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جـايـگـاه جـمـهـوري         ا����	���	ل:  
اسالمي در جنبـش اسـالم سـيـاسـي          
ـبـل    چيست؟ منصور حکمت سالها ق
گفته بـود بـا سـرنـگـونـي جـمـهـوري                
اسالمي دوره افـول اسـالم سـيـاسـي            
شروع ميشود. با توجه بـه تـحـوالت         
زيادي که در اين جنبش در سـالـهـاي    
ـيـدايـش        گذشته ايجاد شده از جملـه پ
ـيـن بـه         داعش، آيا اين تحليل همـچـن
قوت خود باقي است؟ آيا جـمـهـوري      
اسالمي همچنان اين جـايـگـاه را در        

  اين جنبش دارد؟
ـ�اXـ':    ـ- < �ــ بـه نـظـر مـن         ��

جمهوري اسالمي همچنان يـک رکـن     
مهم جنبش اسـالم سـيـاسـي اسـت.            
البته موقعيت جمهوري اسالمـي در    
منطقه و در جنبش اسـالم سـيـاسـي         
تضعيف شده است امـا جـايـگـاه آن           
بعنوان اولين حکومـت اسـالمـي در        
ـيـري                يک کشور مهم مـنـطـقـه  تـغـي

 نکرده است. 
بايد توجه داشـت کـه جـمـهـوري          
اسالمي بر خالف حکومت طالبان و 
يا خالفت اسـالمـي امـروز داعـش،           
بدنبال يک انقالب توده اي و تـحـريـف    
ـقـدرت                 و به شـکـسـت کشـانـدن آن ب
رسـيــد. ايــن رژيــمــي اسـت کــه يــک               
انقالب عظيـم را بـا پـرچـم اسـالم و                
ـيـده و                انقالب اسـالمـي در هـم کـوب
سلطه سرمايه داري در ايران را که در   

ـتـاده    ۵۷ اثر انقالب  شديدا به خطر اف
بود، حـفـظ کـرده اسـت. جـمـهـوري                 
ـيـو بـورژوازي             ـتـرنـات اسالمي تنهـا آل

 ۵۷ ايران و جهان در مقابله با انقالب 
بود و تا همين امـروز دول غـربـي و            
طبقه حاکمه ايران آلترناتيو حکومتي 
ـيـروهـاي اسـالمـي                ديگـري نـدارد. ن
ديگر در حکومت و در اپـوزيسـيـون،    
از داعش و طالبان و القاعده تا حزب 
اهللا و بوکو حرام و حـمـاس و جـبـهـه            
ـقـه و                      ـيـن سـاب النـصـره و غـيـره، چـن

 موقعيتي ندارند. 
امروز در جنبش اسالم سـيـاسـي    
دسته بندي هاي تازه اي شکل گرفتـه  
و مشــخــصــا داعــش و جــمــهــوري            
ــب و                  ــوک رقــي ــه دو بــل اســالمــي ب
ـبـش مـتـعـلـق                متخاصم در ايـن جـن

هستند اما اين تفاوت همانـطـور کـه      
ـيـکـي و                   باالتـر تـوضـيـح دادم تـاکـت
حاصل  جنگ قـدرت و دسـت بـاال            
پيدا کردن در شرايط بـه هـم ريـخـتـه          
امروز خاورميانه است. تا آنجا که بـه   
افق و استراتژي جنبش اسالم سياسي 
ـتـصـاد و                يعني سـهـمـخـواهـي در اق
سياست جهاني و برسميت شـنـاخـتـه     
ـنـده و حـکـومـت                شدن بعنـوان نـمـاي
بـورژوازي در کشـورهـاي اسـالمـزده            
مربوط ميشود، داعش و جـمـهـوري    
ـقـطـه             اسالمي از يک جنس انـد. از ن
نظر تحميل قوانيـن فـوق ارتـجـاعـي          
اسالم، حال هر يک با تعبير و تفسـيـر   
خود، بر جامعه و ضديت با تـمـدن و       
ـفـاوت                    ـيـز ت ـيـسـم ن ـيـت و مـدرن مدن
ماهوي ندارند. جمهوري اسالمي يک 
مدل حکومتي را نمايندگي ميـکـنـد    
که در اساس و هويـت خـود الـگـو و           
ـيـروهـاي اسـالمـي در              الهام بخـش ن
ـبـش فـوق               ـفـاوت جـن شاخه هاي مـت

 ارتجاعي اسالم سياسي است. 
اين مـوقـعـيـت ويـژه جـمـهـوري               
اسالمي در عين حال به اين مـعـنـي      
است که سـرنـگـونـي ايـن حـکـومـت             
تاثير تعيين کننده اي بـر سـرنـوشـت         
کل جنبش اسـالم سـيـاسـي خـواهـد           
داشـت. ســرنـگــونـي يــک حــکـومــت            
اسالمي بقدرت انقالب مردم ورق را     
ـبـش خـالـصـي از                ـفـع جـن تماما به ن
سلطه مذهب و چپ و سکوالريسم بر 
خواهد گرداند. بايد توجه داشـت کـه        
بيش از سه دهه حاکميـت جـمـهـوري       
اسالمي به يک جنبش پيگير و وسيع 
چپ، انسـانـي و سـکـوالريسـتـي در             
ـتـوانـد            ايران شکل داده اسـت کـه مـي
الگو و الـهـام بـخـش تـوده مـردم در               
کشـورهــاي اسـالمــزده بــاشـد. کــمــا           
ـقـالبـات                   ـبـع الـهـام ان اينکه يـک مـن

ـقـالبـي       در    ۸۸ ٣ ۱ منطقه، خيزش ان
ايران بود. بـه نـظـر مـن سـرنـگـونـي                  
ـقـالب            ـقـدرت ان جمهوري اسـالمـي ب
ـبـش اسـالم             مردم تير خالص بـر جـن
ـيـروهـاي ايـن                سياسي اسـت و کـل ن
ـتـهـاي           جنبش حتي سازمانـهـا و دول
اسالمي مخالف و رقيـب جـمـهـوري       
اسالمي را به شدت تصعيف کـرده و    

 به سراشيب سقوط خواهد انداخت.   
 

ـ	ل:   ��شـمـا درمـورد      ا����	�
نقش اسالم سـيـاسـي در کشـورهـاي          
خاورميانه و آفريقا و نقش دول غربـي  
در اين زمينه صحبت کرديد. اين بـا     
توجه به منافع طبقه حاکم در غـرب      
قـابــل فــهـم اســت امــا شــاخـه هــاي              
مختلف اسالم سياسي در کشورهاي 
ـيـازات              غربي هم فـعـال اسـت و امـت
زيادي به جريانات اسالمي داده شـده    

ــن شــريــعــه و             و از جــملــه        ـي قــوانـ
ــرخــي             دادگــاهــهــاي اســالمــي در ب
کشورهاي اروپايي جاري اسـت. ايـن      
پديده امروز زمينه ساز فعاليت هـاي  
تروريستي در اروپـا و آمـريـکـا شـده            
است. منافع دول غربي در اين زمينه  
چه بوده است؟ تا چه حد اين خـطـر را     

  ميشناختند؟
ـ�اXـ':  ـ- < �مـمـاشـات و         ��

امتياز دادنهاي دولتـهـاي غـربـي بـه          
جريانات اسالمي در اين کشورها در 

ـيـکـي و           -دوسطـح سـيـاسـي          تـاکـت
استراتژيک قابل توضيح است. از نظر  
ـقـويـت       تاکتيکي هدف اين سياست ت
نيروهاي اسالمي غير متـخـاصـم بـا       
غرب، که بهمين دليل آنها را "ميـانـه    
ـيـروهـاي          رو" ميخوانند، در مقـابـل ن
اسالمي ضد غـربـي اسـت. از نـظـر               
دولتـهـاي غـربـي تـروريسـم حـاصـل               
اسالم افراطي يا فاندامنتاليسم است 
و ازينرو اين دولتها تالش ميکنند تا 
با تقويت و برسميت شناسي دولتها و 
ـيـمـا در         ـق نيروهاي اسالمي که مسـت
ـنـد       ـيـسـت عمليات تروريستي شريک ن
بخـيـال خـود تـروريسـم اسـالمـي را                
ـقـي     خنثي و تضعيف کنند. در اين تل
ـيـات                   صرفا بـمـب گـذاريـهـا و عـمـل
انتحاري و يـا مـقـابلـه  نـظـامـي بـا                 
ـنـش    نيروهاي دولت آمريکا و متحدي
در خاورميانـه تـروريسـم مـحـسـوب           
ميشود. در اين ديـدگـاه تـوريسـم در          
زادگاهش ديده نمي شود و توحـش و    
ـيـروهـاي         جنايات هر روزه دولتها و ن
اسالمي عليه مـردم در کشـورهـاي          

مــثــال در رابــطــه بــا            -اســالمــزده    
ـيـه زنـان و يـا               تبعيضات فاحش عـل

اجــراي قــوانــيــن قصــاص و اعــدام             
همجنسگرايان و ديگر فجايعي که با 
اتکا به قوانين اسـالمـي در ايـران و            
ديگر کشورها اسالمزده هـر روز در        

تـروريسـم اسـالمـي             -جريـان اسـت    
ـنـهـا در        تلقي نميشود. اين جنايات ت
ـيـن آن از نـظـر                  صورتي کـه مـرتـکـب
ـنـش         سياسي ضد آمريکا و مـتـحـدي

و    -يعني  افـراطـي بـاشـنـد        -باشند 
حــداکــثــر بــعــنــوان تــبــصــره اي در              
مـحـکــومـيــت اسـالم افـراطــي ذکــر            
ــر ايــن صــورت                 ــشــود. در غــي مــي
سياستهاي جنايتکارانـه اسـالمـيـون       
دوست و يا غير متخـاصـم بـا غـرب         
عليه مردم جوامع اسالمزده نه تنـهـا   
ـلـکـه            ـيـسـت ب از مصاديق تروريسم ن
بعنوان بخشي از فرهنگ اسالمـي و    
اعتقادات خود مردم تمـامـا تـوجـيـه        
ـتـه مـيـشـود.                ميشود و نـاديـده گـرف
تخفيف و کم اهـمـيـت جـلـوه دادن و             
حتي ناديده گرفتن قتلهاي نـامـوسـي    
در کشورهاي اروپائي و يا بـرسـمـيـت     
شناسي قوانين و دادگاههاي شريـعـه   
بـراي مــردم مــهــاجــر از کشــورهــاي          
اسالمزده و پـذيـرش و النسـه کـردن           
ـتـي و امـام و شـيـخ و آيـت اهللا                      مف
بعنوان نمايندگان "جامعه مسلمانان" 
در کشورهاي غربي هـمـه از هـمـيـن          
ســيــاســت مــحــدود کــردن تــروريســم        
اسالمي به ضديت با دولتهاي غربـي  
ـيـه                   ـق ـقـويـت ب و مماشـات و حـتـي ت
 نيروهاي اسالمي نشات ميگيرد.    

از نظر استراتژيک سازش و رابطه 
دولتهاي غربي و بايد گفت بـورژوازي  
جهاني با نيروهاي اسالمـي "مـيـانـه        
رو" و مطرح و فـعـال شـدن آنـهـا در                 
جوامع غربي انـعـکـاس جـايـگـاهـي          
است که نظريه نسبيـت فـرهـنـگـي و          
تقسيم جوامع به ملقمه و موزائيکـي  
ـتـهـاي            ـي از مذاهب و قوميتهـا و مـل
مختلف پيدا کـرده اسـت. بـورژوازي         
قرن هجده طرفدار جدائي مـذهـب از     
دولت و حقوق و قوانين يکسان بـراي    
همه شهروندان مستقل از مـذهـب و       
قوميت و نژاد آنها بود و حتي مليت، 
ـقـالب    براي بورژوازي فرانسه بعد از ان

کبير، برمبنـاي شـهـرونـدي تـعـريـف            
 -ميشد و نه زادگاه. اما به سـرعـت      

ايـن     -از همان دهه آخـر قـرن هـجـده        
رونــد بــرعــکــس شــد چــون مــنــافــع           
بورژوازي تازه بقدرت رسيـده ايـجـاب      
ميکرد از ايده هاي راديکال اش عليه 
فئوداليسم به سرعت عقب بنشيند و   
در ديــدگــاه و ســيــاســتــهــايــش بــراي          
مذهب و قوميـت و  نـژاد روز بـروز              
جاي بيشـتـري بـاز کـنـد. از لـحـاظ                 
ايدئولوژيک و فلسفه سياسي نـظـريـه      
پست مدرنيسم و نسبيت فـرهـنـگـي       
که از نيمه قرن بيستم مـطـرح شـد و          
امروز به يک نطريه رايج و کسلط بـدل  
شده است، به نوعي عقب نشيـنـي از     
جوامع مدني (جوامع مـتـشـکـل از        
شهروندان متساوي الحقوق مستـقـل   
از مذهب و نژاد و قوميت و زادگـاه)    

قبليه اي  -قومي -به جوامع مذهبي
قرون وسطي را نمايندگي ميکند. در  
ــه هــويــت و ارزشــهــاي                ــظــري ايــن ن
جهانشـمـول انسـانـي تـحـت عـنـوان               
تفاوت ميان فرهنـگـهـا و بـاورهـا و            
ـقـادات افـراد و نسـبـي              سنتها و اعـت
بودن اين ارزشها، انـکـار مـيـشـود و          
جامعه بـه يـک پـديـده چـنـد پـارچـه                   
مرکب از اين فرهنگهـا و ارزشـهـاي        
متفاوت تقليل مي يابد. اين ديـدگـاه    
بخصوص بعد از فروپاشي شـوروي و    
ـيـروهـاي مـذهـبـي و               سربلند کـردن ن
قومي قبيله اي در جـمـهـوري هـاي             
سابق شوروي و در اروپاي شرقي و در 
خاورميانه و آفريقا به ديدگاه مسـلـط   
و فلسفه سياسي سرمايه داري  بـازار    
آزاد تبديل شد. بر مبنـاي ايـن سـيـر          
ـلـسـفـه                    قهقرائـي و عـقـب گـرد در ف
سياسي و اجتماعي است کـه امـروز       
مذهب و قوميت و نژاد پرستي بجلـو  
رانده شده و در سـيـاسـتـهـاي عـمـلـي           
دولتها و احـزاب بـورژوازي جـايـگـاه          
مهمي يافته است. در يک سطح پـايـه    
ـلـهـاي               ـت اي رونق يافتـن حـجـاب و ق
ناموسي و مدرسه هـاي اسـالمـي و          
ـتـي و                مساجد و شيخ و امـام و مـف
غيره  در جوامع غربي ثمره و حاصل 
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اگـر مــن بـفــکـر بــادهـايــي           
ميافتادم که چه تلفاتي ممکـن  
بود در دريا در برداشته باشد از 
صداي نفس خود که براي سـرد    
کردن آبگوشت از آن اسـتـفـاده          
ميکـردم دچـار هـول و هـراس             

 ميشدم.
 شکسپير، تاجر ونيزي  
 

اتفاقاتي که درچند دهه گذشـتـه   
در مــقــابــل چشــمــان مــيــلــيــاردهــا         
جمعيت بهت زده دنيا رخ داده اسـت  
وهمچنان رخ ميدهد براستي شگفت 
انگيز و هول انـگـيـز هسـتـنـد. ايـن             
اتفاقات به ظـهـور شـخـصـي مـثـل              
دونالد ترامپ در صـحـنـه سـيـاسـي         

 آمريکا محدود نميشود. 
چه کسـي تصـور مـيـکـرد يـک               
مرتجع تمام عـيـار اسـالمـي روزي           

آن هم با همـيـاري    -خواهد توانست 
بيدريغ "متولـيـان سـيـاسـي دنـيـاي             

قدرت سيـاسـي    -سکوالر" در غرب 
را در کشوري مثل ايران با جمعـيـت   
عظيم شهرنشين و طـبـقـه کـارگـري          
وسيع و جـنـبـش و نـيـروهـاي چـپ                  

 گسترده در چنگ خود بگيرد؟ 
چه کسي تصور ميکرد صبح از 
خواب بيـدار خـواهـد شـد و شـاهـد               
صحنـه هـاي غـم انـگـيـز و نـفـرت                   
انگيزي خواهد بود که در آن مـردان      
ريشوي سياهپوش شالق بدست خدا 
زنان و دختران به زنجير کشيده شـده    
را به عنوان بردگان جنسي بـه حـراج     

 ميگذارند؟ 
چه کسي تصور ميکرد که جهان 
سرمايه داري ميتواند در قرن بيست 
و يـک، بـعـد از بـيـش از دوقـرن از                   
انقالب کبير فرانسه، بعـد از قـريـب        
يک و نيم قرن از کمون پاريس و بـعـد   
ــر                    ــب ــت ــالب اک ــق ــرن از ان ــک ق از ي
هيوالهايي توليد کند که با ترکيبـي  
از پـول و اسـلـحـه و تـکـنـولـوژي و                   

ايدئولوژي مذهبي و اسالمي دنيا را 
از قدرت و ابتکار آدمکـشـانـه شـان       
عليه بشريت شگـفـت زده خـواهـنـد          

 کرد؟
اينکه يک ميلياردر دماگوگ از 
نيـويـورک چـقـدر مـمـکـن اسـت بـه                  
مستاجر کاخ سفيد ارتقا پيـدا کـنـد      
مهم نيست. مهم اين است که همين  
سطح محبوبيـت تـا کـنـونـي او بـه               
اندازه کافي براي چپ و مردم محروم 
جوامع سرمايه داري هشدار دهـنـده     

 است. 
چــه اتــفــاقــي افــتــاده اســت کــه          
ميلياردي که همين االن شـيـره جـان      
بيش از بيـسـت هـزار کـارگـر را در              
نــقــاط مــخــتــلــف دنــيــا بــه عــنــوان          
کارفرماي مستقيم مي مکد حـتـي     
جرئت ميکند بـه عـنـوان غـمـخـوار           
کارگران ظاهر شود و بدتر از اين در   
ميان بخشهايي از هـمـيـن کـارگـران        

 محبوب شود؟! 
چــه اتــفــاقــي افــتــاده اســت کــه          
عضوي از طـبـقـه سـرمـايـه دار در               
قامت شخصيتي ظاهر ميشـود کـه     
گويا ميخواهد همين کارگران را از     
وضعيت رقت انگيزشان نجات دهد؟ 
وضعيتي که مستـقـيـمـا مـحـصـول          
حاکميت سياسي طبقه اي است کـه    
ترامپ يکي از دانـه هـاي درشـتـش         

 هست!
تحرک جريانات راست در دنيـاي  
امروز محدود به آمـريـکـا نـيـسـت.           
قبل از آمـريـکـا "جـبـهـه مـلـي" در                 
فرانسه، "طلوع طـاليـي" در يـونـان،           
"حزب استقالل پادشاهي متحده" در 
انگلـسـتـان، "پـکـيـدا" در آلـمـان و                    
گـــرايشـــات مشـــابـــه در اغـــلـــب            
کشورهاي غرب ظهور کرده اند و بـه  
درجاتي توجه جامعه را به خود جلب 
کرده اند. پديده دونـالـد تـرامـپ هـم           

 يکي در ميان اينهاست. 
به خاطر موقعيـت آمـريـکـا در         
اقتصاد سياسي و سياست جـهـان و     
تاثـيـري کـه تـحـوالت در آمـريـکـا                 

مســتــقــيــمــا در جــهــان و بــالــتــبــع            
موقعيت چپ و کمونيسـم و طـبـقـه         
کارگر دارد پـديـده دونـالـد تـرامـپ               
مورد توجه ما دراين سلسله نوشـتـه   

 خواهد بود. 
روشن است که نميتوان به تحرک 
راست پرداخت بدون اينکه موقعيـت  
چپ در جامعه را تحليل کرد. به اين 
دليل ساده که موقعيت اين دو کمپ 
بـا هــزار و يــک رشــتــه بــه هـم گــره                 
ميخورند. ضـعـف يـکـي قـدرت آن             
ديگري است. قدرت يکي ضعف آن    
ديــگــري اســت. وقــتــي تــوده هــاي            
وسيعي از مـردم بـخـصـوص مـردم            
کارگـر هـر روز بـيـش از پـيـش در                   
ــر             ــت ــصــادي مــحــروم ــت عــرصــه اق
ميشوند؛ در عـرصـه سـيـاسـي بـي               
حــقــوقــتــر مــيــشــونــد؛ در عــرصــه           
اجتماعـي زنـدگـيـشـان نـا امـن تـر                 
ميشوند و چشـم انـداز تـغـيـيـر در                 
مقابلشان کـور مـيـشـود؛ طـبـيـعـي             
است که توجه جامعه به نيروهايي و   
شخصيتهايي جلب ميـشـود کـه در        
نقش اپوزيسيون نهادهـاي سـيـاسـي       
حاکم ظاهر ميشونـد و آنـهـا را يـا             
واقعا به چالش ميـکـشـنـد و يـا بـا             
ــهــا و               ــاســت ظــاهــر چــالشــگــر ســي
سياستـمـداران سـنـتـي و رسـمـي و                

 نهادي شده ظاهر ميشوند. 
روشن است که چالشگر اصلي و 
واقعي وجدي نظم مـوجـود قـاعـدتـا        
بايد نيرويي باشد که منافع بنـيـادي   
طبقه کارگر و بـه ايـن اعـتـبـار کـل             
جامعه را نمايندگي مـيـکـنـد. ايـن           
نيرو نميتواند غير از نيرو و جنبشي 
باشد که آرمانـش آزادي (نـه آزادي          
رقـابــت ســرمـايــه هــا بــراي چــپــاول           
کارگران بلکه آزادي کارگران به تـبـع     
آن همه شهروندان جـامـعـه از هـمـه            
قيودات اقتصادي و سياسي کـه بـه       
زنجيرشان کشيده اسـت) و بـرابـري           
(برابري همه شهـرونـدان بـراي بـهـره           
بــردن از دســتــاوردهــاي اقــتــصــادي        
بشريت) باشد. اين نيرو فقط و فقط   

ميتواند کمونيسـم يـعـنـي جـنـبـش            
ــه و               ــاريــخــي، واقــعــي و آگــاهــان ت
متشکل طبقـه کـارگـري بـاشـد کـه             
رهاييش منوط به درهـم شـکـسـتـن        
نظامي است که حياتش بـه بـردگـي        
مزدي اين طبقه گره خورده است. در  

 اين هيچ ترديدي نيست. 
اگر چه در يک قرن گذشته دنيا و 
اقتصاد و تکنولوژي و سـيـاسـت و          
اجتماع  و فرهنـگ و در کـل هـمـه             
ابعاد زندگي انسانها تحوالت عميق 
و گسترده اي به خود ديده است امـا    
در همه اين دوره يک حقـيـقـت مـثـل        
رشته سرخي قابـل مشـاهـده اسـت:         
آنجا که چپ ضعيف عمل مـيـکـنـد       
راست به ميدان مي آيد؛ راست چهره 
ناجي به خود مي گـيـرد؛ راسـت در        
قالب و ظاهر ناجي کارگران و مـردم  
از وضع موجود ظـاهـر مـيـشـود و            
البته عمال نقش ناجي وضع موجود 
از عصيان کارگران و مردم و قـدرت    

 گيري چپ را ايفا ميکند. 
يـک نــگــاه تــطــبـيــقــي دقــيــق و            
مقايسه دنياي دهه سي قرن بـيـسـت    
(عروج فاشيسم در اروپا) و تـحـرک       

 -نــيــروهــاي راســت نـــاســيــونـــال            
پوپوليـسـت در اروپـا و آمـريـکـاي                
امروز به خوبي اين حقيقت سيـاسـي   

 را تاييد ميکند. 
جنبش فاشيسـتـي در ايـتـالـيـا           
آغاز شد و در آلمـان بـه يـک قـدرت           
ويرانگـر تـبـديـل شـد. امـا هـمـيـن                   
جنبش به موازات و در مصـاف بـا         
عروج جنـبـش چـپ و مـحـبـوبـيـت               
نيروهاي کمونيست و نهايتا شکست 
آنها امکانپذير شد. به اين بـه طـور        
مفصلتر برميگرديم امـا هـمـيـنـجـا         
بايد تاکيد کنيم که راست راسيـسـت   
و فاشيست فقط و فقط خاليي را پر 
کرده است و ميتواند پر کند که چـپ  
نتوانسته است پـر کـنـد. و هـمـيـن                
ــي               ــط زمــان ــق ــروهــاي راســت ف ــي ن
ميتوانند پيروز شوند که چـپ را بـه       
طور کـامـل در هـم بشـکـنـنـد. در                 

ايتاليا و آلمان و اسپانياي نيـمـه اول     
 قرن بيست دقيقا همين اتفاق افتاد. 
در اروپا و آمـريـکـاي اول قـرن             
بيست و يک چطور؟ پـديـده تـرامـپ         
نشانگر چيست؟ آيا درمـتـن بـحـران       

آغـاز     ۲۰۰۸ سرمايـه داري کـه از           
شده است؛ در مـتـن ورشـکـسـتـگـي          
سياسي و ايـدئـولـوژيـک راسـتـتـريـن           
گرايشات طبقه سرمايه دار در جهان 
که دنيا را براي بيش از سه دهـه در      
چنگال خود فشـرده انـد مـا شـاهـد            
عروج، گسترش و نيروگيري تـرامـپ   
و جنبشهايي خواهيم بود که توسـط  
شخصيتهايي مثل ترامپ نمايندگي 
مــيــشــونــد؟ امــکــان قــدرت گــيــري        
نيروهايي از درون کـمـپ راسـت در          
قالب فاشيسم و راسيسم و پـاسـدار       
سرمايه و عقب راندن طبقه کارگر و   
جنبش اعتراضي و راديـکـال چـقـدر       

 است؟ 
يـا بـرعـکـس، در مـقـايسـه بــا                
دنياي نيمه اول قرن بيـسـت، در اول       
قرن بيست و يک فاکتورهـاي زيـادي     
ــيــدا کــردن                  ــاال پ ــفــع دســت ب ــه ن ب
نيروهايي تغيير کـرده اسـت کـه نـه             
تنها قربـانـيـان واقـعـي نـظـم حـاکـم                
هستنند اما قربانيان زبـان بسـتـه و        
دست بسته نيستند و تا همينـجـا و     
ــر                   ــيـ ــه اخـ ــک دهـ ــن يـ ــيـ ــمـ در هـ
شکوهمندترين اعتراضات عليه نظم 
حاکم را به نمايش گذاشـتـه انـد؟ بـه         
نظر من امکان غـلـبـه نـيـرويـي کـه            
آزادي و برابري براي کـل بشـريـت را        
دنبال ميکند بيش از پيش فراهم تـر  
اســت کــه در ادامــه ايــن ســلــســلــه             

 مقاالت به آن خواهيم پرداخت. 
پديده دونالد ترامپ چيست؟ چه 
شرايطي و چه فـاکـتـورهـايـي و چـه             
روانشناسي سياسي زمـيـنـه عـروج         
پديده اي مثل دونـالـد تـرامـپ شـده          
است؟ آيا اين پديده ميـتـوانـد چشـم       
انداز سيـاسـي جـامـعـه آمـريـکـا و               
بالتبع جهان را آنچنان متحول کـنـد     
که براي دوره اي ديگر طبقه کارگر و 
چپ  و آزاديخواهي و برابري طـلـبـي    
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اين عقب گرد بـورژوازي جـهـانـي بـه          
دوران قرون وسطي است. اينجا ديگر  
مساله صرفا اتخاذ تاکتيک منـاسـب   
در برخورد به جنبش اسالم سـيـاسـي      
نيست، بلکه با يک عقب نشيني تمام 
عيار بورژوازي جـهـانـي از جـامـعـه             
مدني و مدنيت بعنوان يک دسـتـاورد   

 -جهانشمول در يـک سـطـح  نـظـري             
ـيـم. سـازش و          استراتژيک روبرو هست
ـيـروهـاي اسـالمـي در             مماشات با ن
غرب تاکتيکي است که بر متن و در 
چارچوب نظريه نسبيت فـرهـنـگـي و       
نفي اصل حقوق مساوي بـراي هـمـه        

 شهروندان امکان پذير شده است. 
اين نظريه هم زمينه ساز فعاليت 
اسالميـون "مـيـانـه رو" در جـوامـع                  
غربـي بـوده اسـت و هـم کـامـال بـا                    
ديدگاه و ايدئولوژي کل جنبش اسالم 
سياسي خوانائي دارد. دفاع از خود و 
حق بجانبي ناموجه حـکـومـتـهـائـي         
نظير جمهوري اسالمي با اين عنـوان  
که  جامعه ايـران اسـالمـي اسـت و             
اکثريت مردم مسلمان هستند، و يـا      
حتي توجيه خالفت اسـالمـي مـورد        
ــاي               ــورهـ ــش در کشـ ــاي داعـ ادعـ
"اسالمي"، تنها در چارچوب نسبيـت    
فرهنگي و بـه قـهـقـرا کشـيـده شـدن              

حکومـتـي    -ديدگاه و فلسفه سياسي
ـتـوانسـت         بورژوازي در کل جهـان مـي
صورت بگيرد. اگر مردم مـهـاجـر از       
کشورهاي اسالمزده در جـامـعـه اي        
مــثــل انــگــلــيــس، يــعــنــي "بــخــش            
اســالمــي" يـــک جـــامــعـــه پســـت              
مدرنيستي چند پارچه، مجازند طبق 
ـيـروئـي         ـنـد ن قوانين شريعه زندگي کن
مانند داعش و يا جمهوري اسـالمـي   
نيز بطـريـق اولـي حـق دارد کـه ايـن                 
قوانين را بر کل يک جامعه اسالمزده 
حاکم کند. از برسميت شناسـي امـام      
جمعه مسجد فـرانـکـفـورت بـعـنـوان          
نماينده مسلمانان ساکن اين شهر تـا    
برسميـت شـنـاسـي داعـش بـعـنـوان               
نماينده مسلمـانـان عـراق و شـام راه             

 چنداني نيست.  
دولتهاي غربي تالش ميکنند تا 
دو شـاخـه "افـراطـي" و "مـيـانـه رو"                   
اسالم سياسي را در مقابـل هـم قـرار        
بدهند اما بطور واقعي اسالم "ميـانـه    
ــه هــا و                    ــظــري ــده هــمــان ن رو" زائــي
سياستهـاي بـورژوائـي اسـت کـه بـه               
اسالم افراطي شکل داده و آنرا بـجـلـو    
ـفـي            ـيـسـم و ن رانده است. پست مدرن

جامعه مدني وارزشهاي جهـانشـمـول    
انساني آن دکترين سياسي اسـت کـه       
همه بخشهاي مختلف بـورژوازي در      
جــهــان امــروز، اعــم از دولــتــهــا و               
مــتــفــکــريــن بــورژوازي در غــرب و           
دولتها و نيروهاي اسالمي افراطي و   
ميانه رو، را بيکديگر پيوند ميدهـد.  
ازينرو بايد گفت نه تنها از نقطه نـظـر   
سياسي و تاکتيکي بلـکـه در سـطـح         
ـلـسـفـه و            استراتژيک و از نقطه نـظـر ف

اجتماعي نيز اسالم -دکترين سياسي
ــاســي، بــا هــمــه شــاخــه هــا و                 ســي
بلوکبنديهاي دروني اش، مـحـصـول        
عقب گرد و قهقراي بورژوازي جهانـي  

 است. 
در عمل نيز "اسـالم مـيـانـه رو"            
مکمل  و روي ديـگـر سـکـه "اسـالم             
افـراطــي" در کشـورهــاي اســالمــزده          
است. امروز فعاليت نيروهاي ميـانـه    
رو اسالمي در کشـورهـاي اروپـائـي            
حوزه و منبع منـاسـبـي بـراي جـذب          
نيرو و عضوگيـري داعـش از مـيـان           
"جامعه اسالمي" ساکن اين کشورها 
را فراهم آورده است. از سـوي ديـگـر           
سربلند کردن "اسـالم مـيـانـه رو" در               
غرب و رواج حجاب و مسـجـدسـازي    
ــهــاي                و مــدارس اســالمــي و قــتــل
ناموسي و برجسته شدن فـرهـنـگ و      
هويت اسالمي مهاجرين وشهرونـدان  
مـنـسـوب بـه اسـالم در کشـورهــاي               
اروپائي نيز تماما بازتاب و محصول 
بجلو رانده شدن و افسارگسيـخـتـگـي     
نيروهاي اسالمي در خـاورمـيـانـه و           
شــمــال آفــريــقــا و ســايــر کشــورهــاي          
اسالمزده است. اين رابطه و خدمـات   
متقابل بيـن اسـالمـيـون در شـرق و              
ــلــوه و بــازتــاب ديــگــري از             غــرب ج

ايـدئـولـوژيـک و          -همـسـانـي نـظـري       
هــمــجــهــتــي وهــمــريشــگــي پســت          
مدرنيستي کل جنبش اسالم سياسي 

 است.
 

ـ	ل:   ��امـروز مـقـابلـه بـا          ا����	�
تـروريسـم اسـالمـي يـک رکـن مـهـم                 
ـيـروهـا و احـزاب راسـت                 تبليـغـات ن
افراطي در اروپا و آمريکاي شـمـالـي      
است. اين نيروها مساله را به ضديت  
با مسلمانان و پناهندگان و مهاجرين 
از کشورهـاي اسـالمـزده بسـط داده           
اند. آيا عروج اين نيروهاي راسيستي  
را مــيــتــوان عــکــس الــعــمــلــي بــه              
ــات و             ــان ــگــي جــري ــخــت افســارگســي
دولتهاي اسالمي در خـاورمـيـانـه و           

شمال آفريقا و سيل مهاجرت از ايـن      
 کشورها دانست؟ 
 :'Xا�-< �بـعـنـوان يـک اصـل             ��

عمومي راست افراطي هـمـيـشـه در         
شــرايــط بــحــران ســرمــايــه داري کــه          
نيروهاي متعارف و سانتـر بـورژوازي     
ـنـد قـدم          ـيـسـت قادر به کنترل جامعه ن
بميدان ميگذارد و تالش ميکـنـد بـا      
اتکا بر تعصبات ملي نژادي مذهبي 
آلترناتيوي براي از سر گذراندن بحـران  
ـقـه سـرمـايـه دار            و احياي قدرت طـب
ارائه کند. نيروهاي کمونيست و چـپ   
ـنـد      ـتـوان انقالبي نيز در اين شرايط مي
با طرح آلترناتيو طبقه کارگر يـعـنـي      
ـتــصـادي از                   خـلـع يـد سـيــاسـي و اق
بورژوازي و برقراري سوسياليسـم، در    
ـيـت         ميان توده مردم نفوذ و مـحـبـوب

 کسب کنند.
امــروز دقــيــقــا شــاهــد هــمــيــن          
وضعيت هستيم. مطرح و بجلو رانده  
شدن دونالد ترامپ و برني ساندرز در    
ـيـن و حـزب              آمريکا و جـرمـي کـورب
راسيستي يوکيپ در بريتانيـا نـمـونـه       
ـنـد کـه بـي                  هاي بـرجسـتـه اي هسـت
اعتمادي توده مردم به احزاب سنـتـي   
ـيـه     ـق حکومتي را نشان ميدهند. در ب
ـيـن          اروپا نيز شاهد بميدان آمـدن چـن

 نيروهائي هستيم.  
در اين ميان  اسـالم سـيـاسـي             

بــهــانــه و تــوجــيــه مــنــاســبــي بــراي            
ـيـغـات راسـيـسـتـي                 ـل ـب سياستها و ت
نيروهاي راست افراطي فـراهـم آورده       
است. بورژوازي غرب در دوره بوش و  
ـتـامـبـر بـه                        بلـر بـه بـهـانـه يـازده سـپ
افغانستان عراق حملـه بـرد و امـروز          
ـئــو                امـثــال تــرامـپ در آمــريـکــا و ن
نازيستها در آلمان به بهانـه جـنـايـات       
داعش به  مهاجرين و پناهندگـان از    
ـنـد.    کشورهاي اسالمزده حمله ميکن
ـقـابـل بـورژوازي بـا             در هر دو دوره  ت
ـيـکـي بـراي              اسالميون شيوه و تـاکـت
رسيدن به اهداف ديگري بـوده اسـت.     
هدف بـورژوازي غـرب از حـملـه بـه                
افغانستان و عراق  برقراري و تثبـيـت   
هژموني خود بر دنياي بعد از جـنـگ   
ســرد بــود و امــروز هــدف  حــملــه                
راسيستي به مهاجرين قملـداد کـردن     
آنان به عنوان عامل بحران و بيکـاري  
و ديگر مصائبي است کـه سـرمـايـه         
داري پيروز در جنگ سرد براي مـردم  
ـقـطـه             به ارمغان آورده است. از ايـن ن
نظر مـطـرح شـدن و رشـد احـزاب و                
نيروهاي راسيستي را ميتوان  ادامـه    
ـلـريسـم         منطقي و "ارتقا" بوشيسم و ب

 به شرايط سياسي امروز دانست.  

ـيـزي      از سوي ديگر مسلمان سـت
راسيستهائي نظير ترامپ تـوجـيـه و        
ـيـزي           محمل تازه اي بـراي غـرب سـت
نيروهاي اسالمي فراهم آورده اسـت.      
ايــنــجــا نــيــز مــانــنــد دوره جــنــگ              
تروريستـهـا، فـاشـيـسـم اسـالمـي و               
ـنـه             فاشيسم غربي به يـکـديـگـر زمـي
ـقـويـت          رشد ميدهند و همديگـر را ت

 ميکنند.  
دولتها و احـزاب حـکـومـتـي و              
سانتر بورژوازي قادر به مقابله با ايـن  
ـنـهـا          ـنـد. اي نيروهاي فاشيستي نيست
خود جزئي از صورت مساله اند و نـه  
راه حل. پاسـخ واقـعـي ايـن شـرايـط              
مقابله با فاشيسم و تروريسـم از يـک       

 موضع چپ و کمونيستي است.  
    

سـئـوال آخـر مـا در           ا����	���	ل:  
مورد همين پـاسـخ چـپ بـه شـرايـط             
امــروز اســت. راه مــقــابلــه بــا ايــن                
وضعيت چيست؟ منصـور حـکـمـت       
در دنيا بعد از يازده سپتامبر بر لـزوم    
به ميـدان آمـدن جـهـان مـتـمـدن در                
مقابل دو قطـب تـروريسـتـي تـاکـيـد            
ميکرد. معني مشخص اين خـط و       
ــري در شــرايــط امــروز               جــهــت گــي

 چيست؟   
  :'Xا�-< �ـنـجـا       �� اميدوارم تـا اي

روشــن شــده بــاشــد کــه دو قــطــب                
تـــروريســـتـــي، چـــه بـــه مـــعـــنـــاي            
ميليتاريسم بوشيستي دول غربي در   
برابر تروريسم اسالمي و چه در هيات 
فاشيسم غـربـي در بـرابـر فـاشـيـسـم               
اسالمي، مـتـعـلـق بـه يـک کـمـپ و                 
ــاه               ــد: اردوگ ـتــن اردوگــاه واحــد هسـ
بورژوازي جهاني در دنياي بهم ريخته 
ــد                  ــرو نــق ــگ ســرد. ازيــن پســا جــن
ـقـد                  کمونيسـتـي ايـن وضـعـيـت از ن
سرمايه داري عصر حاضر و بـحـران       
سياسي اقتصادي همه جانبه آن جـدا    

 نيست.  
ـيـن           پس از فروريختـن ديـوار بـرل
متفکرين بورژوازي پـايـان تـاريـخ را           
اعالم کردند اما همانطور که منصور 
حکمت پيش بينـي کـرده بـود آنـچـه            
عمال اتفاق افتاد تـعـمـيـق بـحـران و             
سردرگمي در کمپ غـرب و بـمـيـدان         
آمدن و افسار گسيختگي ارتجـاعـي   
ــروهــاي               تــريــن و وحشــي تــريــن نــي

 -قومي  -مذهبي-ناسيوناليستي
راسيستي در غرب و در شـرق و      
در چهارگوشه جهـان بـود. مـنـصـور           
حــکــمــت  در "دنــيــا پــس از يــازده                
ســپــتــامــبــر" مــيــنــويســد: "جــنــگ            
ـتـوانـد آغـاز يـکـي از              تروريستها مي

خونبارترين دوره هاي تاريخ معـاصـر   
باشد ... امـا ايـن دورنـمـا مـحـتـوم                   
نيست ...  يک نيروي سوم، يک غـول       
خفته، وجود دارد که ميتواند ورق را     

 برگرداند." 
از آن زمان تا امروز اين غول  بـه    
شــکــل خــيــزش انــقــالبــي در ايــران،          
انقـالبـات مـوسـوم بـه بـهـار عـرب،                  
ـبـش                 جنبـش اشـغـال در غـرب، جـن
چارلي ابدو در فـرانسـه و کـل اروپـا،           
اعتراضات توده اي در يونان و ديـگـر   
کشورها اروپائي عليه رياضت کشي 
ــاع از                 ــش دف ــصــادي، و جــنــب اقــت
پناهندگان و استقبال توده مردم اروپا 
از مهاجرين از کشورهاي اسـالمـزده     
ـنـهـا نـمـونـه                به ميدان آمده اسـت. اي
هائي از سر بلند کردن جهان متـمـدن   
در مقابـل تـروريسـم و کـل تـوحـش               

 حاکم بر دنياي امروز است. 
در مقابل اين جهان متمدن، کـل  
کـمـپ بــورژوازي جـهــانـي، بــا هـمــه              
ـتـهـاي رنـگـارنـگـش در             احزاب و دول
غرب و در شرق، با اسالم سيـاسـي و     
فاشيسم و نئوليبراليـسـم و دکـتـريـن          
ـيـت و                 ـفـي مـدن پست مدرنيـسـم و ن
هويت و ارزشهاي جهانشمول انساني 
قرار دارد. نقد کمونيستي اين شرايط  
بايد از اين واقعـيـت پـايـه اي شـروع            

 کند. 
امروز نه تنها رهـائـي از سـلـطـه          
سرمايه، بلکه دفاع از جامعه مـدنـي   
و تمدن و انسانيت و سـکـوالريسـم و        
ـيـر                ـقـالب کـب حتي دسـتـاوردهـاي ان
فــرانســه، تــمــامــا بــعــهــده جــنــبــش          
کمونيستي است. اگر سرمـايـه داري      
ـبـه             امروز در چنبره بـحـران هـمـه جـان
سياسي اقتصادي و سردرگمي و بـي      

ايدئولوژيک اش بـه   -افقي استراتژيک
مذهب و فاشيسم و راسيسم و پسـت    
مدرنيسم و سيـاسـت ريـاضـتـکـشـي          
اقـــتـــصـــادي و زدن از خـــدمـــات              
ــرفــت                    ــس گ ــاز پ ــاعــي و ب ــم ـت اجـ
دســتــاورهــاي جــنــبــش کــارگــري و           
کمونيستي در قرن گذشتـه مـتـوسـل       
ـيـز مـوظـف        شده است، کمونيستها ن
اند در همه اين عرصـه هـا بـا پـرچـم            
سوسياليسم و سکوالريسم و مدنيـت  
ـيـسـم             ـنـهـا سـوسـيـال و انسانيتي که ت
ميتوند بـه ارمـغـان آورد بـه جـنـگ               
بورژوازي بروند. بچلش کشيدن سلطه  
و قدرت سياسي بـورژوازي در هـمـه          
کشــورهــا از کــانــال نــقــد عــمــيــق و            
ـيـسـتـي از مـذهـب و               طبقاتي کمـون
راسيسم و پست مدرنيسم ميـگـذرد.   

 ۲ از صفحه 

 ۸ صفحه 
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يک موضوع داغ رسانه هـا ثـمـرات و دسـتـاوردهـاي             
برجام يکسال پس از انعقاد توافـق اتـمـي اسـت. بـه روال               
هميشه رسانه هاي اصولگرا به بي نتيجگي برجام و عـدم    
پايبندي دولت آمريکا به تعهداتش مي پردازند و رسـانـه       
هاي حامي دولت روحاني در وصف دستاوردهـاي بـرجـام      
قلمفرسائي ميکنند. اما حـتـي   رسـانـه هـاي طـرفـدار                     
دولت هم  دستاورد ملموسي براي عرضه نـدارنـد. اسـاس       
بحث مدافعين برجـام  ايـنـسـت کـه بـدون تـوافـق اتـمـي                       
وضــعــمــان بســيــار بــدتــر از ايــن کــه هســت مــي شــد!                     
رفسنجاني در دفاع از برجام  ناتواني در فـروش نـفـت در          
شرايط پيش از توافق هسته اي رابه جناح رقيـب يـادآوري     

تـيـرمـاه، روز         ۲۳ ميکند و روحاني بااين پيشنـهـاد کـه        
امضاي توافق اتمي، را به عنوان روز "تعامـل بـا جـهـان"          

تيرماه ثابت کرد همانطـور کـه در        ۲۳ بناميم، ميگويد: "
هاي جهاني بـايسـتـيـم      ميدان جنگ قادريم در برابر توطئه

و با آنها مقابله کنيم و بـراي مـلـت پـيـروزي بـه ارمـغـان                 
آوريم، در صحنه سياسي، حقوقي و فني هـم ايـن قـدرت          

 توانيم از حقوق ملت دفاع کنيم." را داريم و مي
اين  مقايسه توافق هسته اي با جنگ خواه نـاخـواه        

سر کشيدن جام زهر در پايان جنگ بـا عـراق را يـادآوري          
ميکند. جنگ با عراق پيـروزي اي بـه ارمـغـان نـيـاورد.                
ناگزير شدند جنـگ بـا عـراق را تـمـام کـنـنـد چـون کـل                         
نظامشان در اثر جنگ در حال فـروپـاشـي بـود. يـکـسـال               
قبل هم پروژه هسته اي را کنار گـذاشـتـنـد چـون ايـن بـار              
تحريمهاي اقتصادي شيرازه نظامشان را از هم گسـيـخـتـه     
بود. جمهوري اسالمي در هر دو مورد نـاگـزيـر شـد جـام             
زهر تسليم و عقب نشيني در برابر دشمنـي کـه بـمـنـظـور           

حفظ سلطه اش بر توده مردم ناراضي عـلـم کـرده بـود را             
سر بکشد چون در غير اين صورت از نظام و حـاکـمـيـتـش      
اثري باقي نميماند. بـحـث بـر سـر دسـتـاوردهـاي بـرجـام                   

همانطور که ختـم جـنـگ بـا عـراق دسـتـاوردي                 -نيست 
بلکه اساس مساله، از ديد حکومـتـي هـا، دفـع          -نداشت

 "خطر" سرنگوني از سر جمهوري اسالمي است.  
تا آنجا که به توده مردم مربوط مـيـشـود جـمـهـوري          

اسالمي، بـا يـا بـدون بـرجـام، بـجـز سـرکـوب و فـقـر و                              
بيحقوقي مفرط براي کارگران و زنان و جوانان و نود و نـه      
در صد مردم ايران ثمري نداشته است و بايـد شـرش را از         
سر جامعه کم کند. شاخص و تعيين کـنـنـده رابـطـه تـوده           
مردم با حکومت نه ميزان فروش نـفـت و يـا کـم و زيـاد                
شدن واردات و صادرات است و نـه تـعـداد مـعـامـالت و             
نشست و برخاستها با صاحبان سـرمـايـه و نـمـايـنـدگـان               
بانکها و شرکتهاي خارجي. شاخص افزايش بـيـکـاري بـه        

درصــدي و      ۷۹ تــا      ۴ ٣ مــيــلــيــون و تــورم           ۱۰ ســطــح   
دستمزدهاي يک چهارم خط فـقـر و افـزايـش اعـدامـهـا و                
دستگيريها و بزن و ببندها و از سـوي ديـگـر حـقـوقـهـاي              
نجومي چند ده و چـنـد صـد مـيـلـيـونـي و اخـتـالس و                           
دزديهاي  ميلياردي مقامات  حکومتي و ايت اهللا هـا و      
آقازاده ها است. برجام به هر نتيجه اي بـرسـد جـمـهـوري             
اسالمي از "خطر" گسترش اعتراضات و مـبـارزات تـوده          
مردم عليه کل ايـن نـظـام غـارت و تـوحـش راه نـجـاتـي                      
نخواهد داشت. جام زهر نهائي را مردم ايران به جمـهـوري    

 اسالمي خواهند نوشاند.  

اخيرا رئيس پـيـشـيـن سـازمـان           
اطــالعــات عــربســتــان ســعــودي در        
سخنرانـي اش در نشـسـت سـاالنـه              
سازمان مجـاهـديـن در پـاريـس بـا             
ــار از                حضــور مــريــم رجــوي، دو ب
مسعود رجوي با عنوان مرحوم يـاد    
کرد و اين امر بار ديگـر بـه شـايـعـه          
مــرگ مســعــود رجــوي دامــن زد.           
سازمان مجاهدين حتي بعد از ايـن      
اتفاق در مورد اين مسـالـه سـکـوت       
کرده و موضوع مرگ و يـا زنـدگـي          
مسعود رجوي را همچـنـان در پـرده        
ابهام نگاهداشته است. اين موضوع  
ممکن است براي دستگاه تبليغاتـي  
جمهوري اسـالمـي و يـا مـقـامـات             
دولتي و پارلماني در غـرب و شـرق         
که ميخواهند در تانگـوي سـيـاسـي       
شان با حکومت اسالمي بـا کـارت       
مجاهدين بـازي کـنـنـد، اهـمـيـتـي               
داشته باشد ولي از نظر مردم ايران و 
مبارزات و اعتراضات اجتماعي که 
در ايران جريان دارد کمترين ارزش و 

 حايگاهي ندارد.
سازمان مجاهدين مدتـهـاسـت     

به مبارزات و اعتراضات اجتماعـي  
بي ربط شده است و استراتژي اتـکـا     
به دولتهاي غربـي و مـنـطـقـه اي و              
ايفاي نـقـش در سـنـاريـوهـاي رژيـم              
چنجي را دنبال ميکنـد. در چـنـيـن          
استراتژي اي ممکن است شـبـح يـک      
شيخ و قاعد مـخـفـي و پشـت پـرده            
مفيد واقع شود ولي نياز چنداني بـه    
يک رهبر سياسي علني و اجتمـاعـي   

 نيست.    
از ســرنــوشــت مســعــود رجــوي        
کسي مطلع نيسـت دقـيـقـا بـه ايـن             
دلــيــل کــه حــيــات وي در حــيــات              
سياسي جامعـه و حـتـي در مـيـان              
نيروهاي اپوزيسيون تاثير محسـوس  
و قابل مشاهده اي نـدارد. شـايـعـه            
مرگ مسعود رجوي در سيزده سـال    
گذشته قابل تائيد و يا تکذيب نبوده 
ــر                   ــن خــاطــر کــه رهــب ــه اي اســت ب
مجاهدين، زمـانـي هـم کـه چـنـيـن              
شايعه اي در کار نـبـود، در ديـدگـاه         
جـامـعــه و مـردم حـيــات ســيـاســي              
ــان              ــازم ــداشــت. س مــحــســوســي ن
مـجـاهـديـن حـتـي در ديـپـلـمـاسـي                  

نشسـت و بـرخـاسـت بـا مـقـامـات                 
دولتي و پـارلـمـانـي در غـرب و در              
شرق نيازي به مسعود رجوي نـدارد.  
بـه احــتـمــال زيــاد بســيـاري از ايــن              
مقامـات مـانـنـد رئـيـس پـيـشـيـن                 
سازمان اطالعات عربستان بـر ايـن     
باورند کـه مسـعـود رجـوي مـرحـوم             

 شده است. 
سازمان مجاهديـن نـه بـخـاطـر          
فعاليتهاي ديپلمـاتـيـک اش، بـلـکـه           
ــه خــاطــر حــفــظ  فــرقــه                 اســاســا ب
ايدئولوژيک خودش به وجود مسعود 
رجوي نيازمـنـد اسـت. اگـر چـنـيـن               
سازماني ميتواند مـرگ و زنـدگـي          
رهبرش را در پرده ابـهـام نـگـهـدارد          
دقيقا به اين دليل است که سازماني 
است با خصوصيات و  مـنـاسـبـات       
دروني يک فرقه سري و مخفي نظـيـر   
فــرقــه اســمــاعــيــلــيــه و يــا لــژهــاي            
فـرامــاســونــري. نـاروشــنــي مــرگ و          
زندگي شيخ و مراد چنين سازمـانـي   
را بايد بحساب رمز و راز مـتـعـارف    

 فرقه هاي قرون وسطائي گذاشت. 
بر اين نکته هم بايد تاکيـد کـرد     
که سازمان مجاهدين مـعـمـوال هـر       
اعتراض و نقدي نسبت به سياستهـا  
و مناسبات تشکـيـالتـي اش را بـه           
حساب دفاع از "حکومت آخـونـدي"      
ميگذارد. در مورد اخيرهم با تـوجـه   
به اينکه جـمـهـوري اسـالمـي  ايـن               
روزها شايعه مرگ مسعود رجوي را 
ــيــه                 ــل ــود ع ــاي خ ــروزه ــي ــاي پ ــپ ب
"منافقين" نـوشـتـه اسـت، سـازمـان             
مجاهدين ممکن است همين شـيـوه   
را بکار ببرد. جواب نيروهاي چپ و    
انقالبي به اين نوع تالشهـا، مـبـارزه      
پيگيري است کـه عـلـيـه جـمـهـوري              
اسالمي به پيش ميبـرنـد. مـجـاهـد         
اهل اين مبارزه نيست امـا حـداقـل        
کاري که ميتواند در برابر تبلـيـغـات    
ضد منافقيني "حکومـت آخـونـدي"       
انجام دهد شفافيت و علنيت و رفـع    
ابهام از سـرنـوشـت مسـعـود رجـوي           
است. حتي از نـقـطـه نـظـر مـنـافـع                  
سازماني فرقـه مـجـاهـد، ايـن رفـع             

 ابهام شيوه بهتر و مفيدتري است. 
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تيـرمـاه را هـفـتـه           ۲۵ تا  ۱۹ جمهوري اسالمي هفته 
حجاب و عفاف اعالم کرده است. همين دو کلمه "حجـاب    
و عفاف" عمق تعفن مقدسات و اخالقيات پوسيده و عهد 
دقيانوسي اسالمي را برمـال مـيـکـنـد! زن را بـه کـاالي                   
جنسي و ابزار لذتجوئي مرد تنزل ميدهـنـد و بـعـد بـراي            

يـعـنـي مـردانـي کـه              -دورنگهداشتنش از نگاه نامحـرم    
آنرا در بسـتـه بـنـدي اي            -شرعا صاحب اين کاال نيستند

بنام  حجاب مي پيچند. همه مراجع تقليد در واجب بودن  
حجاب بمنظور "مصون داشتن" زنان، و بقول خـامـنـه اي          
"پوشش هندسه بدن زن"،  از "نگاه نـامـحـرم" اتـفـاق نـظـر                
دارند. در فتواها و رساله هـاي ايـن مـغـزهـاي مـتـحـجـر                 
تجاوز به دختران نه ساله، فحـشـا تـحـت عـنـوان صـيـغـه                

موقت، و حتي لذتجوئي جنسي از نوزادان امري شرعي و 
بالمانع و کامال مجاز و اخالقي است امـا عـريـان بـودن         
بدن زن "باالتر از مچ دست" بي عفتي است! بـا عـريـانـي            
موي زنان، و با شادي و خـنـده و رقـص و ورزش شـان و                 
حتي حضورشان در استاديومهاي ورزشي، "ناموس مـرد"  

 و اسالم محافظ آن به باد ميرود!  
ميگويند اخالقيات هـر کـس  نـمـايـنـده ارزشـهـا و                     
تلقيات و طرز تفکر او نسبت به ديگران است. اخالقـيـات    
اسالمي  تنها تحجر و عقب مانـدگـي و نـريـنـه سـاالري             

 معتقدينش را برمال ميکند و بس! 
زنان و اکثريت عظيم مردم ايران اخـالقـيـات ديـگـري        
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معلم  ٣٠٠ تجمع اعتراضي بيش از  
بازنشسـتـه در مـقـابـل مـجـلـس بـا                  
ـقـر و              اعتراض به زندگي زيـر خـط ف
شعار معيشت مـنـزلـت حـق مسـلـم           
ماست، مرخصي بهنام ابراهـيـم زاده     
از چهره هاي شناخته شده کارگري از   
ـيـام او در رابـطـه بـا آزادي                 زندان و پ
موقت جعفر عظـيـم زاده، و تـجـمـع            
جوانان جوياي کار در مـاهشـهـر بـا           
خــواســت کــار، خــبــرهــاي بــرجســتــه        

 جنبش کارگري در اين هفته اند. 
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ـنـا      ٣٠٠ تير بيش از  ٢٢ روز  معلم ب
بر قراري از قبل در مقـابـل مـجـلـس        
ـنـر    اسالمي تجمع کردند و بار ديگر ب
مــعــيــشــت، مــنــزلــت، حــق مســلــم          
ماست، را برافراشتند. مـعـلـمـان در          
فراخوانشان با اشاره  بـه حـقـوقـهـاي            
ـقـر روز افـزون           نجومي که به قيمت ف
مردم تمام شده، اعتراض خـود را بـه       
پاسخ نگرفتن به خواستهايشان اعالم 
کرده و همکارانشان را به شـرکـت در       
اين گردهمايي دعوت کرده بودند. دو 
جنبه حائز اهميت تجمع اعـتـراضـي      

تير معلمان بازنشسته يـکـي    ٢٢ روز 
ـيـان روشـن                 شعارهاي راديـکـال  و ب
ـتـن ايـن            خواستها وديگر شـکـل گـرف
ـتــراضــي در مــديــاي                ــرکــت اعـ ح
اجــتــمــاعــي و تــبــديــل تــجــمــع بــه              
راهپيمايي اي  در وسط شهـر تـهـران      
همراه با شعار دادن و کـف زدن بـود.       
بطوريکه خبرش فورا رسانه اي شـد.      
از جمله شعارهايي چون خط فقر سـه    
ـيـمـه     ميليون حقوق ما يک ميليون، ب
درمان رايـگـان، سـي سـال تـدريـس               
منزلت نداريم، سي سـال مـعـيـشـت،        
منزلت نداريم، حقوق ما رياليه خـرج    
ــا                 ــان شــعــاره ــه، در مــي مــا دالري
ـيـن بـا             ميدرخشيد. معلمان هـمـچـن
شعار معلم بيدار است، از اخـتـالس       
ـيـمـا حـقـوقـهـاي               ـق بيزار است، مسـت
نجومي دست اندرکاران حکومـت را    
کــه تــنــهــا گــوشــه اي از غــارت و                 
اختالس آشکار از زندگي و معيشـت  
مردم است، به چالـش کشـيـدنـد. در          
واقع  شعار هاي معلمان بيـان روشـن     

خواستهاي کل مردم در برابر شـرايـط   
جهنمي است که زندگي و مـعـيـشـت     
کل مردم را به تباهي کشانـده اسـت.     

 معلمان بازنشسته راه نشان دادند.  
اکنون که بر سرحقوقهاي نـجـومـي و      
دزدي هايشان چنين به جان هم افتاده 
اند، بهترين فرصت براي طـرح فـوري     
خواستهايمان است. بهانه هاي مـثـل    
"پول نيست" و "اوضاع خوب نيـسـت"   
و امثال اينها کـه در بـرابـر خـواسـت            
کارگران بـراي افـزايـش دسـتـمـزدهـا              
معموال طرح ميکنند ديگر کـاربـرد     
ندارد. دستمزدها بايد فـورا افـزايـش         
يابد. درمان و تحصيل بايد براي همه 
ـيـکـار      مردم رايگان باشد. ميليونها ب
بايد از بيمه بيـکـاري و يـک زنـدگـي            
انساني برخوردار شوند. و معلمان بـا     
شعار خط فقر سه ميليون حقـوق مـا     
يک ميليون بار ديگر پرچم اعـتـراض     
ـنـد                ـل ـقـر را ب عليه زندگي زير خـط ف
کردند. مدتي است که جنبش بر سـر     
خواست افزايش دستمزدها در سـطـح   
سه ميليون و پانصد هزار که خط فقر 
اعــالم شــده خــود دولــت اســت، در             
جريان است. معلمان بـازنشـسـتـه در        
ــن                   ــه اي ــدي ب ــحــرک جــدي ــران ت ــه ت
اعتراضات دادنـد. وسـيـعـا بـه ايـن                

 جنبش و به اين خواستها بپيونديم.
عالوه بر خواستها جنبه قـابـل تـوجـه       

تير معـلـمـان     ٢٢ ديگر اعتراض روز 
بازنشسته، سازمانيابي اين اعتـراض  
از طريق مدياي اجتماعي و فراخـوان  

 از قبل آنان است. 
واقعيت اينست که حقوقهاي نجومي 
ـبـاهـي هـر روزه              رو شده در مقـابـل ت
زندگي مردم در چنگال فقر و فالکت، 
موجب خشم هـمـگـان شـده اسـت و            
انعکاسش را در حـرکـت اعـتـراضـي        

ـيـز بـه                   ٢٢ روز  تيـر مـاه مـعـلـمـان ن
روشني ميشد ديد. معلمان که بارها  
و بارها اعتراض خود را بـه زنـدگـي          
ـنـي مـطـلـق             زير خط فقر و بي تـامـي
جامعه و وضـع نـابسـامـان مـدارس            

تــيــر    ٢٢ بــلــنــد کــرده انــد، در روز             
راهپيمايي کردند، شعار دادند، کـف    
زدند و خواستهايشان را فريـاد زدنـد.     
اين حرکت اعتراضي بيش از هر چيز 
گويـاي فضـاي اعـتـراض در مـيـان               

 کارگران، معلمان و کل مردم است.
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تير مقامات زندان به بـهـنـام       ٢٢ روز 
ابراهيم زاده از چهره هاي شناخته شـده  
کارگـري در زنـدان، بـعـد از مـدتـهـا                  

 ٥ پافشاري خـودش و خـانـواده اش،            
روز مرخضي دادند. اما بهنام قبل از    
اينکه با مرخصي اش موافقـت شـود     
و هنوز با او بر سـر ايـنـکـه چـنـد روز             
ـه                ميتواند در مـرخصـي بـاشـد، چـان
ـه مـنـاسـبـت              ميزدند، طي پـيـامـي ب
آزادي موقت جـعـفـر عـظـيـم زاده از               
ـه     رهبران محبوب کارگري که امروز ب
چهره اي اجتماعي تبديل شـده اسـت،     
مينويسد: "همانطور که جعفر عظـيـم     
زاده و اسماعيل عبدي بعد از پيـروزي  
شادي بخش  آزادي موقت جـعـفـر از        
زنــدان، اعــالم کــردنــد، آزادي آنــهــا            
موقتي است و هنوز پـرونـده قضـايـي       
آنان باز است. در همين فاصله جـعـفـر     
با پرونده ديگـري از سـوي بـازپـرسـي            
ساوه احضار شد، و باز هم چند اتـهـام     
امنيتي به او وارد کردند کـه مـعـنـي         
اش مــمــنــوعــيــت حــق تشــکــل و               
ـه تشـکـل هـاي              اعتراض و تـعـرض ب
ـه آزاد              ـه اتـحـادي ـه ب کارگري و از جـمل
کارگران ايران است. همچـنـيـن رسـول        
بــداقــي از اعضــاي کــانــون صــنــفــي          
معلمان که سالها در زندان بوده دوباره 
به دادگاه احضار شـده اسـت. بـعـالوه            
اينکه پرونده هاي تشکيل شـده بـراي       
کارگران، معلمان و مـردم مـعـتـرض         
تحت عناويني چون اخالل در نـظـم و       
امنيت ملي همـچـنـان بـاز اسـت. از             
جـملــه کســانـي چـون مـن هـنــوز در                
زندانند. و زندانـي سـيـاسـي اي چـون             
نرگس محمدي در شـرايـطـي بسـيـار          
بدي بسر ميبرد و حتي اجـازه تـمـاس      
با فرزندانش را هم ندارد. بنابراين قـدم   
بعدي بدنبال اين پيروزي، فشار آوردن   
براي لغو تمامي اين پرونده هاسـت. و     
اين همان خواستي که بيانـيـه عـظـيـم        

 عبدي بر آن تاکيد دارد." -زاده
او در همين نـامـه خـواسـتـار بـررسـي            
مجدد پرونده و لغو اتهامات وارده بـر    
خود شده و اعالم ميکند که تا آزادي   
کارگران زنداني و لغو تمامـي پـرونـده      
هــاي تشــکــيــل شــده بــا انــگ هــاي            
امنيتي بـراي کـارگـران، مـعـلـمـان و              
مردم مـعـتـرض، کـارزار بـراي لـغـو                
پرونده هاي تشکيل شده با اتهامـاتـي   

چون "اخالل در نظم و امـنـيـت مـلـي"         
بايد ادامه يابد. بـديـن تـرتـيـب او در             
کنار جعفر عظيـم زاده و اسـمـاعـيـل            
ـه            عبدي که طي بيانيه اي از زنـدان ب
مناسبت روز جهاني کار، اين کـارزار    
را اعالم داشتند و جـنـبـشـي حـول آن          
شکل گرفته است، استوار ايسـتـاده و     
بر برداشتن قدمهاي بعدي پاي فشرده 
و مينـويسـد: "تشـکـل، اعـتـصـاب،              
آزادي بــيــان، بــرگــزاري مــراســم روز            
جهاني کارگر و آزاد و تامين زنـدگـي     
کردن، همگي حقوق مسلم ماست. و    
مبارزه مـا بـراي حـق و حـقـومـان و                 
داشتن يک زندگي بهتر و شايسته جرم 
نــيــســت. چــرا مــقــامــات دولــتــي از           
حقوقها هاي نجومـي بـرخـوردارنـد و         
ـقـر                 دستمزد ما چـنـد بـار زيـر خـط ف
است. ما هـمـانـطـور کـه کـارگـران و               
معلمان اعـالم کـرده انـد، خـواسـتـار             
افـزايـش دسـتـمـزدهـا در سـطـح ســه                 
ميليون و پانصد هزار تومان که خـط    
فقر اعالم شده دولتي است، هسـتـيـم.    
جعفر عظيم زاده و عبدي و همه ما را 
بخاطر همين خواستها زنداني کردند. 
و ما بر حقانيت خواستهايمان تـاکـيـد    

 داريم."  
کارزار اعـالم شـده از سـوي  جـعـفـر                 
عظيم زاده و اسماعيل عبدي، و پـيـام   
بهنام ابراهيم زاده بـيـش از هـر چـيـز              
نشانگر جايگاه اجتماعي و سـيـاسـي      
امروز اين رهبران کارگري سـرشـنـاس    
در پيشاپيـش مـبـارزات و خـواسـت            
هاي کل جـامـعـه اسـت. و ايـن يـک                  
دستاورد مهم جنبش عليه امـنـيـتـي       
کردن مبارزات کارگران، مـعـلـمـان و         
کــل جــامــعــه و کــارزاري اســت کــه             
ـقـطـه          همچنان در جريان است و يـک ن
عطف در جنبش اعتراضي کـارگـري     
و معلمـان بـراي حـق تشـکـل و حـق                 
ـه      اعتصاب و دست يابي به حقوق پـاي

 اي کارگري است.  
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ــا تــجــمــع در مــقــابــل               مــاهشــهــر ب
فرمانداري شهرستان ماهشهر جوياي 
کار شدند. اين تجمع اعتراضي نشانه  
تحرکي در ميان نيروي عظيم جـوانـان   

ـه ايـن               بيکار در جامعـه اسـت. نـمـون
آذرماه سـال   ۲۴ حرکت اعتراضي در  

گذشته در شهرويي بهبهان با خواست 
ما کار ميخواهيم، اتفاق افتاد که در   
سومين روزش حـکـومـت اسـالمـي            
ناتوان از تامين کار يا بيمـه بـيـکـاري       
بــراي جــوانــان بــيــکــار، بــه ســرکــوب          
متوسل شد و در جريـان آن مـرتضـي        
فرج نيا جوان بيکاري که بـراي کـاردر     
ـه            ـل ـلـو ـه گ اين تجمع شرکت داشـت، ب
بسته شد و جان باخت. که بـار ديـگـر        

 ياد او را گرامي ميداريم.
نکته قابل توجه اينجاست کـه اکـنـون      
در شرايطي ديگر و در فضـاي پـر از           
اعتراض در محيط هاي کـاري و در        
ســطــح جــامــعــه جــوانــان بــيــکــار در          
ماهشهر در مقابل فرمـانـداري شـهـر       
جمع شده اند و جويـاي کـارنـد و ايـن           
اتفاق مهم و قابل تکثير در تـمـامـي        
شهرهاست. بايد همه جا بـا خـواسـت       
يا کار يا بيمه بيکاري دست به حرکت 

 و اعتراض زد.
مدتهاست که در گزارشات حکومتي 
بحث بر سر سونامي بيکاري جـوانـان     
است. از جمله درگزارشي تازه از سوي  
مرکز پژوهش هـاي مـجـلـس تـعـداد           

ـلـيـون و            ۶ بيکاران کشور     ۵۰۰ مـي
هزار نفر اعالم شده است. و از سـويـي     
گزارشات دولتي حاکي از اينست کـه    

ـه زمسـتـان         بـر     ۹۴ تـا       ۹۲ در فاصل
 ۵۱۵ تعداد بيکاران مـطـلـق کشـور           

هـزار نــفـر افــزوده شــده اسـت. عـلــي                
 ۹۴ ربيعي وزير کار نيز در خرداد ماه   

درصد از    ۴۰ اعالم کرد که هم اکنون 
آموخته دانشگـاه   بيکاران کشور دانش

 هستند.  
ـقـت      بگذريم که اين آمارها هرگز حـقـي
واقعي را بيان نکرده و بنا بر سـيـاسـت    
روز حکومت تعـيـيـن مـيـشـود و از             
همين رو در آنها ضد و نقيض گـويـي     
هاي آشکاري را مـيـشـود ديـد. امـا             
وجه ديگر مساله بي تاميني آشـکـار     
ـلـيـونـي در                  اين جمعـيـت عـظـيـم مـي
جـامـعــه اســت. نــه خــبـري از بــيـمــه                
ـه اي                بيکاري و نه از بـيـمـه هـاي پـاي
اجــتــمــاعــي چــون درمــان رايــگــان،           

 ۹ صفحه  
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چه رشته هايي جنب و جـوش    
ميلياردر عوامفريب نيويورک در   
صحنه سياسي آمريکا را به اسالم 
ســيــاســي و مشــخــصــا تــروريســم        

 اسالمي مربوط ميکنند؟
بــه نــتــايــج ايــن نــظــرخــواهــي        
مشترک وال اسـتـريـت جـورنـال و            

 خبرگزاري ان بي سي دقت کنيد:
سئوال: از نظر مردم آمـريـکـا       
اولين اولويت اصلي دولتي که سر 

 کار ميايد چه بايد باشد؟
درصد: امنيت ملي بـايـد     ۴۰

درصـد:     ۶۰اولين اولويت باشد.    
امنيـت مـلـي بـايـد يـکـي از دو                  
اولويتها باشد! بـر طـبـق هـمـيـن              

نفـر در     ۴نفر از هر  ۱نظرخواهي 
آمــريــکــا در ايــن کــابــوس بســر             
ميبرند که شخص خودش يا يکي 
از بســتــگــانــش حــتــمــا قــربــانــي          

 تروراسالميها خواهد بود!

مســتــقــل از ايــنــکــه ايــن                
نظرخواهي بـا چـه دقـتـي افـکـار               
عمومـي را مـنـعـکـس مـيـکـنـد                
بهرحال وجهي از تحول در نگاه و   
روان سياسي بخشهايي از جامعـه  
را نشان ميدهد. شيفت از مسائل 
اقتصادي و سـيـاسـي واقـعـي بـه             
چيزي به نـام امـنـيـت! و ايـن آن                 
بستر رواني است که پاسداران نظم 
حاکم در بکارگيريش کـار کشـتـه        

  هستند. 
دو نــمــونــه بــرجســتــه درايــن          
مورد: کودتاي نظـامـي پـيـنـوشـه          
عليـه آلـنـده در شـيـلـي در سـال                   

و عمليات خونين "شوک و   ۱۹۷۳
. ۲۰۰۳وحشت" در عراق در سال  

به اين دو نمونه برميگرديم. قبـال   
به نکاتي بسـيـار کـوتـاه در بـاره              
دکــتــريــن "شــوک تــراپــي" اشــاره             

 ميکنيم.
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نــائــومــي کــاليــن در کــتــاب         
"دکترين شـوک، ظـهـور سـرمـايـه              
داري فاجعه" توجه ما را به حقايق 
تکاندهـنـده اي در بـاره کـارکـرد              
"شوک تـراپـي"، کـارکـرد تـرس و                
ــشــبــردن اهــداف             ــي وحشــت در پ
سياسي توسط دولتهاي سـرمـايـه      
داري جلـب مـيـکـنـد. در فضـاي              
ترس و وحشت ناشي از يک فاجعه 

 -طبيعي، اجتماعي، سياسـي     -
مردم وحشـت زده را بـه راحـتـي               
ميـتـوان بـه تسـلـيـم کشـانـد. بـر                   
اساس اين دکترين هر فـاجـعـه اي      
را ميتوان و بـايـد بـه زمـيـنـه اي             
براي تـحـمـيـل مشـقـت بـارتـريـن                
شرايط اقتصادي و سياسي تبديل 
کرد و البته در فقدان چنين فاجعه 
اي بايد آنـرا بـوجـود آورد. هـدف            
"شوک تراپي" وارد کـردن آنـچـنـان         
شوکهاي قدرتمندي به جان و روح   
جامعه است کـه کـل جـامـعـه را              
براي پذيـرفـتـن هـر چـيـزي آمـاده              

 کند.
ميالدي در پـروژه   ۵۰در دهه 

اي "علمي" به هزينه سازمان سيـا   
در دانشگاه مک گيل کانادا تحت 
سرپـرسـتـي دکـتـر ايـون کـامـرون               
(رئــيــس انــجــمــن روانــپــزشــکــان         
جــهــان!) "شــوک تــراپــي" را روي              
بيماران رواني بخـت بـرگشـتـه اي         
آزمايش کرده بودند. بيماران هفته 
هاي متمادي تـنـهـا نـگـه داشـتـه            
ميشدند، شوکهاي الکتريکي پـي  
در پــي بــه آنــهــا وارد مــيــشــد،               
داروهاي توهم زا به آنها خـورانـده   
ميشد تا اينکه شخصيـتـشـان بـه       
طور کامل مسخ ميـشـد. در اثـر         
اين "شوک تـراپـي"، بـيـمـاران "بـه              

رفـتـنـد،       ي کودکي واپس مـي  دوره
اي که چندي پـس از آغـاز          گونه به

شـان را       درمان، انـگـشـت شـصـت       
شـان را       مکيدند، پاها و بـدن      مي

کردند، به تـنـهـايـي غـذا         جمع مي
خوردند و ديگران بايد غذا را    نمي

شــــان      بـــا قـــاشــــق در دهـــان               
کـردنـد و        گذاشتند، گريه مـي    مي

خـواسـتـنـد و          شـان را مـي       مادران
سرانجام حـالـت رويـان (جـنـيـن)            

خود مي گرفتند، و بـا افـزايـش       به
هـاي     ي دارو و تـکـرار شـوک      اندازه

الکتريکي تـوان حـرف زدن و راه           
دادنـد"!      رفتن را هم از دسـت مـي    

(از گــفــت وگــوي مــک لــيــنــز بــا             
 نئومي کالين)

هدف "شـوک تـراپـي" در يـک               
جــملــه ايــن بــود کــه در انــتــهــاي            
"مـداواي روانــي" ذهـن مــوضــوع           
درمان را به لوح سفـيـدي تـبـديـل        
کنند که در آن ميتوان هرچيزي را 
نوشت. در شوک تراپي امنيتـي و     
اقتصادي کل يـک جـامـعـه جـاي            
بيمار رواني را ميگيرد. جـامـعـه       
بايد به وضعي بـيـافـتـد کـه تـوان           
حرف زدن و راه رفـتـن را هـم از                

 دست بدهد!
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ــاب              ــت ــي ک ــان ــاي ــخــش پ در ب
نائومي کالين بـه نـقـل قـولـي از            
کيسينجر اشاره ميشود که در آن   
او اعتراف مـيـکـنـد کـه در بـاره               
ــهــان دروغ                  ــردم ج ــنــده بــه م آل
ميگفتند که گويا او مـيـخـواهـد         
يک ديکتاتوري خوفناک در شيلـي  
مستقر کند. اعتراف ميکنـد کـه      
اما هدف واقعي ايـجـاد تـرس از          

دمکـراسـي" (يـعـنـي           -"سوسيال  
همان ايجاد ترس از کـمـونـيـسـم)        
بود. کـيـسـيـنـجـر مـيـگـويـد: "از                  
اتحاد شوروي لولوي خـوبـي بـراي      
ايجاد فضاي ترس و وحشت ايجاد 
ــولــوي               ــدن از "ل ــم". تــرســان کــردي
شوروي" و به تبع آن خشـونـت بـي       
حــد و حصــر پــيــنــوشــه آن شــوک            

امنيتي بود که بـايـد بـه       -نظامي
جامعه وارد ميشد تا زمينه براي 
پـــيـــاده کـــردن "شـــوک تـــراپـــي"            
اقـتــصـادي بـا هـدايــت مــيـلــتــون            
فريدمن مشاور اقتصادي پينوشه 
فراهم شـود. جـامـعـه بـايـد تـوان               
حرف زدن و راه رفتن را از دسـت        
بــدهــد تــا اقــتــصــاد بــازار آزادي          
مــکــتــب شــيــکــاگــو بــه رهــبــري           
فريدمن بتواند بـيـرحـمـانـه تـريـن            
حمالت را به معيشت طبقه کارگر 
و کل جامعه با مـوفـقـيـت پـيـش           
ببرد. آنگاه است که نوبت تحميل  
اهداف اصلي سياسي و اقتصادي 
بلند مدت تر در اين جامعه شوک 
زده و بهت زده و از طـريـق آن در         
جغرافـيـاي وسـيـعـتـري حـتـي بـه                

 وسعت جهان فرا ميرسد!
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در مقطع حـملـه آمـريـکـا بـه             

سال بود کـه   ۱۴عراق جنگ سرد 
رسما پـايـان يـافـتـه بـود. "خـطـر                  
ــه قـــــول                        ــا بـــ ــوروي" يـــ شـــ

پروپاگانديستهاي حرفه اي غـرب      
"خطـر کـمـونـيـسـم" ديـگـر وجـود                  
نداشت. تروريسم اسالمي مخلوق  
خود غرب جايش را گـرفـتـه بـود.       

سپتامبر کـه بـه يـک مـعـنـا                ۱۱
"شوک تراپي" تروريسم اسالمي در 
جوامع غرب بود بهانه تازه تري به 
نئوکانهاي آمـريـکـا داده بـود تـا            
عراق را به صحنه آزمايش خونين 
تـري از دکــتــريـن "شــوک تــراپــي"            

 تبديل کنند.
به بهانه وجـود     ۲۰۰۳درسال 

سالحهاي شيمـيـايـي در عـراق و           
امکان دسـتـرسـي تـروريسـتـهـاي            
اسالمي به اين سالحها که هـرگـز     
پيدا نشدند، عـمـلـيـات "شـوک و             
حشــت" را بــا ايــن هــدف شــروع              
کردند که ذهـن و روح و صـفـحـه             
رواني جامعه عراق و بـه تـبـع آن          

دنيا را بـه کـاغـذ          مردم بهت زده
سفيدي تبـديـل کـنـنـد کـه در آن               
براحتي و بدون مـقـاومـت اهـداف       
"نظم نويـن جـهـانـي" را مسـتـقـر                

کشتار و ويرانـي   کنند. در نتيجه  
ــگــيــز در عــراق تــوســط               هــول ان
مليتاريسم آمريکـا مـردم جـهـان         
بايد ميپذيـرفـتـنـد کـه در جـهـان              
باقي مانده از پايـان جـنـگ سـرد         
فقط يـک قـدرت، يـک ابـر قـدرت              
حرف اول و آخـر را مـيـزنـد: ابـر                 

 قدرت آمريکا.
عراق ويـران شـد و از مـيـان               
خرابه هاي يک جامعه تـمـامـا از        

از هم گسيختـه از     -هم گسيخته 
لــحــاظ اقــتــصــادي، اجــتــمــاعــي        

تروريسم اسـالمـي در      -وسياسي 
اشکال جـديـدتـر و در ابـعـاد بـه                  
مراتب هول انگيزتر پا به صـحـنـه    
ــات "شــوک و                 ــي ــل ــم ــذاشــت. ع گ
وحشت" در عراق نيروهايي را بـه      
ــعــد                  ــه در دور ب ــدان آورد ک مــي
ماتريال هاي تازه تر و بـيـشـتـري         
بــراي پــيــشــبــرد دکــتــريــن "شــوک         
تراپي" فـراهـم کـرد. بـه مـوازات                
عراق در هم کوبيده شده، قيام بـه    
خون کشيده شده مردم سوريه هـم    
زمينه عروج نـيـروهـاي مـخـوفـي         
مثل داعش را فراهم کـرد کـه بـا          
جنايات بيسابقه و حقيقـتـا شـوک      
آورش علـيـه بشـريـت زمـيـنـه بـه               
مراتب مساعدتري براي سـرمـايـه    
گذاري روي ترس و وحشـت مـردم     

 فراهم کرد.

 ۱۰ صفحه  

به حاشيـه رانـده شـود؟ آيـا دونـالـد               
ترامپ ميتواند نقش ريگان و تـاچـر     
در اول قرن بيست و يک را بازي کند؟ 
و مهمتر از همـه ايـنـهـا آيـا مـا بـا                
شبحي از فاشيسم مواجه هستيم که 
حتي شانس ارتقا به قدرت سياسي و 
تعرض فاشيـسـتـي تـمـام عـيـار بـه               
مدنيت قرن بيست و يـک را خـواهـد        
داشت؟ يا برعکس جنـبـشـي کـه از         
سياتل شروع شد و وال اسـتـريـت را        
اشــغــال کــرد و ويســکــانســن را بــه            
صحنه رويارويي شعف انگيز کارگـر  
و سرمايه تبديل کرد؛ جنبش اشغـال  
ميدانها در غـرب و شـرق کـه بـراي             
دوره اي هر انسان آزاديخواه و برابري 
طلب را مسحور خـود کـرد خـواهـد         
توانست پديده دونالد تـرامـپ را بـه          
شهابـي گـذرا در آسـمـان سـيـاسـت                
آمريکا و جهان تبديل کند و اسم اين 
ميلياردر شارالتان و همرزمانش در   
اروپـا و ســايـر نــقـاط جـهــان را بــه                 
پاورقي تحوالت سياسي آمـريـکـا و      

 جهان هل دهد؟ 
اينها سئواالتي هستـنـد کـه در        
بـخــشـهــاي بــعـدي رويشـان تـمــرکــز            

 خواهيم کرد. 

اما همينجـا در مـقـدمـه بـايـد             
بگويم که همانقدر که عروج  امـثـال     
ترامپ ميتواند ياس آور و تـرسـنـاک    
باشد، قدرت جنـبـشـي کـه در دهـه            
گذشته کل ايـن نـظـم نـابـرابـر را بـه                
چالش کشيده است و همچنان ادامـه  
دارد مايه شور و شـوق و شـعـف و              

 اميد است.
حــتــمــا بــايــد بــه فــکــر "بــادهــا            
وتلفاتي که ممکن است در دريـا در    
بر داشته بـاشـنـد" بـود؛ امـا نـبـايـد                
پانيک کرد؛ نبايد به خاطر بـادي کـه     
ترامپ در آمريکا و همـتـايـانـش در       
اروپا به راه انداخته اند از نفس خـود    
هراسيد. بايد بدانيم که اين بادها در  
صورتي ويرانگـر خـواهـنـد بـود کـه             
نفسهاي ما ضعيـف بـاشـنـد. بـايـد            
نفسهايمان را عميقتر کنيم؛ نبايد از 
نفسمهايمان فقط بـراي سـرد کـردن          
آبگوشتهايمان استفاده کنيم!؛ بـايـد      
نفسمهايمان را يکي کنيم که در ايـن  
صورت ميتواند به طوفاني ويرانـگـر   
تبديل شود کـه زورق دمـاگـوگـهـاي          
رذلي مثل ترامپ و همـتـايـانـش در       

 اروپا را تماما به گل بنشاند. 
تير   ۸ ، ۲۰۱۶ ژوئن  ۲۸ 

 ۱۳۹۵ 

 ۲ از صفحه 
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چند روز است که رسانـه هـاي     
حکومت اسالمـي شـايـعـه مـرگ          
مسعود رجوي را جشن گـرفـتـه و        
سعي ميکنند آنرا قـطـعـي جـلـوه          
دهند. اين شـايـعـه از بـکـاربـردن            
کلـمـه "مـرحـوم" بـراي رجـوي در                 
سخنرانيش در کنفـرانـس سـاالنـه       
مــجــاهــديــن در پــاريــس تــوســط         
شاهزاده عـربسـتـان سـعـودي اوج          
گرفت. حقيقت ماجرا با توجـه بـه      
اين که مجاهد يک سازمان بسـتـه   
و اسرارآميـز اسـت الـبـتـه هـنـوز              
روشن نيست. زنده بودن يا نبـودن   
مسعود رجوي بخودي خود شـايـد   
مساله سياسي مهمي نباشد. اما  
تـالش جــمــهــوري اســالمــي بــراي        
استفاده تبلـيـغـي از ايـن مـاجـرا             
بنفع خود قـابـل تـوجـه بـيـشـتـري             
است. ايـن حـکـومـتـي اسـت کـه                 
بشـدت در اذهـان مـردم مـنـفــور              
است و از همـان اوايـل بـه قـدرت           
ــه ســرکــوب             ــه بــهــان رســيــدنــش ب
مجاهدين به جامعه و انـقـالب و       
زندگي مردم خون پـاشـيـده اسـت.       
اکنون با در بوق کردن مرگ رجوي 
در واقع ميخواهـد پـيـروزيـش بـر          
مـردم را بــرخ بـکــشــد. امـا ايــن               
تبليغات به نفع حکومت نخواهـد  
بود. بازکردن زخمي کهنه در دوره 
کنوني که مردم در حالتي تعرضي 
نسبت به حکومـت قـرار دارنـد و          
صفوف حکومتي ها در هم ريخته 
است، تنها به زيان اين حـکـومـت    
عمل خواهد کرد و نفرت مردم را   
بيشتر دامن ميزند. اين حکومت  
از همان اوايل به قدرت رسيـدنـش   
تعرضاتش به مـردم را بـه بـهـانـه            
حمله به مـجـاهـديـن انـجـام داده             

بـه        ٦٠است. کشتـارهـاي سـال         
بــهــانــه راهــپــيــمــايــي مســلــحــانــه      
مجاهدين صورت گرفت و با ايـن    
کشتـار بـانـد خـمـيـنـي شـکـسـت                 

و بــه خــون        ٥٧قـطــعــي انــقــالب      
کشيدن مردم انقالبي را رقـم زد.      
اعدامها و کشتـارهـاي عـظـيـم و          

نيز  ٦٧بيرحمانه زندانيان در سال 
به بهانه عمليات نـظـامـي "فـروغ          
جاويدان" مجاهد صورت گـرفـت.      
در هردوي اينها کشتار وسيعي از 

هواداران مجاهدين و هـرکـس کـه      
کوچکترين ربطي به اين سـازمـان     
داشت صورت گرفت. امـا تـنـهـا          
هواداران مجاهدين اعدام نشدند، 
هزاران نفر از زنـدانـيـان سـيـاسـي         
چپ و کـمـونـيـسـت و انسـانـهـاي               
انقالبي و معترض نيز وحشـيـانـه      

 کشتار و اعدام شدند. 
سازمان مجاهـديـن بـرخـالف       
آنچه خود تـبـلـيـغ مـيـکـنـد جـاي              
جالب و مثبتي در جـامـعـه و در        
اذهان مردم ندارد. نه بـه داليـلـي        
که حکومتي ها ميگويند بلکه به 
اين دليل که کل جنبش اسـالمـي     
مــنــفــور و مــطــرود شــده اســت.            
بعبارت ديگر دوره اسالم و جبنش 
اسالمي در ايران تمام شده اسـت.  
ــا حــکــومــت اســالمــي            ــت عــجــال
همچنان با زور اسلحه سـرپـاسـت،    
اما در ميان مردم بشدت منـفـور   
و منزوي است. مجاهد هم دقيقـا   
بخشي از همان جنبشي اسـت کـه     
جمهـوري اسـالمـي بـه آن تـعـلـق                
دارد. هردوي اينها به جناح راست 
و سنتي جـنـبـش مـلـي اسـالمـي            
تعلق دارند و آبشخور و تـاريـخ و       
سنت و و پايگاه اجتـمـاعـي شـان       
يکي بـوده اسـت. جـنـبـش مـلـي                 
اسالمي و هر حزب و سازماني که 
ذره اي تعلق خاطر آشکاري به اين 
جـنـبـش داشـتـه بـاشـد در آيـنــده                 
سياسي ايران بـطـور قـطـع جـايـي           

سـال     ٣٧نخواهد داشت. بعـد از       
حاکميت اسالمي حريص تـريـن و     
جنايتکارترين سرمـايـه داران در       
ــان اســالمــي و              ــران، يــک جــري اي
مذهبي نه آلترنـاتـيـوي اسـت کـه          
بتواند بـر دوش مـردم بـه قـدرت             
برسد و نه آلـتـرنـاتـيـوي اسـت کـه            
براي دولتهـاي مـرتـجـع سـرمـايـه            
 داري ارزش مصرفي داشته باشد.

 ميراث رجوي
گرچه سالهـاسـت از مسـعـود         
رجوي خبري نيـسـت، و سـازمـان         
مجاهدين بدون او دارد بـهـرحـال          
کارش را ميکند، اما علني شـدن  
مرگ احـتـمـالـي مسـعـود رجـوي            
براي اين سازمان مهم و ضربه اي 
حياتي است و هرچه اعالم رسمـي  
اش بيشـتـر طـول بـکـشـد تـاثـيـر                
منفي اش بيشتر خواهد بود. چـرا   

که همه ميدانند که استراتژ اصلي 
مجاهديـن مسـعـود رجـوي بـوده            
است. سازمان مجاهدين در دوره    
اخيـر حـيـاتـش در واقـع مـيـراث                
ــن               مســعــود رجــوي اســت. او اي
سازمان را شکل داده و مهندسـي  
کرده و به يک جريان مافيائي و با 
ديسيپلين نظامي و تشنـه قـدرت     
تبديل کرده است و تالش کرده در 
ميان مرتجعترين دولتها براي آن   
خريداري بيابد. اولين تـالـشـهـاي        
مسعود رجوي و رهبري مجاهدين 
بــراي چشــيــدن طــعــم قــدرت بــه            
هرقيمتي، تالش براي متحد شدن 
با خميني بود. مجاهد بطور جدي 
اميد داشت و با وساطت طالقاني 
و منتظري و چهره هاي ديگري در 
طيف اسالمي ها، تالش کـرد کـه     
به خميني نزديک و شـريـک شـود.        
اما اين تالش بـا انصـراف جـدي          
خــمــيــنــي بــه يــاس مــبــدل شــد.            
کشاکشهاي بعدي و وارد شدن بـه    
جنگ  مسـلـحـانـه بـا حـکـومـت               
اسالمي، به يک تراژدي خونيـن و    
دردناک تبـديـل شـد و قـربـانـيـان              
بسياري از جامعه گرفت و زمينـه  
ــم                 ــهـــاجـ ــعـــرض و تـ ــراي تـ را بـ
جنايتکارانه و بيرحمانه حکومـت  
اسالمي به مردم انـقـالبـي فـراهـم        
کرد. تهاجمي که آخرين بازمـانـده    
ها و سنگرهاي انـقـالب را درهـم        
شکست و جاي باند خميني را در   

 قدرت محکم کرد. 
مجاهد بعد از آن تـالش کـرد       
با ايجاد ائتالف بـا امـثـال بـنـي            
صدر رئيـس جـمـهـور رانـده شـده             
خميني و جـريـانـات حـاشـيـه اي               
فدايي و حزب دموکرات کردستان 
و برخي چهره هاي ناسيوناليست و 
راست خـودرا در سـيـاسـت ايـران            
مطرح نمايد. اما اين ائتالف بنام 
"شوراي ملي مقاومت" نيز خيلـي    
زود دچار کشاکـش و رقـابـتـهـاي          
حاد دروني شـد و دوام چـنـدانـي             
نياورد و گرچه همچنان روي کاغذ 
اسمش باقي اسـت امـا ايـن اسـم           
مترادف با فرقه مجاهد و رجـوي    
اســت و نــيــرويــي خــارج از ايــن              
سازمان که قابل تامل باشد در آن 

 باقي نمانده است. 
خـزيـدن بـه دامـان حـکـومــت             

صـدام و مـجـهـز شـدن بـه ســالح                 
سنگين و تشکيل ارتشي منظم و 

ــران در ســال                ــه اي ، ٦٧هــجــوم ب
شکست فاجعه باري را بـراي ايـن     
ــت و                  ــراه داش ــم ــه ه ــان ب ــازم س
همانگونه که اشاره شـد فـقـط بـه         
حکومت اسالمي بهانه داد که بـا  

 ٦٧توسل به آن جامعه را در سال 
به خون بکشد. سرنـگـونـي صـدام        
حسين توسط ائـتـالفـي بـرهـبـري           
آمريکا و خـلـع سـالح و گـروگـان            
گرفتن بقاياي مـجـاهـد در عـراق         
"فاجعه مجاهد" را تکميل کـرد و     
در واقع ميخي بر تابوت مجـاهـد   
نيز کوبيد و مهر پـايـانـي بـر ايـن          

 دوره از حيات مجاهد زد. 
سازمان مجاهدين کنونـي بـه     
ــوي               ــم رج ــري ــي م ــم ــري رس ــب ره
ميخواهد به هرقيمتـي هـمـچـنـان        
ــن                 ــگــه دارد. اي ــا ن خــودرا ســرپ
سازمان تالش دارد با دنبال کردن 
همان سياستها و سنتهاي شکست 
خورده وفاجعه بار مسعود رجـوي    
خودرا احـيـا کـنـد و بـه صـحـنـه                   
سياسي بازگردد. رهبري کـنـونـي       
اين سازمان هـمـچـنـان در تـالش          
است با آويزان شدن بـه قـدرتـهـاي       
ارتجاعي و بـه شـيـوه کـنـتـرايـي                
يعني بعنوان پادوي جنـاح راسـت     
بورژوازي طعم قدرت را بـچـشـد.        
آخرين کنفرانس آن در پـاريـس در     
هفتـه هـاي اخـيـر کـه هـمـه رقـم                    
موجودات منفور و مرتـجـع بـيـن       
المللـي از چـهـره هـاي شـکـسـت                 

خـــورده نـــئـــوکـــنـــســـرواتـــيـــســـت     
آمريکائي تا راستهاي اروپايـي و    
شاهزاده اي از خانواده سعـودي و    
امثالهم را جمع کـرده بـود نشـان          
ميدهد که سازمان مجاهديـن بـه     
کجا تعلق دارد. اين سـازمـان در        
واقع آخرين مراحل تکـامـلـي يـک       
جـريــان مــلــي اســالمــي را نشــان          
ميدهد که تبديل شدن بـه نـيـروي      
حلقه بگوش راست ترين و مرتجع 
ترين قدرتها و جريانات جهانـي و    
منطقه اي براي تـوطـئـه گـري در           

 آينده سياسي ايران است.
اما نميشـود دوبـار بـا بـرگ            

خميني در ايران بازي کرد و موفق 
شد. نه فقط شکستهاي فاجعه بار 
اين سازمان بلکـه نـفـرت عـظـيـم           
مردم ايران از خمينـي و اسـالم و         
حکومت اسالمي، ارزش مصـرف  
چنين سازمان اسالمـي اي را در        
اين جايگاه نيز بـه صـفـر نـزديـک            
کـرده اســت. بــويـژه بـا تـوجــه بــه                
سياسي بودن جامعه و آگـاهـي و       

سـال جـنـگ و         ٣٠تجربه بيش از 
جدال کارگـران و جـوانـان  وزنـان             
معترض با اين حکومت، ميتوان 
مطمئن بود که در اين خانه جديد 
نيز چيزي جز ناکامي در انـتـظـار      

 . مجاهدين نخواهد بود

در اين مبارزه توده مردم، نود و نه در 
صديهاي جهان، با کمونيستها همـراه  

 و هم هدف هستند. 
جـهـان مـتـمـدنـي کـه مـنـصـور                 
حکمت مطرح ميکرد امروز تعين و   
هويت سياسي اجتماعي مشخـصـي   
پيدا کرده است: صـف نـود و نـه در               
صديـهـا در بـرابـر يـک درصـديـهـاي                 
ـبـش      حاکم. اين شعار را اولين بار جـن
اشغال مطرح کرد و امروز به آيکون و 
نماد مبارزه و اعـتـراض بـه شـکـاف            
عميق طبقاتي ميان فقـر و ثـروت و         
در بچالش کشـيـدن ريـاضـت کشـي            

اقتصادي در غرب و در شـرق و در            
مقابله با راسيسم و اسـالمـيـسـم در           
همه کشورها تبديل شده است. سلطه  
سرمايه بر جهان امروز نه تنها تـمـدن   
و مدنيت و معيشت و زيست نـود و      
ـفـس                ـلـکـه ن نه درصد مـردم جـهـان ب
ـقـاي کـره ارض را در               موجوديت و ب
معرض نابودي قرار داده است.  پرچم  
رهائـي از ايـن وضـعـيـت در دسـت                 
کمونيستهائي نظير حزب مـا اسـت.     
بشريت در آستانه و بـر سـر دوراهـي            
ـتـه        "سوسياليسم يا بربريت" قـرار گـرف
ـقـاي خـود        است. جهان متمدن براي ب

 راهي بجز سوسياليسم ندارد. 

 ۴ از صفحه 
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جنبش کارگري ايران در بـيـش     
يک دهه گذشتـه، پـيـشـروي هـاي          از 

محسوس، دقـيـق و بـا بـرنـامـه اي               
داشته است که بـنـظـرم مـهـمـتـريـن             
دستاوردش بروز علني تشـکـلـهـا و         
فعالين شناخـتـه شـده و بسـيـار بـا               
نــفــوذ و قــابــل احــتــرام در اشــکــال            
مـخـتـلـف و در سـطـحــي وسـيـع و                   
اجتماعي است. اين مـهـم، حـاصـل        
مبارزه مستمر نظري و عـمـلـي يـک         
سنت قوي کمونيسـتـي کـارگـري بـا          
گــرايشــات غــيــرکــارگــري و الــبــتــه         
جدالي پر هـزيـنـه بـراي بسـيـاري از             
فعالين کارگري اسـت، بـه عـبـارت           
ديگر قدرت تشـخـيـص فـعـالـيـن و              
سازماندهندگان جنبش کارگـري در    
امـر مـبـارزه اجـتــمـاعـي اسـت کــه                
امکان پـيـشـرويـهـاي تـاکـنـونـي را                
فراهم کرده اسـت. عـنـاصـر آگـاه و               
فعالـه اي کـه تـحـلـيـل روشـنـي از                   
موقعيت خود و امکانات پـيـچـيـده       
ســرمــايــه داري مســتــبــد در ايــران           
دارند و بسيار سـنـجـيـده و قـدم بـه               
ــثــبــيــت جــنــبــش،              قــدم، مســيــر ت
مطالباتش و تغـيـيـر تـوازن قـوا بـه             
ســود خــود و جــامــعــه را طــي                    
ميکنند. امروزه بر خالف ادعاهـاي   
پوچ عده اي که فـعـالـيـن و رهـبـران           
موجود را "انسانهايي مـاجـراجـو و         
دور از بدنه طبقه کارگر" مـيـدانـنـد،      
ــران صــاحــب            جــنــبــش کــارگــري اي
فعالين و سازماندهندگان بـه نـام و         
تـــوانـــايـــي اســـت کـــه مســـائـــل،            

هـا و مـبـاحـثـشـان، داراي                دغدغـه 
درجه بااليي از اعتماد و تـاثـيـر در        
محافل و مجامع گسترده کـارگـري     
و ساير جنبشهاي معترض در ايـران    
است. اگر چه مـابـه ازاي مـادي آن             
هنوز و در "شرايط" کـنـونـي بـنـابـر             
داليل مشخص و قابل بـحـث، بـروز      
گسترده اجتماعي پيدا نکـرده اسـت     
اما نفوذ و اعتبار ايـن فـعـالـيـن در          
مقياسي وسيع بر کساني کـه حـتـي        
ــد                   ــش" دارن ــر آت از دور "دســتــي ب
مبـرهـن و عـيـان اسـت. ايـن فـاز،                   

  تثبيت شده و قابل برگشت نيست.
نــکــتــه مــحــوري و بســيـــار                
پيـشـبـرنـده ديـگـر در ايـن راسـتـا،                  
اعــتــراضــات هــر روزه و گســتــرده            
کارگران در مراکز مختلـف کـار در       

سراسر کشور با خواستهاي روشـنـي     
از قبيل: افزايش مزد، بـازگشـت بـه       
کــــار، حصــــول مــــعــــوقــــات و               
دستمزدهاي پرداخت نشده، افـزايـش   
مزد و غيره است که عـدم تـوانـايـي         
سرمايه داري بحران زده و سرکوبگـر  
ــاســخــي                  ــي پ ــران و ب حــاکــم در اي
حکومت و نـداشـتـن راه حـلـي ولـو               
موقت بـراي آن را عـيـانـتـر از هـر                   
زماني کرده و به بـن بسـت کشـانـده         
است. تـقـابـلـي کـه مـنـجـر بـه بـي                      
اعتباري صـد چـنـدان حـاکـمـيـت و              
تشديد روزافزون جـدال جـنـاحـيـنـش         
شده است. اين همان "سر بزنـگـاه" و        
قدرت تشخيص دقـيـق فـعـالـيـن و             
سازماندهندگان جنبش کارگـري در    
امـر مـبـارزه اجـتــمـاعـي اسـت کــه                
امکان پـيـشـرويـهـاي تـاکـنـونـي را                

 فراهم کرده است.
پالتفرم و مطالبات (بنظرم تـرم     
"فرامـيـن" بسـيـار دقـيـقـتـر اسـت)                  
جعفر عظيم زاده و اسماعيل عـبـدي   
و گسترش سيطره آن بـر بـخـشـهـاي          
مختلف جـامـعـه، و شـکـل گـيـري                
اتحاد عمل مهم و با قوام معلـمـيـن    
و کارگران حول آن در بستر تـجـارب     
و پيشروي تاکنوني جنبش کـارگـري   
امکان بروز پيدا کرد و يـک جـهـش          
اساسي به سـوي تـحـقـق نـقـشـه راه                
تامين هژموني و رهـبـري بـود کـه             
جنبش کارگري و فعالـيـن در بـيـش         
از يک دهـه گـذشـتـه بـراي آن خـيـز                  
برداشته بودند. ساده انـديشـي اسـت       
اگر اين دستاورد مهم و حمـايـتـهـاي     
وسيع و بي سابقه از آن را "رعـد و             
برق در آسمان بي ابر" و فقط مـنـوط    
به اين دوره و تـوانـايـي چـنـد رهـبـر              
خوشنام پنداشت، اگرچه مـبـارزه در     
هر فاز، با اشخاص و رهبران جسـور  
و آگـاهـي از جـنـس عـظـيـم زاده و                  
عبدي در اشکال معيني تعين پـيـدا   
ميکند، اما موقعيت مهم کـنـونـي      
محصول مستقيم جنگي نـظـري در       
درون جــنــبــش و غــلــبــه يــک خــط              
راديکال و سوسياليستـي روشـن بـر        
سـايـر گـرايشـات غـيــر اجـتــمـاعــي              
ــارگــري و               ــبــش ک مــوجــود در جــن
تالشهاي استوار دهها رهبر عـمـلـي      

 و توانمند کارگري است.
اين مهم، امکان و يا سبک کـار    
جديدي در کنار فعاليتهاي مسـتـمـر    
و دغـدغـه هـاي هـمـيـشـگـي بـراي                  

سازماندهي و تشکل يـابـي طـبـقـه          
کارگر، در دستور کار فعالـيـن قـرار      

 داد:
سـازمـانـدهـي وسـيـع و ظـهـور در                  

قامت رهبري جامعه! فـاز جـديـدي         
که نـگـاه ويـژه فـعـالـيـن و رهـبـران                    
کارگري و بخشهاي گسـتـرده اي از         
جنبشـهـاي اعـتـراضـي جـامـعـه را               
ــه خــود کــرده اســت.                مــعــطــوف ب
تــحــمــيــل آزادي مــوقــت عــبــدي و           
عــظــيــم زاده، در پــس مــقــاومــت             
قهرمانانه اين رهبران و حمـايـتـهـاي     
بين المللي و داخلي، موقعيت ويـژه    
و جــديــدي بــه جـنــبــش کــارگــري و             
فعالين آن داد کـه بسـيـار گـرهـي و            
قــابــل اهــمــيــت اســت. يــک تــرديــد            
اساسي که در بيـش از هشـتـاد روز          
گذشته (از مقطع انـتـشـار فـراخـوان         
ــا آزادي                 عــظــيــم زاده و عــبــدي ت
موقت) در مـحـافـل و جـمـعـهـا و                 
طيفهاي مختلـف مـيـچـرخـيـد ايـن            
بود که "آيا جنبش کارگري ميتوانـد   
رهبران زندانـي اش را آزاد کـنـد و              
ــن جــدال                 ــو مــوقــت) اي ــده (ول ــرن ب
باشد؟" و اين آغاز عطـف تـوجـه بـه          
جنبش کارگري در مقياسي بـود کـه     
تا قبل از آن و بدين وسعت مـوجـود     
نبـود. نـگـاه هـا را بـه سـمـت ايـن                      
رهبران معلمين و کارگران و اتـحـاد     
شورانگيزشان برگرداند و ايـن سـوال     
طرح شد که مگر چه ميخواهند کـه    
اينچنين بر آن پافشاري ميکـنـنـد و      
جهانـي از حـمـايـت را پشـت خـود                 
آورده انــد؟ فــعــالــيــن جــنــبــشــهــاي          
معترض مختلف، به درسـت دسـت       
به حمايت گسترده و در حـد تـوان و         
امکـان از مـطـالـبـات آنـهـا زدنـد،                 
مطالباتي که در قامت دادخـواسـت     
واقعي و فراگير جامعـه و فـعـالـيـن          
بــود و مــهــر خــود را بــر مــاهــيــت              
مبارزه آنـهـا نـيـز زد. ايـن مسـئلـه                 
موقعيت کاريزماتيک و ويـژه اي بـه       
خود اين رهبران و عموما ظـرفـيـت،    
توان و امکانات طـبـقـه کـارگـر داد          
که تا قبل از ايـن و در ايـن ابـعـاد               
ديده نميشـد. تـا جـايـي کـه دسـتـه                 
دسـتــه کـارگــران و فـعــالــيـن ســايــر             
جنبشـهـا، بـا اعـتـمـاد، اطـمـيـنـان                 
کامل و شجـاعـت، روانـه ديـدار بـا            
عــبــدي و عــظــيــم زاده مــيــشــونــد،          
مطالباتشان را طـرح مـيـکـنـنـد و               
جامعه به صورت علني، شاهد ايـن    

 مسئله مهم است.
شــرايــط و مــوقــعــيــت جــديــد،         
راهکارها و شکلي از فـعـالـيـتـهـاي         
مختص به خود را ميطـلـبـد کـه در         
تــوان و امــکــان فــعــالــيــن کــنــونــي           
هست. در پرتو اين موقعيت جديـد،   
روحيه و اعتماد به نفس فـعـالـيـن و       
جسارت براي پيشروي هاي بـيـشـتـر     
صد چندان شده و بـدون شـک طـيـف         
گسترده تري از فعاليـن کـارگـري را        
در قامت رهبران قابل اتـکـا، خـلـق         
خواهد کرد. يک اهرم اساسي حـفـظ      
و گسترش موقعيت رهبـري جـديـد،      
عمومي کـردن و گسـتـرش مـبـارزه            
براي مطالبات و نـيـازهـاي اسـاسـي        
جامعه از قبيل کار يا بيمه بيکـاري  
مکفي، مسـکـن، امـنـيـت، آزادي،          
حذف اتهامات امنـيـتـي از پـرونـده          
فعاالن سيـاسـي، خـواسـت افـزايـش           
حقوق و دستمزد باالي خط فـقـر در       
ســطــح اعــتــراضــات روزانــه مــراکــز        
مختلف کار و صـنـايـع مـهـم و پـر             
جمعيت و در عـيـن حـال جـدال بـا                
سنت هاي غير اجتماعي و حـاشـيـه      

اي کردن آن در درون طبقه اسـت کـه     
دنيايي از کار و فـعـالـيـت نـظـري و           
عملي را در مقـابـل هـمـه مـا قـرار             
ميدهد. اعمال هـژمـونـي سـيـاسـي            
ــر                 ــارگــري ب ــن ک ــي ــعــال ــقــه و ف طــب
جنبشهـاي اعـتـراضـي مـوجـود در             
جــامــعــه، تــنــهــا در پــروســه عــمــل          
مشخص و از کانال بلند کردن پرچـم  
دفـاع از جــامــعـه و مــتــحـد کــردن              
جنبشهاي اعتراضي از پـرسـتـاران،        
جوانان، دانشجويان، جنبـش عـلـيـه       
اعـدام، جـنـبـش آزادي زن و غـيــره                
حول اين مطالـبـات تـوسـط طـبـقـه            
کارگر ميسر خواهد شد، کـاري کـه       
عبدي و عظيم زاده ثابت کردنـد کـه     
هم امکان پذير است و هـم شـرايـط          

 براي آن مهيا است.  

تحصيل رايگان و تسـهـيـالت الزم      
 براي تامين مسکن هست.

نکته مهم اينجاست کـه در کـنـار          
سـونـامـي حـقـوق هـاي نـجـومـي،                
ــر ســر                 ــحــث ب ــهــاســت کــه ب مــدت
سـونـامــي بــيـکـاري اسـت. و ايــن               
جمعيت عظيم بيکار و بي تـامـيـن    
خواسته هايي دارد. اين نـيـرو دارد      
به جلو مي آيد. اتفاقي کـه در ايـن        
هفته در ماهشهر شاهدش بـوديـم،     
نشانه اي از اين تحرک است. بـويـژه    
امــروز مــديــاي اجــتــمــاعــي و                 
کـانــالـهــاي تـلــگــرامـي بــه مــکــان           
مهمي براي سازمان يافتن جنـبـش   
هاي اعتراضاتي در جامعه تبـديـل   
ــده اســت واز جــملــه تــجــمــع                   ش
جويندگان کار در ماهشهـر امـروز     
از همـيـن طـريـق اسـت کـه شـکـل                 
گـرفــتــه و بــه حــرکــت و اعــتــراض             
تبديل شده است. تجمع اعتـراضـي    
جــويــنـــدگــان کــار در مـــقــابـــل               
فرمانداري يک الـگـوي مـهـم بـراي          
گسترش مـبـارزه عـلـيـه بـيـکـاري               
است. در تمامي شهـرهـا مـيـتـوان         

عليه بيکاري گرد آمد و بـا شـعـار        
يــا کــار يــا بــيــمــه بــيــکــاري ايــن               

 تجمعات را شکل داد.  
نکته آخر اينکه يک نـکـتـه هشـدار         
دهـنـده در تـجــمـعـات اعـتـراضــي              
ــيــکــار در شــهــرهــاي              کــارگــران ب
مختلـف، از جـملـه در مـاهشـهـر               
دامــن زدن بــه تــفــرقــه در مــيــان               
کارگران تحت عنوان بومي و غـيـر   
بومي است. از جمله تـالش زيـادي     
ميـشـود کـه ايـن اعـتـراضـات بـه                 
خواست اسـتـخـدام کـارگـر بـومـي              
منحصر شـود. در هـمـيـن راسـتـا              
سايت خبري ايلـنـا اگـر چـه سـعـي             
دارد که ايـن وجـه مـوضـوع را پـر              
رنگ کند، امـا نـاگـزيـر بـه جـنـبـه               
مهم حرکت اعتراضي جـويـنـدگـان       
کار عـلـيـه مـعـضـل بـيـکـاري در                  

 ماهشهر اشاره ميکند.  
در مقابل ايـن تـالـشـهـاي تـفـرقـه                

افکنانه پاسخ کـارگـران بـايـد ايـن            
باشد که ما کارگر بومي و يا غـيـر   
بومي همه متعـلـق بـه يـک طـبـقـه              
هستيم و يک دشمن واحـد داريـم و       
آن سرمايـه داري و دولـت حـامـي             
سرمايه داران اسـت کـه عـامـل و             

 علت اصلي بيکاري است.  

 ۶ از صفحه 
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دارند. مقابله با هـر نـوع تـبـعـيـض             
جنسيتي، مـخـالـفـت بـا حـجـاب و              
آپارتايد جنسي و مقابله با فرهـنـگ   
پــوســيــده اي کــه زن را نــامــوس و              
مايملک مرد و در رديف  محجـوران  
و صغيران ميداند در محورارزشها و 
اخالقيات جامعه قرار دارد. اگر اين  

تــقــابــل و مــبــارزه گســتــرده مــيــان          
ــي تــوده مــردم و               فــرهــنــگ انســان
ارزشهاي پـوسـيـده اسـالمـي حـاکـم            
وجود نميـداشـت، نـيـازي بـه اعـالم             
هفته حجاب و عفاف نمـي بـود! در        
ايران جمهوري اسالمي همه هفته ها 
هفته بچالـش کشـيـدن زن سـتـيـزي             

 حکومتي ها است! 

�*-6 >ـ�و��ـD ا�ـJ ـ' در 
:N ا�< !
 

ترس از جنگ، ترس از دشمن 
خارجي، ترس از مهاجر، تـرس از    
ترور و در يک کـالم تـرس از يـک            

 -واقعي يا غير واقـعـي        -چيزي 
يک بنياد شناخته شده در سياست 
به تسليم کشاندن و سربـزيـر نـگـه       
داشتن و کنـتـرل جـامـعـه تـوسـط            
طبقات حاکم بـوده اسـت. امـروز         
تروريسم اسالمي با توجه به ابعاد 
ــر و                 ــت ــاک ــن ــوف ــر و خ ــرت ــگ ــران وي
دراماتيـکـش تـرش مـحـور هـمـه              
ترسها است. به اين معنا از نقطـه   

 -نظر طـبـقـات حـاکـم در غـرب               
ديـگـر       همچنين خيلـي از نـقـاط       

تروريسم اسالمي که خـود     -دنيا 
البتـه در بـوجـود آوردنـش نـقـش               
اساسي و محوري داشته انـد يـک       

 مائده آسماني است.
ــراس از                    ــن هـــ ــتـــ در مـــ

اسالمي است کـه فضـا         تروريسم
براي تحرک نيروهاي عـوامـفـريـب       

راسيستي، چهره  -ناسيوناليستي 
هايي مثل ترامپ، مـاري لـوپـن،      

نايجل فراژ و شخصيتهاي مشابه 
ــر نــقــاط جــهــان فــراهــم              در ســاي
ميشود. در چنين فضايي است که 
کسي مثل ترامپ وقتي خطاب به 
جمعيت بـزرگـي اعـالم مـيـکـنـد:            
"دونالد جـي تـرامـپ مـيـخـواهـد              
مرزهـا بـه روي هـمـه مسـلـمـيـن                 
ببندد" با غرشي از تاييد حاضرين 
مواجه ميشود! ظاهرا بخشهـايـي    
از مردم به اين باور رسيده اند کـه  
ــوالي                ــي ــه ه ــراي افســار زدن ب ب
اســالمــي الزم اســت هــيــوالهــاي        
ديـگـري بـه مـيـدان بــيـايـنـد. در                  
حقيقت تـرامـپ مـيـخـواهـد روي             
شانه هاي بخش هراس زده مـردم      
آمــريــکــا بــه مــقــام فــرمــانــدهــي         
بزگترين ماشـيـن مـلـيـتـاريسـتـي           

   جهان نايل شود!
دونالد ترامپ رهبـران هـر دو       
حزب مطرح در ساختار حکومتي 
آمريکا را متهم ميکند در مقابله 
با تروريسم اسالمي بـيـعـرضـگـي        
نشان داده اند. "نزاکـت سـيـاسـي"        

(political correctness)   آنـهـا
در مقابل تروريسم اسـالمـي را و       
اينکه آنها حتي حاضر نيستند از 

اسـالمـي اسـتـفـاده            واژه ترويسـم 
کنند مسخره ميکنـد. و بـه ايـن           
ترتيب قلب و روح مردمي هراسان 
را هدف ميگيرد کـه شـبـانـه روز           

شـاهـد بـه نـعـل و بـه مـيـخ زدن                     
رهبران احـزاب رسـمـي در قـبـال              
ترويسم اسالمي هسـتـنـد. او در           
مقابل سران "بيعرضه" مملکت در 
قـامــت "مــرد قــدرتـمــنــد" ظــاهــر            
ميشود که گويا يک شبـه حسـاب     
جانيان اسالمي را کف دسـتـشـان      

 خواهد گذاشت!
ايــن رتــوريــک عــوامــفــريــبــانــه       
ترامپ تا همين حاال بخشهايـي از    
مردم نـاراضـي از وضـع مـوجـود،            
ناراضي از نهادهاي سياسي حـاکـم   
و ناراضي از سياسـتـمـداران دسـت       

امــا     داده اسـت.        انـدار را فـريـب       
عليرغم حضور مشعشع ترامپ در 
ــزب              ــي ح ــات درون حــزب ــخــاب ــت ان
محافظه کـار بـه عـنـوان کـانـديـد                
احتمالي رياست جمهوري، نـکـات     

 زير قابل توجه هستند:
اوال، حـتـي اگـر فـرض کـنـيــم               
ترامپ به کاخ سفيد راه پيدا کـنـد،   
تکليف مقابله اين "مرد قدرتمـنـد"    
با ترويسم اسالمي از پيـش روشـن     
است: کسي که جنبش اسالمـي را     
با مردم کشـورهـاي اسـالم زده در          

دهـد؛ کسـي کـه            يک رديـف قـرار      
ترويسم و ترور شـده هـا، سـالخـان           
اسالمي را با مردمي کـه هـر روز         
ــد؛             ــشــون ــوســطــش ســالخــي مــي ت
آدمکشان و قربانيانـش را در يـک         

رديف قرار ميدهد حتي صالحـيـت   
صحبت درباره مقابله با تـروريسـم     

 اسالمي را ندارد.
ثانيا، تـرديـد نـبـايـد کـرد کـه                
تــرامــپ يــا هــر کــس ديــگــري در             
موقعـيـت رئـيـس قـدرت اجـرايـي               
سرمايه داري آمريکا نه ميخـواهـد   
و نه ميتواند حتي يک قدم جدي در 
مقابل تـرويسـم اسـالمـي بـردارد.            
دول غرب به ترويسم اسالمي نـيـاز   
دارند. بايد لولوي خونين اسـالمـي    
را جلوي چشم خلق اهللا نگه داشـت    

 ۹۹ تا در داخـل تـحـرک راديـکـال            
درصديـهـا را سـرکـوب کـرد و در                
خارج به عمليات نظامي و اظـهـار     
وجود ميـلـيـتـاريسـتـي و تـرويسـم             

 دولتي مشروعيت داد.
تنها نقشي که امثال ترامپ در 
"مــقــابلــه" بــا تــرويســم اســالمــي             
ميتوانند داشته باشند اين است که 
ــي                ــالم ــروريســم اس ــه ت ــان ــه ــه ب ب
ميليتاريسم و تروريسم دولتي خود 
را روغـن کـاري بـکـنـنـد و چـرخـه                 
تقابل دو تروريسم يعنـي تـروريسـم      
اسالمي و تروريسم دولتي غرب را 

 تداوم بيشتري بدهند.
شــوک در مــقــابــل شــوک کــه             
سالهـاسـت تـروريسـم اسـالمـي از             
يکطرف و ميلـتـاريسـم تـرويسـتـي         
آمريکا و متحدينش از طرف ديگر 

بر مردم جهان وارد ميکنند بـزودي  
پايان نخواهد يافت. بحرانهاي پـي     
در پي سرمايه داري زمينه اصـلـي     
اين واقعيت خونين اسـت. زمـيـنـه        
اي که مثل مقطع ميان دو جـنـگ     
جهاني به سربلند کـردن نـيـروهـا و         
شخصيتهاي راست و راسيسـت بـا     
تمايالت آشکار فاشيستي مـيـدان     

 داده است. 
اما سئوال اين است کـه چـقـدر      
اين نيروها مـيـتـوانـنـد بـه نـيـروي             
مســلــط دردنــيــاي امــروز تــبــديــل        

 شوند؟ 
ترس آفريني و سرمايـه گـذاري     
روي آن اگرچه يک فاکتور مـهـم در       
پيدا شدن سر و کله نيروهاي راست 
راسسيت و بعضا آشکارا فاشيست 
اســت امــا ايــن فــقــط يــک وجــه                
رونــدهــاي ســيــاســي پــيــچــيــده در         
آمريکا و جـهـان اسـت. رونـدهـا و             
نيروهاي متنوع ديگـري بـر لـه يـا           
عليه گرايش امثال تـرامـپ عـمـل         
ميکنند که در ادامه ايـن سـلـسـلـه        

 مطالب به آنها خواهيم پرداخت. 
 

تـيـر      ۲۴،   ۲۰۱۶جوالي  ۱۳
۱۳۹۵ 

 ۷ از صفحه 
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ــم قضــايــي جــمــهــوري           ســيــســت
اسالمـي نـرگـس مـحـمـدي زنـدانـي               
سياسي محبوس در بند زنان اوين را   
حتي از ديدار با فـرزنـدانـش مـحـروم          
ـيـت                ـيـل فـعـال کرده است. او را بـه دل
عليه اعدام و دفاع از حـقـوق بشـر بـا         
ـيـت         ـيـه امـن اتهام اجتماع و تباني عل
کشور به شش سـال زنـدان مـحـکـوم            
ـيـمـاري      کردند. در دوران بازجويي به ب
اعصــاب و روان و فــلــج عضــالنــي             

کـه بـه      ۹۱ مبتال شد و از ارديبهشت 
اش تشديد شد کـه   زندان رفت بيماري 

منجر به آزادي موقت او شد. قضات  
جمهوري اسالمي اينبار همکـاري بـا     
داعش! را نيـز بـه پـرونـده او اضـافـه                

مـجـددا      ۹۳ کردند و در ارديبهشـت    
 بازداشتش کردند. 

ــايــتــکــارانــه          طــبــق دســتــور جــن
دادستان تهران تماس زنان زندانـي بـا     
بيرون بطور کلي قطع است و نـرگـس       
محمدي حتي امکان تماس با فـرزنـد   

بيمارش را هم ندارد. نحوه مـحـاکـمـه      
نرگس محمدي، اتهاماتي کـه بـه او         
زده شده و محروميت هاي زندان براي 
او، گوشه اي از کارنامه ضـدانسـانـي      
جمهوري اسالمي و سيستم قضـايـي     
ايــن حــکــومــت اســت کــه تــحــمــل             
کوچکترين فعاليت سياسي و مـدنـي     

 را ندارد. 
ـيـان       نرگس محمدي و کليه زنـدان
ـيـد و شـرط           سياسي بايد فورا و بي ق
آزاد شونـد. مـحـرومـيـت هـاي زنـان               

زنداني بايد فورا رفع شود. اتهام اقدام  
عليه امنـيـت مـلـي بـايـد از پـرونـده                 
ـيـان                   ـيـه زنـدان ـل نرگس مـحـمـدي و ک
سياسي حذف شود. حزب کمونيسـت   
ــه مــردم آزاده را بــه                 کــارگــري کــلــي
ـيـه                ـل گسترش مـبـارزه بـراي آزادي ک

 زندانيان سياسي فراميخواند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۶ ژوئيه  ۷ ، ۱۳۹۵ تيرماه  ۱۷ 
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ما با اعدام به هر دليلي و در 
هر جا مخالف هستيم. از نظر ما  
اعدام يک کيفر و مجازات نيسـت  
بلکه يک جنايت است. نه تنهـا از    
نظر سياسي بلکه از نظر انساني و 
حقـوقـي و قضـائـي اعـدام قـابـل                
توجيه و قابل دفاع نيست و بـايـد   
مانند بسياري ديـگـر از بـروزات          
توحش در جوامع طبقاتي به موزه 
سپرده شود. اگر هدف از مجازات 
را اصـالح فـرد مـجـرم و مصـون              
داشتن جامعه بدانيم و نه انتقام و 
قصاص و مقابله به مثل، آنـوقـت   
روشن مـيـشـود کـه در سـيـسـتـم                 
قضائي جوامع متمدن اعدام هيچ 
جائي نبايد داشته باشد. اعدام راه 
حل و پاسخ هيچ چيز نيست، بلکه 
خود يک بليه اجتماعي اسـت کـه       
بايد از پيکر جامعه زدوده شـود.    
در تجربه هم ميبـيـنـيـم کـه آمـار           
ميزان جنايت در کشورهائي نظير 
اياالت متحده که اعدام در بعضي 
از اياالت آن وجود دارد نـه تـنـهـا       

کاهش نيافتـه بـلـکـه بـيـشـتـر از               
جوامع اروپائي است که اعدام در   

 آنها لغو شده است.
گـذشـتـه از ايـن جــنـبـه هــاي               
ســيــاســي و قضــائــي، از لــحــاظ           
انساني نيز اعدام خنجري به پيکر 
ــفــس              ــي اســت. ن جــوامــع انســان
برسميت شناخته شـدن اعـدام بـه          
عنوان يک عمل مجاز قـانـونـي و      
دولتي، جان انسانها، انسانيـت و    
حرمت انساني را در هـر جـامـعـه       
اي کم ارزش و بيمقدار ميکـنـد و     
به اين معني در يک سطـح وسـيـع      
اجتماعي راه را براي قتلهاي غيـر  
دولتي نيز باز ميکند. وقتي قـوه     
قضائيه و هيات ژوري و دادستـان  
و وکيل مدافع مدتها دور هم مي 
نشينند و بر سر گرفتـن جـان يـک        
انسان بحث و مشـورت و تـبـادل          
نظر ميکنند و باالخـره در کـمـال        
خونسردي به اين نتيجه مي رسند 
که انساني را بايد کشت در واقـع      
به همراه حکـم اعـدام، حـکـم بـي            

ــودن حــيــات و حــرمــت               ارزش ب
زندگي را هم صادر ميکنند. اگـر   
دولت ميتوانـد بـکـشـد، هـر فـرد             
ديگري هم ميتواند. اينکه قاضي  
يا هيات ژوري از نظر قانوني حـق  
دارند حکم اعدام صادر کـنـنـد و        
اعضاي جامعه حـق نـدارنـد فـرق         
ماهوي در مساله ايجاد نميکند. 
اين صرفا يک تـفـاوت حـقـوقـي و          
ــرســمــيــت             ــا ب قــراردادي اســت. ب
شناسي اعدام، نفس قـتـل مـجـاز       
شمرده شده و قبح و توحشي که در 
ــتــي هســت            ايــن آدمــکــشــي دول
پوشـانـده شـده اسـت. در چـنـيـن                  
جامعه اي قتل و نابودي انسانـهـا   
به شيوه هاي ديگر هـم سـهـل تـر           
صورت مـيـگـيـرد. بـه هـمـه ايـن                
داليل است که ما اعدام را در هـر  
شرايطي يک جنايت ميدانيم و من 
فکر ميکنم اکثر مردم ايـران نـيـز      
در اين مورد با حزب ما هم نـظـر     

 هستند.
امـــا در مـــورد جـــمـــهـــوري          
اسالمي مساله بسيار فجيع تر و   
وحشيانه تر از ديگر جوامع است. 
جمهوري اسالمي حکومتي اسـت  

ــا                    ــا اعــدام خــود را ســر پ کــه ب
نـگـهــداشـتـه اسـت. در سـيــسـتــم               
قضائي جمهوري اسالمي رسما و   
قانونا بيگناهان اعدام ميشـونـد.   
اين اعـدامـهـا حـتـي بـر مـبـنـاي                
معيارهاي جوامعي کـه در آنـهـا          
حکم اعدام مجاز اسـت نـيـز يـک           
جـنــايـت تــمـام عـيــار مـحــســوب            
ميشود. اگر يک صدم اين توحشي 
که تحت عنون قوانين قصـاص و      
مــفــســد فــي االرض و دادگــاه و            
مــحــاکــمــات شــرعــي و قضــاوت        
جانياني مانند قاضـي مـرتضـوي      
در جامعه جـريـان دارد هـر جـاي           
ديگر اتفاق ميافتاد با شديد ترين 
ــب                ــان ــي از ج ــت ــراضــات ح ــت اع
موافقين حکم اعدام روبرو ميشد. 
جمهوري اسالمي مصداق کامل و 
بارز اين حقيقت اسـت کـه اعـدام          
قتـل عـمـد دولـتـي اسـت. آنـچـه                  

هـــمـــه دارنـــد ايـــن         «خـــوبـــان»
حکومت به تنهائـي دارد! وقـتـي         
سـنــگــســار و اعــدامــي در ايــران          
صورت ميگيرد از نظـر انسـانـي،      
از نظر حقوقي و قضائي، و از نظر 
سياسي يک جنايت مدهش اتفـاق  

افتاده است. و سراسر تـاريـخ ايـن       
حــکــومــت مشــحــون از چــنــيــن            

 جناياتي است.
حکم اعدام بايد لـغـو شـود و        
نبايد در هـيـچ شـرايـطـي مـجـاز                
شــمــرده شــود. امــروز اعــدام در            
بسياري از کشورهاي اروپائي لغو 
شده است و در ايران نيز ميتـوانـد   
و بايد لغو شود. اما روشـن اسـت     
کـه در ايـران مــبـارزه بـراي لـغــو                
اعــدام مــبــارزه اي مســتــقــيــمــا           
سياسي و بالواسـطـه عـلـيـه رژيـم           
جاني حاکم است. هـمـانـطـور کـه           
اشاره کردم اين حکومت با اعـدام  
و سنگسار و قصاص خود را سـر      
پا نگاهداشته است و لذا مـبـارزه     
عليه اعدام يک تـعـرض سـيـاسـي          
مــوثــر بــه مــوجــوديــت کــل ايــن            
حکومت خواهد بود. ازاينرو براي 
جنبش سـرنـگـونـي و بـراي تـوده               
مردمي که براي بزير کشيدن ايـن    
حکومت لحظه شماري ميـکـنـنـد     
مبارزه علـيـه اعـدام يـک عـرصـه             
مهم و تعيين کننده اسـت. حـزب        
ما مدتهاست پرچم اين مبارزه را   

 . برافراشته است
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تـيـرمـاه       ۲۲ بنا به گزارشي که به حزب رسـيـده اسـت، امـروز           
نفر از معلمان بـازنشـسـتـه از  تـهـران، کـرج، اسـتـان                     ۳۰۰ حدود 

کهکيلويه و بوير احمد و تعدادي از معلمان پيش دبستـانـي سـاري      
بهمراه معلمان شاغل از ساعت ده صبح تا يـک ونـيـم بـعـدازظـهـر              
ـه          دست به تجمع زدند، شعار دادند، بنرها و پالکاردهاي خـود را ب
اهتزاز درآوردند، مجلسيان را هو کردند و از حـمـايـت گـرم مـردم              

 برخوردار شدند. معلمان اعالم کردند که باز هم مياييم. 
معلمان بازنشسته شعار ميدادند: منزلت معيشت حق مسلـم   
ماست، بيمه رايگان حق مسلم ماست، حقوق ما رياليه خـرج مـا       
دالريه، خط فقر سه ميليون حقوق ما يه ميليون، سي سال تدريـس  
منزلت نداريم، سي سال تدريس معيشت نداريم، معلم بيدار اسـت    
از تبعيض بيزار است، معلم بيدار است از اخـتـالس بـيـزار اسـت،              
نظام هماهنگ اجرا بايد گردد. وقتـي يـکـي از گـاردهـاي جـلـوي                 
مجلس ميخواست گوشي يکي از معلمان را که در حـال عـکـس          
گرفتن بود بگيرد، تعدادي از معلمان يک صدا عليه او شعار دادنـد  
و مانع اين کار شدند. وقتي يگان ويژه را بـا ون آوردنـد مـعـلـمـان                  

معلمـان ايـن بـار         .«يگان ويژه آمده براي معلم آمده!»شعار دادند 
مصمم تر از گذشته و خشمگين تر شعارها را با دست زدن تـکـرار       

ميکردند و اين تاثير زيادي در محيط داشت و تـوجـه بسـيـاري از         
مردم را به خود جلب ميکرد. در همان مـحـدوده جـلـوي مـجـلـس             
معلمان راهپيمايي کوتاهـي کـردنـد و شـعـار مـيـدادنـد و دسـت                      
ميزدند. وقتي معلمان مي خواستند از ميله هاي جلوي مـجـلـس       
خود را به داخل مجلس برسانند يگان ويژه و گارد مجلس معلـمـان   
ـه آهـنـي       جلوي صف را هول دادند که پاي يکي از معلمان الي ميل
گير کرد. ولي معلمان کوتاه نيامدند و با شعار مطهري، پزشکيـان   
مالقات مالقات خواهان مالقات حضوري شدند. وقتي آخـونـدي      
از جلوي معلمان عبور کرد و وارد مجلس شد مـعـلـمـان او را هـو            
کردند. در آخرين لحظات نماينـده رژيـم از ارومـيـه از سـاخـتـمـان                    
مجلس بيرون آمد و آنطرف ميله ها شروع کرد به صحبت کـردن و    
به ترکي گفت که اوني که اون دفعه به من تـوهـيـن کـرد را گـرفـتـم              

 انداختمش زندان و معلمان يک صدا او را هم هو کردند. 
هيچ مسئولي در جمع معلمان حاضر نشد و معلمان با شـعـار   
باز دوباره مياييم، ميريم و برميگرديم از مقابل مجلس گذشتند و 
در حاليکه شعار ميدادند به طرف مترو بهارستان حرکـت کـردنـد.      
اين مسافت را نيز با دادن شعارهايي چـون مـعـلـم بـيـدار اسـت از                
تبعيض بيزار است، معلم بيدار اسـت از اخـتـالس بـيـزار اسـت و                   

شعارهاي ديگر راه پيمايي کردند. سپس در مقابل مترو بهارستـان   
ـه               حدود ده دقيقه شعارهاي خود را تکرار کردند کـه تـوجـه مـردم ب
آنها جلب شد. تعـدادي از مـردم شـعـارهـاي مـعـلـمـان را تـکـرار                         
ميکردند و عکس و فيلم مي گرفتند. معلمان بـازنشـسـتـه حـتـي           
وقتي داخل مترو ميشدند روي پله برقي شعار مـيـدادنـد و دسـت           
ـه شـعـار دادن ادامـه دادنـد و ايـنـبـار                         ميزدند و داخل مترو هـم ب
مسافران مترو شعارهاي آنها را تکرار ميکردند و يا دستانشـان را    

 به عالمت پيروزي براي معلمان باال ميبردند.  
حرکت امروز معلمان بازنشسته نشانه عـزم جـزم مـعـلـمـان و               
روحيه مصمم آنها براي تـداوم مـبـارزه اسـت. حـزب کـمـونـيـسـت                    
کارگري کليه معلمان اعم از بازنشسته و شاغل، پيماني و رسـمـي     
و خانواده هاي آنها را فراميخـوانـد کـه وسـيـعـا از خـواسـت هـاي                    
بازنشستگان حمايت کنند و در حرکت هاي اعتراضي آنها شرکـت  
ـه حــمـايـت از مـعــلـمـان و                                    کـنـنـد. حـزب مــردم حـق طـلـب را ب

 بازنشستگان فراميخواند.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۶ ژوئيه  ۱۲ ، ۱۳۹۵ تيرماه  ۲۲ 
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تير  بهنام ابراهيم زاده    ٢٢   امروز
از فعالين سرشناس کـارگـري،  بـراي        

روز از زنـدان مـرخـص شـد.            ٥ مدت 
خوشحاليم که بهنام بعد از چـنـد مـاه      
تالش خانواده اش، به مرخصي آمـده    
و ميتواند کنار همسـر و فـرزنـدش و          

 خانواده و دوستان باشد.  
در    ٨٩ بهنام ابراهيم زاده از سال   
سـال     ٥ زندان است. او عليرغم اينکه    

حکم زندانش را سپري کرد، در پرونـده  
جديدي هـفـت سـال و ده مـاه حـکـم                 
جديد گرفته است. بهنـام از فـعـالـيـن           
کارگري و دفاع از حقوق کارگـر اسـت     
و بخاطر مـبـارزاتـش بـا انـگ هـاي               
امنيـتـي اي چـون اخـالل در نـظـم و                   
ــش اذهــان              ــي، تشــوي ــيــت مــل امــن
ـه نـظـام و غـيـره              عمومي، تبليغ علـي
بهترين سـالـهـاي زنـدگـي اش را در                
زندان گذرانده است. بهنام طـي نـامـه       
اي خواستار اعـاده بـررسـي پـرونـده و            
رفع تمامي اتهامات وارده به وي شـده  
است. پرونده هاي تشکيل شـده بـراي        
بهنام ابراهـيـم زاده بـايـد لـغـو شـود.                
 بهنام بايد بدون قيد و شرط آزاد شود.

 
ـه            مرخصي بهنام ابـراهـيـم زاده ب
دنبال آزادي موقت جعفر عظيم زاده و 

آزاد شدن مظفر صالـح نـيـا و هـاشـم            
رستمي از فعالين کارگري در سننـدج  

 خبر مسرت بخش اين هفته است.
هم اکـنـون شـمـاري از فـعـالـيـن                 
کارگري و مـعـلـمـان مـعـتـرض چـون             
محمد جراحي، بهـنـام ابـراهـيـم زاده،          
جعفر عظيم زاده، اسماعيـل عـبـدي،      
مــحــمــود بــهــشــتــي، رســول بــداقــي،        
محمود صالحي، عليرضا هـاشـمـي،    
مــحــمــد رضــا نــيــک نــژاد، مــهــدي            
بــهــلــولــي، عــثــمــان اســمــاعــيــلــي بــا        
اتهاماتي امنيتي احکام زندان دارند. 
ـه               محمد جـراحـي از اعضـاي کـمـيـت
پيگيـري بـراي ايـجـاد تشـکـل هـاي                
کارگري در زندان است. رسول بـداقـي      
از اعضاي کانون صنفي معلمان بـعـد   
از چندين سال حـبـس و آزاد شـدن از            
زنــدان، بــراي دوم مــرداد بــه دادگــاه             
احضار شده است. جعفر عـظـيـم زاده         
نيز سه روز بعد از آزادي مـوقـتـش از        
زندان توسط بازپـرسـي سـاوه احضـار         
شــد و دو هــفــتــه وقــت دارد کــه بــه                
اتهامات وارده پاسخ گويد. و بـهـنـام         

ـه مـرخصـي         ٥ ابراهيم زاده براي  روز ب
آمده است. خطر بازگرداندان تـمـامـي      
ـه زنـدان           اين کارگران و اين معـلـمـان ب
وجود دارد.  پـرونـده هـاي امـنـيـتـي                

تشـکـيــل شــده بــراي هــمـه فـعــالـيــن              
کارگري و معلمان معـتـرض و مـردم        
معترض بايد لغو شود. همه کارگـران   
زنداني و زندانيان سيـاسـي بـايـد آزاد         

 شوند.  
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
٢٠١٦ ژوئيه  ١٢ ، ٩٥ تير  ٢٢   

Shahla. 
Daneshfar2@gmail.c
om 
http://free-them-
now.com 
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هزار  ۶ چهارشنبه گذشته گزارش 
ـقـش       صفحه اي هيات تحقيق دربـاره ن

انگليس در جنگ عراق، کـه از سـال         
آغاز به کار کرده بود، منتشـر   ۲۰۰۹ 

ـه               ـلـر ب شد. در اين گزارش از دولـت ب
ـه شـدت         دليل نقشش در اين جنـگ ب
انتقاد شده است. معاون سابـق تـونـي       
بلر اين جنگ را غير قانوني ميداند و   
جرمي کوربين رئـيـس حـزب کـارگـر          
ـه جـرم جـنـايـت           خواهان محاکمه او ب
جنگي است. عده اي از نـمـايـنـدگـان         
ـه دنـبـال اعـالم          پارلمان انگليس نيز ب
جرم عليه توني بلر بر سر جنگ عـراق  
ـه    هستند. محاکمه  بوش و توني بلر ب
جرم جنايت جنگـي خـواسـت بـجـا و            
قابل حمايتي است اما مهمـتـر از آن       
نقد و افشاي سيـاسـت نـاظـر بـر ايـن             

جنگ و محاکمه دولتها و مقامـاتـي   
ـه ايـن سـيـاسـتـهـا             است که تا امروز ب

 ادامه داده اند.   
يک استدالل منتقدين  توني بلر و 
ـقـديـن جـرج بـوش،                   همـچـنـيـن مـنـت
اينست که صدام حسين داراي سـالح    
کشتار جمعي نـبـوده اسـت و اکـنـون            
بحث بر سر ايـنـکـه آيـا در آن زمـان                
سازمانهـاي اطـالعـاتـي آمـريـکـا و              
انگليس از اين امر مطلع بـوده انـد و         
يا نبوده اند باال گرفته اسـت. تـراژدي        
مضحکي است. وجود يا عدم وجـود     
سالحهاي کشتـار جـمـعـي در عـراق            
ـه آن             علت و انگيزه هجـوم نـظـامـي ب
کشور نبود و اين را بوش و بلر و هـمـه   
دولتهاي فخيمه غرب هم آن زمـان و        
ـه        هم امروز بخوبي ميدانند. هـجـوم ب
ـه افـعـانسـتـان،             عراق مانند هـجـوم ب
هدف سـيـاسـي بـرقـراري و تـثـبـيـت                

هژموني دولت آمريکـا و مـتـحـديـن          
غربي اش در دنياي بهم ريـخـتـه پسـا       
جنگ سرد را دنبال ميکـرد و سـالح       
ـه و روکـش         کشتار جمعي صرفا بهـان
تبليـغـاتـي ايـن جـنـگ بـود. تـالش                  
کردند ميليتاريسم و قلدري هژمـونـي   
ـه خـلـع سـالح            ـفـاف طلبانه شان را در ل
صدام به مردم بفروشند و نتوانستـنـد.   
در همان مقطع حمله به عراق جنـبـش   
ـه جـنـگ در                 وسيعي در اعـتـراض ب
بيش از ششصد شهر در سراسر جهـان  
شکـل گـرفـت. امـروز کـه نـتـايـج و                     
پيامدهـاي فـاجـعـه بـار ايـن هـجـوم                 
ـه    نظامي براي مردم منطقه خاورميـان
و همه مردم دنيـا آشـکـار شـده اسـت            
ـه          احزاب و دولتهاي غربي نـيـز زبـان ب
انتقاد از "جنگ غير قانونـي" و  بـي           
اطالعي و يا دروغگـوئـي دولـتـهـاي        
وقــت در مــورد وجــود ســالحــهــاي             

کشتار جمعي در عـراق گشـوده انـد.          
اما اين نوع نقد حمله به عراق، ماننـد  
دفاع آن زمانشـان از ايـن جـنـگ، از             
ـه     توجيه و الپوشاني سياست وحشـيـان
اي که ناظر بر اين جـنـگ بـود فـراتـر            
نميرود. نه تنها بوش و بلر، بلکـه کـل      
هيات حاکمه امريکـا و بـريـتـانـيـا و             
ـه خـاطـر             متحدين غربي شان بـايـد ب
سياستهاي تجاوزگرانه و قلدرمنـشـي   
نظاميشان و به جـرم کشـتـار صـدهـا          
هــزار انســان بــيــگــنــاه در اثــر ايــن                
سياستها به محاکمه کشيده بشـونـد.     
جــرم ايــنــان دروغــگــوئــي و يــا بــي              
اطــالعــي نــيــســت، بــلــکــه  کــاربــرد          
سالحهاي کشتار جمعي عليه هـزارن    
زن و مـرد و کـودک و پــيــر و جــوان                   
عراقي است که بمباران هوائي شهر و   
ـه شـان را مـانـنـد يـک                  خانه و کـاشـان
مراسم آتش بازي و يـک شـو سـرگـرم             

کننده، از تلويـزيـونـهـايشـان نـمـايـش           
 ميدادند. 

ـه گـزارش            توني بلر در واکـنـش ب
هيات تحقيق ميگويد "هنوز هم فکر  

کنم که اين کـار بـهـتـري بـود کـه              مي
ـه نـظـرم           صدام حسين برکنار شود و ب
سقوط صدام دلـيـل تـروريسـمـي کـه             

بــيــنــيــم    امــروز در خــاورمــيــانــه مــي       
ـه            نيست." در اين مورد بايد حـق را ب
توني بلر داد. دلـيـل تـروريسـمـي کـه              
امروز در خاورميانه مي بينيم سقوط 
صدام نيست بلکه تروريسم نوع بـوش    
ـه      و بلر است. تروريسمي که با هجوم ب
عراق زمينه رشد تروريسم اسالمي را 
در خاورميانه و در سراسر دنيا فـراهـم   
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