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حزب کمونيست کارگري ايران با شور 
و شعف اعتراضات بحق شـمـا بـراي        
ـيـه حـکـومـت                   بهبـود زنـدگـي و عـل

قـومـي عـراق را          –مرتجع مذهبي   
دنـــبـــال مـــيـــکـــنـــد. شـــعـــارهـــاي           
"سکوالريسم، نه شيعي، نـه سـنـي"،          
"نظام دينـي مـا را غـارت کـرد"، و                 
ـيـه داعـش                   عليه "تـجـار ديـن" و عـل
ــات           ــوهـــر اعـــتـــراضـ بـــخـــوبـــي جـ
ـيـان          آزاديخواهانه و پيشرو شـمـا را ب
ميکند. ما خود را در کـنـار شـمـا و          
شــريــک در ايــن مــبــارزه تــاريــخــي             

 ميدانيم.  
اعتراضات شما دست ردي است 
بر تمام تـالـشـهـايـي کـه مـيـکـوشـد               
هويت مذهبي و قومي را جايـگـزيـن    
هويت انساني مردم عراق کـنـد و بـا        
ــهــاي کــاذب و               الصــاق ايــن هــويــت
ارتجاعي مردم را بخش بخش کرده و 
رو در روي هم قرار دهد. شـمـا مـهـر          
باطلي بـر ايـن هـويـت هـاي کـاذب                 
زديد. اعتراضات شما نشان داد کـه       
شما نيز مانند مـردم ايـران خـواهـان         
رهايي از حکومت فاسد و مـرتـجـع        
ـقـرار يـک                    مذهـبـي و قـومـي و اسـت

ـتـن           حکومت سکوالر و بـدسـت گـرف
 سرنوشت خود ميباشيد. 

اعتراضات شمـا تـا هـم اکـنـون            
مورد توجه مردم تحت ستم منطقه و 
ـتـه              بخصوص مـردم ايـران قـرار گـرف
است. نيروي اميدبخشي اکنـون وارد     
ميدان شده است. نيرويي که ميتواند  
جريانات مرتجع اسالمـي و قـومـي        
حــاکــم را ســرنــگــون کــرده، ريشــه              
جريانات تروريست و آدمکش مزدور 
را بخشکاند و امنـيـت و آسـايـش و           
خوشبختي را براي مردم عراق تامين 

۱۰ صفحه    
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: از دو هــفــتــه قــبــل           نــتــرنــاســيــونــال ا
تظاهرات هاي بـزرگـي در شـهـرهـاي            
عراق شروع شده است. بغـداد، بصـره،      
ناصريه، کربال، نجف، کوت، ديوانيـه،  
بابل، حله، سماوه، عـمـاره، خـانـقـيـن           
و ... صحنه تـظـاهـرات بـزرگ مـردم             
بودند. زمينه هـاي ايـن اعـتـراضـات            
  چيست، آنرا چگونه ارزيابي ميکنيـد؟ 

 چه اهميتي براي آن قائل هستيد؟  
مشکل کـمـبـود آب و           اصغر کريمي:

 ۵۰ برق در اکثر ساعات روز در هواي 
درجه، زميـنـه بـروز انـفـجـاري خشـم              
مردم را فراهم کرد. شعارها اما نشـان   
ـار            ميدهد که نارضـايـتـي مـردم بسـي
فـراتـر از مشـکــل آب و بـرق اســت.                 
شعارها عليه فساد مقامـات، عـلـيـه       
تجار دين و غـارت زنـدگـي مـردم بـه            
ـاع از مــدنــيــت و                      اســم ديــن، دفـ
ـاي               ـارهـ ســکــوالريســم اســت. شــعـ

ســکــوالريســم، ســکــوالريســم، نــه       »
نـه شـيـعـي نـه          »و    «شيعي نه سني

ــي          جــوهــر   «ســنــي، جــامــعــه مــدن
اعتراض مردم را نشان مـيـدهـد. يـک        
جــنــبــش تــوده اي و انــقــالبــي بــراي              
سرنگوني حکومت که در اين مـرحلـه     
با اين شعارها به مـيـدان آمـده اسـت.         

هـزار نـفـر در بـغـداد و               ۵۰۰ بيش از 
 ۲۰ صدها هزار نفر ديگر در بيـش از      

شهر جنوبـي عـراق يـک صـدا اعـالم              
کردند که حکومت ديني نميخواهنـد،  
ـاسـدان        خواهان برکناري و محاکـمـه ف
هستند، خطاب به حکومتيان گفتـنـد   
همه تان فاسديد و هشـدار دادنـد کـه            
اگر انقالب کنند ريشه آنـهـا را از تـه            
ـابـل خـانـه آيـت اهللا                   خواهند زد. مـق
حکيم جمع شده و گفتند گورت را گـم    

در شهر بابل شعـار دادنـد تـهـران           کن،
(جمهوري اسالمي) برو گـمـشـو، بـر           
پالکاردهايشان نوشتند داعـش از دل      
فساد شما بيرون آمد و فراخوان دادنـد    
که اگر پارلمان منـحـل نشـود جـمـعـه           

اوت در مــحلــه ســبــز، مــحلــه               ۱۴ 
پارلمان و سـاخـتـمـان هـاي دولـتـي،                
محله اي که مردم بجاي سبز آنرا سياه 
ميخوانند، دست به تـجـمـع خـواهـنـد         
زد. اين شعارها که در مقياسي وسيـع   
ـاد زده     و توده اي و در سراسر عراق فري
ـاقـي         شد، جايي براي هيچ تفـسـيـري ب

نگذاشت که مردم حـکـومـت قـومـي          
مذهبي و مراجع مرتجع مـذهـبـي را        
نشانه گرفته اند و ميـگـويـنـد سـالـهـا          
وقت داشتيد اما حتي مشـکـل آب و       
برق و بهداشت ما را حل نکـرديـد، دم     
و دستگاه عريض دولتي با امتـيـازات   
مالي و حقوقي ويژه راه انداختـيـد امـا      

 ۱۰۰ هيچ بخشي از درآمـد سـاالنـه          
مـيــلــيــارد دالر نـفــت صــرف رفــاه و              
ــدر                 مشــکــالت مــردم نشــد. و چــق
مبارزات مـردم و مـعـضـالتشـان در            

 عراق شبيه به مردم ايران است.  
شــش ســال پــيــش جــوانــان غــزه           
مانيفستي منتشر کـردنـد و گـفـتـنـد           

«fuck      حماس و الفتح و اسـرائـيـل
از و آمريکا و سازمان ملل. گـفـتـنـد          

همه شمـا حـالـمـان بـهـم مـي خـورد!                 
گفتند ديگر بس است! ايـن آيـنـده اي          
نيـسـت کـه مـا مـي خـواهـيـم! مـي                     
خواهيم آزاد باشيم و يک زندگي نرمـال  

ـاشـيـم    امـروز مـردم عـراق         .«داشته ب
همين را ميگويند. اين بيـان دردهـاي     
کـل مـردمـي اسـت کـه اسـيـر نـظـام                    
گنديده سرمايه داري و احزاب و دولـت  
هاي عقب مانـده و اسـالمـي و ضـد             
بشر شده اند. دشمنان خود را از دولـت   
ـا دولـت هـا و گـروهـهـاي                    آمريـکـا ت
اسالمي ميشناسند و حالشان از همه 
اين حکومت ها بهم ميـخـورد. مـردم       
افغانستان و ايران هـم هـمـيـن درد را             
ــک جــنــس اســت.                   ــد. درد از ي دارن
ــک جــنــس اســت.                مشــکــالت از ي
دشمنان از يک جنسنـد. مـردم هـم از           
يک جنسند. راه حلشـان هـم يـکـسـان           
است. مردم عراق با اين اعتراضات با  
زباني رسا اعالم کردند که مـا هـمـان        
جوانان غزه ايـم، مـا هـمـان مـردمـي             

در ايران به مـيـدان    ۸۸ هستيم که سال 
آمدند، ما از جنس مردم مصريـم کـه     
بزرگترين تظاهرات تاريخ بشر را عليه 
حکومت اخوان المسـلـمـيـن سـازمـان         
دادند، همان مردمي که عليـه فـقـر و        
ـام کـردنـد و                  بيحقوقي در تـونـس قـي
همان مردمي که در افغانستان عـلـيـه    
قتل بيرحمانه فرخنده طغيـان کـردنـد.      
چه همبستگـي عـمـيـقـي مـيـان ايـن               

 درياي انسانيت وجود دارد.  
 

انترناسيونال: تصويري که رسانه هـاي     
رسمي و نهادهاي وابسته به دولـتـهـاي    
مختلـف از مـردم عـراق مـيـدهـنـد،                
مردمي تقـسـيـم شـده بـه مـذاهـب و                
ـلـف اسـت. امـا                  قوميت هـاي مـخـت
تظاهرات هاي روزهاي اخـيـر تصـويـر       
ديگري از عراق نشان مـيـدهـد. نـظـر           

 شما در اين باره چيست؟  
سالها است دولت هـاي     اصغر کريمي:

منطقه و رسانه ها و سـيـاسـتـمـداران          
حــاکــم در غــرب و شــرق عــالوه بــر               
بمباران نظامي، بمباران تبلـيـغـي هـم       
کردند که مردم عراق ترکيـبـي از قـوم        
ها و مذاهب مختلفند، هيئت حاکمـه  
آمريکا به رهبري بوش گفتـنـد ايـنـهـا        
نياز به حـکـومـت هـاي مـبـتـنـي بـر                
قوميت و مذهب دارند، تـئـوري هـاي      
ارتجاعي و بشدت غير انسـانـي خـود      
را ســاخــتــنــد و حــکــومــتــي قــومــي           
مــذهــبــي در عــراق و قــبــل تــر در                 
افغانستان بنا نهادند و با تصويري کـه  
از مردم دادنـد ايـن حـکـومـت هـا را               
توجيه کردند و شايسته آنها دانستنـد.  
بمباران تبليغي کردند تا به خود مـردم  
عراق هم بفهماننـد کـه شـمـا هـمـيـن              
هستيد، از طوايف مختلف و مذاهب 
ـان ديـنـي داريـد،               مختلفيد، پـيـشـواي
ـانـي و           مقتدا صدر و حکيم و سـيـسـت
ـادي رهـبـران مـذهـبـي و              مالکي و اي
قومي شما هستند و اينهم حـکـومـت    
شما با ترکيبي از همه اينها. ميبينيد  
که خوب نمايندگي شده ايد! همـه ايـن      

ـاد          ۷ تبليغات روز جـمـعـه         اوت بـر ب
ـلـيـونـي        رفت. مردم عراق در ابعاد مـي
ـاطـلـي بـه ايـن                       بلند شـدنـد و مـهـر ب
تبليغات زدند و گفتند از تـجـار ديـن          
که ما را غارت کردند و پارلمان فاسـد  
و داعشي که از دامان شما متولد شـد  
ـان               ـاسـد و حـامـي ت و حکومتگران ف
جــمــهــوري اســالمــي حــالــمــان بــهــم          
ـان را گـم کـنـيـد. مـا                 ميخورد، گورت
مدنيـت مـيـخـواهـيـم؛ سـکـوالريسـم              
مــيــخــواهــيــم؛ حــرمــت و امــنــيــت            
ميخواهيم. به زبان رسا به دنيا اعـالم     
کردند که ما اقوام نيـسـتـيـم؛ طـوايـف         
مذهبي نيستيم؛ پـيـروان ايـن آخـونـد            
سني و آن آيت اهللا شـيـعـه نـيـسـتـيـم؛           
هويت ما ملي و مـذهـبـي و قـومـي            

اوت روز اعـالم هـويـت       ۷ نيست. روز  
انساني مردم عراق و روز شکـسـت ده     
ـلــيـغـات قــومـي، اسـالمــي،               سـال تـب
آمريکايي بود. اين يکي از بزرگـتـريـن     

 دستاوردهاي مردم عراق است.  
در اعــمــاق جــامــعــه، مــبــارزه            
طبقاتي گاه آشکار و گاه پنهان، ميـان  
ـان بـي       مردم کارگر و زحمتکش، جـوان
آيــنــده، زنــان ســرکــوب شــده و تــوده             
ـا          ميليوني از همه چيز مـحـروم شـده ب
مـفــتــخــوران و حــاکــمــان بــه اشــکــال           
مختلف جريان داشت و در دو هـفـتـه        
گذشته به اوج خود رسيـد. ايـن حـکـم          
تاريخ اسـت. مـردم نشـان دادنـد کـه                 
ـا اشـغـال             عليرغم همه فجايعـي کـه ب

 -عراق کردند و حـکـومـت مـالـکـي            
عبادي و داعش و جمهوري اسـالمـي   
را به جان مردم انـداخـتـنـد امـا مـردم           
ـان خـود              هرجا امکان يابند کـه بـه زب
صحبت کنند وجه مشترک و عـمـيـق        

 انساني شان را نشان ميدهند.  
 

ـال:      ـاسـيـون ـادي،         انترن رئـيـس   فـيـروزآب
ستاد کل نيروهاي مسـلـح جـمـهـوري        

گفته است اين تظاهرات هـا   اسالمي،
ـان راه                   را شيـاطـيـن و غـيـر مسـلـمـان
انداخته اند. چقدر حقيقت در صحبـت   

 او هست؟  
اجازه بدهيد بپذيريم کـه   اصغر کريمي: 

ـام نـظـامـي جـمـهــوري                  ـاالتـريـن مـق ب
اسالمي عين حقيقت را گفـتـه اسـت.      
در اين صورت اين اعتـراف آشـکـاري      
است که غير مسلمانان نفوذ تـوده اي      
عظيمي دارند و آينده مال آنهـا اسـت.     
ـان و مـردم        غير مسلمانان يعني جوان
از دين برگشته يا مرتدهايي که طـبـق     
قوانين اسـالم و جـمـهـوري اسـالمـي             
مجازاتشان اعدام است چـنـان رشـدي      
کرده اند کـه تـوانسـتـه انـد در عـرض               
ـا                 ـلـيـون را ب مدت کوتاهي چـنـد مـي
ـاع از            شعارهاي عليه تجار ديـن و دف
ســکــوالريســم بــه مــيــدان بــيــاورنــد.          
فيروزآبادي بخوبي ميـدانـد کـه طـبـق          
آمار خود جمهوري اسالمي تـعـداد از     
ـاالتـر      دين برگشته ها در ايران بسيار ب
از عراق است. واقعيت اما ايـن اسـت        
کـه بــخــشــي از کســانــي کــه در ايــن               
تظاهرات هـا شـرکـت دارنـد خـود را              

مسلمان، شيعه و سني، مينامند اما 
همراه با از دين برگشـتـه هـا يـکـصـدا           
اعالم کردند سکوالريسم ميخـواهـيـم    
حکومت ديني نمـيـخـواهـيـم. الـبـتـه            
فيروزآبادي در اظهارات خـود نـکـات        
ديگري هم گفته اسـت. کـمـبـودهـا را           

خـطـوط      مصنوعي دانسته و انـفـجـار   
انتقال برق ايران به عراق و خـرابـکـاري      

را به اين حرکت هـا وصـل        هاي ديگر
ـا تصـويـر مـخـدوشـي از ايـن                    کـرده ت
مبارزات حق طلبانـه عـراق بـه مـردم           
ايران بدهد. انفجار لوله نـفـت و هـزار           
خرابکاري ديگر را هم اگر دولت عـراق  
موفق به سرکوب ايـن اعـتـراضـات و         
دسـتـگـيــري مـردم بشــود در پـرونــده              
فــعــالــيــن ايــن اعــتــراضــات خــواهــد         
ـادي و حـکـومـتـش              گذاشت. فـيـروزآب
ـادي در ايـن زمـيـنـه دارنـد.                تجربه زي
حتي مـمـکـن اسـت ايـنـجـا و آنـجـا                    
عوامل خود دولت بمبي منفجر کنند 
کــه بــر رونــد مــبــارزه مــردم تــاثــيــر               

 بگذارند.  
شعارها و هدف اين اعـتـراضـات      
اينقدر روشن اسـت کـه امـام جـمـعـه               
نجف، فردي به اسم قبانجي، هم گفتـه  
ـا بــراي                    ـاهــرات هـ اســت ايــن تــظـ
بازگرداندن حکومت به سيسـتـم غـيـر       

 ديني است و راست ميگويد.  
 

در عـکـس الـعـمـل بـه                انترناسيونال: 
تظاهرات ها حيدر العـبـادي نـخـسـت        
وزير عراق قول انجام اصالحاتي داد و   
روز سه شنبه اين هفته پارلمـان عـراق     
بسرعت به پيشنهادات حيدرالعـبـادي   
براي انجام اين اصالحات راي مـثـبـت    
داد. مضمون اين اصالحات چيـسـت؟   
و آيا مي تواند مردم عـراق را راضـي         

 کند؟  
اصــالحــات حــيــدر      اصــغــر کــريــمــي:    

العبادي نـخـسـت وزيـر عـراق نشـانـه              
قدرت اين اعتراضات و اوليـن عـقـب      
نشيني مهم و فوري دولـت عـراق در         
مقابل مردم است. دو اقـدام را دولـت        
عبادي در دستور گذاشته است. يکـي   
ـا فسـاد          اعالم آمادگي براي مـبـارزه ب
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از يکي دوسال اخيـر   کاظم نيکخواه:  
موجي از تـرور و کشـتـار گسـتـرده                
ــروريســت و              ــجــات ت ــوســط دســت ت
ــلــف          اسـالمــي در کشــورهــاي مـخــت
خاورميانه و شمال آفريقـا بـه جـريـان         
افتاده است. بنظر ميرسيد که با افول  
القاعده و طالبان و بحـران جـمـهـوري       
اســالمــي، جــريــانــاتــي از ايــن نــوع           
شرشان را بتدريج از سر مردم دنيا کم 
ـنـد کـردن           ـل کنند. اما ما شاهد سر ب
جرياناتي مثل داعـش و دسـتـجـات         
اسالمي تازه اي در سـوريـه و عـراق          
هستيم که توحـش و جـنـايـت را بـه              
منتها درجه اوج خود رسانده اند. چرا  
اوضاع به اينجا رسيده است؟ ريشه و 
علت سربلند کردن ايـن جـريـانـات و           
اين فضاي جنگ و ترور و کشـتـار و       

 عقب گرد چيست؟
به نظر مـن جـريـانـات        حميد تقوائي: 

اسالمي تازه از نوع داعـش حـاصـل        
ـبـال    شرايط سياسي اي هستند که بدن
شـــکـــســـت هـــژمـــونـــي طـــلـــبـــي           
ـتـاريسـتـي دولـت آمـريـکـا در                 ـي ميل
ــانــه بــوجــود آمــده اســت.             خــاورمــي
جريانات قديمي تـر اسـالم سـيـاسـي          
نظير طالبان و القـاعـده و جـمـهـوري          
اسالمي در تقابل ميان غرب و کمپ 
شوروي در آخرين سالهاي جنگ سرد 
ـنـي در             ريشه دارند. مشخـصـا خـمـي

ـقـالب          و در تـرس از           ۷ ٥ مقـابـل ان
قدرتگيري چپ بعد از سرنگوني شـاه    
از طرف دول غربي بجلـو رانـده شـد.        
طالبان هم  دست ساز پنتاگون و سيا 
بــراي مــقــابلــه بــا نــفــوذ شــوروي در            
افغانستان بود. در آن زمان سـيـاسـت     
آمريکا و متحدين غربي اش ايـجـاد     
نوعي "کمربند سبز" بدور شوروي بود   
و جــمــهــوري اســالمــي در ايــران و              
حکومت طالبان در افـغـانسـتـان دو         
حلقه مهم اين کمربند سبز محسـوب  

 ميشدند.  

بـا فــروپـاشــي شــوروي کــل ايــن           
معادله به هم ريخت. دولت آمـريـکـا      
براي تثبيـت قـدرقـدرتـي خـودش در            
دنياي پس از جنگ سرد به  سياسـت  
ـتـاريسـتـي روي        هژموني طلبي ميلي
آورد و لشگرکشي بـه عـراق در دوره         
بوش پدر، که به جنگ خليج مـعـرف   
شد، سرآغاز ايـن دوره بـود. جـنـگ              
خليج اساسا نه در مـقـابلـه بـا اسـالم          
سياسي بلکه عليـه رژيـم صـدام (بـه            
جرم حمله به کويت) صـورت گـرفـت       
اما تنها يک دولت نوع جهان سومـي  
نميتوانست نقش قطب مقابل دولـت    
آمريکا و کمپ غرب را ايفا کند. اين  
ـبـش اسـالمـي بـعـهـده                   نقـش را جـن
ـبـان      گرفت. با افسار گسيختگي طـال
ـيـزي              در افغانستـان آمـريـکـائـي سـت
اســالمــي، کــه بــا اشــغــال ســفــارت           
آمريکا و کوبيدن بر طـبـل "شـيـطـان           
بزرگ" از جانب جـمـهـوري اسـالمـي          
شروع شـده بـود، از مـرزهـاي ايـران              
ـبـش                    فراتر رفـت و بـعـنـوان يـک جـن
ـنـاه" و ضـد                سياسي "مستـصـغـف پ
آمـريــکــا در خــاورمــيــانـه و در حــد             
محدودتري درسـطـح جـهـانـي فـعـال            
شد. اين جنبـش اسـالم ضـد غـربـي             
براي دولت آمريکا و کمپ غـرب کـه     
ـبـال يـک دشـمـن               پس از شـوروي بـدن
جهاني براي معني سياسـي دادن بـه       
کمپ غـرب و اردوگـاه دمـوکـراسـي            
غـربـي مـيــگـشـت، کـيــسـه بـوکــس               
مساعدي فراهم آورد. اکـنـون کـمـپ        
ـتـوانسـت رسـالـت خـود را              غرب مي
نجات جهـان از تـروريسـم اسـالمـي            
ـقـابـل، بـا حـملـه              تعريف کند و اين ت
اســالمــيــون بــه بــرجــهــاي دوقــلــوي          

بـه     ۰۰۱ ٢ سپتامبر  ۱۱ نيويورک در 
نقطه اوج خود رسـيـد. "مـحـور شـر"              
جانشين "امـپـراتـوري شـر" در دوره                
جنگ سرد شد و بـوش پسـر اعـالم            
ـيـد يـا بـا            کرد "يا با تروريستها هسـت
ما"! حزب ما اين مقابله را جنگ دو   

ـتـي        -قطب تروريستي  تـروريسـم دول
 -غرب در برابـر تـروريسـم اسـالمـي         
 -ناميد و حمله به افغانستان و عراق 

به بهانه و در پاسخ به يازده سپتامـبـر  
ـتـي     - دو نمونه بارز اين تروريسم دول

غرب بود که مشخصا هدف تثبـيـت   
قــدرقــدرتــي دولــت آمــريــکــا در                

خاورميانه و در سطح جهاني را دنبال 
 ميکرد. 

در يک سـطـح پـايـه اي تـر و از                  
لحاظ طبقاتي جنبش اسالم سياسـي  
ســهــم خــواهــي بــورژوازي عــرب در          
اقــتــصــاد و ســيــاســت جــهــانــي را              
منعکس ميکـنـد. (ايـن نـظـريـه را               
اولين بار منصور حکمت در معرفـي  
اسالم سياسي مطرح کرد و چنـانـچـه    
ـيــم ديــد  شــرايــط امــروز                    خــواهـ
خاورميانه و مشخصا ظهور داعـش    
بيش از هميشه بر صحت اين نـظـريـه    
مهر تائيد ميزند). بعد از فـروپـاشـي      
امپراتوري عـثـمـانـي در جـنـگ اول             
جهـانـي و بـخـصـوص شـکـلـگـيـري                 
اسرائيل پس از جنگ دوم بـورژوازي      
ـنـاسـب     عرب نقشي حاشيه اي و نامت
با، و بسيار کمتـر از، مـنـابـع ثـروت            
ــت                 ــت) و جــمــعــي (مشــخــصــا نــف
کشورهاي عربي در بازار جهاني و در 
سياست بين الملل پيدا کرد. در دوره    
جنگ سرد اساسا ناسيوناليسم سر به 
شوروي (ناصريسم و بعثـيـسـم) ايـن         
ســهــمــخــواهــي بــورژوازي عــرب را          
نمايندگي ميکرد و در دوره بـعـد از           
ــه شــرايــط               جــنــگ ســرد بــر زمــيــن
مشخصي که توضيح دادم جريـانـات   
اسالمي اين نقش را بعهده گرفتند. و  
ـلـسـطـيـن و                   در هر حـالـت مسـالـه ف
ـيـل مـهـمـتـريـن           جنايات دولت اسرائ
ــمــاعــي               ــاســي و اجــت ــه ســي زمــيــن
شکلگيري و کسب نفوذ اين جريانات 

هـــم در هـــيـــات            -ضـــد غـــربـــي    
ناسيوناليسم عرب و هـم در شـکـل            

را تشکـيـل مـيـداد.        -اسالم سياسي
"اسالم سياسي  بقول منصور حکمت  

از زخم مردم فلسطين تغذيه ميکنـد"  
و تا همين امروز مقابله با اسرائيل و   
به سينه زدن سـنـگ "مـردم مـظـلـوم            
ـتـي             فلسطين" يک خصـوصـيـت هـوي
ــروهــاي             جــمــهــوري اســالمــي و نــي
 اسالمي بلوک او را تشکيل ميدهد.  
ـبـال کـودتـاي             در ايران بـويـژه بـدن

مرداد جريانات مـلـي   ۸ ٢ آمريکائي 
اسالمي ضـد آمـريـکـائـي شـکـل             -

گرفتند که راست تريـن و ارتـجـاعـي         
ضديت با آمريکـا و     -ترين بخش آن 

غرب از يک موضع تماما فئودالي و   
ـنـي             -قرون وسطـائـي   بـوسـيلـه خـمـي

نمايندگي ميشد. با بقـدرت رسـيـدن       
ـبـش اسـالم                جمهـوري اسـالمـي جـن
ـتـي دسـت           سياسي به يک سنـگـر دول
يافت و بخشي از نيروهـاي اسـالمـي      

حـزب اهللا و         -در کشورهاي عربـي    
حماس و نيروهاي شـيـعـي در عـراق         

را بـه دور خـود گـرد               -بعد از صدام
 آورد.     

بعد از فروپاشي کمپ شوروي بـه  
ـيـاي           اين دليل که با بـرهـم خـوردن دن
دوقطبي جنگ سـرد مسـالـه قـدرت         
سياسي در کشورهاي اقمـار شـوروي     

که  يوگسالوي نمونه بارز آن    -سابق 
و در کشـورهـاي بـه اصـطـالح             -بود

"جهان سوم" کامال باز شده بود، ايـن      
سهمخواهي و قدرت طلبي بورژوازي 
بومي در کشورهاي اسالمزده زمينه 
تازه اي براي مطرح و بجـلـو صـحـنـه        
رانــده شــدن پــيــدا کــرد. نــيــروهــاي              
ـقـدرت           اسالمي بخصوص بـخـاطـر ب
رسيدن جمهوري اسالمي در ايران، و   
ديگر فاکتورهائي که باالتر تـوضـيـح    
دادم  به نيروي اصلي و ميداندار ايـن    

 جنگ قدرت تبديل شدند.
بنابر اين هم در يک سطح پايه اي 
و از نــظــر طــبــقــاتــي و هــم بــطــور                 
مشخص و از نظر سـيـاسـي شـرايـط         
ـنـه                 دنياي پـس از جـنـگ سـرد زمـي
شــکــلــگــيــري و بــجــلــو رانــده شــدن            
ـبـش اســالم سـيـاســي               ـيـروهـاي جــن ن
بعنوان يک جنبش مستصعف پناه و   

ـلـي را           -ضد آمريکائي ـي ضـد اسـرائ
فراهم کرد. امـا ايـن شـرايـط امـروز             
کامال تغيير کـرده اسـت. سـيـاسـت             
ـتـاريسـتــي                ـي ــل ـبـي مـي هـژمـونـي طــل

جانشين شدن  -آمريکا نافرجام ماند 
بوش با اوباما و جايگزيني سـيـاسـت    
"يا با ما هستيد يا با تروريستهـا" بـا       
سياست "مشتها را باز کنيد تا بـاهـم    
دست بدهيم"؛ خود بازتـاب و نشـانـه         

و دولـت       -اي از اين نافرجامي اسـت 
ـنــش نــه تــنــهــا             آمـريــکــا و مــتــحــدي
ـنـد بـا هـجـوم نـظـامـي بـه                     نتـوانسـت
افــغــانســتــان و عــراق  مــوقــعــيــت             
ـلـکـه حـتـي         قدرتمند تري پيدا کنند ب
همان موقعيت گـذشـتـه خـود را در             
خاورميـانـه از دسـت دادنـد. امـروز               
وضعيت افغانستان و عراق و سـوريـه   
و يمن بـروشـنـي نشـان مـيـدهـد کـه               

ـتـرل        دولتهاي غربي ديگر نه تنهـا کـن
ـفـوذ چــنـدانـي بــر تـحــوالت                  ـلـکـه ن ب
خاورميانه ندارند. حـتـي کشـورهـاي        
سنتا سر به امريکا نظـيـر عـربسـتـان        
سعودي و ترکيه ديگـر تـمـامـا تـابـع           
ـنـد،هـر يـک        سياستهاي آمريکا نيست
ساز خود را ميزننـد و داعـيـه هـا و             
ـبـال                اهداف  منـطـقـه اي خـود را دن

 ميکنند.
داعش حاصل اين شرايط جديد  

ـقـاعـده و حـزب اهللا و                    است. اگـر ال
جمهوري اسالمي نقش قطب مقـابـل   
تروريسم ميليتاريستي دول غربـي را    
ايــفــا مــيــکــردنــد، داعــش حــاصــل          
نــافــرجــامــي ايــن مــيــلــيــتــاريســم و          
ـبـانـه           شکست سياست هـژمـونـي طـل
ـنـرو بـه نـظـر مـن                  آمريکا اسـت. ازي
داعــش نــوع ديــگــري از نــيــروهــاي           
اسالمي را نمايندگي ميکند. نيـروي   
اسالمي که خصيصه و هـويـت او را       
ـنـاهـي و ضـد          ديگر نه مستضعف پ
آمريکائي گري و حتي دفاع از مـردم  
ـيـل        مظلوم فلسطين در مقابـل اسـرائ

ـيـزي       و بـخـصـوص         -بلکه کافر سـت
مقابله بـا مـرتـديـن يـعـنـي افـراد و                   
نيروهائي که به اسالمي متـفـاوت از     

و بـرپـائـي         -روايت داعش معتقدنـد 
با الگوي حکومت  -خالفت اسالمي

تشــکــيــل مــيــدهــد.       -صــدر اســالم  
سهمخواهي و قدرت طلبي همچـنـان   
وجه شاخص داعش نيـز هسـت امـا        

ـيـزي        مسـتـضـعـف        -لبـاس غـربسـت
پناهي به کنار گذاشته شـده چـرا کـه          
جنگ قدرت در خاورمـيـانـه تـمـامـا         
ـتـه                 شکلي منطـقـه اي بـه خـود گـرف
ـقـدرت              است. داعش بـراي رسـيـدن ب
خود را با دولت عراق و دولت سـوريـه   
ـنـد     ـي و جمهوري اسالمي طرف مي ب
که نه تنها بر خالف حکومت شـاه و      
يا مبـارک و يـا حـافـظ اسـد مـورد                 

۶ صفحه    
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در دستگاه حکومت و لغو امتـيـازات   
مــالــي و حــقــوقــي ويــژه اي کــه بــه                 
مقامات داده شده بود و دوم کـوچـک         

از ســازي دولــت بــا حــذف بســيــاري            
ـان رئـيـس                 مناصب از جـملـه مـعـاون
جمهوري و نخست وزيـر. در سـطـوح           
پايين تر نيـز جـراحـي از مسـئـولـيـن              
شروع شده است. طبق خبرها کـمـيـتـه      

از کـجـا آورده       »اي موسوم به کميتـه    
ـاد                «اي؟ بــراي رســيــدگــي بــه فسـ

 .  مقامات هم شروع شده است
اين امتيازات بخشي از ساختمان 
حکومت قومي مذهبي و براي ايجـاد  
نوعي تعادل بين سران اقوام و رهـبـران   
اسالمي بود اما مبـارزه مـردم چـنـان         
حکومتيان را به وحشت انـداخـت کـه        
اين طرح ها در عرض چنـد دقـيـقـه و         
بدون مخالفتي توسط دولت و پارلمان 
عراق تصويب شد. بعالوه عـده اي از         
مقامات براي استعفا اعالم آمـادگـي     
کرده اند و کساني آماده فرار شده انـد.    
اما اوال در حکومت هايي کـه فسـاد       
ساختاري است و باالترين مقامات از   
معاونان نخست وزير تا سران قبايل و   
ـاالکشـيـدن                مراجع ديـنـي مشـغـول ب
اموال جامعه هستنـد، حـکـومـت نـه          
ـا فسـاد                ـادر بـه مـبـارزه ب مايل و نه ق
ــراي                ــيــا مــبــارزه مــردم ب اســت. ثــان
اصــالحــات نــيــســت، بــراي تــغــيــيــر          
حکومت است. با اينـحـال حـکـومـت         
سعي ميکند با ايـن عـقـب نشـيـنـي             
بخشي از مـردم را در ادامـه مـبـارزه             
مــتــزلــزل کــنــد و صــفــوف مــردم را              
تضعيف و متفرق کند. عقب نشيـنـي    
حکومت اما مـيـتـوانـد مـردم را در              
ادامه مبارزه اميدوارتر و منسجـم تـر     
کند. اين کـامـال بسـتـگـي بـه نـقـش                

 رهبري اعتراضات دارد.  
به اعتراضات بـرگـرديـم.     انترناسيونال: 

ظاهـرا هـيـچ حـزب سـيـاسـي نـقـش                  
سازماندهي اين اعتراضات را بـعـهـده    
نداشت اما بطـور هـمـزمـان در چـنـد             
شهر و با شرکت صدها هزار نفر انجـام  
 شد. اين امر چگونه امکان پذير شد؟  

احـزاب سـيـاسـي چـپ           اصغر کريمي: 
ـانـه نـقـش و حضـور مـوثـري                  متاسـف
نداشتند و تظاهرات هـا بـه فـراخـوان           
شبکه هاي فعـالـيـن اجـتـمـاعـي داده            
شد. فعالين کمونيست و چپ، رهبران  
کارگري، چهره هاي مدافع حـقـوق زن       
در بغداد از سخنرانان تظاهرات بودنـد  
اما در حال حاضر هيچ حزب سياسـي  

هدايت اعتراضات را در دسـت نـدارد       
و اين يک نقطـه ضـعـف جـدي اسـت.            
انتظار اين است که احزاب کمونيـسـت   
کارگري بتوانند با ايفـاي نـقـش فـعـال          
موقعيت مستحکم تري پيدا کنـنـد و     
ـاثـيـر بـيـشـتـري                     بـر رونـد تـحـوالت ت

 بگذارند.  
 

دورنماي اين اعتراضات  انترناسيونال: 
چيست؟ پيروزي اين اعتراضات چقدر 

 امکانپذير است؟  
قبل از هرچيز بستـگـي    اصغر کريمي: 

بــه نــقــش عــنــصــر رهــبــري دارد کــه            
همانطور کـه گـفـتـم در حـال حـاضـر                
مرکزي براي هدايت ايـن اعـتـراضـات       
وجود ندارد و اين کمبود، اعتـراضـات   
را بسيار ضـربـه پـذيـر مـيـکـنـد. در                  
غياب يک رهبري روشن و راديـکـال و     
مصمم که بتواند مبارزه مردم را حـول    
خواست هاي رفاهي و سياسي متحـد  
ـا تـوطـئـه هـاي                  نگه دارد، مـردم را ب
ـا           ـات اسـالمـي آشـن حکومت و جريان
کند، قدم هاي بعدي را روشن کند، بـه  
فکر سايـر اشـکـال مـبـارزه از جـملـه                

ـاشـد،       مـردم را          اعتصاب عمـومـي ب
متشکل کند، شوراها را در مـحـالت   
و کارخانه ها و دانشـگـاهـهـا شـکـل             
بدهد و مردم را بطور فعال در صـحـنـه    
نگهدارد، ايـن مـبـارزه مـيـتـوانـد در                
مقابل موانع مختلفي که سـر راهـش       
قرار ميگيرد به انحراف کشيده شـود،    
شقه شقه شـود و زمـيـنـه سـرکـوبـش              
ـا حـتـي حـکـومـت را                فراهم شود و ي
ــه                 ــگــون کــنــد امــا قــدرت را ب ســرن
مرتجعين ديگري بسـپـارد. خـواسـت        
ــت،                ــن اسـ ــردم روشـ ــوري مـ ــحـ مـ
سکوالريسم. اما مردم خواسـت هـاي      
زيادي دارند و بايد بـه خـواسـت هـاي           
اساسي خود مسلح شـونـد، بسـرعـت         
بسمت تشکل گام بردارند و مشخصـا  
شــوراهــايشــان را در هــر مــحلــه و                
کارخانه و اداره اي تشـکـيـل دهـنـد و          
بــديــن تــرتــيــب مــرکــزي بــراي ادامــه          
مبارزه ايجاد کنند. اينها همه در گـرو   
حضور فعال و موثر کمونيسـت هـا و       
مشخصا احزاب کمونيسـت کـارگـري      
است. بدرجه اي که اين احزاب مصمـم   
به ايفاي نقش باشند و موقعيت هـا را    
درست تشخـيـص بـدهـنـد، از جـملـه              
بتوانند فورا با انعـطـاف، تـمـرکـزي از          
کمونيست ها و سکوالرها و رهـبـران       
جنبش هاي اعتراضي و شبکـه هـاي     
پيشروي که توسط فعالين ايجاد شـده    

است، تشکيل بدهند، منـشـور آزادي     
مــردم عــراق را اعــالم کــنــنــد و در                
متشکل کردن مردم در شوراها و هـر       
جا و هر زمان زمـيـنـه آمـاده شـد در              
ـا کـنـنـد،           مسلح کردن مردم نقش ايـف
ـابـل ايـن               دورنماي روشن تـري در مـق
اعتراضات قرار ميگيرد. در غـيـاب        
يک رهبـري روشـن و مـتـمـرکـز، ايـن                
جنبش هم سرنوشتي بهتر از مصـر و      
تونس و غيره نخواهد داشت. رهـبـري      
گرهي ترين مساله در موفقيت و عدم 

 موفقيت مبارزات مردم است.  
 

رسانه هاي رسمي نظـيـر    انترناسيونال: 
ـارســي و بسـيــاري از                   بـي بـي سـي ف
جريانات سياسي ايراني در مـورد ايـن     
اعتراضات سکوت کرده و يا به خيلـي  
مختصر به آن اشاره کردند، دليـل ايـن     

 کار چيست؟  
ـابـل درک         اصغر کريمي:  ـار ق بسي

است. شعار محوري اين اعـتـراضـات     
ـاع از                عليه حکـومـت مـذهـبـي و دف
سکوالريسم اسـت. روشـن اسـت کـه              
امثال بي بي سي بعـنـوان يـک رسـانـه          
دست راستي و نزديـک بـه روحـانـي و           
جمهوري اسالمي کامال آنرا سـانسـور   
کند. رسانه هـاي اپـوزيسـيـون راسـت           
ــر                   ــه ب ــم ک ــي ه ــوري اســالم ــه ــم ج
ناسيوناليسم ايراني و ضد عرب تکيـه  

نميتـوانـنـد تصـويـر چـنـدان              کرده اند،
بدهند. رسانه   «عرب ها»مثبتي از 

هــاي دســت راســتــي غــرب هــم ايــن            
مبارزه را شکستي بـراي تـالش هـاي        
دو دهه خود ميدانند و سعي ميکننـد  
ـا                     تا مـيـتـوانـنـد سـانسـور کـنـنـد و ي
تصويري از يک مبارزه مـحـدود بـراي        

 اصالحاتي محدود از آن بدهند.  
اما معرفي اين جنبـش بـه مـردم        
ـلـي      ـل جهان و جلب همبستگي بين الـم
يک رکن پـيـشـروي مـردم اسـت. ايـن              
ـات چـپ و                 وظـيـفــه احــزاب و جـريــان
آزاديخواه و فعالين و دست انـدرکـاران     
ـا         اين اعتراضات در عراق اسـت کـه ت
ـلـيـپ           ميتوانند خبرها و تصـاويـر و ک
ـان هـاي           هاي اين اعتراضات را بـه زب
مختلف منعکس کنند. انعکاس اين  
مبارزات در ايـران هـم بسـيـار مـهـم                 
است. از نظـر مـردم ايـران جـمـهـوري              
اسالمي هنوز از مـخـمـصـه تسـلـيـم              
اتمي فارغ نشده با شکست در يـمـن و     
با عروج جنـبـش ضـد حـکـومـتـي و              
سکوالر در عراق مـواجـه مـيـشـود و          
صرفنظر از ايـنـکـه ايـن يـک مـبـارزه              
عادالنه و آزاديخواهانه است که مـردم  
ـا        ايران و مردم هر نقطه ديگري از دنـي

را به وجد مياورد، اما شکـسـتـي هـم       
براي جمـهـوري اسـالمـي مـحـسـوب            
ميشود و از اين نظر هم براي مردم در   
ايران حائز اهميت است. در عين حـال     
همانطور که اشاره کردم ضـربـه اي بـه        
ـالـيـسـم ايـرانـي نـيـز هسـت و                   ناسيون
همبستگي ميان مردم ايـران و عـراق       

 را تحکيم ميکند.  
 

مـوضـع جـمـهـوري         انترناسيونال: 
اسالمي در قبال اين اعـتـراضـات چـه       
بــود؟ اعــتــراضــات مــردم عــراق چــه          
تاثيـري در ايـران مـي تـوانـد داشـتـه                  

 باشد؟  
بـراي جـمـهـوري          اصغر کـريـمـي:    

اسالمي شکست ايـن اعـتـراضـات و         
تثبيت حکومت عـراق بسـيـار مـهـم            
است. هم از زاويـه حـفـظ حـکـومـت                
نزديک به خود در منطقه و هم بـدلـيـل      
تاثيرات عميقي که ايـن مـبـارزات و          
ــران                  ــر مــردم اي ــيــروزي آن ب ــژه پ ــوي ب
ميگذارد. کتمـان اعـتـراضـات غـيـر            
ممکن است و سعي ميکنند تصـويـر   
مخدوشي از آن بدهند. اما مـبـارزات    
توده اي، حکومتگران و حـامـيـانشـان     
را بـه تـنــاقـض گــويـي مـيـکــشـانــد.                
فيروزآبادي ميگويد اعـتـراضـات زيـر       
سر غير مسلمـان هـا اسـت امـا يـک              
ـلـيـغـات جـمـهـوري                  محور ديـگـر تـب
اسالمي اين است که اصال عـبـادي و     
ـا مـردمـنـد و          آيت اهللا سيستاني هم ب
انگار اين تظـاهـرات هـا بـه فـراخـوان             

ـانـي     سيستاني برپا شده است و سيسـت
ـا فسـاد مـبـارزه                  مثال دسـتـور داده ب
قاطعي بشـود! حـکـومـتـي کـه خـود               

 ۳۶ مظهر فسـاد اسـت و در عـرض              
سال حتي به يک خواست مـردم تـوجـه      
نکرده است، ميخواهد مـبـشـر مـردم       
عراق و رفع فساد باشـد! مـردم عـراق         
اما با شعارهاي "همه حـکـومـتـگـران       
دزدنــد و ريشــه هــمــه آنــهــا را از تــه                
ميزنيم" و با شعار "سـکـوالريسـم، نـه         
شيعي، نـه سـنـي" جـواب جـمـهـوري               
اسالمي و همـيـنـطـور داعـش و کـل             

 جنبش اسالمي را از قبل داده اند.  
 

بنظر شـمـا مـهـمـتـريـن             انترناسيونال: 
اقدامات براي پيشروي مردم در عـراق  

 و نقش کمونيستهاي عراق چيست؟  
روشـن اسـت کـه           اصغر کريـمـي:   

ـبـه       اقدامات و فعاليت هاي همه جـان
اي بــايــد بــراي پــيـشــروي، تــعــمــيــق،           
متشکل کردن و به پـيـروزي رسـانـدن         
مبارزه مردم انجـام داد. از دادن افـق            
روشن، فرمولـه کـردن خـواسـت هـاي            
رفاهي و سياسي مردم، هدايت گام بـه  
ـازهـاي    گام مبارزات و عبور دادن از ف
مختلف، خنثي کـردن تـوطـئـه هـا و            
طرح هاي دشمنان براي تـفـرقـه مـيـان        
مردم و سرکوب آنها. اما فوري تـريـن      
و مهمتـريـن مسـالـه شـکـل دادن بـه                
مرکزي براي هدايت اين مبارزات و بـه  
مــوازات آن مــتــشــکــل کــردن مــردم          

��CO% ��ه� در #�اق  ،� ره'�� و �	ز�	��ه
  ۲ از صفحه  

  ۱۰ صفحه  
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اعتراضات شورانگيز مردم عراق گسترش پيدا ميـکـنـد و      
راديکال تر ميشود. در رسانه هاي اجـتـمـاعـي فـراخـوانـي             
منتشر شده است دائر بر اينکه مردم بغداد روز جـمـعـه در          

منطقه موسسات و ادارات دولتي کـه     -منطقه سبز بغداد 
ـنـامـنـد         بـا خـواسـت انـحـالل             -مردم آنرا منطقه سيـاه مـي

ـبـال                     مجلس تجمع خواهند کـرد. طـرح ايـن خـواسـت بـدن
برکناري تعداد زيادي از معاونان رياست جمهوري و ديـگـر     
مقامات دولتي در اثر فشـار اعـتـراضـات مـردم صـورت               
ميگيرد. چنين به نظر ميرسد که جنبش اعتـراضـي مـردم       
عراق عمال انحالل گام بگام دولت را در دسـتـور گـذاشـتـه            

طـرح  حـکـومـت يـک عـلـت             و سران   ! فساد مقامات  است
ـتـي اسـت.      خواست  انحالل مجلس و برکناري مقامات دول

اما خشکاندن فساد و تعقيب مفسدين تنها خواست مـردم  
 نيست. مردم عراق بدرست ساختمان قومي مذهبي دولـت   
را نشانه گرفته اند. دولت عراق از بعد از سـقـوط صـدام تـا          
امروز ساختماني قومي مذهبي دارد و پستهاي حکومتـي  
رسما بين کردها و شيعيان و سني ها تقـسـيـم شـده اسـت.          

برکناري سه معاون کرد و سني و شيعه ريـاسـت جـمـهـوري        
اساسا بخاطر همين اعتراض مردم بـه سـاخـتـمـان قـومـي            
مذهبي حکومت بود. اين خواست در شعار "نه سـنـي، نـه          

 شيعي، جامعه مدني" مردم عراق نيز منعکس است. 
 

بايد با تمام قوا از اين جنبش حمايت کرد! حرکتي که  
در عراق آغـاز شـده عـامـل تـازه اي را وارد مـعـادالت                      
سياسي منطقه کرده است که اگر سـازمـان پـيـدا کـنـد و               
متشکل و متحزب شود ورق را در کل خاورميانه به نـفـع     
سکوالريسم و مدنيت و انسانيت بر خواهد گـردانـد. ايـن         
شرايط بيش از هميشه وظيفه شکل دادن بـه يـک جـبـهـه            
مشترک در دفاع از سکواليسم و مدنـيـت و عـلـيـه هـمـه              
نيروها و دولتهاي قومي و مـذهـبـي را در دسـتـور کـار                   
عاجل نيروهاي کمونيست منطقه قـرار داه اسـت. نـقـش              
نيروهاي چپ انقالبي نظير احزاب کمونيست کـارگـري در     

  اين شرايط کامال تعيين کننده است.

مردم شريف عراق اعم از سـنـي و         " 
شيعه مراقبت کنند، بروز بعـضـي از     
کمبودها مصنوعي بوده و فـراخـوان     

تــحــريــک تــظــاهــرات خــيــابــانــي بــا          
و بعضاً غيرمسلمان  گروههاي خاص

و نيز منفجر کردن خطوط انتقال بـرق  
ايران به عراق و خرابکاري هاي ديگـر  
که در اين راستا صورت مي پـذيـرد،     
درپي آن است تا سخن از ناکـارآمـدي   

 دولت مرکزي بگويند".
ــن            ــر ســـيـــدحسـ ــکـ ــرلشـ ــردار سـ سـ
فيروزآبادي رئيس ستاد کل نيـروهـاي   

 مسلح
 

ـيـن    توده مردم عراق در بغداد و در چن
شهر ديگر در ابعادي چند صـد هـزار     
نفره و با  شعار "نه شيعي، نـه سـنـي،       
جامعه مدني" به خيابانها آمده اند و    
جــنــاب رئــيــس نــيــروهــاي مســلــح           
جمهوري اسالمي در مورد تـحـريـک      
ـفـجـار خـطـوط             گروه هاي خاص و ان
انتقال برق هشدار مـيـدهـد! بـايـد بـه            
جناب سردار گفـت کـار از ايـن نـوع             
هشدارها گذشته اسـت! مـالـکـي بـا           
چمدان پولهاي دزدي اش در تـالش          
فرار است و عبادي هر روز تـعـداي از     
مقامات را از دولت کنار مـيـکـذارد      
ــاالي آب                   مــگــر ســر خــودش را ب
نگهدارد. اما مشکل جـنـاب سـردار       
تنها حکومت عراق نيست. اين نـوع     
ـنـد خـبـر        اظهار لحيه هاي ايشان مان
ـبـانـي     رسانه هاي ايران در مورد پشتي
ــانــي و مــقــتــدي صــدر از                ــســت ســي
ـيـش از آنـکـه بـه             اعتراضات اخير، ب
اوضاع عراق مربوط باشد وضـعـيـت    
سياسي در ايران را مد نظر دارد. اگـر   
اين حرکت ضـد مـذهـبـي در عـراق              
تعميق شود و گسترش پيدا کند زيـر    
ـيـز         پاي حکومت اسالمي در ايـران ن

 جارو خواهد شد. 

 
جناب سردار در بخـش ديـگـري      

ها از    از سخنانش ميگويد: "ارزيابي  
عـراق ايــن اســت کــه           مــرکـزي    دولـت 

کرده است". ايشان    بسيار خوب عمل
در مورد دولت بشار اسد نيز اظـهـار   
نــظــر مشــابــه اي کــرده اســت. ايــن             
موضع گيريهـا قـبـل از ايـنـکـه در               
مورد دولتهاي عراق و سوريه چيـزي  
بگويد ماهيت فوق ارتجاعي و ضـد  
انساني جمهوري اسالمي را بـرمـال       
ميکند. نشان ميدهد که جـمـهـوري       
اسالمي در جنايت و فساد و چپـاول  
دست کمي از حـکـومـت عـبـادي و          
بشار اسد ندارد. فاکتور تازه در ايـن   
ميان نـه حـمـايـت فـعـال جـمـهـوري                
اسالمي از ديگر دولتهاي ارتجاعـي  
منطقه، بلکه حرکـت گسـتـرده ضـد         
مذهبـي مـردم عـراق اسـت. مـردم               
عراق نشان دادند که در جـامـعـه اي      
که از هم گسيخـتـه شـده و بـمـيـدان             
تـاخــت و تــاز داعــش و جــمــهــوري             
اســالمــي و انــواع نــيــروهــاي فــوق           
ارتجاعي مذهبي و قـومـي تـبـديـل        
شده است تمدن و مدنيت و جـنـبـش      
آزديخواهانه، سکـوالر، انسـانـي، و        
ضد مذهبي زنده است و مـيـرود در     
تحوالت اين کشور نقش مهمي ايفـا  
کند. جنبش سـکـواليسـتـي و ضـد             
مذهبي در ايران سـابـقـه ديـريـنـه و             
ابعاد گسترده اي دارد و اکنون مردم 
عراق نيز در کنار مـردم ايـران و در         
يک جبهه مشترک عـلـيـه نـيـروهـا و           
دولتهاي اسالمي قرار ميگيرنـد. از     
همين روست که اعتراضات توده اي 
مردم عراق نه تنهـا رژيـم آن کشـور          
بلکه جمهوري اسـالمـي را نـيـز بـه              
هراس انداخته و به موضعگيريهـا و    
اظهاراتي شبيه اظهـار لـحـيـه هـاي          

  سردار فيروزآبادي واداشته است.
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فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب محمدعلي جعفري 
اسالمي اخيرا در يک سخنراني اظهار داشته است که 

کننده  وضعيت فرهنگي و اخالقي جامعه بسيار نگران»
ها  است" و تاکيد کرده است که "پيشرفتي در اين زمينه

 نداشته ايم". 
 

اين اولين بار نيست که مقامات جمهوري اسالمي از     
از دست رفتن فرهنگ و اخالقيات اسالمي شکوه و                    
شکايت ميکنند. اين شکوه و شکايتها در واقع اظهار               
ضعف و استيصال در برابر رشد و گسترش روز افزون                    
فرهنگ و اخالقيات ضد مذهبي، مترقي و انساني در               

که به اعتراف امام           -جامعه است. جنبش بدحجابي          
، رواج  -جمعه ها به سطح بيحجابي ارتقا پيدا کرده است          

يافتن پديده ازدواج سفيد، گسترش روزه خواري،                          
رويگرداني توده مردم بويژه جوانان از نماز و مسجد و                  
مناسک مذهبي، گسترش موزيک شاد و مدرن در مدياي       
اجتماعي، گرمي بازار جوکهاي ضد اسالمي و ضد                    
آخوندي و ده ها پديده ضداسالمي ديگر، اينها همه نشانه 
هاي بارز و رو به گسترش از دست رفتن نه تنها اخالقيات 
و فرهنگ اسالمي بلکه کل مذهب اسالم در جامعه ايران   
است. علت چيست؟ بايد به مرتجعين حاکم گفت که                   

بيهوده بدنبال "هجمه فرهنگي" و "براندازي نرم" و غيره               
نگرديد. علت وجود خود جمهوري اسالمي است. بيش از     
سه دهه است که حکومت اسالمي معني واقعي قوانين و 

مردم ايران فهمانده   را  به توده     احکام و مقدسات مذهبي     
است و در نتيجه به يک جنبش وسيع سکوالريستي و ضد       
مذهبي در برابر خود دامن زده است. همانطور که جنبش           
سکوالريستي امروز توده مردم عراق محصول  جنايات و   
فساد دولت و نيروهاي مذهبي در اين کشور است جنبش          
ضدمذهبي در اين نيز محصول بيش از سه دهه حاکميت           
مذهب است. طبيعي است که مقامات جمهوري اسالمي 
در هشدارها و شکوه و شکايتهايشان در مورد از دست               
رفتن اسالم همين نکته کوچک حاکميت مذهب را                        
فراموش کنند! با اين همه يک نکته در اظهارت مقامات           
جمهوري اسالمي واقعيت دارد: رويگرداني از اسالم و               
فرهنگ اسالمي بخشي از جنبش براندازي مردم ايران               
است! منشا اين جنبش نه آمريکا و رسانه هاي غربي                  
بلکه توده مردمي هستند که از حاکميت اسالم به تنگ              
آمده اند و جمهوري اسالمي را در همه ابعاد فرهنگي و               
سياسي و اجتماعي به چالش کشيده اند. نگراني امثال              
فرمانده کل سپاه تنها با سرنگوني جمهوري اسالمي رفع          

  خواهد شد!
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حمايت و وابسته به بلوک غـرب و يـا       
شرق نيستند بلکـه خـود بـخـشـي از            
جنبش اسالم سياسي ضد غـربـي را       
تشکيل ميدهـنـد. داعـش در واقـع            
مظهر نوعي جـنـگ داخـلـي مـيـان             
دولــتــهــا و نــيــروهــاي اســالمــي در            
خاورميانه است که در خـالء قـدرتـي      
ــاشــي شــوروي و                  ــر فــروپ ــر اث کــه ب
نافرجامي کمپ غرب بـوجـود آمـده        
هر يک داعيه قدرقدرتي خود را دارد. 
حتي ترکيه عضو ناتو روياي احـيـاي     
ــي را در ســر               ــمــان امــپــراتــوري عــث
ـپـرورانــد، عـربسـتــان سـعـودي و               مـي
امارات ديگر تماما منقاد آمـريـکـا      
نيستند و  ناسيوناليسم عظمت طلب 
روسي نيز دوباره بميدان آمـده و زيـر         
بغل رژيم اسد و جمهوري اسالمي را   
گرفته است. ( اين شرايط خود ناشي   
از بحران حکـومـتـي سـرمـايـه داري           
ـيـن تـر تـوضـيـح             جهاني است که پـائ

 خواهم داد.) 
 -ايــن "فضــاي بــاز ســيــاســي"             

ـيـروهـاي       فضاي باز براي دولتهاي و ن
از نـوع    ديـگـر        -بورژوائي در منطقه

شـوروي در       شرايط ناشي از سـقـوط    
دهه آخر قرن گذشته و دهه  اول قـرن      
حاضر نيست بلکه نتيـجـه شـکـسـت        
هژموني طلبي غرب در دوره پـس از    
ـتـه             ـيـن آشـف جنگ سرد است. در چـن
بازار سياسي است که نيروي وحشـي    
ـتـوانـد بـا پـرچـم               اي نظير داعش مـي
دولت اسالمي و بابچالش کشيدن نـه  
شيطان بزرگ بلکه  عليه "کفار" ضـد      

جمهوري اسالمـي و     -شيطان بزرگ 
بميدان بيايد و  -رژيم اسد و حزب اهللا

 نيرو بگيرد.  
 
ـقـالبـات          کاظم نيکخواه:   با شـروع ان

ـنـي            ـي موسوم به بهار عـربـي خـوش ب
ـنـده خـاورمـيـانـه               زيادي نسبت بـه آي
دامن زده شد. ديکتاتورها يکي پـس   
از ديگري سرنگون شدند. بـن عـلـي،       
ـبــارک. آزاديــخــواهــي               قــذافــي، مـ
گسترش پيدا کرد و کـال فضـايـي از        
اتحاد و انسان دوستي و مدرنيـسـم و     
سکوالريسم رشد کرد. آيا پيش بيني  
ميکرديد که اوضاع به ايـن سـرعـت        

 اينچنين شود که اکنون هست؟
شکلگيري و رشـد   حميد تقوائي: 

ـيـش           نيروئي نظير داعش را کسـي پ

بــيــنــي نــمــيــکــرد ولــي مــقــاومــت            
جنبـش پـارک     پيروزمندانه  کوباني و 

ـبـول و                قزي و ميدان ـقـسـيـم اسـتـان ت
شکست انتخاباتي اردوغان از حزبـي  
که  رفع تبـعـيـض مـيـان دگـربـاشـان             
ـفـرم او بـاشـد و            جنسي جزئي از پالت
ـيـه احـکـام و             منشور حقوق زنان عـل
ـتـون          قوانين ضد زن اسالمـي در کـان
جزيره و باالخره اعتراضات ميليونـي  
مردم عراق با شعـار "نـه شـيـعـه، نـه              
سني، جامعه مـدنـي" را هـم کسـي              
پيش بيني نميکرد! منظورم اينـسـت    
که داعش تنها پـديـده تـازه در چـنـد            
سال اخير نيست. تحوالتي کـه بـه آن       
ـبـه و غـيـر           اشاره کردم نيز غير متـرق
قابل پيش بيني بـود. ايـن تـحـوالت          
همه از جنس انقـالبـات بـهـار عـرب          
اســت و از هــمــان تــمــايــالت و                     
خواستهاي برحق و آزاديخواهـانـه اي     
نشات ميگيرد که به انقالبات مصـر  
ـبـي شـکـل داد. ايـن                     ـي و تـونـس و ل
ـيـجـه نـهـائـي                  ـت انقالبات گـرچـه بـه ن
نرسيدند اما به همه مردم منـطـقـه و      
جــهــان نشــان دادنــد کــه بــه نــيــروي             
اعـــتـــراض و انـــقـــالب مـــيـــتـــوان           
ديکتاتوريهاي ظاهرا بتـون آرمـه اي       
نظير رژيم مبارک وبن عـلـي را بـزيـر           

 کشيد.  
از سوي ديگر اين را هم بـايـد در     
ـنـد            ـل نظر داشت که  يک نتيـجـه سـر ب
ـبـش               ـتـن جـن کردن داعش قـرار گـرف
اسالم سياسي با تمام ماهيت کريه و   
توحش و ارتجاع ضد انسـانـي اش و       
بدون هيچ حائل مستضعف پناهـانـه   
و ضد استکباري اي در برابر چشمـان  
مردم منطقه و کل مردم جهـان بـود.     
به نظر من يکي از فاکتورهاي مـوثـر   
در شکلگيري اعتراضت توده اي کـه    
امروز در عراق شاهد هستيم هـمـيـن    
ـيـروهـاي       افشا و برمال شدن توحش ن

 اسالمي در انظار توده مردم است. 
 

ـنـظـر شـمـا بـحـران               کاظم نيکخواه:  ب
اقتصادي در دنيا چه تاثيـري بـر ايـن        

 اوضاع داشته است؟
بحران اقتصادي باعث  حميد تقوائي: 

شد تا بورژوازي در همه کشـورهـا از       
غرب تا شرق و از کشـورهـاي جـهـان       
سومي تا کشورهاي تازه پيوستـه بـه     
بازار آزاد بعد از فروپاشي بلوک شـرق    
هــمــه بــه ســيــاســت ريــاضــت کشــي          

اقـــتـــصـــادي و زدن از خـــدمـــات              
اجتماعي و تحميـل شـرايـط سـخـت          
معيشتي به کـارگـران و تـوده مـردم           
ـيـاورد. در کشـورهـاي             کارکن روي ب
صنعتي غرب که در اثـر مـبـارزات          
کارگران و نيروهاي چـپ بـخـشـي از           
مطالبات کـارگـران مـتـحـق شـده و               

ـيـمـه       -درجه اي از رفـاه عـمـومـي          ب
بيکاري و بهداشت و آموزش رايـگـان   
و خدمـات اجـتـمـاعـي و عـمـومـي               

وجـود داشـت         -ديگري از اين قبيل
سياست ريـاضـت کشـي بـه مـعـنـي              
حمله بـه ايـن دسـتـاوردهـا و زدن از                
خدمات اجتماعي و رفاهي بـود امـا     
در کشـورهـاي جـهـان سـومـي و در               
ديکتاتوريهاي نوع جمهوري اسالمي 
که قبل از حاد شدن بحـران سـرمـايـه       
ـلـي از رفـاه                داري هم حـتـي از حـداق
عمومي خبري نبود ريـاضـت کشـي        
اقتصادي تنها ميتوانست به معنـاي  
تحميل فقر و فالکت هر چه بيشتر بـه  

نـود      -توده کارگر و مردم زحمتکش
باشد. بـراي    -و نه درصديهاي جامعه

شکمهائي که به پشت چسبيده اسـت    
سفت کردن کمربندها معنائي ندارد. 
ـنـه    در پايه اي ترين سطح علت و زمي
انقالبات موسـوم بـه بـهـار عـرب را              
ـيــکـاري و فــقـر و فــالکــت                 هـمــيـن ب
بيسابقه ناشي از بحران سرمايه داري   
جهاني فراهم آورد. خودسوزي محمد  
بوعزيزي کارگر دستفروش تونسي که 
جرقه اين انقالبات را زد خود به نـحـو   
ـقـاتـي ايـن            سمبوليکي مضمـون طـب
انقالبات را نيز اعالم ميکند. از ايـن    
نقطه نظر انقالبات و اعـتـراضـات در      

ـقـالبـات       -کشورهاي خاورميانه از ان
بهار عرب تا مـبـارزات کـارگـران در         
ايران تا مبارزات مردم ترکيه و امروز 

هـمـسـو و         -اعتراضات مردم عراق 
همجهت با اعتراضات مـردم جـهـان      
عليـه حـاکـمـيـت يـک درصـديـهـا و                  
سياست رياضت کشي اقتصـادي در    
جنبش اشغال و در مـبـارزات مـردم          
 يونان و اسپانيا و غيره قرار ميگيرد.  
اما بحـران جـهـانـي سـرمـايـه و              
ـبـشـهـاي       تاثيرات آن بر انقالبها و جـن
ـتـصـادي           اعتراضي تنها به سـطـح اق
محدود نمـيـشـود. بـحـران سـرمـايـه              
داري همانطور که حتي برخي از چهره 
ها و نهـادهـاي خـود سـرمـايـه داري             
ـنـد داراي يـک         جهاني اعتراف ميکن
بعد ايدئولـوژيـک و سـيـاسـي اسـت.             
سرمايه داري امـروز بـا يـک بـحـران              
سياسي استراتژيک روبروسـت کـه در       

کشــورهــاي نــوع جــهــان ســومــي و           
مشخصا در خاورميـانـه خـود را بـه           
شکل بحران حکومتي نشان ميدهد. 
نشانـه هـاي ان بـحـران را حـتـي در                   
کشورهاي صنعتي ميتوان مشاهـده  
کرد. هفته نـامـه اکـونـومـيـسـت در               
ـتـر    اولين شماره خود در سال جاري تي
زد که "دموکراسي بيمار اسـت" و بـا         
آمار و اعداد و ارقام نشان داد کـه در    
آمريکا و کشورهاي اروپائي اکثريـت  
باالئي از مردم به سيستم حکـومـتـي    
اعتمادي ندارند و رونـد رويـگـردانـي         
توده مردم از احزاب حکومتي رو بـه    
گستـرش اسـت. تـحـوالت يـونـان و                
ـتـن           ـيـت يـاف اسپانيا و اکنون محـبـوب
کـانـديـد ضـد ريـاضــت کشـي بــراي               
رهبري حزب کارگر انگليس از نتايـج   
اين نوع بحران حکومتي در جـوامـع       
غربي است. اين بحران در خاورميانـه   
هــمــانــطــور کــه اشــاره کــردم در                   
بلوکبنديهـا و جـنـگ قـدرت مـيـان               
دولتها و نيروهاي اسـالمـي خـود را          
نشان ميدهد. دولت اسالمي داعـش   

ــي            - ــســت ــاشــي ــوع ف ــت       -ن و دول
ـيـک اوجـاالن        -کنفدراليسم دموکـرات

ـيـوهـاي        -نوع بورژواليبرالي  ـتـرنـات آل
حکومتي محلي هستنـد کـه در دل         
اين بي افقي استراتژيک سرمايه داري 
و بحران حکومتي بورژوازي جـهـانـي    
ـيـدا کـرده       امکان بروز و عرض اندام پ

 اند. 
 -از نــقــطــه نــظــر ايــدئــولــوژيــک        

فلسفي نيز بحران اقتصادي جاري بـا    
نوعي بن بست و سـردرگـمـي جـهـان          
بيني بورژوائي همراه اسـت کـه بـراي        
نيروهائي نظير داعش جـا بـاز کـرده          

 است. 
ــريــت در                ــوط وال اســت بــا ســق

نه تنها فريدمنيسـم   ۰۰۸ ٢ زمستان 
و مدل اقتصادي سرمايه داري بـازار      
آزاد بلکه دکترين سياسي متناظر بـا  

تاچريسم و ريگانيسم و بوشيسم -آن 
نيز فروريخت. با از ميان برخاستن   -

رقيب سرمايه داري دولتي بلوک شرق 
نه تنها آنطور که تاچر و ريگان وعـده    
ـلـکـه            ميدادند جهان گلسـتـان نشـد ب
ـتـدائـي تـريـن         حتي جامعه مدني و اب
حقوق شهروندي نيز بزير سئوال رفت. 
جــامــعــه مــتــشــکــل از شــهــرونــدان          
متساوي الحـقـوق جـاي خـود را بـه              
جوامع موزائيکي مرکب از مذاهـب  
ـتـهـا داد، ارزشـهـاي                  ـي و اقـوام و مـل
جهانشمول انساني کنار گذاشته شـد    
و جاي خود را به مالتي کالچراليـسـم   

و برسميت شناسي عقب مانده تـريـن   
و ارتجاعي ترين مناسبات و قوانيـن  
تحـت عـنـوان احـتـرام بـه فـرهـنـگ                  
ديگران، سپرد. مذهب و مقامـات و     
نهادها و مدارس مذهـبـي حـتـي در         
خود جوامع غربي دوباره مطرح شـده  
و بجلو رانده شدند و سـکـوالريسـم و        
مدنيت و ترقيخواهي و برابري طلبـي  
و آزادگي از مد افتاده و مـتـعـلـق بـه          
گذشته اعـالم شـد. و در يـک کـالم                  
رجعت به دوران قرون وسـطـي تـحـت         
عنوان "پست مدرنيسم" تئوريـزه شـد       

اجـتـمـاعـي        -و به فلـسـفـه سـيـاسـي        
بورژوازي جهاني تبديل شد. از نقـطـه    

ـلـسـفـه سـيـاسـي           -نظر جهانبيني و ف
اجتماعي داعش حاصل اين رجـعـت   
نظري ايدئولوژيک بورژوازي جهاني به 
دوران ماقبل مدنيت و ارتجاع پسـت  
ـيـت         ـبـل مـدن مدرنيستي جوامع ماق
است. ميتوان گفت بـحـران سـيـاسـي         
اقتصـادي حـکـومـتـي بـورژوازي از             
ـيـسـم و             لحاظ سلبي، و پسـت مـدرن
ـبـاتـي               ـبـه اث نسبيت فرهنگـي از جـن

ايـدئـولـوژيـک        -زمينه هاي فـکـري       
دولت اسالمي نوع داعش را فـراهـم       

 آورده است.  
اما اين دوره انحطاط و عقبگـرد  
في الـحـال بـه پـايـان رسـيـده اسـت.                 
جنبش اشغال و انقالبات بهـار عـرب     
پايان اين دوره را اعالم کرد. از ميدان 
ـتــحـريــر قــاهــره تــا زاکــوتـي پــارک             ال
نيويورک مردم بـه خـيـابـان آمـدنـد و             
اعـالم کــردنـد نـان، آزادي، کـرامــت             
انساني خواست و آرماني جهانشمـول  
است. معلوم شد حتي در کشورهـاي   
ــمـــيـــت               ــاکـ ــحـــت حـ اســـالم زده تـ
ديکتاتوريهاي چند دهساله توه مردم 
نه براي مقدسات و ارزشهاي   قومي

مذهبي و فرهنـگ خـودي کـه بـه            -
آنها نسبت ميدهند بلکه براي تحـقـق   
ارمانهاي جهانشمول انساني مـبـارزه   
ـقـطـه نـظـر کـه بـه                  ميکنند. از اين ن
تحوالت چند دهه اخير نگاه ميکنيد 
ـتـي      متوجه ميشويد که تروريسم دول
غرب و تروريسم اسالمي، تـاچـريسـم    
ـتـي           و بوشيسم و فريدمنيـسـم و مـال
کالچراليسم و نسبيت فـرهـنـگـي در         
کنار دولتها و نيـروهـاي اسـالمـي از         
نوع جمهوري اسـالمـي و داعـش و             
ـتـي     پاپ و کليسا و آيت اهللا ها و مـف
ها و رهبران ايالت و عشاير و قبايـل  
قرار ميگيرند. اينها همگي بـا هـمـه       
اختالفات و کشمکشهاي دروني شان 

   ۷ صفحه  

� و ...  �Aت ا�	�	دن )�ی�
 ��C� ز�ی�% ه	� ��

  ۳ از صفحه 



 7 ۶۲۱شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

بــه اردوي ســرمــايــه، بــه کــمــپ يــک            
درصديهاي جهان تعـلـق دارنـد و در          
مقابل آنها اردوي کار، جبهه نود و نه 
ـقـول مـنـصـور                 ـيـا و ب درصديهاي دن
حکمت اردوي "جهان مـتـمـدن" قـرار         
دارد. از انــقــالبــات بــهــار عــرب تــا             
جنبش اشغال و تا جنبش چارلي ابدو 
و جنبش ضد ريـاضـت کشـي مـردم         
يونان و اسپانيا و تا مقاومت کوبانـي  
و تا امروز اعـتـراضـات تـوده اي در           
عــراق عــلــيــه نــيــروهــا رنــگــارنــگ           
اسالمي، همه متعلق به کمپ نـود و    
نه درصديهاي دنيـاسـت. و کـل ايـن            

 -کشمکش طبقاتي بر مـتـن بـحـران      
ـقـي و سـردرگـمـي             اقتصادي و بي اف

ـيـدتـي     حـکـومـتــي       -سـيـاسـي      -عـق
ـتـه و       سرمايه داري جهاني شکل گـرف

 رو به گسترش است.  
   

ـيـکـخـواه:         امـروز بـا قـدرت           کاظـم ن
گرفتن داعـش اوضـاع خـاورمـيـانـه             
بيش از پيش  درهم ريـخـتـه و سـايـه          
سياه جنگ و  کشـتـار هـمـه جـا را                
فراگرفته است. تا چه حد اين اوضـاع     
جامعه ايران و سرنوشت و آينده مردم 

   ايران را تهديد ميکند؟
در ايران يک حکـومـت    حميد تقوائي: 

اسالمي حاکم است و ايـن واقـعـيـت         
خصوصيات ويـژه اي بـه وضـعـيـت              
ـنـکـه      سياسي ايران مي بخشد. اول اي
در برابر جمهوري اسالمي يک گرايش 
عمـيـق و وسـيـع ضـد مـذهـبـي در                   
جامعه بـخـصـوص در مـيـان نسـل               
ـنـهـا در        جوان شکل گرفته است. نه ت
ــي در                ــروي مــذهــب ــچ نــي ايــران هــي
ـفـوذ      اپوزيسيون شانسي براي کسب ن
اجتماعي و قدرتگيري ندارد بلکه هر 
نــوع تــخــفــيــف دادن بــه مــذهــب و             
برسميت شناسي قوانين و مناسبـات  

حتي در  -و حتي اخالقيات مذهبي 
کافي است  -همان حد حکومت شاه 

ـيـروي سـيـاسـي را بـه انـزوا                      تا هـر ن
ــد.                   ــه اي کــن ــاشــي ــد و ح ــکــشــان ب
ســکــوالريســم و حــتــي ضــديــت بــا           
مذهب را بايد در ايران فرض گـرفـت.   
ـنـده       اين يک فاکتور مهم و تعيين کـن
در تحوالت سـيـاسـي آتـي در ايـران              
خــواهــد بــود. خصــوصــيــت ديــگــر           
اينست که جـمـهـوري اسـالمـي يـک           
حــکــومــت مــتــعــارف و مــنــســجــم         

ــا                  ــت، بـ ــسـ ــه داري نـــيـ ــايـ ــرمـ سـ
ــارف در               ــع ـت ــاي مـ ــه ــاتــوري ـت ــکـ دي

نـظـيـر       -کشـورهـاي جـهـان سـومـي          
حکومت شاه و يـا مـبـارک و يـا بـن              

متفاوت است و در مواجهه با  -علي
تالطمات و تحوالت انقالبي ميتواند 
به سرعت به دار دسته هاي مختـلـف   
مسلح تجزيه بشود و به نوعي جنگ 

قـومـي دامـن       -و کشمکش مذهبي
ـيـروهـاي سـيـاسـي و             بزند. برخي از ن
ـنـه                 تحليلگـران ايـن شـرايـط را زمـي
مساعدي براي شکلگيري سنـاريـوي   
سياه در ايران ميدانند. ولـي بـه نـظـر          
من چنين احتمالي بسـيـار ضـعـيـف        
است. نـامـتـعـارف بـودن جـمـهـوري              
اسالمي قبل از هر چيز به اين معني 
است که ميتواند به سرعت در بـرابـر       
يک تعرض انقالبي و توده اي در هـم        
بريزد و تکه پاره هاي آن نيز با تـوجـه     
به اينکه هيچ بخشي از حکـومـت از     
هيچ پـايـگـاه اجـتـمـاعـي بـرخـوردار              
ـيـســت بــه ســرعـت بــوسـيلــه مــردم              ن
انقالبي جارو بشـونـد. بـه نـظـر مـن                
وجود جنبشهاي اجـتـمـاعـي چـپ و            

جنـبـش    -سکوالر و مترقي در ايران 
کارگري عليه فقر و ريـاضـت کشـي،        
جــنــبــش زنــان، جــنــبــش خــالــصــي         
فـــرهـــنـــگـــي جـــوانـــان، جـــنـــبـــش         
سکوالريستي و ضد مذهبي و غيـره 

و از سوي ديـگـر وجـود احـزاب و              -
نيروهاي چپ و انقالبي نـظـيـر حـزب         
کــمــونــيــســت کــارگــري احــتــمــال در         
غلطيدن جامعه به سناريوي سيـاه را    
بسيار ضعيف ميکـنـد. مـاهـيـت و           
ساختمان حکومت اسالمي و وجـود    

فـاشـيـسـت        -نيروهاي ناسيوناليست
در اپــوزيســيــون از نــوع ســنــاريــوي           
سياهي است اما بخصوص در حالت 

ـبـش هـا و            تالطم انقالبي نيـروي  جـن
ـقـش          ـتـوانـد ن احزاب چپ انقالبي مـي
ـنـده اي داشـتـه بـاشـد. در                 تعيين کن
تحليل نهائي ممانعت از شکل گيري 
سناريوي سياه در تـحـوالت آتـي در          
ـيـک و مـبـارزه                   ايران تـمـامـا بـه پـرات
احزاب چپ انقالبي از نوع حـزب مـا     
از همين امروز بستگي پيدا ميکند. 
و ما تمام نيرو و امـکـانـات خـود را           
بــکــار مــيــگــيــريــم تــا بــا اتــکــا بــه              
ـيـروي چـپ           جنبشهاي اعتراضي و ن

که خوشبختانه امروز از    -اجتماعي 
ـتـه و در تـرکـيـه و                 ايران نيز فراتر رف

سوريه و عراق نيز شاهد عرض انـدام    
ـيـزه          -اين نيرو هستيم احـتـمـال عـراق

شــدن وضــعــيــت ايــران را بــه صــفــر            
 برسانيم.  

 
تــاثــيــر اوضــاع       کــاظــم نــيــکــخــواه:     

ـيـا          خاورميانه بر ساير کشـورهـاي دن
چگونه و تا چه حد است؟ بعضـي هـا     
از خطر جنگ هاي وسيع تر يا حـتـي   
جنگ جهاني حرف ميزنند. شما چـه   

 فکر ميکنيد؟
روند اوضاع سـيـاسـي       حميد تقوائي: 

ـقــيــه             جـهــان خــاورمــيـانــه اي شــدن ب
کشورها و يـا شـکـل گـيـري جـنـگ              
جهاني ديگري را در چشم انـداز قـرار     

 نميدهد. روند بر عکس است. 
اجازه بدهيد از مسـالـه احـتـمـال        
جنگ جهاني سـوم شـروع کـنـم. دو              
ـبـال بـحـران             ـلـي بـدن جنگ جهاني قب
ـقـسـيـم        سرمايه داري و براي تجديد ت
ــهــاي                 ــدرت ــن ق ــود بــي ــه نــف ــطــق مــن
ـنـد امـا                ـت امپرياليستـي شـکـل گـرف
بحران امروز سرمايه داري که در بـاال  
خصوصيات آنرا توضيح دادم بر سـر    
ـيـسـت و بـا تـجـديـد                   ـفـوذ ن منطقه ن
تقسيم دنيا بين قـطـبـهـاي سـرمـايـه            
داري حل نميشود. سـلـطـه سـرمـايـه           
ـيـا    مالي بر بازارهاي کار و کاال در دن
که بوسيله نـهـادهـائـي نـظـيـر بـانـک                
ـلـي پـول             ـيـن الـمـل جهاني و صندوق ب
ـتـي      ـي نمايندگي ميشد امري چند مـل
است و هزار و يک بند سرمـايـه داري     
چين و هند و روسيه را بـه آمـريـکـاي       
شمالي و اروپاي واحد متـصـل کـرده      
است. مساله سـرمـايـه داري امـروز            
اينست که کل اين سـيـسـتـم بـا يـک             

 -بحران همه جانبه اقتصادي سياسي
ايدئولوژيک روبرو شده اسـت و هـيـچ        

اگر  -نوع تجديد تقسيم منطقه نفوذ 
اصوال چنيـن امـري امـروز مـعـنـي             

نميتواند سرمايـه را از       -داشته باشد
اين بحران نجات بدهد. ممکن اسـت     
گفته شود جنگهاي جهاني اول و دوم   
اين منفعت را بـراي سـرمـايـه داري             
ـيـده             جهاني داشت که بـا در هـم کـوب
شدن نيروهاي مولده و زير ساختهـاي  
کارکرد سرمايه در بخش وسيـعـي از     
ـبـاشـت و          دنيا امکان تازه اي بـراي ان
سودآوري سريع سرمايه ها فراهم کرد 
و امروز نيز يک مطلوبيت جـنـگ از       
ـتـوانـد      ديد دولتهاي سرمايه داري مـي
همين امر بـاشـد. بـه نـظـر مـن ايـن                 
ـيـسـت. اوال            تحليل نيز واقع بينـانـه ن
اين نابودي نيـروهـاي مـولـده در اثـر            

ـبـي       جنگ يک خاصيت و نتيجه جـان
ـلـي بـود و نـه عـلـت و                     ـب جنگهاي ق
انگيزه شروع آنها و ثانيا با زرادخـانـه     
اتمي که دولتهـاي صـنـعـتـي فـراهـم            

که براي درهم کوبيدن چند  -کرده اند 
جنگ  -باره کل کره ارض کافي است

جهاني بعدي نه تنها نيروهاي مـولـده   
بلکه کل جوامع انساني و حـيـات بـر      
روي کره ارض را نابود خواهد کـرد و      
جامعه اي بجا نخواهد مـانـد تـا بـه           
انباشت مجدد بپردازد. بنابرين از هر  
نقطه نظر احتمال شکلگـيـري جـنـگ       

 جهاني منتفي است.  
در مورد جـنـگـهـاي مـنـطـقـه و             
ـيـا گـرچـه ايـن                ـيـه دن ـق بسط آنها به ب
امکان هميشـه وجـود دارد ولـي در            
شرايـط مشـخـص حـاضـر احـتـمـال               
ضعيفي است. همانـطـور کـه بـاالتـر           
ــروز               ــت ام ــح دادم وضــعــي ـي ــوضـ ت
ـيـن             خاورميانه و جنگ و درگـيـري ب

فرقـه اي     -دولتها و نيروهاي مذهبي
ـيـم و        ـق در اين منطقه محصول مسـت
غــيــرمســتــقــيــم لشــگــرکشــي دولــت      
آمريکا و متحدينش به افغانستـان و    
عراق بود. و ضـرورت سـيـاسـي ايـن           
ـيـز عـبـارت بـود از                تهاجم نظامـي ن
تامين هژموني و قدر قدرتـي ايـالـت      
متحده در دنياي پس از جنگ سـرد.    
اين استراتژي امروز شکسـت خـورده     
است و در نتيجه سيـاسـت هـژمـونـي        
طلبي ميليتاريستي فعال از دسـتـور     
بورژوازي آمريکا خـارج شـده اسـت.          
بورژوازي آمريکا ناگزير شده است بـه  

ــري          ــگـ ــرق ديـ ــاي      -طـ ــورهـ ــانـ مـ
ديپلماتيک، تـحـريـم و اعـمـال فشـار             

امـر تـامـيـن             -اقتصـادي و غـيـره       
هژموني خود را به پيش ببـرد و ايـن       
موضوع مربوط به دولت اوباما و يـا  
ـلـکـه امـري          حزب دموکرات نيست ب
است که  کل طبقه حاکـمـه آمـريـکـا        
بعد از ناکامي در عراق و افعانسـتـان   
ناگزير به آن تن داده است. کما اينکـه    
در مورد سـوريـه و بـحـران اوکـرايـن               
ديديم هجوم نظامي در دسـتـور کـار        
ـنـابـريـن         دولت آمريکا قرار نگرفت. ب
اين سـنـاريـو کـه دامـنـه جـنـگـهـاي                 
ـقـاط         ـيـه ن ـق منطقه اي خاورميانه به ب
دنيا کشيده شـود الاقـل در شـرايـط           
سياسي حاضر و روند فعلي اوضـاع،    

 احتمال  چنداني ندارد. 
به نظر من آنچـه در چشـم انـداز          
قرار دارد تقويت روند بچالش کشيـده  
شدن حکومت سرمايه در غرب و در   
شرق است. اعتراف نهادها و رسـانـه        

هاي خود سرمايه داري به نـامـمـکـن     
ــود،                 ــوجـ ــع مـ ــه وضـ ــودن ادامـ بـ
هشــدارهــايشــان در مــورد تــفــاوت          
عظيم بين فقر نود ونـه درصـديـهـا و           
ثروت يک درصديها در سراسر دنيا و   
بحران مزمـن حـکـومـتـي حـتـي در              
ـتـه صـنـعـتـي، و از               کشورها پيشـرف
ـقـالبـات             سوي ديگر شـکـل گـيـري ان
منطقه و گسترش اعتـراضـات تـوده      
اي عليه رياضت کشي اقتصـادي در    

 -غرب و عليه حکومـتـهـاي قـومـي       
مذهبي در خـاورمـيـانـه، هـمـه ايـن              
فاکتورها نشانه تعمـيـق و گسـتـرش         
مبارزه طبقاتي، مبارزه ميان نـود و      
نه درصديها و يک درصديهاي حـاکـم     
در سراسر جهان است. بـه نـظـر مـن            
آينده دنيا را اين روند و نـه جـنـگ و          
ـيـروهـاي          کشمکش ميان دولتهـا و ن

 کمپ بورژوازي رقم خواهد زد. 
 
نيروهاي کمونيـسـت    کاظم نيکخواه:  

ـنـد؟      و  چپ کجا هستند و چه ميـکـن
چقدر شانس دارند که در جـايـي قـد          

 علم کنند؟
امــروز وقــتــي از         حــمــيــد تــقــوائــي:    

نيروهاي کمونيست صحبت ميکنيم 
بــايــد بــيــن جــنــبــشــهــا و نــيــروهــاي           
اجتمـاعـي چـپ و ضـد سـرمـايـه و                  
نــيــروهــاي مــتــحــزب و مــتــشــکــل          
کمونيست تمايز قـائـل شـويـم. بـايـد            
گفت متاسفانه اينطور است. بخـاطـر    
اينکه چپ اجتماعي بوسيلـه احـزاب     
نمايندگي نميشود. تـا آنـجـا کـه بـه               
احــزاب و چــپ مــتــشــکــل مــربــوط          
ـتـوان            ميشود بخشي از آنـهـا کـه مـي
آنها را چپ سنتي ناميد ده ها سال از 
شرايط امروز عقبند و هـمـچـنـان در       
اوضاع و احوال دوره جنگ سرد سيـر  
ميکنند. يا فرقه هاي ايدئولوژيـک و     
ـنـد کـه خـود را بـه               منزه طلبي هست

آنـهـم بـا مـقـوالت و               -تفسير دنيـا    
مفاهيم اسکوالستيکي کـه بـايـد بـه         

محدود کرده انـد     -موزه سپرده شود 
و انقالبات و جنبشـهـاي اعـتـراضـي        
جاري را بخاطر اينکه با فـرمـولـهـاي     
عقيدتي آنـهـا نـمـيـخـوانـد تـخـطـئـه                  
ميکنند و برسميت نمي شنـاسـنـد و      
ـيـو     ـل يا نيروهائي هستند نظير اس دب
پي در انگليس که وقتي مـيـخـواهـد       
فــعــال شــود بــا پــرچــم "مــبــارزه بــا                
امپرياليسم" به همراهـي سـيـاسـي و          
ـيـروي ارتـجـاعـي ضـد            عملي با هر ن
آمريکا نظير جـمـهـوري اسـالمـي و            
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حزب اهللا و غيره در مي غلـطـد. مـا       
ـيـروهـا را هـر ادعـائـي داشـتـه                  اين ن
ـيـم.           باشند چپ و کمونيـسـت نـمـيـدان
يکي از داليل و زمينـه هـاي شـکـل         
ـيـن و               ـي ـب گيري کمونيسـم کـارگـري ت
ـيـسـم           برجسته کردن تفاوتـهـاي کـمـون
واقعي از اين نوع مدعيان و متحزب 
کردن کمونيسم کارگري در تـمـايـز از      
اين نوع کمونيسمهاي غيـر کـارگـري      

 است.
از سوي ديگر در دهه اخير شاهد 
قدم بميدان گذاشتن يک نيروي عظيـم  
ـيـم کـه مـتـحـزب و                 اجتماعي هسـت
ـيـسـت و بـخـش اعـظـم                    متـشـکـل ن
ـيـسـت           فعالين آن حتي خود را کـمـون
نميدانند امـا عـمـال بـراي بـچـالـش                
ـيـه يـک       کشيدن وضعيت موجود، عل
درصديهاي حاکم و بـا پـرچـم نـان و               
آزادي و کرامت انساني بميـدان آمـده     
است. ما اين نيرورا چپ اجـتـمـاعـي        
ـيـسـم                    ميناميم. بـه نـظـر مـن کـمـون
متشکل و متحزب تنها در صـورتـي   
ميتواند يک نيرويي موثر و دخالتگـر  
در تحوالت امروز بـاشـد کـه بـا ايـن            
نيروي چپ اجتماعي ارتبـاط بـرقـرار      
ـنـده          کند و به صدا و سخنگو و نـمـاي
اين نيرو در عـرصـه مـبـارزه بـر سـر               
ـبـديـل بشـود. ايـن                قدرت سيـاسـي ت
امري است که حزب ما با جديـت در    
دستور خود قرار داده است و توصـيـه   
ـيـسـت و                     ما بـه هـمـه احـزاب کـمـون
انقالبي در چهارگوشه دنيا نيز همـيـن   

 است. 
    

بنظر شما چشم انـداز     کاظم نيکخواه: 
آينده چيست؟ آيا ايـن چشـم انـداز و            
اميد براي آينده نزديک وجود دارد کـه  
مردم در سطح وسـيـعـتـر و سـازمـان           
يافته تر و سياسي تري عليه جريانات 
اسالمي و ضد بشري قد علم کنند و   
اين دوره ترور و کشتار و نـاامـنـي بـه       

 پايان برسد؟
ـنـده را              حميد تقوائـي:   چشـم انـداز آي

ـبـشـهـاي         فعاليت امروز احزاب و جـن
اجتماعي شکل ميدهد. تا آنـجـا کـه      

به اعتراضات و گـرايشـات سـيـاسـي        
توده مردم مـربـوط مـيـشـود امـروز             
شاهد آن هستيم که حتي در جـامـعـه    
در هم کوبيده شده اي نظير عراق توده 
مردم با پرچم نه به حکـومـت قـومـي       
مذهبي و خواست مدنيت و جـامـعـه    
مدني بميدان آمـده انـد. در ايـران و               
ــوع                   ــز ايــن ن ــه نــي ــه و ســوري ــرکــي ت
اعتراضات شکل گرفته و في الـحـال     
بر ساختار حکومتي و سـيـاسـتـهـا و        
مواضع احزاب حاکم تاثيـر گـذاشـتـه       
است. آينکـه آيـا ايـن رونـد بسـط و                 
گسترش پيـدا مـيـکـنـد و يـا درهـم                
کوبيده ميشود تمامـا بـه عـمـلـکـرد           
نيروهاي کمونيست و انقالبـي نـظـيـر       
ـيـدا مـيـکـنـد.                 حزب ما بسـتـگـي پ
ـلـي    همانطور که در پاسخ به سئوال قب
ـبـط            توضيح دادم کليـد مسـالـه مـرت
ـبـشـهـاي اعـتـراضـي و                    شـدن بـا جـن
فعالين اجتماعي چپ و سـکـوالر در     
اين جنبشها و نمايندگي کـردن چـپ       
اجتماعي در عرصه مـبـارزه بـر سـر           
ـيـن          قدرت سياسي است. غـيـاب چـن
نيروئي در جنبش اشغال در غـرب و        
ـقـطـه  ضـعـف              در انقالبات منطقـه ن
اساسي اين جنبشها بـود. بـايـد ايـن            
ضعف را سريعا بر طرف کرد. تا آنجا 
کــه بــه اوضــاع امــروز خــاورمــيــانــه           
مربوط ميشود به نظر من بايد بـراي    
شکل دادن به يک حرکت همبسـتـه و     
ـيـه داعـش و              يک جبهه مشـتـرک عـل

ـتـهـاي اسـالمـي           -کليه نيروها و دول
فرقه اي در منطقه خاورميانـه تـالش     

کـنـگـره       -کرد. آخرين کنگره حـزب      
نهم که در اکتبر سال گذشـتـه بـرگـزار       

قطعنامه اي در مورد وضعيت  -شد 
جديد خـاورمـيـانـه تصـويـب کـرد و                
شکل دادن به اين جبهه مشترک را در 
سه سطح جامعه ايران، در خاورميانه 
و در سطح جهاني در دسـتـور حـزب          
قرار داد. تشکيل اين جبهه بـه نـوبـه         
خود اجازه ميدهد چپ مـتـحـزب در        
سطح وسيع تر و فعال تري با جنبشها 
و چپ اجتماعي ارتباط برقرار کند و   
به يک نيروي موثر در شکـل دادن بـه       

 تحوالت آتي تبديل بشود. 

ــت دو              ــوبــي ــع مــحــب ــرش ســري گســت
شــخــصــيــت "چــپ" در رقــابــت بــراي            
بــدســت گــرفــتــن رهــبــري در حــزب             
دمکرات  آمريکا و در حـزب کـارگـر      
انگليس قابل تعمق است. هردو اينها  
ـنـدگـي             جناح چپ احـزابشـان را نـمـاي
ـتـخـابـاتـي            ـيـغـات ان ميکنند و در تبل
ـبـرالـي و                  ـي ـئـول خود سـيـاسـت هـاي ن
ـتـصـادي،        مشخصا رياضت کشـي اق
حاکميت بالمنازع بانکها و غـيـره را       
 کم و بيش مورد انتفاد قرار ميدهند. 

سناتور "برني سـانـدرز" در يـک نـظـر                
آگــوســت    ۱۲ ســنــجــي کــه امــروز (         

)  منتشر شده در رقابت هـاي   ۲۰۱۵ 
انتخاباتي کانديداهاي حزب دمکرات 

ـلـري          پشيردر "نيوهم  " آمريکـا، از هـي
کــلــيــنــتــون کــه بــخــت اول پــيــروزي             
ـتـاده اسـت.         محسوب ميشد، جلو اف
چيزي که موجب حيرت مفسرين شده 
است. چرا که در نظر سنـجـي مشـابـه        
که  در مـاه مـارس تـهـيـه شـده بـود                  
ساندرز بـطـور فـاحشـي عـقـب تـر از                

 کلينتون بود. 

شبيه همين ماجرا، يعني اقبال غـيـر     
ـنـدگـان جـنـاح           منتظره نسبت به نـمـاي
چپ بورژوازي، در انگلستان در جريان 
است. جرمي کوربين نامي اسـت کـه       
تا چند ماه پيش کسي  نمي شناخت. 
اما اکنون بـه يـکـي از شـانـس هـاي               
جــدي کســب رهــبــري حــزب کــارگــر          
انــگــلــيــس تــبــديــل شــده اســت. راز             
موفقيت او نقد سياست هاي راست و   
ـيـر اسـت و            ـل نئوليبرالي امثال توني ب
بهمين دليل او بويژه بين زنان و جوانان 
محبوبيت روزافزوني پيـدا مـيـکـنـد.        
ـيـس،     چنانکه جريانات راست در انگـل
ـبـر، حـمـالت              ـي بويژه در خود حـزب ل

 زهرآگيني را عليه او آغاز کرده اند.

سوالي که اين شـواهـد بـه ذهـن مـي            
آورد ايــن اســت کــه آيــا جــنــاح چــپ              
ـنـده     بورژوايي در کشورهاي تعيين کـن
اي نظير آمريکا و انگليس روبه عروج 
است؟ آيا نوعي بازگشت به سـيـاسـت    
هاي سوسيال دمکراسي و دولت رفـاه  

 در دستور قرار گرفته است؟ 

ترديدي نيست که اين گرايش "گـردش  
به چپ"  مدتهاست و بخصوص بـعـد      

 ۲۰۱۱ و انقـالبـات      ۲۰۰۷ از بحران 

در بين بخش هـايـي از بـورژوازي پـا           
گرفته است. نـگـرانـي از نـاکـارآمـدي           
سياست هاي نئوليبـرالـي و ريـاضـت         
کشي اقتصادي در پاسخ به وضعـيـت   
بـحـرانــي سـرمــايـه جــهـانـي و خـطــر                
"شورش گرسنگان" مدتهاست کـه از        
عاليترين مجامع و اتـاق هـاي فـکـر         
بــوژوازي شــنــيــده مــيــشــود. ايــن در           
آمريکا و انگليس بهتر قابل مشاهـده  
اســت. (بــعــنــوان يــک نــمــونــه اقــبــال            
ـيـس بـه                 گسترده در آمـريـکـا و انـگـل
کتاب "سرمايه در قرن بيسـت و يـک"       
اثر "توماس پيکتي"  که بازگشـت بـه       
نوعي سياست هاي دولت رفـاهـي را       

 توصيه ميکند، قابل توجه است.)

با اينهمه در پاسخ به سوال فـوق بـايـد      
بگويم بنظر من بازگشت به سـيـاسـت    
ـيـک از لـحـاظ           هاي سوسيال دمکـرات
تاريـخـي راه حـلـي بـراي  وضـعـيـت                   
کنوني بورژوازي ندارد. در يک کـلـمـه       
اتــوپــيــک اســت. اوضــاع اقــتــصــادي         
بورژوازي جهاني اکنون شبيه دوره بعد 
از جنگ دوم جهاني نيست؛ که در آن   
امــکــان رشــد ســريــع اقــتــصــادي و             
سودآوري باال تـحـت سـيـاسـت هـاي             
دولت رفاه هم ممکن و هـم مـطـلـوب       
بــود. اوضــاع اقــتــصــادي بــورژوازي           
اکنون شبيه اوائل قرن بيـسـت يـعـنـي        
آستانه جنگ جـهـانـي اول اسـت؛ کـه            
تـرکــيـب ارگـانــيـک سـرمــايـه بسـيــار              
باالست، سودآوري و رشـد مـتـضـمـن        
سرمايه گذاري هاي عظيم است و در     
نتيجه بانکها و سـرمـايـه انـحـصـاري         
حاکـمـيـت بـالمـنـازع دارنـد. الزمـه                
بيرون آمدن از اين وضعـيـت بـحـرانـي        
براي بورژوازي، اگر به اختيار خـود او      
باشد، چيزي شبيه آنچه هست کـه در      
نيمه اول قرن بيست شاهد آن بـوديـم.       
گسترش فقر و فالکت، شکاف هـرچـه   
بيشتر بين فقير و غني، بـحـران هـاي        
اقتصادي عظيم خانمانسـوز، جـنـگ      
هاي جهانسوز، نـابـودي بـخـش هـاي          
عظيمي از نيروهاي مولده و خـالـصـه    
ـيـن آوردن             پيدا کردن راهـي بـراي پـاي
ترکيب ارگانيک سـرمـايـه  اسـت کـه            
مجددا سيـکـل رونـق و رشـد شـروع              

 شود. 

اما اين پـروسـه کـه راه حـل واقـعـي                 
بورژوازي است، بطور اجتناب نـاپـذيـر    
يک فاکتور جدي تحوالت اجتـمـاعـي    

را نيز وارد  مـعـادالت مـيـکـنـد کـه              
ديگر خارج از اراده بـورژوازي اسـت:         
مبارزات و مقـاومـت هـاي گسـتـرده          
کــارگــران، انــقــالبــات، شــورش هــاي        
اجتماعي گسترده و باال رفتن احتمـال  
 قدرت گيري چپ کارگري و کمونيسم! 

ـنـظـر مـن گـرايشـات               اينجاست کـه ب
ـيـک و جـنـاح چـپ               سوسيال دمـکـرات
بورژوازي گـرچـه تـاريـخـا جـوابـي بـه               
معضل بورژوازي ندارند اما ميتوانند 
ـقـاتـي کـه روز بـه روز                  در مبارزه طـب
ـنـد.            ـفـاء کـن حادتر ميشود،  نقـش اي
چپ بورژوازي و مشخصا شخـصـيـت    
هــايــي نــظــيــر ســانــدرز و کــوربــيــن             
ميکوشند تا تمايالت و گرايشاتي در 
جامعه که به سمت "چـپ افـراطـي" و          
چپ کارگري ميرود را  به سمت خـود    
جلب کنند. ميکوشند راه حل و افقـي   
هرچند اتوپيک به اين تمايالت بدهنـد  
و آنها را در چـهـارچـوبـه بـازي هـاي                 
ـفـع احـزاب خـود          پارلمانتاريستي به ن
(حزب دمکرات آمريکا و حزب ليبـر   

 انگليس) به خدمت گيرند. 

اما اين بازي خطرناکي براي بورژوازي 
ـيـسـت کـه کسـانـي            است و بي دليل ن
چون توني بلير چنين به تکاپو بر عليه 
ـتـاده انـد. چـرا کـه                   ـيـن اف امثال کـورب
انتشار حتي همان توهمات سـوسـيـال    
دمکراتيک نيز به سهم خـود  فضـاي         
عمومي جامعه را چپ تر خواهد کرد 
و زمــيــنــه مســاعــدي بــراي رشــد و             
گسترش چپ کارگري را فراهم خواهد 
ـتـه بشـرط آنـکـه ايـن چـپ                      ـب کرد. ال
کارگري و کمونيستي  با نقد خصـلـت   
ـيـک     اتوپيک توهمات سوسيال دمکرات
نشان دهد که تنها راه مقابله واقعي با 
اوضاع کنوني خلع يد از سرمايه داري 

ـيـسـم اسـت. (            ۱۲ و برقراري سوسيال
 )۲۰۱۵ آگوست 
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ـيـونـهـا           ـل وضعيت اضطـراري مـي
کودک در سراسر جهان و از جـملـه در     
ايران و اين حقيقت تلـخ کـه کـودکـان         
بي پناه ترين قربانيان خامـوش نـظـام      
ســرمــايــه داري انــد و در ســکــوتــي            
باورنکردني و جانکاه نابود ميـشـونـد    
و مدافعي ندارند، هر نيروي سيـاسـي   
و اجتماعي  مترقي را بـه تـکـاپـو وا         
ـنـاک     ميدارد که مانع اين روند وحشـت

 شود. 
ــزب                 ــامــه ح ــرن ــخــش از ب آن ب
کمونيست کـارگـري کـه شـمـا بـه آن               
ـيـد بـا ايـن جـملـه کـه:                 اشاره مي کن
"تضمين رفاه و سعـادت هـر کـودک،         
مستقل از وضعيـت خـانـوادگـي، بـا          
جامعه است"، اوليـن گـام را بـا ايـن              
ـنـده کـه            ـيـن کـن آلترناتيو و شرط تعي
کودک موجوديتي مستقل از خانواده 
اي که در آن متولد شده دارد معرفـي  

 ميکند.   
ـيـسـف وسـايـر         برابر آمارهاي يون
موسسات معتبر جهاني، کودکان در 
ابعاد ميلياردي دچار فقر، بي پناهـي  
و قرباني انواع خشونتهاي اجتمـاعـي   
اند. براي خاتمه دادن به ايـن حـرمـان       
ـيـسـت کـارگـري         بي پايان حزب کمون
برنامه دقيقي دارد تـا امـکـان دفـاع         
موثر از زندگي هـمـه کـودکـان بـدون          

 استثنا مهيا گردد. 
شاخص و معيار رفـاه جـامـعـه،       
ـقـطـه              رفاه کودکان است. ايـن خـود ن
شروع تعيين کننده اي بـراي تـامـيـن       
حرمت کل جـامـعـه اسـت. بـديـهـي               
است کـه کـودکـان قـادر بـه تـامـيـن                 
ـبـت و دفـاع از خـود                  زندگـي، مـراق
نيستند. سوال اساسي اين است: پس   
وظيفه تامين و رفاه کودکان، بـعـهـده    
کيست؟ خانواده يا جامعه؟ مشاهـده  
ساده در بسياري مـوارد بـه مـا مـي           
گويد اين امر را نـاچـارا خـانـواده بـه            
ـنـده کـودک و                 ـتـه اسـت. آي دوش گرف
حقوق اجتماعي اش تماما بسـتـگـي    
دارد در کدام خانواده، با کدام شرايـط  
اقتصادي و اجتمـاعـي مـتـولـد مـي           
شود. خود کودک در تعيين هيچکدام 
ــه اصــطــالح               ــدادهــاي ب از ايــن روي

ســرنــوشــت ســاز زنــدگــيــش دخــيــل          
نيست. در حاليکه همه هزينه پرورش 
کودک تا بزرگسالي بـعـهـده خـانـواده          
است، تا به اصطالح تحويل جـامـعـه    
داده شود. همه اين پروسه طوالني که  
بعدا سودش مستقيما نصيب دولـت    
ـنـه         ميشود، بدون پرداخت هـيـج هـزي

 توسط دولت به فرجام ميرسد.
دولتها، نـگـهـداري از کـودک را           
پيشاپيش بعنوان يک وظيفه اخالقـي  
و حتي آسماني و ازلـي و ابـدي بـراي          
خـانـواده تـعـريـف کـرده انـد. کـودک                  
متعلق بـه خـانـواده اسـت. پـس بـار                
تعهد بر دوش دولت نيست.امکانات  
زيســتــي و رفــاهــي و آمــوزشــي و               
پرورشي کودک هـم ربـطـي بـه دولـت            

 ندارد. 
در چنيـن اوضـاعـي اسـتـانـدارد           
نگهداري از کودک اساسا معني خود 
ـنـي کـه از             را از دست ميدهد. والـدي
تامين معـاش زنـدگـي روزانـه خـود            
ـنـد        عاجز مانده اند، چگونه مـي تـوان
زندگي کودکان خود را تامين کننـد؟  
به بياني ديگر در اينجا، حقوق کودک 
ـلـکـه بـه            نه تنها جهانشمول نيـسـت ب
وضعيت اقتـصـادي خـانـواده جـوش          
خورده است و ناچارا سرپرستانـي کـه     

 خود ناتوانند، بايد پاسخگو باشند.
نظام سـرمـايـه داري اسـاسـا بـر               
ـبـعـيـض            حفظ مناسبات نابـرابـر و ت
آميز استوار است. خانواده را بعـنـوان    
يک واحد اجتماعي تعريف ميـکـنـد،    
حقـوق فـرد را هـم بـه خـانـواده گـره                    
ميزند. اين واحد اجـتـمـاعـي گـرچـه            
اساسا ابداع سرمايه داري نيست امـا  
حفظ اين مناسبات بشدت سـود آور    
است و بخشي از وظـايـف سـرمـايـه            
براي بازتوليد نيروي کار را از دوشـش  
بر ميدارد. کليه مناسبات ارتجاعـي   
و اخالقي عقب مانده را نيز به همـراه  
اين واحد اجتماعي عليه حق افراد در 

 جامعه بکار ميگيرد.
وانگهي نبايد فراموش کـرد کـه       
ـيـن        جايگاه خانواده در جامعه و تـعـي
ــر                ــغــيــي ــا ت ــارات آن ب حــدود اخــتــي
مــنــاســبــات تــولــيــدي دســتــخــوش         
دگرگوني جدي شده است. آن ميراثي  
که از جـوامـع بـدوي، از نـظـامـهـاي              

ماقبل سرمايه داري به جـاي مـانـده        
است، تاريخا فرزندان را مـتـعـلـق بـه          
ـفـه              پدر و نقش مادر را هـمـان "وظـي
مادري" يعني نگـهـداري از فـرزنـدان          
تعريف مي کند. کودک مـتـعـلـق بـه           

 خانواده و در واقع پدر است. 
حکومتهاي سرمايه دار کـنـونـي    
هم، هر جا دستشان برسد و اعتـراض  
جدي در مقابل خود نبيننـد، هـمـيـن       
ميراث کـهـنـه را بـا بـزک کـردن آن،                 
تبديل به قوانين نوشته و نانوشته مي 
کنند. عليرغم تغيير شکل و ماهيت  
مناسبات خـانـوادگـي، کـمـاکـان در           
سدد حفظ اين ميـراث بـعـنـوان يـک          
وديعه الهي و يک موضوع مقـدس و    
اخالقي هستند. در نتيجه کودکان از  
جيب و با هزينه خانواده آموزش مـي  
بينند، بهداشت و غـذايشـان تـامـيـن        
مي شود، سپس بعنوان يک بزرگسال 
در خــدمــت حــکــومــت و دولــت در            

 خواهند آمد.
سرشت طبقاتي دولت اساسا اين 
ـبـي را زيـر                ـفـعـت طـل رياکاري و مـن
خروارها فريبکاري و حقه بازي به نـام  
ـنـهـان مـيـکـنـد. در              تقدس خانواده پ
حاليکه خود را متـولـي خـيـر و شـر            
ـفـه اي بـراي                  جامعـه مـيـدانـد، وظـي
ـيـجـه       ـت تامين رفاه جامعه ندارد. در ن
جايگاه و شان اجتماعي افراد، بسـتـه   
به موقعيت اقتـصـادي آنـان اسـت و           

 حق کودک هم تابع همين روند است.
در کشورهاي پيشرفته سـرمـايـه      
داري که جامعه و اساسا طبقه کارگر 
براي احراز حقوق اجتماعي و دفاع از 
حرمت خودش و جامعه جنـگـيـده و      
مبارزه کـرده اسـت. دولـت بـعـنـوان                
نماينده سـرمـايـه داري حـاکـم را بـه               
عقب نشيـنـي وادار و مـجـبـورکـرده             

است حداقل بخشي از آنچه را کـه از      
جيب جامعه ربوده اسـت، بـه شـکـل         
تامين رفاهيات به آن مسترد کنـد و    

وليت در رابطه با رفـاه    ئبه قبول مس
کودکان متعهد شود. اين مـبـارزات      
ســبــب شــده اســت کــه ســطــحــي از             
استاندارد براي همه کـودکـان مـهـيـا          
گردد. دستاوردهايي ماننـد آمـوزش      
رايگان و اجباري، يـک وعـده غـذاي          
گرم در مـدارس، تـامـيـن بـهـداشـت              
کـــودکـــان، مـــهـــدکـــودکـــهـــا و                
شيرخوارگاههاي مجهز و رايـگـان و       
اماکن ويـژه نـگـهـداري از کـودکـان،             
ـفـري و جـزايـي در                تغيير قوانيـن کـي
مورد کودکان، حذف زندان و حبس و 
جريمه براي کودکان و ده ها دستـاورد  
ارزشمند وانساني ديـگـر بـخـشـي از          
همـيـن پـروسـه اسـت. تـامـيـن رفـاه                   
کودکان مستقيمـا خـود را بصـورت          
 رفاه و تعالي آن جامعه نشان ميدهد. 
بنابراين براي دفاع از حقوق پـايـه   
اي کــودکــان و تــامــيــن امــکــانــات           
رفاهي، آموزشي و پرورشي منـاسـب   
ـقـل           و يکسان، هيچ راهـي جـز مسـت
کــردن حــقــوق کــودک از وضــعــيــت            
اقتصادي خانواده وجـود نـدارد. هـر           
ـيـکـار                  ـتـصـادي، ب تکان و بـحـران اق
سازي والديـن، خـطـرات اجـتـمـاعـي            
مانند اعتياد والدين و غـيـره بـکـلـي        
 موقعيت کودک را در هم مي پيچد. 

مــتــوقــف کــردن کــار کــودکــان،        
ـفـاده جـنـسـي از              خاتمه دادن به اسـت
کودکان، کوتاه کردن دست مذهب از 
زندگي کودکان، پايان دادن به ازدواج   
کودکان اساسا در گرو ايـن اسـت کـه        
همه مصايب تحميل شده و پنهان در 
چهار ديواري خانواده علني گـردد. و     
ـنـکـه تـامـيـن            اين راهي ندارد، جز اي
ـقـل     همه حوايج زندگي کودکان مسـت
از موقعيت اقتصادي خانواده بعـهـده   

 دولت باشد.  
براي دفاع از حـقـوق پـايـه اي و             
حياتي کودکان بايد آلترناتيوي عملي 

داشت و جامعه را براي بدسـت آوردن    
آن متشکل کرد و سازمان داد. ايـن       
ــه حــزب                   ــام ــرن ــه ب ــي اســت ک راه
کمونيست کارگري پيش پاي جامعـه  

 مي گذارد.
برنامه يک دنياي بـهـتـر، تـاکـيـد         
مي کند اگر قرار جامعه بر اين باشـد  
که سطح واحدي از استانـدارد رفـاه و       
امـکـانــات رشــد مـادي و مــعـنــوي             
کودکان و نوجوانان را، در بـاالتـريـن          
سطح ممکن تضمين کند. بـايـد آنـرا       
با به قانون جامعه بدل کرد و مداومـا  

 تحت نظارت قرار داد.
در کشورهايي کـه درجـه اي از         
رفاه براي کودکان مهيا شـده اسـت.       
هر ماه منظما کمک هزينه نگهداري 
از کـودک بـه تـمـامـي خـانـواده هـا                 
پرداخت ميشود و تـا سـن هـيـجـده            
سالگي کودک ادامه پيدا مي کـنـد.     
تحصيل تمامـا رايـگـان و اجـبـاري            
است. ثبـت نـام کـودک در مـدارس              
بعهده دولت است. سرويـس ايـاب و       
ذهاب بخشي از اين وظـيـفـه اسـت.       
استاندارد مدارس و کالسهاي درس   
و کيفيت آموزش براي همه يـکـسـان    
است. دست کليه مذهب از آمـوزش   
و پرورش کوتاه شده است. يک وعـده   
غذاي گرم و با کيفـيـت بـه کـودکـان          
داده مـيـشـود. بـهـداشـت و درمـان               
کــودکــان کــامــال مــجــانــي اســت.           
مــخــارج مــرخصــي ايــام زايــمــان،           
نـــگـــهـــداري از فـــرزنـــد در ايـــام               
شيرخوارگي تـمـامـا تـوسـط دولـت             
پرداخت مي گردد. سرويس ايـاب و     
ذهاب شهري براي کودکان مـجـانـي    
اسـت. ايــن ســطــح از رفــاه تــوســط              
مبارزات خود مردم و بـويـژه طـبـقـه        
کارگر اين کشورها سبب شده اسـت    
که با تامين اين تسهيالت، خانـواده  
به کانوني از امنيت و شـادي بـراي         

  کودک بدل گردد.
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يکي از پي آمدهاي توافـقـات هسـتـه       
اي در ويــن تشــديــد اخــتــالفــات و                
کشمکشهاي هيات هاي حـاکـمـه در        
ايران و همچنـيـن در آمـريـکـا اسـت.             
ـلـه        قطب بنديها در هر دو سوي مـعـاد
جدي و تعيين کننده و شکافها عميـق  
است. اين جدال از يـک طـرف بـر سـر              
چگونگي بقاي حکومت اسالمـي در    
شــرايــطــي اســت کــه روي کــوهــي از            
انزجار توده هاي مردم قرار گرفته و از     
سوي ديگر تالشـي بـراي چـگـونـگـي           
تحکيم هژموني نيرويي قلدر و زورگـو  
در سـطـح جـهـانـي در دوران پـس از                 
ـلـوک شـرق اسـت. بـه چـنـد                     سقـوط ب
ـايـد پـرداخـت:        مساله در اين ارتباط ب
مباني پايه اي ايـن کشـمـکـشـهـا در             
سطح هيـات حـاکـمـه آمـريـکـا کـدام               
است؟ ويژگي ها و اهـداف هـر جـنـاح         
در ايــن راســتــا چــيــســت؟ تــوهــمــات          

 کدامند؟ واقعيات چيست؟
بر خالف تصـورات خـام و اولـيـه در               
ارزيابي از کشمکـشـهـاي جـنـاحـهـاي          
هيات حاکمه در آمريکا بايد گفت کـه  
تفاوتهاي و دسته بنديهـاي حـزبـي در        
آمريکا، تقسيم قدرت ميان دو حـزب    
اصـلـي دمـکـرات و جـمــهـوريـخــواه،              
تالش براي سهم بري بيشتر از قـدرت      
سياسي، مـبـنـاي ايـن اخـتـالفـات و              
صف بنديها نيست. گـوشـه اي از آن            
ـابـل               است اما مبنـاي اصـلـي ايـن تـق
نيست. واقعيت اين است که مسـائـل      
پايه اي تر و دراز مـدت تـري زمـيـنـه          
ساز چنين کشـمـکـشـهـاي در سـطـح            
هيات حـاکـمـه آمـريـکـا در شـرايـط                 
کنوني است. مساله اصلي چگونـگـي   

تحکيم و يا بازسازي مـوقـعـيـت زوال       
يافته آمريـکـا در سـطـح جـهـانـي در                
دوران کــنــونــي اســت. ايــن مســالــه              
ـات و                  اليــنــحــل مــحــور اخــتــالفـ

 کشمکشهاي کنوني است.  
ـلـوک شـرق و                  دوران پـس از سـقـوط ب
پيروزي بلوک سرمايه داري رقابتـي در    
قبال سرمايه داري دولتي که بـه دروغ      
ـالـيـسـم تـعـريـف           خود را اردوي سوسي
کرده بود، امروز به اعتـبـار شـواهـد و         
تاريخ تاکنوني، در عـيـن حـال دوران          
زوال و سر درگمي بـر سـر مـوقـعـيـت             
آمريکا در جهان است. با سقوط بلوک  
شرق دو قطبي کاذب "جـهـان آزاد" و           
"اردوي سوسياليسم" درهم شـکـسـت.      
ـلـوک شـرق از صـحـنـه بـيـن                  نه تنها ب
المللي حذف شد بلـکـه کـل سـيـمـاي           
ــک و صــف               ــوژي ــول ــدئ ســيــاســي، اي
بنديهايي که بر اين مبنا شکل گرفـتـه   
بود، دستخوش تغييرات اساسي شـد.  
عروج بلوک بنديهاي جديد، در سـطـح     
جهان، کشمکشهاي جديد و جدالهـاي  
خونيني که بر سر اين مسـالـه شـکـل         
گرفت از نقطه نظـر آمـريـکـا تـالـشـي            
ـايـه          براي پاسخ گويي به اين مسـالـه پ
اي و محوري است. تقابل کـنـونـي بـر        
سر توافقات هسته اي گوشه اي از ايـن  
مساله محوري است که بطور ويژه اي   
ـابـل را در           خصوصيات اصلي اين تـق

 خود دارد.  
تا پيش از قدرتگيري هـيـات حـاکـمـه        
جــديــد آمــريــکــا، ســر درگــمــي و يــا            
کشــمــکــش قــابــل مــالحــظــه اي در           
صفوف اين نيرو در مقابله با وضعيت 
پسا جنگ سرد وجـود نـداشـت. خـط          
غالب سياسي، خط جريانات موسـوم  
به "نئو کانسرواتيو" بود. تـالش بـراي          

تحکيم و بازسازي موقعيت آمـريـکـا      
در جهان پس از جـنـگ سـرد اسـاسـا            
ادامه همان سياستي بود که در دوران     
پاياني جنگ سرد بر هـيـات حـاکـمـه          
آمريکا حاکم بود. محور اين سياسـت   
قلدري و زورگويي و حمايت بي شائبـه  
از مرتـجـع تـريـن و نـيـروهـاي دسـت                 
راستي پرو غربـي و پـرو آمـريـکـايـي             
بود. اين گرايش طلوع خونين خـود را      
با حمله وحشيانه جورج بـوش پـدر در       
عراق آغاز کرد. بيل کلينتـون از روي       
همان نسخه يـوگسـالوي را بـمـبـاران            
کرد. و جورج بوش دوم آن را بـه حـد              
کمال رساند. حمالت تروريستي هواي  
گسترده در افغانستان، حمله و نابـودي  
شيرازه جامعه در عراق و تکرار آن در     
لـيــبــي، گـوشــه اي از کـارنــامــه ايــن               
سياست نئـوکـانسـرواتـيـو در آن دوره            
ـا پـس از          بود. وعده داده بودند که دنـي
ـلـوک شـوروي       جنگ سرد و با سقوط ب
پــر از صــلــح و صــفــا خــواهــد شــد.               
"دمکراسي غربي" مـدل آمـريـکـايـي            
پيروز شده است و خط پـيـروز بـدنـبـال        
تدوام سياسـت خـود در دوران جـديـد             
بود. اما چنين نشد. نه تنها جنگها و     
کشمکشهاي خـونـيـن دوران حـاضـر             
منتج به موقعيت بالمنازع آمـريـکـا      
ـلـکـه کـل مـوقـعـيـت                    تبديـل نشـد، ب
آمريکا از زواياي گوناگون زيـر ضـرب     

ـا            نيروهايي "خودي" قرار گـرفـت کـه ت
ديروز بدون هيـچ غـرو لـنـدي بـه دور              
پرچم آمريکا به خط شده بودند. از هـم   
گسيختگي و ساز خود را زدن بـعـضـا    
به يک رکن سيـاسـت نـيـروهـايـي پـرو            
آمريکايي بدل شده اسـت. بـطـوريـکـه         
حتي شيوخ سوپر مـرتـجـع عـرب کـه          
بـدون اجــازه مـامــوران دســتـه چــنــدم            
آمريکا آب نميخوردند، اکـنـون شـانـه       
ـاال مـي انـدازنـد و آشـکـارا سـر بـه                      ب
مخالفت ميگذارند. اما اين گوشه اي  
از موقعيت زوال يافته هيات حـاکـمـه      
آمــريــکــا در دوران کــنــونــي اســت.             
واقعيت ديگر گسترش اعتـراضـات و     
انزجار بيش از حد توده هاي مـردم در      
سطح اروپا و کشورهـاي غـربـي بـود.         
شکستهاي پي در پي در سطح جهـان،  
گسترش نارضايتي توده اي، تضعيف 
ـابـل مـالحـظــه آمـريــکـا در سـطــح                 ق
جهاني از مسائل پايـه اي بـودنـد کـه           
بخشي از هيات حاکمه آمريکـا را بـه       
ـاکـنـونـي               ضرورت تغيـيـر سـيـاسـت ت
"نئوکانسرواتيـو" راغـب کـرد. ادامـه              
ـا بـر وخـامـت               سياست گذشـتـه صـرف
موقعيت آمريکا در سطح بين المللـي  
منجر ميشد. انتخاب اوبامـا اسـاسـا       
نشان اين تغيير سـيـاسـت در هـيـات            
ـامـا ايـن        حاکمه آمريکا بود. باراک اوب
تغيير سياست را با اعالم اينکه بـدون    
قيد و شرط با حکومـت اسـالمـي در        
ايران مذاکره خواهد کـرد؛ "مشـتـهـاي        
گره کرده" را باز کرده و آمـادگـي خـود         
ـابـل             را براي فشردن دسـت طـرف مـق
اعالم کـرد. يـک رکـن ايـن سـيـاسـت                 
ـا حـکـومـت          مصالحه و بند و بست ب

 اسالمي در ايران بود.
ـابـل        اما ويژگي ها و تفاوتهاي ايـن تـق

در رابطه با رژيم اسالمي کـدام اسـت؟     
بر خالف تصورات رايـج در صـفـوف          
جريانات راست پرو غربي اپوزيسـيـون   
در ايران، هر دو جناح هـيـات حـاکـمـه        
آمريکا اسـتـراتـژي واحـدي را دنـبـال               
ميکنند. از نقطه نظـر هـر دو جـنـاح            
رژيم اسالمي حکومت مـورد نـظـر و        
مقبول غرب نيست. تـفـاوت امـا در           
چگونگي تالش براي شـکـل دادن بـه          
يک حکومت پروغربي در ايران اسـت.    
يکي سيـاسـت تشـديـد تـخـاصـمـات             
ــبــال                 غــرب و مــتــحــديــن اش را دن
ميکند، ديگر سياست سازش و بـنـد       
ــم را. در                      ــه رژي ـال ــحـ ــت بســت و اس
چهارچوب سياست تاکنوني سيـاسـت   
غرب در قبال رژيم اسـالمـي تـقـويـت        
جناح پرو غربي اين رژيم است. قـدرت   
گيري بيشتر جـنـاح پـرو غـربـي رژيـم             
اسالمي هدف فوري و بالواسطـه ايـن     
سياست است. تغييـرات تـدريـجـي و          
نهايتا يا کودتاي نظامي يا هـر دسـت     
به دست شدني از اهداف اين سيـاسـت   

 هستند.  
شناخت زمينه ها و داليل کشمـکـش   
يک پايه موضع گيري اصولي در قبـال  
اين نيروها و سياستهاي دوره اي شـان    
است. براي ما در جنبش کـمـونـيـسـم         
ـا                    کـارگـري هـيـچـگـونـه هـمـسـويـي ب
ـابـل          هيچکدام از اين دو سوي ايـن تـق
مطرح نيست. مـا هـمـانـطـور کـه در              
مقابله با کليت رژيم اسالمي مستقـل  
از سـيـاسـتـهـاي جـنـاحـي شـان مــي                  
ـابـل    جنگيم به همين اعتبار هم در مق
ـا          سياستهاي هيات حاکمه آمـريـکـا ب
اتکاء به توده مردم منزجر از سياسـت  
ـانـه هـيـات                  ـانـه و زورگـوي تـجـاوزگـراي

 حاکمه در آمريکا است.
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ـقـط        کند. اما تاثير اين اعتراضـات ف
به عراق محدود نخـواهـد مـانـد. هـر           
ـيـه حـکـومـت         درجه پيشروي شما عل
ـيـشـروي     اسالمي عراق در عين حال پ
عليـه حـکـومـت اسـالمـي در ايـران                

 است. 

مــا خــود را در مــبــارزه عــلــيــه             
حکومت مـرتـجـع عـراق و نـابـودي                
دستجات تروريستـي در کـنـار شـمـا            
ميدانيم و براي شمـا در مـبـارزه تـان           

 آرزوي موفقيت ميکنيم.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
  ۲۰۱۵ اوت  ۱۳ 

ـان و                   است. تـوده وسـيـع مـردم، جـوان
ـا هـمـيـن                ـلـفـي کـه ت شبکه هاي مخت
لحظه نقش مهمي در شـکـل دادن بـه          
اين اعتراضات داشته اند، بايد ظـرفـي   
براي ابراز وجود داشته باشـنـد. ايـنـهـا         
سرشار از خالقيت و ابتکار و شهامـت  
و خــواســت هــاي عــمــيــق و انســانــي            
هستند و شوراها مهمترين ظرف براي 
ابراز وجود آنها و رشـد و پـخـتـه شـدن            
آنــهــا و تــبــديــل شــدن بــه رهــبــران و               
سـازمــانــدهــنـدگــان ايــن اعــتــراضــات       
است. اما عالوه بر اين کمونيسـت هـا      
و مشخصا احزاب کمونيست کارگـري  

در عراق ميتواننـد نـقـش مـهـمـي در             
ـا           شکل دادن به يک مرکـز سـيـاسـي، ب
ـايـه         خواست محوري سکوالريسـم و پ
اي ترين و فوري تـريـن خـواسـت هـاي          
آزاديــخــواهــانــه مــردم عــراق داشــتــه          
باشند. ميتوانند مبتکر شکل دادن به  
ــيــســتــهــا،                ــمــون ــزرگــي از ک جــمــع ب
ــيــســت هــا، ســکــوالرهــا،           ســوســيــال
مدافعين حقوق زن، و رهبران کـارگـري   
باشند. هم در بعدي سراسري و هـم در       
ـايـد ايـن             ـاشـد ب هر شهر که امکانش ب
جمع را ايجاد کرد. مدياي اجتماعي و  

 روابط زميني را بکار گرفت.  
مبارزات مـردم عـراق شـايسـتـه            

حمايت گرم مردم جهـان و مشـخـصـا         
ــران اســت. اگــر جــمــهــوري               مــردم اي
اسالمي و دولت عراق هـمـراه بـا دول          
غربي و رسانه هاي دسـت راسـتـي در        
سطح جهان مشترکا تالش ميـکـنـنـد     
اين اعتراضات را خـفـه کـنـنـد مـردم           
ايران و جهان نيز بايد به هر شکـل کـه     
ميـتـوانـنـد بـا ايـن مـبـارزات اعـالم                  
همبستگي کنند و فعـال و قـاطـع در          
کنار مردم عراق قرار بگـيـرنـد. حـزب        
ــران هــمــه             ــيــســت کــارگــري اي کــمــون
امکانات خود را در اين راسـتـا بـکـار       

  خواهد گرفت.
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