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در آستانۀ یکصدو بیست و نهمین سالگرد

میگردد .زیرا توقف در انباشت سرمایه که در نتیجۀ

همبستگی بین المللی با شورش کارگران که در

تغییر در پارامترهایی که کاهش نرخ بهره را به دنبال

سال  ١٨٨٦در شیکاگو اتفاق افتاد ،سرمایهداری

دارد ،موجودیت نظام سرمایهداری را با چالش جدی

با آزمندی و وقاحت بیشتر در تالش افزایش

یی که زنگ خطر نابودی آن را به صدا در می آورد،

قدرت اش بر کار متراکم ،یعنی سرمایه عمل

مواجه میسازد.

مینماید .لجام گسیخته گی و سبعیت کاپیتالیسم

واقعیت شرایط موجود که در تراژیدیهای حاصل از

و حامیان آن به دنبال هر بحران اقتصادی ،که

جنگ های کثیف ،هولناک و ضدانسانی تبارز می

یک پدیدۀ درونی و ذاتی کاپیتالیسم بوده و

یابند و توسط ادیان و ایدئولوژی های ناسیونالیستی

موجودیت کاپیتالیسم در گرو آنست ،تشدید

توجیه میگردند
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آزادی ،برابری ،حکومت کارگری

و همچنین تحمیل فقر بیکران ،مهاجرتهای

سالمند را از آنها میگیرند .این فجایع و جنایات

پیمانانش با موجی از آدم ربایی ها و انفجارهای

اجباری و بی ثباتی و فروپاشی جوامع که به

هولناک نشان میدهد که نظام سرمایهداری از هر

انتحاری بدرقه میشود .ولی اشرفغنی در

اشکال مختلف توسط نهادهای برخاسته از

ابزار و وسیلۀ ممکن برای تحقق استراتژی اش

محدودۀ نقشی که به او سپرده شده است ،گلو

متن نظام سرمایهداری مدیریت میگردند،

استفاده میبرد و فقط به انباشت کار متراکم

پاره میکند که" :دیدید ،طالبان مسؤولیت حملۀ

جای هیچ تردیدی در ماهیت ضدانسانی این

اندیشیده و آن را در محور قرار میدهد.

انتحاری را به دوش نگرفت ،این کار دشمنان

نظام باقی نگذاشته است.

سخنگویان و مجریان نظام کاپیتالیستی با پر رویی و

مردم افغانستان است" .مضحکۀ تراژیک تر این

همزمان همۀ امکانات مادی مانند موجودیت

شیادی تمام میخواهند چنان جلوه دهند که گویا

که این دلقک بی اراده و تیم همراهش از این نیز

اردوی عظیمی از کارگران که شریان حیاتی

این همه جنایت و بربریت نه محصول الزامی و

فراتر رفته و خواهان آن میشود که از جنایت

کاپیتالیسم یعنی خلق ارزش اضافه را در

سیستماتیک نظام کاپیتالیستی ،بلکه نتیجۀ

کاران طالب معذرت خواسته شود .فقط اشتراک

اختیار دارند ،راندن طبقۀ متوسط به صف

سودجویی افراد میباشد .برای حل مشکل

منافع این زایده های کاپیتالیسم ،میتواند مفهوم

کارگران ،ایجاد شگاف عمیق طبقاتی و

پناهجویانی که از سر ناگزیری دل به دریا زده و با

خواستۀ اشرفغنی احمدزی را آشکار نماید.

انحصار بیش از پنجاه در صد ثروت جهان،

فرار از چنگ نیروهای اهریمنی دینی و قومی ،که

فعالیتهای جنبش چپ در افغانستان در اعتراض

که بر اساس گزارش آکسفام کریدیت-

توسط نهادهایی در نظام سرمایهداری تمویل و

با زجرکُشی فرخنده و مسألۀ گروگانگیری

سویس ،معادل یکصدونه تریلیون دالر

تنظیم میگردند ،خود شان را به پناهگاه امنی

مسافرانی که عمدتاً از ملیت ستم کشیدۀ هزاره

میگردد ،در دست هشتاد نفر از ملیاردرها،

برسانند ،در دل امواج دریا میمیرند .بازهم

هستند ،بازتاب گسترده یی در مدیا داشت .تابو

دلیل اثباتی محکمی برای به زیر کشیدن این

بورژوازی با توسل به نیروی نظامی و برای "حل "

شکنی زنان در کابل ،دین و نمایندهگان آنرا به

نظام وارونه و ضدانسانی است .فقط اتحاد و

مشکل مهاجرت ملیونی ،به جنگ قاچاقبران انسان

چالش جدی یی مواجه ساخت.

مبارزۀ متشکل کارگران میتواند این امکان

میرود .سران دولتهای سرمایهداری برای پوشاندن

اما تقلیل خواسته های معترضان به محدود شدن

بالقوه را به واقعیت بالفعل تبدیل نموده و با

چهرۀ کریه و ضدانسانی مناسبات حاکم و ارائه

در اعدام افرادی که مستقیماً در قتل فرخنده سهم

ساقط کردن نظام غیرانسانی و نکبتبار

چهرۀ انسانیتر از آن ،با دایر کردن جلساتی

داشتند ،ماهیت بینشهای غیرانسانی و زن ستیزی

سرمایه و الغای کارمزدی ،زنده گی انسانی را

"اضطراری " و نمایشی "متعهد " میشوند که تعداد

سیستماتیک دین را از نظرها پنهان میسازد.

برای بشریت به ارمغان بیاورد.

زیادتری از پناهجویان را بپذیرند .این در حالی

اعتراضات مردم چه در افغانستان و چه در سطح

عوارض فاجعه بار نظام مسلط اقتصادی در

است که کماکان بر طبل جنگ میکوبند وآتش

بین المللی زمانی میتواند از جنایات مشابه

کشورهایی چون افغانستان ،عراق ،سوریه،

آن را با تمویل هرچه بیشتر جنایاتکارانی که

جلوگیری نماید که مردم بفهمند آموزه های

لیبی ،سومالی ،یمن و کشور های دیگری در

محصول دستگاه های امنیتی کشورهای سرمایه-

قرآن موجبات قتل فرخنده را فراهم ساخته و

آفریقا ،خیلی فراتر از حد تحمیل مشقات

داری میباشد ،شعله ورتر ساخته ساحه و دامنۀ آن را

تأکید مکرر به تقدس قرآن ،ستمگری بر زن را

بسیار شدید اقتصادی در سایر مناطق جهان

گسترش میدهند.

باز تولید مینماید .یکی از کمبودات اصلی

بوده که توسط گروه های جنایتکار تا دندان

در افغانستان هنوز لکۀ ننگ زجر کُشی فرخنده از

اعتراضات جنبش چپ ،غیبت شعار جدایی دین

مسلح و با تفکرات دینی و قرون وسطایی و

چهرۀ تفکری که جمهوری اسالمی افغانستان در

از دولت بود .چون در نفس هر حرکتی برای

در خدمت استراتژی کشورهای سرمایهداری

هیأت "دولت وحدت ملی " از آن نمایندهگی

آزادی زن ،سیکوالریسم به صورت طبیعی نهفته

در کمال از خودبیگانگی ،بدون اندک تأملی

میکند ،زدوده نشده است" .سکوت استراتژیک"

است .با وصف این مشخصه نوید فرا رسیدن زمان

زندهگی هزاران انسان از کودک ،زن و

دلقک بی ارداه ،اشرف غنی احمدزی و هم

"انقالب زنانه" در
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افغانستان از سوی نهادها و فعالین چپ ،با وصف

متن سخنرانی آتیال مهربان به مناسبت بزرگداشت از اول

است که انقالب مردانه .چون در هر دو صورت

می روز همبستگی جهانی طبقۀ کارگر

غیرواقعی بودن آن ،به همان اندازه بی مفهوم
عالوه بر حذف نصف نفوس یک جامعه ،نقش
طبقات در آن نادیده انگاشته میشود.

با سالم و درود و تبریکات صمیمانه به مناسبت اول می،

ناشی از خود بیگانگی طبقه کارگر است .در این

مسألۀ دیگری که در فاصلۀ زمانی انتشار شمارۀ

روز همبستگی بین المللی طبقۀ کارگر.

صحبت مختصر میکوشم به عوامل از خود بیگانگی

قبلی و این شماره اتفاق افتاد معرفی وزرا بعد از

طبقه کارگر و اینکه چرا این طبقه با وصف تهاجم
با گذشت  ١2٩سال از اولین رویا رویی خونین

پی در پی سرمایه داری به ابتدایی ترین حقوق انسانی

بود .با توجه به ماهیت دولت وحدت ملی و

کارگران با سرمایهداری ،که در سال  ١٨٨٦در

اش ،هنوز بعنوان طبقۀ در خود باقی مانده است و به

شیکاگوی آمریکا بوقوع پیوست ،تجسم مادی

نقشی که برای آن تعیین شده است ،جا بجایی

شرایط مادی و فاکتور هایی که امکانات متشکل

حاکمیت سرمایه در جهان ،در جنگ های خانمانسوز،

مهره ها نمیتواند تأثیری در مسیر حرکت آن

شدن این طبقه را در احقاق حقوق شان ،مخصوصاً

بیکاری ،فقر بیکران بخش عظیمی از انسانهای جهان،

در جغرافیای افغانستان از آنها گرفته است ،اشاره

داشته باشد .به همین دلیل انتظار داشتن بهبود

بیعدالتیها ،عدم امنیت جانی و مالی و مهاجرت های

نمایم .مشخصاً از نقش دو عامل ناسیونالیسم و

شرایط زندهگی مردم و ایجاد امکانات حداقل

اجباری  ،بحران های متعددی که ناشی از پدیدۀ ذاتی

مذهب که در بحران جاری در افغانستان نیز فاکتور

برای یک زندهگی متعارف و بدون خشونت از

سرمایه داری است ،و بالخره ایجاد شگاف عمیقتر

های عمده یی را میسازند و امنیت و امکان جریان

طبقاتی ،در هر زمان بیشتر از قبل متجلی میگردد.

یک زندهگی متعارف را از مردم گرفته است،

فقط درک همین نکته که بر اساس احصایۀ نشر شده از

متمرکز خواهم شد .در بخشی از این صحبت،

سوی آکسفام کریدیت سویس ،بیشتر از پنجاه در صد

همچنان ناگذیر از آن میگردم که به پیشنۀ تاریخی و

ثروت خلق شده بدست ملیون ها کارگر در سراسر

جریان تکامل تشکل هایی مدعی مارکسیسم در

جهان در اختیار فقط هشتاد تن ملیونر قرار دارد ،میتواند

افغانستان به گونۀ بسیار گذرا بپردازم .با توجه به

تصویری بسیار روشنی از بیعدالتی نظام حاکم سرمایه

وقت برنامه ،یقیناً نکاتی پاسخ روشن نخواهند

است" .با افشای این ستون سرمایهداری ،توجیه

داری بدست بدهد .سرمایه داری در طول حدود

گرفت ،زیرا هدف اصلی این صحبت ایجاد زمینۀ

پنجصد سال حیاتش ،همواره بر خلق ارزش اضافه

منافع طبقات باال ،دشوار شده و شتاب سقوط آن

برای تبادل نظر است .امیدوارم در بخش پایانی

زیسته است .و به تعقیب هر بحرانی که از نفس خودش

برنامه ،با طرح سوال از جانب شما  ،نکات مورد نظر

بیشتر میشود .به امید روزی که تجسم مادی

بر میخیزد به غارت و چپاول بیشتر حقوق کارگران

بیشتر باز گردند.

همبسته گی بین المللی پرولتاریا در ساقط کردن

میپردازد تا از سطح میزان سود که هدف غایی سرمایه

با آنکه تعداد دودکش های کارخانجات صنعتی در

نظام سرمایهداری متجلی گردیده و اختیار انسان

داری است ،کاسته نشود.

افغانستان معدود اند ،با وصفی که کشور صنعتی

در جریان جدال میان کارگران و سرمایه داری و

نبوده و تولیدات انبوه در آن صورت نمیگیرد و با

متراکم شدن بیشتر ثروت در حلقه های محدود ،تعداد

وصفی این که بخش هایی از نیروهای چپ با

بیشتری از افراد به اردوی کارگران رانده شده و بر

سماجت پا فشاری دارند که اقتصاد حاکم در

کمیت آنها افزوده میشود .ولی مع الوصف با وجود

افغانستان نیمه فیودالی است ،بورژوازی در یک ُبعد

دالیلی متعددی که شکی در غیر انسانی بودن سرمایه

وسیع در افغانستان میدان دار است .نمایندهگان

داری باقی نمیگذارد ،سرمایه داری کماکان از

احزاب سنتی اسالمگرا در همراهی با بیروکرات ها

کارگران و طبقات پایین اجتماع قربانی میگیرد.

در کنار اقتدار سیاسی ،قدرت مسلط اقتصادی را نیز

یکی از دالیل عمدۀ تداوم حیات ننگین سرمایه داری

نمایندهگی مینمایند.

رقابت های شدید میان تیم های غنی و عبداهلل

دولتی که بر پایه های ناسیونالیسم و دین بنا شده
است ،واقعی به نظر نمی آید .دیگر زمان آن فرا
رسیده است که توهمات کنار زده شوند .به گفته
مارکس "مذهب تحقق افسانه موجود در خیال
انسان است .بنا بر این مبارزه علیه دین ،مبارزه
علیه آن جهانی است که عطر معنوی آن مذهب

به انسان بر گردد.

زنده باد وحدت
کارگران جهان!
زنده باد سوسیالیسم!
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پا فشاری نیروهای مترقی چپ که میتواند افرادی

آنکه نیروهای چپ نقش اصلی در آن اعتراضات را

شعله جاوید به بستر های قومی و تباری شان خزیدند

با خواستگاه و ریشه های طبقاتی متفاوتی را در بر

بعهده داشتند.

و نقش نظریه پردازان ناسیونالیسم تباری و قومی را به

گیرد ،در نیمه فیودالی خواندن افغانستان ،سبب

این خصوصیت تشکل های چپ ناشی از پروسه ای

عهده گرفته و در خدمت نیروهای ارتجاعی و تحکیم

میشود ،که این افراد و نیروها کارگران را به عنوان

تکامل آنهاست.

مواضع آنها قرار دارند.

نیروی اصلی در مصاف طبقاتی ،در نظر نداشته

از زمان عروج تفکرات مترقی در افغانستان که با به

وجوه مشترک تمام این تشکالت به عاریه گرفتن نام

باشند .این دیدگاه مخصوصاً در میان نیرو های

قدرت رسیدن امان اهلل آغاز میشود ،مدارا با دین و

مارکسیسم بوده است .همه آن احزاب در مترقی ترین

چپ هوادار اندیشه های مائو سبب میشود که بر

ناسیونالیسم با آن عجین شده است .دالیل مادی این امر

برنامه هایشان از حد اصالحات ارضی  ،که در اصل

نیروهای دیگری که نسبت به وضعیت موجود

در آن مقطع زمانی جنگ های استقالل طلبانه با انگلیسی

یک پروژه بورژوایی میباشد ،پا فرا تر نگذاشته اند.

معترض اند و ماهیت غیرکارگری دارند ،حساب

های غیرمسلمان و همسویی منافع سیاسی افغانستان و

حزب دموکراتیک خلق به عنوان یک تشکل به

باز کنند .البته این مسأله روشن است که نگرش و

اتحاد جماهیر شوری که تازه انقالب را از سر گذرانیده

انتهای منطقی شان رسیدند ،ولی عده ای از مسؤولین

درک آنها از مسایل نمیتواند از تقابل صفوف

بود ،میباشد.

بلند پایه آنها در ساختار دولت وحدت ملی خزیده

اصلی مبارزه  ،یعنی کارگران و سرمایه داری جلو

روحیه ناسیونالیستی در تشکیل نطفۀ اولین سازمان ها و

اند.

گیری نماید .آنها فقط با نمایشی از کاریکاتور

تشکالت مترقی در افغانستان که خود را مارکسیستی

عدم مرز بندی طبقاتی در فعالیت های احزاب،

مارکسیسم ،مانعی در راه مسلح شدن طبقۀ کارگر

میدانستند ،نیز تأثیر زیادی داشته و در مسیر تکامل آنها

سازمان ها و فعالین چپ در اپوزیسیون ،تا امروز به

با بینش سوسیالیسم کارگری ایجاد نموده و

نقش مهمی اداء نموده است .هردو نحلۀ چپ در

خوبی مشهود است .فعالین آنها که در بدنۀ اتحادیه

سیستم را از تیررس دور نگه میدارند .در عرصه

افغانستان یک جنبش بورژوائی برای رفع تحقیر تاریخی

کارگران نقش دارند در تظاهرات اول ماه می فرا تر

های دیگر نیز رویکرد مشابه دارند .آنها با وصف

و عقبماندهگی اجتماعی بودند و بهمین دلیل هم جناح

از خواست های اقتصادی نرفتند .با وصف ارایۀ

انتقاد شجاعانۀ شان از رهبران احزاب جهادی،

چپ ناسیونالیسم افغانی را نمایندهگی میکردند ،علی

احصایه از  ١2ملیون کارگر واجد شرایط کار که

ستم سیستماتیک ناشی از بینش و باور اسالمی را

الرغم آنکه در خط مشی آنها این مسأله درج نشده است.

شصت در صد آن بیکار اند ،هیچ الترناتیف کارگری

به افراد تقلیل میدهند .این روشن است که این

دفاع از چینی سازی شاکر به عنوان نمایندۀ بورژوازی

ای را نمایندگی نکرده ،هیچ نقدی به نظام حاکم

اشخاص و جریانها هرچند که مارکسیست نیستند

ملی در افغانستان که در رقابت با فراورده های جاپان

اقتصادی نداشته و با بلند کردن شعار هایی صرفاً

ولی یقیناً ماتریالیست و آتئیست هستند .بناءً

ورشکست و در نهایت از عرصه خارج شد ،توسط نیرو

خواستار ایجاد فرصت های شغلی گردیدند .هدف از

مواضع شان در قبال مذهب و عدم صراحت در

های چپ اپوزیسیون از جمله آنهایی که به شعله یی ها

اشاره به این نکات صرفاً بیان ماهیت غیرکارگری آنها

نقد آن نه ناشی از اعتقاد و باور به مذهب بلکه از

معروف اند یک نمونۀ از این مساله است.

و تناقض میان شکل و مضمون فعالیت آنهابه عنوان

درک و سنتی است که پوپولیسم چپ آن را

اما از آنجایی که تناقضات عمیق اجتماعی دیگری در

یک تشکل کارگری است.

نمایندهگی می کند .بر مبنای تبیین سوسالیست

اشکال ستم بر مبنای تعلق تباری و قومی در جامعه وجود

گرچه جنبش کارگری یک جنبش اجتماعی است و

های خلقی و بورژوائی معنویت مسلط بر اذهان

داشت ،این چپ نیز از آن متأثر بود .نمونه های کوچکی

روشنفکران و فعالین چپ نمیتوانند بدلخواه خود به

توده اسالم است و بر همین اساس اعتقادات توده

از آن در هر دو نحلۀ چپ در افغانستان وجود داشت که

ایجاد و سمت و سو دادن آن عمل نمایند ،معالوصف

هرچند ارتجاعی از این منظر واجب االحترام

عبارت بود از اعالم جهاد علیه ملیت هزاره توسط حفیظ

آنها میتوانند با بردن افکار غیرکارگری آن اعتراضات

است ،در غیر آن تودهها می رمند .آکسیون های

اهلل امین از رهبران حزب دموکراتیک خلق ،معیار های

را از مسیر اصلی آن منحرف نموده و در ادامۀ تشتت

برگزار شده در اعتراض به زجرکشی فرخنده و

کسب عضویت درآن تشکالت هم بیشتر مبنای قومی

کارگران نقش منفی داشته باشند.

ملزم ساختن دولت غنی و عبداهلل به اعدام کردن

داشته است .مثالً اکثریت اعضای جناح خلق ،حزب

ناسیونالیسم تنها عامل باز دارندۀ وحدت طبقاتی

عاملین آن فاجعه هولناک و شدیداً غیرانسانی،

دموکراتیک را پشتو زبانها تشکیل میداند ،در حالیکه

کارگران در افغانستان نیست .سرمایهداری در هر زمان

نمونۀ خوبی است که نشان میدهد چگونه آنها

اعضای جناح پرچم با آنکه برنامه و استراتیژی متفاوتی با

ممکن برای در انقیاد کشیدن طبقه کارگر و تأمین حد

زمینه تبریۀ عوامل اصلی قتل فرخنده که همان

شاخۀ خلق نداشتد ،دری زبانان تاجیک بودند ،و اعضای

اکثر سود برای خودش از این حربه استفاده نموده

قایل شدن قدسیت به دین میباشد ،را فراهم

احزاب مائوتسه تونگ اندیشه را عمدتاً سایر اتنیکها از

است .در ایران با وصفی که کارگران متولد در

مینمایند .در آن آکسیون ها علی الرغم درک این

جمله هزارهها تشکیل میدادند .چنان که دیده شد ،پس

افغانستان ،در سخت ترین شرایط و با کمترین

مسأله که سیکوالریسم به صورت طبیعی در نفس

از فروپاشی دیوار برلین و سقوط شوروی و در نهایت

امکانات و هزینه ثروت هنگفتی را در جامعه خلق

هر حرکتی برای آزادی زن وجود دارد ،حتی حد

پس از سرنگونی حاکمیت حزب دموکراتیک خلق

کرده اند ،عوامل سرمایه داری ناهنجاری های

اقل خواست جدایی دین از دولت به عنوان یکی

اعضای این حزب بر بستر تناقضات که قبالً اشاره کردم

اجتماعی ناشی از سیاست های ضد انسانی و کارگری

از خواسته های مرکزی مطرح نگردید .با وصف

هر کدام و بر همین منوال عده ای از بازماندههای جریان

ادامه در صفحه 5

خود شان را

اخبار کارگری

به گردن کارگران به اصطالح خارجی انداخته و
کارگران متولد در افغانستان را به عنوان عامل
بیکاری در ایران قلمداد میکنند .تشکالت کارگری

تهیه کننده :افسانه خاشع

در اعتراض به دستمزد  Fast Foodاعتصاب گارگران در امریکا

دولتی نیز با شعار" :کارفرما حیا کن ،کارگر افغانی

 fastدر امریکا برایکم و فقیر ترین شهروندان آن جامعه محسوب می-

را رها کن" ،به تفرقه میان کارگران که منافع شان

 ١5اپریل کارگران food

مرزی را نمیشناسد ،با احیای احساسات

افزایش حقوق و حق ایجاد اتحادیه کارگری دست

شوند ،روشن است که این وضعیت و تداوم آن

ناسیونالیستی ،به ایجاد تفرقه میان کارگران می

به اعتصاب زدند .کارگران در  ١50شهر امریکا

پیام آمد های جدی و ناگواری را در پی دارد.

پردازند .زیرا این رقابت از یکسو دلیلی برای تبریه

اعتصاب کردند .دو سوم از کسانی که در صنعت

نابرابری و بی حقوقی در امریکا هر روز بیشتر از

 fast foodدر ایاالت متحده کار می کنند زنان

قبل افزایش می یابد.

استند.

سال گذشته  47میلیون آمریکایی ،با fast

کمپین اعتصاب تحت نام مبارزه برای تحقق $ ، ١5

 foodزندگی می کردند .یک نوع کوپون مواد

 ١5دستمزد در ساعت .کارگران در  30کشور جهان

غذایی از طرف دولت به افرادی فقیری که توان

از لندن و بانکوک و بوئنوس آیرس ...به حمایت از

خرید یک وعده غذا را ندارند داده می شود،

خواست کارگران  fast foodامریکا ،دست به

که می توان با آن غذا مورد نیاز شان را ارازن

در پاکستان کارگران به دلیل تعلق منطقوی شان ،به

تظاهرت زدند .کارگران این رشته در سراسر جهان

تر بخرند.

گلوله بسته میشوند .با تأسف پدیدۀ ناسیونالیسم در

از وضعیت جاری به ستوه آمده و آنها مجبور بوده

در سال  37 ،20١0میلیون امریکایی که ١4

قرار دادن کارگران در برابر هم ،در همۀ جهان،

اند که سال های متمادی در فقر و محرومیت زنده-

میلیون کودک شامل آن می شود ،از جانب

حتی در کشور های پیشرفته صنعتی عامل بازدارنده

گی کنند.

سازمان بنام ””Feeding America

اتحاد طبقاتی کارگران است .و در این شکی نیست

کمترین دستمزد که در سطح کل ایاالت متحده

دریافت کرده اند.

امریکا به یک کارگر پرداخته می شود  $ 7.25در

به جای پرداخت دستمزد مناسب و معقول

ساعت است .این مبلغ حتی  2دالر کمتر از حقوقی

شرکت های بزرگ چون  McDonald’sو

است که کارگران در دهه  ٦0قرن گذشته دریافت

 Walmartبه کارکنان خود  ،راهنمایی می

می داشتند .دستمزد متوسط در بین کارگران fast

نمایند تا مواد غذایی شان را به قطعات

 $ ٨.٩4 foodدر ساعت است که با این حقوق

کوچکترتقسیم نمایند تا مدت طوالنی تر غذا

نمی توان زندگی مناسبی داشت.

داشته باشند .یا بخشی از آن را به همکاران فقیر

سرنگونی سیستمی که از تولید ارزش اضافی به

 ٩.2میلیون آمریکایی علیالرغم داشتن کار به دلیل

تر شان بدهند .در حالیکه شرکت Walmart

حیات انگلی اش ادامه میدهد ،جلو گیری مینماید.

دستمزد خیلی پایین زیر خط فقر زندگی می کنند.

میلیون ها دالر از طریق فروش غذا برای

گر چه جنبش انقالبی کارگران یک جنبش

 ١.4میلیون از ارتش بیکاران درامریکا فعاالنه در

کارگران فقیری که در این شرکت کار می

اجتماعی است ،ولی نمیتوان از نقش انقالبی فعالین

جستجوی کار استند ١0.٦ .میلیون آمریکایی ،یا 7.١

جنبش انقالبی در گسترش و تعمیم ایدیولوژی

درصد از نیروی کار در امریکا جز کم درآمد ترین

←

دولت جمهوری جنایتکار اسالمی دست و پا کرده
و جانب دیگر با استثمار کارگران متولد در
افغانستان که بدون هیچ بیمه ،حقوق اجتماعی و
پایین ترین حد ممکن مزد نیروی شان را در خدمت
نظام میگذارند ،هزینه کارفرمایان تقلیل قابل
مالحظه ای یافته و بر میزان سود به همان تناسب
افزوده میشود.

که سرمایه داری با در دست داشتن همه گونه
امکانات اقتصادی ،سیاسی و تبلیغاتی از طریق
رسانه ها ،رادیو ها ،بلندگوهای مراکز دینی ،از هیچ
فرصتی برای ایجاد تفرقه میان طبقه کارگر دریغ
نمی نماید .و همزمان با تسلط بر افکار احاد جامعه
از خود آگاهی طبقه کارگر به نیاز های رادیکالش،
از امکان ایجاد زمینه برای نقش کارگران در

انقالبی انکار کرد .به این دلیل امر تحزب و تشکل
کارگران از مسایل عاجل جنبش است.

به پیش به سوی اتحاد طبقه
کارگر برای ایجاد دنیای
انسانی و فارغ از استثمار!

کنند درآمد دارد.

غذا

اعتصاب کارگران صنعت نفت در
ایاالت متحده

اعتصاب هزاران کارگر
فابریکه کفش در ویتنام

اعتصاب کارگران صنعت نفت در امریکا

رفقای کارگر ما کشته می شوند و یا در معرض

هزاران کارگر فابریکه تولید کفش در شهر مین

گستریش یافته است  5200کارگر در  ١١مرکز

خطر قرار میگیرند.

چی هو ویتنام در اواخر ماه مارچ دست به

تصفیه نفت دست از کار کشیده بودند .چنین

اتحادیه  5200 USWکارگر نفت را به اعتصاب

اعتصاب زدند .کارخانۀ که کارگران در آن

اعتصاب بزرگ کارگران نفت در  3٦سال

کشانیده است که حدود  ١3درصد از کل کارگران

دست به اعتصاب زدند ،متعلق به شرکت

اخیر بی سابقه می باشد .هفته اول 3٨00

صنعت نفت آمریکا را تشکیل می دهد .اگر USW

امریکایی  Pou Yen Vietnamمی باشد .این

کارگر دست از کار کشیده و بعداً با پیوستن

تمام اعضای اتحادیه صنعت نفت را به اعتصاب

فابریکه کفش های Nike, Adidas,

 5200تن از کارگران نفت در ایاالت کالیفرنیا،

بکشاند در آن صورت  ٦4درصد پاالیشگاه های

تگزاس ،واشنگتن ،اوهایو ،ایندیانا و کنتاکی

نفت در کشور مسدود خواهد شد.

می کند .کارگران در بیرون و داخل فابریکه

اعتصاب گسترش پیدا کرد.

سرمایه داران و کارفرمایان شرکت های بزرگ

تجمع نموده و جاده ها را مسدود کرده بودند.

پس از آنکه مذاکرۀ کارگران نفت با

نفتی محیط زیست و آب و هوا ما را آلوده و نابود

کارفرمایان به نتیجۀ نرسید کارگران اعالم

می سازند و مانع از این می شوند که قوانینی برای

اعتصاب کردند.کارگران نفت در اعتراض به

بهبود شرایط کار و محیط زیست وضع گردد .این

انتقال فرصت های شغلی ،استخدام های موقتی

ها با چه حقی می خواهند آینده مردم را نابود

و اضافه کاری وکار اجباری دست به اعتصاب

سازند.

زدند .این اعتصاب پاسخی بود به شرکت های

شرکت های نفتی و سرمایه های شان باید از جانب

نفتی که از مذاکره با اتحادیه های کارگری

جامعه مصادره و به شکل دموکراتیک از پایین

خودداری ورزیدند.

توسط کارگران و از جانب نماینده گان مردم در

کارگران خواهان افزایش حقوق و مهم تر از

جامعه اداره شوند .به این صورت شاید بتوان از

آن بهبود ایمنی و ایجاد شرایط کار مطمین

منابع میلیارد ها دالری غول های نفتی برای ایمنی

بودند .در ضمن اتحادیه کاگران نفت می

محیط کار و همچنین تحقیق و ایجاد گزینه های

خواست که به کار اجاره یی یا موقت

دیگر انرژی از جمله انرژی بادی ،انرژی آفتاب و

محدودیت اعمال گردد.

انرژی آب استفاده کرد .نیاز است که این کار ها

 Steve Gareyرهبر اتحادیه کارگری

انجام شود چون کره زمین و تداوم حیات بشر نیاز

 "USW" United Steel Workersدر

به این کار را به ما بازگو می کند.

اناکورتز،

واشینگتن

به

روزنامه

 Arbejderenگفت :کارگران صنعت نفت

 Converse ،Lacosteو Reebokتولید

این اعتصاب در اعتراض به مقررات جدیدی
وضع شده از جانب کارفرما صورت گرفته بود
که بر مبنای آن صاحبان سرمایه بدون عهده دار
شدن مسؤولیتی و در ازای پرداخت یک مبلغ
معین و ناچیز می توانند کارگران را اخراج
نمایند .در ویتنام اعتصاب هایی از این دست غیر
معمول است.

زنده باد

در ایاالت متحده به دلیل انفجار ،حوادث و

سوسیالیسم!

آن ناخشنود است .کارگران عضو اتحادیه

Long live
!Socialism

سوانح بیشتر متضرر گشته و میگردند .به همین
دلیل اتحادیه کارگری از این وضیعت و تداوم
محلی ما  ١4تن از رفقای کارگر شان را طی
این  ١٦سال از دست داده اند .صادقانه این
وضیعت برای ما غیر قابل تحمل شده است که

اعتصاب کارگران مزارع کیله در کاستاریکا
بیش از  300نفر از کارگران مزارع کیله

تقریبا همۀ اعتصاب کننده گان از مردم بومی استند

تمام کارگران را اخراج و دوباره استخدم نمود.

مربوط شرکت امریکایی Fresh Del

که در آن طرف سرحد در پاناما زندهگی میکنند.

اتحادیۀ جدیدی که توسط خود کارفرما و به

 Monteدر  Costa Ricaبرای

به گزارش سازمان ملل بیشتر از چهارصدهزار نفری

همکاری دولت و شرکت  Corbanaایجاد شده

بهبود شرایط کار کارگران و نقض

که در این منطقه زندهگی می نمایند و در فقر به سر

است در تالش است تا بتوانند سود بیشتری بدست

مقررات ،دست به اعتصاب زدند .کارگران

می برند از مردم بومی این کشور استند.

آورند و محصوالت و تولیدات مزارع را افزایش

در سه مزرعۀ بزرگ کیله در نواحی سرحد

آگاهان و تحلیلگران اشاره می کنند که این تنش و

دهند .به همین دلیل این شرکت زمین هایی را به

با پاناما در اعتراض به آزار و اذیت از سوی

تضاد بین کارگران مزارع و شرکت Fresh Del

شرکت های که می توانند از این زمین ها استفاده

اتحادیۀ دست ساز کارفرماها و وخامت

 Monteو سایر شرکت های خارجی که در

ببرند به اجاره می دهد Gerardo Vargas .می

شرایط کار ،تاخیر در پرداخت حقوق و

گذشته مزارع کیله را در اختیار داشتند و در این

گوید حاال این شرکت موفق شده است که کنترل

اخراجهای غیرقانونی اعتصاب کردند .یک

اواخر مزارع اناناس و بقیه مزارع را نیز در اختیار

زمین های گسترده را در والیت آنها در اختیار

تن از این کارگران بنام Federico

خود درآورده اند در حالی ادامه دارد که فقر و

داشته باشد.

 Abregoمیگوید که کارفرما در روز

محنت هر روز از مردم قربانی میگیرد .شهر

فعال بیشتر از صدها خانواده مجبور به فروش اراضی

سال نو همۀ کارگران را اخراج نمود ولی

 Talamancaیکی از کم توسعه یافته ترین مناطق

خود شده اند و در عوض به عنوان کارگر موقت

چند روز پس از آن ،بتاریخ  3جنوری

در کاستاریکا است.

نیروی کار شان را به این شرکتها می فروشند.

دوباره دست به استخدام مجدد کارگران

 Gerardo Vargasکه از حزب چپ و عضوی

 Federico Abregosیک تن از کارگران

اخراجی زد .کارفرما مدعی شد که

پارلمان است می گوید که کارگران اعتصابی در

اعتصابی مزرع است ،او که  53سال عمر دارد بیشتر

کارگران استخدامی ،کارگران جدیدی

مزرعۀ متعلق به شرکت Corbanaکه توسط

از  20سال در شرکت کیله کار کرده است .او در

استند که قواعد جدیدی در مورد آنها

شرکت  Fresh Del Monteبه اجاره گرفته

حال حاضر با همسر و هشت فرزند خود در یک

تطبیق می شود .این در حالی می تواند

شده است ،کار می کنند .دو سال قبل در متن یک

خانه که مالک آن شرکت  ،Bandecoکه یک

مطرح باشد ،طبق قرارداد استخدام ،که از

اعتصاب بزرگ که در آن کارگران در برابر

بخش از شرکت  Fresh Del Monteمی

مدت اخراج کارگران یک ماه گذشته

شرایط کار نامناسب و دستمزد کم اعتراض نموده

باشد ،زندهگی می کند .او می گوید :در حال حاضر

باشد و در آن صورت کارفرما می تواند ما

بودند ،یک اتحادیه تشکیل شد .به قول او شرکت

من سعی می کنم بدون درآمد زندهگی خود را پیش

را به عنوان استخدامی های جدید به شمار

قواعد را نقص کرد .زمانیکه مهلت قرار داد قبلی در

ببرم .اما کارگران اعتصابی استند که اطفال کوچک

بیاورد.

پایان سال به پایان می رسید این شرکت در آن زمان

دارند و زندهگی آنها به مراتب از زندهگی ماسخت
تر است.
بخش بزرگی از صنعت کیله در کشور توسط
شرکت های بزرگ چند ملیتی از جمله شرکت
 Fresh Del Monteکنترل میشود ،عالوه بر
شرکت  ، Fresh Del Monteشرکت های
آمریکایی دیگری مانند Chiquita Brands :و
 Dole Foodنیز در این بخش سهم دارند.

پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران بر علیه فاشیسم خانه کارگر جمهوری اسالمی به
کارگران و مردم شریف افغانستان
پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران بر علیه فاشیسم

(علیرغم سرکوب و بگیر و ببند) که در مقابل مجلس

سازیها که بطور روزمره ای در جریان هستند ،همگی

خانه کارگر به کارگران و مردم شریف افغانستان

شورای اسالمی در روز هشتم اردیبهشت ماه با

تنها گوشه هایی از بروز عینی این جنبش اجتماعی

امروز یازدهم اردیبهشت ماه ،دم خروس خانه

هماهنگی اتحادیه آزاد کارگران ایران برگزار گردید

است که میرود با خلق صحنه های قدرتمندی از

کارگر از میان دستان محجوب و خانه کارگر

قرائت شد و پس از تائید آن از سوی کارگران شرکت

اعتراضات متحدانه و سراسری ،بساط تحمیل بی

بیرون زد .شعار برجسته روز جهانی کارگر این

کننده در تجمع ،رسما به مجلس شورای اسالمی تحویل

حقوقی مطلق و ستم معیشتی بر میلیونها خانواده

مزدوران سرمایه چنین بود "کارفرما حیا کن افغانی

گردید.

کارگری را به چالشی تعیین کننده بکشاند.

را رها کن".

ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران این قطعنامه را به

این جنبش در شرایطی هر روزه ابعاد گسترده تری به

برای ما کارگران ایران ،کارگران افغانی عزیزترین
انسانها و هم طبقه یی هایمان هستند.

پیوست این بیانیه بار دیگر منتشر و بدینوسیله همبستگی

خود میگیرد که سرمایه داری حاکم بر ایران ،چنان

خود را با شما کارگران مهاجر افغانستانی در ایران و

غرق در چپاولگری و کشمکش بر سر سهم خواهی از

عزیزان ،مطمئن باشید و بدانید ما کارگران ایران

کل طبقه کارگر این کشور و همه کارگران جهان اعالم

غارت دسترنج ما کارگران و زحمتکشان است که نه

علیه این مزدوران سرمایه و کارخانه دارانی از قبیل

میکنیم.

می تواند و نه می خواهد نقطه پایانی بر وضعیت

محجوب و صادقی و خانه کارگر و مجموعه اراذل

زنده باد همبستگی کارگران جهان ،زنده باد اتحاد و به

مشقت بار موجود بگذارد .به همین دلیل نیز هست که

و اوباشی هستیم که در سایه دولت و تدبیر و امید

هم پیوستگی کارگران ایران با کارگران افغانستان

با تصویب حداقل مزد  7١2هزار تومانی ،تعیین چنین

سرمایه داران فرصتی برای ابراز وجود پیدا کرده

اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران –  ١١اردیبهشت ماه ١3٩4

مزد تحقیر آمیزی را بی شرمانه به ما کارگران تبریک

قطعنامه تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت

میگویند و سبعانه تر از آن ،با عدم پرداخت بموقع

اینان در آخرین لحظه های مرگ و نابودی شان،

اول ماه مه  ١١ – 20١5اردیبهشت ١3٩4

همین مزد ،تداوم قطع سوبسیدها ،افزایش هر روزه

پرچم تحمیل فقر و فالکت و انزجار طایفه ای و

ملی را بر علیه طبقه کارگر بدست گرفته اند.

زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران ،همبسته تر

قیمتها ،آزاد سازی قیمت نان و اعمال  ٩درصد ارزش

باد اتحاد کارگران ،معلمان ،پرستاران و نهادها و

افزوده بر مایحتاج زندگی ،دست به غارت و چپاول

عزیزان ،از شعار فاشیستی امروز مراسم خانه

تشکلهای مستقل کارگری ،پیش بسوی اعتراضات

بی رحمانه ای از این دستمزد ناچیز و خفت بار میزنند

کارگر و مزدورانش نه تنها نباید رنجی بر تن

متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ستم معیشتی .

و با سرکوب بر حق ترین اعتراضات کارگری،

رنجور شما عزیزان بنشیند بلکه باید بدانید

این فراخوان ما تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به

محاکمه دسته جمعی کارگران معترض و محکوم

راهپیمائی امروز خانه کارگر در اوج واخوردگی و
شکست این جریان فاشیستی رقم خورد.

مناسبت اول ماه مه به عموم مردم زحمتکش ایران

کردن آنان به شالق و زندانهای طویل المدت در صدد

است.

اینان چنان وحشت زده و درمانده اند که راهپیمائی

ما امروز در حالی به مناسبت روز جهانی کارگر دست

موجود و شرایطی مصیبت بارتر از این هستند.

امروز را کودتاگرانه به پیش بردند و این راهپیمائی

در دست هم نهاده ایم که بیش از هر زمان دیگری،

بدون تردید تحمیل فقر و فالکت روز افزون بر

را بدون اطالع قبلی ما کارگران از نقطه شروع و

جنبش عظیم و یکپارچه ای از کارگران ،معلمان،

میلیونها خانواده کارگری و سیاست تشدید

مسیر راهپیمائی ،از درب النه فسادشان در مکان

پرستاران و دیگر توده های زحمتکش مردم ایران بر سر

خانه کارگر در خیابان ابوریحان به سمت نماز

سرکوب اعتراضات کارگری ،نه تنها مفری برای

معیشت و پایان دادن به فقر و فالکت در حال شکل

جمعه که فاصله کوتاهی با هم دارند سازمان

گیری

سرمایه داری حاکم بر ایران نخواهد داشت بلکه

دادند و اسم آنرا راهپیمائی کارگران ایران به

وقوع دهها اعتصاب کارگری در جای جای کشور،

مناسبت روز جهانی کارگر نام نهادند.

تجمعات بی وقفه معلمان ،اعتراضات متحدانه پرستاران

اما شما هم طبقه ای هایمان باید بدانید که

و گسترش مبارزات کارگران از همراهی خانواده های

خواست میلیونها کارگر ایرانی در قطعنانه 7
تشکل مستقل کارگری ایران بیان شده است.
بدانید که این قطعنامه در تجمع کارگری

به تمکین واداشتن طبقه کارگر ایران به وضعیت

است.

کارگری در اعتراضات گرفته ،تا طومار نویسی و تجمع
در مقابل مجلس و وزارت کار و اعتراضات در صنایع
کلیدی همچون صنایع پتروشیمی و معادن و خودرو

ما کارگران و عموم مردم زحمتکش ایران را به
مصافی تعیین کننده با وضعیت موجود خواهد
کشاند و دیری نخواهد پائید که خشم در حال
فوران ما کارگران و مردم زحمتکش ایران از
اینهمه بی حقوقی ،سرکوب و استیصال و
درماندگی برای گذران زندگی ،زمین را بر زیر
پای عاملین و مسببین

ادامه در صفحه ٩

چنین وضعیتی داغ خواهد کرد .لذا ما امضا

این تشکلها بدون دخالت دولت و کارفرمایان هستیم.

کنندگان این قطعنامه با هشدار نسبت به تداوم

 -۴ما هرگونه سرکوب اعتراضات کارگری و مردمی،

سیاست تحمیل فقر و فالکت و تشدید کم سابقه

اعدامهای گسترده ،صدور احکام شنیع شالق و

سرکوب اعتراضات کارگری و اعالم انزجار از

زندانهای طویل المدت بر علیه کارگران معترض و

تداوم چنین سیاستهایی ،خواستهای خود را به شرح

تحمیل شرایط غیر انسانی بر فعالین کارگری دربند و

زیر اعالم و مصرانه بر تحقق آنها پای می فشاریم.

دیگر زندانیان را قویا محکوم میکنیم و خواهان توقف

 -۱ما با محکوم کردن تعیین حداقل مزد 7١2

فوری اعدامها ،لغو مجازات اعدام و شالق از قوانین

هزار تومانی که با خیمه شب بازی دولت،

قضائی کشور ،آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه

کارفرمایان ،نماینده های دست ساز کارگری و

کارگران و زندانیان سیاسی و توقف پیگردهای قضایی

فضا سازی ریاکارانه رسانه های رسمی و حکومتی

بر علیه آنان هستیم.

بر طبقه کارگر تحمیل شد ،مصرانه خواهان تجدید
نظر فوری در حداقل مزد مصوب و افزایش آن به
سه میلیون تومان بر اساس سبد هزینه ی مطابق با
استاندارد

های

زندگی

امروزی

هستیم.

 -۲ما با حمایت قاطعانه از اعتراضات بر حق و بی
وقفه معلمان و پرستاران ،یگانه راه حل پایان دادن
به ستم معیشتی موجود را اتحاد و یکپارچه گی
مبارزات عموم مردم زحمتکش ایران و بروز بیش
از پیش آن به مثابه یک جنبش اجتماعی و
سراسری میدانیم و خواهان تحقق فوری همه
مطالبات

معلمان

و

پرستاران

هستیم.

 -٣ما تالشهای دولت و خانه کارگر برای تحمیل
تشکلهای فرمایشی بر طبقه کارگر ایران را که از
باال و به شکل سازماندهی شده ای از طریق ایجاد
انجمنهای صنفی و اتحادیه های دست ساز به پیش

برده میشود قویا محکوم میکنیم و با فراخوان به
کارگران در محیطهای کار برای برپائی سندیکاها،
شوراها و تشکلهای مستقل کارگری ،خواهان پایان
دادن به هر گونه ممنوعیت و محدودیتی در ایجاد

کارگران هستیم.
 -٩ما گسترش روز افزون سوانح شغلی منجر به فوت و
جرح را ناشی از زیاده خواهی و سود جوئی
کارفرمایان و نتیجه سرکوب و پایمال شدن بدیهی
ترین حقوق انسانی و اجتماعی کارگران میدانیم و
خواهان اعمال فوری باالترین استانداردهای ایمنی در
محیطهای

هستیم.

کار

 -۱٠اخراج و بیکار سازی کارگران به هر بهانه ای

باید متوقف گردد و تمامی کسانی که بیکار شده و یا
به سن اشتغال رسیده اند باید تا زمان اشتغال به کار از

 -۵آزادی بی قید و شرط اعتصاب ،اعتراض،

بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی مطابق با

راهپیمائی ،تجمع ،اندیشه و بیان ،احزاب و مطبوعات

استانداردهای امروزی برخوردار شوند.

باید به عنوان حقوق مسلم و خدشه ناپذیر اجتماعی
کارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند

 -٦دستمزدهای معوقه کارگران باید فورا و بی هیچ
عذر و بهانه ای پرداخت و تاخیر در پرداخت مزد به
مثابه یک جرم قابل تعقیب قضائی به قانون تبدیل گردد
و خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت شود.

 -٦ما خواهان تامین امنیت شغلی ،بر چیده شدن
قراردادهای اسارت بار موقت و سفید امضا ،حذف

شرکتهای تامین نیروی انسانی و پیمانکاری ،قرار گرفتن
کلیه کارگران شاغل از کارگاههای کوچک تا
کارگران مناطق آزاد تحت پوشش کامل قانون کار و
اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی هستیم.

 -٨ما تصویب هر گونه قوانین ضد کارگری تحت هر
عنوان و مصوبه ای را قویا محکوم میکنیم و با تاکید بر
وجود مواد ضد کارگری در قانون کار موجود،
خواهان تغییر آن با دخالت نماینده های واقعی

 -۱۱کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان فورا لغو و
برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در
تمامی عرصه های زندگی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی و خانوادگی باید به رسمیت شناخته شود

 -۱۲ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از
یک زندگی مرفه و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری در
پرداخت مستمری و حقوق و مزایای بازنشستگان
هستیم و با تاکید بر اجرای بهداشت و درمان رایگان به
عنوان یکی از حقوق اساسی مردم ایران به مثابه یکی از
وظایف اصلی دولت ،خواهان باز پس گیری طرح
ادغام صندوق تامین اجتماعی در بیمه سالمت همگانی،
محاکمه علنی و فوری غارتگران این صندوق و سپردن
اختیار آن به دست نماینده های منتخب مجامع عمومی

کارگران شاغل و بازنشسته بدون هر گونه اعمال
نفوذی از سوی دولت و کارفرمایان هستیم.
 -۱٣هرگونه کار کودکان مطلقا باید لغو و آنان
می باید از تامین اجتماعی کامل ،امکانات
آموزشی رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگان جدا
از جنسیت ،موقعیت اقتصادی و اجتماعی
خانوادگی و وابستگی های ملی ،نژادی و مذهبی
برخوردار شوند.
 -۱٤ما خواهان رفع هرگونه تبعیض از کارگران
مهاجر افغانی و سایر ملیتها در ایران ،توقف فوری
اخراج آنان و اعطای حقوق شهروندی به این دسته
از هم طبقه
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ای

خود

های

هستیم.

 -۱۵ما با تاکید بر ماهیت استثمارگرایانه
نظام سرمایه داری در همه جای دنیا و

بمناسبت روز کارگر اطالعیه کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

اتحاد کارگران و معلمان برای حداقل دستمزد سه میلیونی

قدردانی از حمایت تمامی سازمانهای

بحران عمیق اقتصادی جهان سرمایه داری که از

بعضا خودکشی و خودسوزی می کنند .روز

کارگری جهان از مبارزات کارگران ایران،

سال  ٨002آغاز شده همچنان ادامه دارد .فساد

کارگر امسال با نارضایتی دهها میلیون کارگر از

پشتیبانی خود را از اعتراضات کارگری در

گسترده و ساختاری رژیم اسالمی در کنار

حداقل دستمزدهای یک چهارم خط فقر در هم

سرتاسر جهان اعالم میداریم و بر همبستگی

تحریمها ،تاثیرات مخرب بحران اقتصادی بر

تنیده است و تظاهرات معلمان در دهها شهر ایران

زندگی کارگران و زحمت کشان در ایران را صد

برای خواست ها ی شان و از جمله افزایش

 -۱۶ما با محکوم کردن جنگ و جنایت و

چندان کرده و جان دهها میلیون نفر را به لب

دستمزد ،زمینه را برای خیزش عمومی مزدبگیران

گسترش هر روزه آن در منطقه خاورمیانه،

رسانده است .چالش اقتصادی شیشه عمر رژیم

علیه یک زندگی فالکت بار فراهم آورده .با آنکه

پیش آمدن این وضعیت هولناک و عروج بی

اسالمی را هدف گرفته و خامنه ای و سپاه را وادار

حداقل حقوق معلمان بیشتر از کارگران است اما

سابقه جریانات تروریستی و سیاست وحشت

به تسلیم و قبول شرایط خفت بار قدرتهای جهانی

هنوز چند برابر کمتر از خط فقر سه میلیونی است

در مذاکرات اتمی کرده است .در شرایط کنونی

که خود نهادهای رژیم اسالمی تعیین کرده اند.

مبارزه اقتصادی کارگران در عین اینکه ظرفیت به

خواست حداقل دستمزد و حقوق سه میلیونی ،آن

میدان آوردن میلیونها کارگر را دارد حمله ای

خواست واحدی است که می تواند مبنای اتحاد

کارگران و مردم آزادیخواه در سرتاسر جهان

است به قلب و حیات رژیم اسالمی .مبارزه

اعتراضات کارگران و معلمان باشد .روز کارگر

برای اعتراض به جنگ و ویرانگری در منطقه

اقتصادی به ندرت چنین جایگاهی در مبارزه برای

امسال در شرایط تمرکز بر مبارزه برای اضافه

خاورمیانه ،خواهان توقف فوری آن هستیم

آزادی و علیه یک رژیم دیکتاتوری و سرکوبگر

دستمزد توسط کارگران و معلمان فرا میرسد و می

می یابد .روز کارگر در ایران با مبارزه برای

تواند به همکاری مشترک کارگران و معلمان در

برگزاری مراسم مستقل از دولت عجین است.

مبارزه برای اضافه حقوق و دستمزد عمال شکل

کارگران ایران آزاد نیستند تا روز کارگر را مطابق

بدهد و در دل همین مبارزه پایه های ایجاد

خواست خود برگزار کنند .در رژیم اسالمی،

تشکلهای کارگری بنا شود .مطالبه سه میلیونی

جنبش کارگری ایران همواره خواهان حق

دستمزد می تواند نارضایتی و مبارزات کارگران و

برگزاری تظاهرات مستقل از دولت و شوراهای

معلمان را در عرصه مبارزه برای اضافه دستمزد در

اسالمی بود .اکنون سالهاست که رژیم حتی به

هم ادغام کند و شرایط را برای سازمان یافتن یک

شوراهای اسالمی هم اجازه برگزاری تظاهرات در

مبارزه پیروزمند مهیا سازد.

بین المللی کارگران تاکید می کنیم.

آفرینی در کشورهای این منطقه را حاصل بن
بست مناسبات سرمایه داری در پاسخ به
نیازهای بشر امروز و سیاستهای ضد انسانی
دول غرب و منطقه میدانیم و با فراخوان به

 -۱۷اول ماه مه روز جهانی کارگر باید
تعطیل رسمی اعالم و هر گونه ممنوعیت و
محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی
گردد
اسامی تشکلها و نهادهای کارگری امضا

کننده قطعنامه به ترتیب حروف الفبا:
-۱اتحادیه

آزاد

کارگران

ایران

-2انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار
کرمانشاه
 -3سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه

روز کارگر نمی دهد .در جامعه آماده انفجار از

 -4سندیکای کارگران نقاش استان البرز

فساد ،فقر ،سرکوب و دستمزدهای خط مرگ،

کارگر

شوراهای اسالمی قدرت کنترل همان تظاهرات

 -٦کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد

فرمایشی را هم دیگر ندارند .هر تجمع و تظاهراتی

تشکلهای کارگری

بالقوه می تواند جرقه ای باشد به بشکه باروت

 -7کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگر

جامعه ای سر خورده و به فغان آمده از ظلم و ستم
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کانون

مدافعان

حقوق

که دستفروشان و کارگرانش از سر استیصال حتی

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران
سرنگون باد رژیم اسالمی
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی
کارگری
25آوریل 2015

اول ماه می و ناسیونالیسم ضد کارگران افغان در ایران

زلمی کاوه

تظاهرات روز اول ماه می درایران با پالکارد های

نژادی بر آن است .در تمام رژیم های فاشیستی

تا روزنامه نگار مزدور و همه آدمهای که وارث

ضد کارگران افغانی نشان می دهد که جامعه

برای تداوم قدرت از تمام ابزار مشروع و

تجربه آریاپرستی و نژاد باوری هستند مانند سلف

ایران بیشتر از جوامع دیگر از بیگانه ستیزی و

نامشروع برای تداوم سلط استفاده می شود.

نازی های خود همه مشکالت ناشی از بحرانها

نژادباوری متاثر و رنج می برد .طبقات واپس گرا

ایران که در بحران اقتصادی غرق است و هم

سرمایه داری که خود در آفرینش آن سهیم اند به

و حاکم درآن کشور توانسته اند سمت مبارزه را

ناتوانی اش را در حل معضالتش آشکارا می

گردن کارگران افغان و بیگانه می اندازند.

از عوامل اصلی وضعیت کنونی به سمت ضد

سازد ،به قربانی نیاز دارد .انداختن مشکالت

نقش رسانه ها و مقامات رژیم در تولید نژاد

کارگران و مهاجران افغان ،این بزرگترین نیروی

ناشی از بحران اقتصادی به گردن بیگانگان بویژه

باوری ضد افغان روز نامه جام جم آنالین

کاریکه مورد استثمار قرار می گیرد رهبری

اگر این بیگانگان را کار گران بی دفاع تشکیل

در مقاله بنام« :افغانها ،مهمانان ناخواسته استان

نمایند .خارجی ستیزی یک پدیده عام نیروهای

دهند که در منگنه درورژیم ارتجاعی گرفتارند،

کرمان» گزارشش را راجع به کارگران شهر

واپسگرا در دنیا معاصر است و رقم بزرگ از

برای رژیم کار ساده و دلپسند است .بنابراین

کاشان نوشته است می نویسد %٩0 :نیروی

شهروندان طبقه متوسط و کارگر را به دور خود

رژیم ایران از این امکانات تا کنون به نحو

کارخارجی را در شهر کاشان افاغنه اشغال کرده

است.

اند و  %١0آنها را چینی ها(.همان منبع) .یعنی

جمع نموده است.

احسن

استفاده

کرده

اینکه  %١00نیروی کار در شهر کاشان را خارجی

حمل پالکارد ضد کارگران متولد افغانستان در
تظاهرات روز جهانی کارگران که نماد از

ها

مبارزات جهانی کارگران جهان علیه استثمار و

همچنین ریس دادگستری شهر کرمان تالش می

بی عدالتی است نشان از بی عرضگی رهبران

کند تا مردم را علیه کارگران افغان تحریک

طبقه کارگر درایران را نیز به نمایش می گذارد و

نماید.

نشان می دهد که در میان طبقه کارگر ایران

«رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در

پتانسیل عظیمی ناسیونالیستی وجود دارد که

خصوص حضور افاغنه در استان کرمان بر لزوم

فریب تبلیغات و بیگانه ستیزی خورده اند و بجای

کاهش اعتماد بیمورد از سوی مردم به اتباع

حمله به دستگاه استثمار به هم طبقاتی های خود،
یعنی بی دفاع ترین و آسیب پذیر ترین نیرو ها ی
کار ارزان را مورد حمله قرار می دهند.
شعار های این تظاهرات وضعیت کنونی اعمال
فاشیستی و تبعیض بر علیه کارگران مهاجر
افغانستانی در ایران سیمای کریه و پراکتیک
فاشیستی و بیگانه ستیزی را هرچه بیشتر به نمایش
می گذارد .دولت ایران به گواهی اسناد و شواهد
از تبلیغات ضد خارجی و بیگانه ستیزی سود
جسته است .ماشین تبلیغاتی این رژیم بر توهم
آمیزی و پروپاگند و مغزشویی شهروندنان ایرانی
عمل کرده است .یکی از شاخص های
ایدئولوژیک این گونه تبلیغات بهره جوییی از
عنصر هویت ایرانی و پوشانیدن لباس ملیت و

نمونه های حوادث رسانه ی شده ی سالهای
اخیر :تجاوز وبه آتش کشیدن خانه و کاشانه
های خانواده افغان در شهر یزد ،ممنوعیت ورد
افغان ها در پارک تفریحی اصفهان ،ممنوعیت
عبور و مرور به شهر ها ،به بهانه های مختلف و
اتهامات بی بنیاد حقوقی ،بدون آنکه در این
متهمان دردادگاهی محکوم شده باشند ،نماد از
فعالیت ها وحرکت های نژادپرستانه و تبلیغات
بیگانه ستیزانه رژیم ایران بر علیه کارگران
مهاجر افغان است .دولت جمهوری اسالمی
ایران و رسانه های وابسته به آن عامل اصلی
تولید و باز تولید چنین حرکت های شد
کازگران افغانی و ترویج خارجی ستیزی در
ایران است .از مال تا آخوند مدرسه و از آیت اهلل

اشغال

بیگانه

کرده

تاکید

اند.

کرد.

حجتاالسالم علی توکلی موضوع حضور افاغنه
در کشور و استان کرمان را یکی از موضوعات
مهم و چالش برانگیز اجتماعی برشمرد و تاکید
کرد :بخشی از آسیبهای ناشی از حضور افاغنه،
به لحاظ اعتماد بیش از حد مردم به آنان است و
دستگاههای مختلف باید با راهکارهای مناسب
زمینه این اعتماد را در مردم کاهش دهند».
2خبرگزاری پارس در سایت خود در مورد پیوند
بدن ایرانی با افغان ها چنین می نویسد:
«موسس انجمن خیریه حضرت ابوالفضل (ع)
استان اصفهان گفت :طبق قانون پیوند اعضای هر
ایرانی به هموطن خود امکانپذیر است و پیوند از
یک

ایرانی

به

افاغنه

انجام

نمیشود.
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احمد دردشتی در نشست خبری که به مناسبت

میفروشند ،در صورت عدم رعایت این طرح،

دولت با پروژه ملی شدنش مرز های هویت

پیوند اعضای از مرگ مغزی برگزار شده بود،

پلمپ و جریمه خواهند شد .این ممنوعیت شامل

متعدد و کوچک را بر می دارد و حد و مرز های

اظهار داشت :در صورتی پیوند عضو از یک

اتوبوسها و اماکن عمومی نیز میشود.

جدید را تولید می کند .و برای این به متا فزیک

ایرانی به افاغنه ممکن است که هیچ ایرانی به

مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری فارس

ساختن تاریخ به یک دستگاه تابع و ایدئولوژی

آن عضو احتیاجی نداشته باشد که هنوز به

تصریح کرده که هر یک از شهروندان ایرانی برای

نیاز مند است .کار آمد ترین و مناسب ترین

چنین جایگاهی نرسیدیم ».روزنامه اعتماد به

اینکه مطمئن شوند اتباع غیرمجاز در میان آنها

ایدئولوژی در این عرصه ناسیو نالیسم است و

نقل از مسئول کمیته انتظامی ستاد تسهیالت

نیست ،میتوانند در اماکن عمومی ،صف نانواییها،

میتواند مرز های بی حد وحصر بسازد ،غیریت را

سفر این شهر نوشته است که« :حضور افغانها

اتوبوسها و دیگر وسایط نقلیه ،مشخصات هویتی

تولید کندو احساس خودی را به صورت تحفه

در روز طبیعت (سیزدهبهدر) در پارک

اتباع بیگانه را مطالبه و رویت کنند و اتباع بیگانه نیز

ای زیبای بسته بندی نموده در اختیار مردم خود

کوهستانی صفه در نزدیکی شهر اصفهان ممنوع

ملزم به همراه داشتن کارت و مجوز اقامت قانونی

قرار دهد .در این حصار ورود وحضور اغیار و

است و با همکاری نیرو های این کمیته ،پلیس

خود

ایران).

بیگانه را راهی نیست .جامعه پیشرو ،نیروهای

امنیت و اداره اماکن از ورود آنها جلوگیری

بیگانه ستیزی و نژادباوری را چه کسی تولید می کند؟

پیشتاز ،سوسیالیست ،کمونیست ،انارشیست و

میشود .احمدرضا شفیعی گفته است سالهای

تاریخن تولید عقاید نژاد باوری در ایران ناشی از دو

کارگران مترقی ایرانی و همه آزادگان مسئولیت

گذشته حضور پررنگ افاغنه در روز طبیعت در

دوره رشد ناسیو نالیسم در ایران است .آموزش و پرورش

بزرگی در مبارزه با این بیگانه ستیزی اجتماعی

این پارک کوهستانی ،برای خانوادهها «ایجاد
ناامنی» میکرده است» (روزنامه اعتماد.)١3:
منع فروش مواد غذایی و ارایه خدمات به اتباع
بیگانه در استان فارس به گزارش برخی
رسانههای داخلی ایران ،از روز دوشنبه 2 ،ژوییه

هستند(سایت

روزنامه

عصر

آریا گرایی و نژاد باورانه به شیوه دوران نازی ها که
تالش می شد تا ناسیونالیسم ایرانی به مثابه ایدیولوژی
پسا فیودالی جای مذهب و ارزشهای قرون وسطایی پر
کند .تالش دوم هویت گرایی اسالمی که در فردای
شکست آن عملن تبدیل به مخلوط از ناسیو نالیسم نژاد
باور و مذهبی تبدیل گردیده است .هویت در رژیم

 ،20١2طرح «ممنوعیت ارایه خدمات و مواد

جدید هم مسلمان است و هم نژاد باور و هم بر مذهب

غذایی به اتباع بیگانه غیرمجاز» در استان فارس

تکیه دارد ،هم بر هویت ایرانی عشق می ورزد ،هم بیگانه

است.

ستیز است و نژاد پرست .این معجون سالها است که

به گزارش ایرنا ،به نقل از غالمرضا غالمی،

دررسانه های رژیم مسلط در ایران حکم می راند .شما

مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری

به سایت های دولتی ایران در انترنت سر بزنید خواهید

فارس آمده است« :دلیل این اقدام جلوگیری از

دید که چه تبلیغات راسیستی و ضد انسانی را به گونه

به

اجرا

درآمده

شیوع بیماریهای واگیردار توسط اتباع
غیرمجاز است که هنگام ورود به ایران مراحل
قرنطینه

را

طی

نکردهاند».

آقای غالمی همچنین گفته است که کارفرمایان
و صاحبان حرفهها و مشاغل در استان فارس،

های مختلف علیه کارگران افغان به را ه انداخته اند.
کافی است که شما در گوگل اسم افاغنه را بنویسید و
متوجه خواهید شد که چه تبلیغات وسیعی برای منحرف
کردن افکار عمومی وجود دارد.
از پژوهشگر راسیست گرفته که برای دولت کار می
کنند و مقاله می نویسد و گزارش تهیه می کند تا استاد

برای دور ماندن از عواقب این طرح کافی است

دانشگاه داد و واویال سر می دهند که کارگران افغانی

که قبل از ارایه خدمات به اتباع بیگانه ،از

آینده جامعه ایران را در خطر انداخته اند و همه یک تنه

هویت آنها با مشاهده کارت هویت و مجوز

فریاد بلند کرده اند که هویت ملی ایران در خطر است.

کنند.

روزنامه های متعلق به رژیم اسالمی وجود بیکاری را

به گزارش روزنامه عصرمردم ،چاپ شیراز،

ناشی از حضور کارگران افغانی در ایران قلمداد کرده و

آقای غالمی در ادامه افزوده که نانواییها،

با صراحت اعالم می دارند که مشکالت بیکاری در

اقامت

قانونی،

اطمینان

حاصل

سوپرمارکتها و مراکزی که مواد غذایی

ایران ناشی از حضور کارگران افغان است.

شده در پیش رو دارند .نگذارید فاشیسم و
نژادباوری پرچم ما را در روز اول ما ه می بر ضد
ما به احتزاز درآورد.
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زنده باد همبستگی
جهانی طبقه کارگر!

متن مصاحبۀ بهنام قدیمی با تلویزیون به پیش پیرامون
قتل فجیع فرخنده درکابل

بهنام قدیمی

تلویزیون به پیش :درود رفیق بهنام گرامی

طریق مدیا و ویدیو های منتشر شده در یوتیوب،

اسالمی یعنی قتل فرخنده اشاره نموده است "این

خوش آمدید و ممنون که دعوت ما را

فیسبوک ،تیویتر وغیره معلومات وسیع در زمینه به

حادثۀ المناک و این توحّش ارتجاع اسالمی

پذیرفتید ،میشه لطفاً توضیح بدین که فرخنده

اتهام و چگونه گی قتل فرخنده دارند .

جامعه را شدیداً قطبی ساخته است در یک صف

چگونه ،به چه اتهامی و توسط چه کسانی به

آن چه که من خواهان اش استم قتل فرخنده باید

آن جنبش آزادی خواهانه و انسانی و در صف

قتل رسید؟

در کنار دیگر وحشی گری های اعضای این

مقابل آن ارتجاع و حامیان جهانی آن قرار دارد".

بهنام قدیمی :با درود بر شما و از طریق

خانواده یعنی داعش ،القاعده ،حزب اهلل،

جنبش آزادی خواهانۀ مردمی از کابل تا تالقان و

بوکوحرام ،سلفیسیت ها و دولت های اسالمی در

بدخشان و از هرات تا بلخ و سر پل و همه والیات

عربستان ،عراق ،سوریه ،بنگله دیش ،پاکستان،

افغانستان و در آنسوی مرز های کشور از سوید و

ایران ،نایجریه ،مصر و کشور های دیگر اسالمی

لوس انجلس تا کوبانی و دهلی و شهر های

به بحث گرفته شود برای اینکه در کشورهای اسالم

مختلف اروپا همه یک صدا به جهل و خرافات نه

زده سال ها است که تحت سیطره و قدرت دولت

گفتند و به خیابان ها ریختند ،خودسری ،محکمه

های اسالمی انسان های زیادی با قساوت باور

های صحرایی  ،عدم تعقیب و پرسش دولت های

نکردی به قتل می رسند و اکثریت این قربانیان

اسالمی را در مقابل این خود سری های اراذل و

زنان یعنی فرخنده ها است که بیش ترین و بی

اوباش مذهبی شدیدا تقبیح کردند و خواهان

شرمانه ترین جنایات علیه شان صورت می گیرد؛

شناسایی مجرمین ،محاکمه و تطبیق اشد مجازات

اگر تیشه به ریشه کوبیده نه شود و نقاب از رخ

به عامالن این جنایت وحشتناک شدند و از دولت

فاعالن اصلی این جنایات که پشت پرده اند و از

نه تنها که خواهان برکناری مقامات و اراکین

کابل تا تهران و بغداد و پاریس و لندن و واشنگتن

دولتی یی که به نحوی از این بربریت و وحشی

در تولید و باز تولید هر روزۀ این خشونت ها دست

گری تحت عناوین مقدسات دینی دفاع کرده اند

دارند و این وحشی گری های دینی را تحت نام

شدند بلکه خواهان محاکمۀ علنی این مقامات

پست مدرن ومالتیکلچریسم (کثرت گرایی

گردیدند .همچنان از دولت خواسته شد که دیگر

فرهنگی) تیوریزه می کنند ،بر نداریم و با قوت و

دکان های خرافات دینی را که زیر هر اسم و

یکپارچه گی تمام علیه اش قرار نگیریم نه تنها که

رسمی باز است بسته کند ،در اکثریت اکسیون ها

فرخنده آخرین انسان قربانی وحشت و بربریت

از دولت خواسته شد که جلو فرهنگ معافیت را

نخواهد بود بلکه هر روز قربان دیگری را با

بگیرد تا زمینۀ اجرایی هر عملی تحت عنوان

وحشت تمام تر از قتل فرخنده خواهد گرفت.

تطبیق عدالت از دست مردمان خود سر و تقدس

تلویزیون به پیش :در اعتراض به کشتن فرخنده

گرایان مذهبی به قانون و ارگان های ذیصالح

شما به همه بیننده های گرامی تلویزیون به
پیش و سپاس گزار از رفقا ی تلویزیون به
پیش که مرا به این مصاحبه دعوت کردند .
خوب ظاهراً همان گونه که شما نیز در
جریان قرار دارید فرخنده دو روز قبل از سال
جدید آفتابی یعنی در بیست و هشتم
حوت/اسفند ماه سال  ١3٩3توسط اراذل و
اوباش اسالمی ،آدم کش و به شدت ضد زن
به تحریک و انگیزۀ یک آخوند در مرکزی
ترین موقعیت کابل به نام شاه دوشمشیره در
نزدیکی دو پاسگاه پلیس و چند صد متری
فرماندهی امنیه کابل و کمتر از دو کیلو متری
مقام ریاست جمهوری به اتهام سوزاندن قرآن
به شنیع ترین شکل و با توحّش باور نکردنی
که یک باره جهان را به همه بشریت مترقی
خاکستری کرد به قتل رسید و سپس جسد بی
جان اش در محضر پلیس و شهروندان تماشا
بین طعمۀ حریق شد.
من از این بیش نمی خواهم در مورد چگونه
گی شکنجۀ علنی فرخنده توسط اوباش و
اراذل اسالمی که دست آورد حکومت های
اسالمی مجاهدین ،طالبان و حکومت اسالمی

مردم چه واکنشی نشان دادند؟ خواست مردم

بعد یازدهم سپتامبر است و این اسالم زده ها

معترض چه بود؟

یی که هنوز هم پشت شان به پارلمان ،قوۀ

بهنام

قضاییه و حکومت اسالمی افغانستان تکیه

سوسیالیست های کارگری افغانستان به درستی در

دارد صحبت کنم چون بیننده های محترم از

اعالمیۀ خود در مورد جنایت هولناک ارتجاع

قدیمی:

دقیقاً آنچه که سازمان

قانونی برگردد .باز داشت  47نفر از فاعالن این
حادثه ،برکناری سمین حسن زاده از معینیت
وزارت اطالعات و فرهنگ ،عذر خواهی آخوند
ایاز نیازی ،نام گذاری جاده شاه دوشمشیره به نام
فرخنده و خود ایجاد کمیسیون

ادامه
در صفحه ١4

حقیقت یاب همه از دست آورد ها و پا فشاری

حقنه میشود ،زنده گى کنند .عروج و پیشتازى

دینامیسم اش را در نیرومندى حاکمیت مذهبى و

های این اعتراضات است که به هیچ وجه

زنان و انزجار شان از زن ستیزى هاى متنوع در

چاق ساختن بازار وسیع خرافات مذهبى و بالتبع آن

بسنده نیست ،همین حاال هم اگر اعتراض ها

افغانستان خود فصل و باب جدید از ایستاده گى

روحیۀ ضد زن و یا احترامِ تنها به زنِ سنتى افغان را،

فروکش کند و مردم معترض دست از فشار بر

را نشان میدهد که محصول همین اعتراض ها

در آن اشکارا مى بینیم.

حکومت بکشند دولت تمام خشونت ساختاری

است و ما نخواهیم گذاشت تا این اعتراضات

اگرواقعبینانه به تاریخ این جنایات نگاه کنیم ،از

اش را می خواهد با همین چند حرکت

فروکش کند.

همان انارشى مجاهدینى گرفته تا شالق زدنِ زن در

سمبولیک که انجام داده است نقطه پایان

تلویزیون به پیش :علل این قتل فجیع

مالء عام تا سنگسار هاى وحشیانه ،أسید پاشى ها،

گذارد .همین دو روز قبل در جلسۀ رسمی
پارلمان در محضر مدیای داخلی و بین المللی
وکالی پارلمان خود اعتراف کردند که عده
یی از وکال رسماً به وزیر داخله اخطار داده اند
که اگر چند افسر پلیس که به خاطر قتل
فرخنده تحت تحقیق اند رها نگردند و دوباره
به وظایف شان ادامه ندهند ،وزیر کشور باید
در پارلمان به استیضاح خواسته شود و در
استیضاح رای عدم اعتماد برایش خواهند داد.
خوب ،سوای از خواست ها و تنوع اعتراض
ها ،جنبش مردمی و آزاد ی خواهانه نفرت
عمیق خود را أساسا از سلطهُ حاکمیت هاى
ارتجاعى مذهبى و قومى به بیرون ریختند .این
اعتراض ها با وجود تنوع جنبشى اش یک
اتحاد فکرى را دنبال میکرد و میکند وآن
اینکه که مردم میخواهند به شیوهُ غیر از آن
چیزیکه فعال وجود دارد و با مذهب وسنت

چیست؟ و برای جلوگیری از تکرار آن چه باید
کرد؟
بهنام قدیمی :من فکر می کنم کنه مسأله در
پاسخ به این پرسش نهفته است پاسخ و خم شدن
جدی به هر دو بخش این پرسش نشان دهندۀ
خواست های رادیکال جنبش اعتراضی خواهد
بود و جایگاه اجتماعی و دیدگاه نظری معترضان
را نشان خواهد داد؛ این فاجعه امتداد طبیعى
تربیت انارشى مجاهدینى اسالمی از همان جنگ
بیش از سه دهۀ کشور را به نمایش میگذارد که
با امارت اسالمى طالبان به اوج بربریتِ ضد زن و
امحاى تمامى شخصیت وموجودیت زن افغان
رسید .حاکمیت بیش از یک دهۀ حامد کرزی و
امریکایى در افغانستان نیز به نحو معینى نه تنها آن
میراث بدوى را ریشه کن نکرد بلکه در سیما و
محتواى جدید به نوعى آنرا قالب داد که

زنده سوزاندن ها وغیره همه وهمه پراتیکی است که
براى تولید و نهادینه ساختن فرهنگ کهن و جامعۀ
مذهبى و روحیۀ زن ستیزى به کار گرفته شده است.
از دیگر عوامل این قتل میتوان از حاکمیت پوشالى
کنونى نیز نام بُرد .حاکمیتى که به هیچ یک از
قوانین نافذۀ خود متعهد نیست .قدرت انطباق قوانین
نافذۀ خود را هم ندارد .بى عُرضه است .فاسد است.
تجمع جنگساالران سه دهه جنگ است از سیاف و
معلم عطا گرفته تا معاون اول رئیس جمهور رئیس
اجراییه با هر دو معاون و تا اکثریت کسانی که در
نهاد های دولتی در راس اند جانیان سه ده جنگ در
افغانستان است به این لحاظ خود ممثل بى قانونى
است .خود محصول فساد ویک تو لدِ تقلبى است.
اعتبار مشروع سیاسی ندارد .شدیدا سنت پرور و
خرافه پرست است .در چنین حاکمیتى فرا قانونى
عمل کردن گروه ها وآحاد جامعه بخشى از طبیعت
و روند زندهگى آن جامعه است چون فرهنگ
معافیت در تمام سکتور های آن شائع است و بناءً
کسى به آن وقعى نمی گذارد .هر روز در سراسر
این سرزمین تحت این حکومت اسالمی از منابر
مسجد گرفته تا بلندگو های دانشگاه ها و نصاب
آموزش و پرورش در خدمت خرافه پرست هاست
که خشونت را تبلیغ و ترویج می کند همین آخوند
ایاز که قتل فرخنده را تاییدکرد با وجود آنکه بعد از
راندن اش از سر مقبره فرخنده توسط انسان های
آگاه و مترقی معذرت خواهی و ابراز ندامت کرد
هنوز هم همه روزه از طریق بلندگو بزرگترین مسجد
کابل یعنی مسجد وزیر محمد اکبر خان در قلب
کابل جمعی

ادامه در صفحه ١5

از جوانان را شست وشوی مغزی می کند و

سیستم قضایی و سیستم های اداری در چوکات

شب ها در رادیو تلویزیون ملی افغانستان که

آموزه های اخالقی از بین نرود ،بی مذهبی و

یگانه رسانۀ رسمی دولت افغانستان است زن

مذهب داری به عنوان امر خصوصی بدل نگردد،

ستیزی ،سنگسار ،قتل و دیگر وحشیگری های

نقد مذهب و دین رواج پیدا نکند و آزادی کامل

دینی را ترویج میکند.

در این زمینه قید قانون نگردد ،آزادی بی قید و

و اما در مورد جلوگیری از تکرار آن باید

شرط بیان و عقیده رونق پیدا نکند ،حق بی قید و

بگویم که تا زمانی که حکومت های سرمایه

شرط طالق و جدایی برای مرد و زن عمومی

داری در پوشش اسالم سیاسی که وصف اش

نگردد  ،و در کل این سیستم با سران و دست اندر

را بیان کردم سر پا است و هر روز با فشار و

کاران اش به زیر کشیده نشود ولغو مالکیت

ظلم از گردۀ مردم سوار ی می کشد ،ال اقل

خصوصی و برده گی مزدی پایان نیابد بازهم در

کـارگـری برای آزادی،

من چندان پتانسیل برای جلوگیری و عدم

بر همین پاشنه خواهد چرخید.

تکرار آن در چنین حکومت ها نمی بینیم چرا

برای رسیدن به این خواست ها که راه کار های

بـرابـری و سوسیـالیسم

که فساد ،تقلب ،خرافه پرستی خشونت و

جلوگیری از وحشی گری های مذهبیون افراطی

فرهنگ معافیت جزئی از ساختار این نظام ها

است مبارزات منظم جنبش آزادیخواهانۀ

است ،برای جلوگیری از این گونه وحشی

سوسیالیستى ،ادامهُ تعرض روشنگرى جامعۀ کارگر

گری ها باید این جمعی را که بر گرده های

و زنان در برابر تاریک اندیشى مذهبى  ،تقویت و

مردم سوار اند و اکثریت شان جانی اند و در

ایجاد راه هاى جدید وتازه براى کار مشترک

جنایت علیه بشریت دست داردند از جامعه

سوسیالیستى در راستاى جنبش برابرى طالبانۀ زنان

زدود و به زباله دان تاریخ ریخته شوند .برای

ومردان با سائر جریانات چپى چه در افغانستان

تحقق آرمان سوسیالیسم به

این کار قتل فرخنده آژیریست که برای

وخارج از آن .در اهتزاز داشتن پرچم اعتراض

براندازی این سیستم پوسیده توسط خود این

همین فاجعهُ قتل "فرخنده" و به فراموشى نسپردن

آن بپیونـدیـد!

حکومت به صدا در آمده است .همۀ بشریت

آن توسط مبارزات و گرفتن بلندگوی جامعه از

مترقی باید این صدا را نگذارند که خفه شود و

دست خرافه پرستان وعدیده اقدامات دیگر میتواند

با پلتفارم مشخص و اساسی دور خواست های

در جلوگیرى از تکرار چنین فجایع کارکرد داشته

زیر جمع شوند و نه گذارند که این خیزش

باشد .بدین اساس از تمام اعتراض کننده ها و انسان

مردمی در نطفه خنثی شود چون همه میدانند

های آگاه خواهانیم که در صف مبارزه علیه خرافه

تا زمانیکه کل قوانین ضد زن و آپارتاید

پرستی و جهل بپا خیزند و تا به دست آوردن یک

افغانستان بازدید نموده و

جنسی در حقوق اساسی و قوانین کشوراز بین

اجتماع عاری از بردهگی مزدی ،مالکیت خصوصی

نرود و برابری کامل مرد و زن اعالن نگردد،

 ،برده گی جنسی ،خشونت ساختاری در قد و قیافه

آنها را به رفقـا و دوستان

جدایی کامل مذهب از دولت صورت نگیرد

قوم گرایی ،زبان گرایی ،سمت گرایی و فرهنگ

یعنی دست مذهب از آموزش و پرورش

پرستی پرچم این مبارزات را نماینده گی کنند .

سـازمان سوسیـالیستهای

مـبارزه می کند ،بـرای
تقویت صف آزادی خواهی
و بـرابـری طلبی و برای

از سایت های سـازمان
سوسـیالیستهای کارگری

تان معرفی نمائید!
www.workersocialist.org
https://www.facebook.com/
workersocialism
www.asrejadid.org

از منابع خارجی تمویل میگردد .بیکارى سیر

افغانستان و بدون تشکل سیاسى و سازمانیابی کارگران و

صعودى اش را مى پیماید .با گذشت هر روز و

مهمتر از آن بدون شناخت درست و اساسى از دشمن

به دلیل فقر گسترده و نبود زمینۀ کار و امرار

طبقاتى کارگران این وضیعت همچنان ادامه خواهد

معاش میلیونها انسان به کام نابودی و نیستی فرو
می روند .اما در مقابل به دلیل غارت ،چپاول و
سلطه و اقتدار سیاسی ،بر ثروت نجومی یک
قشر قلیلی از زورمندان و چپاولگران مفتخوار
افزوده میشود .بورژوازى نوپاى افغانستان که

زخود بیگانه گی

یافت .صف مستقل و رزمندۀ کارگران در افغانستان

خیل مظلومان حکایت میکنند

بدون درک و خود آگاهى از علل محکومیت شان در

از ستمکاران شکایت میکنند

نظام موجود و مناسبات کاپیتالیستی میسر نیست .بدون

تاکه در میدان رزم زنده گی

پرچم سوسیالیستى و تعرض کارگرى در افغانستان،
زحمتکشان افغانستان پیوسته قربانى حاکمیت ارتجاع و
سرمایه خواهند بود.

شد نهادینه به انسان بنده گی
برده دارومالک و فابریکه دار

در وجود ارتجاع قومی و مذهبی در قدرت

روز کارگر امسال در سراسرجهان می بایست روز عزم

سیاسى نمایندهگی میشود ،طبقۀ کارگر و

حق رُبا شد زورمند نقدینه دار

ضد سرمایه داری در ایجاد برداشتن موانع فرا طبقاتی

تمام مزدبگیران و اقشار زحمتکش جامعه از

منجمله مذهب و نژاد و ملیت و انسجام بخشیدن به اتحاد

گشته دنیا شام پیدایش به او

زن و مرد را زیر فشار و ستم مضاعف

طبقاتی کارگران باشد .دولت های سرمایه داری با

نگهداشته است که پیامد جدی آن ایجاد

استفاده از تفاوت های کاذب و غیرطبقاتی در میان

در حریم تنگ غم گنجیده است

شکاف و فاصلۀ گسترده و عمیق طبقاتی در

کارگران و دامن زدن به آنها بیشترین جنگ های فرقه

در سریر درد سر خسپیده است

گسترۀ جامعه می باشد.

ای مذهبی  ،ناسیونالیستی و نژاد پرستی را در قرن بیست
و یکم براه انداخته اند .با ظهور بحران اقتصادی و

رفته خواب از چشم و آسایش ازو

ناله اش پر کرده جوف آسمان
شکوه ها دارد زدست دشمنان

اعتصاب و اعتراضات هر روزۀ بیکاران و مزد

سیاسی حاضر در جهان ،ایدئولوژی"پایان تاریخ و پایان

بیگیران در گوشه و کنار افغانستان از جمله

مبارزه طبقاتی" برای سرمایه داری بسر آمده است.

غم أنیس دیدۀ گریان او

اعتراض پیشه وران در والیت هرات و اخیراً

شرایط عینی اجتماعی در جهان بار دیگر خاطرنشان

تعطیلی شهر کابل در اثر اعتراض به سیاست

میسازد که ادامه حاکمیت نظام گندیده سرمایه داری

غم قرین ذهن سرگردان او

مالیاتی دولت و افزایش سرسام آور آن ،اولین
امواج خشم و اعتراض کارگرى و نارضایتى
آشکار در برابر "دولت وحدت ملى" و
سیاستهای ارتجاعی آن بود .در عین حال
تداوم وضعیت کنونی فرار هر روزۀ نیروی

تنها بر پایه بربریت غیر انسانی میسر است .سوسیالیسم
نوید زندگی اجتماعی انسانهادر قرن بیست و یک تنها بر

خود به زندان زخود بیگانه گی
دشمنش فرمانده ویرانه گی

پایه اتحاد طبقاتی کارگران ودر مسیر مبارزه طبقاتی

این نظام سود جو و سود کیش

مقدور و می تواند ساخته شود .روز کارگر امسال در هر

کرده اورا دنگ و بیگانه زخویش

جا که هستیم با توجه به ویژه گی های آنجا این امر را
می بایست تقویت کنیم چرا که ،روز اول ماه مه

جوان را در پی دارد که برای تأمین زنده-

وهمبستگی بین المللی کارگران در چنین مسیری به

گی بهتر و امرار معاش ناگزیر راهی بازار کار

تاریخ تحوالت بشری گره خورده است.

کشورهای همجوار و حوزۀ خلیج می شوند و

آنچه ما را در مبارزه بر علیه سرمایه

در شرایط بردهوار و غیر انسانى از جمله در

داری جهانی قوی ترمی کند اتحاد

ایران و پاکستان تن به شاق ترین کارها و مزد

طبقاتی بین المللی است!

ناچیز میدهند .این در حالی است که این

تا نگردد واقف ازاسرار کار
نامهایی داده اند او را به بار
نام مذهب نام میهن نام رنگ
نام مَرد و نامِ زن با نام و ننگ
تا نگردد تودۀ کاریگران
واقف از نیروی خود با دیگرن

کارگران نه تنها از هیچگونه حق شهروندی

سازمان سوسیالیست های کارگری ـ

تا نکوبد طبل رستاخیز را

برخوردار نیستند بلکه مورد بیشترین آزار و

افغانستان

تا نخواهد توده حق خویش را

کانون سوسیالیست های کارگری

وضع موجوده دگرگون کی شود

اذیت و تحقیر نژاد پرستانه و فاشیستی نیز قرار
میگیرند .جا دارد تا به مناسبت این روز
تاریخى یکبار دیگر اعالم بداریم که
بدون آگاهسازى کارگران و زحمتکشان در

غول سرمایه جگرخون کی شود
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های اروپایی خود یک پای اصلی آن بوده اند ،

ارزی و در حالی که بیشترین در آمدش از

کارگران و معلمان و دیگر فعالین اجتماعی دربند

در دریای مدیترانه غرق شده اند .دولت های

فروش نفت به بازار جهانی است ،چیزی جز

رساتر کنیم.

اتحادیه اروپا ریاکارانه با توجیه سیاست های

تعمیق بحران اقتصادی نخواهد بود .در کنار

در افغانستان هفت ماه پس از مهندسی "دولت

ضد انسانی خود ،مسبب قربانی شدن انسانها را

تامین دائمی بودجه گروههای ارتجاعی در

وحدت ملی" و با وجود تقسیم قدرت میان دو

در خارج از مرزهای خود و به تنها در یک

منطقه از سوی رژیم و دزدی و اختالس و

جناح رقیب که طی آن اشرف غنی احمدزی به

مشت قاچاقچی خالصه می کنند.

فسادمالی آشکار و پنهان در دستگاه حاکمیت،

عنوان رئیس جمهور و عبداهلل عبداهلل در هیئت

اکنون طرح های مالیاتی ،قطع یارانه ها و

"نخست وزیر" به مسند قدرت کشیده شدند ،هنوز

تغییرات در سیستم بانکی در جهت ترمیم

کوچکترین ثبات سیاسی حاصل نشده است.

اقتصادی در دستور کار رژیم قرار گرفته است.

جنگ قدرت بر بنیاد تعلق اتنیکی و تباری از

در چنین وضعیتی فقر و فالکت و تیره روزی بر

یکجانب و ناتوانی سران حاکمیت کنونى در

زندگی اکثریت جامعه سایه افکنده است.

شکل دادن به ساختارهای سیاسی از جمله تعیین

میلیونها بیکار در ایران فاقد کمترین امنیت

کابینه از جانب دیگر ،بى ثباتى هاى

زیستی هستند و درآمد کارگران شاغل و سایر

عظیم اقتصادی و سیاسی حاکم در جامعه

مزدبگیران قادر به تأمین ابتدایی ترین نیازهای

بخصوص در میان زحمتکشان و طبقۀ کارگر

آنها نیست و دستمزد آنان حداقل تا یک چهارم

افغانستان را تشدید کرده است .این بی ثباتی

زیر خط فقر قرار دارد .اعتراضات اجتماعی

سیاسی و اقتصادی مزید بر علت شده و عرصۀ

سرکوب و فعالین این حرکت ها دستگیر و

زندهگى اکثریت قریب به اتفاق جامعه را بیشتر از

زندانی میشوند .در کنار افزایش بی سابقه رواج

قبل تنگ و تار ساخته است .خالء سیاسى ،تعارض

فحشا ،اعتیاد ،کارتن خوابان وغیره میزان

و تقابل و عجز و ناتوانی حاکمیت کنونی و حامیان

اعدامها طی یکسال گذشته رو به افزایش بوده

جهانی شان سبب گردیده تا جنگ و ناامنی نه تنها

است .در چنان شرایطی هراس رژیم اسالمی در

تشدید شود بلکه آتش آن در ابعاد وسیعتر

ایران و حامیان امپریالیستی اش قبل از هر چیز از

گسترش پیدا کند .طبقۀ کارگر و اقشار زحمتکش

بروز جنبش اعتراضی است که در صورت

دیگر جزء اولین قربانیان بربریت جاری اند .مضاف

سازمان یافتن میتواند روند سرمایه در ایران را

بر آن با قدر قدرت شدن هرچه بیشتر نیروهای

در ایران بحران اقتصادی یک بحران فراگیر

مختل کند.

ارتجاعی ارعاب و تحمیق در اشکال متنوعی

است و شرایط عینی با بحران سیاسی در

اعتراضات کارگری به وضعیت معیشتی شان

افزایش یافته است .بیکاری ،فقر و عدم تامین

حاکمیت اسالمی و اعتراضات اجتماعی از پایین

بطرز بی سابقه ای افزایش یافته و اکنون معلمان

اجتماعى مردم ،بخصوص نسل جوان ،و فساد و

در هم تنیده است .توافق جناح های رژیم با

و پرستاران نیز به صف آنها پیوسته اند .آنچه می

ارتشاء و سرانجام یأس و سر خوردهگی همه آن

روی کارآمدن دولت روحانی هم تاکنون

تواند سد استبداد و سرکوب را در هم شکند،

عواملی اند که زمینه های اضمحالل و فروپاشی

نتوانسته بحران حکومتی را کاهش دهد .تالش

تشکل و هماهنگی بین بخش های مختلف

اجتماعی و تداوم حاکمیت ارتجاعی و سلطۀ بال

های سیاسی روحانی ـ ظریف در نشست های

جنبش های اعتراضی و سازمان دادن به حرکتی

منازع آن را ضمانت می نماید.

متمادی توافق با گروه  5به اضافه یک و نتیجتا

واحد و سراسری است و روزکارگر امسال می

دولت ارتجاعى به رهبری غنى و عبداهلل که خود

در لوزان در واقع تمکین به امریکا و دولت های

تواند نوید آغاز چنین چشم اندازی باشد .روز

محصول دخالت مستقیم امپریالیسم امریکا در

اروپایی در جهت رفع تحریمهای اقتصادی بوده

کارگر امسال هر جا که هستیم صدای متحد

افغانستان است ،کوچکترین توجهى به وضعیت

است .در کنار تحریمها اکنون کاهش قیمت

خود را برای افزایش دستمزدها و حق معیشت،

کار و کارگر ندارد .هم اکنون نیز معاشات ماهانۀ

نفت در بازار جهانی برای ایران ،بدون ذخایر

در آزادی تشکل های محیط کار ،در آزادی

عملکرد دولت های امپریالیستی در کشورهای
خاورمیانه و عربی با سرکوب جنبش های
اعتراضی و تشدید رقابت های درونی ،فضا را
برای عروج گرایشات ارتجاعی فاشیستی و
مذهبی امثال

بوکوحرام ،النصر ،القاعده،

داعش ،حزب اهلل و حماس فراهم کرده و هستی
انسانها را در معرض نابودی و تاختوتاز قرار
داده است .این نیروها با در اختیار داشتن
امکانات مالی و نظامی و بسیج ارتجاعی و با
حمایت دولت های سرمایه داری منطقه منجمله
ایران  ،ترکیه ،عربستان و اسرائیل در مقابل
اعتراضات و جنبش های اعتراضی ضدسرمایه
داری بیشترین ظرفیت ضد بشری خودرا بکار
گرفته اند .درچنین فضایی استقامت کوبانی در
مقابل داعش و ارتجاع منطقه زبان گویای
جنبشی آزادیخواهانه بود که حمایت و
همبستگی جهانی را بخود جلب کرد.

کارمندان دولت
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زنده باد اول ماه مه

نوید همبستگی بین المللی کارگران علیه نظام سرمایه داری
اول مه روزی تاریخی است که در آن افقی
روشن بر مبارزه ما کارگران گشوده شد .امسال
نیز در این روز ،همبستگی طبقاتی خود بر علیه
نظام استثمارگرانه سرمایه داری را در سراسرجهان
به نمایش در میآوریم  .بگذار در این روز با
دست های پرتوان خود چرخ تولید را از کار
بیاندازیم  ،سنگفرش خیابانها را زیر پاهای خود به
لرزه درآوریم و با سر دادن سرود انترناسیونال ،
عزم خود در اتحاد طبقاتی بر علیه سرمایه داری
را استوارتر کنیم!
اول مه  20١5فرا رسید .در سراسرجهان بحران
اقتصادی سرمایهداری فروکش نکرده است
وکماکان عوارض فاجعه بار آن بر شانه های ما
سنگینی میکند .سرمایه داری توسط دولت ،
قوانین  ،مجالس و انواع ارگانهایش بحران ذاتی و
ساختاری خود را جز با چنگ انداختن به ابتدایی
ترین حقوق اجتماعی ما  ،جنگ  ،سازمان دادن
انواع دستجات ارتجاعی و به عقب راندن ابتدایی
ترین نیازهای انسانی ،نمی تواند از سر باز کند.
بحران سرمایه داری نه تنها با حمله به
دستاوردهای تاریخی ما در کاهش خدمات
اجتماعی همراه است  ،به اروپا نگاه کنیم ،در عین
حال انسانها در آن قربانی رقابت های درونی

سرمایه داری خواهند بود  ،نمونه برجسته آن را
در اکرائین در نقطه تالقی رقابت های دولت ها و
کارتل های سرمایه داری امریکا  ،اروپا و روسیه،
بر سر هژمونی موقعیت استراتژیکی منطقه  ،نفت
و گاز و خطوط ارتباطی و ناتو مالحظه می کنیم.
این رقابت ها بر سر بهره بردن از سهم بیشتر در
ارزش اضافه تولید شده توسط ما کارگران است.
افزایش فن آوری استخراج نفت در امریکا
وکاهش قیمت آن در بازار جهانی  ،به موقعیت
امریکا در بحران جهانی کمی بهبود بخشید و با
موقعیت حاصل از آن بالفاصله به هژمونی سیاسی
اش در جهان ترمیم بخشید .با وجود کاهش
قیمت نفت در بازار جهانی تغییری چندانی در
بحران اروپا(به جز انگلیس و تا حدودی آلمان)
و چین حاصل نشد و روسیه در وضعیت بمراتب
بدتری قرار گرفت .بحران کنونی که در تاریخ
سرمایه داری بی سابقه بوده است از سیکل
بحرانهای دوره ای گذشته و بحرانی ساختاری
است .سرمایه داری از تمامی ظرفیت هایش
استفاده کرده و بیکاری در آن نیز ساختاری شده
است و تنها در اروپا رسما حدود  ١2درصد از
افراد آماده به کار را تشکیل می دهد .بحران
بدهی ها که از پنج سال گذشته حوزه واحد پولی

ایرو را در برگرفته بود در بحران سیاسی یونان به
انتخابات زود رس و سقوط دولت ترویکا (سه
نهاد صندوق بین المللی پول  ،بانک مرکزی
اروپاواتحادیه اروپا)انجامید .در تقابل گرایشات
سیاسی و توازن قوا یونان به چپ و علیه ریاضت
اقتصادی چرخید .اما پروسه تقابل با ریاضت
اقتصادی در یونان با وجود دولت چپ گرا هنوز
باز است و بدون متحد شدن طبقه کارگر در یونان
و دخالت سیاسی در جامعه  ،ایجاد خأل در این
پروسه میتواند به عروج گرایشات راست افراطی
و فاشیستی در یونان و نیز اروپا بیانجامد .تنها
تالش طبقه کارگر در یونان و همبستگی کارگرا
ن اروپایی با آن می تواند سیاست های سرمایه
داری اروپا و انواع گرایشات راست و فاشیستی را
به عقب براند .سیاست های نژاد پرستانه با بحران
حاضر و در نتیجه عملکرد دولت های سرمایه
داری خود را در اشکال مختلف در اروپا به
نمایش گذاشته است و منجمله زیر شعار
"اروپایی های میهن پرست علیه اسالمی سازی
غرب" به تحرک پرداخته اند .در پناه سیاست
های ضد پناهنده گی اتحادیه اروپا در چند سال
اخیر  ،هزاران نفر از فراریان جنگ و نا امنی در
کشورهای خاورمیانه و عربی ،که همین دولت
ادامه در صفحه ١7

