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نوامبر روز جهاني اعـتـراض بـه         ٢٥ 
خشونت عليه زنان است. نفس اين در 
جهان روزي به اين نام خلق مـيـشـود،    
حکايت از ابعاد فاجعه بـار آن دارد.        
نمونه هاي اين خشونت در سـالـهـاي        
اخير با ظهـور پـديـده هـايـي از نـوع               
جنايـات داعـش و تـروريسـت هـاي              

اسالمي در عراق و سوريه و کـوبـانـي    
و نيجريه و ايران و ترکيه و ... ابـعـاد          
ـتـه و اوج            تکاندهنده اي به خـود گـرف
انحطاط سرمايه داري جهان امروز را 
ـنـهـا هـمـه                   به نمـايـش مـيـگـذارد. اي
فجايعي هستند که در جريان قـدرت    
طــلــبــي هــاي دولــتــهــا و جــريــانــات          
ارتجاعي منطقـه و يـارگـيـري هـاي            
ـتـهـاي بـزرگ               آمريکا و غـرب و دول

جهاني، بطور باورنکردني اي هر روزه 
 جريان دارد.

در تقابل با اين توحش و بربـريـت کـه      
در پس آن دولتهاي ارتجاعي منطـقـه   
و آمريکا و دول اروپايي و مـمـاشـات    

 ٢٥ ها و سازش هايشان نهفته است، 
ـبـش                ـفـرخـواسـت جـن نوامبر روز کـي
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 2 ۱۳۹۵ آذر ۵ انترناسيونال 

سال پيش حزب  ۲۵ ا����	���	ل:  
هيـاهـوي    کمونيست کارگري در اوج 

ـبـال سـقـوط                    ـيـسـم" بـدن "پايان کـمـون
تشکيل شد. اکنون در سـال        شوروي 
مــوقــعــيــت و چشــم انــداز             ۲۰۱۶ 

ـيـسـم و حـزب را چـطـور مـي                    کمـون
 بينيد؟

ـنـظـرم امـروز       �)'ـ&ـ� %ـ	$ـ�:   ب
ضرورت و مطلوبيت کمونيـسـم نـوع      
مارکس و منصور حکمت بيشتـر از    
ـنـه رشـد و          آندوره است. مهمتر، زمي
گستـرش احـزابـي نـظـيـر حـزب مـا                 

ـتـر و         نيز  امروز بطور واقعي مـنـاسـب
وسيعتر است. شرايط آنزمان حقيقتـا   
سخت بود. نـعـره هـاي سـرمسـتـانـه               
بورژوازي که کمونيسـم مـرد و بـازار          
آزاد و دمکراسي پيـروز شـد، تـاريـخ         
پايان يافت و غيره، گوش دنيا را کـر      
و همه را مرعوب کرده بـود. آنـوقـت         
دوره رجـزخــوانـي تــاچـر و ريـگـان و                
ـيـسـم     خميني و يکه تازي نئوکنسروات
بود. ما آنوقت اميدمان اين بـود کـه      
"روزنه اي کوچک براي ديـدن مـنـظـره        
ـيـايـي کـه بـه              هاي بزرگ" در برابـر دن

ـيـم.      ـتـه مـا        قهقرا ميرفت بگـشـائ ـب ال
همانوقت تاکيد داشتيـم کـه سـقـوط         
ـيـاي دو قـطـبـي دوره             يک قطب آن دن
جنگ سرد، نهايتـا بـه بـحـران و بـن              
بست قطب ديگر مـنـجـر مـيـشـود.           
آنگاه جهان دنبال راه حل ميـگـردد و     
اين راه حل تنها از عهده طبقه کارگـر  
و کمونيسم انساني و جهانشمول او بر 
ـقـطـه               مي آيد. امروز به آسـتـانـه آن ن
رسيده ايم. در اين رابطه اجازه بدهـيـد    
پاراگرافي از سرمقاله " اکونوميست"  
ـقـل کـنـم کـه                    ـبـل را ن همين هفتـه ق

 بخودي خود گوياست:
نوامبر  ۹ "سقوط ديوار برلين در  

ـتـه مـيـشـد          ۱۹۸۹  وقتي بود که گـف
ـبـرد مـيـان           تاريخ پايان يافته است. ن
کمونيسم و سرمايه داري تـمـام شـده        
است. بعـد از يـک کشـمـکـش غـول                
آساي ايدئولوژيک که دهه هاي بعد از 
جنگ جهاني دوم را در برگرفته بـود،  
بازار آزاد و ليبرال دمکراسـي غـربـي      
دوباره برتري خويش را بـازيـافـت. در       

، وقتي دونالد ۲۰۱۶ نوامبر  ۹  صبح
کـالـج      ۲۷۰  ترامپ از آستانه کسب 

انتخاباتي عبور کرد تا رئيس جمهور 
منتـخـب آمـريـکـا شـود، آن تـوهـم                 
ـيـــبـــرال                 ـيـــروزي بـــازار آزاد و لـ (پـ
دمکراسي غربي) درهم فـروريـخـت.       
تـاريـخ بـازگشـتـه اسـت، بـا قـدرتــي                 

 دوچندان."
سوال ايـن اسـت حـاال کـه نـظـر               
لطف بورژوازي شامل حال تاريخ شده 
و "دوباره برگشته"، حـاال ايـن تـاريـخ           
ميخواهد چه کند؟ واضـح اسـت کـه        
ديگر کشمکش بين کـمـپ سـرمـايـه        
داري بازار آزاد با کمپ سرمايه داري   

ـيـسـت.     دولتي تحت نام کمونيـسـم      ن
پس اين کشـمـکـش کـجـاسـت؟ اگـر            
ادامه همان مقاله اکـونـومـيـسـت را          
بخوانيد متوجه ميشويد کـه دعـواي     
اصلي اينبار بين توده هاي وسـيـعـي      
است که از سيستم موجـود نـاراضـي      
ـيـش از           اند با سيستمي که هـر روز ب
روز قــبــل از لــحــاظ اقــتــصــادي و              

در بـاتــالق     سـيـاسـي و اجـتـمـاعــي             
امـروز نـه      بحراني مزمن فرو ميـرود.  

فقط ديوار برلين فروريخته و چـيـن و     
شــوروي تــمــامــا در بــازار جــهــانــي            
سرمايه داري مسـتـحـيـل شـده انـد،           
ـيـز      بلکه فروپاشي سراغ قطب پيروز ن

صحبت از برگزيت و فـرو   رفته است.  
ريختن ديوارهاي اتحاديه اروپا و ناتو 
و ديگر نهـادهـاي سـرمـايـه جـهـانـي             
ــم و                   ــسـ ــدمـــنـــيـ ــريـ ــه فـ ــت. نـ اسـ
نئوکنسرواتيسم جوابي بـراي اوضـاع     
ـنـز و            فعلي دارد و نه بازگشت بـه کـي
ســوســيــال دمــکــراســي چشــم انــداز         
روشنـي در مـقـابـل بـحـران عـمـيـق                  
اقتصادي قرار ميدهد که هر روز بـه      
نابرابري هاي وحشتناک و وضـعـيـت        
انفجاري در دنيا دامن ميـزنـد. خـود       
همين اکونوميست و ديگر اتاق هاي 
فکري بـورژوازي بـه کـرات از خـطـر              
نــابــرابــري و بــحــران در دمــکــراســي          
صحبت ميکنند. در چنين شرايـطـي    
اســت کــه ابــن الــوقــت هــاي فــوق                
ارتجـاعـي نـظـيـر تـرامـپ سـوار بـر                  

سردرگمي و بي افقـي بـورژوازي      اين 
از يکسو و آن نارضايتي و اعـتـراض     
به وضع موجود از سـوي ديـگـر، در          
ميان حـيـرت هـمـگـانـي بـراي خـود               
کسي ميشوند. اما فـاشـيـسـم و زن            

ـيـسـم و        ستيزي و ارتجاع و پروتکشـن
ديگر مزخرفات ترامپ راه حلي براي 
نجات بورژوازي نيـسـت. بـه هـمـيـن            
دليل است که اکونوميست و عقـالي  

چرا که مي  بورژوازي وحشت زده اند. 
بينند ترامپ نه فقط راه حـلـي نـدارد        
بلکه حتي کار را خرابتر ميکند و اين 
توده هاي عظيم ناراضي در مـقـابـل        
اين سيستم بحران زده و جهـنـمـي بـه       
غليان خواهند آمد. البته نفس غليان 
و اعتراض به خودي خـود هـنـوز راه          
حل نيست. همين چند سال پيـش در     

ـقـالبـي تـريـن سـال               ۲۰۱۱  شاهـد ان
تاريخ بشر بوديم. ولي آن انقـالبـات و      
جنبش هايي که از قاهره تا نيويـورک  
را در برگرفت گـرچـه کـل مـعـادالت          
جهاني را تحت تاثير قرار دادنـد امـا     
هنوز منجر بـه شـکـل دهـي چـنـان               
ــي و                ــاســي انســان ــو ســي ــاتــي ــرن آلــت

نشــده کــه نــظــام پــوســيــده         جــهــانــي   
سرمايه داري را جايگـزيـن کـنـد. در          
چنين شـرايـطـي اسـت کـه ضـرورت               
احزابي نظير حـزب مـا صـد چـنـدان            
ميشود. احزابي که نيروي عـظـيـم و         
معترض طبقه کـارگـر کـه اکـثـريـت             
جمعيت کره خاک است را از افق هاي 
محدود و بورژوايي برهاند، آنها را در 
اشکال مختلف متشکل و از لـحـاظ   
سياسي رهـبـري کـنـد تـا سـرانـجـام                 
بشريت بتوانـد سـرمـايـه داري را بـه              
موزه تاريخ بسپـارد. بـه ايـن خـاطـر             
اســت کــه بــنــظــر مــن در ايــن ســال              

ـيـسـم       ۲۰۱۶  گوش شنوا براي کمـون
ـبـه از                   مارکس و رهـايـي هـمـه جـان
سرمايه داري بيش از هر وقتي اسـت    
و در مقابل چشم انداز وحشتناکي که 
بورژوازي در بـرابـر جـهـان قـرار داده              
ـيـشـروي     است شرايط مناسبي براي پ
ــي چــون حــزب                ــرش احــزاب و گســت
کمونيست کارگري ايران فـراهـم شـده      

 است. 
 

ـ	ل:   ـ�� ـ ـ	� اوضـاع ايـران و       ا��ـ��
چطور ارزيابي مـي   موقعيت حزب را

 کنيد؟
کـمـتـر جـايـي        �)'ـ&ـ� %ـ	$ـ�:  

ـنـاقضـات و       بخوبي اوضاع ايران آن ت
بن بست هـاي بـورژوازي کـه بـاالتـر              
ـنـطـور ضـرورت و            اشاره شد، و هـمـي

فوريت يک برآمد سياسي و اجتماعي 
و رهايي بخش کارگري و کمونيستـي  
را به نمايش ميگذارد. حکـومـت بـر       
سر کار بورژوازي در ايـران يـک رژيـم          

پيشقـراول داعـش و        فوق ارتجاعي، 
اسالم سياسي است. اين رژيم نه فقط  
پيشقراول داعش که اکنـون مـيـشـود       
گفت پيشقراول ترامپ هم بوده است. 
مدتها قبل از آنکه ترامپ ظهور کند 
همان شعارهاي ارتجاعي ضـد زن و      
ـيـسـتـي                 ضد پنـاهـنـده و پـروتـکـشـن
("اقتصاد مقاومتي"؟!) او را تـحـت         
عنوان حکومت اسالمي و ولي فقيـه  
ــي                      ــاي ــه ج ــه و ب ــذاشــت ــه اجــرا گ ب

است. همه ميدانند که مـردم      نرسيده
ايران از اين رژيم عاصي اند و دير يـا    
زود آن را از سر راه خـود بـرخـواهـنـد          
ـيـو اپـوزيسـيـون               ـتـرنـات داشت. اما آل
بورژوايي ايران در مقـابـل حـکـومـت        
حاکم چيست؟ به نـامـه امـثـال رضـا          
ـيـد. ايشـان         پهلوي به ترامپ نگاه کـن
دلش را به اين خوش کـرده کـه حـاال        
ترامپ بيايد و آمريکـا بـه سـيـاسـت          

بـه   روي بياورد و قـدرت را    رژيم چنج 
نيروهاي "سکوالر دمکراتيکي" چون   
رضا پهلوي که آرزويش بـازگشـت بـه      
گورستان آريـامـهـري اسـت تـحـويـل            
دهد! گويي هم در پوزيسيون و هم در  
اپوزيسيون بورژوازي ايران ترامپيسـم  

ـقـي       که اوج فساد و ارتجاع و      بـي اف
بورژوازي است، تنها راه حل مـمـکـن    
است. يک چنين ماليخولياي سياسي  
را کمتر جايي در جهان چنيـن عـيـان      

ايـن اسـت کـه         ميشود ديـد. جـالـب        
آرزوهاي پوچ اپوزيسـيـون راسـت       اين

ــي اســت کــه غــرب                 ايــران در حــال
پراگماتيـسـت مـدتـهـاسـت از تـرس              

و قـدرت گـيـري چـپ و              ۵۷ انقالب 
ـنـي و بـعـد               کارگر به ناگزير بـه خـمـي
ـيـرغـم            خامنه اي رضايت داده و عـل
ـيـگـاه رژيـم                  رجزخوانيهـايـي گـاه و ب
چنجي سالهاست در پـي اسـتـحـالـه            
تدريجي همين رژيـم آيـت اهللا هـاي            
مرتجـع اسـت. ايـن خـالـصـه اي از                  
وضعيت بـورژوازي در ايـران اسـت.             
چـيــزي بــهــتـر از هــمــيـن جـمــهــوري             
اسالمي يا سوريه اي کـردن اوضـاع         
ايران در چنته ندارد. نياز به تـوضـيـح     

زيادي نيست که در بـرابـر ايـن وضـع         
فوق العاده ارتجاعي تنها يک راه حـل  
ـبـات             ميتواند به خواسـتـهـا و مـطـال
مردم جواب دهد. آنهم راه حـل چـپ،      
راه حل طبقه کارگر و کمونيسم است. 
و آن راه حــل ايــن اســت کــه بــايــد                  
جــمــهــوري اســالمــي را بــه قــدرت             
اعتراض و تشکل مردم پايين کشيـد  
ـيـروهـاي ارتـجـاعـي                و دست هـمـه ن
داخلي، منطقـه اي و جـهـانـي را از               

شـهـرونـدان     زندگي مردم کوتـاه کـرد.     
متساوي الـحـقـوق بـايـد ارگـانـهـاي               
مستقيم حاکميت خود را برپا دارند و 
سرنوشت خود را بدست گيرند. آزادي  
و برابري و رفاه تنها و تنها با اين نيرو 
ـقـط راه نـجـات           ميسر است. اين نه ف
ـبـال                     ـق مـردم ايـران اسـت کـه بـا اسـت
گسترده مردم جهان و منطـقـه روبـرو      
خواهد شد و چشم انداز روشني بـراي    
ـفـس       رهايي از شر سرمايه داري کـه ن
زندگي در کره خاک را مـورد تـهـديـد         
قــرار داده خــواهــد گشــود. حــزب               
کمونيست کارگري ايران، حـزب ايـن       

  راه حل است. 
  

به ايـن راه     تا چه حد ا����	���	ل:  
حل نزديک شده ايم؟ چقدر امروز ايـن    

 راه حل واقعي و شدني است؟ 
  :�$	% T&'(�    تاکيد کنم که ايـن

راه حــل ابــداع حــزب کــمــونــيــســت            
ـقـل      کارگري نيست. اين راه حل مسـت
از مـا در جـامـعـه مـوجـود بـوده و                  
هست. اگر نخواهيم دورتر برويم، مـا     
ديديـم کـه چـطـور مـردم در جـريـان                  
انــقــالب عــلــيــه شــاه در شــوراهــاي           
کارگري و ارگانهاي اعمال اراده خـود    
ـنـهـا بـا                  ـنـي ت متشکل شدنـد. خـمـي
ـلـع و قـمـع               سرکوب اين ارگانهـا و ق
آزادي و مظـاهـر اعـمـال اراده مـردم            
توانست جمهوري اسالمي را مستقر 
کند. کمونيسم کارگري و راه حـل آن،     
يعني سلب قدرت سياسي بـورژوازي    
و برقراري قدرت مستقيم خود مـردم    
و کارگران، در هـرجـا کـه تـوده هـاي            
ـقـالبـي                   ـيـر ان وسيع مـردم بـراي تـغـي
اوضاع بپا ميخيـزنـد خـود را نشـان           

  ��۲۰۱۶ب 
���ی�� 
	ر��� در �	ل 

 ۳ صفحه  
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ـقـالب     ميدهد. ما اين راه حل را در ان
مصر و جنبش التحرير نيز بـروشـنـي    
ـبـش اشـغـال در                ديديم. حتي در جـن
نيويورک و سـايـر شـهـرهـا بـا وجـود                
ـتـحـريـر         اينکه اين جنبش به انـدازه ال
توده اي نبود، نشانه هايي از ايـن راه      
حل يعني اعمال اراده مستقيـم تـوده     
ها را ديديم. بيش از ايـن، حـتـي در           
جــدال هــاي روزمــره عــرصــه هــاي             
مختلف مبارزه طبقاتـي مـا نشـانـه         
هــاي ايــن راه حــل را مشــاهــده                    

هرجا که کارگران اعتصاب  ميکنيم. 
ميکنند، مجمع عمـومـي تشـکـيـل        
ميدهند، مردم جـمـع مـيـشـونـد کـه            

زنـان   حقي را بدست بياورنـد، مـثـال        
سعي ميکنند آزادي دوچرخه سـواري  
را عمال از پاييـن بـه رژيـم تـحـمـيـل              
کنند، اينها همه قدم هاي ولو بسـيـار   
کــوچــک در جــهــت هــمــان راه حــل              
کمونيستـي اسـت. ايـن مـارکـس و                
ـيـسـت      منصور حکمت و حزب کمـون
کارگري نبـودنـد کـه ايـن راه حـل را                
ـبـش            ابداع کردند. برعـکـس ايـن جـن
واقعي کمونيسم، يعني جنبش طبقـه  
کارگر براي رهـايـي از شـر سـرمـايـه             
داري و انواع نابرابري هاي ناشي از آن 
است که رهبران سياسـي و نـظـري و          
ـنـظـر         احزاب خود را شکل ميدهـد. ب
من اين راه حل، يعني متشکل شـدن  
کارگران و مردم و کنار زدن جمهـوري  
اسالمـي و کـل بـورژوازي در ايـران               
واقعي تـريـن راه حـل اسـت. بسـيـار                
واقعي تر و انساني تر از تـداوم رژيـم         
فاسد و ارتجاعي و کثيف جـمـهـوري    
اسالمي و يا زدن چند بـمـب تـوسـط         
ـقـال قـدرت بـه           ـت پرزيدنت ترامپ و ان
امثال شاهزاده رضا پهلوي است. اين  
به اصطالح راه حل هاي بورژوازي جز 
تداوم جهنم موجود يا حتي اوضاعي 
ـيـجـه اي                     ـت بدتر از شـرايـط فـعـلـي ن
نخواهد داشت. در ايراني که بر گسل  
هاي مذهبي و قومي گوناگـون و در      
منطقه آشوب زده و مملو از نيروهاي 
کــثــيــف ارتــجــاعــي مــنــطــقــه اي از          

قرار دارد،    تا ترکيه و غيره  عربستان
نه حکومت اسالمي و شـيـعـي و نـه         
حکومت ناسيوناليسم عظمت طلبـي  
ايراني و کوروش پرستي هيچکدام راه 

يـگـانـه راه حـل واقـعـي              حل نيسـت.  
ـيـاي         رهايي همه مردم ساکـن جـغـراف
ايران همـان چـيـزي اسـت کـه حـزب               

کمونيست کارگري در بـرنـامـه "يـک            
ـيـات            دنياي بهتر" بروشني و در جـزئ

 توضيح داده است.
ــن راه حــل                    ــه اي ــدر ب ــا چــق ام

ـنـظـر مـن در               سـال     ۲۵ نزديکيـم؟ ب
گذشته عليرغم همه افت و خيزهايـي  
که داشتيم به تحقق اين راه حل نزديک 
شده ايم. براي مثال موقعيت جنبـش   
کارگري و نقش سياسي طبقه کـارگـر   

 ۲۵ ايران را در نظر بگيريد. در ايـن         
سال جنبـش کـارگـري در ايـران قـدم              
هاي مهمي به جلـو بـرداشـتـه اسـت.          
اين جنبش اکـنـون صـاحـب رهـبـران           
سياسي راديکال و شناخـتـه شـده اي        
در سطح سراسري است. بيست و پنج  
سال پيش چنين نبود. در همين سـال     

ـتـاد کـه در تـاريـخ             ۲۰۱۶  اتفاقي اف
ـنـظـيـر              ـي مبارزاتي دهه هـاي اخـيـر ب

کارگر  است و آن اتحاد و همبستگي 
ـقـه           و معلم يعني دو بخش مـهـم طـب
ـيـه هـا و              ـيـان کارگر است. بعالوه به ب
قطعنامه هاي مجامع و مـنـاسـبـت       
هاي جنبش کارگري در ايـران نـگـاه          
کنيـد کـه تـا چـه انـدازه راديـکـال و                    
ـيـو               ـتـرنـات پيشرو و منطبق بـا يـک آل
انساني و رهايي بخش کارگري بـراي    
آينده ايـران اسـت. حضـور سـيـاسـي              
کارگران و معلمان االن آنقدر است که 
حتي رضا پهلوي در گفتگو با بي بي 
ـيـروهـاي           سي که از او مي پـرسـيـد "ن
ســکــوالر دمــکــرات شــمــا کــي هــا           
هستند؟"، جز اشاره به سنديکا هـا و     
تشکل هاي معلمان و کارگران چيزي 
در چنته نداشت. يعني ايشان در ايـن    
توهم است که کارگـر و مـعـلـم قـرار            
است لشگريان ايشان در معـاملـه بـا      
ترامپ شود. مستقل از اين که چقدر  

تــوهــم اســت، در عــيــن حــال             ايــن   
اعترافي به قدرت چپ اجتمـاعـي در     
ـتـي کـه                   ـق ـي جامعه ايـران اسـت. حـق
جمهوري اسالمي به گونه اي ديگر و   
با زنداني و دادگاهـي کـردن رهـبـران         
کارگران و مـعـلـمـان هـر روز بـه آن                   
ـبـش          اعتراف ميکند. موقعـيـت جـن
ـنـطـور                 رهايي زن در ايـران هـم هـمـي

سال پيـش   ۲۵ است. قابل مقايسه با 
نيست. امروز ديگر حجاب اسالمـي   
بجاي آنکه قفسـي بـراي زنـان بـاشـد            
تبديل شده به منبعي براي کابـوس و    
وحشت آيت اهللا هـا کـه اسـالم شـان           
دارد از دست ميرود. در ايـن رابـطـه           
اينکه چطور جرياني مثل "اعـتـراض      

عريان" فمن در فضاي سياسـي ايـران      
بازتاب وسيعي مي يابد قابـل تـوجـه      
اسـت. هــمــيــنــطــور اســت در مــورد            
جنبش خالصي فرهنگي جوانان؛ کـه  

ـيـش          ۲۵ در  سال پيش عمدتـا يـک پ
ـنـانـه از سـوي           ـي بيني و مشاهده تيزب
کساني مثل منصور حـکـمـت بـود.         
اکنون اين جنبش چنان قوي و هـمـه       
گير است که هر روز خامنه اي با نماز 
وحشـت خـوانــدن در بــرابـر "تـهــاجــم              
فـرهــنــگـي دشــمـن" بــه آن اعــتــراف             
ميکند. جنبش مذهب زدايي هم در    

ساله گسـتـرش وسـيـعـي در           ۲۵ اين 
ايران داشته است. چنـانـکـه جـامـعـه          
ايران دستکم در چهارچوبه خاورميانه 
يکي از ضد مذهبـي تـريـن جـوامـع          
است. همينطور نگاه کنيد به مقـابلـه    
ــاســي کــه                 ــا جــنــبــش اســالم ســي ب
شخصيت هايي چون مريم نـمـازي و       
مينا احدي از چهره هاي سرشناس آن 
ـيـه اعـدام در                    ـبـش عـل ـنـد. جـن هست
بيست و پنج سال پيش اصـال وجـود       
نداشت و امروز به يک حرکت و تمايل 
ـبـديـل          قدرتمند اجتماعي در ايـران ت
شده که حتي بـخـش هـايـي از خـود              
اصالح طلبـان و نـزديـکـان آنـهـا بـه                
صرافت "لغو گام به گام اعدام" افتـاده   

سال پيش وقتي ما خواسـت   ۲۵ اند.  
لغو مجازات اعدام و حبس ابد را در   
برنامه مان وارد کرديم و گفتيم اعدام 
قتل عمد حکومتي است از چپ و از 
راست با حيرت و ناباوري نـگـاهـمـان       
مـيـکـردنـد. بـعــالوه لـغـو دوفـاکـتــو                 
سنگسار در هميـن سـالـهـا و بـويـژه             
ـيـه           ـتـه عـل بدنبال کمپين جهاني کـمـي
ـيـانـي     اعدام در حمايت از سکينه آشت
به جمهوري اسالمـي تـحـمـيـل شـده           
است. جنبش حقوق کودک هم در اين  
سالها و بويژه به يمن تالش فعاليـنـي   
از جنبش کارگري جلوتر از آنچـه کـه     
ـيـه    منصور حکمت موقع نوشتن بيان
ـتـه                 "اول کـودکـان" آرزو مـيـکـرد، رف
است. جنبش حفظ مـحـيـط زيسـت        
هم يکي ديگر از جنـبـش هـايـي کـه          
چپ اجتماعي در آن بسيار فعال است 
و در سالهاي اخير حضور موثر خـود    
را اعالم کرده است. ميتوانيم راجع به 
تاثير مستقيم حزب ما و برنامه يـک    
ـيـت هـايـمـان در               دنياي بهتر و فـعـال
شکل گيري و يا پيشروي اين جنبـش  
ها جداگانه بحث کنيم. هيجکـدام از     
ــر و                ــارگـ ــاي کـ ــاوردهـ ــن دســـتـ ايـ
ـيـت در ايـران را              آزاديخواهي و مـدن
نــمــي تــوان از حــزب مــا جــدا کــرد              

چنانکه سرنوشت و فعاليت حزب مـا  
ـيـشـروي     را نمي توان مستقل از اين پ
ها تعريف کرد. اما مساله مـهـمـتـر        
اين است که پيشروي اين جنبـش هـا     
همگـي چـپ و راه حـل کـارگـري و                   
کمونيسـتـي بـراي جـامـعـه ايـران را                
ـتـه هـيـچ             ـب تقويت کرده است. مـن ال
توهمي ندارم که همه اين پيشروي ها 
ـقـدان يـک حـرکـت               و جنبش ها در ف
سياسي متحزب و تيـز و روشـن کـه          
اين جنبش ها را رهبري و بـه قـدرت       
ـتـوانـد        سياسي حاکم تبديل کند، مـي
در ميانه راه توسـط بـورژوازي ربـوده        
شود و يا به شکسـت کشـانـده شـود.         
اين خطري است که ما بـا تـمـام قـوا           
ـيـم. امـا ايـن             عليه آن مبارزه ميـکـن
منظره شورانگـيـز و امـيـدبـخـش را             

ـيـش کـه          ۲۵ مقايسه کنيد با  سـال پ
ميخواستيم تنها روزنه اي بسـوي آن      

 بگشاييم.  
  

ـ	ل:   ـ�� ـ ـ	� ـنـظـر شـمـا چـه           ا���� ب
موانع، چه چالش ها و مصاف هايـي  
در برابر حزب کمونيست کارگري قرار 

 دارد؟ 
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ـيـش بـرفـش               فارسي هرکـه بـامـش ب
بيشتر! ليست کارهايي که بايد انجام  
دهيم و سنگرهايي که بايد فتح کنيـم  
ــر از                    ــرده ت ــر و گســت ــرات ــار ف بســي
دستاوردهاي ماست و هرچه که نقش 
ـيـم    موثرتري در سياست ايران پيدا کن
اين ليست طوالني تر هـم مـيـشـود.         
ــدتــا از                  ايــنــجــا مــن فــقــط بــه چــن
مهمترينش اشاره ميکنم. همـانـطـور     
که باالتر هم اشـاره کـردم هـمـه ايـن              
دســتــاوردهــاي جــنــبــش کــارگــري و        
معلمان و زنـان و غـيـره، هـمـه ايـن                 
موقعيت برجسته چپ اجتمـاعـي در     
اوضاع ايران اگر تبديل نشود بـه يـک     
جنبش سياسـي مـتـحـزب کـه بـراي             
سرنگوني جمهوري اسالمـي و رژيـم       
بورژوازي و کسـب قـدرت سـيـاسـي              
ميجنگد، ميتـوانـد از دسـت بـرود.           
هيچ جنبش اجتماعي سـيـاسـي هـر         
چقدر قدرتمند باشد تا جنگ بـر سـر       
ـبـرد قـادر       قدرت و تشکيل دولت را ن
ـنـده اي          نخواهد بود بطور تعييـن کـن
وضع را عوض کند و جـنـگ بـر سـر         
ـقـه            اقتصاد را هم به نفع مـردم و طـب
کارگر به سرانجـام رسـانـد. ايـن کـار             

ـيـسـت     حزب ميخواهد و  حزب کمون
کارگري بايد حزب اين حرکـت شـود.     
حزب ما هر روز دارد تالش ميـکـنـد    

اما بنظـرم   و در اين راه گام بر ميدارد

ـلـي            ما هنوز آنجا نيستيم. بـايـد خـي
ـتـگـرتـر      سياسي تر و خاکي تر و دخال
ظاهر شويم. برخي مواقع مـا هـنـوز       
بيشتر در شمايل "موبدان سرخ معبد  
تاريخ" که منصور حـکـمـت بـدرسـت        
ــد مــيــکــرد ظــاهــر مــيــشــويــم.             نــق
خوشبختانه نقشه راه را ما در بـحـث       

داريم و رهبري  هاي "حزب و جامعه" 
کنونـي حـزب و مشـخـصـا حـمـيـد                 
تقوايي ليدر حـزب مـنـظـمـا در ايـن             
ـنـد. چـالـش و                   جهت تـالش مـيـکـن
مصاف بعدي که به اولي هم مـربـوط   
است خود سازمان و سـاخـتـار حـزب       
است که بنظر مـن هـم از تـعـلـق بـه               
گذشته رنج ميبرد. ميگويم بـه نـظـر         
من هم چون اخيرا حميد تقوايي بحث 

داشـت کـه      هاي دروني در اين رابطه   
امــيــدوارم بــزودي مــنــتــشــر شــود.           
ـيـن و                     واقعـيـت ايـن اسـت کـه فـعـال
کوشندگـان بسـيـار زيـادي در ايـران              
هستند که در جنبش هاي فوق الذکر 
ـتـوانـد ظـرف          فعالند. حزب ما بايد ب
ـيـم.       فعاليت اينها بشود. هنوز نيـسـت
نکته سوم که باز به همـيـن مـوضـوع       
برميگـردد ايـن اسـت کـه مـا بـايـد                  
بعنوان رهبر واقعي و عـمـلـي مـردم           
ـبـايـد از مـنـزه                  ايران ظاهر شـويـم. ن
طلبي هاي به ظاهر چپ امـا عـمـال        
ـتـي          راست و ارتجاعي چپ هـاي سـن
ـبـايـد هـيـچ عـرصـه و               بهراسيم. ما ن
ـيـسـتـهـا و            ميداني را براي ناسـيـونـال
ديــگــر جــريــانــات بــورژايــي خــالــي           
ـيـه            بگذاريم. هرکجا مـردم دارنـد عـل
جمـهـوري اسـالمـي و بـراي تـحـقـق                 
خواسته اي ميجنگـنـد مـا بـايـد در            
کنارشان باشيم و راه درست را نشـان      
دهيم. ما بايد به امـيـد مـردم ايـران            
براي سرنگوني جمهوري اسـالمـي و       
نــجــات جــامــعــه ايــران از تــهــديــد             
ـبـديـل        مخاطراتي که سر راه آنسـت ت
شويم. البته همانطور که گفتم ليسـت   
طوالني تر است اما در اين فرصت به 
ـقـط در آخـر             همين بسنده ميکنـم. ف
ميخواهم باز تاکيد کنم که اوضاع و   
احوال جهان و ايـران بـروشـنـي نشـان          
ميدهد که دوره ما فرا رسيـده اسـت.     
شرط موفقـيـت مـا قـطـعـا در گـرو                
تالش تک تک کساني است که دلشان 
براي آرمان هـاي انسـانـي و رهـايـي            
بخش مارکس و مـنـصـور حـکـمـت           
ميطپـد. مـن هـمـه ايـن انسـانـهـاي                  
شريف را به پيوستن به حزب دعـوت    

 ميکنم.
 ۲۰۱۶ نوامبر  ۲۳ 
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تيتر مـورد نـظـر مـن اپـوزيسـيـون و                
تعريف منافع ملي است به اين داليل 

 ساده:  
ـفـتـمـانـهـاي            ۱  ) "منافع ملي" از آن گ

ســيــاســي اســت کــه ظــاهــرا هــمــه               
محتوايـش روشـن اسـت، در رديـف             
مقدسات و تابوهاي سياسي اسـت و      
غير قابل نقد. حکومتها چـه در دوره       
قبل و چه االن با چماق "منافـع مـلـي       
در خطر است" اعـتـراضـات مـردم را           

 سرکوب کرده اند.   
) در صحنه سياسي ايران "مـنـافـع        ۲ 

 -ملي" به يک گفتمان ايـدئـولـوژيـک          
سياسي تبديل شده است که با رجـوع    
به آن بخشي از نيروهـاي اپـوزيسـيـون       
حتي مماشات با جمهـوري اسـالمـي      

 را توجيه ميکنند. 
) منافع ملي پوشش ظاهرا عـامـه    ۳ 

پسندي است براي ايـنـکـه از مـنـافـع           
ـلـف مـردم در           واقعي بخشهاي مـخـت
جامعه صحبـت نشـود. بـراي مـثـال             
ـه چـه            ميشود فهميد منافع کـارگـر ب
چيز واقعي رجوع مـيـکـنـد. مـنـافـع             
مردم تحت ستم ملي چـيـسـت؟ زنـان       
ـه                 ـق چه منافـعـي دارنـد؟ مـنـافـع طـب
سرمايه دار به چه چيـزي اشـاره دارد؟       
ـه چـه        اما معلوم نيست منافع ملي ب
چيزي رجوع ميکند. به کـدامـيـک از         
منافع باال اشـاره مـيـکـنـد. کـدام را              
مورد تاکيد قرار ميدهد. کدامـش را     

 زير پا ميگذارد. 
) در ايران به خاطر نقش ويرانـگـر و      ۴ 

مخرب حاکميت اسالمي، ايدئولوژي 
اسالمي مورد انزجـار بـخـش اعـظـم          
ـه گـذاري روي               مردم اسـت و سـرمـاي
نــاســيــونــالــيــســم روي بــورس اســت.          
تالش ميشود مردمي که ميخواهند 
از چاه ايدئولوژي اسالمي و حکومـت  
ـه                  ــالـ ــد بــه چ ــا بشــون اســالمــي ره

 ناسيوناليسم بيافتند. 
به خاطر اين چهار دليل است کـه    
من اين بـحـث را انـتـخـاب کـرده ام.               
يعني اين بحث کامال مـربـوط اسـت      
به اپوزيسيون و آسيبي که اپوزيسيـون  
ـه جـنـبـش              ناسيوناليست مـيـتـوانـد ب
واقعي مردم براي رهـايـي از نـکـبـت            

 اسالمي بزند.  
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خود جمهوري اسالمي بـا کـارت     

مــنــافــع مــلــي دارد مــنــظــمــا بــازي          
ميکند. سران حکومتي که منفعـتـي    
جز چـپـاول ثـروت مـردم مـحـروم را                 
ـه عـنـوان               نميشناسند مـدتـهـاسـت ب
مدافع سرسـخـت مـلـت و مـيـهـن و                
ســرزمــيــن و مــنــافــع مــلــي ظــاهــر            
ميشوند. رئيس جمهوري که همه اش  
باالي چاه چمکران منتظر ظهور امـام  
زمان بود يـکـبـاره لـوح کـورش را از              
لندن به ايران مي آورد، چفيه اسالمـي  
بر ميدارد و به پاسارگاد ميرود و ايـن  
چفيه را بر گردن سرباز هخامنـشـي و     
کاوه آهـنـگـر مـي انـدازد و عـکـس                  
ميگيرد و يکپارچه نـاسـيـونـالـيـسـت        

 ظاهر ميشود.
وقتي نشريه نشنال جئـوگـرافـيـک     
(National Geographic) 
به هر دليل سياسي درمقابل عـبـارت   
خليج فارس داخل پرانتز کلمه "عربي"  
مينويسد، رفسنجاني، احمدي نژاد و   
طيف وسيعي از ناسيـونـالـيـسـتـهـاي        
اپوزيسيون کنار هـم مـي ايسـتـنـد و            
درباره "خليج نيلگون فارس و نـگـيـن         

باهم رجـزمـيـخـوانـنـد کـه             ابوموسي"
گويا براي گرفتن ابومـوسـي "بـايـد از          
درياي خون رد شد"! اما همـيـنـهـايـي        
کـه حــکـومــت مـيــکــنـنــد، "بــرادران            
قاچاقچي" احمدي نژاد، همانوقت کـه     
ناسيوناليستها سمفوني خليج فـارس    
ـه             درست ميکردنـد، از طـريـق اسـکل
هاي قاچاق در خليج فـارس داشـتـنـد       
ـه جـيـب مـيـزدنـد.                  کرور کـرور پـول ب
ميخواهم بگويـم کـه تـحـت پـوشـش             
ظاهر هيجاني منافع ملـي و خـلـيـج         
ـلـيـاردر     فارس منافع واقعي اقليت مي

 حاکم در ايران را پيش ميبرند.  
در يک جمله بايد گفت که کفگيـر  
ايدئولوژي اسالمي به ته ديگ خـورده  
اسـت و حـاال اسـالمـيـون حـاکـم بــه                  
جنبش ناسيوناليستي مـتـوسـل شـده       

 اند.  
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از جنبش ملي اسالمي منظـورم  
ـه نـام                   آن خانـواده بـزرگـي اسـت کـه ب
اصالحات هميشه در خدمت ارتجـاع  
بوده اند. با دستـاوردهـاي فـرهـنـگـي          
غرب ضديت دارند و تـمـام مشـکـل           
سياسيشان در جامعه ايران انـحـصـار      
ـقـيـه        طلبي ولي فقيه است. اگر ولي ف
انحصار را کنار بگذارد و اينها را در     

ســفــره چــپــاول شــريــک کــنــد ديــگــر            
مشــکــلــي نــدارنــد. ايــنــهــا از دوران            
مشروطيت کنـار هـم بـوده انـد و در               
چنـد دهـه گـذشـتـه سـر هـر بـزنـگـاه                     
سياسي فورا حضور به هم رسانده اند. 
ـقـش فـعـال           در سرکار آمدن خمينـي ن
ـه        داشتند و در تداوم حکومتش هـم ب
ـقـش فـعـال دارنـد.             نام اصالح طلب ن
کافي است آخوندي عمامه اش را کـج  
بگذارد و در سازمان ملل از ديـالـوگ   
تمدنها صحبت تا اين جـمـاعـت زيـر         
عبايش جمع شوند. از ادبـايـي مـثـل         
جالل آل احـمـد تـا جـبـهـه مـلـي تـا                      
اکثريت و حزب توده و شيرين عبـادي  
و تعداد زياد ديگري را مـيـشـود نـام         

 برد که عضو اين خانواده هستند. 
جبهه ملي وقتي خميني به ايـران    
باز ميگشت بشارتنامه اي را منتشر 
ـه            ـه نـظـرم ب کرد که در آن بشارتنامه ب
خوبي محتواي سياسي، اخالقيات و   
ـقـي جـمـاعـت مـلـي اسـالمـي از                    ـل ت
زندگي سياسي را منعکس ميکـنـد.    
جبهه ملي در آن بشارتنامه، خميـنـي   
ـقـابـي                اين هيوالي اسـالمـي را بـا ال
شبيه نداي مبارک رهايي واسـتـقـالل،    
تجسم آرمانهاي يک "ملت" تاريخـي،    
خورشيدي که امانت شـرق در غـرب         
بود که يکباره از غرب طلوع ميکـنـد   

 مورد خطاب قرار داد.  
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ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني 
در اپوزيسيون چه برخوردي به "منافـع   
ملي" دارد؟ در پيش نـاسـيـونـالـيـسـم         
عظمت طلب ايراني "مـنـافـع مـلـي"           
آنقدر مقدس است که حتي نـيـروهـاي    
سرنگوني طلب از اين صف حاضـرنـد   
به نام آن در صف جمهـوري اسـالمـي      

 قرار بگيرند.
ـلـي روشـن در ايـن                دو مثـال خـي

 مورد:  
مثال اول، در جريان جنـگ ايـران     
و عــراق رضــا پــهــلــوي اعــالم کــرد             
ميخواهد در نقش خلبان در خـدمـت     
جمهوري اسالمي قرار گيرد. ميـدانـم    
خيليها ممکن است بـگـويـنـد خـوب        
ـلـي هـم            مملکت در خطر است و خـي
کار خوبي کرده است. در ادامه بـحـثـم     
ــوع                 روشــن خــواهــم کــرد کــه ايــن ن
حمايتها، اين نوع قرار گـرفـتـنـهـا در          

کنار جمهوري اسالمي به بهانه اينکه 
ممکن است حمله بشود فقط به تداوم 

 حکومت اسالمي کمک کرده است.
مثال دوم، در جريان جنجال حمله 

ـه ايـران داريـوش            هـمـايـون     آمريـکـا ب
مشروطه خواه عـلـنـا گـفـت کـه "در                
چــنــان صــورتــي در پشــت هــمــيــن             
حکومتي که به خون ما تشـنـه اسـت      

 خواهيم ايستاد."  
به اين معنا ناسيونالـيـسـم خـطـر        
بعدي اسـت. حـکـومـت اسـالمـي و                
بــخــشــهــايــي از اپــوزيســيــون تــالش         
ميکنند ايدئولـوژي اسـالمـي را کـه           
يک چسب ايدئولوژيک بـراي يـک دوره       
بــود و االن ديــگــر نــيــســت بــا يــک                
ايدئولوژي ديگر جايـگـزيـن کـنـنـد و           
بنياد طبقاتـي آن جـامـعـه را حـفـظ               
کنند. به نظرشان ناسيونالـيـسـم چـون        
در اپوزيسـيـون اسـت االن مـيـتـوانـد              
چسب ايدئولوژيک خـوبـي بـراي دوره          
بعد باشد و باالخره اگر اينـهـا رفـتـنـد        
بنيادهاي نظام سابق سرجايش بمـانـد   
و عـده ديـگـري بـيـايـنـد روي هـمـان                  

 بنيادها حکومت کنند.
ـه نـظـرم نـبـايـد پـتـانسـيـل                    اما ب
اعتراضي پيشرو، پتانسيل مـردمـي     
که برابري و آزادي در ايران ميخواهنـد  
را دسـت کــم گـرفــت. ديــروز هـم در                 
صحبتهاي کـوتـاهـي کـه در بـخـش               
ـفـتـم کـه يـک           سئواالت مطرح کردم گ
نسل بزرگ از کارگران در ايـران دارنـد     
بدون تعطيل براي معيشت و منـزلـت   
و کرامت انسانيشان مبارزه ميکنند. 
هـمــيــن ديــروز کــارگــران در مــقــابــل           
مجلس جمع شده بودنـد و ديـديـم در          
ـه از                 آنجا چه اتفـاقـي افـتـاد و چـگـون
حـــرمـــت خـــودشـــان در مـــقـــابـــل            
ميلياردهـاي اسـالمـي حـاکـم دفـاع             
ميکنند. هر روز در ايران اعـتـصـاب       
ـه در صـف           جريان دارد و خوشبـخـتـان
کــارگــرانــي کــه اعــتــراض و مــبــارزه          
ميکنند ويروس ناسيوناليسـم جـايـي      
پيدا نکرده است. نسل جوان پيشـرو و     
ـه دسـتـاوردهـاي                  آگاه و عـالقـمـنـد ب
پيشرفته فرهنگي غرب دارد جـنـگـي    
همه روزه با حـکـومـت اسـالمـي، بـا           
شريعت اسالمي، با سنتـهـاي عـقـب       
مـانــده پــيــش مــيـبــرد بــراي ايــنــکــه            
ميخواهد از لحاظ فرهنگـي خـالص     
شود؛ زنـان در حـال جـنـگ و گـريـز                   
شبانه روزي با خشنترين شبکـه هـاي     

پــلــيــس اخــالقــي هســتــنــد و واقــعــا          
حکومت اسالمي را به وضعيت بـدي  
ـه                انداخته اند؛ جـنـبـشـي بـزرگ عـلـي
اعدام در جريان اسـت؛ درجـامـعـه اي         
که حکومت  اسالمي حاکـم اسـت و       
سعي کرده همه را به همديگـر بـدبـيـن       
کند و جامعـه را از لـحـاظ اخـالقـي              
قرنها به عقب بکشد، انسـانـي تـريـن         
جنبـشـهـا در دفـاع از کـودکـان، در                 
حمايت از حـيـوانـات و بـراي نـجـات             
مــحــيــط زيســت در جــريــان اســت.           
شرايط و زمينه و فضا جـلـوتـر از آن          
ــات                  ــانـ ــريـ ــت کـــه جـ ــزي اسـ ــيـ چـ
ناسيوناليست در اپوزيسيون بتـوانـنـد    

 جامعه را به عقب برگردانند.
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فراموش نـکـنـيـم کـه درمـقـابـل             
ــيــســم عــظــمــت طــلــب،            نــاســيــونــال
ناسيوناليسم ديگري فعال است به نـام  
ناسيوناليسم قومپرسـت. ادعـايشـان       
متفاوت است. اينکه به قول خودشـان   
در مقابل ناسيوناليسم عظمت طـلـب   
و فارس هستند. تمام تالش اينها اين  
اســت کــه از آب گــل آلــود مــاهــي                
بگيرند، تا ميتوانند مردم را به ترک و   
ـقـسـيـم        فارس و بلوچ و عرب و غيره ت
کنند، در ميان مردم نفرت و کيـنـه و     
خشونت شکل دهند براي اينکه دکان 
ـقـط زمـانـي                 سياسـي خـودشـان را ف
ميتوانند راه بياندازند کـه بـيـن مـردم         
نفرت و کينه و خشونت بوجود بيايـد،   
زماني که مردم به خودشان به عـنـوان   
انسان و شهروند با حقـوق بـرابـر نـگـه           
نکنند، خودشان را برتر از بـاصـطـالح    
قوم بغل دستي بدانند. فقط در چنيـن   
شرايطي ناسيوناليستهاي قوم پـرسـت   
ميتوانند دکان دونبـش بـاز کـنـنـد و            
بـخــشــي از ايــران را جــدا کــنــنـد تــا               
ـه داران بـومــي و مــحـلــي و                سـرمــاي
خودي، "هم ميهن" و "ملت" خودي را     
چپاول کنند. اين بخش ناسيونالـيـسـم     
که در تقابل با ناسيونـالـيـسـم ايـرانـي         
ـقـطـه نـظـر عـقـب کشـيـدن                   است از ن

 ۸ صفحه  
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بعد از برگسيت و انتخاب ترامپ همه چيز مـمـکـن      "
 است. دنيا در برابر چشمان ما فروميريزد."

 جرارد آراد، سفير فرانسه در آمريکا
 

دنياي سرمايه داران در حال فروپـاشـي اسـت. وقـتـي           
در کشور "رهبر جهان آزاد" يک فاشيست تمام عـيـار  بـا            
حمله به رژيم و سيـسـتـم مـوجـود بـه ريـاسـت جـمـهـوري                    
ميرسد، چيز زيادي از "جهان آزاد" بجا نمانده است. هـمـه      
نگران اند. آيا بعد از ترامپ نوبت لوپن در فرانسـه اسـت؟      
يا حزب آلترناتيو در آلمان؟ يا يوکيپ در بريتانيـا؟ حـزب     
آزادي در هلند؟ و يا ديگر احزاب فاشيستي که  پـيـروزي       

 ترامپ را مقدمه پيروزي خود مي بينند؟   
انــتــخــاب تــرامــپ شــانــس بــقــدرت رســيــدن احــزاب            
راسيست و راست افراطي در کشورهاي غربي را افـزايـش     
داده است. چنين به نظر ميرسد در آمريکاي شمالي و در      
اروپا راسيسم و خارجي هراسي و گفـتـمـان و ايـدئـولـوژي           
نژاد پرستانه در حـال عـروج اسـت. درآمـريـکـا بـعـد از                        
انتخاب ترامپ حمله به "خـارجـي هـا" در مـدارس و در                 
مکانهاي عمومي شدت گـرفـتـه اسـت. شـنـبـه گـذشـتـه                    
فاشيستهاي طرفدار ترامپ در تجمعي در واشـنـگـتـن بـا        
سالم هيتلري "هايل ترامـپ" پـيـروزي انـتـخـابـاتـي او را                   
جشن گرفتند. اين رويدادها باعث شده است تا بـرخـي از        
مفسرين و صـاحـبـنـظـران انـتـخـاب تـرامـپ را نـتـيـجـه                          
پيشروي و پيروزي جنبش فاشيستي که در آمـريـکـا خـود       

رايـت) يـا "نـاسـيـونـالـيـسـم                   -را "راست آلترناتيو" (آلـت    
سفيد" مينامد ارزيابي کنند. اما نه انتخاب ترامپ و نـه      
سربلند کردن چهره ها و نيروهاي فاشيستي در اروپا ثـمـره   
نفوذ اجتماعي راسيسم و فاشيسم و استقبـال اجـتـمـاعـي        
مردم اين کشورها از اين گـرايشـات نـيـسـت. تـرامـپ و                 
امثـال او در اروپـا اسـاسـا حـاصـل بـحـران حـکـومـتـي                           
بورژوازي غرب هستند. توده مردم از وضـعـيـت مـوجـود         
به تنگ آمده اند و هر کس به سيستم موجود حملـه کـنـد      
نــفــوذ تــوده اي کســب مــيــکــنــد. بــقــول هــفــتــه نــامــه                      
اکونوميست با انتخاب ترامپ "آمـريـکـا نـه بـه تـغـيـيـر                   

 احزاب حکومتي بلکه به تغيير رژيم راي داد".  
اساس راسيسم و خارجي سـتـيـزي اي کـه تـرامـپ و               
امثال او در اروپا نمايندگي ميکنند مقصر قلمداد کـردن    
"خارجي ها" بعنوان ريشه و علت مصائب و مشـکـالتـي          
است که حاصل مستقيم سرمايـه داري بـحـرانـزده اسـت.            
"خارجي ها"، هم بعنوان کارگران خـارجـي و هـم بـعـنـوان             
سرمايه داران خارجي، مسئول همه مسائل و مشـکـالت     
قلمداد ميشوند. برگسيت بـر هـمـيـن مـبـنـا راي آورد و                   
ترامپ هم با همين نوع تبليغات انتخاب شد. البـتـه ايـن       

تحول ويژه امروز نيست. هميشه راسيـسـتـهـا در شـرايـط            
بحران سرمايه و با همين نوع تبليـغـات عـوامـگـريـانـه و            
عوامفريبانه بقدرت رسيده اند. بقدرت رسيدن هيتـلـر هـم        
بخاطر رشد خارجي ستيزي و آنتي سميـتـيـسـم در مـيـان           
مردم آلمان نبود بلکه  ثمره بحران اقتصـادي دهـه سـي و          
وعده بازسازي اقتصادي و احـيـاي عـظـمـت آلـمـان بـود.               
ترامپ هم از احياي عظمت آمريکا دم ميزند اما شـرايـط   
امروز کامال از شرايط اوجگيري فـاشـيـسـم در سـالـهـاي            
سي متفاوت است. هيتلر توانست با جنگ افـروزي و بـه        
قيمت به ويراني کشاندن نـيـمـي از اروپـا بـه وعـده هـاي                  
اقتصاديش عمل کند اما امروز ناسيوناليسم اقـتـصـادي      
کاربردي ندارد. براي سرمايه جـهـانـي شـده بـازگشـت بـه               
بازار داخلي خود، سـرمـايـه خـودي و کـارگـري خـودي و                  
بازار کار و کاالي خودي، نه مطلوب است و نـه مـمـکـن.         
در عصر بانـک جـهـانـي و صـنـدوق بـيـن الـمـلـلـي پـول،                           
گلوباليزاسيون و سرمايه هاي چند مليتي، و تقسـيـم کـار      
جهاني بين بخشهاي مختلف سرمايه، پروتکـشـنـيـسـم و        

که دکترين اقتصادي فـاشـيـسـم      -ناسيوناليسم اقتصادي 
توهم پوچي بيش نيست. برگسيـت بـيـش از هـمـه             -است

طرفدارانش را حيران و سردرگم کرد. در آمريکـا نـيـز هـم          
اکنون بسياري از رسانه ها و کارشـنـاسـان اقـتـصـادي در           
مورد ايده هاي پروتکشنيستي ترامپ مثل مخـالـفـت بـا       
نفتا  و لغو پيمان ترانس پاسيـفـيـک هشـدار مـيـدهـنـد و               
اظهار اميدواري ميکنند که ترامپ رئيس جمهـور "واقـع      
بين" بشود و شعارهاي کمپين انـتـخـابـاتـي اش را کـنـار               
بگذارد. هفته نامه اکونوميست بـه نـقـل از انسـتـيـتـوي                 
اقتصاد بين المللي  پـتـرسـون، يـک اتـاق فـکـر مـعـتـبـر                      
بورژوازي جهاني، پيش بيني ميکند که  نقض تـعـهـادات    
تجاري و اقتصادي دولت آمريکا به رکود و از بيـن رفـتـن      
نزديک به پنج ميليون شغل در آن کشـور مـنـجـر خـواهـد             
شد. هم از نظر اجتماعي و هم حتي از نظر منافـع طـبـقـه        
سرمايه دار خروج آمـريـکـا از مـعـاهـدات اقـتـصـادي و                    
تجاري اش پيامدهائي بسيار شديد تر و مصيـبـت بـارتـر       
از خـروج بـريـتـانـيـا از اتـحـاديـه اروپـا خـواهـد داشـت.                            
انستيتوي پترسون هشدار ميدهد که "سياستهاي تـجـاري    

 آقاي ترامپ به نحو وحشتناکي مخرب خواهند بود".  
مهاجرستيزي و بستن مرزها بروي کارگـران خـارجـي      
نيز  نتيجه اي بجز تشديد بـحـران در بـخـش خـدمـات و                 
بخش کشاورزي که بخصـوص در کـالـيـفـرنـيـا و ايـاالت                 
غربي و جنوبي آمريکا بر کار ارزان کـارگـران مـکـزيـکـي         
مــتــکــي هســتــنــد، نــخــواهــد داشــت. يــعــبــارت ديــگــر               
تــرامــپــيــســم، بــر خــالف تــاچــريســم و ريــگــانــيــســم و                    

بـــه گـــزارش يـــک مـــوســـســـه            
تحقيقاتي انگليسي ايران در مـيـان       

کشـور جـهـان ار نـقـطـه نـظـر                  ۱۴۹ 
"سطح رفاه اجـتـمـاعـي"  بـه مـقـام                  

ام نـائـل شـده اسـت. در سـال                ۱۱۸ 
ام را داشـت   ۱۰۶ گذشته ايران مقام 

يعني از نظر رفاه اجتماعي در سـال      
 پله سقوط کرده است. ۱۲ گذشته 

اين شاخص حقيقتي را در مورد 
رشـد فــقـر در جــامـعـه ايـران بـيــان                 
ميکند اما ذکر نام  کشورها در اين 
نوع آمارگيريـهـا  و رده بـنـدي هـا                
گمراه کننده اسـت. حـتـي اصـطـالح           
جامعه و رفاه اجتماعي حقـيـقـت را      
بيان نميکند. جـامـعـه يـکـدسـت و              
برابر نـيـسـت. از رفـاه چـه کسـانـي                 
صحبت ميکنـيـم؟ اگـر درجـه رفـاه            
آيت اهللا هاي ميلـيـاردر و اعـوان و          
انصارشان، سرداران بسيج و سپـاه و    
مقدمـات "عـالـيـرتـبـه" لشـگـري و                 
کشوري و امام جمعه هـا و مـديـران        
"ســطــح بــاال" ي دولــتــي کــه اقــالم              
دزديها و حقوقهاي نجومي شان سـر  
بفلک ميزند را مالک بگيريم "ايـران"     
در رده اول کشورهاي مرفه دنيا قرار 
خواهد گرفت. اما بر اسـاس سـطـح         
مــعــيــشــت و زنــدگــي کــارگــران و             
معلمان و حقوق بگيران جزء و  تـوده  
نود و نه درصدي مردم، نام ايـران را      
بايد در ته ليست کشـورهـاي مـرفـه         

 ثبت کرد. 
رفاه در هـمـه جـوامـع سـرمـايـه            
داري از جــملــه در ســرمــايــه داري             
اسالمي حاکم بر ايران امري کـامـال     

نسبي و طبقاتي است. دنيا از نقطـه   
نظر فقر و ثروت به طبقات تـقـسـيـم       
شده است و نه به کشورها. سـرمـايـه     
داران فقيرترين کشورها از کـارگـران     
ثروتمند ترين کشورها مرفه ترند. و    
مهمتر اينکه کوه ثروت و دره فقر در 
همه کشورها و بويژه در ايران کامـال  
به يکديگر وابستـه  و دو روي يـک             
سکه اند. ثروت نـجـومـي آيـت اهللا            
هاي مفتخور ثمره استثمار و غـارت  
دســتــرنــج کــارگــران و تــوده مــردم             
زحمتکشي است که به زير خط فـقـر     

 رانده شده اند. 
بالزاک ميگويد "پشت هر ثروتي  
جنايتي نهفته است". در جـمـهـوري          
اسالمي سرمايه چيزي آشـکـارتـر و        
علني تر از ايـن "جـنـايـت نـهـفـتـه"                
نيست. دزديها و حقوقهاي نجـومـي    
که هر روز اقـالم تـازه آن رونـمـائـي              
ميشود حاصل غارت دسترنج تـوده    
مــردمــي اســت کــه بــه زنــدگــي بــا             
دستمزدهاي کمتر از يک چهارم خـط  
فقر محکوم شده انـد. ايـن را هـمـه              
ميبينند و ميدانند. حقيقت آشـکـار    
ديگر در جمهوري اسالمي سـرمـايـه    
تسليم نشدن توده کارگر و مـعـلـم و        
مـردم زحـمـتــکـش بـه ايـن شـرايــط                
فالکتبـار و مـقـاومـت و اعـتـراض               
مدام آنـهـا در دفـاع از مـنـزلـت و                   
معيشت خود است. از نـظـر سـطـح            
اعتراض و مبارزه و بچالش کشيـدن  
وضعيت موجود نام ايران را بايد در   
صدر ليست کشورهـاي دنـيـا ثـبـت          

 کرد.  
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رهايي زن و جنبـش آزاديـخـواهـي و         
 انسانيت است.

در عين حال نقطه اميد بخش و نويـد  
ـيـشـتـر                دهنده، جلو آمـدن هـر روز ب
جنبشي است  که نظم موجـود را بـه       
چالش کشيده و بـه کـل مصـائـب و             
توحش سرمايه داري اعتـراض دارد.    
جنبشي که يک سر آن در ايران و سـر      
ديگرش در گوشه گوشه جهان اسـت.  
جنبشي کـه مشـخـصـا در مـقـابـل                
ـيـن ارتـجـاعـي            اسالم سياسي و قـوان
اسالمي و دست اندازي هاي هر نـوع    
مذهبي قد علم کرده است. در مصـر   
و تونس نقش اين جنبش را در بـرابـر     

 جريانات ارتجاعي اسالمي ديديم. 
حضور قدرتمند آنرا همين روزهـا در      
ـفـره      ترکيه در صف اعتراض هزاران ن
زنان و فعاالن اجتـمـاعـي در تـرکـيـه           
عليه اصالحيه جديد قانون تجاوز بـه    

ها و عليه حـزب اسـالگـراي       دختربچه
عدالت و تـوسـعـه دولـت ارتـجـاعـي            
اردوغــان، بــا شــعــار "مــن ســاکــت             

مانم"، "تجاوز جنسي نمي تـوانـد      نمي
قانوني شـود"، "ايـن اليـحـه را فـورا                

 برچينيد."، ديديم.
و يک کانون داغ آن ايـران اسـت کـه             

ـبـش حـجـاب             نمود بارزش را در جـن
برگيران و در عـرصـه هـاي هـر روزه             
نبردش عليه تفکيک جنسيـتـي و بـه        
چالش کشيـدن حـکـومـت آپـارتـايـد            
جنسي مي بيينيم که قدرتمنـد جـلـو      

 ميرود.
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خشونت عليه زنان در ايـران، تـحـت          
پوشش قوانين اسالمي جـاري و هـر       

سال حـاکـمـيـت      ٣٨ روزه است و طي 
رژيم آپارتايد جنسي اشکال خشـن و      

 فاجعه باري بخود گرفته است. 
ـتـي        ـي حجاب اجباري و تفکيک جسـن
دو رکن پايه اي حکومت اسـالمـي و     
خشونت عليه زنان در ايران اسـت. از     

سـال گـذشـتـه زنـان             ٣٨ جمله طـي      
ـبـعـيـت از                  ـيـل عـدم ت بسياري بـه دل
قوانين حجاب اجباري که از پوشاندن 

ـبـاس را در بـر                   موي سر تـا رنـگ ل
ميگرفته، مورد انواع خشـونـت هـا،      
برخوردهاي خـيـايـانـي، بـازداشـت و           
زندان، احکام شالق و زندان و جريـمـه   
هاي نقدي قرار گرفته انـد. در عـيـن           
ـيـن ارتـجـاعـي                  حال حـجـاب و قـوان
اسالمي اهرمي براي مـحـروم کـردن        
زنان از بسياري از حقوق اجتـمـاعـي،    
سياسي، فرهنگي و اقتصادي اسـت.  
ـبـرد            و همه اينها عرصه هـاي دائـم ن
زنان با حکومت اسالمي و موضـوع  
ــارزاتــي جــاري در            کــارزارهــاي مــب

 جامعه است. 
زير پوشش حمايتي قوانين ارتجاعي 
ـبـانـي حـکـومـت از            اسالمي و پشتي
عقب مانده ترين سنتهاي ارتـجـاعـي    
ــلــيــه زنــان در             ضــد زن، خشــونــت ع
خانواده، در محيـط هـاي کـار و در            
ــدگــي              ــف زن عــرصــه هــاي مــخــتــل
اجتماعي بيداد ميکند و تبـعـات آن     
زندگي بسياري از زنان در اين جامعه 
را به تباهي کشانده است. و اين ستـم   
و فاجعه از همان سنين کودکي دختر 

 بچه ها آغاز ميشود.  
ـيـه    از جمله يک نمود بارز خشونت عل
زنان در خانه است. سنت هاي کـهـنـه     
مردساالرانه و حمايت رسمي قوانيـن  
از ايـن سـنـت هـا، بـه هـم پـاشـيـدن                    
خانواده ها بخاطر فقر خانواده و نبـود  
هيچگونه پوشش تامين اجـتـمـاعـي       
ـيـاد و            براي زنان و کل جـامـعـه، اعـت
قرباني شدن زنـان بسـيـاري بـخـاطـر             
ــودن              ــاد هــمــســرانشــان و نــب اعــتــي
هيچگونه پوشش حمايتي اي از آنان، 
ابعاد خشونت در خـانـواده هـا و در              
سطح اجتماعي را شدت داده اسـت.      
ايــن شــرايــط بــاعــث افــزايــش آمــار          

 ٩ دختران فراري و کاهش سن آن بـه        
سال شده است. اين شـرايـط مـوجـب        
باال رفتن آمار تن فروشي  و کـاهـش     
سـن آن در ابـعــادي بـاورنــکـردنـي و                
تکاندهنده اي شـده اسـت. از سـوي               
ديگر دختران فراري، زنان تـن فـروش     
ـنـا    که خود قربانيان اين سيستم اند، ب
بــر قــوانــيــن اســالمــي مــجــرم و در             
معرض خطرناکترين خشونت ها قرار 
ـنـي چـون             ـي دارند. بعالوه اينکـه قـوان

صيغه، شکل اسالمي تن فروشـي را    
رسميت داده و بازارش داغ است و در 
اين صنـعـت فـروش سـکـس، طـبـق              
قانون اسالمي حتي دختر بچـه هـاي     

 کم سال نيز در ليست قرار دارند. 
از سوي ديگر قوانين جاري اسـالمـي   
نظير قوانين اسالمي ناظر بر خانواده 
و مناسبات اجتمـاعـي خشـونـت در         
ـنـه        خانواده و در کل جامعه را نـهـادي
کرده و بر محروميت هاي اجتمـاعـي   
زنان افزوده است. يک  نمونه اخـيـرش    

ـيـه زنـان بـا          ١٦  فرمان خامنه اي عل
تاکيد بر "فرزند آوري" و "خـانـه داري"       
زنان است. کـه هـدف آن تـمـامـا در               
جهت خانه نشين کردن زنان و پرورش 

 لشگر اسالمش است. 
ـفـکـيـک      و باالخره نمودهاي ديگر از ت
جنسيـتـي بـه عـنـوان مـظـاهـري از                 
خشونت عليه زنان، در مدارس و در     
کل سيستم آموزشي و اجباري بـودن    
حـــجـــاب بـــراي کـــودکـــان دانـــش            

 آموزاست.
اما جامعه هـمـواره در مـقـابـل ايـن             
دسـت انــدازي هــا ايســتـاده اسـت و              
جدالي سخت ميان حکومت و مـردم  
در جــريــان اســت. از جــملــه بــارهــا              
حکومت از عدم همکاري خانواده ها 
و معلمان با اجرايي شـدن طـرحـهـاي       
ارتجـاعـي اسـالمـي کـردن مـدارس             
شکوه  و شـکـايـت کـرده اسـت. در                 
ـيـز ايـن جـدال هـمـواره              دانشگاهها ن
جريان داشته و يـک مـوضـوع مـهـم              
اعتراضـات دانشـجـويـي، اعـتـراض           

 عليه تفکيک جنسيتي بوده است.
مثال قـابـل تـوجـه ديـگـر سـيـاسـت                  
ـبـال                فاشيستـي رژيـم اسـالمـي در ق
کارگران افغانستاني و مهـاجـر اسـت      
که بعد ديگري از فـاجـعـه خشـونـت            
عليه زنـان در ايـران را بـه نـمـايـش                    
مــيــگــذارد. از جــملــه مــحــرومــيــت         
کســانــي کــه هــمــســر غــيــر ايــرانــي           
ميگيرند، از حق شهروندي و مشکل 
تهيه شناسنامه براي فـرزنـدانشـان و        
باال رفتن آمار رابطـه هـاي خـارج از          
ازدواج، زندگي بسياري از اين زنان را 
به مخاطره انداخته و بعضـا جـنـايـي       

 کرده است. 

خالصه کالم اينکه  شکـنـجـه و آزار        
زنان توسط همسران و خشونت هـاي    
ـتـل هـاي             خانگي، افزايش مـيـزان ق
ـنـه               نامـوسـي، ازدواج کـودکـان، خـت
زنان، افزايش آمار تـجـاوز بـه زنـان،           
فرار دختران به جان آمده از فشارهاي 
ـتـادن بـه دام               خانوادگي از خـانـه و اف
باندهاي بردگي جنسي، عاصي شدن 
زنان از خشونـت هـاي خـانـوادگـي و            
کشيده شدن به تن فـروشـي، تشـديـد         
فقر اقتصادي و تبديل تنفروشـي  بـه       
ـيـن                راهي براي امـرار مـعـاش و پـاي
آمدن سن تن فروشـي و سـردر آوردن         
زنان تن فروش از بـانـدهـاي جـنـايـي           
ـنـهـا        قاچاق جنس، و در کنار همـه اي
ـيـاد در            افزايش کارتن خوابـي و اعـت
ـبـعـات           ميان زنان و ... همه و همـه ت
فاجعه بار خشونت عليه زنان در ايران 
است. و به عنوان يک مـثـال صـيـغـه           
اسالمـي، بـه تـن فـروشـي در ايـران                 
قانونيت داده و حتي سن آنرا به سنين 
 پايين و به دختر بچه ها رسانده است.
در برابر کل اين توحش و بربريت، يک 
عرصه مهم نبرد زنان و اساسا مـردم    
ايران، نبرد عليه آپارتايـد جـنـسـي و         
قوانين ارتجاعي اسالمي و ضـد زن      
ـنـجـاسـت کـه                     است. نـکـتـه مـهـم اي
جنبش رهايي زن در ايران، در سنگـر  
هاي بسياري حکـومـت اسـالمـي را         
عقب زده است و مهمترينش حجـاب  
ـيـکـه حـتـي در خـود                     است. تـا جـاي
ـنـسـت کـه                حکومت بحث بـر سـر اي
اجباري بودن حجاب به نفع حاکميـت  

 اسالمي نيست.  

و اين نبرد هر روز گامـي فـراتـر      
گذاشته و جبهه هاي وسيعتري پـيـدا   
کرده است. از جملـه دامـنـه اش بـه            
عرصه هايي چون ورزش، هنر، مـد،  
موزيک و ... کشيده شده است. يـک        
مورد اخيرش گذاشتن شرط حجـاب  
براي برگزاري فستيوال بين الـمـلـلـي       
شطرنج زنان در ايران اسـت. کـه هـم         
اکنون کارزاري عليه آن به راه افـتـاده   
است. پتيشن اعتراضي آتنا دائـمـي    

کـارزار و     است، نمونه اي از ايـن             
صــداي اعــتــراض زنــان در ايــران          
است.  نمونه ديگر جنبشي اسـت     
که بر سر حق دوچرخه سواري زنان 
به راه افتاد، که اساس آن جنبشي 
عليه تفکيک جنسيتي حـکـومـت      
اسالمي اسـت. کـارزاري کـه هـم            

 اکنون در جريان است. 
نمونه ديـگـر آن جـنـبـش حـق             
زنان براي ورود به استاديـوم هـاي     
ورزشي است که کـارزار در دفـاع       
از آن انعکاسي جهاني پيـدا کـرده     
است. بعالوه اينکه مـوضـوعـاتـي      
چون حق زنان براي خواندن آواز و     
مد لباس بودن و غـيـره، هـمـگـي          

 جبهه هاي مختلف اين نبردند. 
همه و همه اينها حکـايـت از      

وجود يک جنبش قدرتمنـد عـلـيـه       
آپارتايد جنـسـي حـاکـم در ايـران            
است که جنبشي سياسي اسـت و      
کل حکومت و قوانين ارتـجـاعـي      
 اسالمي اش را به چالش ميکشد. 

 ۱ از صفحه  
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در سمينار آينده ايران در کـانـادا     
ـبـال سـخـنـرانــي                آقـاي الجـوردي بـدن
مـحــســن ابــراهــيــمــي، عضــو دفــتــر         
ـيـسـت کـارگـري           سياسي حزب کـمـون
ايران، نکاتي مطرح کردند که کلمه به 

 کلمه اينجا نقل ميکنم:  
يکپارچگي جامعه ايران، اگر دقـت    «

کنيم مهـمـتـريـن مسـالـه، بـه شـرط               
ـنـجـا              برابري کامل. بـحـث اصـلـي اي
است که جامعه برابري بـوجـود آوريـم      
که طرف نخواهد برود. من اگر اسمـم   
بلوچ اسـت، اگـر اسـمـم کـرد اسـت،                 
عرب ايراني است و اينهمه بـدبـخـتـي     
ميکشم اين حـقـي اسـت کـه وجـود              
دارد، طبيعي است که من يک طـرف  
ديگر ميروم که برايم بـهـتـر بـاشـد و            
زنــدگــي داشــتــه بــاشــم. آن بــرابــري              

  .»مهمترين مساله ممکن است
 

بســيــار خــوب آقــاي الجــوردي.        
منهم از اين اظهار نظر شما، که بنظر 
ميرسد روي آن واقعا فکر کـرده ايـد،     
استقبال ميکنم. پس جدايي از نـظـر       
ـلـکـه        شما نه تنها الزاما کفر نيسـت ب
در شرايطي مجاز هم هست. يـعـنـي       
اگـر بــرابــري وجــود نــداشــتــه بــاشــد،           
منظور شما قاعدتا برابري در حـقـوق   
شـهـرونـدي اسـت، طـرف، حـق دارد               
برود. بنابراين تماميت ارضي از نظـر   
ـيـسـت و                  شما هـم اصـل مـقـدسـي ن
جدايي جرم نيست. قـاعـدتـا بـا ايـن             
موضع اگر في الـمـثـل امـروز مـردم          
کردسـتـان بـخـواهـنـد جـدا شـونـد و                  
جــمـــهـــوري اســـالمــي شـــروع بـــه            
لشگرکشي و سرکوب آنها کند، شما 
نه مردم بلکه جمـهـوري اسـالمـي را         
محکوم خواهيـد کـرد و حـق مـردم             
کــردســتــان رابــه رســمــيــت خــواهــيــد        

 شناخت. 
نکته ديگري هم شما در تکمـيـل   

 نکته اول اشاره کرديد: 
منهم اعتقاد دارم اگر ايران تـجـزيـه      «

ـيـسـم افـراطـي             بشود براثر نـاسـيـونـال
هرچند اين تـوضـيـح    .»تجزيه ميشود

ـتـي در        ـب دقيقي نيست ولي نکته مـث
اين جمله است. شما علت جدايـي را     
ـيـد، حـال نـوع                 ـيـسـم مـيـدان ناسيونال
ـنـابـرايـن کسـي کـه                    افراطـي آن. و ب

ـيـز          ـبـه ت خواهان جدايي نيست بايد ل
حمله را متوجه ناسيوناليسم افراطـي  
که از نظر شما عـلـت جـدايـي اسـت            
بکند. و من اضافه ميکنم کـه هـمـه       
ـيـسـم حـاکـم،                   نحلـه هـاي نـاسـيـونـال
منظور ناسيوناليسمي که در کشـور      
دست بـاال دارد و يـا در حـکـومـت                
ـيـش    است، موقعي که بحث جدايي پ
ميايد افراطي مـيـشـود و بـا اتـهـام               
تجزيه طلبي دسـت بـه لشـگـرکشـي            

 ميزند. 
خارج از صحبت شما الزم اسـت    

 چند نکته را اينجا توضيح بدهم: 
 
ما در حزب کمونيست کـارگـري      -۱ 

ايران معتقديم که گرچه ستم ملي بـر    
بخشهاي مختلفـي از جـامـعـه وارد           

بدليل سابقـه طـوالنـي      «ميشود ولي 
ستـم مـلـي بـر مـردم کـرد در هـمـه                     
ـيـن     کشورهاي منطقه و سرکوب خـون
خواست هاي حق طلبانه در کردستان 
ايــران در رژيــم هــاي ســلــطــنــتــي و              
اسالمي، اين سـتـم بـه يـک مسـالـه               
ـيـسـت          تبديل شده است. حزب کـمـون
کارگري بعنوان يک اصل، حق جدايي 
ـقـل از       از ايران و تشکيل دولت مسـت
ـتـخـاب آزاد و                   طريـق يـک پـروسـه ان
عمومي را براي مردم کـردسـتـان بـه         
رسميت ميشناسد و هـر نـوع اقـدام            
قهرآميز و نظامي براي جلوگـيـري از     
اين انتخاب آزادانه را قويـا مـحـکـوم       
ـيـسـت کـارگـري           ميکند. حزب کمـون
خواهان حل فـوري مسـالـه کـرد در             
ايران از طريق بـرگـزاري يـک رفـرانـدم          
آزاد در مناطق کردنشين غرب ايران، 
زير نظارت مراجع رسمي بين المللـي  
اسـت. ايـن رفـرانـدم بـايـد بـا خــروج                   
نيروهاي نـظـامـي دولـت مـرکـزي و             
تضمين يک دوره فعاليت آزادانه کليـه  
احــزاب ســيــاســي در کــردســتــان بــه           
منظور آشـنـا کـردن تـوده مـردم بـا                  
بـرنـامـه و سـيـاسـت و نـظـرشـان در                    
رفراندم، انجام شود. حزب کمونيست  
کــارگــري در هــر مــقــطــع تــنــهــا در             
صورتي بـه جـدايـي کـردسـتـان راي                
موافق ميدهد که قويا محتمل باشد 
چنين مسيري کارگران و زحمتکشان 
در کــردســتــان را از حــقــوق مــدنــي             

ـتـصـادي و               پيشروتر و مـوقـعـيـت اق
مناسبات اجتماعي برابرتـر و ايـمـن        

  .»تري برخوردار خواهد ساخت

ـيـسـت کـارگـري يـک            -۲  حزب کمون
عامل مهم پيوند ميان بـخـش هـاي        
مختلف مردم و يک عامل مهم عليه 
جدايي است چون حقـوق بـرابـر هـمـه          
شــهــرونــدان مســتــقــل از مــلــيــت و           
تابعيت، جنـسـيـت و مـذهـب را بـه               
رسميت ميشناسيم و مـخـالـف هـر           
نوع تبعيض اقتصادي و سـيـاسـي و        
اجتماعي هستيم. از جمله آموزش و  
صحبت به زبان مادري را حق مسـلـم   
 همه مردم در سراسر کشور ميدانيم. 

ـيـسـت کـارگـري بـا                -۳  حزب کـمـون
فدراليـسـم و خـودمـخـتـاري شـديـدا               
ـيـسـمـي کـه از               مخالف است. فـدرال
جانب فدراليست ها براي ايران نسخه 
ـقـسـيـم             ـيـادش بـر ت پيچي ميشود بن
جامعه بر مبناي هويت هاي قـومـي     
و ملي و رسميت دادن به جدايي ملي 
ـتـوانـد در ايـران               و قومي است و مـي
خون بپا کند. خودمختاري نيـز بـراي      
هميشه استخوان را الي زخـم بـاقـي          
ميگذارد. سياست حزب مـا در ايـن        
زمينه به تفصيل توضيح داده شـده و    
اينجا وارد بحث مفصل تر نميـشـوم.   
اضافه ميکنـم کـه مـردم کـردسـتـان             
پيوندهاي عميقي با ساير مردم ايـران  
دارند و عليرغم ستم طوالني ملي بـر  

 »فارسـهـا و تـرکـهـا و ...                «آنها، با 

مشــکــلــي نــدارنــد. مشــکــل آنــهــا            
حکومت هاي سرکوبگر است. مـردم   
کــردســتــان مــبــارزات حــق طــلــبــانــه        
کارگران، زنان و جـوانـان و غـيـره در           
سراسر کشور را بـخـشـي از مـبـارزه            
ـنـطـور کـه سـايـر              خود ميدانند هـمـي
مــردم ايــران مــبــارزه جــانــانــه مــردم          
کردستان عليه جمهوري اسـالمـي را     
ـيـجـه        ـت مبارزه خود دانسته اند و در ن
در حال حاضر گرايش قابل مشـاهـده   
اي در ميان مردم کردستان ايران براي 
ــزاب                ــدارد. احـ ــود نـ ــي وجـ ــدايـ جـ
ناسيونالسيت کرد نيز هـيـچـکـدام از       
جدايي صحبت نکرده اند. مراجعه به  
آراء عــمــومــي مــردم کــردســتــان و            
برگزاري يک رفراندم درمـورد جـدايـي      
يا ماندن در چهـارچـوب ايـران اجـازه         
ميدهد که مـردم کـردسـتـان بـا راي              
خود براي هميشه به مساله کرد پايان 

 بدهند. 
از نظر ما فقر و نابرابري، سـتـم و      -۴ 

بــي حــقــوقــي، انــواع تــبــعــيــضــات           
اقتصادي، سياسي و اجتماعي، ستـم  
ملي، تحقير و نداشتن حق شهرونـدي  
ـيـان و      برابر، نداشتن حق اعتراض و ب
عقيده و در نتيجه عدم امکان بـحـث     
و گفتگو و سمينار و کنفـرانـس و راه       
اندازي روزنامه و راديو و تلويزيون، و   
از طرف ديگر هـويـت تـراشـي هـاي            

ملي يا مذهبي، علل تمايل بخـشـي   
از مردم به جدايي است. مردمي کـه     
از امکان يک زندگي انساني مـحـروم     
ميشونـد، در صـورتـي کـه شـرايـط               
مساعدي براي جدايي و امکـان يـک     
زنــدگــي بــهــتــر پــيــدا کــنــنــد تــالش           

 ميکنند جدا شوند. 
بـعـيــد مــيـدانــم صــحـبــت آقــاي           
ـنـه بـاب       حسين الجوردي در اين زمي
ـبـان بـاشـد.           طبع تماميت ارضي طـل
آنها عموما همين که کلمه جدايي بـه  
هر شـکـلـي و در هـر شـرايـطـي بـه                     
گوششان برسـد رگ هـاي گـردنشـان           
بيرون ميزند، در کنار حکومت هـاي    
سرکوبگر مرکزي قرار مـيـگـيـرنـد و          
اعزام نيروي مسلح و پوتين پوشـان و    
توپ و خمپاره براي آن بخش مردم را   
تجويز ميکنند. تماميت ارضي براي  
ــدس اســت.                  ــک اصــل مــق ــا ي ــه آن
ـتـي آنـهـا                مهمترين مشـخـصـه هـوي
است. استثنا ندارد. شرايط ندارد. بـا     
اينهمه ترديدي ندارم فشار واقعيات و 
تهي بودن هويتي که تماميت ارضـي  
ـتـه     طلبان حول اين رويکرد بخود گـرف
اند، بخشي از آنها را به بازبيني سوق 
خواهد داد همينطور کـه بـخـشـي از         
طرفداران فدراليسم در رويکـرد خـود     

 تجديد نظر کرده اند. 

فريدمنيسم، راه حل و آلترناتيو واقعي و عملي سـرمـايـه      
داري، در امريکا و در هيچ کشور ديـگـري، بـراي حـل و           
حتي تخفيف بحران هـمـه جـانـبـه کـاپـيـتـالـيـسـم امـروز                    
نيست. برعکس عامل تشديد ايـن بـحـران اسـت.  ايـن                  
ستروني اقتصادي باعث خواهد شـد تـوهـمـات مـردمـي           
که به ترامپ بعنوان عامل تغيير و بهتر شـدن وضـعـيـت         
راي دادند به سرعت فرو بريزد. بزودي روشن خـواهـد شـد       
که ترامپيسم چيزي فراتر از "ريـاضـتـکـشـي اقـتـصـادي"            
بعالوه راسيسم و سکسيسم و لومپنيـسـم و زن سـتـيـزي            
نيست. ازينرو بايد گفت نه تنـهـا از لـحـاظ اقـتـصـادي،               
بلکه از نظر سياسي و اجتماعي نيز تـرامـپـيـسـم عـامـل          
تشديد تنشهاي اجتماعي و پواليزاسيون و تقابل عـمـيـق      
تر و گسترده تر بين نود و نه درصديها و يک درصـديـهـاي    

 حاکم  خواهد بود.  
اين شرايط در جامعه اي مثل آمريکـا کـه بـر دوش          

کارگران مهاجر ساخته شده است و تعداد شهروندان غـيـر   
سفيد پوست آن به سرعت در حال افزايـش و رد شـدن از           
مرز پنجاه درصد است، زمينه مسـاعـدي بـراي تـقـويـت           
چپ اجتماعي ايجاد ميکند. نيروي اجـتـمـاعـي کـه  در             
جنبش اشغال  حکومت يک در صديها را بچالش کشـيـد     
اين بار ميتواند  و بايد به خود حزبيـت بـدهـد، بـا پـرچـم             
مقابله با فاشيسم، دفاع از مـهـاجـريـن و پـنـاهـنـدگـان،                
دفاع از زنان، و دفاع از آزادي مطبـوعـات و رسـانـه هـا            
بميدان بيايد و در همه اين عرصه ها نقد سوسيالـيـسـتـي     

 به وضعيت موجود را نمايندگي کند .   
ترامپ نماينده بن بسـت و بـي افـقـي و گـنـديـدگـي                   
سرمايه داري بحرانزده عصر ما در آمريکا و در سـراسـر       
جهان است. آلترناتيو ترامپيسم نه احـزاب حـکـومـتـي و           
رژيم و دموکراسي آمريکائي که ترامپ را به کاخ سـفـيـد      
رانده است، بلکه نيروي چپ اجتماعي است که بـايـد افـق      
سوسياليسم را در چشم انداز جـامـعـه قـرار بـدهـد و بـا                  
فراخوان سـوسـيـالـيـسـم بـه دفـاع از آزادي و بـرابـري و                           

 ارزشهاي جهانشمول انساني برخيزد.   
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جامعه هيچ فرقي با نـاسـيـونـالـيـسـم          
 عظمت طلب ندارد.   

اجازه بدهيد بحث را با مکثي کـوتـاه     
در باره دو جزء عبارت "منافع مـلـي"    

 ادامه بدهم:
 

 ۱ ("  "�6� 
ملت" چيست که "منـافـع مـلـي"       
اش قــرار اســت تــعــريــف شــود؟ آيــا            
"ملـت" يـک پـديـده عـيـنـي و قـابـل                      
تعريف با معيارهاي جهانشمول است 

ايـدئـولـوژيـک        -يا يک پديده سياسي   
اسـت کـه جــنـبـشـهـاي سـيـاسـي در                  

 مهندسي و ساختن آن نقش دارند؟  
صاحبنطران معـتـبـري عـالمـت        
ـه        ـل سئوال قابل تاملي در مقابل مـقـو
"ملت" از نقطه نظر اعتبار ابژکتيـو آن     
گذاشته اند. هر کـدام از مـعـيـارهـاي           
شناخته شده و معمول در باره "مـلـت"    
بــودن يــک جــمــعــيــت مــعــيــن مــثــل          

فرهنگ   سرزمين و تاريخ و مذهب و
و زبان مشتـرک را در نـظـر بـگـيـريـم                
ـلـي از "مـلـت"هـا کـه                 موجوديت خـي
همين االن "ملت" محسوب ميشونـد    

 زير سئوال ميروند.  
براي مثال با معيار زبـان بـخـش        
مهمي از مردم کـانـادا و آمـريـکـا و              
ـه       انگلستان بايد يک "ملت" باشند و ن
سه "مـلـت" و مـردم فـرانسـوي زبـان                 
ايالت کبک در کانادا بايد جـزو مـلـت      
ـه کـانـادا. بـا           فرانسه محسوب شود ن
معيار مذهب معلوم نيست چرا هـمـه   
مسيحيان يک ملت نيستند. يـا چـرا        
همه مسلمانان يک "ملت" مـحـسـوب    
نميـشـونـد و در مـيـان "مـلـت"هـاي                   

 متعدد پراکنده اند؟ 
الــبــتــه ايــن بــحــثــهــاي ظــاهــرا            
آکادميک هنوز مهم نيسـتـنـد. مـهـم         
جنبه سياسي بحث مربوط به مـلـت،     
ـه            تماميت ارضي، اسـتـقـالل و تـجـزي
ـه آيـنـده ايـران                  است کـه مشـخـصـا ب

 مربوط است.  
"ملت"ها مـحـصـول سـيـاسـي و             
تاريخي جنبشهاي ناسـيـونـالـيـسـتـي        
هستند که "مـلـت"هـايـي را از بـيـن                 
ميـبـرنـد و "مـلـت"هـاي جـديـدي را                    

 منظما بوجود مياوردند.  
 ۳۲ قريب يک و نـيـم قـرن پـيـش            

کشور و ملت وجـود داشـت. اکـنـون            
کشــور مــوجــوديــت ســيــاســي         ۱۹۶ 

دارند. يعني تقريبا هر سال يک کشـور  
جديد متولد شده است. خيلي از ايـن       

کشورها در جـنـگ جـهـانـي اول بـا                 
فروپاشي امپراطوري عثماني تـوسـط   
دول پيروز غرب با گماردن شيخها بـر    
ـه انـد و                  سرزمينهـايـي شـکـل گـرفـت
مـلـتـهـاي جـديـد بـوجـود آمـده انــد.                  
ــم  کــه در "دمــکــراســي                    ــي ــدان مــي
خاورميانه بزرگ" آمـريـکـا و غـرب،           
قرار بود اين ملتها دوباره تغيير يابنـد  
ـه چـه        و االن مي بينيم اين جوامع را ب

 جهنمي تبديل کرده اند.  
ـه "آسـيـب شـنـاسـي               تا آنجا که ب
اپوزيسيون" ناسيونـالـيـسـت مـربـوط          
است طرح اين نکات به داليل پايه اي 
ـه        تري هم مطرح است. امروز سـرمـاي

امريکـا و سـايـر دول           -داري جهاني 
مـخـصـوصـا بـعـد از              -غرب اروپـا    

بحران اقـتـصـادي اخـيـر و بـحـران و                  
شکست سياستهاي آمريکا و  غـرب    
در خاورميانه و منطقه  به يک تعرض 
همه جانبه به حقوق شهـرونـدي دسـت      
ـقـالب       زده اند. برخالف قرن هجده و ان
ـه                   ـه داري ب کبير فـرانسـه کـه سـرمـاي
عنوان يک نيروي پيـشـرو در مـقـابـل          
فئوداليسم و جوامع عقب مانده نقش 
ـه   پيشرو ايفا ميکرد، االن خود سرماي
داري تــعــرضــي عــظــيــم بــه حــقــوق            
شهروندي و فردي شروع کرده اسـت و      
با وسعت تمام پيش مـيـبـرد. ايـنـجـا          
الزم اســت اشــاره کــنــيــم بــه اروپــا و              
وضعيتي که بر سر مهاجرين آوردنـد،    
ـه اقـوام و          مهاجرين که گويا متعلق ب
ـه عـنـوان              ملتهاي ديگر هسـتـنـد و ب
ـه دوم مــحــســوب                 شــهــرونــد درجـ
ـه              ميشوند. الزم است اشـاره کـنـيـم ب
ـه عـنـوان يـک               نسبيت فرهنگي کـه ب
تــئــوري ارتــجــاعــي و عــقــب مــانــده          
پوششي براي دول غرب بوده و هسـت  
ـه امـامـان جـمـعـه                  که  بـراسـاس آن ب
اعــزامــي از عــربســتــان ســعــودي و            
جــمــهــوري اســالمــي در قــلــب ايــن            
کشورها امکان دادند مسجد درسـت  
ـه                    کنند و مـغـزشـويـي کـنـنـد. مـحل
مولنبيک در شش کيلومتري اتحاديه 
اروپا قرار دارد که بـعـدا مـعـلـوم شـد           
تروريستهاي اسالمي که در فرانسه به 
ترور دست زدند از آنجا آمـده بـودنـد.        
بعدا معلوم شد که چهل تا مسجد در 
اين محله بوده اسـت و امـام جـمـعـه              
هاي گردن کلفتـي از عـربسـتـان پـول            
ميگرفتند و در آنجا تروريست تربيت 
مــيــکــردنــد. حــتــي در بــعــضــي از              
خيابانهاي اين محله امر به معروف و 
نهي از منکر ميشـده اسـت. و هـمـه            

اينها تحت پوشش نسبيت فرهـنـگـي    
و مولتي کالچراليسم پيش ميرفتـه و    
ـفـاوت              اينکه مردم فـرهـنـگـشـان مـت
است و محترم است! ميخواهم بگويم  
که به طور واقعي هم اين مـهـم اسـت        
ـه      که در مقابل تقسيم بندي انسانهـا ب
ـلـي را            ـقـاب هر بهانه اي بايد بحـث مـت

 گذاشت.
در سطح منطقه اي، هـمـيـن دول      
ـه هـاي بـاقـيـمـانـده از                  غرب بر ويـران
عــمــلــيــات "شــاک انــد آو" در عــراق               
اعجوبه اي سياسي به نام "دمکراسـي   

مذهبي" بپا کردند و در    -هاي قومي
اين کشور ديگر شـهـرونـد و انسـان و           
ـه جـايـش                بشر و فرد مـعـنـا نـدارد. ب
مسلمان و مسيحي و شيعه و سني و   
کرد و عرب و غيره  جـايـگـزيـن کـرده        
انــد و ايــن تصــويــر عــقــب مــانــده و              
فئودالي را به جامعـه تـحـمـيـل کـرده           
اند. الـبـتـه در هـمـان عـراق کـه ايـن                    
وضعيت را تحمـيـل کـرده انـد مـردم            
ـه خـيـابـانـهـا            مخصوصا زنان اخيرا ب
آمدند و در ميان بلبشوي سياسي کـه  
ـه                برايشان درست کـرده انـد شـعـار "ن
ـه شـيـعـي، مـدنـي، مـدنـي"                  سني، ن

 دادند.
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منافع ملي مـعـمـوال اسـم رمـز            
منافع اقليتي از جـامـعـه اسـت. آيـا             
ــن اســت کــه حــتــي در                    غــيــر از اي
دمکراسيهاي غربي هم نه حـتـي کـل      
طبقه حاکم بلکه آن گروهبندي مالي، 
بانکي و اقتصادي درون طبقه اي کـه      
موقعيت مسلط تر و غالـب تـر دارد       
تعيين ميکند چه  تصميمي "مـنـافـع     
ملي" را تامين ميکند کـه مـعـمـوال          

 منافع خودشان است؟   
در تراژدي غم انـگـيـز عـراق دول         
غرب روز روشن به مردم دروغ گفتـنـد   
ــر روي مــاشــه                  کــه دســت صــدام ب
سالحهاي کشتار جمعي اسـت و يـک       
خطر فوري براي بشريت و البته منافع 
ـه            ـه ويـران ملي آمريکاست. عراق را ب
اي تبديل کردند که  از هـر مـنـفـذش         
هيوالهاي آدمکشي مثل زرقـاوي و      

 البغدادي بيرون ميزند.  
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به نظرم در مقابل تقسيم انسانـهـا   
به ملتها، در مقابل منافع ملي بـايـد    
ـه            حقوق روشن شـهـرونـدي را بـرجسـت

 کرد.    
پيش فرض من اين اسـت کـه در       
نـظـامـي کـه ســود مـحـور اسـت نــه                  

نيازهاي انسان، در نـظـامـي کـه کـه              
ـه دسـتـمـزد           معيشت اکثريت مـردم ب
گره زده شـده نـمـيـتـوان از خـوراک و                   
ـفـريـح       پوشاک و مسکن و آموزش و ت
خوب براي همه مردم صـحـبـت کـرد.       
ـه     نميتوان در اقتصاد پاي انسانها را ب
زنجير مزد گره زد و بعد گـفـت شـمـا         
آزاديد خوب بخوريد، خوب بپوشـيـد،   
خوب مسافرت کنيد و اسـتـراحـت و        
تفريح کنيد. اين يک تـنـاقـض اسـت.          
اين دروغ تاريخي نـظـامـي اسـت کـه          
بنيادش بر اسير و برده بودن اکـثـريـت      
جامعه به دستـمـزد و فـروش نـيـروي            
کــارشــان بــه صــاحــبــان مــيــلــيــاردي         

 سرمايه هاست.
با اين پيشفرض چند تا نـکـتـه را      
ميخواهم بگويم که در اين بحث مهـم  
ـه             هستند و  در همـيـن نـظـام سـرمـاي
داري هم بايد براي تحققشان مبارزه و   

 تالش کرد.  
حقوق و آزادي هـاي سـيـاسـي و             
مدني نبايد با هيچ قيد و شـرطـي از         
جمله موقعيت اقتصادي، جنسيـت و    
ـقـات مـلـي و                   گرايش جـنـسـي، تـعـل
مذهبي، باورهاي سـيـاسـي و غـيـره            

 محدود شود.  
نــه تــنــهــا مــذهــب بــلــکــه هــيــچ          
ـه تـعـلـق مـلـي            ايدئولوژي و هيچگون
نبايد نقشي در حاکميـت، آمـوزش و       

 پروش و قوانين  داشته باشد. 
نقـد از هـمـه جـوانـب سـيـاسـي،                 
فرهـنـگـي و اخـالقـي و مـذهـبـي و                   
ايــدئــولــوژيــکــي و مــخــصــوصــا               
"مقدسات" بايـد بـدون قـيـد و شـرط               
آزاد باشد. جامعه مـقـدسـات نـبـايـد           
ـه             ـه خـدا، ن داشته باشد. نه مذهـب، ن
پرچم، نه ميهن، نه تمامـيـت ارضـي،      
ـه جـدايـي. اگـر چـيـزي                 نه استقالل، ن
ـقـط انسـان و رهـايـي             مقدس است ف
انسان و رفاه انسان و آرامش انسـان و      
سـعــادت انســان اسـت. مــن بـا ايــن               
تصوير به جامعه نگاه ميکنم و برايـن  
مبنا آخر بحثم نظرم را در باره جـدايـي   
يا ماندن يا تماميـت ارضـي خـواهـم         

 گفت. 
شريعت و سنت و هـر چـيـزي کـه         
نافي برابـري کـامـل زنـان در حـقـوق               
شهروندي است نـبـايـد کـوچـکـتـريـن             
 جايي در قوانين جامعه داشته باشد.   
اعدام يک قتل عمد دولتـي اسـت     
و بايد بدون قيد و شرط ممنوع شـود.  
نه اينکه به نام سياسي اعدام نـکـنـنـد     
اما معتادان را کرور کرور اعدام کنند 
ـفـس نـکـشـد. دقـت             و هيچکس هم ن
کنيد. در خارج کشور کسي به اعـدام     

معتادين اعتراض ميکند؟ نه، يکبار 
به قلب و روح و زندگي ايـن انسـانـهـا         
تعرض شده است و اين انسانها که راه   
نجاتي ندارند به خودشان تعرض کـرده  
اند و معتاد شده اند، يک بار ديگـرهـم   
ـه زنـدگـي آنـهـا              در جامعه با اعـدام ب
تعرض ميکنند. حکومـت اسـالمـي       
قربانيشان ميکند. اعدام بـدون هـيـچ       

 قيد و شرعي بايد ممنوع شود.
در عـرصـه حـقـوق کـارگـري، در             
ـلـي روشـن             ـه داري خـي جامعه سرماي
است که از نـظـر مـن کـه عضـو يـک               
ـفـکـرم        حزب سياسي هستم که تمـام ت
برمبناي نقد سرمايه داري اسـت يـک       
قانون کار پيشرو يک توهم است. امـا     
تا زمانيکه نظام سرمايه داري هسـت  
بــايــد بــراي تــحــمــيــل حــق تشــکــل             
واعتصاب که مهمترين ابـزار کـارگـر      
ــي و                      ــدگ ــاع  ازجــان و زن ــراي دف ب
معيشتش است، تعيين دسـتـمـزد تـا       
سطح تامين يـک زنـدگـي انسـانـي و            
مرفه براي کارگران و همه مـردم بـايـد      
مبارزه کرد. اينها نبايد به هيچ اما و    
اگري از جمله منافع ملي و "اقتـصـاد    
ـفـعـت مـلـت در             در خطر است" و "من

 خطر است" گره بخورد.  
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آخــريــن نــکــتــه کــه کــامــال بــه              
مــوضــوع مــربــوط اســت تــمــامــيــت        

 ارضي و تجزيه طلبي است.  
تــبــعــيــض بــر اســاس مــلــيــت و          
قوميت يک تبعيض ديرينه اسـت کـه       
از دوران سلطنت به ارث رسيده اسـت.  
يک پادشاه، يک مذهب، يک دين، يـک  
کشور را رضاشاه آورد و کـامـال هـم            
روشــن بــود کــه از لــحــاظ اقــتــصــاد            
سيـاسـي چـرا ايـن کـار را مـيـکـرد.                   
ميخواست در مقابل جامعه فئودالي 
جامعه ايران را به عـنـوان يـک کشـور         
ـه داري                يک پارچه زيـر نـظـام سـرمـاي
ـه سـتـمـهـايـي در                  شکل بدهد. ايـن ب
ـه سـتـم       جامعه ايران منجر شد از جمل
مــلــي کــه ســتــمــي ديــريــنــه اســت و            
بنيادش در سلطنت پهلوي ريخته شد 
و حــکــومــت اســالمــي هــم ادامــه              
ميدهد. پايان دادن به ايـن تـبـعـيـض           
يک رکن مهم فعاليت هر اپوزيسيوني 
بايد باشد که مساله اش رهـايـي کـل        

 جامعه است.
ـه ايـن      پاسخ ناسيوناليسم ايراني ب
ستم چيست؟ چرخاندن شمشير تجزيه 
طلبي باالي سر هـر حـرکـت عـدالـت          

 ۹ صفحه  

 ۴ از صفحه  
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ـه در هـر گـوشـه اي از ايـران.                     طلـبـان
ــنــي صــدر خــواســت               خــمــيــنــي از ب
ـه پـايــش کـنــد و                  پـوتــيـنــهــايـش را ب
کردستان را به خون کشيد چـون مـردم     
کردستان نـمـيـخـواسـتـنـد حـکـومـت             
ـه   خميني را بپذيرند بني صدر پوتين ب
پايش پوشيد و ديديم که چـه جـنـاتـي       

 درکردستان مرتکب شد.
پاسخ ناسـيـونـالـيـسـم قـومـي از             
جمله ناسيوناليسم ترک به ستـم مـلـي      
ـفـرت مـيـان             چيست؟ ايجاد کـيـنـه ون
مردم. همين االن ناسيونـالـيـسـتـهـاي        
ترک يک صفحه فيسبوک راه انـداخـتـه      
اند و در آن رسما از پاکسـازي قـومـي      
فارسها، ارمنيها ومخصوصا کردهـا  
صحبت ميکننـد. مشـخـصـا دارنـد           
پاکسازي قومي و اين نوع کلـمـات را     
به کار ميبرند. حتي اعالم ميـکـنـنـد      
که بايد محل کار کردها را کـه آمـده         
اند خاک پاک آذربايجان را بگيرند بايـد  
به شمـاره اطـالعـات (!) خـبـر داد.                 
اينها بوي خون ميدهـنـد و خـطـرنـاک          

 هستند.  
براي اولي (يعني ناسـيـونـالـيـسـم       
عظمـت طـلـب)  تـمـامـيـت ارضـي                  
ـقـــدس اســـت. بـــراي دومـــي                    مــ
(نــاســيــونــالــيــســم قــوم پــرســت) هــم           
استقالل و تجزيه و جداکـردن بـخـشـي       

 از خاک ايران.  
پاسخ ما چـيـسـت؟  چـه چـيـزي               
ـفـتـم هـيـچ چـيـز             مقدس است؟ من گ
نبايد مقدس باشد. چون وقتي چـيـزي    
مقدس باالي سر مردم قرار ميـدهـيـد    
يعني داريد نشان ميدهيد که زمـيـنـه    
سرکوب بعدي با اين مـقـدسـات قـرار       

 است شروع شود.    
از نظر مـا پـاسـخ روشـن اسـت.              
زندگي همه ما به عنوان شهرونـد آزاد    
و برابر در کنار هم. به نظر ما زنـدگـي      
در چوبهاي جغرافيـايـي وسـيـعـتـر بـا            
ـقـسـيـم                    ـه ت حقوق شـهـرونـدي بـرابـر ب
انسانها بر هر مبنايـي تـرجـيـح دارد.         
اما سئوال اين است که اگر تحريکـات  
ناسيوناليستي باهر سابقه اي توانسته 
ـه              ـفـرت و کـيـن باشد با کاشتن تخـم ن
مـلــي بــيــن مـردم زنــدگــي مشــتــرک            
بخشهايي از مـردم را غـيـر مـمـکـن             
ـه            کند، آنگاه بايد آن مـردم حـق داشـت
باشنـد در يـک رفـرانـدم آزاد در بـاره                  
ماندن يا جدا شدن تصميـم بـگـيـرنـد.        
بايد تالش کرد مردم تحت ستم مـلـي   
ـه        ـه ب ماندن در چهارچوب بزرگتر الـبـت
شرطي کـه حـقـوق بـرابـر شـهـرونـدي                 
بــرايشــان تضــمــيــن شــود انــتــخــاب           

اما اگر جدا شـدن را انـتـخـاب          کنند. 
کردند هيچ دولـتـي، هـيـچ مـقـامـي              
ـه             ـه نـام تـجـزي نبايد حق داشته باشد ب

 طلبي به آن مردم لشکر کشي کند. 
در کانادا ديديم اين اتفاق افـتـاد.     
متمدنانه و مـدرن بـرخـورد کـردنـد و            

 ايالت کبک جدا هم نشد.
از نظر ما هـدف ايـن اسـت  کـه             
انسانها در دنيايي که در آن اصـالـت         
انسان، آزادي، برابري و رفاه براي هـمـه   

بــدون کــوچــکــتــريــن اســتــثــنــاء و            -
بــر هــمــه هــويــتــهــاي         -تــبــعــيــضــي   

ساختـگـي مـذهـبـي، ايـدئـولـوژيـک،              
قومي و ملي سايه بيافکـنـد زنـدگـي       
ـه               ـه جـادوان کنند. دنيايي که  در تـران
"تصور کن" به تصـويـر کشـيـده شـده              
است: دنيايي که در آن نه جهنمي زيـر     
ـه         پايمان، نه بهشتي باالي سـرمـان، ن
مرزي ميانمان هست. دنيايي کـه در       
آن همه ما، همه انسانها شـريـک هـمـه       

 نعمات زندگي هستيم! *
تــوضــيــح: ايــن مــتــن پــيــش نــويــس           
ـه در مـيـز گـرد                   سخنـرانـي بـراي ارائ
ـه عـنـوان              "آينده ايران" است که مـن ب
يکي از سخنرانان و پانليستـهـا در آن       
شرکت داشتم. با اين توضـيـح کـه در         
جريان سخنرانـي در عـيـن حـالـيـکـه              
ـه کـردم      بخش اصلي پيشنويس را ارائ
اما نکاتي کم و زياد شد. متن فعـلـي    
در برگيرنده آن نکات هم هست کـه از      
فايل صوتي پياده کـرده  و بـر مـتـن               

 پيش نويس اضافه کرده ام.  

 ۸ از صفحه  
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مبارزه براي حق دوچرخه سواري زنـان    
ـقـت                در اول قرن بيـسـت و يـکـم حـقـي
تلخي را جلوي چشم قرار ميـدهـد کـه      
بشريت هـنـوز از عـقـب مـانـدگـي و                
نيروهـاي تـاريـک انـديـش و ضـد زن                 
خالص نشـده اسـت. بـهـررو روز سـه               

نوامبر خـيـابـانـهـاي پـورت          ٢٢ شنبه 
سـعـيــد مصــر نــيـز شــاهـد دوچـرخــه              
ســواري صــدهــا زن و مــرد بــود کــه              
ميخواستند حق دوچرخه سواري زنـان  
را به کرسي بنشانند. ايـن حـرکـت در         
ـه        دنيا خبر ساز شد وبسياري از رسـان
ها از حرکت پيشرو دخـتـران مصـري        
براي دست يابي به شرايط برابر سـخـن   
گفتند. کـمـپـيـن بـراي حـق دوچـرخـه                
سواري زنـان مـدتـهـا بـود در مصـر                 
شروع شده بود. گروهي از دختران کـه     
خودرا "انقالب" ميخواند اين کمـپـيـن      
را تحت نام "تفاوتي نداريم" آغاز کـرد      
و در رسانه هـاي اجـتـمـاعـي از حـق               
ـه دفـاع              دوچرخه سـواري زنـان فـعـاالن
نمود. اين کارزار با حـمـايـت صـدهـا           
ـه هـاي اجـتـمـاعـي               هزار نفر در رسـان
مواجه شد. به دنبال آن روز سه شـنـبـه     

نـوامـبـر صـدهـا تـن از دخـتـران                  ٢٢ 
دوچرخه سوار در خـيـابـانـهـاي پـورت         
ـه حـرکـت در            سعيد در شمال مصـر ب
آمدند و کيلومترها دوچـرخـه سـواري      
کردند. در اين حرکت نـمـاديـن شـمـار         
قابل توجهي از مـردان و پسـران نـيـز           

 شرکت داشتند.  
در مصر برخالف کشـورهـايـي مـثـل        
ايران و عربستان، رسما مـحـدوديـتـي     
بــراي دوچــرخــه ســواري زنــان وجــود            
نــدارد. امــا جــريــانــات ارتــجــاعــي             
اسالمي و گرايشات سنتـي و عـقـب        
مـانــده، بــاعــث مــيــشــونــد کــه زنــان           

دوچرخه سوار با مشـکـالت و آزار و           
اذيت مواجه شوند و عـمـال دوچـرخـه         
سواري براي زنـان غـيـرمـمـکـن شـده              
است. در شرايط کنوني دولـت مصـر      
سوبسيد سوخت را حذف کرده است و 
ـفـت و      اين باعث شده است که قيمت ن
ـه   بنزين بشدت افزايش يابد و گرايش ب
استفاده از دوچرخه هم در ميان مردان 
ـه                و هم در مـيـان زنـان افـزايـش يـافـت

 است.  
در ايــن شــرايــط اســت کــه جــنــبــش             
دوچرخه سواري زنـان در کـنـار سـايـر            
جنبشهاي پيشرو دفاع از حقوق بـرابـر   
و زن و مرد به جريان افتـاده و نـيـروي        
وسيعي را به خود جـلـب کـرده اسـت.         
عذرا فايد يکي از سازمان دهـنـدگـان    
اين حرکت ميگويد "ما مـيـخـواهـيـم       
نشان دهيم که تفاوتي ميان دختران و   
پسران وجود ندارد. دختران ميتوانـنـد    
ــنــد. و مــا                    ـه ســواري کــن ــرخـ دوچ
ميخواهيم جامعه با دوچرخه سـواري    

 زنان عادت کند"
يادآوري کنم که چند ماه پيش جنبـش  
حق دوچرخه سواري زنان در شهـرهـاي   
ايران نيز به جريان افتاد و و صدها تـن  
از دختران و زنان و مردان در شهرهـاي  
مختلف در آن شرکت کردند و مـورد      
حمايت و پشتيباني جريانات مـدافـع     
حقوق انساني و حقوق زنان در سـطـح       
جهان قرار گرفت. در افغانسـتـان نـيـز        
جنبش و حرکتي بـراي حـق دوچـرخـه           

 سواري زنان به جريان افتاده است.  
ـقـبـال وسـيـع زنـان و                    ـه اسـت با توجه ب
مردان از جنبش "تفاوتـي نـداريـم" در          
مصر و حمايـت بسـيـار گسـتـرده در            
رسانه هاي اجتماعـي از آن، انـتـظـار           
ميرود که عالوه بر پـورت سـعـيـد در         
شهـرهـاي ديـگـر مصـر نـيـز شـاهـد                  

 دوچرخه سواري گسترده زنان باشيم.  

� ��ار در  "�Iد"��ان دو
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ين هفته يک خبر خوب اين بـود کـه       ا 
دولت اردوغان اليحه کثـيـف مـجـاز       
کردن تجاوز به دختـر بـچـه هـا را از             
پارلمان پس گرفت. اين عقب نشيني  
در ادامه چند روز تظاهراتهاي دهـهـا   
ـبـول و             هزار نفره در شـهـرهـاي اسـتـان
ترابوزان و آنکارا و شـهـرهـاي ديـگـر          
حاصل شد. بنا بر اين اليحه که قـرار     
بود به قانون تبديل شود، اگـر مـردي     
که بـه دخـتـر بـچـه اي تـجـاوز کـرده                   
حاضر به ازدواج بـا او شـود، مـجـرم           
شناخته نميشود. مردم در اين روزهـا   
از انسانيت در مقابل تـوحـش حـزب        
ارتجاع دفاع کردند و سنـگـري را در       
دفــاع از حــقــوق کــودکــان و حــقــوق            
ـنـد. در                   انساني مـحـکـم نـگـه داشـت
ـنـدگـان روز        استانبول شمار تظاهرکـن

ـيـسـت         ١٩ شنبه  نوامبر به بيش از ب
هزار نفر ميرسيد. در شهرهاي ديـگـر    
نيز تظاهراتهاي عظيم و چندين هـزار  
نفره اي برپا شد. اين تظاهرات عظيـم   
در عين حال پاسخ زنان و مـردان بـه         
خشــم آمــده تــرکــيــه بــه تــهــاجــم و               

تعرضات چند ماه اخير به تمام حقوق 
 انساني درترکيه است. 

دولت اردوغان بعـد از کـودتـاي مـاه           
ژوئيه چون گرگي هار بـه جـان مـردم        
شــريــف افــتــاده اســت. تشــکــلــهــاي          
کارگري، چپ، و هر بخشي از جامعه 
که منتقد و مـخـالـف سـيـاسـتـهـاي             
اسالمي حزب عدالت و توسعه اسـت  
به بهانه هـمـراهـي بـا کـودتـا مـورد                
تهاجم قرار گرفته است. بيش از صـد     
هزار نفر از معلمان و کارکنان ادارات 
و ژورناليستها و فعاليـن کـارگـري از        
ـفـر             کار بيکار شده اند. ده هـا هـزار ن
دسـتــگــيــر شــده انــد. در کــنــار ايــن              
دستگيريها حزب اسالمي عدالـت و    
توسعه تالش دارد قوانين اسالمـي و    
ارتجاعي را بر جامعه حاکـم کـنـد و        
قوانين پيشرو وسکوالر تاکـنـونـي را      
کــنــار بــزنــد. حــتــي از بــازگــردانــدن            

 مجازات اعدام صحبت ميکنند.  
اما جامعه ساکت نيست. جامعه سر 
بلند ميکند. در ترکيه بـخـش اعـظـم        
جامعه مخالف سياستهاي ارتجاعي 
دولــت اســالمــي اردوغــان اســت. و            
اجازه نخواهد داد که يـک حـکـومـت         

اسالمي سرمايه داران بر ايـن کشـور     
 حاکم شود. 

اليحه قانوني کردن تجـاوز بـه دخـتـر         
بچه ها و جـنـگـي کـه بـر سـر آن در                 
گــرفــت هــم اوج تــعــفــن حــکــومــت            
اردوغان و حزب اسالميش را نشـان      
مـيـدهـد، و هـم فضـاي راديـکـال و                  
قطبي جامعه که عليرغم تـعـرضـات    
ســنــگــيــن ايــن چــنــدمــاه بــه حــقــوق          
ـيـامـده  و نـخـواهـد                انساني، کوتاه ن
امد. فراموش نکرده ايم که تا همـيـن    
ـتـهـاي               ـبـرال و دول ـي اخيرا جريانـات ل
غربي و رسانه هـايـي نـظـيـر بـي بـي              
سي، اسالم نوع ترکـيـه اي را تـحـت           
عنوان "اسالم مدرن و ميـانـه" مـورد        
ستايش قرار ميدادند. زنان و مـردان       
شريف ترکيه از ابتدا در جنگ با ايـن  
جريان بوده اند و در چـنـد مـاه اخـيـر          
جنگ و کشـاکـش مـردم بـا جـريـان             
ـتـه             ـيـشـتـري گـرف حاکم اوج و شدت ب
است. دولت اردوغان تصور مـيـکـرد     
ـنـدهـا           ـب در پرتو چندين ماه بگيـر و ب
ميتواند قوانين اسالمي و ارتجـاعـي   
را بـر جـامـعـه حـاکـم کـنـد آنـهـا را                     
رسميت بخشد. خـيـزش اعـتـراضـي           

زنان  ومردان عليه اليحـه تـجـاوز بـه         
کودکان درس خوبي به ارتجاع حـاکـم   
و شخص اردوغان داد. مـردم شـعـار         
ميدادند "ما کوتاه نمي آييم" "عدالت    
و توسعه دسـت از سـر کـودکـان مـا              
بردار" و بسيـاري شـعـارهـاي ديـگـر.            

نـوامـبـر و شـکـسـت              ١٩ تظاهرات   
اردوغان در قانوني کردن يـک اليـحـه      
ضــد کــودک و ضــد انســانــي، يــک              
پيروزي مهم براي جبـهـه انسـانـي در         

 ترکيه و در منطقه است.
مردم شريف جهان بايد از مـبـارزات       
مردم ترکـيـه در بـرابـر ديـکـتـاتـوري               
اسالمي سـرمـايـه داران حـمـايـت و               
پشتيباني کنند. بايد از حقوق پيشرو  
و مدرن انساني در همه جا محکـم و    

قاطع دفاع کرد. بويژه ما مردم ايـران     
که خود در جنگ بـا يـک حـکـومـت          
کثيف اسالمي هستيم بـايـد بـه هـر           
شيوه ممکن از کـارگـران و چـپـهـا و            
ـيـم.            سکوالرهاي ترکيه حـمـايـت کـن
شکست حکومت اردوغان مستقيما 
ـيـشـروي و       در فضاي جامعه ايران و پ

 پيروزي ما نقش دارد. 
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زن دستفروش کتک مي خـورد، آيـت       
اهللا ها ميلياردرتـر مـي شـونـد. چـه             
ـقـط      کسي نمي داند که دستفروشي ف
بدست آوردن يک لقمه نان اسـت. چـه        
کسي نمي داند با دستفروشي نه مـي  
توان خانه ي درست و حسابي داشت، 
نه مي شود بهداشت و درمان داشت، 
نه مي توان مسافرات هاي تفـريـحـي    
ـيـري از                       رفـت و نـه مـي تـوان سـر پ
ـتـصـادي بـرخـوردار بـود.               امنيـت اق
دستفروش از سـرمـاي زمسـتـان تـا              
ـبـرد بـراي            گرماي تابستان در حـال ن

 زنده ماندن است.
در عوض الريجاني هـا و صـدهـا و          
هزاران جاني جمـهـوري اسـالمـي بـا          
غارت زندگي و هستي اين مـردم بـه       
ثروت هاي افسانه اي و نجوني دسـت  
يافته اند. زن دستفروش را کتک مـي     
زنند و وقتي رسانه اي شـد و آبـروي           
ـيـش از            نداشته حکومت اسـالمـي ب

شـهـرداري   «گذشته ريخته شد، آنگاه   
 »فومن از زن دستفروش عذر خواهي

مي کند. عذر خواهي مي کند، امـا   
ــراي ايــن زن                  ــن عــذر خــواهــي ب اي
دستفروش نان و آب نمي شود و فـردا  

 هم ادامه ديروز خواهد بود. 
دليل شهرداري فومن براي کتک زدن   
اين زن زحـمـتـکـش ايـن اسـت کـه:                  
شخص مورد نظر به اخطارها "تـوجـه    
نکرده" و در طول اين مدت همچـنـان    
در پياده رو حضور داشـتـه و بـاعـث           

داران و ساير کسـبـه"      "دلخوري مغازه 
 شده است.

بهانه شهرداري ها و قوانين جمهـوري  
رفــع «اســالمــي هــم بــظــاهــر بــراي            

، کـتـک زدن و         »دلخوري مـغـازداران  
دستگيري و حتي کشتن دستفروشـان  

ـيـش در      -است.   مرداد ماه دو سال پ
تهران، علي چراغي کـه هـمـراه پسـر         
نوجوان خود در منطقه تهـران پـارس     
ــوســط               ــروشــي مــي کــرد، ت دســتــف

 .-ماموران سد معبر کشته شد
سئوال مردم و هـمـه مـا ايـن اسـت.              
ـنـه          چگونه زندگي کنيم. چگـونـه هـزي
هاي سرسـام آور زنـدگـي روزمـره را             
تامين کنيم. اجاره مسکـن  و خـرج          
تــحــصــيــل فــرزنــدانــمــان را از کــجــا          
بپردازيم؟ چگونه با اين هـيـوالي بـي        
پولي که در برابر ما دهان باز کـرده و    
ما را بـه درون سـيـاهـي مـي کشـد                 
مقابله کنيم. قطعا دستفروشي پاسـخ   
ـقـاء مـي               نيست. دستـفـروش بـراي ب

 جنگد.
جمهوري سرمايه داران اسـالمـي بـه        
ايــنــهــا کــاري نــدارد. هــدف غــارت           
زندگي مردم و پر کردن کـيـسـه هـاي       
گشادي است که ته ندارند. بـايـد آقـا         
زاده هــا بــه کشــورهــاي اروپــايــي و             
آمريکا شمالي نقل مکان کنند تا بـه  
قيمت نابودي مردم عيش کنند و از     
ـبـرنـد.           زندگي انگلي اي خـود لـذت ب
بايد در همين ايران طبقه يـک درصـد     

هـا را بسـازنــد و بـهــشـت دروغـيــن                
اسالمي را نه در آسمان ها که بـطـور     
واقعي در زميني که بدست مردم آباد 
مي شود برپا کنند. و چه کسي نـمـي    
ـيـز       داند براي تکميل بهشت، جهنـم ن
 الزم مي آيد. بهشت آنها و جهنم ما.

چاره کار روشن است. بـايـد بـا هـمـه             
قدرت و همه توان براي واژگون کـردن  
اين بساط فقر و تباهي تـالش کـرد.       
بايد دست در دست هم داد و براي يک 
زندگي بهتر مبارزه کرد. کـارگـران و        
معلمان و ديگر فعالين جنبـش هـاي     

اعتراضي در اين راه پيش قدمند. بـه   
صــف ايــن مــبــارزات جــاري بــايــد            
ـتـه بـا حـزبـي کـه بـراي                 پيوست و الب
خوشبختي همگان مي جنگد، همراه 

 شد. 
حزب کمونيست کارگري حزب شـمـا     

 است. 
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 مينا احدي عزيز 
خيلي ممنون دوباره بـراي دو      
ساعتي کـه در آلـتـونـا در دفـتـر               
حزب چپ بـا شـمـا بـودم. بـخـش              
هايي از سخنراني تو مرا بسـيـار     
غمگين کردند، اگر من در سينما 
بودم و اگر هـمـه جـا تـاريـک بـود             
گريـه مـيـکـردم وقـتـي در مـورد                
کساني حـرف زدي کـه عـلـيـرغـم             
فعاليت هاي شما در ايران اعـدام    
شدند، از جـملـه اعـدام هـنـرمـنـد            
جوان دالرا داربي و زنـان ديـگـري      
که در آنـجـا در مـوردشـان حـرف            

 زدي. 
شــايــد فــردي مــثــل مــن کــه           
الادري و آتئيست است راحـت تـر     
از برخي از حـاضـريـن در جـلـسـه           
ميتوانم با تو به توافـق بـرسـم در        
مورد مذهب که آسماني بـودن را    
تبليغ ميکنـد در عـمـل ولـي در             
روي زمين بر بندگي و بردگي فرد 

 متکي است. 
عالقه من در جدل سيـاسـي و     
قاطـي شـدن بـا سـيـاسـت هـنـوز                 
خيـلـي جـوان اسـت مـن هـمـواره                
عادت داشتم همه چيـز را آنـطـور        
که هست ببينم و قبول کنـم بـايـد      

سـال     ٦٠اينرا اعتراف کنـم االن      
سال ديـگـر      ٢٠سن دارم و حدودا 

وقــت دارم کــه خــودم را قــاطــي              
سياست کنم و اين کار هيچ وقـت    

 دير نيست. 
ممکنست کساني مرا مـتـهـم    

کنند که غير انتقادي هستم کسي 
مثل من کـه بـه مـيـنـا احـدي و                 
حرفهايش اتکا مـيـکـنـم بـه ايـن             
حرفها آويزان ميشوم، امـا قـبـول        
کن که تـو قـهـرمـان مـن هسـتـي              
شايد ايـن حـرف را زيـاد دوسـت             
نداري بشنوي ببخشيـد ولـي ايـن        
واقعيت است. من اينرا چنين مي 
بينم که تو يک کار بسـيـار بـزرگ        
در اين جـامـعـه انـجـام مـيـدهـي               
کاري ارزشمند، کـاري کـه بـه بـه             
نزديک شدن مردم بهمديگر کـمـک     
ميکند براي من اينطور هست تو 
مــا را بــهــم نــزديــک مــيــکــنــي،             
مـوضــوع در ايـن مـورد نـيــز بــه               
ارتباط ، تبادل نظر فـرهـنـگـي و         
تخـريـب پـيـش داوريـهـا مـربـوط               

 است. 
من در دو سال گذشتـه ديـگـر      
نميدانستم، چه چيز را بايد بخوانم 
تفکر و يا اعتقادم در مورد هـمـه     
مسائل و از جمله پـنـاهـنـدگـان ،        
داعش، بوکو حـرام و طـالـبـان و             
جنگ و اسالم ، چـه بـايـد بـاشـد              
ــطــرف و              هــمــواره ايــنــطــرف و آن
سرگردان در بين نظرات مخـتـلـف    
بودم. نميتوانستم نظرم را جمـع و     
جور کنم و بي دست و پـا افـتـاده        
 بودم و احساس حماقت ميکردم. 

درست بياد ندارم که بـا کـدام     
اتفاق اولين بار اسم مينا احدي و 
يا صفحه اکـس مسـلـم را ديـدم،           
اين يک واقعه مهم در زندگيم بـود  

من االن شجـاعـت پـيـدا کـرده ام            
نظر و عقيده داشته باشـم ، قـبـال        
هميشه فکر ميکردم چيزي قـابـل     
نقد است اما جرات نميکردم بيان 

  کنم. 
ــار               ــار بســي مــن االن در کــن
چـيـزهـاي ديـگـر تـوسـط تـو يــک                 
منتقد سرشناس اسالم حداقل در   
کليات ياد گرفتم کـه بـيـن اسـالم         
سياسي و مسلمانان فرق بـگـذارم     
قبال اينها درهـم و بـرهـم بـود و               
 نميدانستم چه بگويم و چه بکنم. 

و االن مي بينم درست هـمـان     
چيزي اتفـاق افـتـاد کـه شـمـا در               
سخنراني خودت به آن پرداخـتـي،   
مسلـمـانـان را در ايـن مـورد بـا                 
سياست فعلي در آلـمـان مـجـددا           
گروگان مـيـگـيـرنـد در حـالـيـکـه              
اسالم و جـنـبـش اسـالمـي مـورد           
احــتــرام و عــزت فــراوان قــرار                 

 ميدهند. 
مـن بسـيــار خــوشـبــخـتــم کــه           
شروع کرده ام رابطه اين مسائل با 
همديگررا بـفـهـمـم، مـيـدانـم کـه                

 هنوز بايد بسيار بياموزم. 
اميدوارم که تو ناراحت نشـده  
باشي با آن همه سواالت که از تـو  
ميکـردنـد، دو خـانـم هـم آن جـا                 
بودند کـه ايـنـرا نـقـد کـردنـد کـه                 
رييس جـلـسـه از تـو زيـاد سـوال               
ميکرد، ممـکـن اسـت مـن زيـاد            
متوجه نشده باشم ولي اين سـوال    
کردنها بازجويي نبود، بلکه سوال 

کننده ميخواست همنظري خود با 
تو را نشان دهد، خودش هم گفـت  
من اين سواالت را ميکنم چرا که 
مطمئن هستم مينا احدي پـاسـخ     
هاي محکم و خوبي براي همه اين 
سواالت دارد، منهم همين نظر را 

 داشتم. 
او مثال از تو مي پرسـيـد آيـا      
موافق و يا مخالف مـمـنـوعـيـت        
برقع هسـتـيـد،مـن از خـودم ايـن             
ســوال را روزي حــداقــل يــکــبــار            
ميپرسم، من موافق مـمـنـوعـيـت      
برقع هستم. ولي من در اين مورد 

 هم کمي نامطمئن هستم... 
چرا که ما در اين کشـور روز     

تلقين مـيـشـود کـه          و شب به ما 
بايد تولرانت باشيم، گفته ميشود 

مردم حق دارند هر چه ميخواهنـد  
بر تن کنند و اينکـه مـمـنـوعـيـت         

 خوب نيست ...
مينا احدي عزيز من براي تـو  
براي دوستان تـو، خـانـواده تـو و             
رفقايت آرزوي موفقيـت مـيـکـنـم        
مــن خــوشــحــال مــيــشــوم دوبــاره         
بزودي همديگر را ببينـيـم، شـايـد       
در برنامه تلـويـزيـونـي النـتـز، يـا            
اينکه دوست داري کـدام بـرنـامـه         
اصلي تلويزيون آلمان بـروي. مـن        
رابطه نزديک با اينهـا نـدارم ولـي        
بهر قيمتي شده خواهم کوشيد راه 
 اين برنامه ها را براي تو باز کنم. 

 با درود فراوان 
 م/ و 

نوامبر، روز اعتراض اين  ٢٥
جنبش عليه کل  توحش و بربريت 

در جهـان سـرمـايـه داري امـروز،             
عــلــيــه زن اســت. روز نــه بــه بــه                
ــک                ــي ــک ــف ــاري و ت ــب ــجــاب اج ح
جنسيتي به عنوان مـظـاهـر بـارز         
خشونت عليه زنان در ايران است. 
روز اعتراض بـه خشـونـت عـلـيـه             
زنان، در خانه و در کـل جـامـعـه           
است، روز اعـتـراض بـه خشـونـت          
عليه زنان، در محيط هاي کـار و    

در محيطهاي آموزش اسـت، روز    
اعتراض عليه قوانين حـاکـم ضـد      
زن که آشـکـارا مـحـيـط زنـدگـي،            
معيشت، کار و مـبـارزه زنـان را          

 امنيتي ميکند، است.
جهان پر از توحش و بربـريـت    

امروز پاسخ آزاديخواهي و برابري 
طلبي مـا کـمـونـيـسـتـهـا را مـي                
طلبد. بـا شـعـار نـه بـه خشـونـت                
عليه زنان و نه بـه تـمـام مـظـاهـر           
بردگي زن، به اسـتـقـبـال ايـن روز          

 بزرگ جهاني برويم.

 ۶ از صفحه  
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در چند روز گذشته در آلمان، مباحثات مهمي در نقد چپ ضد امپرياليست و پرو اسالمي و همچنين حمله برخي از آنـهـا بـه      
مينا احدي در مدياي اجتماعي در جريان است. علت داغ شدن مباحثات لغو شدن يک جلسه مينا احدي در گلزنکرشن آلمان 
و توضيح چرايي آن از سوي مسئولين حزب چپ در محل بود. گزارشات اين مباحثات مهم را بتدريج و طي اطالعـيـه هـاي       

 ديگر منتشر خواهيم کرد. در اينجا نامه يک زن به مينا احدي را منتشر ميکنيم. 

مينا احدي در هفته گذشته مهـمـان دو واحـد از حـزب             
نـوامـبـر در شـهـر             ١٨چپ آلمان بود، ابتدا در روز جـمـعـه      

نـوامـبـر در هـامـبـورگ و بـه                   ٢٢گلزنکرشن و سپس روز     
 دعوت بخش جوانان حزب چپ. 

يک روز قبل از جلسه گلزنکرشن بدليل اختالف در سطح 
مسئولين حزب، جلسه کنسل شد و در توضيحاتي که حزب 
چپ منتشر کرد، گفت بخشي از مـرکـزيـت مـعـتـقـد اسـت               
فعاليتهاي مينا احدي راسيستي است و به راسيـسـم کـمـک       

نفر مرکزيـت حـزب      ٨ميکند. طبعا خودشان نوشتند که از  

نفر عـلـيـه     ٤نفر به نفع آمدن مينا احدي و ٤در گلزن کرشن 
 آن راي داده اند. 

اين واقعه باعث باز شـدن بـحـثـهـاي فـراوانـي در بـيـن                    
 فعالين اين حزب و همچنين کساني شد که خبر را شنيدند. 
جلسه هـامـبـورگ امـا عـلـيـرغـم فشـارهـا بـر دعـوت                         
کنندگان، برگزار شد و در نوع خود موفقيت آميز بود. چنـد   
ساعت سخنراني و سوال و جواب با حاضرين و هـمـچـنـيـن          
پخش مستقيم برنامه از فيس بوک باعث درگير شدن تعـداد  
بسيار بيشتري در اين بحثها شد. مينا احـدي نـه فـقـط در            

محل کنفرانس بلکه بعد از آن هـم نـامـه هـا و پـيـام هـاي                  
دلگرم کننده اي دريافت کرد و سخنراني او در صفحه فيـس  
بوکي جوانان حزب چپ در هامبورگ تـا کـنـون نـزديـک بـه               

بازديد کننده داشته است. ما بتدريج بخشهـايـي از       ١٦٠٠
مباحثات و پيام ها را به زبان فارسي منتشر خواهـيـم کـرد      
اينجا نامه دوستانه يک شرکت کننده در جـلـسـه کـه هـمـان           

نوامبر براي مينا ارسـال کـرده اسـت را مـنـتـشـر                   ٢٢شب 
 ميکنيم. 

 شوراي مرکزي اکس مسلم / آلمان 
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