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خيزش مردم عراق در هفتـه هـاي     
اخير بحق بازتاب گسترده اي در سطح 
جهان پيدا کرده است. اين اعتراضـات   
و تجمعات اکنون حالت مـنـظـمـي بـه        
خود گرفته و هر هفته روزهاي جـمـعـه      
در شهرهاي متـعـددي مـردم صـدهـا          
هزار نفره به خيابان مي آيند و خطـرات  
جــدي اي را بــه جــان مــيــخــرنــد تــا                

صدايشان را بلند کنند و به دستـجـات   
حاکم نه بگويند. در هفته هاي اخير از  

بصــره، جــملــه در شــهــرهــاي بــغــداد،          
ديوانيه، کوفه، شطره، کـربـال، نـجـف،       

سماوه، ناصريه، حلـه،      بعقوبه، عماره،
کوت، خانقين و بابل و چـنـديـن شـهـر        
ديگر تجمع و تظاهرات و سـخـنـرانـي       
صورت گرفته است. اعتراضات فقـط   
به صورت تظاهرات خياباني نـيـسـت.    
اعتصابات متعـدد کـارگـري نـيـز در            

نــقــاط مــخــتــلــف و بــا خــواســتــهــاي          
ـا                   ـان بـوده اسـت. ت پيشرويـي در جـري
همين چند ماه پيش تصور ايـنـکـه در      
عراق لت و پار شده مردم بيرون بريزند 
و با شعارهاي پيشرو مدرن دسـت بـه     
تظاهرات بزنند بـه داليـل مـتـعـددي          
قابل تصور نبود. اوال شرايط جـنـگ     
ـيـن     و بمب و فضاي ترور و کشتار چـن
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ـتـه بـوديـم.            قابل انتظار بود. گـف
يکي از پي آمدهاي توافق هستـه اي    
تشديد جدال جناحهاي رژيم اسالمـي  
اسـت. صـحـبـت هـاي شـيـخ حســن                 
ـقـش و جـايـگـاه                روحاني در مـورد ن
ـنـکـه ايـن        شوراي نگهبان مبني بر اي
ـنـد "چشـم"           نهاد کپک زده نقشي مـان
دارد اما تعيين صالحيتـهـا و اجـراي        
انتخابات مجلس اسالمي و مـجـلـس    
خبرگان رهبري حکومت اسالمـي بـه     
عــهــده دولــت و مشــخــصــا وزارت             
ـا      کشور، دستان اجرايي رژيم، اسـت، ب
موجي از واکنش هاي تنـد نـيـروهـاي       
ريز و درشت جناح راست مواجـه شـده     
است. اخيرا اکبر فتوحي فرمانده سپاه  
ـاز     يزد (معلوم نيست ايشان کجاي پـي
است!) هـم بـه صـف ايـن جـمـاعـت                    
پيوسته و اعالم کرده است کـه "اجـازه        
نمي دهيم عليه شوراي نگهبان حرفـي  
زده شود." هـمـچـنـيـن مـحـمـد رضـا                
تويسرکاني، نمـايـنـده خـامـنـه اي در             
سازمان بسيج خطاب به روحاني گفته 
است: "مسئولين بايد از بيان سـخـنـان     
دو پــهــلــو بــه طــور جــدي خــودداري             
کنند." پيش از آن نيز جعفري فرمانـده    

اينگـونـه   کل سپاه پاسداران گفته بود: "
گويش ها که در آن تضـعـيـف ارکـان             
مؤثر انقالب مثل شوراي نگهـبـان را     
در پي دارد، خدشه به وحدت مـلـي و       
شعار برگزيده ي سال يعني همـدلـي و     

و ســپــس صــادق        " .هـمــزبــانــي اســت   
الريجاني رئيس قوه قضائيه حکومت 
اسالمي وارد ميـدان شـد و در بـرابـر             
صحبت هاي روحاني مـوضـع گـيـري       
ـاه          کرده است. اما باند مقابل هـم کـوت
نيامـده اسـت، وزيـر کشـور روحـانـي               
اعالم کرد که دولت زير بار "رد سليـقـه    
اي صالحيتهاي" شوراي نگهبان نمـي   
رود. اين کشمکـش اکـنـون بـه يـکـي              
ديــگــر از تــنــاقضــات درونــي رژيــم             
اسالمي اضافه شـده اسـت. بـه چـنـد             
ـايـد اشـاره              نکته در اين چـهـارچـوب ب

 کرد:
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دعــوا بــر ســر نــقــش و جــايــگــاه            
شوراي نگهبـان قـدمـتـي ديـريـنـه در              
جمهوري اسـالمـي دارد، امـا ابـعـاد              

کنوني اين کشمـکـش بـه مـوقـعـيـت            
کنوني جـنـاحـهـاي رژيـم اسـالمـي و              
مشخصا مساله تعيين سهم جـايـگـاه    
و وزن هـر جـنـاح در پـس تـوافـقـات                  
هسته اي رژيم اسالمي و کشـورهـاي       

برميگردد. اين دعوا را جـنـاح         ۱+۵ 
رفسنجاني آغاز کرده اسـت.   -روحاني

مساله شان بهـيـچـوجـه اعـتـراض بـه            
نــفــس وجــود چــنــيــن ارگــان ســوپــر             
ـار                    ارتجاعـي کـه هـر کـانـديـد صـد ب
امتحان پس به حکومت اسـالمـي را       
از فيلتر جديدي رد ميکنـد، نـيـسـت.       
همانطور که گفته اند به "رد سليقـه اي     
صالحيت" کانديداها تـوسـط شـوراي       
نگهبان و فيلتر کردن نيروهـاي جـنـاح      
خودشان معترضند. انسان آزاديخـواه،   
برابري طلب، کمونيست و اپوزيسـيـون   
نه در اين نظام حق زنـدگـي دارد و نـه            
متعاقبا حق کانديدا شدن. مضـحـکـه     
انتخاباي مجلس شـوراي اسـالمـي و        
مجلس خـبـرگـان رهـبـري هـر دو در               
پيش است و از هم اکنـون دارنـد بـراي        
يکديگر خط و نشان ميکشند. جنـاح   
روحاني خـواهـان سـهـم بـيـشـتـري از               
قدرت در ايـن ارگـانـهـاي حـاکـمـيـت               
اســالمــي اســت. خــود را در فــرداي              
توافقات هسته اي در موقعيتـي مـي     
بينند که بتوانند اين جدال را به جـنـاح   
مقابل تحميل کنند و قـدرت مـانـور          
اين جناح را در "رد صـالحـيـتـهـاي"               
جناح خود محـدود کـنـنـد. از طـرف             
ديگر جناح مقابل هم دقيقا در تـالش  
براي جلوگيري از سهم خواهي بيـشـتـر    
ايـن جـنــاح اسـت. سـهـم خـواهـي از                   
مجلـس شـوراي اسـالمـي و شـوراي              
خبرگان رهبري در محور اين جدال در   
حال حاضر است. اما جدال کنونـي بـه      
ايــن دو مســالــه مــحــدود نــيــســت.             
موقعيت و جايگاه آتـي رفسـنـجـانـي          

 نيز در حال رقم خوردن است.
 دعوا بر سر مجلس شوراي اسالمي

ائـتـالفـي کـه اکــنـون بــر مـحــور               
روحاني و رفسنجانـي شـکـل گـرفـتـه           
است و اصالح طلبان حکومتي را نيـز  
ــمــامــا در پشــت ســر خــود دارد،                 ت
نيازمند افزايش سهم خود در مجلـس  
اسالمي اند. از ايـن رو تـعـرض کـرده           
اند. عليرغم اينکه تماما آگاهـنـد کـه       
خامنه اي و کـل جـنـاح راسـت را در             

مقابل خود دارند. جـدال بـر سـر ايـن              
است کـه کـدام جـنـاح اکـثـريـت ايـن                   
مجمع اوباش اسالمـي را از آن خـود           
ـاور     خواهد کرد. جناح روحاني بر اين ب
است که اگر نيروهايش رد صـالحـيـت    
نشوند، اگر تقلب و جعل راي بـه نـفـع        
ــرد،               ــگــي ــل صــورت ن جــنــاح مــقــاب
ميتوانند بـه ايـن آرزوي خـود دسـت               
يابند. به دنبال تـکـرار سـنـاريـوي دوم           
خــرداد هســتــنــد. از ايــن رو مــحــور             
تعرض خود را بر روي شوراي نگهبـان  
متمرکز کرده اند. تيـغ ايـن جـمـاعـت           
نبايد بر پيکر خودي ترين خودي هـاي  
رژيم اسالمي کشيده شـود. از طـرف          
ديگر رفسنجاني نيز تائيد صـالحـيـت    
احمدي نـژاد را در بـوق کـرده اسـت.                 
صحبتهايش مبني بر اينکـه کسـانـي      
ـائـيـد              که صالحيت احـمـدي نـژاد را ت
ـا         کردند، بايد پاسخگو باشـنـد، دقـيـق
شوراي نگهبان و شخص خامنه اي را   
نشانه گرفـتـه اسـت. از طـرف ديـگـر                
جناح راست هم ميداند که اگر "فيلتـر"   
نکنند اکثريت مـجـلـس را از دسـت             
ـا      خواهند داد. از اين رو جناح راست ب
تمام قوا وارد مـيـدان شـده اسـت. از                
کيهان شريعتمداري گرفته تا امـامـان     
ـاه و التـهـاي نـوحـه              جمعه و سران سـپ
خوان، همگي به صف شـده انـد. ايـن           
دعوا براي هر دو جناح سرنوشت سـاز    
و تعيين کننده اسـت و در مـاهـهـاي             
ــرگــزاري                  ــيــش از زمــان ب آتــي تــا پ
مضحکه انتخاباتي مـجـلـس شـوراي       
اســالمــي ايــن دعــوا ادامــه خــواهــد           
داشت و طرفين با شدت و حـدت تـمـا      
بر سر و کله يکديگر خواهند کـوبـيـد.      
خط و نشان خواهند کشيد و تـهـديـد        
خواهند کرد. آيا ميتوانند به راه حل و    
ـان دادن بـه ايـن                    ـاي فـورمـولـي بـراي پ
مساله دست پيدا کنند؟ هر چه هست 
بايد راه حلي در "باال" پـيـدا کـنـنـد. و             
بخش عمده مشکـل هـم هـمـيـن جـا             
ـائـيـن" زيـر                 است. چرا که زمـيـن را "پ

 پايشان داغ کرده است.
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رسالت اين کانون ديـگـر ارتـجـاع       
اسالمي تعيين رهبري آتي حکـومـت   
اسالمي است. زمزمه ها از هم اکنون  
ـادارتـريـن                  آغاز شـده اسـت. حـتـي وف

نيروهاي جناح راست نيز ميداننـد کـه     
بايد به مساله بپردازند. مـيـدانـنـد کـه        
بايد جايگزيني براي خامنه اي دسـت      
و پا کنند. سرطان نيز بـه ايـن پـروسـه          
سرعت و شدت بيـشـتـري داده اسـت.         
جنـاح راسـت در گـام اول تـعـرضـش                 
ـاسـت ايـن شـورا                 رفسنجاني را از ري
برکنار کرد. اول مهدوي کني و سپـس   
يزدي بر پست رياست قـرار گـرفـتـنـد.        
رفسنجاني ميـدانـد کـه بـه تـنـهـايـي               
شانسي براي در دست گرفتن رهـبـري     
حکومت اسالمـي نـدارد. از ايـن رو             
صحبت از شوراي رهبري ميکنـد. از     
ـاع از ايـن                خود خامنه اي نـيـز در دف
طرح نقل قول مي آورد. شـورايـي سـه       
ــيــز خــود                     ــفــره کــه يــک رکــن آن ن ن
رفسنجاني است. سفـرش بـه مشـهـد          
تحت لواي مضـحـک "دعـا در درگـاه            
امام رضا براي به ثمر رسـيـدن تـوافـق         
هسته اي" در حقيـقـت تـالـشـي بـراي            
ـابـل                   يارگـيـري و فضـا سـازي در مـق
ـا       خامنه اي و جناح راست در رابـطـه ب
آينده رهبري در حـکـومـت اسـالمـي            
ـايـيـد          است. اما در عين حال نـگـران ت
صالحيت خودش در مجلس خبـرگـان   
رهبري است. بـراي رفسـنـجـانـي ايـن            
ـايـد در            ـا ب جدالي در پرده آخر است. ي
ـايـد شـاهـد              ـا ب اين جدال پيروز شـود ي
سـقـوط و زوال و کـنـار زده شـدن از                    
ـاشـد.           قدرت در حکومـت اسـالمـي ب
همزماني انتخابات مجلس خبرگان و   
مــجــلــس شــوراي اســالمــي نــيــز بــر           
وخامت کشمـکـش دو جـنـاح افـزوده            

 است.  
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رژيم اسالمي در پـس شـکـسـت           
سياستهاي استراتژيک منطقه اي اش     
ناچار شد تن به سر کشيـدن جـام زهـر        
مذاکره با آمريکا دهد. خامنـه اي در       
راس حکومت اسالمي اين سـيـاسـت      
را "نرمش قهرمانانه" تـوصـيـف کـرد.         
ـا مـذاکـره در سـطـح                  توافق خـود را ب
وزراي خارجه اعالم کرد. اکنون نيز در  
ـاچـار    حين اين دست و آن دست کردن ن
ـان سـر          ـاي ـا پ است که اين جام زهر را ت
بکشد. اما خـود ايـن مسـالـه از هـم               
اکنون به يک مـحـور دعـواهـاي رژيـم          
تبديل شده است. روحاني خـطـاب بـه         
ـاه اعـالم              جناح رقيب و سـرداران سـپ

کرده اسـت کـه "نـمـيـتـوانـنـد هـر چـه                    
ـايـد دسـت و                   خواستنـد بـگـويـنـد"، ب
پايشان را جمع کنند. در مقابل جنـاح   
راست و سردمدارانش تاکيد ميکننـد  
که رابطه با آمـريـکـا "تـک نـوبـتـي" و                
"تاکتيکي" بوده اسـت. خـط و نشـان             
ميکشند که سپاه اجازه نميدهد. امـا     
روحاني و جناحش حاضر نيستند ايـن  
نقطه قوت خود را، براي حفـظ نـظـام،      
از دست دهنـد. از ايـن رو تصـويـري              
کامـال اسـتـراتـژيـک از ايـن "نـرمـش                  
قهرمانانه" خامنه اي دارنـد. خـواهـان        
ـا غـرب و        نرماليزه کردن روابط خود ب
مشخصا آمريکا هستند. مصـاحـبـه       
هاي رفسنجاني مبني بر ممکن بودن 
باز شدن سفارت آمـريـکـا در ايـران و           
گفتگوهاي پي در پي با رسـانـه هـاي        
غربي در همين راستا است. اين جناح  
به دنبال يک چـرخـش اسـتـراتـژيـک در           
سياستهاي رژيم اسالمي است. سـفـر      
ـايـي بـه       سفراي متعدد کشورهاي اروپ
ايران نيرويي است که مستقيم و غـيـر     
مستقيم بايد به تقويت موقعيـت ايـن     
ـا           جناح بيفزايد. اما نه حـفـظ رابـطـه ب
غرب و آمريکا در هـمـيـن مـحـدوده            

 ممکن است و نه ي
ک چرخش اسـتـراتـژيـک در رژيـم            
اسالمي بدون تکانهاي شديد و درهـم    

 ريختگي بيشتر رژيم ممکن است.  
واقعيت اين اسـت کـه جـمـهـوري          
اسالمي در چنـبـره اي از تـنـاقضـات            
ـا مـيـزنـد. راه                    خرد کنـنـده دسـت و پ
خالصي هم ندارد. نه جناح روحـانـي ـ      
رفسنجاني راه حلي بـراي مـعـضـالت       
کشنده رژيم اسالمي دارد و نـه جـنـاح      
راست و خامنه اي. هر درجه نزديـکـي    
به غرب و چرخش سـيـاسـي رژيـم بـه            
ســوي غــرب، عــمــال زيــر پــاي رژيــم            
اسالمي را در حلقه هاي بعدي خـالـي     
ميکنـد. از طـرف ديـگـر هـر درجـه                   
ـاکـنـونـي رژيـم            تاکيد بر سياستهـاي ت
اسالمـي تـنـهـا مـنـجـر بـه تـعـمـيـق                     
تناقضات خرد کنـنـده اش مـيـشـود.          
موقعيت از هر سو بـراي يـک تـعـرض         
همه جانبه بـه رژيـم اسـالمـي فـراهـم               

 است.  
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در قسـمـت اول ايـن نـوشـتــه              
مروري داشتم بر ضرورت حزب و 
تشکل حزبي و تالش دولت هـاي  
سرکوبگـر و رسـانـه هـاي دسـت              
راســتــي بــراي جــلــوگــيــري از                
متشکل شدن مردم در يک حـزب  
سياسي چپ. قول داده بـودم کـه          
قســمــت دوم را بــه جــنــبــه هــاي            
مشخص سـازمـانـدهـي بـپـردازم           
اما هنوز نکات مهمي در سـطـح   
عمومي و سياسي بـاقـي مـانـده         
است که بدون پرداختن بـه آنـهـا،        
وارد جنبه هاي تشکيالتي شـدن    
زودرس است. بـنـابـرايـن در ايـن           
قسمت نيز به جنبه هاي عمومي 
بــحــث مــيــپــردازم و قــدم هــاي             
مشخص در زمينه سازمـانـدهـي    
حزبي را به قسمت بـعـد مـوکـول         

  ميکنم.
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در قسمت اول بحث گفتم کـه    
با آمدن مدياي اجتماعـي ابـعـاد      
تالش براي متشکل شدن بسـيـار   
وسـيـع تــر شـده و هـزاران فـعــال                
سـيـاسـي، و مشــخـصـا از نســل              
جــوان، پــا بــه مــيــدان مــبــارزه،           
متحد کـردن و مـتـشـکـل شـدن               
گذاشته اند و خالقيت هـاي تـازه     
اي شروع به شکفتن کـرده اسـت.     
نسلي که هر نـفـرش مـانـنـد يـک           
سازمان عمل ميکند. مينويسـد   
و تبليغ مـيـکـنـد، بـه فـعـالـيـت                
ــمــنــد اســت،            اجــتــمــاعــي عــالق
سازمان ميدهد، جواب اين و آن     
را مــيــدهــد، کــمــپــيــن ســازمــان         
ميدهـد، هـمـفـکـرانـش را جـمـع               
ميکند و بر فضاي سياسي تاثير 
ميگذارد. اينها نقاط قـوت ايـن        
نسل است. نسـل قـديـم مـديـاي             
اجتماعي نـداشـت. ابـزاري بـراي          
فـعـالـيـت فـردي نـداشـت. حـتــي                
امـکـان نـوشــتـن و تـکــثـيـر يــک                
اطالعيه ساده را نداشت. بايد بـه   
گروهي ميپيوست تا فعاليتي را   
شروع کند. در نتـيـجـه خـالقـيـت          
هاي فردي کمتر شکل ميگرفت، 

فرد کـمـتـر صـاحـب ايـده بـود و                  
اساسـا از گـروه و رهـبـري گـروه                
تغذيه فکري ميشد. در کشـوري     
مثل ايران خفـقـان هـم مـزيـد بـر             
علت مـيـشـد. بـه يـمـن مـديـاي                  
اجتماعـي بـرقـراري خـفـقـان هـم              
حتي در اشـکـال سـابـق عـمـلـي                
نيست. اما فعاليـن نسـل جـديـد          
هنوز توجهشان بـه اهـمـيـت يـک          
ــامــه و                  ــرن ــاســي و ب حــزب ســي
پالتفرمي که اهداف و مطالبـات  
مردم را توضيح بدهد جلب نشده 
است و اين يک نقطه ضعف مـهـم   
است. منظور من در ايـن بـحـث           
مشــخــصــا فــعــالــيــن چــپ و                  
کمونيست اسـت. بـعـدا درمـورد          
چپ و کـمـونـيـسـت مـنـظـورم را               
بيشتر توضيح ميدهم. اگـر ايـن        
نـيـرو بـه حــزبـيـت روي بـيــاورد،               
حــزب ســيــاســي عــظــيــمــي، در           
ابعادي که تاکنـون تـاريـخ سـراغ         
نــداشــتــه اســت، شــکــل خــواهــد          
گرفت. تجربه سياسـي خـود ايـن         
نســل اگــر جــمــعــبــنــدي شــود و            
نگاهي به خيزش ها و انـقـالبـات    
که در سـه چـهـار سـال اخـيـر در               
کشورهاي تونس و مصر و ليـبـي   
و سوريـه و عـراق و هـمـيـنـطـور                
کشورهاي غربي اتفاق افتاد، بـه    
حد کافي حياتي بودن يـک حـزب     
سيـاسـي چـپ و کـمـونـيـسـت را                 
نشان ميدهد. اين تحـوالت، هـم      
پتانسيل عظيم اين نسل را نشان 
ميدهد و هم نقطه ضعف کشنـده  
اين تحـوالت يـعـنـي فـقـدان يـک              
پالتفرم و يک حزب سـيـاسـي کـه         
مــردم و خــواســت هــايشــان را              

 نمايندگي کند.  
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قطعا يکي از داليـل احـزاب       
سـنــتــي چــپ مـوجــود هســتــنــد.         
صرفنظر از مسائل ايدئـولـوژيـک    
و مواضع سياسي و ميزان نـفـوذ     
و حضور سياسي و عرض و طـول  
احزاب و سازمان هـاي مـوجـود،      
ايــن احــزاب بــيــشــتــر مــحــافــلــي        

ايدئـولـوژيـک و کـمـتـر سـيـاسـي                
هستنـد کـه دخـالـت در عـرصـه               
هاي مختلف مبارزه را کار خـود  
نميدانند، به دنياي پيرامون خود 
ــار               ــد و ســاخــت ــن ــط هســت ــرب ــي ب
تشکيالتي آنـهـا نـيـز بـر اسـاس               
مدل هاي قديمي، و در بـهـتـريـن       
حــالــت بــر اســاس دوره قــبــل از            
مدياي اجتماعي، بنا شـده اسـت     
و عمال امکان دخالت چنداني به 
اعضا و شکوفايي خالقيت هـاي    
آنها نميدهد. حـزب کـمـونـيـسـت          
کارگري در مقابل اين نگرش هـا  

ــل           ــاب ــســم   «و در مــق ــي  »کــمــون
موجود شکل گـرفـت. اهـدافـش،        
برنامـه اش، انسـانـگـرايـي اش،            
آزاديــخــواهــي اش، دخــالــتــگــري      
اش، هـمـه ايــنـهـا در تــمـايـز بــا                 
احزاب سنتي و احزاب پـرو روس    
و چـيـن و غـيـره اسـت، مـبـانـي                 
سازماندهي اش را نيز بر پراتيک 
متفاوتي گـذاشـتـه اسـت کـه در              
قسمت بـعـدي ايـن بـحـث بـه آن                 
خواهم پرداخت. اما رسانـه هـاي      
رسمي تصويري از کمونيسـم مـا     
به مردم نميدهند، برعکس بطور 
روزمره با دادن تصويـر از هـمـان        
ــيــســم جــعــلــي، مشــغــول           کــمــون
سمپاشي عليه کمونيسم نوع مـا    
هستند و در نتـيـجـه يـک جـنـبـه            
مهم از تالش مـا ايـن اسـت کـه             
حزب و کمونيسم مان را بـيـشـتـر     
در دســـتـــرس مـــخـــصـــوصـــا              
ــه              ــويســت هــاي جــوان، ک ــي اکــت
آشنايي شان با حزب و کمونيسـم  
ما از قديمي ها هم بسيار کمـتـر   
است، قـرار بـدهـيـم. امـا دلـيـل                 

 «جــوان بــودن  «»مــهــم ديــگــر      
نسل جوان اسـت. مـنـظـورم از          »

جوان بودن اين است که سـالـهـاي    
زيادي نميگذرد که اين نسـل در      
ابعادي باور نکردني به فـعـالـيـت     
گسترده اجتماعي و سياسي روي 
آورده است. و الحق که در همـيـن    
دوره کوتـاه چـنـان نـيـرويـي وارد             
صحنه سياسي کـرده کـه فضـاي          
فعاليت و نحوه فعاليت را تمامـا  
دگرگون کرده است. کـافـي اسـت        
به نـحـوه شـکـل گـيـري انـقـالب                 

مصر و نقش و تاثير اين نيرو يـا    
در ايــران و جــنــبــش             ۸۸ســال   

اشغال در غرب نگاهي بيندازيم. 
اتحاديه هاي کـارگـري، سـازمـان       
هاي مـدافـع حـقـوق زن و انـواع              
ــي ديــگــر و                 ــديــم ــادهــاي ق ــه ن
هميـنـطـور احـزاب چـپ در ايـن               
تحوالت نقش حاشيه اي داشتنـد  
و نســل جــوان بــازيــگــر اصــلــي            
صحنه بود. اتفاقاتي کـه هـمـيـن        
االن درعراق ميگذرد نيز نـمـونـه      
ديــگــري از حضــور و تــوانــايــي            

 خارق العاده اين نسل است.  
متشکل نبودن مردم در يـک      
حـزب ســيـاسـي بـا بـرنـامــه (يــا                
حداقل يک پالتفرم از مـطـالـبـات     
اساسـي و فـوري مـردم) بـاعـث               
شکست انقالبات شـد. مـردم بـه         
وضع مـوجـود نـه مـيـگـويـنـد و                 
خواهان تغيير ميشونـد. امـا در        
غياب اهدافي روشن که جـامـعـه    
يـا بـخـشـي از جـامـعـه حـول آن                   
متحد شود، جهت را گم نکنـد و    
با عقب نشيـنـي هـاي مـقـطـعـي            
دولت ها و رفـرم هـايشـان دچـار           
ــن             تشــتــت نشــود، شــکــســت اي
انقالبات کار دشواري نيـسـت. و      
همه اين ضـعـفـهـا را يـک حـزب               
سياسي ميـتـوانـد رفـع کـنـد کـه              
اتفاقا اتوريته و هژمونـي اش را      
بخش فعال جـامـعـه و از جـملـه              
اکتيويست هاي جـوان پـذيـرفـتـه          
باشند. نميتوان با نيروي پراکنده  
بدون يک رهبري متمرکز و بـدون    
برنامه و اهداف روشن و تـعـريـف    
شده که بخشي از جامعه را حـول    
خود جمع کرده باشد بـه پـيـروزي      
رسيد. بويژه که طرف مقابـل، از     
دولــت تــا احــزاب ارتــجــاعــي و           
دست راستي حـاضـر در صـحـنـه          
ــزب و اهــداف                 ــا ح ــان ي ــازم س
روشــنــي دارنــد و نــهــايــتــا آنــهــا          
هســتــنــد کــه کــنــتــرل اوضــاع را          
بدست ميگيرند. دولت هـا بـدون      
استثنا، صرفنظر از اينکه مـثـل     
کشــورهــاي غــربــي از احــزاب              
سياسي باشند يـا مـثـل ايـران و           
عراق و افغانستان بـدون تـحـزب        
قدرت را در دست گرفته باشـنـد،   

ــه               ــت ــاف ــامــال ســازمــان ي امــا ک
هستند. صاحب نيروي سـرکـوب      
و جــاسـوســي، دســتــگـاه عـظــيــم          
پــروپــاگــانــد، قــواي ســه گــانــه و          
صدها نهاد و سازمـان هسـتـنـد،       
افــق هــاي جــا افــتــاده، اهــداف            
روشن و برنامه هاي خـودشـان را     
دارند. با نيروي پراکنده نميـتـوان    
بر چنين نيروي سازمان يـافـتـه و      
با برنامه اي غلبه کرد. بدون يـک   
حزب با برنامه روشن و بـا نـفـوذ        
که به نماينده مردم عـلـيـه وضـع         
موجود و نمايـنـده آنـهـا در امـر            
تصرف قـدرت سـيـاسـي تـبـديـل              
شـود، مــردم حــتــي اگــر مــانــنــد          
تونس و مصر در ابعاد ميليونـي  
و دههـا مـيـلـيـونـي بـه خـيـابـان                 
بيايند و حکومت را هم سرنگـون  
کنند، باز هـم قـدرت را احـزاب            
دست راستي، تصرف ميـکـنـنـد.     
نداشتن يـک بـرنـامـه روشـن هـر               
جرياني را مدام بـا افـت و خـيـز             
فکري و سياسي مواجه ميکنـد.  
در مقاطع شکـسـت يـک خـيـزش          
توده اي نيز اين برنامـه و نـقـشـه         
روشن است که به يک سازمان يـا    
ــزب امــکــان ادامــه حــيــات                ح
ميدهد و سر پا نگه ميـدارد. در     
غياب آن، شبکه ها و جمع هـا و    
محافل پراکـنـده مـوجـود از هـم            
ميپاشـنـد و مـانـنـد تـوده هـاي                
مردم سرخورده شده و بـراي يـک         

 دوره ديگر کنار ميروند.  
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اينها سه فاکتور کـلـيـدي در        
هر انـقـالب و مـبـارزه سـيـاسـي                
اسـت. کـافــي نــيــسـت دولـت يــا              
جناح هايي از دولـت يـا احـزاب          
بورژوا، صـداي اعـتـراض مـا را           
بشنوند تا به فکـر بـهـبـود وضـع          
موجود باشند. بـايـد آنـهـا را از             
قدرت بيندازيم و قدرت سيـاسـي   
را بگيريم و برنامه خود را پـيـاده   
کنيم. مـردم مصـر و تـونـس بـه               

 )F$)1 ا� !� �	ز)	�$ه, ��!, در ای�ان 
 (:��� دوم) 
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ميدان آمدند اما فاقد حتـي يـک     
خــواســت روشــن بــعــنــوان مــثــال        
سکوالريسم و جدايي مـذهـب از       
دولت، برابري کامل زن و مـرد،        
لغو مجازات اعدام، آزادي هـاي    
بي قيـد و شـرط سـيـاسـي و يـا                 
مطالبات رفاهي اکـثـريـت مـردم       
بودند و رهبري متـمـرکـزي بـراي       
پيشبرد اين خواست ها نداشتـنـد   
در نـتـيـجـه آمـاده تـريـن نـيـروي                
حاضر در صحـنـه يـعـنـي اخـوان           
المسلمين قدرت را گرفت. حـزب   
سياسي چپي نبود که در عـرصـه     
هاي مخـتـلـف مـبـارزه پـالتـفـرم             
روشني مقابـل مـردم بـگـذارد و           
جنبش ها و حرکت هاي راديکال 
و مستمري حـول خـواسـت هـاي           
مهم مردم شکل بگـيـرد. فـقـدان        
حزب در واقع بـيـش از هـر چـيـز            
خودش را در غياب مـبـارزات و       
جـنـبــشـهـاي اجـتـمــاعـي بــر ســر              
مسائل کليدي آن جـامـعـه نشـان       
ميـداد. بـدنـبـال سـر کـار آمـدن                 
اخــوان الــمــســلــمــيــن، مــمــنــتــوم        

 ۳۳انقالب نخـوابـيـد و ايـنـبـار             
ميليون نفر عليه حکومت اخوان 
المسلمين به ميدان آمدنـد. امـا      
باز هم بخاطر همان ضعـف کـمـر      
انقالب شکست و هم حـکـومـتـي     
هاي مبارک قدرت را گرفـتـنـد و      
بســاط ســابــق را دايــر کــردنــد.             
گروهها و محافل بسـيـار زيـادي      
در ميدان تـحـريـر و در مـديـاي              
اجتماعـي نـقـش ايـفـا کـردنـد و                
شروع شروع جنبش عـلـيـه رژيـم         
مبارک اساسا به فراخوان و همت 
آنها بود. اما تا زمـانـي کـه يـک           
رهبري متمرکز با برنامه و نقشـه  
عمل روشن وجود نداشته بـاشـد،     
ايــن گــروهــهــا و مــحــافــل تــوان           

 رهبري مردم را نخواهد داشت.  
رهبري عنصر کليدي در هـر      
انقالب است اما رهبري، منظور 
رهبري چپ اسـت، بـا بـرنـامـه و            
پالتفرم روشن و تشخيص درسـت  
مساله محوري مبارزه طـبـقـاتـي     
در هــر مــقــطــع و طــرح پــاســخ               
راديکال و روشـن بـه آن مسـالـه             
شکل ميگيـرد. يـک رهـبـري بـا             
برنامه و اهداف روشن که بخشي 
از مردم به تشخيص سـيـاسـي آن      
اعـتـمـاد کـنـنــد و دور آن جـمــع                 

شوند. يک رهـبـري کـه نـمـايـنـده             
قاطع "نه" مردم به وضع مـوجـود     
ميشـود، مـبـارزات مـردم را از             
پــيــچ و خــم هــاي مــخــتــلــف بــا             
موفقيت رد ميکند و صـالحـيـت    
خود را در گرهگاههاي سـيـاسـي    
به مردم نشـان مـيـدهـد. ايـنـهـا               
هــمــه ســواالت مــهــم و اســاســي          
هســتــنــد کــه بــر ضــرورت يــک              
رهبري با برنـامـه روشـن تـاکـيـد           
ميکند. و اگر اکتـيـويسـت هـاي        
جوان به اين ضرورت پي ببرنـد و    
به اهـمـيـت تـحـزب و بـرنـامـه و                 
پالتفرم داشتن واقف شوند آنگـاه  
حزب خود را خواهند ساخت و يا 
بــه حــزبــي کــه اهــداف آنــهــا را               
نــمــايــنــدگــي مــيــکــنــد خــواهــنــد      
پيوست و در چنـيـن صـورتـي بـا          
توجه به نقش تاريخساز آنهـا کـه     
به آن اشاره کـردم، بـزرگـتـريـن و            
موثرترين حزب سياسي را شکـل  
ــي               ــيــن حــزب ــد داد. چــن خــواهــن
ميتـوانـد ضـامـن مـوفـقـيـت در               
مبارزه و انقالب، رهـبـري کـردن        
آن و کســب قــدرت ســيــاســي و              
موفقيت در اجراي بـرنـامـه خـود       
باشد. اما اهـمـيـت حـزب فـقـط              
براي لحظه انقالب و پياده کـردن    
بــرنــامــه بــعــد از کســب قــدرت             
نــيــســت. بــراي تــقــويــت مــبــارزه         
همين امروز مـردم، جـمـع کـردن         
نــيــرو، تــاثــيــر بــر عــرصــه هــاي           
مــخــتــلــف مــبــارزات جــاري،             
ــغ و             ــل ــدن کــادرهــاي مــب ــروران پ
سازمانده و غليه بر تاکتـيـک هـا      
و توطئه هاي سر راه نـيـز وجـود          

 يک حزب سياسي حياتي است.  
حـزب کـمــونــيـســت کــارگــري        
ملزومات چنين حزبي را دارد و     
به اهميت اين نيرو واقـف اسـت.       
همچنيـن واقـف اسـت کـه بـايـد               
سوخت و ساز دروني خـود را بـا         
تحوالت عصر جديد و نـيـازهـاي      
اين دوره مبـارزه طـبـقـاتـي وفـق           
بدهد و تغييرات الزم را در خـود    
ايجاد کند. سوخت و سـازي کـه          
امکان بيشتـريـن مـداخلـه را نـه            
تنها براي اعضاي جواني کـه بـه       
حزب ميپيوندند بلکه همـچـنـيـن     
براي هر دوستدار حـزب و حـتـي          
طيف وسيع فعالينـي کـه حـزبـي         
نيستـنـد امـا نـقـش مـهـمـي در                 
عرصه ها و جنبش هاي مختلف 

 ايفا ميکنند، ايجاد کند. 
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يـک مسـالـه مـهـم تصـويـري              
اســت کــه مــديــاي رســمــي و                  
بلـنـدگـوهـاي طـبـقـات حـاکـم از                
کمونيسم به جامعه داده است. و    
ــوز               ــرا هــن ــن جــوان اکــث ــي ــعــال ف
کمـونـيـسـم واقـعـي، کـمـونـيـسـم                
کارگري و مارکس را نشـنـاخـتـه         
ــگــري در                ــســم دي ــي ــمــون ــد. ک ان
دسترس آنها قرار گـرفـتـه اسـت.         
کافي اسـت بـه مـتـونـي مـانـنـد                 

يک دنـيـاي   «، »تفاوت هاي ما«
دمکراسي، تـعـابـيـر     «و يا »بهتر

دســتــرســي پــيــدا       »و واقــعــيــات  
کــنــنــد تــا ديــدشــان نســبــت بــه            
کمونيـسـم عـوض شـود. مـا در               
ادبـــيـــاتـــمـــان تصـــويـــري غـــيـــر        
ايدئولوژيک از کمونيسم داده ايـم  
که الزم است چـنـد کـلـمـه اي در            

 اين مورد صحبت کنم.  
 

من فکر ميکنم ما شـانـس   « 
داريم براي اينکه اکثريت عـظـيـم    
ــيــســت              ــمــون مــردم در جــهــان ک
هستند و خودشان نميدانند. مـن   
فکـر مـيـکـنـم زيـپ پـوسـت هـر                  
انسان منصفي را باز کـنـيـد يـک       
کمونيست بلشويک را ميبـيـنـيـد     
که ميخواهد از آن بيرون بـيـايـد.    
ــا                       ــک مــ ــک تــ ــود تــ در وجــ
سوسياليستهاي پرحرارتي نهفتـه  
است که ميخواهد از ايـن قـالـب        
بيـرون بـزنـد. از قـالـبـهـايـي کـه                   
هيچکدام از آنـهـا از بـدو تـولـد                

اند. قالب نـژادي،      همراه ما نبوده
قالب مذهبي، قالب ملي، قالـب  
ــب              ــال ــب ســنــي، ق ــال قــومــي، ق
جنسيتي، هيچکدام اينها هويت 
ما را در بـدو تـولّـدمـان شـکـل                 

ــداده ــدم آن                  ن ــق ــت ــع ــن م ــد. م ان
سوسياليسم درونـي مـا، آن آدم           
سوسياليستي کـه داخـل پـوسـت         
جلد ماست زير بار هويتهايي که 
در طول زندگيش برايش تراشيـده  
مــيــشــود، و هســت در فضــا، و           
شما ميبينيد، و هر روزه آنهـا را    

 .حس مـيـکـنـيـد، مـدفـون اسـت            
يکي از کارهايـي کـه يـک حـزب           
کمونيستي بايد بکند ايـن اسـت       
که اين فضا را کنار بزند و آن آدم 
ســوســيــالــيــســتــي کــه در وجــود         
اکثريت ما، الاقـل در وجـود آن           
ــاي                  ــه آدمــه ــا ک ــخــشــي از م ب
مــنــصــفــي هســتــيــم، را بــيــرون          

ــاورد  ــي ــه اي از              .»ب ــوش ــن گ اي

تصوير ما از کمونيسم اسـت کـه        
منصور حکمت در سخنراني اش 

 ۲۰۰۱در اســتــکــهــلــم در ســال          
مطرح کرد. ما درک ايدئولوژيـک   
از کمونيسم نداريم. کـمـونـيـسـت       
بودن از نظر ما مقدمتا دانسـتـن   
تئوري هاي کمونيستي و تـاريـخ     
احزاب کـمـونـيـسـتـي نـيـسـت يـا               
اينکه چه به سر شـوروي و چـيـن        
آمده است. از نظر ما کمونيسـت   
کسي است که ايـن سـرنـوشـت را         
قبول ندارد و عـلـيـه آن مـبـارزه              
مـــيـــکـــنـــد، آزادي و عـــدالـــت           
ميخواهد، حاکميت يـک اقـلـيـت       
اســتــثــمــارگــر را نــمــي پــذيــرد و           
خوشبختي همه را ميخـواهـد. و      
اين شامل بخش زيادي از مـردم      
ميشود. فعـالـيـن اجـتـمـاعـي از             
نظر پايگـاه طـبـقـاتـي شـان نـيـز               
اساسا متعلق به طبقه کارگـرنـد.   
جوانان کارگرنـد، دانشـجـويـان و         
فارغ التحصيالني هستند کـه از    
نظر اقتـصـادي در رده کـارگـران           
هستند و به ايـن مـعـنـي بـخـش             
اعظم فعالين اجتماعي اجتماعـا  
چپ هستند و در ديـدگـاه مـا بـه         

 اردوي چپ تعلق دارند.  
خالصه کـنـم فـعـالـيـن نسـل              
جــوان بــايــد ايــن کــمــونــيــســم را           
بشنـاسـنـد. بـه مسـلـح شـدن بـه                  

اهداف و برنامه اهـمـيـت الزم را        
ــه                 بــدهــنــد و در ايــن صــورت ب
ضرورت متـشـکـل شـدن در يـک            
حزب سياسي که اهداف آنـهـا را       
نمايندگي ميـکـنـد بـيـشـتـر پـي             
خواهند برد. تالش ما ايـن بـوده        
است که اين نوع کمونيسم را در     
دسترس اين نسل قرار بدهـيـم، و     
همچنان بايد حزب و کـمـونـيـسـم      
نــوع خــودمــان را بــه ايــن نســل             
بشناسانيم، در عين حال سوخـت  
و ساز و مکانيسم هاي فعـالـيـت    
و تصمـيـم گـيـري را بـا شـرايـط                
کنونـي انـطـبـاق بـدهـيـم يـعـنـي                 
تغييـرات زيـادي در سـاخـتـار و              
نحوه فعاليت حزب ايجـاد کـنـيـم       
که امـکـان مـداخلـه کـامـل هـر                
فعالي که به حزب جذب ميـشـود   
فراهم شود. هـزاران فـعـال جـوان          
چـپ در ايـران و هـمـيـنـطـور در                  
خــارج کشــور در زمــيــنــه هــا و             
عرصه هـاي مـخـتـلـف مشـغـول            
فعاليت اند و در صـورت جـذب           
آنها به اين نوع کمونيسـم و درک      
اهميـت تـحـزب و بـرنـامـه، ايـن                
نســل قــادر خــواهــد شــد نــقــش             
ــغــيــيــر                ــخــي خــود را در ت تــاري
سرنـوشـت يـک جـامـعـه هشـتـاد               

 ميليوني ايفا کند.  
 ادامه دارد.  
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کردم با اين همه اسـنـاد و مـدارک کـه            من فکر نمي"
عليه سعيد مرتضوي وجود دارد او  تبرئه شـود ...        
يک نفر بيايد ما را جايي بفرسـنـد کـه تـا دم مـرگ              

ها آنـجـا بـمـيـرنـد، بـعـد                برويم و شکنجه شويم، بچه
هـا بـر اسـاس         گزارش خالف واقع درست کند که اين

اند، حـاال تـبـرئـه شـود؟ ايـن فـاجـعـه                   مننژيت مرده
بزرگي است. بايد متاسف بود براي سيستم قضايـي   

  شود." کار تبرئه مي که در آن يک قاتل، يک جنايت
زاده يکي از شـکـنـجـه شـدگـان زنـدان            يمسعود عل

 کهريزک
نه صرف تبرئه جنايتکاري مثل مرتضوي بلـکـه   
کل سيستم قضائي جمهوري اسالمي فاجعه بـزرگـي   
است. مرتضوي سالها دادستان و قاضي در هـمـيـن       
سيستم بود، و با کمک همين سيستم قضائي بسـاط  
شکنجه و کشتار را در کـهـريـزک و اويـن و ديـگـر                     
سياهچالـهـاي رژيـم بـرپـا کـرد. سـيـسـتـم قضـائـي                        
جمهوري اسالمي مـاشـيـن کشـتـار اسـت و امـثـال                 
سعيد مرتضوي دست پرورده و مـظـهـر تـمـام کـمـال            

 اين دستگاه جنايت هستند. 
کارد دسته خودش را نـمـيـبـرد، امـا جـمـهـوري               
اسالمي نتوانست و نخـواهـد تـوانسـت پـرونـده ايـن              
جنايت را ببندد. مردم اجازه نمـيـدهـنـد. اگـر طـرح             
شکايات و پيگيري خانواده هاي قربانيـان کـهـريـزک       
نبود حتي همين نمايش نيمبند محاکـمـه او را هـم          

براه نمي انداختند و سعيد مـرتضـوي هـمـچـنـان بـه              
"ارائه خدمات" به رژيم متبوعش در مقام قاضـي و      
داديار و دادستان مشغول بود. تحت فشـار مـردم و        
افکار عمومي سعيد مرتضوي را از قـوه قضـائـيـه             
کنار گذاشتند اما ايشـان پـاداش خـدمـاتـش را بـا               
انتصاب بـه ريـاسـت سـازمـان تـامـيـن اجـتـمـاعـي                       
دريافت کرد. دادستان سابق در راس ايـن سـازمـان           
امکان يافت تا بـا اخـتـالس و دزديـهـاي نـجـومـي                    
پرونده جناياتش را تکميل کند. آنچـه خـوبـان هـمـه           

 دارند ايشان به تنهائي دارد! 
اما سعيد مرتضوي تنها نيست، هـمـه مـقـامـات        
ريز و درشت جمهوري اسالمي آز خامنه اي گرفته تـا    
سرداران سپاه و امام جمعه ها و نماينـدگـان مـجـلـس        
مستقيم و غير مستقيم هم پـرونـده او هسـتـنـد. يـک              
علت تبرئه سعيد مرتضوي عـلـيـرغـم هـمـه اسـنـاد و               
مدارکي که عليه او وجود دارد ترس مقـامـات ريـز و        
درشت حکومتي ار لو رفتن نام خودشان است. دقيقـا   
به همين دليل ادامه اعتراضات و پيگيـري مـردم در       
امر دزديها و جنايت سعيد مرتضـوي نـقـش تـعـيـيـن            
کننده و مهمي نه تنها در مـحـکـوم کـردن وي بـلـکـه              
بچالش کشيدن کل حکومت ايـفـا مـيـکـنـد. پـرونـده                
سعيد مرتضوي پرونده جمهوري اسالمي است و تنهـا  

 . با بزير کشيدن اين حکومت به فرجام خواهد رسيد

مـيـلـيـارد دالر از مـحـل              ١٠٠"
شده در دولت   هاي انجام واگذاري

  گذشته معلوم نيست کجاست!"
 معاون اول روحاني  

ايــن خــبــر تــازه اي نــيــســت. در             
ــيــز              ــژاد ن اواخــر دوره احــمــدي ن
سايت اصولگراي بازتـاب اعـالم     
کرده بود که  "در دولتهاي نهم و    

 ۲۰۰دهم طي دوره هفت سـالـه       
ميليارد دالر از درآمدهاي نفتي 

 ايران ناپديد شده است!"
چندي قبل برخي از سـايـتـهـا     
و تلويزيونهاي اپوزيسيون ميـزان  
دزديهـا و "پـول گـمـشـدن" هـاي                 
دولتي در جمهـوري اسـالمـي را        
ــک               ــوســط مــاهــي ي ــطــور مــت ب
مــيــلــيــارد دالر بــرآورد کــردنــد.        
اکنون معلوم مـيـشـود ايـن يـک            
تـخــمـيــن نــقـصــانـي بـوده اســت!            
وقتي خودشان اعالم ميکنند که 
تنها از درآمدهـاي نـفـتـي  صـد            
ميليارد و دويست ميليارد دالر   
در عرض يک دوره هشـت سـالـه          
غــيــب مــيــشــود، مــتــوســط کــل        
دزديها  بايد رقمي چند برابر يک 
ميليارد در ماه باشد! جـمـهـوري     
اســالمــي تــنــهــا نــظــامــي  در              
دنياست که به اعتراف مقـامـات   
و آمار و ارقام اعالم شده دولـتـي   
تنها از محل درآمد نفت مـاهـي    
بــيــش از دو مــيــلــيــارد دالر در            

حسابهاي بانـکـي مسـئـولـيـن و           
مقامات "گم" مـيـشـود! ايـن را              
بايد، در کنار ميزان اعدامها در 
جـمــهـوري اســالمـي، در کــتــاب          

  رکورد گينس به ثبت رساند!  
اينطور وانمود ميشود که همه 
ايــن دزديــهــا در دوره دولــتــهــاي          
گذشته صورت گرفته است! دولـت  
روحاني تالش ميکند منبع فساد 
را دولت احمدي نژاد معرفي کـنـد   
اما چپاول و دزدي و اخـتـالس و           
ناپديد شـدنـهـاي مـيـلـيـاردي در               
جمهـوري اسـالمـي مـزمـن تـر و               
پايدارتر از آنست که به اين يـا آن    
کابينه محدود بشود. خانه از پاي 
بست ويران است. سرمنشا دزدي    
و فساد نهادهـاي پـايـه اي نـظـام            
نظير سپاه و بسيج و بيت رهبري و 
دارو دسـتـه رفسـنـجـانـي و دم و                 
دستگاه امامـان جـمـعـه و سـايـر             
بانـدهـاي حـکـومـتـي هسـتـنـد و                
هيات دولتها و رئيس جـمـهـورهـا     
هم از ميان همين جماعت تعييـن  
ميشوند. هر کابينه اي بـيـايـد و           
برود بر ميـزان دزدي و چـپـاول و            
غـارت ايـن بـانـدهـاي مـافـيـائـي                
تاثيري نخواهد داشت. از تـغـيـيـر      
هيات دولت و رئيس جمهور دردي 
دوا نميشود، بايد کل نظام تا مغز 
استخوان فاسد جمهوري اسـالمـي   

 را بزير کشيد. 
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ـيـت               هفته گـذشـتـه شـوراي امـن
سازمان ملل براي اولين بـار در يـک         
جلسه غير علني مسالـه دگـربـاشـان       
جنسي را که در سوريه وعراق مـورد    
حمله داعش قرار مـيـگـيـرنـد مـورد           
برسي قرار داد. به گزارش خبـرگـزاري    
فرانسه يک همجنسگراي سـوريـه اي       
ــســه شــهــادت داد کــه                 در ايــن جــل
همجنسگرايان در مناطـق اشـغـالـي       
داعش سنگسار و اعدام مـيـشـونـد.       
در اين گزارش آمده اسـت کـه حـتـي           
چند نفر از همجنسگرايان در مناطق 
تحت نفوذ داعش از سـاخـتـمـانـهـاي         

 بلند به پائين پرتاب شده اند. 
مــمــکــن اســت بــراي اعضــاي           

شوراي امنيت برگزاري ايـن جـلـسـه،       
که سفير آمريکا درسازمان ملل آنـرا     
ـقـه اي              ـيـسـاب "تاريخي" خواند، امـر ب
بــاشــد، امــا بــراي مــردم ايــران ايــن             
داستان تازه اي نيـسـت. در جـنـايـت           
عليه هـمـجـنـسـگـرايـان  جـمـهـوري               
اسالمي  پيشکسوت داعش است و   
چنين اجالـسـي، اگـر واقـعـا حـقـوق              
مردم و نه مصالح سياسي اعضايش 
ـبـايسـت               را مد نـظـر مـيـداشـت، مـي
ـبـل از ظـهـور داعـش، در                  مدتهـا ق
بررسي جنايات جـمـهـوري اسـالمـي        
 عليه دگرباشان جنسي برگزار ميشد.

اســالم دگــربــاشــان جــنــســي را          
ــد و                ــدانـ ــرگ مـــيـ ــق مـ ــحـ مســـتـ

همجنسگرايان در هـمـه کشـورهـاي         
اسـالمــزده، از تـرکــيــه و عــربســتــان           
ـتـه تـا دولـت اسـالمـي               سعودي گـرف
داعش و جمهوري اسالمـي، اگـر بـه        
سنگسار و اعدام محکوم نشـونـد در     
بهترين حالت نصيبي جـز تـوهـيـن و         
تحقير و تبعيض و بيحقوقـي کـامـل      
ـنـهـا دولـت و                 نخواهند داشـت. نـه ت
قوانين بلکه مـقـدسـات و تـابـوهـا و             
اخــالقــيــات اســالمــي رايــج در ايــن          
جوامع، که مدام و وسـيـعـا بـوسـيلـه           
ـيـغ و        ـل ـب دولتها و نيروهاي اسالمي ت
ـيـه            اشاعه داده ميـشـود، بشـدت عـل

 دگرباشان جنسي است. 
امروز با تحوالتي نظير قانـونـي   

شــدن ازدواج هــمــجــنــســگــرايــان در        
کشورهايي نظير آمريکا و ايرلند، و   
يا اعالم رفع تبعيض از دگـربـاشـان        
جنسي در پالتفرم انتخابـاتـي حـزب      
ه.د.پ در انتـخـابـات اخـيـرتـرکـيـه،             
فضاي تازه اي براي حمايت از حقوق 
همجنسگران شـکـل گـرفـتـه اسـت.           
اعتراضات توده اي جاري در عـراق      
عليه نيروهاي سني و شـيـعـه و در            
حمايت از سـکـوالريسـم و جـامـعـه           
مدني خود ميتواند عامـل مـوثـري      
در تقويت اين جو ضـد اسـالمـي از        
جمله در حمايت از دگرباشان جنسي 
باشد. روشن است که شوراي امنيت  
ــع ســيــاســي                ــح و مــنــاف از مصــال

اعضــايــش حــرکــت مــيــکــنــد امــا          
ــقــدرت             ــيــرغــم ايــن مــيــتــوان ب عــل
اعتراضات مردم بـررسـي جـنـايـات        
همه دولتهاي اسـالمـي از جـملـه و             
بويژه جـمـهـوري اسـالمـي در قـبـال              
دگــربــاشــان جــنــســي را روي مــيــز           
نهادهاي بين المللي قـرار داد. ايـن          
امريست که به همت فعالين چـپ و      
کــمــونــيــســـــت، مــدافــعــيــن حــقــوق         
دگرباشان و فعالين جنبشهـاي ضـد     
مذهبي و سکوالريستـي مـيـتـوانـد        

  عملي بشود.
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تــجــمــعــاتــي را غــيــر قــابــل تصــور            
مينمود، و ثانيا رسانه هاي متعدد و 
بويژه رسانه هاي رسمي تصويـري کـه     
ميدادند اين بود که مردم عراق يا بـه    
دستجات سني يا شيعه يا بعثي و يـا  
ديگر ناسيوناليستهاي مختلف تعلق 
دارند و خارج از اين دسته بندي هـاي  
ـيـت کـس        عقب مانده و مغاير انسـان
ديـگــري در عــراق وجــود نـدارد. بــا              
ـيـونـي      ـل اعتراضات و تظاهراتهاي مي
مردم بغداد و کـربـال و دهـهـا شـهـر               
ديگر عراق اين تصوير شکسته شـد.     
ابعاد تظاهرات بحدي بـود کـه هـيـچ         
رسانه جدي اي نميتوانست آنرا ناديده 
ـيـا ايـن                بگيرد يا بايـکـوت کـنـد. دن
روزها و بعد از سـالـهـا فضـاي نـظـم             
نويني، عراق ديگري را دارد مشاهده 
ميکند. عراق انقـالبـي، عـراقـي کـه           
فريادش "نه شيعه  و نه سنـي" اسـت.       
عراقي که به همه دولتها و دستجـات  
مرتجع نه ميگويد و زندگي انسـانـي     
و مــدرن و آزاد و مــرفــه را طــلــب                  
ميکنـد. ايـن عـراقـي اسـت کـه بـه                   
انقالبات مصر و تونس و کشـورهـاي   

 شمال آفريقا هم صدا شده است. 
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ـيـدي               ـل اين يکـي از شـعـارهـاي ک
تظاهراتهاي مردم عـراق اسـت. روشـن         
اســت کــه شــعــارهــاي مــتــعــددي در            

ـر                    ـريـاد زده مـيـشـود يـا ب تظاهرات ف
پالکاردها نقش بسته است که هـرکـدام     
ـژه خـودرا دارد. از           جايگاه و اهميت وي
جمله شعار انحالل پارلمـان، يـا شـعـار         
"نان آزادي دولت مدنـي" و شـعـارهـاي           
ديگر. اما اين شعار کليدي ترين شعـار   
تظاهراتهاست. اگر اين شعار را بـطـور        
ـر از         ـرات مجرد ارزيابي کنيم معنايـي ف
ـرال    ـب يک جامعه و سيستم سکوالر و لي
ـرخـي جـوامـع        و سرمايه دارانه معادل ب
خاکستري موجود بدست نمي آيد. کـم     
نيستند افراد و جريانات حاشيه اي کـه    
ـر کـل حـرکـت مـردم             بر همين اساس ب
خط بطالن ميکشند و نشان ميـدهـنـد    
که به دنياي امروز ربطـي نـدارنـد. امـا          
در عراق امروز اين شـعـار يـک شـعـار            
ـقـالبــي و مــهـم اســت. ايــن                  کـامـال ان
شعاري است که عـزم مـردم شـريـف و           
ـه کـل            متمدن عراق براي پـايـان دادن ب
دسته بندي ها ورقابتهـا و جـنـگـهـا و            
عقب ماندگـي هـاي حـاکـم در عـراق              
ـيـسـت        امروز را بيان ميکند. ترديدي ن
که مردمي که بدون سالح و بـا دسـت         
ـروريسـتـهـاي رنـگـارنـگ             خالي عليه ت
فرياد ميزنند، ريسک و خـطـرات جـدي      
اي را بجان ميخرند. اين شـعـار و کـل           
ـيـانـگـر عـزم و              تظاهراتها از اين نظـر ب
شجاعت و جسـارت جـدي مـردم ايـن           
کشور براي پايان دادن به جهنم موجـود  
است. اما فراتر از اين نفس ايـن شـعـار       
در عراق امروز بسيار مهم اسـت. ايـن        

شـعـار در واقـع شـعـار سـرنـگــونـي و                   
انقالب در عراق امروز است. در عـراق     
يک دولت يـکـپـارچـه و جـدي سـرکـار                
نيست. در هر شهر و روستا و نـهـاد و          
منطقه اي، يک باند و دسته حکمروايـي  
ـر چـکـمـه         و يکه تازي ميکند. عراق زي
ـروهـاي مسـلـح خـونـخـوار و                  ـي انواع ن
جــنــايــتــکــار لــت و پــار شــده اســت.              
دســتــجــات قــوم گــرا و اســالمــي و               
ـتـهـاي     تروريست که اکثرا وابسته به دول
آمريکا و ترکيه و جمهوري اسـالمـي و     
ـتـي           ـنـد در رقـاب عربستان و شرکا هست
ـه حـمـام خـون          خونين جامعه عراق را ب
ـرا و      تبديل کرده اند. در اين اوضاع قهق
کشاکش و باندها و دستجات مسـلـح،   
بــراي مــردم روشــن اســت کــه صــرف             
سرنگون کردن دولت عـبـادي مـعـنـاي        
ـلــي چــنـدانــي نــدارد. چــون دولــت              عـم
عبادي يک دولت پوشالي است.  مـردم   
ـتـدا صـدر و          بايد عالوه بر عبادي، مـق
سيستاني و قاسم سليماني و بعثي هـا    
و داعش و دهها باند و دسته ديـگـر را       
ـنـد يـعـنـي از مـنـاطـق و                  سرنگون کن
ـنـد تـا                    ـن ـلـف جـارو ک نهادهـاي مـخـت
ـرنـد     بتوانند مهار اوضاع را بدست بگـي
و از جهنم موجود خالص شوند. شعـار   
ـر          "نه شيعه نه سني ..." يعـنـي مـرگ ب
همه اينها! به عبارت ديگر ايـن شـعـار       
بطور موجزي هدف و آمال مردم عـراق  
ـيـف و                  ـث عليه همـه ايـن دسـتـجـات ک
خونخوار را بيان ميـکـنـد. ايـن شـعـار            

بيانگر اينست که حدود دو دهه تـالش    
ـه                ـرق ـنـي ف و سياست خونيـن نـظـم نـوي
ـه     بندي و قوم و مذهب ستايي نتـوانسـت
ـيـت     است مردم را مسخ کند و از انسـان
ـيـل مـعـنـاي                    ـه هـمـيـن دل تهي کند. ب
عملي اين شعار در عراق امروز از يـک    
شعار صرفا ليبرالي يا سـکـوالريسـتـي     
ـقـالب          فراتر ميرود. اين شعار پر چـم ان

 آتي در عراق پسا نظم نويني است.  
ـراضـات     سرنوشت تظاهرات و اعـت
ـيـسـت.        موجود در عراق هنوز روشـن ن
ـري و                   ـتـهـا از رهـب اين جنبـش و حـرک
ـرخـوردار                 ـقـالبـي ب سازمـان و حـزب ان
ـروزي    ـي نيست و به همين دليل تداوم و پ
آن زير سوال جدي اسـت. روشـن اسـت           
که گردانندگان دولت و باندهاي قـومـي   
و مذهبي محتاط تر شـده انـد و روي           
نيروي مردم ناچارند حساب باز کنند و   
ـراي            نگران آينده خويش بـاشـنـد. امـا ب
ـر          ادامه تظاهرات و پيـروزهـاي جـدي ت
ـري الزم اسـت.           پيش شرطهاي جـدي ت
ـيـشـرو در ايـن                    ـراد پ ـتـهـا و اف شخصي
ـه      تظاهراتها کم نيستند. اما مردم هم ب
ـرم           ـف حزبي با سياست و برنـامـه و پـالت
راديکال و پيشرو و در عين حال توانا و   
اجتماعي نياز دارند و هم به سازمان و   
سالح و نقشه نيـازمـنـدنـد. مـردم اگـر            
بخواهند بـانـدهـاي مسـلـح را کـامـال              
ـنـد و      بيرون برانند بايد خود سازمان ياب
مسلح شوند و مـحـالت و شـهـرهـاي            
مختلف را يکي يکي از چـنـگ آنـهـا           

بيرون بکشند و شـوراهـا و حـاکـمـيـت           
ـر ايـن هـنـوز               ـنـاب خودرا برقرار کنند. ب
نتيجه گيري در مـورد سـرنـوشـت ايـن          
تظاهراتها زود است. طبعا گفتن اينهـا   
ساده است. اما در عـراق امـروز هـيـچ          
ـز      چيز ساده اي وجود ندارد. اما يک چـي
روشن است. و آن اينکه تا همينجا ايـن   
جنبش اعتراضي و انقالبي اي کـه در        
ـر            ـر عـظـيـمـي ب عراق شکل گرفته تاثي
فضاي نه فقط عراق بلکه کل منطقه و   
ـتـوان         دنيا داشته است. تا همينجـا مـي
ـه عـوض شـده اسـت.                گفت که صـحـن
فضاي امـيـد و انسـانـگـرايـي بـدرجـه               
زيادي احيا شده است. مـردم مـتـوجـه          
ـه ايـن دوره                 ميشوند کـه پـايـان دادن ب
ـه              ـرا ب سياه و تاريک که جنـايـت و قـهـق
زشت ترين شکل خود توسط دولتـهـاي   
سرمايه داري به ميدان کشيـده شـد تـا        
ـنـد،                ـيـم ک بشريت را مـنـکـوب و تسـل
کامال عملي و ممکن است و ارتـجـاع     
سرمايه داري حتي در کشـوري مـثـل          
عراق نتوانسته است با اينهمه جـنـايـت    
و توحش صداي پيـشـرو و انسـانـي را           
خاموش سازد. اين تا همينجا يکي از    
دستاوردهاي مهم خيزش مـردم عـراق       

 است.  
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ـبـه در               حسن روحـانـي روز چـهـارشـن
مالقات با خامنه اي اظـهـار داشـت        
که يارانه ها بايد بتدريج حذف شـود.    
مطلب زير بخشي از يک نوشته کاظم 
ـتـرنـاسـيـونـال            نيکخواه است که در ان

منتـشـر شـد و        ۹۳ ارديبهشت  ۵۵۴ 
گوياي حال امروز جمهوري اسـالمـي   

 نيز هست. نو سياستهاي آ

ـا ايـن طـرح            جمهوري اسالمي ب
قرار بوده است کال سوبسيد کـاالهـاي     
اســاســي را قــطــع کــنــد و ريــاضــت              
اقتصادي کامل را به مـردم تـحـمـيـل        
ـارانـه هـا              کند. اکنون با مـرحلـه دوم ي

عمال بخش اعظم ايـن سـوبسـيـد هـا          
قطع شده است و قيمتهـا از سـه سـال          
پيش تا کنون حداقـل سـه بـرابـر شـده            
است. روشن است که وقتي قـيـمـتـهـا         
باال ميرود و قـدرت خـريـد مـردم بـه              
ـابـد                نصف و يک سـوم کـاهـش مـي ي
پولش به جيب يک مشت سرمايـه دار    
و تاجرو بازاري ميرود. اين نـفـع طـرح       
يارانه ها براي طبقه بازاري و سـرمـايـه    

اما اين براي حکومـتـي کـه       .دار است
اقتصادي فلج و زمين گيـر شـده دارد       
زمينش ميـزنـد، راه حـل نـمـيـشـود.              
حکومت قرار بوده است صندوقش را   
پر کند. قرار بـوده اسـت حـرکـتـي در               
اقتصادش ايجاد کند. قرار بوده اسـت     
توليد را که به حد توقف نـزديـک شـده        

تکاني بدهد. اما هيچکدام از ايـنـهـا         
ـارانـه              اتفاق نيفتاده اسـت. پـرداخـت ي
نـقــدي قــرار بـوده اسـت يــک راه حــل                
موقت باشد و به تدريج به صفر برسـد.  
االن مانده اند چه کنند. اگر يارانـه هـا      
را قطع کنند با شورش مـردم مـواجـه        
ـايـد از                 ميشوند. اگر قـطـع نـکـنـنـد ب
صندوق ذخيره و دزديهايشان بزنـنـد و     
خرج مردم کنند. و در عين حـال پـيـه         
اعتراضات بر سر افزايش گراني را بـه      
ـانـک مـرکـزي جـمـهـوري              تن بمالند. ب
اسالمي اخيرا اعالم کرد که طي سـال  

درصد کـاهـش    ٢٠ مصرف مردم  ٩٢ 
ميـتـوان تصـور کـرد کـه             .يافته است

کاهش واقعي مصـرف بـيـش از ايـن           
بوده است. و اين کاهش به معناي چـه   
فجايع و مشقاتي براي خـانـواده هـاي        

 .کارگري و مردم مـحـروم مـيـبـاشـد          
خشمـي کـه در جـامـعـه در اثـر ايـن                    
فشارها و مشقـات جـمـع شـده اسـت            

 .قابل تصور نيست

طرح يارانه هاي هـوشـمـنـد بـراي          
جمهوري اسالمي فقط يک شـکـسـت      
اقتصادي نيست. بلکه يـک شـکـسـت        
سياسي هم هست. مردم خشمگين تر  
و عاصي تر شده اند. زبان مردم بـحـق      
روي حــکــومــت درازتــر شــده اســت.           
اعتراضات و مبارزات گسترش يافتـه  
است. شـکـاف درون حـکـومـتـي هـا               
ــن طــرح                 ــتــه اســت. اي افــزايــش يــاف
حکومتـي هـا را در بـرابـر مـردم بـه                   
حالت تدافعي انداخته اسـت. هـمـيـن          
مدت چند ماهه صد جور حرف زدنـد    
و قول دادند و پس گرفـتـنـد. االن هـم          
جرات نميکنند بگويند باالخره سقـف  
ـارانـه نـقـدي              درآمدي براي پـرداخـت ي

 .چقدر است. از مردم ميترسند
حتي اگر بخواهيم فـقـط از زاويـه        
اقتصادي نگاه کنيم، با شکست طـرح  
يارانه ها فقط عوارض بـالفصـل ايـن        
طرح و شکست آن نيست کـه گـريـبـان       
حکومت را ميگيرد. مساله ايـنـسـت     

کــه ايــن طــرح يــک بــرنــامــه و طــرح               
و (آخـريـن      ”  کارشناسـانـه  “ و ”  جامع“ 

آن) براي نـجـات اقـتـصـاد از گـرداب              
فروپاشي بود. با بن بست و شـکـسـت       
ـارانـه هـا امـيـد بـهـبـودي در                     طـرح ي
اقتصـاد بـراي سـران و کـارشـنـاسـان                
جمهوري اسالمي باقي نميماند. هـمـه   
طرحها را امتحان کرده بـودنـد و ايـن          
آخرينش بود که قرار بود مدل رياضـت  
اقتصادي بانک جهاني و صندوق بـيـن   

 .المللي پول را پياده کنند
در يک کالم حقيقت اسـاسـي ايـنـسـت        
ـايـد      که براي هرگونه بهبود اقتصادي ب
ـاشـهـا و               خود حکومت و ريـخـت و پ
سياستها و دم و دستگاه فـاسـدش در       
هم پيچيده شود. واقعيت هـرروز دارد     
اين حقيقت را به وضوح جـلـوي چشـم        

  همه مردم قرار ميدهد.*
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ســواحــل و مــرزهــاي اروپــا شــاهــد             
بزرگتريـن امـواج مـهـاجـرت بـعـد از                
جــنــگ جــهــانــي دوم اســت. اخــبــار             
مربوط به سرنوشت دردناک ميليونـهـا   
مهاجر و پناهنده در آن دوران بـعـد از         
هفته ها، ماهها و حتي سالها انتشـار  
يافت، اما اکنون هر ساعت و هـر روز    
شاهد تصاوير و گـزارش هـاي تـکـان           
ــهــا              ــيــون دهــنــده از وضــعــيــت مــيــل
پناهجـويـي هسـتـيـم کـه از جـنـگ،                 
گرسنگي و بدبختي ميگـريـزنـد و در        
شرايطي غير انسانـي در جسـتـجـوي         
مکاني براي داشتن يک زنـدگـي امـن        
 بزرگترين خطرات را بجان مي خرند.  

نگاهي مختصر به تيترهاي اخـبـار و       
گــزارش هــاي روزهــاي اخــيــر ابــعــاد           
ـاجـعــه اي کـه در مـقــابـل چشـمــان                  ف
جهانيان در حـال اتـفـاق اسـت، نشـان            

 مي دهد:  
پـنـاهـجـو را        ۷۰ ـ پليس اتريش جسد 

در داخل کـامـيـونـي در نـزديـک مـرز              
 مجارستان پيدا کرد.

ـ صدها پناهجو براثر غـرق شـدن يـک        
قايق در درياي مـديـتـرانـه در نـزديـک             

 ساحل ليبي جان باختند.
ـايـق      ۵۱ ـ جسد  پناهجو در انبار يک ق

حامل مهاجرين تـوسـط يـک کشـتـي          
امــداد رســانــي ســوئــدي در دريــاي             

 مديترانه پيدا شد. 
ـالـيـا جسـد                 ـايـي ايـت  ۴۹ ـ نيروي دري

مهاجر را در محفظه اي در زير عرشـه  
 يک کشتي پيدا کرد.

ـ از ابتداي سال جاري تاکنون بـيـش از     
ـاي             ۲۳۰۰  نفر پنـاهـجـو جـان در دري

 مديترانه غرق شده اند
.... 

ـان، مـجـارسـتـان،         مرزهاي ترکيه، يون
ـا،          ـانـي ـا، اسـپ اتريش، مقدونيه، ايتالـي
فرانسه، انگـلـسـتـان، آلـمـان هـر روزه              
شاهد هجوم هزاران پـنـاهـجـو و آواره           
هستند. نيروهاي امنيـتـي دولـتـهـاي         
ـان      اروپائي قدرت جلوگيري پنـاهـجـوي
را ندارند. صدها ميليون يـورو صـرف      
سيمهاي خاردار، نارنجک، گـاز اشـک       
آور، ســگ هــاي مــحــافــظ و انــواع              
سيستم هاي امنيتي مدرن شده اسـت  
تا ديوار آهنيني که بدور اروپا کشـيـده   
شده است، بلند تر و غيرقابل عبـورتـر   
ســازنــد. امــا بــا وجــود ايــن تــعــداد               

پناهجوياني که تـوانسـتـه انـد از ايـن            
ديوار بگذرند، نسـبـت بـه سـال هـاي              
ـار بـيـشـتـر شـده اسـت.                   گذشتـه بسـي
ـان از کشـورهـاي                اکثريـت پـنـاهـجـوي
سوريه، افـغـانسـتـان، عـراق، ايـران و             
کشورهاي مختلف آفريقايي هستنـد.  
آنها از جنگ، فقر و نکبتي گـريـخـتـه       
اند که بر اين منطقه از جـهـان حـاکـم           
است. اکثريت آنها فراريان از  تـوحـش      
اسالمي هستند که توسط دولـتـهـا و      
گروههاي اسـالمـي نـظـيـر داعـش و             
بـوکـوحـرام کـه ســرنـوشـت و زنـدگــي                
ميليونها نفر مردم را در دست دارند و 
عقب مانده ترين و ضد انسانـي تـريـن      

ت را در اين جـوامـع   اقوانين و مناسب

ـان       مسلط کرده اند. بسياري از آنهـا زن
و کودکاني هستند که بطـور مـداوم و       
سيستماتيک و "قانوني" مـورد آزار و          
اذيت قراردارند، به آنها تجاوز ميشـود  

 و به بردگي کشيده ميشوند.
فجايعي که بر سر مردم افـغـانسـتـان،       
ـازل شـده،             عراق، ايران، سوريه و ... ن
محصول سيـاسـت دولـتـهـاي غـربـي            
است. حکومتهاي افغانستان و ايـران       
ـا                ـا ب و عراق با حمايت مسـتـقـيـم و ي
تائيد دولت آمريکا و مـتـحـدانـش بـه        
قدرت رسيده و جنگ داخلي سوريه و   
قدرت گرفتن يکي از جنايتکار تـريـن     
نيروهاي اسالمي يعني داعـش بـدون     
تائيد آمريکا و حمايت هاي مستقـيـم   
دولتهاي ترکيه و عربستان امکانپذيـر  
نبود. سرنوشت تاريک و خونين مـردم     
ـافـع و                     اين مـنـطـقـه از جـهـان را مـن
سياست آمريکـا و مـتـحـدانـش رقـم             
زدند. امـا بـراي مـردمـي کـه از ايـن                 

سرنوشت مـي گـريـزنـد، گـذشـتـن از                
مرزها آسان نيست. هر سـالـه هـزاران         
نفر از آنها جان خود را بر سـر ايـنـکـار       
مــيــگــذارنــد. آنــهــا را "مــهــاجــريــن              
غيرقانوني" مي نامـنـد. جـرمشـان و           
گناهشان زاده شدن در بخشي ديگـري  
ـا آنــهـا هـمــانـنــد                   از جـهــان اســت و ب
بزهکاران رفتار ميشـود. از ابـتـدائـي          
ترين حقـوق انسـانـي مـحـرومـنـد. و               
حتي اگر بتوانند خود را به پـيـشـرفـتـه      
ـايـي بـرسـانـنـد،             ترين کشورهـاي اروپ
کودکانشان بزحمت امکان تـحـصـيـل       
ـات درمـانـي       پيدا مي کنند، از امکان
بسيار ناچيز برخوردار هسـتـنـد، حـق         
دخالت در امور اجتماعي را نـدارنـد،       

مجبور به انجام سنگين تريـن کـارهـا      
با کمترين حقوق هستند، مسئـولـيـت    
ـاري و                  ـادي، بــيــکـ بــحــران اقــتــصـ
ــه گــردن             مــعــضــالت اجــتــمــاعــي ب
پــنــاهــنــدگــان و مــهــاجــران انــداخــتــه         
ميشود و بطور مداوم مورد تحقـيـر و     

 توهين قرار ميگيرند.  
در حالي که دولتهاي اروپايي هـر روز      
شيوه تازه اي براي مـمـانـعـت از ورود           
پناهندگان پيدا مـي کـنـنـد، امـا در              
عين حال نمي توانـنـد از نـيـروي کـار            
ـا مـيـشـود        ارزاني که هر روز وارد اروپ
رضايت نداشته باشنـد. راديـو سـوئـد          
اعالم کرد کـه پـنـاهـنـدگـان بـيـش از               
هزينه خود براي اقتصاد سـوئـد سـود        
داشته اند. طبيعي است کـه تـمـامـي          
اين سود نصيب سرمايه داران سـوئـد       
شــده اســت کــه از نــيــروي کــار ارزان              
مهاجرين بيشتريـن اسـتـفـاده را مـي            
برند و از آن براي پائيـن نـگـاه داشـتـن          

سطح دستمزدها استفاده مي کـنـنـد.      
اشک تمساح بعضي از احزاب دولـتـي     
براي پناهجويان و دادن اجازه ورود بـه      
پناهجويان بعضي از کشورهـا نـظـيـر       
سوريه نه فقط بـخـاطـر فشـار افـکـار             
ـلـکـه        عمومي و مالحظات سياسـي ب

 بيشتر بخاطر منافع سرمايه است.  
سـيـاسـت واقـعـي دولـتـهـا و احــزاب                 
دولتي را مي توان در محدود کـردن و    
ـات                  کاهـش دائـمـي حـقـوق و امـکـان
پناهندگان ديد که در چند سال گذشته 
بطور مداوم به پـيـش بـرده مـيـشـود.             
بــطــور مــثــال روز گــذشــتــه پــارلــمــان          
دانمارک به کاهش حقوق پناهـنـدگـان،    
کاهش کمک هزينه کـودکـان و حـذف        

کمکهاي ويژه براي بازنشستگان غـيـر   
دانمارکي راي داد. ميزان کمک هزينـه   
ـا سـوئـد         اي که توسط دولت آلمان و ي
ـان داده      براي گذران زندگي به پناهجـوي

برابر کمتـر از مـيـزان         چندينميشود، 
حداقل دستمزد اسـت. ايـن سـيـاسـت           
عمال بازار کار سياه و بهره کشي چـنـد   

 برابر از پناهجويان را رونق ميدهد.  
درحالي کـه سـرمـايـه داران، روسـاي              
ـاتـور و غـارتـگـر،             حکومتهاي ديـکـت
رهبران جنايتکار فرقه هاي مذهبي و   
قومي آزادانه به هر کجاي دنيا رفت و   
آمد مي کنند و برايشان فـرش قـرمـز        
پهن ميشود. خريد و فروش مي کننـد  
و ســرمــايــه هــاي کــالن خــود را بــه               
ـارنـد.       بانکهاي اروپا و آمريکا مـيـسـپ
انــبــوه زنــان، مــردان و کــودکــانــي را             
شــاهــديــم کــه در هــم فشــرده درون                
قايقهاي فرسوده درمعرض غرق شـدن  
هستند، کودکان و سالخوردگانـي کـه     

در حال گذشتن از سـيـم هـاي خـاردار         
ـانـي       هستند، صف طوالني پنـاهـجـوي
ـلـهـاي قـطـار           که در جاده ها و کنار ري
هست و نيست خود را در کيسه اي بـه  
دوش ميکشند و بـطـور دائـم مـورد             
ـلـيــس و سـربــازان                 حـملـه نـيــروهـاي پ
ـاامـن و          هستند. اين حکايت دنيـاي ن
نکبتي است که سـرمـايـه داري بـراي           
بخش بزرگي از جـهـان بـوجـود آورده             
ـاسـخ             است و طرفداران ايـن نـظـام از پ

 دادن به آن عاجزند.  
هزاران پناهجويي کـه بـه کشـورهـاي           
اروپايي هـجـوم آورده انـد، نـيـازمـنـد              
ـايـد از ايـن فـرصـت                 کمک هستنـد. ب
استفاده کرد. هر انسانـي حـق دارد از          
آزار و شکنجه، نابرابري، فقر و جـنـگ   
ـايـد مـورد حـمـايـت قـرار                   بگريزد و ب
بگيرد. هيچ انساني به آسـانـي مـحـل        
تولد، دوستان و جايي که در آن سالـهـا   
زندگي کرده است، ترک نمي کنـد، هـر     
کسي حق دارد محل سکونت خـود را    
انتخاب کند و در آنجا از حقـوق بـرابـر      
شهروندي و يک زنـدگـي و مـعـيـشـت           
انساني برخوردار باشد. پناهـنـدگـي و       
زنـدگـي در مـحـيـط امـن و داشـتـن                   
آسايش، بخاطر لطف و مرحـمـت يـک      
ـلـکـه     دولت و يا حزب سياسي نيست ب
حق طبيعي هر انساني است که تحـت  
ـايـد از طـرف هـمـه               ستم قرار دارد و ب
دولتها به رسـمـيـت شـنـاخـتـه شـود.               
مرزها بايد براي عبور آزادانه هـمـگـان    
باز شود. بايـد مصـرانـه از دولـتـهـاي              
اروپــايــي خــواســت و آنــهــا را مــورد             
بازخواست قرار داد تا بجاي اينکـه بـه     
مقابله با پناهجويان برخيـزنـد، دسـت      
ـا دولـتـهـاي               از حمايت و هـمـکـاري ب
ديــکــتــاتــوري بــويــژه حــکــومــتــهــا و          
ـايـد بـه                باندهاي اسـالمـي بـردارنـد. ب
مقابله با سيـاسـت هـاي راسـيـتـسـي            
دولتها و احزابي برخاسـت کـه هـجـوم         
پناهجويان به اروپا را فـرصـتـي بـراي         
پيشبرد سياستهـاي خـود پـيـدا کـرده            
ـايـد مـتـشـکـل                  ـان را ب اند. پناهـجـوي
ـا         ساخت و با حقوق انساني خـود آشـن

 کرد.  
دفاع از حق پناهـنـدگـي وظـيـفـه هـر            
انسان شريف و هر نهـاد آزاديـخـواه و        
طرفدار حقوق بشر و يکي از ابـتـدائـي    
ترين گامها براي ساختن يـک دنـيـاي        
آزاد و بــرابــر اســت. بــايــد قــويــتــر و               
مصمم تر در اين عرصه ظاهر شـد و      
دنياي سرمايه داري را وادار به قـبـول     

  اين حق کرد.
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آگـوسـت      ۲۸ هم اکـنـون جـمـعـه          
مردم بـغـداد و شـهـرهـاي اطـراف در               
کاروانهاي دها هزار نفره بسوي ميـدان  

 ۱۲ تحرير در حرکت هستند. ساعـت     
ظهر بوقت محلي ميدان تحرير بغـداد  
ـلـيـونـي تـظـاهـر              مملو از جمعيت مـي
کننده عليه دولت عبادي و همپيمانان 
ديني آن در حـکـومـت خـواهـد شـد.               
تخمين زده مـيـشـود کـه تـظـاهـرات                

آگوست بمراتب گسترده تـر     ۲۸ جمعه 
و عظيم تر از تظاهـرات و تـجـمـعـات          

  .تاکنوني در بغداد خواهد بود
جريان ديني مقـتـدا ضـدر اعـالم         
کرده است کـه در تـجـمـع اعـتـراضـي              

آگـوسـت شـرکـت خـواهـد              ۲۸ جمعه   
آگوست  ۲۷ کرد. اما از روز پنجشنبه  

فعالين حرکتهاي اعتـراضـي و مـردم        
ــيــز شــعــارهــا و               شــهــرهــاي عــراق ن
پالکاردهايي عليه جريان مقتدا صـدر  
و ديگر جريانات شيعه و سـنـي آمـده          

کرده اند تا ماهيت تـجـار ديـن را در            
اين حرکت عظيم اعتراضـي بـيـش از        

 .پيش برمال، ترد و رسوا کنند
ـلـيـونـي مـردم             جنبش عظيـم مـي
معترض، مبـارز، سـکـوالر و مـدرن           
شهرهاي عـراق اجـازه نـخـواهـد داد،              
صدر، سيستاني و حکيم که همپيمـان  
با مالکي و عبادي و بقيه دارو دسـتـه     
ــنــي                   ــدهــاي قــومــي و دي هــا و بــان
زندگيشان را به تباهي کشـانـيـدنـد از         
فرصت استفاده کرده و جـامـعـه عـراق       

 .را همچنان به قهقرا ببرند
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نخست وزير عراق حيـدر عـبـادي      
در وحشت از جنبش ميليـونـي مـردم      
عراق و تحت تاثير قدرت اين جنـبـش   
ـا           به دست و پا افتاده اسـت. عـبـادي ب

 ۲۸ شنيدن خبر تظاهرات روز جمـعـه     
آگوست در بغداد و بـراي فـرونشـانـدن         
خشم اعتراضي مردم اعالم کـرد کـه:       
ــوســط                 ــواري ت ــن خ ــي ــه زم "مســئل
سودجويان را در دستور قـرار خـواهـد        
داد و منطقه سبز بـراي حضـور مـردم        
بــايــد از مــمــنــوعــيــت خــارج شــود.           
( منطقه سبز در بـغـداد بـه مـکـانـي              
امنيتي در محدوده ده کيلومتر گفـتـه   
ـارلـمـان عـراق، سـفـارت            ميشود که پ

آمــريــکــا و ديــگــر نــهــادهــاي مــهــم            
ـا        حکومت بغداد در آن واقع شده کـه ت
کنون عبور از اين محدوده براي مـردم  

پـيـشـتـر مـردم         ممنوع بوده است. )       
بغداد در تظاهرات سـه هـفـتـه پـيـش             
خود شـعـار داده بـودنـد کـه "ايـنـجـا                    
ـاه      منطقه سبز نيست بلکه منطقه سـي

 است".
  

پتانسيل جنبش عظيم و سکوالر 
مردم عراق اين قابليت را بخـوبـي دارا     
است که تمامي دارودسته هاي قومـي  

و  و ديني حاکم را تا ته دره هـل داده          
آنان را از صحنه سياسي عـراق جـارو       

 کند.  
زنده باد جنبش مدني مردم عراق  

براي رسيدن به آزادي، رفاه و کرامت  
 انساني
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سيپراس نخست وزيـر يـونـان کـه         
پنجشنبه گذشته استعفا داد در آخرين  
ـيـش مصـرع شـعـري از             نطق تلويزيون
ناظم حکمت شاعر سرشنـاس تـرکـيـه       
نقل کرد با اين مضمون که " زيباتريـن   
 روزهايمان را هنوز زندگي نکرده ايم!"

اين  در مورد مردم يونان کـامـال     
ـپـراس    صدق ميکند اما خود آقاي سي
به احتمال زياد بهتـريـن روزهـايـش را         
پشت سر گذاشته است. او شـش مـاه        
ـبـش ضـد ريـاضـتـي             قبل بر شانه جـن
کارگران و توده مردم يونان و با شـعـار     
پايان دادن به رياضت کشي اقتصـادي  
به نخست وزيري رسيد و حـدود شـش       
هفته قبل در يک همه پـرسـي يـکـبـار          
ديگر راي منفي مردم به سيـاسـتـهـاي     
تحميلي ترويکا را بـدسـت آورد، امـا          
متعاقب آن  تحت فشـار تـرويـکـا بـه            
بسته اقتصادي تماما رياضتـکـشـانـه     
ـلـي پـول        اي که حتي صندوق بين المـل
آنرا افراطي خواند رضايت داد و با اين 
ـنـدگـان         کار با مخالفت يک سوم نـمـاي
سيريزا در پارلمان و "شـورش" بـخـش          
چپ سيريزا، که اکنون حـزب "اتـحـاد         
مردمي" را تاسيس کـرده انـد، روبـرو           

 شد.  
ـلـگـران و خـود               ـي بسياري از تـحـل
ـيـو            ـتـرنـات سيپراس اعالم کردند کـه آل
ديگري نيست و دولـت نـاگـزيـر شـده              
است به سياستهاي مالي ترويـکـا تـن      
ـيـو وجـود داشـت و              بدهد. اما آلترنـات

هنوز وجود دارد، آنـچـه غـايـب اسـت          
ــاســي اســت: عــزم و اراده                 اراده ســي
ـنـدگـي کـردن تـوده            سياسي براي نمـاي
مردم يونان در مـقـابلـه بـا تـرويـکـا و              
بخصوص سازماندهي و بميدان آوردن 
کارگران و توده مردم در جهت تعمـيـق   
اين تقابل و فراتر رفتن از آن به چـالـش   
ـيـسـم و حـکـومـت يـک                   ـتـال ـي کل کـاپ
درصديها. سيپراس نشان داد که اهـل   
ـيـروي    اين ميدان نيست اما آيا فرد و ن
سياسي ديگري قدم در اين راه خـواهـد   

  گذاشت؟ 
قـرارسـت حـدود يـک مـاه ديـگـر                
انتخابات مجدد در يونان انجـام شـود     
و سيپراس امـيـدوارسـت بـا تـحـکـيـم             
موقعيت خود در سيريزا و در پارلمـان  
ـتـخـاب               مجددا به نـخـسـت وزيـري ان
بشود. اما دوره سيپراس به سر رسيـده   

بهترين روزهاي يونـان در گـرو          است. 
تحکيم موقعيت و بجـلـو رانـده شـدن         
چپ راديکالـي اسـت کـه ايـن بـار بـا                 
شعار "مردم يونان به کسـي بـدهـکـار          

نيستند" و "وام يک درصديها را را نـود    
و نه درصديـهـا نـخـواهـنـد پـرداخـت"             

  بميدان بيايد. 
انتخابات ماه آينده يونان ميتواند 
ـيـشـروي       نقطه عطف مثبتي در سير پ
مبارزات طوالني مـردم يـونـان بـراي           
خــالــصــي از شــر يــک درصــديــهــاي            
ـيـن        سرمايه دار و حاميان اروپائي و ب

 المللي شان باشد. 
 ۲۰۱۵ اوت  ۲۴  
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براي گراميداشت ياد و خاطره جانباختگان راه آزادي و محکوميت سي و  
ـنـاک شـصـت         هفت سال اعدام و کشتار زندانيان سياسي بويژه در دهه هـول
ـنـده اعـدام هـاي          توسط رژيم اسالمي و همچنين در اعتراض به موج فزاي
ـيـدتـي ،                  اخير و براي آزادي بي قيد و شرط همه زندانيـان سـيـاسـي و عـق
مراسمي شامل: سخنراني ، شعر خواني ، نمايش و موسـيـقـي در نـورت          

 ونکوور برگزار مي شود
زنداني سياسي سابـق و سـخـنـگـوي           ,سخنران ميهمان: شيوا محبوبي   .

 کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي در ايران
 عصر ۱۰ تا  ۵ اگوست از ساعت  ۲۹ : شنبه  زمان 
 :   مکان 

3590 Mountain H-W  
Corner of Frederick RD  

Lynn Valley Rec Centre Cardinal Hall  
North Vancouver 

http://bit.ly/1U8v9us 
  
 ورود براي عموم آزاد و رايگان ميباشد .  

لطفا با آوردن عکس هاي جانباختگان و شاخه گلي در تجليل از مقاومت 
  . آن عزيزان ، در اين مراسم مشارکت کنيد

 :تلفن زير تماس بگيريد  جهت اطالعات با
604 727-8986 

 کميته برگزاري يادمان جانباختگان راه آزادي و سوسياليسم در ونکوور
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