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 2 ۱۳۹۴آبان  ۲۹ انترناسيونال 

از ترورکارکنان مجله شارلي ابدو 
هنوز يکسال نگذشتـه اسـت کـه روز          

نـوامـبـر، تـروريسـتـهـاي             ۱۳ جمـعـه     
اسالمي با نعره اهللا اکبر مـردم را در        
کــافــي شــاپ و ســالــن کــنــســرت و             
استاديوم ورزشي قتل عام کردنـد. تـا      

 ۲۰۰ نفر کشته و بيش از  ۱۵۳ کنون 
نفر زخمي شـده انـد کـه حـال تـعـداد                 

وخيم است. داعش مسئوليت    زيادي
   .اين جنايت را به عهده گرفته است

ترور وحشيانه مـردم در پـاريـس          

ادامه صدها قتل عام و تـرور تـوسـط      
نيروهاي اسالمي است که از مـقـطـع      
سرکار آمدن جمهوري اسالمـي ايـران     
اوج گرفته است و امروز توسـط انـواع     
باندهاي تروريستي سني و شيعـي در    
ـه            همه نقاط جهان ادامـه دارد. ايـن ن
اولين جنايت تروريسم اسالمي اسـت    

 و نه آخرين آن خواهد بود.  
تا زمانيکه حکومتهـايـي مـثـل       
عــربســتــان ســعــودي و جــمــهــوري             
اسالمي بر سرکارند؛ تا زمانيکه دول   

غرب و روسيه جهت تامـيـن سـهـم و         
منطقه نفوذشان در دنـيـاي مـعـاصـر          
زيــر پــر و بــال ايــن حــکــومــتــهــا را                
ميگيرنـد و بـراي تـحـقـق هـمـه ايـن                   
اهداف ضد انساني به نيروهاي قومي 
و مـذهـبـي نـيـاز دارنـد و تـا دنــدان                    
مسلحشان ميکنند؛ تا زمانيکه دول   
جهاني با اسالم سـيـاسـي مـمـاشـات         
ميکنند و زيـر پـاي سـرکـردگـانشـان           
همچون حکام اسالمـي عـربسـتـان و         
سران جمهوري اسـالمـي ايـران فـرش         

قرمز پهن ميکنند؛ نيروهـايـي مـثـل       
داعش و القاعده و حزب اهللا و انـواع        
باندهاي ترور اسالمي هـمـچـنـان سـر        
خواهند بريد، زن را اسـيـر خـواهـنـد              
ـه                ـل ـلـو ـه گ کرد، کودکان مـدارس را ب
خواهند بست و دنيا را به خون و لجـن  

  خواهند کشاند!
حزب کمونيست کارگـري ضـمـن      
همدردي عميق و صميمانه با خانـواده  
هاي قربانيـان و مـردم پـاريـس، ايـن              
ـه را شـديـدا مـحـکـوم              جنايت سبعان

ميکند و اعالم ميـکـنـد مـيـتـوان و           
بايد جهان را هر چـه زودتـر از وجـود            

ميتوان و   تروريسم اسالمي پاک کرد!  
بايد در کنار مردم ايران و افغـانسـتـان    
و عراق و ميليونـهـا مـردم شـريـف و            
آزاديخواه و زخم خـورده و مـنـزجـر از           
توحش اسالمي ايستاد و ريشـه ايـن         
دمـل خـونـيــن را از پـيــکـر بشـريــت                 

    کند!
 حزب کمونيست کارگري ايران

 آبان   ۲۳ ـ  ۲۰۱۵ نوامبر  ۱۴ 
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 ۱۵ و    ۱۴ پلنوم چهل و چهارم کميته مرکزي حزب در روزهاي 
) بـا شـرکـت اکـثـريـت            ۴ ١٣٩ آبان ماه  ۲۴ و  ۲۳ ( ۲۰۱۵ نوامبر 

اعضاي کميته مرکزي و تعدادي از مشاورين کـمـيـتـه مـرکـزي و             
کادرهاي حزب برگزار شد. پلنوم با پخش سرود انترناسيونال و يـک     
دقيقه سکوت در گـرامـيـداشـت يـاد جـانـبـاخـتـگـان راه آزادي و                        
سوسياليسم و جانباختگان جنايت اسالمي ها در پاريـس، کـه در       
آستانه پلنوم اتفاق افتاده بود، شروع شد و بعد از دو روز بحث حـول    

 مسائل گرهي مقابل حزب به کار خود پايان داد. 
در اين پلنوم سه قطعنامه درمورد وضعيت سياسي ايران پـس  
از توافقات اتمي، همينطور چرخش شرايط سياسي جهاني به چـپ    
و نقش تعيين کننده کمونيست ها و قطعنامه اي درمورد جـنـبـش    
ـه روز           کارگري به تصويب رسيد. هفت قرار نيز درمورد ضـرورت ب
شدن تشکيالت حزب، کنفرانس ساالنه، آموزش، سمينار، ترجـمـه   
ادبيات حزب به زبان هاي ديگر، گزارشدهي و تامين مالـي حـزب     

 به تصويب رسيد. 
حميد تقوايي ليدر حزب در بحث افتتاحيه تصويري از شـرايـط   
مبارزه طبقاتي در سه سطح ايران، خاورميانه و کشورهـاي غـربـي      

او گفت در اروپا و آمريکاي شمالي شاهد شکل گرفتن بدست داد.  
يک گفتمان و حرکت ضد کاپيتاليستي هستيم که حتـي مـبـاحـث       
اتاقهاي فکر بورژوازي و انتخابات در اين کشورها را تحـت تـاثـيـر       

ـه نـيـز، در عـراق و تـرکـيـه و                       قرار داده است.   در سطح خـاورمـيـان
افغانستان و لبنان و کردستان سوريه، سر بلند کـردن يـک جـنـبـش            
سکوالريستي و دفاع از مدنيت در برابر دولتها و نيروهاي قـومـي     
مذهبي و مدل جوامع موزائيکي که به اين کشورها تحميـل کـرده     
ـه در            اند يک فاکتور سياسي مهم در وضعيت سيـاسـي خـاورمـيـان
چند ماه گذشته بوده است. در ايران توافق هسته اي و پـيـامـدهـاي        
آن باعث تشتت هر چه بيشتر صفوف حکومـت و مسـاعـد شـدن           
شرايط سياسي براي تعرض بـيـشـتـر جـنـبـش کـارگـري و ديـگـر                      

شرايط در سـه سـطـح        جنبشهاي اعتراضي شده است. او گفت اين  

ايران، منطقه و جهان سياستهاي عملي و اقدامات ويـژه اي را در          
ـه اجـرا در آمـدن ايـن                   دستور حزب ميگذارد  و يک پيش شـرط  ب
سياستها، مدرن و کارآمد و به روز شدن ساختار حزب و مناسبات 

 درون حزبي است.  
در بحث گزارش که توسط اصغر کريمي دبير اجرايـي حـزب و       
ـه شـد،        مسئوالن ارگانها و عرصه هاي مختلف فعاليت حزب ارائ
فعاليت ارگان ها و فعاليت هاي متنوع حـزب در داخـل و خـارج              
کشور از جمله در عرصه جنبش کارگري و اعتراضـات مـعـلـمـان،        
مبارزه عليه اسالم سياسي، حضور حزب در شبکه هـا و مـديـاي          
اجتماعي، وضعيت حزب در خارج کشور، وضعيت مالي حـزب و    
ـلـف مـورد             ضرورت تمرکز ويژه بر سازمان حزب در سـطـوح مـخـت
بحث و بررسي قرار گرفت. تاکيد شد که حزب بايد بسيار فعـال تـر      
و پيگيرتر به مقابله با جنبش ها و حرکت هاي ارتجاعي قـومـي و     
بويژه ناسيوناليسم ضد عرب و قـومـپـرسـتـان تـرک و هـمـيـنـطـور                    
سياست هاي تبعيض آميز و سرکوبگرانه حکـومـت عـلـيـه مـردم           
منتسب به مليت هاي مختلف بويژه عليه مردم تـرک زبـان بـرود.          
ـقـل سـيـاسـي و                            ـه رشـد جـنـبـش کـارگـري و ث همچنين با توجه ب
اجتماعي آن در جامعه تاکـيـد شـد کـه حـزب الزم اسـت تـمـرکـز                      
بيشتري بر آن داشته باشد و جاي خود را در ميان فعاليـن کـارگـري      
محکم تر کند و در زمينه تبليغات شـکـل و زبـان و شـيـوه هـاي                 
تبليغات را زنده تر و جذاب تر کند و از تبليغات جريانـات سـنـتـي       

   فاصله بيشتري بگيرد.
محسن ابراهيمي، رئيس دفتر سيـاسـي گـزارش کـوتـاهـي از             
فعاليت دفتر سياسي حزب ارائه داد کـه در آن  ضـمـن اشـاره بـر                    
موضوعات مورد بحث در دفتر سياسي کـه شـامـل مـهـمـتـريـن               
مسائل جهان و ايران بوده است، روي اين موضوع تاکـيـد کـرد کـه         
دفترسياسي الزم است در زمينه دو وظيفه مهم خود يعني نظـارت  
ـفـرم رهـبـري حـزب و سـيـاسـتـگـذاري از طـريـق تـعـريـف                               بر پالت

  مکانيسمهاي روشن نقش فعالتري داشته باشد.

ـلـف       کادرهاي حاضر در پلنوم نقش فعالي حول مباحث مـخـت
داشتند و بحث ها و پـيـشـنـهـادات سـازنـده اي در زمـيـنـه هـاي                      
مختلف ارائه دادند که در تکميل و بهبود مصوبات و تصمـيـمـات    

 پلنوم مستقيما تاثير داشت.  
در جوار پلنوم همچنين دو سمينار درمـورد حـزب و مـبـارزه             
طبقاتي توسط بهروز بهاري و اسـتـراتـژي حـزب تـوسـط مـحـمـد                  
آسنگران برگزار شد و شرکت کنندگان از جوانب مختلف به بحث و 

اولويت هاي رهـبـري حـزب      تبادل نظر حول اين موضوع پرداختند.  
ـه          ـقـوايـي ارائ در دوره آتي نيز مبحث ديگري بود که توسط حميد ت

 شد.   
در مبحث انتخابات حميد تقوائي به اتفـاق آرا بـعـنـوان دبـيـر             

ـه عضـويـت دفـتـر              ۳ ٢ کميته مرکزي انتخاب شد. همچنين   نفـر ب
کـيـان آذر،      :سياسي حزب انتخاب شدند که به ترتيب عبارتـنـد از    

محمد آسنگران، محسن ابراهيمي، مـيـنـا احـدي، عـبـه اسـدي،                
بهروز بهاري، سيامک بهاري، سيما بهاري، فاتح بهـرامـي، کـيـوان       
جاويد، علي جوادي، شهال دانشفر، نسـريـن رمضـانـعـلـي، بـهـرام             
سروش، مصطفي صابر، حسن صالـحـي، جـمـيـل فـرزان، اصـغـر               
کريمي، عبدل گلپريان، شيوا مـحـبـوبـي، نـويـد مـيـنـايـي، نسـان                  
نودينيان و کاظم نيکخواه. پلنوم با سخنرانـي اخـتـتـامـيـه حـمـيـد               
ـقـش حـزب و                        ـه ن تقوائي و در فضايي از همدلـي و خـوشـبـيـنـي ب
تحوالت مهمي که در جنبش هاي اعتراضي در ايـران در جـريـان            

 .است بپايان رسيد
 

در نشست کوتاه دفتر سياسي که پس از پلنـوم بـرگـزار شـد بـهـرام             
  سروش به اتفاق آرا به عنوان رئيس دفتر سياسي انتخاب شد.

  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۴ ١٣٩ آبان ماه  ۲۷ ، ۲۰۱۵ نوامبر  ۱۸ 

 "�وری�: ا�>�� در 2	ری7! 

�د  -	2 �� !C9	ن را ه� 5� زود"� '	ی� از و�9د "�وری�: ا�>



 3 ۶۳۵شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

دو سال پيش بـه مـنـاسـبـت روز          
ـتـي تـحـت           ـتـرن ـن والنتاين، کمپيني اي
ـيـاردي" در               ـل عنوان "قيامي يـک مـي
ـيـه زنـان در            اعتراض به خشونت عـل
سطح جهاني اعـالم شـد  کـه در آن              

ـفـر در             ۲۰ بيش از  ـيـون ن ـل  ٢٠٣ مي
کشور جهان با رقص و پايـکـوبـي بـه       
خيابان آمدند و اعتراضاشان را اعالم 
داشتند. اين فـراخـوان از سـوي يـک              
فعال دفاع از حقوق زن در آمريکا بـه    

ــر            ــو انســل ــام اي  Eve Enslerن

ـيـارد زن و هـمـه                ـل خطاب به يک مـي
انسانهاي مـعـتـرض داده شـده بـود.            
ـتـه           نکته قابل توجه اين فـراخـوان گـف
ـيـن     يکي از سازماندهندگان اين کمـپ
بود که از ابعاد فاجعـه بـار خشـونـت         
ــه زن در ســطــح جــهــان پــرده                 عــلــي
برميداشت. او گفت: "در دنيـا از هـر          
ـفـر در طـول زنـدگـيـش                    سه زن يـکـن
قرباني خشونت فيـريـکـي يـا روحـي          
ـيـان در                 ميشود و تـعـداد ايـن قـربـان
سراسر جهان به يک ميليارد ميرسـد.  
اگر روزي يک ميليارد زن و مـرد در          
ـنـد کـه               ـنـد و بـگـوي دنيا اعتراض کن
ـيـراتـي      ديگر خشونت بس است، تغـي

 صورت ميگيرد".  
آمارهاي تکاندهنـده ديـگـري از        
هميـن دسـت گـزارش کـارشـنـاسـان               
سازمان ملل در روز جهاني مقابله با 

 ٢٠١٢ خشونت عليه زنـان در سـال         
است. اين گـزارش حـکـايـت از ايـن               
ـيـش از            داشت که در زمان حـاضـر ب

ـيـا در               ۶۰۳  ـفـر از زنـان دن ميليون ن
ـنـد کـه               کشورهايي زنـدگـي مـي کـن
خشونت عليه زن جرم محسوب نمـي  

 شود. 
آذر روز جـهـانـي         ٤ نوامبر،  ۲۵ 

ـفـس     عليه خشونت عليه زن است. و ن
ـيـه خشـونـت           وجود روزي جهاني عـل
ــلــيــه زن، نشــانــگــر وجــود چــنــيــن           ع
حقيقت تلخي آنهم در ابعادي جهانـي  

 است.  
واقعيت اينست که خشـونـت بـر        
زنــان ريشــه در حــاکــمــيــت تــوحــش          
سرمايه داري دارد و معضلي جهاني 
است. در حاکميت سرمايه داري، زن    
يک کاالي جنـسـي و تـحـت سـتـم و               
نابرابري است. موقعيت فرودست زن    

ـنـه هـاي                  در جامـعـه اسـت کـه زمـي
گسترش خشونت عليه زنان را فراهـم  
مــيــکــنــد. اگــر چــه در بســيــاري از              
کشورهاي جهان مردم با مبارزاتشان 
توانسته اند بخشي از حقوق پـايـه اي     
خود را بر حکومت ها تحميل کنند، 
اما نکته اينجاست که امروز در اوج     
انــحــطــاط جــهــان ســرمــايــه داري،           
ستمکشي زن، ابعاد خشـونـت بـار و        
هولناکي به خود گرفته است. نـمـونـه     
ـنـد کـردن جـريـانـات              ـل اش را در سـرب
ارتــجــاعــي اســالمــي چــون داعــش،       
ــاعــده و بــوکــوحــرام،            طــالــبــان، الــق
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي و جـــک و              
جــانـــورهــايـــي از ايـــن دســـت در               
ـقـا     کشورهاي خاورميانه و شمال آفـري

 است.  
بويژه خشونت در کشورهايـي بـا     
قوانين اسالمي که ضديت بـا زن از        
ارکان پايه اي آن است، ابعاد فـاجـعـه      
باري دارد. از همـيـن رو يـک کـانـون             
ـيـه زن در سـطـح             دايمي خشونت عـل
جهاني، ايران است و اين داستاني بـه    

 قدمت عمر اين حکومت است.
در حاکميت رژيم آپارتايد جنسي 
ايران، ستمکشي و خشونت عليـه زن    
جــزئــي جــدايــي نــاپــذيــر از قــوانــيــن          
ارتجاعي اسالمـي اسـت کـه جـاري           
هستند و دستگاه قضايي و مـاشـيـن    
ـيـز                  سرکوب و جـنـايـت حـکـومـت ن
ابزارهاي اجرايي کردن آنند. زنـان در       
ايران مورد سـرکـوب و خشـوت هـر           
ــد. در ايــن                  ــي قــرار دارن روزه دولــت
حکومت زنان هميشه تحت پيگـيـرد   
قرار دارند. از جمله براي حاکـم کـردن     
ـتـي       حجاب اجباري و تفکيک جـنـسـي
ـتـه خـودشـان         در سطح جامعه، به گـف

نـهـاد فـرهـنـگـي            ٥٠ سازمان و  ٢٦ 
دست اندر کارند و يک بخش مهم کار 
ـيـز بـه ايـن امـر                     ـتـظـامـي ن نيروي ان
اختصاص دارد. بخاطر حجاب زنـان     
را مورد اذيـت و آزار هـر روزه قـرار              
ــي              ــر و زنــدان ــگــي ــدهــنــد، دســت مــي
ميکنند، زير شکنجه و تـجـاوز قـرار      
ميدهند و ايـن خـود يـک مـوضـوع              
دائمي جنگ مردم با اين حـکـومـت      

 است.
بنا بر اين قوانيـن زن  دارايـي و           

ـقـه"              ـف ملک مرد محسـوب شـده و "ن
بگير مرد است. با تعيين مهـريـه در      
واقع براي زن نرخي تعيين ميشـود و    
ـنـا بـر        رئيس خانواده نيز مرد است. ب
ـيـن زنـي کـه از فـرمـان                    هميـن قـوان
ـيـه      ـب ـن همسرش تمرد کند، مرد حق ت
اش را دارد. شکايت او نيـز در بـرابـر         
خشونت هاي خانوادگي راه به جـايـي   
نميبرد، اگر مرد نفقه زن را پـرداخـت     
کرده باشد. بر پايه چنين سـيـسـتـمـي       
خانواده اي که تنها سـرپـرسـت آن زن        
باشد، خانواده "بي سرپرست" خـطـاب     

 ميشود. 
بنا بر قوانين رژيم اسالمي زن از   
پايه اي ترين حقوق اجتمـاعـي مـثـل       
حق طالق و نـگـهـداري از کـودک و               
غيره محروم است. از نظر اقتـصـادي    
نيز بيشترين جمعيت بيکاران را زنـان  
خانه دار تشکيل ميدهند بدون اينکه 
ـنـي بـرخـوردار                 از هيچـگـونـه  تـامـي
باشند. آنجايي هم که زن در بازار کار  
است، باز به او همچون کااليي نـگـاه     
ميکنند و زير تعرض هر روزه و فشار 
براي سوء استفاده جنسي و غيره قرار 

 دارد.
بنا بر قوانين ارتجاعي حکومـت  
اسالمي دختر بچه از همان کـودکـي     
بايد در زندان حجاب محصور بمـانـد   
و از هر گونه کودکي کردن و زنـدگـي     
شاد داشـتـن مـحـروم بـاشـد. بـديـن                  
ـقـاء و        صورت دختر بچه عمال از ارت
رشد بسياري از تـوانـايـي هـاي خـود          
محروم مي شود. در رژيـم اسـالمـي         

ـيـف              ٩ دختر بچه  ساله بـه سـن تـکـل
رسيده است و بطور مثـال او در ايـن         
ســن حــتــي بــراي پــدرخــوانــده خــود           
نامحرم ميشود و يک راه براي مـحـرم   
شدنشان، جاري شدن صيغـه اسـت و       
اين خود شروع مجوزي بـراي تـجـاوز      
به اين کـودکـان اسـت. تـجـاوزي کـه              
مشروعيـت قـانـونـي اش را هـم بـه                 

 تصويب رساندند.
در جمهوري اسـالمـي خشـونـت       
عليه زن داستان زندگي زني است کـه  
اجازه انتخاب همسر ندارد و در سـن      
کودکي او را وادار به ازدواج ميکننـد  
و رسـمـا در چــهـارچـوب خـانـواده و                 
 ازدواج اسالمي به او تجاوز ميشود.

جمهوري اسالمي همچنين خود 
سازمانده صيغه اين شکل رايـج تـن       
فروشي اسالمي است و باندهـاي تـن     
فروشي شان به اسم صيـغـه مشـغـول       
سوداگري "فـحـشـا" و حـتـي فـروش                 

سال هستند. چون از     ١٢ دختران زير 
سـالـه بـه سـن            ٩ نظر اسالم، دخـتـر       

ـنـهـا هـمـه                   تکليف رسـيـده اسـت. اي
مصاديقـي اسـت بـر قـانـونـي بـودن                
ـيـن اسـالمـي بـه            تجاوز در پرتو قـوان
کودک و نشانگـر ابـعـاد فـاجـعـه بـار              

زن" حـتـي از هـمــان           "“ خشـونـت بـر        
 دوراني که کودک است. 

بعـالوه رژِيـم اسـالمـي بـانـي و                
تــقــويــت کــنــنــده فــرهــنــگ ضــدزن          
مـردســاالرانــه در ســطــح خــانــواده و          
جامعه است. در چتر اين حمايت هـا     
تحت عنوان دفاع از"ناموس" جنايت   
ـيـن         ها صورت گرفته است. زيـر قـوان
ارتـجـاعـي اسـالمــي در ايـران زنــان              
بسياري سـنـگـسـار و اعـدام شـده و               
ـبـاهـي کشـيـده شـده            زندگي شان به ت

 است. 
اينها هـمـه ابـعـاد تـکـانـدهـنـده                
خشونت عليه زن در حاکـمـيـت رژيـم       
اسالمي را بيان ميکند و اينها هـمـه   
ـيـه ايـن رژيـم                   کيفـرخـواسـت مـا عـل

 جنايتکار است. 
اما نکته مهم اينجاسـت کـه در       
برابر اينهمه توحش و جنايـت شـاهـد      
شکل گيري جنبشي هستيم که نـظـم     
موجود را به چالش کشيده و بـه کـل       
مصائـب و تـوحـش سـرمـايـه داري               
معترض است. يک بـروز آشـکـار آن،         
جنبش نوين آزادي زن اسـت کـه هـر          
روز بيشتر به جلـو گـام بـرمـيـدارد و            
عليـه بـردگـي جـنـسـي زن ايسـتـاده                 
ـبـشـي کـه مشـخـصـا در                   است. جـن
ـيــن                  مـقـابـل اســالم سـيـاسـي و قـوان
ارتجاعي اسـالمـي و دسـت انـدازي           
هاي هر نوع مذهبي قـد عـلـم کـرده           
ـبـش را در اعـتـراض                است. اين جـن
عريان عليه بردگي جـنـسـي زن مـي         
ـبـش را در حـجـاب                    بينيـم. ايـن جـن
برگيرانش در ايران مي بينيم که بطور 
واقعي حکومت اسالمي و قوانينـش  

 را به چالش کشيده است. 
در مصر و تونس نيز ديديـم کـه      

ـلــوي                    ـبــش در صــف جـ ـنـ ايــن جـ
ـيـه          اعتراضات اجتماعي مـردم، عـل
جريانات ارتجاعي اسالمي ايستاد و  
مردم توانستند مرسي ها و النهـصـه   
ها را از قدرت کـنـار بـکـشـنـد. ايـن             
جنبشي است که دامنه اعـتـراضـش      
هر روز گسترده تـر شـده و از جـملـه               
امروز به يک فاکتور سياسي مهـم در    
افغانستان و کشورهـاي خـاورمـيـانـه        

 تبديل شده است. 
 ٢٥ ايــن جــنــبــشــي اســت کــه             

ـيـه            نوامبر روز جهانـي اعـتـراض عـل
ـتـه             خشونت عليه زن را بـدسـت گـرف
است و بـه ايـن روز هـر سـال رنـگ                    

 تعرضي تري داده است.
بــايــد وســيــعــا بــه ايــن جــنــبــش          
پيوست و اکنون کـه جـهـان صـحـنـه             
جناياتي از نـوع جـنـايـات داعـش و            
بوکوحـرام در خـاورمـيـانـه و شـمـال                
آفريقا و اسيد پاشان اسالمي در ايران 
است. اکنون که اين جانيان در جلـوي   
چشم ما زنان و دختربچه هـا را مـي       
دزدند و به اسارت ميگيرند، به آنـهـا     
تجاوز ميکنند و مـي کشـنـد و سـر           
ـيـمـت                    مي برند. آنـهـا را بـرده و غـن
خالفت اسالمي شان ميخوانند و در   
بازارهايشان به حراج گذاشته و مـورد  
خريد و فروش قرار ميدهند، جنـبـش   
رهايي زن و جنبـش آزاديـخـواهـي و         
انسانيـت بـايـد قـد عـلـم کـنـد و بـا                      
کيفرخواستش عليه همه اين جنايات 
ـيـايـد. جـهـان امـروز مـا                  به ميدان ب
ـيـسـتـهـا کـه مـبـشـر آزادي و                     کـمـون

 .انسانيت هستيم را ميطلبد
ـيـه          ٢٥   نوامبر روز جـهـانـي عـل

خشونت عليه زن، هم در ايران و همـه  
در جهان  بهترين فرصت براي اعـالم    
کيفرخواست بشريت متمـدن و هـمـه        
زنان و مردان آزاديخواه عليه همه اين 
جـنــايــات اســت و بــايــد گســتــرده و             

 جهاني به استقبالش برويم. 
نـوامـبـر فـرصـتـي          ٢٥ در ايران  

ـيـه                براي اعـتـراضـي اجـتـمـاعـي عـل
جنايات هر روزه حکومـت اسـالمـي      
عليه زنان است. اين گفتمان ها را در   
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گــروهــهــاي مــبــارزاتــي اي  کــه در             
ـيـس           خطوط تلگرام و واتـس آپ و ف
بوک و ... شکل داده ايم، ببـريـم و بـا           
ابتکارات مختلف به تـدارک بـرپـايـي       
ـيـه خشـونـت         اعتراضاتي گسترده عـل
عليه زن و آپارتايد جنسي جـمـهـوري      
ـيـم بـه        اسالمي برويم. از جمله ميتوان
اين مناسبت پوسترهايمان را تـهـيـه        
کنيم. اعتراضمان را به صورت شعـار  
و طرح خواستهايمان بـر روي کـاغـذ          
بنويسم و آنها را بـدسـت بـگـيـريـم و               
عکس و کليپ تهيه کنيم و وسـيـعـا        
رسانه اي کنيم. بمباران تويتري به راه    
بيندازيم و اعالم کنيم که ديگر به اين 
توحش و بردگي تن نميدهيم. مبتکـر   
برپايي سمينارها و کنفـرانـس هـايـي       
در دفاع از حقوق زن و عليه خشـونـت   
و تعرض عليه زنان باشيـم. در جـمـع         
ها و نهادهايي که در دفاع از حـقـوق     
زن ايجاد کرده ايم، بر سـر ايـن روز و         
شکل هاي مختلف اعتراض به بحث 

نوامبر ايـن   ٢٥ بنشينيم و به استقبال 

روز مـــهـــم اعـــتـــراضـــي بـــرويـــم.             
دانشگاهها را که هميشه يـک کـانـون      
مــهــم اعــتــراض عــلــيــه تــبــعــيــض            
جنسيتي بوده است، در ايـن روز  بـه         
ـبـديـل                 مرکز چنـيـن اعـتـراضـاتـي  ت
کنيم. شعار بنويسم و در محکوميت  
اسيدپاشان حکومتي و خشـونـت هـر      
روزه عليه زن صداي اعـتـراضـمـان را       

نـوامـبـر،       ٢٥ بلند کنيم. به مناسبت  
ـيـه زن           روز جهاني عليه خشـونـت عـل
بيانيه بدهيم و کيفرخـواسـت خـود را        
عليه سرمايه داري متوحش حاکـم و    
ـيـم.               ـيـه زنـان اعـالم کـن جناياتش عل

نـوامـبـر       ٢٥ بدين ترتيب به استقبال   
ـيـه خشـونـت        روز جهاني اعتراض عل

 عليه زنان برويم. 
نوامبر ميتواند يک روز مهم  ۲۵ 

اعتراض ما عليه سـي و چـنـد سـال             
حاکميت جنايتکار رژيم اسالمي و به 
تباهي کشيده شدن زندگي زنان و کـل  
جامعه باشد. جمهوري اسالمي بايـد   
ـتـش در           بخاطر سي و سه سـال جـنـاي
قــبــال زنــان و مــردم ايــران بــايــد بــه               

 محاکمه کشيده شود. 

 ۳ از صفحه 

چند بار شنيده ايد کـه خـواهـري        
بردارش را بخاطر ارتبـاط بـا جـنـس         

 مخالف به قتل رسانده است؟
چند بار خوانده ايد زني شوهـرش  
را بخاطـر سـوخـتـن غـذا کـتـک زده                

 است؟
ـقـط      چند بار ديده ايد که مردي ف
بخاطر جنسيتش از حق سرپرستـي و    
حتي مالقات فرزندش مـحـروم شـده      

 است؟
ـيـده ايـد کـه زنـان                    چنـد بـار شـن

 بصورت مردي اسيد پاشيده اند؟ 
چند بار در رساله هـاي آيـت الـه          
هاي ريز و درشت درباره مجـاز بـودن     
کتک زدن زنان توسط مردان و احکـام  

 شرعي آن خوانده ايد؟
 و آيا:

چند بار شنيده ايد که زنان توسط 
شوهر، پدر يـا بـرادرانشـان در خـانـه            

 حبس شده اند؟
و چند بار خوانده ايد که زنـان در      
کوچه و خيابان مورد تعرض و تجاوز 

 قرار گرفته اند؟
نتيجه گيري شما درسـت اسـت!       
خشونت عليه زنان يک امر نهادينه و   
پذيرفته شده در نظام حاکم بـر جـهـان        
امروز است و در کشورهاي اسالمزده 
از نـظـر سـيـاسـي مـجـاز و مشـروع                 
است. در اين نـظـام زن بـعـنـوان يـک              
انسان فرودست و بعـنـوان يـک شـيء         
ـتـاري بـا او           شناخته ميشود و هر رف
مجاز است. براي رسيدن به يک نـظـام    
انساني بايد مبارزه عليه اين تـوحـش   
ـيـه           را گسترش داد و به خشـونـت عـل

 زنان براي هميشه پايان داد.
��ا�$� '� ه��اY ه��    ۲۵ در  
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در پي تالشهاي مسعود ارژنگ  
از اعضاي کميته همبستگي بين  

ايران و کمپين براي   -المللي کارگري 
 BCGEUآزادي کارگران زنداني

يکي از بزرگترين و متنوع ترين    
اتحاديه هاي کارگري در بريتيش  

کارگر   ٦٥٠٠ کلمبيا که در برگيرنده 
واحد در بخش خصوصي و   ٥٥٠ در 

خدمات عمومي در اين کشور است،  
طي نامه اي خطاب به گاي رايدر دبير  
کل سازمان جهاني کار (آي ال او) و  

احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان  
ملل در زمينه حقوق بشر در ايران  
خواستار پيگيري موضوع مرگ  

مشکوک شاهرخ زماني از رهبران  
کارگري در زندان رجايي شهر شد. اين  
اتحاديه در نامه خود خواستار آزادي  

همه زندانيان سياسي و احترم به حقوق  
انسانها و آزادي تشکل و تجمع شده  

است. ترجمه فارسي و متن انگليسي  
 آن ضميمه است.

در رابطه با مرگ شاهرخ زماني و  
براي محکوم کردن جنايات رژيم  

اسالمي در زندانهاي ايران کارزاري در  
جريان است. در پاسخ به اين کارزار  
اتحاديه هاي کارگري در کشورهاي  

مختلف در سطح جهان مراتب انزجار  
خود را از جنايات رژيم اسالمي در  

زندانها عليه کارگران زنداني و  
زندانيان سياسي اعالم کرده اند. از  

جمله خواستهاي اين بيانيه ها آزادي  
فوري همه کارگران زنداني و زندانيان  

سياسي، توقف فوري اعدام ها،  
توقف فوري شکنجه و اذيت و آزار  

زندانيان سياسي، و تامين فوري 
امکانات درماني براي زندانيان  

 سياسي بيمارمي باشد.  
نهادها و اتحاديه هاي کارگري  

اي که تا کنون طي بيانيه هايي از اين  
کارزار اعالم حمايت کرده اند عبارتند  

 از:
فدراسيون اتحاديه هاي کارگران   -

 شهرداري ونکور و حومه
 اتحاديه پست کانادا -
کنفدراسيون بين المللي اتحاديه   -

 هاي کارگري، آي تي يو سي
سنديکاي کارگران س، ژ، ت شاخه   -

 بستاکون
اتحاديه کارگري سي ان تي در    -

 فرانسه  
هاي   کنفدراسيون سراسري اتحاديه -

 کارگري سوئد (ال.او)
اتحاديه سراسري کارگران حمل و    -

 نقل سوئد (ترانسپورت)
فدراسيون بين المللي کارگران    -

 ساختمان و چوب
فدراسيون شوراها و اتحاديه هاي   -

 کارگري در عراق

همچنين، به دعوت احزاب و  
نيروهاي سياسي مختلف در  

کشورهاي مختلف چون انگليس،  
سوئد، آلمان، و کانادا و در سليمانيه  
عراق تظاهراتهايي برگزار شد. اين  

 کمپين ادامه دارد.
کمپين براي آزادي کارگران  

زنداني از همه سازمانهاي سراسري  
کارگري و سازمانهاي انساندوست در  
سراسر جهان خواستار حمايت از اين  

کارزار و فشار آوردن به جمهوري  
اسالمي هست. اين کمپين براي  

آزادي تمام کارگران زنداني و زندانيان  
سياسي و براي تحت مداوا قرار  

گرفتن زندانيان بيماري که در  
زندانهاي رژيم اسالمي از درمان  

محرومند مبارزه مي کند. به هر  
شکلي که ميتوانيد با اين کمپين  

 همکاري کنيد.  
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ٢٠١٥ نوامبر  ١٨ ، ٩٤ آبان  ٢٧ 
Shahla. 
Daneshfar2@gmail.co
m 

-them-http://free
now.com 

 �(�)��	ت دو��� و ��ا"!	دی� 
	ر��ان 

'�ی�ی& 
%�$ی	 در 
	�	دا ��ا��	ر 2ی1ی�� 

���گ �/.�- ,	ه�خ ز�	�� در ز��ان ,  

امروز پنجشنبه دهها نفر از فعالين و آزاديخواهان 
در بهشت محمدي بر مزار آمينه محـمـدي تـجـمـع        
کردند. آمنه قـربـانـي قـتـل نـامـوسـي شـد. آمـنـه                      
درمورد وضعيـت خـودش بـه ارگـان هـاي دولـتـي                  
هشدار داده بود اما از او حمايت نميشود. بعـد از     
مرگ آمنه، فعالين حقوق زن در سنندج و مـريـوان   
پرونده مرگ آمنه محمدي را دنبـال مـيـکـنـنـد. و            
امروز بر مزارش تجمع کردند، سخنراني کـردنـد و       
گلهاي رز سرخ را مـزيـن مـزارش کـردنـد. زنـان و                

مرداني که بر مزار آمـنـه حضـور داشـتـنـد اعـالم                
کردند همچنان مصـمـمـانـه در مـقـابـل تـوحـش و                  
بربريت قوانين مردساالرنه مبارزه خواهنـد کـرد و       
اجازه نخواهند داد زنـان بـيـشـتـر از ايـن قـربـانـي                  

 شوند. 
خشونت علـيـه زن در ايـران امـري قـانـونـي اسـت                     
مبارزه با خشونت عليه زنان از مبارزه بـا قـوانـيـن       
شريعه اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران جدا 

 نيست.

 G8� ��	C9 ل روز	ا��@$ �ج '�88� �C, زاد� زن درQ &$89 Oی�	^;
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هنري کيسينجر استراتژيست پرنفوذ و سابقه دار طبقه           
حاکمه آمريکا در پاسخ به سئوالي در مورد  بحران                            

 :خاورميانه چنين ميگويد
کنم ما بايد در ابتدا طبيعت بحران را درک                 من فکر مي   "  

طور موازي در     تنها يک بحران بلکه چند بحران که به         کنيم، نه 
حال وقوع است؛ بحران حاکميت: به اين صورت است که                  

اند، بنابراين      مردم وفاداري به حاکميت خود را از دست داده          
تنشي بين مردم و حاکمان وجود دارد. اين بحران دقيقا                    
همان چيزي است که بحران سوريه آغازگر آن بود، اما وقتي             

عنوان بحراني بين حاکميت و مردم           ما به بحران سوريه به       
همگون فکر کرديم، از بحران ديگري که در جريان بود غافل            
شديم. بحراني که از آن غافل شديم بحراني بود که براساس               
تفاوت و تنوع بسيار زياد در جمعيت اين کشورها از نقطه               
نظر تنوع قومي و مذهبي رخ داد. وقتي حاکميت مرکزي              

شود، چه با انقالب، چه با فشار نيروهاي                      ضعيف مي  
اش مخالفان      خارجي و چه توسط عوامل ديگر، نتيجه              

يکدستي نيست که شما بتوانيد نظريات دموکراتيک را روي         
هاي گوناگون قومي و       آن پيدا کنيد بلکه تعارضي بين گروه        

 کنند." دهد که براي بقا يا سلطه تالش مي مذهبي رخ مي

کيسنيجر به درستي طبيعت بحران را بحران حاکميت            
و تنش بين مردم و حاکميت ميداند. مردم در سوريه                        
انقالبي را شروع کردند و بوسيله رژيم اسد از زمين و هوا در              
هم کوبيده شدند و حاصل اين بخون کشيدن تظاهرات و                   

رانده شدن انواع        مردم، بجلو  اعتراضات توده اي و برحق           
نيروهاي اسالمي و قومي عشيرتي در دفاع از رژيم اسد و              
يا در مقابله با آن بود. شرايط امروز سوريه حاصل سرکوب             
خونين انقالب مردم بوسيله رژيم اسد است که با حمايت                  
فعال جمهوري اسالمي ودولت روسيه همراه بود وهنوزهم              
چنين است. دولت آمريکا و متحدينش در ايجاد اين                      
شرايط نقش تعيين کننده اي داشتند. انقالب سوريه ادامه            
انقالب مصر وتونس بود اما ميداندار شدن نيروهاي قومي          
مذهبي ادامه وضعيتي است که حمله نظامي آمريکا در               
عراق و در افغانستان ايجاد کرده بود. جنگ و توحشي که               
داعش و القاعده وطالبان و بوکوحرام و جمهوري اسالمي و            
عربستان و ترکيه در منطقه براه انداخته اند حاصل تضاد                
منافع بين مذهب و اقوام وعشاير نيست بلکه نتيجه رقابت           
و جنگ قدرت بين بخشهاي مختلف بورژوازي منطقه                  

" آماده اقدام عليه تروريستها در  
 هر نقطه جهان هستيم."

وگــوي    حســن روحــانــي در گــفــت       
تلفني با فرانسـوا اوالنـد رئـيـس         

 جمهور فرانسه  
ـا   بهترست جناب روحاني مبارزه ب
ترور را از خود ايران شروع کـنـد. تـرور       
ـاع از                 عليه کارگرانـي کـه بـه جـرم دف
حقوق پايه اي خود بزندان مي افـتـنـد،    
ترور عليه زناني که نـمـيـخـواهـنـد بـه            
حجاب اسالمي و آپارتايد جنـسـي در     
ـامـه           ايران تن بدهند، ترور عـلـيـه روزن
نگاراني که با قتلهاي زنجيره اي پاسخ 
ميگيرند و عليه  وبالگ نويسانـي کـه     
ـازنـد،     زير شکنجه در زندانها جان ميـب
ـان و عـلـيـه              ترور عليه همجـنـسـگـراي
مردم منسوب به مذاهب ديگر،  ترور 
عليه مخالفيـن حـکـومـت در چـهـار             
ـاالخـره تـرور عـلـيـه                گوشه جهان، و ب
نــيــروهــاي چــپ و آزاديــخــواهــي کــه           

قتل عـام     ٦٧ و تابستان  ٦٠ درخرداد 
شدند. جمهوري اسـالمـي حـکـومـت           
ترور است ترور عليه مردم ايران، عليـه  
مردم عراق و سوريه و عليه انسـانـيـت    
و آزاديخواهي در هـر نـقـطـه جـهـان.               

روحــانــي تصــور مــيــکــنــد بــا اعــالم          
محکوميت داعش و ژسـت مـبـارزه          
علـيـه تـروريسـم مـيـتـوانـد مـاهـيـت                  
تروريستي حکومت مـتـبـوع خـود را         
الپوشاني کند. اين مـمـکـن اسـت در          
ــطــه بــا              ــژي عــاديســازي راب ــرات اســت
ـاشـد        دولتهاي غربي معنائي داشـتـه ب
ولي در رابطه  با مـردم ايـران و مـردم          
غرب و منطقه که با جـنـبـش چـارلـي        
ـا، در جـنـبـش               ابدو در فرانسـه و اروپ
سکوالريستي با شـعـار نـه سـنـي نـه               
شيعه در عراق و "جهان نو، جنبش نو"  
در افغانستان  و  حرکت عـظـيـم ضـد         
مذهبي در خود ايران بميدان آمده انـد    
کاربردي ندارد. داعـش و طـالـبـان و              
جمهوري اسالمي و بوکوحرام و دولـت  
ـلـف يـک              اسد و حزب اهللا اجـزا مـخـت
جنبش فوق ارتجاعي و ضـد انسـانـي      
هستند. "اقدام عليه تـروريسـم در هـر          
نقطه جهان" تنها با بـحـرکـت درآمـدن         
توده مردم و نيروهاي سکوالر و چپ و 
اته ئيست عليه دولـتـهـا و نـيـروهـاي             

 اسالمي امکان پذير است.            
 ١٥ نوامبر  ١٨ 
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اروپا درگـيـر يـک       ٢٠١٥ "در نيمه اول 
جنبش رهائي بخش راديکال (سيريـزا   
و پودموس) بود. در نيمـه دوم تـوجـه          
ها به موضوع "انساني" پـنـاهـنـدگـان          
مــعــطــوف شــد. مــبــارزه طــبــقــاتــي           
ـا مـفـهـوم        بسادگي عقب رانده شده و ب
لـيـبـرالـي انـعـطـاف و هـمـبـسـتـگــي                   
ـار تـروريسـتـي            جايگزين شد. با کشـت

نوامبر حتـي   ١٣ پاريس در روز جمعه 
اين موضوع (که به مسائل اجتماعي  

اقتصادي کالني مربوط مـيـشـود)     -
تحت الشعاع مـخـالـفـت سـاده هـمـه              
نيروهاي دموکرات که در يـک جـنـگ      
بيرحم با نيروهاي ترور گير افـتـاده انـد      

 قرار ميگيرد.
... 

نــبــايــد هــيــچ "درک عــمــيــقــتــري" از             
تروريستهاي داعش (به اين معنا کـه     
"اقدام اسفبار آنها در عين حال عکـس  
ـا       ـانـه اروپ العملي به دخالتگري وحشي
ـاشـد. داعـش                است") وجود داشـتـه ب
بايد همانطورکه هست معرفي بشـود:  

فاشيست راسـيـسـم     -همتاي اسالمي
اين ها دو روي    -ضد پناهنده اروپائي

ـائـيـد بـه مـبــارزه                      يـک سـکـه انـد. بــي
و تنها راه ايـن کـار        -طبقاتي برگرديم

تاکيد بـر وحـدت جـهـانـي اسـتـثـمـار                
 شدگان است."

اين بخـشـي از نـوشـتـه طـوالنـي              
ژيژک فيلسوف مشهور مارکسـيـسـت    
اسـت تـحـت عـنـوان "بـعـد از حـملـه                     
پــاريــس چــپ بــايــد بــه ريشــه هــاي               
ـازگـردد". در        راديکاليسم غربي خود ب
ـادي                 ـابـل نـقـد زي اين نوشته نـکـات ق
هست اما قصد من پرداختن به هـمـه     
آنها نيست. بلکه مـيـخـواهـم هـمـيـن             
نکته ضرورت بازگشت به ريشـه هـاي     
راديکاليسم غربي ومفهوم مشـخـص     

 آن در شرايط حاضر را توضيح بدهم.         
يــکــي از تــحــوالتــي کــه نشــانــه           

و آنهم چپ اجتمـاعـي    -بازگشت چپ 
 -و نه صرفا سازمانها و نيروهاي چـپ 

به ريشه هاي راديکاليسم غـربـي بـود        
و در نوشته ژيژک از قلم افتاده اسـت    -

جنبش "من چارلي هستم" بود کـه        -
را دربـر     -و تا حدي جهان -تمام اروپا 

گرفت. اين جنبش است که نـيـمـه اول        
را به نيمه دوم وصل مـيـکـنـد.     ٢٠١٥ 

پاسخ ترور اخـيـر داعـش را مـردم از             
قبل، در جنبش مـن چـارلـي هسـتـم،          

  داده بودند.  
ــان و               ــدگـــ ــويســـــنـــ تـــــرور نـــ
ـه                 کاريکـاتـوريسـتـهـاي چـارلـي ابـدو ب
"جــرم" نــقــد و هــجــو اســالم بــا مــوج                
وسيعي از دفاع و اعالم حـمـايـت تـوده       
مردم از آزادي بيان و آزادي نقد و هـجـو   
مذهب پاسخ گـرفـت. ايـن يـک پـاسـخ              
راديکال و ريشه اي نه تنها به نيـروهـاي   
ـرالـي    اسالمي بلکه به تزهاي ظاهرا ليب
ـتـي                     ـرهـنـگـي و مـال ـيـت ف ـر نسـب نظي
ـري         ـي کالچراليسم بود. قبل از شـکـل گ
ـنـاهـنـدگـان از                 موج همبسـتـگـي بـا پ
جانب توده هاي مردم اروپـا، مـردم بـا          
دفاع از آزادي نقد مـذهـب بـا "آن روي           
سکه" يعـنـي نـظـرات و سـيـاسـتـهـاي                 
ـيـت                      ـيـسـتـي  نسـب ـتـي  کـالـچـرال مال

ـري و تـحـمـل             فرهنگي و انعطاف پـذي
ـژاک بـعـنـوان                  فرهنـگ ديـگـران کـه ژي

 -نظرات ليبرالي به آن رجوع ميـکـنـد      
ـنـد    اما در واقع نظراتي راسيستي هسـت

تسويه حساب کرده بودند. حـمـايـت        -
ـبـش مـن            از پناهندگان از مـوضـع جـن
چارلي هستم هـمـبـسـتـگـي بـا مـردم               
مهاجر از کشورهاي اسالمزده در عيـن  
ـيـشـرو و انسـانـي اسـالم اسـت.                   نقد پ
امروز هم بعد از ترور اخير پاريس تنهـا  
با پرچمي که جنبش من چارلي هسـتـم   
ــلــنــد کــرد مــيــتــوان از يــک مــوضــع             ب
راديکال و انساني با وضعـيـت حـاضـر       

 مقابله کرد.  
در فــرهــنــگ پــيــشــرو غــرب و            

که مـارکسـيـسـم      -راديکاليسم غرب 
نـــه تـــنـــهـــا        -نـــقـــطـــه اوج آنســـت       

ـلـکـه نـقـد ريشـه اي                  سکـوالريسـم، ب
مذهب جايگاه برجسته اي دارد. چـپ     
ـايــد بــه ارزشــهــاي عصــر                   ـا بـ اروپـ
ـاز       روشنگري و نقد راديکال مـذهـب ب
گردد. بايد بـر خصـلـت جـهـانشـمـول               

ارزشها و آمـال انسـانـي مسـتـقـل از               
مذهب و نژاد و مليت آنها تاکيد کـنـد   
وتمام قـد در بـرابـر تـئـوريـهـاي نـئـو                    
ليبراليسـتـي جـوامـع مـوزائـيـکـي و               
مــتــشــکــل از مــذاهــب و نــژادهــا و             
ـلـف کـه حـداکـثـر                "فرهنگهاي" مـخـت
"يکديگر را تحمل ميکنند" بايسـتـد.     
بازگشت به مفهوم شهروندي و جوامع 
يکدست مدني و دفاع از حقـوق بـرابـر      
براي هـمـه اعـم از پـنـاهـنـده و غـيـر                    
ـاسـخ بـه                   پناهنده يـک رکـن اصـلـي پ
شرايط حاضر است. تنها مـيـتـوان از         
ـا ايـن جـهـتـگـيـري بـه                اين موضع و ب
جنگ تروريسم  اسـالمـي و ارتـجـاع           
نئوکنسرواتيستـي در مـنـطـقـه و در              
سطح جهاني رفت. ژيـژک بـر "وحـدت          
ـاکـيــد                   جـهـانـي اسـتـثـمــار شـدگـان" ت
ـامـيـن ايـن                    ميکـنـد. اولـيـن شـرط ت
وحدت تاکيد بر هويت انسـانـي هـمـه         
استثمار شدگان مستقل از مـذهـب و     

 قوميت و نژاد و مليت آنهاست.   
    ١٥ نوامبر  ۸ ١ 
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گفتگو را بـا تـمـرکـز        سيامک بهاري: 
روي آته ئيسم وضديت با مـذهـب در     

ـبـل       "جهان اسالم" دنبال ميکنيم. ق
از پرداختن به جـهـان مـعـاصـر الزم            
است مختصر هم که شده اشاراتي بـه   
ـيـسـم در                تاريخ کفر و الـحـاد و آتـه ئ

 دنياي اسالم زده داشته باشيم. 

ـيـس ديـدرو        محسن ابـراهـيـمـي:        دن
ــي          ــور اصــل ــعــارف      اديــت ــم ــرة ال داي

مــيـگـفــت "يــک        فـرانسـه   روشـنـگــري  
فيلسوف تابحال هرگز يک روحاني را   
ـيـون        نکشته است، در حاليکـه روحـان

  فالسفه زيادي را کشته اند." 
همانطور که "جهان مسيـحـيـت"     
ــون                    ــي از خ ــاي ــرخــره در دري ــا خ ت
شخصيتها و فالسـفـه و روشـنـگـران          
ـيـن        ملحد، کافر يا آته ئيست و فـعـال
جنبشهاي ضـدمـذهـبـي غـوطـه ور             
است؛ تاريخ "جهان اسالم" هم سرشـار   
ــي،             ــراضـ ــاي اعـــتـ ــهـ ــشـ از جـــنـــبـ
شخصيتهاي کافر، ملـحـد، مـرتـد و         
آته ئيست از يکطرف و قساوت خلفـا  
و روحانيون عليه آنها از طرف ديـگـر     

 است.
جـالــب اســت کــه زمـيــنـه هــاي            
مقابله با صنعت اسالم و نقد خرافات 
اسالمي همچون زمينه هاي مـقـابلـه    
با صنعت مسـيـحـيـت و خـرافـاتـش            
شباهتهاي زيـادي دارنـد. در بـخـش            
"حالج" کتاب "اسالم شناسي" عـلـي         
ميرفطروس اطالعات ارزنـده اي در        
باره زمينه هاي علمي رايج شدن کفـر  
و رشد آراء و افکار مـاديـگـرايـانـه و          
ضدمذهبي و بـرگشـتـن از ديـن در               
تاريخ "جهان اسالم" هسـت از جـملـه          
اينکه در آغـاز خـالفـت عـبـاسـيـان،            
همراه با گسترش توليد و مـبـادالت       
يک نهضت بزرگ علمي و فـرهـنـگـي     
آغاز ميشود و در عرصه هايي مثـل  
ــاره            عــلــوم طــبــيــعــي، هــيــات، ســت
ـيـک،           شناسي، هندسه، طـب، مـکـان
ـتـهـاي           ـيـشـرف شيمي، جبر و مقابلـه پ
زيادي رخ ميدهد و همه اينها زمينـه  
براي تبيـيـن عـقـالنـي و عـلـمـي در                 

مقابل نگاه خرافي را فراهم ميکنند. 
ـيـن      ـي ـب ايده اليسم و ذهني گرايي در ت
هستي جاي خود را به تبيين تجـربـي   
ـيـدايـش و رشـد                   و عقـالنـي و کـال پ
فلسفه مادي ميدهد. با اتکا بـه ايـن      
دستاوردهاي علمي بود کـه در قـرن         
ـيـه خـرافـه                   سوم هـجـري، مـبـاره عـل
ــي و اســالم اوج                 ــي مــذهــب ــرســت پ

 ميگيرد.
ـفـاي         دوره طوالني حاکمـيـت خـل

ــاســي      ــن و                -عــب دوره اي کــه دي
سياست، روحانيت اسالمي و قـدرت    

مقطعـي   -سياسي يک کاسه هستند 
شاخص از اين نظر است. در اين دوره  
نــه تــنــهــا ارتــداد در ســطــح خــروج              
ـقـد                   ـلـکـه ن شخصي از ديـن اسـالم ب
مقـدسـات و خـرافـات اسـالمـي در               
ميان فالسفه و دانشـمـنـدان و حـتـي          
تـعــداد زيــاي از مــردم تـحــت ســتــم             
گسترش مي يابد. خلفاي عباسي بـه   
خوبي متوجه بودند که اگر جلوي نقد 
مقدسات مذهبي را نگيرند ميتوانـد  
ـيـه         به موج وسيع خيزش توده اي عـل
کل خالفت تبديل شود و حاکميـت و    
منافع زمينيش را نابود کـنـد. بـراي         
ـيـن         مقابله با اين خطر است کـه کـمـپ
تعقيب و آزار و کشـتـار زنـادقـه (نـه             

 -فقط در مفهوم طـرفـداران مـانـي           
مزدک بلکه صاحبان تفـکـر مـادي و        
الحادي و منکرين خدا و بـهـشـت و          
پــيــامــبــر) راه مــيــافــتــد. در زمــان             
منصور خليفه خـون آشـام عـبـاسـي            
ـتـه زنـدقـه        براي پيش بردن سازمانياف
کشي و کتاب سوزي سازماني به نـام  
"ديوان الزنادقه" تشکيل ميدهند. در    
زمان مهدي خليفـه ديـگـر عـبـاسـي           
حتي مقام مهـمـي بـه نـام "صـاحـب              
الزنادقه" بوجود مياورنـد کـه کـارش         
تعقيب و شکـار و آزار و کشـتـار از              
دين بـرگشـتـگـان و مـرتـديـن و آتـه                 
ئيست ها بود. مامون اداره ديـگـري      
به نام "بيت الحکمه" راه مـي انـدازد           
که کارش ترجمه آثار ضد گنوستـيـک   
يوناني به عربي و نظارت بـر حـديـت        
نويسي و کنترل و سـانسـور بـود. از             

هزاران چـوبـه داري کـه در ايـن دوره               
براي اعدام زنادقـه در شـهـرهـا بـرپـا             
کرده بودند ميتوان بـه ابـعـاد وسـيـع            
الحاد و کفر و ماديگري و ضديت بـا    
اسالم و هراس حکام اسالمي از رشد 
ـقـط بـه                   ـنـجـا ف آته ئيسم پـي بـرد. اي
ـتـهـاي          سرنوشت تعدادي از شـخـصـي
ـيـسـت در ايـن          علمي و ملحد و آته ئ
دوره  اشاره ميکنيم که نـمـونـه هـاي         
گويايي از ابعاد وسيع الحاد و کفـر و    

 آته ئيسم در اين دوره هستند. 
 ��(قرن سوم هجـري)    ا'O راو�

ـتـهـا اسـت کـه                يکي از اين شـخـصـي
وقتي از اسالم برميگردد وسـيـعـا در      
ــالـــفـــت بـــا اســـالم                 نـــقـــد و مـــخـ

رســالــت و مــعــجــزات       مــيــنــويســد.  
ابــراهــيــم و ســه پــيــامــبــر ســه ديــن             
ابراهيمي را انکار ميکند. امر و نهي 
به مردم از جانب خـدا را يـاوه اعـالم          
ميکند. خدا را دشمني مـيـدانـد کـه        
ـقـت         عالجش در نابوديش اسـت. خـل
انسان توسط خدا را انکار ميکند. به  
تکامل انسان که خود بـدون دخـالـت      
خدا بوجود آمده است معتقـد اسـت.     
ـيـکـور        در مورد مرگ طرفدار نظـر اپ
است. ميگويد تا من هستـم، مـرگ      
نيست و هنگامي که مرگ آمد، من 
ـقـهـاي        نيستم. تمام آثارش با فتواي ف
اسالمي سوزانده ميشود و نـظـراتـش    
ـقـهـا              را بيشتر از طريـق رديـه هـاي ف

 استخراج کرده اند.
 GW@� O'رن سـوم هـجـري)        (قـ   ا

متفکر برجسته ديگري است کـه بـي     
محابا و شجاعانه در جبهه علم عليه 
ـيـاد مـذهـب مـبـارزه                 ـق خرافات و ان
ميکند و باالخره به دستور مـنـصـور      
خليفه عباسي و به جرم الحاد و زندقه 

 در تنور سوزانده ميشود!
� ز
��	� راز�  �!�(قرن سـوم   

هجري) را معموال به عنوان کـاشـف    
ـفـکـر           الکل ميشناسيم اما از نـظـر ت
فلسفي رازي يک نمـونـه بـرجسـتـه از          
منتقدين خرافات اسالمي اسـت. از       
نظر فلسفي او را ماده گرايي ميدانند 
ـفـه          که در نظراتش عناصـري از فسـل

ـتـوان يـافـت.        دموکريت و اپيکور مي
رازي اين سئوال فلسفي را در مقـابـل   
علماي اسالم قـرار مـيـداد کـه "اگـر               
ـيـش       خداوند خالق جهان است، چـرا پ
از خلق جهان، جهان را خلـق نـکـرد؟"      
ـنـش مـيـگـويـد           در مقابل خرافه آفـري
عقل نمي پذيرد کـه مـاده و مـکـان             
ـقـا مـاده يـا مـکـان                 بدون اينکه سـاب
موجود باشد بوجود آيـد. مـعـجـزات        
پيامران را خدعه و نيرنگ و شـعـبـده    
ميداند؛ کتابهاي آسماني را بي ارزش 
و بــي اعــتــبــار اعــالم مــيــکــنــد و               
ـنـد"                    ـل پيـامـبـران را "بـزهـاي ريـش ب

گويد اين بزهاي ريش  خواند و مي مي
مـدعـي بـرتـري        توانند بلند هرگز نمي

نسبت به بقيه باشند. در بـاره مـنـشـا       
دين نظر بسيار پيشروي دارد. معتقد  
است که شرايط ناهنجار اجتـمـاعـي،    
ـيـت            ـقـدان امـن نا امني اقتصـادي، ف
ـيـجـتـا تـرس از            ـت جسمي و روحي و ن
آينده و همچنين ناداني از علل پديـده  
ـيـعـي انسـان را بـه سـمـت                    هاي طـب
موجودي بـه نـام خـدا مـيـکـشـانـد.                 
ـلـکـه          موضوع نقد او نه فقط اسـالم ب
همه مـذاهـب اسـت. هـانـري کـربـن                 
نظرات او در باره مذهب را اين چنيـن  
خالصه ميکند: نفي نبوت و وحـي،       
قائل شدن به توانايي همه انسانـهـا و     
برابري همه آنها در کسـب مـعـرفـت،       
ـيـاز بشـر بـه هـدايـت تـوسـط                    عدم ن
رهبران ديني و زيـان آور و مسـبـب              
ـيـون      کينه و جنگ بودن اديان. روحـان
او را ملحد اعالم کردند و آثـارش را        

 نابود کردند.
ـ	  8ـيـمـه دوم قـرن           ا'�?%� � (ن

چهارم هجري) يـکـي ديـگـر از ايـن               
شخصيتهاست که به خاطر آثارش در 
زمينه پزشکي مشهور اسـت امـا او       
هم همه مذاهب را زيـر سـئـوال مـي           
برد. در کتاب شفا باورهاي مـذهـبـي     
و هرنوع مـعـجـزه مـثـل زنـده کـردن              
مـردگـان تـوسـط عـيـســي مسـيــح،              
تبديل عصاي موسي به مـار و شـق         
القمر توسط محمد را بـاطـل اعـالم          
ـيـن      کرده و مسخره ميکند. او همچـن

وحي و وجود دوزخ و بـهـشـت را رد            
او هم به عنوان يک زنديـق و     ميکند. 

ــشــود و هــمــه                ــحــد اعــالم مــي مــل
کــتــابــهــايــش بــه عــنــوان مــنــشــاء            
ـفـه الـمـنـجـد           "ضاللت" به دستور خلي

 باهللا در بغداد سوزانده ميشوند. 
ـ�9ـ	  ـ^ انـديشـمـنـد      ا'O ا'� ا�

"زندقه" ديگر دوره عباسي اسـت کـه         
ـيـه بـاورهـاي            پرشور و بي محابـا عـل
مذهبي و خرافات اسـالمـي مـبـارزه       
ميکند. او همان است که خطـاب بـه      
"امام جعفـر صـادق" و بـا اشـاره بـه                  
کعبه خانه خدا  گفته بود "تا کي ايـن    
ـيـد و بـه ايـن               کشتزار را لگد مـيـکـن
ـنـاه                 سنگ سـيـاه (حـجـر االسـود) پ
ميبريد؟ و تا کي اين خانـه را کـه از         
ســنــگ و گــل ســاخــتــه شــده اســت             
ـنـد شـتـري فـراري                ميپرستيد و مـان
پيرامون آن ميدويد؟ هان!؟ بـراسـتـي       
هر که در اين باره بيانديشد، خـواهـد     
دانست کـه ايـن کـار افـراد نـادان و                  
ديــوانــه مــيــبــاشــد و نــه کــار مــرد               

 انديشمند و صاحب عقل"! 
يکي ديـگـر از مـاده          ا'� ,	آ�  

گرايـان و مـلـحـديـن بـرجسـتـه دوره                 
عباسي است كه درتئوري شناخـتـش   
ـيـروي                 ـيـکـوري پ ـيـسـم اپ از مـاتـريـال
ميکرد. او به حواس پنجگانه انسـان     
اهميت مـيـداد؛ زنـدگـي و مـرگ را              
لحظات متفاوتي از تکامل طبيعـت  
و انسان ميدانست؛ قائل به ضـرورت    
طبيعي در تحول و تکامل طبيعت و 
همه موجودات بود و با تکيه به اصل 
ــخــودي                ــکــامــل خــودب ــحــول و ت ت
موجودات به نفي خالق ميرسـيـد. او      
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در بحـثـي بـا "امـام جـعـفـر صـادق"                  
ضمن روشن کردن جايگاه حـواس بـه     
عنوان واسطه هر شناختي، درک خـدا  
توسط ادراک باطني را پوچ ميداند و   
به نفي خالق مـيـرسـد و مـيـگـويـد:              
"خدايي كه تو مردم را به پرستيدن او    
دعوت ميكني چيزي نيست غيـر از    
ـيـرون آمـده             آنچه كه از قوه وهـم تـو ب
است، تو شناسايي خداي ناديده را از   
طرف مردم، وسيله قـرار داده اي تـا           
اينكه داراي نفوذ و ثروت شوي و در     
زندگي، خوش بگـذرانـي." و تـاکـيـد            

ما هستيم كـه خـداي       ميکند که اين 
خود را بوجود مي آوريم . خـالـق مـا       

 هستيم و نه خدا! 
با يک فاصله کوتاه تاريخـي ايـن     
رشته الحاد و کـفـر بـه خـيـام وصـل               
ميشود که زاهدان اسالمي زمـان از      
تازيانه تيز زبـانـش هـر گـز در امـان              

ارنســت رنــان فــيــلــســوف         نــبــودنــد.  
فــرانســوي خــيــام را "بــرادر گــوتــه"              
مينـامـد و او را يـکـي از "کـافـران                    
 بزرگوار دنياي اسالم" خطاب ميکند!
اينها فقط نمونه هايي از "کافران  
ـقـط در           بزرگوار دنياي اسالم" آنـهـم ف

قـرن بـعـد از           ۱۴ گوشه کوچکي از     
عروج اسالم هستند که نشان ميدهد 
مصاف عليه اسالم از همـان لـحـظـه       
تولـد ايـن هـيـوال آغـاز مـيـشـود و                   
همچنان ادامـه دارد. مصـافـي کـه               
ـيـاس               فقط با انقـالبـي ديـگـر در مـق
ـيـر فـرانسـه" بـه فـرجـام                     "انقـالب کـب
خواهد رسيد. انقالبي که به احـتـمـال       
قوي در جغرافيايي بـه نـام ايـران رخ            

 خواهد داد!  
 

آيـا در کشـورهـاي            سيامک بهـاري:  
اسالم زده مخصوصا آنجا که قـدرت    
ســيــاســي دســت اســالمــيــون اســت          
ميتوان از ابعاد ضـديـت بـا مـذهـب          
ـيـن               تصوير واقـعـي داشـت؟ اگـر چـن
امکاني وجود ندارد در ايـن صـورت       
ـتـوان اصـوال بـه تصـويـر               چگونه مـي

 واقعي در اين مورد رسيد؟
حتي در غرب هـم  محسن ابراهيمي:  

ـيـسـا           که به يمن عقب رانده شـدن کـل
علني کردن باورهاي فـردي خـطـرات      
جدي به دنبال ندارد نميتوان به ابـعـاد     
واقعي نفوذ آته ئيسم پي برد چه رسـد  
به شرق و جوامع اسالم زده که در آنها 
ديگر قطعا غير ممکن اسـت کـه از         

طريق نظـرسـنـجـي حـتـي بـه گـوشـه                
کـــوچـــکـــي از نـــفـــوذ گـــرايشـــات            
ضدمذهبي و آته ئيستي در جـامـعـه    
ـنـهـا            پي برد. در کشورهايي کـه نـه ت
ضديت با خدا و پيامبرش بلکه حتي 
ـيـهـا و آيـت اهللا             ـت به طنز کشيدن مف
هاي خودگمارده خدا هم حکـم مـرگ     
دارد روشن اسـت ابـعـاد ضـديـت بـا               
مذهب با نظرسنجي ممکن نيـسـت.   
ـلـي از کشـورهـاي           همين االن در خـي
اسالم زده حکم ارتداد و تـوهـيـن بـه           
ـلـي جـاهـا         مقدسات اعدام است. خـي
هم که رسما درسيستم قضايي چنيـن  
حکمي وجود ندارد دست حکام شـرع  
براي جاري کردن شـريـعـت و صـدور           
احکام سنگين در سـطـح اعـدام بـاز           

 است. 
همين چند سال گذشته را در نظر 
بگيريد. تعـداد شـهـرونـدانـي کـه در              
ايران، عربستان سعودي، افغانستـان،  
سودان، بنگـالدش و مصـر تـوسـط           
دستگاههاي قضايي مورد تعقيب و   
آزار و شکنجـه و حـتـي اعـدام قـرار              
گــرفــتــه انــد، يــا تــوســط بــانــدهــاي            
اسـالمــي کــه مــعــمــوال دمشــان بــه          
دولتها بسته اسـت کشـتـه شـده انـد              
نشان ميدهد که مـعـيـارهـاي انـدازه          
گـيــري رشــد ضـديــت بــا مـذهــب و              
خــداپــرســتــي در چــنــيــن جــوامــعــي         
نميتواند آمار مبتني بر نـظـرخـواهـي     

 باشد.
به ابعاد واقعي ضديت با مذهب 
و نفوذ آته ئيسم در اين کشورها فقط 
ميتوان با مراجعه به  احکام و قوانين 
سختگيرانه اسالمي عليه هـر گـونـه        
ابــراز وجــود ضــد مــذهــبــي، ســطــح          
گسترده سرکوبها و زنداني کردنـهـا و     
اعدامها وعليرغم همه اينهـا تـعـداد      
ـنـايـي بـه احـکـام                روز افزون بـي اعـت
اسالمي، رويگرداني از اسالم، نقـد و    
طنز مقسات مذهبي، انـکـار وجـود      
خـــدا و مـــوج گســـتـــرده افـــکـــار               

 سکوالريستي پي برد. 
 

ـفـاقـات     سيامک بهاري:  به خود اين ات
بپردازيم. شما مشخصا به چه پـديـده      
ـيـد کـه حـاکـي از             هايي اشاره ميکن
ابعاد وسيـع ضـديـت بـا مـذهـب در               
جهان اسالم زده عليرغـم خشـونـت و        
ـقـديـن مـقـدسـات            ـت ارعاب عليه مـن

 اسالمي است؟
در ايـن مـورد بـه          محسن ابراهيمي:  

 نظر من اينها برجسته هستند: 
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صرف وجود مجازات سنگين و   
سبعانه نه تنها عليه منکريـن وجـود     
خدا و منتقدين مقـدسـات اسـالمـي       
بلکه حتي به جرم رويگرداني از و بـي  
اعتنايي به احکام اسالمي نشـانـگـر      
تــرس واقــعــي از پــتــانســيــل بــاالي           
ضديت با مذهب و آته ئيسم در ايـن      
جوامع است. حکومتها از آن چـيـزي    
ـنـه         ميترسند که به طور واقـعـي زمـي
نفوذ و گسترش دارد و خطري واقعـي  
در مقابل سـاخـتـار سـيـاسـي حـاکـم             

 است.  
ــزي،           ــان، مــال ــغــانســت ــران، اف اي
مــالــديــو، مــوريــتــانــي، نــيــجــريــه،          
پاکستان، قطر، عربسـتـان سـعـودي،       
سومالـي، سـودان، يـمـن و امـارات              
ـنـد            متحده عربي کشـورهـايـي هسـت

  ها مجازات مرگ بـراي آتـه       در آن که
ــســت  ــظــر         ئــي ــه شــده     هــا در ن گــرفــت

مجازات اعدام خداناباوران در    .است
ــعــدادي کشــور ديــگــر هــم اجــرا                ت
ميشود. در بعضي از کشـورهـا هـم           
زير نظارت بيطرف پليس و نيـروهـاي   
امنيتي خود آدمـکـشـان حـزب اهللا           

 نقش جالد را بازي ميکنند. 
در ايران، اين قوانين سرکوبگرانه 
ـقـه              مذهبي به يک قتل عـام کـم سـاب
تاريخي در دهه شـصـت در زنـدانـهـا          
آنهم با فتواي رهبر ارتجاع اسـالمـي     
ـتـل عـامـي کـه در آن                  منجر شد. ق
ـلـي از             سرنوشت مرگ و زنـدگـي خـي
انسانها به چند سئوال گره خورده بـود    
از جمله: به خدا اعتقاد داري يـا نـه؟        

 نماز ميخواني يا نه؟
ـنـي          ـتـواي خـمـي يک هدف مهم ف
براي کشتن سلمان رشدي جـلـوگـيـري     
از خطر رشد آته ئيسم بود که بعدا بـا    
ـيـه هـر        فتاوي آيت اهللا هاي ديگر عـل
ـبـي" مـيـکـنـد و                  ـن کسي که "سـب ال
"امامان معصوم" را دست مي اندازد 
ادامه پيدا کرد. روشن است که هـمـه      
اين اقدامات قبل از  اينکه در دفـاع    
از دين باشد براي پاسداري از مـنـافـع    
تماما مادي و زميني بود که اصـوال  
خــمــيــنــي بــراي پــاســداري از آنــهــا             

 مهندسي شده بود. 
اين واهمه از روحيه ضد مذهبي 
در ميان مردم آنقدر جـدي اسـت کـه          
حتي اتفـاقـاتـي ظـاهـرا کـوچـک هـم               
واکنشهـاي جـدي بـه هـمـراه داشـتـه                

است. ماجراي اوشـيـن را بـه خـاطـر             
بياوريد: چه کسي الگـوي زن ايـرانـي        
بايد باشـد؟ در مـقـابـل ايـن سـئـوال                
راديوي دولتي در يک برنامه زنـده در      
روز تولد فاطمه زني جواب داده بـود:   
اوشين (شخصيت اصلي يک سـريـال      
پرطرفدار ژاپني) و ادامـه داده بـود            
فاطمه به چهارده قرن پيـش مـتـعـلـق        
است و زنان به يـک الـگـوي امـروزي           
احتياج دارند. خميني طي يک نـامـه      
شديد اللحن به صدا و سـيـمـا اعـالم         
کرده بود در صورت اينکه اين توهين 
ـنـده          عمدي باشد شخص تـوهـيـن کـن
بايد اعدام شود! مشابه اين ماجرا در  
ـبـشـيـر رخ داده بـود.                 سودان عـمـرال

موزگار يک مدرسه ابتدايي فقـط بـه     آ
اين خاطر اين که اجازه داده بود دانش 

را  خــرس عــروســکــي     آمــوزش يــک   
محمد بنامد به مرگ تهديد شده بود 
و سربازان اهللا هر لحظه ممـکـن بـود      

 جانش را بگيرند!
و باالخره واکـنـش جـنـون آمـيـز           
"جهـان اسـالم" بـه کـاريـکـاتـورهـاي                 
محمد و ترور ون گـوگ و کـارکـنـان           
شارلي ابدو و خون و خونريزي بـعـدي     
ــاش حــزب اهللا در کشــورهــاي               اوب
مختلف "جهان اسالم" همه نشـان از        
ـيـسـم و                   هراس جـدي از خـطـر آتـه ئ
ضديت بـا اسـالم اسـت کـه اگـر بـه                   
ـبـديـل شـود            ـتـه ت جنبشي سازمانياف
کــاري بــا اســالم ســازمــانــيــافــتــه و            
ايدئولوژي اسالمي خواهـد کـرد کـه        
ـلـش               انقالب کبيـر فـرانسـه در مـقـاب

 اتفاق کوچکي جلوه خواهد کرد.  
��ـ� 'ـ	 ا�ـ>م  ۲ H ج��ـ 

 "���C, cو��ان 
عليرغم اين سطح از سرکوبگـري  
و انواع پليس و داروغه مذهبي آماده 
عمل و انواع جوخه هـاي فـاشـيـسـت        
اسالمي آماده قتـل، "جـهـان اسـالم"          
ـتـوانسـتـه اسـت از                حتي لحظـه اي ن
کابوس نقد و طنز و ضديت با اسـالم    
رها شود کـه هـم در سـطـح افـراد و                
ـتـهـا و هـم  در                شهروندان و شخـصـي
سطح اعتـراضـات تـوده اي خـود را             

 نشان داده اند. 
با يک نگاه سريع تعداد زيادي بـه  
ذهن مي آيند که فقط بخش کوچکي 
از صف بزرگ ضديت با مـذهـب در       

 اين جوامع هستند:
ــلـــيـــمـــه نســـريـــن فـــعـــال           • تسـ

سکوالرطرفدار حـقـوق زنـان اهـل         
بنگالدش (تهديد به قتل بـه جـرم        

 نقد مذهب)،

آيان هيرسي علي  فعال حقـوق     •
ـتـل     زنان اهل سومالي (تهديد به ق
به جرم فيلـمـنـامـه ضـد اسـالمـي            

 تسليم)،
آويجيت روي بالگر آته ئيـسـت      •

اهل بنگالدش (به جرم انکار خـدا   
در خــيــابــانــي در داکــا بــه طــرز              

 فجيعي کشته شد)، 
حمزه کاشغري وبـالگ نـويـس           •

آته ئيست اهل عربستان سـعـودي     
(دو سال زندان به جـرم اهـانـت بـه            
ـنـکـه                  پيامبـر اسـالم بـه خـاطـر اي
خطاب به پيغمبر گفته بود بعضـي  
از وجوه شخصيت تو نفرت انگـيـز    

 است)، 
رائــف بــداوي وبــالگ نــويــس            •

سکوالر اهل عربستان سعـودي (   
ضـربـه      ۱۰۰۰ سال زنـدان و         ۱۰ 

شـــالق بـــه جـــرم طـــرفـــداري از             
ــرن         ــگــران ق و دســت       ۱۸ روشــن

کـه     انداختن يک روحاني سـعـودي    
خواهان مجازات ستاره شناسان به 
ـيـه           خاطر ايجاد شک و تـرديـد عـل
مذهب شده بـود. رائـف بـه نـاسـا             
توصيه کرده بود که تلسـکـوپـهـاي     
خود را ول کند و به "ستاره شناسي  
شرعي" اين آخوند احمق سـعـودي      

 روي آورد) 
الکساندرآن وبالگ نـويـس آتـه         •

ئيست اهل اندونزي (دو و نيم سال  
ـتـن "خـدا وجـود               زندان به جـرم گـف

 ندارد"!) 
شاهين نجفي خواننده رپ اهل    •

ايران (فتواي قتل به جرم مسخره و 
 اهانت به امام نقي)،  

به اينها بايد اعتراضـات بـرهـنـه       
توسط  زنان "جهان اسالم" را اضـافـه       
کرد که يکي از جسورانه تريـن جـلـوه      
هاي زير پا گذاشتن احکـام شـريـعـت       
ــلــيـا مــاجــده              تـوســط زنـان اســت. ع

سـالـه مصـري و           ۲۰ المهدي دختـر    
سالـه از تـونـس بـا            ۱۹ آمنه دختري 

انتشار عکس برهـنـه شـان نـامـوس          
اسالمي را که يکي از ارکـان اسـالم         
ـتـرل مـردم اسـت را زيـر پـا                   براي کـن
گذاشتند که البته حکـم مـرگشـان را        

 فورا مفتيهاي خدا صادر کردند! 
دنــيــاي ايــنــتــرنــت و مــيــديــاي          
ـقـط امـکـان بـه هـم                 اجتماعي هـم ف
پيـوسـتـن ايـن مـوج کشـمـکـش بـا                  
مذهب و آته ئيسم و ظـاهـر شـدن بـه         
مثابه يک نيروي وسيع اجتـمـاعـي را      
ــن االن                 فــراهــم کــرده اســت. هــمــي
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فعاليتهاي بالگها و بـالگـرهـاي آتـه           
ئــيــســت و تــعــداد زيــادي صــفــحــه            
ـيـسـت نشـان از يـک               فيسبوکي آته ئ
جريان نيرومند زيرين اسـت کـه زيـر          
پـوسـت چـرکـيـن "جـهـان اسـالم" در                   
جريان است. براي مثال فقط يکي از    
ـيـسـتـي بـا           صفحات فيسبوکي آته ئ

هــا و      "کــانــون آگــنــوســتــيــک     عــنــوان   
هاي ايران" همين االن نزديـک    آتئيست

 هزار دنبال کننده فعال دارد! ۲۰۰ به  
ـقـط گـدازه اي از                   ـنـهـا ف همه اي
ـيـسـتـي        آتشفشان ضدمذهبي و آته ئ
در دنيايي هستند که "جـهـان اسـالم"       

 ناميده ميشود!  
ـ  ا?��اH	ت  "�دY ا� 'ـ	  ۳ 
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نقطه نظر تقابل اجتـمـاعـي بـا       از 

اي بــا     مــذهــب، اعــتــراضــات تــوده      
خواستهاي سکوالر در کشـورهـايـي        
که در آنها يا اسالم ايدئولوژي رسمـي  
حکومتي و مبناي قوانين است و يـا  
دستگاه روحانيت و باندهاي اسالمي 
بـه هـزار و يــک رشــتـه در ســاخـتــار                 
ـقـش دارنـد جـايـگـاه              سياسي حاکم ن
مهمي دارند. درسـت اسـت کـه ايـن            
ـيـمـا بـه آتـه             ـق گونه اعتراضات مسـت
ـيـاس تـوده اي تـرجـمـه               ئيسم در مـق
نميشود اما نشانگر اين است کـه نـه     
تنها انزجار توده اي از حضـور اسـالم     
در زندگي اجتماعي وجود دارد بلکـه  
اين انزجار به سطح اعتراض فـعـال و       
عزم مقـابلـه تـوده اي بـراي سـکـوال               
کردن جامعـه و حـکـومـت و زدودن             
ـقـا           مذهب از نهادهاي عـمـومـي ارت

 پيدا کرده است.
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در ايران فقـط يـک      ۸۸ خيزش    •

اعتراض سياسي عليه تبعـيـض و     
ــه                 ـي ـلـ ــت، عـ ـي ــحــرومـ ــر و م فــق
ديکتاتوري و قدرت سياسي حاکـم  
ـيـه        علي العموم نبود. جنبشي عـل
حکومت مذهبي، حـکـومـتـي بـا        
ايدئولوژي اسالمي بود. مضـمـون    
ـتـدار        سکوالريستي و رهايي از اق
مذهب و شريعت و احکـام و آيـت       
اهللا هايش يکي از وجوه مهم ايـن    
جنبش بود. در اين خيزش انقالبي  
در کنار شعار مرگ بـر جـمـهـوري       
ـيـم                ـق اسالمـي، سـبـمـلـهـاي مسـت

تمثال مبارک امـام  حکومت اهللا، " 
خميني نايب امام زمان" همراه بـا     

تمثال ولي فقيه اسالمي در کـنـار       
هم به آتش کشيده شدند و زير پاها 

 لگدمال شدند.   
در مصر براي به پايين کشيدن    •

اخوان المسـلـمـيـن از قـدرت يـک             
کشـور بـه پـا خـواسـت. ايـن يــک                  
ـيـه         مصاف ميليوني سـکـوالر عـل
جـــنـــبـــش اســـالمـــي بـــود کـــه            
ميخواست انقـالب بـراي آزادي و         
کرامت انساني را به سکويي بـراي  
زير پا گـذاشـتـن آزادي و حـرمـت            
انساني توسط شـريـعـت اسـالمـي        
تبديل کـنـد. مـردم گـوش اخـوان             
المسلمين را گرفتند با فضـيـحـت      

 تمام از سکو به پايين کشيدند.  
واکنش اعتراضي تـوده اي بـه          •

تـرور دو شـخـصــيـت چــپ گـرا و                
سـکــوالر تــوسـط اسـالمــيـهــا در           
ـيـر کـل            تونس (شکري بالعـيـد دب
حزب چپ گراي "جبهه مردمي" و     
محمد بـراهـمـي يـک شـخـصـيـت             
ســکــوالر و چــپ گــراي ديــگــر)            
آنـچــنــان قــوي بـود کــه بــه حــزب             
اســالمــي الــنــهــضــه کــه بــردوش         
انقالب حق طلبانه مردم تونس بـه    
قدرت خزيده بـود در خـروجـي را            
نشان داد. نه تنها النهضه مجبـور   
شد قدرت سيـاسـي را تـرک کـنـد            
بلکه بعدا حتي در قانـون اسـاسـي      
ــه             ــابــاوري ب ــونــس خــدان جــديــد ت

 رسميت شناخته شد!
در واکــنــش بــه قــتــل فــجــيــع             •

فرخنده به اتـهـام سـوزانـدن قـران،            
يکباره دهـهـا هـزار زن جسـور و               
آزاديخواه و سکوالر پيکر فرخـنـده   
را بر دوش کشـيـدنـد و يـکـي از                
ــهــاي          ــريــن حــرکــت ــدت شــکــوهــمــن
ـيــه              سـکـوالريســتـي تــاريـخ را عـل
شيادان اسالمي و قومي حاکم بـه    
نمايش گذاشتند. در کشـوري کـه        
حيات نسلهاي زيـادي در آن زيـر           
پــاهــاي مــجــاهــديــن و طــالــبــان          
ــدگــان آزادي" مــورد                ــگــن ( "جــن
حمايت آمـريـکـا) و لـويـه جـرگـه               
ـيـرکـش و         مرکب ازعلماي هفت ت
قاچاقچي له شـده اسـت، زنـان در          
پياپيش هزاران نفر جنازه اين دختر 
جسور را بـه خـاک سـپـردنـد و بـه               
ـيـک عـلـمـاي              ـل نحوي بسيار سـمـب
اسالم را از صف تشييع جـنـازه بـا      
اردنگي به بيـرون پـرت کـردنـد! و            
همين دو هفته پيش در کابل پيکر 

 -هفت نفر کـه  تـوسـط داعـش               
طالبان سربريده شده بودنـد را ايـن       
بــار تــعــداد بســيــار بــيــشــتــري بــا          

کيلومـتـر    ۱۶ ترکيبي اساسا زنانه 
بر دوش کشيدند و در مقابـل ارگ    
حــکــومــت فــريــاد زدنــد: "حــقــوق          

 شهروندي، حق مسلم ماست".  
باالخره جنبش اعتراضي تـوده     •

اي شورانگيز در عراق با فرياد "نـه   
ــي، ســکــوالر،               ــه ســن ــعــي ن شــي
سکوالر" يک نمونه بسـيـار زنـده و         
ــا                 ــل مــردم ب ــاب ــه از تــق ــرجســت ب
ـتـهـا     ساختارها و نهادها و شخصي

 .و قوانين مذهبي است
 

زمينـه هـا و داليـل           سيامک بهاري: 
اين در جه از ضديـت بـا مـذهـب در           

 جوامع اسالم زده چه ها هستند؟ 
به نظرم در پـاسـخ        محسن ابراهيمي: 

به اين سـئـوال دو مـوضـوع را بـايـد               
 برجسته کرد:

ـ  در مقاطعي از تاريخ تمدن جـدال    ۱ 
علم ومذهب بسـيـار بـرجسـتـه بـود.           
رشد علم نقش مهمي در زير سـئـوال     
بردن خرافات مذهبـي داشـت. بـراي         
مثال در گسست ويرانگري کـه قـرون     
ـقـالب                وسطي را از دوران بـعـد از ان
ـقـش          فرانسه جدا ميکند رشد عـلـم ن
مهمي داشت. تبيين علمي حيات و    
ـنـده بـه            طبيعت در ابعادي خـيـره کـن
ميدان آمـده بـود و مـيـدان را بـراي                
ـنـگ    تبيين خرافي حيات و طبيعت ت
کرده بود. البته در هـمـيـن دوره هـم              
ــه هــاي                 ــرت از مــذهــب زمــيــن نــف
اجتماعي و سياسي بنيادي داشـت و    
ـتـا يـک        مصاف با مذهب را هم نهـاي

 انقالب به فرجام رساند.
ـقـش                در جهان معـاصـر حـتـمـا کـه ن
توسعه علم و در دسترس بـودن آسـان     
و گسترده آن براي بخشهاي وسيعتري 
از مردم نقش مهمي در عقـب رانـدن     
خرافه هاي مذهبي در مـيـان تـعـداد       
وسيعتري از مردم  دارد. اما در ايـن       
دوره برخالف دورانهاي اوليه زنـدگـي     
بشر، نه حضور خـرافـه مـذهـبـي در            
ميان بـخـشـهـايـي از مـردم اسـاسـا                 
مربوط به فقدان آگاهي علمي است و 
نــه رشــد عــقــايــد ضــد مــذهــبــي و             
ـيـت مـردم             فروريزي مذهـب در ذهـن
اساسا مربوط به رشد آگاهي عـلـمـي    
است. رشد شگفت انگيز علم حـتـمـا       
در رشــد خــدانــابــاوري و رهــايــي از             
خــرافــات نــقــش مــهــمــي دارد امــا           
مخصوصا در جهان مـعـاصـر و در          
دنياي اسالم زده فقط يک وجه، حـتـي   

 به نظر من يک وجه فرعي است.
ـ  به نظرم رشد آتئيسم و بـه طـريـق          ۲ 

اولي آنتي تئيسم و ضديـت فـعـال بـا         
مذهب سازمانيافته و خداپـرسـتـي و      
اينجا مشخصا اسالم اساسا ناشي از 
نقش سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي اسـالم               
است. ناشي از جنايات بهت انگيـز و     
شوک آوري است که تحت پرچم اسالم 
و بنا بر احکام اسالم توسط نيروهـاي  
اسالمي ـ چه در قدرت و چه در قالـب  
ـ رخ          ـ  ـتـه باندهاي  جنايت سازمانيـاف
ميدهد. امروز نعره "اهللا اکـبـر" فـورا         
اين صحنه ها را جلـوي چشـم مـردم        
مي آورد: دختـران مـدارس گـروگـان          
گرفته شـده، جـنـازه تـکـه پـاره شـده                  
کودکان مدارس، قتل عام در مـراکـز   
تــجــمــع مــردم، بــازار فــروش زنــان،           
سـربـريـدن و زنـده بـه آتـش کشـيــدن                  
انسانها و دهها جنايت بـهـت انـگـيـز        
ــه                  ــاب ــه مــث ــش اســالم ب ديــگــر. نــق
ايدئولوژي سياسي سازمانيافته ترين 
جنايتهاي معاصر طبيعي اسـت کـه     
به رويگرداني از و ضديت گسترده بـا    

 آن منجر شده است.  
 

ضديت با مـذهـب و        سيامک بهاري: 
مشخصا اسـالم در دوره جـمـهـوري             
اسالمي چنان وسيع است که بـاعـث     
حيرت ميـشـود. حـجـاب بـرگـيـران،             
ازدواج سفيد، رابطـه آزاد دخـتـران و          
ــورات              پســران، بــي بــاوري بــه دســت
مذهبي، جوک و طنز کردن کل دکـان  
مذهب. آيا اين به معـنـاي رشـد آتـه          

 ئيسم در ايران است؟
ـفـاقـات     محسن ابراهيمي:  دقيقا به ات

ـلـي از       بسيار مهمي اشاره کرديد. خي
ـيـمـا بـه مـعـنـاي                  ـق اين مـوارد مسـت
خداناباوري يا آته ئيسم نيست اما بـه  
نظر من وجوه مهمي از جنبش بزرگ 
ـتـه و       نه تنها عليه مذهب سازمانيـاف
ـلـکـه احـکـام اسـالم و                  حکومـتـش ب
شريعت هستند.  روشن است که زيـر     
سئوال رفتن احکام شريعت اسـالمـي   
در ميان مردم فضا و زمينه مناسـب  
براي گسترش و مقبوليت افـکـار آتـه      

 ئيستي فراهم ميکند.   
بي اعتنايي وسيع بـه حـجـاب از           •

طرف مخصوصا نسل جوان هم يـک    
نبرد فرهنگي و هم يک نبرد سيـاسـي   
اسـت. مــبـارزه اي عـلــيــه شــريــعــت             
اسالمي و حکومت اسالمـي اسـت.     
زناني که بخش مهمي از عمرشان را   
در ســنــگــر رهــا شــدن از حــجــاب               
اسالمي و احکام شريعـت بسـر بـرده        
اند فاصله زيادي با رها شـدن از کـل       

خرافه مذهب ندارنـد. آن چـيـزي کـه            
آيت اهللا ها را نگران کـرده اسـت ايـن        
حقيقت است که با کـمـي شـل شـدن           
اوضاع حجاب از باالي سرها بـه زيـر     
ـتـاد! و ايـن يـعـنــي                      پـاهـا خـوهـد اف
لگدمال شدند يکي از محوري تـريـن   
ابزار کنتـرل سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي               

 اسالم. 
ازدواج ســفــيــد يــک رويــگــردانــي           •

آشکار از دخـالـت آخـونـد و احـکـام               
ــي                  ــدگ ــعــت و مــذهــب در زن شــري
خصوصي است. فراموش نکنيم کـه     
مثل کليسـاي دوران قـرون وسـطـي،           
ـقـط      کنترل تولد و ازدواج و مرگ نه ف
ـلـکـه از نـظـر              از نظر مال و مکنـت ب
حفظ اقتدار سياسـي بـراي دسـتـگـاه          
روحانيت اسالمي و کـل حـکـومـت           
اسـالمـي حـيـاتـي اسـت. بـا ازدواج                 
ـتـرل ازدواج را        سفيد جوانان عمال کن
از دست روحانيت حاکم، از زير کنترل 

 خدا و شريعتش خارج ميکنند.
هم که  رابطه آزاد دختران و پسران   •

ـيــشـرفــتــه تــريــن             بـطــور واقــعــي بــا پ
کشورهاي غرب برابري ميکند وجـه    
ديگري از مبارزه با شريعت اسالمـي  
و ناموس اسالمي است. ابعاد عظيم  
رابطه جنسي پيش از ازدواج بـه حـق       
ــرعــوب کــرده                    ــا را م ــت اهللا ه آي

ــر اســاس گــزارش مــرکــز             اســت.  ب
ــژوهشــهــاي اســالمــي، در ســال               پ

، از ميـان  ۱۳۸۶ ـ ۱۳۸۷   تحصيلي
دانش آموز دختر و  ۱۴۲۰۰۰ قريب 

هـزار  ۱۰۵ پسر دوره متوسطه بـاالي    
و نيم درصـد داراي       ۷۴ يعني حدودا 

"رابطه غير مجاز با جنس مـخـالـف"    
 ۲۵۰۰۰ بوده اند. همچنيـن قـريـب         

درصد) هم داراي رابطه   ۱۷/۵ نفر (
با همجنس بوده اند. همان جرمي که  
طبق شريعـت اسـالمـي مـجـازاتـش           

در مرگ بروش پرتاب از بلندي است! 
گزارش مجلس همچنان اشـاره شـده       

در صد دخـتـران مـورد         ۸۰ است که 
ـيـرسـتـان دخـتـرانـه           پرسش در چند دب
ـتـه انـد رابـطـه بـا جـنـس                       ـف تـهـران گ
         ـبـاط مخالف را تجربه کـرده انـد؛ ارت
پيش از دانشـگـاه دخـتـران و پسـران            

سال پيش سه برابر شـده   ۳۰  نسبت به
ـيـز    است و زمان شروع رابطه جنسي ن

 به دوره راهنمايي رسيده است! 
جوکها و طـنـزهـاي گسـتـرده در               •

ايران عليه مقدسات از دو نظر قـابـل     
توجه هستند. هـم عـلـيـه مـقـدسـات             
هستند و هم وسيع و توده اي هستند. 
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 با توجه به:

بحران همه جانبـه سـرمـايـه داري          -۱ 
 معاصر  

بــچــالــش  کشــيــده شــدن نــظــام              -۲ 
کــاپــيــتــالــيــســتــي و حــکــومــت يــک          
درصـديــهــا در يــک مــقــيــاس وســيــع           

 اجتماعي در جوامع غربي
روي گــردانــي مــردم کشــورهــاي          -۳ 

غــربــي از ســيــاســتــمــداران و احــزاب          
 حکومتي و سنتي بورژوائي    

شکل گيري جنبش ضد ريـاضـت    -۴ 
 کشي در کشورهاي اروپائي

قدرتگيري و عرض اندام  بيش از    -۵ 
پيش نيروي چپ اجـتـمـاعـي فـعـال و           
دخالتگر در مبارزات و اعـتـراضـات        

 جاري
نقد و هشدار در مورد فاصله بيـن   -۶ 

ثروت نجومي يک اقليت ناچيز و فـقـر     
اکثريت عظيم مـردم جـهـان حـتـي از            
جانب کارشناسان و آکادميسيـنـهـا و      
اتاق فکرهاي بورژوازي و اشاعـه نـقـد      
ـالـيـسـم و گـفـتـمـان                 مارکسي کـاپـيـت

 سوسياليسم در جامعه.  
سر بلند کردن يک جـنـبـش چـپ،          -۷ 

سکوالر و حق طلبانه و ضد دولتـهـاي   
مــذهــبــي در کشــورهــاي         -قــومــي   

 خاورميانه  
امــکــان پــذيــري ســازمــانــدهــي           -۸ 

ــک                ــراضــات در ي مــبــارزات و اعــت
مقياس توده اي در سـطـح کشـوري و         
ـا اتـکـا بـر                  در يک مقيـاس جـهـانـي ب

 مدياي اجتماعي  

 
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري اعــالم        
ميدارد که شرايط سيـاسـي در ايـران،        
در منطقه و در جهان براي   گسـتـرش     
و تعميق جنبش ضد کاپيتاليسـتـي و     
ــو                  ــيـ ــرنـــاتـ ــتـ ــه آلـ ــرح و اشـــاعـ طـ
سوسياليـسـتـي، بـيـش از هـر زمـان                
ديگري مساعد اسـت. حضـور فـعـال          
در گــفــتــمــان هــاي ايــن دوره بــر ســر              
سرمايه داري و سوسياليسم، گسترش 
رابطه با نهادها، شبکه ها، محافـل و    
سازمانهاي راديکال و سوسياليـسـت،   
ـا فـعـالـيـن         برقراري و گسترش رابطه ب
جنبشهاي اعتراضي جاري در ايران و   
در سطح بين المللي، دخالتگري فعـال  
در روندها و مبارزات جاري، تعميق و 
تقويت آنها، و جـاري کـردن اهـداف و          
سـيــاســتــهــاي کــمـونــيــســتــي در ايــن          
مبارزات، از وظايف مـحـوري حـزب        

 در اين دوره خواهد بود.  
 

پلنوم از رهبري حزب مـيـخـواهـد کـه        
بـراي پـيـشـبـرد ايــن وظـايـف نـقـشــه                  
عملهاي مشـخـص در عـرصـه هـاي            
مختلف را تعيين کـرده و در دسـتـور          

 کار ارگانهاي حزبي قرار دهد.  
 (به اتفاق آرا تصويب شد)  
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پس از توافقات هسته اي مسـالـه      -۱ 

چگونگي رابطه با غرب به يک مسـالـه   
محوري در وضعـيـت سـيـاسـي ايـران           
تبديـل شـده و در مـرکـز اخـتـالف و                    
کشمکش بين جناحـهـاي حـکـومـتـي         
ـا       قرار گرفته است. ادامه تخاصمـات ب
غــرب يــا عــادي ســازي مــنــاســبــات          
همچنان محور ايـن کشـاکشـهـاسـت.          
اين نـزاعـي بـر سـر هسـت و نـيـسـت                   

 جمهوري اسالمي است.  
عادي سازي رابطه با غرب حـتـي      -۲ 

در سطح اقتصادي  مستلزم تغييراتـي  
اساسي درهويت سـيـاسـي جـمـهـوري           
اسالمي است. دولـتـهـا و نـهـادهـا و                
سرمايه داران غربي گرچه با تـحـجـر و        
عقب ماندگي و سياستهـاي سـرکـوب      
حکومت اسالمي مشـکـلـي اسـاسـي        
ندارند اما برقراري مناسبات سيـاسـي  

ـا جـمـهـوري               - اقتصادي مـتـعـارف ب
ـانـونـي         اسالمي با سيستم حقوقي و ق
حکومت و موقعيتش بعـنـوان سـتـون       
فـقـرات جـنــبـش اسـالم سـيــاسـي در                

 تناقض کامل قرار دارد.     
بحران و جنگها و بلـکـوبـنـديـهـاي        -۳ 

سياسي و ژئوپوليتيک در مـنـطـقـه و           
دخالتگري و نقش جمهـوري اسـالمـي      
در اين جنگ و کشمکشها  يک مـانـع     

جدي ديگر بر سر ايـجـاد يـک شـرايـط          
متعارف سياسي و اقتصادي در ايـران    

 است.  
از نظر اقتصادي توافق هسـتـه اي      -۴ 

اولين مـانـع بـر سـر ورود و کـارکـرد                    
سرمايه ها در ايـران را بـرطـرف کـرده             
اسـت امـا امـنــيــت و سـودآوري ايــن               
سرمايه گذاريها نيازمنـد  تـغـيـيـرات          
پايه اي در ساختار و کارکرد اقـتـصـاد      
مافيائي جمهوري اسالمي و درفـعـال       
مايشائي باندها و قطبهاي قـدرتـمـنـد       

 .  اقتصادي بويژه سپاه و بسيج است
رژيم تالش خواهد کرد براي جـلـب    -۵ 

سرمايه گـذاري خـارجـي و تضـمـيـن                
ــه هــا ســيــاســت              ســودآوري ســرمــاي
رياضتکشي اقتصادي و سـفـت کـردن      
کمربندها را شديد تر از گذشته و تـمـام   

 .و کمال به اجرا در آورد
دولت روحاني و طيف وسيعي از     -۶ 

نيروهاي رنگارنگ باصـطـالح"اصـالح     
طلب" و استحاله چي طرفدار او تـالش   
ميکنند  خط و جهتگيريهاي روحانـي 

ـابــل خــط                 - رفسـنــجـانـي را، در مـق
ـان، راه رسـيـدن         خامنه اي و اصولگراي
به اعـتـدال و گشـايـش اقـتـصـادي و                  
بهبود وضعيت مردم  قلـمـداد کـنـنـد.        
اين تبليغات اما بـر مـتـن واقـعـيـات             

اقتصادي و سياسي جامعه، از تشديـد  
ـا افـزايـش                گراني و بيـکـاري گـرفـتـه ت
اعدامها و  بازداشتها و سرکوبهـا، هـر     
چه بيشتر رنـگ مـيـبـازد و خـود بـه                 
عاملي در جهت تشديد اعتراضـات و    

 مبارزات مردم تبديل ميشود.
ـا           -۷  گفتمان و چشم انـداز نـزديـکـي ب

غرب و انتظار و توقـع تـوده مـردم بـه           
بهبود شرايط اقـتـصـادي و سـيـاسـي             
شان در اثر ايـن شـرايـط از يـکـسـو و               
کشمکش جناحها و تـداوم وضـعـيـت         
فالکتبار اقـتـصـادي از سـوي ديـگـر                
ــيــش از پــيــش               زمــيــنــه گســتــرش ب
اعتراضات و مبارزات کارگران و تـوده  

 مردم را فراهم مي آورد.   
گسترش اعتراضات و حرکـتـهـاي     -۸ 

اجــتــمــاعــي عــلــيــه شــرايــط ســخــت          
معيشتي و عـلـيـه بـيـحـقـوقـي هـاي                
سياسي و مدني و بـراي خـالـصـي از             
قوانين و اخالقيات و تابـوهـاي عـقـب       
مانده اسالمي يک ويژگي بارز شـرايـط   
سياسـي در ايـن دوره اسـت. در ايـن                   
شــرايــط بــخــصــوص اعــتــراضــات و          
اعتصابات کارگري، اعـم از کـارگـران        
مراکز صنعتي يا معلمان و پرستـاران،  
و مبارزات چهره ها و نهادهاي جنبش 
کارگري نقش و مکان برجسـتـه اي در       

 جامعه مي يابد.     
ــه نــکــات فــوق  حــزب                    بــا تــوجــه ب
کمونيست کارگري اعالم ميکـنـد کـه      
دوره تازه اي که پس از توافق هسته اي   
در ايـران آغــاز شـده اســت دوره رشــد               
اقتصادي و استحکام وثبات جمهوري 
اســالمــي نــيــســت بــلــکــه دوره رشــد           
تضادهاي دروني حکومت، گسـتـرش     
ـاتـي              حق طلبي مردم و مـبـارزه طـبـق
حادتر در جامعه است. آينده جامعه و    
تکليف رفاه و آزادي و رهائي مـردم را      
اين مبارزه تـعـيـيـن مـيـکـنـد. حـزب               
ـا تـمـام تـوان و                  کمونيست کـارگـري ب
امکانات براي سازماندهي و تقويت و   
پيـشـبـرد ايـن مـبـارزه و سـرنـگـونـي                   
جمهوري اسـالمـي بـقـدرت انـقـالبـي              

 مردم تالش ميکند.  

 (به اتفاق آرا تصويب شد) 
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يک بدنبال تثبيت قدرت و نفوذ             است. اين نيروها  هر             
خودي در خاورميانه بهم ريخته در اثر يورش                     بورژوازي

نظامي آمريکا هستند. اينها درگيري خونين بلکوبنديهاي         
بورژوازي منطقه براي تثبيت قدرت خود در خالء قدرتي که           
سياستهاي ميليتاريستي آمريکا ايجاد کرده است را                     
نمايندگي ميکنند و نه يک جنگ فئودالي بين عشاير و                  

 اقوام را.  
کیسینجر يک علت بحران امروز خاورميانه را غفلت          

از تنوع قومي مذهبي جوامع خاورميانه ميداند اما اين               
شرايط حاصل ساختار سنتي قومي عشيرتي اين جوامع             
 نيست بلکه نتيجه استراتژي ميليتاريستي تامين هژموني         
آمريکا است که بوسيله بوش پدر و پسر به پيش برده شد. و               
بدنبال آن بخاطر روي کار آوردن حکومتهاي قومي مذهبي           
و لويا جرگه اي در عراق و افغانستان است که يک کاربرد                    
دکترين جوامع موزائيکي در البراتوار خاورميانه بود.                  
دولت آمريکا از تنوع قومي مذهبي جوامع خاورميانه                 
غافل نشده  بلکه آنرا در تثبيت نظم نوين مورد نظر خود                    

 بکار گرفته است.  
"تنوع قومي ومذهبي" در خاورميانه صدها سال است          
وجود دارد ولي هيچ زمان احزاب و دولتهاي قومي مذهبي           
اين چنين در سياست ميداندار نشده بودند. ماهيت اين                  
بحران همان بحران حکومتي است که کيسنجر به آن اشاره               
ميکند اما اين بحران ناشي از درماندگي سرمايه داري                  
امروز در پاسخگوئي به ابتدائي ترين نيازهاي مردم                        
خاورميانه است و نه ناشي از تنوع قومي مذهبي اين                      
جوامع. همين امروز  در دل اين آتش وخوني که خاورميانه              
را در بر گرفته شاهد جنبش توده اي مردم در عراق و در                      
افغانستان در دفاع از سکوالريسم وجامعه مدني هستيم.            
يعني آرمانهائي که بورژوازي غرب مدتهاست از آن عقب             
نشسته و دکترين جوامع قومي مذهبي را جانشين آن کرده            
است. پاسخ مردم منطقه به بحران خاورميانه و آنچه في                  
الحال توده مردم منطقه را به حرکت درآورده است نه هويت              
تراشيهاي قومي مذهبي براي اين جوامع بلکه آرمانها و                
ارزشهاي جهانشمول انساني است که امروز مردم عراق                  
 وافعانستان از هر مذهب و قوميتي پرچم آنرا برافراشته اند.  

  ٥ ١ نوامبر  ١٩ 

 به منظور:
برقراري ارتباط فعال و پيگير با  -۱ 

چپ اجتماعي و فعالين مبارزات و 
اعتراضات جاري در ايران و در خارج 

 کشور
گسترش سازمان حزب در داخل  -۲ 

کشور و دخالتگري گسترده آن در 
جنبش کارگري و در اعتراضات و 

 جنبشهاي اعتراضي  جاري
آماده ساختن تشکيالت خارج   -۳ 

کشور براي گسترش فعاليتهايش بر 
زمينه فضاي چپ و راديکالي که در 

 کشورهاي غربي شکل گرفته است
تقويت کمپينها و نهادهاي  -۴ 

مبارزاتي و عرصه اي که با ابتکار و 
دخالتگري کادرها و چهره هاي حزبي 

فعاليت ميکنند و تالش براي 
انطباق و ارتقاي فعاليت آنها بر متن 

 شرايط جديد
برقراري ارتباط و دخالتگري در  -۵ 

حرکتها ونهادها و شبکه هاي چپ و 
راديکال موجود و فعال در سطح بين 
المللي در عرصه هاي مختلف (ضد 

راسيستي، ضد مذهب و 
سکوالريستي، ضد رياضتکشي، 

 دفاع از پناهندگان و غيره)
استفاده وسيع از مدياي  -۶ 

اجتماعي در فعاليتهاي اجتماعي و 
مبارزاتي حزب و همچنين در 

مناسبات و سوخت و ساز درون 
 حزبي

فعال و درگير کردن هر چه بيشتر  -۷ 
کادرها و اعضاي حزب در تبادل 
نظر، تصميمگيريها و تقسيم کار 

درون حزبي و آماده ساختن آنها براي 
پاسخگوئي به ضروريات مبارزه در 

 شرايط مساعد حاضر
ضروريست سازمان و مناسبات 

تشکيالتي حزب در جهت انطباق با 
شرايط فوق تغيير پيدا کند. پلنوم 
رهبري حزب را موظف ميکند که 

راهکارها و نقشه عملهاي الزم را در 
اين جهت تدوين کرده و اقدامات الزم 

را انجام دهد. پلنوم همچنين کليه 
اعضا و کادرها و دوستداران حزب را 

فراميخواند که خود را براي ايفاي 
نقش در دوره تازه اي که در آن قرار 

 گرفته ايم آماده کنند.  
 (با اکثريت آرا تصويب شد) 
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 با توجه به 
چشم انداز رکود و فلج اقتصادي، تشديد سياست هاي  -۱ 

رياضت کشي و اعمال فشار بيشتتر به فعالين و نهادهاي 
 کارگري 

گستردگي مبارزات کارگري و مقابله با تعرضات  -۲ 
 حکومت و کارفرمايان 

گسترش ابعاد اجتماعي مبارزات کارگري از جمله  -۳ 
برپايي تجمعات اعتراضي بيرون از مراکز کار و نقش فعال 

خانواده ها در اين مبارزات، و استفاده فعال و موثر از 
 مدياي اجتماعي 

ابراز وجود سياسي جنبش کارگري از طريق طرح  -۴ 
 مطالبات عمومي رفاهي و سياسي مردم 

تقويت موقعيت طبقه کارگر و جناح چپ جامعه در  -۵ 
مقابل دولت و طبقه حاکم و جنبش هاي بورژوايي و 

ناسيوناليستي از طريق ابراز وجود سياسي و اجتماعي 
 جنبش کارگري 

وجود نهادهاي علني متشکل از فعالين کارگري و  -۶ 
فعاليت چهره هاي سرشناس جنبش کارگري در سطح 

 جامعه 
 

پلنوم کميته مرکزي حزب، بر پيشبرد اقدامات زير در اين 
 دوره تاکيد ميکند:  

معرفي مستمر کليه فعالين و چهره هاي راديکال  -۱ 

جنبش کارگري و تشکل هاي کارگري مستقل از دولت به 
 جامعه و تالش براي تقويت همکاري ميان آنها 

تالش و فعاليت براي آزادي کارگران زنداني و حمايت  -۲ 
 از خانواده آنها 

رسانه اي کردن هرچه بيشتر مبارزات کارگري و از  -۳ 
جمله تقويت حضور در مدياي اجتماعي و شبکه هاي 

 اجتماعي 
تقويت فعاليت بين المللي در جلب حمايت سازمان  -۴ 

هاي کارگري و نهادهاي انساندوست از جنبش کارگري در 
 ايران 

تالش مستمر براي حضور فعال خانواده هاي کارگران  -۵ 
 و جلب حمايت مردم از اعتراضات کارگري 

دامن زدن به جنبش مجمع عمومي و پيشروي به  -۶ 
 سمت ايجاد تشکل هاي توده اي کارگري 

مقابله با خانه کارگر و ساير نهادهاي دست ساز رژيم و  -۷ 
نقد گرايشات رفرميستي، عقب مانده و سنتي و حزب 

 گريز در جنبش کارگري 
 

پلنوم از رهبري حزب ميخواهد که براي تقويت اين 
سياست، کليه امکانات سازماندهي، سياسي و تبليغي  
خود در داخل و خارج کشور را در اين زمينه هم جهت و 

 بسيج کند.  
 (به اتفاق آرا تصويب شد)  

با عروج جنبشهاي اجتـمـاعـي و بـه         
چالش کشيده شـدن سـرمـايـه داري           
امروز در اقصي نقاط جهان، رهبـري  
حزب موظف است سمينارهـايـي را     
ـيـزم                   ـقـد کـمـون به مـنـظـور اشـاعـه ن

کارگري نسبـت بـه جـهـان سـرمـايـه              
ـبـاط هـر چــه                   داري و در جـهـت ارت
ـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي                   بيشتـر بـا جـن
ـتـهـاي آتـي        موجود، در دستور فعالي

 حزب بگذارد. 
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جنايات اخير در پاريس، بيـروت  
و پــيــش از آن انــفــجــار هــواپــيــمــاي            
مســافــربــري روســيــه در چــنــد روز             
متوالي نشـان بـارز دور جـديـدي از               
تحرک کـانـگـسـتـريسـم اسـالمـي در             
ـلـف جـهـان اسـت. ايـن                    نقـاط مـخـت
تروريسمي است که مرز و بومي نمي 

در هـمـه جـا و        شناسد. قربانيانش را  
هر گوشه جهاني مي يابد. ميکشد و 
به خون ميکشـد. بـا مسـلـسـلـي در              
دست و با نعره هاي اهللا اکبر. گـوشـه      
ــه                   ــگ هــمــه جــانــب ــک جــن اي از ي
ـيـانـش                 تروريستـي اسـت. امـا قـربـان
عادي تر مردم عادي اند. اين جـنـگ    

زده    ۲۰۰۱ سپتامبر  ۱۱ کليدش در 
سـال از آن تـاريـخ             ۱۴ شد. اکـنـون        

ميگذرد. نگاهي مجدد به آن رويـداد   
و سير تحوالت براي بررسي موقعيت 

 حاضر خالي از ارزش نيست.
 ١ ۲۰۰ ســپــتــامــبــر *        ١١ در   

تروريسم اسالمي دست به يک فاجعـه  
بي سابقه در زندگي بشريت مـعـاصـر    
زد. جنايتي که زندگي همگـان را در       
ابعاد چشمگيري سياه کرد و منـشـاء   
عــقــبــگــردهــاي بســيــاري در تــاريــخ        
ــد                     ــاصــر شــد. در آن روز چــن مــع
هواپيـمـاي مسـافـربـري بـه مـقـصـد                
نيويورک با تمامي انسانهاي حاملش 
تــبــديــل بــه مــوشــکــهــا و بــمــبــهــاي          
انفجاري شدند و دو برج بزرگ تجاري 
در نيويورک را هدف گرفتند. در يـک       
لحظه چـنـد صـد تـن از مسـافـريـن                  
عادي و بيگناه سوختند و تبـديـل بـه      
خاکستـر شـدنـد و بـرجـهـاي مـرکـز                  
تجـاري در مـقـابـل چشـمـان نـابـاور                 
ــان بــر ســر ســاکــنــيــن اش               جــهــانــي
فروريخت. بيش از سه هزار نفـر جـان      
خود را از دسـت دادنـد. امـا دامـنـه             

 ١١ مــرگ و کشــتــار بــه آنــچــه در               
سپتامبر صـورت گـرفـت، مـحـدود             

 .نماند
ـقـطـه شـروع يـک           ١١  سپتامبر ن

سلسله جنايت در دوران حاضر است. 
در اين سالها بر بشريت معـاصـر چـه      
گذشت؟ موقعيت جنگ تروريستـهـا   
را چگونه بايد تـعـريـف کـرد؟ جـهـان           
پس از اين يازده سال کـجـا ايسـتـاده         
است؟ راه حل ما براي پايان دادن بـه      

 وضعيت چيست؟
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سپتامبر کليد يـک     ١١ با فاجعه 
جنگ خونين و جهاني جديد زده شد. 
نيروهايي عظيمي در مقابل هم و در   
مقابـل بشـر مـعـاصـر صـف آرايـي                
کردند. جنگي که سيـمـاي جـهـان را          
تغيير داد. در يک سـوي ايـن جـنـگ          
جنبش ارتجاعي اسالمي سياسـي و    
نيروهاي متعددش قرار گرفتند و در     
طرف ديگر بزرگترين ماشين نظامي 
و آدمکشي تاريخ يعني ميليتاريسـم  
ـيـل و انـگـلـسـتـان و               آمريکا و اسرائ
ـنـد.      ـت فرانسه و متحدينشان قرار گـرف
ـتـي       تروريسم اسالمي و تروريسـم دول
در مقابل هم صف آرايي کردند. ايـن     
رويداد شروع يک جنگ جهانـي بـود.     
هيچ نقطه و منطقه اي از اثـرات ايـن     
جنگ خونين مصون و ايمن نمانـد و    
نبود. اگر چه ابعاد و با تعداد کشـتـه      
شدگان با قربانيان جنگهاي اول و دوم 
جهاني قابل مقايسه نيست، اما کـل  
مشقات و مصائبي که بر زندگي هـر  
ــل کــرده اســت                ــحــمــي روزه مــردم ت
بهيچوجه از کل مصائب اين جـنـگ     
ـبـوده اسـت. ايـن           هاي جهاني کمتر ن
ـيـانـش مـردم عـادي اي              جنگ قربـان
ـتـن       بودند که هيچ نقشي در قرار گـرف
در تيررس اين جدال خونين نداشتنـد.  
همه جا صحنه جنگ بود، همه کـس  
قــربــانــيــان ايــن جــنــگ. جــنــگ در            
افغانستان، جنگ در عـراق، جـنـگ        
در ليبي و سوريه در عين حال عرصه 

 هاي کالسيک اين جنگ بودند. 
در اين مدت هر نوع عقـبـگـردي    
را بر مردم تحميل کردنـد. بـه بـهـانـه           
جدال با تروريسم آزاديهاي سياسـي و    
عملي شهروندان را در مهد جهـان بـه     
اصطالح متمدن مورد تـعـرض قـرار      
دادند. هر گونه بازداشتي بدون اعـالم   
حکم مجاز شـمـرده شـد. شـکـنـجـه               
رسما بـه يـک امـر عـادي بـمـنـظـور                   
اعتراف گيري در بـرخـي از جـوامـع           
ـبـديـل شـد.           غربي از جمله آمريکـا ت
ـتـي       استراق سمع با يک حکم دو فـوري
در پارلمانهاي دمکراسي به تصويـب  
رسيد و مجاز قلمداد شد. در پيشبرد  
اين جنگ به افـغـانسـتـان و عـراق و            

ليبي و سوريه حـملـه کـردنـد. رسـمـا            
ــب                    ــه عــق ــا ســال ب ــه عــراق را ده
ـيـون              ـل برگرداندند و بيـش از يـک مـي
کشته و زحمي بجا گذاشتند. ليبي و    
ـيـش                     ـيـز وضـعـيـت کـم و ب سوريـه ن
مشــابــهــي دارنــد. در طــرف ديــگــر           
تروريسم اسالمي دست به يک سلسله 
آدمکشيها در جهان معاصـر زد کـه       
هر گوشه و کناري را نا امن کرد. چـه   
ـفـجـاري                 ـيـات ان تعداد بـمـب و عـمـل
عابرين عادي را تکه تکه کرد؟ تاريخ 
اين جنايت خونين را بعدا بايد جـمـع     

 .آوري کرد
در اين دوره جنگ تروريستها بـه    
يک مولفه خونين و سياه زندگي بشـر    
ـيـرات ايـن                معاصر تبـديـل شـد. تـاث
ـنـد. ايـن               جدال عميق و ديـرپـا هسـت
وضعيت بسياري از کشـمـکـشـهـاي          
جاري در مناطق متفـاوت جـهـان را        
تــحــت الشــعــاع خــود قــرار داد و                
تغييرات جدي و تعيين کننده اي در     
صف بندي نيروها ايـجـاد کـرد. ايـن          
ـيـدا کـرد و                 جنگ کـمـاکـان ادامـه پ
اثرات مخرب آن هر روزه زندگـيـهـاي    

 .بسياري را به تباهي ميکشد
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يــک رکــن ايــن جــدال خــونــيــن             
تعاريف و توجيهـاتـي اسـت کـه هـر            
کدام از دو قطب تروريستي جـهـان از     
اهداف خود ارائه ميدهند. گفتـه انـد      
که جنگ ادامه سياسـت اسـت. امـا         
کدام سياست؟ اين جنگ مانند تمـام  
جنگها بر سر قدرت و سـهـمـبـري از         
قدرت سياسي است. اسالم سـيـاسـي     
به مثابه يک نيروي دست راسـتـي در       
پس تحوالت سياسي در خاورمـيـانـه    
و در پــس شــکــســت جــنــبــشــهــاي             
ناسيوناليستي و پـروغـربـي در ايـن              
گوشه از جهان بر قدرت سـيـاسـي در      
ايران چنگ انداخت. غرب که پايگـاه   
خود در ايران را در حال از دست رفتن 
مي ديد به جک و جانوران اسالمي پر 
و بال داد. خصلت ضد کمونيستـي و     
ضد آزاديخواهي ايـن جـريـان کـپـک            
زده، آن ظرفيتي بود کـه غـرب بـدان          
نياز داشت. جـريـانـات اسـالمـي بـر              
متن چنين شرايطي قـدرت سـيـاسـي       
در يک کشور مهم و تعيين کننـده در    
مـنــطــقــه را از آن خــود کــردنــد. بــا                

تـحـوالت ايــران اسـالم ســيـاسـي در              
مـوقـعـيـت قـدرت قـرار گـرفـت. بــه                  
يکباره عظيم ترين مـنـابـع مـالـي و            
انساني در کنترل و اختيار اين جنبش 
ـبـال ايـن                ارتجاعي قـرار گـرفـت. بـدن
تحوالت گسترش سـهـم خـواهـي از           
قدرت سياسي در سطح خـاورمـيـانـه       
در مــحــور تـحــوالت ســيـاســي ايــن           

سپتامبـر بـه      ١١ جوامع قرار گرفت.  
ايــن جــدال خصــلــت جــهــانــي داد و            
مساله جدال بر سر قدرت سياسـي را    

 .حتي به اروپا و آمريکا کشاند
ـتـي    در طرف ديگر، تروريسم دول
براي مقابله با سهم خواهي تـروريسـم   
اسالمي نيازمند يک چهارچوب قابل 
پسند بودند. "جنگ عليه تـروريسـم"       
آن چهارچوبي بود کـه از تـوجـيـهـات          
تحرک ميليتاريستـي دوران گـذشـتـه         
متـفـاوت بـود. در ايـن چـهـارچـوب                 
ـيـه قـطـب مـقـابـل بـا                   کشمکش عـل
ـتـه    معيارهاي شمال و جنوب، پيشرف
و عقب مانـده و يـا بـا مـعـيـارهـاي                
نژادي و ملي تـعـريـف نـمـيـشـد. هـر              
نيرويي ميتوانست در قطب تروريسـم  
دولتي قرار گيرد. اين جدال به سرعت 
پس از جدال دو اردوي شـرق و غـرب       
در دوران جــنــگ ســرد بــه مــحــور              
تخاصمات جهاني تبديل شد. غـرب     
در دوران پس از جنگ سرد نيازمـنـد   
يک چهارچوب ايدئولوژيـک سـيـاسـي       
براي تجديد تعريـف سـيـمـاي جـهـان           
بود. افول موقعيت سـيـاسـي و زوال           
اقتصادي آن در فـرداي جـنـگ سـرد           
بايد در اشکال ديگري جبران ميشـد.  

ـتـامـبـر بـزرگـتـريـن               ١١ فاجـعـه      سـپ
امکانات را در اختيار اين نيـرو قـرار     
داد. به يکباره فلسفه وجودي ماشين  
نظامي اي خود و متحدينش در ناتـو  
معنا و تعريف ديگري يافت. مقابلـه   
تروريستي با تـروريسـم اسـالمـي در           
صدر دسـتـور عـمـل ايـن اردو قـرار                 
گــرفــت. امــا اهــداف اردوي غــرب             
بسيار فراتر از مقابله با سهم خواهـي  
جنبش اسالم سياسي بود. بر مبنـاي   

 .اين تقابل سيماي جهان را رقم زدند
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جدالهاي پايدار همواره نيازمـنـد   
چهارچوبـهـاي فـکـري و سـيـاسـي و                

ايـــدئـــولـــوژيـــک خـــود هســـتـــنـــد.          
چهارچوبهايي که تداوم کشمـکـش را     
ـنـد و آن را در اذهـان                  موجه مـيـکـن
قربانيان خود "حقانيت" مي بخشنـد.    
جنگ تروريستها نيز از ايـن قـاعـده          
مستثني نيست. در اين راستا عـالوه   
بر توجيهات هميـشـگـي مـا شـاهـد           
تالش براي قرار دادن دستگاه مذهب 
در محور اين تخاصـمـات بـوده ايـم.         
دستگاه کليساي مسيـحـيـت از يـک         
ـيـايـي اسـالم از          طرف و دستگاه ماف
ـبـش اسـالم                   طرف ديـگـر. بـراي جـن
سـيـاسـي ايـن تـالش و چـهـارچــوب                
ـيـش               سياسي امري داده شـده و از پ
مفروض بود. اسالم سياسي جنبشـي   
ـنـي بـر         ـت اسالمي و دست راستي مـب
مذهب کثيـف اسـالم اسـت. تـالش            
براي اسالميزه کردن جوامع يـکـي از     
ارکان جنبش اسالم سياسي در کـنـار   
هدف اصلي اش يعني تصرف قدرت 
سياسي است. اما در اردوي مـقـابـل       
مذهب از چنين جايگاهي بـرخـوردار   
نبود. غـرب يـک دوره کـوتـاه کـردن                 
دست کليسا و مـذهـب از دولـت را            
ـيـسـا و                  پشت سـر دارد. جـدايـي کـل
ـتـي اسـت کـه           مذهب از دولت واقعـي
برخي نيروهاي دست راستي براي کـم  
کردن اين فاصله تالش بسياري بخرج 
ميدهند. اين تالش بطور ويژه خود را 
در دو شکل نشـان مـيـدهـد: تـالش             
جريانات دست راستي، بخصوص در 
آمريـکـا، کـه مـيـکـوشـنـد بـه بـعـد                    
مذهبي سياست و رفتار اجـتـمـاعـي       
ـبـخـشـنـد و از             شان دامنه بيشتري ب
طرف ديگر تالشي است که از جانـب  
ـيـسـاي مسـيـحـيـت            خود دستگاه کـل
ــهــان صــورت               بــطــور آشــکــار و پــن
ميگيرد. اين تالش را مـا در دوران         
پاياني جنگ سرد بطور ويـژه شـاهـد        
بوديم و نقش جان پاپ  دوم در پـروژه    
مقابله با "امپراطوري شر" و سـر بـه           
ـيـام       ـل زمين کوبيدن و دعا در کنار وي
کيسي رئيس سـابـق سـازمـان سـيـا             
ـقـالي ارتـجـاعـي                گوشه اي از ايـن ت
است. در دوران اخير نيز بطور ويژه اي 
شاهد اين تالش هستيم. قرآن سـوزي   

 ۶ صفحه  
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برخي از کشيشان مذهبي بـخـش از       
ايـن تــالش عــمـومــي اســت. حــتــي             
عمليات تـروريسـتـي در نـروژ داراي           
چنين اهداف و زمينه هايي است. بـه   
ـيـسـت کـه            همين اعتبار بي جـهـت ن
بهمراه تشديد جنگ تروريسـتـهـا مـا       
ـيـروهـا و           شاهد تشديد جدال مـيـان ن
ـيـف مـذاهـب             همچنين دستـگـاه کـث
ـنـه             رسمي هم هستيم. داليـل و زمـي
هــاي ايــن تــالش تــمــامــا مــادي و             
ـيـروهـاي پـرچـمـدار هـر              زميني اند. ن
اردو نيازمند مذهب براي توجيه ايـن  
جــدال و جــنــگ خــونــيــن هســتــنــد.           
ـيـز بـراي                ـيـسـا ن دستگاه مافيـاي کـل
مطرح بودن و رونق دادن بـه صـنـعـت       
خود نيازمنـد حضـور در جـدالـهـاي            
ـيـسـاي      اصلي جامعه است. امروز کل
مسيحيت بقاي خود را مديون مـوثـر   
بودن بمثابه ابزاري خفه کنند و توجيه 
کننده و زهرآلود در کنار ارکان اصلي 
ـيـن در اردوي           طبقه حاکمه و هـمـچـن

 .تروريسم دولتي است
ـتـاج سـيـاسـي از ايـن                ـن يک اسـت
ـيـه          واقعيت اين است که جدال بـر عـل
ـبـايـد          جنگ تروريستها نميتوانـد و ن
ــظــامــي و                    ــه ن ـب ـنـ ــه جـ مــحــدود ب
ـقـابـل گـردد.                  ـتـاريسـتـي ايـن ت ـي ميل
ـنـوع           اهداف سياسي و ابـزارهـاي مـت
سياسي، ايدئولوژيک و مـذهـبـي کـه       
بکار گرفته ميشوند بايد تماما نقد و 
افشاء شوند. هر درجه همـسـويـي بـا        
دستگاه مذهب و يـا چـهـارچـوبـهـاي           
مذهـبـي و سـيـاسـي يـک طـرف در                  
مقابله با طرف مقابل يـک سـيـاسـت         
ارتجاعي و بازي در زمين يک اردوي   

 تروريستي است.
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اين جنگ در طول چهار ده سـال      
گذشته دستخوش تغيير و تـحـوالتـي    
ـنـه     چه در زمينه نظامي و چه در زمـي
سياسي و ايدئولوژيک شده اسـت کـه       
ـفـاوتـي بـه آن در اذهـان                  جايگاه مـت
ـيـن در تـوازن قـواي             جامعه و همچـن
سياسي در سطح جـهـان داده اسـت.          
جنگ تروريسـتـهـا کـه بـا حـملـه بـه                 
طالبان آغاز شد و به سرعت به عـراق  
کشيده شد، زمينه ها و عرصه هـاي    
ويژه اي براي خودنمايي و قـدرقـدرتـي    
ـنـش           ميليتاريسم آمريکا و مـتـحـدي
فراهم کرد. نوع جـديـدي از "جـنـگ"           

ـيـروي                     شکل گـرفـت کـه کـمـتـر بـه ن
زميني متـکـي بـود. از آسـمـان، از               

هزار پايي هر دوسـت و      ۳۰ ارتفاعي 
دشــمــنــي و هــر درجــه مــدنــيــت و               
ساختـارهـاي يـک جـامـعـه را درهـم                
کوبيدند. هزينه اين ميليتاريسم را بـر  
ـيـان ايـن            دوش بخشي از خـود قـربـان
ـنـه          جدال خونين تحميل کـردنـد. هـزي
نظامي جنگ عراق و افغـانسـتـان را      
مردم در آمريکا و اروپا در عين حـال    
با از دست دادن درجه "رفاه" داده شـده    
و زدن جوانب معيني از بيمـه درمـان     
و بهداشت خود به اجبار مي پردازند. 
هزينه اين نمايش قدرت ميليتاريسـم  
را با زدن سهم جامعه از رفاه تـامـيـن      

 .کردند
اين جنگها اکنون در فازهاي آخر 
خود بسر ميبرد. اگر چه بـه اهـدافـي         
ـبـان سـقـوط              دست پيدا کـردنـد. طـال
کرد. صـدام سـقـوط کـرد. بـن الدن                  
کشتـه شـد، امـا اسـالم سـيـاسـي و                  
تروريسم اسـالمـي بـرنـده جـنـگ در             
عراق بود. طالبان در افـغـانسـتـان بـه         
بقاي ارتـجـاعـي خـود ادامـه داده و                
حتي بخشهايي از پاکستان را نيز بـه    
ــطــه خــود در آورده اســت.                زيــر ســل
ـيـروي      تروريسم اسالمي کماکان يک ن
جدي و مطرح در صـحـنـه سـيـاسـت           
جهاني است. بخشـهـاي وسـيـعـي از           
سوريه وعراق در کنترل کانگسترهاي 
ـيـرو اکـنـون در                   داعش اسـت. ايـن ن
کشورهاي اروپايي و آمريـکـاي پـر و        
بال خود را گسـتـرده اسـت. در آنـجـا             
ـيـروي                تغذيه ميکنـد و بـخـشـي از ن
ـيـروي انسـانـي و          قربانيان خود را از ن
جوان اين جوامع تامين ميکـنـد. بـر       
ـتـه        مصائب و شکافهاي افزايـش يـاف
جوانان اين جـامـعـه، کـه بـعـضـا در              
ـتـه انـد، دسـت                حاشيه نيز قـرار گـرف
 ميگذارند و سرمايه گذاري ميکنند. 
در بعد سياسـي اهـداف واقـعـي         
اين جدال کامـال روشـن انـد. گـرد و              
ـتـه انـد. اهـداف             غبارها به کناري رف
سياسي هر دو اردو در نزد تـوده هـاي     
مردم افشاء شده و بعضا خنثـي شـده     
ـيـه              است. معلوم شد کـه "جـنـگ عـل
ـيـسـت زنـدگـي را بـراي                  ترور" قـرار ن
احدي امن تر کند. معلوم شد که قرار 
نيست جامعه اي "آزاد" شود و مـردم      
از شر نيروهـاي اسـالمـيـسـتـي و يـا              
تروريستي و ميليتـاريسـتـي خـالص       
شوند. معلـوم شـد کـه تـروريسـم در               

ـتـي     جهان دو قطب دارد. تروريسم دول
و اسالمي. و شايد بايد تروريسم غير  
دولتي را که هر روزه از گوشه اي سـر      
ـيـروي اصـلـي        بلند ميکند به اين دو ن
نيز اضافه کرد. مـعـلـوم شـد کـه راه               
ـيـروزي         پيشروي بشر امروزي نـه در پ
ـلـکـه در            يک قطب بر قطب مـقـابـل ب
ـقـابـل قـرار             درهم شکستن کل ايـن ت
دارد. و اين پروسـه مـدتـي اسـت کـه             
آغاز شده است. وزني که اين جـدال و     
تــخــاصــم اکــنــون در کــل تــحــوالت           
جامعه بشري ايفا ميکند به درجـات    
زيادي با توجه به تحوالت خيره کننده 
دوران اخير و خيزش توده هاي مـردم    
در خــاورمــيــانــه و شــمــال آفــريــقــا و            
همچنين در اسرائيل کم شـده اسـت.       
ـقـط صـحـنـه جـدال دو                 دنيا ديگـر ف
ـيـروي                  ـيـسـت. ن نيروي تـروريسـتـي ن
سومي در ميدان است که چشمـهـا و     
اذهان را بـه سـوي خـود خـيـره کـرده               

خـيـزش تـوده هـاي مـردم در                 .است
عراق، افغانستان و مشخصا در قلب 
اروپا نقطه اميد دوران حـاضـر بـراي          
خــالــصــي از تــروريســم اســالمــي و           

 دولتي است.
 

�ام ��وه	؟ 
�ام 2	�	ن؟ 
 
چگونه ميتوان نقطه پـايـانـي بـر         
ايـن جــدال خـونــيــن گـذاشــت؟ کــدام            
نيروها ميتوانند بـازيـگـر صـفـحـات           
پايان بخشيدن به اين جدال باشند؟ بـه  
اين جنگ چگونه ميتوان پايان داد و   
زمينه هاي آن را برچيد؟ در پاسخ بـه    

 .محورهايي کلي بايد اشاره کرد
براي پايان بخـشـيـدن بـه جـنـگ           
ــاســـت            ــد ســـيـ ــا بـــايـ تـــروريســـتـــهـ
ميليتاريستي دول غـربـي را در هـم            
شـکــســت. بــايــد اســالم ســيــاســي و            
تروريسم اسالمي را در مراکز اصـلـي   
اش بزير کشيد و نابود کرد. و باالخره  
بايد با فقر و فالکت و محروميـتـي و     
در حــاشــيــه بــودن جــوان امــروز در             

 جوامع بسياري را ريشه کن کرد. 
ـتـاريسـم اردوي              ـي ـل شکـسـت مـي
ـقـط يـک شـکـسـت            تروريسم دولتي ف
سياسي ميتواند باشـد. اعـتـراضـات        
توده هاي بشريت متمدن در مـقـابـل        
اين ميليتاريسم اصـلـي تـريـن اهـرم            

 .است
در طرف مقابل نيز پاسخ اسـاسـا   
سياسي است. مهمترين حلقه هـا در       
ايـن اردو مسـالـه مـوجـوديـت رژيــم               
اسالمي در ايران، مساله حـاکـمـيـت       
داعش، مساله تداوم اشغال فلسطيـن  
و مساله فقر و مـحـرومـيـت عـظـيـم            

موجود در جوامع اسـالم زده اسـت.         
ـقـرات             براي درهم شکـسـتـن سـتـون ف
اردوي اســالم  ســيــاسـي بــايـد رژيــم             
اسالمي در ايران را به زيـر کشـيـد و          
سرنگون کرد. بايد جـريـان داعـش را         
ـلـسـطـيـن را          نابود کرد. بايد مساله ف
بطور عـادالنـه حـل کـرد. تشـکـيـل                 
کشور مستقل فلسطينـي بـا حـقـوق         
کــامــل "کشــوري" يــک رکــن ديــگــر             

 نابودي جنبش اسالم سياسي است.  
واقعيت اين است که تا زمانيکـه  
ـيـرنـد،          ـق مردم اين منطقه محروم و ف
ـنـد بـر ايـن          جريانات اسالمي ميتوان
فقر و مـحـرومـيـت سـرمـايـه گـذاري             
ـتـاريسـم و               ـي ـل کنند. تا زمانيـکـه مـي
قلدري و زورگويي نرم سياست جهاني 
است، اين ظلم زمينه سـاز تـحـرک و          
بقـاي تـروريسـم اسـالمـي اسـت. تـا                 
زمانيکه دولتهاي ارتجاعي مـنـطـقـه     
به نيروهاي اسالمي رنگارنگ کـمـک   
ميکنند،، اين وضعيت ادامه خواهد 

 داشت. 
اما کدام نيروها ميتواند بـه ايـن       
جدال خونيـن پـايـان دهـد؟ ايـن کـار               
جنبش کمونيسم کارگري اسـت. کـار      
ـقـه                 بشريت مـتـمـدن اسـت. کـار طـب
کارگر و مـردم آزاديـخـواه و بـرابـري                
طلب است. کار نيروهايـي اسـت کـه         
کوچکترين منفعتي در هيچ کـدام از    
دو سوي اين تخاصم ندارنـد. بـه ايـن         

ـيـسـم        اعتبار کليه نيروهاي ناسـيـونـال
پـرو غــربـي، کــل جـريــانـات مــلـي ـ                
ــات "ضــد                 ــان ــري ــل ج اســالمــي، ک
امپرياليستي" کـه خـود را در کـنـار              
اسالميستها پيدا ميکنند، به اين دو 
قطب تعلق دارند. اما در نهايت بـايـد    
به فاکتور مهم و تعيين کننده ديگري 
اشاره کرد: تحوالت اخير در عـراق و       
افعانستان و مشخصا در قلـب اروپـا     
عليه ارتجاع تـروريسـتـي در هـر دو             
ـيـد حـل ايـن           سوي اين کشمکش. کل
معضل جـهـانـي در دسـت بشـريـت               
متمدن است. در هم شکستن و پايـان   
بخشيدن بـه ايـن تـخـاصـم کـار ايـن                
ـيـرو        بشريت متمدن است. تنها ايـن ن
است که ميتواند آينده ديگري را رقـم  

 زند. 
منصور حکمت تنها کسـي اسـت      *

که در ارزيابي از ايـن جـنـگ اهـداف         
واقعي و سياستهاي حاکم بـر ايـن دو       
اردو را به درستي تببين کرد. سلسـلـه   

ـبـال فـاجـعـه                  ١١ مقاالتي کـه بـه دن
سپتامبر نگاشت در زمره مهمـتـريـن    
ارزيــابــي هــاي ســيــاســي از قــطــب             
بنديهاي سياسي جهان پس از جنـگ  
سرد است. مطالعه دقيق اين اسـنـاد      
را به خوانندگان نشريه عميقا توصيـه  
مـيــکـنــم. ايــن مــقـاالت در ســايــت             
سايتهـاي مـنـصـور حـکـمـت قـابـل                 

 .دسترسي اند

 �� دور 9�ی�� از "!�- �	�1���ی�: ا�>
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   دالر   ۵۰                   سوسن 
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بــه ايــن لــيــســت        مصــطــفــي صــابــر:    
جــنــايــات داعــش کــه بــرشــمــرديــد،          
ميتوان انفجارهاي وحشتناک چـنـدي     
قبل در ترکيه را هم اضافه کـرد. امـا        

نـوامـبـردر پـاريـس           ۱۳ کشتـارهـاي     
ابعاد جهاني و تاريخي تهـديـد اسـالم      
سياسي عليه بشـريـت را در مـقـابـل            
همه قرار داده است. داريم مي بـيـنـيـم      
چطور جـلـوي چشـمـان مـا بـهـتـريـن                
دستاوردهاي جوامع امروز بشري کـه    
اتفاقا بسياري از صحنه هاي مـبـارزه   
براي آن در فرانسه و پـاريـس رخ داده           
ـقـابـل                 است، در مـنـگـنـه جـنـگ و ت
اسـالمــيـســت هــا از يـکــسـو و دول               
بورژوايي از سوي ديگر برباد مـيـرود.   
مي بينيد که اسالميست ها چه موج 
وحشت و ترور و عقبـگـرد و ارتـجـاع         
ـه انـد و از آن                   ضد بشـري راه انـداخـت
طرف دولت فرانسه خـواهـان تـمـديـد          
وضعيت فوق العاده و تـغـيـيـر قـانـون         
اســاســي و مــحــدوديــت آزادي هــاي          
مــدنــي و تــقــويــت دولــت پــلــيــســي            

 ميشود. 
مســالــه فــقــط ايــن نــيــســت کــه          

نوامـبـر هـمـه نـيـروهـاي             ۱۳ حمالت 
ــا از                   ــجــاعــي در اروپ راســت و ارت
اسالميست ها گرفته تا راسيست هـا  
و تا امثال اوالن را تقويـت مـيـکـنـد،        
ـه ايـن اسـت کـه دسـتـاورهـاي                 مسال
انقالب فرانسه و کمون پـاريـس و مـه        

ـه   ۶۸  و  قرنها تالش هاي آزاديخواهان
و برابري طلبانه بشريت مورد تـهـاجـم    
ـلـب          قرار گرفته است. بنظرم ايـنـکـه ق
جهان از حمالت پاريس اينهمه به درد 
آمده است بخاطر چشم انـداز تـيـره و          
وحشتناکي است کـه در مـقـابـل مـا            
گسترده است. اما بگذاريد در همـيـن    
ابتدا بگويم که بنـظـر مـن ايـن مـوج            
ـه دسـتـاوردهــاي مــدنـي و                تـعـرض ب
آزاديــخــواهــانــه بشــريــت کــه اســالم           
ـقـش مـحـوري          سياسي کثيف در آن ن
دارد بي جواب نخواهد ماند. با مـوج   
ـه مـردم آزاداه        برگشت مقاومت جانان
سراسر جهان روبـرو خـواهـد شـد. در              
پس اين غبار و آتش و خون که اسـالم    

ســيــاســي راه انــداخــتــه و از آنــطــرف            
جــريــانــات راســت بــورژوايــي ســعــي         
ميکنند در پناه آن پـيـشـروي کـنـنـد،         
ميتوان همچنين خشم و نفـرت مـردم     
جهان از همه بازيگران ايـن وضـعـيـت       
جنايت بار را ديد. بنظرم زمينه هـاي     
جدي هست که آن جنبش اجـتـمـاعـي     
کــه خــودش را در حــرکــاتــي نــظــيــر             
همبستگي جهاني با شارلي ابدو و يـا  
ـه و               حمايت از آوارگـان جـنـگ سـوري
پناهندگان به اروپا نشـان داد، هـمـان        
ـقـالبــات                    ـلـتـر در ان جـنـبـشـي کـه قــب
ـقـا و جـنـبـش           خاورميانه و شمال آفري
هاي ضد کاپيتاليستي در غـرب سـر     
برآورده بـود، مـجـددا و بـا قـدرت و                  
ـه مـيـدان            شفافيت به ميدان بيـايـد. ب
آمدن اين جنبش رهايي بخش بشـري    
تنها راه مقابله واقعي بـا ايـن اوضـاع        

 است.  
اهداف حمله کـنـنـدگـان، طـبـعـا          
تقويت و گسـتـرش جـنـبـش کـثـيـف               
اسـالم ســيـاسـي و بـطــور مشـخــص              
داعش است. اما هـدف آنـهـا هـرچـه             
باشد، تاريخ را بنا بـر قصـد و آرمـان          
کسي نمي توان تـوضـيـح داد. مـهـم             
نقش ابژکتيو هر حرکت و جنبشي در   
سياست و اقتصـاد دنـيـاي مـعـاصـر           
اسـت. بـطـور واقــعـي داعـش و کــل                 
جــنــبــش اســالم ســيــاســي بــا هــمــه            
ـه    تنوعات آن، آخرين محصول سرمـاي
ــاي                  ــن بســت ه ــاصــر، ب ــع داري م
اقتصادي، بـحـران هـاي سـيـاسـي و               
حکومتي، عقبگردهاي اجتماعـي و     

 فرهنگي آن  است.  
و بـا   ۱۹۸۰ اسالم سياسي که در 

عروج خميني عليه انقالب پـنـجـاه و        
ــزاد                 ــمـ ــد، هـ ــد شـ ــولـ ــتـ هـــفـــت مـ
ــئــوکــنــســرواتــيــســم، تــاچــريســم و            ن
ريگانيسم است. در ابتدا و تـا وقـتـي         
که شوروي وجود داشت ايـن جـنـبـش       
متحد بـورژوازي غـرب و "کـمـربـنـد                
سبز" آن بود. بعد از سـقـوط شـوروي            
ـقـل          اما خود بعنوان يک قـدرت مسـت
ــورژوازي غــرب قــد                  ــل ب ــاب ـق در مـ
ــر                  بــرافــراشــت و بــويــژه بــا تــکــيــه ب

ــاريــخــي مــنــطــقــه             مــحــرومــيــت ت
خاورميانه و جنايات غرب و اسرائيل 
عليه مردم فلسـطـيـن سـهـم خـواهـي            
کرد. بورژوازي غرب و آمـريـکـا ايـن           
عــروج جــهــانــي اســالم ســيــاســي را           
غنيمت شـمـرد چـرا کـه حـاال اسـالم               
سياسي نقش شيـطـانـي را بـر عـهـده             
ميگرفت که با حمله به آن بايـد "نـظـم       
نوين جهاني" را شکل داد و "مـحـور           
شرارت" را تکميل کرد. يادمان نـمـي       
رود که چطور جنايات اسالميست ها 
ـه               در يازده سپتامبر بـا "جـنـگ عـلـي
ترور" بوش روبرو شد و براي يـک دهـه        
مقابله دو قـطـب تـروريسـتـي اسـالم             
ـلـيـتـاريسـم دول غـربـي             سياسي و مي
جــهــان را بــه قــهــقــرا بــرد. بــحــران                  

و    ۲۰۰۸ اقــتــصــادي عــظــيــم ســال         
همچنـيـن شـکـسـت سـيـاسـت هـاي                
ـه دوره       آمريکا در عراق و افغانستان ب
يکه تازي نئوکنسرواتيسم پايـان داد.    

ـقـالبـي             از    ۲۰۱۱ مشخصـا سـال ان
"بهار عربي" گرفته تـا جـنـبـش هـاي            
ـه ايـن              ضد کاپيتاليستـي در غـرب ب
دوره سياه "جنگ تروريست ها" پايـان    
داد. اما اين انقـالبـات گـرچـه تـعـادل            
ـه                 قواي سياسـي را بـويـژه در مـنـطـق
ـه            خاورميانه بر هم زد امـا مـتـاسـفـان
ـه                  ـقـدان رهـبـري نـتـوانسـت ب بدليل ف
پيروزي پايداري دست يابد. از آنطـرف   
ـقـالبـات مـوج             در مقابله با هـمـيـن ان
جديدي از اسالم سياسي پا گرفت کـه    
همانند دوره هاي پيش تر مکمل ضد 
انقالب بورژوايي و جهاني است. بـراي  
مثال ديديم که چطور بر متن شکست 
ـه عـلـيـه اسـد، از             انقالب مردم سوري
 يکسو جـمـهـوري اسـالمـي و دولـت            
ـه            روسيه و از سوي ديـگـر دار و دسـت
هاي اسالمي مورد حمايت آمريکا و   

غــرب و مــتــحــديــنــشــان نــظــيــر          دول
عربستان و ترکيـه مـيـدانـدار شـدنـد.           
داعش بطور مشخـص از ايـن تـوبـره           
ـقـالب بـورژوايـي بـراي              تالش ضـد ان
ـه، و                 ـقــالب مـردم سـوري شـکـسـت ان
ـه      همچنين تشديد رقابت هاي مـنـطـق
اي دول بورژوايي در خـالء نـاشـي از            

افول نقش آمريکا و خـروج از عـراق،         
نشــخــوار کــرد و فــربــه شــد. الــبــتــه               
مشخصه داعش اين است که صـرفـا     
ـلـکـه        جنبشي خاورميانه اي نيست. ب
اکنون ميتوان ديد که پايگاه هايي هم 
ـه يـا        در گتوهاي مهاجرين خاورمـيـان
ـقـايـي تـبـار در اروپـا دارد. ايـن                    آفري
گتوها و جمعيت هاي هـيـچ بـودگـان         
ـه داري                ـقـيـم سـرمـاي محصـول مسـت
معاصر است. هـمـيـنـطـور سـيـاسـت            
هاي ارتجاعي دول اروپايي در ميـدان  
دادن به جريانات اسـالمـي و شـبـکـه          
مساجد و امام جمعه ها و عقبگرد از 
ارزش هاس سکوالريستـي و حـقـوق        
شهروندي در اروپا از يکسو، و تـالش    
براي ايجاد دولت هاي قومي مذهبي 
در عراق و افغانستان و غيره از سـوي    
ديگر، همه و همه در ايجاد ايـن ورژن      
جديد از هـيـوالي اسـالم سـيـاسـي و             
ـفـاء کـرده              ـقـش اي مشخصا داعـش ن

نوامبر در پـاريـس    ۱۳ است. جنايات  
هم محصـول ايـن شـرايـط تـاريـخـي              
است و هم  در عين حال ميکوشد تـا    
اين موقعيت دهشتبار، يعني له شدن 
مردم و حقوق مدني شان در مـنـگـنـه     
تقابل بين نيروهاي راست و ارتجاعـي  
 را تــــــــداوم بــــــــخــــــــشــــــــد.                  
راه مقابله با داعش و اسالم سـيـاسـي      
در عين حال مقابله با کل اين اوضـاع  
است. و اين به ميدان آمدن توده هـاي     
ميليوني براي پس گرفتن مـدنـيـت و        
ارزش هـاي جـهـانشـمـول انسـانـي را              
طلب ميکند. بايد از يکطرف عـلـيـه       
اسالم سياسي و هرگونه مماشـات بـا     
مذهب جنگيد و از طـرف ديـگـر از            
حقوق برابر هـمـه شـهـرونـدان و آزادي            
هــاي ســيــاســي و مــدنــي و حــقــوق              
پناهندگي دفاع کـرد. بـايـد جـنـبـش            
سياسي عظيم و جهانـي بـرپـا کـرد و           
همه دولتهاي بورژوايي را تحت فشـار  
قرار داد که از حـمـايـت قـطـب هـاي               
ارتــجــاع در ســوريــه چــه اســد و چــه              
جريانات اسالمي مخالـف آن دسـت       
ـه               بردارند. بايد با هـمـه امـکـانـات  ب
کمک مردم جنگ زده سوريه  شتافـت  

و از جنبش هايي نظير مبـارزه مـردم     
عـراق ، لـبـنـان و افـغـانسـتـان بــراي                   
خالصي از دست دولت هـاي قـومـي        
مذهبي حمايت کرد. بـايـد از تـالش         
ــاي جــنــبــش رهــايــي زنــان در                   ه
کشـورهــاي اســالم زده بــا تــمـام قــوا             
حمايت کرد. بايد هرجا کـه مـيـتـوان          
سنگـرهـاي اسـالم سـيـاسـي، نـظـيـر                
جمـهـوري اسـالمـي ايـران را در هـم                 
شکست و توسط مردم فتح کرد. بايد   
دولت اسرائيل و متحدينش را تـحـت     
ـه            فشار قرار داد که هرچـه سـريـعـتـر ب
جنايات عليه مردم فلسـطـيـن پـايـان        
دهند و حل مساله فلسطين از طـريـق   
تشکيل دو دولت متسـاوي الـحـقـوق       
متحقق شود. بايـد خـواسـتـار پـايـان            
دادن به سياست هاي گـتـو سـازي در        
اروپا شد و منابع و امکانات جامـعـه   
بجاي آنکه خرج ارتـش هـا و نـجـات           
ـه رفـاه      بنگاه هاي سرمايه داري شود ب
و اعتالي زنـدگـي مـردم اخـتـصـاص           
يابد. اين مبارزه اي طوالني و پر فـراز   
و نشيب است و در ادامه خود ناگـزيـر   
ـه داري را کـه                بايد کل نـظـام سـرمـاي
وضع فعلي ناشي از بـن بسـت هـاي            
آنست، از سر راه بشر بردارد. در واقـع      
ـه يـک رنسـانـس             جامعه بشري نيـاز ب
ديگر دارد. رنسانس سوسياليستي و    
رهايي از سرمايه داري. همانطور کـه     
ـه       در ابتدا گفتم ميتوان بروشنـي نشـان
هايي از وجود بالقـوه چـنـيـن حـرکـت           
تاريـخ سـازي را در وقـايـعـي نـظـيـر                   

يــا حــمــايــت از          ۲۰۱۱ انــقــالبــات    
سر پناهندگان در اروپا ديد. مساله بر  

تامين رهبري يک چنـيـن حـرکـتـي و          
ســازمــان دادن و بــه مــيــدان آوردن             
آنست. ما بايد نيروي خود را در ايـن     
جهت به کار گيريم و بـخـش فـعـال و         
جدي در شکل دادن بـه ايـن حـرکـت           

 شويم.
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عمليات زنجيره اي داعش در پاريس عمليات چهارم اسالمي ها در دو هفته گذشته است. سرنگوني هواپيمايي که از شـرم الشـيـخ          نسان نودينيان: 

ـه          بطرف سن پطرزبورگ در پرواز بود، دو عمليات انتحاري در بيروت و زنجيره عمليات اتنحاري در پاريس. فکر مي  ـيـن حـمل اي چـه       کنيد تاثير چـن
ـا داعـش             العمل خواهد بود؟ به نظر شما هدف حمله کنندگان چيست؟ اين حمالت چه تاثيرات و عکس ـايـد ب ـه ب هايي به دنبال خواهد داشت؟ چگون

 مقابله کرد؟  
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کافي است به اطراف خود نـگـاه     
کنيم و ببينيم در چه دنيايـي زنـدگـي      
ـيـايـي کـه بسـيـاري از                 مي کنيم. دن
زشتي ها و  خرافات و نابرابري هـاي    
ـتـصـادي                  سياسـي و فـرهـنـگـي و اق
احاطه مان کرده است.  تـن فـروشـي         
ـيـاد يـکـي                يکي از آنها اسـت و اعـت
ديگـر از درد هـاي جـامـعـه بشـري                 
ـيـا مـادران مـجـبـور            است. در اين دن
مي شوند سقط جنين کنند و جـگـر       
گوشه خودشان را از بين ببرند. حـزب   
کمونيست کارگري نه تن فروشي، نـه    
اعتياد و سقط جنين را ممنوع نـمـي   
کند چون براي خـالص شـدن از ايـن            
دردهاي اجتماعي بايد دست به ريشه 
ـنـي بـر احـتـرام و              ـت برد و  جامعه مب
حرمت به انسانها سـاخـت تـا انسـان         
احســاس خــوشــبــحــتــي کــنــد. اگــر           
انسانيت انسان تامين شود همه ايـن    

 مصائب بشري از بين مي روند. 
با همين تبيين ما سراغ مـذهـب   
هم مي رويم. مذهب خرافه و جهل و    
انقياد فکري و معنوي اسـت و بـايـد        
همچون طاعون از وجود جامعه پـاک  
شود. هيچ چيز مثـبـت و انسـانـي و            

قابل احترام در مذهب وجـود نـدارد.       
مذهب زنجير فکري و معـنـوي بشـر      
است. يک فرد مذهبي اگر به مذهـب   
خود پايبند باشد بايـد عـقـب مـانـده          
ـنـي خـود را بـجـا                    ترين فـرامـيـن دي
بياورد. ضد زن بـودن يـکـي از ايـن                
عقب ماندگي هاي فکري است. ضد  
علم و پيشرفت عـلـمـي بـودن يـکـي             
ديگر. مذهب مخدر خطرناکي اسـت   
که نمي گذارد انسان در برابر نابرابـري  
هاي اين دنياي وارونه قد علم کـنـد و     
تغييرش بدهد. مي گويند اين دنياي  
فــانــي را بــحــال خــود رهــا کــن و                  
خوشبختي خود را در جـهـان ديـگـر           
جستجو کن. در مقـابـل ايـن افـکـار           
ـيـسـم و            خيالي و واهي، علم و مـدرن
آزاد انديشي تبليغ مي شود. تدريـس   
کتب ديني و مذهبـي در مـدارس و         
دانشگاه ها و مراکز علمـي مـمـنـوع       
ـقـادي     مي شود. فرد حق دارد هر اعت
دارد را تبليغ کند اما نه با امکـانـات   
دولتي و در امکـانـي کـه بـا بـودجـه             

 دولتي تامين مي شوند. 
حزب کمونيست کارگري مذهب 
را ممنوع نمي کند. ما به آزادي بـي       

ـقـا               ـيـده عـمـي قيد و شرط بيان و عـق
اعتقاد داريم. هيچ فکـر و بـاور، هـر           
چند احمقانه يـا ارتـجـاعـي و عـقـب             
مانده باشد نبايد غير قانـونـي شـود.      
ـيـده و                   آدم ها حـق دارنـد بـه هـر عـق
ـتـي              مذهبي باور داشـتـه بـاشـنـد. وق
آزادي مــذهــب وجــود دارد ديــگــر             
زيرزميني نمي شود. مذهب لخت و    
عور در برابر جامعه قرار مي گيرد و   
مورد نقد و قضاوت قرار مي گـيـرد.   
توجه داشته باشـيـم در يـک جـامـعـه             
مرفه و خوشبخت وقتي مذهب و بي 
ـقـد بـي          مذهبي آزاد است، در واقـع ن
امان مذهب هم آزاد است. تقريبا در    
تـمـام طـول تـاريــخ بشـري هـمـيـشــه                 
مذهب آزاد و بي مذهبي جرم بوده و   
مجازات داشتـه اسـت. در جـامـعـه             
مورد نظر ما با تـامـيـن و تضـمـيـن           
آزادي هاي بي قيد و شرط براي هـمـه   
آحاد جامعه تبعيض از بين مـي رود    
و هيچ فردي بخاطر اعتقاد شخـصـي   
اش نه پاداش مي گيرد نه تنبيه مـي  

 شود. انسانها آزاد و برابر مي شوند.
سـالـه      ۱۴۰۰ بگذاريد اراجيـف    

اسالمي منتشر شـود کـه نـويسـنـده          
اش بشارت مي دهد به هميـن زودي    

ها مهدي موعود از چاه جمکران سر 
بر مي آورد، در مقابل صد ها لطيفـه  
و جوک و مقالـه طـنـز و سـيـاسـي و               
ـيـه مـذهـب و خـرافـه در                    علمـي عـل
دسترس همگان قرار مي گـيـرد. در        
ـيـده و بـاور            اين جامعه آزاد کدام عـق

 برنده مي شود؟
بــگــذاريــد مــاه مــحــرم بــاشــد و          
ديسکو و کنسرت  و کـارنـوال هـاي          
ميليوني هم باشد. ببينيم کدام يک به  
ـيـسـت     دل جامعه مي نشيند و کدام ن

 و نابود مي گردد؟ 
البته يادمان باشد قرار نيست از   
بودجه دولتي و از توليـد اجـتـمـاعـي        
سهمي در اختيار مذهب و دستجـات  
ـيـسـت                مذهبي قرار بـگـيـرد. قـرار ن
ـنـي شـب و          دستجات عزاداري حسـي
نيـمـه شـب مـزاحـمـتـي بـراي مـردم                  
ـيـسـت صـداي           بوجود بياورند. قرار ن

 اذان اعصاب مردم را خراب کند. 
خالصه کنم. منظور از مـذهـب       
زاديــي اســتــفــاده از نــيــروي قــهــر و             
ـيـسـت.                 سرکوب و مـمـنـوع کـردن ن
آزادي مذهب و بي مذهبي در کـنـار     
وسـيـع تـريـن آزاد هــاي سـيــاسـي و                 
فرهنگي و برابري اقتصادي، ويـروس  

مذهب را از بين مي برد. در واقع راه    
موثر مذهب زدايي همين اسـت کـه       

 گفتيم.   
در يک جامعه آزاد سوسياليستي 
نه مساجد خـراب مـي شـونـد و نـه                
تکيه ها. مومنين هم حـق دارنـد در        
جايي بعنوان مسجد يا تـکـيـه جـمـع        
شوند. و هرچه دلشان مـيـخـواهـد از         
خدايشان حرف بزنند. بشرط اينکه با  
بودجه شخصي شان تامين شده باشد 
و مزاحم کسي نشوند. و بعالوه مثـل   
امروز اجازه کسب در آمدهاي عظيـم  
از صنعت مذهب را ندارند. در حـال       
حاضر نزديک به صد هزار مسجد در   
ايران وجود دارد که تقريبا همه اينـهـا   
با بودجه دولتي ساخته شـده انـد. در        
حالي که در ايران بـا کـمـبـود شـديـد           
مدارس و درمانگاه و بيـمـارسـتـان و       
شيرخواه گاه و زايشگـاه و ... روبـرو            
هستيم همه اين اماکن مي توانند بـا  
تصميم شورا ها در خدمت نيـازهـاي   
فوري مردم قرار بگـيـرنـد. امـيـدوارم         
اين توضيحات موضع ما را در قبال 
مذهب و نهادهـاي مـذهـبـي روشـن          

 کرده باشد. 

ـه                 دستگاه مـذهـب از هـيـچ چـيـزي ب
اندازه دست انداختن مقدساتش آنـهـم     
در مــقــيــاس تــوده اي نــمــي تــرســد.            
مقدسـات سـتـون ارعـاب و کـنـتـرل                
هستند. جوکها اين ستونها را مـثـل        
موريانه ميخورند. همه گوشه و کنـار   
ايران زير سلطه جمهوري اسالمـي پـر     
از جواناني هستـنـد کـه بـا پـوزخـنـد              
ولتري عليه اسالم خواب را بـر حـکـام      

 اسالمي حرام کرده اند.  

اينها همه وجوه مختلف واکـنـش   
اجتماعي عظيم ضد اسـالمـي اسـت      
ـه ئـيـسـتـي،                 که در متن آن افـکـار آت
عـالقــه نسـل جــوان بــه ادبـيــات آتــه              

، انـکـار     ۱۸ ئيستي روشنگـران قـرن       
وجود خدا و خالـق مـذهـبـي، تـعـداد           
زيـادي صــفـحـات و وبـالگــهـاي آتــه              

 ئيستي شکل گرفته اند.  

اجازه بدهيد براي داشتن تصـويـر     
واقعي از ابعاد آته ئيـسـم در ايـران از          
دو گزارش رسمي کـمـک بـگـيـرم کـه             

 بسيار گويا هستند:
 ��ارش اول:  

نسخه آن الين نشريه آلمانـي "دي     
در   ۲۰۱۲ تسايت" هم در اکتبر سـال     

خـدانـابـاوران در      "گزارشي زير عنوان 
بــه ارزيــابــي از          "حــکــومــت الــهــي    

ـه          گسترش آته ئيسم در ايـران پـرداخـت
بود که در آن از جـوانـانـي صـحـبـت               

هـاي مـذهـبـي          ميکند که در خانواده
ـقـادي    بزرگ شده اند اما هيچگونه اعت

 به وجود خدا ندارند.  
در اين گزارش همچنين به ابـعـاد     
وسيع خداناباوري در "فضاي مجازي"  
اشاره شده است که در آن خـدانـابـاوران    
و آته ئيست ها "با هـويـت جـعـلـي و             
بدون آنکه خطـر تـعـقـيـب قضـايـي و              

هاي سخت تهديدشان کـنـد"    مجازات
ـه عـنـوان يـک                  حضور فـعـال دارنـد. ب

کـانـون    اي بـا عـنـوان "         نمونه به صفحه
هـاي ايـران"        ها و آتئيـسـت   آگنوستيک

هـزار  ۳۸ اشاره شده بود کـه بـيـش از          
البته هم چنانکـه در     .کننده دارد دنبال

پاسخ به يکي از سئواالت اشاره کـردم  
ـه                دنبال کنندگان ايـن صـفـحـه االن ب

 هزار رسيده است. ۲۰۰ قريب 
 گزارش دوم:  

مدتي پيش سايت بازتاب امـروز  
(يک سايت اصالح طلب درون نـظـام        
اسالمي) گزارشي منتشر کرد که در    
آن از "سونامي بي ديـنـي"، از "مـوج           
ــابــاوري در مــيــان            تصــاعــدي خــدان
ــي کــرده                  ــگــران ــار ن ــوانــان" اظــه ج

علتش هم گويا "خرافه گـرايـي و       بود. 
استفاده ابزاري و حداکثـري از ديـن و         
باورهاي مذهبي" تـوسـط حـکـومـت         
ـقـالي      است و البته به نظر اين سايت ت
علما و آيت اهللا ها و فالسفه اسالمي 

و متکلمين در باره اثبات وجـود خـدا     
هم کارساز نشـده اسـت چـون "حـجـم             
سنگين و ادبيات تخصصي آن آثـار"      
موجب شده است تا ترويج کـنـنـدگـان     

 ".خداناباوري خود را يکه تاز ببينند
جالبترين بخش اين گزارش قـيـام   

و رابطه اش با سونامي بي ديـنـي    ۸۸ 
 است:  

و اســتــفــاده       ۱۳۸۸ "حــوادث ســال       
حداکثري از دين و باورهاي مـذهـبـي      
براي مقابله با معترضان، موجب شد 
تا بي ديني به صورت يـک سـونـامـي       
در ميان جوانان درآيد، به نـحـوي کـه        

اکنون تعداد زيادي از افراد عدم التزام 
خود به رفتارهاي ديني و حـتـي عـدم      
باور خود به خدا را به صورت عـلـنـي      
در شبکه هاي اجتـمـاعـي ابـراز مـي          

 ".کنند
ـه تــازي                   ـه "يــکـ ــم کـ ــنــي ــيــب م
خداناباوران" در حکـومـت خـدايـان و          
"سونامي بـي ديـنـي" در حـکـومـت               
ديني اعترافي است که خود سايتهاي 
نزديک به نظام اسالمي به آن اعـتـراف   

 ميکنند. 
 ۱۳۹۴ آبان  ۲۸ ـ  ۲۰۱۵ نوامبر  ۱۹ 
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