاعـي در                

 افغانستان نيست. 
نه دولت وحدت مـلـي نـه دولـت         
سابقـ  کرزاي ـ تاريخا قادر بـه انـجـام      
ـنـد.              ـيـسـت هيچ اصالحات ويـژه اي ن
ـتـانسـيـل و عـزم                 هيچکـدام داراي پ
سياسي براي پايان دادن به مصـايـب     
اجتماعي گريبانگير افـغـانسـتـان از         
ـقـط در                  ـنـد! ف ـيـسـت جمله بيـکـاري ن
تعرض اجتماعي و عقب نشاندن ايـن  
حکومت ها اصالحـات اجـتـمـاعـي        
ميسر خواهد شد. طبـعـا مـبـارزات        
مردم افـغـانسـتـان بـه درجـه اي کـه                  
بتواند رشد کند و پيش برود به همـان  
درجه حکومت را به عقب نشينـي از    
موقعيت اش وادار خـواهـد کـرد. از         
ـبـش هـاي        همين رو وجود و رشد جـن
اعتراضي نظير جنبش عليه بيکـاري  
بخشي از سازمان اجتماعي تـعـرض     

 به وضعيت کنوني است.
ـبـش اعـتـراضـي          خواستهاي جـن
ـيـکـاري درعـيـن حـال بـايـد                    ـيـه ب عل
سرراست تر سراغ بنيادهاي بيـکـاري   
و ديگر مصـايـب اجـتـمـاعـي بـرود.            
پروسه مبارزه با فساد نـه "کـنـد" کـه           
اساسا عزم دولتـي بـراي بـرانـداخـتـن           
فساد اداري عمال نمي تـوانـد وجـود        
داشته باشـد. فسـاد و رشـوه گـيـري               
بـخــشــي از ســيـاســت اقــتــصــادي و            
خصلت جدا نشـدنـي سـرمـايـه داري          
براي خود حکومـت در افـغـانسـتـان          
ـيـن تـريـن               است. از راس ارگ تـا پـاي
ارکان حکومتي جز با اين روش قـادر  
به ادامه حيات سياسي خود نيستند. 
فساد امري صرفا اخالقي و يا نهايتا 
اقتصادي نيست. بخشي از تـرکـيـب       
ارگانيک حکـومـتـي در افـغـانسـتـان            
است. همين درجه از فسـاد در هـمـه         
احــزاب جــهــادي، در هــمــه ســطــوح          
طالبان در همه قدرتهاي محلي موج 
ميزند. بنابر فساد حاکم، تـاکـيـد بـر          
اصــل شــايســتــه ســاالري و ايــجــاد           
تخصص نه تنها نمي تواند نقشي در   
ـفـا کـنـد کـه خـود                  ايجاد اشتـغـال اي
"شايسته ساالري" بر حسب وضعيـت    
اجتماعي تعاريف متضاد هم خواهد 
داشت. شايسته ساالري نقطه مقابـل   
باندبازي و به اصطالح پارتي بـازي و    
واسطه گري نيست. اين انتخاب فقط  
درجايي ميسر اسـت کـه حـکـومـت          

درصـدي هـاي جـامـعـه          ۹۹ نماينـده    
باشد. و اين حـکـومـت را خـود ايـن             

درصــد بــا راي خــود بــه قــدرت            ۹۹ 
رسانده باشند. بـدون تـرديـد واسـطـه             
ـقـش             گري و تبعيض در اسـتـخـدام ن
جدي در افغانستان ايفا مي کند. اما 
کل اين حکومت با همين سيسـتـم و     
روش بقدرت رسـيـده اسـت. آنـان نـه             
حاصل راي مردم انـد و نـه مـردم را            

 نمايندگي مي کنند. 
در حاليکه خطر از هم گسـسـتـن    
شيرازه جـامـعـه از هـر وقـت ديـگـر                
بيشتر اسـت. خـواسـتـهـاي اسـاسـي               
قطعنامه با صراحت بيـشـتـري بـايـد        
نشان دهد که تـامـيـن اجـتـمـاعـي و            
حقوقي جامعه بعنوان يـک ضـرورت       
عاجل و اضطراري بايد توسط قدرت 
مردم متحقق شود. هر درجه اميد و    
ـنـکـه اصـالحـات تـوسـط               توهم به اي
ـيـه آن       حکومت وحدت ملي و يا شـب
امکان پذير است. فقط سبب کـنـدي      
حرکت و نهايتا بي خاصيت شـدن آن    
دارد و از دامنـه اعـتـراضـي آن مـي            

 کاهد.
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ما اين را به درستي ميدانيم کـه    
ـبـعـات       بيکاري يک پديده ذاتي و از ت
نظام حاکم در سراسر جهـان بـوده کـه        
افغانستـان را هـم نـمـي شـود از آن                  
مستثني کرد. اما اين مرض مزمـن   
و جانکاه در هر کشور نسـبـت وجـود      
يا عـدم وجـود فـاکـتـورهـايـي چـون؛               
سياست دولت ها در زمينه اشـتـغـال      
زايي، وضعيت اقتصـادي و مـبـارزه        
کارگران و ارتش ذخيره کار، بـعـنـوان      
ــارزه              عــرصــه مــهــم و اســاســي مــب
طبقاتي، گراف باال يا پايين بيکـاري  

 را در سطح جوامع نشان ميدهد. 
اينجا در افـغـانسـتـان بـا وجـود             
سرازير شدن ميليـاردهـا دالـر کـمـک          
ـلـي،      کشورها و سازمانهاي بين الـمـل
ــکــاري ابــعــاد                رونــد روبــه رشــد بــي
ـتـه اسـت، تـا حـد کـه                    ميليونـي يـاف
ـبـت غـيـرقـابـل           بيکاري به يک مصـي
تحمل و انفجار اجتماعي تبديل شـده  

  .است
عبور آمار مـعـتـاديـن بـه مـواد           
مخدر از مرز سه ميليـون، فـرار هـر        
روزه جوانان اعم از دخـتـر و پسـر از            
کشور و در نهايت جان دادن شـان در    
ـنـي کشـورهـاي         مرز هاي آبي و زمـي
منطقه و فرامنطقه براي بدست آوردن 
يک زنده گي ايمن و مصؤن، رو آوردن 
ـيـاد گـرا و          ـن شهروندان به گروه هاي ب
جاني (طالبان و داعش)، فزوني هـر     
ـنـد    روزه خشونت هاي خانواده گي، بل
رفتن آمار طالق، افزايش تنفـروشـي،   
خودکشي وغيره مصايب اجتمـاعـي   
ـيـکـاري           ـقـر و ب که زاييده اي اصلي ف

در صد جامعه را بـه   ۹۹ است؛ دقيقاً 
 يک بي افقي مطلق فرو برده است. 

سران "حکومت وحدت ملي" کـه  
خود مسبب اصلي اين وضعيت انـد    
از کنار اين همه فـجـايـع اجـتـمـاعـي          
تکان دهنده راحت و بـي تـوجـه مـي         
گذرند که اين براي اکثريت شهرونـدان  

  .غيرقابل تحمل شده است
 

بدين ملحوظ"جنبش عليه بيـکـاري"    
با صداي رسا اعالم ميدارد تا تحقـق  
مطالبات و خواستهاي برحق زيـر از      
پا ننشسته، با اتحاد، مبارزه و جلـب  
حمايت ميليوني مردم زحـمـتـکـش،       
اعــتــراض خــويــش نســبــت بــه ايــن           
وضعيت هولناک و بي توجهي دولـت  
مردان بر قدرت لـمـيـده را بـا بـه راه                
اندازي راهپيمايي هاي اعتـراضـي و     

  .تحصن ابراز مي دارد
 

اول: اشــتــغــال زايــي از اولــويــتــهــاي           
ـيـت     نخست دولت است. دولت مسؤل
دارد تــا ايــن وضــع نــابســامــان را               
مديريت نموده و زمينه اشتغال بـراي    

  .شهروندان را مساعد سازد
دوم: ســوق دادن مــامــوريــن بــه           

که از لـحـاظ        (بازنشستگي)   تقاعد
ـقـاعـد              سني و يا زمان خـدمـت بـه ت

  .رسيده اند
سوم: فراهم ساختن زمينه کار و    
اشتـغـال بـراي نسـل جـوان و دانـش                 

  .آموخته هاي کشور
چهارم: تأمين امنيت شـغـلـي و         

  .لغو قراردادهاي موقت
پنجم: رعـايـت اسـتـانـداردهـاي             

  .بهداشتي و ايمني در محيط کار
  .ششم: تأمين کار و معيشت

ـيـکـار                  هفتـم: تـوقـف اخـراج و ب
ــلــق ســيــاســي،             سـازي بــر اســاس تـع

 .سمتي، نژادي، قومي و مذهبي
ـيـکـاري             ـيـمـه ب هشتم: پرداخت ب
مناسب و کـافـي بـراي يـک زنـدگـي               

  ر.انساني تا زمان اشتغال به کا
نهم: افزايش دستمزد و پـرداخـت      

 .فوري آن
 .دهم: ممنوعيت کار کودکان

يازدهم: پروسـه کـنـد و تـوام بـا               
فساد اصـالحـات اداري و خـدمـات           

ديـگـر    ،ملکي در استخدام کارمندان
پاسخ ده نيست. در اين پروسـه اصـل      
شايسته ساالري، تخصصي سازي و   
دانش آموخـتـگـي، قـربـانـي تـجـربـه              
کاري ميشود که بـه سـادگـي قـابـل            

  .جعل است
دوازدهم: توجه بـه وضـعـيـت نـا           
بسامان مهاجرين کارگر در خارج از   
کشــور. تــا زمــانــيــکــه کــمــيــســيــون         
متشکل از نماينده هاي با صالحيت 
ارگانهاي محلي، اصـالحـات اداري،     
کار و امور اجتماعي، نماينـده ريـس     
جمهور در امور اصـالحـات اداري و       
حکومت داري خوب و پارلمان به اين 
خواستهاي بر حق مردم پاسخ مثبـت  
نـدهــنــد مــا دسـت از اعــتــراض نــه              
کشيده به تظاهرات و تحصـن ادامـه     
مـيـدهـيــم. پــيـش بــه سـوي تـحـقــق                 

 ! مطالبات بر حق و انساني مان
 

 جنبش عليه بيکاري
  ١٣ / ١٦/٦ ۹ ٤ 

 کابل، افغانستان

 �6ا در ا/C	���	ن 
	ر �ی��؟ ... 

  ۳ از صفحه  



 5 ۶۳۳شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

  

���� ����	
���� 
 

�
��� ���� 

ـتـه مـردم و خـانـواده هـاي                در تجمع اعتراضي اين هف
زندانيان سياسي که هر دوشنبه در برابر زندانها برپا ميشود 
بر روي يکي از پالکاردها نوشته شده بود "آقاي خامـنـه اي      

 بايد در قوه قضائيه را گل گرفت!"
اين حرف دل نه تنها خانواده زندانيان بلـکـه کـل مـردم         
ايران است. در سيستم قضائي جمهوري اسـالمـي عـدل و           
داد و حقيقت جوئي و مصـون داشـتـن جـامـعـه از جـرم و                  
جنايت هيچ جايگاهي ندارد. بر عکس اين سـيـسـتـم خـود         
بزرگترين عامل جرم و جـنـايـت در جـامـعـه اسـت. نـظـام                   
قضائي اسالمي مبتني است بـر: قصـاص و شـکـنـجـه و                
سنگسار و تعـزيـر و شـالق و قـطـع دسـت و پـا و ديـگـر                            
کيفرهاي اسالمي که بر انتقامجوئي جوامع عشـيـرتـي در      
هزار و چهارصد سال قبل مبتني است، اعدام مرد و زن و       
پير و جوان آنهم به جرمهائي که در هيچ جامعه مدني جـرم  
ـيـه زنـان و                ـيـک عـل محسوب نميشود، تبعيض سيستـمـات
غيرمسلمانان، قوانين عهد دقيانوس و محاکماتـي کـه از       
روشهاي دادرسي و حقيقت جوئـي و شـيـوه هـاي امـروزي              

اثبات جرم کوچکترين نشاني ندارد. سيستمي مبتنـي  بـر        
فقه و "احکام الهي" که حتي با بهترين تفسـيـرهـا از عـقـب            

 مانده ترين قوانين مدني عقب مانده تر است!
قربانيان اين دستگاه جنايت و آدمکشي تنها زندانيـان   

سياسي يعني آزاد انديشان و انسانهاي شريف معتـرض بـه     
حکومت و نظامي که اين بساط جنايت را بر پا کرده است، 
نيستند. حتي افرادي که به جرمهاي غير سياسي دستگـيـر   
و محاکمه ميشوند قرباني اين سيستم اند. سيستم قضائي  
اسالمي بنا بر ماهيت و خصلت خود قادر به اثبات جرم و   
محاکمه هيچکسي نيست. افراد را بخاطر جرمـهـائـي کـه        
جرم نيست دستگير ميکنند، در دادگاهها و با شيوه هائـي  
ـبـرده               که از دادرسي و اثبات جرم مدرن و امـروزي بـوئـي ن
ـفـر هـائـي کـه خـود جـرم                       است محاکمه ميکنند و بـه کـي
محسوب ميشوند محکوم ميکنند. بايد در اين سـيـسـتـم      
قضائي و کل نظامي که  با اتکا به اين دستگاه آدمـکـشـي    

 بر سر پا است را گل گرفت. 
 ١٥ نوامبر  ٥ 

بتازگي عده اي از زنان "اصـالح    
ـيـر چـهـره                  ـنـام "تـغـي طلب" کمپيني ب
مردانه مجـلـس" بـراه انـداخـتـه انـد.               

 پنجاههدف اصلي اين کمپين کسب " 
کرسي براي زنان برابري طلـب" اعـالم      
ـبـي بـه         شده است. اين نوع برابري طـل
امر برابري زن و مرد ربطي ندارد. اين  
يک تالش سياسي براي تقويت جـنـاح   
روحاني و اصالح طلبـان حـکـومـتـي        

 است.  
ـنـد:          فعالين اين کمپيـن مـيـگـوي
ـيـسـتـم قـانـون                    "ميـخـواهـيـم اصـل ب
اساسي را به مسئولين يادآوري کنيـم  

و مـرد         از زن     اعم   افراد ملت   که همه
قرار دارند و      قانون   در حمايت   يکسان
،   ، سـيـاسـي       انسـانـي       حـقـوق       از همـه 

بـا       و فرهـنـگـي      ، اجتماعي  اقتصادي
 .برخوردارند"  موازين اسالم  رعايت

مسئولين نيازي به ايـن يـادآوري     
ــدن                  ــدرت رســي ــدو بــق ــد. از ب ــدارن ن
ــامــروز               ــا ب ــهــوري اســالمــي ت جــم
حکومت مشغـول رعـايـت مـوازيـن          
ـقـا هـمـيـن            ـي اسالمي بوده است و دق
موازين است که زن را از بخش عمـده  
اي از حقوق انساني و مدني، از جمله 
حق قضـاوت و مسـافـرت و طـالق               

بــدون اجــازه شــوهــر و ازدواج بــدون             
ـتـهـاي     رضايت پدر و بسياري از فعالي
ورزشـي و فـرهـنــگـي و اجـتــمـاعــي               
ـتـخـاب         "مغاير شرع اسالم" و حتي ان
نوع لبـاس و پـوشـش مـحـروم کـرده               
است. آپارتايد جنسي، برخورد بـه زن     
ـيـمـومـيـت           بعنوان موجودي تـحـت ق
مردان و نگاه بـه زن بـعـنـوان کـاالي              
جنسي و وسيله لذتجوئي مـرد، جـزء     

موازين اسالمي قيـد شـده     اليتجزاي 
ـيـن                   در قـانـون اسـاسـي و هـمـه قـوان
ـيـن                 جمهـوري اسـالمـي اسـت. کـمـپ
ـنـد      "تغيير چهره مردانه مجلس"، مـان
همه تالشهاي کـه از جـانـب اصـالح           
طلبان حکومتي صورت ميگيرد، نه 
تنها اين خصلت زن ستيز جـمـهـوري      
اسالمي را پنهان ميکند بلکه به ايـن  
 توهم دامن ميزند کـه مشـکـل عـدم        
اجراي قانون اسـاسـي اسـت. بـرابـري           
طلبان واقعي حقوق زن و مرد بايد در 
برابر ايـن تـالـشـهـا بـا تـمـام قـدرت                    
بايستند. مشکل زنان چهـره مـردانـه       
مجلس نيست بلکه ماهيت اسالمي 

 کل حکومت و نظام موجود است.  
   ١٥ نوامبر  ٤ 

 

�	ی# در ��3 23	1ی� را �0 ��/�!  

"اگر اين باور در فکر مردم ايجاد شود که در مساله هسته 
شود توافق کرد،  اي توافق شد پس در مسايل ديگر هم مي

اين يک خطر و فتنه است... فتنه بعد از برجام طوالني 
 خواهد بود."  
 فرمانده سپاه

اين گفته فرمانده سپاه پاسداران بيانگر عمق نگرانـي و    
دلواپسي جمهوري اسالمي از اوجگيري اعتـراضـات تـوده      
اي است. فتنه در زبان تبليغات آخوندي اسـم رمـز خـيـزش          
توده اي و شورش و انقالب است. در همين سخنان فرمانـده   

، و خيزش  ۷۸ تير  ۱۸ سپاه از جنگ ايران و عراق، شورش 
بعنوان سه فتنه بزرگ نام بـرده مـيـشـود.         ۸۸ توده اي سال 

آنچه همه اين تحوالت را از نظر مقامات حکومت به فتنـه  
بدل ميکند موج نارضائي و اعتراضات توده اي عليه نظام 
حکومتي است. حتي جنگ با عراق براي ضد انقالب تـازه   
بقدرت رسيده مفر و محمل و بقول خميني "بـرکـت" اي در         

ـقـالب        ۷ ٥ خدمت سرکوب و ممانعت از تداوم و تعميق  ان
ـقـالب يـک          بود. فرمانده سپاه ميگويد "  ما در هر دهه از ان

ـنـه دهـه             ـت فتنه بزرگ داشتيم" و تحوالت پس از برجام را ف
چهارم ميداند که "طوالني خواهد بود و ممکن است سالها  
طول بکشد". اما اين فتنه چهارم بر خالف هاي و هوي ضد 
آمريکائي خميني و سرداران و مقامات حکومتـي اش بـه       
نفوذ دشمن و توطئه هاي آمريکا و غيره ربطي ندارد. هـمـه    

ميدانند که مذاکره و نزديکي با آمريکا خطر حمله نظامـي  
و سناريوهاي نوع رژيم چنجي و دست بدست شدن قدرت از 
ـفـي هـويـت و           باال را تقريبا منتفي ميکند. مساله بر سر ن
بقول خامنه اي "سيرت" ضد آمريکـائـي حـکـومـت و  در                
نتيجه تضعيف اش در برابر موج اعتراضات توده اي است. 
حتي گفتمان نزديکـي بـا غـرب تسـمـه هـاي اسـالمـي و                     
ايدئولوژيک کنترل جامعه را سست ميکند و موج بچالـش  
کشيدن اسالم و قوانين و فرهنگ و مقدسـات اسـالمـي را        
که في الحال در جامعه در جريان است بـمـراتـب تشـديـد و          

 تقويت ميکند.  
فرمانده سپاه ميگويد "اگر ايـن بـاور در فـکـر مـردم                  

ايجاد شود که در مسـالـه هسـتـه اي تـوافـق شـد پـس در                     
ـنـه     مسايل ديگر هم مي ـت شود توافق کرد، اين يک خطر و ف

است". اين صرفا بيان ديگـري از ايـن واقـعـيـت اسـت کـه                    
ـلـکـه مشـکـل                ـيـسـت ب مساله بر سر نفس توافق با غرب ن
حکومت انتظار و توقع مردم از توافق اسـت. ايـن ريشـه و           
اساس آن "خطر" يست که پس از توافق هسـتـه اي مـحـور             
اصلي سخنراني ها و موضعگيريها و هشدارهاي  خامـنـه   

 اي و اصولگرايان بوده است. 
در مقابل خط خامنه اي و سپاه و اصولگريـان، جـنـاح      
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ـيـسـم       در پاسخ به نقد من به ناسيـونـال
ايراني و کـورش پـرسـتـي کـه اخـيـرا              
دوباره در صفحات فيس بـوکـي درج       
شده دوست عزيزي سئوال جـهـتـداري    
را مطرح کرده است با ايـن مضـمـون      
که چرا عالقه انسانها به زادبوم را کـه  
ـفـي                 امري طبيـعـي اسـت انـکـار و ن

 ميکنيد؟!  
ــا                 ــت. مـ ــن اسـ ــخ روشـ ــاسـ پـ
ناسيوناليسم و عرق و تعصب ملي را 
نقد ميکنيم و نه عالقه انسـانـهـا بـه         
محل تولد و زندگي خود را. حسـاب     
انس و الفت انسانها به محل زنـدگـي   
و رشدشان، خانه و مدرسه و شـهـر و       
محله و کوچه و خيابان، از آب و خاک 
پرستي و تقدس تـمـامـيـت ارضـي و          
"چو ايران نباشد تن من مباد" کامـال   

جداست. اولي يک احساس طبيعي و  
انساني افراد به جامعه اي اسـت کـه         
در آن بزرگ شده و انس و الفت گرفتـه  
اند و دومي تعصب ناسيوناليستي و   
برتري طلبي ملي است که تمامـا در    
خدمت حکومتها و طبقات حـاکـمـه    
قرار دارد و تـوجـيـه گـر بسـيـاري از               
جنگها و خونريزيها و وحشـيـگـريـهـا      
در طـي تـاريـخ بـوده اسـت. مـنـشـا                  
ناسيوناليـسـم هـويـت اجـتـمـاعـي و               
عالقه طبيعي انسانها به جامعـه اي    
که در آن زندگي ميکنند نيست بلکه 

است کـه    وطني  -هويت تراشي ملي
همه دولتهـاي سـرمـايـه داري در آن             
ـقـه سـرمـايـه دار بـراي               ميدمند. طب
حفظ و پاسداري نفوذ و سلطه خود بر 
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رفــيــق رحــمــان حســيــن زاده از           
ـقـايـي کـه در            احساسش نسبت به رف
کنگره حضور دارند صحـبـت کـرد و        
منهم ميـخـواهـم از احسـاس خـودم            
شروع کنم. رفقا عميقا خوشحالم کـه    
بعد از يازده سـال و خـرده اي دوبـاره            
مهمان شما  و در جمع شمـا هسـتـم.      
اين برايم اتفاق فوق الـعـاده جـالـب و         
لحظات بسيار خوبي است. خيلـي از     
ـيـد    شما که رفقاي خيلي قديمي هست
ـقـه            ـتـري کـه سـاب و بعضا رفقاي جوان
آشنايي با آنها نداشتم از ديدن تک تک 
ـنـجـا از طـرف            تان خوشحالم و هـمـي
ـيـسـت کـارگـري کـنـگـره              حزب کمون

 موفقي را برايتان آرزو ميکنم. 
فکر ميکنم يا اميدوارم با بحثي 
که دو سال است در حزب مـا دربـاره       
اتــحــاد و نــزديــکــي مــطــرح اســت،            
آشنايي داشـتـه بـاشـيـد. مـا طـبـعـا                 
ميدانيم که اين پروسه طوالني اسـت،  
موانع مختلفي مقابل آن اسـت امـا         
همچنان اميدواريم و همچنان براي آن 
تالش مي کنيم. موانعي بـر سـر راه          
ــل                ــدلــي ــه وجــود دارد ب ــن مســال اي
اختالفاتي که هست، متد متفـاوت،  
بــعــضــا ســيــاســت هــاي مــتــفــاوت،         
ـلـف                 راهکارها و شـيـوه هـاي مـخـت
ـيـت ولـي در عـيـن حـال رونــد                    فـعـال
سالهاي گذشته نشان ميدهـد کـه در       
زمينه سياسي اختالفات دارد کمـتـر   
ـيـشـتـري            ميشود و همسويـي هـاي ب
دارد شکل ميگيرد. اين پروسه رونـد     
ايجاد اعتماد است و از نظر سيـاسـي   
ـيـت نـزديـک         و متد و شيوه هاي فعـال
شدن به همديگر. اين از نظر مـا يـک        
ـيـاز          ـيـل ن امر تاکتيکي نيست، به دل
سياسي روز نيست بلکـه مسـالـه اي        
مهم و جدي است. يکي از پروژه هاي  
ـيـم      ما است و در نتيجه تالش ميـکـن
ـيـم    اختالفات را در فضايي مطرح کن
که به اين جهـت و ايـن پـروژه کـمـک              

 کند. 
رفيق رحمان به دو روند در دنيـاي  
معاصـر اشـاره کـرد. از يـک طـرف                  
ـيـحـقـوقـي کـه بـه                      ـقـر و ب جنايـت، ف
اکثريت مردم دنيا تحميل شـده و از        
طرف ديگر به مبارزاتي که در سطـح  
جهان، در منطقـه و در ايـران وجـود            

ـقـدان احـزاب              دارد و در عـيـن حـال ف
ـيـر     کمونيست نيرومند که بتوانند تـاث
ـيـروي اول تـحـوالت                 بگذارند و بـه ن
سياسي تبدبل شوند. اين کمبود را با  
يک حزب قدرتمند ميتوان رفع کـرد.    
ـيـاز             ـيـل ن بدليل نياز مبـارزاتـي، بـدل
ـيـسـم، ايـن            طبقه کارگر و نياز کـمـون
ـيـاز              مساله حياتي اسـت. ايـن يـک ن
صرفا حزبي نيست. در عين حال ايـن   
ـبـات             طرح و اين پروژه از نـظـر مـا اث
ـنـکـه             ـبـات اي حقانيت ما نيـسـت، اث
ـيـسـت کـارگـري درسـت              حزب کـمـون
ميگفت و حق داشت نيست. ايـن بـه      
مساله کمکي نميکند. فکر ميـکـنـم    
گذاشتن افق هاي روشن در مقابل ما 
ـنـده اسـت       و تالش براي فعاليت در آي
که به اين روند کمک ميکند. اين يـک   
نياز جنبش ما است و بايد با رويکرد 
متناسب با اين مساله فـکـر کـرد و          
عـمــل کــرد و مــوانــع را حــل کــرد.               
ـيـسـت هـم          اميدوارم در حزب حکـمـت
اين رويکرد وجود داشته بـاشـد. مـن       
شخصا عميقا خوشبينم کـه بـه ايـن          
سمت ميتوانيم حرکت کنيم. اين يـک   
ـفـه داريـم       نياز جامعه است و ما وظي
در اين سمت حرکت کنيم. ايـن رونـد        
ـبـل از هـرچـيـز                  کمک ميکـنـد کـه ق
اعتماد به ايميج و تصويري که از اين 
ـلـي       حزب وجود دارد و اعتمادها خـي
ـيـسـم                    بيشـتـر شـود. صـفـوف کـمـون
کارگري خيلي وسيع تر اسـت و ايـن         
روند کمک ميکند کـه ايـن صـفـوف           
متحدتر شود و قطب مـحـکـمـي در         
جــامــعــه ايــجــاد شــود کــه بــتــوانــد            
تــاثــيــرگــذاري خــيــلــي بــيــشــتــري در        
تحوالت جـاري و آتـي سـيـاسـي در              

 ايران داشته باشد. 
الزمه اين در عين حال تـحـکـيـم     
ـلــي               ـيــت اســت. بــنـظــر مــن خــي حـزب
اجتماعي تر بايد به حزبيت نگاه کرد. 
اين، هم يک امر بين احزاب ما اسـت    
و هم يک امر دروني. به ايـن مـعـنـي          
امــيــدوارم خــود شــمــا هــم اتــحــاد              
مستـحـکـمـي در صـفـوف خـودتـان               
داشته باشيد. کمونيسم احتيـاج دارد     
که روند واگرايي که در دهـه گـذشـتـه       
بوجود آمده به يک رونـد هـمـگـرايـي          
تبديل شود. و همينطور با جـريـانـات     

کمونيست ديگري،  آنها که در عـمـل   
ـنـد، ايـن            حضور دارند و مـوثـر هسـت
روند را بايد تحکيم کرد و اين از نـظـر   

 ما بسيار مهم است. 
بحث ديگري که در سالهاي اخير 
در حزب کمونيست کارگـري مـطـرح      
است و فکر ميکنم عميقا به شما هم 
مربوط ميشود تغييـراتـي اسـت کـه         
خود ما بايد بکنيم. بايد خودمـان را     
انطباق بدهيم با جامعه و رونـدهـا و         
تحوالتي که در ده سال گذشته بوجود 
آمده. از اين نظر هر دو حزب نياز بـه     
تغييرات زيادي داريم. دلـمـشـغـولـي         
ـيـت مـان،            هايمان، شيوه هـاي فـعـال
شيوه هاي تبليغات و حرف زدن مان، 
ـلـي چـيـزهـاي          ابزارهاي کارمان و خـي
ـيـر کـنـد. نسـلـي کـه                 ديگر بايد تغـي
ـيـق رحـمـان و              امروز در صحـبـت رف
ـيـق       همينطور فکر ميکنم در پيـام رف
حسين مرادبيگي بـه آن اشـاره شـد،          

يعني فعالين اجتماعي که در جنبش 
ـبـش     کارگري، در ميان معلمان و جـن
هاي مختلف اجتماعي شکل گرفته، 
اينها تاثير زيادي در جامـعـه دارنـد.      
اينها خيلي از شـيـوه هـاي گـذشـتـه               
ـپـذيـرنـد و                ـيـت را نـمـي کالسيک فعال
ـقـطـه              ـپـذيـرنـد. ن بعضا به درست نـمـي
ضعف هايي دارند از جمله تـوجـه بـه      
سوسياليسم و تحزب در مـيـان آنـهـا       
ضعيف است. اما اين فقـط بـخـاطـر        
اشکال آنها نيست. اين مساله بعضـا   
ـيـسـت       بدليل اشکاالت احزاب کـمـون
ـيـسـت کـه             است. بنظر من اينـطـور ن
اينها علي العموم حزب گريز هستنـد  
و اعتقادي به سازمانگري و تشـکـل       
ندارند. بنظر من تغييرات در خود ما 
کمک ميکند که اين نسل جديد و اين 
توده وسيع که در جـامـعـه مشـغـول            
فعاليت هستند و نقش موثري دارنـد  
و بعضا به اندازه يک گروه و سـازمـان     

دارند تاثير ميگذارند اعتمادشان بـه     
اين حزب جلب شود و الزمه اش ايـن  
است که تغييراتي در خود ما ايـجـاد   
شود. به درجه اي کـه در ايـن راسـتـا            
تغيير کنيم و از دگم ها و کليشه هاي 
ـيـت فـاصـلـه بـگـيـريـم                    گذشته فـعـال
نزديکي خودمان هم بيشتر ميشـود.  
ـيـازي اسـت کـه                    اينهـم بـخـشـي از ن
دوســت داشــتــم بــا شــمــا در مــيــان             

 بگذارم.  
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ـبـه شـب               ۳۱ اين تظـاهـرات شـن
ـتــبــر در شــهـر طــنـجــه در شــمــال               اک
مــراکــش بــرگــزار شــد و بــزرگــتــريــن          
تظاهرات مردم در سالهاي اخير بـود.  
ـتـه           اعتراض مردم مراکش از دو هـف
ـيـرغـم تـالش                 قبل شـروع شـده و عـل
دولت براي جلوگيري از تظـاهـرات از     
جمله بکار گرفتن صدها پليـس ضـد     
شورش موفق نشده است مردم را بـه      
خانه بفرستد. در جـريـان تـظـاهـرات             
شنبه شب مردم اين شهر در حاليـکـه   
شمع در دست داشتند، عليه کمپـانـي   
برق و آب شعار ميدادند بـرو گـمـشـو       
ـيـسـت. بسـيـاري از              طنجه جاي تو ن
مغازه ها و کافي شاپ ها در حمايت 
از تظاهرات کنندگان بجاي برق شمـع  
روشن کردند. مـردم خـواهـان کـوتـاه             
کردن دست شرکت هـاي خصـوصـي        
در زمينه خدمات عمومي از جـملـه       

 آب و برق ميباشند. 
  

تظاهرات مردم مراکش در واقـع    
مبارزه اي عليه کل سيستـمـي اسـت      
که فقر و گراني را بـر اکـثـريـت مـردم          
تحميل کرده و مـنـافـع سـرشـاري بـه             
جيب صاحبان سـرمـايـه هـا سـرازيـر           
ميکند. مبارزات مـردم در عـراق و          
لبنان و مراکش و ايران و افغـانسـتـان    
و ... عليرغم هر تفاوتـي کـه داشـتـه            
باشد و به هـر بـهـانـه اي کـه شـکـل                  
ـبـانـه         ميگيرد مبارزه واحد و حـق طـل

اکثريت مردم کارگر و زحمتکش ايـن  
ـيـه نـظـام غـيـر انسـانـي                کشورها عل
سرمايه داري و دولت هاي حافظ ايـن  
نظام است. جان مردم به لب رسيـده و     
ـقـر و                ميگويند ديـگـر بـس اسـت، ف
ـثـمـار و سـرکـوب و                    نابـرابـري و اسـت
بيحقوقي و حاکميت اقليت مفتـخـور   
بر جان و زنـدگـي مـردم ديـگـر بـس                 

  .است
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ـيـسـت      تغيير موضع حزب کمـون
کارگري در قبال حکم از قرار مـقـدس     
"حق ملل در تعيين سرنوشت خويـش"   
محصول يک بازبيني عميقا انـتـقـادي    
تاريـخـي و سـيـاسـي از مـقـوالت و                  
مفاهيم معيني مانند "ملت"، "مـلـي      
گــرايــي"، "نــاســيــونــالــيــســم" و ســايــر           
ـاهـيـمـي اسـت کـه ايـن فـورمــول                   مـف
سياسي بر آن استوار شـده اسـت. امـا         
چــرا بــازبــيــنــي؟ کــدام مــولــفــه هــاي           
ـاريـخـي و عـيـنـي ايـن                     سيـاسـي و ت

 بازبيني را ضروري کردند؟
براي پي بردن به ضرورت تاريخـي  
ـلـه کـافـي اسـت            بازنگري در اين مقـو
نگاهي به جـدالـهـا و کشـمـکـشـهـاي             
خونيني که در اواخـر قـرن بـيـسـت و              
ـار        اوائل قرن بيست يکم در گـوشـه کـن
جهان صورت گرفت، بيندازيم. کـافـي    
است که نگاهـي بـه گـورهـاي دسـتـه             
جمعي، پاکسازي هاي قومي و قبـيلـه   
اي و ملي و جنايت عـظـيـمـي کـه در          
يوگسالوي سابـق، رووانـدا، لـبـنـان و            
برخي از کشورهاي تازه شکل گـرفـتـه      
پس از سقوط بلوک شرق بيندازيم. هـر   
ناظر منصف و آزاديخواهي با نگاه بـه  
اين واقعيات چنـدش آور و مشـاهـده          
نيروهايي که پرچمدار شـکـل دادن بـه        
اين تاريخ خونين هستند، بـدون شـک       
به ضرورت بازبيني در فـورمـولـي کـه       
بســيــاري از ايــن نــيــروهــاي کــثــيــف           
ارتــجــاعــي در دســت گــرفــتــه انــد،              
ميرسد. رد و نـقـد فـرمـول بـه ظـاهـر               
معصوم "حق ملل در تعيين سرنوشت  
خويش" نتيجه اين پروسه سـيـاسـي و         

 تاريخي است.  
ـابـي جـديـد                يک مـولـفـه ايـن ارزي
نگاهي ديگر به اجزا و مقوالت شکـل  
دهنده اين حکم در شرايط پسا جنـگ  
سرد است. به قول منصور حکمت در    
اولين نگاه ما با "مـعـمـايـي در پـنـج              
کلمه" مواجه ميشويم. حکمي کـه در      
ـابـل قـبـول          ظاهر مشخص و کامال ق
است به يکباره به مجموعه اي مـبـهـم    
و سئوال بر انگـيـز تـبـديـل مـيـشـود.             
بطور مثال ميتوان پـرسـيـد هـدف از           
مقوله "تعيين سرنوشـت خـويـش" در          
اين فورمول چـيـسـت؟ ايـن بـخـش از             

مردم چه "حقي" را بـدسـت آورده انـد؟          
در ادبيات کالسـيـک مـارکـيـسـتـي و            
سنت کمونيسم پـراتـيـک مـنـظـور از             
"تعيين سرنوشـت خـويـش" اشـاره بـه              
"حق جدايي" و "حـق تشـکـيـل کشـور            
ــن                   ــبــيــي مســتــقــل" اســت. و اگــر ت
"آرمانگرايانه" و غير واقعي از اين اين   
ـايـد پـرسـيـد چـه              مقوله ارائه ندهيم، ب
درجـه اي از آزاديــخـواهــي و بــرابــري             
طلبي در ايـن "جـدايـي" و "تشـکـيـل                
کشور مسـتـقـل" مـوجـود اسـت؟ در              
پاسخ مشخصا بايد نگاهي به روابـط    
سياسي و مناسبات اجتماعي حـاکـم     
در اين کشور "جديد" انداخـت. کشـور        
جديد ميتواند ارتـجـاعـي تـر، عـقـب           
مانده تر و يا آزاديخواهانه تر و بـرابـري   
ـا           طلب تر و انساني تر باشـد. نـتـيـجـت
پاسخ در معناي واقعي و زميني خود 
"تعيين سرنـوشـت خـويـش" نـيـسـت،              
ــکــه در مــنــاســبــات ســيــاســي ـ               بــل
اجتماعي حاکـمـي اسـت کـه پـس از              
تشکيل کشور جـديـد در آن جـامـعـه            
حاکم ميشود. اگر ناسيوناليـسـتـهـا و        
ـاشـنـد،                 قوم پرسـتـان نـيـروي حـاکـم ب
کشوري بر مبناي هويت ضد انسـانـي   
قومي و ملي و نـه هـويـت انسـانـي و            
حـقـوق جـهــانشـمـول انســانـي شـکــل              
ـا هـيـچ مـولـفـه از               خواهد داد. نتيجت
پيش آزاديخواهانه و برابري طلبانه اي   
در مقوله تاريخي "تعييـن سـرنـوشـت        

 خويش" موجود نيست.  
بعالوه مقوله مبهم تر و سرگيـجـه   
آورتر خود "ملت" است. "ملت" به چـه         
مجموعه و بخشي از جامـعـه اطـالق      
ـا بـر       ميشود؟ تعاريف تاکنوني عمـدت
مــبــنــاي زبــان مشــتــرک، ســرزمــيــن         
مشترک، فـرهـنـگ و آداب رسـوم و               
بعضا اقتـصـاد واحـدي اشـاره دارنـد.            
اما مساله اينجاست که هيچکـدام از    
اين مولفه ها به تنهـايـي نـمـيـتـوانـنـد           
وجه مشخصه و متمايز کننده بخشـي  
از جامعه باشنـد. جـوامـع مـتـعـددي            
ـان واحـدي تـکـلـم                موجودند که بـه زب
مـيـکـنـنـد. سـرزمـيـنـهـاي بسـيــاري                 
پذيراي مردمي هستند که به زبانـهـاي   
ـلـفـي تـکـلـم مـيـکـنـنـد، داراي                   مخت
فرهنگ و آداب و رسـوم مـتـفـاوتـي              
هستند. واقعيت اين است که "مـلـت"       
يک واقعيت مادي و داده شده نيـسـت.   

ـلـه خـدا اسـت. مـانـنـد                      مانـنـد مـقـو
مقوالت اسطوره اي و کـاذب اسـت.           
ـايـد وجـود آن را پـذيـرفـت و                  ابتدائا ب
ـاره عـوامـل شـکـل                 ـايـد در ب سپس ب
دهنده آن به بحث پـرداخـت. از طـرف           
ديگر، "ملت" مقوله اي همانند نژاد و     
جنسيت و رنگ پوست و سن نيـسـت.   
ـابـل تـبـيـيـن                بطور علمي و واقـعـي ق
نيست. و واقعيت اين است که "ملـت"    
محصول و زائيده ناسيوناليسم و قـوم      

 پرستي است و نه بر عکس. 
از اين رو ما معتـقـديـم کـه "حـق           
ملل در تعيين سرنوشت خويـش" يـک      
اصل آزاديخواهانه و يا يـک پـرنسـيـپ       
انساني غير قابل انکار و جهـانشـمـول    
ـا هـر             نيست. اگر از ما بپرسنـد کـه آي
قوم و قبيله و نژاد و ملتي (حال با هـر   
تعريفي)، يا کال هر مجـمـوعـه اي از         
آحاد جامعه که به زبان واحـدي تـکـلـم       
ميکنند يا هر بخشي از جـامـعـه کـه         
جرياناتي بـراي آنـهـا هـويـت "مـلـي"                 
تراشيده انـد، "حـق" دارنـد کـه کشـور                
ـاسـخ    مستقل خود را تشکيل دهند، پ
ما منفـي اسـت. مـا عـلـي االصـول                
ـانـه مـردم در               خواهان اتـحـاد داوطـلـب
جوامع بزرگتر با حقوق برابر و يکسـان  
و آزاد هستيم. راه حل اصولي ما رفـع     
هر گونه ستم و تبعيض ملي و حـاکـم     
کردن مناسبات آزاد و برابر و انسـانـي     

 در هر جامعه اي است.  
به هر حال آنچه تا کنون گفته شـد    
ـالـيـسـتـي       موضع اصولي و انترناسيون
ما در قبال اين مقولـه اسـت. امـا بـه            
لحاظ تاکتيکي زماني کـه جـدايـي و        
کشـمــکــش قـومــي و مـلــي تــوســط            
ناسيوناليستها، چه ناسيوناليسـتـهـاي    
حاکم و غير حاکم، به يک مساله غـيـر   
قابل حل سياسي، به يک مساله ملي، 
تبديل شده باشد، ما حق جدايي را بـه    
مثابه دارويي تلـخ و نـوعـي جـراحـي            
اجتناب ناپذير برسميت ميشناسيـم و    
در مواردي آن را توصيه ميکنيـم. راه     
حل ما در چنيـن شـرايـطـي بـرگـزاري           
رفراندوم در يک پـروسـه آزاد سـيـاسـي          
است که مردم منتسب به ملت مـورد    
نظر در باره جدايي و تشـکـيـل کشـور         
مستقل و يا عـدم جـدايـي و زنـدگـي              
بــمــثــابــه شــهــرونــدان آزاد و بــرابــر و              
متساوي الحقوق حکم خود را صـادر      

ميکنند. ما تـحـت هـيـچ شـرايـطـي               
ـا مـلـحـق              خواهان الحاق اجـبـاري و ي
ماندن اجباري هيچ بخشي از جامـعـه   
نيستيم. ما هر نوع سرکوب و لشـگـر      
کشي عليه نيروهاي خواهان جدايي و   

 استقالل را قويا محکوم ميکنيم.  
در پــايــان اجــازه دهــيــد اشــاره              
مختصري هم به بخش آخر سئـوالـتـان    
بکنم. مقوله "حق تعييـن سـرنـوشـت"         
در فرمول مورد اشاره لنين با آنچه کـه  
علي العموم در ادبيات سيـاسـي "حـق       
ـامـيـده مـيـشـود                تعيين سـرنـوشـت" ن
متفاوت است. ما مسـلـمـا خـواهـان           
وسيعترين اراده آزاد مردم و حاکمـيـت   
مردم بر سرنوشت خودشـان هسـتـيـم.       
کمونيسم کارگري با تالش براي انجـام  
انقالبي کارگري، با بـرقـراري جـامـعـه        
ــه                   ــخــشــيــدن ب اي آزاد، بــا پــايــان ب
ـاتـي عـمـال و بـطـور              تخاصمات طبق
واقعي زمينـه حـاکـم شـدن مـردم بـر               
ســرنــوشــت واقــعــي خــود را فــراهــم             
ميکند. سيستم حـاکـمـيـت شـورايـي          
مورد نظر ما شکل مشخـص چـنـيـن       

ساختار سيـاسـي در جـامـعـه اسـت.             
حکومتي است که هر زمان انـتـخـاب      
کـنــنـدگــان اراده کـنــنـد، مـيــتـوانــنــد             
انتخاب شدگان را عزل کـنـنـد. تـمـام           
ـلـه        تالش ما در بازبيني انتقادي مـقـو
"حق ملل در تعيين سرنوشت خويـش"   
تـــالـــشـــي بـــراي ارائـــه تـــبـــيـــنـــي             
آزاديـــــخـــــواهـــــانـــــه، انســـــانـــــي،        
ـالـيـسـتـي و امـروزي بـه                   ـاسـيـون انتـرن
مساله اي واقعي، يعني مساله ملـي،  

 در شرايط حاضر است.   
* (براي بحث مفصل پـيـرامـون ايـن         
مساله رجوع کنيد به رساله مـنـصـور      
حکمت، "ملت، ناسيوناليسم و برنامه  

 ) ۱۹۹۴ کمونيسم کارگري"، نوامبر 

بازار کار و کاالي کشـوري اش و در        
رقابت با سـرمـايـه داران کشـورهـاي          
ــراشــي                  ــت ت ــن هــوي ــه اي ــگــر، ب دي
ناسيوناليستي نياز دارد. دو جـنـگ        
جهانـي اسـاسـا بـا دمـيـدن در بـوق                  
ناسيوناليسم بـرپـا شـدنـد و زنـدگـي               
ميليونها انسان را بـخـاطـر تـجـديـد             
تقسيم جهان بين دولتـهـاي سـرمـايـه        
داري به خاک و خون کشـيـدنـد. بـراي        

مـيـهـنـي        -شهروندان هـويـت مـلـي        
ميتراشند که هويت انسانـي آنـهـا را        
تحت الشعاع قرار بدهـنـد و آنـهـا را           
ـقـه حـاکـم بـا           براي دفاع از منافع طب
توجيه دفاع از آب و خاک و تمامـيـت   
ارضي و غيره به جنگ "بيـگـانـگـان"      
بفرستند. برتري طلبـي مـلـي، "هـنـر            
نزد ايرانيان است و بس"، و تقدس آب 
و خاک و پرچم و تـمـامـيـت ارضـي و          
افتخارات ملي و ميهني نه تنـهـا بـه      
هويت اجتماعي و عالقه انسانهـا بـه     
جامعه اي که در آن زاده و بزرگ شـده  

اند ربطي ندارد بلکه در نقطه مـقـابـل    
آن عمل ميکند. هويت ملي در نقطه  
مقابل هويت اجتماعي انسانها عـلـم   

 شده است و عمال نافي آن است.
علم کردن کـورش بـعـنـوان پـدر            
حقوق بشر جزئي از اين هويت تراشي 
کاذب ناسيوناليستي اسـت. کـورش        
يک امپراتور کشورگشا بوده اسـت و      
نه يک فعال حقوق بشر و بزرگداشت و 
ـتـخـار بـه بشـريـت                    افتخـار بـه او، اف
ـلـکـه بـه امـپـراتـوري ايـران                   نيسـت ب
باستان است. همانطور که بزرگداشت  
ـيـسـتـهـاي          چنگيز از جانب ناسـيـونـال

 -مغولستان بخاطر ياساي چنگيزي 
ـيـن            که  ناسيوناليسم مغـول  آنـرا اول
نسخه قوانين انسانـي و مـنـصـفـانـه           

ـلـکـه امـپـراتـوري             -ميداند  نيـسـت ب
است که او پـايـه گـذار و مـظـهـر و                   
نمادش بود. پـاسـداري از عـالئـق و              
هـويــت اجــتــمــاعــي انســانــهــا نــه از           
قهرمان ملي و باسـتـانـي تـراشـي از          
ـقـد و          شاهان و امپراتورها، بلکه از ن
نفي شاه و امـپـراتـور و آب و خـاک                 

 پرستي ميگذرد.  
   ١٥ نوامبر  ٤ 

حزب کمونيست کارگري موضعي متفاوت از بسياري جريانات چپ و راست در قبال "حق تعيين 
سرنوشت" دارد. بنظر ميرسد که حزب دفاع از "حق تعيين سرنوشت" را که لنين مطرح کرده بود را 
بعنوان يک اصل قبول ندارد. دليلش چيست؟ چرا نبايد از حق ملل تحت ستم براي تعيين سرنوشت 
خويش دفاع کرد؟ اگر مردم حق نداشته باشند خود سرنوشت خودرا تعيين کنند آيا اين خود بخود 

   به معناي حفظ همين وضعيت بي حقوقي و تبعيض عليه ملتهاي مختلف نيست؟ 
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مصطفي صابر: طـبـعـا خـود را در              
کنار و همرزم کساني ميدانم که بـراي  
دستمزدي مکفي جهت تـامـيـن يـک       
ـيـسـت و             زندگي شايسته بشـر قـرن ب
يکم مبارزه ميکنند. اينها اکـثـريـت       
عظيم کارگران را نمايندگي ميکنند. 
اگر زور پـاسـدار و آخـونـد و اويـن و                
اعدام را از سر جامعه برداريم خواهيم 
ـيـن                ديد که قوي تـريـن گـرايـش در ب
کارگران و در جامعه است. حـتـي در      
شرايط اختناق اسالمي حاکم بر ايران 
هم ما صداي اعتراض ايـن گـرايـش        
پيشتاز و سوسياليسـتـي بشـريـت را         
بلندتر از هـمـه مـيـشـنـويـم. نـمـونـه:                
عکس العمل به مرگ شاهرخ زماني 

 در زندان جمهوري اسالمي. 
بنا بـرايـن از نـظـر مـن مـعـيـار                 
تعيين حداقل دستمزد، افزايش آن بـه  
نسبت تورم نيست. اوال نرخ تـورمـي      
که جمهوري اسالمي اعالم ميـکـنـد    
ابدا قابل اعتماد نيست. تورم واقعـي   
بمراتب بيشتر است. اما ثانيا، حـتـي    
اگر دستمزدها به اندازه تـورم واقـعـي      
افزايش يابد فقط وضع برده وار فعلي 
حفظ خواهد شد. بدتر نـخـواهـد شـد        
ـتـه         ـب اما بهتر هم نخواهد شد. مـن ال
ميتوانم بفهمم که اين خواست در بين 
بخش هايي از کارگران مطرح باشـد.  
به دو دليل، اول اينکه چون در قـانـون   

اساسي هم آمده يک پشتوانه قـانـونـي    
ـنـکـه بـاالخـره                 امنيتـي دارد. دوم اي
حفظ قدرت خريد فعلي خودش کندن 
ـيـمـت. امـا              مو از خرس است و غـن
بنظر من در اوضاع مشـخـص ايـران      
ـنـا بـه       شعار افزايش حداقل دستمزد ب
تورم يک تله است و بس. شعاري براي 
کاهش دسـتـمـزد واقـعـي اسـت، نـه                
افزايش آن. چـنـانـکـه در چـنـد سـال                 
گذشته ديديم اساسا با همـيـن شـعـار       
ـفـرقـه                    ـيـن کـارگـران ت توانسـتـه انـد ب
ـنـد       بيندازند و ببرند. ديديم که مـي آي

درصد  ۱۷ درصدي را  ۳۰ تورم مثال 
ـنـد       اعالم ميکنند و بعد هم مـيـگـوي

ــا "نــمــايــنــدگــان             ۱۵ ســر    درصــد ب
کارگران" (که از خودشان هستند) به    

 ۱۵ توافق رسـيـديـم! يـعـنـي عـمـال                
درصد ديگر از دستمزد زير خطر فقـر  
کارگران کم ميکنند و تـازه اسـم آنـرا        

 افزايش دستمزد ميگذارند!
ـنـه مـعـيـشـت"            اما آن "سبد هـزي
حزب اسالمي کار و شرکا هم مبناي 
ـنـه       افزايش دستمزد نيست. سبد هـزي
ها را دولـت و کـارفـرمـاهـا مـعـلـوم               
ميکنند و حداکثرو در بهترين حالـت  
يک دستمزد بخور و نـمـيـر از آن در              
ميايد. اما بنظر مـن حـاج آقـاهـاي            
حزب اسالمـي کـار ايـن چـيـزهـا را               
مطرح ميکنند تا کساني که در تلـه      

ـنـاسـب تـورم"              "افزايش دستمزد بـه ت
نيفتاده اند را گيج و مشوش و خنثـي  
ـنـد. آنـهـا بـهـتـر از مـن و شـمـا                         کن
مــيــدانــنــد کــه گــرايــش راديــکــال و           
سوسياليستي در طبقه کـارگـر قـوي        
است. لذا ميکوشند تا با شعار سـبـد    
هزينه معيشت يـک خـنـدقـي پشـت            
ـنـد     شعار افزايش به تناسب تورم بکـن
ـيـد در خـنـدق          تا وقتي از اولي گذشت
ـيـد. در جـواب بـه              آقايان سقوط  کـن
ترفند اين آقـايـان  بـايـد بـه روشـنـي                
اعالم کرد که  ميزان حداقل دستمـزد  
ـيـم و واقـعـي و              ـق را نمايندگان مسـت
ـنـا بـر مـعـيـار                  سراسري کـارگـران، ب
دستمزد مکفي براي زندگي شايستـه  
ـيـن    انسان قرن بيست و يکم، بايد تعي
ـنـاق سـيـاه                  کنند. حتـي در ايـن اخـت
جمهوري اسالمي طبقه کارگـر ايـران     
آنقدر توان و قدرت داشته تـا تشـکـل      
هاي واقعي و اصيـل کـارگـري را بـه           
جمهوري اسالمي تحميل کـنـد. هـر         
مبلغي که اين تشکل ها اعالم کنند 
آن بايد مبناي حداقل دستـمـزد قـرار      

 گيرد.  
ـتـصـادانـان"            اما در مـورد آن "اق
ـتـر از              نازنين؛ اين دايه هـاي مـهـربـان
ـنـهـا مـغـلـطـه           مادر هم بايد بگويم اي
هاي مشهور و نخ نما شـده اي را بـه         
کار ميبرند. ايـن کـه گـويـا افـزايـش              

دستمزدها باعث افزايش قيمت ها و   
ـفـع              تورم ميشود و حـتـي اصـال بـه ن
کارگران نيست! جواب اين جزعبالت 

سـال     ۱۵۰ را کارل مارکس دقيقا در 
در يــک      ۱۸۶۵ پــيــش يــعــنــي در         

ـلـي                 ـيـن الـمـل سخنراني در انـجـمـن ب
ـفـصـيـل داده                 ـنـدن بـه ت کارگران در ل
است. اين سخنراني بعـدا بـا عـنـوان          
"مزد، بها، سود"  تـوسـط دخـتـرش             
منتشر شد و به فارسـي هـم تـرجـمـه          
شده است. مارکس در جزئيات نشان  
ـيـر    ميدهد که افزايش دستمزد ها تاث
پايداري بر قيمتها نـدارد ولـي بـطـور         
قطع از سهم سـود سـرمـايـه دار کـم              
ميکند. همه آه و شـيـون و نـگـرانـي             
ــش               ــزايـ ــراي افـ ــرات بـ ــاي حضـ هـ
دستمزدهم دقيقا از همينـجـا نشـأت      

 ميگيرد.  
ـيـن مـبـارزه بـراي                 به هـمـه فـعـال
افزايش دستـمـزد تـوصـيـه مـيـکـنـم              
مجددا به اين اثر درخشـان مـارکـس      
رجوع کنند.  اينجا قطعنامه اي کـه       
مارکس در پايان سـخـنـرانـي اش بـه          
ـيـشـنـهـاد                  انتـرنـاسـيـونـال کـارگـري پ
ـقـل          ـيـشـتـرن ميکند را بدون توضيح ب
ميکنم.  متني که  تا همـيـن امـروز       
تــکــان دهــنــده و آمــوزنــده اســت و              

مهمترين نـکـات در مـورد مـبـارزه              
براي افزايش دستمزد را بطور مـوجـز     

 يادآور ميشود:
) ترقي عمومي سطح دستمزد  ۱ 

ـتـهـي            به تنزل نرخ عمومـي سـود مـن
ـيـمـت            ـتـه در ق ميشود ولي رويهمـرف

 کاال تاثير نمي کند.
) گــرايــش عــمــومــي تــولــيــد          ۲ 

سرمايه نه به ترقي سـطـح مـتـوسـط           
 دستمزد که به تنزل آن مي انجامد.

) عمل اتحاديه هاي صنفي به  ۳ 
مـثـابـه مــراکـز مـقـاومــت در بـرابــر                
دعاوي سرمايه موفقيت آميز اسـت.  
در برخي موارد بعلت اينکه از نيروي 
ـنـد بـا           خود بدرست استفاده نمـي کـن
ناکامي روبرو ميشـونـد. امـا بـطـور           
ـنـد چـونـکـه بـه                  کلي به خال نـمـي زن
مبارزه پارتيـزانـي بـا آثـار سـيـسـتـم               
موجود قناعت مـيـورزنـد، بـه جـاي          
ـيـر آن                   اينکه در عـيـن حـال در تـغـي
بکوشند و نيروي مـتـشـکـل خـود را          
بمثابه اهرمي بـراي رهـايـي قـطـعـي           
طبقه کارگر يعني امحاء قطعي کـار  
ـقـل از                  مزدي به کار انـدازنـد." (بـه ن

 ترجمه فارسي)
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رفسـنـجـانـي بـه خـطـر بـن بسـت و فـروپـاشـي                          -روحاني 
ـنـهـا راه                  اقتصادي تاکيد ميکنند و تعامـل بـا غـرب را ت
نجات اقتصادي نظامشان ميدانند. اما اين چشم انداز هـم   
ـتـمـان رفـع                       ـنـجـا گـف هر روز بيشتر کور ميشـود. تـا هـمـي
تحريمها و براه افتادن چرخ اقتصاد انتظارات و توقعاتي در 
توده مردم ايجاد کرده است که حکومت بهيچوجه قادر بـه    
پاسخگوئي آن نيست. حتي وزرا و مقامات دولت روحانـي   
مدام تاکيد ميکنند رکود و فلج اقتصادي بدتر خواهد شـد  
ـفـجـار                      تا بلکه از سطح انتـظـارات مـردم بـکـاهـنـد و از ان

 توقعات پاسخ نگرفته جلوگيري کنند.

اقتصاد جمهوري اسالمي چشم اندازي براي بهـبـود و      
ـبـانسـت نـدارد          رهائي از فلج و رکودي که با آن دست بـگـري
ولي مساله اصلي باندها و جناحهاي حکومتي اسـتـراتـژي    
بقا است. هر دو جناح، يکي با خـط تـعـامـل و نـزديـکـي                 
بيشتر با غرب و ديگري با تشديد ضد آمريکـائـي گـيـري،       
در تالش حفظ نظام متبوعشان هستند اما آنچـه سـرشـت      
جمهوري اسالمي را رقم خواهد زد نه غرب و آمريکا بلکـه  
خيزش توده اي عظيمي خواهد بود که هم اکنون مقـامـات   
ـتـوانـد سـالـهـا طـول                      حکومت تحت نام  "فتنه اي کـه مـي

 بکشد" در موردش بيکديگر هشدار ميدهند.  
   ٥ ۱ نوامبر  ٣ 
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اسالمي مطرح شده و گفتمان هاي مختلفي جريان دارد. تعدادي از نهادهاي وابسته از جمله "انجمن هاي صنفي" ميگويـنـد     
تعيين نرخ دستمزد بر اساس تورم و عملي کردن ماده چهل و يک قانون اساسي جمهوري اسالمي  ضروري است. البته در بين 
کارگران هم  خواست تعيين نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورم  يک گرايشي جدي است. تعدادي ازاعضاي شوراي مرکزي حـزب     
اسالمي کار بر سبد هزينه معيشت و نه نرخ تورم متمرکز شده اند. گفتمان ديگرهم بين برخي "اقتصاددانان" ايـن اسـت کـه             
افزايش دستمزد باعث افزايش نقدينگي و افزايش تورم ميشود و عمال خواهان افزايش هرچه کمـتـر دسـتـمـزد اسـت.  شـمـا                  

  نظرتان چيست؟
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