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با شروع فعاليتهاي انـتـخـابـاتـي      
در آمريکا موسـسـه گـالـوپ بـر          
اساس يک نظر پرسي اعالم کرده 

در صــد مــردم          ٤۷اســت کــه       
آمريکا حاضرند در انـتـخـابـات         
ريـــاســـت جـــمـــهـــوري بـــه يـــک           
سوسياليست راي بـدهـنـد. ايـن          

 ٢۹تا    ۱۸رقم براي جوانان بين 
درصد است! از سـوي        ۷۰سال، 

ديگر بـرنـي سـانـدرز کـانـديـداي            
ــود را                   ــه خــ ــرات کــ ــوکــ دمــ
سوسياليـسـت مـيـدانـد بـعـد از              
هيالري کلينتـون در مـقـام دوم          
 کانديداهـاي ريـاسـت جـمـهـوري          

قرار دارد و مـحـبـوبـيـتـش روز               
ــيــشــتــر مــيــشــود. ايــن               بــروز ب
واقعـيـات نشـانـدهـنـده بـه چـپ               
چرخيدن فضاي سياسي آمريـکـا   
در يک مقياس وسيع و بيسابـقـه   

 است.
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در تبليغات و بسـتـر اصـلـي         
سياست در آمريکا سوسياليـسـم   
ــو و جــزو مــحــرمــات                ــاب يــک ت
محسوب مـيـشـود و تـا امـروز              
چنين تصور ميشد که کانديـداي  
رياست جـمـهـوري کـه  خـود را                
سوسياليسـت مـعـرفـي کـنـد بـه              
نوعي خودکشي سـيـاسـي دسـت       
زده است. اما اکنون ورق تمـامـا    
برگشته است. اوجگيـري بـحـران       
اقتصادي و ريزش وال اسـتـريـت        

، شــــــکــــــســــــت        ٢۰۰۸در       
نئوکنسرواتيسم و بـي اعـتـبـاري       
فريدمنيسم و مکتب شيـکـاگـو،    
و شکاف عظيم بين فقر و ثـروت    
که حتي اتاقهاي فـکـر بـوژوازي        
جهاني را به هشدار دهي و چـاره  
جوئي وادار کرده اسـت، بـه يـک          
چپ اجتماعي در جامعه آمريکا 
شکل داده است که با هيـچ دوره    
ديگري قابل مقايسه نيسـت. در     
آمريکاي مـعـاصـر جـنـبـشـهـاي             
اجتماعي چپ و پـيـشـرو نـظـيـر             
جنبـش حـقـوق مـدنـي مـارتـيـن               
لـوتـرکـيـنـگ و يـا هـيـپـيـسـم و                    

جنبش ضد جنگ ويتنام در دهه 
شصت حـرکـتـهـا و اعـتـراضـات            
اجتماعي حول مسائل مشخـص  
بودند. نه خود را سوسـيـالـيـسـت       
مــيــنــامــيــدنــد و نــه ســيــســتــم             
حــــکــــومــــتــــي را بــــچــــالــــش          
مـيـکـشـيـدنـد. فضـاي سـيـاسـي                
امروز جامعه آمـريـکـا مـيـراث          
اين حرکتها نيست، بلکـه ادامـه     
جنبش اشغال و موج اعـتـراضـي    
وســيــع در آمــريــکــا و در اروپــا            
عــلــيــه يــک درصــديــهــاي حــاکــم         
اســت. نــارضــائــي هــا ايــن بــار             

 متوجه کاپيتاليسم است. 
بدنبال جنبش اشغـال فـرانـک      
النتز مشاور اسـتـراتـژيـک حـزب          
جمهوريخواه آمريکا به مقامات 
و سياستمداران اين حزب توصيه 
کرد از کاپيتاليسم دفاع نکـنـنـد    
چــون مــردم کــاپــيــتــالــيــســم را            
غيراخالقي ميدانند! اما مساله  

از قضاوت اخالقي فراتر ميرود.  
مردم از حکومت يک درصـديـهـا    
ناراضي اند. در اوايل سال جاري  
موسسه گالوپ  اعالم کرد که بر 

در صد  ۸۰اساس يک نظر پرسي 

مردم آمريکا نسبت به سـيـسـتـم       
حــکــومــتــي در ايــن کشــور بــي           
اعتماد هسـتـنـد. امـروز نشـانـه            
هاي اين بي اعتمادي را نه تنهـا  
در آمـريـکـا بـلـکـه در يـونـان و                   
انــگــلــيــس و اســپــانــيــا و ديــگــر          
کشورهاي اروپائي نيز مشـاهـده     
ميکنيم. اگر امـثـال سـانـدرز و            
کوربين و سيپـراس مـحـبـوبـيـت         
پيدا کرده و بجلو رانده شـده انـد       
بخاطر شکل گرفتن يـک نـيـروي        
چپ اجتمـاعـي در غـرب اسـت.           
اين نيرو در اولـيـن يـورش خـود           
سياستهاي رياضتکشي را هـدف  
گرفته است اما تنهـا بـا در هـم          
کوبيدن کل نظام سـرمـايـه داري        
ميتوانـد بـه آرمـانـهـاي بـرابـري              
طلبانـه و انسـانـي خـود بـرسـد.               
ساندرزها و  و کوربين ها چـهـره     
هــاي گــذرائــي در ايــن رونــد                 
هستند. موج ضد کاپيتاليستـي   
ــده اســت احــزاب                 ــاز ش ــه آغ ک
کـمــونــيـســت انــقـالبــي بـا پــرچــم           
سوسياليسم مارکس را بـمـيـدان      

 فرا ميخواند.   
 ١٥سپتامبر  ٣۰
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مريم نمازي قرار بود به دعوت جامعه آتئيست هاي دانشگـاه  
warwick            لندن در اين دانشگاه سخنراني کند. بـا لـغـو ايـن

ـيـر     سخنراني توسط اتحاديه دانشجويان اين دانشگاه که تحت تـاث
و جـريـانـات     «چپ عقب مانده و به اصطالح ضد امپرياليست»

اسالمي است، و عکس العمل فوري مريم نمازي در بـالگ و در          
مدياي اجتـمـاعـي، رسـانـه هـاي مـتـعـددي از جـملـه گـارديـن،                          
ـلـگـراف در تـمـاس بـا مـريـم                  اينديپندنت، ديلي ميل، کاونتري ت
ـتـر        نمازي صحبت هاي او را منعکس کردند. در فيس بوک و تـوي

کامنت توسط سکوالرها و چپ اجتماعي به دفاع از مريم  انهزار
ـيـه اتـحـاديـه                ـيـان، عـل و ارزش هاي سکوالر و در دفاع از آزادي ب
دانشجويي اين دانشگاه و جريانات اسالمي نوشته شـد و هـويـت        
ارتجاعي جريانات اسالمي و رهبري عقب مـانـده ايـن اتـحـاديـه             
ـيـمـا      دانشجويي را افشا کرد. سلمان رشدي، ريچارد داوکينز، تسل
نسرين، بريان کوکس و بـن گـلـدکـر از جـملـه افـرادي بـودنـد کـه                       
بالفاصله عليه تصميم اين اتحاديه و در دفاع از سخنـرانـي مـريـم       
ـيـه اي        عکس العمل نشان دادند. پتيشني سازمان داده شد و بيـان
نيز توسط دهها نفر از نويسندگان و فعالين سياسي و سکـوالرهـا   
ـيـر حضـور            عليه تصميم اين اتحاديه دانشجويي منتشر شـد. تـاث

مردم، بويژه در رسانه هاي اجتماعي، چنان قدرتمند بود که ظـرف  
عقب نشيني کـرد،   warwickساعت اتحاديه دانشجويان  ۴۸ 

. رسما از مريم نمازي مـعـذرتـخـواهـي کـرد           تصميم خود را لغو و
رهبري اين اتحاديه دانشجويي بدليل موضعش در هـمـراهـي بـا           
جريانات اسالمي و عليه آزادي بيان، عمـال يـک رسـوايـي بـزرگ            
نصيب خود کرد. رهبري اين اتحاديه دانشـجـويـي نشـان داد کـه             
صالحيت اين مسئوليت را ندارد. سخنراني مـريـم نـمـازي طـبـق            

 تاريخ از قبل اعالم شده در ماه اکتبر انجام خواهد شد. 
به همان اندازه که عکس العمل مردم سريع، وسيع و گسـتـرده   
و تعرضي بود به همان اندازه نيز موفقيت اين حـرکـت در فضـاي          
جامعه انگليس مهم ارزيابي ميشود. قبل از هرچيز اين شکستي 

مرتـجـعـي اسـت کـه دفـاع از                «چپ»براي جريانات اسالمي و 
ـيـت             ـق جريانات اسالمي بخشي از پالتفرم آن است. ايـن يـک مـوف
ـيـان و                  ـيـد و شـرط ب درخشان براي جنبش سکوالر و آزادي بـي ق
ـيـت     موفقيتي براي مريم نمازي چهره شناخته شده و محبوب مـدن
و انسانيت و رهبر جنبش سکوالر و آتئيست در اين کشور اسـت.    
مريم سازمانده يک حرکت وسيع اجتماعي عليه قوانين شريعه در   
انگليس و تحرکات ارتـجـاعـي اسـالمـي در ايـن کشـور، چـهـره                    

شناخـتـه شـده مـدافـع حـقـوق زن و از اعضـاي رهـبـري حـزب                              
ـبـوه کـامـنـت هـاي  مـردم                       کمونيست کارگري ايران اسـت. در ان
ـيـت فـرهـنـگـي و تـوهـم بـه                        درمورد اين مساله رد پايي از نسـب
ـفـاق آمـادگـي و قـدرت                     جريانات اسالمي ديده نميـشـود. ايـن ات
جامعه را در پس زدن اين تفکرات ارتجاعي و ضد مدنيت نشـان    

 داد. 
ـيـگـيـر،                       ـيـت مسـتـمـر، طـوالنـي، پ مريم نمازي بدليل فـعـال
شجاعانه و راديکال عليه جريانات اسالمي و تئوري هـاي دسـت       
ـيـن       راستي و راسيستي به چهره محبوبي در انگليس و در سطـح ب
المللي تبديل شده و جامعه در چنين جـدل هـايـي رهـبـر خـود را               
ـنـد           ـل ميشناسد و او را روي دست بلند ميکند و به حمايت از او ب
ميشود. اين چپ اجتماعي اين کشور است که در کنار مريم قـرار   

 گرفته، از او خط ميگيرد و به دفاع از او برميخيزد. 
نقد مريم نمازي به اسالم سياسي و حاميان آن، نقدي کمونيـسـتـي    
کارگري و بي تخفيف است و جامعه تشنه چنين نقدي است. زنـده   

 باد مريم نمازي!  
 تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۵ سپتامبر  ۲۸ 
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کشمکـش جـمـهـوري اسـالمـي           
ايران و عربستان سعـودي بـا حـادثـه         
کشتار حجاج ايراني در مـکـه شـعلـه       
ورتر شد. شعله ور شدن اخـتـالفـات،       
رقابتها و منافع متضاد اين دو قطب 
اســالم ســيــاســي عــمــال بــخــشــي از          
منازعات آشکـار و نـهـان ويـرانـگـر             
منطقه است. به هر درجه که اوضـاع     
وخيم تر ميشود، دامنه و ابـعـاد ايـن      
تيرگي وسيعتر مي شود. "کليد داران 
کعبه" مداخله، گـردنـکـشـي و سـهـم            
خواهي جمهـوري اسـالمـي را نـمـي            
ـنـد، و جـمـهـوري                 توانند تـحـمـل کـن
اسالمي گسـتـرش دامـنـه و قـدرت            

 سعودي ها را. 
اوضاع بشدت متحـول مـنـطـقـه        

اســالم    ايـدئــولــوژيـک  ايـن دو قـطــب         
سياسي شـيـعـه و سـنـي را هـر روز                 

 بيشتر در مقابل هم قرار ميدهد.
تجار دين در عربستـان سـعـودي      
ـفـت خـيـزتـريـن                نه تنها بر يـکـي از ن
مناطـق جـهـان کـه بـه بـر يـکـي از                     
پرسودترين و بي رقيب ترين دکانهاي 
ديني جـهـان تـکـيـه زده انـد. ارزش                
مالي جلب زاران مکه در چهار فصل 

ـيـارد        ۲ ٣ سال به رقمي معـادل     ـل مـي
دالر و فروش نفت بالغ بر رقم نجومي 

ــگــردد.            ۰۰ ٣  ــارد دالر مــي مــيــلــي
همسويي تاريخي و ديرينه خاندان آل   
سعود بعنوان مالکين بي رقيـب ايـن     
ـيـس    ثروت عظيم با غرب، بويژه انگل
و آمريکا جايگاه ويژه اي به موقعيت 

 جهاني آنها بخشيده است. 
ـتــي آشـکــار عـربســتــان          نـارضــاي
ـقـات لـوزان و رونـد                 سعودي از تـواف
نزديکي جمهوري اسالمي به غـرب،    
ـنـکـه در          بويژه به امريکا، عليرغـم اي
کل جمهوري اسالمي را در موقعيت 
ضعيف تري در مـنـطـقـه قـرار داده              
است امـا سـبـب بـازتـر شـدن دسـت                
جمهوري اسالمي بـراي رفـع مـوانـع           
مالي در تامين هزينه مـداخلـه هـاي      
بــيــشــتــر در مــنــطــقــه خــواهــد شــد.          

کـه عـربسـتـان سـعـودي را              اي شائبه
مداوما در معرض تهديد جدي تـري    

ـتـهـاي آشـکـار و              قرار ميدهد، دخـال
ـتـي               ـي نهان نظامي، سـيـاسـي و امـن
ــان            جــمــهــوري اســالمــي و عــربســت
سعودي در منطقه و رويارويي اين دو 
قطب در بحرين، يمن، سوريه، لبنان، 
عراق و حتي در منازعات فلسـطـيـن    
در کرانه غربي و غزه عمال به جنگـي  
نيابتي در منطـقـه بـدل کـرده اسـت.            
تقويت جريانات شيعي و دامـن زدن      
به نارضايتي آنها در داخل عربسـتـان   
و تقويت جريان سلَفي گـري در ايـران       

 نيز بخشي از اين تنش فراگير است.
تـالف ده کشـور       ئهم پيماني و ا

به رهبري عربسـتـان سـعـودي، بـراي          
دخالت در اوضـاع سـيـاسـي يـمـن و             
سرکوب حوثي ها عمال به ايجاد يک 
قطب سياسي و نظـامـي در مـقـابـل          
گردنکشي هاي جمهوري اسالمـي و    

 انزواي کشنده آن بدل گرديده است. 
اين دو قطب ارتجـاعـي درعـيـن       
حال وجه تشابه زيادي در عملي کردن 
خواستها و منافع خود دارنـد. بسـتـه       
نگهداشتن جامعه، زن ستيزي عميقا 

، سـرکـوب     ايـدئـولـوژيـک    مذهـبـي و       
ـيـن                    ـف عريان و بـي مـحـابـاي مـخـال
ـقـويـت و            سياسي در کنار ايجـاد و ت
ــطــه اتــکــا انــواع ســازمــانــهــاي              نــق
ـيـن              تروريستي اسـالمـي در سـطـح ب
المللي، در کنار تجارت صنعت ديـن  
و تاکيد بر نمانيدگي قطبي از اسـالم      
سياسي با هزينه کـردن هـر جـنـگـي            
عليه طـرف مـقـابـل بـخـش اصـلـي                 

له بحران در خاورميـانـه   ئصورت مس
 اند.
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آنچه در مکه رخ داد و منجر بـه    
کشته و زخمي شدن انبوهي از حجاج 
ـنـکـه          شد، بسرعت و حتي قبـل از اي
ـيـمـه رسـمـي             ـيـق ن يک گزارش و تحق
منتشر شود بـه حـملـه اي وسـيـع از              
ـيـد             ـل جانب جمهوري اسـالمـي بـه "ک

 داران کعبه" بدل گرديد. 
در داخـل، کشـتـه شـدن حـجـاج             
ايراني به سرعت به صحنه رقابتـهـاي   
جناحي کشيده شد. دو جناح اصـلـي      
حکومتي در ايران براي پيشي گرفتن 

از يکديگر، آتش حملـه بـه حـاکـمـان          
ـنـدتـر کـردنـد.           عربستان سعودي را ت
جناح رفسنجاني و روحاني کـه خـود     
را در سياستهاي منطقه اي مـعـتـدل      
تر از خـامـنـه اي نشـان مـيـدادنـد،                  
بسرعتي غيرقابل انتظـار عـربسـتـان       
سعودي را زير آمـاج انـواع حـمـالت         
خود گرفتنـد. روحـانـي در حـرکـتـي              
نمادين سفر خـود در مـقـر سـازمـان            
ـيـمـه تـمـام گـذاشـت تـا بـه                     ملل را ن
اصطالح بـه مـاجـراي کشـتـه شـدن                
حجاج ايراني از نزديک نظارت کـنـد.     
فضاي تبليغاتي کم سابقه اي تـوسـط   
جناح دولت مهنـدسـي و راه انـدازي          

 شد. 
خامنه اي که در ابتدا مـوضـعـي    
ـتـه          ـنـي گـرف ـي نرم تر و تا حدودي بيناب
بود، براي جا نماندن از رقباي داخلي، 
آتش حمله خود را تيـز تـر کـرد و تـا             

 تهديد نظامي پيش رفت. 
سر به نيسـت شـدن مـهـره هـاي            
درشت امنيتي وابسته به خامـنـه اي     
موضوع را پر تنش تـر کـرده اسـت.          
ـيـر سـابـق در           غضنفر رکن آبادي سـف
لبنان و رابط و حافظ اسرار جمهـوري  
ـنـان و عـلـي          اسالمي با حزب اهللا لب

يس دفتر اطالعات ئاصغر فوالدگر ر
راه بردي سپاه پاسداران هر دو از دانـه  
درشتهاي امنيتي جمهوري اسالمـي  
ـنـدپـايـه                     ـل به هـمـراه چـنـديـن افسـر ب
امنيتي ديگر از جمله حسـن دانـش،     

مشغلي، عمار مـيـرانصـاري و         فؤاد
حسن حسني اوضاع را پيچيده تـر از    

 ظاهر آن کرده است.
حــاال مشــخــص شــده کــه رکــن          
آبادي با نام و مشخصات پاسپـورتـي   
ديگري با تيم همراهش در دسـتـوري     
اضطراري عازم اين سفر شـده اسـت.       
او آخرين بار يک روز قبل از حادثه در 
حاليکه پيام خامنه اي را در مـراسـم     
مشهور به عرفه براي حـجـاج ايـرانـي       
قرائت ميـکـرده اسـت، ديـده شـده و              
ويدئوهايش موجود است. ما اسمش 
ــادي ورودي                  ــک از مــب ــچ ي در هــي

 عربستان وجود ندارد.
اگرچه حادثه مرگبـار امسـال از       
نمونه هاي پيشـيـن مشـابـه در سـال            

کـه جـمـهـوري اسـالمـي بـا                 ۹۸۷ ١ 
ت از   ئـ برپايي تظاهـراتـي بـه نـام بـرا           

مشرکين عليه حکـام سـعـودي بـرپـا          
کرد و منجر به حمله پليس عربستـان  

نفر و زخمي شدن  ۰۲ ٤ و کشته شدن 
 ۹۹۰ ١ نفر گرديد و حادثه سال  ٥ ۲۷ 

که بدليل خرابي دستگاههاي تـهـويـه    
نفر جان خود را از دسـت   ۰۰ ١٤ هوا 

دادند، نمونه کـوچـکـتـري بـود، امـا             
دامنه تبليغاتي به مراتب حجيم تر و 
گسترده تـري نسـبـت بـه گـذشـتـه را                
بخود اخـتـصـاص داد. رقـم کشـتـه                 

ـفـر و        ۲۰۰ شدگان تا کنون بيش از  ن
 نفر اعالم شده است. ٤١ ۲ مفقودين 

والن رده   ئـ تقريبـا تـمـامـي مسـ         
باالي حکومتي در باره اين رويداد بـا  
اظهار نظرهاي گوناگون تالش داشته 
اند بر ديگري در حمله بـه سـعـوديـهـا        
پيش بگيرند. اعـالم سـه روز عـزاي             
عمومي براي کشته شدگان تـالـشـي      
براي نشان دادن دخيل بودن جـامـعـه      
در اين امر است. اما ايـن مـوضـوع         
براي بخش وسيـعـي از مـردم ايـران،           
اسباب جوک و طنز و دست انداخـتـن   
مناسک حج و تاکيد بـر مضـر بـودن        
اين مراسم بغايت ارتجاعي و عـقـب       

 مانده مذهبي است.
خالد الجبير وزير امـور خـارجـه        
عــربســتــان بــا پــس زدن تــقــاضــاي            
مالقات محمد جواد ظريف و نـدادن  
ويزاي ورود به وزير ارشاد و تاکيـد بـر     
ـتـي               ـي ورود محرمـانـه عـنـاصـر امـن
جـمــهــوري اســالمــي تــحــت عــنــوان        
حجاج مکه، به تبليـغـات جـمـهـوري        

 اسالمي پاسخ داد.
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اين سـانـحـه عـمـال در امـتـداد                
ـتـي        ـي جنگ و درگيري نظامي و امـن
جمهوري اسالمي بـويـژه در يـمـن و             
ســوريــه خــود بــه صــحــنــه جــنــگ              
تبليغاتي وسيعي بدل گـرديـده اسـت.      
جنگي که ذره اي به منافع مـردم دو      
ـبــاطـي نـدارد. در هـر دو                  کشـور ارت
طرف مـنـاقشـه دو حـکـومـت فـوق              
ارتجاعي و بشدت فاسد، يکي دست 
در دست منافع استراتـژيـک غـرب و        
ــگــري در حســرت                  ــکــا و دي امــري

جايگزيني قدرت در منطقه با قرباني 
کردن منـافـع مـردم کشـور خـود بـا               
سرکوب عـريـان و انـواع فشـارهـاي              

پيش از اينکه در منطقـه   ايدئولوژيک
ـنـد،             ـفـا کـن نقش ارتجاعي خود را اي
جهنمي سوزان براي شهروندان کشـور  
خـود مــهــيــا کــرده اســت. ســرکــوب            
کــوچــکــتــريــن آزاديــهــاي مــدنــي و           
ـيـزي بـي بـديـل و              اجتماعي، زن سـت
فساد حکومتي بي نـظـيـر مـردمـي          
فقير و تحت انقياد قوانين ضد بشري 
مذهبي حاصل هردو حـاکـمـيـت در         

 ايران و عربستان است. 
بي اعتنايي چشمگيـر مـردم بـه        
ـيـغـات      ـل ستوه آمده ايران در مقابل تب
شبانه روزي و اشـک و آه حـکـومـت               
براي رو شدن فعاليتهاي امنيتي اش   
بخوبي نشان ميدهد که جـامـعـه راه        
خود را بدرستي از منافع حکـومـتـي    

 جدا کرده است.
له روز مردم ايران، گرانـي و    ئمس

بيکاري و فقر و سـرکـوب آزاديـهـاي           
ـقـانـي اسـت.                  ابتـدايـي و فضـاي خـف
همانند ميليونها مردم گرسنه و فقيـر  
عربستان که بر کـوهـي از ثـروت بـا             
فالکتي دردناک و در شـرايـطـي قـرون       
وسطايي تحت سـيـطـره حـاکـمـيـن و            

 شاهزادگان سعودي است. 
مبارزه اي بي وقفه عليه ايـن دو      
قطـب ارتـجـاعـي در جـريـان اسـت.                
ـيـه          مبارزات قدرتمند زنان ايـران عـل
قوانين ارتجاعي اسالمي بدون ترديد 
ـتـار       راه را براي ميليونها زني که گـرف
فتواهاي شيوخ و مفتي هـاي تـحـت        
امــر دربــار ســعــودي هســتــنــد، بــاز           
ـيـرحـم      خواهد کرد. رهايي از چنگال ب
زن ستيزي قرون وسطايـي اسـالمـي،      
رها شدن از شر فتـوا و احـکـام ضـد           
بشري، نجات يافتن از دست حاکمين 
فاسد و جبار و خونريز، نقطه اشـتـراک   
ميليونهـا مـردم ايـران و عـربسـتـان               
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 4 ۱۳۹۴مهر  ۱۰ انترناسيونال 

سال قبل در کنگره اول حـزب   ۲۱ 
(  ۱۹۹۴ کمونيست کارگري در سال   

) منصور حکمت از پايان يک  ۱۳۷۳ 
دوره حرف زد. دوره اي کـه هـيـاهـوي          
بورژوازي که پايان تاريخ و کمونيسم و 
هر نوع آزاديخواهي را اعالم کرده بود 
ـه      به آخر ميرسيد. امروز اما ميتوان ب
جرات از شروع يک دوره تازه در جهـان  
صحبت کرد که سوسياليسم سر بلـنـد   
ـه            ميکند و به ميدان ميـايـد. ايـنـرا ن
تنها از استقبال توده اي و وسيع مـردم  
يونان و اسپانيا از آلـتـرنـاتـيـو چـپ و             
استقبـال گـرم جـامـعـه انـگـلـيـس از                  
انتخاب جرمي کوربين و فضايـي کـه     
در اطــراف بــرنــي ســانــدرز کــانــديــد           
ـه             دمکرات در آمريـکـا شـکـل گـرفـت
ميتوان بروشني ديد بلکـه فشـار ايـن        
فضا را در صحبت هاي اوباما و پاپ 
هم ميتوان مشـاهـده کـرد. ايـنـرا از               
اجراي آهـنـگ ايـمـجـيـن جـان لـنـون                
توسط شکيرا در صحن سازمان ملل 
هم، جايي که مرتجع ترين نمايندگـان  
دولــت هــا در دفــاع از مــذهــب و                  
مرزهاي سرمايه داري جمع ميشـونـد   
و ساخت و پـاخـت مـيـکـنـنـد، آنـهـم              
درست بدنبال سخنراني پاپ مـيـتـوان    
بو کشيد. اينـرا از هشـدارهـايـي کـه             
دلســوزان ســرمــايــه داري از خــطــر             
شکاف عميق بين فقر و ثـروت بـيـان        
ميکنند هم ميتوان شاهد بود. اينـهـا    
بروزات يک پـديـده عـظـيـم اسـت کـه              
بسيار ريشه دار است و پايه در بحـران  
ـه تـمـام             سرمايه داري و گـنـديـدگـي ب
معناي آن در دوره حاضر دارد. دريچه  
هاي تازه اي بروي کمونيسم مـارکـس     

 باز ميشود. 
ــحــران                   ــع از ب ــن دوره در واق اي

شـروع     ۲۰۰۸ سرمايه داري از سـال      
ميشود که متعاقب آن شاهد جنـبـش   

ـقـالبـات     ۹۹  درصدي ها در غرب و ان
ـه    و جنبش هاي توده اي در خاور ميـان
و شمال آفريقا بوديم. اما امـروز وارد       
نقطه عطف بسيار مهمـي مـيـشـويـم        
ـفـاوت              که با سال هاي گـذشـتـه يـک ت
ـه                اساسي دارد. ايـن بـار روي آوري ب
سوسياليسم  است، با هـر درکـي کـه          
مردم از آن دارند، که فضـاي جـديـدي      

را ايجاد کرده است. اگر در سـالـهـاي         
ـه                 گذشته نقـد و نـارضـايـتـي مـردم ب
وضــعــيــت مــوجــود و ايــده آلــهــا و              
ـه              آرمانهاي انساني و بـرابـري طـلـبـان
مردم در يک شکل نـاخـودآگـاه و بـي           
آنکه خود را صريحا با کـمـونـيـسـم و          
سوسياليسم تداعي کند اشاعه يافتـه  
بود، امروز اين نقد و نارضايتي مـردم  
ـه               از سرمايه داري و بـي اعـتـمـادي ب
طبقه حاکم و سيستم به طور کلي، بـا    
مارکسيسم و سوسيالـيـسـم عـجـيـن         
شده است. نه کوربين و سـانـدرز و يـا         
ـه         سيپراس سوسياليست هستـنـد و ن
حتي طرفدار اصـالحـات عـمـيـق در            
همين نظام سرمايه داري اما شرايطي 
که مردم به اينها روي آورده اند حاکـي  
از يـک چـرخـش بـزرگ در بـاورهـا و                   
ذهــنــيــت هــاي مــردم اســت. پــايــه              
اجتماعي و جنبشي اين احزاب خيلي 
راديکال تر از خود اين احـزاب اسـت.       
در غياب احزاب کمونيست راديـکـال   
و اجتماعي، مردم احزابي را انتـخـاب   
ميکنند که به تمايالت آنها نزديک تـر  
باشند. سالها اسـت فـريـدمـنـيـسـم و            
نئوکنسرواتيسـم شـکـسـت خـورده و            
ريگانيسم و بوشيسـم و تـاچـريسـم و           
بلريسم به پديده هاي منفوري تـبـديـل    
شده و يـکـه تـازي جـريـانـات دسـت                  
راستي در غرب به پايان خـود رسـيـده      
است. سالها است بورژوازي در بحـران   
دست و پا ميزند و ايدئولوگ هـاي آن    
براي خـروج از بـحـران بـدون راه حـل                  
مانده اند. اعتماد بنفس بورژوازي در    
نتيجه اين وضعيت پايين آمـده و در        
عوض مردم هرچه بيشتر به اعتـراض  
ـه ايـن اوضـاع بــا                     بـرخـاسـتــه انـد و ب

 ۹۹ صراحت نه ميگويـنـد. جـنـبـش           
ـقـالبـات در         درصدي ها در غرب و ان
ـقـا عـکـس                 خاورميانه و شـمـال آفـري
العمل مردم به اين اوضاع بود. امـروز   
اما اين نارضايتي ها بتدريج خـود را    
با سوسياليسم و مـارکسـيـسـم بـيـان           
ـه            ميکند. اين پديده بـويـژه مـربـوط ب
يکي دو سال گذشته است. ديگر ايـن     
کلمات بار منفي چندين دهـه اي کـه       
ـه هـاي           به يمن تبليغات عظـيـم رسـان
بورژوايي بر ذهنيت مردم حـاکـم شـده      
بود را ندارند. اين ذهنيت منفي دارد    
رنگ ميبازد و سوسياليسـم بـعـنـوان       

راه حلي در مقابل رياضت اقتـصـادي   
و پايان دادن به شکاف عظيم طبقاتي 
بـار ديــگـر مـورد تـوجــه مــردم قــرار               
ميگيرد. مخالفين کوربين از راسـت      
تا طيف حاکـم بـر ايـن حـزب سـعـي               
کردند با معرفي کوربين به عنوان يک 
مارکسيست راديکال جلو روي آوري     
به او را بگيرنـد امـا مـحـاسـبـاتشـان            
نــادرســت بــود. هــرچــه بــيــشــتــر بــر              
سوسياليست بـودن و مـارکسـيـسـت          
ـه   بودن او تاکيد کردند مردم بيشتري ب
حمايـت از او بـرخـاسـتـنـد. پـيـروزي                  
کوربيـن در حـزب لـيـبـر شـکـسـتـي                  
ـلـريسـم و جـنـاح                  ـه بـراي ب مفتضحان
تاکنون حاکم اين حزب و بـطـور کـلـي       
احزاب و سياست هاي دسـت راسـتـي      
در اين کشور بود. حمايت اتحاديه هـا  
و بدنه حـزب لـيـبـر و نسـل جـوان از                 
کوربين تمايل مردم به سوسياليسم را 
بوضوح نشان داد. حتي در آمريکا بـا   
فضاي ضد کمونيستي که در چنـديـن   

درصـد     ۶۹ دهه حاکم کـرده بـودنـد،          
ـه  کـه تـوسـط            ۲۹ تا  ۱۸ جوانان  سال

مـورد نـظـرخـواهـي           پموسسه گالـو 
ـه         قرار گرفته اند گفته اند ميـتـوانـنـد ب
 يک کانديد سوسياليست راي بدهند.  

ر اواخر دهه هشـتـاد     که ددوره اي 
و اوايل دهه نود پايان سوسياليـسـم و     
حتي پايان تاريخ را اعـالم کـردنـد و            
سرمستي آن دوره بورژوازي، مـدتـهـا      
است سپري شـده اسـت امـا از بـيـن                
رفتن بار منفي که روي سوسياليسم و 
کمونيسم و مـارکسـيـسـم در اذهـان              
عمـومـي مـردم حـاکـم کـرده بـودنـد                 
ـه زمـان بـيـشـتـري داشـت.                 احتياج ب
مدياي اجتماعي در سالهاي گـذشـتـه    
ـه هـاي حـاکـم را                    که انـحـصـار رسـان
شکست و به توده هـاي وسـيـع مـردم         
امکان عرض اندام داد، اين پروسـه را    

 تسريع کرد. 
به موازات اين تحوالت، سربلـنـد   
کردن داعش در سوريه و عـراق و بـي       
رحمي اسالم سـيـاسـي، مـردم را در             
غرب بدرجاتي بيدار کرد. داعش پلي  
ـه تـنـهـا                   ـه جـنـايـات ن شد که مـردم ب
داعش که به کل جنايـات طـالـبـان و         
جــمــهــوري اســالمــي و کــل اســالم             
ـقـالب     سياسي عميق تر نگاه کنند. ان

در ايران همبستگي عميقي را در  ۸۸ 

ميان افکار عمومي در غـرب بـيـدار        
کرده بود و پديده داعش نقطه عـطـف     
ديگري در شکل گـيـري خـودآگـاهـي          
بيشتر عليه اسالم سياسي بـود. درک       
اين مساله براي مردم در غرب چنـدان  
دشوار نبود که بوش و بلر و امـثـالـهـم     
را در شکل گيري داعش و طالـبـان و     
غيره سهيم بـدانـنـد و بـي اعـتـمـادي              
عميق تري نسبت به دستگاه حاکم در 
کشورهاي غربي و مشخصا آمريـکـا   
و انگليس پيدا کنند. عکس الـعـمـل       
چند ميليوني مردم فرانسه عليه تـرور  
کاريکـاتـوريسـت هـاي چـارلـي ابـدو              
نشــان داد کــه اوضــاع عــوض شــده             
است. در چـنـيـن فضـايـي اسـت کـه                 
موجي از همبستگي عميـق انسـانـي      
در آلمان و کل اروپا با پناهندگاني که 
از جنايات اسالم سياسـي فـرار کـرده        
اند شکل ميگيرد و دولت ها را وادار   
ميکند در سياست هاي خود تجـديـد   

 نظر کنند. 
اگر بـا ريـخـتـن ديـوار بـرلـيـن و                   
فروپـاشـي سـوسـيـالـيـسـم کـاذب در                
شوروي، مارکسيسم و چپ بطور کلي 
در انزوا قـرار گـرفـتـه و هـمـراه بـا آن                    
تحزب نيز زير سوال رفته بـود، امـروز     
ـه ايـم        بار ديگر در شرايطي قرار گـرفـت
که سوسياليسم و مارکسيسم از انـزوا  
ـه احـزاب          بيرون ميايد و شکل دادن ب
ـه                    چپ و کـمـونـيـسـت و روي آوري ب
احزاب چپ موجود شـروع مـيـشـود.         
اين دريچه تازه اي است که در مقـابـل   
چپ و کـمـونـيـسـم در ايـن دوره قـرار                

 گرفته است.  
روشن است کـه هـنـوز در شـروع           
اين دوره جديد قرار داريم، دوره اي کـه    
بيانگر تحولي عظيم و تاريخـي بـراي     
بشريت امروز است. تا اينجا ميـتـوان    
ـه بـراي فـعـالـيـت            گفت که تنها زمين
چپ جامعه و بطور مشخـص احـزاب     
و جريانات کمونيست مساعدتر شـده  
است. هنوز تا زماني که چپ واقعـي،   
ـه         سوسياليسم و کمونيسم کـارگـري ب
نيرويي در صحنه سياسـت در غـرب       
تبديل شود و روي پاي خـود بـايسـتـد       
فاصله داريم. اما شکل گيري احـزاب     
کمونيست و اجتماعي خودبـخـود در     
نتيجه تحوالت صورت نميگيرد. اين  
عنصـر آگـاه اسـت کـه بـايـد چـنـيـن                    

احزابي را شـکـل بـدهـد. مـحـافـل و               
شبکه هاي مختلف مبارزاتي کـه در    
ـه عـلـيـه           زمينه هاي مختلف از جـمل
اسالم سياسي و يا در دفاع از حـقـوق     
ـه             پناهنده و عليه راسيسـم و يـا عـلـي
ـه انـد           رياضت اقتصادي شکـل گـرفـت
تمايالت سوسياليـسـتـي قـوي دارنـد          
اما اين هنوز يک تـمـايـل اسـت و بـا              
آگاهي بر مباني کمونيسم اجتمـاعـي   
مــارکــس تــفــاوت زيــادي دارد ولــي          
ــي            ــتـ ــسـ ــيـ ــالـ ــيـ ــوسـ ــان سـ ــمـ ــتـ گـــفـ
ومارکسيستي اينجا و آنجا در ابـعـاد   
قابل تـوجـهـي شـکـل گـرفـتـه اسـت.                
احزابي مثل حزب کمونيست کارگري 
که در دو دهه گذشته داراي سياست و 
عملکرد منسـجـمـي بـوده انـد، دوره            
ـلـف        هاي مختلف و پديده هاي مـخـت
در اين دو دهه را بـخـوبـي تشـخـيـص         
داده و تحليل کرده اند، مـيـتـوانـنـد و          
بايد نقش مهمي در تـعـمـيـق فضـاي          
قطبي کنوني و تمايل به سوسياليسـم  
و ارتقاي آن به کمونـيـسـم کـارگـري و          
ـه سـازمـانـهـا و احـزاب                شکل دادن ب
ـفـا              مبتني بر کمـونـيـسـم کـارگـري اي

 کنند. 
در خاورميانه و شمال آفريقـا نـيـز      
فضــا هــرچــه بــيــشــتــر دارد قــطــبــي            
ميشود. در مقـابـل اسـالم سـيـاسـي            
جنبش سکوالر سر بلند کرده اسـت و    
اسالم سياسـي ضـربـات سـنـگـيـنـي             
خــورده اســت. بــويــژه در ايــران چــپ              
اجتماعي در چنين شرايطي و با تاثير 
گــرفــتــن از عــطــف تــوجــه مــردم بــه            
سوسياليسم در غرب، اين زمـيـنـه را      
دارد که در مقياسي وسيع و تـوده اي      
به سوسياليسم و کمونيـسـم کـارگـري       
روي بياورد. نقشه هاي جديدي مقابل  
حزب کمونيست کارگري و فـعـالـيـن         
حزب در داخل و خارج قرار ميـگـيـرد    
که ابزارها و اشکال فعاليت متناسـب  
با اين دوره را طلـب مـيـکـنـد. حـزب            
کمونيست کارگري بايد سريعا خود را 
براي ايفاي نقـش در ايـن دوره آمـاده            

 کند. *
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اوباما در سخنراني در اجالس سازمان ملل  اعـالم    
کرد اياالت متحده آماده همکاري با روسيه و ايـران    
براي "پيدا کـردن مـکـانـيـسـمـي بـه مـنـظـور آغـاز                        

 احتمالي روند انتقالي" در سوريه است!  
اين از شعبده بازيهاي سنتي سياست بين المـلـل   
است که دولتهائي با بيشترين سهم در شـکـل دادن         
به يک فاجعه در نقش راه حل ظاهر بشوند! امـا ايـن      
شعبده بازي امروز در افکار عمومي مردم در غـرب  

 و در شرق خريداري ندارد.
دولتهاي آمريکا و روسـيـه و ايـران سـه عـامـل                 
اساسي در ايجاد وضعيت فاجعه بار امـروز سـوريـه        
بوده اند. ظهور و قدرتگـيـري داعـش خـود نـتـيـجـه                
مستقيم تهاجم نـظـامـي بـه عـراق و سـيـاسـتـهـاي                     
ميليتاريستي آمريکا در منطقه است و دولت بشار 
اسد که امروز به بهانه مقابله با داعش وجـود خـود       
را توجيه ميکند اساسا با کمکها و حمايت سياسـي  
و مالي و نظامي روسيه و جمهوري اسالمي سر کار 
مانده است. روشن است که هر نوع مذاکره و تـوافـق     
بر سر بحران سوريه بين دولتهائي کـه خـود عـامـل           
مستقيم ايجاد ايـن بـحـران بـوده انـد نـه تـنـهـا راه                        
بجائي نخواهد برد بلکه تنـهـا مـيـتـوانـد بـر ابـعـاد                

 فاجعه اضافه کند.

راه حل و حتي تخفيف فاجعه سـوريـه از کـانـال           
دولتها و سازمان ملل و ديپـلـمـاسـي بـيـن دولـتـهـا              
نميگذرد. کليد حل مساله نهايتا رشـد حـرکـتـهـاي           
اعتراضي مردم از نوع جنبش سکوالريستـي جـاري     
در عراق و لبنان و تونس و کردستان سوريه و ترکيـه  
و ايران و جلب حمايت بين المـلـلـي از ايـن جـنـبـش              

 است.  
امروز جنبش وسيع حمايت از پـنـاهـنـدگـان در            
غرب دولتهـاي اروپـائـي را نـاگـزيـر کـرده اسـت از                     
سياستهاي سنتي ضد پناهندگي خود عقب نشينـي  
کنند. از سوي ديگر موج پناهجويان و آوارگـان کـه      
بخش عمده آنها از سوريه هستند مساله  سـوريـه و     
جنايات رژيم اسد و حاميان او را بـه مـرکـز تـوجـه                

رانـده اسـت. بـر         افکار عمومي و رسانه هاي غربـي    
اين زمينه ميتوان و بايد به يک جنبـش جـهـانـي در         
حمايت از جنبش سـکـوالريسـتـي در خـاورمـيـانـه،               
عليه دولتها و نيروهاي اسالمي در منطقه و عـلـيـه      
سياستهاي ارتجاعي دولت روسيه و دولتهاي غربـي  
که در ايجاد اين شرايط مستقيما نقش داشتـه انـد،     
دامن زد. اين اولين گام در حـل واقـعـي و انسـانـي               

 مساله سوريه و کل خاورميانه است.
 ١٥سپتامبر  ٣۰

اهـداف  »گروه هاي تروريستي،   " 
را زيـر پـا مـي           «توسعه پـايـدار  

گذارند و تداوم اين وضـعـيـت بـه       
فقر و تخـريـب بـيـشـتـر مـحـيـط              
زيست مي انجامد. تـروريسـم و        
خشونت، ضمن خسـارت آشـکـار      
به محيط زيست، توسعه پـايـدار   
را از دستور کار کشورهـا خـارج     
کرده و منابع کشورها را صـرف      

 ".مبارزه با نا امني مي کند
 روحاني در اجالس سازمان ملل

 
ــوري اســالمــي خــود            ــه ــم ج
ــاي             ــهـ ــروهـ ــن گـ ــه ايـ ــتـ ــردسـ سـ
تروريستي اسـت. کـارنـامـه ايـن           
حـــکـــومـــت مـــمـــلـــو اســـت از             
"تروريسم و خشونت" نه فقـط در      
سوريه و يمن و عـراق بـلـکـه در             
خود ايران و عـلـيـه مـردم ايـران.          
اين رژيم کشتار جـمـعـي شـريـف        
ترين انسانها و رکورد دار اعـدام    
در دنيا است، حکومتي است که 
بـه "جـرم" آزاد انــديشـي و عــدم                
تمکين به قوانين و مـقـدسـات و      
اخــالقــيــات عــتــيــقــه اســالمــي          
سنگسار ميکند و شالق ميـزنـد   
و بــزنــدان مــيــانــدازد و بــر دار              
مــيــکــشــد.  ظــاهــرا روحــانــي و           

حکومت متبوعه اش اميدوارنـد  
که بعد از توافق بـا غـرب کسـي        
جناياتشان را بروي خود نيـاورد.  
گمان ميکنند که ميتواننـد  در      
اجالسهاي بين المـلـلـي لـبـخـنـد          

جهان عليـه خشـونـت      بزنند و از " 
و افراطي گري" سخن بگويـنـد و      
همچنـان در جـامـعـه ايـران، در              
کارخانه ها و مدارس و خيابانها 
و در زنـــدانـــهـــا و شـــکـــنـــجـــه             
گاههايشان، بيشترين خشونتـهـا   
را عــلــيــه آزاده تــريــن انســانــهــا           
اعـمــال کـنــنــد. امــا ايـن خــيــال             
خـــامـــي اســـت. مـــردم اجـــازه             
نخواهند داد! اين عوامفريبـي و     
ظاهرسازي نخ نما شـده مـمـکـن         
است در نزد دولـتـهـاي غـربـي و            
نــهــادهــاي حــقــوق بشــريشــان             
خريداري داشته بـاشـد امـا تـوده         
مردم ايران اين  بازي مسخـره را    
بر سر حکومت خـراب خـواهـنـد         
کرد. خشونت و توحش اسـالمـي     
در ايــران و در مــنــطــقــه نــه در               
داالنـــهـــاي ســـازمـــان مـــلـــل و           
کريدورهاي حکومتي، بلـکـه در     
خـيــابـانــهــاي تــهـران و بـغــداد و             
بيروت تعييـن تـکـلـيـف خـواهـد            

 شد.   
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به دليل رکود بازار  ارزان شدن هيچ توجيه عـلـمـي      " 
ندارد. بازار و مصرف کنندگان بدانند که هيچ چـيـز    
ارزان نــمــي شــود. مــبــادــلــه کــنــنــدگــان تــجــاري و                

هاي اقتصادي بدانند که ما شاهد هيچ تغيـيـر    بنگاه
قيمتي نخواهيم بـود مـگـرايـنـکـه افـزايـش قـيـمـت                  

 ".داشته باشيم
 رئيس کميسيون اقتصادي مجلس    

 
اين پاسخ به مـردمـي اسـت کـه بـعـد از تـوافـق                   
هسته اي انتظار داشتند تورم و گراني کاهـش پـيـدا      
کند. ايشان همچـنـيـن تـاکـيـد کـرده اسـت کـه "در                      
شرايط رکودي هستيم  و ...  در اين شرايط اشتغال    

 کاهش و بيکاري افزايش مي يابد." 
اين اظهـارات نشـانـدهـنـده نـگـرانـي مـقـامـات                  
حکومتي از توقع عمومي مردم به بهتر شدن وضـع    
بعد از توافق هسته اي است. تا ديروز تحريم ها يـک   
دليل وضـعـيـت نـابسـامـان اقـتـصـادي و گـرانـي و                      
بيکاري شمرده ميشد و امروز رکود را عـامـل ايـن          

مصائب ميدانند. به مردم يـادآوري مـيـکـنـنـد کـه               
نگراني و بيکاري ناشي از رکود است و در شـرايـط       
رکود ارزان شدن هيچ  تـوجـيـه عـلـمـي نـدارد! امـا                  
برطرف شدن رکـود هـم دردي از مـردم دوا نـخـواد                  
کرد. آنچه هـيـچ "تـوجـيـه عـلـمـي" نـدارد ارزانـي و                        
اشتغال و ايجاد شرايط حتي يک رفـاه نسـبـي بـراي           
تــوده کــارگــران و مــردم زحــمــتــکــش در ســيــســتــم                
اقتصادي فاسد و مافيائي جمهوري اسالمي اسـت.    
در اقتصادي که  فعال مايشائي باندهاي حکومتـي  
و سپاه و بسيج همه چيز را تعيين ميـکـنـد و بـطـور          
متوسط  روزي يک ميليارد دالر در جيبهاي گشـاد    
آيـت اهللا هــا و آقــازاده هـا و پـادوهــايشــان غــيــب                     
ميشود نه رفع تحريمها دواي درد مردم اسـت و نـه         
روابط حسنه اقتصادي بـا غـرب و جـذب سـرمـايـه               
هاي خارجي. براي حل مساله بيکاري و گراني بايـد   

 اين سيستم اقتصاد مافيائي را ريشه کن کرد. 
 ١٥سپتامبر  ٣۰
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 است. 
ـيـغـات زهـرآمـيـز          هر درجه از تبل
ـيـن،                 شيعه گـري و سـنـي گـري طـرف
مستقيما منافع و اشتراکات عـمـيـق    
مردم ايران و عربستان را هـدف قـرار       

 داده است.
بدون اين قطب هاي ارتجـاعـي و     
مهندسين سازمانـهـاي تـروريسـتـي،        
بدون حکومت هاي اسـالمـي چـه از          
نــوع جــمــهــوري اســالمــي و يــا                   
ـبـل از هـر چـيـز مـردم                  سعوديش، ق
مصيبت ديده سوريه، يمن، بـحـريـن،      
ـفـسـي بـه راحـتـي              ايران و عربستان ن
خواهند کشيد. بستـه شـدن تـجـارت          

دين و دم و دستگاه تحميق مذهـبـي،   
آرزوي ميليونها مردم قرباني مـنـافـع    
دکان مذهب است. بدون اين دوقطـب   
جنايتکار جـهـان آسـوده تـر زنـدگـي               

 خواهد کرد.
در پس همه جار و جـنـجـالـهـاي          
تبليغي طرفين، مـردمـي در هـر دو          
ــعــت در                   ـنــف ــدون ذره اي مـ ســو، ب
ـلـي،      تصميمات حاکميت هاي تحـمـي
بدون ذره اي اشتراک منافع، خـواهـان     
ـنـد.        برچيدن اين بساط وحشـت هسـت
يــک نــقــطــه مشــتــرک ذاتــي هــر دو              
حکومت، تنفر عميق مردم از وجـود    

 منحوس آنهاست. 

 ��Eر� ا��H�  و 	د� ه�N� ?2�;
 
۳ از صفحه    
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در ايـران درگـيـري و           سيامک بهاري: 
ضديت با مذهب و آتئيسم تاريـخ پـر     
فراز و نشيبي دارد. قبل از وارد شـدن  
به ايران معاصر و تحرک ضد مذهبي 
وسيع در ميان مردم بهتـر اسـت يـک        
مرور کوتاه تاريخي به ايـن مـوضـوع      
داشته باشيم. کشاکش عليه مـذهـب    
ـبـش مشـروطـه             بويژه در آستانه  جـن
چگونه بود؟ افـراد شـاخـص در ايـن             
ــد و چــه                  ــي بــودن مــورد چــه کســان

 ميگفتند؟
در ايران مثل همه  محسن ابراهيمي: 

ـتـه    دنيا، برخورد با مذهب سازمانياف
و مذهب به طور کلي طيف وسيـعـي   
از تـحـرک فـکـري و سـيـاسـي را در                  
برميگيرد. تالش براي اصـالح خـود       
مـذهــب، انــطـبــاق دادن مـذهــب بــا            
ــاعــي و                 ــم ـت ــد اجـ ــازهــاي جــدي نــي
اقتصادي، تحرک سکـوالريسـتـي بـه       
معناي جدايي "دين از دولت"، نقـد و      
طــنــز خــرافــات مــذهــبــي و دســت            
انداختن روحانيت، آته ئيسم به مثابـه  
ـقـاد بـه وجـود          خداناباوري و عدم اعت
ـيـسـم يـعـنـي           ـئ خالق و باالخره آنتي ت
مخالفت و مبارزه فعال با خـدابـاوري   
و خدازدايي از زنـدگـي فـکـري بشـر              
وجوه مختلفي از درگيري با مـذهـب     
هستند که در نيمه دوم قـرن نـوزده و         
در آستانه انقـالب مشـروطـه تـحـرک          

 گسترده اي پيدا کرده بود.  
چند شاخص مشتـرک در مـيـان        
شناخته شده ترين شخصيتـهـاي ايـن      
دوره کــه بـه "روشــنــگـران" پــيــش از                
انقـالب مشـروطـه مشـهـورنـد و بـه                
نــحــوي بــا مــذهــب درگــيــري دارنــد          

 برجسته است: 
ــب                ــذهـ ــت و مـ ــانـــيـ ــا روحـ بـ
ـتـه مشـکـل دارنـد و در                 ـيـاف سازمان
مقابلشان موضع انتقادي و اصالحي 
دارنـد امـا در عـيــن حــال در قــبــال                
مساله خدا و قران و پيـامـبـر بشـدت       
مـحــافــظــه کــار هســتــنــد. خــرافــات          
مذهبي را به نقد و طنـز مـيـکـشـنـد         
ولي فکر ميکنند حرمت خدا و خالق 
و پيامبران و امـامـان را بـايـد نـگـه               

داشت. فکر ميکنند بـايـد اسـالم را           
اصالح کرد و با شرايط جديد منطبق 
کــرد چــون بــه شــکــل کــنــونــي اش              
ـتـصـادي و               ـيـازهـاي اق نميتواند بـه ن
اجتماعي اين عصر پاسخگو بـاشـد.   
بخشا از لحـاظ سـيـاسـي بـه اتـحـاد              
ـقـدنـد و تصـور                "علما و عقال" مـعـت
ميکنند قرار اسـت عـلـمـا اسـالم را            
نجات دهند و وعقال هم مملکت را؛   
قرار است علما بـه مـعـنـويـت مـردم           
ـيـازهـاي        جواب دهند و عقال هم بـه ن
ـتـان هـر       اقتصادي و اجتماعي و نهاي
دو به "ترقي و تمدن" مملکـت کـمـک        
ـبـش              کنند! تصوري که بـعـدا در جـن
مشــروطــه بــه ســازش ســيــاســي بــا           
روحانيت مـنـجـر شـد. سـازشـي کـه               
بنابرآن تصويب قوانين منوط شد بـه    
انــطــبــاقشــان بــر مــبــانــي شــريــعــت          
اسالمي با تاييد پنج مجـتـهـد طـراز       

 اول.  
ادبــــيــــات "روشــــنــــگــــران" و            
ـبـان" سـرشـنـاس ايـن دوره                "تجددطل
ـبـوف، مـيـرزا             مثل عبدالرحـيـم طـال
ملکم خـان و حـتـي مـيـرزا آقـاخـان                
کرماني که راديکالتر از بقيـه هسـت     
سرشار از آوانس دادن بـه مـذهـب در        
ـقـد و             ـيـون و ن عين درگيري با روحـان
حتي مقـابلـه بـا خـرافـات مـذهـبـي               
ـتـحـعـلـي                     است. در مـيـان مـيـرزا ف
ـنـي اسـت کـه الزم             ـث آخوندزاده مست
است جداگانه در مـوردش صـحـبـت         

 کرد. 
عبدالرحيم طالبوف قانون را بـه      
ـقـسـيـم مـيـکـنـد.              مادي و معنوي ت
قــانــون را مــکــمــل شــرع مــيــدانــد.           
پيامبران را واضع قوانين مربـوط بـه     
روح و معنويات و عقال و حـکـمـاي        
ـيـن مـادي                 يک مـلـت را واضـع قـوان
اعالم ميکند.  از نظر او غير از کالم  
خدا که گويامثل خود خدا قديم است 
ـيـر        بقيه احکام دين را ميتوان با تـغـي

 زمان تغيير داد. 
ميرزا ملکم خان يک شخـصـيـت    
ديگر برجسته تجدد طلب اين عصـر    
است که  که به قول خودش ميخواهد 

"عقل سياست مـغـرب" را بـا "خـرد                
ديانت مشرق" در هـم مـي آمـيـزد.              
محافظه کاري اش در قبال دين را از   
يکطـرف بـا عـقـب مـانـدگـي مـردم                 
توضيح ميدهد: "فکر ترقي مادي را     
در لــفــاف ديــن عــرضــه داشــتــم تــا             
هموطنان آن معاني را نيک دريابند."  
او  براي پيشبرد عقايـدش بـه قـدرت        
علماي اسالم متوسل ميشود با ايـن    
توضيح که: "در اين ملک بدون قدرت   
اسالم، يعني بـدون ريـاسـت عـلـمـاي           
اسالم هيچ کار بـا مـعـنـي هـرگـز از             

 پيش نخواهد رفت". 
ميرزا آقـاخـان کـرمـانـي کـه در             
ميان اين طيف راديکالتر از ديـگـران   
است  مـيـان ديـن و تـمـدن تضـادي               
ـنـد امـا در عـيـن حـال تـمـام                      ـي نميب
مذاهب را محصول شرايط تـاريـخـي    
ميداند و قابل تغيير و نفـي. ديـن را        
محصول تـرس و جـهـل مـيـدانـد و                 
اميدوار است رشد دانش بـه کـاهـش        
اعتقادات مذهبي منـجـر شـود. در         
مورد خدا ميگويد: "خدايي مردم را     
نيافريده بلکـه ايـن مـردم خـدايـي را              
آفريده اند. يعني خيالي تراشيده اند."   
يک دليل مهم پيشرفـت غـرب را در         

مسيـحـيـان انـجـيـل         اين ميداند که: "
سر و ته را بوسيدند و بـر     ساختگي بي

طاق کليسا نهادند و به دنياي علـم و    
هنر قدم گذاردند وگرنه امروز گداتر و 
 فقيرتر و جاهلتر از آنها کسي نبود." 

ميرزاآقاخان کرمانـي هـم مـثـل         
ـبـال      ملکم خان محافظه کاريش در ق
ـتـن از                مذهب و نياز بـه  کـمـک گـرف
علما را به سطح دانش مـردم نسـبـت      
ـيـون را "يـک                 ميدهد، اگـرچـه روحـان
مشــت مــالي احــمــق و بــيــشــعــور"           
خطاب ميکند اما تصور ميکند کـه  
"چون هنوز درمردم ايران فيالـسـوفـي     
ـيـن و            قوت ندارد و همه مسـتـضـعـف
ـفـه          محتاج فناتيزم هستند ...از طـاي
ــم زنــده مــاليــان تــا يــک درجــه                  نــي
ـبـي احـتـمـال           محدودي معاونت بـطـل
دارد زودتر مقصود انجام گـيـرد." او         
ـيـه روشـنـگــران                    ـق ـتـه مـثــل ب ـب هـم ال

ـقـاد            ـت شناخته شده از نيـش گـزنـده ان
ميرزا فتحعلـي آخـونـدزاده در امـان           
ـيـاد و                  ـن نمي ماند کـه کـل ديـن را ب

 اساس فساد اخالق انساني ميداند.
مي بنيم کـه بـخـش مـهـمـي از             
تجددطلبان آستانه انقالب مشـروطـه   
که در ادبيات مـورخـيـن "روشـنـگـر"          
ـقـد               ـقـطـه نـظـر ن خطاب ميشوند از ن
راديکال مذهب از کمبودهـاي جـدي     
رنج ميبرند. الزم اسـت در فـرصـتـي          
ديگر درباره مـبـانـي  اجـتـمـاعـي و              
 طبقاتي اين کمبودها صحبت کرد. 

 
ـتـحـعـلـي             سيامک بـهـاري:      مـيـرزا ف

آخوندزاده  کي بود؟ فرقش بـا ديـگـر      
شخصيتهاي منتقد مذهب هـم دوره    
اش چيست؟ جايگاهش در تاريخ آته 

 ئيسم در ايران چيست؟ 
آخوندزاده يک نقاد   محسن ابراهيمي: 

آشتي ناپذير عليه مذهب بود. خدا و    
پيغمبر و قران و امام و امام جمعـه و    
ـقـد            آخوند و خرافات را بـي مـحـابـا ن
ميکرد و به ريشخند ميگيرفت و بـه    
هيچ جلوه اي از مذهب رحم نميکرد. 
ـلـکـه يـک            او نه تنها يک آته ئيـسـت ب

 آنتي ته ئيست تمام عيار بود. 
 

آخوندزاده هم مـثـل روشـنـگـران          
ـيـه        پيش از انقالب فرانسه يکجـا عـل
ـقـه  و مـذهـب اسـت.                سلطنت مطـل
جفتي که در کنار هم و باهم جـامـعـه    
را بــه اســارت کشــيــده بــودنــد. آتــه              
ئــيــســمــش نــه صــرفــا يــک حــرکــت            
ـيـه        روشنگرانه عليه مذهب بلکـه عـل
ـتـي هـم هسـت. در                  استبداد سـلـطـن
عرصه سياست اصالحات از بـاال را      
ـقـالب             ممکن نميداند. از نـظـر او  ان
توده مردم و به قـول خـودش "عـامـه          
ملت" راه حل اسـت. اگـر چـه هـدف               
سياسي اش از چنين انقالبي فراتر از   
چهارچوب مشروط کردن سلطنت بـر  

 قانون نبود. 
در ادبــيــات مــحــقــقــيــن عصــر         
ـيـسـم او اشـاره            مشروطه به پـروتسـان
ــا او بـــرخـــالف                    ـيـــشـــود. امـ مــ

پروتستانيسم لوتري قرن شانـزده ابـدا     
خواهان اصالح مذهب نيست.  قصد 
ندارد  واسطه ميان مومن و خدايـش  
را کنار بزند و بشر را مستقيما بـدون    
پيامبر و امام به خدا وصل کند بلکـه  
ميخواهد خود خـدا را بـرانـدازد. در           
ــانــيــســم خــودش           تــعــريــف پــروتســت
ميگويد که انسان بايد خود را تمامـا  
و يکسره از قيد "حقوق اهللا" رها کنـد    
و فقط به "حقوق خلق" پاي بند باشـد.   
نه تنها ميخـواهـد دسـت مـذهـب و            
روحانيت را از امور حکـومـت قـطـع       
کند بلکه مـيـخـواهـد مـذهـب را از             
قلمرو زندگي مردم تماما بزدايـد. بـه      
دفاع از عقل بشر در مـقـابـل ديـن و         
سنـت بـرمـي خـيـزد. ديـن اسـالم و                   
فناتيزمش را سد راه "سيويليزاسيون"  
ميداند. و براي "هدم اساس اين ديـن      
و رفع فناتيزمش" مبارزه ميکند. بـه    
خالق و خدا اعتقادي ندارد. جـهـان و      
کائنات را هم خالـق و هـم مـخـلـوق            

 ميشناسد.  
ـيـسـت                 ـتـي تـه ئ به مثابه يـک آن
سرسخت، در مسير حمله بـه بـارگـاه        
خدا به کتاب و پيامبران و امامان او   
هم رحمي نميکند. همـه جـلـوه هـاي          
مــذهــب را بــه نــقــد و طــنــز گــزنــده               
ميکشد. به قساوت و بيعدالتي خـدا    
در جـهـنـم اعـتـراض مـيـکـنـد. پـل                    
صراط از موباريکتر و از شـمـشـيـر           
ـنـده تـر را                   برنده تر و از آتـش سـوزان
اســتــهــزا مــيــکــنــد. خــدا را کــه در              
جــهــنــمــش از مــکــررا زنــده کــردن             
گــنــاهــکــاران و ســوزانــدنشــان لــذت        
مــيــبــرد "مــيــر غضــب و جــالد و                
قصاب" خطاب مـيـکـنـد. فـراخـوان             
ميدهد که از چنين خداي سنـگـدل و     
بيرحم، خدايي که از عدالت و انصاف 
بويي نبرده اسـت و يـک "ديسـپـوت"            

 است بايد دوري کرد. 
ـبـاره اي" مـعـرفـي                محمد را "زن
ميکند که  طبق اعتقاد خود فقـهـاي   
سني و شيعه "چون چشمـش بـر زنـي         
افتد و به او ميـل کـنـد طـالق او بـر              
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 7 ۶۲۸شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

اخيرا جـزوه اي بـه نـام             انترناسيونال: 
"چگونه با حزب کمونيست کـارگـري      
ـتـشـر شـده               ـيـم" مـن ايران فعاليت کـن
است. ضرورت انتشار اين جـزوه چـه        
بوده است و بر چه مباني اي اسـتـوار       

 است؟
بحث اين جزوه بـر سـر        شهال دانشفر: 

سازماندهي تشکيالتي کمونيـسـتـي    
در شرايط کامال نوين عصر حـاضـر     
است. به اين معنا  بحث جديد اسـت     
و دريــچــه بــزرگــي بــر روي کــار                    
سازماندهي حزب در بعدي گسـتـرده     
و بر بستـر جـنـش هـاي اجـتـمـاعـي               
موجود بـاز مـيـکـنـد. و ايـن خـود                    
ضرورت انتشار چنين جزوه اي را در     

 دستور فوري حزب قرار داد. 
اين جزوه بر اساس سند "مـبـانـي     
ـنـوم           ـل سازماندهي حزبي" مصـوب پ

حزب تهيه شده است و قدمي در  ٤٣ 
جهت باز کردن آن مباحث و گامهاي 
ــلــي در راســتـاي اجــرايـي کــردن             عـم

 آنهاست. 
مباني سازماندهي حزبي بحثـي  
اســت در ادامــه مــبــاحــت حــزب و             
جامعه و حزب و قـدرت سـيـاسـي و           
استنتاجهاي عملي از آنها، منتها در 
متن اوضاع امروز جهاني که مـحـور   
ــود               ــدهــي خ ــازمــان ــي اش س اصــل
تشکيالت حزب اسـت. بـه عـبـارت            
روشنتر در ايـن جـزوه بـحـث بـر سـر                 
اينست که در دنياي امروز، با وجـود    
مدياي اجتماعي و جامعه اي که پـر    
از اعتراض و مبارزه اسـت، چـگـونـه       
ـيـسـتـي        ميتوان يک تشکيالت کـمـون

 دخالتگر و پر نفوذ سازمان داد. 
بــطــور مــثــال جــامــعــه درگــيــر          
مبارزات و اعتـراضـاتـي اسـت، يـک          
عرصه دائمي اين اعتراضات جنبش 
ــش هــاي                 ــري اســت و جــنــب کــارگ
اعتراضي اجتماعي هر روز بيشتر از 
طريق مدياي اجتماعي سازمان پيـدا  
ـنـد. در عـيـن             ميکنند و جلو مي آي
ـقـالبـات مصـر و                  حال مـا تـجـربـه ان
تـونــس را داريــم. در ايــن کشــورهــا             
جنبش هاي مبارزاتي مردم به کمـک  
مدياي اجتماعي جلو آمدند، انقالب 

کردند و توانستند ديکـتـاتـوري هـاي       
ـنـد، امـا ايـن                حاکم را سـرنـگـون کـن
انقالبات بـه اهـدافشـان نـرسـيـدنـد و              
مثال در مصر ارتش  قدرت را گرفت 
و بعد هم سرکوب جامعه شروع شـد.  
اين تجربيات نشـان مـيـدهـد کـه در            
سازماندهي حزبي، بحـث صـرفـا بـر         
سر دخالت در جنبش هاي اجتماعـي  
و فرضا کسب هژموني بر اين جنبش 
ها نيست، و يـا بـحـث مـحـدود بـه                 
بکارگيري مدياي اجتماعي به عنوان 
ابزاري مهم براي سازمانيابي جنبـش  
ـلـکـه بـحـث            هاي اجتماعي نيست، ب
فراتر از اينها و امري سياسـي اسـت.     
بحث بر سرساختن خود حـزب در دل      
اين جنبش ها و در دل همان شـبـکـه      
هاي وسيع اجـتـمـاعـي اسـت کـه در             
مدياي اجتماعي شکل مـيـگـيـرنـد.        
ــراتــژي                 بــحــث بــر ســر خــط و اســت
دخالتگري کمونيستي در اين جنبش 
هــاســت. جــزوه چــگــونــه بــا حــزب               
ـيـت             کمونيست کـارگـري ايـران فـعـال
ـيـشـبـرد           کنيم، پالتفرم عملي بـراي پ
اين امر است. انتظار ما اينسـت کـه      
فعالين کمونيست که امروز خـود در    
صف جلوي مبارزات اجتماعي قـرار  
دارند و اکتيويست هاي اين شکل از   
مبارزه هستنـد، بـه جـلـو بـردن ايـن               
بحث و گامهاي عملي آن ما را کمک 

 دهند. 
بحث مفصل تر بر سر اين مباني 
در متن پياده شده سخنـرانـي حـمـيـد        
تقوايي در سمينار سازمانده حزبي در 

که در انتـرنـاسـيـونـال       ٤٣ جوار پلنوم 
به چاپ رسيده،   ٦١٢ ضميمه شماره 

نوشـتـه شـده اسـت. بـراي بـاز شـدن                   
ـنـدگـان ايـن            بيشتر موضوع بـه خـوان
ـيـم کـه بـه آن                   نشريه توصيـه مـيـکـن

 نوشته رجوع کنند. 
 

ـيـجـه               انترناسيونال:  ـت آيـا ايـن جـزوه ن
ـيـرات و تـحـوالت در سـيـاسـت                 تغي
ـنـکـه        سازماندهي حزب است و يـا اي
مـي تــوان آنــرا يــک جــمــعـبــنــدي از             

 سياست تاکنوني حزب دانست؟
مــبــانــي ســيــاســت       شــهــال دانشــفــر:   

سازماندهي حزبي و جزوه چگـونـگـي    
فعاليت با حزب کمونيست کارگـري،  
در واقع ادامـه سـنـت هـاي عـمـلـي                
کمونيسم کارگري است. اجزاي بحـث   
ـتـه ايـم.          بر سر اين مباني را قبال گـف
بطور مشخص منصور حـکـمـت در        
تـــفـــاوت هـــاي مـــا و مـــبـــاحـــث              
"سازماندهي ما در ميان کارگـران و     
عضويت کارگري" مولفه هـاي پـايـه         
اي اين بحث را باز کرده اسـت. او بـر        
خـالف چـپ سـنــتـي، حـزب را يــک                
سازمان باز و گسترده تعريف کـرده و    
نوشت  که هر کس خود به اين نتيجه 
رسـيـده بـاشـد کــه بـا اهـداف حــزب                 
کمونيست کارگرى ايران موافق است 
و ميخواهد با ايـن حـزب کـار کـنـد              
ميتواند عضـو حـزب بشـود. او در               
عين حال از متـکـي بـودن حـزب بـه            
ستون فقرات کادرها صحبت ميکرد 
که هدفشان خلع يد از سرمايه داري و 
ـيـسـم اسـت. بـه ايـن                 تحقق سوسـيـال
معني که ارتقاء سـيـاسـي عضـو بـه          
کادر يک امر کليـدي و مـحـوري در          
ـيـسـم کـارگـري             تئوري حزبيت کـمـون
است. و اگر به جزوه مورد اشاره نگـاه   
کنيد ما تالش کرده ايـم کـه هـمـيـن          

 نکته را توضيح دهيم. 
ـيـن در بـحـث سـيـاسـت                  هـمـچـن
سازماندهي مـا در مـيـان کـارگـران            
منصور حکمت بـر سـه اصـل مـهـم            
تاکيد داشت. اول اينکه طبقه کـارگـر    
ـفـرد    توده بي شکل مرکب از آحاد من
نيست، بلکه در بـدتـريـن شـرايـط از            
اشکال معيني از سامانيابي و آرايش 
ــوردار اســت و                ــرخ ــي ب ــالت ـي تشــکـ
سازماندهي کمونيستي طبقه کارگـر  
بدون به رسميت شناختن اين واقعيت 
ـقـه                  ـنـکـه طـب ـيـسـت. دوم اي ممکن ن
ـيـسـت،        کارگر يک صف بدون رهبـر ن
کــارگــران تــحــت هــر شــرايــطــي يــک          
ـيـسـم درون رهـبـري و شـبـکـه                  مکان
رهبران عملي و مستقيم خود را دارد 
ـنـده آنـهـا              و حزب بايد متـشـکـل کـن
ـقـه کـارگـر بسـتـر                   باشد، سـومـا طـب
مجموعه اي از گرايشات و خـطـوط       
فــکــري و ســيــاســي اســت و طــيــف            

ـيـسـت يـک گـرايــش                کـارگـران کـمــون
نيرومند در درون کارگران پيـشـرو در     
ايران هستند وآنها حلقه رابطـه حـزب     
با طبقه اند. بعالوه طبقه  کـارگـر در        
ــن                   ــد اي ــاي ــارزه اســت و ب حــال مــب
اعتراضات را مبنـاي سـازمـانـدهـي        
حزبي خود قرار داد. در سند سياست  
سازماندهي حزبي و توضيـح نـکـات      
عملي آن در جزوه مـورد اشـاره شـمـا         
سعي شده است که با حـرکـت از ايـن        
ــي             ــده ــان ــاســت ســازم ـي اصــول، سـ
کمونيستي بر متن شـرايـط مـبـارزه         
طبقاتي در قرن بيست و يکم تبيين و 
توضيح داده شود. از جمله يک نتيجه  
ــز                     ــن اصــول ت ــم از اي ــه ــري م گــي
ــن                 ـت ــر مـ ــي ب ــزب ــي ح ــده ــان ســازم
اعتراضات اجتماعي و با دخالتگري 
در اين اعتراضات اسـت. بـعـالوه بـا          
ـقـاتـي                     ـيـشـتـر طـب قطبـي تـر شـدن ب
جامعه، امروز تعريف اجتماعي تري 
از چپ داريم که خود را در خواستهـا،  
در نــوع ســازمــانــيــابــي، در اشــکــال          
مبارزه و ...  به روشني از گـرايشـات      
راست و حافظ نظام موجود متـمـايـز    
ـيـش        ميکند. اين مباحث  دو سـال پ
در حــزب مــا طــرح شــد. امــا در                  
مباحث جديد و جزوه سازماندهي، به 
ـيـان           صورت تزهايي روشن خـود را ب
ـبـار  تـزهـاي               کرده است. به ايـن اعـت
امروز ما بر سر سازمانـدهـي حـزبـي       
صرفا يک جمعبندي از مـبـاحـث تـا         
کنوني حزب نيست، بلکـه بـحـث بـر         
سر تئوري سازماندهي کمونيستهـاي  

 اين دوره است و اين جديد است. 
اجازه بدهيد براي روشن تر شـدن    
بحث به نقل از اين جزوه تکه کوتاهي 
از مبحث مربـوط بـه سـازمـانـدهـي           

 حزبي را بياورم: 
"سازمـانـدهـي حـزبـي بـر مـتـن                
اعتراضات اجتماعي و با دخالتگري 
در اين اعتراضات، صورت ميگيرد. 
جامعه از اعتراض ميجوشد. جنبش 
ـتـه      ـيـاف هاي اجتماعي هر روز سازمان
تر جلو مي آيند. جنبش اعـتـراضـي       
ـيـه             کارگري، جنبـش اعـتـراضـي عـل
ـيـه              تبعيض عليـه زن، اعـتـراض عـل

اعدام و سرکوبگري هاي حـکـومـت،      
ــلــيــه آلــودگــي مــحــيــط          اعـتــراض ع
زيســت، اعــتــراض عــلــيــه قــوانــيــن          
ارتجاعي اسالمي، در دفاع از حقوق 
کودکان و جنبش خالصي فرهـنـگـي    
نمونه هايي از اعتراضاتي هستند که 
ـيـم.          در ايران هر روزه شاهـد آن هسـت
همه اينها بطور واقعي اعتراض عليه 
سرمايه داري حاکم است. وظيفه مـا     
کمونيستها و اعضاي حزب، شـرکـت   
فعال در اين اعتراضات اجتمـاعـي و     
دخالتگري در آنها، بردن گفتمان ها و 
اهداف و سياستهاي حـزب بـه درون         
ـيـن ايـن            آنها و در نتيجه جـذب فـعـال
جنبش ها و افراد معترض و چـپ آن    
به حزب و کمونيست کردن آنهاست."  
و بــعــد ادامــه داده و مــيــنــويســد:              
"هنگاميکه ما به عنـوان يـک جـمـع         
حزبـي در شـبـکـه هـاي اجـتـمـاعـي                  
ـيـم، دايـره            مبارزاتي فعاليت مـيـکـن
فعاليت ما به وسعت اين شـبـکـه هـا       
خواهد بود و هر چه اعضاي بيشتـري  
جذب کنيم شبکه حزبي مـا در ايـن         
شبکه ها گسـتـرده تـر مـيـشـود. در              
ـيـت اجـتـمـاعـي اي            بستر چنين فعال
اســت کــه در يــک مــحــل، در يــک                
کارخانه، در يک شهر، در يک عـرصـه   
معين مبارزاتي شبکه اي از روابـط      
حزبي ميتواند شکل بگيرد و دامـنـه     
نفوذ حزب گسترده تر شـود. بـه ايـن           
شکل شبکه اعضاي حزب در مـتـن       
شبکه هـاي اجـتـمـاعـي مـبـارزاتـي               

 بوجود مي آيد.". 
و بعد بر وظيفـه حـزب در بـرابـر           
اعضا و ارتقاي سياسي آنـهـا تـا حـد         
يک کادر که افق روشنـي در مـقـابـل         
خود قرار داده و هـدفـش رهـايـي از             
جهنم سرمايه داري موجود و ساختن 
جامعه اي آزاد و برابر اسـت، تـاکـيـد       

 ميکد. 
در قسمت ديگري از اين جزوه در 
مورد مدياي اجتماعي به عنوان يـک  
ابزار مهم رشد جنبش هاي اجتماعي 
و جايگاه آن در سازماندهي حزبي از   
طريق بردن بـرنـامـه حـزب و خـط و              

 ۸ صفحه  
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استراتژي کمونيستي به درون شـبـکـه    
هاي مبارزاتي اي که در اين شـبـکـه      
ها شکل ميگـيـرنـد صـحـبـت کـرده            
ومينويسد: "در دنياي امروز يک ابزار 
مهم رشد جنبش هاي اجتمـاعـي در     
جامعـه مـديـاي اجـتـمـاعـي اسـت.               
شکل گيري گروهها در شبـکـه هـاي      
اجتماعي فيس بوک، تلگـرام، واتـس     
آپ، وايبر، اينسـتـاگـرام و... بـر سـر               
مســائــل مــخــتــلــف اجــتــمــاعــي و           
مبارزاتي بسرعت جلو ميرود. از اين 
طريق جنبش هاي اعـتـراضـي دارنـد       
هر روز قويتر و سازمانيافته تـر جـلـو      
مي آيند... از ايـن طـريـق اسـت کـه               
ميشود گفتمان هاي چپ و راديـکـال     
را وسيعا به درون اين جنبش ها بـرد.  
ـيـت        به خواستهاي آنها تعين و شـفـاف
ـيـز بـه چـهـره هـايـي               بخشيد و خود ن
شناخـتـه شـده در ايـن اعـتـراضـات                

 تبديل شد".
سپس چنين نتـيـجـه مـيـگـيـرد:          
ـيـابـي      "مدياي اجتماعي ابزار سازمان
ـيـسـت هـا در              مهمي براي ما کـمـون
جــهــان امــروز اســت کــه بــا حضــور            
فعالمان در شبکه هاي اجتماعـي اي    
که در اين مديا شکل ميگيرند، خط 
و استراتژي خود را به درون آنها ببريـم  
و از اين طريق نفوذ و موقعيت حـزب  

 و چپ را در جامعه قويتر کنيم.". 
اينها همه مولفه هايي از مبانـي  
سازماندهي حزبي ما در اين دوره را     

 بيان ميکند.
ـنـکـه تـزهـا ي                 خالصـه کـالم اي
مباحث جديد ما بر سر سازماندهـي  
حــزبــي کــه ســر تــيــتــر هــاي آن در                

حـزب و بـعـد بـه            ٩ قطعنامه کنگره 
شکل قرار و اقدامات فـوري عـمـلـي       

ـقـوايـي          ٤٣ در پلنوم  توسط حـمـيـد ت
ارائه شدند، تاکيدش بر پاسخـگـويـي    
به امر سازماندهي بر پايه واقـعـيـات    
جهان امروز است و ميتواند تـحـولـي    
در سازماندهي حزبي ما ايجاد کنـد.  
ـيـسـت                جزوه چگونـه بـا حـزب کـمـون
کارگري ايران تالش کرده است، جنبه 
هاي عملي و اجـرايـي ايـن بـحـث را            

 توضيح دهد.  
 

مخاطبين اين جزوه چه  انترناسيونال: 
 کساني هستند؟

ــر:       ــزوه           شــهــال دانشــف ــن ج اســم اي

مخاطبين آنرا هم  روشـن مـيـکـنـد.        
مخاطبين اين جزوه همه آن کسـانـي       
هستند که ميخواهنـد عضـو حـزب        
شوند و با حزب فعاليت کنند. هـدف   
از اين جزوه پاسخ دادن بـه سـواالتـي        
اوليه بـراي روشـن شـدن چـگـونـگـي                
فعاليت با حزب کمونيست کـارگـري     
ايران اسـت. ايـن جـزوه تـالش دارد،              
جنبه هاي عملـي مـبـانـي سـيـاسـت            
سازمانـدهـي حـزب و سـواالتـي در              
زمينه چگونگي عضويـت در حـزب       
کمونيست کارگري ايران، چگـونـگـي    
فعاليت با اين حزب، مـبـانـي سـبـک        
کاري، و نقش و  وظـايـف اعضـا را            
ـيــن حــال                     ـيــح دهــد. در عـ تــوضـ
مخاطبين اين جـزوه وسـيـع اسـت و           
طيف وسيعي از فعالين و اکتيويست 
هاي جنبش هاي اجتماعي است کـه    
بطور واقعي جـايشـان در ايـن حـزب           
است و اين وظيفه ما کمونيسـتـهـا و      
کادرهاي حزب است که به آنها نشـان  
ـيـروزي             ـيـشـروي و پ دهيم که شرط پ
ـبـش هـا در جـاري               نهايي همين جـن
شدن سياستهاي راديکال و راه حلهاي 

 ريشه اي کمونيستي در آنهاست.
 

در حـال حـاضـر چـه              انترنـاسـيـونـال:     
موانعي بـر سـر راه تـحـزب يـابـي و                 
سازماندهي اعضاي حـزب در ايـران       
وجــود دارد و آيــا گســتــرش تــعــداد            
ـيـم بـا حـزب را              ـق اعضا تماس مسـت
مشکلتر نمي کند؟ ايـن مشـکـل را          

 چگونه مي توان حل کرد؟
ـيـن       شهال دانشفر:  روشن است کـه اول

ـقـان و سـرکـوب حـکـومـت               مانع خف
اسالمي است. در ايـران کـارگـران و            
کل جامعه از حـق داشـتـن هـرگـونـه           
تشکلي و از جمله تحزب محرومـنـد   
و عضويت در آنـهـا جـرم مـحـسـوب           
ميشود. اما عليرغـم آن مـا شـاهـد            
شکل گيري تشـکـلـهـاي کـارگـري و             
نــهــادهــاي مــبــارزاتــي در عــرصــه           
مختلف مـبـارزاتـي بـه هـمـت خـود              
کــارگــران و اکــتــيــويســت هــاي ايــن          
جنبش ها هستيم. و امـروز حـرکـت         
بطرف سازمانيابي در شـبـکـه هـاي           
ــاي               ــراضــي در خــطــوط مــدي اعــت
اجتماعي چون تلگرام و واتـس آپ و      
غــيــره ابــعــاد گســتــرده تــر بــه امــر              
سازمانيـابـي مـبـارزاتـي مـردم داده             
است.  و نه تنها اين بلکه مـا شـاهـد       
اينيم کـه رهـبـران کـارگـري از درون              
زندانهاي رژيم بيانيه مـيـدهـنـد و بـر          
 روي تشکل و تحزب تاکيد ميکنند.  

ــزوه                 ــه در جـ ــور کـ ــطـ ــانـ ــمـ هـ
سازماندهي توضيح داده ايم، مبارزه 
در عرصه هاي مختلف اجـتـمـاعـي،     
مبارزه اي علني اسـت. تشـکـلـهـاي           
فعال در اين عرصه ها علني هستند. 
ـتـکـر        و اعضاي حزب نيز يا خود مـب
ايجاد آنها هستند و يا در تشکلهايي 
که ايجاد ميشود عضو مـيـشـونـد و       
ـيــن                      ـنـد. هـمـچـن ـفـا مـيـکـن ـقـش اي ن
کارزارهاي مبارزاتي معينـي کـه در       
ـفـي چـون مـبـارزه            ـل زمينه هاي مخت
ـيـان                عليـه اعـدام، بـراي آزادي زنـدان
سياسي، دفاع از حقوق زن و غيره بـه    
راه مي افتند و اجتماعي بـودن آنـهـا      
ـيـت          ـق شرط مهمي براي رشد و مـوف
آنهاست.  به اين معني که هر چـقـدر      
که اين اعتراضات اجتماعي تر باشد 
و توده بيشتري از مردم در آن درگـيـر     
شوند، امنيتش باالتر اسـت و بـهـتـر         
ميتواند در مقابل تعرضات نيروهاي 
ـيـاورنـد و            سرکوبگر حکومـت دوام ب
ـيـسـتـهـا و           تداوم داشته باشند. کـمـون
اعضــاي حــزب نــيــز فــعــالــيــن ايــن            
ـنـد و         اعتراض ها و جنبش ها هسـت
ـنـد و در ايـن                علني فعاليت مـيـکـن
جنبش ها خواستهاي چپ، راديـکـال   
و انساني را نمايندگي ميکنند. آنـهـا    
ـيــــاري اوقــــات خـــــود                    در بســـ
ـبـش هـا و             سازماندهندگان ايـن جـن

  . کــارزارهــاي مــبــارزاتــي هســتــنــد     
ـيـم کـه اسـاس          بنابراين وقتي ميگوي
ـيـابـي حـزب، سـازمـانـدهـي               سازمان
حزبي بر متن اعتراضات اجتماعي و 
با دخالتگـري در ايـن اعـتـراضـات،            
صورت ميگيرد. در واقع در سطحـي   
ـيـت و                     اجتـمـاعـي بـه  مسـالـه امـن
پيشبرد يک فعاليت موثر اجتـمـاعـي    
نيز پـاسـخ داده ايـم. چـرا کـه تـمـام                      
ـنـي و         فعاليت هاي مبارزاتي ما عـل
ـقـط                 جلوي چشـم جـامـعـه اسـت و ف
فعاليت حزبي ما امري مخفي است. 
ـيـم      از همين رو در جزوه تاکيد ميـکـن
که هويت حزبي هر فرد يا جمعـي در    
ـيـس          ـل حزب بايد مخفي و از چشـم پ
دور بماند. و اطـالعـات مـربـوط بـه             
عضويت افراد با حزب تنها بين خود 
آن فرد و کميته سازمـانـده مـحـفـوظ        
مي ماند و هيچکس ديگر نبـايـد از     
آن با خبر باشد. به نظرم اين مـبـاحـث    
ـتـه در       عضويت و فعاليت سازمانيـاف

 اين حزب را ساده تر ميکند. 
يــک مــانــع ديــگــر ســبــک کــار             
باقيمانده از چپ سنتي و حـاشـيـه اي      
است. سبک کاري که نقطه عزيمـتـش     

تـرويـج)    -ابتدا آگاه کردن فرد (تبليغ 
و سپس سـازمـانـدهـي آنـهـا در يـک              
ـفـکـر        تشکيالت مخفي است. و در ت
آن اساسا پراتيـک اجـتـمـاعـي نـه در             
ـبـشـهـاي           جنبش کارگري و نه در جـن
اعتراضي موجود جايـگـاه چـنـدانـي        
ـنـهـا        ندارد. اينان جنبش کارگري را ت
در کارخانه و محدود به خـواسـتـهـاي     
ـبـش         "صنفي" کارگر مي بينند و جـن
هاي اجتماعي ديگر را عرصـه هـاي     
"دموکراتيک" مبارزه، که از ديـدگـاه         
ــط                 ــهــا رب ــچــکــدام از ايــن ــان هــي آن
مستقيمي به کارگران و کمونيسـتـهـا    
ندارد. اين سبک کـار و ايـن نـگـرش              
سياسي، هنوز در مـيـان بـخـشـي از          
فعالين چپ سنگيني کرده و بـعـنـوان    
يک مانع بر سر رشـد حـزب و جـذب          
اعصاي جديد عمل ميکند.  به نـظـر    
ـبـش هـاي                من کسي کـه امـروز جـن
اجــتــمــاعــي مــوجــود و خصــوصــا           
ظرفيت شکل گيري و قدرتگيري آنها 
در ابعادي گسترده و سـراسـري را بـه        
عنوان بستر مهمي براي سازماندهي 
کمونستي حزبي نبيند، نميتـوانـد بـه      
امر سازمانيابي حزبي امـروز پـاسـخ      
دهد و همچنان در حـاشـيـه جـامـعـه         
درجا خواهد زد. بگذريم که ما وقتي  
ـيـم،      از چپ اجتماعي صحبت ميـکـن
که مخاطب اين جزوه است، داريـم از    
سنتي ديگر و کامال متفاوت از چپ 
سنتي سخن ميگوييم. اين چپ خـود   
اکتيويست جنبش هـاي اجـتـمـاعـي        
ـيـرون       موجود است، از همين سنـت ب
آمده است و زمينه هاي بسياري براي 

 فعاليت با حزب را دارد.  
مانع ديگر بر سـر تـحـزب يـابـي          
افراد در جامعه پـديـده اي اسـت کـه           
ميتوان آنرا "حزب گـريـزي" نـامـيـد.            
ــاق و               ــرکـــوب واخـــتـــنـ فضـــاي سـ
ـيـت اپـوزيسـيـون،               ممنوعـيـت فـعـال
ـنـه اي را فـراهـم مـي آورد کـه                    زمي
تبليغات عليه فعاليـت مـتـشـکـل و          
حزبي که اساسا سرمـنـشـاء آن خـود         
ـيـدا               حکومت اسـت، جـاي خـودرا پ
ـيـغ                   ـل ـب ـنـطـور ت ميکند. مـعـمـوال اي
ميشود که گويا همه احـزاب در پـي       
ـيـجـه      ـت منافع خودشان هستند و در ن
افرادي که هيچ تعلق و رابـطـه حـزبـي       
ندارند گويا مناسب ترين افـراد بـراي     
ـنـد. تـالش مـا                  رهبـري مـردم هسـت
اينست که ضديت اين ايده با مصالح 
کــارگــران و مــردم را نشــان دهــيــم.             
معلوم است که احزاب هم مثل هـمـه   
ـقـاتـي      پديده هاي اجتماعي ديگر طـب

هستند و منفعت و مصالح طبـقـات   
معيني را دنبال ميکنند. از بـعـضـي     
احزاب بـايـد پـرهـيـز کـرد، بـعـضـي                  
احزاب را بايد افشا کـرد چـونـکـه در         
خدمت دشمنان مردمند. اما کسـي     
که ميگويد بايد از احزاب کارگري و   
انقالبي و کمونيستي پرهيز کرد دارد   
ــن و                  ــه هــمــان حــاکــمــي آشــکــارا ب
ديکتاتورها خدمت ميکند. ما بايـد   
بدانيم و مـطـمـئـن بـاشـيـم کـه بـدون                
تشکل و حزب نـمـيـشـود بـا سـلـطـه             
صاحبان سرمايه و دولتشان مـقـابلـه      
کرد. بدون حزب نميشود استراتژي و    
خط روشن و مسير آينده را بـخـوبـي        
ـيـن کـرد. بـدون حـزب               فرموله و تعـي
ـفـر کـارگـران و               نميشود ميليـونـهـا ن
مردم را دور هم جمع کرد و به سـمـت     
ـيـروزي                   يک مـبـارزه مـتـشـکـل تـا پ
هدايت کرد. و در يک کالم بدون حزب 
يعني بدون تشکل سراسري نميـشـود   
 به جامعه و زندگي بهتر دست يافت.

ـنـسـت        بطور خالصه بحث مـا اي
که مبارزه براي رهايي از نظم موجود 
و بــراي ســوســيــالــيــســم حــزب مــي           
خواهد. و ما حـزب را بـراي هـمـيـن             
ساختـه ايـم. و اگـر کسـي از وضـع                   
موجود به تنگ آمده و بدنبـال راهـي     
براي رهايي است، اولين گامش بايـد  
ـفـه           پيوستن به حزب باشد. ايـن وظـي
ـقـت را روشـن و             ـي ماست که اين حـق
شفاف به مردم بگوييـم و ايـن حـزب          
گريزي را در کنار ممنوعيت احزاب، 
در کنار عدم وجود آزاديهاي سياسـي  
و در کنار سرکوب هـا و بـه عـنـوان             
مانعي بر سر تحزب يابي جـامـعـه و      
پيوستن به حزب ببينيم و با تمام قـوا    

 به جنگش برويم. 
سـازمـانــدهـي حــزبـي بــر بسـتــر            
پراتيک اجتماعي همراه با  استفاده از 
ابزار مدياي اجتماعي براي گستـرش  
دامنه آن در سطحي سراسري پاسخي 
سياسي و در عين حال عملي به همـه  
اين مشکالت و مـوانـع و سـاخـتـن              

 حزبي قدرتمند و دخالتگر است. 
بايد توجه داشـت کـه چـپ يـک            

گرايش قوي در جامعه است. مديـاي  
اجتـمـاعـي بـه عـنـوان ابـزاري بـراي                 
سازمانيابي جنبش هاي اجـتـمـاعـي     
موجود و شـکـل گـيـري گـرايشـات               
مختلف اجتماعي از جـملـه چـپ در        
ـنـه را بـراي          درون اين شبکه ها، زمـي
رشد چپ آماده کرده است. از جـملـه        
ما شاهد شکل گيـري شـبـکـه هـاي          

 ۹ صفحه  
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ــروهــاي چــپ و                  ــي از نــي ــارزات مــب
ـيـســم در مـديـاي اجـتـمـاعــي                 کـمـون
هستيم که بطور مثال در عرصه هاي 
مختلفي چون ادبيات، هنر، مکاتـب  
فلسفي و غيره  بر سر کمونيسم بحـث  
و گفتگو ميکنند و از طريق هـمـيـن      
ـفـرانـس               ـنـارهـا و کـن شبکه ها سـمـي
هايشان را سازمـان مـيـدهـنـد و در            
متن اين گفتمان هـا از خـواسـتـهـاي          
خود براي داشتن يک جامعه انسـانـي   
سخن ميگويند. بسياري از نيروهـاي   
ـبـش       آن نيز خود اکتيويست هاي جـن
هاي اعتراضي موجود در دورن ايـن      

 شبکه هاي اجتماعي هستند. 
خصوصا وجود حزبي مثل حزب 
ما، با ابزاري چون کانال جديد که آنـرا  
بيش از بيش در دسترس جامعه قرار 
داده است، زمينه بيشتري بـراي کـار       
حزبي کردن فراهم ميکند. از هـمـيـن     
رو امروز ما شاهد اينيم کـه هـر روز       
افراد جـديـدي بـا ايـن حـزب تـمـاس                
ـيـت بـا مـا                 گرفته و خـواسـتـار فـعـال

 ميشوند.
امــا در پــاســخ بــه بــخــش دوم              
سوالتان و اينکه آيا گستـرش تـعـداد      
ـيـم اعضـا را بـا            اعضا تماس مستق
حزب مشکلتر نميکند، بايد بگـويـم.   
ـيـسـت. مـديـاي             به هيچ وجه چنيـن ن
اجتماعي، فيس بوگ و اپلي کـيـشـن    
ـفـن هـاي               ـل هايي که امروز بـر روي ت
هوشمند و کامپيوتر نصب ميشـونـد   
مثل واتس آپ، تلگرام، اينسـتـاگـرام    
سرعت بسياري به ارتباط گـيـري مـا      
با اعضـا داده اسـت و بـايـد بـدهـد.                 
ـفـاده از ايـن         همانطور که افراد با است
ابــزار در شــبــکــه هــاي اجــتــمــاعــي           
ـتـمـان            ـنـد و گـف مبارزاتي گرد مي آي
هـاي مــبـارزاتــي خـود را بـه پــيــش               
ميبرند، از همين طريق ميتواننـد بـا     
حزب نيز در تماس روزانه قرار داشتـه  
ـفـس ايـن مـوضـوع خـود               باشند. و ن
ـيـابـي            پديده جديدي در امـر سـازمـان
مبارزاتي و حزبي دنياي امروز است. 
از اين طريق اعضا ميتوانند نـظـرات   
و پيشنهاداتشان را بـا مـا در مـيـان           
بگذارند، در مباحث و سـيـاسـتـهـاي        
حزب دخالت فعالي داشـتـه بـاشـنـد،        
مــبــاحــث و نــوشــتــه هــاي حــزب را            
ـنـد، از لـحـظـات           بخوانند و دنبال کن
اعتراضات جاري در جامعه ما را بـا  

خبر نگاهـدارنـد، عـکـس و گـزارش            
بفرستند و به سـهـم خـود در رشـد و               
ـنـد. در           گسترش حزب نقش ايفـا کـن
ـقـش                 عين حال خـود کـانـال جـديـد ن
مهمي در جذب نيرو بـه گـرد حـزب،        
جمع نگاهـداشـتـن اعضـا، بـرقـراري           
ديالوگ فعالي با جامعه و بـا اعضـا     
بر سر اوضـاع و چشـم انـداز فـرداي               
جامعه و نيز کـارزارهـاي مـبـارزاتـي        
روز دارد. از جمله اين کـانـال بـا کـار          
ـيـغـي و سـيـاسـي هـر روز خـود                     ـل تب
گفتمان هاي چپ را به درون جـامـعـه      
ميبرد و زمينه را براي کـار اعضـاي       
ـبـال کـردن ايـن                 حزب در داخـل و دن
مــبــاحــث در جــمــع هــا و مــحــافــل            
پيرامون و در شبکه هاي اجـتـمـاعـي     
ــر                 ــد، فــراهــم ت اي کــه حضــور دارن
ميکند. امروز نفس کـانـال جـديـدي          
ــايــي و               بــودن، شــروعــي بــراي آشــن
برقراري گفتمان بين بسياري از مـردم  
در شهرهاي مختلف را بـوجـود مـي        
ـقـش           آورد. در کنار همه اينها بـايـد ن
کادرهاي حزب را نيز در نظر داشـت.    
از جمله در هـر کـجـا کـه کـادرهـاي               
ـنـد،     توانايي مشغول به فعاليت هسـت
توانسته اند جمع بزرگي از اعضـا را        
ـيـت     دور خود گرد آورند و منشا فعـال
ـنـهـا                   مبـارزاتـي مـوثـري بـاشـنـد. اي
کادرهايي هستند کـه شـبـکـه هـاي            
حزب حول آنها شکل مي گيرد و بـه      
درجه اي که در فعاليتهاي مبـارزاتـي   
درگير بوده اند، نقش داشته و حزب را 
به جلو بـرده انـد. بـه نـظـرم مشـکـل                 
مورد نظر شما در دل چنين شکلي از 

 فعاليت پاسخ ميگيرد.  
 

ـقـش            انترناسيونال:  در اين جـزوه بـر ن
مدياي اجـتـمـاعـي و شـبـکـه هـاي                  
اجتماعي نظير تلگرام، وايبر و ... در    
سازماندهي حزبي تاکيد شـده اسـت.     
در حالي که رژيم مي تواند هر لحظـه  
ـتـي يـا        که بخواهد شبکه هاي اينتـرن
تلفني را از کار بيندازد، آيا ايـن امـر     
کارآيي اين شـکـل از سـازمـانـدهـي             

 حزبي را ضعيف نمي کند؟
مدياي اجتمـاعـي    شهال دانشفر: 

قبل از هر چيز ابزاري در دسـت خـود     
طبقه حاکمه است. امروز حتي حـوزه   
علميه قم هم مجهز به اين ابزار است. 
آيــت اهللا هــاي رژيــم هــم هــر کــدام               
صفحات فيس بوکي خـود را دارنـد.       
بخشي از جابه جايي کار سرمايـه در    
جوامع امـروز بشـري در بسـتـر ايـن              
مديا انجام ميگيرد و دولت نميتواند 

هر وقت بخواهد آنرا تـعـطـيـل کـنـد.         
شما هر مكانيزم ديگري مثل تلفن و 
ابزارهاي ارتباطي قديم و جديد را در   
ـئـوري امـكـان              نظر بگيريد از نـظـر ت
قطع كردنش هست. اما همانطور كه  
تبليغـات حـكـومـت بـراي سـانسـور              
كردن اينترنت و کنترل دقيق اينترنـت  
و ماهواره شـكـسـت خـورده ، قـطـع             
كردن سوسيال ميديا هم کار ساده اي 
براي حکومت نيست و مـن آنـرا در           

 چشم انداز نمي بينم. 
واقــعــيــت ايــنــســت کــه مــديــاي        
اجتماعي اطالعـات را از انـحـصـار           
ـقـه حـاکـم خـارج کـرده و بـعـدي                    طب
اجتماعي و توده اي به آن داده اسـت.    
و يک خصوصيت مـهـم آن بـرقـراري           
ارتباط مستقيم و دو طرفه سريع بين 
ـيـت                 ـف انسانهاسـت. ايـن امـکـان کـي
ديگري به کار ارتبـاط گـيـري و امـر           
سازماندهـي در جـامـعـه مـيـدهـد.               
جايگاه تحول بخش آنرا به روشني در   
انقالبات مصر و تـونـس ديـديـم. در            
ايران نيز اين ابزار بسرعت دارد جـاي    
خود را باز ميکنـد. نـمـونـه اش دور            
جديد مبارزات معلمان اسـت کـه از       
ـنـد گـروهـهـاي         اين طريق آنها توانست
مــبــارزاتــي خــود را در شــهــرهــاي             
مختلف تشکيل دهند. در بسـتـر آن        
گفتمان هاي خود را به پيش برند و بر 
سر خواستهايشـان مـتـحـد شـونـد و             
نتيجه اش سازمانيابي اعتصابات و   
ـنـهـا        تجمعات سراسري بوده است. اي
همه شکلي از سازمانانيابي مـبـارزه     
ـبـش هـاي                  است کـه در مـقـابـل جـن
اجـتــمــاعــي مـوجــود راه نشــان داده           
است. امروز روي آوي به ايـن شـبـکـه        
ها و شکل گيري گروههاي مبارزاتي 
ــف               ــر ســر مــوضــوعــات مــخــتــل ب
اجتـمـاعـي بشـدت رو بـه گسـتـرش                
ـيـشـروي بـه        است. اگر چه اين حد از پ
هيچ وجه کافي نيست و به نظـرم ايـن     
ابزار مهم ارتباط گيري هنوز جايگـاه  
مهم و تحول بخش خـود را بـعـنـوان           
ـيـابـي مـبـارزات          ابزاري براي سازمـان
ـيـدا نـکـرده اسـت. امـا                   اجتماعـي پ
پيشروي ها تا آنـجـاسـت کـه صـداي          
مــقــامــات رژيــم را در آورده اســت.            
چـنــدي پــيـش بــود کـه وزيــر ارشــاد              
جمهوري اسـالمـي گـفـت: "نـه مـي                 
توانيم ديش ماهواره ها را جمع کنيـم  
و نه شبکه هاي اجتمـاعـي را بـطـور         
ـبـال هـم از ايـن                     کامل ببنـديـم." . ق
صحبت کرده بودند که بـرنـامـه هـاي       
نصب شده در تلفن هاي هوشمـنـد را     

نميتوانند فيلتر کنند، چون سرورهاي 
آن در خارج کشور اسـت. و ايـن درد          
ديکتاتور هاي ديگر حاکم بر جـوامـع   
امروز نيز هست. جالب اينجاست که  
ـنـگ و                   ـتـري ـل ـي در ايران مـبـارزه بـا ف
سانسور بـخـش مـهـمـي از مـبـارزه                
جــوانــان بــا ســرکــوبــگــري هــاي ايــن          
حکومت است. از جـملـه شـمـا مـي             
بينيد که يک باره گروه هاي مبارزاتي 
ــگــرام و                   ــه تــل ــر ب از خــطــوط وايــب
اينستاگرام و غيره منتقل ميـشـونـد.    
مــنــظــورم ايــنــســت کــه مــردم فــورا           
ـبـري را          راههاي مقابل با پليـس سـاي
پيدا ميکنند. و يـا سـالـهـاسـت کـه               
فيلتر کردن سـايـت هـا در ايـران بـي              
خــاصــيــت شــده اســت و مــردم هــر             
اطالعاتي را که ميخواهند به راحتي 

 به آن دسترسي مي يابند. 
بنابراين من نگران تعطيلـي ايـن     
ـبـاط گـيـري             ابزارهاي اجتـمـاعـي ارت
نيستـم. روي آوري بـه شـبـکـه هـاي                  
اجتماعي امروز هر روز گسـتـرده تـر        
ميشود و همانطور که اشاره کردم اين 
ـيـابـي               خود تحولـي در امـر سـازمـان
مبارزات مردم اسـت و مـا تـازه در              

 شروع کاريم.  
 

اعضا و کادرها چگونـه   انترناسيونال: 
ميتوانند در سوخت و ساز و سياست 
ـتـگـر     گذاري هاي حزب دخيل و دخال

 باشند؟
اعضاي حـزب بـا        شهال دانشفر: 

طــرح پــيــشــنــهــادات و نــظــراتشــان          
ـيـشـتـريـن دخـالـت را در                 ميتوانند ب
سوخت و ساز و سياست هـاي حـزب       
ـبـال                  ـق داشته باشنـد و مـا از آن اسـت
ميکنيم و بـطـور واقـعـي بـه وجـود                 
چنين رابطه اي نياز داريم.  نبـود يـک      
رابطه فعال سياسـي مـيـان اعضـا و           
کادرها با حزب خود، بيش از هر چيز 
نشاني از ضعف سـازمـان حـزبـي در         
داخل است و بايد بر اين ضعف غلبـه  
ـقـان                 ـيـل شـرايـط خـف کرد. طبعا بـدل
جمهـوري اسـالمـي و مـمـنـوعـيـت                
تحزب در جامعه، مـحـدوديـت هـاي       
بسيـاري بـر راه اعضـا و کـادرهـاي                
حزب است که بتوانند نقش شـايسـتـه    
خود را در سـوخـت و سـاز سـيـاسـي             
حزب ايفا کنند. و وظيفه ماسـت کـه      
هر چه بيشتر بـراي رفـع ايـن مـوانـع              
بــکــوشــيــم. بــطــور مــثــال اعضــا و             
کادرهاي حـزب در ايـران از داشـتـن             
ـيـم     ـق جلسات ويژه خود و شرکت مست
در سيمنارها و نشسـت هـايـي چـون         

پــلــنــوم هــا و کــنــگــره هــا و غــيــره                
ـتـهـا بـطـور           محرومند. اين محرومـي
واقعي مانعي در ايفاي نقش بيـشـتـر    
اعضا و کادرهـا در سـوخـت و سـاز             
ســيــاســي حــزب اســت و مــا بــر آن               
واقفيم. يک گام مهم براي کاهش ايـن   
ـبـاط مـنـظـم و                   محروميـت هـا  ارت
روتين اعضا و کادرها با حزب است. 
از اين طريق است که اعضا ميتوانند 
نظرات و پيشنهادات خود را منظـمـا   
ــان بــگــذارنــد، از                 بــا حــزب در مــي
وضعيت خود و فعاليتهايشان مـا را    
مطلع کنند و در عين حال در جـريـان   
مباحث و تصميمات مشخص حزب 
قرار گيرند و نظر دهند. از همـيـن رو      
در جزوه سازمـانـدهـي بـر عضـويـت           
سازمانيافته در حزب از طريق تماس 
ـبـاط مسـتـمـر بـا حـزب               منظم و ارت
تاکيد کرده ايم. همچنين در همانـجـا    
تاکيد کرده ايم کـه تـمـاس از طـريـق            
تلفن هوشمند و شبکه هاي ارتباطـي  
يک شکل اجتماعي و متداول ارتباط 
اعضا با حزب است. ضمن اينکه هر  
عضو و کـادري  بـايـد کـانـال هـاي                   
تــمــاس امــن خــود بــا حــزب را در               
هماهنگي با ما تعريف و مشـخـص     
ـتـظـار مـا              کند. و باالخره تاکيـد و ان
ايــنــســت کــه هــر عضــو حــزبــي در             
ـتـه          زمانهاي مشخصي مثـال در هـف
يکبار، تماس بگيرد تـا امـکـان ايـن         
ـيـشـتـر              ـتـگـري ب تاثير گذاري و دخـال

 شود. 
از سوي ديگر تاکيد ما به  جـمـع   
هاي حزبي و کادرهايمان اينست کـه    
نشست هاي منـظـم خـود را داشـتـه            
باشند ودر ايـن نشـسـت هـا بـر سـر                 
مسايل سياسي روز و مباحث حـزب    
بحث و گفتـگـو داشـتـه و نـظـرات و               
پيشنهـادات خـود را بـه اطـالع مـا                
برسانند. اين کار قدم مهمي در قـوام     
ـتـگـري     يافتن جمع هاي حزبي و دخال
ـفـعـاالت سـيـاسـي               آنها در فعـل و ان

 حزب است. 
در عين حال ما بايد به فـکـر راه       
کارهاي مشخص تري براي به حداقل 
رساندن اين کمبودها بـاشـيـم. بـطـور         
ـيـل     مثال همانطور که اشاره کردم بـدل
مشکالت امنيتي در شرايط فـعـلـي      
اعضا و کادرها امـکـان شـرکـت در           
کنگره هاي حزب را ندارند، اما زمان 
تشکيل کنگره ها را ما علنـا اعـالم     
ميکنيم و از همه اعضا و کـادرهـاي     
ـيـشـنـهـادات       حزب ميخواهيم که با پ
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شوهر واجب اسـت تـا بـه نـکـاح وي              
ـيـر                    درآيد." خدا را تـمـسـخـر و تـحـق
ميکند که تابع شهوات و تـمـايـالت        
پيامبرش هست و "منصب جاکشـي   
محمد" را قبول کـرده اسـت: "خـداي             
ـفـس بـر         مسلمانها هر وقت شهوت ن
پيغمبر غلبه ميکند و به زنـي مـيـل      
ميکند جبرئيل را با آيه هاي الزم بـه    
سراغ او ميفرستد به طوري که "بال و    
ـيـچـاره ... از زيـادي                       ـيـل ب پر جـبـرئ
برآمدن و فراآمدن ريخته و شـکـسـتـه     

 بود." 
قران را نه کتاب آسماني مـقـدس   
بلکه کتابي ميداند که "از خـيـاالت"        
محمد، "خياالت جفـنـگ و عـقـايـد           
پوچ" ناشي شـده اسـت. کـتـابـي کـه                 
داستـانـهـايـش از تـورات و انـجـيـل                 
ـيـاز            اقتباس شده است و بـر اسـاس ن

 زمان تغييراتي داده شده است. 
تولد  امامان از پهلوي مـادر را      
دست مياندازد و غيبت امام زمان را 
افسانه اي مـيـدانـد کـه شـارالتـانـهـا             
ساخته اند و سفها و جـاهـالن تـکـرار       
ـيـاوريـد جـملـه                ميکنند. به خـاطـر ب
پرمعناي ولتر را که "نخستين آخـونـد    
نــخــســتــيــن حــقــه بــازي بــود کــه بــا            

 نخستين ابله مالقات کرد."  
ـيـه اسـالم بـه خـاطـر               بشدت عـل
ـتـازد. در دفـاع از            ضدزن بودنش مي
حق زن به مثابه يک انسان به پيغمـبـر   
حمله ميبرد که اصال "چه حق داشـت   
که با نزول آيه حجاب نصف بني بشر" 
را "به حبس ابـدي انـداخـت." زن در               
ادبيات آخوندزاده انساني است که در 
ـيـحـقـوقـي و سـتـم بـر زنـان                   مقابل ب
مقاومت ميکند و ميخواهد اختيـار  
زندگيش را بدست بگيرد. آخـونـدزاده    
هيچ جنبه اي از ضـديـت اسـالم بـا               
سعادت بشر را از قلم نمي انـدازد. از     
ـتـل و          حق زندگي انسان در مقـابـل ق
شکنجه مـجـاز شـده تـوسـط اسـالم             
دفاع ميکند. حتي  خصومت اسـالم   
ـيـن او         با شادي بشر هم از نگاه تيـز ب

 پنهان نميماند.  
او فقط ضـد خـرافـات اسـالمـي          

نيست. کل اديان را "افسانه" ميـدانـد      
ـيـه هـمـه              ـيـت عـل و در دفاع از انسـان
ـقـط آتـه                اديان است. و بـاالخـره او ف
ئيستي نيست که در باور شخصـيـش   
از خرافه خدا رها شده است. آنتي تـه     
ئيستي است که مبارزه عليـه خـدا و       
خرافاتـش را وجـهـي  مـهـم از يـک                   
ـيـه              مبارزه اجتماعي و سـيـاسـي عـل
دسپوتيزم و استبداد و محرومـيـت و     
بي عدالتي ميداند. آنتي تئـيـسـمـش      
وجهي از انقالب عليه وضع مـوجـود   
است. از اين نظر به روشنگـران اروپـا      
ـفـت و         تاسي ميکند که "آنقدر مـخـال
مبارزه کردند که مردم را برانگيختند 
تا "ريواليسيون، يعني شورش کردند" 
و خود را "از اسـارت مسـيـحـيـت و               
ــشــان آزاد                ــهــا و کشــي ــاپ ــطــه پ ســل

 ساختند."  
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نميتوان به آخوندزاه پرداخت و از   
ناسيوناليسمش صـحـبـت نـکـرد. او            
مثل اغـلـب هـم عصـرانـش  اسـيـر                  
گرايش ناسيوناليـسـتـي ضـد عـربـي           
است. از اسالم بـه عـنـوان يـک ديـن               
ـبـرد کـه بـا فـرهـنـگ                 "عربي" نام مي
ايراني متضاد است. به ايرانيان تشـر     
ميزند که به مصيبتهاي قومي تعزيه 
ميکنند که با آنها "نه همـوطـن و نـه         
همزبان" هستند. خشمناک مـيـشـود        
که "تازيان سـبـا خصـلـت و وحشـي               
طبيـعـت" کـتـابـهـاي "پـارسـيـان" را                    
سوزاندند و از بين بردند. و باالخره بـه   
ـتـخـار            شاهان هخامنشـي ايـرانـي اف
ميکند و از آنها به عنوان "پادشاهـان   
فرشته کردار پارسيان" ياد ميکند که  
"قوانين عدالتشان" را تـازيـان نـابـود           
کرده اند: "حيف به تو اي ايران! کو آن    
ــو آن                   ــدرت؟ ک ــو آن ق شــوکــت؟ ک
سعادت؟ عربهاي برهنه و گرسنه يک 
هزار و دويست و هشتـاد سـال اسـت        

 که ترا بدبخت کرده اند." 
ـيـن را              ـي ـب به نظرم ميتـوان ايـن ت
جدي گرفت که تنفر بيش از حد او از   
اسالمي که از عربستان برخـاسـتـه و      

ـبـايـل عـرب          پيامبرش شخصي از ق
ـيـسـتـي       است در اين نگرش ناسيونـال
ضد عربي موثر بوده اسـت. بـه نـظـر          
ــا               مــيــرســد تــداعــي شــدن اســالم ب
ـبـايـل عـرب        عربستان و پيامبري ازق
است که باعث ميشـود او مصـائـب        
مردم ايران را بـه مـوازات اسـالم بـه             
عربها تعميم ميدهد. روشن است کـه   
ـنـي کـه جـز               هر درجه از نفـرت از دي
تباهي و تحقير و عـقـب مـانـدگـي و          
ـيـاورده اسـت             ـبـار ن ذلت و خونريزي ب
هنوز نميتواند توجيه گر هـيـچ درجـه      
از ناسيوناليسم ضد عرب و درکـنـار       
آن کــرنــش در قــبــال شــکــوه وجــالل            

 شاهان باستاني ايران باشد. 
ـيـق ارزنـده         باقر مومني در تـحـق
اش درکتاب "دين و دولـت در عصـر       
ـيـسـم                 مشروطه"، در بـاره نـاسـيـونـال
ــت              ــا تســامــح صــحــب ــدزاده ب آخــون
ميکند. ميگويد که او عليرغم حمله  
به اسالم به عنوان يک مذهب عربي و 
تحقير اعـراب " تـعـادل خـود را در                
ـفـريـطـهـا از دسـت                   ميان افـراط و ت
نميدهد و موقعيت خود را به عـنـوان   
يــک نــاســيــونــالــيــســت دمــکــرات و         

 ترقيخواه پيشتاز حفظ ميکند." 
بايد اضافه کرد که ناسيوناليـسـم   
ـيـاز    آخوندزاده در عين حال متاثر از ن
طبقاتي و اجتـمـاعـي بـوروازي نـوپـا           

ملت اسـت. او        -براي ساختن دولت 
در ادبياتش نه تنها از "اقتدار ملت و    
حراست وطن از تسلط ملل بيـگـانـه"    
صحبت ميکند امـا در عـيـن حـال             
"وطن پرستي مـلـل فـرنـگ" و رواج               
علم و تـمـدن اروپـايـي را تـوصـيـه و                
ـنـايـي بـراي                     ترويج مـيـکـنـد تـا مـب
ـتـي               "تشکل ايرانيـان بـه صـورت مـل
واحد و مستقل و برخـوردار از آزادي      
و ترقي" باشد. يعني يـک وجـه مـهـم           
ناسيوناليسم آخونـدزاده تـالش بـراي        

مـلـت" بـه هـمـان              -استقـرار "دولـت     
ـبـال در اروپـا بـه                  شکلي اسـت کـه ق
فرجام رسيده بود. مبارزه عليه عقـب   
ـبـه        ماندگي فکري و مذهبي هـم جـن
 مهم ديگري از همين تالش است. *

 (ادامه دارد)
 ۱۳۹۴ مهر  ۱۰ ، ۲۰۱۵ دوم اکتبر 
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خود بصورت قرار و قطعـنـامـه و بـا         
ـيـشـتـريـن               پيامهاي سياسـي شـان  ب
تاثير را بر مباحـث مـورد بـحـث در           
کنگره ها بگذارند. طبعا انتـظـار مـا       
از کادرهاي حزب بيشتـر اسـت و در         
صورت ارتباط منظـم بـا حـزب مـا           
ـبـل در        تالش ميکنيم که آنها را از ق
جريان بسياري از مـبـاحـثـي کـه در              
حزب مورد بحث و تصـمـيـم گـيـري            
قرار ميگيرد، قرار دهيم و از نـظـرات   
ـتـظـار         و تجربيات آنان سودجوييـم. ان
مــا ايــنــســت کــه کــادرهــاي حــزب            
همچون يک عضو کميتـه سـازمـانـده       
ـنـد و در        حزب در داخل نقش ايفا کن
مـــورد اقـــدامـــات عـــمـــلـــي کـــار            
سازماندهي حـزب در ايـران بـه مـا               

 ياري رسانند.  
در هر حال اينها  راههايي عملي 
براي تامين دخالتگري بيشتر اعضـا    
و کادرها در سوخت و سـاز سـيـاسـي       
حزب است که بايد هم ما و هم اعضا 
و کادرهاي  حزبي آگـاهـانـه بـراي آن           
قدم برداريم و موانع و مشکالتـش را    

 هر چه بيشتر کنار زنيم.
 

هر چند مدت زيادي از    انترناسيونال: 
انتشار اين جزوه نمـي گـذرد ولـي در          
ايــن مــدت در ايــران چــگــونــه از آن              
استقبال شده است؟ به نظر شما بـکـار   
بستن رهنمود هاي اين جـزوه تـا چـه        
ميزان در پيشبرد اهداف حـزب مـي       
ـيـام شـمـا بـه                     تواند مـوثـر بـاشـد و پ

 خوانندگان اين جزوه چيست؟ 
ببينيد اين جزوه شـروع   شهال دانشفر: 

کار ما نيست. هم اکنون بسـيـاري از      
اعضــا و کــادرهــاي حــزب بــنــا بــر              
ضرورت اجتماعي به نوعي مشـغـول   
ــن شــکــل از                   ــمــي ــه ه ــت ب ــالــي ــع ف
کارکمونيستي و سازمانـدهـي حـزب      
ــمــاعــي               در دل جــنــبــش هــاي اجــت
ـقـش مـهـم ايـن              موجودند. اما يک ن
مباحث و اين جزوه معـيـن، انسـجـام       
دادن به اين فعاليتها و گذاشـتـن افـق      
روشنتري در مقـابـل آنسـت. بـه ايـن             
اعتبار ميتوانم بگويم کـه در سـطـح          

معيني فعاليت سازماندهـي مـا در       
ايران بر ارکان اصلي همين سياستـهـا   
ـيـت مـا              ـق به پيش ميرود، امـا مـوف
وقتي است که شاهد تحولي در ابعـاد  
ـقـش                  سازمانـي حـزب در داخـل و ن
ـيـسـتـي مـان در                 دخالتگرانه  کـمـون
جنبش هاي اجتماعي موجودو رشـد  
حزب بـاشـيـم. و تـالش مـا در ايـن                  

 جهت است. 
همـانـطـور کـه اشـاره کـردم ايـن                
ــي              ــده ــوري ســازمــان ــاحــث تــئ مــب
کمونيستي در دنياي امروز است و به 
ايــن اعــتــبــار مــيــتــوانــد و بــايــد بــه            
معضالت سازماندهي مـا در ايـران       
پاسخ دهد و نتـيـجـه اش  گسـتـرش            
نفود و قدرت سازماني حزبي در ايران 
باشد. انجـام آن يـک ضـرورت مـهـم               
سيـاسـي و اولـويـت حـزب مـاسـت.                
فراخوان و شايد بـهـتـر اسـت بـگـويـم            
انتظار ما از اعضا و کادرهاي حـزب  
اينست که با يکديگر دسـت بـه کـار          
اجراي اين سياستها باشيم. از همـيـن    
رو بازهم تاکيد من بر ارتباط نـزديـک   
و تنگاتنگ براي عـمـلـي کـردن ايـن          
امر مهم سياسي و ساختـن حـزبـمـان       
در ايــران اســت. درخــواســت مــن از            
ـنـسـت کـه        اعضا و کادرهاي حزب اي
اين مباحث و نـکـات عـمـلـي آن در            
ـيـسـت                جزوه "چگونه بـا حـزب کـمـون
ـيـم" را                    کـارگـري ايـران فـعـالــيـت کـن
بخوانند. در مورد جنبه هاي عـمـلـي     
ـتـگـو            آن در جمع خود به بـحـث و گـف
بنشينند، نقطه نظرات و پيشنهـادات  
عملي خود را با ما در ميان بگذارنـد  
ـيـشـبـرد           و با انتقال تجربياتشـان در پ

 اين سياستها، ما را ياري دهند.  
در آخر فراخوانم به همـه کسـانـي      
که ميخواهند تبعيض و نـابـرابـري و        
ستم و استثمار نباشد و بـراي رهـايـي      
از وضع موجود و بـراي جـامـعـه اي           
ـنـسـت     آزاد و برابر مبارزه ميکنند، اي

 که به اين حزب بپيوندند. 
 

با تشکر از شـهـال    انترناسيونال: 
  دانشفر

۹ از صفحه   
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ـيـن                بدنبال تـمـاس داود آرام از فـعـال
کمپين براي آزادي کارگـران زنـدانـي،      
مايک پالسک دبير کل اتحاديه پسـت  
کانادا طي نامه اي به سازمان جهاني 
کــار(آي ال او) و گــزارشــگــر ويــژه                 
سازمان ملل در باره ايران، خواسـتـار   
تحقيق در باره مرگ شاهـرخ زمـانـي      
از فعالين شناخته شده کارگري که در 

سپتامبر در زندان رجـايـي شـهـر        ١٣ 
جان باخت، شده است. در بخـشـي از      

 اين نامه چنين آمده است:
 

" اين اولين بار نيـسـت کـه اتـحـاديـه            
) CUPWکارگران پست کانـادا (    

ـيـان سـيـاسـي در ايـران               در باره زنـدان
موضع گرفته است. آخريـن بـار، مـا         
در ماه ژوئيه به جناب آيت اهللا سـيـد     
عــلــي خــامــنــه اي در بــاره پــرونــده              
ـيـر کـل کـانـون              اسماعيل عبـدي، دب

)، با   ITTAصنفي معلمان ايران (
خــواســت آزادي او از زنــدان، نــامــه            
نوشتيم. در همين راستا هست که ما 
خواستار تحقـيـق و بـررسـي در بـاره              

 مرگ شاهرخ زماني هستيم".
 

در رابطه با مرگ شـاهـرخ زمـانـي و           
براي محکـوم کـردن جـنـايـات رژيـم             
اسالمي در زندانهاي ايـران کـارزاري       
در جريان است. نهـادهـا و اتـحـاديـه           
هاي کارگري اي کـه تـا کـنـون طـي              
بيانيـه هـايـي از ايـن کـارزار اعـالم                 

 حمايت کرده اند عبارتند از:
 اتحاديه پست کانادا -
کنفدراسيون بين المللـي اتـحـاديـه        -

 هاي کارگري، آي تي يو سي
سـنـديـکـاي کـارگـران س، ژ، ت                  -

 شاخه بستاکون

اتحاديه کـارگـري سـي ان تـي در                -
 فرانسه 

هـاي   کنفدراسيون سراسري اتحاديه -
 کارگري سوئد (ال.او)

اتحاديه سراسري کارگران حـمـل و      -
 نقل سوئد (ترانسپورت)

ـلـي کـارگـران              - ـيـن الـمـل فدراسيون ب
 ساختمان و چوب

فدراسيون شوراها و اتحاديـه هـاي      -
 کارگري در عراق

هــمــچــنــيــن، بــه دعــوت احــزاب و             
نــيــروهــاي ســيــاســي مــخــتــلــف در          
ـيـس،         کشورهاي مختلف چـون انـگـل
ـيـه    سوئد، آلمان، و کانادا و در سليمان
عراق تظاهراتهايي برگـزار شـد. ايـن         

 کمپين ادامه دارد.
 

کمپين براي آزادي کارگران زنداني از   
همه سازمانهاي سراسري کـارگـري و     
سازمانهاي انسانـدوسـت در سـراسـر         
جهان خواستار حمايت از اين کـارزار    
و فشار آوردن به جمـهـوري اسـالمـي       
هست. اين کمپين بـراي آزادي تـمـام         
کارگران زنداني و زندانيان سياسـي و    
براي تحت مداوا قرار گرفتن زندانيان 
بيماري که در زندانهاي رژيم اسالمي 
از درمان محرومند مبارزه مي کند. 
ـيـد بـا ايـن               ـتـوان به هر شکلي که مـي

 کمپين همکاري کنيد. 
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

سپتامبر  ٢٢ ، ٩٤ شهريور  ٣١ 
 ٢٠١٥ 

Shahla. 
Daneshfar2@gmail.c
om 
http://free-them-
now.com 

 

: بانک مرکزي نـرخ   نسان نودينيان
درصـد     ۱۵/۱تورم شهـريـور را       

اعالم کرد. در دولتهاي جمهـوري   
اسالمي با نزديـک شـدن بـه دوره          
تعيين نرخ دستمزدها در بهمـن و    
اسفند ماه، بازي نهادهاي دولتي 
بـا سـطـح واقـعـي نـرخ تـورم هـم                   
شروع ميشود و ارقام پايـيـنـي را      
به عنوان تورم اعالم مـيـکـنـنـد.        
زمــزمــه افـــزايــش ده درصـــدي             
دستمزدها هم اکنون وجود دارد.   
بنظر شـمـا شـاخصـهـاي تـعـيـيـن              

 ٩٤دسـتـمـزدهــا در پـايــان سـال              
 کدامها هستند؟

 

 کاظم نيکخواه:  
در ايــران تــورم و دســتــمــزد             
يکديگر را کامال گم کـرده انـد و       
رابطه اي ندارند. قيـمـتـهـا دارنـد         
مدام باال ميرونـد و دسـتـمـزدهـا          
سالهاست که در حد بخور و نميـر  
هم باقي نمـانـده انـد. بـه هـمـيـن               
دليل اولين و اساسي تريـن سـوال     
اين نيست که آيا دستمزدها بـايـد   
به نسبت تورم تغيير کنند يا نـه.    
بلکه اين است که حداقل دستمزد 
براي اينکـه کـفـاف هـزيـنـه هـاي              
واقعي زندگي کـارگـر و خـانـواده           
اش را با يـک اسـتـانـدارد نـرمـال             
بدهد چقدر بايد بـاشـد؟ مـا االن          

 ٧١٢شاهديم که حداقل دستمزد   
هزارتومان تعيين شده اسـت. در       
عين حال مدتهاست که حکومـت  
خودش اعالم کرده است کـه خـط       

ميليون تـومـان در        ٣فقر از مرز 
مـاه گـذشــتـه اســت. ايـن يـعـنــي                

 ٥اينکه دستمزد کـارگـر حـدودا          
درصد پـايـيـن تـر        ٥٠٠بار يعني 

از خط فقر اسـت. خـب اگـر ايـن              
 ٢٠دستمزد را ده درصد و حـتـي     

درصد و حـتـي صـد در صـد هـم              
افزايش دهند بازهم سفـره کـارگـر      
خالي ميـمـانـد. بـازهـم کـارگـران             
نميتوننـد شـکـم خـود و خـانـوده               
اشان را سير کنند. االن کـارگـر و      
معلم و پرستاري که يک ميـلـيـون    
و دو ميليون تومان در ماه حقوق 
دارد بازهم ناچار است بـراي زنـده     

ماندن دو شيفته و سه شيفته کار 
کند. در ايـران اولـيـن کـاري کـه               
بايد کرد اينست کـه بـه ايـن بـي             
منطقي و بردگي تمام عيار پايان 
داده شود و دسـتـمـزدهـا چـنـديـن            
برابر افزايش يابد. شرم آور اسـت       
که بخش اعظم کارگران نـاچـارنـد      
چنـديـن بـار زيـر خـط فـقـر بسـر                   
ــازه خــود حــکــومــت                ــد. ت ــرن ــب ب

درصـد کـارگـران از           ٩٣ميگويد 
قرار داد رسمي کار محرومـنـد و     
موقت حساب ميشوند. يعني از    

کارگر يک نفر قـرار   ١۳يا  ١۲هر 
داد کار دائـم دارد و ايـن قـانـون             
کار کذايي شامل حالش ميشود. 

درصد همـيـن هـم       ٩٣بقيه يعني 
شامل حالشان نميشود. تـازه در       
مورد ميليونها کارگر بيکـار کـه     
همين دستمزد را هم نـمـيـگـيـرنـد       
بايد جداگانه بحث کرد. با تـوجـه      
به اينـهـا و بـا تـوجـه بـه ايـنـکـه                    
همانطور که شما ميگـويـيـد نـرخ       
تورم اعالم شده تـوسـط دولـت و          
بــانــک مــرکــزيــش هــيــچ مــبــنــاي        
واقعي نـدارد و هـربـار بسـتـه بـه               
مصالح يـک عـدد مـتـفـاوتـي را               
اعالم ميکنـنـد کـه بـا واقـعـيـت              
ربــطــي نــدارد، بــايــد بــه مســالــه          
دستمزد فکر کرد. صورت مساله  
اينسـت کـه يـک جـدال و جـنـگ                 
مداوم در جامعه ميان کارگران و 
معلمان و پرستاران و همه حـقـوق   
بگيران از يـک طـرف و دولـت و                
کافرمايان از طرف ديگـر بـر سـر        
دســمــزد جــريــان دارد. و مــيــزان           
دســتــمــزد را تــوازن قــوا در ايــن            
جدال تعيين ميکند. هرچه اولـي     
ها متحد تر و منسجم ترو روشن 
تر باشند، ميتوانند کارفـرمـايـان    
و حـکـومـت را عـقـب بـرانـنـد و                 
دستمزد قابل تـحـمـل تـري را بـه            
آنها تحمـيـل کـنـنـد. بـنـظـر مـن                 
کارگران و حـقـوق بـگـيـران بـايـد              
ــراي حــداقــل             ــطــور ســراســري ب ب
دستمزد رقم مشـخـص بـدهـنـد و          
بــراي آن مــبــارزه کــنــنــد. مــثــال            
کارگران پتروشيمي دوسال پـيـش     

ــد کــه خــواهــان                 ٢اعــالم کــردن
ــون       ــي ــل ــومــان        ٥٠٠مــي هــزار ت

دستمزد هستند. معلمان هـمـيـن       
 ٣امسال گفتند اگـر خـط فـقـط             

مــيــلــيــون تــومــان اســت حــداقــل         
حقوق هم بايد سه ميليون بـاشـد.   
در بــــرخــــي اعــــتــــراضــــات و             
اعتصابات ديگر هـم کـارگـران و        
ملمان رقمي معادل سه مـيـلـيـون     
تومان را طرح کرده انـد. بـنـظـرم          
ــراي                ــه ب ــن ســکــويــي اســت ک اي
افـزايــش دســتـمــزد بــايـد روي آن            
ايستاد و همه کارگران و معلمـان  
و پرستاران و حقوق بگيران را بـر    
اساس يک ميزان مشخص متحـد  
کرد. يک نکته را هم بايد اضـافـه      
کنم که در خيلي کشورها بخشـي  
از دســتــمــزد کــارگــر بــه صــورت          
خدمات اجتماعي به کـارگـر داده     
ميشود. در ايـران ايـن خـدمـات              
تقريبا معادل صفر است. يـعـنـي       
وقتي کارگر بـيـکـار مـيـشـود يـا            
بيمار ميشود يـا از کـار افـتـاده             
ميشود، يـا چـيـزي بـه او تـعـلـق                
نميگيرد و يا آنچنان ناچيز اسـت    
که بايد گرسنگي و مـحـرومـيـت         
ــبــارزه بــر ســر                     ــکــشــد. در م ب
دستمزدها و حقـوقـهـا ايـن مـهـم           
است که اين جنبه ها را هـم مـد         
نظر داشته باشيم . يـعـنـي بـايـد             
زندگي کارگر را در تمام ابعاد آن   
در نظر گرفت و براي بهبود کليت 
آن در همه سـطـوح مـبـارزه کـرد.          
ما مـدام بـايـد ايـن را مـد نـظـر                  
داشته باشيم که مـا کـارگـران بـه         
عنوان يک طبـقـه تـولـيـد کـنـنـده             
همه ثروتهاي اجتماعي حق داريم 
ــي                 ــانـ ــي انسـ ــاه و زنـــدگـ از رفـ
برخوردار باشـيـم. در واقـع هـمـه             
مردم بدون استثنا بايد بتوانند از 
رفاه و زندگي انسـانـي بـرخـوردار         
شوند. اين منطـق وارونـه و ضـد           
انساني سرمايه داري کـه کـارگـر        
را مدام بي اختيار و فـرودسـت و       
در حاشيه خط فقر ميخواهـد، را    
بـايـد بـه طــور جـدي بـه مصــاف                

 گرفت و دور انداخت.  
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ـقـه                 باالخره پـس از چـنـد مـاه مسـاب
انتخاباتي، جرمي کوربيـن، کـانـديـد       
چــپ لــيــبــر، کــه تــا قــبــل از شــروع              
انتخابات شانس پيروزي اش از طرف 

تخمـيـن    ٪۱ شرکت هاي شرط بندي 
ـقـه    زده مي شد، با درصد آرائي بيساب
ـتـخـاب شـد.           به رهبري حزب ليبـر ان
کوربين اکثريت آرا را نه تنـهـا مـيـان       

پـونـد بـه         ۳ هواداراني که با پرداخت 
تازگي به ليبر پيوستـه بـودنـد و حـق           
راي يافته بودند، بلکه ميان اعضـاي    
اتحاديه هاي کارگري و سازمان هـاي  
جانبي ليبر، که اين بار بطور فردي در 
ـتـخـابـات شـرکــت مـي کـردنـد، و                  ان
ـبـر                  ـي همچنين مـيـان خـود اعضـا ل
بدست آورد. يعني اکثريت آرا در هـر     
سه کاتاگوري (عضو هوادار، عضـو     
ـبـي و عضـو عـادي).                سازمان جـان
فاصله آراي کوربين با نفر دوم (انـدي     

در عـيـن      .بـود       ٪۴۰ برنام) بيش از
حال، تعداد آراي کانديد نماينده جناح 
راست حاکم و مدافع سـيـاسـت هـاي       
ـيـم                بلر، يعني ليز کـنـدال، چـهـار و ن
درصد بود، که شـکـسـت قـطـعـي و             
مـفــتــضــحــانــه اي بــراي ايــن جــنــاح           
محسوب مي شود. از زمـان شـروع        
اين انتخابات در ماه جون امسـال تـا     

ـفـر بـه            ۱۶۰ به امروز، حدود  هـزار ن
 ۵۰ اعضاي ليبر اضـافـه شـده انـد.              

ـنـهـا طـي دو          هزار نفر از اين اعضا ت
ـيـن بـه          هفته اول پس از پيروزي کـورب
اين حزب پيوسته اند. اين انتـخـابـات     
و نتيجه آن از طرف بسياري بـعـنـوان      

ـبـر و            "زمين لرزه" يک ـي در حـزب ل
فضاي سياسي انگلسـتـان تـوصـيـف        

 شده است.
ـيـري در        اينکه با اين پيروزي چه تـغـي
حزب ليبر صورت مي گيرد و چـقـدر   
به شانس انتخاب شدن اين حـزب در      

افـزوده     ۲۰۲۰ انتخابات پـارلـمـانـي       
مي شود، بحرانش تخفيف پيدا مـي    
کــنــد يــا تشــديــد مــي شــود، دچــار            
انشعاب مي شـود يـا مـتـحـد مـي               
مـانــد، و ايــنــکــه کــال پــيــاده کــردن             
سياست هائي مانند سـيـاسـت هـاي       
ـنـد         کوربين در چهارچوب حـزبـي مـان

ليبر امکانپذير است يـا نـه، بـحـثـي            
است بيشتر مربوط به تحوالت خـود  
اين حزب و دورنماي سياسي احـزاب    
مشابه در انگلستـان و اروپـا کـه در            
فــرصــت ديــگــري مــي تــوان بــه آن              

ـيـشـتـر مـي                 .پرداخت ـنـجـا ب مـن اي
ــحــول در                   ــن ت ــه خــود اي خــواهــم ب
انگلستان، به زمينه هاي اجتماعي و 
سياسي آن و همچنين جايگـاه آن در      
آينده چپ و کمونيسم در انگلستـان و    

  .اروپا بپردازم
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واقعيت اين است که انتخاب جـرمـي   
ـبـر                 ـي كوربين بعـنـوان رهـبـر جـديـد ل

ـبـود       .اتفاقى محدود به حزب ليبـر ن
اين رويدادى در جامعـه و سـيـاسـت         
انگلستان (و کـال و اروپـا و غـرب)             
است كه تغييرات و نتايج مـهـمـي را      

آنـچـه    .تاهم اكنون به بار آورده اسـت     
کـامـال مـحـســوس اسـت پـروسـه و                
ـيـن          نتيجه اين انتخابات تـوازن قـوا ب
چپ و راست در جامعه انگلستـان را    
ـتـمـان         بنفع چپ تغيير داده است. گـف
چــپ بــطــور فــزايــنــده اي بــر فضــاي            
سياسي انگلستان حاكم شـده اسـت.       
برخورد و پـاسـخ بـه نـظـرات چـپ و                 
تعريف خود باعتبار دوري يا نزديکي 
از چپ به مشخصه و رفتار سـيـاسـي    
احزاب اصلي، از ليبرال تا مـحـافـظـه     
كار، تبديل مـي شـود. چـپ بـودن،              
راديكال بودن و سوسياليست بودن به 
تعلقات، خصوصيات و باورهائي بـا    
ـبـديـل         بار مثبت قوي و پر طـرفـدار ت
شــده انــد و حــتــي احــزاب راســت و              
محافظه كار تالش مي كنند هر چـه    
بيشتر خود را طرفدار كارگر و مـردم      
محروم جلوه دهند. بـطـور آشـکـاري          
فشار چپِ جامعه بـر احـزاب اصـلـي         
طبقه حاکم افزايش يافته اسـت. ايـن        
روند مهمي است که البته تـازه آغـاز     
شــده اســت. بــرخــي از نــمــايــنــدگــان           
پارلماني حزب ليبر که حاضر نبودنـد  
جرمي کوربين (يا هر کـانـديـد چـپ          
ديگر) را براي انتخابات رهبري ليبـر   
نامزد کنند مي گويند علتش اساسا 
ترسشان از همين بـه چـپ چـرخـيـدن          

ـقـا                 ـي فضاي سياسـي بـود. و ايـن دق
اتفاقي است که افتاده است، آنهـم در    
ابعادي که حتي در مخيله نمايندگان 

 جناح راست نمي گنجيد.
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آنچه مسلم است اين رويداد سيـاسـي   
و اجتماعي نتيجه صرفا تالش هـاي    
جرمي كوربين نبود. خود کوربين هم  
ـتـه           چنين ادعائي ندارد، و بـارهـا گـف
است که خود او محصول يک حرکـت  
ـيـن بـه           اجتماعي است. صعود كـورب
راس صحنه اصلي سياسـت حـاصـل      
ـبـل از ورود        حركت جنبشي بود كه ق
كوربين به مسابقه انتخاباتي ليـدري،  
در بطن جامعه در جريـان و در حـال         

اين همان جنبش اعتـراض   .رشد بود
به مشقات سرمايه داري و عـواقـب         
بحران عـمـيـق آن اسـت كـه از سـال                 

ـتـصـادي       ٢٠٠٨  و با شروع بحران اق
در سرتاسر جهان خـود را بـه شـكـل             

٪ و اعـتـراض       ٩٩ جنبش اشغـال و      
عليه رياضت اقتصادي، از يونـان تـا     
اسپانيا، و انقالبات در خاورميـانـه و     
شمال آفريقا، نشان داده است. جامعه  
انگلستان، پـس از سـالـهـا حـمـالت             
ـيـه مـعـيـشـت             دولت سرمايه دار عـل
مردم و تـالش بـراي مـحـدود کـردن              
قدرت اعتراض کارگري، از اين رونـد  
رياضت مستثني نبوده اسـت. مـردم      
در ابعادي وسيع در انگلستان، مانند 
ساير جوامع اروپائى، از بي حـقـوقـي      
اقتصادي و سياسي و اجتماعي خود 
ـيـل مـمـتـاز و              ـل در مقابل يك قشر ق
انگل اقتصادي و سياسي كه روز بـه      
روز، در کـنـارِ انـداخـتـن بـار بـحـران                 
اقتصادي بر دوش مردم کـارکـن، بـر        
ثروت و قدرتش افزوده مي شـود، بـه     
ستوه آمده اند. پرتاب شدن كوربين به 
راس صحنه سياست انگليس حاصل 
ـيـروي                قدرت و تـكـان خـوردن ايـن ن
اجتماعي چپ و راديكال و کـارگـري       
ـيـن دم             ـبـش، کـورب بود. براي اين جـن
دست ترين چهره سياسي اي بـود کـه       
اين جنبش آن را يافت، بدست گرفـت  
و بزرگش کرد. هر گونه تحليل از اين  

رويداد و خود پديده کوربيـن بـايـد بـا         
توجه به اين عوامل و شرايط سياسي 
و اجتماعـي و در مـتـن آن صـورت               

  .گيرد
 

در عين حـال، عـوامـل ديـگـري، از              
ـبـر بـعـد از              ـي جمله موقعيت حـزب ل
شــكــســت انــتــخــابــاتــي در مــاه مــه          
ـيـوي            ـتـرنـات امسال، بي افقي و بـي آل
ـبـر(کـه مـنـجـر بـه                    ـي كامل راسـت ل
ـتـخـابـاتـي آن           شکست مفتضحانه ان
شد) ، انزجار مردم از سياسـتـمـداران     
ـتــــه بــــنـــدي و بــــزك شــــده                    بســ

، خصـوصـيـات      "رياكار"سـيـسـتـمـي      
شخصي مثبت و خوشنامي کوربيـن  
(حتي به اذعـان دشـمـنـان سـيـاسـي             
ـيـت     وي)، راديكاليسم سياسي، شفاف

مردم عادي" شبيه بـودن او، و         "و به 
بودن او (که از نظـر    "صاحب حزب"

مردم قدرت عملي اجـراي سـيـاسـت         
هايش را به وي مي دهد) ، در كـنـار    

سال فعاليت پـارلـمـانـي و        ٣٢ تجربه 
دهــهــا ســال آكــتــويســم و فــعــالــيــت          
كمپيني، و همزماني اين انتخابات با 
ـتـخـابـاتـي در            اجراي قوانين جديـد ان

ـبـر (بـر اسـاس اصـل             يـک  " حزب لي
و امــکــان شــرکــت       "فــرد، يــک راي    

ـتـخـابـات) ، و               هواداران حزب در ان
ـبـاطـات                 ـيـن رشـد قـدرت ارت همـچـن
ديجيتال و ميـديـاي اجـتـمـاعـي كـه            
انحصار رسانه هاي سنتي و رسـمـي       
بر دسترسي به اطالعات را تضعيـف  
كرده، در پيروزي جرمي كوربين، آنهم 
ـقـش        ـنـده، ن در ابعادي چنين خيره كن

  .بازي كرد
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ســيــاســت هــاي جــرمــي كــوربــيــن،          
عليرغم اينکه عضو جناح چـپ يـک       
حزب سوسيـال دمـکـرات اسـت، در           
چهارچوب عـمـومـي چـپ راديـكـال             
انگليس و اروپا مي گنجد. خـواهـان      
ـتــي كــردن بــرخــي عــرصــه هــاي            دول
ـنـد راه آهـن و              اقتصادي كليدي مـان
توليد انرژي (برق و گاز) است. عليـه     
ـتـصـادي اسـت.            سياست ريـاضـت اق
مخالف اعـمـال سـقـف بـراي كـمـك              

هزينه هاي دولتي اسـت (کـه دولـت           
محافظه کار در حال اجراي آن است و 
ـيـن هـم در                 ـتـخـابـاتـي کـورب رقباي ان
ـيـروي      جريان مسابقه انتخاباتي، در پ

 هريت هارمن - از رهبر موقت حزب
از دادن راي مـــخــالـــف بـــه آن                  -

خودداري کردند و در نتيجه در انـظـار   
ـنـي            ـي ـيـه قـوان مردم آبرو باختند). عل
است كه فعاليت و قـدرت اعـتـراض          
قانوني اتحاديه هـاي كـارگـري، و از          
جمله اعتصاب، را هر چه محدود تـر  
مي كند (که اين هم اليحه اي اسـت      
که از طرف دولت محـافـظـه کـار در         
حــال اجــراســت). خــواهــان افــزايــش          
مـالــيــات بــر كــمــپــانــي هــا و افــراد             
ثروتمند و پر درآمـد اسـت. خـواهـان          
جمع آوري ماليـات از شـرکـت هـاي           
بزرگ است كه به شگردهاي مختلـف  
از زير پرداخت ماليات در مـي رونـد     

ـيـارد پـونـد در           ١٢٠ (كه حدود   ـل مي
سال تخمين زده مي شود). خـواهـان     

اسـت كـه      "بانك ملـي " تاسيس يك
صرفا به سـرمـايـه گـذاري، آنـهـم در             
ــه خــدمــات                 ــي کــه ب عــرصــه هــائ
ــوط مــي شــود،              ــمــاعــي مــرب اجــت
اختصاص دارد. خواهان راه انداختـن   
پــروژه هــاي خــانــه ســازي دولــتــي و            
ـيـن فـروش خـانـه              محدود كردن قـوان
ـتـي مـوجـود اسـت تـا بـي                   هاي دول
ـنـه                   مسكنـي شـديـد كـنـونـي و هـزي
كمرشكن اجاره مسـكـن را کـاهـش           
دهد. خواهان افـزايـش قـابـل تـوجـه              
حداقل دستمزد است. طرفدار حـقـوق    
پناهندگان است، و ساعاتـي پـس از       
اعالم نتيجه انتخابات و پيروزي اش، 
ـفـرانـس بـراي            مستقيما از محـل کـن
سخنراني به تظاهرات بزرگ حمـايـت   
ـيـن      از پناهندگان در لندن رفت. كـورب
همچنين مـخـالـف بـازسـازي سـالح           
ـيـس (مـوشـک هـاي            هاي اتمي انگل
سوار بـر زيـردريـائـي تـرايـدنـت)  و                   
خواهان خروج از ناتـو اسـت، و مـي          
ـيـارد پـونـد پـول                    ـل گويـد صـدهـا مـي
حاصله از لغو اين قرارداد و خروج از   
اين پيمان را صـرف گسـتـرش پـروژه         
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هاي رفاه اجتماعي خواهـد کـرد. در        
ـيـن مـخـالـف         سياست خارجي، کورب
جنگ است و هميشه در جنبش هاي 
ضد جنگ فعال بوده است. در طـول       
ـيـه          ـيـن عـل زندگي سياسي اش، کـورب
حکومت هاي مستبد و مشـخـصـا        
ـقـاي جـنـوبـي                رژيم نژاد پـرسـت آفـري
(حکومت آپارتايـد) و بـراي حـقـوق             
برابر براي زنان و همـجـنـسـگـرايـان و         
غيره فعاليت کرده است. خواهان خلع 
سالح هسته اي است و طرفدار خـلـع     
ـيـس          ـبـه انـگـل سالح هسته اي يکجان
است. در همين رابطه، در پـاسـخ بـه           
ســوال خــبــرنــگــاران در روز پــايــانــي          
ـتـه جـاري،                     ـبـر در هـف ـي ـفـرانـس ل کـن
کوربين گفت حتي بـعـنـوان نـخـسـت         

ـيـک      "دگمه"وزير حاضر نيست  شـل
سالح هسته اي را فشـار دهـد، کـه              
حمالت شديد جناح راست حـزبـش و     
احزاب و شـخـصـيـت هـاي راسـت و             
محافظه کار خـارج حـزب و رسـانـه             

  هاي رسمي را بدنبال داشته است.
 
کوربين در عين حال، مانند بسياري  

از ليبرال ها و چپ راديکال اروپـا، از      
ـيـالـي و ضـد              موضعي پست کـولـون
امپرياليستي نسبت بـه دولـت هـا و          
جريانات اسـالمـي بـرخـوردي نـرم و            
 حتي سمپاتيک داشته است. مخالف

اسالم ستيزي" (ايزلموفوبيا)  اسـت     "
و از وجود مدارس مذهبي دفاع مـي  
ـيـس          کند. طي چهار سال گـذشـتـه رئ

 "ائتالف براي قطع جنگ" سازمان
بوده است، اما اخـيـرا از ايـن پسـت             
خود، با اين توضيح که مشغله هـاي    
ـيــدر حــزب                  ـنــوان لـ جــديــدش بــعـ

ـيـت در ايـن          اپوزيسيون فرصت فعـال
موقعيت را ديگر بـه او نـمـي دهـد،           
استعفـا داد (ايـن سـازمـان بشـدت               
 تحت نفوذ سـيـاسـي احـزابـي مـثـل           

ـيـو پـي     " بـوده و از هـمـان           "اس دبل
ـتـدا، از زمـان حـملـه آمـريـکـا بــه                    اب
افغانستان و بويژه حمله بـه عـراق در       

، با جريانات ارتـجـاعـي      ۲۰۰۳ سال 
اسالمي انگليسي فعاليت کرده و بـه    
ـيــدان داده اســت ). در                        آنــهــا مـ
برخـوردش بـه جـمـهـوري اسـالمـي،              
ـتـگـو بـا ايـران و              کوربين خواهان گـف
دخالت دادن رژيم در مذاکـرات بـراي     
ــه و                    ــح در ســوري ــه صــل ــدن ب رســي
خاورميانـه اسـت و طـرفـدار تـوافـق               

با ايران است.  ۵  + ۱ هسته اي گروه 
بنابراين، سال گذشته هـمـراه بـا جـک         
استرو (وزير امور خارجه سـابـق دوره      
بلر) و چند نماينده پـارلـمـانـي ديـگـر          
عازم ايران شد و بـا مـقـامـات رژيـم            
ـيـن        ديدار داشت. در عين حال، کـورب
در سخنراني ها و مصاحـبـه هـايـش       
دائما تاکيد مـي کـنـد کـه هـرگـونـه              
گفتگو با ايران بايد با برجسته کـردن    
ـقـض حـقـوق بشـر در ايـران                مساله ن

 همراه باشد.
ـيـن        در ارزيابي از سياست هـاي کـورب
بـايــد در نــظــر گـرفــت کــه کــوربــيــن              
محصول يک جنبش اعتراضـي ضـد     
رياضت است، و در اين ظرفيت و بـا      
اتکا به اين نقطه قدرت خود بـه جـلـو      
رانده شده است. پالتفرم ضد رياضـت   
اقتصادي و اعالم تالش براي ايـجـاد     
جامعه اي بـرابـر تـر و عـادالنـه تـر،               
بعالوه، بقول خودش دمکراتيزه کردن 
حزب و دولت و سـيـاسـت و دخـالـت          
دادن مردم در تصميمـات سـيـاسـي،       
اساسي ترين مشخصه پديده کوربيـن  

است. و کوربين اگـر بـخـواهـد پـايـه              
ـتـي خـود را هـمـراه               اجتماعي حـمـاي
داشته باشد، مجبور است بر هـمـيـن      
نقاط قدرت سياست خود پاي بفشرد 
و آن را برجسته کند. سـيـاسـت هـاي          
ـبـال          ـيـن در ق غيرانتقادي اي که کورب
جريانات اسـالمـي داشـتـه جـايـگـاه              
ـنـده اي در سـيـاسـت او                     ـيـن کـن تعـي
ندارند، و نبايد کل هويت سياسـي او    
صرفا از اين زاويه ارزيابي شود، و يـا    
به اين دليل تحول مهم و عظيمي کـه  
در طول چند ماه گذشته در جـامـعـه        
ـتـه    انگلستان جريان داشته ناديده گرف

ــر ايــن،           ــان      شــود. عــالوه ب در جــري
انتخابات، در مصاحبه هاي متعدد، 
کوربين بشدت مخالفت پايه اي خود 
را با جرياناتي مانند حماس و حـزب    
اهللا لبنان اعالم کرد، و سرکوب هـاي  
جمهوري اسالمي را بـا بـرجسـتـگـي        
بيشتري طرح کرد. در هر حال، فشـار   
انتقادي بر کوربين براي فاصله گيـري  
هرچه بيشتـر از جـريـانـات مـرتـجـع              
اسالمي و مـحـکـوم کـردن صـريـح                
جمهوري اسالمي و جنايات آن بـايـد     

  بخشي از برخورد به او باشد.
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انتخاب کوربين به ليدري ليبر و ورود 
دهها هزار نفر عضـو جـديـد بـه ايـن            
حزب و اين واقعيت که اکثريت قريب 
به اتفاق اين اعضاي جـديـد، چـپ و          
ـنـد، اثـراتـي                 ـيـن هسـت طرفـدار کـورب
اساسي در وضعيت و آينده اين حـزب  
بجا خـواهـد گـذاشـت. امـا جـدا از                  
ـبـر در چـنـد سـال              ـي اينکه چه بر سر ل
ـيـن و               ـتـخـاب کـورب آينده مي آيـد، ان
جنبش چپ و راديکالي که با اعتماد 

بنفس و شوري جديد در جامعه به راه 
افتاده است بـراي هـمـيـشـه صـحـنـه               
سياسي و توازن طبقاتي در جـامـعـه      
ـيـري اسـاسـي داده            انگلستان را تـغـي
است. اثرات اين موقعيت، بـويـژه بـا        
ـتـصـادي،            توجه به وزن و جـايـگـاه اق
سياسي و جهاني کشور انگلستان، از 
خود اين کشور و حـتـي اروپـا فـراتـر            
خــواهــد رفــت. وضــعــيــتــي کــه در              
انگلستان پيش آمده بي شبـاهـت بـه      
شرايط عروج چپ در يونان و اسپانيـا  
نيست، ولي اين واقعيت که در يـکـي   
از مهم ترين کشورهاي صنعتي دنيـا  
ـتـه هـنـوز در              ـب دارد رخ مي دهد (ال
ـيـم)، اهـمـيـت              شروع اين رونـد هسـت

 بمراتب بيشتري به آن مي دهد.
در پيشروي حـرکـت چـپـي کـه آغـاز             
شده، ضمن درک و استقبال از اهميت 
و ارزش فوري و کنونـي آن، بـايـد بـه           
جلو، به آينده، نگاه کرد، و اين تـحـول   
را صرفا مقطعي در تحوالت اساسي 
تري که بايد صورت بگـيـرد و در راه         
است ديد. و ايـن تـحـوالت اسـاسـي             
ـنـدي      چيزي جز عميق تر شدن قطب ب
ـفـع کـارگـر و               ـن طبقاتي در جامـعـه ب
کمونيسم و شکل گيري يک جريـان و    
حزب کمونيست راديکالِ به مـعـنـاي    
واقعي ضد کاپيتاليست  (يک حـزب     
کمونيست کارگري) در دل و در سـيـر    
ـنـهـا                 ـيـسـت. و ت آتي اين تـحـوالت ن
چنين حزبي پاسخ رياضت و مشقات 

 و خود سرمايه داري - سرمايه داري
را دارد. واقــعـيــت ايــن اســت کــه              -

کوربين و جريان چپ راديکالي که آن   
را نمايندگي مـي کـنـد در راديـکـال            
ترين حالت و سياست خود يک جريان 
ـقـش از         اقتصادگراي دولتي است. اف
ملي کـردن صـنـايـع و تـالش بـراي                 
ايجاد اصالحاتي رفاهي با اتـکـا بـه        
يک سياست اقتصادي کينـزي فـراتـر      

نمي رود. و اين افـق در شـرايـط يـک           
ـنـد وضـعـيـت           بحران اقتصادي (مـان
ــراي                 ــش ب ــمــل ــه ع حــاضــر) دامــن
اصالحات در چـهـارچـوب سـيـسـتـم            
حتي محدود تـر مـي شـود (مـورد              
سيريزا در يونان)  چهره هائـي مـثـل       
ـپـراس در             ـنـطـور سـي کوربين (و همي
ـيـا و       يونان، پابلو ايگلزياس در اسپـان
بري ساندرز در آمريکا) شـخـصـيـت        
هائي گذرا در روند اجتماعي عـمـيـق    
ـنـد       تر، راديکال تر و پايدار تري هسـت
که آغاز شده اسـت. و ايـن رونـد در               
پيشروي خود شخصيت ها و احـزاب    
سياسي ديـگـري را بـه صـحـنـه فـرا                

 .خواهد خواند
 

نکته مهم در ارزيابـي از ايـن تـحـول           
سياسي، نه فرد کوربيـن و سـيـاسـت         
ـلـکـه         ـبـر، ب هاي او و نه حتي حزب لي
ـتـي اسـت کـه در                  ـب تحول چپ و مـث
ـتـه             سطحي اجتـمـاعـي صـورت گـرف
ـبـايـد      است. در استقبال از اين تحول ن
ترديدي داشت، و نبايد با ايـن تصـور     
نادرست که امري دروني مـحـدود بـه      
ليبر و جنبش سوسيال دمکـراسـي و     
ـيـن، و يـا                    ساختـه و پـرداخـتـه کـورب

است،  "چپ بورژوائي" تقالهاي يک
از توجه به آن سرباز زد يـا آن را کـم             
اهميت جلوه داد. اين تـحـول، تـحـت          
فشار طبقه کارگر و چپ جامعه و در   
ـتـصـادي، و در                   متـن يـک بـحـران اق
مقابله با عواقب کمرشکن سـيـاسـت    
ـتـه، و      رياضت اقتصادي صورت گرف
در عين اينکه نبايـد در ابـعـاد و يـا             
سير محتمل آتي آن اغراق کرد، بايـد  
جايگـاه و اهـمـيـت آن را در تـحـول                   
سياسي جامعه و چپ در انگلستان و 
اروپا و ارتباط آن با روندي جهانـي را    
شناخت و در آن روشنگري و دخـالـت   

 *کرد. 
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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                   

) ارسال کنيد. لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه                 paypalسايت زير (از طريق 
 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 ميتوانـيـد بـا      

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

 شما برداشته شود.  
 

 لمان: آ   

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 از اروپا:  سيامک بهاري:  

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

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:

خاورمـيـانـه شـاهـد شـکـل گـيـري و                  
ـبـش گسـتـرده               سربلند کـردن يـک جـن
سکوالريستي و مبارزه بـراي رهـائـي      
جامعه از وضعيت فاجعه باري اسـت    
ـتـهـاي آمـريـکـا و             که در نتيجه دخـال
موئتلفينش و گسترش کشمکشهـاي  
خونين و ارتجاعي و قدرت گيري هـر    
چــه بــيــشــتــر دولــتــهــاي اســالمــي و           
نيروهاي تروريست اسـالمـي در ايـن          
منطقه و مناطقي از شـمـال و مـرکـز         
آفريقا بوجود آمـده اسـت. مـبـارزات          
ـيـه جـمـهـوري          مستمر مردم ايران عـل
اســالمــي و قــوانــيــن اســالمــي آن،            
ـيـه حـزب        اعتراضات مردم ترکيه عـل
اسالمي حاکم، مبارزات قهـرمـانـانـه     
زنان و مردان آزاده در کردستان سوريه 
عــلــيــه داعــش، گســتــرش جــنــبــش          

مــبــارزه  ســکــوالريســتــي در تــونــس،    
ـيـه               آزاديخواهانه در افـغـانسـتـان عـل
ارتجاع مذهبي و بويژه امروز جنبـش  
ـيـه حـکـومـت                 توده اي در عـراق عـل
مرکزي و دار و دسته هاي ارتـجـاعـي    
اسالمي و در دفاع از سـکـوالريسـم،        
نمودهاي مشخصـي از ايـن حـرکـت           
گسـتــرده و امــيــدبــخـش اســت. ايــن            
ــه و                 ــان ــعــمــل حــق طــلــب عــکــس ال
ـيـون مـردم             ـل آزاديخواهانه دهـهـا مـي
کارگر و زحمتکش و زنان و جـوانـانـي    
است که فقر، محروميت، بيحقوقي و 
ناامني تمـام عـيـاري تـوسـط دولـت             
هاي حاکم بر اين کشورها بـر زنـدگـي      
شان حاکم شده است.اين مبارزات تـا     
ـيـروي                    ـيـت عـظـيـم ن هميـن جـا ظـرف
آزاديخواهي مردم براي ايفاي نقش در 
ـيـرات         تحوالت سياسي و ايجـاد تـغـي

ـفـع اکـثـريـت               راديکال و اساسـي بـه ن
جامعه را نشان داده و اميد تازه اي در 
ميان آنان به وجـود آورده اسـت. ايـن           
ــارزات در صــورت تــعــمــيــق و               مــب
ـيـابـي و بـرخـورداري از يـک                  سـازمـان
رهبري چپ و راديکال ميتواند ضـربـه   
قاطعي به جنبش اسـالم سـيـاسـي و           
دولـت هـا و جـريــانـهــاي ارتـجــاعــي              
ــد و ورق را در                   مــذهــبــي وارد کــن
خاورميانه به نفع مردم و آزاديخواهي 

 و مدنيت و انسانيت برگرداند.
در چنين شرايطي ما امضا کنندگـان  
اين بيانيه عزم خود را بـراي مـقـابلـه           
فعال با نيروها و دولتهاي اسـالمـي و     

حمايت و  نظام حاکم بر اين کشورها و
تقـويـت مـبـارزات تـوده هـاي مـردم                
منطقه اعالم ميداريم. برنامـه عـمـل       
مشترک ما مبتنـي اسـت بـر تـالش           
براي تقويت و تعميـق ايـن مـبـارزات         
عليه دولتها و نيروهـاي اسـالمـي در        
کشورهاي منطقه، آگاه ساختن افکار 
عمومي جهان از جنايات آنها و جلب 
حمايت جهانيـان از مـبـارزات مـردم           

 عليه اين نيروها.
ما امضا کنندگان اين بيانيه از تالش 
و مبارزه نيروهاي سکوالرو آزاديخواه 
ـيـسـت در کشـورهـاي             و چپ و کـمـون

 منطقه حمايت ميکنيم.  
 ما خواهان آن هستيم که:

دين از دولت و آموزش و پرورش   -۱ 
و نظام قضايي و قوانين جاري جامعه 
ـنـي هـر           جدا شود. اعتقاد و رفتـار دي
فرد، امر شخصي و جزء آزادي وجدان 
فرد محسوب گردد. اين اصل بايد بـه  
ـفـسـيـر در            طور شفاف و غير قـابـل ت

قانون اساسي و هر سند حقوق پايه اي 
مردم اين جوامع تصريح شود و هـمـه   
قوانين موجود مغاير آن ملغـا اعـالم     

 گردد.
تغيير نـظـام سـيـاسـي حـاکـم بـر                -۲ 

جوامع اسالمزده بـه نـظـام سـيـاسـي             
آزاد، برابر و سـکـوالر، يـک ضـرورت           
آزاديخواهانه فـوري اسـت و ايـجـاب           
مي کند که نيـروهـاي آزاديـخـواه، بـا          
جديت و تشريک مساعي براي تحقـق  

 آن تالش کنند. 
ما بويژه بر مبرميت سـرنـگـونـي        -۳ 

جمهوري اسالمي ايران در راستاي بـه  
هزيمت کشانـدن اسـالم سـيـاسـي در            
ـقـا               خاورميانه و شـمـال و مـرکـز آفـري

 تاکيد ميکنيم.  
ــهــاي چــپ                مــا احــزاب و ســازمــان
ـيـه        ـيـان وکمونيست امضا کننده اين ب
آمادگي خود را براي پيشبـرد اهـداف     
فـوق و شـکـل دادن بـه يـک حـرکــت                   
جهانـي در دفـاع از سـکـوالريسـم و                
عليه نيروها و دولتهـاي مـذهـبـي در         
ـقـا               خاورميانه و شـمـال و مـرکـز آفـري
اعالم ميکنيم و همه نيـروهـاي چـپ،      
سکوالر و آزاديخواه را به پيوستـن بـه     

  فراميخوانيم. اين حرکت
 امضاها:

 حزب کمونيست ايران 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

ـيـسـت کـارگـري ايـران               -حزب کمون
 حکمتيست  

 
  ۱۳۹۴ مهر  ۳ 

 ۲۰۱۵ سپتامبر  ۲۵ 
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