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توافق لوزان صـرفـا يـک عـقـب          
نشيني بر سر پروژه هسته اي نيست 
بلکه مقدمه يک چرخش استراتژيـک  
در جهت گيريهاي ضد آمريکائي و   

تا آنجا که بـه  .  ضد غربي رژيم است
پروژه هسته اي مربوط ميشود ايـن  

و توافق نهائي که قرارسـت    -توافق 
در همين چـهـارچـوب در آخـر مـاه              

صــورت )  يــازدهــم تــيــرمــاه  ( ژوئــن   
به معني ختم  تـالـشـهـاي           -بگيرد

جمهوري اسالمي براي دستيابي بـه  
سالح هسته اي و در نتيجه آن لـغـو     

ايـن نـهـايـتـا بـده           .  تحريمـهـا اسـت     
بستاني است که در لـوزان صـورت       

اما مساله بـه هـمـيـن         .  گرفته است

توافق ختم نخواهد شد چـرا کـه هـم        
پروژه هسته اي و هم تـحـريـمـهـا در        
چارچوب وسيعتر رابـطـه جـمـهـوري        
اسالمي با غرب موضوعيت پـيـدا     

 .  کرده و روي ميز قرار گرفته اند
ايـن گـفـتـه        اوباما  در پاسخ به 

نتانياهو که بايد برسميت شـنـاسـي    
اسرائيل در توافق نهائي گـنـجـانـده       

دگرگـونـي   " شود اين امر را مستلزم 
ميداند و تـاکـيـد        "  کامل رژيم ايران

ما مي خـواهـيـم ايـران         " ميکند که 
سالح هاي اتمي نداشته باشد دقيقا 
به اين دليل کـه نـمـي تـوانـيـم روي             
تغيير ماهيـت رژيـم ايـران حسـاب           

اگر ايران ناگهـان تـغـيـيـر        . ...  کنيم

ماهيت مي داد تا به آلمان يا سوئد 
يا فرانسه بدل شود، در آن صـورت        
مباحثاتي که درباره زيرساخت هاي 
هسته اي آنـهـا داشـتـيـم فـرق مـي              
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 ".کرد
ــر                   ــان ســاده و غــي ــه زب ــن ب اي
ديپلماتـيـک يـعـنـي اگـر جـمـهـوري                
اسالمي از ضـدآمـريـکـائـي گـري و           
غربستيـزي ايـدئـولـوژيـکـش دسـت            
ميکشيد غرب هم بـا پـروژه هسـتـه         

بعبارت ديـگـر   .  اي مشکلي نداشت
جوهر و اساس مساله اي کـه تـحـت      
نام و در قالب پروژه هسته اي عنوان 
مـيـشـود مـاهـيـت  ضـد غـربـي و                    
مشخصا ضد آمريکائي جـمـهـوري      

 . اسالمي است
مساله ماهيت رژيـم     اما طرح  

 -اسالمي تنها به مجادلـه اوبـامـا        
در خـود    .  نتانياهو محـدود نـيـسـت      

ايران در مجادالتـي کـه از مـدتـهـا            
بويژه بعد از انتخاب روحانـي   -قبل 

بين جناحهاي حکومتي در گرفته   -
است يک مساله اساسي هميـن ضـد     
آمريکائي گري و ماهيت ضد غربي 

کشمکش بر سـر تـعـداد        .  نظام است
سانتريفيوژها و غلظت غني سـازي    
مجاز براي ايران و غيره در واقع يـک  
اختالف نظر فني تکتـيـکـي بـر سـر          
پروژه هسته اي نيست بلکه نهايتا و   
در کنه خود کشمکشي است بـر سـر     
ميزان درجه سرکشي و عـرض انـدام     

بحث نه بـر    .  در برابر غرب و آمريکا
سر امکان واقعي دستيابي به سـالح  
هسته اي بلکه خودمختاري و تـمـرد   
يک حکومت ضد آمريـکـائـي اسـت       

خـطـرامـکـان     " که ميخواهـد صـرف       
را "  دستيـابـي بـه سـالح هسـتـه اي              

بعـنـوان يـک اهـرم اعـمـال فشـار و                  
امتيازگيري ازآمريکا و متحديـنـش   

توافق لوزان ايـن دريـچـه      .  حفظ کند
امکـان خـودنـمـائـي و          .  را مي بندد

عرض اندام اتمي جمهوري اسـالمـي   
در برابرغرب را منتفـي مـيـکـنـد و          
بهمين دليل مستقيما خصلـت ضـد     
غربي گري جمهوري اسالمي را بزير 

ايـن الـبـتـه هـنـوز           .  سئـوال مـيـبـرد      
" دگرگوني کامل جمهوري اسالمـي " 

نيـسـت ولـي گـامـي اسـت در ايـن                  
 . جهت

ــد در               ــخــواه ــي ــو م ــاه ــانــي ــت ن
تــوافــقــنــامــه هســتــه اي بــرســمــيــت        
شناسي اسرائيل يعني بندي مـبـنـي    
بر تسليم و شکست استراتژيک رژيـم  

و يا در واقـع      -اسالمي را بگنجاند 
سنگ بزرگي بر سر راه توافق نهائـي  

و اوباما تذکـر مـيـدهـد         -قرار بدهد
که اين مستلزم دگرگـونـي کـامـل و         

امـا  .  تغيير ماهيت رژيم ايران اسـت 
نفس اينکه نتانياهو به صرافت طرح 
پــيــش شــرط بــرســمــيــت شــنــاســي          
اسرائيل افتاده است و حتي  پـاسـخ       
اوباما بـه وي نـاشـي از شـرايـط و                  
فضاي سياسي است که توافق لـوزان  

ــود آورده اســت        ــوج ــي   .  ب ــران ســخــن
روحاني در مورد تـوافـق لـوزان ايـن         

ايشـان   .  ديالوگ را تکميل مـيـکـنـد    
شايد بر خالف انتظار اوباما بيشـتـر   

. همجهت با نتانياهو ظاهر ميشـود 
روحاني در بخشي از سخنـانـش کـه      
در گزارش کتبي اغـلـب سـايـتـهـا و           
رسانـه هـاي ايـران از قـلـم افـتـاده،                  

 :  ميگويد
. بحث ما فقط هسته اي نيست"

اين نيست که امروز يـک مـوضـعـي         
بنام هسته اي داريم و ميخواهيم بـا    
دنيا مذاکره کنـيـم و ايـن مـوضـوع            

اين پله اول براي تـعـامـل      .  تمام شود
بـا هـر     . ...  سازنده بـا جـهـان اسـت        

کشوري که رابطه خوب داريم رابـطـه   
صــمــيــمــانــه تــر مــيــخــواهــيــم، بــا           
کشورهائي کـه رابـطـه سـرد داريـم،            
رابطه بهتر مـيـخـواهـيـم، و اگـر بـا              
کشورهائي داراي تنش و يا احـيـانـا      
خصومت هستـيـم، پـايـان تـنـش و             

بـي  .  پايان خصومت را ميـخـواهـيـم    
ترديد همکاري و تعامل به نفع همـه  

 ."خواهد بود
اساس بحث هـمـيـن رابـطـه بـا            

در صـدر    .  کشورهاي نوع سوم اسـت 
جدول کشورهاي متخاصم اسرائـيـل   
و آمريکا قرار دارند و تنش زدائي با 
اين کشورها، حتي اعـالم آمـادگـي        
براي ايـن امـر، بـا تـمـام هـويـت و                    
اســتــراتــژي تــا کــنــونــي جــمــهــوري          

. اسالمي در تناقض قرار مـيـگـيـرد      
البته برسميت شناسي اسرائيل فعال 
و تا آينده قابل پيش بـيـنـي مسـالـه        

گرچه . مورد بحث کسي نخواهد بود
دوســال قــبــل رفســنــجــانــي در يــک          

ما با اسرائيـل  " سخنراني اعالم کرد 
اما فعال هيچ خط "  سر جنگ نداريم

و جناحي در ايران و حتي در غـرب،    

اين مساله را روي مـيـز قـرار نـداده           
پـايــان  " امـا اعـالم خـواسـت           .  اسـت 

با شيـطـان بـزرگ      "  تنش و خصومت
ميتواند سـرآغـاز راهـي بـاشـد کـه               

دگرگـونـي کـامـل رژيـم          " اوباما آنرا 
دگـرگـونـي اي کـه         .  ميـنـامـد   "  ايران

عامل آن نه ديپلماسي بين دولـتـهـا      
بلکه نـيـروي زيـرو رو کـنـنـده تـوده                

 . مردم معترض خواهد بود
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گـرچــه تــوافـق لـوزان از جــانــب            
کيهان شريعتمداري و برخـي رسـانـه      
هاي ديگر اصولـگـرايـان و بـعـضـي           
نمايندگان افراطي در مجلس نقـد و    
تهاجم تندي را بـدنـبـال داشـت ولـي          
فعال تا اينجا  جناحهاي حکـومـتـي    
بـه پـيــروي از خــامـنـه اي بـرخــورد                

. حمايت آميزي به مساله داشته انـد 
روشن است که اين توافق مهر تائيـد  
خامنه اي را با خـود دارد امـا هـم            
جهتي نسبي جناحها ناشي از تائيـد  
آقا و پيروي از ولي فـقـيـهـي کـه تـا             
اندازه زيادي پشمـش ريـخـتـه اسـت          

بن بست و فلج اقتصادي راه   .  نيست
ديگري بجز سر بريدن پـروژه هسـتـه        
اي براي کـل رژيـم اسـالمـي بـاقـي               

اما ايـن هـمـنـظـري          .  نگذاشته است
اجباري بر سـر پـروژه هسـتـه اي بـه              
هيـچـوجـه بـه مـعـنـي هـم جـهـتـي                    
استراتژيک جـنـاحـهـاي حـکـومـتـي             

بر عکس توافق لوزان ـ و بـه    .  نيست
 -مــيــزان بــيــشــتــري تــوافــق جــامــع       

اختالف نـظـر و کشـمـکـش بـر سـر                
سياستها و جهتگيريهاي استراتژيک 
بين جناحهاي حکومتي را بـيـش از     
پيـش دامـن خـواهـد زد و تشـديـد                 

با حل و فصـل مسـالـه      .  خواهد کرد
پروژه هسته اي دعواها و جدل هـاي    
درون حــکــومــتــي نــه تــنــهــا پــايــان          
نخواهد يافت بلکه حول مساله پايـه  
اي تر رابطه با غرب متمرکز شـده و      

بـراي جـنـاح      .  شدت خـواهـد گـرفـت      
اصولگرا توافق لوزان به معنـي يـک     
عقب نشيني تاکتيکي و مقطعي بر 

. سر مساله پـروژه هسـتـه اي اسـت            
بحث حول اين مساله هم از سبـک و    
سنگين کردن امتيازات داده شـده و    

اما بـراي    .  گرفته شده فراتر نمي رود
رفسـنـجـانـي تـوافـق           -خط روحانـي 

لوزان صرفا يک مـانـور تـاکـتـيـکـي            
" پلـه اول   " بلکه بقول روحاني .  نيست

بـراي دسـت کشـيـدن از اسـتـراتـژي                
. اسـت "  شيطـان بـزرگ    " خصومت با 

رضايت دادن خامنه اي و دلواپسـان  

به توافق لوزان از مـوضـعـي کـامـال        
مــتــفــاوت و حــتــي مــتــنــاقــض بــا           
جهتگيري خط روحاني رفسنـجـانـي    

تـعـامـل سـازنـده بـا هـمـه               " و شعار   
و ايـن    .  صورت مـيـگـيـرد    "  کشورها

اخــتــالف زمــيــنــه ســاز تــنــشــهــا و          
کشمکشهاي حاد و شديدي در درون 
حکومت اين بار نه حول پروژه هسته 
اي بلکه کل پروژه جمهوري اسالمـي  

اختالف در واقع بـر سـر     .  خواهد بود
. بود و نبود حکومت اسالمي اسـت 

جناحي بقاي رژيم را در گرو تعـامـل   
با غرب ميداند و جناح ديگر بـقـاي     
نــظــام اســالمــي را در ادامــه خــط            

ايـن  .  غربستيزي جستجـو مـيـکـنـد       
البته يک جـدل ديـريـنـه در صـفـوف             
حکومت است که سابقه آن به کابينه 
بازرگان و بنـي صـدر مـيـرسـد امـا             
شرايط جديد جائي براي همـزيسـتـي    
اين دو خط و به نعل و به ميخ زدن و 
مانور و بندبازي  ولي فقيـه بـيـن ان        

توافق لوزان .  دو باقي نگذاشته است
مسائل و موضوعاتـي را در بـرابـر          
جمهوري اسالمي قرار مـيـدهـد کـه         
مستقيما و بال واسطه به جهتگيـري  
و استراتژي حـکـومـت، و سـاخـتـار             

سياسي نظامي که حـول    -اقتصادي
اين استراتژي شـکـل گـرفـتـه اسـت،           

به همين دليل روند .  مربوط ميشود
حل و فصـل و يـکـسـره شـدن جـدل               
استراتژيکي کـه آغـاز مـيـشـود بـا               
تکانها و تالطمات شـديـدي هـمـراه         

" دگرگوني کامـل رژيـم    . " خواهد بود
نهايتا نه از باال و باالنـس قـوا بـيـن         
جناحها بلکه از پـائـيـن و بـوسـيلـه               
مردمي که مترصد بزير کشيدن کـل  
نظام جمهوري اسالمي هسـتـنـد بـه         

 .  فرجام خواهد رسيد
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همزمان با مذاکرات لـوزان يـک     
ائتالف سياسي نظامي منـطـقـه اي      
متشکل از عربستان، مصر، ترکـيـه   
و ده کشـور ديـگـرعـلـيـه جـمـهـوري              
اسالمي شکل گرفت که با استقـبـال   

 -و حمايت آمريکا و اتحاديه اروپـا    
مشخصا آلمان و فرانسه و انگلـيـس  

ايـن ائـتـالفـي صـرفـا           .  روبرو شد   -
عــلــيــه دخــالــتــگــريــهــاي جــمــهــوري      
اسـالمـي در يــمـن نـيـســت، بـلـکــه                
تالشي است براي  شکلدهي بـه يـک     
قطب سياسي نظامـي نـه تـنـهـا در            
برابر جمهوري اسالمي بلکه بعـنـوان   
اهرم و ژاندارم منطقـه اي غـرب در         

ظاهرا شکل گيـري ايـن     .  خاورميانه
ائتالف ربطي به مذاکرات و تـوافـق       

لوزان ندارد اما در واقع و عمال ايـن    
کـمـک و     .  مکمل توافق لـوزان اسـت    

چـراغ سـبـز دادن بــه شـکـل گـيــري                 
ائتالفي با محوريت عربستـان و بـا       
شرکت کشورهاي مطرح و سنتا سـر  
به غرب درمنـطـقـه نـظـيـر مصـر و              
ترکيـه و حـتـي کشـورهـائـي مـثـل                 
افغانستان و سـودان کـه مـتـحـديـن           
سنتي جمهوري اسالمي بوده اند، و   
سپس اعالم حمايت فوري و علني و 
صريح آمريکا و متحـديـن اروپـائـي       
اش از اين ائتالف، در واقع تضمـيـن   
و اطمينان خاطري است که آمريـکـا   
و اروپاي واحد به عربستان و تـرکـيـه    
و امارات و ديگر رقبـاي جـمـهـوري       

. اسالمي در خـاورمـيـانـه مـيـدهـد             
عربستان و امارت و مصر و تـرکـيـه    
کمتر از اسرائيل مخالف تـوافـقـات      
هسته اي و نگران نزديکـي غـرب و       

ــد            ــن ــســت ــي ــهــوري اســالمــي ن . جــم
شکلگـيـري ائـتـالفـي از نـيـروهـاي               
رقــيــب جــمــهــوري اســالمــي تــحــت        
حمايت آمـريـکـا و غـرب  بـه ايـن                    
کشورها و به دنيا اعالم ميکند کـه    
توافق بـر سـر پـروژه هسـتـه اي بـه                   
معني نزديکي به جمهوري اسالمـي  
و يــار گــيــريــهــاي جــديــد غــرب در            

و حتـي فـراتـر از آن          .  منطقه نيست
اعــالم مــيــکــنــد کــه بــرچــيــدن                  
سانتريفيوژها نه به گسترش بلکه بـه  
برچيدن نفوذ منطـقـه اي جـمـهـوري          

 .        اسالمي منجر خواهد شد
ــرو و                 ــاک ــاس م ــي ــق ــک م در ي
عــمــومــي تــر نــيــز تــوافــق لــوزان و            
جهتگيري دولت روحانـي بـه سـمـت         

نـتـيـجـه اي بـجـز           "  تعامل سـازنـده    " 
تضعيف موقعيت جمهوري اسالمي 
در جنبش اسالم سياسي  نـخـواهـد        

ظــرف دو ســال گــذشــتــه و          .  داشــت
مشخصا از زمـان روي کـار آمـدن            
دولت روحاني خامـنـه اي و رسـانـه           
هاي طرفدارش بارها در ايـن مـورد       
که آمريکا با توافق هسته اي راضي 
نخواهد شد و بعد از سـازش هسـتـه      
اي تــالش خــواهـنــد کـرد مـاهــيــت            
اسالمي نظام را بـچـالـش بـکـشـنـد            

کيهان شريعتمداري .  هشدار داده اند
حتي به صراحت در مـورد از دسـت       

عقبه جمـهـوري اسـالمـي در         " رفتن 
مـقـام و     " و از دسـت رفـتـن        "  منطقه

موقعيت نظام در جبهـه مـقـابلـه بـا          
" شيطان بزرگ و صهيونيسم جهـانـي  
. مقـاالت مـتـعـددي نـوشـتـه اسـت              

مخالفت امروز او بـا تـوافـق لـوزان           
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اسـب زيـن شـده را          "  تحت عـنـوان       
" داديم و افسار پاره تحويل گـرفـتـيـم    

ايـن اظـهـار      .  نيزاز همين زاويه است
ــي از                   ــاش ــا ن ــا صــرف ــي ه ــگــران ن
کشمکشهاي جناحي بر سـر کـرسـي      

بلکه ناشي از   .  ها و پست ها نيست
اين واقعيت است که با کوتـاه آمـدن     
بر سر پروژه هسـتـه اي رونـد عـقـب            
نشاندن حکومت در مـنـطـقـه و در           
جنبـش اسـالم سـيـاسـي نـيـز آغـاز                 

 . خواهد شد

ــداران                ــرفـ ــه اي و طـ ــنـ ــامـ خـ
اصـولــگــرايــش از تــعــرض بــيــشــتــر         
آمريکـا در زمـيـنـه حـقـوق بشـر و                  
تهاجم فرهنگ غـربـي و تضـعـيـف            
اسالميت و غـيـره اظـهـار نـگـرانـي            

. ميکنند اما واقعيت برعکس است
هر درجه عقب نشـسـتـن جـمـهـوري           
ــيــري ضــد                اســالمــي از جــهــت گ
ــت               ــي اش از فشــار دول ــکــائ آمــري
آمريکا و ديگر دولتها و نـهـادهـاي        
غربي در مورد مسائلي نظير حقـوق  
بشــر و آزاديــهــاي مــدنــي و غــيــره             

 . خواهد کاست
براي دولتهاي غربي و رسانه هـا  
و نهادهاي بيـن الـمـلـلـي در کـمـپ              
غرب هميـشـه تـروريسـم جـمـهـوري            
اسالمي و ديگر دولتها و نـيـروهـاي      
اسالمي تنها در عرصه بين الملـلـي   

مـنـافـع و      " و مورد تهديد قرار دادن   
کشـورهـاي مـتـبـوعـه         "  امنيت ملي

شان مطرح بوده است و نـه از زاويـه       
رابطه اين دولتها و نيروها با مردم و 

. جوامع تحـت سـلـطـه و نـفـوذشـان             
اعتراض نيم بند دولتها و نهـادهـاي   
ــقــوق بشــر                    ــربــي بــه نــقــض ح غ
درکشورهاي اسـالمـزده نـيـز تـنـهـا              
بعنوان اهرم فشاري براي رام کردن و   
قرار دادن اين نيروها و دولـتـهـا در          

مـنـافـع و      " چارچوب سـيـاسـتـهـا و            
. دولتهاي غربي اسـت   "  امنيت ملي

بدرجه اي که جمـهـوري اسـالمـي از         
نقطه نظر رابطه با غرب بـه کشـوري     
نظير عربستان سعودي نزديک بشود 
اعتراض بـه نـقـض حـقـوق بشـر در               
ايران نيز به سطح اعتراض به نـقـض     
حقوق بشر در عـربسـتـان سـعـودي،          
يعني تقريبا به سـطـح صـفـر، تـنـزل           

خامنه اي و مقـامـات   . خواهد يافت
جمهوري اسالمي نيز اين واقعيت را 

نگراني آنها در واقع منجر .  ميدانند

شدن عقب نشيني هسته اي به عقب 
نشيني در برابر تعرض مردم بـر سـر     
حقوق پايه اي خـود و بـاال گـرفـتـن              
مبارزه برسر حق مسلم معـيـشـت و      

و اين نگرانـي کـامـال      .  منزلت است
بجائي است که فـقـط بـا سـرنـگـون             

 ! شدن ميتواند بر طرف بشود
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يک نتيجه سياسي توافـق لـوزان     
و چشــم انـداز نــزديـکــي جـمــهــوري            
اســالمــي بــا غــرب خــلــع ســالح و             
سردرگمي و بـي افـقـي اپـوزيسـيـون           

سـرمـايـه    .  سلطنت طلب خواهد بـود 
سياسي طيف نيـروهـاي رنـگـارنـگ        

جمـهـوريـخـواه خصـومـت           -سلطنت
دولت آمريکا و ديگر دول غـربـي بـا      
جــمــهــوري اســالمــي اســت و رفــع            
خصومت و هر درجه نزديکي غـرب    
و جمهوري اسالمي اين سـرمـايـه را      

سازش هسـتـه اي و         .  به باد ميدهد
سازشهاي بعدي که بنبال آن خـواهـد   
آمد مبنـا و اسـاس مـکـانـيـسـم و                
سناريوي دست بدست شدن قدرت به 
کمک آمريکـا را کـه وجـه مشـتـرک              

 -همه نيروهاي اپوزيسيون سلـطـنـت   
جمهوريخـواه اسـت، حـاشـيـه اي و               

ــوض                    ــد و در ع ــکــن ــي ــط م ــرب ــي ب
آلترناتيو چـپ، يـعـنـي سـرنـگـونـي               
بقدرت انقالب مردم، را تقويت کرده 

 .    و بيش از پيش به جلو ميراند
از سوي ديـگـر بـراي نـيـروهـاي           

اسالمي توافق لـوزان    -جنبش ملي 
مجوزي براي نزديکي بيشتر آنان بـه  
حکومت و فراخواندن مردم به صـبـر   
و انــتـظــار بـراي بـه ثــمـر نشـســتــن                
مجاهدتهاي دولت تـدبـيـر و امـيـد            

استراتژي  نيروهاي رنگارنـگ  . است
اصالح طلب و دوخردادي و سـبـز و       
بنفش و غيـره اسـتـحـالـه تـدريـجـي             
حکومت اسالمي است و دست بـاال  

 -پيدا کردن جنـاح و خـط روحـانـي          
رفســنــجــانــي يــک پــيــشــروي بــزرگ        
ــا               ــروه ــي ــن ن ــراي اي ــک ب ــژي ــرات اســت

توافق هسـتـه اي     .  محسوب ميشود
نيروهاي رنگارنگ اصالح طـلـب و       
دوخــردادي را بــيــش از پــيــش بــه              
مبلغين و مدافعيـن تـمـام و کـمـال            
جمهوري اسـالمـي تـبـديـل خـواهـد            

 .  کرد
يک وظيفه نيروهاي کمونيست و 

چپ انقالبي در اين شـرايـط افشـاي        
پيگير نيروهاي رنگارنگ اپوزيسـون  
راست و خنثي کردن موانـعـي اسـت      
کــه تــالش مــيــکــنــنــد بــر ســر راه               
اعـتـراضـات و مـبـارزات انـقـالبــي              
مردم براي بزيـر کشـيـدن جـمـهـوري           

 .  اسالمي ايجاد کنند
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از نقطه نظر مردم عقب نشيـنـي   
جمهوري اسالمي در پروژه هسته اي 
و حرکت در جهت نزديکي به غـرب،  
به معني  ايجاد شرايط مساعدتـري  
براي طرح مطالبات و خـواسـتـهـاي         
پايه اي رفاهي و اجتـمـاعـي شـان و         

" منزلت مـعـيـشـت    " بلند کردن پرچم 
از يـک مـوضـع حـق بـجـانـب تـر و                   

مـردم آنـجـا کـه         .  تعرضي تـر اسـت      
جناحهاي حکومتي و يـا دولـتـهـاي       
غربـي تصـور مـيـکـنـنـد مـتـوقـف                 

از نقطه نظر کارگران و . نخواهند شد
توده عظيم مردمي که بـه زيـر خـط        
فقر رانده شده اند رفع تحـريـمـهـا  و         
تــعــامــل و عــاديســازي روابــط بــا            
کشورهاي ديگر، بجز ارتقاي شرايط 
رفاهي و معيشتي مردم و کـمـرنـگ    
شدن اسالميت حـکـومـت و کـوتـاه            
ــدگــي                   شــدن دســت اســالم  از  زن
خصوصي و اجتماعيـشـان مـعـنـاي        

روشـن  . ديگري نميتواند داشته باشد
است که اين انتظـار و تـوقـع بـرحـق             

. مردم خود بخود بـرآورده نـمـيـشـود       
منظور جمهوري اسالمي و دولتهاي 
غربي از عاديسازي روابط و از سـر      
گرفتن مراودات اقتصادي بهيچوجه  
ارتقاي وضعيت اقتصادي و سياسي 

 .  مردم در ايران نيست
ــه             جــمــهــوري اســالمــي و هــم
مقامات و جناحهاي آن، مستقل از   
اختالفات استراتژيک و تـاکـتـيـکـي          
شان، تالش خـواهـنـد کـرد در دوره           
بعد از تحريمها شرايط را براي جلب 
و جذب سـرمـايـه هـا و اعـتـبـارات              
خارجي و داخـلـي و بـقـول روحـانـي             

و .  گردش چرخ اقتصاد فراهم کـنـنـد   
اين مستلزم پياده کردن تمام و کمـال  
نسخه بانک جهاني و صـنـدوق بـيـن         
المللي پول براي تـحـمـيـل ريـاضـت           

از .  کشي اقتصادي به جامعـه اسـت    
ديد حکومتي ها اقتصاد مقاومتـي  
جاي خود را به اقـتـصـاد ريـاضـتـي           
ميدهد و هزينه گردش چرخ سرمايـه  
و بازسازي اقتصادي را نيز، مـانـنـد    
هزينه تحريمها، بايد کارگران و توده 

دولـتـهـاي غـربـي و          .  مردم بپردازند
بانک جهاني و صندوق بـيـن الـمـلـي        

پول نيز در مراودات اقتصاديشان با 
ايران به همان اندازه به فکر وضعيـت  
مردم خواهند بود که امروز به فـکـر     

نتيجه و پيـامـد   .  مردم يونان هستند
گشايش اقتصادي و رفع تحريـمـهـا،    
و حتي شرايط مطلوب براي چرخـش  
سرمايه هـا هـم از ديـد حـکـومـت                 
اسالمي و هم نـهـادهـا و دولـتـهـاي           
سرمايه جهاني، تحميل فـداکـاري و     
سفت کردن کمربندها و فقر و فالکت 
بيشـتـر بـه کـارگـران و تـوده مـردم                  

 . خواهد بود
آنچه ميتواند ورق را بـرگـردنـد         

اوجگيري مبارزه توده مردم، مبارزه 
اي که هم اکنون کارگران و معـلـمـان    
و پرسـتـاران آغـاز کـرده انـد، بـراي               
ارتقاي شرايط معيشـتـي و رفـاهـي         

عقب نشيني هسـتـه اي       .  خود است
رژيم بهـانـه و تـوجـيـه تـحـريـمـهـاي                 
اقــتــصــادي را از حــکــومــت ســلــب          
ميکـنـد و مـردم را در مـوقـعـيـت                  
طـلـبـکـارتـر و تـعـرضـي تـري قـرار                   

ــدهــد   ــي          .  مــي ــعــضــل اصــل ــا م ام
 -و نـقـطـه قـدرت مـردم           -حکومت 

فضا و شرايط سياسي عـمـومـي اي      
است که حتـي گـفـتـمـان تـعـامـل و               
نزديکي با غرب در جامـعـه ايـجـاد       

نميتوان هـم اخـالقـيـات و           .  ميکند
قوانين و مقدسات کپک زده و عـهـد   
دقيانوسـي اسـالمـي را بـرجـامـعـه              
ــعــامــل و                   حــاکــم کــرد و هــم از ت
عاديسازي رابطه با کشورهاي ديگر 

براي جمهوري اسالمي تـمـام     . دم زد
مــوضــوعــيــت و فــلــســفــه وجــودي          
اسالمـيـت حـکـومـت و قـوانـيـن و                 
فرهنگ و اخالقيات و مـنـاسـبـات         
ــت بــــا                    ــديــ ــي از ضــ ــالمــ اســ
استکبارجهاني و مستعضف پناهي 

حکومت اسـالمـي     .  نشات ميگيرد
در ايــران بــر خــالف حــکــومــت آل             
سعود، از باال و با مهنسي فاتحـيـن   
جنگ اول جهـانـي بـوجـود نـيـامـده            
اســت، بــلــکــه حــاصــل درمــانــدگــي        
بورژوازي بومي و جهاني در مقـابـل   

است و بهمين دليل ضد  ۵۷ انقالب 
آمريکائيگري و مستضعف پنـاهـي   
پيش شرط و جزء ماهوي اسالميـت  
حکومت و نظام اسـالمـي در ايـران        

گفتمان اسالم دوست و حـتـي     .  است

غير متخاصم با غرب در حاکمـيـت   
ايران عمال معنائي بجز جـمـع شـدن      
بساط اسالم از حـکـومـت نـدارد و             
عامل تحقـق ايـن امـر نـه غـرب و                
آمريـکـا و يـا رقـبـاي مـنـطـقـه اي                    
جمهوري اسـالمـي بـلـکـه مـردمـي              
هستند کـه سـالـهـاسـت در کـمـيـن                 
جمهوري اسالمي نشسته و مترصـد  

 .  بزير کشيدن آن هستند
 

 ����  
با توافق لوزان وضعيت سياسـي  
: در ايران  وارد فاز تازه اي مـيـشـود     
 -فاز تضعيف اسالميت ضد غربي 

تنها نوع ممکن اسالم حکومتي در   
ــا و               -ايـــران ــنـــشـــهـ ــد تـ ــديـ و تشـ

کشمکشهاي  درون حکومتي بر سـر  
اســتــراتــژي بــقــاي نــظــام جــمــهــوري        

ايــن شــرايــط نــيــروهــاي       .  اســالمــي
اپوزيسيون راست را هر چه حـاشـيـه      
اي تر ميکند و آلترناتيو سرنـگـونـي    
انقالبي جمهوري اسالمي را بيش از 
پيش برجسته ميـکـنـد و در مـرکـز            

تضـعـيـف    .  سيـاسـت قـرار مـيـدهـد          
مـوقــعـيــت مــنــطـقــه اي جـمــهــوري           
اسالمي و جايـگـاهـش در جـنـبـش           
اســالم ســيــاســي نــيــز يــک نــتــيــجــه          
اجتناب ناپذير عقب نشـيـنـي هـاي         

 . هسته اي رژيم است
مجموعـه ايـن شـرايـط فضـاي            
سياسي مساعدي براي تعرض هرچه 

از نظـر  .  بيشتر مردم فراهم مي آورد
مردم هر درجه عاديسازي و تعـامـل   
با غرب به معني فراخوان  تعرض به 
حکومتي است که تمام موجوديت و 
دستگاه اسالمي سرکوب و کـنـتـرل        
جامعه را بر غربستيزي استوار کرده  

 . است
شرايط سياسي تازه توده مـردم،  
کارگران و معـلـمـان و پـرسـتـاران و             
زنان و جوانان را  براي تـامـيـن حـق         
مسلم معيشت و مـنـزلـت خـود کـه          
مــدتــهــاســت در پــاســخ بــه شــعــار            
حکومتي انرژي هسته اي حق مسلم 
ماست اعالم کرده اند، بـمـيـدان فـرا       

نيـروهـاي کـمـونـيـسـت و            .  ميخواند
انقالبي بايد با تمام قوا به استـقـبـال    
اين شرايط تازه بروند و سازماندهـي  
و بســيــج تــوده مــردم را در راس                 

 . *وظايف خود قرار بدهند
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 4 ۱۳۹۴فروردين  ۲۱ انترناسيونال 

ــال    ــون ــاســي ــرن ــت ســال از       ۱۵   : ان
برگزاري کنفرانس بـرلـيـن مـيـگـذرد         
اما هـنـوز چـه از طـرف جـمـهـوري                
اسالمـي يـا  نـيـروهـاي مـخـتـلـف                  

. سياسي درباره آن صحبت مـيـشـود   
در آنزمان شما مسئـول تشـکـيـالت       
حزب کمونيست کارگـري در آلـمـان        
بوديد که در تعييـن سـرنـوشـت ايـن          

قبل .  کنفرانس نقش اصلي را داشت
از هر چيز بگوئيد که اين کنـفـرانـس    
به چه دليل و با شرکت چـه کسـانـي        

 برگزار شد؟
ايـن کــنــفــرانــس       : مـيــنــا احــدي   

مشروعيت بخشيدن در سطح افکـار  
عمومي بين المـلـلـي و هـمـچـنـيـن             
آلمان، به جمهوري جنايت اسـالمـي     

دولت آلمـان بـعـد از روي کـار             .  بود
آمدن خاتمي که به جناح ديـگـري از     
حکومت اسالمي تعلق داشت و بـا      
لبخندي بر لـب و عـبـايـي حـريـر و               
شکالتي رنگ بر تن، از اصـالحـات     
در نظام  حرف ميزد، به عنـوان يـک     
فرصت داشتند استفاده ميکردند تـا  
رابطه حسنه با يک حکومـت کـه زن       

. را  سنگسار ميکرد، توجيه کـنـنـد   
 ۱۷ کنفرانس قرار بود با دعـوت از      

سخنران تشکيل شـود کـه بـيـشـتـر             
. متمايل به اصـالح طـلـبـان بـودنـد          

مثال کساني مثل مهر انگيز کـار و    
شهال شرکـت را نـيـز دعـوت کـرده              
بودند تا در مورد زنان در حکـومـت   
اسالمي و کمي فمينيزه شدن ماجـرا  
حرفهـايـي بـزنـنـدد و بـه بـه هـايـي                    
بگويند تا بعد خاتمي برود و بکشـد  
و جنايت کند و کارگر سرکوب کـنـد   
و يوشکا فيشر و شرودر و مسئولين 
ــزب                     ــه از ح ــان ک ــم آن دوره در آل
سوسيال دمکرات و سبز بودنـد، بـه     
ادامه روابط اقتصادي و سياسي بـا    
حکومت اسالمي پرداخته و خجالت 
نکشند و شرم نکنند از حـکـومـتـي       
دفاع ميکنند که احکام شـريـعـه را        
پياده ميـکـنـد و هـر مـنـتـقـدي بـه                  
حکومـت اسـالمـي و اسـالم را بـه                
جـوخـه اعـدام مـي سـپـارد و خــون                 

و اين آقايان که هـمـواره از       .  ميريزد
حرف  ميزنند، وقيحانه "  حقوق بشر"

و خــونســرد در چشــم مــردم انســان           

دوست و مترقي آلمان نگاه کنـنـد و     
به معامالت و زد و بندهاي خود بـا  

 .دولت اسالمي ادامه دهند
تـرکـيـب دعـوت         : انترناسيـونـال  

شدگان به کنفرانس از طـرف دولـت         
آلمان تمام نيروهاي اصالح طـلـب و       

شـمـا ايـن را        .  يا دوم خـردادي بـود        
 چگونه ارزيابي مي کنيد؟

همان گونه که گفتم  : مينا احدي
کنفرانس براي دفاع از اصالح طلبان 

در ابتدا يک بروشور تهيه کـرده    .  بود
سـالـه    ۱۴ بودند که عکس يک دختر 

را نشان ميداد که عکس خاتمـي را    
با عالقه و با لبخندي بر لـب حـمـل        
ميکند و نوشته بودند ايران پـس از      

تــو گــويــي در ايــران        !!!  انــتــخــابــات
انتخاباتي بـراي ريـاسـت جـمـهـوري           
شده و اين يک انتخابات مثل هميـن  

نمي گفتند که در آنـجـا     .  آلمان است
. فقط مردان رئيس جمهور ميشونـد 

همين يک جملـه کـافـي بـود کـه در              
. آلمان بسياري به اعتراض برخيـزنـد  

نمي گفتند که يک شوراي نـگـهـبـان       
در آنجا هست که کانديداهاي مرد و 
مسلمان و شـيـعـه را از صـافـي رد              
ميکـنـد و نـمـيـگـفـتـنـد کـه در آن                     
مملکت اين يک مضحکـه اسـت نـه        

بهر حـال مـيـخـواسـتـنـد            .  انتخابات
بگويند اين يکي يعني خاتمي آمـده  
تا ايران گل وبلبل شود و اگر بکشند 
و بر سر زنان بزور حجاب کنند و حق 
کارگر را ببلعند، مـهـم نـيـسـت کـه             

در عـيـن     .  خبرش به جايي نمـيـرسـد   
حـال قــرار بـود ايــن کــنـفــرانــس بــه               
پادوهاي جمهوري اسالمي و خـيـل       
طرفداران اصالح طلبان و مدافعـيـن    
حکومت اسالمي پر و بال بيـشـتـري    

. در سطح مدياي آلمان و اروپا بدهـد 
قرار بود بهمن نيرومند که سازمانده 
اين کنفرانس بود در معيت اکثريتي 
ها و مدافـعـيـن بـيـشـرم حـکـومـت              
سنگسار بيش از پيش در رسانه هـا    
ظاهر شوند و بگويند اوضاع خـوب    

 . است
کنفـرانـس مـيـخـواسـت صـداي            
مردم منزجر از حـکـومـت، صـداي           
سرنگوني طلبان و مبـارزيـن عـلـيـه        
سنگسار و اعـدام را سـاکـت کـنـد                

امـا ايـن پـروژه در نـطـفـه بـه                  ...  و 
شکست کشيده شـد و ايـن بـه يـک               
واقعه سياسي مهم در تـاريـخ ايـران        

 . تبديل گرديد
در جريان برگزاري   : انترناسيونال

 کنفرانس برلين چه اتفاقاتي افتاد؟
کنفـرانـس سـه روز         : مينا احدي

حزب کمونيست کارگري ايـران    .  بود
قصد داشت در مقابل اين کنفرانـس  
و در محل در ورودي بـه سـالـن يـک         

مـا  .  کنفرانس آلترناتيو برگزار کـنـد    
سخنران دعوت  ۱۷ هم به اندازه آنها 

کرديم و از هر هنرمـنـد، نـويسـنـده،        
فعالين و فعاليـن سـيـاسـي و هـمـه             
آزاديخواهان دعـوت کـرده و اعـالم          
کرديم هر کس مـيـخـواهـد حـقـايـق            
جامعه ايران را ببيند لطفا به مـحـل   

 . ميتينگ ما تشريف بياورد
من آنزمان مسئول کميته آلمـان  
حزب کمونيست کارگري ايران بـودم    
يــعــنــي مســئــول کــل ايــن حــرکــت           
اعـتــراضـي در مـقــابـل کــنـفــرانــس            

ما خـيـلـي زود از بـرگـزاري              .  برلين
کنفرانس خبردار شديم و من تلفـنـي   
با يکي از مسئولين بنياد هاينريش 
بــل کــه ســازمــان دهــنــده اصــلــي              

در مقـابـل   .  کنفرانس بود، حرف زدم
نقد و اعتراض من آقاي هارتمـن بـا     
القيدي کـامـل گـفـت، هـمـيـنـه کـه                
هست اينها را دعوت کـرديـم بـعـدا         

شــمــا هــا را دعــوت       "  انشـااهللا " هـم    
مـن بـه     .  ميکنيم کـه حـرف بـزنـيـد           

ايشان گفتم همديگر را در کنفرانـس  
روز شنـبـه   .  مي بينيم و اتفاقا ديديم

وقـتــي داخــل ســالـن شــلــوغ شــد و              
خودشان فرستادند دنـبـال مـن وارد        
سالن شوم و سخنـرانـي کـنـم رو بـه            
همين هارتـمـن کـرده و گـفـتـم ايـن                
تصوير جامعه ايران است لطفا اينـرا  

. ببينيد و بـه رسـمـيـت بشـنـاسـيـد                
جمهوري اسـالمـي آنـقـدر جـنـايـت              
کرده، کشته و شکنجه کرده کـه هـر       
جا جرات کند درجمع مـردم حـاضـر      
شود همين هياهو و ابراز انـزجـار را     

مردم جمهوري اسالمي .  خواهد ديد
نميـخـواهـنـد و دولـت آلـمـان بـايـد                  
خجالت بکشد که اين حـکـومـت را        

 . شايسته مردم ايران ميداند

بهر حال روز اول کـنـفـرانـس بـا            
درخواست يـک دقـيـقـه سـکـوت از               
طــرف شــادي امــيــن وشــعــارهــاي           

با حملـه  .  تعدادي با تشنج شروع شد
پليس به اين خانم فضا متشـنـج تـر      

سپس روز جمعه با هر مشکلي .  شد
که بـود جـلـسـه را سـاکـت کـرده و                    

امـا در    .  سخنـرانـي هـا انـجـام شـد            
قسمت پرسش و پـاسـخ  مـثـال بـا                
گنجي مردم هر چه نفرت از رژيـم و      
همکاران اين نظام يعنـي گـنـجـي و         

. ديگران داشتند را آنجا بيان کردند 
يــک اعــالم جــرم عــلــيــه حــکــومــت          
اســالمــي و يــک اعــالم نــفــرت از               
سازندگان اين نظام و همکاران ريز و 

 . درشت اين رژيم
روز شنبه کنفرانس  بـا حضـور      

تعداد بيشـتـري از اعضـاي احـزاب           
سرنگوني طلب و منتقـد حـکـومـت       

. اسالمي در داخل سالن شـروع شـد    
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري بسـيـج              
اصلي نيروها و دوستدارانش را روز     
ــراي                  ــود و ب ــجــام داده ب ــه ان ــب شــن
ميتينگ آلترنايتو ما شنـبـه حـدود      

نفر از شهرهاي مختلف آلمـان   ۰۰ ٣ 
. و حتي از هلند و سوئد آمده بـودنـد  

ما قـبـل از کـنـفـرانـس حـداقـل ده                   
اعالميه در مورد اين کـنـفـرانـس و         
اهداف برگزار کـنـنـدگـان و سـابـقـه              
برخي از دعوت شدگان منتشر کرده 

بهر حال شنبه با تشنج شروع .  بوديم
شد، جمعيت بزرگي شعار مـيـدادنـد    

هــر .  و جــلــســه عــمــال شــروع نشــد          
سخنراني با موجي از شعار دادن و     
ابراز انزجار عليـه حـکـومـت روبـرو          

و سپس پروانه حميدي با يک .  ميشد
نمايش جالب که در حاليکه عـريـان     
بود روسري اش را از سر بـرداشـت و     
جلوي سخنرانان و مردم رژه رفـت و      
ــزرگ بــر ايــن                 هــمــيــن يــک آتــش ب

در ايـنـجـا مـوضـوع          .  کنفرانـس زد   
مهم ميـلـيـونـهـا زن و زن سـتـيـزي                 
جـمـهــوري اســالمـي بــه وســط ايــن            
کنفرانس آمد و بـاعـث شـعـار دادن         
هاي بيشتر و برهم ريخـتـن بـيـشـتـر         

در اين لحظات کسـانـي   .  اوضاع شد
که بدنشان در سيـاهـچـالـهـاي رژيـم         
اسالمي تازيانه خورده بـود، جـرات       
کردند  بپا خاسته و تن زخمي اشـان    
را نشان  دهند ، حسن جليلي کامال 
عريان شد و بدن زخمي اش را نشـان  

نفر از    ۶ داد و فتحي کاله قوچي که 
اعضاي خانواده اش به دست جالدان 
اسالمي اعدام شده پشت ميکروفون 
رفت و کيفرخواست هزاران خـانـواده     
را اعالم کرد کـه فـرزنـدان آنـهـا بـه               

 . دست اين دژخيمان اعدام شده اند
در نهايت برگزار کنندگان از من 
دعوت کردند تا سخنراني کـنـم، بـا        

. اين اميد که بقيه را سـاکـت کـنـنـد       
من سخنراني خودم را چـنـيـن آغـاز       

من مينـا احـدي سـازمـانـده          :  کردم 
مــيــتــيــنــگ آلــتــرنــاتــيــو در بــيــرون         

من بعنوان يک زن   .  کنفرانس هستم 
که همـسـرم را جـمـهـوري اسـالمـي              
اعدام کرد، به عنوان يک کمونيـسـت   
که تعداد زيادي از همـسـنـگـرانـم را        
بعد از شکنجه و تـجـاوز بـه جـوخـه          
اعـدام ســپـردنـد، و بـعــنـوان عضــو              
رهبري حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
ايران اعالم مـيـکـنـم کـه جـمـهـوري             

تـقـالهــاي   .  اسـالمـي رفـتـنـي اسـت          
ــراي              ــيــهــوده جــنــاح دوم خــرداد ب ب
مشروعيت بخشيدن به يک حکومت 
که بر پايه بيست سال جنـايـت و زن       
ستيزي، ميخواهنـد يـک جـمـهـوري          
اسالمي کمي بهـتـر را بـه جـامـعـه             
تحميل کنند از نظر ما کمونيستـهـا   
از نظر ما آزاديخواهان و از نظر مـا    
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بسياري توافق لوزان را جام زهـر  
دوم جمهوري اسالمي ميدانند و آنرا 
با قبول آتش بس در جنگ با  عـراق  
مقايسه ميکنند اما اين بار مسالـه  
از تغيير يک سياست تـاکـتـيـکـي و          

اينبار نگرانـي  .  دوره اي فراتر ميرود
و دغدغه رژيم  جـنـگ و صـلـح بـا              
همسايگان و يا کشـمـکـش بـر سـر            
پروژه هسته اي با غرب نيست بلکـه  
بقاي کل نظـام جـمـهـوري اسـالمـي           

اگر نگراني حکومت از تکرار .  است
در ابــعــادي      ۸۸ خــيــزش انــقــالبــي       

وسيعتر و زير و رو کننده تـر، آنـچـه        
" قــتــنــه بــزرگ      " مــقــامــات آنــرا          

مينامند، نبود  دسـت کشـيـدن از            
پروژه هسته اي و نزديکي با غرب نه 
جام زهر بلـکـه داروي شـفـابـخـشـي            

ميبود کـه مـيـتـوانسـت جـمـهـوري               
اسالمي را بـعـنـوان يـک حـکـومـت            
متعارف سرمـايـه داري وارد بـازار          

جمـهـوري اسـالمـي از         .  جهاني کند
ــه ضــد                  ــش ب ــدو روي کــار آمــدن ب
آمريکائي گري و مستضعف پناهي 
نياز داشـت چـون بـا هـيـچ تـرفـنـد                    
ديگري نميتوانست از پس انـقـالبـي      
که حتي پس از فـراري دادن شـاه و           
بجلو رانده شدن خـمـيـنـي  سـر بـاز             

امروز هم .  ايستادن نداشت، بر بيايد
آنچه شهد نزديکي با غرب را به کام 
رژيم تلخ ميکند شکل گيري انقالب 
ديگري است که ميتواند در فضـاي      

بـا غـرب شـکـل         "  نرمش قهرمانانه" 
بگيرد و جمهوري اسالمي سـرمـايـه    

 .را از ريشه بر اندازد

 

 يادداشتهاي هفته
 

 حميد تقوايي

عناصري در سپاه پاسداران بر آن خواهند شد کـه  " 
. بتوانند راهي براي خرابکاري در توافـق پـيـدا کـنـنـد          

ها سر جـايشـان      سپاه حتي ممکن است بخواهد تحريم
هـايـي بـراي درآمـدزايـي آن             باقي بمانند، زيرا فرصت

 ."فراهم آورده است
 هفته نامه اکونوميست

اين اظهار نظر اکونوميست واقعيت پايـه اي تـري از         
ايـن  .  رونق کار سپاه در اثر تـحـريـمـهـا را بـيـان مـيـکـنـد                 

واقعيت که در جمهوري يک نوعي سرمايه داري مافيـائـي   
شکل گرفته است که اساس سودآوري اش تحـريـم و بـازار        
قاچاق و رانـت خـواري و اسـپـکـوالسـيـون و اخـتـالس و                      

سپاه و بسـيـج در مـرکـز ايـن                 .  دزديهاي ميلياردي است
مافياي اقتصادي قرار دارند اما دامنه آن از اين نهادهاي 

کابينـه دولـت تـدبـيـر و            .  اقتصادي فراتر ميرود  -نظامي
اميد که اخيرا ثروت هزار ميليارد توماني وزير صنعت و 
معدن و تجارتش رونمائي شده است، خود جـزئـي از ايـن        

تحريمها نه تنها در سپاه و بسيج .  مافياي اقتصادي است
بلکه در همه نهادها و ساختمـان حـکـومـتـي از از بـيـت                
رهبري تا دولت تدبير و اميد و تا دارو دسته هاي سـر بـه       

آيت اهللا ها و امام جمعه ها، بساط  کسبه تـحـريـم را پـر           
جـزئـي از اقـتـصـاد          "  کـاسـبـي تـحـريـم        . " رونق کرده اسـت 

مافيائي است که کارشناسان حکومت آنرا افتصاد سـايـه   
اخيرا معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق  کـاال  . مينامند

ارزش کاالهـاي قـاچـاق کـه از           " و ارز اعالم کرده است که 
وي "  ميليارد دالر در سـال اسـت           ۵ کشور خارج ميشود 

تحقيقات و بررسي هاي آماري صورت گـرفـتـه      : " ميگويد
طي دو دهه اخير پيرامون اقـتـصـاد کشـور بـيـانـگـر ايـن                
واقعيت تلخ است که بخش عـمـده اي از فـعـالـيـت هـاي                  
اقتصادي يعني گردش پول، کاال و خـدمـات بـه صـورت           

 ."پنهان و يا همان اقتصاد در سايه است
هفته نامه اکونوميست از امکـان خـرابـکـاري سـپـاه           
درتوافق هسته صحبت ميکند اما حتي اگـر تـحـريـمـهـا           
تماما لغو شود کار و کسب سپاه و کل اقتصاد مافيـائـي   

رفع تـحـريـمـهـا و        .  جمهوري اسالمي متوقف نخواهد شد
آغاز مناسبات اقتصادي با غرب تنها سفره تازه اي بـراي  
دزدي و اختالس و چپاول دار و دسته هـاي حـکـومـتـي و          

  .آيت اهللا هاي ميلياردر پهن خواهد کرد

اين سـئـوال يـکـي از دوسـتـان             
فيس بوکـي بـعـد از تـوافـق لـوزان               

به نظر او بـا تـوافـق بـر سـر                .  است
پروژه هسته اي جمهـوري اسـالمـي      
به راه بي برگشت استحـالـه بـه يـک         

مــعــقــول و    " حــکــومــت اســالمــي       
کـه بـه     . " قدم گذاشته اسـت "  معتدل

هر حال بهتر از اسالم تروريسـتـي و     
در پاسـخ بـه     ".  ضد آمريکائي است

اين دوستمان بايد بگويم تا آنجا که 
به مردم مربوط ميشود حـکـومـت      
اسالمي از هـر نـوعـش تـروريسـت          

عربستان سعودي يک نـمـونـه    .  است
حکومت اسالمي پـرو آمـريـکـائـي        
است اما جنايتي که در حـق مـردم       
عربستان مرتکـب مـيـشـود دسـت          
کمي از تروريسم ضـد آمـريـکـائـي          

تـفـاوت   .  جمهوري اسـالمـي نـدارد       
تنها در اين است که دولت آمريکا، 
اتحاديه اروپا و نـهـادهـا و رسـانـه              

هاي بين المللي تـابـع آنـهـا دولـت               

آل سعود   را تروريست  نمي نامنـد  
چون اسالم ضد زن و ضـد انسـان و       

. ضد تمدنش ضد آمريکائي نيسـت 
اما اسالمي که از نقطه نظر منافـع  
دولتهاي غربي معـقـول و مـعـتـدل          
اســت از ديــد زنــان و جــوانــان و                 
کــارگــران زيــر يــوغ حــکــومــتــهــاي        
اسالمي عين تـوحـش و تـروريسـم           

ــم             .  اســت ــي ــرض کــن ــر ف ــي اگ حــت
جمهوري اسالمي به يک حـکـومـت    
غير متخاصم با غرب و حتـي پـرو     
آمــريــکــائــي اســتــحــالــه بشــود از          
تروريسمش در رابطه با مردم ايـران    

آنـچـه مـردم      .  چيزي کم نخواهد شد
ايران خواهان آن هستند و با قـدرت  
اعتراض و مبـارزات خـود بـدسـت         
خواهند آورد نه دگرديسي حکومت 
از نوعي از اسالم به نوعـي ديـگـر،      
بـلــکـه سـرنــگـونــي کــل حــکـومــت            

  .اسالمي است
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 "جنگ در يمن به سود القاعده تمام ميشود"
 وزير دفاع آمريکا

 
اين واقعيتي است اما واقعيت ديگري که وزيـر دفـاع     
آمريکا از گفتنش ابا دارد نقش دولـت مـتـبـوعـه اش در            

يـمـن تـنـهـا        .  ميدان دادن به نيروهائي نظير القاعده اسـت 
گوشه اي از خاورميانه اي است که در آتـش جـنـگ بـيـن            
دولتها و دارو دسته هاي اسالمي ميسوزد و آمريکا خود 
از آتش افروزان اصلي اين جنگهاي مذهبي عشيـرتـي در     
منطقه اي به گستردگي خاورميانه و شمـال آفـريـقـا بـوده          

نه تنها القاعده بلکه طالبان و داعش و بوکـو حـرام     .  است
و الشباب و دخالتگريهاي عربستان و جمهوري اسالمي و 
ائتالفهاي ارتجاعي که در قالب جنگ شيعه و سني بـيـن   
اين دو بلوک فوق ارتـجـاعـي شـکـل گـرفـتـه اسـت هـمـه                      
مستقيم و غير مستقيم حاصل سياستها و دخالتگريهاي 
آمريکا و متحدين غربي اش از مقطع جنگ خليج تـا بـه     

در آتشي که در يـمـن بـپـا شـده نـيـز دولـت                     .  امروز است
آمريکا يک پاي جنگ ارتجاعي بين دوبلوک عـربسـتـان و      

 .جمهوري اسالمي است
در بخش ديگري از همين اظهار نظر در مورد تقويت  

واشنگتـن بـه     " القاعده در يمن وزير دفاع آمريکا ميگويد 
نيروهاي ائتالف بـه رهـبـري عـربسـتـان سـعـودي کـمـک                     

تـحـويـل تسـلـيـحـات بـه             " و   "  تجسسي اطالعاتي ميکند
بـعـبـارت    ".  نيروهاي مخالف حوثي را تسريـع مـيـنـمـايـد        

ديگر دولت آمريکا خود يکي پاي جنگي است که يمن را   
دولت آمريکا نه تنها ايجاد کننده و   .  به خون کشيده است

معمار منجالبي است که باعث رشد و اعمال نفوذ نيروها 
و دولتهاي اسالمي در منطقه شده است بـلـکـه خـود يـک          
نيروي مستقيما درگير در جنگهاي وحشـيـانـه عشـيـرتـي         

دولت آمريکا و بلوک جهاني و منـطـقـه اي      .  مذهبي است
هم پيمانش قطب مقابل تروريسم اسالمي در خاورميـانـه   

  .نيست بلکه يکي از نيروهاي اصلي اين تروريسم است
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ــوافــقــات هســتــه اي مــيــان                ت
 ۵+۱ حکومت اسالمي و دولـتـهـاي        

ــريــن رويــدادهــاي              يــکــي از مــهــم ت
سياسي در ايـران و بـه اعـتـبـاري در              

چرا رژيـم اسـالمـي      .  سطح جهان است
تن به اين تـوافـق داد؟ فـاکـتـورهـاي             
اصــلــي داخــلــي و خــارجــي در ايــن             
رويداد کـدامـنـد؟ پـي آمـدهـاي ايـن              
رويداد در موقـعـيـت رژيـم اسـالمـي           
چيست؟ آيا رژيم اسالمي قـوي تـر و         
با ثبات تر اين واقعـه بـيـرون خـواهـد          
آمد؟ آيا اصالح طـلـبـان حـکـومـتـي            
قادر خواهند نـقـطـه سـازشـي مـيـان              
مردم و حـکـومـت اسـالمـي ايـجـاد                
کنند؟ کشمکش جناحها چه شکـل و    
روندي بخود خواهد گرفت؟ آيـا رژيـم       
قادر خواهد شد پروسه تغيير و تـحـول   

اي را از ســر       "  اســتــحــالــه" درونــي و     
بگذراند و به رژيم مورد قبول غرب و   

تبديل شود؟ به ايـن سـئـواالت         ۱+۵ 
اساسي پس از اعالم اين توافـق بـايـد      

 !پاسخ داد
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ــم و تــالش حــکــومــت              ــي تصــم
اســالمــي در رســيــدن بــه تــوافــق بــا             

ــاي      ــيــر         ۵+۱ کشــوره ــدامــي غ اق
اقـدامـي   .  مترقبه در جـامـعـه نـبـود           

. بيسابقه بود اما غير متـرقـبـه نـبـود       
برعکس اين تـحـول و نـتـايـج اعـالم             
شــده مــحــصــول يــک چــرخــش ريــل            
. سياسي در حاکميت اسـالمـي اسـت     

در دوران احمدي نـژاد و بـا وسـاطـت           
سلطان قابوس در عمـان آغـاز شـد و          
در دوره روحانـي بـه سـرانـجـام اولـيـه              

اما اين تصميم گيري و تغيـيـر   .  رسيد
ريل سياسي براي حکومـت اسـالمـي      
آســان نــبــوده و کــمــاکــان نــيــز آســان            

فـاکـتـورهـاي دخـيـل اسـاسـا             .  نيست
ــم اســالمــي را رقــم               ــوشــت رژي ســرن

 .ميزنند
در بررسي عـوامـل اسـاسـي ايـن          
تغيير ريل سياسي حکومـت بـايـد از        
موقعيت اعتراضي جامـعـه و يـا بـه           
اعتبار روشـن تـر از وجـود جـنـبـش                 
سرنـگـونـي تـوده هـاي مـردم عـلـيـه                  

رژيـم  .  حکومت اسـالمـي آغـاز کـرد          

اسالمي مدتهاست با جنبشي عظيـم  
و توده اي بـراي سـرنـگـونـي مـواجـه                
است، هـدف و سـيـبـل ايـن جـنـبـش                 

با مـردمـي مـواجـه         .  اعتراضي است
است کـه مـي خـواهـنـد سـر بـه تـن                     
حکومت اسالمي نـبـاشـد و در پـس           
هر فرجه اي و اعـتـراضـي بـه کـلـيـت            

اعـتـراضـات    .  رژيم تعرض مـيـکـنـنـد     
يـک نـمــونـه گسـتــرده از بـرآمــد                 ۸۸ 

جنبش توده اي براي سرنگـونـي رژيـم      
اسالمي و شايـد تـمـريـن و آمـادگـي             

رژيم اسالمـي  .  براي نبردهاي آتي بود
ــوده اي ســال              ــا       ۸۸ خــيــزش ت را ب

سرکوب و زنـدان و شـکـنـجـه از سـر               
امـا  .  گذرانـد و جـان سـالـم بـدر بـرد                

نتوانست قدرت اعـتـراضـي مـردم و           
جـنـبـش سـرنـگــونـي طــلـبـانــه را بــه                 

نتوانسـت مـردمـي      .  شکست بکشاند
که حکم سرنگوني رژيـم اسـالمـي را          
فرياد زده بودند، شکسـت دهـد و بـه          

 ۸۸ اعـتـراضـات      .  تسلـيـم بـکـشـانـد        
شکست خورد اما مهر و نشـان خـود     
را بــر ســيـمــاي حــکـومــت اســالمــي           

خطر خيزش و برآمـد بـعـدي      .  گذاشت
با قدرتي بيشتر از گذاشتـه بـر بـاالي        

ايـن  .  سر رژيم اسـالمـي قـرار گـرفـت           
واقعيت و سرنوشتي که در پـس ايـن         
واقعيت در مقابل رژيم اسالمي قـرار    
داده شد، نقش تعييـن کـنـنـده اي در           
چـرخــش سـيــاســي رژيــم اسـالمــي و            

 . تالش براي توافق با غرب ايفا کرد
اما چرا؟ چرا خطـر بـر آمـد آتـي           
جنبش سرنگوني رژيم را بـه تـغـيـيـر            
ريل سياسي در قبال غرب سوق داد؟   
واقعيت اين است کـه رژيـم مـيـدانـد،          
استراتژيستهاي حکومت اسـالمـي و     
نيروهاي نظـامـي اش مـيـدانـنـد کـه              
. مــورد نــفــرت و انــزجــار مــردمــنــد          

ميدانند که حکومتشان را تـنـهـا بـا           
سرکوب و کشتار و تحميق و مـذهـب   
و فالکت بر جامعه تاکنـون پـا بـرجـا         

در عين حال ميدانـنـد   .  نگه داشته اند
که قادر به تحميل نقطـه سـازشـي بـر         

بر شرايط و پايـه هـاي     .  مردم نيستند
استـمـرار حـکـومـتـي خـود عـمـيـقـا                  

ميدانند که هـر گـونـه عـقـب          .  واقفند
نشيني در قبـال جـامـعـه مـنـجـر بـه               

عقب نشيني هاي بيشتر شده و تنـهـا   
شرايط سقوط و سـرنـگـونـي شـان را            

از اين رو جـنـاح       .  تحکيم خواهد کرد
حاکم با چنگ و دنـدان بـا هـر گـونـه            
تـوهـمـي در ايـن رابـطـه در مـقـابــل                   

و .  اصالح طلبان حـکـومـت ايسـتـاد         
اين توهمات را با اتـهـام خـيـانـت بـه             

از .  حکومت اسـالمـي پـاسـخ دادنـد           
اين رو تنها آلترناتيو ممکن بمـنـظـور    
تقليل مخاطرات جنبش سـرنـگـونـي       
عقب نشيني و تغييـر ريـل در قـبـال           

راه ديگري نداشـتـنـد، راه      .  غرب است
 . ديگري ندارند

اما فـاکـتـوري کـه نـقـش و وزن               
جنبش سرنگوني را در تـغـيـيـر ريـل            
رژيم افزايش ميدهد خيزشـهـاي تـوده      
اي و جــنــبــشــهــاي ســرنــگــونــي در             
کشورهـاي عـرب زبـان و در بـرخـي                
ــقــا بــود               ــمــال آفــري ــاي ش . کشــوره

حکومت ديـکـتـاتـوري بـن عـلـي در              
تونس در پـس يـک خـيـزش تـوده اي              

حسـنـي   .  عظيم به زير کشيده ميشود
مــبــارک ديــکــتــاتــور مــورد عــالقــه          
آمريکا عليرغم تالشهاي همه جانـبـه   
نتوانست حکومتش را از گـزنـد ايـن          
اعتراضات مصون بـدارد، سـرنـگـون         

قــذافــي در لــيــبــي ســرنــوشــت          .  شــد
مشابهي پيدا کرد و به شکل فجيعـي  

بشـار اسـد هـنـوز در           .  به قتل رسـيـد  
اما تنها در گوشـه اي و      .  قدرت است

با سرنوشتي که شمارش معکـوس آن    
حال ايـن    .  مدتها است آغاز شده است

واقعيت عـظـيـم دوران حـاضـر را بـا               
وجود جنبش عـظـيـم تـوده اي بـراي              
سـرنـگــونـي رژيــم جـمــع کـنــيـد، هــر               
استراتژيست کودن حکومت اسالمـي  
را چه در جناح راست و چه در جـنـاح       
اعتداليون به اين نتيجه ميرسانـد کـه     
براي بقاي حکومـتـشـان بـايـد کـاري           

 ! کاري اساسي. کنند
واقعيت ديگر تـقـابـل حـکـومـت         
اســالمــي و غــرب و جــايــگــاه ايــن              
تــحــوالت در ســرنــوشــت حــکــومــت         

رژيــم اســالمــي در      .  اســالمــي اســت   
دوران احمدي نژاد سياست دامن زدن   
به بحرانهاي منـطـقـه اي و سـيـاسـت             
گسترش حضور نظـامـي و سـيـاسـي          

خـود را در کشـورهــاي مـنـطـقـه در                 
احمدي نژاد نمـايـنـده    .  دستور قرار داد

. اين سياست حکومت اسـالمـي شـد       
هوالکـاسـت را دروغ اعـالم کـردنـد،              
اسرائيل را بار ديگر فعاالنه تهديد بـه    
نابودي کـردنـد و زمـيـنـه سـاز چـنـد                 
جنگ منطقه اي در لبنان و فلسطيـن  

نتيجه اتـخـاذ هـمـه       .  و در عراق شدند
جانبه اين سياست تشديد کشـمـکـش    
منطقه اي، تشديد تقـابـل حـکـومـت        
اسالمي و غرب و تحميل شديدتـريـن   
تحريم هاي اقتصادي عليه حکـومـت   

اين تقـابـل بـه      .  اسالمي و جامعه بود
مراحل حساسي در چند سال گـذشـتـه    

مقبولـيـت هـر      "  گزينه نظامي. "رسيد
چه بيشتري در صفوف هيات حاکـمـه   
. آمريکا و متحدينش پيـدا کـرد بـود       

در دستور قرار دادن سـيـاسـت حـملـه          
نظامي و تکرار فاجعه عـراق بـه يـک          
. واقعيت محتمـل تـبـديـل شـده بـود            

تحريم هاي اقـتـصـادي عـرصـه هـاي           
متفاوت اقتصاد در جامعه را تـحـت     

 . تاثير خود قرار داده بود
رژيم اسالمي بر سر يک دو راهـي  

بـايـد   .  سرنوشت ساز قرار گرفـتـه بـود     
يا کوبيدن بـر طـبـل        .  انتخاب ميکرد

. سياستهاي تاکنوني و يا تغييـر ريـل    
استراتژي تاکنوني براي بقا قابل دوام   

رژيم اسالمي عمال راه حل دوم   .  نبود
روحاني مـحـصـول اتـخـاذ        .  را برگزيد

اين سياست بـود، نـه عـامـل شـکـل             
در غير اين صورت شـايـد   . ( دهنده آن

حـتــي صــالحـيــتــش تـوســط شــوراي          
نگهبان مورد سئوال قرار ميگرفـت و    

 .) رد صالحيت ميشد
اتخاذ اين سياسـت تـوسـط راس        
حاکميت اسالمي و بانـد خـامـنـه اي         
تنها يک علت و انگيزه داشـت، بـقـاي      

اتخـاذ  .  عمر کثيف حکومت اسالمي
سياستي جديد براي بقا، هر چـنـد کـه      
اين سياست هزينـه هـاي سـنـگـيـنـي            
براي رژيـم اسـالمـي بـدنـبـال داشـتـه               

عليرغم ايـنـکـه نـاچـار شـونـد              .  باشد
خط بـطـالن بـر سـيـاسـت کـور ضـد                   
آمريکايي گـري خـود در عـرض سـه             

 . دهه گذشته بکشند
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اما سئوال اساسي اين است کـه    
آيا اين توافق و چرخش سياسي و يـا  

، يـک تـغـيـيـر          " نرمش قـهـرمـانـانـه       " 
سياسي تاکتيکي اسـت يـا ايـنـکـه            
استراتژيک است و سـرآغـاز پـروسـه           

شدن رژيم اسالمي است؟ "  استحاله" 
در اين زميـنـه تـوافـق چـنـدانـي در              
صفوف جـنـاحـهـاي رژيـم اسـالمـي            

پاسخ جناح خـامـنـه    .  موجود نيست
. اي و جناح اصولـگـرا روشـن اسـت        

اينها ميدانند که عليرغم هر تغيـيـر   
و تحولي، عليرغـم هـرگـونـه عـقـب           

" نــرمــش قــهــرمــانــانــه    " نشــيــنــي و      
حکومت مطلوب و مـورد اعـتـمـاد       

اما جـنـاح     .  آمريکا و غرب نيستند
اعــتــدال، ائــتــالف رفســنــجــانــي و          

ــد             ــگــري دارن ــي تصــور دي . روحــان
سخنان روحاني در دقايـقـي پـس از        
اعالم توافقنامه لوزان نشان دهـنـده     
چشم انداز متـفـاوت از ايـن تـوافـق            

روحاني صريحا اعالم کرد که .  است
حکومـت اسـالمـي بـه دنـبـال حـل                
تخاصمات خود با دشمنان ديـريـنـه      

اعـالم کـرد کـه تـوافـق            .  خود اسـت   
هسته اي نه پايان پروسه نزديکي بـه    

و اگـر    .  غرب، بلکه سرآغاز آن اسـت 
تبييني از سياست دو جـنـاح حـاکـم       
در اين زمينه بتوان بدست داد، بايـد  
گــفــت کــه يــکــي بــقــاي عــمــومــي            

" اسـتـحـالـه    " حکومت اسالمي را در 
حکومت اسالمي و حل تخاصمـات  

ديگري از   .  با غرب جستجو ميکند
ايــن ســيــاســت و عــقــب نشــيــنــي             

. برداشتي مقطعي و تاکتيکـي دارد   
براي يکي اين توافق آغاز پروسه اي   
جديد، تـالـشـي جـديـد بـراي بـقـاي                 

ــراي .  حــکــومــت اســالمــي اســت         ب
ديگري انتهاي يـک عـقـب نشـيـنـي             

بـدون  "  آبـرومـنـدانـه    " است کـه بـايـد        
 . هزينه زياد سر و ته آن را هم آورد

ــه                 ــن اســت ک ــه اي ــا مســال ام
مــکــانــيــســم رابــطــه غــرب و رژيــم           

" آشتي ناپـذيـر  "اسالمي مکانيسمي 

 ۸ صفحه  

 ۵+  ۱پس از توافقات هسته ای حکومت اسالمی و دولتهای
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اگـر از مـن سـؤال          « :  خامنـه اي   
شود که شما موافق مـذاکـرات اخـيـر       
هسته اي هستيد يـا مـخـالـف، مـي          
گويم نه موافق هستم و نه مـخـالـف،      

مـن     .چون هنوز اتفاقي نيفتاده اسـت 
هــيــچــگــاه درخصــوص مــذاکــره بــا           
آمــريــکــا خــوشــبــيــن نــبــودم و ايــن            
موضوع هم بواسطه يک توهم نيـسـت   
بلکه بدليل تجربه اي است که در ايـن  

  .«باره وجود دارد
. يک اپورتونيست به تمام مـعـنـي   

اگــر مــذاکــرات شــکــســت خــورد بــه          
و اگر  ميگذارد حساب جناح روحاني

. به سرانجام رسـيـد بـه حسـاب خـود           
اينرا همه از حواريون خودش تا دار و   
ــي                ــه روحــان ــک ب ــزدي ــه هــاي ن دســت

نـمـيـتـوان بـا مـذاکـرات            .  ميفـهـمـنـد    
موافقت کرد، عده اي را بـه مـذاکـره          
فرستاد و بر جزئيات کارشان نـظـارت   
ــب                   ــان از خــود ســل ــمــزم ــرد و ه ک

و اگر ادعا کنـد کـه     !  مسئوليت نمود
موافق مذاکره نبوده و يـا نسـبـت بـه         

يکي از مهمترين مسائل پـيـش روي     
حکومت نظر خاصي نداشته است که 

اين حـالـت     .  همه به ريشش ميخندند
هم يعنـي پشـم و پـيلـه اش ريـخـتـه                  

هــر دو حــالــت حــکــايــت از             .  اســت
وضعيت يک رهبر بـزدل و شـکـسـت           

رهبري که حاضر نيسـت  .  خورده دارد
مسئوليت کاري که خود بر جزئياتش 

امـا  .  نظارت داشته را بعهده بـگـيـرد     
خود اين وضـعـيـت رقـت بـار دلـيـل                

 . واقعي دارد
نرمش قـهـرمـانـانـه، مـذاکـره بـا             
شيطان بزرگ، کوتاه آمـدن و تـا ايـن          
درجه نظارت بين المللي را پذيـرفـتـن    
جايي براي رجزخواني و اعالم پيروزي 

. اينرا همه مـيـدانـنـد      .  نگذاشته است
بنـابـرايـن راه سـاده تـر در رفـتـن از                    

خامنه اي و کـل      .  موضعگيري است
جــمــهــوري اســالمــي در وضــعــيــتــي        
نيستنـد کـه حـتـي بـطـور صـريـح و                   
محکم از برد بـرد صـحـبـت کـنـنـد،              
هرچند يکي از مقامـات از پـيـروزي        

بزرگ مردم ايران هـم صـحـبـت کـرده          
بود اما عاقلترهايشان ميـدانـنـد کـه       

 . وقت اين نوع تبليغات نيست
اما نکته جالب در اين ميان پيام 
هاي تبريکي است که براي خامنه اي 

خامنه اي خطـاب بـه     .  ارسال ميشود
آنها ميگويد اين وضعيت پيام تبريک 

نه فقط به .  ندارد و راست هم ميگويد
اين خاطـر کـه بـراي عـقـب نشـيـنـي                 
تبريک نبايد فرسـتـاد بـلـکـه بـخـاطـر             
نيش تندي است که اين پـيـام هـا بـه           
خـامـنـه اي دارد و جـام زهــر را بــه                   

و باالخـره آقـا     .  کامش تلخ تر ميکند
وسط دعوت نـرخ هـم تـعـيـيـن کـرده              
است ميگويد همانطور کـه مـردم بـه        
من اعتمـاد دارنـد مـنـهـم بـه مـردم                

ايـن پـيـامـي اسـت کـه             . اعتماد دارم
قرار است دار و دسته اش بـگـيـرنـد و       
روي آن تبليغ کنند و کمبود اين دوره   

همه چيز بخوبي !  رهبر را جبران کنند
حال و هواي روحي رهـبـر حـکـومـت          

  .اسالمي را نشان ميدهد
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بعد از سالها تنـش و مـذاکـره، بـاالخـره جـمـهـوري                 
اسـالمــي و دول غــرب در لـوزان سـويــس بــر ســر يــک                      

بـر سـر     "  توافق نهايـي " که قرار است مبناي " چهارچوب"
فعاليتهاي اتمي جمهوري اسـالمـي بـاشـد بـيـانـيـه اي                 

بيانيه اي که مـبـنـاي مـذاکـرات          .  مشترک صادر کردند
 ۹( تـا پـايـان ژوئـن           آينده براي رسيدن به توافق نهايـي    

 . خواهد بود) تيرماه
ادعـا    -آنچنانکه انـتـظـار مـيـرفـت               -هر دو طرف 

اما تـا جـايـي        .  است" برد، برد"کردند که اين يک توافق 
که به جمهوري اسالمي مربوط ميشود بدليل بن بسـت    
هاي اقتصادي و سياسي و وحشت از انـفـجـار جـامـعـه           
مجبور به سرکشيدن جام زهر ديگري شد و از نقطه نظـر  
اکثريت مردم ايران، عقب نشيني جمهـوري اسـالمـي و        
هر درجه  افسار زدن بر تالش اين حکومت بـراي اتـمـي      
شدن عمال برد مردمي به حساب ميايد که سالهاست با 

در مـقـابـل      "  معيشت، منزلت، حق مسلم ماست"شعار 
انـرژي  " جاه طلبي اتمي جمهوري اسالمـي، در مـقـابـل           

، ايستاده اند و مـجـبـورش    " هسته اي، حق مسلم ماست
 . تن دهد" توافق"کرده اند به اين 

جمهوري اسالمي در موقعيتي ناگزير به تن دادن به 
اين توافق شده است که اوال، اقتصادش ورشکسته و در   

حال فروپاشي است و جامعه در آسـتـانـه انـفـجـار قـرار              
گرفته است و ثانيا، موقعيتـش بـه عـنـوان پـدرخـوانـده              
اسالم سياسي در جهان و منطقه تضعيف و زيـر پـايـش      

دولت سـر بـه جـمـهـوري            .  بيش از پيش خالي شده است
سـوريـه در     .  اسالمي در عراق کنار گذاشتـه شـده اسـت       

مغاک تنش خونين بشار اسد و جـمـهـوري اسـالمـي از              
يکطرف و باندهاي اسالمي سر به عـربسـتـان از طـرف           
ديگر غرق است و آينـده اي نـامـعـلـوم دارد؛ سـودان و                 
افغانستان و حماس از کمپ جـمـهـوري اسـالمـي خـارج           
شده اند و همه اينها گواه اين است که جمهوري اسالمي 
در داخل کشور و در منطقه در موقعيتي متـزلـزل قـرار      

دقـيـقـا بـخـاطـر ايـن بـن بسـت اسـت کـه                        .  گرفته است
جمهوري اسالمي مجبور شد از ادعاها و جاه طلبيهاي 
اسالمي و ماليخوليايي ضد غربي اش عقب بکشد و با 

پاي ميز مذاکره بنشيـنـد و چـهـارچـوب          "  شيطان بزرگ"
 .   اوليه توافق را امضا کند

عقب نشيني جمهوري اسالمي راه پيشروي بـيـشـتـر     
مردم در مبارزه براي مـعـيـشـت و مـنـزلـت را هـمـوار                    
ميکند اما کارگران و مردم محروم نبايد ذره اي تـوهـم     

به خودي خود کوچکترين "  توافق اتمي" داشته باشند که 
رژيـم  .  گشايش اقتصادي در زندگيشان به وجود بـيـاورد  

و براي جلـب سـرمـايـه هـاي          "  بازسازي اقتصادي"به نام 
خارجي تالش ميکند رياضت اقتصادي را تشديد کند و 

امـا در    .  دور تازه اي از تعرض به کارگران را شروع کند
مردم ايـران را در مـوقـعـيـتـي             "  توافق اتمي" عين حال، 

جـنـگ   .  مساعدتر براي تعرض به حکومت قرار ميدهـد 
جناحهـا تشـديـد خـواهـد شـد و بـا هـر درجـه از رفـع                             
تحريمها، رژيم نخواهد توانست بـه تـوجـيـهـاتـي مـثـل               

و بعالوه شکست تالش . تحريم اقتصادي چنگ بياندازد
هاي اتمي حکومت به معني باز شدن گارد حکومت در 
مقابل مردم و تعرض بيشتر فرهنگي و سـيـاسـي مـردم       

 . خواهد بود
حزب کمونيست کارگري کارگران، زنان و جـوانـان و     
توده هاي وسيع مردم را فراميخواند که مبـارزات خـود     
را عليه حکومتي که از جمله بخاطر پـروژه هـاي اتـمـي         

سال فقر و محروميت را به آنها تـحـمـيـل کـرده         ۳۶اش 
است، گسترش دهند و اين شرايط را به سـکـوئـي بـراي         
پيشروي بيشتر در جهت تحـقـق مـطـالـبـاتشـان و بـراي               

 . سرنگوني حکومت منحوس اسالمي تبديل کنند
 حزب کمونيست کارگري ايران

  ۲۰۱۵ آوريل  ۴ ، ۱۳۹۴ فروردين  ۱۵ 
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کساني که از ايـران فـرار کـرده ايـم،           
و در پايان به بـرگـزار     .  محکوم است

کنندگان گفتم اين تصـويـر جـامـعـه        
مردم ايران حکومتـهـاي   .  ايران است

 .  ارتجاعي و مذهبي نميخواهند 
بعد از سـخـنـرانـي مـن فضـاي             
اعتراضي باز بيشـتـر شـد و رسـمـا            

بـعـد از     .  کنفرانس را تعطيل کـردنـد  
يک توقف کوتاه در کنفرانس ظـاهـرا   
برگزار کنندگان تقال کردند که با يک 
جلسه کوتاه و توافق بـا اپـوزيسـيـون       

ترفند هاي . کنفرانس را نجات دهند
برگزار کنندگان جلسه در اين مـورد    
هم با شکست روبرو شـد و نـتـيـجـه          

 .عکس برايشان داشت
کنفرانس در روز شنبه شکـسـت   
خورد و مهر باطلي بر تقالي جـنـاح     
دوم خرداد و تالش دولـت آلـمـان در        
بــزک کــردن حــکــومــت جــنــايــت و            
سنگسار و انسـان سـتـيـز اسـالمـي           

 . خورد
حزب کمـونـيـسـت      : انترناسيونال

کارگري با چه هـدفـي اعـتـراض بـه            
کنفرانس برلين را آغـاز کـرد و چـه            

 اقداماتي در اين رابطه انجام داد؟
حزب کـمـونـيـسـت        :  مينا احدي

کارگري  همواره دو جناح جـمـهـوري    
ــک                   ــال ي ــران را، دو ب اســالمــي اي

حکومـت فـاشـيـسـتـي مـي ديـد و                 
ميگفت جناح دوم خرداد براي عـمـر   
خريدن و مشروعيـت بـخـشـيـدن بـه           
نظام تقال ميکند و اگر اينها بـا هـم     
اختالف دارند بر سر چگونگـي دوام    

. و بقا همين جهـنـم اسـالمـي اسـت         
پس هدف ما مقابله بـا بـزک کـردن          
حکومت اسـالمـي و عـمـر خـريـدن             

امروز بعد از . براي اين حکومت بود
سـال و بـا مـراجـعـه بـه                ۱۵ گذشت 

کـارنـامــه پــر از جـنــايـت و غــارت               
حکومت آنها و نقش آنها در تثبيـت  
جمهوري اسالمي، سرکوبگري ها و   
چپاولها، همگان به حقانيت سياست 
ما و نقش مخرب جناح دوم خـرداد      
و اصالح طلب در پاشيـدن خـاک بـه        
چشم مردم دنيا و در خـريـدن عـمـر           

 .براي جمهوري اسالمي، پي برده اند
اعـتـراضـات بـه          : انترناسيـونـال  

کنـفـرانـس بـرلـيـن در اعـتـراضـات                
نــيــروهــاي اپــوزيســيــون جــمــهــوري        
اسالمي، نمونه شاخص و منـحـصـر    

شمـا چـه ويـژگـي در           .  به فردي است
اين اعتراضات مي بـيـنـيـد؟ و چـه            

 درسهايي از آنها مي توان گرفت؟
برلين به يک نـقـطـه       : مينا احدي

عطف و يک واقعه سيـاسـي تـبـديـل        
 : شد چرا که

ايــن کــنــفــرانــس نشــان داد کــه          

جمهوري اسالمي ايران کـه بـر پـايـه         
سرکـوب و کشـتـار و چـپـاول و زن                  
ستيزي و اعدام و سنگسار بنا نهاده 
شده، کسر شان مردم ايـران اسـت و         

 . بايد سرنگون شود
اين کنفرانس نشان داد که جناح 
اصالح طلب رژيم بـراي بـقـا و دوام          
ايـن حـکـومـت و بـراي رسـيـدن بــه                  
صندلي و ثروت و مـکـنـت بـيـشـتـر          
تقال ميکند و سياست و حـرفـهـا و          
نقش اينها، ابدا به نفع اکثريت قاطع 

اينها بـا شـعـبـده       .  مردم ايران نيست
بازي و کرشمه در مقابل دوول غربي 
و با خاک پـاشـيـدن بـه چشـم مـردم                
بـاعــث دوام و بــقــا يـک حــکــومــت             

هـمـيـن دولـت       .  فاشيـسـت هسـتـنـد       
روحاني را نگاه کنيد روزي دو نـفـر         
اعدام کرده و کماکان دوول غربـي از    
آن بعنوان اميد ايران و اصالح طلـب  

 . حرف ميزنند
کنفرانـس بـرلـيـن امـکـانـي بـه               
قربانيان اين حکومت داد تـا اعـالم       
جرم کنند عليه يک حکومت کـه در      

هـزار اعـدام      ۱۰۰ پرونده اش حداقل 
 . نوشته شده است

اين کنفرانس به شکنجه شدگـان  
امکان داد تن زخمي خـود را نشـان       
دهند و کيفرخواست خـود را عـلـيـه         

 . اين جانيان اعالم کنند
اين کنفـرانـس تـوجـه هـا را بـه                
سازندگان و همکاران اين حـکـومـت    

کساني که سپاه پاسداران .  جلب کرد

را ساخته و يا در پرونده فردي اشـان    
جنايت و اعدام ثبت شده نميتوانـنـد   
بـه راحــتـي روزنــامـه نـگـار شـده و                 

ايـن کـنـفـرانـس        .  طلبکار هم باشنـد 
اعالم کرد گنجي و سازگارا و بـنـي       
صدر و بقيه نخست بايـد مـحـاکـمـه        
شوند تا معلـوم شـود چـه کـردنـد و              
چگونه به اين حکومـت بـراي سـرپـا         

 ماندن کمک کردند 
اين کنفرانس نگاهها را با دقـت  
و ظرافت کامل به معضـل زنـان در       
ايران و کشورهاي اسـالم زده جـلـب          

قبل از گروه فمن، زني آزاده بـه    .  کرد
نام پروانه حميدي اعـتـراض عـريـان         

طــبــعــا مــردســاالران و کــاله         .  کــرد
مخملي هاي اسالمي به او تاخـتـنـد    
، اما نقش او و نمايش زيباي او در     
تاريخ مبارزات زنان در ايـران ثـبـت        

 . شد
اين کنفرانس به دولتهاي غـربـي   
اعالم کرد که مردم ايـران جـمـهـوري       
اسالمي را به رسميت نشـنـاخـتـه و         

و .  خواهان سـرنـگـونـي آن هسـتـنـد             
آنهـانـمـي تـوانـنـد بـا خـيـال راحـت                   
جمهوري اسالمي را بعنوان نمايـنـده   
مردم ايران معرفي کرده و با آن وارد   

 .بند و بست شوند
اين کنفرانس چپها را در جامعه 
ايران مطرح کرد و حزب کمونـيـسـت    
کارگري ايران به خانه ميليونهـا نـفـر      

 . در ايران برد
اين کنفرانس نشان داد کـه اگـر       

سران حکومت اسالمي و آخـونـد و         
معمم و مکالي اين حکومت جرات 
کنند بدون پاسدار و اسلحه با مـردم    
روبــرو شــونــد از ايــن بــدتــر در                     
انتظارشان است اينرا البته همه آنهـا  

 . ميدانند
اين کنفرانس خواست سرنگونـي  
حکومت اسالمي را جار زد و اينکه 
هر درجه بـهـبـود در زنـدگـي مـردم               
ايران با سرنگـون کـردن ايـن بسـاط           
جنايت و رذالـت اسـالمـي امـکـان              

 . پذير است
در پايان بايد اضـافـه کـنـم ايـن          
کنفرانس نوعي از اعتراض پايـيـنـي    
ها را نمايـنـدگـي کـرد کـه جـنـبـش               
دانشجويي و جـوانـان در ايـران آنـرا           
ادامه دادند، بي دليل نيست هر جـا    
شريعتمداري را هو مـيـکـنـنـد و يـا           
مانع سخنراني سران رژيم ميـشـونـد    
سپاه و وزارت اطالعات از کنفرانس 

 . برلين و برليني ها حرف ميزند
ما در اين کنفرانس مهر بـاطـل     
بر پيشاني رژيم اسالمـي بـا هـر دو          
جناحش زديم و گفتيم پيش به سـوي  
سرنگوني حکومت اسالمي، امـري    

 . که دير يا زود اتفاق خواهد افتاد
کنفرانس برلين تاريـخ ايـران در       
سي و پنج سال حکومت اسالمي را   

قـبـل از     :  به دو بخش تقـسـيـم کـرد         
 !کنفرانس برلين و بعد از کنفرانس
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هر درجه عقب نشيني رژيم نه .  است
تنها منجر به حصول توافقي پـايـدار   
با رژيم اسالمي نخواهد شد، بـلـکـه      
بـرعــکــس زمـيــنــه هـاي تــعــرض و            
مطالبه عقب نشيني بيشتر را شکل 

بي دليل نبود که جان کـري    .  ميدهد
حتي در زمان اعالم توافـقـنـامـه بـر        
خـطـوط اخـتـالف در عـرصـه هـاي                
متفاوت با حکومت اسالمي تاکيـد  

واقعيت اين است که سـيـاسـت    .  کرد
پــراگــمــاتــيــســتــي غــرب در قــبــال           
جمهوري اسالم در عين حال منبعث 
از سياست تالش براي شکل دادن به 
حکومت مورد نظر غـرب در ايـران         

تجربه سياست غرب در قـبـال   .  است
گورباچف و سپس يلتـسـيـن گـويـاي        

غرب از هر درجه .  اين واقعيت است
عقب نشيني رژيم اسالمي استـفـاده   
خواهد کرد، در عين حـال کـه بـراي          
تغـيـيـر عـمـومـي ايـن رژيـم تـالش                  

از ايـن رو تصـور جـنـاح             .  مـيـکـنـد    
روحـانـي از ايـنـکـه            –رفسنجـانـي     

ميتوانند به نقطه سازشي بـا غـرب       
دست پيدا کنند، پوچ و بـه اعـتـبـار         

اگـر گـوربـاچـف تـوانسـت راه             .  است
فراري پيدا کند، ائـتـالف روحـانـي ـ         

از طـرف    .  رفسنجاني هم مـيـتـوانـد      
ديگر سـيـاسـت جـنـاح خـامـنـه اي                 
شکست خود را ابتداي اين پروسـه و    

" نرمش قـهـرمـانـانـه     " اتخاذ سياست 
اگر آن سـيـاسـت کـارآيـي        .  نشان داد

ــت،               ــکــومــت داش ــظ ح ــف ــراي ح ب
 . تغييرش در دستور قرار نميگرفت

واقعيت اين اسـت کـه چـرخـش           
سياسي کنوني چه از سر مصـلـحـت      
تاکتيکـي بـراي بـقـاي عـمـر سـيـاه                 
حــکــومــت اســالمــي و چــه از ســر             
مصلحتي اسـتـراتـژيـک، نـمـيـتـوانـد            
ضــامــنــي بــراي بــقــاي حــکــومــت           

تنهـا عـامـلـي بـراي          .  اسالمي باشد
تشديد تخاصمات و کشـمـکـشـهـاي      

جناحهاي رژيم بر سر آينده رژيم و در 
رژيـم اسـالمـي      .  شرايط جديد اسـت   

عـلـيــرغـم هـر چـرخشــي حــکـومــت             
بعالوه مساله .  مطلوب غرب نيست

اصلي در معادله تعييـن سـرنـوشـت       
شيشه عـمـر   .  رژيم اسالمي مردمند

حکومت اسـالمـي در دسـت مـردم           
جنبش سرنگونـي تـوده هـاي        .  است

مردم ميـتـوانـد بـا شـکـل دادن بـه                
رهبري انقالبي و کمونيستي خود در 
پس يک اعـتـراض گسـتـرده و هـمـه             
جنابه رژيم را در آستانه سراشيبي و   

ايـن رژيـم اکـنـون         .  سقوط قرار دهـد 
شکـنـنـده تـر و بـي اعـتـبـار تـر از                      
هميشه در مقـابـل مـردمـي کـه بـه             
شکار رژيم نشسته اند قـرار گـرفـتـه         

اين يک جنبه حياتي توافقـات  .  است
 .*است ۵+۱ حکومت اسالمي و 
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در سال هاي اخير جنبش نويني 
نسـل  .  در افغانستان پا گرفتـه اسـت    

جوان در ابعادي توده اي پا به ميدان 
نسـلـي کـه      .  مبارزه گـذاشـتـه اسـت        

. خودش را بدهکار گذشته نـمـيـدانـد    
مدرن است و بسرعت دارد مذهب و 
سنن عهد عتيق و ارتجاعي را کنـار  

انسـانـي را حـق        ميزند و يک زندگي 
نسـلـي   .  بيچون و چراي خود ميـدانـد  

که يک پايش در افغانستـان اسـت و       
از   يک پـايـش در ايـران و اروپـا کـه               

تاثير ميگيرد و دنياي پيرامون خود 
فضاي جامعه افـغـانسـتـان را دارد           

نـيـرويـي کـه بـه          .  دگرگون مـيـکـنـد      
فرهنگ عـقـب مـانـده و کـپـک زده               
تعرضش را شروع کرده اسـت و ايـن       
روند چنان شتاب و ابعادي دارد کـه      
قابل برگشت نيست و هيچ نـيـرويـي      
قادر به متوقـف کـردن آن نـخـواهـد            

 . بود
اين نسل جنگش را در زمـيـنـه        
هاي مختلف سياسي و فرهنگي بـا    
دنياي کهنه، با مرتجعـيـن و سـنـت         
هاي ارتجاعي و با دولت و قـوانـيـن      
ضــد انســانــي دولــتــي شــروع کــرده          

قتل فـجـيـع فـرخـنـده، تـالش            .  است
نيروهاي ارتـجـاعـي بـراي مـتـوقـف            
کردن اين جنبش بود اما نتيـجـه اي     
کامال معکـوس بـه بـار آورد و بـه               
زورآزمايي توده اي و قدرتـمـنـد ايـن       
نسل با دولت و مقامات مرتعـجـش   

اين يک نـقـطـه عـطـف در          .  انجاميد
چنان طوفاني .  برآمد اين جنبش بود

بپا شد که در عرض چند روز دولـت    
مجبور شد مقامـاتـي از پـلـيـس و            
سـيــمـيــن حســن زاده مــعـاون وزيــر            
اطالعات و فرهنگش را برکنار کنـد  
و اسم خياباني را که جـنـايـت در آن        
اتفاق افتاده بـود بـه دسـتـور مـردم              

سـيـمـيـن     .  فرخنده نـامـگـذاري کـنـد       
حسن زاده که به قول دوستان افغاني 

هاي افغـانـي جـمـهـوري         توسط مهره
اسالمي به اين سـمـت رسـيـده بـود            
خود تصويـري از ايـن طـوفـان داده             

بـبـيـنـيـد او را بـه چـه روزي                  .  است
بعد از مـواجـه شـدن بـا             "   : انداختند

آمـاج خشــم شــمــا عــزيــزان و بــراي            

ــحــش             ــي از هــجــوم ف ــاي ــا و       ره ه
ناسزاهاي وارد شده، ناگزير خواستـم  

اي اين عمل را توجيه کـنـم و      به گونه
، ! آن را بــه ســکــرتــرم نســبــت دهــم            

حقيقت اين است که بلي مـن خـودم       
نــگــارنــده ايــن کــامــنــت بــودم امــا           

ــودم              ــوده ب ــم ــل ن ــم  ".احســاســي ع
صرفنظر از اينکه همين احسـاس او    
است که ماهيت ضد انساني اش را   
به همگان نشان داد اما گوشه اي از   
خشم عمومي جامعه را نيز بـخـاطـر    
حمايت اسالمي اين مقام دولتـي از    
قتل فرخنده بر مال کرد و مـاهـيـت        

تصـور  .  دولتش را بخوبي نشـان داد   
اينکـه چـنـيـن مـوجـوداتـي بـر يـک                  
جامعه حـکـومـت مـيـکـنـنـد سـاده              
نيست و تازه ايشان از بدترين هايش 

 . نيستند
ــن اســت،             ــوي ايــن جــنــبــشــي ن
مشخصات تازه اي دارد، شـروع بـه       
خـالــصـي از فــرهـنــگ اســالمـي و             
عشيرتي کرده است، مذهبي نيسـت  
و حکومـت مـذهـبـي نـمـيـخـواهـد،              
طــرفــدار حــقــوق زنــان اســت، رفــاه           
ميخواهد، آزادي ميخواهد، حرمـت  
ميخواهد و ميخواهد انـتـقـام چـنـد        
دهه ظلم و ستم غـيـر قـابـل وصـف            
دولت هـاي مـخـتـلـف اسـالمـي از                
طالبان تا امروز را يکجا بگيرد و از 
کل ايـن لـجـنـزاري کـه دولـت انـدر                  
دولت بر اين جامعه حـاکـم کـردنـد،         
دولت هايي که بـه کـمـک قـدرتـهـاي           
مرتجع غـربـي بـر مـردم بـه قـدرت               

 . رسيدند، خالص شود
. بهار افـغـانسـتـان در راه اسـت           

جامعه بعد از دهـه هـا دارد نـفـس             
ــد  ــشـ ــکـ ــيـ ــذش          .  مـ ــفـ ــنـ ــر مـ از هـ

عدالتخواهي و اعـتـراض بـه وضـع           
موجود، به فـرهـنـگ و بـه قـوانـيـن              

تبعيض و     حاکم، به فقر و نابرابري و
اما اين .  بيحقوقي دارد بيرون ميزند
سـازمـان   .  جنبش بسيار نـوپـا اسـت     

نيافتـه اسـت، مـطـالـبـات روشـنـي               
مــقــابــل خــود نــگــذاشــتــه اســت و            
پالتفرمي براي بسـيـج مـردم مـدون         

ايـنـهـا نـقـطـه ضـعـف             .  نکرده اسـت 
هايي جدي است که برايي، تـاثـيـر و      

. کم ميـکـنـد    نفوذ اين نيرو را بسيار
بر اين ضعف ها بايد بسرعت غلـبـه   

 . کرد
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ــه در                 ــن اســت ک ــت اي ــي ــع واق
افغانستان دولت يکدست و تثـبـيـت    

اين فرصـتـي   .  شده اي سر کار نيست
به جنبش نوپاي مـردم افـغـانسـتـان          
ميدهد که پر و بال خود را باز کـنـد،   
خود را به سرعت سازمان بدهد و به 

اگـر  .  پالتفرم روشـنـي مسـلـح کـنـد            
دولت موفق شود در پروسه اي خـود    
را يکدست کند قطعا هـمـيـن درجـه       

امـا  .  آزادي عمل هم باقي نمـيـمـانـد    
فعال در کوتاه مدت دورنمايي بـراي    
شکل دادن به يک دولت يـکـدسـت و      
يکپارچه ديده نـمـيـشـود و شـکـاف             
هاي موجود در حکومت فـرجـه اي       
ــواهــان               ــخ ــارزان و آزادي ــب ــراي م ب
افغانستان ايجاد کرده اسـت کـه بـه          
سرعت و با پالتفرمي روشن خود را   
متشکل کنند و پرچم و شـعـارهـاي        
خود را در اعماق جامعه، در مـيـان     
مردم کارگر و زحمتکش و در مـيـان   
نسل جوان و زنان ستمديده و آمـاده      

 . مبارزه باال برده و برافرازند
يکي از نيازهاي اولـيـه و مـهـم         
ايـن جـنـبـش مسـلـح شـدن بـه يــک                   

مـحـاکـمـه عـوامـل         .  پالتـفـرم اسـت     
اصلي قتل فـرخـنـده اکـنـون بـه يـک              
خواست بجا و فـوري مـردم تـبـديـل          
شده و جنبشي حول آن شکل گـرفـتـه    
است که بايد کماکان بـر آن تـاکـيـد           
نمود و دولت را وادار سـاخـت هـمـه         
عوامل پشت پـرده را مـحـاکـمـه و              
مقـامـات حـامـي ايـن جـنـايـت را                 

امـا در هـمـيـن مـورد            .  برکنار کنـد 
معين نيز بايد از اين فـراتـر رفـت و        
بايد دولت را وادار کرد قوانـيـنـي را      
هم عوض کـنـد و قـوانـيـن تـازه اي               

اما عالوه بر اين مسـالـه   .  وضع کند
مشخص، بايد خواست هاي فوري و 
مهم اين دوره را بعنوان پـالتـفـرمـي       
تدوين کـرد و در مـيـان مـردم جـا                  

نسبـت بـه      انداخت و آگاهي عمومي
اين خـواسـت هـا از        .  آنها را باال برد

 : جمله ميتواند اينها باشد
 
جـدايـي کـامـل مـذهـب از               -۱ 

دولــت و آمــوزش و پــرورش و از                 
اين يکـي از    .  سيستم قضايي کشور

محـوري تـريـن خـواسـت هـاي ايـن                
جنبش و گروهها و احزاب آن و مردم 

اينکه عده اي   .  افغانستان بايد باشد
از مبارزين افغانستان مشکل را نـه  
به اسالم و اسالم سياسـي بـلـکـه بـه          
بــنــيــادگــرايــي مــربــوط مــيــکــنــنــد        
موضوع اختالف جدي مـن بـا ايـن          
دوسـتـان اسـت کــه ايـنـجـا وارد آن                 

اما تـاکـيـدم بـه هـمـه ايـن              . نميشوم
دوستان اين است که صرفنظر از هـر  
تحليلـي پـرچـم جـدايـي مـذهـب از                 
دولــت و آمــوزش و پــرورش و يــک             
دولت سکوالر و غير مذهبي و نـيـز     
غير قومي را بعنـوان يـک خـواسـت         
بسيار مـحـوري در مـبـارزه عـلـيـه                
دولـت و ارتــجـاع مـطــرح کــنـنــد و               
جنبش خـود را حـول ايـن خـواسـت              

طـرح ايـن خـواسـت         .  متحد گردانند
اين جنبش نوپا را تقويت مـيـکـنـد،     
نيرو به آن جذب ميکند، زمينه هاي 
سازمانيابي اش را بيشتر ميـکـنـد،    
به ايـن جـنـبـش افـق و مـوقـعـيـت                    

 . تعرضي ميدهد
لغو همه قوانيني که نـاقـض    -۲ 

حقوق برابر زن و مرد باشـد و بـلـنـد         
کردن پرچم برابري بي قيد و شرط زن 
و مرد در همه زمينه هاي سياسي و 

اين نـيـز يـک      .  اقتصادي و اجتماعي
خــواســت مــحــوري و اســاســي ايــن          

زنان افغانستان شـايـد     .  جنبش است
محروم ترين و سـرکـوب شـده تـريـن          
زنان دنيا در چند دهه گـذشـتـه بـوده       

اين يک مساله مهم اين جامعـه  .  اند
خواست لغو قوانين ضد زن و   .  است

برابري بي قـيـد و شـرط زن و مـرد               
ــطــح                   ــه در س ــت ک ــي اس ــت ــواس خ
افغانستان و در سطح بـيـن الـمـلـلـي         
همبستگي ايجاد ميکند و مـبـارزه     
ــقــويــت            ــه مــردم را ت آزاديــخــواهــان

اين بايد محور ايجاد انـواع  .  ميکند
نهادها و سازمانهاي مدافـع حـقـوق      
زن و موضوع سازماندهي کـمـپـيـن       

هاي سياسـي در افـغـانسـتـان و در              
 . سطح بين المللي باشد

آزادي بي قيد و شرط بيان و  -۳ 
عقيده و مـطـبـوعـات و تـحـزب و                 

 تشکل و اعتصاب 
لـغـو شـکــنـجــه و اعـدام و                -۴ 

سنگسار و کليه قوانين ضد انسانـي  
 قصاص 

خواست هاي رفاهي مانـنـد     -۵ 
دستمزد براي يک زنـدگـي انسـانـي،         
طب رايگان و تحصيل رايگان، بيمه 
بيکـاري و بـازنشـسـتـگـي و سـايـر                 
مطالبات رفـاهـي نـيـز از خـواسـت             
هاي فوري و حياتي اکـثـريـت مـردم       

بايد با خواستهايي .  افغانستان است
روشــن تــوده هــاي مــردم کــارگــر و            
زحمتکش را عليه فقر و محروميـت  

 . نابرابري به حرکت درآوردو 
. ــ دفـاع از حـقـوق کـودکـان               ۶ 

ممنوعيت ازدواج، کـار کـودکـان و          
 بهره کشي جنسي از کودکان

 
نـوپـا را بـايـد بـه               اين جـنـبـش     

. سازمان و تشکيالت مـجـهـز کـرد        
اما هيچ سازمان و تشکيالتي بـدون  
مطالباتـي روشـن شـکـل نـخـواهـد              

ايــن خــواســت هــا و ســايــر         .  گـرفــت 
خواست هاي فوري و مهـم مـردم را       
بايد به يک گفتمان وسيع و تـوده اي      
تبديل کرد و براي هر کـدام از آنـهـا          
فعاليت هاي متـنـوعـي در دسـتـور          
گـذاشــت تــا در کــنــار تــالش بــراي             
متشکل کردن مردم در يـک پـروسـه        
زماني مردم را بـه هـم بـبـافـد و بـه               
صحنه مبارزه اي متشکل و آگاهانه 

 . بکشاند
خواست هاي فوري مردم بسيـار  

امـا  .  وسيعتر و همه جانبه تـر اسـت    
اين کـار مـبـارزان و آزاديـخـواهـان               
افغان و سازمانهاي سياسي پـيـشـرو    
در اين کشور اسـت کـه مـطـالـبـات           
آزاديخواهانه و برابري طلبـانـه خـود      
را تدوين و آنها را به صراحت اعـالم    
کنند و فعاليت حول آنها را سازمـان  

اين شرط حياتي براي شکـل  .  بدهند
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   

لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه               .  ارسال کنيد)  paypalاز طريق (سايت زير 
 : کمک ارسالي شما براي کانال جديد است

http://www.countmein-iran.com 
 : سوئد  

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 

 
فـواد     براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتـوانـيـد بـا       

تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقـدار کـه مـايـل بـاشـيـد از حسـاب                   

 . شما برداشته شود
 

 : لمانآ   

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 : هلند 

Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 : آمريکا 
Bank of America 

277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 

wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 : و از هر کشور ديگر

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

  : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري:  از اروپا 

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    :فاتح بهرامي: کانادا و آمريکا
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان :از ايران

گيري يک جنبش متحد، منـسـجـم و      
گسترده براي پيشروي در افغـانسـتـان    

اينـهـا مـطـالـبـاتـي اسـت کـه                .  است
کارگران و مردم زحمتکش و زنـان و        
جــوانــان مــعــتــرض و آزاديــخــواه را           
ميتواند به تحرک بيشتري بکشانـد و    

. افق روشن تري مقابل آنـهـا بـگـذارد      

بدون طرح مطالبات روشـن جـنـبـش         
آزاديــخـــواهــانـــه و نــوپـــاي مـــردم             
افـغــانسـتــان بــي افـق مـيــمـانــد، در              
مراحل محفلـي و بـي شـکـل درجـا              
ميـزنـد، اتـحـادهـاي عـمـيـق شـکـل                 
نميگيرد و رهبري راديکال و روشنـي  

بـايـد خـواسـت       .  نيز پيدا نخواهد کرد
هاي روشـن داشـت تـا دولـت را بـه                  
مصاف کشاند و براي تحقق تـک تـک     

نـيـروهـاي    .  آنها تحت فشار قـرار داد   
سياسي آزاديخواه بـايـد بـراي کسـب         
قدرت سياسي مبارزه کنند و اينکـار  

و .  پــالتــفــرم هــاي روشــن الزم دارد          
باالخره روشن اسـت کـه بـه مـوازات           
مبارزه براي تحقق ايـن مـطـالـبـات،          
بايد در سطحي مـاکـرو، مـبـارزه اي         
پيگير و روزمـره بـراي کـوتـاه کـردن              
دست جمهوري اسالمي و طـالـبـان و      
کليه جريانات قـومـي و مـذهـبـي و              

 .*اشغالگران را در دستور گذاشت
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كوروش بخشنده، فعال كـارگـري     
و عضو كميته هماهنگي براي كمـك  

هاي كارگـري، بـيـش       به ايجاد تشكل
از يك ماه است كه در سنندج توسط  
مامورن اطـالعـات رژيـم بـازداشـت          
شده و  تاكنون خبري از وضعـيـت او     

اسـفـنـد       ١٦ او در     .  در دست نيست
دستگير و بـه مـکـان نـامـعـلـومـي                 

در ايـن روز نـيـروهـاي           .  انتقال يافت
لباس شخصي به خانه وي مراجعه و   
پس از تفتيش منزلش او را بـا خـود     

 . بردند

الزم بــه ذكــر اســت کــه کــورش            
بخشنده چند روز قبل از دستـگـيـري    
در بيمارستان رجـايـي تـهـران تـحـت           
عمل جراحي قلب قرار گرفتـه بـود و       
پزشک مـعـالـجـش وي را از بـرخـي               

. فعاليت هاي روزانه معاف کرده بود
بازداشـت کـورش مـيـتـوانـد بـه وي                
آسيب جاني بزند و اکنون بي خـبـري     
از وي بــاعــث نــگــرانــي خــانــواده و            
بسياري از دوستان و هـمـه مـا شـده         

 . است
جمهوري اسالمي در قـبـال جـان      

. کــورش بــخــشــنــده مســئــول اســت         

همـراه بـا     . کورش بايد فورا آزاد شود
خانواده کورش بخشنده و بـا تـجـمـع       
اعتراضي و فشار آوردن بر مقامـات  
مسئول از وضـع کـورش بـخـشـنـده               
کسب اطالع کنيم و خواستـار آزادي    

 . فوري او شويم
با گسترش اعتراضات کـارگـري     
خصوصا از اسفند مـاه تـا کـنـون و             
جلو آمدن جـنـبـش بـر سـر خـواسـت              
افــزايــش دســتــمــزدهــا کــه ابــعــادي          
گسترده و اجتماعـي اي پـيـدا کـرده           
اســت، حــکــومــت اســالمــي بــه                
دستگيري و احضار فعالين کـارگـري   

از جـملـه در ايـن          .  شدت داده اسـت     
مــدت جــدا از دســتــگــيــري کــورش          
بخشنده، احضار خليل کريمي  يکـي  
ديگر از فعالين کارگري شهر سنندج 
و عضو اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران      

. اسفند و بـازجـويـي او بـود             ۱۴ در 
همچنين در دهم اسفند نـيـز جـعـفـر          

 ٤٠ عظيم زاده از رهـبـران طـومـار             
هزار امضا بر سر خـواسـت افـزايـش         
دسـتـمــزدهـا مـورد بــازجـويــي قــرار            

سال حکم زندان و    ٦ گرفت و براي او 
براي جميل محمدي يکـي ديـگـر از        

رهبران اين طومار و هم پرونده جعفر 
عظيم زاده سه سال و نيم زندان حکـم  

 .زندان داده  شده است
 

به بازداشت و احضار فعالـيـن و     
رهبران کـارگـري وسـيـعـا اعـتـراض              

ــدانــي و          .  کــنــيــم  هــمــه کــارگــران زن
زندانـيـان سـيـاسـي بـايـد فـورا آزاد                 

 . شوند
 

کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران        
 زنداني
 

آپـريـل       ٨ ،      ١٣٩٤ فرودين  ١٩ 
 ٢٠١٥  

Shahla. 
Daneshfar2@gmail.com 

http://free-them-
now.com  
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