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اسالوي ژيژک فيلسوف مشـهـور     
مارکسيست بدنبال حمله تروريسـتـي   
پاريس در مقـالـه اي سـال جـاري را             
ـيـمـه اول            چنين ارزيابي ميکند: در ن

اروپا درگير يک مـبـارزه      ٥ ۰۱ ٢ سال 
ــزا و                  ــري ــود (ســي ــخــش ب ــي ب رهــائ
ـيـمـه دوم بـخـاطـر             پودومس)  و در ن

موج پنـاهـنـدگـان بـه اروپـا مـبـارزه               
طبقاتي به عـقـب رانـده شـد و جـاي              
خود را به موضوع "انساني" دفـاع از      
پناهندگان و مفهوم ليبرالي انعطـاف  
و همبستگي داد. او ميگويد بعـد از     
حمله پاريس حتي اين دوره نيز بپايان 
ـفـت            ميرسد و تحت الشـعـاع  مـخـال
ـيـروهـاي     ساده نيروهاي دموکرات با ن
 ۲ صفحه  تــرور قــرار مــيــگــيــرد. او فــراخــوان            
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ــر           ــاپــذي ــان ن ــهــاي پــاي ــاري گــرفــت
حکومت اسالمي، اين بار در شـکـل     
فتنه اي جديد بروز کرده است. "نفـوذ"  
اشباحي که از هر روزني مي گذرند و 
مهمتـريـن کـاربـدسـتـان رژيـم را در                 
خدمـت سـيـاسـتـهـاي غـرب درمـي               
ـفـوذ               آورند. پروژه "دشـمـن" ايـن بـار ن
اســت. بصــورت جــريــانــي و ايــجــاد           
شبکه هاي مرموز با استفاده از پـول    
و جاذبه هاي جنسي افـراد مـوثـر در        

جامعه را اغوا مي کنند و بـخـدمـت    
مي گيرند. آنقدر اين حکومت سست 
و ناهمگون است که هر تکان امنيتي 
ـيـن مـي          کل هرم اش را از باال تا پـاي
لرزاند و راه نفـوذ بـه آن هـر دم بـراي               

 دشمنان فرضي ميسر است.
از فرداي پذيرش توافقات هسـتـه   

ـيـسـت            ٦ ۲ اي در  مرداد، "نفوذ" بـه ل
ـيـه حـکـومـت              طوالني و توطـئـه عـل
اســالمــي اضــافــه شــد. اســتــحــالــه،          
بــرانــدازي نــرم و قــانــونــي، جــريــان              
ـفـوذ    انحرافي، فتنه و . . . باالخره به ن

ختم شـد. ظـاهـرا ايـن يـکـي اصـال                 
شوخي بردار نيست. چنان خامنه اي    
را از حفظ و بقاي حکومت اسـالمـي   
به وحشت انداخـتـه کـه نـاچـارا بـايـد              
ـيـروهـاي         مداوما بر آن تاکيد کـنـد، ن
خودي را جمع کند و بـا خـوانـدن ورد        

 نفوذ براي جنگي جدي آماده نمايد.
ـقـط اسـم رمـزي بـراي                   ـفـوذ" ف "ن
ــي و درون               کشــمــکــش هــاي داخــل
جناحي حکومتي نيست، خطر بزرگ 

اخــيــرا دادگســتــري کــل اســتــان        
خــوزســتــان بــرگــزاري اجــتــمــاعــات         
ـنـدر امـام             کارگري در منطقـه ويـژه ب
خميـنـي را مـمـنـوع اعـالم داشـت.                
ـنـدر امـام چـه             واقعا در پتروشيمـي ب
خبر است، که رژيم را سراسيمه وادار   

 به چنين عکس العملل کرده است.

ـيـن          در بخشي از بخشنـامـه چـن
هـاي     آمده است: "با توجه بـه تـجـمـع          

غيرقانـونـي بـعـضـي از کـارگـران و                
هـاي        کارمندان در بعضي از شـرکـت  

پتروشيمي الزم است جهت توجـيـه و     
جلوگيري از وقوع جـرم مـوارد ذيـل          

صورت وفق  رعايت شود، در غير اين
مقررات با مخاطبان برخورد قضايي 

 خواهد شد".

همانطور که مي بينيد مشـکـل     
اينان " تـجـمـع هـاي غـيـرقـانـونـي"                   
کارگران است. تجمعاتي که آنـچـنـان       
ابـعـادي داشـتــه اسـت کـه دولـت را                 
ناگزير به وضع چنين بـخـشـنـامـه اي        
کرده است، تـا جـلـودارش شـود کـه              
ـتـرل اوضـاع از دسـتـشـان                 مبادا کـن
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داعـش صـرفــا تـجـمــع مشـتــي            
جنايتکار قصي القلب نيست. به يـک   
جنبش سياسي معين تعلق دارد کـه      
محـصـول سـرمـايـه داري مـعـاصـر               
اسـت: اســالم سـيــاسـي. مــبـارزه بــا               
ـبـش و                داعش به مقابلـه بـا ايـن جـن
شرايطي کـه آنـرا بـوجـود آورده گـره                

ميخورد. ما در ايـن رابـطـه بسـيـار               
گفته و نوشته ايـم. درايـن يـادداشـت          
اما  ميکوشم توجه خواننده را به اين 
نکته جلب کنم که داعـش عـمـوزاده        
هاي سياسي اي هـم دارد کـه بـدون              
ـتـوان بـا داعـش و             مقابله با آنها نمـي
جنبش متبـوعـه اش يـعـنـي اسـالم             

 سياسي بدرستي مقابله کرد. 
عموزاده هايي که ممـکـن اسـت      

روايت ماليم تـري از اسـالم داشـتـه             
باشند. ممکن است اصال  اسـالمـي      
يا حتي مذهبي هم نباشند. چه بسي  
ـيـک               خود را مـدرن و سـکـوالر و الي
بدانند. ممکن است خود را چـپ هـم      
ـيـه                ـيـن عـل ـن بدانند و شب و روز از ل
امپرياليسم نقل قول بياورند. ممکـن   
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ـقـاتـي     ميدهد که بيائيد به مبارزه طب
 بازگرديم. 

به نظر من ما اکنون، در آخـريـن     
، در مرکز يک تقابـل  ٥ ۰۱ ٢ ماههاي 

طبقاتي حاد قرار گرفته ايـم. اگـر از          
ـقـاتـي درکـي سـطـحـي و               مبارزه طب
مکانيکي نداشته باشيم آنـگـاه فـهـم         
اين واقعيت چندان مشکل نـخـواهـد      
بود که  يکي از مهـمـتـريـن مسـائـل         
مبارزه طبقاتي در دوره مـا مسـالـه          
اسالم سياسي است. نيروهـاي اسـالم      

از جمهـوري اسـالمـي تـا          -سياسي 
حزب اهللا و حماس و از بوکوحـرام تـا     

ضـرورت     -الشباب و داعش و غيـره 
وجودي خود را از سياست بـورژوازي    
عصر ما ميگيرند. ايدئولوژي اسالم  
ـبـل    سياسي به هزار و چهارصد سال ق
متعلق است اما سياست آن ريشه در   

 قرن بيست و يکم دارد.  
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از نظر تقويمي تاريـخـچـه اسـالم       
ـنـد    سياسي دوره ما از استراتژي کمرب
سبز آمريکا شروع ميشود. خميني و 
طالبان دو نيروئـي بـودنـد کـه دولـت            
ـقـالب         آمريکا در ايران دستـخـوش ان

و افغانستان مـتـعـلـق بـه کـمـپ             ۵۷ 
ـبـان تـمـامـا             شوروي بجلو راند (طـال
بوسيله پنتاگـون و سـي آي سـاخـتـه              
شد) تا از قدرتگـيـري چـپ و بسـط            
نفوذ شوروي در منـطـقـه جـلـوگـيـري          
کند. هيالري کلينتون به صـراحـت و      
روشني دقايق اين سياست را توضيح 
ميدهد و تا آنـجـا کـه بـه فـروپـاشـي              
شوروي مربوط ميشود اين سيـاسـت   
را موفق ارزيابي ميکند. او در عـيـن    
حــال در مــورد تــقــابــل امــروز بــيــن            
نيروهاي اسالمي و دولتـهـاي غـربـي       
ميـگـويـد مـا اکـنـون داريـم کشـتـه                  
ـيـم. بـه ايـن                  خودمان را درو مـيـکـن
ـيـب اسـالم سـيـاسـي، ديـگـر نـه                   ترت
تحليال بلکه تحقيقا و بر اساس گفتـه  
هــاي مــقــامــات دولــتــي آمــريــکــا،         
ـيـن اردوگـاه          مستقيما در کشاکـش ب
غــرب و بــلــوک شــوروي ســاخــتــه و             
پرداخته شده و بجلو رانده ميشود. بـا   
ـقـش ابـزاري             فروپاشي شـوروي ايـن ن
ـپـايـان مـيـرسـد امـا             اسالم سياسي ب
نيروهاي اسالمي صرفا به اين خاطـر  
که آمريکا در جنگ سرد پيروز شـده    

به خانه نميروند. براي آنان پيروزي بـه     
معني رسيدن به حکـومـت و قـدرت        
دولتي و تشکيل يک کشـور و دولـت       
اسالمي است. نيروهاي اسالمي، که  
مهمترين آنها در آن دوره عبارتنـد از    
طالبان و جمهوري اسالمـي و حـزب       
ـنـد تـا               اهللا و حماس، تـالش مـيـکـن
خــالء قــدرت نــاشــي از فــروپــاشــي            
ــان                   ــدن پ ــو ران ــجــل ــا ب شــوروي را ب
اسـالمــيــســم و بــر پــائــي دولــتــهــاي           
اسالمي (از جمله در جـمـهـوريـهـاي         
مسلمان نشـيـن شـوروي سـابـق) پـر              
کنند. از سوي ديگر دولـت آمـريـکـا           
که با فروپاشي کمپ شـرق صـنـدلـي         
رهبري "جهان آزاد" و هـژمـونـي اش          
ـنـد در       ـي برکمپ غرب را در خطر ميب
ـيـروهـاي اسـالمـي              وجود دولتهـا و ن
دشمن جهانـي تـازه اي بـراي بـه رخ               
کشيدن عضله هـاي نـظـامـي اش و           
ـنـهـا ابـر قـدرت           عرض اندام بعنوان ت
جهان پس از جنگ سـرد مـي يـابـد.         
جنگ خليـج در زمـان بـوش پـدر و               
سپس تهاجم به افغـانسـتـان و عـراق         
فرازهائي از اين استراتژي مقـابلـه بـا      
ـيـت هـژمـونـي             ـب ـث "محور شر" براي ت
ـيـب در               آمريکا هستند. بـه ايـن تـرت
اولين سالهاي پس از فروريختن ديوار 
برلين اسالم سيـاسـي کـه در آخـريـن            
ـقـش ابـزاري در         سالهاي جنگ سرد ن
مقابله با "امـپـراتـوري شـر" داشـت،              
اکنون موقعيت جديدي مي يابد و به 
جاي امپراتوري فروپاشيده، رو در رو   

 با غرب قرار ميگيرد.  
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اما اسالم سياسي تنها محصول 
ســيــاســت خــارجــي آمـــريــکــا و                 

ـتـدا در مـقـابلـه بـا                -متحدينش    اب
شوروي و سپس بعنوان نيروئـي بـراي     
ـبـانـه      توجيه ميليتاريسم هژموني طـل

نيست. اسالم سـيـاسـي در          -آمريکا
ــز               ــورژوازي عــرب نــي ــژي ب ــرات اســت
ضرورت و مطلوبيت ويژه خود را دارا 
است. بورژوازي عرب در تـمـام طـول       
قرن گذشته بدنبال کسـب جـايـگـاه و         
سهم "درخـور" خـود در سـيـاسـت و                  
اقــتــصــاد جــهــانــي بــوده اســت. بــا              
فروپاشي امپراتوري عثماني بـعـد از     
جنگ جهاني اول و بويژه با تـاسـيـس      
دولت اسرائيل بدنبال جنگ جـهـانـي      

و کـال بـايـد           -دوم بورژوازي عـرب      
گفت بورژوازي کشورهاي اسـالمـزده     

هر چه بيشتر به حاشيه رانـده شـد.      -
بورژوازي عرب خواهان آنست کـه بـا     

و    -بويژه نفـت  -توجه به منابع ثروت
ـنـدگـي مـيـکـنـد                  جمعيتي کـه نـمـاي
ــت               ــرابــر جــمــعــي (حــدود شــصــت ب
اسرائيل) سهم بيشتري در سياست و   
اقتصاد جهاني داشته باشد. در دوره      

ـيـسـم و         -اي ناسيوناليسم عرب  بعـث
پرچم ايـن     -ناصريسم و جنبش الفتح

سهمخواهي بـود و بـورژوازي عـرب          
بويژه آينده خود را در تعلق بـه کـمـپ        
شوروي و مدل "راه رشد غير سرمـايـه    
داري" جستجو ميکرد. ايـن افـق بـا            
فروپاشي شـوروي کـامـال کـور شـد،            
ناسيوناليسم عرب در هـر دو شـاخـه        
چــپ و راســت خــود، کــاربــرد و                    
مطلوبيتش را  از دسـت داد و جـاي         
خود را به اسالميسم سـپـرد. بـه ايـن          
ترتيب در تحليل نهائي جنبش اسالم 
سـيـاسـي از هـمـان بـدو تـولـد خـود                    
جــنــبــشــي بــراي  تــحــصــيــل ســهــم            
اقتصادي و سياسي بـورژوازي عـرب     

و در سطـح وسـيـعـتـري بـورژوازي            -
در سـطــح       -کشـورهـاي اسـالمــزده        

منطقه و جهان بوده است. فـروپـاشـي     
شوروي تنها اسالم سياسي را بـجـلـو      
نراند بلکه با درهم شکستـن بـاالنـس      
ـتـي دوره         سياسي و بلوکبنديهاي سـن
جـنـگ سـرد بـويــژه در خـاورمـيـانــه                
شـرايـط مسـاعـدي بـراي ادعـاهــاي             
کشورداري و دولتمداري و نماينـدگـي   
کردن مسلمانان  در بـرابـر شـيـطـان              
ــن فضــاي                 ــوجــود آورد. اي ــزرگ ب ب
سياسـي بـويـژه پـس از نـافـرجـامـي                 
اســـتـــراتـــژي هـــژمـــونـــي طـــلـــبـــي         
ـتـاريسـتـي آمـريـکـا و بـه گـل                    ميلـي
نشسـتـن مـاشـيـن نـظـامـي اش در                 
خاورميانه بمراتب تشديد شد و اجازه 
داد نــيــروئــي مــانــنــد داعــش پــرچــم         
ـنـد کـنـد و بـه              ـل خالفت اسالمي را ب

 سرعت رشد کند. 
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معموال دولتهـا و رسـانـه هـا و             
صاحبنظران غربي داعش را نيـروئـي   
ايدئولوژيک و ارتدوکس تـر از سـايـر          
نيروهاي اسالمي معرفي ميکنند. و  
يا آنرا نيروئي که شاخه سـنـي اسـالم        
سياسي را در بـرابـر شـاخـه شـيـعـي                
ـنـد.    نمايندگي ميکند، قلمداد ميکن
ـيـروهـا       گوئي جنگ داعش با ديگر ن

ـفـاسـيـر و                 اسالمي جنگـي بـر سـر ت
تعابير مختلف اسالميون از قـرآن و        
ـيـغـمـبـر در صـدر اسـالم               حکومت پ
است. اما حقيقت چيز ديگري اسـت.   
داعش يک نيروي سياسـي اسـت کـه        
کفرستيزي و جنگ او با ديگر شـاخـه   
هاي اسالم سياسي نيز مبنا و دليلـي  
کــامــال ســـيــاســي دارد. داعـــش               
محصول شکست استراتژي هژموني 
ـنـروهـدف     طلبانه آمريکا است و از اي
خود را نه آمريکا ستيزي و ضربه زدن 

و نماينده منـطـقـه     -به شيطان بزرگ 
ــلــکــه دولــتــهــا و        -ايــش اســرائــيــل   ب

نيروهائي قرار داده اسـت کـه مـانـع             
ـفـوذ و سـلـطـه              واقعي بر سر کسـب ن

مــنــطــقــه اي او هســتــنــد. داعــش                
محصولي را درو ميکند که القـاعـده   
و طالبان و نيـروهـاي اسـالمـي ضـد          
آمريکائي در دوره قبول کـاشـتـه انـد         
ـقـاعـده يـک                 اما داعـش بـرخـالف ال
ـلـکـه يـک            نيروي پارتيزاني نيـسـت، ب
نيروي حکومتي است با سرزمـيـن و     
ارتـش و قــوانــيـن و "خـالفــت" ويــژه                
خودش. داعش نسب خـود را نـه بـه           
زخم خونين فلسـطـيـن و دادخـواهـي          
ـيـل و             "مستضعفين قدس" از اسـرائ
ـلـکـه بـه آخـريـن خـالفـت                     آمـريـکـا ب

امــپــراتــوري عــثــمــانــي      -اســالمــي   
و خيال احياي امپـراتـوري    -ميرساند

عثماني را در سر ميپروراند؛ و از اين 
نقطه نظر به نوعي روياهاي ممنوعـه  

 اردوغان را نيز نمايندگي ميکند.
ـيــري بـودن داعـش امــري              تـکـف

ايدئولوژيک نيست بلکه امري کامـال  
سياسي و ناشي از رقابتهاي منـطـقـه    
ـيـروهـاي                ـتـهـا و ن اي او با ديـگـر دول
اسالمي است. دولت عراق و سـوريـه      
از تکه پاره شدن امپراتوري عثـمـانـي    
بعد از جـنـگ اول بـوجـود آمـدنـد و               
داعش اين تقسيمبندي را بـرسـيـمـت     
ـيـک        ـت ـل نميشناسد. او ميخواهد ژئـوپ
منطقه را بر اساس خالفت مدل صدر 
اســالم و مــنــطــبــق بــر امــپــراتــوري           

ـيـر        -عثماني دويست سال قبل  تـغـي
بدهد. و اين در خاورميانه به آتـش و       
خون کشيده شده، در منطـقـه اي کـه        
حتي آمريکا و شـرکـايـش در فـکـر              
ترسيم مجدد مرزها هستند، از نقطه 

بـويـژه در        -نظر بورژوازي مـنـطـقـه         
ـنـهـاي          عربستان و ترکيه و امـيـرنشـي

امري نه تنها مجاز بلکه يـک   -خليج
آلترناتيو ممکن و مطـلـوب بـه نـظـر          
ميرسد. حتي خالفت اسالمي مـورد   
نظر داعش ربط چنداني به ايدئولوژي 

اسالمي و تعاليم قـرآنـي نـدارد. ايـن          
ايدئولوژي و تعاليم قرنها است وجـود  

در دهـه آخـر قـرن             -دارد اما امروز 
ـيـسـت و يـکـم             -بيست و آغاز قرن ب

ــت و               ـي ــورژوازي مــوضــوعـ ــراي ب ب
مطلوبيت سياسي پيـدا کـرده اسـت.        
دولت و خالفت اسالمي موضوعيت 
و  ربط سياسي خود به شرايط امـروز  
را از بحران حکـومـتـي بـورژوازي در         
ـيـا کسـب مـيـکـنـد.               منطقه و در دن
همانطور که فحـشـا، قـديـمـي تـريـن            
ـقـاي خـود را                  شغل تـاريـخ، امـروز ب
مديون سودآوري کـاالي سـکـس در          
بازار سرمايه داري  اسـت، خـالفـت            
نوع داعش نيز ضرورتش را از بحـران  
حکومتي سرمايه داري امروز اتخـاذ  

 ميکند.    
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امروز بعـد از حـملـه وحشـيـانـه             
پاريس تبليغات ضد داعشـي و      
تاکيد بر مقابله نـظـامـي شـديـد        
تر عليه داعش از جانب دولتـهـا   
غـربـي بـاال گـرفــتـه اسـت. امــا                
واقعيت اينست که داعش نـقـش   
ويژه اي در پيشبرد سيـاسـتـهـاي     
آمريکا و متحدينش در منطـقـه   
ايفا ميکند. از همـان ابـتـدا بـه          
ــه حســاب             ــراي تســوي داعــش ب
سياسي با دولت مـالـکـي اجـازه       
رشد دادند و تا امروز آمريکا و   
مــتــحــديــنــش رابــطــه کــجــدار و         
مريـزي را بـا داعـش بـه پـيـش                 
ميبرند. دولت آمريکا ائـتـالفـي     

کشـور را عـلـيـه            ۶۵مرکب از     
داعش سر هم کرده است اما در   
ــيــروي اصــلــي ايــن              عــمــل دو ن
ائتالف در منطقه يعني ترکيه و 
عربستان سعودي بيشتر حـامـي   
داعــش هســتــنــد تــا عــلــيــه او.          
واقــــعــــيــــت آنســــت کــــه در               
بلوکبنديهاي منطقه اي داعـش      
به کمـپ اسـالم سـيـاسـي مـورد             
قبول سـيـاسـتـهـاي مـنـطـقـه اي              

عربسـتـان   -بلوک ترکيه  -غرب 
 -سعودي در مقابل بلوک سوريه

جــمــهــوري اســالمــي         -روســيــه 
متعلق است و اين واقـعـيـت در        
ظهور و رشد داعش نقش تعيين 
کننده اي ايفا کرده اسـت. ازيـن        
نقطه نظر داعش را نظير طالبان 
در افغـانسـتـان بـايـد مـحـصـول             
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قطعا از رقابتهاي دروني فراتر اسـت.  
از دامنه اشاره به امريکا و غرب هـم    
فـراتـر مـي رود. حضـرات مـداومــا               
ـنـد کـه پـس از                خاطر نشان مـي کـن
ــمــت                ــه اي و هــزي تــوافــقــات هســت
جمهوري اسالمي از طرح هاي هسته 
اي اش، دري بـه روي غـرب گشـوده            
نخواهد شد و ضد آمـريـکـايـي گـري        
غليظ تري هم در پـي خـواهـد بـود.             
تاکيد براين اسـت کـه؛ جـريـانـي کـه               
خواب رابطه حسنه با غـرب و بـويـژه        
ـفـوذ" واقـع         امريکا را ببنيد، مورد "ن
شده است. هرگونه تفسيـر و تـوجـيـه          
ـفــوذ" هــم مــورد غضــب              عـبــارت "ن
خامنه اي است. بايد آنرا يک کاسه و    
بسيجي مابانه پذيرفت! رفسنجاني و  
روحاني هم بايد حساب کار دستشان 
باشد. مکافات شکست  پروژه هسته 

 اي در يک نقطه ثابت نخواهد نماند. 
بالفاصله بعد از حـملـه خـامـنـه          
اي، سران سپاه پاسداران به خط شدند 
تا شأن و نزول فرمايشات "آقا" را بـه        
جناح هاي رقيب چنان يادآورشوند که 
کــل جــامــعــه را خــطــاب قــرار داده            
باشند. خط و نشـان هـا را کشـيـده                
باشند و چند بار شمشير از رو بسـتـه     

 شده را در هوا چرخانده باشند.
محمد علي جـعـفـري، سـرکـرده          
سپاه پاسداران حرف "آقا" را آنطور که   
ـيـده و فـهـمـيـده شـود بـدون                  بايد شن

"اگـر ايـن         حاشيه و زرورق مي گويد: 
باور در فکر مردم ايجاد شود کـه در      

پـس در       ،مساله هسته اي توافق شد
شـود تـوافـق         مسايل ديگـر هـم مـي       

". ايـن      کرد، اين يک خطر و فتنه است
اساس و درونـمـايـه اصـلـي هـمـه آن                
چيزي است که خامنه اي و شـرکـا را       
به وحشت انداخته است. دامـنـه ايـن       
ـتـهـاي                  وحشت بـارهـا از خـطـر رقـاب
دروني و چهار پـايـه از زيـر پـاي هـم              
کشيدنهاي برادران حکومتي و حـتـي   
انتظارات غرب از حـکـومـت فـراتـر            
ـيـد فـهـم                   ـل است. "مسايـل ديـگـر" ک
 ماجراي "نفوذ" است. کدام مسايل؟!
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تا آنجا که به مردم بـرمـيـگـردد،       
بيش از سـه دهـه اسـت بـا هـيـوالي               
حکومت اسالمي سـپـر بـه سـپـر در            

جدالي بي پايان درگيرند، هر روز در     
ابعاد علني تري بـا پـس زدن سـبـک           
زندگي اسالمي تودهني محکمـتـري   
به حکومت ميزنند. انتـخـاب سـبـک        
مدرن و امـروزي زنـدگـي بـه شـيـوه                 
غربـي، دفـاع از آزاديـهـاي فـردي و                
ـقـا رنـگ سـيـاسـي                اجتماعي، عـمـي
بخود گرفته است و درتقابل با قوانين 
اسالمي بيش از هـر وقـت ديـگـري             
بخشي از جدال روزمره مردم، زنـان و    

 بويژه جوانان با حکومت است. 
هر اعتراض کارگري و خـواسـت     
يک زندگ بهتر، تاکيدي بـر ايـن امـر        
ـيـرغـم      است که جمهوري اسالمي عـل
همه تالشهاي چندين ساله اش هنـوز  
کالهش پس معرکـه اسـت. از رشـد           
روز افزون اعتراضات اجـتـمـاعـي در       
همه ابعاد اجتماعي، تـا مـاهـواره و          
پـس زدن  حــجـاب، تـا روابـط آزاد                 
اجتمـاعـي زن و مـرد، تـا جشـن و                   
پايکوبي جوانان و ريشخند مراسـم و    
مناسـک مـذهـبـي تـا شـبـکـه هـاي                  
اجتماعي که جمهوري اسالمي آن را   
ـلـمـداد مـي           ابزار جاسوسي دشمـن ق
کند و با پليس فتا و فيلتر و بـگـيـرو        
ببند، مانعش ميشود و عطش پايان 
ناپذير مردم براي ارتباط آزاد و تبـادل  
ـقـش        اطالعات، موانع حکومت را ن
بـر آب مـي کـنـد. چـالشـهـايـي کـه                     
جمهوري اسالمي عمال در مقابل آن   
شکست خورده است. کار بـه جـايـي         
رسيده است کـه اعـتـراض و تـجـمـع             
کارگران را در پتـروشـيـمـي هـا غـيـر            
ـنـد تـا قـدري                قانوني اعالم مـي کـن
ـنـد      ـتـوان فضاي ملتهب اعتراضي را ب

 مهار کنند.
ـلــيـونــهـا مـردمــي کــه             بـراي مــي
قرباني ماجراجويي هـاي نـظـامـي و         
سياسي جمهوري اسالمي شـده انـد،       
پذيرش توافقات هسته اي چيزي بجز 
شکست جمهوري اسالمي در اجـراي  
اهدافش تلقي نمي شود. براي مـردم،   
در هــم شــکــســتــن خــطــوط قــرمــز            
حکومتي، مطالبه خواستهايي است 
که با سـرکـوب بـي امـان جـمـهـوري              
اسالمي و خون پاشيـدن بـه جـامـعـه          

 مانع اجراي آن شده است. 
خامنه اي و سرداران سپاهي اش 
و ديگر رقباي حکومتي بـخـوبـي بـر       
حقيقت اين شکست واقفند. تمام اين  
دست و پا زدنهـا بـراي عـقـب رانـدن            
اعتراضات رو به گسترش اجتمـاعـي   

است کـه در اسـاس کـل جـمـهـوري                 
 اسالمي را نشانه گرفته است. 

تحميل پرمشقت ترين ريـاضـت     
ـقـر رانـدن               اقتصادي و به زيـر خـط ف
بخش عظيمي از مردم و سرکوب بي 
وقفه کوچکتريـن آزاديـهـاي فـردي و           
اجتماعي بخشي از رونـد سـيـاسـت           
هســتــه اي و مــاجــراجــويــي مــداوم           
نظامي و امنيتي در مـنـطـقـه بـوده            

 است. 
براي به عقب رانـدن مـردم بـايـد           
هــمــه ايــن مــطــالــبــات انســانــي را            
ارزشهاي غربي خواند، هـر درجـه از         
ـفـوذ ايـده هـاي              بهبود در زندگي را ن
غربي خواند و پاسخش را با تهديد و   

 سرکوب داد.
گسيل گله "منکرات" و تشـديـد       
کنترل مردم، مانند پوشـش زنـان در       
خيابانها، دستگيريهاي وسيـع بـويـژه      
ــارزات جــنــبــش هــاي            ــران مــب رهــب
ــد               ــري، تشــدي ــارگ ــراضــي و ک اعــت
فشارامنيتي حتي در زندانها بخشـي  
از اجراي سياست سرکـوب و اعـمـال        
قهر براي کاهش و تخفيـف عـوارض     
ــم               ــاســي "تســلــي ــمــاعــي و ســي اجــت

 قهرمانانه" است. 
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در فرهنگ سـيـاسـي جـمـهـوري         
ــلــنــد بــااليــي از            اسـالمــي لــيــســت ب
دشمنـان رديـف شـده انـد. هـر دوره                  
پرونده يکي از آنـهـا رو آمـده اسـت.             
دشمن تراشي بخش تعطـيـل نـاپـذيـر        
سياست داخلي و خارجـي جـمـهـوري       
اسالمي است. انواع شياطين، قـد و       
نــيــم قــد رديــف شــده انــد. ظــاهــرا                
بزرگترين آنها غرب و در رأس هـمـه       
آمريکاست. ايـن يـکـي بـخـشـي از                
کارنامه هويتي جـمـهـوري اسـالمـي        
است. بدون دشمني با ايـن شـيـطـان،        
ــاي                  ــه ـت ــاسـ ـي ــه سـ ـي ــوجـ ــل و ت ـي دلـ
ماجراجويانه و تروريستـي در سـطـح        
بين المللي و سرکوب بيرحمانه مـردم  

 در داخل کشور را از دست ميدهد. 
لگدمال کردن حقوق اجتماعي و 
سياسي مردم و اعـمـال خشـن تـريـن          
سرکوبها، تا بـه حـال بـه بـهـانـه ايـن                
دشـمــنــي مـمــکــن شـده اســت. ايــن              
شيطان بايد باشد تا همه توجيهات تا 
ـنـدهـاي      کنوني هم باشند. همه زد و ب
مــنــطــقــه اي از صــدور انــقــالب تــا            
ــ        ـ  پرورش انواع جريانات تـروريسـتـي

اسالمي بواسطه اين دشمني صـورت  
عمل بخود گرفته است. عليرغم همه  
دشـمـنــي و خصــومـت هـا، بــا ايــن               
شيطان بايد به نوعي کنار هم آمد. بر  
سر ميزمذاکره نشست و بـه تـعـامـل       

 رسيد.
بخشي از همـه دعـواهـاي درون        
خانـوادگـي و جـنـاحـي دسـتـه هـاي                 
رنگارنگ حکومتي و بسـاط رانـت         
خــواري و اخــتــالس هــاي نــجــومــي          
يکسرش به اين "دعواي شيرين" گـره      
خورده است. حـل و فصـل هـرگـونـه             
مخـاصـمـه اي بـا ايـن "دشـمـن" بـه                     
ـبـاي                ـيـاز سـيـاسـي رق بزرگترين امـت
اصلي در حکومت بـدل شـده اسـت.          
ـفـوذهـا                  ـنـه هـا و ن ـت انواع و اقسـام ف
ـفـرت           سرچشمه اش همين عشـق و ن

 است. 
"نفوذ" نام ديگر بـازگشـايـي ايـن         
رابطه است. عادي سازي منـاسـبـات     
و ختم ماجراي شيطـان بـزرگ، آغـاز        
طوفاني بي پايان براي پاسخ دادن بـه    
ـيـش از         ميليونها مردمي است کـه ب
سه دهه است با همين اسم رمز تحت 
ــريــن               ــريــن و مــخــوفــت ــن ت ــگــي ســن
سرکوبهاي سياسي و اجتماعـي قـرار     

 گرفته اند.
ـبـت               محمـدعـلـي جـعـفـري عـاق

"دشمـن   رابطه را چنين بيان مي کند:  
کار خود را شروع کرده اما اگر خـطـر     
نفوذ را درک کرده ايم، بايد االن جلوي 
بــرخــي از کــارهــايــي را کــه انــجــام              

رسـد        شود بگيريم. به نـظـر مـي         مي
اي که از پـس از بـرجـام شـروع              فتنه 

خواهد شد، طوالني باشد و مـمـکـن      
 ".است چند سال طول بکشد

ـنـه مـي تـوانـد پـس از                   ـت کدام ف
اجراي مفاد توافقات هسته اي شروع 
شود؟ برچيدن سانتريفـوژهـا و جـمـع         
کردن تجهيزات آب سنگين و غـيـره       
ـفـوذ دشـمـن نـمـي              که بخودي خود ن
تواند باشد. مـذاکـره هـم بـه خـيـر و                  
خــوشــي بــه نــتــيــجــه رســيــده اســت.          
عليرغم همه سناريوهاي ابلـهـانـه، از      
ابتدا تا انتها زير نظر خامنه اي طـي    

 طريق کرده است.

پس فتنه ي "نفوذ" عليرغم اينها   
بايد پـديـده ديـگـري بـاشـد. دشـمـن                  
ديــگــري در کــار بــاشــد تــا جــلــوي              
کارهايي را که بـه قـول آقـاي سـردار           

 دارد انجام ميشود بگيرند!
جمهـوري اسـالمـي بـا پـذيـرش             
شکست پروژه هسته اي اش، دسـت        
در گريبان طوفانـي از اخـتـالفـات و           
گرو کشي هاي دروني نيز هست. اين  
ـيـچـي اسـت کـه              هم بخشي از تنـد پ
ـيـش پـاي خـود             جمهوري اسالمـي پ
دارد. هر درجه از گسترش اختالف و  
عدم هماهنگي منجر به درگـيـري و       
رويارويي جدي تر جنـاح هـا خـواهـد         
شد و درنهايت موقعيت "رهـبـري" را      

 نا متعادلتر خواهد کرد.
براي جمهوري اسالمي "نفـود" و      
"دشمن" يعني اعـمـال اراده مـردم و              
کـنـار زدن کـل بسـاط حـکـومـتــي.                
دستگاه رهبري بخوبـي مـيـدانـد کـه          
ميشود بارها بر سر ميز مـذاکـره بـا        
شيطان بزرگ نشـسـت و بـاالخـره بـه            
توافقي رسيد، اما حتي يک لحظه هم 
نميتوان بر سر ميز مذاکـره بـا مـردم        
نشست. جمهوري اسالمـي بـا هـمـه          
"شياطين" امکـان کـنـار آمـدن دارد             
اما با مردم و مطالبـاتشـان، هـرگـز.       
ماجراي نفوذ، بخشي از درماندگي و 
شــکــنــنــدگــي حــکــومــت اســالمــي        
ـبـات، تـوقـعـات و            درمقابل با مطـال
ـبــشـي اسـت کـه بـي بـازگشــت،                 جـن
روشنايي انتهاي تونل را ديـده اسـت.     
جمهوري اسالمـي صـالبـت طـوفـان          

 خشم مردم را تجربه کرده است.
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سياستـهـاي مـنـطـقـه اي دولـت               
آمريکا بحساب آورد و نه نـقـطـه    
مـقــابــل ايــن ســيــاســتــهــا. ســيــر          
تحوالت آتي و درگـيـري داعـش        
با دول غربي به هر جا بـرسـد در     
ــيــري داده              ــغــي ــعــيــت ت ايــن واق
نخواهد شد. شايد بـيـسـت سـال          
بعد هيالري کلينتون ديگـري در    
کتاب خاطراتش توضـيـح بـدهـد       
کــه چــطــور اســتــراتــژيســتــهــاي          
آمـريــکــائــي بــه نـيــرويــي نــظــيــر          
داعش پر و بـال دادنـد وآنـرا در          
خدمت اهداف ژئوپلتيکـي خـود     

 در خاورميانه بکار گرفتند. 
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دولتها و اتاقهاي فـکـر و رسـانـه         
ـقـابـل غـرب بـا           هاي غربي معموال ت

و    -نيروهاي جنبش اسالم سـيـاسـي      
را بـروز  و           -بويژه امروز با داعـش      

نمودي از تقابـل تـمـدنـهـا و بـرخـورد              
فرهنگها قلمداد ميکنند و راه حل را 
در بــهــتــريــن حــالــت در ديــالــوگ و             
گفتگوي تمدنها، انعـطـاف پـذيـري و         
تـحــمـل فــرهـنــگ ديـگــران و غــيــره             
ميدانند. اين بيـنـش خـود جـزئـي از            
صورت مسـالـه اسـالم سـيـاسـي در               
دوران ما است. اين نظريه بخـشـي از      
دکترين عمومي تر پست مدرنيسم و   
ــي                  ـت ــگــي و مــالـ ـن ــرهـ ــت ف ـي نســبـ
کالچراليسم است که شهروندان را بـه      
گروههاي مختلف مذهبي و قومي و 
نژادي تقسيم مـيـکـنـد و جـوامـع را             
ملقمه اي از اين بخشهاي فـرهـنـگـي       

ـلـف           -قومي -مذهبي نـژادي مـخـت
ميداند. نيروهاي اسالمي خود چنين  

آنـهـا فـرهـنـگ           -اعتقاداتي ندارنـد    
قرون وسطائي "محق دانستن خـود و     
ـنـدگـي     شيطاني بودن  ديگران" را نماي

اما ايـن دکـتـريـن پسـت              -ميکنند
مدرنيستي اجازه ميدهد اسـالمـيـون    
توجيه فلسفي اجتماعي اسـتـراتـژيـک     
امــروزي و "غــرب پســنــد" اي بــراي              
اهداف و سياستهاي فوق ارتجاعي و   
عهد دقيانوسي خود پيدا کننـد. اگـر      
ارزشهاي جهانشمولـي وجـود نـدارد،        
اگر انسانيت و خوشبـخـتـي و تـمـدن          

امري نسبي اسـت، اگـر سـيـاسـت و              
جوامع و دولتها بـرحسـب مـذهـب و         
قوميت و نژاد تعريف ميشوند، پـس    
دولتها و جوامع اسالمي نيـز کـامـال      
ــروهــاي اســالمــي             ــد و نــي مــوجــهــن
ميتوانند مدعي شوند مسلـمـانـان و      
جوامع اسالمي و "تمدن اسالمي" را     
ـنـدگـي                 در برابر "تـمـدن غـربـي" نـمـاي
ميکنند. پست مدرنيسم در واقـع در     
را چهار طاق براي فلسفه و جهانبينـي  
مذهبي و دکترين اجتماعي سيـاسـي   
ــاز                ــي و قــرون وســطــائــي ب ــودال فــئ
ميگذارد. زماني بـورژوازي جـوان و          
انقالبي در غرب با پرچم روشنگري و   
اته ئيسم و سـکـوالريسـم و جـامـعـه             
ـتـهـا و جـوامــع                  مـدنـي بــجـنـگ دول

مذهبـي قـرون وسـطـائـي           -عشيرتي
رفت. پست مدرنيسم بورژوايي عقـب   
نشيني از آن ايـده هـا و رجـعـت بـه                  
ارتجاع قرون وسطـائـي اسـت. اسـالم          
سيـاسـي فـرزنـد خـلـف ايـن رجـعـت                  
ـيـسـم            ـيـت و مـدرن بدوران ماقبل مدن
است. تصور کنيد يک نوجوان از يـک     
ــک کشــور                 ــاجــر از ي ــواده مــه خــان
اسالمزده را که در "جامعه" ويژه خود   
در لندن و يا پاريس زندگي ميکند و   
ـيـغـات رسـمـي و                  ـل ـب مدام بـوسـيلـه ت
مسلط بر جامـعـه هـويـت قـومـي و             
مـذهـبــي اش بــرجسـتــه مـيــشـود و              

 -فرهنگ و اعتقادات اسالمي اش     
يا به عبارت بهتر اسالمي کـه بـه او         

از حـجـاب اجـبـاري          -نسبت داده اند
دختر بچه ها گرفتـه تـا دادگـاهـهـاي          
شريعه و از بيحقوقي و تحقير مـفـرط   
زنان تا مناسـک و مـراسـم مـحـرم و              
رمضان و عيد قربـان و تـا زجـرکـش           
کردن حيوانات بعنوان ذبح شـرعـي و     

بعنوان "تمدن" خاص او  -غيره و غيره
برسـمـيـت شـنـاخـتـه مـيـشـود و در                   
مدارس و مساجد اسالمـي جـار زده       
ميشود. آيا طعمه اي بـهـتـر از ايـن              
ميتوان براي يارگيري و عضـوگـيـري      
گروههاي تروريسـتـي نـظـيـر داعـش           

 ساخته و پرداخته کرد؟ 
ـيـن فـرهـنـگ              به نظر من خـط ب
غربي و فـرهـنـگ اسـالمـي کشـيـده            
ـيـن                 نميشود؛ خـط واقـعـي را بـايـد ب
عقايد ارتجـاعـي و قـرون وسـطـائـي             
پست مدرنيسم و فرزند خلفش اسـالم  
سياسي از يکسو و تمدن و فـرهـنـگ      
جهانشمول انسـانـي از سـوي ديـگـر              

تـرسـيــم کـرد. امـروز ايـن فــرهـنــگ                
انســانــي را هــيــچ دولــت و نــيــروي               
ـتـه تـا        بورژوائي  از احزاب راست گـرف
ليبرال و دموکرات و چـپ بـورژوائـي        
ـيـت و        نمايندگي نميکند. پرچم انسـان
ارزشهاي جهانشمول انسانـي تـمـامـا       
در دست پرولتاريا است. بورژوازي از    
ايــده هــاي انــقــالبــي عصــر انــقــالب          
صنعتي تماما عـقـب نشـسـتـه و بـه             
مذهب و به دکترين و فلسفه سياسـي  

اجتماعي جوامع قـرون وسـطـائـي          -
روي آورده است. ايـن اسـاس و رکـن             

اجـتـمـاعـي بـحـران          -فلسفي -نظري
حکومتي بورژوازي جهاني در عصـر    

 ما است. 
ـقـاتـي کشـيـد.         مرزها را بايد طب
ـيـن يـک درصـديـهـاي               خطها واقعـا ب
سرمايه دار و نود و نه درصـدي هـاي     
کمپ کار کشيده شـده اسـت. امـروز           
مدنيت بوسيله جنبش ضد مذهب و   
ضد دولتـهـاي قـومـي مـذهـبـي کـه               
اکنون بيش از سه ماه است در عـراق    
ـنـدگـي مـيـشـود.                جريان دارد، نـمـاي
مدنيت بوسيله هـزاران زن و جـوانـي          
ـبـل از      نمايندگي ميشود که يک روزق
حمله تروريستهاي اسالمي بـه مـردم     
ـنـد     پاريس، در کابل به خيابانها ريخـت
و در دفاع از "جنبش نـو و نـظـم نـو"              
شعار دادند. انسانيت بـوسـيلـه مـردم        
کــوبــانــي نــمــايــنــدگــي مــيــشــود کــه        
نيروهاي داعش را شکست دادند و به 
عقب راندنـد و بـوسـيلـه مـردم ايـران               
نمايندگي ميشود که سالهاست عليه 
جمهوري اسالمي پيگـيـرانـه مـبـارزه        
ميکنند. جنبش چارلي ابدو در اوايل  
امسال بروز همين جنبش انسانـي در    

 غرب بود.       
ـقـل شـده از ژيـژک در                 به گفتـه ن
ـبـال        ابتداي اين نوشته برگرديم. او بـدن
کشــتــار تــروريســتــي مــردم پــاريــس         
ـقـاتـي      خواهان بازگشت به مبارزه طـب
است. اين مبارزه هم اکنون در منطقه 
در جريان است. امثال ژيژک بـايـد بـه         
ــه                ــد. وظــيــف ــازگــردن ــارزه ب ايــن مــب
کمونيستهائي نظـيـر ژيـژک مـعـرفـي           
کردن و نمايندگي کردن اين مبارزه در 
ابعاد جـهـانـي و تـالش بـراي جـلـب                
حمايت و همبستگي مـردم غـرب و         
جهان از اين مبـارزات اسـت. امـروز         
مقابله کمونيستي با اسالم سـيـاسـي      
در محور مبارزه ميان کـمـپ کـار و          

 سرمايه در سراسر جهان قرار دارد. 

 ۲ از صفحه  

3� دا!@!	6(E �6�  

اخــيــرا دادگســتــري کــل اســتــان         
خــوزســتــان "اعــتــراضــات صــنــفــي          
کــارگــران شــاغــل در مــنــطــقــه ويــژه           
پتروشيـمـي بـنـدر امـام خـمـيـنـي را                  
مــمــنــوع" اعــالم کــرده اســت. ايــن               
بخشنامه تهديد کرده است: "تجمع و     

هاي پتروشـيـمـي     اخالل در نظم شرکت
خالف قانون و مقررات است و طـبـق     
قــانــون بــرخــورد قضــايــي بــه عــمــل           

" در بــخــش پــايــانــي ايــن             .آيــد   مــي
بــخــشــنــامــه ذکــر شــده اســت کــه:              
"کارگراني که به حقوق و مزاياي خـود   
ــش                  ــي ـه ف ــا ارائـ ــد ب ــراض دارن اعــت

گيري خواهـد شـد،      ها پي مطالبات آن
از ايــن تــاريــخ بــا هــرگــونــه تــجــمــع              

هـا،   غيرقانوني و اخالل در نظم شرکت
اين يـک تـعـرض      "  .برخورد خواهد شد

جديد به کـارگـران اسـت. حـکـومـت              
ـه   ميخواهد فشار اقتصادي بيشتري ب
کارگران و مردم تحميل کند و بـا ايـن     
اقدامـات مـانـع اعـتـراض کـارگـران              
شود. اما کارگران نشان داده انـد کـه          
ميتوانند آنرا به شکست بکشـانـنـد و      
ـه                     ـه عـلـيـه آن دسـت ب بايد مـتـحـدان

 اعتراض بزنند.
اين بخشنامـه واکـنـش رژيـم در           
مقابله با اعتراضات گسترده کارگران 
در خوزستـان و مشـخـصـا کـارگـران             
بخشهاي مختلف صنايع پتروشيمـي  
است. اقدامي پيشگيرانه، در هـراس       
از نقش کليدي مبارزات اين بخش از   
ـه کــارگــر اســت. کــارگــران                   طــبــقـ
ـه بـا        پتروشيمي ها در سالهاي گـذشـت
ـه            اعتصابات متحد و سـازمـانـيـافـت
نشان داده اند که يکي از پيشـروتـريـن    
ـقـشـي           بخش هاي طبقه کارگـرنـد و ن
ـفـا                کليدي در مـبـارزات کـارگـري اي
ميکنند. کـارگـران پـتـروشـيـمـي هـا              
عليرغم تـهـديـدات و دسـتـگـيـري و              
ـلـف، بـارهـا               محروميت هـاي مـخـت
حکومت را عقب رانده اند و حتـي در    
سال هاي گذشته رژيم را وادار کـردنـد     
ـلـيـه شـرکـت هـاي                   اعالم کـنـد کـه ک

 پيمانکار را برخواهد چيد.  
واقعيت اين اسـت کـه عـلـيـرغـم           
ممنوعيت هرگونه اعتصاب و تجمـع  
و تشکل کارگري، عليرغـم سـرکـوب      
همه جانبه و سيستماتيک اعتراضات 

و تجمعات کارگري، عليـرغـم تـاريـخ       
ـه     جنايتکارانه رژيم اسالمي در مـقـابل
با کارگران، نتوانسته انـد کـارگـران را        
خـانــه نشــيـن و مســتـاصــل کــنـنــد.             
اعتراضات کـارگـري، يـک واقـعـيـت             
هميشگي و انکارناپذيـر در جـامـعـه         
است و در سال هاي اخير با گسـتـرش   
اعتصابات طوالني مدت در مـراکـز     

 بزرگ کارگري بوده ايم. 
اين اقدام حکومت را مـيـتـوان و        
بايد در هم شـکـسـت. رژيـم را بـايـد                
وادار به پس گرفتن اين بخشنامه اش   
ـه                   ـق کرد. کـارگـران پـتـروشـيـمـي سـاب
ـه در پـتـروشـيـمـي             مبارزات متحـدان
هاي ماهشـهـر دارنـد و اکـنـون نـيـز                
ميتوانند متحد و يکپارچه در مقابـل  
ـه بـايسـتـنـد و               اين اقدام سـرکـوبـگـران
خانواده هاي خود و کل مردم شهـر را    
نيز به ميدان بياورند. حضور خـانـواده     
هاي کارگران پتروشيمي در تجمعـات  
اعتراضي تعييـن کـنـنـده و حـيـاتـي              

 است.
ــران                ــارگـ ــر کـ ــگـ ــرف ديـ از طـ
پتروشيمي را نبايد تنها گذاشت. اگـر     
چه هدف اين بخشنامه ضد کـارگـري     
در درجــه اول کــارگــران مــعــتــرض              
پتروشيمي است، اما در صورت عـدم  
ـقـيـت         مقابله جدي و در صـورت مـوف
آن، اين شرايط را به کل طبقـه کـارگـر      

 تحميل خواهند کرد. 
ــيــســت کــارگــري،          حــزب کــمــون

ه هايشـان  دکارگران پتروشيمي و خانوا
ـه          و کل طبقه کارگر و مـردم آزاده را ب
اعتراض قاطعانه عليه اين بخشنامـه  
ضد کارگري فـرامـيـخـوانـد. تـجـمـع              
کنيد، مجامع عمومي خود را برگزار 
ـه             کنيد. متحدانه ايـن اقـدام وقـيـحـان

 رژيم اسالمي را در هم شکنيد.  
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
زنده باد آزادي، برابري، حکومت  

 کارگري
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 
 حزب کمونيست کارگري

۱۳۹۴ آذر  ۳ ، ۲۰۱۵ نوامبر  ۲۴   
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زن در مــعـرض آســيـب و              ۱۲۰۰" سـال گـذشـتــه           
خشونت خانگي قرار داشـتـه انـد واز ابـتـداي سـال               

 " .اند نفر به اين مراکز مراجعه کرده ۸۰۰تاکنون 

اين آماري است که از جانب مقامات جمهـوري  
اسالمي اعالم شده است. امـا چـنـيـن آمـاري، کـه                
بيشتر به يک شوخي تـلـخ شـبـيـه اسـت، حـتـي يـک                  
هزارم خشونت عليه زنان را، حتي در هـمـان سـطـح         

 محدود خانواده ها، بيان نميکند. 
خشونت عليه زنان در جمهوري اسالمي مسالـه  

اي خانوادگي نيـسـت، بـلـکـه يـک امـر اجـتـمـاعـي                     
قانوني و نهـاديـنـه شـده اسـت. تـجـاوز شـرعـي بـه                      
دختران خردسال تحـت نـام ازدواج بـخـشـي از ايـن                 
خشونت قانوني است. محروم کردن دختربچه ها از    
بـازي و ورزش و رقــص و فــعـالــيــتــهـاي هــنــري و                     
ــت                     ــگــري از خشــون ــخــش مــهــم دي فــرهــنــگــي، ب
سيستماتيک عليه زنان است. محروم کردن زنـان از     
حق طالق و حق سـفـر، حـجـاب اجـبـاري، شـالق و                  

سنگسار و قتلهاي ناموسي به جـرم "بـي عـفـتـي"،              
اسيد پـاشـي بصـورت زنـان بـدحـجـاب، تـحـقـيـر و                      
توهين سيتماتيک عليه زنان از منبر و مـحـراب و         
رسانه هاي حکومتي، ... تمام اينهـا از مصـاديـق           

قـانـونـي عـلـيـه زنـان در ايــران                   -خشـونـت دولـتـي      
ن امــري   راهســتــنــد. خشــونــت عــلــيــه زنــان در اي             

شـخـصـي و خــانـوادگـي نـيـســت، امـري دولـتـي و                       
ايدئولوژيک است. حتي خشونت خانگي عليه زنـان     
خود اساسا معلول فرهنگ و قـوانـيـن پـوسـيـده اي           
است که جمهوري اسالمي بجامعـه تـحـمـيـل کـرده           
است.  مبارزه پيگير عليه خشونـت جـنـسـيـتـي در            
ايران نميتواند و نبايد تنها به يک روز در سال و يـا    
هر زمان فـاجـعـه اي نـظـيـر اسـيـدپـاشـي رخ داد،                       
محدود بماند. اين يک عرصه هميشگي اعتراض و    
مبارزه نه تنها در حمايت از حقوق زنـان بـلـکـه در           

 دفاع از همه مردم ايران است.

 ١٥ نوامبر  ٢٥ 

"مبارزه عليه داعش را تشـديـد        
 "کنيم. مي

 اوباما

ـنـش                دولت آمـريـکـا و مـتـحـدي
هميـشـه جـزئـي از صـورت مسـالـه                 
تروريسم اسالمي بوده اند و نه راه حل 
آن. استراتژي هژموني طلبانه آمريکا  
در دنياي بعد از جنگ سرد، از زمـان  
بوش پدر تا امروز، يک علـت اصـلـي      
مطرح شدن و سربلند کردن نيـروهـاي   
اسالمي در خاورميانه و شمال آفريقـا  
و عمليات تروريستي اسـالمـيـون در      
ـيـش     چارگوشه دنيا بوده است. و اين ب
از همه در مورد داعش صادق اسـت.  
ـقـالبـات بـهـار         انقالب سوريه ادامه ان
عرب بود ولـي مسـخ و تـحـريـف و                
بخون کشيده شدن آن از جـانـب دار و       
ــف اســالمــي             ــه هــاي مــخــتــل دســت
مــحــصــول خــاورمــيــانــه و عــراق و            
افغانستان درهم ريـخـتـه اي بـود کـه            
سياستهاي ميليتاريستي آمـريـکـا و      
متحدينش ايجاد کـرده بـود. امـروز           
حتي تعداد قابل توجهي از مقامـات  
و صاحبنـظـران سـيـاسـي در هـيـات              
حاکمه آمريکا حمله به افغانسـتـان و     
بويژه عراق را عامل اصلي وضعـيـت   
بــهــم ريــخــتــه امــروز خــاورمــيــانــه و          
قدرتگيري دار و دسته هاي مختـلـف   
اسالمي و بـويـژه فـاجـعـه اي نـظـيـر                 

 داعش ميدانند.
از نظر فلسفه و فرهنگ سيـاسـي   
نيز نظراتي نظير نسبيت فرهـنـگـي و      
انکار ارزشهاي جهانشمـول انسـانـي،      
عقب نشيني از جوامع مدني، هويت 
سازيهاي قومي و مـذهـبـي و دسـت         
بــاال پــيــدا کــردن دکــتــريــن جــوامــع           
مـوزائــيــکــي مــرکـب از مــذاهــب و           
ـيـاز             ـلـف و امـت مليتها و اقوام مـخـت
دادن بـه اسـالم "مـعـتـدل" و "خـوش                  
ـتـه          خيم"، زمينه فکري تافتـه جـدابـاف
بـودن "جــوامـع اسـالمـي" و ادعــاي               

دولت اسالمي و بازگشت به خـالفـت   
اسالمي نوع امپراتوري عـثـمـانـي را       
فراهم آورده است. در يک فـرهـنـگ و       
پارادايم و فضاي سياسي سـکـوالر و     
مدني حول تمدن مدنيت و ارزشـهـاي   
ـيـروئـي نـظـيـر                جهانشمول انسـانـي ن
ـنـه و      داعش نميتوانست کمترين زمي

 دامنه نفوذي پيدا کند.  
ـتـهـاي         تشديد حمله نظامي دول

ـيـسـت.             غربي پاسخ ايـن وضـعـيـت ن
ـنـد             ـتـوان داعش را توده مـردمـي مـي
شکست بدهند که بيـش از سـه مـاه          
است درعراق با شعـار نـه شـيـعـه نـه             
سني و در دفـاع از سـکـوالريسـم و               
جامـعـه مـدنـي بـمـيـدان آمـده انـد.                  
ــان               ــان و جــوان جــواب، جــنــبــش زن
ـبـل از           افغانستان است که يـک روز ق
کشتار پاريـس بـا شـعـار "نـظـم نـو،                 
جنبش نو" در کابـل تـظـاهـرات صـد           
هزار نفره برپا کردند. در سياسـتـهـا و       
موضعگيريهاي آقاي اوباما و اوالنـد  
و دولــتــهــاي مــتــبــوعــه شــان، و در            
تحليلها و "چاره جـوئـي هـاي" هـمـه              
ـنـظـران و        رسانه هاي رسمي و صاحـب
ـبـشـهـاي          کارشناسان غربي، ايـن جـن
زنده و راديکال و بر حـق جـايـگـاهـي          
ـنـهـا بـا اهـداف و               ندارند چرا که نه ت
موجوديت تـروريسـمـهـاي اسـالمـي           
بلکه با مدل لويا جرگه اي و استراتژي 
ســـيـــاســـي اتـــکـــا بـــه نـــيـــروهـــاي           
ناسيوناليسـت و اسـالمـيـون خـوش            
خيم مورد حمايت غرب نيز خوانائـي  
ـقـويـت                  ندارند. ديـدن و حـمـايـت و ت
جــنــبــش تــوده اي مــردم عــراق و                 
افغانستان و ايران و ترکيه و کردستان 
سوريه در مقابله با نيروها و دولتهـاي  
قــومــي و مــذهــبــي و در دفــاع از                
ـيـت و کـرامـت                 سکـوالريسـم و مـدن
انساني تنها راه واقـعـي، مـمـکـن و              
کارساز "تشديد مبارزه عليه داعـش"   

 است.  

 در ای�ان :��9� !8ی7 ز�	ن 
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 ميليارد توماني در وزارت نفت... ۱۰۰فساد 
مـيـلـيـارد تـومـانـي بـه                ۱۶۰فرار عامل اخـتـالس     

 کانادا...
ــف  ــخــل ــي ســازمــان                  ۶   ت ــومــان ــارد ت ــي ــل هــزار مــي

 هدفمندي ...
 ماجراي خريد طالي تقلبي براي بانک مرکزي ...

مـيـلـيـارد        ۸۴بابک زنجاني: بانک مرکزي با گونـي     
 يورو به من تحويل داد ...

ــي دکــل                    ــخ اصــل ــت اصــالحــات؛ ســرن آقــازاده دول
 گمشده ...

 پول اشتغال صرف ويالسازي شد ...
... 

اين ليست بعضي از سر تيترهاي خبري روزنامه 
هاي ايران در هفته گذشته است. انتشار هـر يـک از          
اين خبرها در هر کشوري که حـداقـلـي از حسـاب و           
کتاب وجـود داشـتـه بـاشـد کـافـي اسـت تـا دولـت                       
مربوطه را کله معلق کند. اما در جمهوري اسالمي  
غيب شدن و دزدي مبالغ هزاران ميلياردي به امري 
عادي و روزمره بدل شده است. مسئولـيـن فـعـلـي و           
قبلي و دولتهاي سابق و اسبق و باندهاي مـافـيـائـي     

حکومتي ميچاپند و ميزنند و ميبرند و آنـجـا هـم        
که بخشي از اين دزديها   در رقابت دارودسته هـاي    
مافيائي حاکم رو ميشود و بـه رسـانـه هـا کشـيـده               
ميشود. مواظبند که افشاگريها از سطـح مـعـيـنـي         
عميق تر نشود و کار بيخ پيدا نکند. مـعـمـوال ايـن          
بخور و بچاپ بـيـسـابـقـه را بـحـسـاب فسـاد افـراد                     
معيني، بي لياقتي دولتهاي سابـق و اسـبـق، و يـا             
حداکثر فساد و فـعـالـي مـايشـائـي بـانـدهـائـي در                   
حکومت (کسبه تحـريـم، سـلـطـه سـپـاه بـر مـنـابـع                     
اقتصادي، قاچاقچيان ارز و غيره) مـيـگـذارنـد امـا        
مساله ريشه اي تر و عميق تر از اين اسـت. مسـالـه       
اينست که در جمهوري اسالمي فساد اقتصادي يـک  
عارضه سـيـسـتـم نـيـسـت، بـلـکـه اسـاس و مـحـور                        
اقتصـاد اسـت. آنـچـه در کشـورهـاي ديـگـر فسـاد                       
اقتصادي محسوب ميشود در جـمـهـوري اسـالمـي          
خود سيستم اقتصادي است. در سيستمي که بنا بـه   
آمار منتشر شده بطور متوسط روزي يک مـيـلـيـارد     
دالر گم ميشود، و باال کشيدن معادن و صـنـايـع و        

بيـمـه   صندوق جنگلها و مستغالت و کارخانجات و 
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خارج شود. اين بخشنامه بيش از هر  
چيز هراس حکومت را از گسـتـرش         
اعتراضات کارگري، آنهـم در مـرکـز        
حساسي چون منطقه ويژه بنـدر امـام     

 نشان ميدهد. 
واقعيت اينست که بعد از تـوافـق   
اتمي، اولويت دولـت روحـانـي جـلـب          
سرمايه هاي داخلي و خارجي اسـت.    
و يک شرط الزم آن تشـديـد ريـاضـت       
اقتصادي همراه با سرکوب و در هـم        
شکستن هر اعتـراض و مـبـارزه اي          
است. از جمله دولت روحاني با اعالم  

مـاهـه خـروج از           ٦ بسته اقتصـادي    
توليد که هدف خـود را حـمـايـت از             
توليد تعريف کرده اسـت، بـه اجـراي          
اين سياست سرعت بخشـيـده اسـت.      
بخشنامه دادگستـري خـوزسـتـان در         
واقع در راستـاي اجـرايـي کـردن ايـن            
سياست هاست. بنا بر اين بخشنامـه   
اعــتــراض کــارگــران بــه ســطــح نــازل          
دستمزدها و قراردادهاي موقت بـرده    
وار و ايستادن در مقـابـل تـعـرضـات        
کارفرمايان مفتخور، از جمله به گـرو  
گرفتن دستمزد کارگران همه و هـمـه       
ــر قــانــونــي" اســت، چــون ايــن                 "غــي
مبارزات ظاهرا "اشتهـاي" سـرمـايـه         
گذاري سرمايه داران را کور ميکنـد.  
خــنــده دار تــر ايــنــکــه بــخــشــنــامــه            
ممنوعـيـت تـجـمـعـات کـارگـري را               
راهي براي جلوگيري از "وقـوع جـرم"        
اعالم ميکند. دليلش نيز به روشـنـي    
اينست که از نظر حکومت آيـت اهللا      
هاي ميلياردر، آنهم در اوضاعي کـه    
اقتصادشان به گل نشـسـتـه اسـت و           
ـيـسـتـشـان           موضوع بر سر هست و ن
است، کشيده شدن دامنه اعتراضات 
کـارگـري بـه اعـتـصـابـات سـراسـري                
ـتـي" اسـت و جـرم               ـي موضوعي "امن

محسوب ميشود. اما چرا مـنـطـقـه        
ويژه بندر امام در اولويت سـرکـوب و     
صدور چنين بخشنـامـه هـايـي قـرار          

 گرفته است؟
پتروشيمي ماهشهر يـک مـرکـز       

کليدي کارگري و وابسته به صـنـعـت      
نفت و يـک کـانـون داغ اعـتـراضـات             
کارگري است. مبارزات کـارگـران در      
پتروشيمي ماهشهر جايگاه مـهـمـي      
در پيشروي هاي جنبش کـارگـري در     

 چند ساله اخير داشته است. 
واقعيت اينـسـت کـه جـمـهـوري           
اسالمي با تکه تکه کردن بخش هاي 
مختلف صنايع نفت و پتروشيمي ها 
و مجتمع هاي بـزرگ کـارگـري چـون         
ايران خودرو و ذوب آهن اصـفـهـان و        
غــيــره و ســپــردن هــر بــخــش آن بــه               
پيمانکاري کوشيد که با حواله کـردن    
ـيـمـانـکـاري         هر بخش از کارگران به پ
شــرايــط بــرده واري از کــار در ايــن               
مجتمع هاي بـزرگ کـارگـري ايـجـاد          
کند و با بستن چنين زنجيري بر پـاي    
کارگران اوضاع را تحت کنترل داشته 
ــلــوي مــبــارزات مــتــحــد           بــاشــد و ج

 کارگري در اين مراکز را سد کند. 
کارگران پتروشيمي بنـدرامـام بـا      
مبارزات چند ساله اخير توانسته انـد  
اين زنجير را به درجه اي پاره کننـد و    
ــهــا در                   ــودن آن ــخــش ب ــا وجــود پ ب
ــلــف بــا            ـيــمــانــي مـخــت شـرکــتــهــاي پ
مبارزات متحدانه خود توانستـه انـد     
به يک نيروي مبارزاتي مهمي تبديـل  
شــونــد. نــمــونــه اش مــبــارزات ايــن            
کارگران با خواست کوتاه شدن دسـت    

 ٤ پيمانکاران از محيط هاي کار در     
ســال قــبــل بــود کــه دولــت نــاگــزيــر             
بخشنامه اي داد که کارگران پيمانـي  
بايد بصورت قرار مستقيم اسـتـخـدام    
شـونــد و عـمــال لــغـو شـرکــت هــاي               

پيماني را اعالم داشت. اگر چه دولت  
روحاني دوباره با تعـرضـي جـديـد آن         
بخشنامه را ملغي کرد و اسـتـخـدام        
مستقيم کارگران پيماني را مـمـنـوع      
اعالم داشـت، ولـي بـازهـم کـارگـران             
ـنـد کـه               توانستند دولـت را وادار کـن
بخشنامه دهد که حـقـوق و مـزايـاي         
کارگر پيماني و رسـمـي بـايـد بـرابـر               
باشد. بخشنامه اي که کـارفـرمـايـان        
تالش کردند زيرش بزننـد و خـود در         
اين مدت به موضوع داغ اعـتـراض       
کارگران پيماني نه تنهـا در مـنـطـقـه          
ـلـکـه در             ويژه اقتصادي  بنـدر امـام ب
بسياري از مراکز کارگري تبديل شد. 

 ۴ چرا که اين مـوضـوع دامـنـه اش           
ـيـمـانـي را در بـر                     ـيـون کـارگـر پ ميل
ميگيرد. در صف جـلـوي مـبـارزات        

ــلــيـون کــارگـر، کــارگــران           ۴ ايـن     مـي
پتروشيمي بندر ماهشهر، اين مـرکـز   
کليدي کارگري قرار دارد و حکومـت  
اسالمي هدف عقب زدن آنـهـا و در           
نتيجه کل کـارگـران را دارد. نـمـونـه             
ديگر از مبارزات درخشـان کـارگـران      
پتروشيمي ماهشهر، مبـارزات آنـهـا      
بــــر ســــر خــــواســــت افــــزايــــش               
دستمزدهاست. سه سال قبل کارگران  
منطقه ويژه بندر امام مشـخـصـا بـا          
برافراشتتن پـرچـم خـواسـت افـزايـش           
دستمزد دو ميليـون و پـانصـد هـزار           
تومان، جنبش براي خواست افزايـش  
دستمزدها را گـامـي مـهـم بـه جـلـو              
ـيـن     بردند و اکنون که بحث بر سر تعـي
ميزان حداقل دسـتـمـزدهـاسـت، يـک         
موضوع اعتراض اين کارگران سطـح  
نـــازل دســـتـــمـــزدهـــايشـــان اســـت،         
ــان بــا صــدور            دادگســتــري خــوزســت

بخشنـامـه مـمـنـوعـيـت تـجـمـع در                 
ـيـشـدسـتـي             منطقه ويژه بنـدر امـام پ
کـــرده اســـت کـــه مـــبـــادا دوبـــاره              
اعتراضات اين کارگران سر بلند کنـد  
و اوضاع از کنتـرلشـان خـارج شـود.         
ـبـش بـراي              خصوصا امسـال کـه جـن
خواست افزايـش دسـتـمـزدهـا ابـعـاد            
ـيـدا کـرده اســت،                  اجـتـمـاعـي تـري پ
ـيــن              ـنـ ــان، چـ ـت ــوزسـ ــري خ ـت دادگسـ
سراسيمه وارد عمل شده و بخشنامـه  
صادر ميکند. اين بخشنامه سر هـا     
را بيش از بيش بطرف مـنـطـقـه ويـژه        
اقتصادي بندرامام  اين مرکز کليدي 
 کارگري و وابسته نفت جلب ميکند.  

صــدور ايــن بــخــشــنــامــه بــطــور        
واقعي يک اعالم جنگ بـه کـارگـران        
اين منـطـقـه و کـل کـارگـران اسـت.                
صدور چنين بخشنامه اي بيش از هر 
چيز بر زمينه اعـتـراضـات کـارگـران          
شـدت خـواهـد داد و هـمـه شـواهــد                 
حکايت از اين دارد که کارگران به آن   

 تن نخواهند داد.
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است جنبه خشن و وحشيانه حمـالت  
ـتـل         داعش که بالتبعيض مـردم را ق
عام ميکند را نپسنـدنـد و يـا حـتـي            
محکوم کنند. يا اسالميت آنرا تاييد  
ـتـا نـوعـي                 نکنند و غيـره. امـا نـهـاي
توجيه و يا مشروعيت سياسي بـراي    
آن قائلند. در عمق قلبشان بنوعي بـا   
داعش سنخيت و هم جهتي احساس 
ميکنند. از جنايت داعش در پاريس 
ـلـکـه        نه فقط دلشان به درد نيامـده، ب
ـنـکـه اروپـايـي هـا طـعـم                مثال  از اي
جــنــايــت و تــرور را در خــيــابــان و                 
رستوران خود ميچشند، حتي دلشان 
ـنـهـا کسـانـي             خنک هم شده باشـد. اي
ـنـد کـه بـراي تـوجـيـه مـوضــع                   هسـت
سياسي خود، يعني خويشـاونـدي بـا      
داعش و اسالم سياسي، چـه بسـا بـه        
مسايل واقعي، نظير برخورد تبعيض 
آميز ميديـا بـه جـنـايـت داعـش در               
ـتـن           خاورميانه و اروپا، و يـا بـل گـرف
جريانات راست و فاشيستي اروپـا از      
ــه                ــه ب ــراي حــمل حــمــالت داعــش ب
ـنـد تـا                 پناهندگـان، تـوسـل مـيـجـوي
ـنـد    بنحوي مساله اصلي را فرعي کن
و اسالم سياسي را از زير تيغ حمله به 

 در ببرند.
کافيست به فيسبوک و مـيـديـاي    
اجتماعي نگاهي بيندازيد تـا سـايـه        
روشن گسترده اي از اينگونه بـرخـورد   
ـيـد.         ها را اينجا و آنجا مشـاهـده کـن
علت اين سايه روشن در اين است کـه  
خويشاوندان سـيـاسـي داعـش خـود            
طيف وسيعي هستند که بـخـصـوص    

ـيـسـم جـهـان               شامل انواع نـاسـيـونـال
سومي و ضد غربي و ضد آمريکايي 
ميشود که بنا به ويژگي هاي سياسي 
ـبـش هـا،          و ايدئولوژيک خود اين جـن
درجه دوري و نزديکي سياسي شان با 
ـفـاوت اسـت. امـا در              داعش نيز مـت
عين حال همه اينها در يـک چـيـز بـا           
داعش وجه اشتـراک دارنـد. در ضـد           
غربگرايي و مشـخـصـا ضـديـت بـا             
آمريکا و اروپاي غربي. آن سنخيـتـي    
که با داعش حس ميکنند و مثال از   
جنايات هولناک آن در پاريس دلشـان  
اگر باز نشود چندان هم بـه درد نـمـي        
آيــد، دقــيــقــا در ايــنــجــاســت. فــکــر           
ـنـوعـي دول         ميکنند در اين حرکت ب
ـتـه و        ـب غربي و بورژوازي غرب (که ال
به درست مـنـشـاء کـلـي جـنـايـت و               
بدبختـي در جـهـان کـنـونـي اسـت)                 
ضرب شصتـي در پـاريـس دريـافـت            

 کرده، پس نوش جانش! 
کل اين طيف عموزاده هـاي دور    
و نزديک داعش دقيقا همان ادعـايـي   
که بورژوازي غرب و دول غربي دارنـد  
را تماما قورت داده اند. بـورژوازي و       
ـنـده     دول غربي خود را صاحب و نمـاي
ـيـت                ـنـد. در ذهـن تمدن غرب مـيـدان
داعشيان و عمـوزاده هـاي سـيـاسـي          
ـلـه بـرقـرار          اش هم عينا همين مـعـاد
است. اما اين فقط جلـوه ديـگـري از         
وارونگي جهان سرمايـه داري اسـت.       
همانطور که در عصر بـورژوازي کـل       
دستاوردهاي کار و فعاليت بشـري و      
مشخصا پرولتاريـا، اعـم از عـلـم و             
تکنولوژي و سـازمـان کـار و غـيـره              

بصورت مايملک و دارايي و سرمـايـه   
بورژواها ظاهر ميشود، همانطور هم 
کل تمدن غرب يـکـبـاره بـه حسـاب            
بــورژوازي و دولــتــهــايــش گــذاشــتــه          
ـقـط عـلـم و                ميشود. حال آنکه نـه ف
ـيـشـرفـت هـاي               تکنولوژي و سـايـر پ
ــلــکــه حــتــي اغــلــب           مــادي غــرب، ب
دستاوردهاي سياسي و فرهـنـگـي آن      
ـتـه تـا            نيز، از حق راي همگـانـي گـرف
ـبـال و غـيـره، دسـت                   موزيـک و فـوت
برقضا اساسا محصول کار و تالش و 
مــبــارزه و مــوجــوديــت اجــتــمــاعــي         
پرولتارياست. پرولتاريايي که حقيقتا  
غربي و شرقي ندارد بلکه در دو قـرن      
گذشته در غرب و تـمـام جـهـان کـار            
ـيـد کـرده و             کرده و ارزش اضافـه تـول
عمارت فعلي تمدن بشري را سـنـگ       
روي سنگ گذاشته و باال آورده است. 
ــع                  ــوضــ ــش از مــ ــه داعــ ــملــ حــ
نـاسـيــونـالــيـســمـي شـرق گـرايــانـه و               
جهانسومي  با زهر جنايات اسالمي 
نه فقط به پاريس و مـردمـش کـه بـه         
ـتـاريـايـي       کل اين تمدن بشري  و پـرول
ـنـرا در جـنـايـات                 است. کسي کـه اي
پاريس  نبيند به ناگزيـر يـا در کـنـار           
داعش و عمو زاده هـايـش و يـا در              
کنار بورژوازي غرب و دولت هـايـش     
قرار ميگرد. اما اکثريت عظيم مردم 
جهان ميکـوشـنـد خـارج از ايـن دو              
ـنـد کـه ايـن           قطبي قرار گيرند. ميدان
سياه و سفيد کردن، اين شرق و غـرب  
کردن واقعي نيست. آنها تعبير سـاده     
تر و در عـيـن حـال واقـعـي تـري از                   
اوضاع دارند. ميفهـمـنـد کـه چـيـزي            
عظيم و انساني و جهانشمول در ايـن    
ميان در خـطـر اسـت. بـراي هـمـيـن                 
بعنوان مثال هـمـزمـان از جـنـايـات             

داعش و اسالم سياسي به خشم آمـده  
ـنـد کـه بـه                   ـب اند در عـيـن حـال مـراق
جريانات راسيستي در اروپـا مـيـدان        

 ندهند. 

در ميان طـيـف عـمـوزاده هـاي            
سياسي داعش بايد به چـپـهـاي ضـد       
امپرياليست و ضد آمريکايي بـطـور     
کلي، و بويژه نوع ايـرانـي اش تـوجـه           
کرد. اينها را بايد از موضعي انساني 
و کارگري افشاء کرد. چرا که اينها به  
نــام مــارکــس و لــنــيــن و "تــحــلــيــل              
طبقاتي" به چشم رهگذران خاک مـي   
پاشند. اينها کساني هستند که مثال 
براي عکس العمـل مـردم تـهـران در           
شمع روشن کردن و گل گـذاشـتـن در        
برابر سفارت فرانسه در همبستگي با 
مردم فرانسه بعنـوان حـرکـتـي خـرده          
ـنـد. از                ـيـف مـيـکـن بورژوايي پيف پ
ـيـش از                 طـرف ديــگـر تــالش هـاي ب
بيست سال حزب کمونيست کارگـري  
و شخصيت هايش در مقابله قاطع با 
اسالم سياسي در اروپا را، از مـبـارزه     
با حجاب کودک گرفته تا مـقـابلـه بـا       
کمک دولت هاي اروپايي به مسـاجـد     
و امام جمعه ها، از مـبـارزه جـانـانـه          
ـنـاهـنـدگـي در سـراسـر               براي حقوق پ
ـيـان در             جهان تا تالش بـراي آزادي ب
ـيـه دادگـاه هـاي              آلمان تا مبـارزه عـل
شريعه در کانادا و انگليس و غيـره و    
غيره را بي شرمانه در رديف پکيداي 

 راسيست آلماني قرار ميدهند. 
اين جنبش رو به زوال را ما البته 
از قديم مي شناسيم. از همان انقالب  
پنجاه و هفت وقتي خميني و اسـالم      
ـقـالب و بـه                     ـيـه آن ان سياسي بـر عـل
حمايت غرب سـر بـرمـي آورد، ايـن             
ـيـسـتـي خـواهـان                چپ ضـد امـپـريـال

ــاد زدن                   ــالل" و مشــغــول ب ـتــق "اسـ
"بورژوازي ملي و مترقي" بود. چيزي    
که عمال در هيات جمهوري اسالمي 
و مشخصا دولت بازرگان بـه قـدرت       
رسيد. همانوقت ما اين جريـان را از       
لحاظ نظري افشـاء کـرديـم و نشـان             
داديم که ضد امپرياليسم آنهـا هـيـچ      
ربطي به مارکسيسم و مبارزه کـارگـر   
ـنـهـا     عليه سرمايه داري ندارد، بلکه ت
پرده ساتر ناسيوناليسم جهان سومـي  
ــپ                    ــن چــ ــت. ايــ ــرات اســ حضــ
ضدامپرياليستي در واقع جناح چـپ    
آن جنبش ملي اسالمي بود کـه زيـر       
علم خميني يعني پدر جنبش اسـالم    
سياسي رفت. اين چـپـي بـود کـه بـه             
وقت خودش قرآن را از روي طـاقـچـه      
برداشته بود و جايش کاپيتال گذاشته 
بود. تعجبي ندارد که بقاياي آن چـپ     
امروز در بحبوحه جنايات وحشتنـاک  
ـقـاتـي" اش از            پاريس در "تحليل طـب
داعش، نهايتا بر عليه مردم تهـران و    
ـيـرون                 ـيـسـت کـارگـري ب حزب کـمـون
ميايد. ايـن خـويشـاونـدي سـيـاسـي               
ـبـش مـلـي               قديمي با خميـنـي و جـن
اســـالمـــي، آن نـــاســـيـــونـــالـــيـــســـم        
جهانسومي و ضد غـربـي اسـت کـه           
امروز در صف عموزاده هاي سياسي 

 داعش سر برمي آورد. 
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ـيـمـاي روسـي            با سرنگوني يـک هـواپ
توسط جنگنده هاي تـرکـيـه، فضـاي       
ـيـروهـاي     تنش و خطر درگيري ميان ن
ـتـه                 جنگنـده دو کشـور افـزايـش يـاف
است. در حاليکه في الحـال جـنـگـي        
گســتــرده در مــنــطــقــه جــريــان دارد           
نگراني از گسترش آن بـه کشـورهـاي      
هــمــجــوار در مــيــان مــردم کــامــال           
احساس ميشود. آشکارا بلوک بنـدي   
هاي نظامي جهاني اي دارد در بـرابـر   
يکديگر شکل ميگيرد. وزيـر امـور        
ـقـام        ـت خارجه روسيه ميگويد قصـد ان

گيري و جنگ با ترکيه را ندارد. امـا     
در هــمــان حــال خــبــر مــيــرســد کــه             
هواپيماهاي روسيه چندين کـامـيـون      
کمکهاي انساني مربوط به ترکيـه را    
در مــرز ســوريــه بــمــبــاران کــرده و               
رانندگان و سرنشينان انها همه کشته 
شده اند. اين اوضاع نشان ميدهد کـه   
اوضاع بسيار مخاطره آميـز اسـت و       
تنش جدي تـر و گسـتـرده تـري دارد             
شکل ميگيرد که بـه سـادگـي قـابـل          
کنترل نيست و هر آن متيواند به يـک    
رودررويي نظامي تمام عيـار مـنـجـر       

ـيـمـاي روسـي            .شود سرنگونـي هـواپ
توسط ترکيه در واقع اولين درگـيـري     

نظامي ترکيه و روسيه در اين منطقـه  
نيست. در واقع طي چند سال گذشتـه  
در سوريـه جـنـگـي جـريـان دارد کـه                
روسيه و جمهوري اسـالمـي و بشـار          
اسد و حزب اهللا لبنان در يـک طـرف       
قرار دارند، و تـرکـيـه و عـربسـتـان و             
آمريکا و برخي کشـورهـاي اروپـايـي       
در کنار مشتي جـريـانـات اسـالمـي          
مـرتـجــع ديـگــر در طــرف ديـگــرش             
هستند و عمال نيروهايي در سـوريـه       
ـتـي بـا يـکـديـگـر                 ـيـاب دارند به طور ن
ـنـي شـدن جـنـگ                  مينجنـگـنـد. عـل
روسيه و تـرکـيـه فـازي تـازه در ايـن                 
ــدي آن                  ــع ــي اســت. فــاز ب رودرروي

ميتواند دخالت مستقيم تر نـاتـو در       
ـنـان          اين جنگ باشد. عليرغـم اطـمـي
ـتـهـاي درگـيـر در             خاطرهايي که دول
مــورد عــدم درگــيــريــهــاي گســتــرده         
ميدهـنـد امـا بـا شـنـاخـتـي کـه از                    
ــود دارد و                  ــر وج ـي ــاي درگـ ــروه ــي ن
سياستهاي غيـر مسـئـوالنـه و ضـد            
انساني که هم روسيه و هم پيمانـانـش   
ايجاد کرده اند و هم جنـاح تـرکـيـه و         
ناتو، نبايد نسبت به خطر جـنـگـهـاي     
ـنـهـا      گسترده تر خوش خيال باشيم. اي
ـتـهـاي           دولتهايي هستند کـه در رقـاي
منطـقـه اي خـويـش هـر کـثـافـت و                   
ارتجاع و جنايتي را پرورش داده انـد.  
اگر امروز ما شاهد عـروج تـوحشـي        
نظير داعش و القـاعـده و جـمـهـوري          
ـقـا         ـي ـيـم، دق اسالمي در منطقه هست

ـتـهـا و                نتيجه مستقيـم هـمـيـن رقـاي
ـيـات             سياستهاست. با هـمـيـن تـجـرب
ـنـد    مردم دنيا به چشم خويش مي بين
ـتـهـاي             که بايد خودرا از شـر ايـن دول
مــرتــجــع و ضــد انســانــي و طــبــقــه            
ـنـد. بـراي           مفتخور حاکم خالص کـن
دست يابي به زندگي اي انسـانـي راه         

 .ديگري نيست
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هاي اجتماعـي کـارگـران و اعـتـبـارات و وامـهـاي                   
بانکي و حتي دکلهاي چند هزار تني حفـاري نـفـتـي       
جزئي از عملـکـرد هـر روزه  شـرکـتـهـا و فـعـالـيـن                        

و آيـت اهللا هـا و              اقتصادي و باندهـاي حـکـومـتـي       
آقازاده ها و ايادي آنهاست، فسـاد اسـاس اقـتـصـاد          
است! همانطور که در جـمـهـوري اسـالمـي آزادي و               
آزادگي و رفع تبعيض بين زن و مرد و حـقـوق بـرابـر       
شهروندان مستقل از مذهب و عـقـيـده و جـنـسـيـت              
آنها با ماهيت اسـالمـي نـظـام در تـنـاقـض اسـت،                   
فسـاد زدائــي نــيــز بــا نــفـس مــوجـوديــت سـيــســتــم                  

اقتصادي حاضر متناقض است. جمهوري اسـالمـي      
بدون اختالس و دزديهاي هزاران ميليـاردي و رانـت       
خواري و بازار قاچاق و سـودآوري هـاي نـجـومـي از            
تفاوت نـرخ ارز و کـنـتـرل بـنـادر و فـرودگـاهـهـا و                         
واردات و صادرات از جانب بـانـدهـاي مـافـيـائـي و            
فعال مايشائي سپاه و بـيـت رهـبـري و ديـگـر دارو                 
دسته هاي حکومتي، حتي يـک روز هـم نـمـيـتـوانـد              

 دوام بياورد. 
مالخور کردن امـوال مـردم و مـفـتـخـوري آبـاء                
اجدادي آخوندها و بقول مردم عراق تجار ديـن، يـک     
خصيصه هميشگي صنعـت مـذهـب در ايـران بـوده              
است. با سرنگوني جمهـوري اسـالمـي، ايـن بسـاط             

 سنتي چپاول مذهبي نيز برچيده خواهد شد.   
    ١٥ نوامبر  ٢٥ 

در اين دوره  جهتگيري سياسي و عمومي حزب  بر سـه فـاکـتـور         
 مبتني است:

 

شرايط  سياسي و اقتصادي دوره  پسا توافق هسـتـه اي در        -الف
ـتـظـارات        ايران. (تشديد بحران حکومتي/ باال رفتن توقعات و ان
مردم و ناتواني حکومت از برآورده کـردن آنـهـا/ بـرجسـتـه شـدن               
جنبش کارگري/ تضعيف موقعيت جمهوري اسالمي در جنبش  
ـتـظـارت                      ـتـن تـوقـعـات و ان اسالم سياسي و در منطقه/ بـاال رف
ـيـشـتـر                          مردم/ مساعد شـدن شـرايـط سـيـاسـي بـراي تـعـرض ب
ـفـاده از                    جنبشهاي اعتراضي و گسترش ايـن تـعـرضـات بـا اسـت

 مدياي اجتماعي/  و ...) 
 

سر بلند کردن يک گرايش و جنبش اجتماعي سکـوالريسـتـي     -ب
و مدرن در منطقه عليه نيروها و دولتهاي مذهبي و قومي، و در     
دفاع از مدنيت و جامعه مدني در تقابل با نيـروهـاي اسـالمـي و         

 قومي عشيرتي و دولتها و جوامع موزائيکي نوع نظم نويني   
 

گسترش گرايش و پارادايم و گفتمان و حرکت اجتماعي ضـد    -ج
 کاپيتاليستي در غرب 

 

اين شرايط در سه سطح ايران، منطقه و جهان سياستهاي عملي و 
اقدامات ويژه اي را در دستور حزب ميگذارد که بايد در طرحها و 
نقشه عملهاي اين دوره حزب تعريف بشود و در دسـتـور رهـبـري           
قرار بگيرد. يک ضرورت ديگر براي تقويت و گسـتـرش حـزب، از         
جمله بمنظور پاسخگوئي به ضروريات فوق، مدرن و کارآمد و بـه    

 روز شدن سازمان و ساختار و مناسبات درون حزبي است. 

بر مبناي اين جهتگيري عمومي رئوس اولويتهاي حـزب در ايـن       
 دوره عبارتست از: 

 

روشن و متعين کردن دخالت روزمره حزب در مبارزه طبقاتي  -۱ 
و قرار دادن نظريه حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسي بر متـن  
مبارزه طبقاتي. تعيين موضوعات و عرصه هـا و جـبـهـه هـاي               
ـقـشـه عـمـلـهـاي مـعـيـن بـراي                            اصلي نبرد طبقاتي در ايـران و ن

 دخالتگري در هر يک از اين عرصه ها 
 

تعيين خط و محورهاي تبليغات سياسي حزب رو بـجـامـعـه      -۲ 
 ايران و جامعه جهاني با توجه به شرايط بعد از توافق هسته اي  

 

تعيين عرصه ها و سوژه هاي محوري مـبـارزه در ايـران کـه              -۳ 
قابليت تبديل شدن به يک حرکت اجتماعـي را داراسـت و تـالش            

 براي شکل دادن به حرکت هاي اعتراضي وسيع حول آنها 
 

ـقـه کـارگـر بـه            -۴  تالش براي ابراز وجود اجتماعي و سياسي طـب
شکلي برجسته تر و گسترده تر از   طريق استفاده فعال از مـديـاي   
اجتماعي در امر سازماندهي. تقويت مکانيسم ها و شيـوه هـاي      
مدرن مبارزه در جنبش کارگري، فراخواندن و بسيج خانواده هـاي    
ـبـش        کارگران در مبارزات، برجسته و مطرح کردن چهره هـاي جـن
کارگري، تالش براي اتحاد و نزدکي عملي هر چه بيشتر نهادها و   
تشکلهاي موجود کارگري، دفاع فعال از کارگران زنداني و شـکـل   

 دادن به يک جنبش بين المللي براي آزادي آنان و ...  
 

نقد ماکسيماليستي مذهب. تداعي شدن چهره حزب بعـنـوان     -۵ 
يک نيروي ضد مذهبي. تعين بخشيدن به جنبـش ضـد مـذهـبـي           

 جاري در ايران. 
 

برخورد فعال به تحوالت منطقه و تالش بـراي تشـکـيـل يـک           -۶ 
 قطب و جبهه فعال چپ و سکوالر در برابر نيروهاي اسالمي 

 

حضور و دخالتگري فعال در مباحث و گفتمانهاي چپ و آنتي  -۷ 
ـبـعـيـضـات       کاپيتاليستي در سطح جهاني (عليه رياضت کشي، ت
فاحش طبقاتي و فاصله عظيم بين فقر و ثروت، نابـودي مـحـيـط       

 زيست، و ...)  

 

ـنـاي                    -۸  باز تعريف فعاليت مبـارزاتـي در خـارج کشـور بـر مـب
ـيـک اجـتـمـاعـي و ايـجـاد                سياست دخالتگري در شبکه هاي پرات

 ارتباط با چپ اجتماعي (فعالين و نهادهاي چپ) در خارج  
 

نقد فعال نظرات و سياستهاي ناسيوناليـسـم قـومـي (کـرد و              -۹ 
اسالمي ها، و نيروهاي -عرب و بويژه   ناسيوناليسم آذري)، ملي 

 راست پرو دول غربي
  

مدرن و به روز کردن سازمان حزب. مدرن و موثر و کارآمـد    -۱۰ 
کردن مناسبات و روابط و اجرائيات حزبي از سطح هيات اجرائـي  

 و رهبري تا کميته ها و کل بدنه حزب. 

 

استفاده فعال از مدياي اجتماعي در فعاليتهاي مـبـارزاتـي       -۱۱ 
 در خارج و داخل کشور و در روابط و فعل و انفعاالت درون حزبي 

 

تعيين و عملي کردن راهها و پروژه هاي ميان مدت و دراز      -۱۲ 
 مدت براي تامين مالي حزب 
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۵ از صفحه   

 

نوامبر روز جهاني منع خشونت بر عليه زنان ميباشد ٢٥   
در جمهوري دومينيکن ،سه خواهر به خاطر فعاليت هاي  ١٩٦٠ نوامبر  ٢٥ در 

سياسي خود عليه رئيس جمهور تريجيلو ، به دست ارتش اسير، و مورد شکنجه 
سال بعد ، روز مرگ ٢٠ و آزار و اذيت و تجاوز قرار گرفته و کشته شدند. بيش از 

  آنها به صورت سمبل مقاومت در برابر خشونت برعليه زنان درآمد.


