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 2 ۱۳۹۴ تير ۱۸ انترناسيونال 

هـرچـنـد در سـالـهـاي             : انترناسـيـونـال   
گذشته اصطالح اسـالم سـيـاسـي در           
ـلـي يـا                   ـه هـاي بـيـن الـمـل خيلي رسان
احزاب و سازمان هاي سياسي مطرح 

دولتهـا و     شده است اما همچنان اکثر
تالش ميکننـد از عـبـارت         رسانه ها

اسالم سياسي امتناع کننـد و افـراط       
ـه      گرايي اسالمي و يا عباراتي مشـاب
اين بکار ميبرند. دليلش چيست؟ چه  
تفاوتي ميان ايـن دو عـبـارت وجـود           

  دارد؟
اصطـالحـاتـي مـانـنـد          حميد تقوائي: 

افراط گـرائـي يـا فـانـدامـنـتـالـيـسـم                  
اسالمي انتخابي سياسي اسـت. ايـن      
ـه              نوع اسم گذاريـهـا حسـاب بـخـش ب
اصطالح غير فاندامنتاليست نيروهـا  
و دولتهاي اسالمي نظـيـر حـکـومـت        
ترکيه و افغانستـان و کـال نـيـروهـاي            
اسالمي پروغرب يا غيرمتخاصم بـا    
غرب را از تـروريسـم اسـالمـي جـدا              
ميکند. هدف از اين تطهير بـخـشـي       

جنبش اسالم سياسي بکار گرفـتـن   از 
آنها در سياستهاي منطقه اي آمريکـا  
و دولــتــهــاي غــربــي بــخــصــوص در           
خاورميانه به هم ريخته اسـت. ارزش       
ـه افـراطـي            استفاده ديگر اين رجـوع ب
گري اينست که نيروهاي اسـالمـي را     
بر مبناي اصول عقيدتي و تفـسـيـر و      
تعبيرشان از  اسالم توضيح ميدهد و   

يـک  آنـهـا.      نه نقش و اهداف سيـاسـي     
 -فايده و کاربرد اين تبيين عقيـدتـي     

ـه هـا و دول غـربـي از                 مکتبي رسـان
ـقـش و        تروريسم اسالمي اينست که ن
جايگاه سيـاسـي اسـالمـيـسـم را کـه              
نتيجه مستقيم سياستهاي هـژمـونـي    
طلبانه بورژوازي غـرب و مشـخـصـا         
ـه       طبقه حاکمه آمريکا ابتدا در مـقـابل
با نفوذ شوروي و سپس براي تـثـبـيـت     
موقعيتش در دنياي پسا جنگ سـرد    
ـه      بود را از نظر پنهان ميکند و مسـال
را بــه اصــول عــقــيــدتــي نــيــروهــاي             
اسالمي و درجه غلظت و رقت عقايد 
آنها و تعبير و تفسـيـرشـان از قـرآن و           
شريعه  نسبت ميدهد. به ايـن طـريـق        
ميتوان تعبير افراطـيـون از اسـالم را          
واقعي و اصيل ندانست و در مـقـابـل      
ـه       زير بغل اسالم "معتدل" را گرفت و ب
آن مـيـدان داد. اوبـامـا و مـقـامـات                 

دولت او حـتـي از کـاربـرد تـروريسـم               
اسالمي و فاندامنتالـيـسـم اسـالمـي        
احتراز ميکنند و نـيـروهـائـي نـظـيـر              
داعش و القاعده و بوکوحرام را صرفـا  
تروريست خطاب ميکنند. معتقـدنـد   
اينها اسالمي نيستند بلـکـه مـذهـب       
اسالم را مصادره و يا "هايجک" کـرده      
اند! دولت آمريکا هم تفسير و تعـبـيـر     
خودش را از اسالم دارد. تعبـيـري کـه       
دل اسالمـي هـاي مـتـحـد غـرب را               

 نيازارد!  
تــروريســم اســالمــي يــک پــديــده        
ـلـکـه يـک                  فکري مکـتـبـي نـيـسـت ب
جنبش سياسي است. اسـالم بـعـنـوان        

عقيدتي هميـشـه    -يک سيستم فکري
فوق ارتجاعي و ضد زن و ضد کافر و   
ضد همجنس گرا و ضـد مـدنـيـت و           
مدرنيسم بـوده اسـت امـا هـيـچـگـاه              
مانند چهار دهه اخير چنين موقعيـت  
و نقشي در سياست جهـانـي نـداشـتـه        
است. سيد قطب و اخوان المسـلـمـيـن      
پرچم اسالم را در نيمه قرن بيـسـتـم در      
اعتراض به "غربگرائي" دولـت مصـر       
ــاي                 ــهــا در کشــوره ــت ــگــر دول و دي
اسالمزده بلند کـردنـد امـا حـتـي در            
محدوده کشور خود نقشي حاشيه اي   
و بي تاثير داشتند. خمينـي در ايـران        
ـه                  يک نمونه اسـت کـه بـا اعـتـراض ب
اصالحات ارضي نامش مـطـرح شـد      

ـقـالب        حـتـي در        ۵۷ اما تا مقطع ان
ميان نيروهاي مـذهـبـي اپـوزيسـيـون         
شاه نقش و جايگاه چنـدانـي نـداشـت.       
نيروهاي اسـالمـي در اواخـر جـنـگ              

در    -سرد و در رقـابـت بـا شـوروي                 
افغانستان کـه تـحـت سـلـطـه ارتـش                
شوروي بـود و در ايـران کـه از نـظـر                    

ممـکـن    ۵۷ دولتهاي غربي با انقالب 
ـه اردوگـاه شـوروي بـپـيـونــدد                  -بـود ب

ـه       بوسيله دول آمريکا و متحديـنـش ب
ـقـاعـده             جلو رانده شدند. طـالـبـان و ال
ـقـيـم  سـيـاسـتـهـاي ضـد                    ثمره مسـت
کمونيستي کمپ غرب و دسـت سـاز        
پنتاگون بودند و اين واقـعـيـتـي اسـت        
کــه امــروز ديــگــر خــود مــقــامــات             
آمريکائي نظير هيالري کلينـتـون در     
ـه آن                    کتاب "گـزيـنـشـهـاي سـخـت" ب

ـلـنـد           اعتراف ميکنند.     ازيـنـرو سـر ب
کردن نيروها و دولتهاي اسـالمـي در       

چند دهه اخير را بايد ناشي از نيـازهـا   
و ضروريات سياسي بورژوازي جهاني 
دانست. جايگاه امروز اسالم سياسـي   
 محصول استراتژي ضد کمـونـيـسـتـي       

کمپ غـرب در دهـه         دولت آمريکا و 
ــســم و                     ــي ــوش ــود، و ب هشــتــاد و ن
ـه دولـت         ميليتاريسم هژموني طـلـبـان
آمريکـا و کـمـپ غـرب در دو دهـه                  

 اخيراست.  
از ســوي ديــگــر از نــقــطــه نــظــر             
ــورژوازي               ــال ب ــورژوازي عــرب و ک ب
کشورهاي اسالمزده، اسالم سـيـاسـي    
اهرمي براي سهم خواهي بـيـشـتـر در       
اقتصاد و سـيـاسـت جـهـانـي اسـت.                
مشــخــصــا بــا شــکــســت و تــجــزيــه           
امپراتوري عثماني در جنگ جـهـانـي    
اول و بدنبـال آن بـويـژه ايـجـاد کشـور               
ـه بـورژوازي غـرب و               اسرائيل بـوسـيل
آواره کردن ميليونها فلسطيني پس از 
جنگ جهاني دوم، کشورهاي عـربـي     
و اسالمزده  بيش از پيش به حـاشـيـه      

و سياست جهاني رانـده شـده        اقتصاد
   اند.

در دوره جنگ سـرد ايـن سـهـم             
ـه              خواهي و قطـب بـنـدي حـول مسـال
فلسطين بروز پيدا ميکرد و عـمـدتـا        
بوسيله ناسيوناليسم عربي و بعثيـسـم   
و ناصريسم و کال نيروها و دولـتـهـاي      
متعلق يا متمايل به کمپ شوروي در   
خاورميانه نمايندگي ميشد. بـعـد از        
فروپـاشـي شـوروي هـمـان نـيـروهـاي               
اسالمي که بوسيله غرب در مقابله با 
شوروي بکار گرفته شده بودند به اهـرم  
و نـــيـــروي اصـــلـــي "دادخـــواهـــي"             
فلسطيني ها از دولـتـهـاي غـربـي و              
اهـــرم ســـهـــم خـــواهـــي بـــورژوازي            
کشورهاي اسالمزده تـبـديـل شـدنـد.          
جنبش اسالم سياسي امروز نتيجـه و    
ادامه تعرض اسالميون تحت حمايت 
دولت آمريکا و متحدين غـربـي اش       
بــه شــوروي در دهــه هشــتــاد اســت.            
جنبشي که قرار بود تحت حمايتـهـاي   
پنتاگون و سي آي ا و ناتـو شـوروي را       
از ميدان بدر کند، بـعـد از شـکـسـت          
شوروي به خانه نرفت. بلکه در دنـيـاي    
بهم ريخته بعد از جـنـگ سـرد خـود             
بعنوان مدعي قدرت سر بلنـد کـرد و       

غربي قرار گرفت. بـا   در برابر نيروهاي 

فــروپــاشــي شــوروي هــمــانــطــور کــه           
منصور حـکـمـت در نـوشـتـه طـلـوع               
خونين نـظـم نـويـن جـهـانـي در سـال                 

پيش بيني کـرده بـود، کـمـپ          ۱۹۹۱ 
غرب هم علت وجودي و موقعـيـت و     
هژموني خود را از دست داد و ازينـرو  

بـراي سـهـم خـواهـي سـنـتـي                  زمينـه 
بورژوازي عـرب، ايـن بـار از طـريـق                

اسالمي، در منطقه بيش از   نيروهاي 
پــيــش فــراهــم شــد. از ســوي ديــگــر              

ـفـتـح و         -ناسيوناليسم چپ عـرب       ال
جنـبـش ژرژ حـبـش و نـاصـريسـم و                  

نـيـز بـا فـروپـاشـي قـطـب                  -بعثيسم 
شوروي موقـعـيـت خـود را از دسـت              
ـلـنـد کـردن              دادند و ميدان  بـراي سـرب
اسالميون بيش از پيش بـاز و آمـاده          

 شد.
جنبش اسـالم سـيـاسـي امـروز              

ـه عـراق      ۱۱ بدنبال  سپتامبر و حمله ب
و ورشکستگي بوشيسسم و هژمونـي  
طلبي ميليتاريستي غرب شاخـه هـا     
و گرايشات متعددي پيدا کـرده اسـت     
اما از نظر سياسي وجه مشترک هـمـه   
اين نيروها همچنان سهـم خـواهـي از        
بورژوازي جهاني بـا ادعـاي بـرپـائـي            

 دولت و جامعه اسالمي است.  
 

پـيـدايـش داعـش چـه            انترناسـيـونـال:    
تغييراتي در جنبش اسالمي سياسـي  
بوجود آورده است؟ هم از منظر بيـرون  
ــن                   ايــن جــنــبــش و هــم در درون اي

  جنبش؟
ـلـنـد               حميد تقوائي:  به نـظـر مـن سـرب

کردن داعش سرآغاز دور تـازه اي در        
جنبش اسالم سياسي است. جـنـبـش       
ـقـدرت رسـيـدن                  اسالم سـيـاسـي بـا ب
ــبــان در                 خــمــيــنــي در ايــران و طــال
افــغــانســتــان در هــيــات يــک پــديــده           
حکومتي ابراز وجود کرد ولي بعـد از    
ـه             ـه ب يازده سپتامبر و بدنبـال آن حـمل
افغانستان و عراق نيروهاي اسـالمـي     
نظير القاعده و دارو دسته هاي شيـعـه   
و سني در عراق بجلو رانده شدنـد. در     
اين دوره اسالم سياسي اساسا بعـنـوان   
يک نيروي تروريستي ضد آمريکائـي،  
و نه يک حکومت و سيستم حکومتي 
 در يک جغرافياي معين، سربلند کرد.

پس از فروپاشـي شـوروي کـمـپ         
غرب به يک دشمن تازه براي تـثـبـيـت       
هژموني خودش در دنياي پسا جنـگ  
سرد، به يـک "مـحـور شـر" اسـالمـي               
بــجــاي "امــپــراتــوري شــر" روســي،              
نيازمنـد بـود و نـيـروهـاي اسـالمـي                
ـقـش          بهترين کانديد براي ايفـاي ايـن ن
بودند. اسالم سياسي در اين ظـرفـيـت     
ــروي                   ــي ــک ن ــوان ي ــن ــع اســاســا نــه ب
حکومتي، بلکه دشمن وحشي اي کـه  
هدفي بجز ضربه زدن به کمپ غرب و   
منافع کشورهاي غربي ندارد قلـمـداد   
و معرفي مـيـشـد و نـيـروئـي مـثـل                 
القاعده بـا عـمـلـيـاتـي نـظـيـر يـازده                   
ـه هـاي        سپتامبر و حمله به سفارتـخـان
آمريکا در کشورهاي مختلف و بمـب  
گذاري در پايتختهاي اروپائي و غـيـره   
کامال با اين  تصوير خوانائي داشـت.  
ـقـاعـده        محور استراتژي و تبليغـات ال
ـه بـرپـائـي               ضديت با آمريکا بـود و ن

اسالمي. القاعده هيـچـگـاه     حکومت 
بن الدن    داعيه قدرت نداشت و اسامه

تا روزي که کشته شـد حـتـي يـک ده             
 تحت حاکميت خود نداشت.  

ـه گـل نشـسـتـن                اين شرايط بـا ب
ماشين جنگي آمـريـکـا در عـراق و             
افغانستان و نافرجـامـي بـوشـيـسـم و           
ـه                    کال  اسـتـراتـژي هـژمـونـي طـلـبـان

کـه خـود بـازتـاب            -ميليتاريسـتـي     
و بـن       ۲۰۰۸ سقوط وال استريت در     

بست و بي اعتباري فـريـدمـنـيـسـم و         
کامال تـغـيـيـر        -نئوکنسرواتيسم بود

کرد. ناکامي بـوشـيـسـم و هـژمـونـي             
طلبي آمريکا بويژه در خاورميانه کـه    
در اثر حمالت و دخالت نظامي غرب 
کامال به هم ريخته بود موجب شد تـا  
يک نوع بي آلـتـرنـاتـيـوي سـيـاسـي و               
خالء قدرت در منطقه ايجـاد بشـود.     
يک نوع "فضاي بـاز" سـيـاسـي بـراي              
بورژوازي منطقه بوجود آمد و احـزاب  
و جنبشـهـا و نـيـروهـاي سـيـاسـي و                 

حتي آنان که جزو متـحـديـن     -دولتها 
سنتي غرب مـحـسـوب مـيـشـدنـد،            
شرايط را براي داعيه هاي قدر قدرتـي  
در منطقه فراهم ديدند. بلوک بنـديـهـا     
و يارگيريهاي سياسي تازه اي بين اين 
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ـبــل از شــروع                 دوســت دارم قـ
صحبتهايم خاطره اي را بـا شـمـا در          
ميان بگذارم. به هر حـال تـاريـخ ايـن          
طور شکل گرفت که بخشى از دوران   
پاياني زندگي منـصـور حـکـمـت در          
ـنـکـه        منزل ما گذشت. اما قبل از اي
برود در گفتگويي تلخ به من گفت که 
"علي من اينجا نمي ميرم. به تو ايـن   
قول را ميدهم. اينجا اين اتفاق نـمـي      
افتد." من در آن زمـان زيـاد بـه ايـن             
ـقـط تـعـجـب                مساله فکـر نـکـردم، ف
کردم، عصباني شدم. چرا؟ در شوخي 
هاي دوستانه گاهي با تندي و بعـضـا   
ـتـم کـه ايـن چـه              با عصبانيت ميگـف
حرفي است ميزني؟ اما زمـانـي کـه        
رفت، بعد از اينکه اتـاقـي کـه در آن          
اقامت داشت خالي شد، فهميـدم کـه     
چه اتفافي افتاده است و مـنـظـورش        
چه بوده است. تازه فهـمـيـدم کـه چـرا           
من ديگر براحتي نميتوانم به آن اتـاق    
بروم. فهميدم که چرا ميگفت اگر من  
اينجا بميرم تو ديگر نميتواني در اين 
منزل زندگي کني. و وقتيکه مـن آن       
اتاق را خالي کـردم هـمـه چـيـزش را            
ـقـات اتـاق را          خالي کردم. تمام متعـل
خالي کردم. بعد از آن ديـگـر کـمـتـر             
ـيـدا           قدرت و يا بهتر بگويـم جـرئـت پ
ميکردم که بـه آن اتـاق پـا بـگـذارم.              
تصوير اتاق ديگر برايـم عـوض شـده        
ـبـود کـه سـاکـن                بود. ديگر دخـتـرم ن
قبلي آن اتاق بود. که ميز تحصليـش   
را در گوشه اي داشت و تخت خوابش 
را در گــوشــه اي ديــگــر. خــاطــره و               
تصوير ديگري حاکم بر فضـاي اتـاق       
بود. تخت بيمارستان بود. مـنـصـور        
حکمت بود در دوران پاياني زندگي و 
در جدال با سرطان. و بعد اين نـکـتـه       
کــه يــک خــالء، يــک کــمــبــود، يــک              
گمشده، يک حفره آنجا وجود دارد. و      
امروز هر وقت کـه بـه يـاد مـنـصـور             
حکمت مي افتم به آن اتاق ميروم. به  
آن فضا مـيـروم. بـه دور و بـر نـگـاه                  
ميکنم. گويي چيزي را گم کـرده اي،     
گــم شــده اي کــه ديــگــر پــيــدايــش               
نميـکـنـي. مـيـدانـي کـجـاسـت امـا                  
ـيـشـتـر       پيدايش نمي کني. هر چقدر ب
 ميگردي گويي کمتر موفق ميشوي. 
اما منصور حـکـمـت کـه بـود؟            
زمانيکه به اين تـم فـکـر مـيـکـردم،             

احساس ميکردم که بايد ازش فاصله 
بگيرم تا بتوانم بگويم نـادر کـه بـود.          
براي اينکه هر چه نزديک تر ميشويـد  
ابعاد کوچـک تـري از يـک واقـعـيـت               
ـقـط بـايـد                ـيـد. و ف ـن بزرگتر را مي بي
فاصله بگيريد تا بتوانيد تمام بعـد را    
ببينيد. بايد برويد عقب تر تا امکـان   
ـيـد.         ـن ـي ـب پيدا بکنيد همه تصوير را ب
راجع به آن فکر کنيد. بخوانيدش. بـه    
تاريخ برگـرديـد. بـه ايـن مـجـمـوعـه                
برگرديد تا بتوانيد حق مطلـب را ادا      
کنيد. تا بتوانيد بگوئيد که نـادر کـه        
بود؟ و اين سئوال را بـايـد بـه تـاريـخ            
جواب دهيد که منصور حکمـت کـه     

 بود؟
منصور حکمت رفيقي نبـود کـه     
با هم شوخي ميکرديم. در جلساتـش   
شرکت ميکرديم. به سخنراني هايش  
گوش ميکرديـم و بـه هـيـجـان مـي               
آمديم. منصور حکمت بيشتر از هـر     
چيز و يا قبل از هر چيـز زمـانـي کـه         
تاريخ به او نگاه ميکند، به تالشـش،  
به تاثيرش، به ثمره تالشهايـش نـگـاه      
ميکند، اين تاريخ چيز ديگري را بـه      
ما ميگويد. ميگويـد کـه مـنـصـور           
حکمت فشرده اي از يک تاريخ اسـت.  
فشرده اي از يک جنبش است. اما بـه   
چه معنا؟ در تاريخ دورانهايي وجـود    
دارند، و در اين دورانها چـهـره هـايـي       
وجود دارند که اين چـهـره هـا فشـرده         
ـيـان          اين تاريخ ميشوند. خالصـه و ب
خود اين تاريخ ميشوند. چکيده خود  
تاريخ ميشوند. گويا تاريخ و شخـص   
در هم تنيده ميشوند. در هـم ادغـام          
ـفـکـاک                     ميشـونـد. و گـويـا از هـم ان
ناپذيرند. نميتوانيد اين تاريـخ و ايـن        
شخص را از هم جدا کنيد. نميتوانيد  
ـبـش     بگوييد که خصوصيات اين جـن
در ايــن فـرد نــيــسـت. و يــا ايــنــکــه                 
ـبـش     خصوصيات اين فرد در اين جـن
نيست. گويا آن فرد بيان فشرده شـده،   
نمونه واري از تاريخ زمـان خـودش و       
بيان خالصه شده جنبش اجـتـمـاعـي       
معيني در زمـان خـودش اسـت. در           
تــاريــخ کــمــتــر دورانــهــايــي را پــيــدا           
ميکنيد و در دورانهاي تاريخي کمتر 
ـيـان         شخصيتهايي را مي يابيد کـه ب
فشرده تاريخ زمان خود شـونـد. امـا         
منصور حکمت از چنين ويـژگـي اي       

برخوردار بود. اين چنين با تـاريـخـي       
ـيـکـه      معيني عجين شده بود. و زمان
به او نگاه ميکنيد گويا خـود تـاريـخ      
در جلو چشمانتان مجسم ميـشـود و     
به حرکت در مي آيد. گويا در او حـال   

 .و آينده را مي بينيد
بــنــظــرم مــنــصــور حــکــمــت بــه         
اعتبـاري بـراي دوران خـودش "زود"             
ـنـد آن                    بود. مـنـصـور حـکـمـت مـان
نـوابــغــي بــود کــه در دوران زنــدگــي             
خودشان به تمام اثرات و ثمـراتـي کـه      
از خودشان بجا گذاشتند، دست پيـدا  
نــکــردنــد. شــاهــد تــمــامــي ثــمــرات          
کارشان نبودند. گـويـي آن دوران، آن          
تاريخ، آن لحظه، سهمش را، حقش را 
ادا نکرد، آنطوري که بـايـد مـيـکـرد.        
واقعيت اين است که منصور حکمت 

 .متعلق به تاريخ آينده اش بود
مارکس ميگويد انسانها تـاريـخ   
را ميسازنـد. امـا در شـرايـطـي کـه                
برايشان به ارث رسيده اسـت. يـعـنـي        
ـنـد.      در انتخاب شرايط مختار نيـسـت
شرايط داده شده و بـه ارث گـذاشـتـه           
شده است. بنظرم براي اينکـه بـه ايـن         
سئوال پـاسـخ دهـيـم کـه "مـنـصـور                   
حکمت که بود؟" بـايـد بـه آن تـاريـخ             
رجوع کنيم. آن تاريخ را مـرور کـرد،         
کمي در آن تاريخ کنکاش کرد و ديـد  
آن تاريخ چه بود؟ بنظرم تاريخـي بـود     
که در دوران نقطه عـطـف هـا شـايـد            
بتوان نامش را تاريخ نقطـه عـطـفـهـا        
گذاشت. اگر تاريخ چنـد ده سـالـه را           
بــررســي کــنــيــم، تــاريــخــي بــود کــه           
ـتـهـاي خـودشـان                   جنبـشـهـايـي بـه ان
ميرسند. جنبشهاي غـيـر کـارگـري،         
ـتـهـا                   ـيـسـتـي اي کـه بـه ان غير کمون
ميرسند. جنبشهاي ديگـري کـه اوج        

خودشان را از سـر گـذرانـده بـودنـد.                
دوران افول شان بود. مثل هـر پـديـده       
زوال پذير ديـگـري کـه دورانـي آغـاز            
ميکند، رشد ميکند، به اوج ميرسـد  
ـبـشـهـا              و بعد افول ميکنـد. ايـن جـن
دوران افول خود را طي ميکـردنـد. و      
ـبــشــهـاي اجــتـمــاعــي غــيــر            ايـن جــن
کارگري بودند که به انتهـا، بـه دوران       
افول خود رسيده بودند. از جنبشهـاي   
"ضد امپرياليسـتـي" کشـورهـاي بـه            
اصطالح جهان سوم گرفته تا جنـبـش   
سوسيال دمکراسي تا حتي بن بسـت  
ـلـوک شـرق. هـمـه ايـن                    و شـکـسـت ب
جنبشها در يک مقطع تاريخي معين 
به پايان خط خود رسيده بودند. دوران 
تحوالت "خيره کننده اي" بود. کمـتـر      
در تاريخ دورانهـايـي وجـود دارد کـه           
جنبشهاي متعددي که در زنـدگـي و       
ـنـد در يـک          تالش جامعه نقش داشـت
مقطع تاريخي معين همه بـا هـم بـه        
ـتـهـا بـرسـنـد.          يک بن بست و به يک ان
گويا تاريخ دارد از تونلي رد ميشود. 
تونلي که در آن وقايع فشرده ميـشـود   
ـنـده اي         و تحوالت سير و شتاب فـزاي
ـنـکـه يـک                 بخود ميگيـرنـد. مـثـل اي
مجراي عظيم و يک جريان عظـيـم را     
وارد يک لوله باريک کـرده انـد و مـي          
ـيـرات بـا چـه                   بينيد کـه جـريـان تـغـي
ـيـرون سـرازيـر        فشاري از آن طرف به ب
ميشود. منـصـور حـکـمـت در ايـن              
مقطع تاريخي قـرار داشـت. در ايـن           
شرايط مسير آتي معـمـوال نـاروشـن       
ـيـسـت.      است. جهت تحوالت روشن ن
به قول خودش "اين دوره اى که تـوپـى    
وسط جهان بورژوازى خورد و لجن به 
همه سو پرتاب شد، و عده زيادى هـم  
ــد، طــوريــکــه ديــگــر              پــرتــاب شــدن
تشخيص لجن از آن آدمـهـا مـمـکـن        

 نبود، ما معلوم بود چه ميگوئيم."
ـيـد کـه         ـن ـي و در اين شرايط مي ب
عليرغم اين فشـارهـا و تـهـاجـمـات             
صفي را شـکـل مـيـدهـد، سـيـمـاى               
جريان و افقي را ترسيم مـيـکـنـد کـه          
وقتي به مختصاتش نگاه مـيـکـنـي،     
ـيـان و تـرسـيـم           گويا دارد خودش را ب
ميکند. اگر ميخواهي مـخـتـصـات        
اين صف را تـوصـيـف کـنـي، گـويـا            
ــان                  ـي ــاى خــودش را بـ ــم ـي داري سـ
ميکني. نميتواني منصور حـکـمـت       

را جدا از جنبش کمونيـسـم کـارگـري       
بــطــور مــجــزا تــرســيــم کــنــي. اگــر              
ميخواهي انسانگرايي ايـن صـف را       
توضيح دهي مثل اينکه بايد خودش 
را توصيف کـنـي. اگـر مـيـخـواهـي               
ـيـرات            درکش را از کمونيـسـم و تـغـي
انساني جامعه توضيـح دهـي مـثـل         
ايــنــکــه بــايــد رابــطــه خــودش را بــا             
فرزندانش را هم توضيح دهي. و همه  
اين خصوصيات در هم تنيده ميشود 
و به هم گره ميخورند. و آن قـدر بـهـم       
تنيده ميشوند که گويا خودش فشرده 
اي از اين حرکت عـظـيـم اجـتـمـاعـي          
ميشود. وقتيکه نـگـاه مـيـکـنـي بـه            
نقش منصور حکمت و ميپرسي کـه    
ـنـجـاه و يـکـسـال              مگر چکار کرد؟ پ

سال آخر  ٣٠ عمر کرد و رفت. در اين 
پديده و آثاري از خود بجا گذاشت کـه  
تاريخ شکست نخـوردگـان را شـکـل         

 .داد
منصور حکمت، "نه" به شـرايـط       
داده شده زمان خودش بود. بر خـالف  
ادعاي "فاتحيـن" دوران خـودش کـه            
ميگفتند هر تالشي بـراي بـهـبـود و           
تــرقــي و پــيــشــرفــت تــمــام شــود. و              
ميگفتند خفه شويد و اين سـرنـوشـت    
را بپذيريد. ادعا نداشته باشيد، آمـال   
و آرزو نداشته باشيد. بي ثـمـر اسـت.       
مبارزه براي زندگي تمام شـده اسـت.       
همين است که هست. يا بسوزيـد يـا      
ـيـام بـورژوازي دوران                بسازيـد. ايـن پ
منصور حکمت بـود. امـا مـنـصـور           
حکمت قبول نکرد. نپذيرفت. به ايـن      
شرايط نه گفت. با قـدرت ايـن نـه را           
بيان کرد. شفاف بيان کرد. گوشه هـا     
و تکه هايي از اين ضرورت تاريـخـي   
را بيان نکرد. تماميتش را بيان کـرد.   
ـيـد    وقتيکه بر ميگرديد و نگاه ميکن
ـيـد،            و منصور حکمت را ورق مـيـزن
مي بينيد که تماميت تعرض به ايـن    
وضعيت ضـد انسـانـي را و بـه هـر                  
ـيـان                  ـيـسـت را ب چيزي کـه انسـانـي ن
ميکند. يـک رگـه فـکـري را شـکـل                
ميدهد. به حرکت عظيمي از تـاريـخ      
شکـل و افـق مـيـدهـد. رگـه اي در                    

 ۷ صفحه  
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نيـروهـا و دولـتـهـا شـکـل گـرفـت و                    
هژموني طلبي آمريکا و کمپ غـرب    
جاي خود را به رقابتهاي بلوکهاي تازه 
منطقه اي بر سـر تـامـيـن هـژمـونـي              
ـه:             محلي خود داد (بـارز تـريـن نـمـون

 -عـربسـتـان سـعـودي           -بلوک ترکيه 
ــوک روســيــه               ــر بــل ــراب  -امــارت در ب

حـزب     -اسـد       -جمـهـوري اسـالمـي      
 اهللا).  

داعش زاييده اين شـرايـط اسـت.      
بعبارت ديگر، تا آنجا که به چارچـوب  
سياستهاي بـورژوازي غـرب مـربـوط         
ميشود، القاعده ثمره هژموني طلبـي  
ميلـيـتـاريسـتـي آمـريـکـا و داعـش                
محصول شکست اين سياست اسـت.  
از زاويه منافع و سياستهاي بورژوازي 
در منطقه داعش نيروئي است کـه در    
ـه        ـه ب رقابت بين بلوک بنديهاي منـطـق
جلـو رانـده مـيـشـود. در اسـتـراتـژي                   
داعش، بر خالف القاعده، جغرافـيـاي   
سياسـي و بـرپـائـي دولـت اسـالمـي                
محور، و ضديت بـا آمـريـکـا امـري            
جـانــبــي اســت. اکـثــريــت بــاالئــي از             
عمليات تروريستي داعش تـا بـحـال        
در کشورهاي اسالمزده و عليه مـردم    
و دولــت در ايــن کشــورهــا صــورت             
ـه هـا کـه                 گرفته است. (آخـريـن نـمـون
بدنبال فراخوان داعش به تنبيـه کـفـار      
در مــاه رمضــان رخ داد: حــمــالت               
ـه             تروريستي در اسـتـانـبـول، سـه حـمل
انتحاري در عربستان از جمله حمله به 
مقبره محمد در مدينه، بمـب گـذاري     
ـه   در يک مرکز خريد در بغداد، دو حمل
در بنگالدش از جمله به مراسـم نـمـاز      
عيد فطر). اينطور به نظر ميرسد کـه      
اين عملياتها از ايـدئـولـوژي افـراطـي        
داعش عليه مرتدين (مسلماناني کـه   
به اسالم نوع داعش معتقد نيستنـد)  
ـلـيـغـات                   صورت مـيـگـيـرد و در تـب
داعش نيز بر کشتار کفار و مـرتـديـن      
تاکيد ميشـود امـا ايـن سـيـاسـت و               
عملکرد داعش امري کامال سياسـي  
است. هدف اعالم شده داعش برپائـي  
خالفـت اسـالمـي اسـت و ايـن امـر                 
مستلزم مقابله با دولـتـهـاي مـحـلـي         
براي تسخير سرزمين و تثبيت قـدرت  
خود در يک جـغـرافـيـاي سـيـاسـي در            
منطقه است. در اين استراتژي دشمـن   
مستقيم دولتها و نيروهـاي سـيـاسـي       
ـه           در کشورهاي اسالمـزده در مـنـطـق

و دولـتـهـاي غـربـي آنـجـا                 -هستنـد 
مطرح ميشوند که هم پيمان و مدافـع  

و لـذا       -اين دشمن مـحـلـي هسـتـنـد        
ايدئولوژي و تئوري اي الزم اسـت کـه       

دولتها و نيروهاي اسالمي  -مرتدين 
دشـمـن اصـلـي          -ديگر در منطقه را 

 معرفي کند. 
ــبــش اســالم             در چــارچــوب جــن
سياسي ظهور داعـش  صـف بـنـدي           
تازه اي مـيـان  نـيـروهـاي اسـالمـي                  
ـه نـظـر             ايجاد کرد. اينجا همچـنـيـن ب

و بيشتر رسانه ها و ناظـران   -ميرسد 
کـه     -سياسي اينطورتوضيح ميدهند

ـقـابـل عـقـيـدتـي              اساس مساله يـک ت
ايدئولوژيک بين سني و شـعـيـه و يـا             
بين اسالم تکفـيـري داعـش و ديـگـر            
شاخه هاي اسالم است. امـا ايـن يـک         
ـلـکـه       صف بندي ايدئولوژيک نيست ب
کامال سـيـاسـي و نـاظـر بـر اهـداف                
متفاوت دولتها و نيروهاي اسـالمـي     
مختلف در منطقه است. دليل تقابـل   
جهوري اسالمـي و يـا حـزب اهللا بـا               
داعش گسترش نفوذ و مناطق تحـت  
ـه و          نفوذ اين نيروها در عراق و سـوري
در نــتــيــجــه از دســت رفــتــن نــفــوذ               
جمهوري اسالمي و مـتـحـديـنـش در        
اين دو کشور و در کل منطقـه اسـت.     
ـلـف     تفاوتهاي عقيدتي و تعابير مخـت
از اسالم بـيـن ايـن دو شـاخـه اسـالم                 
ـفـاوتـهـاي               سياسي از ايـن رقـابـت و ت
ـه بـر                     سيـاسـي نشـات مـيـگـيـرد و ن
عکس. در يکي دو ماه اخيـر داعـش      
بخاطر از دست دادن برخي از شهـرهـا   
ـفـوذش در عـراق و             و مناطق تحت ن
ـه عـمـلـيـات         سوريه، بيش از گذشته ب
ـلـف            تروريستي در کشـورهـاي مـخـت
روي آورده است و کشـتـار اورالنـدو و        
عمليات تـروريسـتـي در کشـورهـاي            
اســالمــزده کــه در بــاال اشــاره کــردم             
مستقيم و يا غير مستقيـم نـاشـي از        
اين سياست اعالم شـده داعـش بـود،        
اما حتي هدف از اين عـمـلـيـات نـيـز         
حفظ قدرت و منطقه تحت حاکمـيـت   
ـه   خود درمنطقه است و نه ضربه زدن ب
منافع آمريکا و يا دولتهاي غربي کـه  
هدف نيروهاي اسالمي نظير القاعـده  

 در دوره قبل بود.  
نکته ديگري که بايد توجه داشـت  
اينست که عليرغم تفـاوتـهـا و صـف         
بنديهاي تازه بين نـيـروهـاي جـنـبـش           
اسالم سياسـي ايـن نـيـروهـا از نـظـر                
عقيدتي در ضديت بـا مـدرنـيـسـم و            
مدنيت و تمدني که امـروز در غـرب         
نمايندگي مـيـشـود و بـخـصـوص از             
لحاظ سياسي در سـهـم خـواهـي در             
اقتصاد و سياست جهاني هم جهت و   

همراه هستند و بهمين دليل همه آنـهـا   
ـلـف در يـک               را بايد گـرايشـات مـخـت
جنبش واحد، جنبش اسالم سيـاسـي،   
بحساب آورد. داعش در نقطه مقابـل   
جــمــهــوري اســالمــي و حــزب اهللا و            
القاعده شکل نگرفت بلکـه در ادامـه       
حضور و فـعـالـيـت سـيـاسـي آنـهـا و                
بــرمــتــن شــرايــط تــازه ســيــاســي کــه           
همانـطـور کـه اشـاره کـردم بـر مـتـن                   
ـلـيـتـاريسـم هـژمـونـي               نافرجامي مـي
ـه ايـجـاد        طلبانه آمريکا در خاورميـان
شده بود، شکل گرفت و بـجـلـو رانـده         
ـه نـظـر مـن نـمـايـنـده                      شد. داعـش ب
پيشروي جنبش اسالم سياسي از فـاز    
نيروي فشار بر دولت آمـريـکـا و کـال         
بورژوازي غرب به فاز تشـکـل دولـت        
اسالمي است. طالـبـان و جـمـهـوري           
اسالمي نيز دو نمونه ديگر دولـتـهـاي    
اسالمي بـودنـد امـا از دل جـنـبـش                 
اسالمي شکل نگرفتند. بلکه هـر دو      
در نتيجه سياستهاي دولت آمريکـا و    
عکس العمل کل بورژوازي غـرب در      
مقابله با نفوذ شوروي در افغانستان و 

ـقـدرت      ۵۷ در برابر انقالب  در ايران، ب
رسيدند. داعـش نـمـايـنـده بـازگشـت             
بقدرت سياسي اين بار بر زمينه و در     
نتيجه مقابله نـيـروهـاي اسـالمـي بـا           
دولت آمريکا و متحدينش در شرايط 
پس از يازده سپتامبر و حمله به عراق 
و افغانستان است. حکومت داعـش،     
بر خالف مورد ايـران و افـغـانسـتـان،          
محصول غير مستقيم سـيـاسـتـهـاي        

نـافـرجـامـي هـژمـونـي             -دول غربي   
ميليتاريستي غـرب پـس از جـنـگ           

ــتـــيـــجـــه مســـتـــقـــيـــم              -ســـرد و نـ
افسارگسيختگي دولتها و نـيـروهـاي      

ــومــي  ـه              -ق ـقـ ــطـ ــن اســالمــي در م
خاورميانه و شمال آفريقا است. پـرچـم    
و ادعاي "خالفت اسالمي" که داعش   
بلند کرده است بروز و نمود مشـخـص   
و صريح افق و جهت گيـري و هـويـت        
پايه اي جنبش اسالم سياسي، يعـنـي   
سهم خواهي در جـهـان تـحـت سـطـه             
ـقـي          بورژوازي غرب است. هـدف و اف
که زماني ياسر عرفات با اين عبارت 
ـه   که ميخواهيم شريک غرب باشيم و ن

 نوکر آن مطرح ميکرد. 
تا آنجا که به توده مردم در غرب  

و در شرق مربوط ميشود حاصل ايـن  
ارتــقــاء تــروريســم نــوع الــقــاعــده بــه           
تروريسم نوع داعش چيزي جز جنايت 
و تــوحــش بــيــشــتــر و فــجــيــع تــريــن            
کشتارها و قـتـل عـامـهـا در تـاريـخ              
معاصر نبوده است. از اين نقطه نـظـر      
نيز هم ميـان صـفـبـنـديـهـاي درونـي             
اسالم سياسي تفاوت چنـدانـي وجـود      

 ندارد.  
 

هـمـانـطـور کـه اشـاره              انترناسـيـونـال:    
دولت آمريکا و کال دول غربـي  کرديد 

ـقـش                در شکل گـيـري ايـن جـنـبـش ن
ـه سـر کـار         مهمي داشته اند از کمک ب
آمدن جمـهـوري اسـالمـي تـا قـدرت             
گيري طالبان در افغانستان و پيدايش 

ـقـابـل مـيـان دولـتـهـاي                داعش.  آيا ت
غربـي بـا داعـش را مـيـتـوان جـلـوه                   
 ديگري از جنگ تروريستها دانست؟ 

مـنـصـور حـکـمـت و              حميد تقوائـي:  
حزب ما مقابله اي که بـدنـبـال يـازده         
سپتامبر بين دولت آمريکـا و کـمـپ        
غرب با نيروهاي اسالمي آغاز شد را 
جنگ تروريستها نـامـيـد. تـروريسـم           
ميليتاريستي دول غربي در يکسـو و    
تروريسم اسالمي در سوي ديگر. امـا   

 امرز با شرايط متفاوتي مواجهيم.  
هر جنگي ادامه سياست اسـت و    
جنگ تروريستها نيز در ادامه اهداف 
و سياستهائي که در باال توضيح دادم 
صــورت گــرفــت. يــعــنــي در ادامــه             
سياست هژموني طلبي کمپ غرب و 
در راس آن دولت و بورژوازي آمـريـکـا    
در شرايط بعد از جنگ سرد از يکسو 
ـه بـا           و سهم خواهي بورژوازي مـنـطـق
اتکا به نيروهاي اسالمي کـه بـعـد از        
فروپاشي کمپ شـوروي بـجـلـو رانـده            

 شده بودند، از سوي ديگر. 
ـقـابـل مـيــان                 شـرايـط امـروز و ت
دولتهاي غربي بـا داعـش در ادامـه            
جنگ تروريستها صـورت مـيـگـيـرد        
ولي بر متن شرايط کامال متفـاوتـي.   
در مقطع بميدان آمـدن داعـش، يـک          
دهه بعد از يازده سـپـتـامـبـر، هـر دو           
قطب اين جنگ در شرايط کامال تازه 
اي قرار گرفته بودند. ميلـيـتـاريسـم و        
نئوکنسرواتيسم در غرب به آخر خـط    
رسيده بود و بوشيسم و سياست "يا بـا   
ما هستيد يا بـا تـروريسـتـهـا" جـاي              
خود را به اوبـامـائـيـسـم و سـيـاسـت               
"مشتتان را باز کنيد تا بـا هـم دسـت        
بدهيم" داده بود. در چنـيـن شـرايـطـي          
ـه بـوشـيـسـم و                   داعش نه در پـاسـخ ب
ـه             سياست هجوم نـظـامـي آمـريـکـا ب
کشورهاي اسالمي، که ناکام مانده و   
از ميدان خارج شده بود، بلکه براي پـر  
کردن خالء قدرتي که اين ناکامـي در    
ـه    منطقه و مشخصا در عراق و سـوري
ايجاد کرده بود، سر بلند کرد و بـجـلـو    
رانده شد. از نقطه نظر دولت آمريکا و  
ـه             دول غربي هدف جـنـگ آنـهـا عـلـي
داعش تعرض براي تامين هـژمـونـي      

، نـيـسـت   بر دنياي بعد از جنگ سـرد      
بلکه هدفي دفاعي است نـاظـر بـر از        

ـه و رام          دست ندادن کنترل خـاورمـيـان
کردن و به خود ملحق کردن دولتهـا و    
ــيــروهــاي اســالمــي و قــومــي در               ن
چارچوب سياستها و منافـع خـود در       
منطقه. بايد توجه داشت کـه روسـيـه         
در دهه اخير بعد از سـروسـامـان دادن      
شرايط داخلي اش و در راس قـدرت          
قرار گرفتن ناسـيـونـالـيـسـم عـظـمـت            
طــلــب روس کــه بــوســيلــه پــوتــيــن              
نمايندگي ميشود، يک بازيگر اصلـي  
در منطقه خاورميانه بوده است و يـک  
هدف غرب در اين شرايط جلـوگـيـري    
از نفوذ و قدرت گيري بيشتر روسيه و   
ـه اسـت. از           بلوک طرفدار او در منـطـق
اين نقطه نظر نيز اهداف سيـاسـي کـه      
در پشت جنگ غرب با داعـش قـرار       
ــا اهــداف ســيــاســي جــنــگ               دارد ب
ـقـطـه             تروريستها متفاوت اسـت. از ن
نظر داعـش نـيـز ايـن جـنـگـي اسـت                 
ـفـوذ،    مستقيما بر سر کسب مناطق ن
و برپائي حکومـت اسـالمـي در يـک           
جغرافياي سياسي و تثبـيـت خـالفـت       

 اسالمي در منطقه.  
اين تفاوتـهـا تـرکـيـب نـيـروهـاي             
درگير در اين جنگ را نيز تغييـر داده    
است. روسيه و ترکيه و عـربسـتـان و           
سوريه و ايران در هجوم نظامي دولـت  
ـه عـراق و                   آمريکا و مـتـحـديـنـش ب
افــغــانســتــان نــقــش و جــايــگــاهــي            
نداشتند، اما در جـنـگ جـاري بـيـن            
کمپ غرب و داعش همه اين دولتـهـا   
ـفـا             ـقـش مـهـمـي اي دخيل هستند و ن
ميکنند. اين ديگـر جـنـگـي بـر سـر              
تـامـيــن هــژمـونــي غــرب در ظـاهــر             
پاسخگوئي به عاملين فاجـعـه يـازده      
سپتامبر نيست. بلکه جـنـگـي اسـت        
براي تثبيت قدرت دولتها و بلوکـهـاي   

آمريکا و متحدين غـربـي    -مختلف 
اش، روسيه، دولت اسالمـي داعـش،     
عربستان و جمهوري اسالمي و ترکيه 
و امارت و سـايـر نـيـروهـاي قـومـي                
ـه، در               اسالمي در عـراق و در سـوري
خالء قدرتي که در خاورميانه ايـجـاد     
شـده اسـت. ايـن جــنـگ نـيــز از هــر                   
دوطرف ارتـجـاعـي و ضـد انسـانـي               
است و جهان متمدن در آن  نمايندگي 
نميشود ولي بـا جـنـگ تـروريسـتـهـا            
متفاوت است. اين جنـگـي اسـت بـر          
سر تثبت قدرت خود ميان بـورژوازي    
غرب روسيه و دولـتـهـا و نـيـروهـاي               
اسالمي قومي در منطقه و بـهـمـيـن       
دليل من فکر ميکنم جـنـگ قـدرت      
براي توصيف آن نام با مسـمـي تـري        

 است تا جنگ تروريستها. 

 ۲ از صفحه  

 ا�Fم �ی	�� در �6ای> ا&�وز 
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ـيـش                 رسوائي حقوقهاي نجومي که رسـانـه هـا آنـرا "ف
گيت" مينامند هر روز حادتر و گسترده تر ميشود. آمار و     
ارقامي که تا همين جا افشا شده است نشان ميدهد مساله 
ـتـي اسـت و وزرا و                بسيار گسترده تر از حقوق مديـران دول
وکال و قضات و پزشکان متخصص و در يـک کـالم تـمـام             

 مقامات و پستهاي باالي حکومت را در بر ميگيرد.   
خبرگـزاري فـارس در گـزارش مـبـسـوطـي در مـورد                     
حقوقهاي نجومي از قول يک عضو سابق شـوراي حـقـوق و        

ـيـون        ۲۳۵ دستمزد مينويسـد: "بـرخـي وزرا حـقـوق                 ـل مـي
در اين گزارش همچنيـن اعـالم      .کنند"  توماني دريافت مي

ـيـون     ۷۰۰ "برخي پزشکان متخصص ماهانه  ميشود: ـل مي
کنند و برخي از افـراد در وزارت           تومان کارانه دريافت مي

ميليون تومان فقط حقـوق از دولـت        ۲۳۵ بهداشت ماهي 
کنند و اگر کارانه هم به اين رقـم اضـافـه شـود،          دريافت مي

ـنـدگـان                    .کشد"  سر به فلک مي بـمـوجـب ايـن گـزارش نـمـاي
ـنـکـه "حـقـوق                مجلس طرحي را تهيه کرده اند مبنـي بـر اي

ميليون تومان  ۱۰ ميليون تومان در ماه به  ۴ نمايندگان از 
هـاي     افزايش پيدا کند". گزارش مـيـگـويـد: "ايـن افـزايـش               

درصـد حـقـوق       ۲۵۰ رويه ظلم به طبقه محروم است زيرا  بي
شود، اما حقوق کارمندان سطح پايين فقـط   آنها اضافه مي

ـيـز           .شود درصد اضافه مي ۱۲  " در مورد حـقـوق قضـات ن
درصـد     ۱۰۰ گفته ميشود: "در دولت نهم حـقـوق قضـات          

هـاي شـغـلـي را            الـعـاده     افزايش يافت و در دولت دهم فـوق   
 ".حساب و کتاب باال بردند بي

به عبارت ديگر خود رسانه هاي حـکـومـتـي اعـتـراف         
ـتـي                 ميکنند که حقوقهاي نجومي صـرفـا بـه مـديـران دول
ـنـدگـان      محدود نيست بلکه وزرا، پزشکان متخصص، نمـاي
مجلس، و قضات را نيز در بر ميگيرد. به اين ليست البتـه   
ـيـت                 ـيـن وابسـتـه بـه ب بايد آقازاده ها و مقامات و مسـئـول
رهبري و سرداران سپاه و سران نيروهاي نظامي و انتظـامـي   
را نيز افزود. همه مقامات باالي حکومتي، در دولت فعلي  

 و در دولتهاي  قبلي، در اين غارت و چپاول شريک اند.
حقوقهاي نجومي بخش ناچيزي از اختالسها و بخور و 
بچاپها و دزديهاي ميليارد دالري است که از مدتها قبل از 
مطرح شدن فيشهاي حقوقي يک موضوع افشاگري هرروزه 
باندهاي مختلف حکومتي از يـکـديـگـر بـوده اسـت، امـا              
ويژگي رسوائي "فيش گـيـت" آنسـت کـه دزدي رسـمـي و                     
قانوني و مستمر مقامات حکومت را بـرمـال مـيـکـنـد و             
فاصله عظيم بين حقوقهاي نـجـومـي سـران حـکـومـت بـا               
ـقـر کـارکـنـان و                        ـبـه زيـر خـط ف دستمزد و حقوق چند مـرت
کارمندان عادي را برجسته ميکند و در مرکز توجه افـکـار   
عمومي قرار ميدهد. رسوائي حقوقهاي نجومي اعالم بـي   
اعتباري تمام آن بهانه ها و توجيهاتي اسـت کـه چـنـد مـاه            
پيش در غير ممکن بودن افزايش دستمزدها به سطح سه و   
نيم ميليون تومان ابراز ميشد. اکنون معلوم ميشود که بـا    
لغو حقوقهاي چند ده و چند صد ميليوني مديران دولتي و   
وزرا و قضات و نمايندگان مجلس و متخصصين و سـران      
نيروهاي نظامي و انتظامي و با مبالغ هنگفتي که از ايـن      
مفتخورها باز پس گرفته ميشود ميتوان حداقل دستمزد و 
حقوق معلمان و کارمندان جزء دولتي را به سطحي بسـيـار   

 و نيم ميليون تومان افزايش داد.   ٣ باالتر از 
در شرايط حاضر و  بـر مـتـن رسـوائـي فـيـش گـيـت                  
مردمي که زندگيشـان بـزيـر خـط فـقـر رانـده شـده اسـت                      
ميتوانند با اعتراض و حق بجـانـبـي و قـدرت بـيـشـتـري               
حکومت مفتخور جمهوري اسالمي را بچالش بکشند. با  
توجه به طرح خواست افزايش دستمزدهـا و حـقـوقـهـا در            

عبدي و همبستگي بيسابـقـه    -بيانيه مشترک عظيم زاده 
ميان کارگران و معلمان حول اين بيانيـه، امـروز جـنـبـش          
افزايش دستمزد از شرايـط سـيـاسـي اجـتـمـاعـي بسـيـار                 
مساعدتري از چند ماه قبل براي کسب نيـرو و پـيـشـروي         

  برخوردار است.

احزاب و شخصيتهـاي سـيـاسـي       
ـبـايسـت         مدافع برگسيت قاعدتـا مـي
بعد از پيروزي در رفراندوم موقـعـيـت    
قويتر و مـحـوري تـري در سـيـاسـت             
بريتانيا بدست مـي آوردنـد. ولـي تـا            

اينجا نتيجـه بـرعـکـس بـوده اسـت.               
بوريس جانسون شهردار سابق لندن و   
از مدافعين پر سرو صداي بـرگسـيـت    
بعد از اعالم نتيجه رفـرانـدوم پـس از        

ــا لــحــنــي               ۲۴  ســاعــت ســکــوت ب
معذرتخواهانه از رفع نـگـرانـي هـا و          
لزوم تدريجي بودن خروج از اتـحـاديـه    
اروپا سخن گفت و چند روز بـعـد هـم        
ـنـي                 اعالم کـرد کـه کـانـديـد جـانشـي
کامرون نيست. نايـجـل فـاراژ رهـبـر           
ـيـا و         ـتـان حزب راسيستي استقالل بـري
مدافع اصلي خروج از اتحاديـه اروپـا     
نيز هفته پيش از سمت رهبري حزبش 
استعفا داد. از سوي ديگر در مـيـان        

زا کانديداهاي جانشـيـن کـامـرون تـر         
که يکي از طرفداران  مي، وزير کشور

ماندن در اتحاديه اروپا بود در مرحله 
ـتــخــابــات درون حــزبــي از                   اول انـ
کانديداهاي طرفدار خروج بيشتر راي   
آورده است. به نظـر مـيـرسـد بـعـد از              
بـــرنـــده شـــدن طـــرفـــداران خـــروج،            
شخصيتهاي سياسي حامـي مـانـدن      
دست باال پيدا کرده انـد! عـلـت ايـن            

 واژگونگي چيست؟ 
ـنـسـت کـه وضـعـيـت             واقعيت اي
سياسي امروز بريتانا صرفا ناشـي از    
اين نيست که برگسيت عليرم ميل و   
مواضع و تبليغات احـزاب اصـلـي و        
تقريبا تمامي نهادها و شخصيتـهـاي   
سياسي در آن کشور و حمـايـت هـمـه       
دولتهاي غربـي از بـاقـي مـانـدن در              
اتحاديه، راي آورده اسـت. خـروج از            
اتحاديه و سردرگمي پس از آن خـود        

مــتــي يــک    ونــاشــي از بــحــران حــک         
درصديها در بريتانيا و در سراسر دنيا 
ـتـوان گـفـت از            است. بحراني که  مـي

تا امروز بريتانيا و کل جهـان   ۲۰۰۸ 
 سرمايه داري را در بر گرفته است. 

اگر امروز تاچريسم و بوشيسـم و    
ـيـسـم      کال نئوليبراليسم (نئو کنسروات
در آمريکاي شـمـالـي) کـه دکـتـريـن             
ـنـي بـر مـکـتـب                  ـت هاي سيـاسـي مـب
ـبـار           شيکاگو بودند همچـنـان از اعـت
ــريــت               ــل از فــروپــاشــي وال اســت قــب
ـقـه حـاکـمـه             برخوردار مي بودنـد طـب
بريتانيا به اين تشـتـت و سـردرگـمـي          

ــر                  ــشــد. اگ ــمــي ــار ن ــه دچ ــســابــق بــي
فــريــدمــنــيــســم و نــئــولــيــبــرالــيــســم         
ورشکسته و بي اعتبار نشـده بـودنـد        
امروز نه سئوال عضويت در اتحـاديـه   
اروپا به ذهن کسي خطور ميکرد، نـه  
رفراندوم و رجوع به مردم مـحـلـي از        
ـيـدا مـيـکـرد و نـه اسـاسـا                    اعراب پ
پــروتــکــشــنــيــســم و نــاســيــونــالــيــســم      

 اقتصادي موضوعيتي مي يافت. 
سال پس از سقوط وال  ۸ امروز، 

اسـتـريــت، بـي افـقـي و بـي خـطــي                  
سـيـاسـي بـورژوازي نـه             -اقتصـادي 

تنها فروکش نکرده است بلکه حادتر 
و وخيـم تـر شـده اسـت. نـهـادهـا و                   
متفکرين و کارشناسـان اقـتـصـادي       
سرمايه داري جهاني اکنون چند سال 
است از بحران حاکميت در غـرب و        
روند رويگـردانـي فـزايـنـده مـردم از             
احــزاب ســنــتــي و حــکــومــتــي در            
کشورهاي غربي صحبت ميکـنـنـد.    
مشخصا هفته نامه اکونوميست در 

نوشـتـه تـحـلـيـلـي           ۲۰۱۴ آغاز سال 
مفـصـلـي در مـورد بـي اعـتـبـاري                 
احزاب حکومتي در کشورها غـربـي   
و مشخصا دو حزب محافظه کـار و    
کارگر در بريتانيـا و بـي اعـتـمـادي            
مـردم بــه دمــوکــراســي و ســيــســتــم           
حکومتي در انگليس و در آمريکاي 
شمالي منتشر کـرد. سـردرگـمـي و            
تشتت امروز احزاب و شخصيتـهـاي   
حکومتي بريتانيا يک نتيجه و بـروز    
مشخص ايـن بـحـران هـمـه جـانـبـه                 
است. اکنـون گـفـتـمـان بسـيـاري از               
نهادها و نشريات عمده در بريتـانـيـا    
و اروپا "ريگرتسيت"، پشـيـمـانـي از         
خروج، است اما زلزله سياسـي پسـا     
رفراندوم به هر جـا مـنـجـر بشـود و            
بريتانيا در اتحاديه بماند و يا نمـانـد   
بحران حکومتي طـبـقـه حـاکـمـه آن             
کشور همچنان ادامه خواهد داشـت    
و عميق تـر خـواهـد شـد. رفـرانـدوم              
مقطعي بود که همه مردم بريتانيا و   
جهان بي خطي، اپورتونيسـم، کـوتـه      
نظري و سردرگمي سياسـي دولـت و       
رهبران و شخصيتهـاي سـيـاسـي آن         
کشــور حــتــي حــامــيــان مــانــدن در          
اتحاديه اروپا را به عـيـان مشـاهـده         
کردند. اين تجربه رويگرداني جامعه  
از احزاب و دولـت و کـل سـيـسـتـم                 
حکومتي موجود را بمراتب  عمـيـق   

  تر و گسترده تر خواهد کرد.

 

از �:�)�	� �9! 8! &ی7ی��� .	 د����ده	� ی5 
9�	رم => ;:�!  

  ��!�	ن  	ز�!+! 



 6 ۱۳۹۴ تير ۱۸ انترناسيونال 

�5 ه�-��%� �N �6ر و  
 .	ر�#� 

خبر آزادي جعفـر عـظـيـم زاده از           
رهبران سرشناس، آنهم بدنبال مـبـارزه   
اي سرسخت براي جلو بـردن کـارزاري       
مهم که اعتراض آن به امنيتـي کـردن     
مبارزات کارگـران، مـعـلـمـان و کـل             
مردم است، موجي از شادي را در پي 
داشت. پيام ايـن شـادي شـورانـگـيـز،            
اتحاد و هـمـبـسـتـگـي بـود. اتـحـاد                   
کارگران و معلمان، و نه تنها اين بلکه 
ـفـي از مـردم         اتحاد طيف هاي مختل
برسر خواستهايي اساسـي شـان بـود.        

تير بـعـد از آزادي از زنـدان،             ١١ روز 
جعفر و اکرم رحيم پـور هـمـسـرش در         
خانه خود پذيراي گرم مردمـي بـودنـد      
که مشتاقانه به ديدار آنها ميرفتند تا 
بار ديگر همبستگي خود را با جعفرو 
خواستهايش و با  اکرم نيز که در تمـام  
لحظـات ايـن اعـتـراض هـمـراه بـود،                
اعالم کنند و اين ديدار ها و تـجـديـد      

 عهد کردن ها همچنان ادامه دارد. 

پــيــامــهــاي بســيــاري از ســوي           
نهادهاي اجتماعي و شخصيت هـاي    
سياسي آزادي جعـفـر عـظـيـم زاده را            
ـفـي      ـل تبريک گفتند و طيف هاي مخـت
از کارگران، مـعـلـمـان، دانشـجـويـان،          
مادراني کـه فـرزنـدانشـان قـربـانـيـان               
ـه                جنايات ايـن حـکـومـتـنـد، از جـمل
ـه         مادر و خواهر ستار بهـشـتـي، شـعل
ـه جـبـاري و نـيـز             پاکراون مادر ريحان
معلمان و کارگراني از شهرسـتـانـهـاي     
دور به ديدارش شتافتند و اين پيروزي 

 .را ارج گذاشتند
در اين ديدارها تاکيدات بر اتحاد 
کارگران و معلمان و تـجـديـد پـيـمـان           
براي دفاع از خواستـه هـاي بـر حـقـي            

عـبـدي      -بود که در بيانيه عظيم زاده 
مبني بر آزادي بي قيد و شـرط هـمـه        
فعالين کارگري و معلمان و همچنيـن  
لغو امنيتي کردن پرونده هاي فعاليـن  

 کارگري و معلمين آمده است.  
جعفر عظيم زاده سخنانش را در     
خطاب به کسانيکه به ديدارش رفتنـد  
و در پاسخ به حمايت هـاي عـظـيـمـي        
که در ايران و در سطح جـهـان از او و           
خواستهايش شده بود، چـنـيـن شـروع       

روز    ۶۳ ميکند: "و اما در رابطـه بـا         
اعتصاب غذا که با اسماعيل عـبـدي   

عزيز آنرا آغاز کردم مايلم با تاکيد بـر    
پيشگامي چهره هاي جنبش معلمـان  
در اتحاد طبقاتي کارگران و معلمـان،  
اعالم کنم هر چنـد کـه در طـول ايـن             
مدت روزهـاي بسـيـار سـخـت و پـر               
مشقتي را پشت سر گذاشتم اما ايـن    
مـدت در عـيــن حـال زيـبــا تـريـن و                   
پرشکوه تريـن روزهـاي عـمـر پـنـجـاه              
ـه ايـن        ساله من بود. زيبا و پر شکوه ب
لحاظ که ايـن اعـتـصـاب بـا هـمـت                
کارگران و معلمان، تشکلهاي صنفـي  
آنان و فعالين مدنـي و اجـتـمـاعـي و            
ـه يـک              ـه کـارگـر ب ـق جنبش جهاني طب
جنبش بزرگ و نقطه عطفي در تاريـخ  
ـه کـارگـر ايـران تـبـديـل                 ـق مبارزه طـب
ـقـيـن مـنـشـا             گرديد. جنبشي که به ي
تحوالت انساني و بـزرگـي در دسـت          
يابي کارگران و معلمان و زحمتکشان 
ايران به مطالبات بر حق شان خـواهـد     

" او در ادامه سخنانش ميگويـد:   .شد
"تا آن جا که به مطالبات اين جـنـبـش     
ـفـاق        بر مي گردد بايد بگويم هـنـوز ات
در خور تاملي براي تحقـق آن هـا رخ         
نداده است. هر چند که معلمان بـزرگ    
ما رسول بداقي، اسمـاعـيـل عـبـدي،        
محمود بهشتي لنگرودي و عليـرضـا   
هاشمي آزاد شده اند و مـن امـروز در       
ـه ي خـود              ـه نـوب خانه ام هستم و اين ب
شعف انگـيـز اسـت امـا هـر لـحـظـه                 
امکان اين کـه اسـمـاعـيـل عـبـدي و              
ـه زنـدان بـاز              محمود بهشتي و مـن ب
گردانده شويم وجود دارد. مـهـمـتـر از        
اين، هنوز بهنام ابراهيم زاده و محمـد  
جراحي در زندان هستند و عـلـيـرغـم         
هفت سال حبس توام با رنج و مشقـت  
ناشي از بيماري فرزند بهنام و بيمـاري  
محمد جراحي، آنان هنـوز آزاد نشـده       
اند که بايستي فورا و بي قيد و شـرط    
آزاد گردند. به اين معنا بايـد بـگـويـم        
جنبشي که در طول نزديک به سه مـاه    
گذشته شکل گرفتـه اسـت هـنـوز در           
آغاز راه و در خوشبينانه تريـن حـالـت      
در ميانه راهي است که بايستي به آن   
جايي ختم گردد که کارگران ومعلمـان  
و پرستاران و همه ي زحمتکشان قـادر  
ـقـل و                  به ايـجـاد تشـکـل هـاي مسـت
سازماندهي و بـرپـايـي اعـتـراضـات           
ـه         محلي و سراسري براي دسـتـيـابـي ب
مطالبات برحقشان بشوند، بدون ايـن    
که اعتراضاتشان امـنـيـتـي بشـود و            

آنان با اتهامات سنگين امـنـيـتـي و         
زنـدان هـاي طـويــل الــمـدت مـواجــه              
ــر                      ــد ب ــي ــاک ــا ت ــس ب ــپ ــد." س ــردن گ
خواستهايي چون افزايش دسـتـمـزدهـا     
مطـابـق بـا اسـتـانـداردهـاي زنـدگـي                
امروزي و مزد برابر در ازاي کار برابـر،  
حــق بــرپــايــي اعــتــصــاب، تشــکــل           
ـقــل و وجـود امـنـيــت شــغـلــي                مسـت
ـه                      ـه ي خـود ب ـه نـوب ميگويد: "مـن ب
عنوان يـک جـزء کـوچـک از جـبـنـش                
عظيم طبقه کارگر چه در زندان بـاشـم     
و چه بـيـرون از زنـدان، لـحـظـه اي از                 
مبارزه براي تـحـقـق ايـن مـطـالـبـات             
دست بر نخواهم داشت. اين مبارزه و    
تالش براي دست يابي به مطالباتمـان  
بديهي ترين حق ماست و هيچ قدرتي 
نمي تواند اين حق را از ما کارگـران و    

معلمان سلب کند و به ما بگويـد نـان     
نخواهيد و خـواهـان بـهـبـود شـرايـط              

 زندگي خود نشويد."
جعفر عظيم زاده با اين سـخـنـان،    
راهــکــار ادامــه ايــن کــارزار عــظــيــم          
اجتماعي  را مقابل جامعه قـرار داد.    
ـه عـنـوان         همچنين اسماعيل عبدي ب
کسي که همراه با جعفر بيانـيـه داده و       
مشترکا اين کارزار را اعالم کرده اند، 
به کرار بر تـداوم ايـن مـبـارزه تـاکـيـد              
کرده است. اتحاديه آزاد کارگران ايران  
نيز طي بيانيه اي در رابطه بـا احضـار     
مـجـدد جـعـفـر عـظـيـم زاده تـوسـط                   
دادستاني ساوه چنين مينويسد: "مـا      
به نوبه خود در اتحاديه آزاد کـارگـران       
ايران با تـاکـيـد و اصـرار بـر تـحـقـق                   
خواست پايان دادن به امنيـتـي کـردن      
اعتراضات صنفي کارگران و معلمان 
و برداشته شدن اتهامات امنـيـتـي از      
ـفـي و مـدنـي          پرونده هاي فعالين صن
ـه              اعالم ميداريم در مـقـابـل هـر گـون
اقدامي که منجر به بـازگـردانـدن ايـن       
عــزيــزان بــه زنــدان صــورت بــگــيــرد           

ايستادگي خواهيم کرد." و اين کارزار   
در پرتو حـمـايـت هـاي وسـيـعـي کـه               
همراه داشته است، حول خود جنبشـي  
را شکل داده است که هر روز گـامـي       
به جلو برميدارد. اين جنبش را بـايـد        

 قدرتمند به جلو برد.
واقعيت اينست که کارزار عـلـيـه      
امنيتـي کـردن مـبـارزات کـارگـران،             
معلمان تا همـيـن جـا دسـتـاوردهـاي           
ارزشمندي براي جنبش کارگري و کـل  
ـقـطـه عـطـفـي            جامعه داشته است و ن
بزرگ و تـاريـخـي اسـت. ايـن کـارزار              
نمادي از اتحاد کارگران و معـلـمـان و      
يک پيشروي بزرگ براي کـل جـامـعـه         
است. بويژه آزادي جعفـر عـظـيـم زاده          
ـه او و در           بعد از مبارزات سرسخـتـان
نتيجه حمايت هـاي وسـيـع از داخـل             

ايران و در سطح جـهـانـي از وي و از              
خواستهايش يک پيـروزي مـهـم بـراي         

 همه ما بوده و گامي به جلو است.  
امــا آزادي جــعــفــر عــظــيــم زاده           
مــوقــتــي اســت. در هــمــيــن هــفــتــه             
دادگـاهــي ديــگـر بــراي او بــا هــمــان             
اتهامات "اخالل در نـظـم و امـنـيـت             
ملي" تشکـيـل شـده اسـت، و خـطـر                
بازگرداندن او، اسـمـاعـيـل عـبـدي و             
ـه زنـدان هـمـچـنـان              محمود بهشتي ب
وجود دارد. بعالوه اينکـه هـم اکـنـون          
بهنام ابراهيم زاده، مـحـمـد جـراحـي،          
مظفر صالح نيا و رستـم هـاشـمـي از         
جمله فعاليـن کـارگـري هسـتـنـد کـه              
بخاطر مبارزاتشان و با انگ امنيتـي  

 در زندانند.

اعتراض عـلـيـه احضـار جـعـفـر             
عظيم زاده به بازپرسي دادسراي ساوه، 
پيگيري خواست لغو تمـامـي پـرونـده       
هاي تشـکـيـل شـده بـراي کـارگـران،                
معـلـمـان و مـردم مـعـتـرض تـحـت                  
عناويني چون اخالل در نظم و امنيـت  
ملي  در اشکال مختلفي مانند جمـع  

آوري طومار و ايسـتـادن در مـقـابـل            
صــدور چــنــيــن احــکــامــي و اعــالم           
خواست آزادي فوري کارگران زنـدانـي     
بهنام ابراهيم زاده، مـحـمـد جـراحـي،          
هاشم رستمي و مظفر صالحي نـيـا و     
انعکاس صداي ايـن اعـتـراضـات در         
سطح جهان و جلب حمايت هاي بـيـن     
المللي همه و همه گامهاي عـمـلـي و      
مهم براي تداوم قدرتمند کارزار علـيـه   
امنيتـي کـردن مـبـارزات کـارگـران،             

 معلمان و مردم معترض است.
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تير جعفر عـظـيـم زاده         ١٤ صبح 

رهبر سرشناس کارگري در حالـي کـه     
تنـهـا سـه روز از آزادي مـوقـت وي                  

روز اعتصاب  ٦٣ ميگذشت و بعد از 
در وضــعــيــت جســمــانــي بــدي بســر           
ميبرد، از سوي شعبه چهار بازپـرسـي   
دادگستري شهرستـان سـاوه  احضـار          
شد. عليرغم اين وضعيت در اين روز    
جعفر عظـيـم زاده در ايـن بـازپـرسـي               
حاضر و به او تفـهـيـم اتـهـام شـد. در              
ادامه ايـن بـازپـرسـي جـعـفـر بـدلـيـل                 
ضعف جسماني براي ارائه دفاعـيـات   
درخواست مهلت کرد و قـرار شـد کـه        
ـه   او  دفاعيات خود را دو هفته ديگر ب
ـفـر                  ـه دهـد. در کـي اين بازپـرسـي ارائ
خواستي که در دادسـراي شـهـرسـتـان        
ساوه بر عليه جعفرعطيم زاده تـنـظـيـم     
شده است به وي چهار اتهام "اجتماع و  
تباني به قصد اقـدام عـلـيـه امـنـيـت              
کشور"، "تشويش اذهـان عـمـومـي"،          
"تبليغ عليه نظام جمهوري اسـالمـي"      
و "اخالل در نظم عمـومـي" وارد شـده          
است. و مصاديق اين اتهامات کمـک   
و مشــاوره بــه کــارگــران اعــتــصــابــي          
ـه صـفـا، تـحـريـک            کارخانه نورد و لول
ـه                ـه پـروفـيـل سـاوه ب کارگران کـارخـان
ـه آزاد                اعتـصـاب، تشـکـيـل اتـحـادي
کارگران ايران، قـرار گـرفـتـن در راس           
ايــن اتــحــاديــه و مصــاحــبــه و کــار              
نوشتاري حول مسائل کارگري اعـالم    

 ۹ صفحه  
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سوسياليسم که انسانگرايي اساسـش  
ـيـد کـه         ـن است. نگاه ميکنيد، مي بي
بنيانهاي جـامـعـه مـوجـود را نـمـي              
پذيرد. جامعه اي که شرايـط و ابـزار        
ـيـازهـاي زنـدگـي و مـعـاش               تامين ن
انسانها را به گروگان گرفتـه اسـت. و        
تنها زمانيکه کـه سـودشـان تـامـيـن           
شد، اين ابزارها را به کار مي اندازنـد  
ـيـد نشـد از            و هر وقت که سودي تـول
ـفـس مـالـکـيـت                  کار مـي انـدازنـد. ن
ـيـد           خصوصي بر ابزار مـعـاش و تـول
مـايــحــتـاج زنــدگـي مــردم را قــبــول            
ـيـسـم اش نـگـاه             نميکند. به سوسيـال
ـيـد، مـتـوجـه مـيـشـويـد کـه                    ميـکـن
ـيـاي            سوسياليسم اش متـعـلـق بـه دن
ـيـونـد          آينده هاي دور دست نيـسـت. پ
عجيب و جـدا نـاپـذيـري بـا حـرکـت                
جــاري و روزمــره تــاريــخ دارد. هــم               
ــود روزمــره را                ــهــب اصــالحــات و ب
ميخواهد هم تغيير بنيادي جـامـعـه      
را. در عـيـن حـال کـه بـراي هـر ذره                  
بهبودي تالش ميکند، در همان حـال  
دارد سيما و افق تغييراتي را تـرسـيـم      
ميکند که مستلزم دگرگون کردن کل 
ـتـصـادي و اجـتـمـاعـي               بنيادهاي اق
ـيــان                   ـتـش را ب ـي جـامـعـه اسـت. حــزب
ميکند. انترناسيوناليست بودنـش را     
در دنيايي که بعضـا اسـيـر خـرافـات          
ناسيوناليستي و مذهبي، ضد بشري 
شـــده اســـت، بـــيـــان مـــيـــکـــنـــد.             
ـيـسـت اش را کـه نـگـاه                انترناسيونال
ميکني متوجه ميشوي که از تئوري 
استنتاج نشـده اسـت. انسـان اسـت.            
کليت و تماميت انسان است. انساني  
که در هر گوشه اي زندگي مـيـکـنـد.     
هر شکل و شمايل و زباني که داشـتـه   
باشد. و به اين اعتبار اگر بـخـواهـيـد       
بگوئيد که منصور حکمت کـه بـود؟     
ـيـاز بـود.       بنظرم بايد بگوييد که يک ن
ـيـاز و         نيازي بود که پاسخ داده شد. ن
ـيـچ و         ضرورتي بود که در دوران پـر پ

 .تحول تاريخ پاسخ داده شد
ـتـش چـه           و اگر بپرسيد که اهـمـي
بود؟ بايد ببينيم که کمونيسم قبل از   
منصور حـکـمـت چـه بـود. بـه قـول                 
خــودش کــيــســه بــوکســي بــود کــه             
ميزدندش. کيسـه بـوکسـي بـود کـه             
فقط ميخورد. کيسه بوکسي بود کـه   
آدمهايش بايد سر خودشـان را قـايـم        
ـنـد کـه        ـت ميکردند. به گوشه اي ميرف
ـبـوديـم.                  ـيـم. مـا ن ـيـسـت بگويند ما ن

ـنـکـه            سرشان را قايم ميـکـردنـد از اي
ضربات بيشتري نخورند. سـرشـان را      
ـنـد کـه صـدمـه            ـت در زانوشان ميگرف
بيشتري نبينند. يک کـيـسـه بـوکـس           
بود. به قول خودش بهشان ميگفتنـد   
کـــه مـــيـــهـــن را دوســـت نـــداري،              
ناسيوناليسم و عـقـب مـانـده تـريـن               
تعلقات ضد انساني را وارد دسـتـگـاه    
فکري خودشان مـيـکـردنـد. بـهـشـان           
ـيـسـتـي؟                ميگفتنـد کـه دمـکـرات ن
دمکراسي و پارلمـان و بـازار آزاد و           
رقابت سرمايه را وارد سيستم فکـري  
خودشان ميکردند. بهشان ميگفتنـد   
کـه بــه نــقـش مـذهــب کــم اهــمـيــت               
ــد بــه يــکــبــاره "الــهــيــات               مــيــدهــي
رهائيبخش" را پيدا ميـکـردنـد. ايـن         
ـيـسـم           ويژگي ها و گوشه اي از کـمـون
ـبـل از مـنـصـور حـکـمـت بـود. و                      ق
ـيـسـم بـعـد از                زماينکه که بـه کـمـون
منصور حکمت نگاه ميکنيـد. مـي      
بينيد که تمام ابعادش تـعـريـف شـده       
ـتـان         است. شفاف است. ابعادش بـراي
روشن است. زير نور قرارش دهيد هر  
بــعــدش بــه تــنــهــايــي مــيــدرخشــد.          
توانست افق و چشم انداز روشـنـي از       
کار کمونيستي را در مقابل هـمـگـان    
ـبـار بـا بـررسـي            قرار دهد. به اين اعت
کمونيسم قبل از منصور حـکـمـت و      
کمونيسم بعد از منصور حکـمـت بـه      
جايگاه منصور حکمت در تاريخ پـي  
ميبريد. به همين اعتبار فکر ميکنم  
ـقـطـه نـظـرات                 که مجموعـه آثـار و ن
منصور حکمت بمثابه يک رگه فکري 
و اجــتــمــاعــي در تــاريــخ تــحــوالت           
معاصر بشري جايگاه معين و غـيـر     
قابل انکاري دارد. ايـن رگـه فـکـري            
بايد در مقايسه بـا سـايـر رگـه هـاي              
فکري در کمونيسم بيان بشود. بـايـد      
جنبه هـا و جـلـوه هـاي مـتـعـددش                  
شناخته شود و خود منصور حکمـت  
در کنار سـايـر غـولـهـاي فـکـري کـه               
تالشهاي عظيمي در جنبش عـظـيـم      
کمونيسم کارگري انجام داده اند، قرار 

 .داده شود
مــنــصــور حــکــمــت را بــايــد بــا          
غــولــهــاي فــکــري جــهــان مــعــاصــر         
مقايسه کرد. اگر بـه مـارکـس نـگـاه           
کنيد، دوران او را بررسي کنيـد، مـي     
بينيد که روي دوش غولهـاي فـکـري      
زمان خود ايستـاده بـود. روي شـانـه            
ـنـدتـر         ـل هايشان ايستاد و با قامتـي ب
افقهاي فراتري را ديد و بيان کرد. اگر  

لنين را ببينيد مشاهده ميکنيـد کـه     
در دوراني فعاليت مـيـکـرد کـه روي         
آوري به مارکس و جريانات راديـکـال   
چپ و انترناسيوناليـسـت گسـتـرده و         
همگاني بود. و لنين در ايـن شـرايـط      

ـقـالب عـظـيـم اجـتـمـاعـي                    –يک ان
کارگري را سازمان ميدهـد. امـا در        
دوران منصور حکمت هيـچـکـدام از      
اين شرايط نبود. آدمـهـاي سـيـاسـي         
"کوچـک" فـکـري بـودنـد کـه ادعـاي                  
بزرگ رسيدن به انتهاي تاريخ مـبـارزه   
ـنـد.                طبقاتي و تـحـوالتـش را داشـت
ميخواستند فکر و ايده آل انسـانـي و     
مــتــرقــي را نــابــود کــنــنــد. ايــن بــه              
اصطالح متـفـکـريـن زمـان مـدعـي            
پيشرو بودن و ترقي بودن نداشتند. بر  
عکس در مقابـل تـاريـخ تـالـشـهـاي            
انساني ايسـتـاده بـود. و بـه هـمـيـن                 
اعتبار تنها کسي ميتوانست افقهاي 
دور دست را ببيند که خودش قـامـت   
بلندي داشته باشد. کسي که بـر روي       
ارتفاعات اخالقي بلند تري ايسـتـاده     
باشد تا بتواند مسير حرکت را ببيند. 
منصور حکمـت خـودش آن قـامـت           
بلند تاريخ زمان خودش بود. خـالف     
جريان بود. شرايط و حرکت سيـاسـي    
جامعه در نقطه مقابلش قرار داشـت.  
در دوران مــارکــس ايــن تــفــکــر کــه            
جـامـعــه نسـبــت بـه فـرد و شـرايــط                 
زندگيش مسئول است، نرم و پذيرفته 
شــده بــود. امــا در دوران مــنــصــور             
حکمت حرکت "متفکرين" و جامـعـه     
بر عکس بود. رهايي فرد را بـا قـرار        
گرفتنش در زير دست و پـاي رقـابـت      

 .سرمايه معنا ميکردند
و اگر به تاريخ تحوالت سـيـاسـي    
ايران نگاهي بينـدازيـد از گـوشـه اي           
ميتوانيد نقش و تاثير عميـق کـارش     
ـيـش                    ـيـش از ده سـال پ ـيـد. ب را ببين
ـيـدا            زمانيکه در رسانه هـا حضـور پ
ميکرديم اولين برخورد ايـن بـود کـه        
گويا يک مـوجـودات بـه تـاريـخ بـي               
ربطي را پيدا کـرده انـد کـه بـايـد بـه               
ســخــره اش بــگــيــرنــد. بــا تــعــجــب              
مـيــپـرســيـدنــد کــه شــمـا هـنــوز هــم              
ـنـکـه                ـيـد؟ مـثـل اي کمونيست هسـت
مپيرسيدند شـمـا هـنـوز هـم ديـوانـه              
ـنـد ايـن را          هستيد؟ دقيقا ميخواسـت
ـيـمـا       ـق بگويند. با اشاره و بعضا مست
ـيـد کـه چـه           ـن مي گفتند مگر نمي بي
ـتـاده اسـت؟ االن            اتفاقي در تاريـخ اف
نگاه کنيد. تصويري کـه االن وجـود          
دارد را بررسي کنيد. تفاوت بسيـاري   
کرده است. همان جريانات ميگوينـد   

که اگر شما نباشيد نميشود. تشريـف   
بياوريد. حتما بايد باشيد. مدافـع دو      
آتشه سرمايه و سـرمـايـه داري االن            
مجبور شده اند که در رسانه هايشـان  
بگويند که جامعه فـرداي ايـران آزاد         
نيست اگر کمونيستها آزاد نبـاشـنـد،    
البته ايـن حـرفـهـاي االنشـان اسـت،             
تــاريــخ عــمــلــکــردشــان خــالف ايــن          
تعارفـهـا اسـت. مـنـصـور حـکـمـت                 
ميگفت زمانيکه کمونيسم در بسـتـر   
ــرد              ــي جــامــعــه قــرار مــيــگــي اصــل
انفجاراتي صورت ميگيرد کـه بـراي       
خود ما ناشناخته است. اين اتفاقات  

 .دارد مي افتد
و بنظرم تازه اين اول کـار اسـت.         
منصور حکمت از مـيـان مـا رفـت.         
تعهدي نکرده بود که هميشه بماند. و  
ما بايد به جلو ميرفتيم. ما در حـال       
برداشتن گامهاي حرکتـمـان بـعـد از         
منصور هستيم. با آموزشهـايـش بـه       
جلو رفتيم. بعضا بـا آزمـون و خـطـا            
پــيــش رفــتــيــم. ولــي جــلــو رفــتــيــم.            
ـيـم.                    ـت جنگـهـايـي کـرديـم و جـلـو رف
ـيـم.            ـت عليرغم مشکالت بـه جـلـو رف
حزبش را حفظ کـرديـم. پـرچـمـش را           
ـيـم. و آن حـرف               برافراشته نگـهـداشـت
منصور حکمت بيادت مـي آيـد کـه        
حزب بزرگي ميـشـويـم بـطـورکـه کـه            
بعضي ها در ما شايد نميدانند لنيـن  
خوردني است يا پوشيدني. حزبي کـه   
ـيـر در           مردم دردمند آن را ابـزار تـغـي
زندگي خودشان ميدانند. و اين اتفاق  

دارد رخ ميدهد. کارگري که ميگويد 
ـيـد.             شما اميد و حـرف دل مـا هسـت
ـنـده ايـن              جواني که امـيـدش بـراي آي
حزب است. زنـي کـه حـزب را ابـزار              
نابودي ستمش ميداند. ايکاش بـود.    
ايکاش بود، مي ديد، ايکاش بـود و    
ـفـاقـات مـهـمـي در              ميديد که چه ات

 تاريخ در شرف وقوع است. 
در سالگرد درگـذشـت مـنـصـور        
حکمت بايد گفت که منصور حکمت 
ـيـم. بـا فـاصـلـه               را به تاريخ بشنـاسـان
ـتـوانـي                    گرفتـن از شـخـص اش تـا ب
شخصيت اش، و جـايـگـاهـش را بـه          
ديگران توضيح دهي. ما کساني کـه   
از نزديک در کنار مـنـصـور حـکـمـت         
بوديم، در کـنـارش مـبـارزه کـرديـم،             
ازش آموختيم، ما به تاريخ مديونيم. 
ـيـم. نـه                  به منصـور حـکـمـت مـديـون
ـلـکـه بـمـثـابـه                      بمـثـابـه يـک دوسـت ب
انسانهايي که در يک بـرهـه تـاريـخـي        
ـيـم در کـنـارش                اين امکـان را داشـت
باشيم. ما نميتوانيم اين آموزه هـا را     
براي خودمان نـگـه داريـم. بـايـد در               
اختيار جامعه بشري قـرار دهـيـم. و           
بشريت را مجهز به سالحي بکنيم که 

 .او حدادي کرد
ـبـش مـا        منصور حکمت در جـن

 زنده است. زنده باد منصور حکمت!

ــاي                 ـبــن ــر مـ ــب ب ــن مــطــل *اي
ســخــنــرانــي در ســالــگــرد مــنــصــور         

 حکمت بازنويسي شده است.

 ۳ از صفحه  
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سيزده سال از حملـه ائـتـالفـي بـه          
رهبري دولت آمريکا به عراق و به زيـر  
کشــيــدن حــکــومــت صــدام حســيــن          
ـارلـمـان              ميگذرد. هيئتي از جـانـب پ
انگليس که مامور بررسي جوانب ايـن  

ژوئــيــه       ۷ جــنــگ شــده بــود ديــروز          
يــعــنــي هــفــت ســال پــس از             ۲۰۱۶ 

ـلـش گـزارش خـودرا مـنـتـشـر                تشکي
اين هيئـت بـرهـبـري سـر جـان              . نمود

چيلکوت يکي از مـقـامـات مشـاور           
حکومت بريتانيا بعـد از هـفـت سـال           
تحقيق با فاکتها و آمار ميگويـد ايـن     
جنگ اشتباه بود، اطالعاتي که بـراي    
شروع جنگ به مـردم داده شـد دروغ           
بود، قبل از شـروع جـنـگ در مـورد             
تبعات اين جـنـگ هشـدار داده شـده             
بود و توجهي به آن نشد و اکنون آنـچـه     
حاصل شده نتيجه همـيـن دروغـهـا و         

 اشتباهات و جنايات بوده است.  
جنگ عـراق را دولـت آمـريـکـا               
ــبـــــري جـــــرج بـــــوش و                   بـــــرهـــ
نئوکنسرواتيستها دامن زدنـد. تـونـي       
بلر به قول يکي از مفسرين مـثـل يـک      
سگ دسـت آمـوز بـدنـبـال بـوش بـه                  
حرکت در آمد. يک عالمه تبليغات در  
ــقــاعــده               مــورد ايــنــکــه صــدام بــا ال
درارتبـاط اسـت و داراي سـالحـهـاي              
کشتار جمعي است براه انـداخـتـنـد. و        
عليرغم اينکه همـان زمـان نـمـايـنـده           
ويژه سازمان ملل به عراق اعـالم کـرد     
که سالح کشتار جمعـي اي در عـراق         
ـلـر بـر         يافت نشده، بوش و رامزفلد و ب
طبل جنگ و سرنگـونـي صـدام (کـه          

 گويا از نظر آنها رام نبود) کوبيدند.  
صــدام حســيــن يــک ديــکــتــاتــور         
منفور و سرکوبگر و جنايـتـکـار بـود.       
امــا مشــکــل جــرج بــوش و دولــت               
ــنــايــات و                     ــن ج ـا او اي ـا بـ ــکـ آمــري
ـلـکـه آنـهـا                  سرکوبگريـهـايـش نـبـود ب
نوکران بهتري ميخواستند. تبلـيـغـات     
در مورد همکاري با القـاعـده تـمـامـا        
ـلـي هـا        ساختگي بود. همان زمان خي
ـا         گفتند و نوشتند اگر مساله رابـطـه ب
القاعده باشد حکومت اسالمي ايـران    
بيشترين رابطه را با اين سازمـان دارد    
و سـران الـقـاعـده در ايـران سـکـونـت                 
دارند. همان زمـان گـفـتـه شـد دولـت              
پاکستان حامي القاعده اسـت. هـمـان       
ـا       زمان گزارش شد که صدام حسـيـن ب

القاعده مخالـف اسـت و سـالحـهـاي            
کشتار جمعي اش را بـعـد از جـنـگ             
کويت نابـود کـرده اسـت. امـا دولـت               
دست راسـتـي آمـريـکـا و صـاحـبـان                 
کمپاني هاي اسلحه سازي و مدافـعـان   
هژموني آمريکا بر جهان، و نيروهايـي  
که نگران بي مصـرف شـدن سـازمـان         
جنگي ناتو بعد از پايان جـنـگ سـرد        
بودند، به داليل متعددي به شروع يـک  
جنگ گسترده احتياج داشتند و قرعه 

 بنام صدام و عراق افتاد.  
حمله به عراق و سرنگونـي صـدام     
خيلي سريع صورت گرفت و ارتش بـي  
روحــيــه عــراق در بــرابــر نــيــروهــا و               
ارتشهاي چنـديـن کشـور هـم پـيـمـان              
آمريکا خيلي زود متالشي شد. بيـش   
از صد هزار نفر در اين جنگ در همان 

 روزهاي اول کشته شدند.  
بوش و بلر و نئوکنسرواتيستهـا و    
ـا   رسانه هاي نوکر و گوش بفرمانشان ب
ـا           ـا را ب سرنگوني حکومت صدام دنـي
عــربــده هــاي پــيــروزي پــر کــردنــد و              
قدرقدرتي آمريکا و ناتو و غرب را در   
همه جا برخ کشـيـدنـد. ايـن جـنـش و              
پيروزي تا مدتي بعد که پسران صـدام    
و خود او نيـز کشـتـه و اعـدام شـدنـد               

 ادامه يافت.  
امــا خــيــلــي زود ورق بــرگشــت.          
خيابانهاي بغداد و موصل و شهرهـاي  
اصلي عراق به صحنه ترور و انفجار و   
کشتار تبديل شد. در عرض يک سـال     
در اين جنگ بيش از تمام سـالـهـايـي       
ـا بـود از        که ديکتاتوري صدام بر سر پ
مردم کشتار شدند. تصـاويـري کـه از           
عــراق و بــويــژه از زنــدان ابــوغــريــب              
منتشر شد از شکـنـجـه  و تـجـاوز و              
کشتارهاي وحشتـنـاک خـبـر مـيـداد.           
ـلـخ اسـت.           داستان بسيار طوالني و ت
ما و همه کساني کـه در ايـن سـالـهـا            
اخبار را دنبال کرده ايـم مـيـدانـيـم کـه           
دنيا بعد از اين جنگ به چه منجالبـي  

 تبديل شد. 
بــعــد از ايــن گــزارش انــتــقــاد از            
سياست توني بلر شـدت گـرفـت. امـا          
بــلــر و جــرج بــوش بــا زبــان واحــدي                
ـاع                  ميـگـويـنـد از اقـدامـات خـود دف
ـا بـعـد از             ميکنند. اين دو گفتند دنـي
صدام دنياي بهتري است و اگـر صـدام     
را سرنگون نميکرديم معـلـوم نـيـسـت        

 که اوضاع بدتر از اين نميبود.  

فيليپ هاموند وزير امور خـارجـه   
بريتانيا ميگويد سـيـاسـت پـل بـرمـر           
حاکم آمريکائي عراق بعـد از جـنـگ        
که تصميم گرفت ارتش را از بعثي هـا    
پاک کند به ايـجـاد داعـش و تـقـويـت             
القاعده کمک کـرد. او مـيـگـويـد در               

ـاز و           ۴۰۰ عرض يک ماه   هـزار سـرب
افسر کارکشته بعثي بدون هيچ تامين 
و شغلي به خيابان پـرتـاب و تـحـقـيـر             
ـازگـيـري      شدند. و همينها به منبع سرب
خــوبــي بــراي الــقــاعــده و داعــش و               

 تروريستها تبديل شدند.  
داســتــان عــراق طــوالنــي اســت.         
داستان عراق داستان بحران سياسي و   
اقتصادي سرمايه داري است. داستـان   
عراق داستان آمريکايي اسـت کـه در         
عرصه هاي مختلف هژموني جهـانـي   
خودرا از دست مـيـدهـد و در دسـت             
نئوکنسرواتيستها با جنگ افـروزي و      
ـا را در            کشتار و بمب ميخـواهـد دنـي
زير سـيـطـره خـود نـگـه دارد و "قـرن                   
ـا فضـاي                    آمريکائـي" را رقـم بـزنـد. ب
جنگي و رشد تروريسم و بازار اسلـحـه   
و محکم تر شدن جا پاي ناتو و ارتـش    
آمريکا، دنـيـاي بـعـد از سـرنـگـونـي                 
صدام از نظر بوش و بلر و گرداننـدگـان   
ـا و امـثـال         سيا و راست گرايان بريتاني
اينها، نه فقط دنياي بدتري از قـبـل از     
ـايـد              جنگ نيست، بلکـه بـراي آنـهـا ب
دنــيــاي خــوب و مــطــلــوبــي بــاشــد.            
ـانـيـان ايـن شـرايـط مـردم عـادي                  قرب
هستند، مردمي که نه فقط در عـراق      
ـاريـس و         و سوريه و خاوميانه، بلکـه پ
داکا و مـادريـد تـوسـط تـروريسـتـهـا               
کشتار مـيـشـونـد. دخـتـرانـي کـه بـه                 
بردگي جـنـسـي کشـيـده مـيـشـونـد،                 
ـابـل                ـا غـيـرق ـاره ب مردمي که به يـکـب
توصيف ترين اشکال توحش و بربريت 
مذهـبـي و قـومـي زنـدگـي شـان بـه                   
سياهي کشيده مـيـشـود. وجـود ايـن             
شرايط و جنايات داعش و آدمکـشـان   
قاسم سليماني در شهـرهـاي بـغـداد و         
موصل و تکريت، اينهـا بـراي امـثـال         
ـلـري      جرج بوش و نئوکنسراتيستها و ب
ها، قهقرا نيست. ايـنـهـا مـيـوه هـاي            
شيرين دوره بـعـد از صـدام اسـت کـه              
بازار اسلحه را رونق بخشيده و  نياز بـه  
ارتش آمريکا و دخالت نظامي غـرب    
در گوشه و کنار دنيا را افـزايـش داده         

 است.   
ـلـکـوت        بعد از انتشار گزارش چـي
ـا و در                   ـانـي ـادي در بـريـت صداهـاي زي
گوشه و کنار جهان شنيده ميشود کـه    
ـلـر و جـرج                خواهان محاکمـه تـونـي ب
بوش هستند. چنيـن رويـدادي دور از         

تصور نيست که روزي در آينده اي نـه      
چندان دور با رشد آگـاهـي و جـنـبـش          
حـــق طـــلـــبـــي مـــردم، ايـــنـــهـــا و               
ـالـهـايـي بـيـن           همدستانشان در تريبـون
المللي به محاکـمـه کشـيـده شـونـد و             
ناچار شوند پاسخگـوي سـيـاسـتـهـاي         
ـاک خـود      مخرب و ضد انساني و دردن
باشند. در هـر صـورت ايـن خـواسـت             
سوزان امروز در گوشه و کـنـار جـهـان       

وجود دارد و هرروز قدرتمندتر شنـيـده   
ميشود که مسببين اصلـي ايـن دوره       
سياه و خالقيـن داعـش و الـقـاعـده و              
همچنين استراتژهايي که دار و دسـتـه   
خميني را به پاريس بـردنـد و در بـوق          
تبلـيـغـاتـي کـردنـد و بـه جـان مـردم                    
ـلـي      ـل انداختند، در دادگاههاي بين الـم

 محاکمه شوند.

  ,�	ی�<	ران ,�%�

	BS �ی<#�ا+  

ـه     حمله تروريستي روز سه شنبه ب
ـلــلـي آتــاتـورک در                  فـرودگـاه بـيـن الـم

 ٢٠٠ کشته و بيـش از       ٤٢ استانبول 
زخمي بجا گذاشت. شـواهـد عـيـنـي           
ميگونيد که عاملين اين ترور عـالوه    
بر انفجار در سالن خروجي فرودگاه بـا  
کالشينکف بسوي مسافرين شـلـيـک    
ميکرده اند. قربانيان اين فاجعه مثـل   
هميشه عادي ترين مردم عـادي انـد.     
قرائن و شـواهـد و بـرخـي گـزارشـات             
نشان ميدهـد کـه ايـن جـنـايـت کـار                

 داعش بوده است.  
حزب کمونـيـسـت کـارگـري ايـن           
اقدام جنايتکارانه را قـويـا مـحـکـوم            
ـلـب مـا بـا قـربـانـيـان و                        ميکـنـد. ق
 بازماندگان اين فاجعه دردناک است.  

دولت ارتجاعي اردوغان در ابتدا 
ـفـرت  قـومـي            بمنظور دامن زدن به ن
عليه مردم منتسب به کرد و انحـراف  
افکار عمومي انگشت اتهام خـود را      
به طرف جريان پ ک ک نيز گرفت امـا  
اين نقشه توطئه گرايانه ناکام مانـد و    
دولت ترکيه داعـش را مسـئـول ايـن           
اقــدام مــعــرفــي کــرد. خــود دولــت               

اسالمي ترکيه نيز شريـک   -ارتجاعي
جرم ديگر اين جنايت است. هـمـگـان       
ميدانند که دولت ترکيه بطور آشـکـار   
و پنهان از جـريـان آدمـکـش داعـش            
ـه آن پـر و بـال داده                   حمايت کرده و ب

است. اقـدام تـروريسـتـي داعـش در               
ترکيه نبايد بر سابقه همکاري ايـن دو    

 جريان اسالمي سايه بيندازد.  
بايد بشريت را از شر کليـه دولـت     
ها و کل جـنـبـش اسـالم سـيـاسـي و              
دولت هاي حامي آن و از شر هـر نـوع     
تروريسمي خـالص کـرد. جـمـهـوري             
اسالمي ايران يکي از ارکان جـنـبـش      
ضد بشري اسالمي تروريستـي اسـت     
و دولت هاي ترکيه و عربستان و قطـر  
نيز با حمايت از شاخه هاي ديگر ايـن  
جــنــبــش تــروريســتــي بــه آن دامــن             
ـه ايـن       ميزنند. بشريت بايد از شر کلـي
دولت هـا رهـا شـود. بـراي نـابـودي                  
تروريسم اسـالمـي هـمـچـنـيـن بـايـد              
جلوي سازش و بند و بست دول غربي 
با دولـتـهـا و جـريـانـات رنـگـارنـگ                  
اســالمــي را گــرفــت. بــراي نــابــودي            
تروريسم اسالمي بايد دست مـذهـب     

 را از زندگي مردم کوتاه کرد.  
ـقـرار              پاسخ مـا تـالش بـراي اسـت
ـه انسـانـي       جوامعي آزاد و برابر و مرف
است، جـوامـعـي عـاري از هـر نـوع                 
تعصب کور مذهبي و قومي و عاري 
ـقـر و فـالکـت و                    از مـحـرومـيـت و ف

 نابرابري و استثمار.    
 

 حزب کمونيست کارگري ايران  
   ٢٠١٦ ژوئن  ٢٩ ، ۱۳۷۵ تيرماه  ۹ 
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 شده است.  
اتـهــامــات وارد شــده بــر جـعــفــر           
عظيم زاده در بازپرسي ساوه، مـربـوط   
به پرونـده تشـکـيـل شـده بـراي او در                 
جريان مبـارزات بـا شـکـوه کـارگـران             
نورد و لوله صـفـا بـر سـر حـقـوقـهـاي               
پرداخت نشده و براي خواست افـزايـش   
دســتــمــزدهــا اســت. در جــريــان ايــن            
اعتراضات در اواخر ارديبهـشـت مـاه      
سال گـذشـتـه و دسـتـگـيـري شـاپـور                  
احســانــي راد عضــو هــيــات مــديــره          
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـود کـه              
عظيم زاده با حضـور در دادگسـتـري          
شهـرسـتـان سـاوه و پـيـگـيـري آزادي                 
شاپور در محل شعبـه اول بـازپـرسـي         
دادگستري شهرستان ساوه دستگير و   

ـفـرادي              ٢٠ به مدت  روز در سـلـول ان
محبوس گرديد. سپس تحت عـنـوان      
"اجتماع و تباني به قصد اقدام عـلـيـه       
ـه نـظـام               ـلـيـغ عـلـي امنيت کشور و تـب
ـه         ـق جمهوري اسالمي" متهم و بـا وثـي

 يکصد ميليون توماني آزاد شد. 
جعفر عظيم زاده در اواخر اسفنـده  

نيز با همين اتهامات به شش  ٩٣ ماه 
سال زندان محکوم شـده بـود کـه  بـا             
تاييد حکم در دادگاه تجديـد نـظـر در        

راهي زنـدان شـد. و           ٩٤ آبان ماه  ١٧ 
اين درحاليست کـه از هـمـان تـاريـخ              
بازداشتش تا کنـون بـطـور مـکـرر از            

سوي دادستاني سـاوه احضـار شـده و          
هدف آن وارد کردن فشار مضاعف بـر  
اوست. بدنبال اين مـاجـراهـاسـت کـه           

تـيـر احضـار         ١٤ عظيم زاده در روز       
ـه او وارد شـده                 ٤ شد.   اتهـامـي کـه ب

است، از مصاديق بارز امنيتي کـردن    
مبارزات کارگران، معـلـمـان و مـردم         
معترض جامعه است. اين اتـهـامـات     
تعرض به پايه اي ترين حقوق و آزادي     
هاي يک جامعه يعنـي حـق تشـکـل،         
حق اعتصاب، حق تجمع، حـق آزادي    
بيان و ... است. اين اتهامات درعيـن      
حال تعرضي به اتحاديه آزاد کـارگـران     
ايران که عـظـيـم زاده رئـيـس هـيـات                
مديره آنست، بعنوان تشکلي که نقش 
درخشاني در پيشروي هـاي جـنـبـش         
اعتراضي کارگران و امـروز مـيـتـوان         
گفت در مبارزه کل جامعه دارد، مـي  

 باشد. 
ــر              وارد کــردن ايــن اتــهــامــات ب
ــر عــظــيــم زاده در               مــبــارزات جــعــف
بازپرسي دادستـانـي سـاوه، تـاکـيـدي           
ديگر بر ادامه کارزار عليـه امـنـيـتـي        
کردن مبارزات کارگران، مـعـلـمـان و         

 مردم معترض جامعه  است.  
اعتـراض عـلـيـه احضـار جـعـفـر               
عظيم زاده به بازپرسي دادسراي سـاوه    
و اتهاماتي چون اقدام عليه امنيـت و    
ـه نـظـام و غـيـره عـلـيـه او                    تبليغ علي
وعـقـب زدن هـا، يــک گـام مـهـم در                   
پيشروي کارزار عليه امـنـيـتـي کـردن        

 مبارزات کارگران و معلمان است.  


	ر��ان در ه��A ا� ...  
 ۲ از صفحه  

نــرگــس مــحــمــدي در خــرداد         
دستگير شد. در مـهـرمـاه      ۱۳۸۹ 

به اتهام اجتمـاع و تـبـانـي عـلـيـه              
امنيت ملي و تبليغ عليه نظـام و    
عضــويــت در کــانــون مــدافــعــان           

ســال حــبــس      ۱۱ حـقــوق بشــر بـه         
محکوم شد و دادگاه تجديـد نـظـر      

سـال کـرد. او در سـال                ۶ حکم را 
بـه زنـدان رفـت و سـپــس                ۱۳۹۱ 

بدليل پزشکي آزاد شد. اکـنـون از      
 مجددا در زندان است. ۱۳۹۴ 

يــکــســال اســت کــه در زنــدان          
است و حکم اش هـمـانـنـد احـکـام         
بسـيـاري از فـعــالـيـن کـارگـري و                
مـعــلــمـان و هـنــرمــنـدان جــوان و             
دانشجويان* تباني عليه امنـيـت    
ملي * است. اتهامي کـه جـعـفـر         

 ٦٣ عظيم زاده با اعتصاب غذاي   
 روزه خود به آن معترض بود.  

جمهوري اسالمي ايران کـه از      
اعتراض و مبـارزه مـردم وحشـت        
دارد هر حرکـت اعـتـراضـي را بـا            
زدن مهر اقدام عليه امنيت ملي، 

 به خاک و خون ميکشد.  
نــرگــس مــحــمــدي مــادر دو           
فرزند است و از يـکـسـال قـبـل بـا           

ــط          ــق ــش ف ــدان ــرزن ــه      ١٠ ف ــق ــي دق
 صحبت کرده است.  

دو فرزند خانم محمدي بعد از   

به زندان افتادن او بـه پـدرشـان در        
 فرانسه پيوستند.

نرگس محمدي بيمـار اسـت .       
او آمبولي ريـه و فـلـج عضـالنـي              
دارد و بارها در زندان دچـار شـوک     

 عصبي شده است.  
ــم              در بــخــشــي از نــامــه خــان
مـحــمـدي آمــده اســت:درخــواســت        
اجازه تماس تلفني دادم تا حداقـل  
صـــدايشـــان را بشـــنـــوم، اجـــازه           
نـدادنــد. آذرمــاه آمـد. روز تــولــد             

هايم شد، تقاضاي تلفن کـردم     بچه
تا تـولـدشـان را تـبـريـک بـگـويـم،                
اجازه ندادند. در بـنـد زنـان اويـن،          

هـاي کشـور،        برخالف تمـام زنـدان    
هـا     تلفني براي تماس بـا خـانـواده       

وجــود نــدارد و قــدغــن اســت...              
سال است که ارتباط من بـا دو     يک

فرزند خردسالـم در حـد پـرسـيـدن            
شــان از خــواهــر و بــرادرم               احــوال

اســت... صــدايشــان را فــرامــوش           
 ام. کرده

به اين رفتار بيشرمانه و ضـد      
انساني حکومت اسالمي ، هـمـه       
بــايــد اعــتــراض کــنــيــم. نــرگــس            
محمـدي هـيـچ جـرمـي مـرتـکـب               
نشده، جز ابراز عـقـيـده و بـيـان و            
اعتراض به سـرکـوبـگـريـهـاي يـک            

 حکومت داعشي در ايران.  
وظيفه همـه مـا اسـت کـه در             
ايران و در سراسر جهـان، خـواهـان      
آزادي فــوري نـرگــس مـحــمــدي و           
همه زندانيان سياسي و عـقـيـدتـي     
شده و همصدا با جعفر عظيم زاده   
و هــمــه کــارگــران و مــعــلــمــيــن و            
دانشجويان خواهـان حـذف اتـهـام         
*تباني عليه امنيـت مـلـي* از          
پــرونــده فــعــالــيــن کــارگــري و                 

 اجتماعي شويم.   
مينا احدي مسئول کميته  

 بين المللي عليه اعدام  
   ٢٠١٦ جوالي  ٨ 
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هر نوع تعرض و يا تماسـي بـا زنـان،        
بهر دليلي و در هر محيطي، عليرغم 
ميل آنها جرم است. يعني در حاليکه 
زنان با به زبان آوردن و يا نشـان دادن      
عدم تمايل شان، مخالف رابطه و يـا      
تماس جنسي هستند، و متجاوز اين 
عمل را عليرغـم مـيـل آنـهـا انـجـام              
دهــد، ايــن جــرم اســت و مــجــازات            
ـتـن و آزار زنـان،                ميشود. متلک گـف
دست زدن به تن و بدن زنان و برقـراري  
رابطه با همسر و... بدون رضايت او،      
راحت تر از قبل مجـازات مـيـشـود.       
متهمين را تا پنج سال زندان تـهـديـد      

 ميکند.  
در اين قانون جديد بـه وضـوح اعـالم        

ـيـسـت          شده است که اين  فقط جـرم ن
اگر کسي بـا خشـونـت يـا تـحـمـيـل                 
خشونت با کسي رابطه جنسي برقرار 
کند و يا سو استفاده جنسي بـکـنـد،      
ـتـي مـتـجـاوز                 اين هم جـرم اسـت وق
عليرغم عدم تمايل واضـح قـربـانـي،         
حتي بدون بکار بردن خشونت،  بـه او    
ـفـاده                   دست بزند و يـا از او سـو اسـت
ــال در روابــط                 ــد. مــث جــنــســي کــن
خانوادگي هم از اين پس وقتـي زن و      
يا همسر به زبان بياورد و نشـان دهـد     
که به رفتار و يا رابطه جنسي رضايت 
ـقـي        ـل نميدهد، نه گفتن او را بايد نـه ت
کرد و برقراري هر نوع رابطه جـنـسـي    
با او حتي اگر خشونتي اعمال نشود، 

در خود تعرض جنسي است و قـابـل       
 مجازات!

وقتي زنان در خـانـه و خـيـابـان و در              
رختخواب و محل کار، عليرغم ميل 
اشان، وادار به برقراري رابطه جـنـسـي    
و يا مورد سو استفاده جـنـسـي قـرار       
ميگيرند،  حتي در اروپا و يـا آلـمـان      
هم ، معموال سکوت را بر سر و صدا 
ـتـن و شـکـايـت           کردن و نزد پليس رف
کــردن و اعــتــراض عــلــنــي تــرجــيــح          
مــيــدهــنــد، هــم بــدلــيــل فــرهــنــگ           
مـردســاالرانــه و عـوض شــدن جــاي           
متهم و قرباني و هم بدليل قوانين پـر    
دردسر در اروپا و آلمان و نبود مراکـز  
ـيـان و ..         حرفه اي دفاع ازحقوق قربان

ـبـات           در آلمان قرباني تجـاوز بـايـد اث
ميکرد که خود در مقابل اين تـجـاوز   
فعاالنه مقاومت کرده ، و اگـر کسـي     
ـيـل                    از ترس و وحشـت و يـا بـهـر دل
ـتـوانسـت      مقاومتي انجام نداده و نمـي
اين مقاومت را اثبات کنـد، شـانـس      
زيادي در محکـوم کـردن مـتـهـم بـه             
تجاوز نداشت. پيچ و خم هـاي اداري      
معموال باعث ميشد که زنان از خيـر  

 شکايت بگذرند.  
بر اساس اين قانون از ايـن پـس يـک          
رفتار جنسي تجاوز قلمداد مـيـشـود      
وقتي قرباني خود ، بهر دليل فعاالنـه  
در مقابل متجاوز مـقـاومـت نـکـرده        

 باشد. 
اين قـانـون را بـايـد در ايـران تـحـت                  
حاکميت جمهوري اسـالمـي مـطـرح       
ـتـمـان دامـن زد کـه              کرد و به اين گـف
تعرض به زنان در هـمـه ابـعـاد بـايـد             
ممنوع شـود. بـويـژه در کشـورهـاي             
اسالم زده که در خيابانها تـعـرض بـه        
زنان دست زدن به آنها، و به تـمـسـخـر     
گرفتن اعتراض زنان و شوخي فـرض    
کردن اين تعرضات جنبه عمـومـي و     
همگاني دارد، بـايـد در ايـن مـوارد             
بسيار حرف زد. بايد به جنـبـشـي در       

 ۱۰ صفحه  
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ـلـغ        ۵۰ در پاسخ به فراخوان حزب براي جمع آوري  هزار دالر کمک مالـي مـب
ـيـه دوسـتـداران، اعضـا و              ۵۱۵۹۰  دالر جمع آوري شد. جا دارد صميمانه از کل

فعالين حزب و آزاديخواهاني که به اين کمپين ياري رساندند و بـا کـمـک مـالـي            
 خود در اين فراخوان شريک شدند قدرداني کنيم. 

هفته انجام شد پايان يافت امـا     ۵ هزار دالري که به مدت  ۵۰ کمپين مالي 
 تالش براي جمع آوري منظم کمک مالي ادامه خواهد يافت. 

حزب کمونيست کارگري در زمينه مالي نيز متکي به اعضا و دوسـتـداران       
خود و مخالفين جمهوري اسالمي و مردم آزاديخواه و شرافتمندي بوده است کـه  
ارزش اين فعاليت ها را ميدانند و خود را در اهداف و آرمان ها و موفقيت هـاي  
حزب شريک ميدانند. حزب براي گسترش فعاليت هاي خود به ارقـامـي بسـيـار        
بيش از اين نيازمند است و همچنان به اين منظور به شـمـا مـردم آزاديـخـواه و              
مخالف جمهوري اسالمي و اعضا و دوستداران حزب که هميشه سخاوتمـنـدانـه    

 حزب را ياري داده ايد خواهد آمد. 
 کمک هاي مالي در هفته پنجم: 

 يورو  ۵۰     محمد امين کمانگر 
 دالر  ۳۰۰۰                   جيمي از تهران 
 يورو  ۵۰     جميله ميرکي 
 کرون  ۵۰۰                     ابوذر صلحجو 

 کرون  ۱۰۰۰                    آذر و غالم 
 کرون  ۲۰۰۰                   ناصر شيشه گر 

 دالر  ۲۰۰                      صابر آزاد 
 دالر  ۱۰۰                     ناصر آقباشلو 

 دالر  ۵۰                        ليليان 
 دالر  ۵۰۰                   جمعي از خانواده هاي جانباختگان دهه شصت

 کرون  ۲۰۰۰                نازيال صادقي و نويد مينايي
 دالر  ۵۰۰                     محمد هوشمند 
 دالر  ۵۰                       ب ق از آمريکا 

 يورو ۳۰۰                      يدي کوهي 
 کرون  ۳۲۰۰۰               جمع آوري توسط کميته حزب در مالمو

 يورو  ۱۰۰                              سيامک مکي 
 کرون  ۲۰۰                     سليمان سبکبار  

 کرون  ۵۰۰                     اولين از سوئد 
 کرون  ۲۵۶۰۰               جمع آوري توسط کميته حزب در يوتبوري

 يورو  ۲۰۰                     بهمن ذاکرنژاد 
 يورو  ۱۰۰                      فراز آزادي 

 يورو  ۱۰۰                     فرشاد حسيني 
 يورو  ۲۰۰                    پروين معاذي و نسان نودينيان

 کرون  ۲۰۰۰                                   دوستدار حزب از نروژ
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ـيـونـي      ـل بحث فيشهاي حقوقي مي
هــمــچــنــان بــه گــرمــي جــريــان دارد.           
استعفاي مديران چهار بانک و صـفـدر     
حسيني و بقيه روساي صندوق توسعه 
ـيـجـه ايـن بـحـثـهـا و                       ـت ـيـن ن ملي اول
اعــتــراضــات بــوده اســت. بــحــران و             
کشاکش و جنگي سرتاپاي حکـومـت   
را بر سر افشاي حقوقهـاي چـنـد صـد         
ـتـه اسـت. بـعـضـي هـا                 ميليوني گـرف
وانمود ميکنند که شوکـه شـده انـد و          
خبر نـداشـتـه انـد. از جـملـه شـخـص                  
خامنه اي. بعضي ها وانمود ميکنند  
ـتـي       که فقط به چند نفر از مديـران دول
ـنـد          محدود است. بعضي هم مـيـگـوي
اين فسادي است کـه از دوره احـمـدي          
نژاد شروع شده و به دوره فـعـلـي کـش         

ـقـط از روي           پيدا کرده است.   اينـهـا ف
سفاهتشان شعور مردم  را دسـت کـم       

 ميگيرند.
جالب اينست که طرفداران دولـت    
روحاني ميخواهند کل اين افشاگريها 
و استعفاهـا را بـه حسـاب کـارنـامـه               
مثبت روحاني بگذارند. مهم نيـسـت.    
مهم اينست که بدانند که مردم کـوتـاه   
نمي آيند. مردم ميخواهند که کنـد و     
کاو در مورد دزديها و غارت و چپـاول  
سران حکومت در همه سـطـوح ادامـه      
يابد و دولـت روحـانـي لـکـنـت نشـان              
ندهـد. آيـا روحـانـي حـاضـر اسـت و                   
قدرتش را دارد که فيش هاي حقـوقـي   

سران سپاه پاسـداران را جـلـوي مـردم           
بگذارد؟ آيا ثروتهاي مجتبي خـامـنـه    
اي و شخـص خـامـنـه اي و خـانـواده               
ـيـاردري        ـل رفسنجاني و آخوندهاي مـي
مثل طبسي و مصباح و علم الهـدا و    
بقيه افشا خواهند شد؟ مردم اينهـا را    
ـنـد     ميخواهند و ميدانند. مردم ميدان
ـقـط      که فيش هاي ثبت شده حقوقي ف
جــزء کــوچــکــي از دزديــهــاي ســران            
حکومت است. بخش اعظم دزديها و    

 غارتهايشان ثبت نشده است. 
ــي و               ــانـ ــداران روحـ ــرفـ ــر طـ اگـ
طرفدارانش وعده ميدهند کـه حسـن       
ـتـه اسـت در             روحاني همچنان کـه گـف
مورد غارتها لکنت نخـواهـد داشـت،      
مردم خوشحال مـيـشـونـد. امـا بـايـد             
بدانند که مردم ساده لوح نيستند. درز  
گرفتن حقوقها و ثـروتـهـاي نـجـومـي           
دزدان دانه درشت، و رفتن سراغ آفتابه 
دزدها جـنـاب روحـانـي را در هـچـل               
خواهد انداخت. آيـا جـنـاب روحـانـي             
ـيـايـد و       حاضر است بدون لکنت جلو ب
بگويد به من اجازه ندادند که دريافتي 
هاي مجتبي خامنه اي و ثروتـهـايـش    
را رو کنم؟ آيا حاضر است بدون لکنت 
بگويـد بـه مـن اجـازه نـمـيـدهـنـد از                    
ـيـارد               ـل ثروتهاي عظيم چـنـد صـد مـي
دالري خامنه اي و سعيد مرتضـوي و    
ـيـه حـرفـي بـزنـم؟ آيـا                ـق سران سپاه و ب
حاضـر اسـت از ثـروتـهـاي نـجـومـي                 
ـبـع     خانواده رفسنجاني و منشاء و مـن

 آنها پرده بردارد؟

مردم اينها را ميخواهـنـد. مـردم       
از فقر وزندگي زير خط فقر خسته شده 
اند و بيش از اين چپاولگران را تحـمـل   
نخواهند کرد. افشاي حقوقها از ايـن       
جا مايه ميگيرد. بنابرين اين گـوي و     

 اين ميدان!

نتيجه را ما از قبل ميدانيم. اگـر     
جــنــاب روحــانــي بــعــنــوان يــکــي از            
گردانندگان اصلي اين حکومـت طـي      

سال گذشته نه فقط لکنت داشـتـه    ۳۷ 
بلکه در مورد همه دزديها که مـعـلـوم    
نيست چقدرش را خـود در آن سـهـيـم           
است، خفقان گرفتـه و سـکـوت کـرده           
است، امروز هم همـان قـدر صـراحـت         
نشان خواهد داد که سنبه اعتراضـات  
و افشاگريها پرزور باشد. جنبش دفاع  
از حق زندگي و رفاه براي همه، جنبش 
ـقـر    اعتراض به دسمتزدهاي زير خط ف
قطعا کار کند وکـاو و افشـاي ابـعـاد           
ثــروتــهــا و غــارتــهــاي عــظــيــم ســران           
حکومت را هرچه بيشتر دامن خواهد 

 ۲۰۱۶ ژوئن  ۵ زد. 
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کشورهاي اسالم زده برعليه قوانين و   
سنتها و فرهنـگ ضـد زن اسـالمـي            
ـتـار را بشـدت                   دامن زد کـه ايـن رف
تقبيح کرده و به ايـن نـوع تـعـرضـات          
زشت در همه جا اعتراض شود. بايـد   

به اين گفتمان در ايران و کشـورهـاي       
اسالم زده دامن زد که برقراري رابـطـه   
جنسي با همسر بدون رضايت او جـرم  
است. برقراري رابطه با هر زني، بـدون   
تمايل او تعرض و تجاوز به زنان است 
ـيـن بـا                  و بايد با اعـتـراض و هـمـچـن

 مجازات پاسخ بگيرد.  
نا امني در کشورهاي اسالم زده براي 

زنان پديده همگاني است، ناامني در   
مقـابـل قـانـون، سـنـت و مـذهـب و                   
ناامني در خانه و بستر و نا امنـي در    
ـيـت                   خيابانها و مـراکـز کـار و فـعـال
اجتماعي، در مقابل ايـن تـعـرضـات       

 بايد در همه ابعاد مبارزه کرد. 
 مينا احدي 

 ٢٠١٦ جوالي  ٨ 

 ۹ از صفحه  
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