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صدای انترناسيوناليستی
مقدمه
احزاب خارجی ستيز يکی پس از ديگری وارد پارلمانھای اروپا می شوند .در حال حاضر در
پارلمانھای کشورھای اطريش  ،ھلند  ،دانمارک  ،بلژيک  ،سوئد  ،ايتاليا ...حضور دارند و در ديگر
کشورھا مثل بريتانيا  ،فرانسه و آلمان نيز در حال پيشروی ھستند.
اخراج پناھندگان افغانی و تصويب ضد انسانی ترين قوانين عليه کارگران "افغانی تبار" به بخشی از
روتين دولت ايران تبديل شده است .فرانسه به شکل دسته جمعی کولی ھا را اخراج ميکند .يونان
پناھندگان را بطور سيستماتيک مورد آزار و اذيت و شکنجه قرار ميدھد .گارد ساحلی قايق ھای آنان
را واژگون می سازد برايشان اعدام ساختگی ترتيب ميدھد و يا با دادن شوک الکتريکی پناھندگان را
اذيت ميکند .ايتاليا پناھندگانی را که جانشان را کف دستشان گذاشته و با کشتی خودشان را به ايتاليا
می رسانند اخراج ميکند  ،پناھندگانی که دھھا تن جانشان را در راه از دست داده اند  ،حزب ليگا
نورد که در دولت برلوسکونی چھار کرسی دارد پناھندگان بدون مدرک  ،کولی ھا و کسانی که به
آنان کمک کنند را مجرم می شناسد .در سوئد »مرد ليزری« سعی ميکرد جامعه را از وجود
خارجيان پاکسازی کند و در طول يکسال گذشته بسوی خارجيان تيراندازی ميکرده که موجب کشته
شدن حداقل يک نفر و زخمی شدن پنج نفر شده است [١].در ترکيه پليس به شکل دسته جمعی
پناھجويان را قتل عام می کند و در گور دسته جمعی دفن می کند [٢].در انگلستان  ...در آلمان ...
تمامی دولتھا در تقاليند تا تمدن و مدنيت خود را از گزند اين انسانھای اھريمنی محفوظ بدارند.
"طبقه ای که وسائل توليد مادی را در اختيار دارد  ،در نتيجه وسائل توليد ذھنی را نيز تحت کنترل
خواھد داشت  ،بنحوی که افکار آنھا که فاقد وسائل توليد ذھنی ھستند در کل تابع آن است ... .لذا
بعنوان متفکران  ،بعنوان توليد کنندگان افکار نيز حکومت می کنند و توليد و توزيع انديشه ھای
عصر خويش را تنظيم می نمايند :بدينسان افکار آنان افکار حاکم آن دوران نيز است [٣]".روزنامه
فاينانشيال تايمز در تحقيقاتی که بين  ١٨تا  ٢۵آگوست  ٢٠١٠انجام داده  ،بخشی از آن بقرار زير
است.
نيمی از مردم فرانسه معتقدند که مھاجرت مضرّ ات اقتصادی برای جامعۀ فرانسه دارد ۵٧ .درصد
آلمانيھا معتقدند که در سايۀ مھاجرت نظام آموزشی آسيب ديده است .دو سوم اسپانيائی ھا فکر
ميکنند که پيدا کردن شغل بدليل مھاجرت سخت تر شده است ۶۴ .درصد انگليسی ھا ادعا می کنند
که چنين سطحی از مھاجرت کشورشان را به جای بدتری برای زندگی کردن تبديل می کند.

عروج نظريه ھای نژادی
نظريه ھای نژادی آدولف ھيتلر در مورد يھوديان اينبار به شکلی ديگر در حال مطرح شدن است.
"آلمان خودش را منسوخ ميکند" عنوان کتابی است که اخيرا توسط آقای تيلو سارزين عضو سابق
ھيئت اجرائی بانک فدرال آلمان نگاشته شده و جزو پرفروشترين کتابھا بوده است و تا به حال صد
و پنجاه ھزار نسخه از آن بفروش رفته است .او در اين کتاب استدالل می کند  ،مسلمانان نه تنھا
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احمق ھستند  ،بلکه ھمچنين خشن تر نيز ھستند و ھيچ مذھب ديگری چنين رابطه ای با خشونت ،
ديکتاتوری و تروريسم ندارد .او اظھار ميدارد که ملت آلمان احمق تر می شود چرا که آلمانی ھای
تحصيلکرده و باھوش فرزندان کمتری بدنيا می آورند در حالی که مھاجران بی سواد و کم استعداد و
به ويژه مسلمانان فرزندان بيشتری بدنيا می آورند .ترجمان حقيقی مشعشعات اين سوسيال دمکرات
با سابقه نشخوار مجدد ترشھات ايدئولوگھای بورژوازی است که انسانھای باھوش در سايۀ
تحصيالت و تالش خود موقعيتھای عالی را کسب می کنند و انسانھای کم استعداد و تنبل نھايتا صف
طبقۀ کارگر را تشکيل ميدھند.

مشکل حجاب
مطرح می شود تمدن اروپائی  ،ارزشھای مدنی آن و حقوق زنان توسط اسالمگرايان و مھاجران به
خطر می افتد لذا بايد از تمدن  ،مدنيت و ارزشھای انسانی در برابر تھاجم بربرھا دفاع کرد .در اين
راستا جناح چپ سرمايه نيز يا به دفاع از نھادھای دمکراسی بر خواسته و يا در کنار ارتجاعی
ترين گرايشات مذھبی قرار گرفته است.
در سال  ٢٠٠۴ميالدی سياستمداران فرانسوی از فرط دمکراسی خواھی و آزادگی به دفاع از
حقوق زنان ستمديده بر خواستند و اعالم کردند تحمل اسارت زنان را در مھد تمدن بورژوازی
ندارند لذا قانون منع حجاب اسالمی را به تصويب رساندند و از سپتامبر  ٢٠٠٤قانون منع حجاب
اسالمی در مدارس دولتی فرانسه به مرحله اجرا در آمد .جناح چپ سرمايه وطنی  ،حزب کمونيست
کارگری از اين تصميم مترقی بورژوازی به وجد آمد و حمايت خود را از آن اعالم کرد و نوشتند
"ما از اليحه دولت فرانسه دفاع می کنيم .اين اليحه در خود مترقی است"][۴
بر طبق اين استدالل مارگارت تاچر  ،آنجال مرکل  ،ھلری کلينتون و ديگران که سکوالر ھستند به
کارگری که روسری دارد تقدم دارد .بدتر از آن  ،جناح چپ سرمايه ھمانند ديگر جناحھای سرمايه
به انسانھا ھويت ھای کاذبی نظير سکوالر  ،مذھبی  ،بومی  ،مھاجر و غيره ميدھند و ھويت طبقاتی
شان را تحت الشعاع اين ھويت ھای کاذب قرار ميدھند .به اين عوام فريبی دامن ميزنند که گويا
دولتھا می توانند از طريق تصويب لوايح در شرايط زندگی انسانھا بھبودی بوجود بياورند .تو گوئی
وظيفۀ اصلی دولتھای ملی سازماندھی استثمار کارگران و دفاع از منافع خود در برابر کشورھای
رقيب نيست.

نقش غرب در تقويت جنبش ھای اسالمی
موج جديد خارجی ستيزی بعد از عمليات تروريستی يازده سپتامبر شکل حاد و خشنی بخود گرفته
است .بعد از جنگ جھانی دوم جو عليه مھاجران غير اروپائی و بخصوص مسلمان تبار تا اين حد
غير انسانی نبوده است.
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خارجيان عامالن تمامی بدبختی ھا  ،مشکالت و نابسامانيھای جامعه معرفی می شوند  ،منجمله
تروريستھای احتمالی .تمام خارجيان را مسلمان قلمداد ميکنند در حاليکه بخش زيادی از اين
خارجيان خود قربانيان اسالم ھستند .اگر زمانی تروريسم بيانگر عصيان گرايشاتی از خرده
بورژوازی بود  ،در عصر ما تروريسم بعنوان بخشی از عملکرد امپرياليستی دولتھا در رقابت و
تسويه حساب با ھم گرديده است.
سوال اساسی که مطرح ميشود اين است  ،بلوک غرب چه نقشی در شکل گيری و تقويت جنبش ھای
اسالمی داشته است .در طول دوران جنگ سرد  ،غرب  ،بخصوص آمريکا  ،بريتانيا و فرانسه به
شکل گيری جنبش ھای اسالمی و تقويت آن در راستای پيش برد اھداف امپرياليستی خود ھمت
گماشتند .جنبش اسالمی نميتوان پيدا کرد که دست اين دولتھا در آن دخيل نباشد .در ھمين راستا نيز
بلوک شرق نيز بخاطر اھداف امپرياليستی خود جنبشھای ملی را حمايت ميکرد .فقط به چند مورد
اشاره می کنيم:
• بريتانيا در راستای سياستھای امپرياليستی خود در اواخر دھۀ  ٢٠ميالدی کمک به شکل
گيری اخوان المسلمين کرد و سپس آنرا تقويت نمود تا خودش را تقريبا به تمامی کشورھای
اسالمی گسترش دھد.
• آمريکا کمک به شکل گيری و تقويت گروه مسلح اسالمی) (GIAدر الجزاير نمود .کمک به
سازمانيابی و تقويت گروھھای جھادی در سراسر کشورھای اسالمی نمود .بدنامترين گروه
دست پرورده آمريکا طالبان افغانستان است .گروه اسالمی نميتوان پيدا کرد که آمريکا
درشکلگيری يا تقويت آن دست نداشته باشد .طنز تاريخ است که گروھھای دست پرورده
آمريکا  ،حاال عليه خود او شده اند[۵].
• اسرائيل برای کاھش نفوذ سازمان آزاديبخش فلسطين  ،کمک به شکل گيری و تقويت حماس
و احمد ياسين نمود.
سوال اساسی ديگری که مطرح می شود اين است .آيا ديگر اديان کمتر از اسالم ارتجاعی ھستند؟ آيا
مسيحيت و يھوديت مترقی تر از اسالم ھستند؟ نقش کاست طبقاتی در ھندوئيسم چيست؟ رسوائی
کودک آزاری سيستماتيک کليسای کاتوليک در سراسر جھان ھنوز در جريان است  ،نقش کاتوليسم
و پاپ وقت را در جنگ جھانی دوم کداممان فراموش کرده ايم .دين صرفنظر از انواع آن  ،بعنوان
بخشی از روبنای نظام طبقاتی  ،در خدمت طبقۀ حاکم است .آيا غير از اين است که تمامی اديان
ارتجاعی ھستند؟

کدام تمدن؟
سياستمداران غربی  ،بورژوازی غرب و خارجی ستيزان اظھار ميدارند بايد از تمدن  ،مدنيت و
ارزشھای انسانی در برابر تھاجم بربرھا دفاع کرد .به فکر تمدن شده اند؟ کدام تمدن؟ اين تمدن ،
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تمدن و مدنيت طبقه کارگر نيست .اين تمدن  ،تمدن بورژوازی است .اين ھمان تمدنی است که در
پی شکست کمون پاريس  ،ھزاران پرولتر پاريس را بخون کشيد .اين ھمان تمدنی است که دو بار
پرولتاريا را به کشتار جنگ جھانی امپرياليستی کشانده است .ھمان تمدنی است که بمب اتمی بر سر
مردم بی گناه ريخته است .ھمان تمدنی است که بر اثر رقابت بين بانيان آن  ،متمدنھای بربر،
فرانسه  ،از يک سو و انگليس و آمريکا از سوی ديگر  ٨٠٠٠٠٠نفردر رواندا قتل عام شدند و
کوچکترين ناراحتی در وجدان دمکراتھا و متمدنھا بوجود نيامد .چرا که وجدان ھم يک پديده طبقاتی
است .حتی انجمن ھای دفاع از حيوانات نيز به اين فاجعۀ بشری توجھی نکردند .جنگ  ،استثمار ،
بيکاری  ،تورم و غيره از نعمات اين تمدن ھستند .اين تمدن بوی خون و کثافت و تعفن ميدھد .از
ھمه مھمتر  ،اين تمدن  ،تمدنی است که به بردگی مزدی حقانيت بخشيده است .نه  ،اين تمدن
پرولتاريا نيست و ھدف پرولتاريا انھدام اين تمدن بورژوائی و جايگزينی آن با تمدن خود است که
در آن "بجای جامعه کھن بورژوازی  ،با طبقات و تناقضات طبقاتيش  ،اجتماعی از افراد پديد می
آيد که در آن تکامل آزادانۀ ھر فرد شرط تکامل آزادانۀ ھمگان است[٧]".

نقش کارگران "مھاجر" در ساختن جامعه
بعد از آن که متمدن ھای بربر  ،پرولتاريا را به کشتار امپرياليستی جنگ جھانی دوم کشاندند  ،برای
بازسازی مجدد آن نياز به نيروی کار مھاجر بود .بدون نيروی کار مھاجر بازسازی خرابيھای
حاصل از جنگ جھانی دوم امکان پذير نبود .ھمين االن تميزيھا و زيبائيھای خيره کنندۀ تھران ،
لندن  ،پاريس و غيره در سايۀ کارگر "مھاجر" است  ،واال آشغال و کثافت از در و ديوارشان باال
می رفت .ھمين االن بدون کارگر "مھاجر" مراقبت از سالمندان اروپای غربی امکان پذير نيست.
بدون رنج کارگر "افغانی" ساختمانی در تھران باال نمی رود .کارگر مھاجر رنج کشيده ترين و
محرومترين بخشی از طبقۀ کارگر است.
کارگر مھاجر  ،اين بردۀ آزاد پست ترين و سخت ترين کارھائی را که کارگران بومی انجام نميدھند
 ،مجبور به انجامشان ھست .تحقير  ،توھين  ،فرودستی بخشی از زندگی روزانۀ کارگر مھاجر
است .تو گوئی به اين جھنم زمينی عادت کرده است .شب ھنگام ناالن و با روانی خسته  ،پيکر
متحرکش را به خانه اش می اندازد تا رنج ديروزی  ،تحقير و توھين ديروزی را روز ديگر از نو
شروع کند .ماشين ھائی با گوشت و پوست که اين چرخه را تکرار می کنند تا مستھلک شده و از
چرخۀ نيروی کار خارج شوند .داستان زندگی اين بردگان آزاد  ،گويای رنج عظيمی است که اين
بخش از طبقۀ کارگر متحمل می شود.

داليل رشد خارجی ستيزی
بيگانه ستيزی بخشی از روبنای جامعۀ طبقاتی است که با شکلگيری دولتھای ملی و مليت که
محصول رشد سرمايه داری است و افتخار ملی را بدنبال دارد  ،شکل بخصوصی بخود گرفته است.
در دوران ھائی که سرمايه نياز به نيروی کار ارزان دارد سعی در تعديل اين مسئله می کند ولی در
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دوران ھائی که سرمايه در بحران دست و پا ميزند  ،سعی می کند بخشی از دالئل بحران را گردن
کارگران خارجی تبار بيندازد و در چنين زمانھائی است که خودی و غير خودی بيشتر نمايان می
شود .برای نمونه تنھا در بريتانيا قرار است در بخش دولتی پانصد ھزار فرصت شغلی از بين
برود.

انترناسيوناليسم و نقش طبقۀ کارگر
ايدئولوگھای بورژوازی تقدم مليت را نشخوار می کنند و اظھار ميدارند که اتحاد طبقاتی کارگران
افسانه ای بيش نيست و نميتواند در واقعيت بوقوع بپيوندد .طبقۀ کارگر در سنگر دفاع از ھويت
طبقاتی خود  ،نمی تواند از استثمار ھم طبقاتی خارجی تبار خود چشم بپوشد و کارگر مھاجر را
علت بيکاری  ،بدبختی و کم حقوقی خود قلمداد کند .اين پديده باور نکردنی است  ،کارگرانی که تا
ديروز برادر و خواھر ھم طبقاتی خود را عامل بيکاری و بدبختی خود و يا حتی دشمن خود می
پنداشتند  ،با شدت گرفتن مبارزۀ طبقاتی  ،ناگھان چنان صميمی می شوند  ،تو گوئی خانوادۀ واحدی
ھستند .شکوھمندترين اتحاد طبقاتی و انترناسيوناليستی را می آفرينند که تمام نھادھای بورژوازی را
به چالش می طلبند .تنھا به دو نمونه اشاره می کنيم.
اگر امروزه قصابان اسرائيلی مردم بيگناه فلسطينی را از سوئی سالخی ميکنند و از سوی ديگر
دستجات جنايتکار مذھبی فلسطينی مردم بيگناه اسرائيلی را می کشند .در سال  ١٩٤٧کارگر عرب
و يھودی دست در دست ھم و با ھمبستگی طبقاتی خودشان اعتصاب را در حيفا سازمان دادند و با
ھمبستگی طبقاتی شان برای خانواده ھای کارگران کمک جمع آوری کردند .اين بورژوازی عرب و
يھودی بود که با کمک بورژوازی بريتانيا اعتصاب کارگران را در ھم شکست.
زمانی کودک » ُکرد« در کردستان ترکيه ھر صبح بايد زبانش را به معلم مدرسه اش نشان ميداد  ،تا
نشان دھد ُکردی حرف نزده است .در جريان اعتراضات کارگران تکل که بيانگر شکوھمند ترين
اتحاد طبقاتی کارگران بود  ،کارگر » ُکرد« برای کارگر »تُرک« کردی ميرقصد  ،عظمت پان
ترکيسم را به صخره می گيرد و به بورژوازی و ناسيوناليسم ُکرد نه می گويد.
بورژوازی سعی در تکه تکه کردن طبقه کارگر با ھدف درھم شکستن اتحاد طبقاتی آنان دارد  ،تا
پرولتاريا را بھتر و راحت تراستثمار کند .کارگران بومی عليه کارگران "مھاجر"  ،سياه عليه سفيد
 ،آسيايی ھا در مقابل اروپايی ھا  ،اسپانيايی ھا در برابر آمريکايی ھا و غيره .اما در مقابل اين  ،و
ھر چه رنگ پوست ما باشد يا به چه زبانی صحبت کنيم  ،ما يک ويژگی مشترک داريم و آن اينکه
به طبقه کارگر تعلق داريم و ملت برای ما بيگانه است .بنابراين  ،با صدای بلند اعالم می کنيم ،
طبقه عليه طبقه.
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صدای انترناسيوناليستی
انترناسيوناليست ھا قبال ھم اعالم کرده اند که "طبقه کارگر طبقه ای از مھاجران است" .در اين
راستا مبادرت به ترجمۀ مقاالتی از گرايش کمونيست انترناسيوناليست و جريان کمونيست بين المللی
کرده ايم که اميدواريم در راستای شفافيت مواضع انترناسيوناليستی قرار گيرد.

صدای انترناسيوناليستی
 ١٣آذر ١٣٨٩

يادداشتھا:
] [١در شھر مالمو سوئد »مرد ليزری« تا بحال پانزده بار بسوی خارجی تباران تيراندازی کرده که باعث
کشته شدن يک نفر ومجروح شدن چندين نفر شده است .او نگران بوده که خارجی تباران در حال بدست گرفتن
جامعه بدستان خود ھستند لذا بايد جامعه را از وجود آنان پاک ميکرد.
] [٢در جنايتی که اخيرا فاش شده پليس ترکيه در سال  ١٩٩٧چھل پناھجو را در منطقۀ يوکسک اووا به قتل
رسانده و در گور دسته جمعی دفن کرده است .مشروح اين جنايت را می توان در روزنامۀ صباح چاپ ترکيه
به تاريخ  ٢١ارديبھشت  ١٣٨٩مشاھده کرد.
] [٣ايدئولوژی آلمانی – مارکس – صفحات ۶٠-۶١
] [۴مصاحبه نشريه آزادی زن با مينا احدی  ،ژانويه ٢٠٠۴
] [۵برای اطالع بيشتر دربارۀ نقش آمريکا در شکلگيری گروھھای اسالمی  ،ميتوان به کتاب دو جلدی »بازی
شيطان« اثر رابرت دريفوس ژورناليست بورژوائی و آمريکائی مراجعه کرد .تجزيه و تحليل رابرت دريفوس
ارتجاعی و قابل قبول نيست  ،بلکه اطالعات مطرح شده در کتاب قابل خواندن ھستند.
] [۶مانيفست کمونيست – صفحۀ ۶٩
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