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تصاوير و آمار، هر دو تکان دهنـده و    
دردناک است. فاجعه اي پس از فاجعه 
اي ديگر. و مـا هـر روز شـاهـد ايـن                 
هستيم که گروهي در دريـا، صـحـرا،        
در زير بمباران و در کـامـيـونـهـا جـان         
خود را از دسـت مـيـدهـنـد. و ايـن                    
وضعيت ميليونها مردمي اسـت کـه       
تالش ميکنند از سـوريـه و عـراق و            
ليبي و افغانستان و بـرخـي ديـگـر از         
کشورهـاي اسـالم زده و جـنـگ زده               
راهي براي خالصي پيدا کنند. و گويا 
پاياني بـر ايـن وضـعـيـت نـاهـنـجـار                  
نيست. قربانيان اين وضعيت مردمان 
عادي هستند که تتمه جان و زنـدگـي     
خود و فرزندان را به دوش گرفته اند و   
خود را به کوه و صحرا و دريا زده انـد    
تا شايد جايي براي زندگي، سرپناهـي  
بــراي خــوابــيــدن و لــحــظــه اي را در              
ـنـد. و آن                ـيـدا کـن آرامش گذراندن، پ
بخشي که "خوشبخت انـد" و از ايـن             
جهـنـم عـبـور کـرده انـد و راهـي بـه                     
ـنـد، بـا                  ـيـدا مـيـکـن کشوري ديـگـر پ
ـيـروهـاي گـارد                سيمهـاي خـاردار و ن
ســاحــلــي کــه بــه طــرفشــان شــلــيــک            
ـتـظـامـي              ـيـروهـاي ان ميکنند، و يـا ن
سرکوبگر و خشن مواجه مـيـشـونـد.       
اين مردم قرباني شرايطي هستند کـه    
خود سـهـمـي در شـکـل دادن بـه آن                 
نداشته اند، طرف دعوايي نبوده اند و   
راهي جز فرار براي پايان دادن بـه ايـن     
ـتـه انـد. ايـن وضـعـيـت                  ـيـاف مشقت ن
دهشتناک قلب هر فردي را کـه بـويـي      
از انسانيت بـرده بـاشـد بـه درد مـي                
ـتـي          آورد. چرا و چگونه چنيـن وضـعـي
شــکــل گــرفــتــه اســت؟ چــه کســانــي           
مقصرند؟ چه بايد کـرد؟ راه حـل مـا          

 کدامست؟
 

اين وضعـيـت نـاهـنـجـار، ايـن مـوج               
ـنـاهـجـويـان، در درجـه اول                  عظـيـم پ
ـتـهـا و                ـيـن دول محصول جـنـگ خـون
دســتــجــات تــروريســتــي اســالمــي،         
محصول از هم پاشيدن شيرازه جامعه 
ـبـي،       ـي و مدنيت در سوريه و عراق و ل
محصول دخالت نـظـامـي جـمـهـوري         
اسالمي و دولت روسـيـه، مـحـصـول          
ـتـاريسـتـي دولـت         تهاجم نظامي ميلي

آمــريــکــا و مــتــحــديــن اش، اســت.           
ـتـهـاي                 ـيـن ايـن وضـعـيـت دول مسبب
مرتجع ايران و ترکيـه و عـربسـتـان و           
ـتـهـا و                    قطر و اردن انـد، کـه در رقـاب
کشمکشهاي منـطـقـه اي جـريـانـات           
تروريست و آدمکش اسـالمـي را تـا        
دندان مسلح کرده و به جـان جـامـعـه         
انداخته اند. براي پايان دادن ريشه اي    
به چنين وضعيت دردناکي بايد دست 
دولــت هــا و جــريــانــات اســالمــي و            
مرتجع در اين کشورها را از زنـدگـي       

 مردم کوتاه کرد! 
 

اما اين اقدامات يک بخش از راه حـل  
اصولي در قبال ايـن فـاجـعـه عـظـيـم            
انساني است. در گوشه ديگر بايـد بـه      
رفتار وحشيانه و ضد انساني برخي از 
دولتهاي اروپايي که اين پنـاهـجـويـان     
به آنجـا روي آورده انـد، اشـاره کـرد.               
ـتــهــايـي کــه بـه قــايــق هــاي ايــن                دول
ـنـد، جـلـوي          پناهجويان شليک ميـکـن
ـنـد، سـيـم                پناهجويان را سـد مـيـکـن
خاردار ميکشند و راه فرار را بـر ايـن       
انسانـهـا بـا سـرکـوبـگـري تـمـام سـد                   
ـتـهـايـي کـه بـا زيـر پـا                   ميکنند. دول
گذاشتن تمام حقوق برسميت شناختـه  
شده بين المللي بر ابعاد ايـن فـاجـعـه         
ــن                  ــوي اي ــد جــل ــاي ــد. ب ــزايــن مــي اف

 سياستهاي ضد انساني را گرفت. 
 

حزب کمونيست کارگري با قاطعـيـت   
ـتـار ضـد انسـانـي و شـرم آور                  اين رف
ـنـاهـنـده را بشـدت             دولت هاي ضد پ
ـنـاه         محکوم ميکند. تامين يـک سـرپ

ــن                   ــراي اي ــمــن و آرام ب ــي، اي انســان
پنـاهـجـويـان يـک ضـرورت فـوري و                
عاجل است. تنها با سـازمـانـدهـي و        
اعمال فشار بشـريـت انسـانـدوسـت و          
ـتـي و          متمدن بر اين دستگـاهـاي دول
سازمان ملل و نهادهاي ذيربط اسـت  
که ميتوان آنها را وادار کـرد حـقـوق            
جهانشمول انسان و پناهجويان را بـه      

 رسميت بشناسند.  
 

از نظر ما اعمال هر نوع محدوديت بر 
ورود و خروج پناهجوياني کـه از ايـن       
ـنـد         کشورها خود را به اروپا مـيـرسـان

 عميقا محکوم است.  
 

تمامي پناهجويان بايد از کليه حقوق 
بين المللي شناخته شده شـهـرونـدي و      

 کار در اين جوامع برخوردار باشند. 

 
ما در عين حال به مردم آزاديـخـواه و     
انساندوستي که در اطريش و آلمـان و    
دانمارک و ... در اين شرايط، عليرغم    
تبليغات نژادپرستانه و پناهجو ستيـز  
احزاب و رسانه هـاي دسـت راسـتـي،         
دست همياري به سوي اين مردم دراز   
کرده اند، درود ميفرستيم و دستـشـان   
را ميشفاريم. اين مردم نشان داده انـد   
ـيـف                     ـيـغـات کـث ـل ـب ـقـل از ت که مسـت
نــاســيــونــالــيــســتــي و نــژادپــرســتــانــه،      
انسانيت کماکـان زنـده اسـت. و ايـن              
انســانــيــت و عــدم تســلــيــم شــدن بــه            
وضعيت ناهنجار موجود نقطه امـيـد   
و تغيير در زندگي انسانهاي معـاصـر   

 است. 

 /ی�ا��ن ��+1ی� ده��6	< /�	ه��ی	ن 
 در ارو/	   

معلمان براي پيگيري خواستهـايشـان   
مهر در تهران و شهرستـانـهـا     ۱۳ روز 

فراخوان به تجمع اعتراضي داده انـد.    
ــلـمـان قـرار اسـت از                   تـجـمـعـات مـع

صبح در تهران در    ۱۲ تا  ۱۰ ساعت 
مقابل وزارت آموزش و پرورش و در   
شهرستانها در مقابل ادارات آموزش 
و پرورش برگزار شود. آزادي معلمـان   
زنــدانــي اســمــاعــيــل عــبــدي، رســول        
بداغي، علي اکبر باغاني، عبدالرضا 
ــاشــمــب،                ـيــرضــا ه ـلـ ــري، عـ ـب ـنـ قـ
مــحــمــدرضــا نــيــک نــژاد و مــهــدي           
بهلولي، افزايش حقوق باالتر از خـط    
فقر، بهبود وضعيت بيمه، اسـتـخـدام      
ـيـمـانـي، تـحـصـيـل            رسمي معلمان پ
رايگـان، پـايـان دادن بـه خصـوصـي               
ســازي مــدارس، بــازســازي مــدارس        
تخريبي و امن شدن مدارس و ارتقـاء  
کيفيت آموزشـي از جـملـه خـواسـت            

 هاي معلمان است. 
 

اعتراضات سراسري معلمان که دوره   
 ١٣٩٣ جديدي را از اواخر ديماه سال 

شروع کرده است، فضاي تـازه اي در        
ايران ايجاد کرده است. اين مبارزه اي  
است عليه فقر، بيحقوقي، نابرابري و   
تبعيضات اقتـصـادي و اجـتـمـاعـي           
عميقي کـه جـمـهـوري اسـالمـي بـه                
اکثريت مردم تحميل کرده و شايستـه  
اســت کــه از جــانــب عــمــوم مــردم               

قاطعانه مورد حمـايـت قـرار گـيـرد.          
يکي از خواست هاي معلـمـان آزادي     
همکاران زنداني آنها است و جـا دارد    
که خانواده هاي زندانيان سـيـاسـي و        
خانواده صدها هزار نفر کـه اعضـاي       
خـانـواده هـايشـان در زنـدان، تـحــت               
شرايطي بشدت غيـر انسـانـي مـورد         
محاکمه قرار ميگيـرنـد و شـرايـطـي          
بشدت غير انساني به آنهـا تـحـمـيـل        
شده است، از اين خـواسـت و از کـل            
ـنـد.        مبارزات معلمان پشتيبانـي کـن
خواست هاي معلمان و در راس آنـهـا   
ـيـشـتـريـن          خواست تحصيل رايگـان ب
زمينه را براي جلب همبستگي مردم 
ـنـد          ـتـوان فراهم ميکند و معلمـان مـي
نقـش مـهـمـي در بـه مـيـدان آوردن                  
ـفـا         ميليون ها خانواده دانش آمـوز اي

 کنند. 
 

حزب کمونيست کارگري قاطعانـه از    
مبارزات معلمان حمايت ميـکـنـد و      
کارگران، بازنشستگان، دانشجـويـان،   
ـيـه خـانـواده هـاي           جوانان و زنان و کل
دانش آموزان را به حمايت از معلمان 
و خواست هاي آنها و حضور فعال در 

 ۱۳ تجمعات اعتراضي آنها در روز       
 مهرماه فراميخواند. 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣   �,�   
 روز C��8 ��ا��� �1��	ن!  

 در ��	ی� از �1��	ن،  
  در ��	ی� از دا�H '��زان! 
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خــيــزش انــقــالبــي مــردم عــراق          
حرکتي در امتداد انقالبات موسوم به 

ـقـطـه          -بهار عرب و جزء  و در واقـع ن
اي حرکت نوين سکـوالريسـتـي       -اوج

ـه تـنـهـا در            است  که نشانه هاي آنـرا ن
ـه،    ايران بلکه امروز در کردستان سـوري
ترکيه، تونـس و افـغـانسـتـان شـاهـد              
هستيم. اما خيزش توده اي در عـراق     
ويژگي اي دارد که آنرا از حـرکـتـهـاي         
ديگر متمايز ميکنـد: ايـن خـيـزشـي           
ـه تـريـن                 است عليه اولـيـن و بـرجسـت
مــحــصــول نــظــم نــويــن جــهــانــي و              

 سياستهاي نئوکاني در خاورميانه.  
ـقـالبـاتـي      انقالب مصر و تونس ان
ـه    ـق عليه ديکتاتوريهاي سنتي و باساب
مورد حمايت غرب در منطقه بودنـد.  
نه مبارک و نه بن علي و نظامهايشان 
ـلـنـد               از دوران پسا جـنـگ سـرد سـر ب
نکرده بودند بلکه نمونه هاي کالسيـک  
ـه              و سابقه دار ديـکـتـاتـوريـهـاي سـر ب

 -نظير ديکتاتوري آريامهري -غرب 
بودند کـه در شـرايـط سـيـاسـي دوره               
جــنــگ ســرد ريشــه داشــتــنــد. امــا             
وضــعــيــت ســيــاســي عــراق کــامــال          

از    -متفاوت اسـت. ايـن وضـعـيـت             
ســيــســتــم و ســاخــتــمــان حــکــومــت،        
نيروهاي فعال در عـرصـه سـيـاسـي،            
ــاري،                 ــي جـــ ـلـــ ــگ داخــــ ــنـــ جـــ
افسارگسيختـگـي دارو دسـتـه هـاي            

عشـيـرتـي و کـال از هـم                 -مذهبي   
تـمـامـا          -دگي شيرازه جامعهيپاش

نتيجه تهـاجـم  نـظـامـي آمـريـکـا و                 
 ٣ ۰۰ ٢ موتلفينش به عراق در سـال        

است. تهاجـمـي کـه بـر مـتـن ادامـه                 
جنگ خليج (يورش نظامي به عـراق     

) و بـر مـتـن تـحـريـم              ١ ۹۹ ١ در سال 
اقتصادي آن کشـور صـورت گـرفـت.         
امروز هم که نيروهاي مهاجم عراق را 
تــرک گــفــتــه انــد دولــت و نــيــروهــاي            
سياسي و دار و دسته هـاي قـومـي و        
مذهبي و از جمله داعش که صـحـنـه    
ـه جـوالنـگـاه خـود             سياسي عراق را ب
تبديل کرده اند تماما بطور مستقيم و 
يا غير مستقيم از تـهـاجـم نـظـامـي             
غرب و بر زمينه شرايط سيـاسـي کـه      
اين تهاجم بوجود آورد نشـات گـرفـتـه       

 اند.  
در يک سطح پايه اي تر و از نقـطـه   

ـه سـيـاسـي                  ـلـسـف  -نظر دکتريـن و ف

ــيــز وضــعــيــت عــراق             اجــتــمــاعــي ن
منعکس کننده سـيـاسـتـهـاي پسـت           
ـه "نـظـم نـويـنـي"               مدرنيستي و نـظـري
بورژوازي جهاني مبـنـي بـر تـعـريـف           
جوامع و حکومتها بر اساس اديـان و    
فرقه ها و اقوام است که بالفاصله بعد 
از ختم جنگ سرد در يوگسالوي سـر    
ـه     برآورد و سپس به آفريقا و خاورمـيـان
بسط پيدا کرد. نيروئي نظـيـر داعـش       

دکـتـريـنـي و          -از هر دو جنبه نـظـري  
عــمــلــي ايــن رويــکــرد و           -ســيــاســي

جهـتـگـيـري نـظـم نـويـنـي بـورژوازي                 
جهاني را منعکس ميـکـنـد. از ايـن          
ــرات و                   ــظــاه ــظــر مــوج ت ــطــه ن نــق
اعتراضات توده اي جـاري در عـراق           
عليه کل اين وضعيت و نيروهاي فوق 
ارتجاعي پساجـنـگ سـردي کـامـال          
حرکتي نوين و بيسابقه است که بـايـد     
خصوصيات و مضـمـون سـيـاسـي و          
بــخــصــوص جــايــگــاه آن در مــبــارزه          
طبقاتي را بازشناخت و مورد بررسـي  

 قرارداد.
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از مقطع تهاجـم نـظـامـي دولـت          
ـه عـراق و                   آمريکا و مـتـحـديـنـش ب
بعنوان يک نتيجه مستقيم و بـالفصـل   
اين تهاجم شيرازه جامعه تماما از هـم  
گسيخته شـد. در دوازده سـال اخـيـر              
زندگي توده مردم عـراق دسـتـخـوش         
وحشيانه ترين جـنـگـهـا و جـنـايـات              
تروريستي از جانب نيروهاي مـهـاجـم    

مـذهـبـي       -و دارودسته هـاي قـومـي     
داخلي، دخالـتـگـريـهـاي سـيـاسـي و             
نظامي دولـتـهـاي ارتـجـاعـي نـظـيـر              
جمـهـوري اسـالمـي و امـروز دولـت               
ـقـر و            سعودي و امارت و ترکـيـه، و ف

که از مقطع جنـگ   -فالکت بيسابقه 
خليج و تحريم اقتصـادي عـراق آغـاز        

و بي حقوقي و محرومـيـت    -شده بود
از ابتدائي ترين ملزومات يک زندگـي  
متعارف در يک جامعـه مـدنـي بـوده         
است. جنبش جاري توده اي درعـراق       
عکس العملي به اين وضعيت فاجعـه  
بار اسـت. خصـلـت و مضـمـون ايـن                
ــالـــفـــت و              جـــنـــبـــش اعـــالم مـــخـ
کــيــفــرخــواســتــي عــلــيــه ايــن از هــم            
پاشيدگي جامعه و بچـالـش کشـيـدن       
دولت و کل دارو دسـتـه هـاي قـومـي          

مــذهــبــي بــا پــرچــم ســکــوالريســم و          
 مدنيت است.  

ــا خــواســت               ــس ب ــون ــالب ت انــق
ـقـالب مصـر بـا          برکناري بن علي و ان
شعار مرگ بر مبارک شـکـل گـرفـت.       

ايـران کـه شـعـار            ۷ ٥ (نظير انقـالب     
محوريش مرگ بر شاه بود). در ايـن        
انقالبها يک ديکتاتـور کـل سـيـسـتـم           
حکومتي را نـمـايـنـدگـي مـيـکـرد و             
مــردم بــا بــه خــيــابــان آمــدن عــلــيــه             
ديــکــتــاتــور در واقــع کــل ســيــســتــم           
حکومتي را بچالش ميکـشـدنـد. در       
عراق چنيـن ديـکـتـاتـور و سـيـسـتـم                
ديکتاتوري متعـارفـي وجـود نـدارد.         
دولت در عراق رسما و علنـا از سـران       
ايالت و عشاير و مـذاهـب تشـکـيـل        
شده است. پسـتـهـا را رسـمـا مـيـان                 

و "سران" سنـي هـا و              "رهبران کرد" 
ـلـيـمـي      -شيعه ها  و درمورد دولت اق

ـه اي              ـف کردستان ميان دو حـزب طـاي
تقسيم کرده انـد.     -بارزاني و طالباني

نيروهاي مهاجم و دارو دسـتـه هـاي            
محلي توافـق کـرده انـد کـه ريـاسـت               
جمهوري عـراق از کـردهـا، نـخـسـت             
وزير از مـيـان شـيـعـه هـا و رئـيـس                     
مجلس از سني ها "انتخاب" بشود و     
رئيس جمـهـور و نـخـسـت وزيـر سـه                
معاون از اين سه فرقه داشته بـاشـد و       
همين را عملي کـردنـد. ايـن مـعـنـي            
عملي "دموکراسي" اي است  که قـرار    
بود دولت بوش با ريختن بمب بـر سـر     
مردم عراق به اين کشور صادر کـنـد.     
همين سناريو را با سر هم کـردن لـويـا      
جرگه در افغانستان نيز پياده کـردنـد.     
مضمون و هدف  اعتـراضـات جـاري      
در عــراق جــمــع کــردن بســاط ايــن               
"دموکراسي" قـرون وسـطـائـي اسـت.            
بهمين دلـيـل اولـيـن عـقـب نشـيـنـي                
دولـــت عـــبـــادي در بـــرابـــر مـــوج              
اعتراضات اخير نـيـز بـرکـنـاري ايـن             
معاونان و به گـزارش خـبـرگـزاري هـا          
"حذف تمام مناصب عالي بر اسـاس     

ـه بـنـدي           هـاي حـزبـي و           نظام سـهـمـي
 اي" بود. طائفه

پايه هاي نظري و استراتژيـک ايـن     
دموکراسي نظم نـويـنـي را دکـتـريـن             
پست مدرنيستي جوامع موزائيـکـي   
و دولتهـاي مـتـشـکـل از سـران ايـن                
موزائيکها تشکيل ميدهد. قبـال بـر      
هــمــيــن اســاس جــنــگ فــاجــعــه بــار          

ـه ايـن کشـور بـر                يوگسالوي و تـجـزي
مينـاي اقـوام (صـرب  و کـروات و                  
ـه نــگـرو و غــيــره)                 بـوســنـي و مـونــت
ـفـي مـدنـيـت و              صورت گرفته بود. ن
جامعه مدني به معني دقيق و اخـص  

يعني نفي جامعه اي مبتـنـي    -کلمه 
بر شهروندان و برسميت شنـاسـي "هـر       
شهروند يک راي" در انتخاب پـارلـمـان     

اسـاس    -و دولت و سيستم حکومتي
اين دکترين و سيـاسـت نـظـم نـويـنـي            
است. نه تنها در يوگسالوي و جوامـع   
در هم ريخته شده خاورميانه در دوره     
ــنـــگ ســـرد، بـــلـــکـــه                   پـــس از جـ
حکومتهائي نظير حکومت طـالـبـان    
در افغانستان و جمهوري اسالمـي در    
ايران که در دوره جـنـگ سـرد شـکـل            
ـفـي                      گرفتنـد نـيـز بـر هـمـيـن اصـل ن
مدنيت و جـامـعـه مـدنـي مـبـتـنـي                
هستند. نسبيت فرهنگي و مـالـتـي         
کالچراليسم کـه دکـتـريـن فـرهـنـگـي             
پست مدرنيسم است، نه تنـهـا در تـز        
ـه                ـلـکـه بـا نـظـري جوامع موزائيکـي ب
دولتها و جوامع مذهبي و بـازگشـت       

کــه    -بــه حــکــومــت صــدر اســالم            
ايدئولوژي و هدف استراتژيک طالـبـان   
و جمهوري اسالمي  و امـروز داعـش     

کامال در انطبـاق قـرار دارد.         -است
مضحکه گفتگوي تمدنها که خاتمـي  
براه انداخته بود و ترجيع بنـد دفـاع از       
فرهنگ اسـالمـي در بـرابـر "هـجـمـه               
ـه                  فرهنگـي غـرب" کـه مـدام بـوسـيل
خامنه اي تکـرار مـيـشـود تـنـهـا بـر               
ـه و       زمينه اين سير قهقرائي در فلـسـف
جــهــان بــيــنــي و ســيــاســت عــمــلــي            
بورژوازي جهاني امـکـان پـذيـر شـده            

 است.  
ناگفته پيداست که اين بـازگشـت     
ـه              ـه صـحـن به قرون وسطي نـاشـي از ب
بازگشتن فئوالها و اشراف زميندار به 
ـقـيـم     سياست نيست بلکه نتيجه مست
ـه داري               گنديدگي و ارتـجـاع سـرمـاي
عصر ما است که براي تامين منـافـع   
ـه و شـمـال           خود نه تنها در خاورمـيـان
آفريقا بلکه در خـود جـوامـع غـربـي              
ـه       براي مذهب و هويت قومي و قـبـيل
اي مــردم جــا بــاز کــرده اســت. ايــن               

چه در شکـل   -رجعت به قرون وسطي 
جوالن دادن پاپ و واتيکان و مـفـتـي      
ها و اسالميون ميانه رو در جـوامـع         
غربي، و چه در شکل   لويـا جـرگـه و        

دولت عبادي و مالکي و يا جمهـوري  
در    -اسـالمـي و طـالــبـان و داعـش             

 -ضروريات سرمايه داري دوران مـا      
ريشه دارد. اين    -در نظم نوين جهاني

ـه  قـعـر                تبلور سقوط کاپيـتـالـيـسـم ب
 توحش و بدويت است.  

ـه بـارز          جامعه به هم ريخته نـمـون
ـه بـارز                  اين بدويت و تـوحـش و نـمـون
اعمال و پياده شـدن ايـن سـيـاسـت و              
دکترين نظم نويني اسـت. و جـنـبـش          
ـه کـل           توده اي مردم عراق پـاسـخـي ب
ـه     اين وضعيت است. شعار محوري "ن
شيعي نه سني سـکـوالريسـم"، طـرح          
مدنيت و جـامـعـه مـدنـي، خـواسـت            
مـحــاکــمــه فــاســديـن و تــجــار ديــن،            
خواست انحالل مجلس و مـحـاکـمـه         
رئيس قوه قضائي همه اينها بـيـانـگـر     
اين واقعيت هيجان آور و اميد بـخـش   
ـه اي تـريـن و              است که توده مردم پـاي
ـه گـرفـتـه        اساسي ترين مساله را نشان
ـه تـنـهـا         اند. اين شعارها و خواستها ن
دولت عبادي بلکه مـقـتـدي صـدر و           
سيستاني و داعش و حتي جـمـهـوري    
اسالمي را به چالش ميکشـد. حـتـي       
در تظاهرات ها مردم مستقميا عليـه  
جمهوري اسالمي و آيت اهللا هاي ريـز  
و درشت شعار ميدهند و ميـگـويـنـد     
گـورتـان را گـم کـنـيـد. ايـن مـعـادل                     
عراقي شعارهاي انقالبات بهار عـرب  

مرگ بـر ديـکـاتـور و سـرنـگـونـي                  -
و فـراتـر و عـمـيـق تـر آز                  -ديکتاتور

ـه            انست. مبارزه طبقاتـي در عـراق ن
حول يک سيستم متـعـارف بـورژوائـي       
در کشورها جهان سومي، بلکه حـول    
يک وضعيت نظم نويني و سـنـاريـوي        
سياهي شکل گرفته است و تظاهرات 
هاي توده اي جاري شـکـل مشـخـص       

 بروز اين تقابل است.   
  :H�5]ر���� و دا=ـ� H(��

  S�	L8 P� \M+ دو 
ممکن است اين سـئـوال مـطـرح         
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فاجعه بار عراق امر تازه اي نـيـسـت،        
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صرفنظر از اينکه در ايران چـهـار   
ماه ديگر انقالب ميـشـود يـا چـهـار          
ســال ديــگــر، بــايــد مــلــزومــات يــک          
انقالب مدرن بـا اهـداف و خـواسـت           
هاي روشن را ايجاد کنيم. يک رهبري 
متمرکز، يک حـزب سـيـاسـي کـه از            
نفوذ سيـاسـي در مـيـان کـارگـران و               

و بخش پيشرو جامعه برخوردار باشد 
از    درجــه مــعــيــنــي از تشــکــيــالت        

ملزومات اصلي اين کار است. هـزار   
محفل و شـبـکـه مـبـارزاتـي وجـود                
داشته باشد که وجود دارد، خـواسـت     
هاي روشني درمـيـان الاقـل بـخـش            
پيشرو جامعه وجود داشته باشد، کـه  
وجــود دارد، و هــزار جــمــع و گــروه               
پيشرو در مدياي اجـتـمـاعـي وجـود          
داشته باشد که دارد، امـا بـدون يـک          
سازمان رهبري کننده متمرکز يا يـک  
حزب سياسي راديکال و شناخته شده 
و صاحب نفوذ در جامـعـه بـويـژه در         
مراکز مهم کارگري و دانشـگـاهـهـا،       
در ميان معلمان و در جنـبـش هـا و        
فعاليت هـاي اجـتـمـاعـي سـيـاسـي               

هـيـچ خـيـزش تـوده اي يـا               مختلف   
ـيـجـه دلـخـواه مــردم                    ـت ـقـالبـي بـه ن ان
نخواهد رسيد. بحث صرفا سرنگوني  
حکومت نيست بـحـث عـالوه بـر آن           
ـنـده اي اسـت کـه                    شکـل دادن بـه آي
خوشبختي و رفاه عموم مردم قـانـون     

 اول آن باشد. 
 

آيا چنين حزبي وجود دارد؟ آيا بخش 
ـيـويسـت     پيشرو جنبش کارگري و اکت
هاي جوان اين حزب را ميشناسـنـد؟   
آيا اساسا در ايـن صـورت مسـالـه،             
ـيـاز حـيـاتـي بـه يـک               يعني درمورد ن

 حزب راديکال، شريک هستند؟ 
ـيـسـت                ايـن حـزب، حـزب کـمـون
کـارگــري، وجــود دارد. اهــداف ايــن           
حزب و مطالبات فوري و مهم مردم، 
در برنامه اين حزب تدوين شده اسـت    
و حـول بسـيـاري از آنـهـا مـبـارزات                
زيادي صورت گرفته و برخي از آنـهـا     
ـيـشـرو جـامـعـه                 به مطالبـه بـخـش پ

تبديل شده اسـت. بسـيـار راديـکـال،           
ـبـه در عـيـن حـال                  دقيق و هـمـه جـان
زميني و قابل تحقق. در مقايسـه بـا      
برنامه هر حزب سياسي ديگـري ايـن     
برنامه چند سر و گردن بـاالتـر اسـت.      
حزب کمونيسـت کـارگـري در عـيـن            
حال تاريخ بسيار روشنـي از مـبـارزه        
مستمر، وسيـع و مـوثـر در عـرصـه              
هاي مـتـعـدد، سـازش نـاپـذيـري بـا               
حکومت و جناح هاي مختلف آن، با 
مذهب، با بيحقوقي هـاي مـردم، بـا        
تابوها، با اخالقيـات و سـنـت هـاي           
عقب مانـده و بـا اپـوزيسـيـون هـاي               
سازشکار و عقب مانده داشته اسـت.  
اين يک نقطه قوت بسيار مهـم حـزب     
است. بدليل سالها فعاليـت گسـتـرده      

ساعته  ۲۴ در خارج کشور، تلويزيون 
در طول يازده سال گذشته، چهره هاي 
شناخته شده و کمپـيـن هـاي بـزرگ،         
بدرجات در ايران شناخته شده اسـت.    
در زمينه هـاي مـتـعـددي فـرهـنـگ            
سياسي بـااليـي را در جـامـعـه جـا                 
انداخته و بدرجات فضاي اپوزيسيـون  
را تغيير داده است. برنامه داشـتـن و       
اهميت داشتن برنامه و مطالبه را در   
ايران در بخش قابل توجهي از فعالين 
ـيـشـرو                   جنـبـش کـارگـري و بـخـش پ
جامعه جا انداخته است. سنت هايـي  
را در بخش پيشرو جنبـش کـارگـري،      
عليرغم هر اختالفي کـه بـخـشـي از           
ـيـت          ـب ـث آنها با حزب داشته باشـنـد، ت
کرده است و بويژه در جنبش کارگـري  
حزب و بسياري از مباحثش شناختـه  
ـنـطـور در کـردسـتـان             شده است. همي
حزبي کامـال شـنـاخـتـه شـده اسـت.              
اينها از جمله نقاط قوت مهـم حـزب     
ـقـويـت         است. بايد آنرا هرچه بيشـتـر ت

 کرد. 
  

ـفـوذ            آيا حزب کمونيـسـت کـارگـري ن
ـيـن        کافي در جامعه و در ميان فـعـال
عرصه ها و جنبش هاي مختلف حق 

 طلبانه دارد؟ 
پـاسـخ بـه ايــن سـوال سـرراســت              
ـيـسـت کـارگـري              نيست. حزب کـمـون
حزبي کم و بيش شناخته شـده اسـت.     

ـيـت،    بدليل سابقه فعاليت، ابعاد فعال
ـلـويـزيـون          چهره هاي شناخته شده و ت

ساعته و بدليل حرفـهـاي خـالف       ۲۴ 
جريان و عمـيـق و راديـکـالـش بـراي             
بسيـاري از مـردم شـنـاخـتـه شـده و                  
ـبـش کـارگـري          محبوب است. در جـن
شناخته شده است. اما بـخـش قـابـل        
ـيـويسـت هـاي نسـل                توجهي از اکـت
ـقـش فـعـالـي در شـرايـط                 جوان که ن
کنوني ايفا ميکنند، تصوير درسـتـي   
ـيـسـم      از کمونيسم اين حزب، از کمـون
مارکس و کمونيسم کارگري نـدارنـد.   
تصوير ديگري توسط مديـاي حـاکـم      
به آنها داده شده که بايد عـوض شـود     
ـيـده انـد و             تا روايتي که از حـزب شـن
تلقي شان از حزب عـوض شـود. در          
ـفـوذ      اين صورت است که ميتوان از ن
حزب در اين طـيـف صـحـبـت کـرد.           
الزمه اينکار فقط گذشـت زمـان يـا        
ـيـسـت.              فعاليت گستـرده تـر حـزب ن
ـيـغـي حـزب،          ـل ـب نحوه فعاليت، زبان ت
ويترين هـاي حـزب، عـرض و طـول             
حضور حزب در مدياي اجتمـاعـي و     
ــمــاعــي،             بــويــژه شــبــکــه هــاي اجــت
تشخيص و پرداختن به موضـوعـات   
ـقـد               ـيـويسـت هـا، ن مورد عالقه اکـت
هرروزه و دائمي جنبش هـاي راسـت،     
ناسيوناليست و ملي اسالمي، تعداد 
چهره هاي شناخته شده حـزب، پـروژه     
هاي تـازه و در عـيـن حـال جـذاب،                  
ساختارهاي حزبـي کـه تـوان دخـيـل            
کردن فعالين در سوخت و سـاز خـود       
را داشته باشد و امکانات حزب بايـد  
تغيير کند تا تلقي اکتيـويسـت هـاي      
جوان و فعالين جنبش هاي اجتماعي 
ــت حــزب عــوض شــود. ايــن                نســب
تغييرات الزم است تا تعداد بيشتـري  
از دوست و دشـمـن بـه حـزب تـوجـه               
کنند، عده بيشتري به حزب سمپاتـي  
پيدا کنند، حزب را قبل از هرچـيـز و     
صرفنظر از هـر اخـتـالفـي سـازمـان             
ـبـادل نـظـر                 مناسبي بـراي بـحـث و ت
ـنـد،            ببينند، به رفتارش اعـتـمـاد کـن
ـنـد، در              ـن ـي ـب مباحثش را راهـگـشـا ب
شاهراه هاي اصلي سياسـت و نـه در         
ـفـس را       ـن حاشيه ها ببينند، اعتماد ب

در رهبري اش ببينند و بـه آن امـيـد          
ببندند. اين به حضور ملموس حـزب     
ـيـايـي و سـيـاسـي              در مناطق جـغـراف
مختلف که شرط الزم قدرتمند شـدن  
حزب است کمک ميـکـنـد. ضـرورت        
اين تغييرات از مباحث جاري حـزب    
ـيـرات          است. به درجه اي که ايـن تـغـي
انجام شود، ايميج تازه اي از حزب بـه  
جامعه ميدهد، و بيش از هر بـحـثـي    
ـيـويسـت هـاي               به تغيير نـگـرش اکـت
جامعه براي درک ضرورت حزب نيـز،  
که يک مانع مهم امـروز در جـامـعـه         

 ايران، است کمک ميکند. 
اين تغييرات در حزب اساسا کار 
رهبري حزب و کـاري در درجـه اول             
سياسي است اما بـخـش مـهـمـي از          
تــالش بــراي عــوض کــردن تــلــقــي             
اکتيويست هاي نسل جوان نسبت بـه  
حزب و جلب اعتماد آنهـا بـه حـزب،        
کاري ميداني و کار تشکيالت حـزب  

 در داخل کشور است. 
در ميان اقداماتي که اسم بـردم،    
حضـــور مـــادي حـــزب در ايـــران،             
جغرافيايي و سياسي، يعـنـي شـکـل       
دادن به يک تشکيالت وسيـع و قـوام       
ـتـگـر در حـرکـت            يافته حزبي و دخـال
هاي اعتـراضـي در ايـران و حضـور             
مادي آن يعني مردم رد پـاي حـزب،       
شعارها و اعالميه هايش را ببيننـد،  
حرفهايش را اينجا و آنجا حتي بـدون  
ذکر نام حزب بشنوند و از نـزديـک بـا        
فعالينش آشـنـا شـونـد، مـهـمـتـريـن              
ـيـشـروي جـامـعـه در                 فاکتور بـراي پ
مبارزات امروز و آمادگي در جـريـان   
انقالب آتي اسـت. حـزب کـادرهـاي            
بسيار ورزيده و با کاليبـر بـااليـي در        
ايران دارد که ميتوانند نقش مـهـمـي    
در تسريع اين روند داشته باشند و بـا    
حوصله با فعاليـن جـوان کـارگـري و           
فعالين اجتماعي راديکال بـراي دادن    
ـيـسـم       تصوير درست از حزب و کـمـون
حزب و جا انداختن اهميت حـزب در    

 ميان آنها کار کنند.  
 

اما ملزومات يک تشکيالت وسيع و 
 قوام گرفته حزبي چيست؟ 

داشتن کادرها و فعالين مسـلـط   
به متد، اهداف و سياست هاي حـزب  
و نيز مسلط به پراتيک اجتـمـاعـي و      
ــلــف           حــزبــي در عــرصــه هــاي مــخــت
ــارزاتــي، در مــراکــز کــارگــري،            مــب
دانشگاهها، در ميان معـلـمـان و در        
مدياي اجـتـمـاعـي و شـبـکـه هـاي                 
مبارزاتي کليد اصلي قضـيـه اسـت.        

 -در جامعـه ايـران تـحـرک سـيـاسـي             
مبارزاتي، نارضايتي در زمينه هـاي  
مختلف اقتصـادي و سـيـاسـي، بـي            
ـيـن                 ـفـر از مـذهـب و قـوان ديني و تن
مذهبي و خواست سرنگوني باالسـت  
و اين فعاليت کمونيستي و حـزبـي را     
بسيار ساده تر کـرده اسـت. حـزب و             
ـنـه          کادرهايش بايد بر متن ايـن زمـي
هاي اجتماعي، با حضـور فـعـال در          
عرصه هاي مختلـف مـبـارزه مـردم         
ـبـش              اعم از جنبش کـارگـري يـا جـن
وسيع ضد مذهبي، عليـه حـجـاب و        
ـبـش رهـايـي از                عليه اعدام، يـا جـن
فرهنگ عقب مانـده و اسـالم زده و           
سنتي و ضد زن و يا مبارزه براي رفاه 
و امنيت اجتماعي، به پيشـروي ايـن     
عرصه ها و راديکال نگهداشتـن ايـن     
عرصه ها کمک کنند. بر متن حضور 
در مبارزات اجتماعي در عرصه هـا    
و زمينه هاي مختلف اسـت کـه هـم        

و خـودآگـاه تـر        اين مبارزات تعميـق    
ميشود و هم حزب زمينه رشـد مـي       
يابـد. بـعـنـوان مـثـال در ايـران يـک                     
جنبش اجتماعي وسيع عليه مذهـب  
جريان دارد و اين يک حرکت سيـاسـي   
عليه حکومت و بنيادهاي فـکـري و       
ايـــدئـــولـــوژيـــک آن اســـت. حـــزب             
ـيـز يـک حـزب              کمونيست کـارگـري ن
افراطـي ضـد مـذهـب اسـت. فـعـال                 
حزب بايد در اين جنـبـش و فـعـل و           
انفعاالت آن فعال باشد، در مـحـافـل      
ضد مذهبي شرکت کنـد و يـا خـود          
ـيـن مـحـافـل و جـمـع هـايـي در                     چن
محيط زندگي خود و يـا در مـديـاي        
اجتماعي و شبکه هـاي اجـتـمـاعـي          
ايجاد کند، نقد طبقاتي از مذهـب و    
ريشه هاي طبقاتي دوام مـذهـب، را       
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ـيـروت شـاهـد                       ـبـه گـذشـتـه شـهـر ب روزهاي شنبه و يکـشـن
ـيـه دولـت بـود. از                تظاهرات ده هزارنفره مردم اين شهر عـل
حدود ده روز قبل اين اعتراضات حول مساله انباشته شـدن  
زباله ها در خيابانهاي بيروت شروع شد اما بـه سـرعـت بـه         
خواست برکناري دولت ارتقا يافت. اکنون اعتراض به فساد  
دولتي، و خواست کناره گـيـري دولـت و انـحـالل پـارلـمـان                 
ازشعارهاي محوري تظاهرات اسـت. مسـالـه زبـالـه هـاي              
انباشته شده در خـيـابـانـهـا اکـنـون در شـعـار "بـوي گـنـد                          
ميدهي!" و "گندتان درآمده!" خطاب به دولت خود را نشـان       
ميدهد. مردم دولت موجود را زباله مينامند و خواستار نه 
ـلـکـه بـرکـنـار شـدن دولـت                  تنها جمع آوري فوري زباله ها ب

 گنديده موجود هستند.  
اين حرکت تازه در لبنان را بايد جزئي مـوج اخـيـر خـيـزش          
عمومي و بميدان آمدن مردم منطقه در عـراق و تـرکـيـه و           
کردستان سوريه عليه دولتهاي مذهبي و فرقه اي مـوجـود       
ـيـه حـکـومـتـهـاي                    بحساب آورد. اعتراضـات تـوده اي عـل
ـلـکـه شـکـلـي              مذهبي ديگر تنها به ايران محدود نيـسـت ب

فراکشوري و منطقه اي به خود گرفته است. شرايط سياسي 
در اين کشورها متفاوت است اما فصل مشترک همه آنـهـا   
فساد گسترده مقامات دولتي، نقش نيروهـاي اسـالمـي و        
دارو دسته هاي فرقه اي در دولت و در صحنـه سـيـاسـي، و         
نارضائي عميق توده مردم از وضعيت موجود است. يـکـي    

 از تظاهر کنندگان به خبرنگار الحيات ميگويد: 
ـبـنـان اعـتـراض داريـم. مـا بـه                       "ما به فرقه گرايي دولـت ل

كنند و جوانان را  پارلمان دزدها كه از جيب مردم دزدي مي
كنند اعتراض داريـم. مـا       مجبور به مهاجرت از كشور مي

ايم تا به بيكاري و فقر و گرسنگي اعـتـراض    اينجا جمع شده
 كنيم. ما برق نداريم، آب نداريم." 

اين حرف دل مردم منـطـقـه، مـردم ايـران و عـراق و                 
ترکيه و ديگر کشورهاي اسالمزده است. گـنـد دولـتـهـاي           
مذهبي و قومي در کل منطقه خاورميانه و شمال آفريـقـا   
درآمده است. و مردم به ميدان آمده اند تا همه  آنها را بـه   

  زباله داني سرازير کنند.

ـبـش          نزديک به سه هفته است کـه جـن
توده اي مردم عـراق بـا خـواسـتـهـاي           
انساني و سکوالريستي عليه دولت و 
نيروهاي اسالمي و دارودسـتـه هـاي        
قومي و مذهبي در اين کشـور آغـاز     
شده است. اما رسانه هـاي غـربـي از         
بي بي سي و راديو فردا تا سـي ان ان      
و دويچه وله و يورو نيوز تماما در اين 
مورد سکوت کرده انـد. هـر حـرکـت          
ـيـر و                   تروريستـي داعـش و هـر تـغـي
تحولي در ميان احزاب دولتي در اين 
کشورها به چارگوشه عـالـم مـخـابـره        
ميشود اما تظاهرات ميليوني مردم 
ـتـه                ـيـش از سـه هـف عراق که اکنون ب
است با شـعـارهـاي روشـن و شـفـاف             
عليه اين نيروها و دستجـات قـومـي      
مذهبي در بغداد و بصره و موصل و   
کربال و کوفه و چنـديـن شـهـر ديـگـر           
عراق به خيابانها مي آيند هـيـچ جـا        

منعکس نميشود. بايد ايـن تـوطـئـه          
سکوت را در هم شـکـسـت و تـوجـه            
مردم آزاده دنيا و نيروهاي سکوالر و   
مــتــرقــي را در هــمــه کشــورهــا بــه              
مبارزات مردم عراق جلـب کـرد. نـه         
ـلـکـه در                   تنها در کشـورهـا غـربـي ب
کشورهاي ديگر خاورميانه نيز مـردم  
ـنـد.               از اين حـرکـت بـي اطـالع هسـت
تالش براي گزارش اخـبـار مـبـارزات       
ـلـف در          مردم عراق به زبانهاي مـخـت
ــو                 ــمــاعــي و در رادي ــاي اجــت مــدي
ـيـن         تلويزيونها يک وظيفه مبـرم و اول
ـيـروهـاي چـپ و                اقدامي اسـت کـه ن
ـنـد در             ـتـوان سکوالر و آزاديـخـواه مـي
حــمـــايـــت از جـــنـــبـــش گســـتـــرده           
سکوالريستي در عراق انجام بدهنـد.  
افشاي توطئه سـکـوت رسـانـه هـاي            
غربي و دولتهاي متبوعه شـان خـود       

 يک جزء مهم اين آگاهگري است. 
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دوم تا اين حد پناهجـو و آواره در          "ما بعد از جنگ جهاني 
جـهـان در جـنـگ               و آن سـو           جهان نداشته ايم و ايـن سـو      

اروپايي بايد دسـت بـه دسـت هـم              ميسوزد. ... کشورهاي    
بدهند و مسئوليت بيشتري قبول کنند.... اوضاع در مـرز        

انگيز است و واقعيتي انکار ناپذير از  فرانسه و انگلستان غم
 ".در مرزهاي اروپا  يک فاجعه انساني

 
ـيـا ويـکـسـتـروم يـکـي از                    ـل اين اظهارنظر خانم سـيـسـي
ـتـشـر شـده در            اعضاي  اپارلمان اروپا است. بنا بر آمار مـن
ـنـهـا بـه کشـور                سال جاري بيش از صدهزار نفر پنـاهـنـده ت
مجارستان وارد شده اند. اکثر اينان از کشورهاي سـوريـه و      
ليبي و عراق و ديگر کشـورهـاي اسـالمـزده و جـنـگ زده               
خاورميانه و شمال آفريقا فـرار کـرده  و راهـي کشـورهـاي                
اروپائي شده اند. خانم ويکستـروم از تشـريـک مسـاعـي و               
قبول مسئوليت بيشتر دولتهاي اروپائي سخـن مـيـگـويـد.        
بي ترديد کمک فوري به پناهندگان پذيرش و اسـکـان دادن         
آنها و فراهم آوردن شرايط يک زندگي امن و انسـانـي بـراي          
ـيـن    آنان اولين اقدامي است که از جانب دولتها و نهادهاي ب
ـنـاهـنـدگـان بـايـد صـورت بـگـيـرد. امـا                         المللي کمک به پ
مسئوليت دولتهاي اروپائي به اين جا ختم نمـيـشـود. آنـهـا         
ـنـه هـاي ايـن              مسئول شرايط فاجعه باري هستند کـه زمـي
موج عظيم پناهندگي را فراهم آورده است. اين خيل عظيـم   

پناهنده قرباني دولتها  و دار و دسته هاي افسار گسـيـخـتـه     
مذهبي هستند که بـر مـتـن سـيـاسـت            -اسالمي و قومي

ـنـد              ـل هاي نظم نويني آمريکا و متحدين اروپـائـي اش سـرب
کرده و قدرت گرفته اند. زماني که دولتـهـاي اروپـاي واحـد          
زير پرچم بوشيسم به عراق لشکر کشيدند فاجعـه اسـالمـي      
عظيمي را ايجاد کردند که جامعه جنگزده و از هم پاشـيـده   
عراق و افغانستان و سوريـه و يـمـن يـک بـعـد آن و خـيـل                       
ميليوني پناهنده از اين کشورها يـک بـعـد ديـگـر آنسـت.               
جرقه جنگي که اين سو و آنسوي جهان را به آتـش کشـيـده        
است را خود دول فخيمه غربي زده اند. فاجـعـه انسـانـي در          
مرزهاي اروپا در نهايت دستپخت خود دولتـهـاي غـربـي و         

مذهبي اي  است کـه سـيـاسـت        -دولتها و نيروهاي قومي 
 هژموني طلبانه آنان از قفس آزاد کرده است.  

امروز مردم عراق عليه اين دولتها و نيروهاي قومي  
مذهبي بميدان آمده اند. در کشورهاي غربي نـيـز کـلـيـد           
حل مساله در دست مردم است. مردمي که همين امـروز     
عليرغم سياستهاي سخت گيرانه دولتهايشان با لبخنـد و    
غذا و  شيريني به استقبال پناهندگان مـيـرونـد. جـنـبـش          
دفاع از پناهندگان در اروپا مکـمـل و روي ديـگـر سـکـه               
جنبش سکوالريستي مردم عراق و حرکتهاي اعـتـراضـي      
در ايران و  در ترکيه و کردستان سوريه و امروز در لـبـنـان      

  عليه دولتهاي مذهبي و قومي است.
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"در بعضي موارد شاهد هستيـم   
هاي تهران و يـکـي    که در خيابان

دو مــيــدان بــاالي شــهــر تــهــران          
افـتـد کـه درسـت            اتفاقاتـي مـي    

نــيــســت. از ايــن ارتــبــاط هــاي           
هــا و دخــتــر و پســرهــا و              جـوان 

…   هاي آخريـن مـدل و          ماشين
انسان بايد بدش بيايد. بـايـد از        
مسئـوالن در ايـن زمـيـنـه گلـه               

تـوان بـه هـمـه            کرد. البـتـه نـمـي      
 ".تکليف کرد که بدشان بيايد

 محمد يزدي  
 

تـا آنــجـا کــه بـه مـاشـيــن هــاي                
آخـريــن مـدل مــربــوط مــيــشــود         
آقازاده ها و ابواب جمعـي بـيـت      
رهبري نه تنها "بدشان نمي آيـد"   
بلکه چنان به گاز و ويـراژ دادن        
در خيابانهاي تهران مشـغـولـنـد     
که چـنـدي پـيـش صـداي حـتـي                
رهبر را در آوردند که بـهـتـرسـت       
رعايت کنيـد تـا مـردم حسـرت           
نخورند. اما اين "بد نيامدن" از      
اتومبيل هاي ميليارد تـومـانـي    
و بــرگــزاري پــورشــه پــارتــي هــا          

بوسيله آقـازداه هـا هـيـچ مـنـع               
شرعي و قـانـونـي نـدارد. آنـچـه              
ــبــاط              حــرام شــرعــي اســت "ارت
جوانهـا و دخـتـر و پسـرهـا" بـا                  
يکديگر اسـت و در ايـن مـورد              
هشــدار جــنــاب يــزدي کــامــال            
بجـاسـت. بـراي حـکـومـتـي کـه                
بــنــاي خــود  را بــر حــجــاب و                 
آپارتايد جنسي قـرار داده اسـت       
آميـزش دخـتـران و پسـران يـک              
ــه امــنــيــتــي مــحــســوب           مســال
ميشود. اما مشکـل حـکـومـت        
اين است که بخصوص در زمينه 
اين نوع مسائل فرهنگي تيغش 
ديگر نميبرد. هشدارها و اظهار  
نگـرانـي هـاي ايـن چـنـيـنـي در                 
مــورد رابــطــه بــيــن دخــتــران و            
پسران در جامعه اي که در آن به 
ــي             اعــتــراف خــود مــقــامــات ب
حجابي و دست شدن دخـتـران و       
پســران و ازدواج ســفــيــد رو بــه            
گســتــرش اســت، تــنــهــا نشــانــه         
استيصال و درماندگي فسيلهاي 
اسالمي در برابر فرهنگ مـدرن    

 قرن بيست و يکمي است.  
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گســتــرش بــدهــد و بــا تــبــلــيــغــات             
ناسيوناليـسـتـي و راسـيـسـتـي ضـد               
عرب در اين عرصه مقابله کـنـد، تـا      
اوال اين جنبش به يک نگرش عميـق،  
راديکال و طبقـاتـي مـجـهـز شـود و             
ثانيا و در بطن اين فعاليت مبـارزيـن   
واقعي ضد مذهب را به ضرورت خلع 
يــد از بــورژوازي و ضــرورت رشــد               
جنبش سوسياليستي هدايت کـنـد و     
به حزب جذب کند. عرصه آزادي زن    
مثال ديگري اسـت کـه يـک عـرصـه              
مهم مبارزاتي امـروز زنـان و بـطـور           
ـيـه جـمـهـوري                   کلـي مـردم ايـران عـل
اسالمي و مذهب و قوانين آن اسـت.  
کادر يا فعال حزب بايد عميقا در اين 
مـبــارزه درگـيــر بـاشــد، ريشـه هــاي             
بورژوايي ستمکشـي زن و دوام ايـن           
ـتـوانـد                 ستمکشي را هـر جـا کـه مـي
گسترش بدهد، خود فعـاالنـه درگـيـر       
ايــن مــبــارزه بــاشــد، در تــحــرکــات            
ـنـه            سياسي و اجتماعي در ايـن زمـي
ـفـي           دخيل باشد و مبـارزان واقـعـي ن
ــابــرابــري هــاي               ــوقــي زن و ن بــيــحــق
ـيـسـم و حـزب              اجتماعي را به کـمـون

 جلب کند. 
ـبـش کـارگـري و               در عـرصـه جـن
محيط زيست و حـقـوق کـودک هـم             
عينا همين متد بايـد بـر کـار فـعـال            
ـيـويسـت هـاي           حزب ناظر باشد. اکـت
ـنـد و             زيادي در اين عرصه هـا فـعـال
ـقـوه       تمايالت آزاديخواهانه دارند، بـال
اينها نيروي حزب هستند و گوشه اي 
از مطالبات حزب را پيش ميبرنـد و    
اين زمينه را دارند کـه جـذب حـزب          
شوند. اما کادر حزب بايد تالش کند 
ــه درکــي                   ــه را ب ــل اولــي ــمــاي ايــن ت
کمونيستـي بـرسـانـد و از آنـهـا يـک                  
ـيـسـتـي       کمونيست شکل بدهد. کمون
که هم به حزب و يک جمع حزبي وارد   
ميشود و هم در عـرصـه اجـتـمـاعـي         
ـقـشـي             مبارزاتي کـه حضـور دارد، ن
متحدکننده تر، پخته تر، عميـق تـر،     
پيگيرتر، سازش ناپذيرتر و موثرتـري  
ايفا ميکند و بيشـتـر مـورد اتـکـاي          
همرزمان خود ميشود. به اين معني  
ـيـسـتـي هـم          با شکل گرفتن هر کمـون
حزب تقـويـت مـيـشـود و هـم بـايـد                 
عرصه مبارزاتـي کـه در آن حضـور            
ــويــت شــود. ايــن بــا درک                  دارد تــق
ـيـت      مکانيکي از عضوگيري و فـعـال

ـفـاوت       حزبي و کمونيستي اساسا مـت
است. حزب ما بر خالف چپ سنتي،  
ـيــســم بــورژوايــي و             بـر خــالف کــمــون
اردوگاهي، هـمـه ايـن عـرصـه هـاي               
ـنـکـه در         مبارزاتي را، صرفنظر از اي
ميان آنها عضـوگـيـري کـنـد يـا نـه،              
عرصه هاي فعاليـت خـود مـيـدانـد،          
براي آنها اصالت قائل است، آنـهـا را     
بخشي از پويايي جـامـعـه مـيـدانـد،           
برايشان ارزش قائل است و تقويـت و    
تعميق آنها را وظيفه خود ميداند. هر 
فعال اين عرصه ها بايد رفقاي مـا را    
مبارزان صـمـيـمـي ايـن عـرصـه هـا               
ببيند تا به آنها اعتماد و اتکا کنـد و    
به بقيه حرفهايشان هم گـوش بـدهـد.      
فعاليت يک عضو يا کـادر حـزب در       
اين عرصه ها بايد قبل از هرچيـز بـه     
اتحاد بيشتر در آن عرصه و تقويت آن 
منجر شود. برخورد سياسي و غـيـر        
ايدئولـوژيـک، تشـخـيـص شـرايـط و              
ـيـک هـاي         توازن قوا، تشخيص تـاکـت
ــن روي              ــذاشـــتـ درســـت، دســـت گـ
موضوعات مناسب، جلب اعـتـمـاد      
مخاطبيني که مد نظر ايـن عـرصـه        
ـيـن      است الزمه موفقيت است. با چـن
جمعي و با همـکـاري و هـمـفـکـري،           
وظايفي که اينجـا بـرشـمـرده شـد بـا             
سهولت بيشتـري عـمـلـي مـيـشـود.            
جذب مستعدترين همکاران به حـزب  
تسهيل ميشود و بويژه اگر موفق بـه    
ـتـه هـاي ايـن                جذب رهبـران و اتـوري
عرصه يا محل کار بشويد، موفقيت 
بزرگي کسب کرده ايد. بـاز هـم بـايـد          
ـيـن فـاکـتـور در                     تاکـيـد کـرد کـه اول
موفقيت اين است که با حضور شـمـا   
و پيشنهادات شـمـا ايـن عـرصـه از              
مبارزه تقويت شود. اگر رفتار شما به  
 چنين هدفي نرسد نقض غرض است. 
تئوري هاي و برنامه هاي مـا از      
ايــن طــريــق، يــعــنــي از طــريــق يــک            
فعاليت سياسي، توده اي ميشود نـه    
از طريـق تـرويـج. از طـريـق حضـور                
داشتن و نفوذ سياسي در حرکت ها و 
ـلـف و            جنبش هاي اجتمـاعـي مـخـت
بطور کلي بر متن يک مبارزه سياسي 
زنده ميتواند به سرعت توده اي شـود    
ـيـاز              و به يک نيرو تبديـل شـود. مـا ن
مبرم داريم که تئوري ها و نـظـريـات        
مان را توده گير کنيم اما روشن است 
که اين با کالس هاي ترويجي عملـي  
ـيـسـم                     ـبـش کـمـون نيـسـت. بـايـد جـن

کارگري را جلو جامعه بگذاريم، بايـد  
ـلـف مـبـارزه                 در عـرصـه هـاي مـخـت
حضور فعال داشته بـاشـيـم و سـنـت            
ـفـع ايـن                     هاي خـودمـان را، کـه بـه ن
عرصه هاي مبارزاتي نيز هست، جـا  
بيندازيم. سنت هاي ما، از جا افتادن 
مطالبات تا خط عدم سازش با هيـچ  
ـيـت                 جناحي از حـکـومـت، از فـعـال
علني تا جايي که عملي اسـت و در        
عين حال توهم ايجاد نکردن به هـيـچ   
ـتــه                        ـقــام و ارگــان و دار و دسـ مـ
حکومتي، از پلتيک نزدن تا حقيـقـت   
ـنـهـا           گويي و همه حرفمان را زدن، اي
ـبـش          بايد به سنت هاي حاکـم در جـن
هاي مختلف اجتماعي تبديل شـود،  
همه جا مدافعيني داشته باشـد و بـه       

 يک فرهنگ مسلط تبديل شود. 
ـيـغـات ضـد                 ـل ـب عليرغـم هـمـه ت
کمونيستي، اگر بـه ايـن شـيـوه کـار              
کنيم گوش شنوا هم براي پي بردن بـه  
حرف ها و ايده هاي کمونيستي مـا،    
کمونيسم انساني و کارگري مـارکـس   
و جــذب شــدن بــه آن، زيــاد اســت.               
ـنـي و                   ـلـغـان زمـي مسالـه وجـود مـب
ــار                  ــه ک ــق ب ــط اســت. تشــوي مســل
تشکيالتي و سازمان يافته در مـيـان   
انبوه مردم ناراضـي از اوضـاع و در           
عين حال مطلع از دنيا واقعا گيرايـي  
دارد اما اينهم به وجود کادرهايي که 
به چم و خم کار سازماندهي مسلطند 
گره خورده است. جامعه تشنه حـرف     
هاي راديـکـال اسـت و حـزب مـا و                
ـيـش از هـر حـزب و                 کمونيسم مـا ب
مکتب و تفـکـر ديـگـري بـا مـنـافـع               
اکــثــريــت جــامــعــه خــوانــايــي دارد.         
ـيـت        بنابراين ميماند راه و روش فـعـال
ــغ                   ــهــا در تــبــلــي ــايــي آن مــا و تــوان
وسازمانگري. در سطور فوق يکي از    
ـيـت هـر فـعـال             مهمترين ارکان فـعـال
ـيـت         حزبي را توضيح دادم. اما فـعـال
حزبي رکن مهم ديگري هم دارد و آن   
 ايجاد و توسعه سازمان حزب است. 

 
 وظايف اعضا و کادرها: 

در يک سطح کلي وظايف اعضـا  
و کــادرهــاي حــزب را مــيــتــوان بــه             
وظايف سياسي و تشکيالتي تقسـيـم   
کرد. در بعد سياسي، تاثير بر فضـاي   
پيراموني و محيط کار و زندگي، در   
مدياي اجـتـمـاعـي و شـبـکـه هـاي                 
ـقـويـت ديـدگـاه هـا و                    اجـتـمـاعـي، ت
مطالبات کمونيستي در جـامـعـه و          
ـيـت      تاثيرگذاري در عرصه هاي فـعـال
اجتماعي، که فوقا توضيـح دادم، را      

ميتوان بعـنـوان مـحـورهـاي اصـلـي            
فعاليت سياسي اعضـا و کـادرهـاي          
حزب برشمرد. فرض ما اين است کـه   
با حضور يـک عضـو و فـعـال حـزب              
بــعــنــوان يــک کــمــونــيــســت، در يــک          
خــانــواده، يــا در جــمــع دوســتــان و              
همکاران، بسرعت فضاي آنها بايد به 
فضايي انساني تر، متحـدتـر، مـدرن      
تر، برابرتر، آگاه تر و اميدوارتر تبديل 
ـتـظـار                  ـيـز ان شود. در مـحـيـط کـار ن
مــيــرود کــه بــا حضــور يــک فــعــال               
کمونيست و با ايجاد رفاقت عميق با 
همکاران، به اتوريته معنـوي آنـهـا و        
ـبـديـل شـود،          رهبر اعتراضات آنها ت
اتحاد و اعتماد بنفس ايـجـاد کـنـد،         
رابطه محکمي با ساير فعالين برقرار 
کند و همراه با آنها هـمـکـاران را در          
ظرف هـاي الزم مـتـشـکـل کـنـد و                  
ـقـاتـي را                 همبستگـي و آگـاهـي طـب
افزايش دهد. در مديـاي اجـتـمـاعـي         
ـيـرگـذاري الزمـه و          نيز همين نوع تاث
نقطه شروع فعاليت يک فـعـال حـزب        
است. و ايـن بسـتـر مـنـاسـب بـراي                   
نزديک کـردن مسـتـعـدتـريـن هـا بـه                 

 کمونيسم و حزب است. 
اينجا تاکـيـد را بـويـژه بـايـد بـر                
تحکيم رابطه با فعالين عرصه هـا و      
ـلـف و                جبهه هـاي مـبـارزاتـي مـخـت
جذب آنها گذاشت. گفتم کـه عـرصـه       
هاي مبارزاتي مختلفي، جنبـش هـا     
و حرکت هـاي سـيـاسـي اجـتـمـاعـي             
ـتـه     مهمي در جامعه ايران شکل گـرف
ـيـن                   است. در ايـن عـرصـه هـا فـعـال
موثري حضور دارند، يـعـنـي قشـري       
پيشرو که خود تجربه متشکل کردن، 
رهبري کـردن  و آگـاهـگـري دارنـد.                
ـقـش        اينها سر گل هاي جامعه انـد. ن
مهمي در گسترش فضاي اعتراضـي  
و متحد و کار سـازمـانـدهـي دارنـد.          
ـيـن بـوفـور در مـديـاي              اين تيپ فعال
اجتماعي هم هستند و اصـال بـخـش      
ـيـت شـان را از             قابل توجهي از فـعـال
طريق هميـن مـديـاي اجـتـمـاعـي و              
شبکه هاي اجتماعي انجام ميدهند. 
تحکيم رابطه با آنها و جلـب آنـهـا بـه         
ـيـسـتـي        اهداف و سياست هاي کـمـون
مهمترين بخش فعاليت يک عضـو و    
کادر حزب است. و با جذب آنـهـا بـه         
حزب جمع حزبي را بايد شکل داد و     
ـيـت      تحکيم کرد. و اين رکن دوم فعـال
است. روشن است که يک جمع حـزبـي   
ـقـسـيـم       کارهاي خاص خود را دارد. ت
کار و ارتباط گيري با رهبري حزب و   
مشخصا با کميته سـازمـانـده حـزب       

ــظــر و                  ــادل ن در خــارج کشــور، تــب
همفکري و شنيدن تاکيدات و توصيه 
ها و انتقال تجارب و غيره. بعـبـارتـي    
يک عضو و کادر حزب بايـد خـود را       
تکثير کند و از فرد به يک جمع حزبي 
تبديل شود. با شکل گيري يک جـمـع    
حزبي در يک کارخانه يا دانشگاه، در   
يــک مــحلــه و يــا در يــک عــرصــه                 
مــبــارزاتــي، کــار شــمــا در ابــعــادي           
وسيعتر گسترش مي يـابـد و قـدرت        
تاثيرگذاري بر عرصه هاي مبارزاتـي  
ـيـر فـکـري بـر مـحـيـط                   و دامنه تـاث
پيراموني و قـدرت شـمـا در جـذب               

 افراد به حزب بيشتر ميشود. 
روشن است که در عمل شـمـا بـه      
موانع و مشکالت متعددي بـرخـورد   
ـيـد، کـار هـمـيــشـه مـطـابــق                   مـيـکـن
آرزوهاي شما پيش نـمـيـرود، مـوانـع        
ـيـش مـيـايـد، مـعـضـالت              امنيتي پ
روزمــره زنــدگــي هــم خــود عــامــل            
بازدارنده مهمي مقابل شما است. بـا   
اينهمه اين مسيري است که بايد طي 

 شود. 
 

کادر کيست و چـگـونـه پـرورش داده         
 ميشود؟ 

اجازه بـدهـيـد بـه مسـالـه کـادر                
برگرديم. يک سوال مهم اين است کـه     
کادر کيست و چگونه و در چه پروسـه  

حـزب  اي کادر ايجاد ميشود. کـادر       
مباني نظري مارکسـيـسـم و حـزب،         
اسناد برنامه اي و مواضع سياسي و   
ـفـاوت           سازماني حزب را مـيـدانـد، ت
حزب و جنبش کمونيسم کارگـري بـا     
جنبش هـاي سـيـاسـي بـورژوايـي را             
ـبـه          بخوبي تشخيص ميدهد، بـر جـن
ـيـز اشـراف          هاي عملي و سازمانـي ن
دارد و بويژه و قبل از هـرچـيـز تـعـهـد         
بااليي نسـبـت بـه حـزب دارد و بـه                   
موازين و پرنسيپ هاي حزب کـامـال   
پايبند است. کادر تماميت حـزب را       
نمايندگي ميکند يـا بـعـبـارتـي کـل           
نقشه را دارد نه صرفا عرصه خاصـي  
ـنـدي            ـب را. کادرها در واقـع اسـتـخـوان
اصلي يک حزب را تشکيل ميدهنـد.  
در نهادها و تشکل هاي غيـر حـزبـي      
نيز کادرهاي آن حرکت استخوانبندي 
آنرا تشکيل ميدهند. خـط و جـهـت         
ـتـي و         ـي آنرا نگه ميدارند. در هر فعـال
صرفنظر از هر اختالف نظـر مـوردي     
که پيش مـيـايـد، مـنـافـع حـزب يـا               
ـبـل      تشکلي که عضو آن هستند را ق
از هرچيز مد نـظـر دارنـد. مـطـالـعـه             
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توده اي شکل ميگيرد؟ به نـظـر مـن        
پاسخ را بايد در نافرجامي اسـتـراتـژي    
ـه     ميليتاريستي آمريکا در خاورمـيـان
و باالگرفتن جنگ منطقـه اي مـيـان        
ـلـف             دولتها و دارو دستـه هـاي مـخـت
قــومــي مــذهــبــي در ايــن مــنــطــقــه           
جستجو کرد. من قبال در مصـاحـبـه      
ـلـوکـبـنـديـهـاي           اي  به شرايط جنگ ب
منطقه اي کـه بـر زمـيـنـه شـکـسـت                 
ـلـيـتـاريسـتـي غـرب در                سياست مـي
خاورميانه پديد آمد و سر بلنـد کـردن     
داعش بر زمينه اين شرايط تـوضـيـح      
داده ام. (رجوع کنيد به مقاله "زمينـه     
هاي سربلند کردن جريانات اسـالمـي     
ـه و چشـم انـداز آيـنـده"                در خاورميـان

). ايـنـجـا        ۶۲۱ انترناسيونال شـمـاره     
فقط الزمست اضافه کنم کـه هـمـان        
شرايطي که به نيروئـي مـثـل داعـش         
اجازه شکل گيري و عـرض انـدام داد         
در قطب مقابل به يک جنبش گسترده 

 سکوالريستي دامن زد. 
داعــش يــک پــديــده تــازه اي در             
جنبـش اسـالم سـيـاسـي اسـت. يـک                 
نيروي هرس شده از هـر نـوع ادعـاي            

ـلـي و             -ضد استکبـاري  ضـد اسـرائـي
مستـضـعـف پـنـاهـي.  يـک نـيـروي                   
اسالمي که بر خالف القاعده هويت و 
مـوجــوديــت خــود را بــا ضــديــت بــا             
آمريکا و ضربه زدن به منافع آمريکـا  
تعريف نميکند بلکه مـيـخـواهـد يـک        
ـه        حکومت اسالمي قرآني در مـنـطـق
تشکيل بدهد. عمليـات تـروريسـتـي        
داعــش بــيــش از آنــکــه آمــريــکــا و              
اسرائيـل را هـدف خـود قـرار بـدهـد                 
شاخه ضد آمريکائي اسالم سـيـاسـي      

و تـوده       -اسد و جمهوري اسالمي  -
مردم "کافر" را هـدف خـود قـرار داده            
اســـت. ايـــن واقـــعـــيـــات هـــويـــت              
جنايتکارنه نه تنها داعش بلکه کلـيـه   

نيروهاي اسالم سيـاسـي را عـريـان و           
مستقيم در برابر چشـمـان مـردم قـرار         
ميدهد. قبل از خيزش اخير در عـراق   
مردم کوباني در برابر ايـن نـوع اسـالم        
به ميدان آمده بودند و هنوز يک جبهه 
موثـر جـنـگ بـا داعـش کـردسـتـان                 
سوريه است. تظاهرات مردم عراق در  
شهرهاي تحت کنترل داعش صـورت    

به اين دليل واضح کـه کـه      -نميگيرد 
کوچـکـتـريـن اعـتـراضـي از دم تـيـغ                  

امـا     -جالدان داعش خواهد گـذشـت    
نفس ظهور داعش عامل موثري بـود  
در در قطبي شدن جو سياسي جامعـه  
بين دولت و کليـه دار و دسـتـه هـاي             
ــا تــوده مــردم خــواهــان                اســالمــي ب
ـه نـظـر مـن             مدنيت و سکوالريسم. ب
ـه               داعش تبلور و حـرف آخـر سـرمـاي
داري نظم نويني و مظهر تمام و کمـال  
دکترين جوامع و دولتهاي موزائيکي 
است. با ظهـور داعـش جـنـگ بـيـن              
دوقطب تروريستي اسالم سـيـاسـي و        
ـه يـک        تروريسم ميليتاريستي غرب ب
جنگ داخلي ميان دولتها و نيروهـاي  

داعـش و رژيـم        -اسالمي رنگارنگ 
اسد و عربستان و ترکيـه و امـارت و         

 -جمهوري اسالمي و حوثي و غـيـره     
ـه جـان آمـده از           بدل شد و توده مردم ب
افسار گسيختگي اين نيروها را عليـه  
کليه اين دولـتـهـا و دارودسـتـه هـاي               
قــومـــي مـــذهـــبـــي و بـــا شـــعـــار              
ـه خـيـابـانـهـا            سکوالريسم و مدنيت ب
کشاند. تا زماني که ارتش آمريکـا و     
موتلفينش در عراق حضور داشتند و   
ـه             ادعاي ضديت بـا آمـريـکـا سـرمـاي
سياسـي نـيـروهـاي اسـالمـي نـظـيـر                
مقتدي صدر و سيستاني و جمـهـوري   
اسالمي و ديگر دارودسـتـه اي هـاي          
قومي مذهبي را تشکيل ميداد توده 
مردم عراق فضا و فـرجـه مسـاعـدي         
براي عرض اندام مستقل نداشتند. بـا   
خروج آمريکا از عراق، بلکوبنديـهـاي   

اسالمي منطقه اي و باال گرفتـن يـک     
"جنـگ داخـلـي" در جـنـبـش اسـالم                  
ـه آمـريـکـا و          سياسي، از يکسو پيراي
خارجي ستيزي نيروهاي اسـالمـي از       
ميان رفـت و از سـوي ديـگـر مـردم                  
بالواسطه با نـيـروهـاي اسـالمـي، بـا             
دشمنان "خودي" و داخلي شـان رو در       
ـه شـيـعـي          رو شدند. شعار نه سني و ن
جامعه و خواست توده اي جـامـعـه و        
حکومت مدني و سکوالر از اينجا بر 
ميخيزد. اين جنبش آنتي تـز داعـش      
و دکترين جوامـع مـوزائـيـکـي و در            
تحليل نـهـائـي پـاسـخ سـيـاسـتـهـا و                 
استراتژي سرمايه داري نـظـم نـويـنـي          

 عصر ما است.       
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ـه بـهـارعـرب          انقالبات موسوم ب

اساسا بخاطر غياب يک نيرو و حـزب    
رهبري کننده راديکال و کمونـيـسـتـي     
نافرجام ماند. خيزش انقـالبـي جـاري       
ـقـطـه ضـعـف            در عراق نيز از هميـن ن
رنج ميـبـرد. امـا شـاخـص ارزيـابـي               
انقالبات و جنبشهـاي اعـتـراضـي را         
نميتوان و نبايد در يک تصوير سيـاه و    
سفيد پيروزي يـا شـکـسـت مـحـدود             
ـقـويـت                    کرد. مـعـيـار، پـيـشـروي و ت
جنبش کارگري، توسعه  فضـاي چـپ     
و راديکال در جامعـه و کـال تـغـيـيـر             
ـفـع  کـارگـران و تـوده                    ـه ن توازن قوا ب
مردم، نود و نه درصديهاي جامعه، و   
به ضرر طبقه حاکم در پي هـر تـحـول        
سياسي و اجتماعي است. بـا چـنـيـن         
ـقـالبـات مصـر و تـونـس              شاخصي ان
گرچه در تحقق شـعـار مـحـوري "نـان           
آزدي کرامت انساني" ناکـام مـانـدنـد        
اما در مـجـمـوع جـنـبـش کـارگـري،             
ــس                 ــون ــژه در ت ــوي ــخــواهــي و ب آزدي
سکوالريسم را، در موقعـيـت بسـيـار       
ـقـالب    مساعدتري از شرايط قبل از ان

قرار دادند. جنبش توده اي جـاري در       
عراق را نيـز بـايـد چـنـيـن شـاخصـي               
سنجيد. هدف اين جنبش با شعار "نه   
ـه سـنـي، سـکـوالريسـم و                  شيـعـي، ن
مدنيت" اعالم شده است و هـر انـدازه        
ـه   جنبش در اين جهت به پيش برود و ب
يـک خـودآگـاهـي و تـمـايـل تـوده اي                   
گســتــرده در جــامــعــه حــول جــدائــي           
مذهب از دولـت و قـانـون و زنـدگـي              
ـه     اجتماعي مردم دامن بزند و عمال ب
شکل گرفتن نهادهاي و تشـکـلـهـاي         
ـه                ـه بـا دارو دسـت توده اي براي مـقـابل
هاي قومي و مذهبي منـجـر بشـود،      
بهمان درجه جنبش انقالبي در عـراق      
پيشرفت کرده و به تحقق هـدف جـمـع      
کردن بساط دولت و دارو دستـه هـاي     
قومي مذهبي از جامعه عراق نزديک 
تر شده است. اين جنبش مـيـتـوانـد و        
ـه                   بايد سـکـوالريسـم و مـدنـيـت را ب
روايت چپ و کمونيستي در جـامـعـه        
گسترش بدهد و نه تنها مـعـيـارهـا و       
ـلـکـه يـک                   موازين جـامـعـه مـدنـي ب

آنــطــور کــه      -جــامــعــه انســانــي  را          
مارکس در تـزهـاي فـوئـربـاخ اعـالم             

به يک خـواسـت و گـرايـش            -ميکند 
عميق در ميان فعالـيـن  تـوده مـردم           

 تبديل کند.  
از سوي ديگر در پاسخ به سـئـوال     
سرنوشت خيزش توده اي عـراق بـايـد        
گــفــت ســرنــوشــت هــيــچ انــقــالب و            
جنبشي از پيش مـقـدر نشـده اسـت.         
نقش احزاب و نيروهـاي سـيـاسـي در         
پيشروي و پيروزي و يـا تضـعـيـف و             
انحراف و به شـکـسـت کشـانـدن هـر             
جنبشـي تـعـيـيـن کـنـنـده اسـت. در                   
جنبش جاري در عراق نيـز هـر درجـه        

 -پيشروي و نهايتا پـيـروزي نـهـائـي          
يعني رهائي جامعه نه تـنـهـا از شـر           
ـلـکـه از                  نيروهاي قـومـي مـذهـبـي ب
سلطه طبقه اي که به چنين نيروهـائـي   

ـه               -محتاج است تـمـامـا بسـتـگـي ب
دخالتگري و تاثير گـذاري نـيـروهـاي         
انقالبي کمونيـسـت در دل تـحـوالت           
جــاري دارد. نــکــتــه ديــگــر ايــنــکــه             
تحوالت عراق را بايد در دل جـنـبـش      
ــي و                  ــبـ ــذهـ ــد مـ ــي ضـ ــومـ ــمـ عـ
سکوالريستي در منطقه که نمونه هـا  
متعددش را سـالـهـاسـت در ايـران و              
امروز در ترکيه و تونس و کـردسـتـان        
سوريه و افغانستان شاهد هستيم مـد  
نظر قـرار داد. اعـتـراضـات تـوده اي               
ـقـطـه             عراق جزئي از يک بـيـداري، و ن
اوج موج يک اعتراض سکوالريستـي  
ـه        در منطقه  است. از اين نقطه نـظـر ن
ـلـکـه                تنها نيروهـاي چـپ در عـراق ب

احزاب کمونيسـت و  کـل نـيـروهـاي              
ـه              راديکال و سکـوالر در کـل مـنـطـق
وظايف مشابه و همبسته اي بـعـهـده        
دارند. در نهايت سـرنـوشـت جـنـبـش            
عراق تماما به ميزان و ابـعـاد پـيـش           

 برد اين وطايف گره خورده است.  
 

  a; b�	Rس و�Yر 
ــاي              ــروه ــي ــف احــزاب و ن وظــاي
ـه در        کمونيست در عراق و در مـنـطـق

قبال خيزش توده اي جـاري در عـراق           
ــر                 ــر را درب اســاســا مــحــورهــاي زي

 ميگيرد:
تبيين و تحليل خـيـزش جـاري و         -۱ 

مضمون و اهداف عيني و واقـعـي از       
يک ديدگاه کمونيستي و توضيح تـوده  
اي مضمون و اهداف عيني و واقـعـي   
اين جنـبـش بـراي فـعـالـيـن و دسـت                 
اندرکاران آن و توده هاي مردم عراق و   
منطقه. توده مردم بايد درک و تصوير  
روشن و جامـعـي از سـکـوالريسـم و            
ـه بـاشـنـد. و ايـن              جامعه مدني داشت
تصوير را تنها نيروهاي کـمـونـيـسـت        
 ميتوانند در برابر جامعه قرار بدهند. 

 

ـقـد و       -٢  تعميق و راديکاليزه کردن ن
اعتراض مردم به وضعـيـت مـوجـود.       
حرکت جاري مردم عراق مـانـنـد هـر         
ـفـي        جنبش انقالبي ديگري سلبي و ن
اي اســت. حــرکــتــي عــلــيــه دولــت و             
نيروهاي قومي مذهبي حاکـم اسـت.     
ـه"         ما کمونيستها وظيفه داريم ايـن "ن
مردم را تعميق کنيـم  و ريشـه هـاي            
نظام قومي مذهبي در عراق را هدف 
نقد و حمله قرار بـدهـيـم. مـردم بـايـد            
زمــيــنــه هـــاي نــطــم نــويــنــي و                     
کاپيتاليستـي سـربـرآوردن نـيـروهـاي           

اسالمي در عراق و در کـل         -قومي 
ـه درسـتـي بشـنـاسـنـد و                   منطقه را ب
مدنيت و سکوالريسم را به روايت مـا  

 کمونيستها بشنوند و بياموزند.
  

تبديل شدن به نماينده و سخنگـو    -٣ 
و رهبر جنبش جاري در عراق.  بـطـور    
واقعي امروز نه تنها در عراق بلکه در 
تمام دنيا پرچم سکوالريسم و جـدائـي   
مذهب از دولت و قوانـيـن و مـذهـب         
زدائي از جامعه و پرچم جامعه مدني 
ـقـالبـي       و مدنيت در دست نيروهاي ان
چپ و کمونيست است. لـيـبـرالـيـسـم          
ـه           بورژوائي مدتهاست اين پـرچـم را ب
کناري گذاشته و به مذاهب و اقـوام و      
فرقه ها در سياست و در جامعـه روي    
آورده اسـت. تـوده مـردم عـراق بـايـد                
ـه هـر روزه خـود ايـن              عمال و در تجرب

 ۱۱ صفحه  

۳ از صفحه    
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چرا دولت آمريکا و        :مک بهاري سيا
ساير دول غربي اسالم سياسي را در          

 افغانستان و ايران پر و پال دادند؟ 
: بگذاريد اول اشاره         کاظم نيکخواه  

کنم که از داستان جالب توجهي                 
داريد سوال ميکنيد. ما وسط اين           
جريان هستيم و ميتوانيم کراهت و           
زشتي و شناعت جنبش خبيث                 
اسالمي را هرروز لمس کنيم اما              
امکان آنرا نمي يابيم که ريشه ها و            
آثار آنرا آنگونه که هست بطور همه           
جانبه و با تمام احساس انساني مان         
توضيح دهيم و توصيف کنيم. زيرا          
از جريان زنده اي داريم صحبت                  
ميکنيم که دست اندرکاران جوامع و       
دولتهاي حاکم در عروج آنها سهم             
اصلي را دارند، رسانه هاي بستر               
اصلي خود از شکل دهندگان جريان        
توحش اسالمي هستند، همه اينها        
به اشکال مختلف مانع ميشوند که         
کل حقيقت آنگونه که هست گوش           
شنوا پيدا کند. حتي ميشود گفت           
خود ما مردم بطور اتوماتيک حقايق       
تلخ روز را پس ميزنيم تا بتوانيم                 
زندگي کنيم يعني ناچاريم براي ادامه  
زندگي و بقا کمتر از حقايق، اخبار و          
رويدادهايي که وجودمان را هرروز          
ميخورد و قلبمان را به درد مي آورد         
حرف بزنيم. مطئنم که اين دوره                 
تاريک و تلخ هيچگاه در تاريخ                    
فراموش نخواهد شد و در مورد آن           
در ابعادي عظيم به صورت کتابها و         
نوشته ها و فيلمها و آثار هنري سخن   
گفته خواهد شد. و ما مردمان امروز 

 پرسوناژهاي آن آثار خواهيم بود... 
 

مي پرسيد چرا دولتهاي غربي          
جريانات اسالمي را پروبال دادند.            
داستان اين طوالني است. همين              
روزها ميخواندم که پرويز مشرف            
نخست وزير قبلي پاکستان به شبکه        

گفته بود در سال         abcتلويزيوني  
دولتهاي آمريکا و انگليس          ١٩٨٠ 

ميليادرد دالر به پاکستان پول            ٢٠ 
دادند که صرف آموزش و                           
سازماندهي طالبان شود. اين فقط         

يک قلم از هزينه هاي صرف شده                
توسط دولتهاي فخيمه غربي است.        
عربستان سعودي و امارات متحده         
عربي و امثالهم نيز سهم کالني از             
پولها را تقبل ميکردند و الي آخر.            
داستان روي کار کشيدن دارودسته           
خميني را هم که ميدانيم که چگونه          
در حول و حوش همين سالها يعني           

ايران از نجف           ٥٧ مقطع انقالب       
بلندش کردند و به پاريس بردند و بعد    
کنفرانس گوادلوپ و سفر هويزر به           
ايران و حمايت ارتش از خميني و               
بقيه ماجرا. خب اين يک سياست              
استراتژيک و طراحي شده غرب بود.        
توضيحي که براي حمايت و پروبال           
دادن به جريانات اسالمي ميدهند          
اساسا مقابله با بلوک شرق و اتحاد            
جماهير شوروي است. که اين يک             
جنبه از واقعيت است. اما علت                
اساسي که معموال مسکوت گذاشته 
ميشود مقابله با انقالب و خيزش            
مردم و عقب راندن خطر چپ و                    
آزاديخواهي و کارگر و کمونيسم              
است. ارتجاع وحشي اسالمي را از          
گور بيرون کشيدند تا به کمک آن                
مردم را از خيابانها جمع کنند و از             

 و خواست رفاه و            انقالب کردن         
آزاديخواهي پشيمان کنند. بهرحال        
نفس اينکه دولتهاي  به اصطالح گل       
سر سبد سرمايه داري نظير دولت             
دموکراتيک و حقوق بشري آمريکا و       
انگليس و آلمان و غيره با يک عالمه          
ادعاي مردمي بودن، جنايتکارترين      
و آدمکش ترين جريانات را بر سر              
مردم ايران و افغانستان و کشورهاي        
ديگر حاکم ميکنند تا با جنايت و            
توحش و زندان و اعدام سکان                     
سياست را در منطقه از دست ندهند        
خود اعترافي به پوسيدگي و                      
گنديدگي سيستم حاکم است. اين            
سيستم حدود نيم قرن است که هيچ           
محصول انساني اي از نظر سياسي          

 توليد نکرده است. 
 

: در مورد عراق و به          سيامک بهاري 
زير کشيدن صدام حسين چه                      

ميگوييد؟ سياستشان در عراق چه         
 بود؟

: موضوع حمله به          کاظم نيکخواه   
عراق هم اساسا از همين جنس است        
اما در شرايط سياسي متفاوتي               
عمل ميکند. حمله به عراق در سال         

در ادامه حمله به افغانستان         ٢٠٠٣ 
صورت ميگيرد. اين   ٢٠٠١ در سال 

دوره اي است که با عمليات                        
سپتامبر عليه            ١١ تروريستي      

آمريکا شروع ميشود و دولتهاي             
غربي با مخلوقين خود يعني طالبان   
و القاعده در افتاده اند و بقول                       
منصور حکمت "جنگ تروريستها"       
يعني تروريسم نظم نويني و تروريسم       
اسالمي شروع ميشود. همانطور که      
ميدانيم حمله به عراق و به زير                    
کشيدن حزب بعث و حکومت صدام       
حسين در ادامه تبليغات و سيعي که 
بر سر حمايت صدام از القاعده و                 
مساله توليد سالحهاي کشتار                 
جمعي توسط صدام براه انداختند به         
جريان افتاد و خيلي زود معلوم شد           
که همه دروغ و صحنه سازي بوده              
است و سالح کشتار جمعي اي در             
کار نبوده است. صدام ديکتاتور خون    
آشامي بود. اما دولت بوش و بلر و            
شرکا که با جو سازي و شارالتانيسم         
و دروغ پردازي به عراق لشکر کشي          
کردند سياستي بهتر از صدام را                 
دنبال نميکردند و جانوراني به همه           
درجه درنده خو را به جان مردم                    

 انداختند.
در واقع بايد گفت که حمله به              
افغانستان و بعد عراق شروع و طلوع        
نظم نوين جهاني است که توسط جرج 
بوش و نئوکنسرواتيستها فرموله            
شده بود. اين موضوع مهمي است.        
نظم نوين استراتژي اي بود که قرار             
بود رسما "قرن آمريکائي" را شکل           
دهد يعني از طريق جنگها و                      
لشکرکشي ها و ترور و کشتار در              
ابعاد جهاني، دنيا را تماما در                   
چنگال هيئت حاکمه آمريکا قرار            
دهد و تمام رقبا را از ميدان بدر کند. 
اين استراتژي نئوکنسرواتيستها در        

دوره پس از جنگ سرد بود. رامزفلد        
و پل ولفوويتز که همکاران و                       
دستياران جرج بوش پسر بودند                 
آشکارا حتي دولتهاي اروپايي را              
تحقير ميکردند. نظريه پردازان                
نئوکنسرواتيست از پايان تاريخ و قرن 
آمريکائي سخن ميگفتند. بوش            

سپتامبر کره    ١١ خيلي وقت قبل از      
شمالي و عراق و ايران را "محورهاي        
شيطاني" ناميد و اعالم کرد و از                
فحواي کالم سخنگويان اين جريان          
ميشد فهميد که قرار است به اين سه        
کشور در وهله اول از نظر نظامي               

جرج     ٢٠٠٢ حمله شود. در سال            
بوش رسما اعالم کرد که ما بايد با            
حمله نظامي صدام را سرنگون کنيم.      
دليلي که مي آوردند اين بود که                 
صدام در حال توليد سالحهاي                   
شيميايي و سالحهاي کشتار جمعي       
است. همان مواقع و زير همين                  
فشارها سازمان ملل هيئتي را به            
سرپرستي هانس بليکس نماينده             
سازمان ملل به عراق فرستاد تا در           
مورد سالحهاي کشتار جمعي                 
تحقيق کند و او در بازگشت اعالم            
کرد که هيچ نشاني از اين نوع                     
سالحها پيدا نکرده است. اما حتي          
اين گزارش و گزارشهاي بعدي                   
تغييري در سياست و تبليغات و               
جنجال و رجز خواني جنگي دولت            
بوش و شرکا ايجاد نکرد. و چند ماه         

 ٢٠٠٣ بعد يعني در اوايل سال                 
دولت بوش با همدستي دولت توني          
بلر ائتالفي بين المللي را شکل دادند       
و حمالت نظامي به بغداد شروع شد         
و بعد از چندماه همانطور که ميدانيم 
با کشتار صدها هزار نفر از سربازان          
و مردم عراق صدام حسين سرنگون         
شد و بقيه ماجرا. اتفاقي که بعد از            

نظم نوين در عراق به        ناينيآن افتاد    
گل نشست، در سطح بين المللي با           
مقابله و مخالفت وسيع مردم دنيا و         
مردم خود آمريکا مواجه شد، و                
نئوکنسراوتيستها از صحنه سياست     
کنار زده شدند و به حاشيه رانده شدند  
و در نتيجه و خوشبختانه امکان               

نيافتند که تمام استراتژي خودرا به           
عمل در آورند و گرنه معلوم نيست            
چه فجايعي و با چه ابعاد وحشتناکي       
در گوشه و کنار جهان در انتظار                 

 بشريت بود. 
    

: اما چرا اين اشغال به       سيامک بهاري 
رشد سرطاني جريانات تروريستي           

 اسالمي منجر شد؟
: تهاجم غرب به عراق      کاظم نيکخواه 

و سرنگوني حزب بعث و صدام                  
حسين همانگونه که ميدانيم شيرازه       
جامعه عراق را از هم گسست و همه         
لجن و کثافت قومي و مذهبي را              
بيرون ريخت. دولتهاي موزائيکي که     
آمريکائي ها از اين اقوام و دستجات 
سرهم بندي کردند نيز خود به محل          
کشاکشها و رقابتها و توطئه هاي            
باندهاي مختلف تبديل شدند. و کال       
در نتيجه همه اينها عراق به مرکز             
رقابت دولتهاي ارتجاعي اي نظير           
عربستان و جمهوري اسالمي و                
ترکيه و آمريکا تبديل شد، و انواع            
جريانات تروريست اسالمي و قومي      
سازمان داده شدند و به خدمت گرفته   
شدند و شروع به کشتار و بمب                    
گذاري و کشتار مردم کردند.                     
جريانات تروريست از زمين سبز              
نشدند. توسط همين دولتها سازمان      
داده شده و هرروز بازسازي ميشوند.        
آخرين نمونه اش جريان داعش است        
که بنا به گزارشها توسط سيا از                  
نيروهاي ارتجاعي سلفي و اسالمي        
سازمان داده شد و بعد با کمک ترکيه        
و عربستان و قطر پروبال داده شد و             
وحشيانه ترين جنايات تاريخ بشر را        
در قرن بيست و يکم جلوي چشم                 
گذارده است. آنچه روشن است                   
اينست که جريانات آدمکش و                 
تروريست اسالمي و قومي ابزار               
دولتهاي مختلفي هستند که در               
عراق با هم رقابت ميکنند. اگر                 
دست اين دولتها در سازمان دادن             
تروريسم و ارتجاع کوتاه شود موج           
تروريسم اسالمي هم فروکش                    

 ۱۱ صفحه  
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مصاحبه اي که (نادر فتوره چي بـه     « 
آن اشاره داشته)، با يک روزنامه نـگـار    
ــراي مــخــاطــبــان                ــي و ب ــکــاي آمــري
آمريکايي انجام شده است. آن هـم در       
هنگامي که بحثهاي بسيار داغي در   
آمريکا بر سر پذيرش يا عـدم پـذيـرش      
"برجام" از سوي کنگره ايالت مـتـحـده        
در حال پيگيـري اسـت. پـذيـرش ايـن             
قرار داد از سوي کنگره بسيار مـهـم و     
جدي است چـرا کـه در صـورت عـدم             
پذيرش وقوع جنگ بسيـار مـحـتـمـل        
خــواهــد بــود. اوبــامــا روزهــاي آخــر             
زمامداري اش را مـيـگـذرانـد و اگـر              
ــدي از                 ــعـ ــوري بـ ــهـ ــمـ ــس جـ ــيـ رئـ
جمهوريخواهان باشد، جنگ به وقـوع    
خواهد پيوست و اگر رئيس جمـهـوري   
ـاز هـم         بعدي هيالري کلينتون باشـد ب
احتمال آن قريب به يقيين خواهد بـود.    
زيرا هيالري کلينتون به طور کامل از   
حــملــه بــه عــراق دفــاع کــرده بــود و                
همبسته البي ليکود بـه حسـاب مـي        
ـاکـامـي هـا و قصـور                آيد. تمرکز بـر ن
جمهوري اسـالمـي (کـه مـيـتـوان بـه               
فــهــرســت نــادر مــوارد بســيــاري بــه            
خصوص در موضوع حقوق بشـر نـيـز      
افزود) فقط به کساني کمک مـيـکـنـد      
که ميخواهند جنگ را به بهـانـه "آزاد      
سازي" ايران و ارتـقـاء سـطـح زنـدگـي            

 مردم ايران راه بيندازند.  
اشاره صرف به آمارهايي که جمهـوري  
اسالمي را در وضـعـيـت بـدي نشـان            
ميدهد و ناديده گرفتن آمارهـايـي کـه      
چندان بد نيستـنـد هـمـچـون افـزايـش            
ـالـــي و                  ـاســـوادي، آمـــوزش عــ بــ
ــتــرل جــمــعــيــت،            دانشــگــاهــي، کــن
پاکسازي حلبي آبادهـا و مـهـمـتـر از            
همه افزايش اميد به زندگي کـه يـکـي      
از مهمترين شاخصه ها در همه نقـاط  
جهان به حساب مي آيد، ممکن است 
ما را به جايي برساند که اسـتـداللـمـان     
پر سر و صدا باشد ولي فقـط بـخـشـي       
ـازتـاب دهـد. مـا ايـن                از واقعيت را ب
نمايشنامه را قـبـل از جـنـگ عـراق              
تجربـه کـرده ايـم. در هـنـگـامـي کـه                    
رهبري آمـريـکـا بـراي جـنـگ عـراق                
دورخيز کرده بود، بسياري از نيروهـاي  
مترقي عراقي، به خوبي اين وظيفه را   
بر عهده گرفتند که صـدام حسـيـن را          
يک شيطـان مـجـسـم جـلـوه بـدهـنـد.                

استداللهاي آنها به درد نـئـوکـانـهـايـي       
ـاع             خورد که از "آزاد سـازي" عـراق دف
ميکردند. اگر نادر فتوره چي حکمـران   
کــاخ ســفــيــد بــود، مــن دغــدغــه اي            
نداشتيم و شب را به آسـودگـي سـر بـر         
بالين ميگذاشتم. اما همـه مـيـدانـيـم         
که چنين نيست. من نگرانم که شـيـوه      
پلميک ايشان فقط بـه کسـانـي کـمـک          
برساند کـه مـتـرصـد حـملـه بـه ايـران                 
ـاريـخ تـکـرار خـواهـد شـد،               هستند. ت
ـلـکـه       البته اين بار نه صورت کمدي، ب
بصورت يک تـراژدي عـظـيـم خـواهـد           
بود. من متوجهم که انتقادات ايشـان     
براي مخاطبان ايراني نـگـاشـتـه شـده          
است، اما اگر اين نوشته به انگليـسـي   
ترجمه و در آمـريـکـا مـنـتـشـر شـود،             
بسيار کمک حال جنگ طلبان خـواهـد   

 بود.  
 «۲۰۱۵ اوت ۲۵ يرواند آبراهاميان 

ـاال     نقل قول طوالني اي را که در ب
خوانديد پاسخ يرواند آبـراهـامـيـان بـه          
انتقادات نادر فـتـوره چـي بـه تـرجـمـه              
ـا يـک خـبـرنـگـار                   مصاحـبـه ايشـان ب
آمريکايي است. نيازي به پرداختن بـه     
مصاحبه اوليه ايشان و برخي تعـريـف   
ـامـه          و تمجيد هاي آکادميـک از کـارن
رژيم اسالمي در آن مصاحبه نيـسـت.   
ـا و      خود اين پاسخ به ميزان کافي گـوي
ـايـبـنـدي      بيانگر نگرش راست و عدم پ
ايشان به حقيقت سـيـاسـي اسـت. در            
اينجا به ارزيابي ايشـان از عـمـلـکـرد            
جمهوري اسالمي، جايگاه و مـکـانـي    
که حقيقت در اين ارزيابي ايفا ميکنـد  
و همچنين داليل و تـوجـيـهـات ارائـه          
شده در اين دستکاري حـقـيـقـت مـي          

 پردازيم.  
 آبراهاميان و کارنامه رژيم اسالمي

در يک کالم ايشان معـتـقـد اسـت       
که کارنامه جمهوري اسالمي چـنـدان     
هم سياه و تباه نيست. دستـاوردهـايـي     
هم داشته است و نبايد اين "آمارهايـي   
ـاديـده"                    که چندان بـد نـيـسـتـنـد" را "ن
گرفت! تکان و دهنده و گـيـج کـنـنـده           
است. بعد از گذشت بيش سـه دهـه و        
نيم از عمر سياه جمهوري اسالمي مـا  
کماکان با ادعاهايي مواجـه هسـتـيـم       
که هر انساني را کـه تـنـهـا چـنـد روز               
تحت حاکمـيـت حـکـومـت اسـالمـي            
ـاشـد را بـه وحشـت مــي                    بسـر بـرده ب
اندازد. همين يک قلم را توجـه کـنـيـد:        
حکومت اسالمي و "افزايش اميد بـه     

ـايـد از               زندگي"!؟ در اولـيـن واکـنـش ب
ايشان پرسيد که در مورد کدام جامعه 
و کدام حکومت صحبت مـيـکـنـنـد؟        
آيا واقعا داريم راجع به پـديـده واحـدي        
يعنـي جـمـهـوري اسـالمـي در ايـران                
صحبت ميکنيم، آنـهـم در سـالـگـرد          

ــل عــام         ــت ــي         ۶۷ ق ــت ــش ح ؟ راســت
آخوندهاي جناح "اصولگرا" هم چنـيـن    
ادعـاهـاي پـوچـي نـدارنـد. خـود ايــن                 

 اوباش اسالمي بهتر ميدانند!  
اما "افزايش اميد به زنـدگـي" در         
کدام از بخش از جـامـعـه؟ در مـيـان              
جوانان و زنان و کارگران و تـوده هـاي         
مردم؟ آنجايي که "نا اميدي" و "فـرار"       
و "فقر و فالکت" و "نا امـيـدي" بـيـداد           
ميکند؟ يا در ميان اقليت استثمـار و    
ـا آقـاي           چپاولگر حاکم؟ کـدامـيـک؟ آي
آبراهاميان "پايبند و متکي" بـه آمـار       
نگاهي هم به وضـعـيـت آن بـخـش از            
جامعه انداخته است که کليه هـايشـان   
ــه فــروش                 ــراي گــذران زنــدگــي ب را ب
ميرسانند، آيا ايشان شنيده اسـت کـه       
ايــران تــحــت حــاکــمــيــت اســالمــي            
بزرگترين مرکز فروش "قطـعـات بـدن"       
است. آيا ايشان نگاهي هم به آمار تـن   
فروشي و شروع سـن تـن فـروشـي در             
ايران اسالم زده انداخته اسـت؟ کـافـي        
است به آمار خود جمهوري اسالمي و 
نه هيچ ارگان و نهاد مستقل و علـمـي   
ـا ايشـان نـگـاهـي بـه                  تکيه کنـيـم؟ آي
وضـعــيــت کــارتــن خــوابــهــا در ايــران           
ـا     انداخته است؟ کودکان کار چطور؟ آي
ايشان به آمار و مـيـزان مـعـتـادان بـه             
انواع مواد مخدر در جامعه نـگـاهـي      
انـداخـتــه اســت؟ آيــا ايشــان بــه آمــار             
بيکاري و بيکاري فارغ الـتـحـصـيـالن      
ـا                جامعه نـگـاهـي انـداخـتـه اسـت؟ آي
ـان آمـاده        ميداند که ميزان بيکاري زن
به کار چقدر است؟ آيا ميداند کـه چـه       
تعداد کارگر بيکار و ففر زده در فـرار        
ـا بـه        از زندگي نکبتار کنوني خود را ي
ـا                 ـا آتـش زده انـد؟ آي دار کشيده انـد ي
ميداند که چه تعداد کارگر حقوق خـود  
ـافـت نـکـردانـد؟           را ماههاست که دري
بايد از ايشان پرسيد که شاخـص هـاي     
 "افزايش اميد به زندگي" کدام است؟  

نه! واقعيت اين است که اين آمـار     
نيستند که يروانـد آبـراهـامـيـان را بـه             
چنين ارزيابي و نتيجه گيـريـهـايـي در       
بررسي کارنامـه جـمـهـوري اسـالمـي           
رسانده اند. آمار بي تقـصـيـرنـد، آمـار        

مقصر نـيـسـتـنـد. مسـالـه انـتـخـاب                
سياسي و يا شايد هم چرخش سياسـي  
ايشان است. مساله بر سر جـايـگـاه و         
ـ جـنـبـشـي                 مکان و تعلـق سـيـاسـيـ 
ايشــان اســت. ايــن مــکــان و تــعــلــق              
ـابـي    سياسي ايشان است که چنين ارزي
"دوگانه" اي از حکومت اسالمي ارائـه   
ميدهد. و اين ارزيابي داراي پيشـيـنـه     
ـايـه         تاريخي است. بخشي از هـويـت پ
اي جنبش ملي ـ اسالمي اسـت. ايـن        
جريانات همواره حکومت اسالمـي را    
به "جناح خوب و بد"، "جناح مترقي و    
مرتجع" و متعاقبا کارنامه اش را نيـز   
"دوگــانــه" ارزيــابــي کــرده انــد. "گــل                 

 همينجاست!"
 جنگ احتمالي و دستکاري حقيقت

ــد              يــک رکــن ديــگــر دفــاع يــروان
آبــراهــامــيــان از کــارنــامــه "دوگــانــه"           
جـمــهــوري اســالمــي بــنــا بــه ادعــاي          
ـا                ـابلـه ب خودشان تالش بـمـنـظـور مـق
جناح محافظه کار و جنگ طـلـب در       
آمريکا اسـت. جـوهـر ادعـايـش ايـن              
است کـه نـمـيـخـواهـد اسـتـدالالتـش              
"بهانه اي" به دست جـنـگ طـلـبـان و              
نئوکانها در آمريکا براي حمله به ايران 
به دست دهد. به طور دو پـهـلـويـي بـه         
ـات               ـان عملکرد از قـرار "مـنـفـي" جـري
مترقي اپوزيسيون صدام حسين اشاره 
ميکند. بگذاريـد "نسـخـه" ايشـان را              
ـا از ايـن         کمي بسط و توسعه دهيم. آي
ـات                ـان پس بايد بپـذيـريـم کـه مـا جـري
کمونيست و آزاديخواه و حقـيـقـت جـو       
يا بايد سکوت کنيم، يا ماننـد ايشـان     
ـا شـايـد              حقايق را دستکاري کـنـيـم ت
مورد "سوء استفاده" جريانات جـنـگ       
ـلـيـتـاريسـت غـرب قـرار                  طلب و مـي
ـابـل                  ـايـد در مـق نگيرد؟ آيا مـا نـيـز ب
جنايات انواع دستجات تـروريسـت و       
حيواني اسالميستها خفقان بگيريم تا 
شــــايــــد مــــورد بــــهــــره بــــرداري              
ـاتـو           ميليتاريستها و جنگ طـلـبـان ن
امثالهم قرار نگيرد؟ پس چه باليي بـه    
سر حقيقت مي آيد؟ آيا اين معادله را   
اگر معکوس کنـيـم کـمـاکـان صـادق           
ــنـــايـــت                ــتـــوان جـ ــيـ اســـت. آيـــا مـ
ميليتاريستها و جنگ طـلـبـان را بـه           
بهـانـه ايـنـکـه مـورد سـوء اسـتـفـاده                   
اسالميستها و دسـتـجـات مـتـفـاوت         
تروريست در جنگ و جدال کور و ضد 
انساني شان عليه هـر آنـچـه بـويـي از            
ـايـي                 غرب و فـرهـنـگ غـربـي و اروپ

ـا     دارد، قرار نگيرد، پرده پوشي کرد؟ ي
نه اين معادلـه اي يـک سـويـه اسـت؟              
فـــقـــط در پـــوشـــانـــدن جـــنـــايـــات            
اسالميستها و دولتهاي آنـهـا صـادق        

 است؟  
نه! راه ديگري هم مـمـکـن اسـت.        
ميتوان هم حـقـيـقـت گـو بـود و هـم                  
مخالـف حـکـومـت اسـالمـي و هـم                
ـلـيـتـاريسـتـي                 مخالـف سـيـاسـت مـي
آمريکا و ناتو و هم مـخـالـف تـحـريـم         
ـايـد             اقتصادي. و در همـيـن امـتـداد ب
ـاکـنـون چـيـزي از                     ـا ايشـان ت گـفـت آي
"اردوي بشريت متـمـدن و آزاديـخـواه"          
ـا نـمـيـدانـد کـه هـم                     شنيـده اسـت؟ آي
ميتوان مخالف سرسخـت جـمـهـوري       
ـابـل    اسالمي بود و در عين حال در مق
ـلـيـتـاريسـتـي و                  هر گونه تـهـاجـم مـي
سياست جنگ طلبانه اي هم ايستـاد؟  
آيا ايشان نشنيـده انـد کـه بـخـشـهـاي              
وسيعي از مردمي که در اعتـراض بـه     
ـاتـو      سياست جنگ طلبانه آمريکا و ن
به ميدان آمدند هيچگونه همسويي با 
جمهوري اسالمي و حکومتهـاي ايـن     
چنيني نـداشـتـنـد و نـدارنـد. چـنـيـن                   
موضع سومي ممکن است، حقـيـقـي    
است. واقعي و اصولي اسـت. مـا در           
مقابل جنگ تروريستها ايستاديم. در  
مقابل هر دو سوي اين جـدال خـونـيـن       
ايستاديم و بشريت مترقي و مـتـمـدن      
را نمايندگي کرديم. يرواند آبراهاميـان   
نيز ميتوانست در اين اردو قرار گيـرد.  
ـايـبـنـد            ميتوانست به تمام حـقـيـقـت پ

 باشد. ميتوانست...
امـا آبـراهــامـيــان مــرتـکــب يــک           
خطاي فاحش سـيـاسـي نـيـز در روي            
آوري آمريکا و متحدين اش به جنـگ  
ـا بـه اسـتـدالل                 در عراق مـيـشـود. بـن
ايشان ما بايد بپذيريم کـه اتـخـاذ ايـن         
سياستهاي جنگ طلبانه بـر مـبـنـاي         
"حقايق" سـيـاسـي اي اسـتـوارنـد کـه                  
ـات                ـان ماتريال آن را نـيـز بـخـشـا جـري
مترقـي و آزاديـخـواه در نـقـدشـان از                 
ديکتاتوري سرکوبگـر صـدام حسـيـن         
توليد کـرده انـد. ايشـان در آمـريـکـا                  
زندگي ميکند، شغل و در آمـد خـود       
ـاريـخ        را از کار دانشگاهي در رشـتـه ت

 ۱۰ صفحه  
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ميگذراند، بنا به تـعـريـف شـغـلـي و             
ـاتـي      حرفه اي هم که شده بايد با واقـعـي
که ماشين نظامي آمريکا را به جنگ 
عليه عراق کشانـد بـهـتـر از ديـگـران             
آشنا باشند. بايد بارها ديده و شـنـيـده       
باشند که کالين پاول دروغ مـيـگـفـت       
زمانيکه ادعـا مـيـکـرد عـراق داراي            
سالح اتمـي اسـت. کـل ايـن تـهـاجـم                 
نظامي بر مبناي دروغ و عوامفريـبـي   
اســتــوار شــده بــود. تصــمــيــم شــان               
کوچکترين ربطي به حقايق سياسـي و    
ـاتـوري صـدام حسـيـن             ماهيت ديـکـت
نداشت. در پـي شـکـل دادن بـه نـظـم                
ـايـد تـهـاجـم         نوين جهاني شان بودند، ب
ميکردند. جنگ حلقه اي در سياسـت   
و تالشـي بـراي تـحـکـيـم مـوقـعـيـت                 

تضعيف شده آمريکا در دوران پس از   
جنگ سـرد بـود. بـعـالوه مـگـر کـم                    
هستند ديکتاتورها و حکـومـتـهـايـي      
ـلـي در آدمـکـشـي و             که کارنامه طوي
جنايت دارند و همدست و متحد دراز   
ـايـق         مدت آمريکا هستند و بـيـان حـق
ـات از ايـن         ـان خراشي در دفاع اين جري
ديکتاتوريها وارد نميکند. آيا تاکنـون   
بيان حقايق در مورد اين حـکـومـتـهـا        
ـانـه      موجب اتخاذ سياست جنگ طـلـب
عليه اين حکومتها شده است؟ مـگـر     
تاکنون جنگهاي عظيم تاريخي بر سر 
حقايق شکل گرفته انـد؟ چـرا يـروانـد           
ـاريـخـي را                 ـايـق ت آبراهاميان ايـن حـق

 ناديده ميگيرد؟  
 جايگاه حقيقت در سياست؟

اين يک سئوال رتـوريـک نـيـسـت؟        
ـايـد                     واقعـي اسـت. بـه ايـن مسـالـه ب

پرداخت. متدولوژي سـيـاسـي يـروانـد         
آبراهاميان را ميتوان اينگونه تـبـيـيـن     
کرد که حقيقت بـراي ايشـان "نسـبـي"          
است. ميتوان "گـزيـنـه اي" بـه سـراغ                 
حقيقت رفت. ميتوان بر روي حقايـقـي   
بر اساس "مصلحـت" سـيـاسـي خـاک            
پــاشــيــد و آن را نــاديــده گــرفــت. در                
فرهنگ ارتجاعي "پسـا مـدرنـيـسـم"           
ايــن روش شــنــاخــت و ارزيــابــي را                
ـام گـذاري کـرده              "نسبيت فرهنگـي" ن
اند. شايد در تبيين سياسي بـتـوان آن        
را "نسبيت سياسي" نام نهاد. اين يـک       
روش ارتجاعي و ضد اخالقـي اسـت.     
ـاريـخـي تـر ايـن             اشکال زمخت تر و ت
ـاولـيــسـم" هــم                 مـتـدولـوژي را "مـاکــي
ناميده اند. "هدف وسـيلـه را تـوجـيـه              
ميکند". در ايـن روش نـيـز هـدف و                
مصــلــحــت ســيــاســي "حــقــيــقــت" را           
"انتخابي" و "گزينه اي" ميکند. بـراي         
لحظه اي به کاربرد ايـن مـتـد در امـر           

قضا و قضاوت بينديشيد، از اين پـس  
بايد به دادگـاهـهـا و پـيـکـر قضـايـي               
ـايـق        جامعه مجوز زير خاک کـردن حـق
را نــيــز اعــطــاء کــرد. در ايــن روش                
حقيقت بيرون از مـا بـر حسـب ارزش          
مصرف خود به کار گرفته مـيـشـود و      
حقيقت ميشـود. اگـر بـه کـار هـدف               
سياسي مورد نظر آيد، حقيقتي اسـت    
که ميتوان به آن رجوع کـرد. در غـيـر         
اين صورت غير واقعي و غير حقيقـي  
است و بايد بر آن خاک پاشـيـد و آن را         
از انظار پوشاند. هدف اين متدولـوژي   
ـاکـاريـهـا و دو          سياسي توجيه انواع ري
رويي هاي سياسي و ضد انسـانـي در       
ـلـه         جامعه بشري امروز است. فـورمـو
ــعــضــا              کــنــنــدگــان ايــن ســيــاســت ب
آکادميسيـن هـا و نـظـريـه پـردازانـي                
هستند که اگـر مسـتـقـيـمـا چشـم بـه               
پاداش به طبقه حاکمه و هيات حاکمه 
دارند، به دنبال نام و نشـان و شـهـرت          

هر چرندياتي توليد ميکنند. و از ايـن     
ـايـق در                 قرار است که بـيـان تـمـام حـق
مورد ماهيت جنايتکارانه حـکـومـت    
اسالمي بـي مصـرف مـيـشـود و بـه               

 خاک سپرده ميشود.  
ما اعالم ميکـنـيـم، آن جـنـبـش           
اجتماعي، آن نيروي سـيـاسـي اي کـه         
تالشش به حقيقت جامـعـه، بـه تـمـام          
ـا            حقيقت متکي نيـسـت، خـواسـتـه ي
ناخـواسـتـه در خـدمـت حـفـظ وضـع                 
موجود، حفظ مشقات و سـتـمـهـا و           
نــابــرابــريــهــاي مــوجــود در جــامــعــه          
معاصر است. جنبشي کـه حـقـيـقـت           
گـويـي يـک مشـخـصـه اش نـبـاشــد،                 
سياست و اخالقـيـاتـش بـر حـقـيـقـت             
اســتــوار نــبــاشــد، مــتــرقــي نــيــســت،        
 آزاديخواه نيست، رهايبخش نيست.  
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چندين هفته است که ما شاهد تظاهرات و اعتراضات گسـتـرده     
آزاديخواه عراق عليه حکـومـت اسـالمـي و قـوم پـرسـت                مردم 

فاسد در اين کشور هستيم. اين اعتراضات محدود به يک شهـر   
و يک منطقه نيست. چند صد نفره يا چند هزار نفره نيست. يـک      
تظاهرات ميليوني است و هفته هاست در شـهـرهـاي بـزرگ و             
کوچک اين کشور جريان دارد. در گوشه دور افتاده اي نيست کـه    
ـلـب                   کسي به آن دسترسي نداشته بـاشـد. در عـراق اسـت، در ق
خاورميانه. شهرهاي مهم عراق: بغداد، بصره، ناصريه، عـمـاره،   
حله، نجف، کربال، بعقوبه و ديوانيه و بسياري شـهـرهـاي ديـگـر        
شاهد اين اعتراضات در گرماي سوزان عراق است. شعـارهـا و      
مطالباتش انساني و آزاديخواهانه است. علـيـه کـل حـکـومـت           
اسالمي قومي و عليه دستجات فعال مايشاء اسالمي و تجـار  
فاسد دين است. خواستار يک حکومت سکوالر در عراق اسـت.   
ـه ديـنـي"، "نـان،                   "نه شيعي، نه سني، سکوالريسم"، "مـدنـي، ن

 آزادي، دولت مدني"، در محور اين شعارها قرار دارد.  
 

ـه         اما در طرف ديگر، در آنجا که نام خود را "جهان آزاد" گـذاشـت
اند، در دنياي دمکراسي غربي، در آنجا که از قرار "سـانسـوري"    
بر رسانه ها در کار نيست، ولي فقيه و ديکتاتوري فردي در کـار  
نيست، آنجا که بخاطر بيان و ابراز عقيده، انسانها را در اويـن و    
گوهردشت زنداني و شکنجه نميکنـنـد، درآنـجـا نـيـز سـکـوت               
ـه خـبـري از ايـن اعـتـراضـات بـچـشـم                         مرگباري حاکم است. ن
ـه هـاي حـاکـم           ميخورد، نه گوشه اي از اين اعتراضات در رسـان
منعکس ميشود و نه بحثي پـيـرامـون ايـن تـحـوالت صـورت              
ميگيرد. نه رسانه هاي فارسي زبان دولتي بي بي سي و صـداي    
ـه هـاي "خصـوصـي"            آمريکا و دويچه وله و يورو نيوز و نه رسـان
مانند سي ان ان و ان بي سي در باره اين رويدادها حرفي ميزننـد  

و يا خبر آن را منعکس ميکنند. چرا؟ چه منافعي اين سکـوت   
 بيشرمانه رسانه هاي جهاني را توجيه ميکند؟

 
واقعيت اين است که آنچه در عـراق حـاکـم اسـت در درجـه اول                

قومي عـراق را       -دستپخت همين ها است. حکومت اسالمي  
هيات حاکمه آمريکا و متحدينش در ناتو شکل دادند. ايـنـهـا       
بودند که شالوده هاي حکومتي کنوني را با مـاتـريـال اسـالم و           
ـه   فرقه هاي کثيف اسالمي و قومي و قبيله اي درست کردند و ب
اسم دمکراسي به مردم عراق حقنه کردنـد. بـي دلـيـل نـيـسـت               
ـه          ـه" ب زمانيکه مردم عليه اين مجموعه بپا ميخيزند و فرياد "ن
حکومت ديني و قومي فضاي عراق را پـر مـيـکـنـد، آنـهـا را                
سکوت مرگبار فرا ميگـيـرد. گـويـا "خـبـري" نـيـسـت. گـويـا                         

 "اعتراضي" نيست.  
 

ـقـش    اين سکوت و اين سانسور در عين حال افشاگر ماهيت و ن
رسانه ها در همسويي و هم خطي بـا سـيـاسـتـهـاي هـيـاتـهـاي                 
حاکمه از يکطرف و از طرف ديگر نشاندهنده نقش اين ارگانـهـا   
در کنترل افکار عمومي در اين جوامع است. اين رسانه ها ابـزار  
پخش حقايق نيستند. برعکس دروغ گفتن، تـحـريـف حـقـايـق،          
وارونه جلوه دادن واقعـيـات، حـرف در دهـان مـردم گـذاشـتـن،                   
ـه هـاي رسـمـي                 تخصص واقعي ژورناليسم رسمي اسـت. رسـان
ـه   عالوه بر اينکه بخشهايي از يک صنعت عظيم سود آور سرماي
داري حاکم هستند، در عين حال در کنار ارتش و دادگـاهـهـا و        
ـقـش مـهـمـي در                  ساير ابزار مستقيم سرکوب طبقه حـاکـمـه، ن
کنترل افکار عمومي، در توجيه وضعيت ضد انساني حاکـم بـر     
بشر امروز، در موجه قلمداد کردن اين مناسبات در ذهـن تـوده     
هاي مردم و در بر حذر داشتن فرودستان و محرومين جامعه از   

شورش عليه اين مناسبات ايفا ميـکـنـنـد. در ايـنـجـا اگـرچـه                 
سانسور مستقيما عمل نکند، منافع و سيـاسـتـهـا و مصـالـح           
عمومي طبقه حاکمه در اشکالي پيچيده و امروزي جـامـعـه را        
زير بمباران تبليغاتي و سـيـاسـي خـود قـرار مـيـدهـد و عـمـل                     
ميکند. سکوت در قبال اعتراضات تاريخي مـردم سـتـمـديـده           

 عراق محصول منافع طبقاتي آنها است.  
 

اما خوشبختانه دنيـاي حـاضـر در عـيـن حـال دنـيـاي در هـم                        
شکسته شدن کنترل انحصاري طبقه حاکمه بر رسانه هـا اسـت.     
دنياي اينترنت و فيس بوک و تـويـيـتـر و مـاهـواره هـا، دنـيـاي                  

 صدهاهزار خبرنگار مردمي است.  
 

 مردم آزاديخواه  
ـه هـاي حـاکـم در غـرب در قـبـال اعـتـراضـات                             سکوت رسـان
آزاديخواهانه مردم عراق را بايد با تـالش هـمـه جـانـبـه در هـم                  
شکست. مردم بپاخواسته عراق نيازمند وسيـعـتـريـن حـمـايـت           
ـلـي هسـتـنـد! از آنـهـا حـمـايـت کـنـيـد. اخـبـار                                هاي بين المـل
ـه گـوش           اعتراضاتشان را به زبان هاي مختلف ترجمه کنيـد و ب
افکار عمومي برسانيد. به سکوت رسانه ها اعتراض کـنـيـد و         
سياست کثيف دول غربي در قبال مردم عراق و در همسويي بـا    
دولت اسالمي قومي و مرتجعين اسالمي در اين کشـور را تـا       
ميتوانيد افشا کنيد. مبارزه مردم عـراق عـلـيـه جـهـنـمـي کـه                 
سالها است بر مردم حاکم کرده اند، شايسته حمايت گـرم مـردم       

 آزاده و انساندوست در سراسر جهان است.  

 
 حزب کمونيست کارگري ايران  

 ۲۰۱۵ ، دوم سپتامبر ۱۳۹۴ شهريور  ۱۱ 
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واقعيت را ببينند و کـمـونـيـسـتـهـا را          
بعنوان نماينـدگـان و سـخـنـگـويـان و              
ـه           رهبران واقعي خود در مـبـارزه عـلـي

 نيروهاي قومي مذهبي باز بشناسند.    
 

ـقـيـم        -٤  اشاعه ايده دخالتگري مسـت
ــاســي و                  ــوشــت ســي مــردم در ســرن
ـه             اجتماعي خودشان و شـکـل دادن ب
ارگانهاي نوع شورائي بر ايـن مـبـنـي.       
ـقـيـم مـردم يـک ويـژگـي               دخالت مست
جنبش اشغال و انقـالب مصـر بـود و          
بايد با اتکا بر اين تجربه بـراي شـکـل        
دادن به اين نوع ارگانها در دل چـنـبـش    
جــاري در عــراق تــالش کــرد. بــويــژه             
ضعف دولت و فعال مايشـائـي دار و       
دسته هاي ارتجاعـي، بـر ضـرورت و          
مطلوبيت متحد و متشکل شد مردم 
در سـطـح مـحـالت و شـهـرهـا بـراي                 
مقابله با اين نيروها تاکيـد مـيـکـنـد.        
افق و چشم انداز اعمال اراده و دخـالـت   
مستقيم در امر اداره جامـعـه را بـايـد         
در برابر جامعه قرار داد و مردم بـجـان     
ـه بـرپـا               آمده از وضعيت مـوجـود را ب
ـقـيـم        کردن ارگانهاي اعمال اراده مسـت

 فراخواند.  
  

بــرقــراري ارتــبــاط گســتــرده بــا             -٥  
فعالين عملي جنبش جاري. جـنـبـش       
جاري در عراق گـرچـه از يـک رهـبـري            
متمرکز و حـزبـي مـحـروم اسـت ولـي             
حرکتي تماما خودبخودي نيسـت. در     
عراق نيز مانند تجربه مصر و تـونـس     
ـه اي و        هزاران فعال و سازمانده منطـق

سراسري درگير و دخيـل هسـتـنـد کـه          
عمدتا از طـريـق مـديـاي اجـتـمـاعـي              
فعاليت ميکـنـنـد. ايـن نـيـروي چـپ               
اجتماعي حلقه ارتباط و دخـالـتـگـري       
احزاب کمونيستي در جـنـبـش جـاري         

 در عراق است.
 

گــزارش و خــبــررسـانــي و جــلــب             -٦ 
حمايت از جنبش جـاري مـردم عـراق        
در سطح جهان. خيزش انقالبـي مـردم      
ـه    عراق با يک سکوت کامل و عامـدان
از سوي مدياي و رسانه هاي جـهـانـي      
روبرو شده است. اين توطئه سکوت را    
بايد در هم شـکـسـت بـايـد از طـريـق              
مدياي اجتماعي و نشـريـات و راديـو        
تلويزيونهـا در هـر سـطـح مـمـکـن و                  
تريبونهاي چپ و آزاديـخـواه در هـمـه           
کشــورهــا مــبــارزات مــردم عــراق را          
منعکس کرد و حمايت مردم جهان را   

 از اين مبازرات جلب نمود.  
 

تشکيل يک قطب چپ از احزاب و  -۷ 
نيروهاي متشکل چپ و کمونيسـت و    
ـه                 ـه ب سکوالر در عراق و در  مـنـطـق

 منظور پيشبرد وظايف فوق.   
 

اينها رئوس وظـايـفـي اسـت کـه          
امروز برعهده کمونيستها قرار دارد. 
هر درجه پيشروي، کسب دستاورد و   
نهايتا پيروزي خـيـزش انـقـالبـي در            
عراق در گرو فعال شدن هر چه بيشتر 
نيروهاي کمونيست در جهت اهـداف  
فوق است. سرنوشت جنبش در عراق  

 نهايتا به اين امر گره خورده است. 

ـيـات حـزب           عميق مارکسيسم و ادب
حيـاتـي اسـت امـا کـادر صـرفـا بـا                   
مـطـالـعـه شـکـل نـمـيـگـيـرد. کـادر                    
معموال محصول از يک سو آگاهي و 
مطالعه و درک عميـق از يـک حـزب          
(يا يک تشـکـل) و از سـوي ديـگـر                  
محصول تجربـه عـمـلـي اسـت و در              
کوران مبارزه و جدل فکري و سياسي 
شکل ميگيرد. روشن اسـت کـه هـر           
تشکل حزبي و غير حزبي به درجه اي 
که از ايـن نـوع اعضـاي مـتـعـهـد،                  
مسلط و با تجربـه داشـتـه بـاشـد بـه             
همان انـدازه قـدرت جـذب اعضـاي             
بيشتر، و قدرت سياسي و مبـارزاتـي   
بيشتر و نفوذ و تاثيرگذاري بيـشـتـري    
در جامعه خـواهـد داشـت. کـادرهـا             
نقش مهمي در حفظ اتحاد درونـي و    

جلب احترام و اعتماد مردم نسبت بـه  
 حزب يا تشکل غير حزبي دارند. 

هر عضوي بطور واقعي پتانسيل  
ـفـاي           اينرا دارد که در سـطـح کـادر اي
نقش کـنـد. الزمـه اش آمـادگـي و                  
تمايل و اراده مبـارزاتـي او اسـت. و           
تاکيد من به همه اعضاي حـزب ايـن     
است که تالش کنند در سـطـح کـادر        
نقش بازي کنند و به اعضاي حـول و      
حوش خود در هـمـيـن راسـتـا کـمـک            
کــنــنــد. ايــن يــکــي از مــهــمــتــريــن             
ـفـوذ حـزب و                ملزومـات گسـتـرش ن
ـيـزه کـردن       تشکيالت حزب و راديکال
هر چه بيشتـر مـبـارزات کـارگـري و            
ـيـد و                   تـوده اي اســت. مـطــالـعـه کــن
ـيـشـتـر در                 ادبيات حـزب را هـرچـه ب
دسترس ديگران قرار بدهيد. فـوت و     
فن کار اجتماعي در عـرصـه اي کـه          

فعال آن هستيد را هـرچـه بـهـتـر يـاد             
فراگيريد و به چهره فعال و تـوانـاي آن     
عرصه تبديل شويد. در شبـکـه هـاي       
اجتماعي عضو شويد يا اين شـبـکـه    
ـيـد و حضـور فـعـال                ها را ايجاد کـن
ـيـن کـارگـري را                داشته باشيـد. فـعـال
ـنـد مـعـلـمـان                 تشويق کنيـد کـه مـان
فعاالنه در شـبـکـه هـاي اجـتـمـاعـي             
ـنـه يـک              حضور داشته باشـنـد و زمـي
فعاليت سراسـري و جـنـب و جـوش             
فکري سياسي مـبـارزاتـي را فـراهـم            

 کنند. 
صحبت من خطاب به فعاليـن و    
ـيـويسـت        رهبران جوان کارگري و اکـت
هاي اجتماعي اين است که اين حزب 
شما است. آرزوهـا و خـواسـت هـاي            
ـنـظـر از            شما را دنبال ميکنـد. صـرف
ـيـد يـا نـه و             اينکه عضو حزب هسـت
صرفنظر از اينکه کامال اين حـزب و    
اهداف و فعاليت هايـش بـاب طـبـع         

شما هست يا نه، اين حزب بـه شـمـا        
تعلق دارد و ايـده هـا و آرمـان هـاي             
ـقـويـت              انساني شما را در جـامـعـه ت
ميکند و موانع فکري ايـدئـولـوژيـک       
در مقابل شما را تضعيف مـيـکـنـد.     
به ايـن حـزب بـعـنـوان يـک تشـکـل                   
سياسي راديکال و سـازنـده اعـتـمـاد          
ـبـادل نـظـر                 کنيد، رابطـه بـگـيـريـد، ت
کنيد، ايده هايتان را درمورد عـرصـه   
ـيـت خـود و يـا در جـهـت                  هاي فعال
بهبود فعاليت حزب با حزب در ميان 
بــگــذاريــد. انــتــقــاداتــتــان را بــه مــا             
ـيـد بـراي                    بگوييـد. بـويـژه سـعـي کـن
شناخت از اين حزب نه به شنيـده هـا     
بلکه به اسناد واقعي خود اين حزب و 
ـيـد و         به پراتيک روزانه آن مراجعه کـن

 ادبياتش را مطالعه کنيد. 
بعنوان جمعبندي تاکيد ميکـنـم   
که صرفنظر از اينکه انقـالب کـي از       
راه مــيــرســد، قــطــب چــپ را بــايــد              

مــنــســجــم و تــقــويــت کــنــيــم تــا در            
تحوالت آتي، در انقالب آتي، قـطـب     
چپ و کمونيستي نقـش اول را بـازي         
کـنـد. امـا ايـن هــدف بــدون تــدارک                

. دوره قوام  تشکيالتي عملي نميشود
دادن به يک سازمان حزبـي در داخـل       
کشور است. دوره اوجگيـري مـبـارزه       
سياسي و روي آوري وسيـع مـردم بـه        
احزاب سياسي فراميرسد. مهـم ايـن      
ـيـروي      است که ملزومات جذب اين ن
وسيع را از همـيـن االن فـراهـم کـرده            
ـيـه تشـکـيـالتـي و کـادري                باشيم. بن
حزب را شکل داده بـاشـيـم تـا در آن           
دوره بسرعت شاخه هايمان را در هـر    
کارخانه و دانشگاهي، در هر مدرسه 
و محله اي و در هر حرکت اعتراضي 
گسترش بدهيم و به يـک حـزب تـوده        
ـقـالب      اي قدرتمند براي رهبري يک ان

 عظيم توده اي آماده کنيم. 
 

ميکند. يعني اينها آشکارا هيچ              
ربطي به مردم يا فرهنگ مردم و                
اينها ندارند. همه جا و در همه                     
جوامع باندهاي فاشيست رنگارنگ       
وجود دارند. مساله اينست که در              
شرايط معيني اينها شروع به رشد            
ميکنند. در عراق هم مساله به                  
همين شکل است. مردم عراق قرباني       
اين باندهاي ادم کش هستند. و                  
دولتهاي مختلف آتش بيار معرکه           
اي هستند که عليه مردم برپا شده              

 است.  
 

: اعتراضات مردم         سيامک بهاري    
شهرهاي مختلف عراق عليه فساد          
دولت مذهبيـ  قومي را شما چگونه         

 مي بينيد؟
: اين يکي از                   کاظم نيکخواه      

رويدادهاي بسيار مهم و اميد بخش         
اين دوره است. حرکتي است بر ويرانه         
و مخروبه نظم نظم نوين توسط                   
مردمي که مستقيما قرباني آن بوده          
اند و هستند. هنوز زود است که در             
مورد سرنوشت اين اعتراضات                 
ارزيابي دقيقي بدست بدهيم. خطرات     
بسياري اين حرکت و فعالين آنرا در            
آن جامعه بالزده تهديد ميکند. اما          

مهم اينست که اين تظاهراتهاي                
ميليوني تا همينجا بروشني به همه          
دنيا نشان داد که مردم عراق به                    
دستجات قومي و مذهبي ربطي              
ندارند. نشان داد که عراق ديگري              
دارد سر بلند ميکند و آن عراق پسا            
نظم نويني است. عراقي که فريادش         
"نه شيعه نه سني حکومت سکوالر"         
است. عراقي که دارد کل اين                       
دولتهاي سرمايه داري و                              
سياستهايشان را تف ميکند. مردم         
خطرات بسياري را به جان خريده اند و         
پا به ميدان گذارده اند تا از رفاه و                  
حقوق انساني و دولت سکوالر و                 
جامعه انساني دفاع کنند. اين في            
نفسه رويداد مهمي است. و بر کل              
روندهاي آتي تاثيرات مهمي خواهد        
داشت. روشن است که مردم اگر                 
بخواهند عمال و واقعا از شر اين                 
باندهاي تروريست و دولت قومي و           
مذهبي خالص شوند بايد خودرا              
سازمان دهند و حتي مسلح شوند و          
محالت و شهرها را يکي يکي از               
چنگ يک يک آنها در بياورند و خود            
اداره امور را از طريق شوراهايشان در        
دست گيرند. و اين کار هرکولي اي             
است و رهبري بسيار سازمان يافته و         
محکمي ميخواهد. اما اين مردم تا        
همينجا دنيا را متوجه يک حقيقت            

بزرگ کرده اند و آن اينکه تصويري که         
رسانه هايي نظير بي بي سي و ساير            
رسانه هاي رسمي از عراق ميدهند           
که گويا مردم عراق به شيعه و سني و          
طوايف و قبايل تقسيم شد اند و                  
دارند با هم ميجنگند، يک دروغ                

 کثيف است.  
بگذاريد در آخر يک چيز را هم               
بگويم. بنظرم اين دوره تاخت و تاز              
اسالمي ها دوام زيادي نخواهد                 
داشت و  رو به پايان است و با آن کل              
جنبش اسالمي از همه قماشش به            
حاشيه رانده خواهد شد و اکثرا                    
مضمحل خواهند شد. شدت يافتن         
درنده خويي اسالمي ها نيز از همين         
حقيقت سرچشمه ميگيرد که مرگ          
محتوم و تاريخي خودرا جلوي چشم         
مي بينند. روشن است که هرروز                
ادامه حيات امثال جمهوري اسالمي      
و داعش و طالبان براي مردم اين دوره      
دارد بسيار دردناک و گران تمام                   
ميشود و بسيار تراژيک است. اما             
شواهد و فاکتهاي زيادي نشان                   
ميدهد که اين نيروهاي خونخوار و            
قهقرايي آخرين نفسهاي خودرا                  
ميکشند و با آنها دولتهاي حامي            
آنها نظير ترکيه و عربستان و                       
نهادهاي آمريکائي و غربي مرتبط         
با آنها نيز دچار معضالت بسيار               

 جدي اي خواهند شد.
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طرح "صيانت از حريـم عـفـاف و         
مهر سال گـذشـتـه در         ١٦ حجاب" در 

ـلـيـات آن  در                  ٣٠ مجلس طرح و ک
به تصويب مجـلـس اسـالمـي        ٩٤ تير

ـا در دسـتـور قــرار گـرفـتــن                    رسـيـد. ب
تصويب جرئيات اين طرح در جلسـات  
يکمـاه اخـيـر مـجـلـس، بـحـث هـاي                  
جنجالي بسياري در درون حکومت به 

 پا شده است. موضوع چيست؟
اساس اين طرح بر تدارک تعرضـي  
بيشتر به زنان و کـل جـامـعـه تـحـت               
ـلـش         عنوان مساله حجاب اسـت. دلـي
نيز به روشـنـي کـنـار رفـتـن هـر روزه                
حجابها و تبديل آن به يک عرصه مهـم  
ـايـد         ـارت به چالش کشيدن حکـومـت آپ
جنسي و قوانين ارتـجـاعـي اسـالمـي        
اش است. "توبيخ و درج در پـرونـده در       
صورت بدحجابي"، "دوره  آمـوزشـي           
ـا پـوشـش غـيـرشـرعـي"،                براي زنان ب
"جزاي نقـدي و پـرداخـت جـريـمـه" از                 
جــملــه بــنــدهــايــي از ايــن طــرح در               
ـانـت" از حـجـاب اسـت. ضـمـن                   "صي

هــاي    ايــنــکــه ايــن طــرح در بــخــش            
اقتصادي نيز زنان را هدف قرار داده و   
بـطــور مـثــال بــراي اجــراي تـفــکــيــک            
جنسيتي زنان و مردان، الزمه اشتغال 
زنان در بسياري از مشاغل و سـاعـت   
کاري شب را دريافـت مـجـوز از اداره          

 اماکن قيد کرده است.  
اين طرح همچنين قوانين سفت و   
سختي براي مقابله با مـاهـواره هـا از        
جــملــه جــريــمــه هــاي ســنــگــيــن تــا             
دستگيري مسئول ساختمان را مـورد    
ـلـش نـيـز بـه            اشاره قرار داده است. دلي

روشني اينست که نقش ماهواره ها و   
طبعا ماهواره اي چون کانال جـديـد را     
در شکل گيري جنبش هاي اعتراضي 
مردم به روشني مي بيند. در راسـتـاي   
هـمـيــن بــنـدهــا، در مــاده يــک طــرح              
"صيانت از حـجـاب و عـفـاف" آمـده              
ـا سـرنشـيـنـان             است: "چنانچه راننده ي
وسائل نقليه اقدام به کشـف حـجـاب،        

خواري، مزاحمت براي نواميس يا  روزه
حرکات غيرمتعارف کـنـنـد، افسـران       
کادر يا پيماني موظف به جريمه صـد    
هزار تومـانـي و در صـورت تـکـرار،              

نمره منفي و توقيـف   ١٠ منظورکردن 
 ساعته خودرو است".   ٧٢ 

طرح متعفن "صيانت از حـجـاب      
و عفاف" طرح داعش حاکـم بـر ايـران         

ــعــد از                 ــکــه ب ــن ســال    ٣٧ اســت. اي
ـاگـزيـز بـه                   حاکمـيـت، مـجـلـسـشـان ن
ـانـت" از                  تصويب طـرحـي بـراي "صـي
حجاب شده است، بـيـش از هـر چـيـز            
بيانگر شـکـسـت ايـن حـکـومـت در                
برافراشته نگـاهـداشـتـن حـجـاب ايـن            
پرچم رژيم آپارتايد جـنـسـي حـاکـم بـر           

ايــن طــرح و تــمــامــي            .ايــران اســت   
بندهايـش بـيـش از هـر چـيـز قـدرت                  
جنبش قدرتمند رهايي زن و جـامـعـه        
ــمــايــش مــيــگــذارد کــه                  ــه ن اي را ب
ـان گـويـي        حکومتيان را چنين به هـذي
انداخته است. در برابر چنيـن جـنـبـش        
ـاال      قدرتمندي است که دعواهايشـان ب
گرفته است و بحث بر سر ايـن طـرح و       
حجاب بـه مـوضـوع داغـي در درون             
مجلس و کل حکومـت تـبـديـل شـده          

 است.
از جمله در هـفـتـه اخـيـر مـرکـز               

پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمـي  
ـابـل         در گزارشي کليات اين طـرح را ق
پذيرش ندانسـت و پـيـشـنـهـاد خـارج              
شدن آن از دستور کار مجلس و از کـار  
 کميسيون مشترک تخصصي را داد.  

ــژوهــش         ــز پ هــاي    گــزارش مــرک
مجلس اوج دعواهاي درون حکـومـت   
بر سر موضوع حجاب و وحشتشان از 
به ميدان امـدن جـنـبـش اعـتـراضـي              

 مردم را  به نمايش ميگذارد.  
به قول خودشان اختالفشان بر سـر  
ـا        ـابلـه ب رويکردهاي مختلف براي مـق
"بدحجابـي" اسـت. از جـملـه گـزارش                
مرکز پژوهش مجلس با اشاره به ماده 

ـا               ١٣٦  ـانـون مـجـازات اسـالمـي ب ق
ـان            موضوع جريمه نقـدي و حـبـس زن

ـا دو       ١٠ فاقد حجاب شرعي از  روز ت
ماه و جرم انگاري "بدحجابي" بعنـوان"    
ـاپـذيـر سـيـاسـت                 يک بخـش جـدايـي ن
رسمي نظام اسـالمـي"، بـر سـيـاسـت            
هاي فرهنگ سازي در حوزه حجاب و 

 عفاف تاکيد دارد.  

ــژوهــش هــاي            گــزارش مــرکــز پ
مجلس در عين حال با اشاره بـر رشـد     
بي حجابي در جامعه اعترافي ديـگـر     
بـر شــکــســت حـکــومــت در عــرصــه            
حـجـاب اسـت. از جـملـه در گـزارش                  
چنيـن آمـده اسـت: "بـه رغـم تـدويـن                    
قوانين متعدد در اين عـرصـه، شـيـوه         
هاي خـاص بـدحـجـابـي در جـامـعـه                 
شـيــوع پــيــدا کــرده اسـت کــه بــرخــي             
صاحبنظران يکي از علل آن را ضعف 
ضمانت اجرايي قوانين و عـدم اجـراي     
کــامــل آن مــي دانــنــد." و تصــويــب              
ـاشـي از            طرح"صيانت از حجاب" را ن

شکست در اجراي اين طرحها دانسـتـه   
ـلـه مـحـکـم و                     و ميگـويـد: "هـيـچ اد
شواهد قابل توجهي مبني بر ايـن کـه       
تشديد مجازات بدحجابي و تسـهـيـل      
اجـراي آن بــاعــث بـهــبــود وضــعــيــت            
بــدحــجــابــي خــواهــد شــد، در دســت           

 نيست".
با ايـن مـقـدمـه چـيـنـي هـا ايـن                  
گزارش لب مـطـلـب را بـيـان کـرده و                 
شکل گيري مقاومت مردم در مقابـل  
اعمال مـجـازات بـيـشـتـر نسـبـت بـه                
"بـدحـجـابـي" را ايـراد اسـاسـي طـرح                   
"صيانت حجاب و عفاف" ميـخـوانـد.      
و بعد با اشاره به هزينه هاي اجتماعي 
طرحهاي گـذشـتـه شـان چـون گشـت               
ـانـت            ارشاد و غيره اجـراي طـرح "صـي
حجاب" را به لحاظ "شرايط زماني" و   

 "سابقه بحث" مضر ميخواند.
شرايط زماني نيز چيزي جز جلـو   

آمدن قدرتمند جـنـبـش رهـايـي زن و            
حجاب برگيرانش به عنوان يک عرصه 
مهم چالش حـکـومـت و اوضـاع پـر              
جنب و جوش جامعه نيست. شرايطي  
کـه در آن کـابــوس بــه مـيــدان آمــدن                
مردم، خواب را از چشـمـانشـان ربـوده       
است و مرتبا دارند به يکديـگـر از در       
پــيــش بــودن خــطــر "بــحــران بــزرگ "             

 اجتماعي نهيب ميزنند.  
بدنـبـال ايـن مـبـاحـث اسـت کـه                 
ـار         گزارش کميسيون مجـلـس خـواسـت
خارج شدن اين طرح از دستور مجلس 
ميشود. چون بحث بر سر حفظ نـظـام      
اسـت و مــوضــوع از حــجــاب فــراتــر            

 ميرود.  
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نــگــاهــي بــه جــنــگ و جــدال درون               
حکومت و مجلسشان بر سر حـجـاب   
و طرح هاي از پيش شکـسـت خـورده      
اي چون  طـرح "صـيـانـت حـجـاب و                
عفاف" به روشني موقعيت قدرتـمـنـد     
ما مردم را بـه نـمـايـش مـيـگـذارد.                
حجاب بـرگـيـران يـک عـرصـه مـهـم                  
چالش حکومت اسالمـي اسـت و در         
اين عـرصـه تـوانسـتـه ايـم شـکـسـت                
بزرگي به اين حـکـومـت بـدهـيـم. تـا             
فتح کامـل ايـن سـنـگـر فـاصـلـه اي                 
نداريم و اين فاصلـه ايسـت کـه بـايـد            
کل بساط اين حکومت را جارو کـرد.  
نکته مهم اينجـاسـت کـه مـوقـعـيـت            
قــدرتــمــنــد امــروزمــان و  پــيــشــروي          
هايمان را ببينيم و با صدايـي رسـاتـر      
خواست برابـري زن و مـرد در تـمـام               
ــاعــي،              ــم ــت ــصــادي، اج ــت ــون اق ــئ ش
سياسي، و فرهنگي را فـريـاد بـزنـيـم.        
قدرتمان را ببينيم و در جدال هـر روزه    
مان براي لغو عملي تک تک  قـوانـيـن    
اسالمي ضد زن گـام بـرداريـم. بـراي            
ايــنــکــارهــا هــر چــه بــيــشــتــر حــول             
خواستهاي اساسي مـان و بـراي يـک            
زندگي آزاد، برابر و انسـانـي، مـتـحـد        
شويم و در گروه هاي مبـارزاتـي مـان      
و در مدياي اجـتـمـاعـي سـراسـري و             

 گسترده متشکل شويم.  
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اين خواست تظاهرات کنندگان در شـهـرهـاي        
مختلف عراق است. مردم ميگويند پارلمان جايي 
است که مشتي دزد و فاسد در آن جمع شده انـد و      

 از سفره مردم فقير اين کشور دزدي ميکنند. 
اين صداي مردم در ميدان التحرير بغداد است 
که ميگويند ما نمايندگان مردميم. قـدرت از آن         
ما است. حاکميت مـردم بـايـد بـرقـرار شـود. مـا                 
مردميم که ميدانيم چه کسـانـي فـاسـدنـد و بـايـد              
محاکمه شوند. شما حاکمان خود عـامـل و بـانـي          
ـيـد بـا                ـل فساد در اين کشوريد نه قادريد و نـه مـاي
فساد مبارزه کنيد. مبارزه با فساد يعنـي در قـدم        
اول انحالل پارلمان و سـيـسـتـم قضـايـي و سـايـر                   
ارگانهاي حکومت يعني در قدم اول محاکمه خـود  

 شماها. 
ـيـم.      ما به طايفه گري و قومي گري نه ميـگـوي
به تقسيم مردم به هـويـت هـاي کـاذبـي کـه شـمـا                 
برايشان درست کرده ايد و آنها را تکه تکه کرده ايد 
نه ميگوييم. ما ميخواهيم شـهـرونـدان بـرابـر ايـن            
جامعه باشيم. ما حکومتي سکوالر غير قومي و  
غير ديني ميخواهيم. ميخواهيم صرفنظر از زبـان   
و مذهب و تعلق سياسي و جغرافيايي حقوق بـرابـر   

  داشته باشيم. 
ما بپاخاسته ايم که حکومت فاسدان و تـجـار     
دين را پايين بکـشـيـم و ظـلـم و سـتـم را در ايـن                       
مملکت براندازيم. بپاخاسته ايم که يک دنياي بهتـر  

  بسازيم. ما پارلمان هستيم.



 13 ۶۲۴شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

ميليونها انسان عاصي ميليونها قربانـي سـيـاسـتـهـاي تـروريسـم             
اسالمي، ناتو و متحدين غربي آن، از جهنمي که زير پايشان دهان 
گشوده مي گريزند. در پشت ديوارهاي قلعه اروپـا، هـزاران انسـان           
ـقـاعـده      خود را به دست سرنوشتي نامعلوم سپرده اند. از داعش و ال
اي ميگريزند که پيش تر دولتهاي غربي "متمدن" مـهـنـدسـي اش         
ـه جـان مـردم افـتـاده اسـت! از                            کرده اند و اکنون افسـار بـريـده و ب
جنايات بشاراالسد و متحدش، جمهوري اسالمي ايران و روسـيـه       
ميگريزند! بي هيچ پناهي، درمانده و عاصي، خود را به هر آب و      
آتشي ميزنند، تا در مکاني امن، سرپـنـاهـي بـدون بـمـب و تـرور                

 بيابند.
ميليونها کودک، بي آنکه بدانند چرا فقط بمب و آوارگي نصيبشـان  
ميشود، در ارودوگاهها، در فرار از مرزها، در دل امواج سهمگيـن  
درياها، در سکوتي باور نکردني، در حرماني بي پايان، در گردابـي  
ـه       از رنج و اندوه، دست و پا ميزنند و جان مي بازند. کودکاني کـه ن
مرز ساخته اند و نه مرزي را مي شناسند، بعنوان اولين قـربـانـيـان       

 مرزها، در هر سو، بي پناه و آواره، نابود مي شوند.  
پسرکي بي جان، با پيراهن قرمز و شلوارآبي چون تخته پـاره اي بـر         
ـلـي از درد و رنـج              امواج، در ساحل به گل نشسته است! او به سمب

بشريت پا درگريز عصر حاضر بدل گشته است! هيچ کالمـي قـادر      
ـه       نيست اين درد و رنج ميليونها انسان گرفتار آمده را بيان کند و ب

 تصوير بکشد.  
ـه بـراي                      دروان سياهي که جنگ تروريستـهـا از هـر جـنـاح و دسـت
بشريت ساخته است، چنان جهان را مبهوت خود ساخته که گـويـي   
ـفـهـمـد و درک                نمي تواند اين درماندگي و مصيبت بي پـايـان را ب

 کند.
دول اروپايي نميتوانند درهاي اين قلعه را بسته نگهدارند. بشـريـت      
متمدن عزم کرده است که از کيان  انسانيت، بي هـيـچ مـرزي، بـي         
هيچ نژادي، بي هيچ مذهبي دفاع کند و دروازه هاي  قلعه اروپـا را    

 به نام انسانيت بگشايد. 
اين را مردم آلمان، اتريش و دانمارک به نمايندگي از جهان متـمـدن،   
ـه داري بـا                            فرياد مي زند. مرگ بـس اسـت! بـوي تـعـفـن سـرمـاي
مرزهايش جهان را برداشته است. از در و ديـوار جـهـان مـرگ و                    

 نکبت و نيستي مي بارد.
بشريت متمدن عزم کرده است که به اين کابـوس هـولـنـاک خـاتـمـه            
دهد. از ارزشهاي انساني پاسـداري کـنـد! کـودکـان را در آغـوش                   

 پرمهر خود پناه دهد و حفظ کند.

 

 مردم، آزاديخواهان، کودک دوستان!
در هر کجا که هستيد، براي نجات جان ميليونهـا انسـان گـرفـتـار          
ـه   شده در چنگال امواج، اسير شده در پشت مرزهاي وحشت اروپا ب
ميدان بياييد! تمام کشورهاي اروپايي بايد مـرزهـاي خـود را بـي              
ـه ايـن                    هيچ قيد و شرطي به روي همه پناهـنـدگـان بـگـشـايـنـد و ب

 حرمان دردناک خاتمه دهند!
ما نهاد کودکان مقدمند هم صدا با جهان متمدن براي بازگشايـي  
دروازه هاي دژ اروپا، براي پايان دان به اين درد و رنج جانکـاه، بـراي     
ـه         دفاع از جان و حقوق کودکان همه شما را به صف فشرده کـمـک ب

 ميليونها انسان پا درگريز، فرامي خوانيم!
غرب و دولتهاي اروپايي و تروريسم اسـالمـي دسـت پـخـت آنـهـا                
مسئول مستقيم اين فاجعه اند و بايد پاسخگو باشند. هيچ عذر و    
بهانه اي پذيرفتني نيست. دروازه هاي بسته را بگشـايـيـد! هـمـيـن           

 حاال!
 

 نهاد کودکان مقدمند
 ١٥ ۲۰ سپتامبر 

 کودکان مقدمند 
  کمپین بین المللی در دفاع از حقوق کودکان 
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بعد از انعکاس تصوير کودک غرق             
شده در سواحل "بودروم" که جهان را            
تکان داد و به سمبل بزرگترين موج            
پناهندگي بعد از جنگ دوم جهاني           
تبديل شد، هر يک از سران دولتهاي            
اروپا، کانادا، ترکيه و استراليا دست          
به توجيه عقب مانده ترين سياستهاي       
ضد انساني دولت متبوع خود زدند.         
هر يک از آنان در سخن سرايي هاي              
تحقير آميز، نژاد پرستانه، ترحم گونه        
و ضد انساني خود که بخشي از                   
هويت طبقه حاکمه است کوشيدند            

 خود را "غمخوار" جلوه دهند.
ديويد کامرون گفت: "کمتر از                      
کشورهاي ديگر پناهنده نپذيرفته ايم،      

 ميکوشيم منبعد بيشتر بپذيريم"
يکي از مقامات وزارت خارجه کانادا       
گفت: "اگر ميدانستيم اين واقعه براي        
آالن و خانواده اش رخ ميدهد آنان را            
ميپذيرفتيم اما اکنون پدر آالن                   

 ميتواند به کانادا بيايد".  
مرکل که االن دارد پناهجويان به                
آلمان را ميپذيرد پيشترگفته بود: "به         
مسلمانان پناه داديم اما آنها به مکه          

 نزديکتر بودند".  

نخست وزير استراليا گفته است: با            
ديدن تصوير آالن "دل او بدرد آمده               

 است"
داود اوغلو که پليس و سياست دولت         
متبوع او در همکاري با داعش جان          
هزاران انسان را گرفته است ميگويد:        
" واقعه تکانده اي بود بايد از جان                  

 مردم حراست کرد"  
شنيدن اظهارات باال توسط مهره              
هاي سيستم گنديده و به بن بست                
رسيده نظم و نسق سرمايه داري که              
سياست آنان خالق اين تراژدي                      
انساني است به اندازه کافي تهوع آور          

 و مشمئز کننده است.
اين ليست بتدريج در حال تکميل               
شدن است و هر يک از سران دولتها               
براي عقب نماندن از قافله بي شرمي          
طبقه حاکمه و همانند واقعه "شارلي          
ابدو" در پاريس، صف کشيده اند که           
اوج پستي و رذالت خود و                             
سياستهايشان را تحت عنوان                    
"همدردي" به معرض نمايش                      

 بگذارند.
واقعه غرق شدن آالن، برادر و مادرش        
تنها نمونه بسيار کوچکي از يک                  
تراژدي بزرگتر در رابطه با فراريان و             

آوارگان از جنگ و خانه خرابي اي                
بوده است که در پرتو سياست و                    
منافع دولتهاي متبوع اين                          
عاليجنابان براي صدها هزار انسان           
در خاورميانه بوجود آمده است. طي         
سالها و ماههاي اخير وقايع                        
تکاندهنده تر از آنچه که بر سرنوشت           
اين کودک رفت بوقوع پيوسته است            
که اگر تصاوير آنها ثبت و منتشر                
ميشد ميتوانست دنيا را عليه دول            
فخيمه غربي و پادوهاي اسالمي آنان       

 در منطقه بسيج کند.
اگر امروز سران اين دولتها به حرف             
آمده اند و با زبان تحقير کامرون،                 
لحن نژادپرستانه مرکل، سرافکندگي      
توام با عرق شرم بر پيشاني آن مقام              
کانادايي، ترحم توني ابوت نخست            
وزير استراليا، همراه با هجويات                 
شيادانه داود اغلو منت سر صدها             
هزار آواره ميگذارند، از سر                          
"خيرخواهي " نيست بلکه به اين                 
خاطر است که حمايت و استقبال                
جهاني و انساني مردم کشورهاي               
اروپا و افکار عمومي جهان از موج           
پناهجويان، عظمت و همسرنوشتي         

 . انساني را بنمايش گذاشته است
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ـنـاک شـالق زدن         انتشار خبر هول
دو جوان در مالء عام در افغـانسـتـان    
با موجي از نفرت و انزجارنسـبـت بـه      
ـتـکـارانـه روبـرو شـد.             اين عمل جنـاي
تاييد دستگاه قضايي و دادگـاهـهـاي    
رسمـي کشـور و درج ايـن خـبـر در                  
رسانه هاي دولتي سبب شد که يکبار 
ديگر دست درازي مـذهـب در امـور        
قضايي و زنـدگـي خصـوصـي مـردم          
بويژه زنان و جوانان مـورد اعـتـراض        

 قرار گيرد.
ـنـه    دو دلداده جوان، احمد و زرمي

ساله بجرم عشق ورزيدن به  ١ ۲ و  ۲۲ 
يکديگر، خارج از مرزها و مـقـررات     
ـيـش،              مذهبي و قـومـي، يـک مـاه پ

در شهر بدستور مال و محکمه محل 
مــرکــز واليــت غــور      در      فــيــروزکــوه

ـتـه مـقـامـات             دستگير شدند. بـه گـف
رسمي دادگاه محلي، چهار بار مـورد  
شکنجه قرار گرفتند تا به گناه عشـق  

 ورزيدن اعتراف کنند. 
ايـن دو دلـداده عـاشـق بـدور از                
چشم مال و مسـجـد بـا هـم زنـدگـي             
مشترک داشتند، حـاصـلـش نـوزادي       
ـنـه اصـرار                  دوماهـه بـود. پـدر زرمـي
داشت که بايد مال و مسجـد خـطـبـه       
عقد بخوانند و احمد نپذيـرفـت. پـدر       
شکايت کرد و آندو مجـبـور بـه فـرار         
شدند. هنگامي که زرمينه سـوار بـر      
ترک موتور احمد نشسته بـود، تـا از       
ـنـاه       محل بگريزند و به جايي ديگـر پ

 ببرند، هر دو دستگير شدند!  
کــمــي بــعــدتــر "عــطــا فــاروقــي"         
قاضي دادگاه بدوي واليت غور تاييد 

رابطه جنسي خـارج از    کرد که "آن دو  
 ،محدوده زناشويي داشته انـد. حـکـم      

ـنـاد بـه             شرع، قوانينمطابق  بـا اسـت
قانون اساسي و مـاده اول     ۱۳۰ ماده 

صادر شد و اين ي اسالمي قانون جزا

دو جوان بعد از چهار بار اعـتـراف در     
اين محکمه گفته اند که با همـديـگـر    

مصـداق    .رابطه جنـسـي داشـتـه انـد         
اد زعمل زناي ايـن دو جـوان يـک نـو            

 است".دختر دوماهه 
شالق زدن ايـن  مراسم توحش در 

همه مقامات عالي منطقه  دو جوان،
ـنـد. از       ـيـس شـوراي         شرکت جسـت ري

به اصطـالح  رييس شوراي تا واليتي، 
تـا  رييس دادگاه عالي غور، از علما، 

رييس شوراي عـالـي صـلـح شـرکـت           
حکومت و مسـجـد و مـال،           .دندکر

قانون و احکام شرع، دست در دسـت      
هم براي سرکوب آزادي عشق ورزيدن 
ـتـه،                 ـتـي سـازمـان يـاف و تاييد جـنـاي
پيروزمندانه تازيانـه زدن بـر ايـن دو            
جوان را تاييد کردند. نمايش وحشـت   
شالق زدن در مالءعـام بـرگـزار شـد!         
آنها فـاتـحـانـه خـبـرگـزاريـهـا را هـم                   
فراخوندن تا با انتشار خبر، زهر چشم 
بيشـتـري از مـردم و بـويـژه جـوانـان                  

 درمحل بگيرند.  
ـنـاک چـنـدمـيـن          اين  نمايش هـول

ـتـي اسـت         مراسم شکنجه رسمي دول
در مـنـاطـق     ردر چهارده سال اخيکه 

در قانونا و شرعا   تحت کنترل دولت، 
 شود.  ميگذاشته اجرا به  مالء عام

در چــنــدي پــيــش از ايــن نــيــز              
 يارزگـان، جـوان     شهرستاني از استان

در مالء عام شـالق زده    م جرهمين به 
، صورتش را با گل و الي و لـجـن   شد

ســيــاه کــردنــد، لــبــاس زنــانــه بــر او              
پــوشــانــدنــد و وارونــه بــر گــرده االغ             

 نشاندند و در کوي و برزن چرخاندند!
ـتــان              ســراســر کشــور افــغــانسـ
دستـخـوش نـاامـنـي، گـرسـنـگـي و                
بيکاري است. فساد گسترده دستگاه  
دولتي از باال تا پايين روزگار مردم را 
تيره و تـار کـرده اسـت. دولـت راسـا               
مرکزي براي باز کردن دست متنفذين 
مذهبي است و قلدرهاي محـلـي کـه      
ـتـي دارنـد در         همه مناصب مهم دول
گـوشـه و کــنـار بــا بــه راه انــداخـتــن                 
دستجات مسلح هر کدام بـراي خـود       
حکومتي خود مختار محسوب مي 
شوند. هر چه بيشتر بـا دسـت درازي        
در زندگي مردم، بويژه زنـان خـود را         
تثبيت مي کنند و قدرت خـود را بـه       
قانون نوشته و نـا نـوشـتـه بـدل مـي                 

 کنند.
در حــالــيــکــه هــمــه و عــده و                

ـقـش بـر آب شـده               وعيدهاي دولـت ن
است و هيچ جاي اعتماد و اميدي بـه  
آن باقي نيست، نوعي از هرج و مـرج  

 به مرور کل جامعه را فرا مي گيرد.
هنوز جامعه از شوک بـه خـاک و       
ـتـخـت               خون کشيدن فـرخـنـده در پـاي
"جــمــهــوري اســالمــي افــغــانســتــان"        
فـروکـش نـکـرده اسـت کـه درهـمــان                
امتداد، در گوشه و کنـار کشـور چـه        
آنجا که دولت اسما حضور دارد و چه 
مناطقي که به دست طالبـان سـپـرده      
شــده اســت. بســاط مــحــاکــم بــراي             
سرکوب شرعي و به تسليـم کشـانـدن      

 مردم برپا ميشود.
امــا در وجــهــي ديــگــر، مــوج             
ـقـان          مدرنيسم و پس زدن فضـاي حـف
مذهبي هر چه بيشتر جاي خود را در 
جامعه باز مي کند. جلب توجه مـي     
کـنــد و نــيـرو مــي گــيــرد. جـامــعــه                
افغانستان شاهد عروج قطبي سازش 
ناپذير است که نه سر به دولت اسـت،    
نه منفعتي نزد تفنگچي هاي محلـي  
و صــاحــب مــنــصــب دارد. قــطــب             
مدرنيسم و جسور براي خـاتـمـه دادن      
به حرماني که بيش از سه دهه اسـت،  
کل جامعه را به نابودي کشيده است. 

 پا به عرصه گذاشته است.
ـيـن      قطبي که در مقابله با عـامـل
ـيـش        قتل فرخنده چهره اش بيش از پ
به جامعه شناسانده شد. نسلي جوان، 
پرشور، که اليه هاي متعفن خشونـت  
مذهبي و قومي را مي شناسد ونمي 
خواهد قرباني و طعمه مصالح اين و   
آن دسته باشد. نسـلـي کـه امـروز را              
نمايندگي مي کند و ديگر نمي تـوان  

 وجودش را انکار کرد.
پـس از اعــالم تـازيــانــه زدن بــه             
دوجوان در واليـت غـور، مـوجـي از           
اعتراض توسط همين نسل جـامـعـه      

 را متوجه خود کرد. 
زهرا موسوي زن جسوري کـه بـا     
اعــتــراض عــريــان خــود درمــديــاي          
اجتماعي، به گنداب مـردسـاالري و       
خشونت و دست دراز شده مذهب در   
دستگاه قضايي حمله بـرد! بسـرعـت       

 به يک قطب خبري بدل شد.
موج تاييد از حرکت اعـتـراضـي    
او و تحسين وسيع زنان و جـوانـان بـه      
اشکال مختلف دم دستگـاه مـرتـجـع       
حاکم و غير و حـاکـم را بـه وحشـت               
انداخت. گنداب شريعه دهان باز کرده 

بود تا با خشونت آفريني جديـد خـود     
ارعاب جديد راه بيندازد اما کل ايـن    
دستگاه متعفن با شوک باور نکردنـي  
اعتراض عـريـان تـعـادل خـود را از                
دسـت داد و چــهــره واقــعــي خــود و              

 سخنگويانش را برمال کرد! 
اين موجي نـو، خـونـي تـازه در             
رگهاي اعتراضي جامـعـه اسـت! در         
اين بستر هم ساکن نخواهد ماند و به 
اشکال متنوع ديـگـري بسـرعـت بـا            
دهـهـا اعـتـراض جـديـد خـود را بـه                   
ـيـن شـريـعـه خـواهـد              سنگرهاي قـوان

 کوبيد!
دفاع، پشتيباني و حمايت از اين 
صف به عـهـده کـل جـهـان مـتـمـدن               

 است.
همـانـطـور کـه زمـيـن زيـر پـاي                 
ـنـان    فاسدان و تجار دين در عراق و لب
ـيـز              داغ شده است، در افـغـانسـتـان ن
چنين خواهد شـد! نسـلـي کـه بـراي               
ـيـن                   تغيير و پـس زدن رسـوم و قـوان
ارتجاعي سنگر بـه سـنـگـر در حـال            

 پيش روي است!
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