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دسامبر کنفرانسي کـارگـري      ١١ روز 
توسط کمپين بـراي آزادي کـارگـران          

ــي        ــدانـــ  Free Them)زنـــ
Now)          ـفـرانـس بـا برگزار شد. کـن

پيامهاي همبستگي اتـحـاديـه هـاي         
ـلـف بـه            کارگري از کشورهـاي مـخـت
صحنه پرشوري از حمايت بين المللي 
ـبـديـل             از کارگران زندانـي در ايـران ت
شد. اتحاديه هاي کارگري مـتـعـددي     
چون شوراي اتحـاديـه هـاي کـارگـري          
ونکوور و حـوزه، اتـحـاديـه کـارگـران           
پست، اتحاديه کارگر باربر و اسـکلـه     
در کــانـــادا، اتـــحــاديــه کــارگـــران              
ـيـا، يـکـي از                   کشتـيـرانـي از اسـتـرال

ـنـام حـاتـم        فعالين کارگري از تونس ب
ـيـن هـدا کـامـل از               الويني و همـچـن
ـنـر هـاي کـارگـري از             فعالين و کمپي
مصر، و اکتيويست هاي اجتـمـاعـي    
ـتـر تـادچـل از               ـي چون جان کالرک و پ
ائتالف بين المللي عليه فقـر بـه ايـن        
ـيـن بـراي ازادي                کنفرانس و بـه کـمـپ
کارگران زنداني در ايران پيام دادنـد و    
خشم خـودرا از سـرکـوب مـبـارزات            
کارگري در ايران و پايمال کردن پـايـه     
اي تــريــن حــقــوق کــارگــري تــوســط           
حکومت اسالمي ابراز داشتند. ايـن     
پيامها با تاکيد بر دو خواسـت مـهـم      
اعالم شده از سوي کمپين براي آزادي 

کارگران زنداني، خواست آزادي فوري 
اسماعيل عبدي، بهنام ابراهيـم زاده،    
آتنا دائمي و تمامي زندانيان سياسي 
و خـواسـت لـغـو احـکـام صـادره بــا                  
اتهامات امنيتي عليـه کـارگـران بـر         
حقوق پايه اي انساني تاکيد داشتنـد.  

سال حکم زندان براي  ١٧ اعتراض به 
سـال زنـدان        ١١ جعفر عظيم زاده و       

سال زندان  ٥ براي شاپور احسان راد و 
سال حـکـم      ٩ براي محمود بهشتي و 

زندان محمود صالحي و ديگر احکام 
ـيـه کـارگـران بـخـش             سرکوبگرانه عـل

A�م  در دوران )�ا�<ی	-�� �7����  
 علي جوادي    
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من پل مـک لـي هسـتـم از           
واحد سيدني اتحاديه کشتيرانـي  
استراليا هستم. ما همبستـگـي    
ـبـش               ـا جـن ـبـه خـودرا ب همه جان
ــالم               ــران اعـ ــري در ايـ کـــارگـ
ميکنيم. گزارشهايي اغـلـب از        
ـانـه و خشـن         ستم و فشار وحشي
عليه کارگران ايران که از حـقـوق   
ـنـد بـه         پايه اي خود دفاع ميـکـن
گوش ميرسد. اين کارگران براي  
حقوقي مبارزه ميکنند که همـه  
کارگران سزاوار آن هستند. مـن     
بــا ايــن نــظــر بســيــار احســاس           
همراهي ميـکـنـم کـه کـارگـران           
ـايـد    جهان از مبارزات يکديگر ب
ـنـد. از        ـن حمايت و همبستگي ک

اين نظر با مبارزات شما اعـالم    
هــمــبــســتــگــي مــيــکــنــم و از          
حـــکـــومـــت ايـــران مصـــرانـــه        
ـان                ـي ميخـواهـم کـه هـمـه زنـدان
ســيــاســي را آزاد کــنــد. هــمــه             
کارگـران زنـدانـي را آزاد کـنـد.              
کـارگـرانـي کـه بـراي ارزشـهـاي              

 انساني مبارزه ميکنند.  
مــا بــا مــبــارزات کــارگــران       
ايــران و ديــگــر کشــورهــا ابــراز          
احترام ميکنيم. ما با مبارزاتي  
که کارگران ايران با آن درگيرند و 
عميقا با آن هـمـراهـيـم، اعـالم            
احترام ميکنيم. براي همه شـمـا     
رفقا بهتريـن آرزوهـا را دارم. و            
هرچه شما از مـا بـخـواهـيـد در          
همبستـگـي انـجـام مـيـدهـيـم.             
درود به کارگران ايران و جـهـان.       
هميشه در کنار شـمـا خـواهـيـم        

 بود

اسم من راب اشـتـن اسـت.          
دبير کل اتحاديه بين المللي کارگـران  
ـبـار شـعـبـه کـانـادا                 باربر اسکله و ان

هستم. اين پيام ما به حکومت ايـران   
است: دستگيري آنها که ميخـواهـنـد     
ـيـد!               متشکل شونـد را مـتـوقـف کـن
رهبر معلمان را دستيـگـر و زنـدانـي         
ميکنيد. اما آنچه ميـخـواهـنـد حـق         
شان است. و آن حـق تشـکـل و حـق              
مذاکره جمعي بـراي بـهـبـود زنـدگـي           
ــواده هــايشــان اســت.                خــود و خــان
رانندگان اتوبوس سنديکاي واحـد را      
ـيـد بـه             زنداني ميکنيد. شمـا مـوظـف
ـنـد و               آنها اجازه دهـيـد سـازمـان يـاب
متشکـل شـونـد. مـا در کـانـادا از                   
حقوق کارگران دفاع ميکنيم.  حقوق  
کــارگــران جــهــانــي اســت. ســازمــان          
جهاني کار اعالم کرده اسـت کـه مـا        
حق تشکل داريم که از زنـدگـي مـان        
ـيـت              دفاع کنيم. ما حـق داريـم فـعـال
جمعي و متـشـکـل داشـتـه بـاشـيـم.             
دستگيريهاي غيرقانوني و بدرفتـاري  
ـيـن اتـحـاديـه اي و                     نسبـت بـه فـعـال
ـيـد! اجـازده              کارگري را مـتـوقـف کـن
دهيد ازادانه متشکل شـونـد. اجـازه         
دهيد براي رسيدن به تـوافـق مـذاکـره       

کنند. اين حداقل انتظاري است که از 
شما بعنوان يـک حـکـومـت مـيـرود.           
يعني اينکه به مردم خود اجازه دهيد 

 انچه را ميخواهند بگويند بگويند. 

ــفـــانـــي             ســـالم. مـــن اســـتـ
اسميت، رئيس اتحاديه کارگران 
دولــتــي و خــدمــات در کــانــادا           
هستم. از طرف بيش از هـفـتـاد       
هزار عضو ايـن اتـحـاديـه پـيـام             
هـمــبــسـتــگــي خـود بــا جــنــبــش          
کارگري در ايران را در مـبـارزه         
براي حقوق پايه اي کـارگـري بـه        
Free  Them No w 

کمپين براي آزادي کـارگـران در       
ايران تقديم ميکنم. مـا از امـر        
کارگران ايران در کمپـيـن آزادي     
کارگران پشتيباني ميکنيم. مـا   
ــم کــه بســيــاري از              اطــالع داري
کارگران، معلمان، فعالين دفـاع  

از حقوق کودک  و  ديگر فعالين 
سياسي بخاطر فعاليت کـارگـري   
و اتحاديه اي زندانـي شـده انـد.        
اينکه در اليحه جديد اصالحـيـه   
قانون کار  فعاليت اتحـاديـه اي     
بعنوان يک اقدام علـيـه امـنـيـت        
مـلـي تـلـقـي مـيـشـود شـرم آور                  
است.  ايران عضوي از سـازمـان    
جهاني کار (آي ال او) اسـت و            
من اين احکام امنيتي را نـقـض   
مــقــاوــلــه نــامــه هــاي ســازمــان         
جهاني کار ميدانم. خواست مـا     
اينست که تمـام احـکـام صـادره         
بـــراي فـــعـــالـــيـــن کـــارگـــري و            
اجتماعـي تـحـت عـنـوان اقـدام             
عليه امنيت ملي بايد فورا لغـو  
شود و همـه زنـدانـيـان سـيـاسـي            
بايد آزاد شوند. ما از حکـومـت    
ايران اکيدا مـيـخـواهـيـم کـه بـه            
حــقــوق کــارگــران و آزادي حــق            
تشکل احترام بگذارد. مـا روي       
همبستگي کارگري بـا کـارگـران      
زنـدانـي مصـر هسـتـيـم و   تـا                    
آزادي همه آنها به حمايـت خـود     
ــه مــيــدهــيــم. زنــده بــاد                  ادام

  همبستگي براي هميشه!

اصلي کنفرانس و پيامهاي رسـيـده از     
 تشکلهاي کارگري جهاني بود.  

سخنرانان اين کنفرانس شهال دانشفـر   
سخنگوي کمپين براي آزادي کارگـران  

ــي         ــدانـــ  Free Them"زنـــ
Now"              رضـا رشـيـدي و مـژگـان ،

مظهر سرمدي دو تن از اعضـاي ايـن     
کمپين بودند. محور اصلي مـبـاحـث       
ـتـي کـردن         ـي تاکيد بر کارزار عليه امـن
ـيـن     مبارزات کارگران، معلمان و فعـال
اجتماعي بـود. در بـخـش هـايـي از                  
کنفرانس تکه هايي از صحـبـت هـاي      

رهبران کارگري و معلـمـان مـعـتـرض        
پخش  شد و از زبـان خـود آنـهـا مـي            
شنيديم که چگونه بـخـاطـر مـبـارزات        
انساني شان احکام زندان گرفته اند. از  
ـفـرانـس بـهـار              جمله در قسمتي از کـن
ميالني با خواندن نوشته هايي از آتنـا  
دائمي فعال دفـاع از حـقـوق کـودک،             
ـيـه اعـدام                  ـبـش عـل حقوق زنـان و جـن
ـيـن               تصويري از اينـکـه چـگـونـه فـعـال
ـتـي چـون         ـي اجتماعي با اتهامات امـن
"اخالل در نظم و امنيت ملي" احـکـام       
زندان ميگيرند و زنـدانـي مـيـشـونـد،           

 داد.   
ـيـن بـراي         کنفرانس با گزارشي از کـمـپ

آزادي کــارگــران زنــدانــي در مصــر و            
کارگر در آنجا دستگير  ٦ اينکه اخيرا 

ــال                      ـب ــدنـ ــه ب ــد ک ــي شــده ان ــدان و زن
ـفـرشـان          اعتراضاتي که برپا شـد، دو ن
ــد،                   ــدان هســتــن ــاقــي در زن آزاد و ب
همبستگي خود را با کارگران زنـدانـي   

 در مصر اعالم داشت.
کنفرانس همچنين انزجـار خـود را از         
سرکوبگري هـاي دولـت اردوغـان در            
ترکيه اعالم داشته و همبستگي خـود  
را با مبارزات کارگران  و مـردم ايـن           

 کشور اعالم داشت.
کنفرانس با نشان دادن صحنه هايي از 
مبارزات کارگران و معلمان بر جلـوتـر   
ـيـان             آمدن جنبش بـر سـر آزادي زنـدان
ســيــاســي در ايــران تــاکــيــد داشــت.            

گزارشهاي تصويري و ويـدئـويـي ايـن           
کنفـرانـس بـه اطـالع عـمـوم خـواهـد                 

 رسيد.  
کمپين براي آزادي کارگران زنـدانـي از     
همه کارگران و مـردمـي کـه از امـر               
آزادي کارگران زنداني در ايـران دفـاع         

ميکنند سپاسگزاري ميـکـنـد و ايـن         
 تالش آنها را ارج ميگذارد. 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
Free Them Now 

Shahla.daneshfar2@gmail.co
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سيما بهاري: سوسيال دمکـراسـي و      
دولــت رفــاه مــحــصــول کشــورهــاي         
غربي است. چرا دولتها نمـيـتـوانـنـد       
در برابر اين افسارگسيختگـي بـازار     
ــزاب                   ــردن اح ــد ک ــن ــل ــر ب آزاد و س
ــه              فــاشــيــســت و راســت مــجــددا ب
سوسيال دموکراسي و مدل دولتهاي 

 رفاه برگردند و مردم را آرام کنند؟
حميد تقوائي: قدرت گيري سوسيـال   
دموکراسي و دولتهاي رفـاه بـعـد از        
جنگ دوم اساسا حاصل دو عـامـل     
بود. عامل اول بازسازي اروپـا بـعـد       
از جنگ دوم بـود کـه هـم شـرايـط                
مساعدي براي سرمـايـه گـذاريـهـاي        
وسيع فراهم ميکـرد و هـم دخـالـت           
دولـت را بــراي بـازسـازي اقـتـصــاد              
الزامي ميکرد. عامل دوم تاثيـرات   
جهاني انقالب اکتبر بود که موجـب  
شده بـود طـبـقـه کـارگـر و جـنـبـش                  
کارگري در کشورهاي غربي با الهام 
از دستاوردهاي انقالب اکتبردر يـک  
موقعيت تعرضي براي حقوق خود و 
خدمات عمومي دولتي مثل بـيـمـه      
بيکاري و بيمه بهـداشـت و آمـوزش        

 رايگان و غيره و غيره قرار بگيرد. 
اين دو فاکتور سياسي و اقـتـصـادي    
باعث شد احزاب سوسيال دموکرات 
ــزاب              ــاوي و احـ ــنـ ــديـ ــانـ ــکـ در اسـ
سوسياليسـت در فـرانسـه و آلـمـان              
بقدرت برسند. اين احـزاب در واقـع        
عامل رفرمهائي بودند بـراي حـفـظ      
نظام در برابر تعرض کارگران و کـال      
ــيــروهــاي راديــکــال و چــپ. ايــن               ن
رفرمها را جنبش کارگري و "خـطـر"      
انقالب اکـتـبـر بـه بـورژوازي غـرب             
تحميل کرده بود. دور تازه انـبـاشـت      
سرمايه در روند بازسازي ويرانيهـاي  
جنگ نيز از نظر اقـتـصـادي چـنـيـن         
رفرمهائي را امکان پذيـر مـيـکـرد.       
امروز هيچ يک از اين شرايط وجـود    
ندارد. نه بازسازي اقتصادي ممکـن   
است و نه الگوي الهام بخشـي بـراي     
کارگران و خطرناکي براي بـورژوازي    
غــرب وجــود خــارجــي دارد. دوره             
اقتصاد کينزي و مدل دولت رفاه کـه  
سوسيال دموکراسي و سوسيالـيـسـم    
اروپائي عامل آن بـود مـدتـهـاسـت          

بــپــايــان رســيــده و قــابــل بــازگشــت          
نـيــسـت. سـرمــايــه داري امـروز بــا              
بحرانهاي عميقي روبـروسـت کـه نـه         
کينزينيسم و سوسيـال دمـوکـراسـي       
پاسخـي بـراي آن دارد و نـه حـتـي                  
فريدمنيسم و تاچريسم و ريگانيـسـم   
که در دهه هـاي اخـر قـرن بـيـسـتـم                
 جانشين  کينزيسم و دولت رفاه شد. 
از سوي ديگر فشار انقالب اکتبر که 
رفــرمــهــاي نــوع دولــت رفــاه را بــه             
بورژوازي تحميل ميـکـرد از مـيـان         
برخاسته اسـت. در شـرايـط امـروز              
نيروي چپ اجتماعي در خـود غـرب     
ميتواند و بـايـد عـامـل ايـن فشـار             
باشد. اين جنبش را ديگر نميتوان با 
کينزينيسم آرام کرد. آن دوره اي کـه      
اقتصاد دولت رفاه امکانـپـذيـر بـود       
هنوز اين قطب بندي شديد بين يـک    
درصديها و نود و نه درصديها ايجاد 
نشده بود. امروزه حتي اقتصاددانان  
و استراتژيستهاي بورژوازي ميدانند 
که بازگشت به کيـنـز امـکـان پـذيـر           
نيست. بطور عيني و واقعـي راهـي      
بجز سوسياليسم وجود ندارد. نـفـس    
اينکه در جامعه اي کـه تـا چـنـدي             
قبل دفاع از سوسياليسم به مـعـنـي      
خودکشي سياسي بوده اسـت کسـي     
مثل ساندرز با ادعاي سوسياليـسـم   
ميتواند محبوب بشـود و در دوره          
ــات ريــاســت           ــتــخــاب مــقــدمــاتــي ان

مـيـلـيـون راي          ۵ جمهوري بيـش از      
بــيــاورد نشــانــه جــذابــيــت و نــفــوذ            
اجتماعي سوسيالـيـسـم در جـوامـع          

 غربي است.  
دوره دولت رفاه جاي خود را به دوره   
افســار گســيــخــتــگــي بــازار آزاد و           
رياضت کشي اقـتـصـادي و چـپـاول          
جامعه بوسيله يک درصديهاي حاکم 
و از سوي ديگر رانده شدن نود و نـه      
درصد مردم به صف طـبـقـه کـارگـر          
داده است. در اين دوره تامـيـن رفـاه       
عمومي و ارتقاي سطح زندگي تـوده  
مردم و حـتـي نـجـات کـره ارض از              
ــرو                  ــا در گ ــام ــم ــودي ت ــاب ــر ن خــط

 سوسياليسم است. 
سيما بهاري: آمريـکـا بـه کـدام سـو               

و جـنـبـش       مي رود؟ آيا نيروي چپ   

کمونيسـتـي در آمـريـکـا آيـنـده اي                
   دارد؟ 

حميد تقوائي: آينده به نيروهاي چـپ   
تعلق دارد. آمريکا به سرعت بطـرف   
گسترش نارضائي توده اي و عمـيـق   
تر شدن نقد وضع موجود ميرود. بـه   
سرعت معلوم خواهد شـد کـه آقـاي        
ترامپ سيستم موجود را تـنـهـا در        
جهت بدتر شدن وضع مـردم تـغـيـيـر        
ميـدهـد. تـرامـپ بـطـور عـمـلـي و                   
واقعي عامل تشديد رياضت کشـي    
ــســم و                ــي ــالوه راس ــع ــصــادي ب ــت اق
سکسيسم و لومپنيسم و بجلو رانـده  
شدن عقب مانده ترين و ارتـجـاعـي        
ترين نظرات و سياسـتـهـا نـظـيـر زن           
ستيـزي و مـهـاجـرسـتـيـزي و نـفـي                  
گلوبال وارمينگ و تشـديـد بـحـران           
محيط زيسـتـي اسـت. مـن گـمـان                
نميکنم ترامپ بتـوانـد بـه دوره دوم          
رياست جمهوري بـرسـد. در هـمـيـن           
دوره اول رياست جـمـهـوري تـرامـپ          
جامعه آمريکا با بحرانها و تنشهاي 

 شديدي روبرو خواهد شد. 
از نظـر اقـتـصـادي نـاسـيـونـالـيـسـم                
اقتصادي و بازگشت به بازار خود و   
پروتکشنيسمي که تـرامـپ مـطـرح         
ميکند عـمـلـي نـيـسـت و مـعـنـي                  
واقعي ندارد. هر نوع تـالـشـي بـراي        
عملي کردن اين سـيـاسـت سـرمـايـه         
داري آمـريـکـا را بـا مـعـضـالت و                
تنگناهاي تـازه اي مـواجـه خـوهـد              
کرد. عصر ما عصر جـهـانـي شـدن          
سرمايه است و هيچ کشـوري بـويـژه      
کشــوري در مــوقــعــيــت آمــريــکــا،          
نميتواند بـه دور بـازار خـود ديـوار               
بکشد و همچنان سود آور و رقابـتـي   
باقي بماند. من فکر ميکنم ترامـپ   
عمال ناگزير ميشـود از شـعـارهـاي         
پروتکشنيستي اش دست بـکـشـد و      
به رياضت کشي اقتصادي و سـفـت     
کردن کمربندها در سطحي شديد تـر  
از گذشته روي بياورد و اين معنائـي  
بجز باال گرفتن نارضائي توده اي و     
باال گرفتن اعتراضات و  تـنـشـهـاي     
اجتماعي نخواهد داشت. کساني که 
به ترامپ راي دادند مواضع ضد زن   
و راسيسم و لـومـپـنـيـسـم او را بـه                

"تغييرات" ادعائي اش در سـيـسـتـم       
موجود و در جهت بـهـبـود شـرايـط          
اقتصـادي بـخـشـيـدنـد امـا بـزودي                
معلوم خواهد شد بـهـبـودي در کـار         
نيست و ترامپيسم  بجز تحميل هـر    
چه شديدتر رياضتکشي به کـارگـران   
و نفي حقوق زنان و حقوق غيرسفيـد  
پوستان و عقب مانده ترين مـواضـع   
و سياستهاي اجتماعي و فـرهـنـگـي     
معنائي ندارد. اين شـرايـط زمـيـنـه         
مساعدي است بـراي آنـکـه نـيـروي            
چپ و نـقـد سـوسـيـالـيـسـتـي وضـع               
موجود بيش از پـيـش در آمـريـکـا            

 بجلو رانده شود و قدرت بگيرد. 
سيما بهاري: راست در جوامع غربي  
و مشخصا در آمريکا مـتـشـکـل و         
متحزب اسـت امـا چـپ عـلـيـرغـم                
زمينه هاي عظيم اجتماعي پراکنـده  
و غير متحزب اسـت. هـمـيـن عـدم           
تشکل و عـدم تـحـزب بـاعـث شـده             
است از تروريست هاي اسـالمـي تـا      
فاشيست هايي چون ترامپ مـيـدان     
دار باشند. چپ چگونه ميـتـوانـد از       

 اين موقعيت بيرون بيايد؟ 
حميد تقوائي: به نظر من مهمتـريـن    
مانع بر سر راه تحزب کمونيستي در 
غرب تصويـر سـيـاه و هـراسـنـاکـي              
است که رسـانـه هـا از کـمـونـيـسـم                 
بدست داده اند. در تبليغات جـنـگ      
ســردي ســرمــايــه داري دولــتــي در           
شوروي و چين "کمونيسم موجود" و     
يا "سوسياليسم در عمل" معرفـي و      
تبليغ ميشود و بخش اعـظـم مـردم        
در غرب نيز احـزاب کـمـونـيـسـت و           
کمونيسم متشکل را با آنها تـداعـي   
ميکنند. اين يک مانـع اسـاسـي بـر          
سر تحزب کمونيستي در غرب بويژه 
در آمريکا است. اولين پـيـش شـرط      
شکلگيري احزاب کمونيست قوي و   
داراي نــفــوذ اجــتــمــاعــي در غــرب          
شکستن اين تصوير جنگ سـردي و    

معرفي کمونيسم کارگري، کمونيسم 
واقــعــي و آرمــانــي اي اســت کــه                
مانيفست کـمـونـيـسـم نـمـايـنـدگـي               
مـيـکـنـد. اولـيـن شـرط آنسـت کــه                  
تفاوت عميق کمونيسم مـارکـس بـا       
سرمايه داري دولتي شوروي و چـيـن   
و احزاب اردوگاهي روشن شود. گـام   
اول در راه اجتماعي شدن کمونـيـسـم    
نقد کمونيسـمـهـاي غـيـرکـارگـري و            
ــيــســم              ــنــدگــي کــردن  کــمــون ــمــاي ن
مانيفست، کمونيسم آزادي و برابري 
و انسانيت و رفاه است. همان کـاري     
که کمونيسم کارگري در ايران انـجـام   
داد. امــروز دنــيــا تشــنــه نــقــد                    
کمونيستي نظام سـرمـايـه داري در          
همه کشورهاست. نقدي که متضمن  
آزادي و برابري و بازگرداندن اختـيـار   
به انسان و نفي همه تـبـعـيـضـات و          
تفاوت فاحش طبقاتي باشـد کـه در       
جهان امروز بيداد ميـکـنـد. يـعـنـي          
نماينده آمال و خواستـهـاي انسـانـي       
مردم. خواستهائي که توده مردم در    
جــنــبــش اشــغــال در غــرب مــطــرح          
کردند، و هر روز حتي در انتخاباتها 
با راي براي تغيير سيستم مـوجـود،     
راي اي که طـبـقـه حـاکـمـه مسـخ و              
ــراهــه                 ــي ــه ب ــرمــه مــيــکــنــد و ب دف
ميکشـانـد، خـواسـتـشـان را اعـالم              
ميکنند. تـوده مـردم دارنـد فـريـاد             
ميزنند که  سيـسـتـم مـوجـود بـايـد            
تغيير کند. اين حرکت ميـتـوانـد بـه        
شکلگيري احزاب کمونيستي نـظـيـر    
حـزب کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران         
ــي احــزاب                  ــن ــع ــر بشــود. ي ــج ــن م
کمونيستي کـه در تـمـايـز از  چـپ                
سنتي وابسته به چـيـن و شـوروي و          
ديگر شاخه هاي "کـمـونـيـسـم" دوره          
جنگ سـرد مـنـتـقـد عـمـيـق نـظـم                   
سرمايه داري باشند، و بـويـژه  ايـن          

سـيـاسـي را در           -نقد و تمايز نظري

 ۸ صفحه  
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مـيــز گــرد "آيــنــده ايــران"* در              
فــراخــوانــش لــيــســت زيــادي از                 
مــوضــوعــات مــربــوط بــه آســيــب          
شناسي اپـوزيسـيـون را بـه عـنـوان               
موضوعات بحث و تبادل نظر اعالم 
کرده است. "اپوزيسـيـون و تـعـريـف            
منافع ملي" يک مورد از اين ليسـت   
است که من به عنوان تيتر مقالـه ام    
انتخاب کرده ام و مايلم خالصه اش   

 را در جريان ميزگرد ارائه کنم.
اجازه بدهيد اين بحث را با طرح 

 يک سلسله سئواالت آغاز کنم:
ـ "ملت" چيسـت کـه "مـنـافـع             ۱ 

ملي" اش قـرار اسـت تـعـريـف               
شـود؟ آيــا "مــلـت" يــک پــديــده              
واقعي و عيني و قابل تعريف با 
معيارهاي جهانشمول اسـت يـا     

ايدئولوژيک  -يک پديده سياسي 
است که جنبشهاي سيـاسـي در     
مهندسي و سـاخـتـن آن نـقـش              

 دارند؟ 
ـ "منافع ملـي" چـيـسـت؟ چـه            ۲ 

کســانــي و چــه نــيــرويــي آن را             
ــا در             تــعــريــف مــيــکــنــنــد؟ آي
نظامهاي تـا کـنـونـي اکـثـريـت            
مردم در تعريف "منافـع مـلـي"       

 نقشي دارند؟   شان هيچ
ـ مـخـصـوصـا در نـظـامـهـاي             ۳ 

ســرمــايــه داري کــه دو طــبــقــه           
بنيادي هميـشـه در کشـمـکـش          
سياسي هستند، کـدام تـعـيـيـن          
ميکند که ايـن يـا آن تصـمـيـم              
سياسي يا اقتصادي در خدمـت  
 "منافع ملي" هست يا نيست؟  

ـ معيارهاي تشخيص در بـاره    ۴ 
اينکه اين يا آن تصميم سياسـي  
يا اقتصادي درخـدمـت مـنـافـع        
مشـتـرک کـل جــامـعـه و هـمــه               
شهروندان اسـت يـا در خـدمـت           
منافع اقليتي از جامعه چـه هـا     

 هستند؟ 
ـ معناي "منافع ملي" در زيـر      ۵ 

سلطه حکومت اسالمي چيست 
 و چه ميتواند باشد؟ 

ـ اپوزيسيون از "منافع مـلـي"      ۶ 
چه تصويري ميدهد؟ آيا اصـوال  
يک تصوير مشترک از "مـنـافـع         

ــخــشــهــاي              مــلــي" در مــيــان ب
 مختلف اپوزيسيون وجود دارد؟ 

ـ مستقل از هر تعريفي که مـا  ۷ 
ممکن است از "مـنـافـع مـلـي"         
داشته باشيم، نقـش و جـايـگـاه         
گفتمان "منافع ملي" در مبارزه   
سياسي براي سرنگوني راديکال 
جمهوري اسالمي وتـحـقـق يـک         
جامعه انساني چيست؟ مانعـي  
در مقابل آن است يا برعکس آن 

 را تسريع ميکند؟  
روشـن اسـت کـه بــه هــمـه ايــن               
سئواالت اينجا نميتوان پرداخت اما 
در کل اين مطلب به جنبه هـايـي از     
اين سئواالت خواهيـم پـرداخـت کـه         
تصويري حداالمکان روشن از نـقـش   
"مــنــافــع مــلــي" در مــبــارزه بــراي              
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســالمــي و        
استقرار يک جامعـه آزاد و بـرابـر و            

 انساني داشته باشيم. 
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مستقل از محتواي مورد نـظـر     
برگذار کنندگان اين ميز گـرد، خـود     
ترم "آسيب شناسي اپـوزيسـيـون" در        
همان نگاه اول حامل ابـهـام بـزرگـي       
است. انگار اپوزيسيـون مـجـمـوعـه         
همـسـانـي اسـت کـه از آسـيـبـهـاي                  
احتمـاال مشـابـهـي رنـج مـيـبـرد و                 
شناخت آن آسيبـهـا و الـبـتـه ريشـه             
يابي آنها راه را بـراي درمـانشـان و            
شکل گيري يک اپوزيسيون سـالـم و       
قوي و موثـر هـمـوار خـواهـد کـرد.             
چنـيـن نـگـرشـي بـه اپـوزيسـيـون و                  
معضالتش که معموال با همين تـرم  
فرمولبندي ميشود بيسابقه نيسـت.  
قبال هم نيروهايي در اپوزيسيون بـه    
اين موضوع تـحـت هـمـيـن عـنـوان            
پرداخته اند که معمـوال بـه لـيـسـت          
مشابهي از آسيبها، ريشه آسيبها و   
درمانها رسيده اند. آسيبها معمـوال   
حول عدم درک از دمـکـراسـي، عـدم       
تــحــمــل نــظــرات ديــگــران، احــتــرام         
نگذاشتن به عقايد مـخـالـف، خـود         
مـحـوري، ريـاســت طــلـبــي، غــلـبــه            
تئـوري تـوطـئـه در اپـوزيسـيـون، و                
باالخره  پـراکـنـدگـي دور مـيـزنـد و              

ــن              ــمــري ــهــا هــم مــعــمــوال ت درمــان
دمکراسي و قول و قرارهاي اخالقـي  
براي تحمـل و مـدارا بـا هـمـديـگـر                

 است. 
ايـن نــگــرش و مــتــد بــرخــورد،          
اپوزيسيون را به معناي مـجـمـوعـه       
اي از گرايشات و نيروهاي سـيـاسـي    

 –متکي به جـنـبـشـهـاي سـيـاسـي             
اجتماعي نـمـيـبـيـنـد. گـرايشـات و              
جنبشهايي که اهداف و تصويـرشـان   
در زمــيــنــه اقــتــصــاد، مــنــاســبــات        
سياسي، مسائل اجتماعي و غـيـره       
مثل هر جامعه اي در دنيا مـمـکـن      
است به هم نزديک يا  دور يا حتي در 

 تقابل با هم باشند. 
اين تصـور واقـعـي نـيـسـت کـه              
گـويـا هـمـه نــيـروهـاي اپـوزيسـيــون               
مستقل از ايـنـکـه بـه چـه گـرايـش                  
سياسي و جنبش اجتـمـاعـي تـعـلـق         
ــهــا و                  ــمــاري ــي ــد روي هــم از ب دارن
آسيبهاي مشابهي رنـج مـيـبـرنـد و          
البد روش مـداوايشـان هـم مشـابـه            
است. احزاب و گرايشات سياسـي و     
جنبشها حتما نقاط قـوت وضـعـف        
دارند. به اين اعتبار حتما الزم است  
نسبت به گذشته، موقعيت فعـلـي و     
آينده شان "آسيب شناسي" بکننـد و      
ضعفهايشان را درمان کنند. به ايـن   
مـعـنــا کـه ايـن يــا آن تــحـلـيــل يــا                   
تاکتيکشان در اين آن مـقـطـع بـراي         
رسيدن به هدفشان درست يـا غـلـط        
بوده است و نياز بـه اصـالح دارد و         
چه اصالحي. به اين معنا "آسيب" و    
"آسيب شناسي" نيروهاي اپوزيسيون 
مساله اي مربوط به گرايش سياسي 
آن اپوزيسيون و معضالت و مـوانـع     

 راهش است. 
هر جنبشي بسته به ايـنـکـه چـه       
نقدي به کدام جنبه از وضع مـوجـود     
دارد، برنامه سياسي وتاکتيکهايش 
هم از آن مـتـاثـر مـيـشـود و تـالش              
ميکند همان جنبه را تغـيـيـر دهـد.       
براي مثال جنبـش يـا گـرايشـي کـه            
همه نقدش به وضع موجود انحصـار  
طلبي حکـومـتـي بـاشـد، اهـدافـش            
فراتر از شکـسـتـن ايـن انـحـصـار و              
شريک قـدرت بـودن نـخـواهـد بـود.             
اينکه اين قدرت چه باليي سر مـردم  

مياورد ديگر مسـالـه اش نـيـسـت.          
قاعـدتـا چـنـيـن اپـوزيسـيـونـي اگـر                 
بــخــواهــد در بــاره خــودش آســيــب            
شناسي کند روي اين تمرکز خواهند 
کرد که چه نقطه ضعفـهـايـي داشـتـه        
که نتوانسته در شکسـتـن انـحـصـار        
قدرت و مشروط کردن واليت فـقـيـه    
موفق شود. که البته به نظرم کل اين  
نگرش براي کل جامعه و آيـنـده اش     
ــک آســيــب اســت. چــنــيــن                 خــود ي
اپوزيسيوني هـر چـقـدر بـيـشـتـر در              
آســيــب شــنــاســي خــودش غــور و             
تفحص کند و قـوي تـر عـمـل کـنـد             
اتفاقا آسيبش به جـامـعـه و پـروسـه          
سرنگـونـي حـکـومـت هـم بـيـشـتـر                  

 خواهد بود. 
چنين جنبشي در بهترين حالـت  
در دنياي محدود اسالم خوب و بد و 
آخوند خوب و بد دور ميزند و دسـت  
آخر بـه زائـده اي از هـمـان "اسـالم                   
خوب" مثال معرکه سياسـي بـه نـام         
اصالحات خاتمي تبديل ميشود که 
کارش چيزي نبـود جـز رنـگ کـردن           
الشخوري به نام حکومت  اسـالمـي   

 و فروشش به مردم دنيا.  
فعال بـه هـمـيـن مـثـال بسـنـده                 
ميکنيم و با طرح تـز اصـلـي مـورد         
نظر در اين مـقـالـه بـحـث را ادامـه             

 ميدهيم. 
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مستقل از اين که نويسنـده ايـن     
سطور در بـاره "مـنـافـع مـلـي" چـه                  
تصوير و چه تـحـلـيـلـي دارد کـه در             
خالل اين نوشته مستدل خواهد شد، 
"منافع ملي" از آن نوع گفتـمـانـهـاي      
ســيــاســي اســت کــه ظــاهــرا هــمــه             
محتواي تـاريـخـي و سـيـاسـي اش             
روشن است و جـاي سـئـوال نـدارد.             
انگار وقتي اسم "منافع ملي" وسـط    
بيايد همه مـيـدانـنـد در مـورد چـه               
چيـزي صـحـبـت مـيـکـنـد و هـيـچ                   
عــالمــت ســئــوالــي در مــقــابــلــش           
نمـيـتـوان گـذاشـت. هـمـه بـايـد در                    
خدمت "منافع ملي" باشند و بـراي        
"منافع ملي" تالش ميکنند. به يـک  
نــحــوي "مــنــافــع مــلــي" در رديــف             
مقدسات و جزو تابـوهـاي سـيـاسـي        

است که انتقاد بـردار نـيـسـت. اگـر             
کسي اين گفتمان سيـاسـي تـاريـخـا        
شکل گرفته را زير سـئـوال بـبـرد يـا          
مثال تالش کند اين را ثابت کند کـه  
"منافع ملي" مـعـمـوال دسـتـاويـزي            
براي پيش بردن منافع اقليتي از يک 
"ملت" يا به عـبـارت درسـتـتـر يـک              
جامعه است، فورا با لعن و نـفـريـن        
مواجه ميشود که گويا چيز مقدسي 
را زيــرســئــوال بــرده يــا تــابــويــي را            

 شکسته است! 
عنوان کـلـي مـيـز گـرد "آيـنـده               
ايران" "آسيب شناسـي اپـوزيسـيـون"         
است. به نظر مـن آسـيـب شـنـاسـي              
ســيــاســي اپــوزيســيــون در زمــيــنــه         
تاثيرگيري اش از نـاسـيـونـالـيـسـم و          
مـقــدسـات سـيــاســي اش از جــملــه            
"منافع ملي" بسيار مـهـم اسـت از            

 جمله به اين داليل:
معموال حکومتها با دسـتـاويـز      
"منافع ملـي" بـا مـنـافـع اکـثـريـت                 
عظيم جامعه و با حقوق سيـاسـي و     
اجتماعي شهروندان بازي ميکنـنـد.   
هر جا الزم شد با چماق "منافع ملي  
در خــطــر اســت" اعــتــراضــات حــق           
طلبانه مردم را سرکوب مـيـکـنـنـد.      
حتي جمهوري اسالمي که تا ديـروز    
به کمتر از امت اسالم تـن نـمـيـداد،       
امــروز مــخــصــوصــا بــا تــوجــه بــه            
بــازگشــت ضــد مــذهــبــي در ايــران          
"ملت" و "منافع ملي" را بـه چـمـاق            

 اسالم اضافه کرده است. 
درعالم سياسـي ايـران "مـنـافـع           

 -ملي" به يک گفتمان ايدئـولـوژيـک       
سياسي تبديل شده است که با رجوع 
به آن بخشي از نيروهاي سياسـي در    
اپــوزيســيــون مــيــتــوانــنــد از ارائــه           
خواست و تصوير واقعيشان در بـاره    
مناسبات سياسي و اقـتـصـادي در        
جامعه امتناع کننـد؛ بـا دسـتـاويـز          
"منافع ملي" در مـقـابـل تـحـرکـات           
اعتراضي راديکال در جامعه سنگ 
اندازي کنند و حـتـي مـمـاشـات بـا             

  جمهوري اسالمي را توجيه کنند!

 ۷ صفحه  
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بر اساس آخـريـن گـزارشـهـا بـاالخـره صـبـح امـروز،                     
دسامبر، آتش بـس شـکـنـنـده اي درحـلـب               ۱۵ پنجشنبه 

برقرار شد. توافق بر سر اين آتش بس در عين حـال اعـالم      
پيروزي رژيم اسد و نيروهـاي طـرفـدارش در نـبـرد حـلـب                
است. رژيم اسد بـا حـمـايـت فـعـال روسـيـه و جـمـهـوري                         
اسالمي و حزب اهللا و با درهم کوبيدن نيروهاي مـخـالـف      
و مردم شهر از زمين و هوا باالخره موفق شد شهـر حـلـب      
را به تصرف خود درآورد. روحاني در تماس تلفني با اسـد   
اين موفقيت را به او تبريک گفت و تاکيد کـرد جـمـهـوري         
اسالمي "همواره در کنار مـردم دوسـت و بـرادر سـوريـه                 

 خواهد بود"!  
جانيان به يکديگر تبريک ميگـويـنـد و دسـتـان خـون             
آلود يکديگر را ميفشارنـد امـا خـتـم نـبـرد حـلـب خـتـم                     
فاجعه سوريه نيست. آن عوامل و سياستـهـا و اهـداف و           
رقابتهاي بين المللي  اي ومـنـطـقـه اي کـه بـه جـنـگ و                     
کشتار و ويراني در سوريه شکل داده اسـت هـمـچـنـان بـه           

 قوت خود باقي است.   
فاجعه سوريه با يورش دولت اسد و حمايت سـيـاسـي      
و نظامي فعال و تعيين کننده روسيه و جمهوري اسـالمـي   
عليه مردم بپاخاسته سوريه آغـاز شـد و در ادامـه خـود               
سوريه را به ميدان تاخت و تاز انواع نيـروهـاي تـروريسـت       
اسالمي له و عليه اسد تبديل کرد. امروز مـحـور جـنـگ          
سوريه تقابل دو قطب امريکا و روسيه و صـورت مسـالـه        
مورد اختالف بود و نبود رژيـم اسـد اسـت. قـرارسـت در               
پس اين صورت مساله جنگ قدرت بين دوقطـب روسـيـه      

 و آمريکا حل و فصل بشود.  
از نقطه نظر استراتژيک و در يـک سـطـح پـايـه اي تـر                 
فاجعه سوريه و کـل وضـعـيـت بـه هـم ريـخـتـه و از هـم                           
گسيخته خاورميانه در جنگ قدرت بعد از دوران جـنـگ       
سرد ريشه دارد. در دوره جـنـگ سـرد دولـتـهـاي بـعـثـي                    
سوريه و عراق به کمپ شوروي متعلق بـودنـد. فـروپـاشـي         
شوروي اين توازن را بر هم زد. تهاجم دولـت آمـريـکـا بـه             
عراق، در جنگ خليج و در دوره بوش پسر، تالـشـي بـراي      
گسترش نفوذ غرب در حيطه نفوذ رقيب شکسـت خـورده     
و  تثبيت هژموني و قـدرقـدرتـي بـالمـنـازع آمـريـکـا در                
دنياي يک قطبي پس از جـنـگ سـرد بـود. تـالـشـي کـه                      
بجائي نرسيد و مـاحـاصـلـي بـجـز تضـعـيـف مـوقـعـيـت                    
آمريکا حتي در کشورهاي سنتا متعلق بـه کـمـپ غـرب           

 نظير ترکيه و عربستان و امارات در بر نداشت.  
امروز با تالش مشـابـهـي از سـوي روسـيـه، کـه در                   

حدود دو دهه بعد از فروپاشي شوروي، به ناظـر مـنـفـعـل        
يکه تازيهاي واشنگتن بدل شـده بـود، مـواجـه هسـتـيـم.                
دهه اول قرن حاضر دوره هژموني طلبي مـيـلـيـتـاريسـتـي        
دولت بوش بود و دهه دوم دوره جينگوئيسـم و هـژمـونـي         
طلبي منطقه اي پوتين. آنچه مـيـدان را بـراي پـوتـيـن و                  

عظمت طلبي احيا شده ناسيوناليسـم روس مـهـيـا کـرده            
است، نافرجامي دولت آمريکـا اسـت. نـه تـنـهـا روسـيـه                  
بلکه دولتها و نيروهاي اسـالمـي مـنـطـقـه از جـمـهـوري                  
اسالمي و حزب اهللا تا دولتهاي ترکيه و عـربسـتـان و تـا           
داعش و جبهه النصره و فـتـح الشـام و انـواع نـيـروهـاي                    
سلفي مورد حمايت عربستان و ترکيه، در خالء نـاشـي از     
نافرجامي بوشيسم و سياستهاي مـيـلـيـتـاريسـتـي دولـت           
آمريکا، در جنگ سوريه ميدان تازه اي براي قدرتنـمـائـي    

 و تقويت موقعيت منطقه اي خود يافته اند.   
در پس اين هرج و مرج و صفبنديها و کشمـکـشـهـاي     
خونين  قرارست توازن قواي تازه اي بين دوقطب روسيـه و    
غرب تعريف و تثبيت بشود. با انتخاب تـرامـپ و چـراغ           
سبزهاي او به دولت پوتين، چنـيـن بـه نـظـر مـيـرسـد کـه                  
شرايط به نفع روسيه در حال تـغـيـيـر اسـت. ايـن شـرايـط                
باعث شده است که دولت آمريکـا و مـتـحـديـن اروپـائـي              
اش که پانزده سال قبل با حـملـه بـه عـراق  فـاجـعـه کـل                     
خاورميانه را کليد زدند امروز از راه حل سياسـي و آتـش       
بس و مطلوبيت ديپلماسي سخن بگـويـنـد و در مـقـابـل             

جمهوري اسالمي همچنان بـر کـوره      -اسد  -جبهه روسيه
جنگ بدمد. بود و نبود رژيم اسد محور و گره گاه اصـلـي    

 اين تقابل است.  
جنگ سوريه با سرکوب خونين انقالب مـردم سـوريـه      
آغاز شد و تا امروز بيش از سيصد هزار کشته و بـيـش از     
هفت ميليون آواره بجا گذاشته است. اين جـنـگـي عـلـيـه           
مردم سوريه و عليه مردم در کل منطقه است. مـنـافـع و         
خواست مردم در نقطه مقابل اهداف و سياسـتـهـاي هـمـه        
دولتها و نيروهاي جهاني و  منطقه اي درگـيـر در جـنـگ         
سوريه قرار دارد. مبرم ترين خـواسـت مـردم قـطـع فـوري              
جنگ و توقف کشتار و ويراني و آوارگي و خـانـه خـرابـي           
دهشتناکي است که زندگي مردم را به يـک جـهـنـم تـمـام             
عيار تبديل کرده است. گام بعدي در حـل بـحـران سـوريـه           
برکناري اسد و پايان بخشيدن به دخالتگريهاي نظـامـي و     
سياسي دو قطب روسـيـه و آمـريـکـا و هـمـه نـيـروهـا و                         
دولتهاي اسالمي منطقه است. بسـيـج و بـمـيـدان آمـدن                
نيروهاي چپ و انقالبي و آزاديـخـواه و هـمـه مـردم آزاده                
دنيا در حمايت از مردم سوريه ميتواند نقـش مـهـمـي در         
تحقق اين خواستها داشته باشد. در ايـن مـيـان مـبـارزه               
مردم ترکيه، مبارزه مردم در عراق، در کردسـتـان سـوريـه       
و در کردستان عراق، و بويژه مبارزات مردم ايـران عـلـيـه         
جمهوري اسالمي نقش تعيين کننـده اي ايـفـا مـيـکـنـد.              
سرنوشت مردم سوريه و آينده کل منـطـقـه را نـهـايـتـا نـه               
جنگ ميان دولتها و وحوش اسالمـي وابسـتـه بـه آنـهـا،             
بلکه جنگ مردم عليه کل اين نيـروهـاي ارتـجـاعـي رقـم           

 خواهد زد.  

هزار ازدواج    ۴۳ "در حال حاضر  
سـالـه در        ۱۵ تا    ۱۰ دختربچه هاي 

هـزار   ۲ کشور داريم که از اين تعداد 
دختربچه و پسربچه از هـمـسـر خـود       
جداشده يا بيوه شده اند. ...  در سال     

تعداد ازدواج    ۹۳ نسبت به سال  ۹۴ 
هــزار مـورد افــزايــش         ۱۰ کـودکــان    

داشت و طالق آنها هم روند افزايشي 
 دارد."

ابن بخشي از سخـنـان يـکـي از         
اعضـاي هـيــئـت عــلـمــي دانشــگــاه           
عــالمــه طــبــاطــبــايــي در هــمــايــش        
بررسي ازدواج کودکان است که هفته 

بـا   گذشته "از سوي جمـعـيـت امـام          
حضور کارشناسان، اساتيد دانشگاه 
و فعاالن حوزه مدنـي" بـرگـزار شـد.          
جنايت تجاوز به کودکان را در لباس 
شرعي ازدواج و طالق مي پيچـيـنـد    
و بعد سمينار ميگذارند که مسـالـه     
را ريشه يابي کنند! آيا روشن نيست  
عــلــت رشــد صــعــودي تــجــاوز بــه             
دختربچه ها چيست؟ کافي است بـه    
همين اسم و رسـم دسـت انـدرکـاران           
سمينار کذائي نگاهي بيانـدازيـد تـا      
ــرارســت                ــن بشــود. ق ــه روش قضــي
"جمعيـت امـام" و هـيـئـت عـلـمـي                    
دانشگاه "عالمه طباطبائي"، يعنـي    
نهادهاي بردگي جنسي زنـان، بـراي       
ــعــداد ازدواج و طــالق               "افــزايــش ت
کودکان" چاره اي بيانديشند! ايـنـهـا        
جزئي از صورت مسـالـه انـد نـه راه           
حــل. مســالــه مــردم ايــران هــمــيــن            
عالمه هاي متخصص آداب شرعـي  
تجاور به دختر بچه ها  و ايتاهللا هـا    
و امامان متحجري است کـه حـتـي        
در مورد آداب لذتجوئي از کـودکـان   

 شيرخواره فتوي و رساله دارند. 
موضوعات مورد بحث سمينار 
کذائي "آمـوزش هـاي عـمـومـي از               
ــه                    ــمــا" و "ارائ طــريــق صــدا و ســي
الگوهاي رفتاري والدين بـا کـودک"،      
"ترسيم ويژگي هاي رواني کـودکـان"      
و "توجه به اوقات فراقت کودکـان" و      
موضوعاتي از اين قبيل بوده است. 
ايــن هــا عــنــاويــن دانشــگــاهــي و             
امروزي پسند براي تـوجـيـه يـک زن           

ساله است. قـرارسـت     ۱۴۰۰ ستيزي 

با ايـن عـبـارات و مـقـوالت اصـل               
مسالـه الپـوشـانـي بشـود. مسـالـه               
برسر الگوهاي حکومت اسـت و نـه         
الگوهاي والـديـن. مـردم مـيـدانـنـد             
ريشه مساله چيست. مردم ميداننـد   
که تجاوز به کـودکـان در ايـران يـک           
امر شرعي، دولتي و قانوني است و   
نه يک مساله فرهنـگـي مـربـوط بـه          
رفتار والدين  و مقـوـلـه پـردازيـهـاي         
نامربوطي ازاين قبيل. ايادي آشکار  
و پنهان حکومت اين هـا را بـه هـم            
ميبافند تا مگر رژيمي که باعـث و    
باني اين جنـايـت اسـت را از خشـم             

 مردم مصون بدارند.
تجاوز به دختر بچه ها جزئـي از    
فلسفه و ايدئولوژي فـوق ارتـجـاعـي       
اي است که زن را کـاالي جـنـسـي و         
ابزار لذتجوئي مرد ميدانـد، تـجـاوز      
جنسي را تحت نام صيغـه و ازدواج      
ــي                ــونـ ــانـ ــه و قـ ــيـ ــوجـ ــت تـ ــوقـ مـ
ميکند،ازدواج را به اجازه پدر وقـيـم   
مذکر دختران موکول ميکند و حـق      
طالق را از زنان سلب ميکند. اينهـا   
نظرات و قوانيني براي تنزل زنـان بـه     
برده جنسي و به تسلـيـم و تـمـکـيـن           
واداشــتــن ايــن بــردگــان اســت. ايــن           
بردگـي از سـن نـه سـالـگـي شـروع                  
ميشود. تـجـاوز بـه کـودکـان آغـاز                
ــعــدي جــنــســيــتــي اســت کــه در               ت
بزرگسالي تحت نام صيغه و ازدواج     
موقت و عقـد شـرعـي ادامـه پـيـدا             
مــيــکــنــد. مــردم ايــن حــقــايــق را               
ميدانند. جـوانـان و زنـان و مـردان              
آزاده اي کـه  بـا ازدواج سـفـيـد بـه                   
مقابله با اين تحجر و تعفن برخاسته 
اند ميدانند که راه پايان بخشيدن بـه  
تجاوز بـه کـودکـان و بـاز گـردانـدن               
منزلت انساني به زنان و کـودکـان و       
به همه جامعه از سمينارهاي کذائي 
نهـادهـا  و کـارشـنـاسـان اسـالمـي                 
نميگذرد. بسـاط کـل ايـن رژيـم بـا               
تمامي قوانين و اخالقيات و احکـام  
و تابوهاي فوق ارتجـاعـي اش و بـا          
تمام آيت اهللا ها و امام ها و عالمـه  
هــاي مــتــحــجــرش را بــايــد در هــم            

 پيچيد.  
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به همه شما سـالم دارم و خـوش         
آمد ميگويم. تشکر ميکنم از دسـت   
اندرکاران اين مراسم که اين مراسم را 
گذاشتند و از من هم دعوت شـد کـه     
چند کلمـه ايـن جـا صـحـبـت کـنـم.                  
بيست و پنجمين سالـگـرد تـاسـيـس        
حزب کمونيست کارگري را به  هـمـه     

 شما شادباش ميگويم. 
سالگرد حزب فرصتي اسـت کـه     
به حزب، به موقعيت آن و جايگـاه آن    
خصوصا در اوضاع سـيـاسـي امـروز       
ايــران و حـــزب بــه عـــنــوان يـــک                   
فاکتورمهم در سير تحوالت سياسـي  
و اوضاع متحول منطقه و جهان نگاه 
کنيم. بطور واقعي وقتـي بـه اوضـاع         
جهاني نگاه ميکنيم، اوج انـحـطـاط        
ـيـم. بـحـران           ـن ـي سرمايه داري را مي ب
سرمايه داري را مي بينيم که چـطـور     
دارد قرباني مـيـگـيـرد و چـطـور در               
منطقه خاورميانه بلبشويي برپا شـده  
اســت. جــمــهــوري اســالمــي، دولــت         
اردوغـــان، عـــربســـتـــان ســـعـــودي،        
وضعيت عراق و ظـهـور آدمـخـوران           
داعش و پديده هايـي چـون تـرامـپ،         
اينها همه اوج انـحـطـاط و تـوحـش              
سرمايه داري را به نمايش ميگـذارد.  
در مقابل اين صف ارتجاع و توحـش  
ما جنبشي را مي بينيم که به آن چپ 
ـبـشـي       اجتماعي ميگوييم. و اين جـن
است که در سطح جهاني هسـت، در      
ايران هست و در جـاي جـاي جـهـان             
ـقـاتـي را         هست. يک تقابل عظيم طـب
ـتـي بـه ايـن تصـويـر              مي بينيد. و وق
ـيـم کـه امـروز            ـن ـي نگاه ميکنيم مي ب
ـيـسـم       بيش از هر وقت پاسخ سوسـيـال
است. و نه تنها جواب بلـکـه رهـايـي        
ما در سوسياليسم است. و شورانگير  
اينجاست که در جايي مثل ايران اين 
سوسياليسم، حزب خـود را دارد. و           
امروز ما اينجـا جـمـع شـده ايـم کـه               

 سالگرد تشکيل آنرا جشن بگيريم. 
از چــپ اجــتــمــاعــي در ســطــح           
جـهــانــي صــحــبــت کــردم، گــرايشــي         
اجتماعي که آزاديخواه است، بـرابـري   
طلب است. عليه اعـدام و سـرکـوب           

است. از نـظـم مـوجـود خسـتـه شـده               
است. يک زندگي بهـتـر مـيـخـواهـد،          
الزاما به خودش هم  چپ نميـگـويـد.    
وظيفه ما تعين دادن به خـواسـتـهـاي     
اين چپ و  تحزب دادن بـه آن اسـت.         
ما حزب اين چپ هستيـم. حـرفـهـاي        
ـلـعـد. تشـنـه             ما را اين جنبش مـي ب
ـيـسـم           شنيدنش است. چـون سـوسـيـال
ـيـسـم افـق         جواب است. چون سوسيال
ميدهد. طاليه هاي حرکت ايـن چـپ     
اجتماعي را در جنبـش والسـتـريـت،       

درصـدي هـا در          ٩٩ تحـت عـنـوان        
ـبـش                   امريکا ديـديـم. آمـدنـد از جـن
شورايي و کـمـون صـحـبـت کـردنـد.              
رياکاري دمـوکـراسـي را بـه چـالـش               
ـيـسـم و                     ـتـال ـي ـيـه کـاپ کشيدنـد و عـل
سرمايه داري قد علم کـردنـد. و ايـن         
جنبش در ناروشـنـي هـايـش مـدتـي           
فروش کرد. اما از زيـر بـه حـرکـتـش           
ادامه داد و شروع به شـکـل دادن بـه          

 خود کرد.
ـتـي          ـيـد وق ـن ـي و امروز شما مي ب
ــت               کســي از حــقــوق مــردم صــحــب
ميکند، از آزادي و برابـري صـحـبـت       
ميکند، اين چپ اجـتـمـاعـي دورش         
حلقه ميزند. از جمله در يونان همـيـن    
اتفاق افتاد. در انگيس نيز تحرک اين  
ـبـر     ـي چپ را در اتفاقاتي که در حزب ل
افــتــاد، ديــديــم. ايــن جــنــبــش چــپ            
اجتماعي بود که جرمي کوربين را به 
عــنــوان کســي کــه دارد از درمــان              
رايگان و برخي خـواسـتـهـاي رفـاهـي         

مردم حرف ميزند، جلـو انـداخـت. و         
وقــتــي جــريــانــات راســت دســيــســه          
ـنـد، ظـرف       ميکردند که او را کنار زن

ـفـر بـه ايـن حـزب               ٢٠٠ شش مـاه     ن
هجوم آوردند و عضو آن شدند، بـراي    
اينکه جرمي کوربين راس اين حـزب    
ـفـاق را  در                       باشد. نـظـيـر هـمـيـن ات
آمــريــکــا در جــريــان کــمــپــيــن هــاي          
انتخاباتي براي رياست جمهوري و در 
پديده ساندرز شاهد بوديم. اينها همـه  
نشانگر اينـسـت کـه جـوامـع امـروز             
ـقـاتـي                  سرمايـه داري بـه لـحـاظ طـب
بشدت قطبي شده اند. و همانطور که  
اشاره کـردم مـردم از نـظـم مـوجـود                 
ـتـي     خسته و عاصي شده اند. مردم آن
استبليش منت هستند. و ايـن چـپ         
ــمــاعــي کــه               ــشــي اســت اجــت جــنــب
مضمـونـش چـپ اسـت. امـا پـرچـم                 
ـبـود          ندارد. افق روشني ندارد. و در ن
يک خط و افق روشن در جـامـعـه اي        

ـنـد،         ـيـر هسـت که مردم بدنبال يک تغي
اعتمادشان از نظم موجود سلب شـده  
ـبـش چـپ           است، اگر نتوانيم ايـن جـن
ـيـم             ـتـوان ـيـاوريـم، ن اجتماعي را گرد ب
هزموني را بگيريم، راست جـلـو مـي      
افتد و امثال ترامپها از صندوق هاي 
راي بيرون مي آيند. ماجراي بـرکـس      
ايت لندن و جدا شدن از اتحاديه اروپا 

 اتفاق مي افتد و ...
ميخواهم بگويم که بطور واقعـي  
يک جدال بزرگ اسـت کـه در جـريـان           
است و نقش ما در اين جـدال خـطـيـر       

است. همانطور که تاکيد کردم پاسـخ   
به اين شرايط سوسياليسم است. امـا   
مبارزه براي سوسياليسم حـزب مـي       
ـقـش حـزبـي              خواهد. اينجاست کـه ن
مثل حزب مـا بـرجسـتـه مـيـشـود.              
اينجاست که نگاه کردن به اين پـديـده   
آنهم در سالگرد تولدش مـهـم اسـت.      
ـبـعـيـض و             کسي که قبول ميـکـنـد ت
نابرابري و استثمار ضد انساني است، 
بايد ببيند که راه رهايي او پيوستن به 

 اين حزب است و عضو آن شود. 
حزب کمونيست کـارگـري حـزب      
جنبش اعتراضي عليه سرمايه داري 
و نظم موجود است، و در ايـران ايـن         
جنبش در دل مبارزات هر روزه مردم 
عليه حاکمـيـت مـوجـود جـاريسـت.           
چپ اجتماعي، يک گرايش قدرتمـنـد   
و جاري در جنبش هـاي اعـتـراضـي         
جاري است. خود ما نيز نقش مهمي  
در بردن گفتمان هاي چپ و راديـکـال     
ـبـش هـا و فضـاي                  به درون ايـن جـن
سياسي جامعه داشته ايم. يک وظيفه  
مهم ما تـحـزب بـخـشـيـدن هـر چـه                 
ـبـش و بـه چـپ                       بيشـتـر بـه ايـن جـن
ـفـه مـا         اجتماعي موجود است. وظـي
تقويت اين جنبش و اين گرايش و پـر    
ـبـش هـاي                 نفود کـردن آن در دل جـن
اعتراضي در جامعه به عنوان عرصه 
هاي نبرد طبقاتي عليه سرمايه داري 
ـبـان گـيـر آن اسـت.                 و مصائـب گـري
وظيفه ما افق دادن به اين جنبش هـا  
و گذاشتن افق سوسياليـسـم بـعـنـوان        

 تنها راه پيروزي در مقابل آنهاست. 
در ايران وقتي به جـامـعـه نـگـاه          
ـبـش                     ـيـم کـه جـن ـن ـي ـيـم مـي ب ميکن
سرنگوني، جنبشي کـه مـوضـوع آن        
مساله قدرت سياسي است، جنبشي 

جاري است. مـا شـاهـد جـلـو آمـدن              
جنبش هاي اعـتـراضـي در عـرصـه            
ـيـم. و           هاي مختلف مبارزاتـي هسـت
ــطــور کــه اشــاره کــردم چــپ                هــمــان
اجتماعي يـک جـريـان قـوي در ايـن              
اعتراضات است. حضـور و دخـالـت         
فعال در اين جنبش ها، مسير شکـل  
گرفتن و قدرت يابي حزب و هژموني 
ـبـش هـاي                  سيـاسـي آن در راس جـن
ـيـمـا      ـق اعتراضي جاري است که مست
حزب را بـه جـامـعـه و بـه مـوضـوع                
سرنگوني و کسـب قـدرت سـيـاسـي            

 وصل ميکند.   
ما وقتي به جامـعـه ايـران نـگـاه          
ـبـش        ميکنيم. بسياري از فعالين جـن
هاي اعتراضي مـوجـود سـرنـگـونـي         
طلب هستند. مثال کسي کـه امـروز      
بــراي شــرکــت زن در عــرصــه هــاي             
ورزشي و اجتماعي مبارزه ميـکـنـد،    
عــلــيــه اعــدام اســت. خــواهــان رفــع            
تبعيض و آپارتايـد جـنـسـي اسـت و            
عليه اعدام مبارزه مـيـکـنـد، بـطـور           
واقعي کليت حکـومـت اسـالمـي را         
ـقـر و             قبول ندارد. و يا کسي کـه بـه ف
فـالکــت و سـيــاسـت هـاي ريـاضــت              
اقتصادي حکومت اعتراض دارد، با 
شعار معيشت، منزلت، حـق مسـلـم      
ماست به خيابان مي آيد، اعتراضش 
ـنـهـا           عليه کل اين بربريت اسـت. و اي
همه  عرصه هاي به چـالـش کشـيـدن       

 کليت رژيم اسالمي است. 
ـبـشـهـاي جـاري          به اين معنا جـن
فقط جنبش هاي مطالباتي نيستند، 
بلکه از جنس جنبـش سـرنـگـونـي و          
فراتر از آن عرصه هاي نبرد طبقـاتـي   
عليه تعبيض و نـابـرابـري و تـوحـش            

 ۱۲ صفحه  
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هر دو مورد بـاال را در جـريـان          
بحث با مثالهايي روشـنـتـر خـواهـم        

 کرد. 
اجازه بدهيد بـحـث را بـا چـنـد              
نکته کوتاه در باره مـقـوـلـه "مـلـت"            
ادامه دهم که "منافـع مـلـي" بـه آن             

 رجوع ميکند:  
 

 "�&�" و "��	O9 �&6" اش  
قاعدتا براي داشتن تعـريـفـي از      

تصويري از     "منافع ملي" بايد قبال  
"مــلــت" داشــت کــه قــرار اســت                    
 منافعش تعريف شود و تحقق يابد. 
يک تصوير کالسيک از "مـلـت"        

 Nation)"مــلــت"     -هـمــان "دولــت    

state)       است که يک پديده سـيـاسـي
مربوط به و همزاد عـروج سـرمـايـه         
داري است که از لحاظ سـيـاسـي بـا       
انقالب کبير فرانسه به فرجام رسيد. 

 -ايران کنوني هم در ادامـه "دولـت        
و  "ملت" سازي انـتـهـاي قـرن نـوزده           

اوايل قرن بيست محصول سـيـاسـي      
شکـل گـيـري و عـروج و اسـتـقـرار                  
سياسي سرمايه داري است. "دولـت     

"ملت" به اين معنا گامي به پيـش    -
در مقايسه با نظام فئودالي و پيـشـا   
سرمايه داري بود. روشـن اسـت کـه         

"مــلــت" بــعـــدا         -هــمــيـــن "دولــت       
چهارچوب سياسي اعمال حاکـمـيـت    
طبقه نوپاي سرمـايـه داري شـد کـه           
قاعدتا تعييـن مـيـکـرد چـه چـيـزي              
مغاير "مـنـافـع مـلـي" اسـت و چـه                  

 چيزي مطابق آن. 
در يک سطح تحليلي پايه اي تـر    
صاحبنظران معـتـبـري مـثـل اريـک           
هابسـبـاوم (مـورخ انـگـلـيـسـي) و                 
منصور حـکـمـت عـالمـت سـئـوال              
بسيار قابل تاملي در مقابل مقوـلـه   
"ملت" از نقطه نظر اعتبار ابجکتيـو   
آن گذاشته اند. اينکه هـيـچ مـعـيـار         
ــاره                 ــانشــمــول در ب ــي و جــه ــن عــي
موجوديـتـي بـه نـام "مـلـت" وجـود                  
ــراي مــثــال هــر کــدام از                  ــدارد. ب ن
معيارهاي شناخته شده و معمول در 
باره "ملت" بودن يک جمعيت معـيـن    
مثل سرزميـن و تـاريـخ و مـذهـب              

فرهنگ و زبان مشترک را در نظر   و
ــگــيــريــم مــوجــوديــت خــيــلــي از             ب
"ملت"ها" کـه هـمـيـن االن "مـلـت"                 
مــحــســوب مــيــشــونــد زيــر ســئــوال        

 ميروند.  
براي مثال با معيار زبـان مـردم     

کانادا و آمريکا و انگلستان بايد يک 
"ملت" باشند و نه سه "ملت". مـردم       
ايالت کـبـک در کـانـادا بـايـد جـزو                  
"ملت" فرانسه باشند نه کـانـادا. بـا           
معيار مذهب معـلـوم نـيـسـت چـرا           
هــمــه مســيــحــيــان يــک "مــلــت" و              
همچنين همه کساني کـه مسـلـمـان       
ــد يـــک                ــونـ ــشـ ــيـ ــوب مـ ــسـ ــحـ مـ

ــان                "مــلــت"    ــنــد و در مــي ــيــســت ن
"ملت"هاي متعدد پراکنـده انـد؟ يـا          
چرا يهوديان پراکنده در جـهـان جـزو        
"ملت" اسرائيل محسوب نميشوند؟   
حتي اگر سرزمين را که يک مـعـيـار    
مادي تر است در نظر بگيريم بيشتر 
معلوم ميشود که "مـلـت" سـازي و          
"ملت" خراب کني يک امر سـيـاسـي      

 و ايدئولوژيک است. 
"ملت"ها محصـول سـيـاسـي و           
تاريخي جنبشهاي ناسيونـالـيـسـتـي      
هستند. اين جنبش ناسيوناليـسـتـي     
است کـه "مـلـت"هـايـي را از بـيـن                    
ــدي                ــبــرد و "مــلــت"هــاي جــدي مــي
ميسازد. "ملت"هاي بـزرگـي را بـه             
"ملت"هاي کوچکتر تجزيه مـيـکـنـد      
يا برعکس از تـرکـيـب "مـلـت"هـاي           
کوچک "ملت"هاي جديد و بزرگـتـري     
را سرهم ميکـنـد. "مـلـت"هـايـي را              
باهم متحد کند و يا به جان يکديگر 
مي اندازد و الـبـتـه در جـريـان ايـن             
تحوالت "منافع ملي" سـابـق کـنـار         
ميرود و "منافع ملي" جديد تعريـف    

 ميشود! 
 ۳۲ قريب يک و نيم قـرن پـيـش          

 ۱۹۶ کشور وجـود داشـت. اکـنـون            
کشور موجـوديـت سـيـاسـي دارنـد.           
يعني تقـريـبـا هـر سـال يـک کشـور                

 ۲۶ جديد متولد شده است. فقط در  
کشور جديد متـولـد    ۲۸ سال گذشته 

ــن                  ــعــداد زيــادي از اي ــد. ت شــده ان
"ملتها"ي جديد و کشـورهـايشـان را        
دول پيروز غرب در جـنـگ جـهـانـي        
اول با تقسيم الشه امپراطوري از هم 
گسيخته عثماني و با گماردن شيوخ 
و روساي قبـايـل در تـکـه اي خـاک              
ــي               ــاه ــادش ــد. پ ــردن ــدســي ک ــن مــه
عــربســتــان ســعــودي يــکــي از ايــن          
موجودات بود که به مثابه محصول 
ــاي                 ــاه ــازي پ ــوع کشــور س ــن ن اي
چرکينش را به جهان گشـود. ديـديـم       
که در فاصله کـوتـاهـي يـوگسـالوي          
سابق به هفت "ملت" و هفـت کشـور     
تقسيم شد و البته همـه واقـفـيـم کـه          
تولد اين کشورها و "ملت"ها هـمـراه     

بود با کشتار و ويراني و درد و رنـج      
کم سابقه براي ميليونهـا انسـان کـه        
ــدگــي               ــاهــم زن زمــانــي در صــلــح ب

 ميکردند. 
مــخــصــوصــا بــراي جــنــبــش و         
اپــوزيســيــونــي کــه آزادي، عــدالــت         
اجتماعي و برابري انساني براي همه 
شهروندان محـور فـعـالـيـتـش اسـت            
قاعدتا بايد اوضـاع جـهـان در سـه             
دهه اخـيـر و نـقـش ويـرانـگـري کـه                   
جنبشهاي ناسيوناليستي در درسـت  
کردن "ملتـهـا" تـحـت نـام دفـاع از                 
"منافع ملي" ايفا کـرده انـد هشـدار          

 دهنده باشد. 
طرح اين نـکـات در بـاره خـود             
پديده "ملت" به اين خاطر الزم اسـت    
که حتـي "مـلـت" کـه نـقـطـه رجـوع                   
ــک                 ــي" اســت خــود ي "مــنــافــع مــل

پـرابـهـام اسـت و مـحـصـول                  پديـده 
ايـدئـولـوژيـک        -مهندسي سيـاسـي     

جنـبـشـهـاسـت. و بـه ايـن اعـتـبـار                    
"منافع ملي" به نحوي اولي پر ابهـام   

 است. 
يـک   اما مسـتـقـل از ايـن کـه                

کشور طي چه پروسه تاريـخـي و بـر        
اساس چه معامالت و مـحـاسـبـات     
ميان قدرتها به کشور تـبـديـل شـده         
است ومردم سـاکـن آن يـک "مـلـت"             
محسوب شده اند به هر حال سـئـوال   
اين است که "منافع ملي" مردم ايـن    
کشور يا اين "مـلـت" عـمـال بـه چـه               
چيزهايي اشاره دارد؟ آيـا "مـنـافـع            
ملي" قابل تـعـريـف در بـاره مـردم               
منتسب به يک "ملت" وجود خارجي   
دارد؟ يک واقعيت ابجکتيو هسـت؟    
آيا ميتوان منافعي را تعـريـف کـرد      
که در ميان همه آن "ملت" يا مـيـان       
همه آحـادي کـه در آن جـغـرافـيـا و                 
تحت نام آن "ملت" و "هويـت مـلـي"        
زندگي ميکنند يکسان بـاشـد؟ آيـا        
ميتوان با معيارهاي عـيـنـي نشـان       
داد که اين يـا آن "مـنـفـعـت مـلـي"               
ميان همه، کارگـر و سـرمـايـه دار،           
يهودي و مسـلـمـان و مسـيـحـي و               
بهايي و آتـه ئـيـسـت و پـيـروان هـر                
مذهب ديـگـر، زن و مـرد، پـيـر و                  
جوان، سياه و سفيد، "ترک و فارس"،   
شهروندانـي بـا گـرايشـات جـنـسـي              

 مختلف يکسان است؟ 
تا آنجا که به "آسـيـب شـنـاسـي           
اپوزيسيون" مربوط است طـرح ايـن        
نکات به داليـل پـايـه اي تـري هـم                
مطرح است. زماني سـرمـايـه داري         
در مقابـل نـظـام فـئـودالـي مـبـشـر                
حقوق شهروندي بود. بعدا متعـاقـب    

انقالب روسيه و توسعه اعتـراضـات   
کارگري و اجتماعي به اروپا و عروج 
سوسيال دمکراسي در غرب حـقـوق     
شهروندي دامنه وسيعـتـري گـرفـت.       
اما امروز سرمايه داري جـهـانـي در      

آلـهـاي       بحران حتـي از هـمـان ايـده          
اوليه اش هم نه تنها دسـت کشـيـده        
است بلکه به يک تعرض همه جـانـبـه    
به حقوق شهـرونـدي حـتـي در خـود            
 دمکراسيهاي غربي دست زده است. 
براي مثال تا آنجا که بـه اسـالم       
ســيــاســي در خــود ايــن کشــورهــا             
برميگـردد چـنـديـن دهـه اسـت کـه                
تئوري نسبيت فرهنگـي و مـولـتـي         
کالچراليسم تبديل شده است به ابزار 
دست اسالم سياسـي و مـيـدانـداري         
امــامــان جــمــعــه اعــزامــي شــيــوخ          
عربستان و حکومت اسالمي که در   
قــلــب کشــورهــاي اروپــايــي بــا راه            
انداختن مساجد و مدارس اسالمـي  
کارشان را پيش ميبرنـد کـه چـيـزي         
نيـسـت جـز مـغـزشـويـي و تـربـيـت                   

  تروريست اسالمي.
تا آنجا که به ژئوپوليتک منطقـه  
مربوط است هـمـه بـا داسـتـان غـم             
انگيز و تراژيک عراق و افـغـانسـتـان       
آشناييم که چگونه خود دول غـربـي       
دست به کار شدند و در ويرانـه هـاي     
باقيمانده از عمليات "شوک و آو" در   
عراق اعجوبـه اي سـيـاسـي بـه نـام               

مـذهـبـي"    -"دمکراسي هاي قـومـي     
بپا کردند و بعدا بر سرنوشـت مـردم     
منطقـه حـاکـم کـردنـد. شـهـرونـد و                  
ــه              انســان وآزادي فــرديــش حــتــي ب
معناي قرن هجـدهـمـيـش هـم جـاي           
خود را به مسـلـمـان و مسـيـحـي و             
شيعه و سني و کرد و عرب و ترکمن 
و پشــتــون و هــزاره داد کــه گــويــا                
نمايندگان مشروعشان هم آخونـدهـا   
و روسـاي قـبـايـل و جـنـگـسـاالران               

 هستند!  
در چـنـيــن دنـيـايــي آيـا روشــن              
نيست که يک قدم مهم و بـزرگ هـر         
اپوزيسيوني که مسـالـه اش آزادي،       
برابري و رفاه و سعـادت شـهـرونـدان       
کل جامـعـه اسـت فـاصـلـه گـرفـتـن                
روشن و قاطع از تصاويري است کـه    
مذهب و نـاسـيـونـالـيـسـم تـولـيـد و               

 بازتوليد ميکنند؟
در مــورد اهــمــيــت و جــايــگــاه          
شــهــرونــد آزاد و بــرابــر در تصــويــر            
اپوزيسيون سرنگوني طلبي که کنـار  
زدن حکومت اسـالمـي را گـام اول            
براي استقرار مـنـاسـبـاتـي انسـانـي            
ــامــل                 ــر ت ــشــت ــي ــعــدا ب ــد ب ــدان مــي

اما اينجا الزم اسـت بـراي          ميکنيم
اجتناب از گسست در بحث سر يـک    

 تيتر ديگر هم کمي دقت کنيم. 
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"مــنــافــع مــلــي" را حــتــي در               
کشورهايي که نـظـام سـيـاسـي اش            
دمکراسي پارلماني است نـه تـنـهـا         
مردم يا اکثريت مردم تعيـيـن نـمـي       
کنند بلکه معموال طبقـه اي کـه از         
لحاظ اقتصادي مسلط اسـت و بـه         
تبع آن قدرت سياسي واقعي هـم در      
دستش است تعيين ميکـنـد. حـتـي        
فراتر از اين در ميان ايـن طـبـقـه از           
لحاظ اقـتـصـادي مسـلـط هـم، آن                
ــکــي و               ــان ــي، ب ــدي مــال ــن ــب ــروه گ
ــه                 ــه اي ک ــق ــصــادي درون طــب ــت اق
موقعيت مسلط تر و غالب تر دارد   
تعيين ميکند کـه چـه کـاري و چـه             
تصميمي به اصطالح حافظ "منافـع   
ملي" است يا نيست. "منافع مـلـي"      
عمال اسم رمز منافع آن گروهبـنـدي   
مسلط اقتصادي است. زير پـوسـت      

همگاني يـک    "منافع ملي" و منافع  
تقسـيـم بـنـدي بـنـيـادي در قـلـمـرو                   
اقتصاد سياسي و منـافـع مـتـضـاد        

  طبقاتي در جريان است. 
"منافع ملي" را نـه تـنـهـا ايـن                
گروهبندي تعريـف مـيـکـنـد بـلـکـه             
مهمتر از اين در خودآگاهي سياسي 
جامعه به مثابه منافع هـمـگـانـي و       
ملي جا مي اندازد. ميتـوان تصـور      
کرد که حتي بخشهايـي از جـامـعـه         
دقيقا به خاطر هـمـيـن خـودآگـاهـي           
وارونه تحت پوشش "مـنـافـع مـلـي"         
عليه منافع واقعي خـودشـان عـمـل       

 کنند.  
اين موضوع در اغلب جنگهـاي  
مــيــان کشــورهــا صــادق اســت. در           
اغلب مواقع دولتها جنگ خـارجـي     
را بــراي غــلــبــه بــر بــحــران داخــلــي            
حکومتي با پوشش دفاع از "منافـع   
ملي" راه ميـانـدازنـد. دولـت هـا از              
طرف کشورها و بـه نـمـايـنـدگـي از           
"ملت"ها با هم جنگ ميکنـنـد. دو        
کشور را به ويرانه تبديل ميکننـد و    
کرور کرور انسان ميکشند که البـتـه   

هــاي  مــعــمــوال ســربــازانــي از اليــه        
محروم جامعه هسـتـنـد کـه بـه نـام             
دفاع از مام مـيـهـن بـه گـوشـت دم             
توپ تبديل ميشوند، آوارگي و رنـج    
پايان نـاپـذيـري بـر هـر دو جـامـعـه                 
تحميل ميکنند و در پايـان هـم هـر        

 ۴ از صفحه  

 ۱۱ صفحه  
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عمل با دخالت فعال در جنـبـشـهـاي     
اجتماعي برحق و ضد تبـعـيـض کـه       
در ســطــوح مــخــتــلــف در غــرب و            
درهمه کشورها دنيا جاري اسـت بـه     
همگان نشان بدهند. اين به نظر مـن   
حـلـقـه اصــلـي در سـر بـلـنـد کــردن                   
ــحــزب               ــري و ت ــارگ ــســم ک ــي ــون ــم ک

 کمونيستي در جهان امروز است.  
سيما بهاري: اجازه بدهيد مشخصـا   
به جامعه ايران بپردازيم. مـوقـعـيـت      
اجــتــمــاعــي چــپ و جــنــبــش هــاي           
اجتماعـي راديـکـال و انـقـالبـي در               

 ايران را چطور ارزيابي ميکنيد؟
حميد تقوائي: جامعه ايران يکـي از     
پر تب و تاب ترين و مـتـحـول تـريـن        
ــودش را                   ــخ خـ ــاريـ ــاي تـ دوره هـ
ميگذراند. جنبش هـاي گسـتـرده و         
مستمر و فعالي که امروز مشـاهـده     
ميکنيم در تاريخ معاصر ايـران بـي     
سابقه اسـت. در جـنـبـش کـارگـري                
چهره ها و نهـادهـائـي سـربـرآورده و          
قدم بجلو گذاشته اند کـه در سـطـح          
جامعه شناخته شده هستند، عـلـنـا      
در جامعه  و حتي از درون  زنـدانـهـا    
اطالعيه ها و بيانيه ها راديـکـال و       
روشني عليه سيستم موجود منتشر 
ميکنند و حتي بعـنـوان مـدافـعـيـن         
حقوق کودک و حـامـيـان زنـدانـيـان             
سياسي و فعالين جنبش عليه اعدام 
و خواستهاي بخشهاي ديگر جامعـه  
ظاهر ميشـونـد. هـيـچ دوره اي در              
تاريخ چند دهه اخير جنبش کارگري 
تا اين حد فعال، شناختـه شـده ، بـا          
ثقل اجتمـاعـي بـاال و مـعـتـبـر در                

 جامعه نبوده است. 
جنـبـش بـراي رهـائـي زن و عـلـيـه                   
مذهب نيز دو جنبش قوي و گسترده 
در ايران است. مبارزه عليه آپارتايـد   
و تبعيض جنسيتي و اعـتـراض بـه          
تحقير و توهيني که حکومت علـيـه   
زنان اعمال ميکند از بدو روي کـار      
آمدن جمهوري اسالمي آغاز شـده و    
يک روز متوقف نشده است. جنـبـش    
رهائي زن در ايـران يـک رکـن مـهـم            
بچالش کشيدن سلطه مذهـب اسـت     
که در شکل يـک گـرايـش و حـرکـت            
وسيع ضد مذهبي بـويـژه در مـيـان         
جوانان، و جنبش سـکـوالريسـتـي و       
خواست جدائي مـذهـب از دولـت و          
قوانين و سيستم آموزشي در بـخـش   
وسيعي از مردم و همچنين در ميان 

احزاب و نيروهاي اپـوزيسـيـون بـروز       
 پيدا ميکند. 

در عرصه هاي متعدد ديـگـري نـيـز       
ناظر جنبشهاي اعـتـراضـي فـعـالـي         
هستيم مانند جنبش عـلـيـه فـقـر و          
فالکت و در اعتراض بـه دزديـهـا و          
ــجــومــي مــقــامــات            ــهــاي ن حــقــوق
حکومتي، جنبش عـلـيـه مـجـازات        
اعدام، در دفـاع از حـقـوق کـودک،               
براي آزادي زندانيان سياسي، جنبش 
ــه             ــارهــاي ده دادخــواهــي از کشــت
شصت، جنبش جوانان براي خالصي 
فرهنگي و برخورداري از يک زندگـي  
مــدرن و امــروزي، جــنــبــش عــلــيــه          
آلودگي محيط زيست، در دفـاع از      
حقوق همـجـنـسـگـرايـان و غـيـره و               
غيره. اينها نمونه هائي از جنبشـهـا    
و حرکتهاي اعتراضي است که حـول  
خواسـتـهـا و شـعـارهـاي بـر حـق و                   
راديکال و انساني شکل گرفته است 

 و در سطوح مختلفي جريان دارد.  
نفس اين واقعيت به اين معني است 
که زمينه اجتماعي مساعدي بـراي    
قدرتگيـري چـپ در جـامـعـه ايـران               
وجود دارد. به نظر من آنـچـه مـردم         
ايران را تهييج و بسيج ميـکـنـد، بـه       
حـــرکـــت وادار مـــيـــکـــنـــد و بـــه              
اعتراضاتشان شکل مـيـدهـد آمـال         
انساني و بـرابـري طـلـبـانـه و عـدم                  
پذيرش و تميکن به وضع موجود از   
يک زاويه چـپ و انسـانـي اسـت کـه              
کمونيسم کارگري نـمـايـنـده آنسـت.          
توده  مردم در ايران ديگر از طـريـق       
اين يا آن مذهب آنطور که در زمـان      
شاه اپوزيسيون مذهبـي بـخـشـي از         
مردم را بدنبال خود ميکشيـد و يـا       
افتخارات راسيستي و ملي و قومي 
و تاريخي و غيره به حرکت در نـمـي     
آيند. احزاب راست تالش ميـکـنـنـد      
مبارزات مردم را در اين چهارچـوب  
ها بگنجانند. جنبشهائي  در ايـران     
هست مثل جنبش ناسيوناليسم پرو 
غــرب (ســـلـــطــنـــت طـــلــبـــهـــا و               
جمهوريخواهان ملي و امثالـهـم) و      
جنبش ملي اسالمي (استحاله چـي   
ها و اصالح طلبان داخل و خارج از   
حکومت) که تالش ميکنند يـا بـه        
تعابيري از نـظـر خـودشـان تـازه از                
اسالم و يا با تعابير ناسيوناليـسـتـي    
و افتخار به خاک و پرچم و تمـامـيـت    
ارضي و کورش و نـيـاکـان و غـيـره              
مبارزات مردم را محدود و تحريـف  

کنند. ولـي نـبـض مـردم بـا ايـنـهـا                 
نميزند. قلب مردم بـا آن ارزشـهـاي           
جهانشـمـول انسـانـي مـي تـپـد کـه                 
مــتــضــمــن بــرابــري هــمــه انســانــهــا         
مستقل از زبان و ملـيـت و مـذهـب          
بـرابــري زن و مــرد در تــمــام وجــوه               
زنــدگــي اجــتــمــاعــي و ســيــاســي و          
خانوادگـي، و نـويـد بـخـش رفـاه و                 
آزادي کل جامعه است. اين هدف و    
ايده آل است که مردم را بـه حـرکـت          
درمي آورد و بـهـمـيـن دلـيـل چـپ                  
اجتماعي در جـامـعـه ايـران بسـيـار           
قوي است. اين چپ متحـزب اسـت.      
حزب کمونيست کارگري ايران حـزب  
اين جريان و جنبش است و با پـرچـم     
پاسخگوئي به نيازها و خواستـهـا و     
آمال انساني و بـرحـق تـوده مـردم،             
کارگران و اکثريت عظيم جامعـه اي    
که از مصائب سرمايه داري در رنـج  

 است را نمايندگي ميکند. 
سيمـا بـهـاري: شـمـا از جـنـبـشـهـا                    
متعددي در اين نـام بـرديـد. چـرا و            
چگونه اين جنبش هـا مـي تـوانـنـد          
پشتوانه مبارزات ضد کاپيتاليستي 
قرار بگيرند؟ ربط آنـهـا در مـبـارزه           

 عليه سرمايه داري چيست؟
حميد تقوائي: اين جنبش هـا اجـزاء      
و جــنــبــه هــائــي از مــبــارزه ضــد               
کاپيتاليستي هستند و نه پشـتـوانـه      
ــائــل و مصــائــب                    آن. هــمــه مس
اجتماعي مثـل سـلـطـه مـذهـب بـر              
دولت و قـوانـيـن و بـيـحـقـوقـي زن،               
اعدام و غيره و غيره همـه ريشـه در       
سلطه سرمـايـه دارنـد. يـک زمـانـي              
حکومتهاي مذهبي و مسائل مردم 
تحت حاکميت آنها نـاشـي از نـظـام         
فئودالي و سلطـه اشـراف زمـيـنـدار          
بود. مدتهاست آن دوره سپـري شـده      
است. امروز ديگر منشـا و مـوجـد         
همه مصائب و مسائل جـامـعـه در        
ايران و در سراسر دنيا نظام سرمـايـه   
داري است و بس. مشخصا در ايران  
ــاردر و                 ــيـ ــيـــلـ آيـــت اهللا هـــاي مـ
وابستگانشان جـزء کـالن سـرمـايـه            
داران در جــامــعــه هســتــنــد و کــل            
حکومت اسـالمـي مـدافـع مـنـافـع            
طبقه سـرمـايـه دار اسـت در بـرابـر               
طبقه کارگر و در برابـر تـوده مـردم.         
مصائب و مسائل مردم  مثل سلطه 
مذهب بر جامعه، بيحقوقي مـفـرط     
زن، مـحـروم کـردن جـوانــان از يــک               
زندگي مدرن و امروزي، بيـحـقـوقـي     
کودک، فقري که در جـامـعـه بـيـداد          
ميـکـنـد، حـتـي آلـودگـي مـحـيـط                 

زيست که دارد شـهـرهـاي ايـران را             
غير قابل زيست ميکند، و غـيـره و     
غيره، تمام اينها جنبه هاي مختلف  
و بروزات مشخـص نـظـام سـرمـايـه           
داري است. مباره با سـرمـايـه داري       
در آسمانها صورت نمـيـگـيـرد. يـک         
مبارزه انتزاعي نيست. بلکه مبارزه  
اي زنده، مشخص و کنـکـرت اسـت      
در دل جامعه اي کـه بـا هـمـه ايـن                
مسائل مشغول نبرد و دست و پنجه 
نرم کردن است. کمونـيـسـم کـارگـري        
يعني جنبش و حزبي که در دل ايـن      
جنبشها نقد و اعتراضـات مـردم را       
عميق تر ميکند، جوهر و حـقـيـقـت       
ضد کاپيتاليستـي آنـرا بـرجسـتـه و            
عـريـان مـيـکـنــد، و راه رهـائـي را                   
بمـردم نشـان مـيـدهـد. وقـتـي ايـن                  
حقيقت را نشان داديد که ريشه همـه  
مسائل مبتالبـه جـامـعـه سـرمـايـه            
داري هست، آنوقت اين حقيقـت هـم     
ــه مــيــشــود کــه راه حــل                 ــت ــرف ــذي پ
سوسياليسم است. راه حل خلع يد از  
ســرمــايــه داري اســت. يــک رابــطــه            
اجتماعي و واقعي وجود دارد بـيـن       
جــنــبــش عــلــيــه بــيــحــقــوقــي هــا و           
تبعيضات در جامعه با جنبش عليه 
کاپيـتـالـيـسـم. ايـن رابـطـه عـيـنـي                   
سوسياليسم را بـه مـبـارزات جـاري         
مرتبط مـيـکـنـد و بـه هـم پـيـونـد                    
ميدهد. حزب کمونيـسـت خـود هـم          
حاصل و هم عامل اين پيوند اسـت.  
وظيفه و تالش حزب ما اينسـت کـه     
نماينده وسخنگو و پيشروي سياسي 
اين جنبشها باشد، آنها را متـحـد و     
هماهنگ کند، خصلـت و مـاهـيـت         
ضد سرمايه دارانـه آنـهـا را عـريـان            
کند و راه حل سوسياليسم را در افـق  

 جامعه قرار بدهد. 
سيما بهاري: اجازه بدهـيـد بـعـنـوان         
آخرين سئوال بپرسم که قـدرتـگـيـري       
چپ  در ايران را چقدر محتمـل مـي     

 دانيد؟
حميد تقوائي: امروز چـپ را حـزب          
کـمــونـيــسـت کــارگـري نـمــايـنــدگــي           
ميکند. زمـانـي چـپ در ايـران بـا                 
حزب توده تداعي ميشد و زماني با 
فــدائــي، ولــي امــرز چــپ بــا حــزب            
کمونيست کارگري تداعي ميـشـود.   
دقيقا به هميـن دلـيـل ايـن امـکـان             
وجود دارد که چپ در ايـران بـقـدرت      
برسد. همانطور کـه گـفـتـم زمـيـنـه               
اجتماعي ايـن قـدرتـگـيـري کـامـال              
فراهم است. نه تنها در ايـران بـلـکـه        
ميتوان گفت در مـنـطـقـه و در کـل            
جهان  گرايش ضد کاپيتاليـسـتـي و      
مخالفت با سيستـم مـوجـود رو بـه           
گسترش است. مشـخـصـا در ايـران          
اين چپ اجتماعي مـتـحـزب اسـت.       
اما البته اين کافي نـيـسـت. واضـح        
است که هيچ پيروزي اي خـودبـخـود    
بدست نـمـي آيـد. نـمـيـتـوان گـفـت                   

اجتماعي مساعـد   -شرايط سياسي
خودبخود حزب کمونيست کـارگـري     
را بقدرت ميرساند. روشن اسـت کـه     
اينطور نيست. اين کامال بسـتـگـي       
دارد به فعاليتهاي ما، به تـوان مـا،     
به اراده ما، و به مبارزه پيگيـر مـا.     
ولي واقـعـيـت شـورانـگـيـز و امـيـد                
بخش اينست که شرايط سـيـاسـي و      
اجتماعي ما را مي طلبد و ما را به 
ميدان فرا ميخواند. شرايط کـامـال      
فراهم است براي آنکه  فـعـالـيـتـهـاي       
ما بتواند به ثمر بنشنيد، نيرو جـمـع   
کند و به يک انقالب اجتماعي شکل 
بدهد که جمهوري اسالمي را به زيـر  
بکشد و از طـبـقـه سـرمـايـه دار در             
ايران خلع يد کند. اين احتمال وجـود   
دارد و ما ميتوانيم و بايد با مبارزه 
پيگير و فعال و همه جانبه مان ايـن    
احتمال را به يـک واقـعـيـت تـبـديـل              

 کنيم. 

  ... A�:ی	ی��� �یK+��  ی� دار� و	ان ����J� 
 ۳ از صفحه  

 

 ساعته دانشجويان برازجان در مقابل دفتر رياست دانشگاه ۸ اعتصاب 



 9 ۶۹۱شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

ـتـخـابـاتـي کـه در                  خانم مـرکـل در ان
ـنـج              ـنـج و پ حزبش شد با هشتاد و پ

رهبري حـزبـش دوبـاره         دهم درصد به
در ايـن     برگزيـده شـد خـانـم مـرکـل               

کنگره سخنراني کردند که سخنـرانـي   
بسيار مهمي بود. خانم مينا احـدي،     
عزيزي که يکي از فعالترين زنان مـا    
ـنـز بـا            در اتحاديه اروپا است در مـاي
معاون خانم مرکل نشستي داشتند و 
هــمــچــنــيــن ســخــنــرانــي کــردنــد کــه         
سخنراني بسيار مهـمـي بـود. خـانـم           
مينا احدي بويژه در باره ممنـوعـيـت    
برقع صحبـت کـردنـد کـه بـي انـدازه               
مورد استقبال قرار گرفت. ببينيـم در     

 آنجا چه خبر بوده.  
 خانم مينا احدي درود بر شما!

  :���	 ا�من هم سـالم عـرض       �
ــم خــدمــت شــمــا و هــمــه                 ــکــن مــي
شنوندگانـي کـه پـاي بـرنـامـه شـمـا                 

 هستند. 
 

  :�� فکر ميکنم سخنراني شمـا  �
بسيار مهم بوده اين سخنـرانـي شـمـا       
در کابينه خانم مرکل ديدم انـعـکـاس    

 پيدا کرده است. 
  :���	 ا�ـتـوانـم     � در مجموع مـي
توي آلمان روي  ٢٠٠٨ بگويم از سال 

ايــن مــوضــوع خــيــلــي کــار کــردم،            
ـيـم کـه بـاالخـره ايـن                 جمعيتي هسـت
فعاليتها را کـرديـم، شـايـد فـرصـت               
نباشد که توضيح بدهم کـه در طـول         
اين ده سال مثال چندين جلسه برگزار 
شده در دانشگاههاي مختـلـف، مـن      
بــارهــا هــم مــقــامــاتــي از دولــت را            
مالقات کرده ام هم حـزب سـوسـيـال         
مســيــحــي و هــم حــزب خــواهــرش           
دمکرات مسيحي، اينـهـا خـودشـان       
مرا دعوت به مالقات کرده انـد و از      
مقامات اصليشان مـثـال در بـايـرن           
ـلـي از       وزير داخله در جلسه بود و خـي
مقامات ديگرشان، در عين حال مـا    
ــر از                       ــا ده نــف ــل ب دو ســه مــاه قــب
ـقـد      ـت شخصيتهاي مهم آلماني که مـن
ـنـد    دخالت سازمانهاي اسالمي هست
يک بيانيه مشترک داديـم، خـطـابـش         
اساسا به دولت بود فـرسـتـاديـم بـراي        

دولت آلمان و اگر بحث مـمـنـوعـيـت        
ـلـي فشـرده          برقعه هست روي اين خـي
کار کرديم و جلسـه اي کـه در شـهـر             

کولکنرکه معاون  ماينز بود که خانم 
خانم مرکل آنرا سـازمـان داده بـود و          

نفر را دعوت کرده بود از آلمان  ١٠٠ 
ـپـزشـکـهـا،               شخصيتـهـاي مـهـم روان
اسالم شناسان، کساني کـه روي ايـن       
ــد                 ـنــن ــکـ ـي ــار مـ ــد ک ــل دارن مســائ

منتقدين را دعوت کرده بودند کـه     و 
ـتـه                ـب من آنجا سـخـنـرانـي کـردم و ال
خيلي خوب استقبـال کـردنـد و بـعـد            

کولکنر هم با من صحبت  خود خانم 
کرد. بعد اينرا اضافه کنم کـه در دو         
ـتـي       استان مثال در بادن ورتنبـرگ وق
پــارلــمــان مــيــخــواســت درخــواســت        

برقعه را رسيدگـي کـنـد،       ممنوعيت 
آمـد و از مـن          براي من يـک نـامـه          

خواسته بودند که نـظـرم را راجـع بـه             
موضوع بگويم و پرسيده بـودنـد      اين 

که تو چه پيشنهاداتي راجـع بـه ايـن          
موضوع داري. ميخواهم بگـويـم کـه      
من خيلي از نزديک ايـن مسـائـل را          
تعقيب کـردم و صـداي مـا را و يـا                   
صداي مرا خيليهايشان شنيـدنـد کـه      
دارم چه ميـگـويـم و چـه حـرفـهـايـي               
ميزنم و االن هم همانـطـور کـه شـمـا          
اشاره کرديد خانم مرکل در سخنراني 
کنگره خودشان تا آنـجـا کـه بـه ايـن              
بــحــث بــر مــيــگــرده گــفــت صــورت          

پوشيده باشد و گفت که شريعـه   نبايد 
نبايد وارد سيستم بشود، گفت ما از   

نميکنيم و اينها  جامعه موازي دفاع 
بنظر من بحث هاي بسـيـار مـهـمـي          
ـلـي زيـادي                  ـيـرات خـي هستنـد و تـاث
خواهد داشـت روي ايـن قسـمـت از               
مسائل که ما رويش فـوکـوس کـرده        

 ايم و داريم کار ميکنيم. 
 

  :�� � 	!�من بـا اسـتـدالل      #&
شما آشنا هسـتـم در مـورد بـرقـع و                
نقاب مذهبي خوب اسـتـدالل خـانـم         

 مرکل چي بود؟ چرا برقع نه؟
  :���	 ا�استداللهايش اسـاسـا   �

روي اين بود که جـامـعـه آلـمـان آزاد          
است و وقتي آدمها با هم کنتاکـت و    

رابطه برقرار ميکنـنـد صـورت بـايـد          
ديده بشود. هـر نـوع پـوشـيـده شـدن              
ـبـاط               ـتـگـراسـيـون و ارت صورت به ان
برقرار کردن افراد در اين جامعه لطمه 
ميزند، ما از آزاد بودن جامـعـه مـان     
دفاع ميکنيم و خواهان ممـنـوعـيـت     
برقع هستيم و در عين حال بحثش را   
ادامه داد و گفت يک بحثي هست در 
آلمان که آيا اسالم به آلمان تعلق دارد   
ـتـه        يا نه، که خانم مرکل قبال هـم گـف

به آلـمـان تـعـلـق           بود که آره اسالم هم
دارد. مثال از من مي پرسيدند دراين 
مورد نـظـرت چـيـسـت، مـن جـواب              
ـلـي        ميدادم که اين سوال، سوالـي خـي
ـيـم     عجيبيه، مثال مثل اينه که بگـوي
آلمان به قرون وسطي تعلق داره يا نـه؟  

بسيار بد فرموله شده،  يک سواليه که 
معلومه مردمـي کـه از کشـورهـاي           
ـنـد،         ديگر آمدند، که مسلـمـان هسـت
ـنـد، بـعـضـي هـاشـون                 يهـودي هسـت
بهايي اند، يا از ايران و افغانسـتـان و     

بـه   هرجاي ديگري آمدند ايـن مـردم       
تـعـلـق دارنـد، ولـي           جامـعـه آلـمـان         

اينکه قانـون عـوض بشـود و           اسالم 
شريعه پياده بشود و يواش يـواش در    

جا باز کند و مثال جدا سـازي     اينجا 
جنسيتي بشود اين نبايد قبول بشـود  
و بنظرم ايندفـعـه خـانـم مـرکـل روي             
اينهم حرف زد و گـفـت شـريـعـت و                
قــوانــيــن اســالمــي هــيــچ جــايــي در          
جامعه آلمان ندارد و بنـظـر مـن ايـن         
مهم بود و واقعا در عين حال نتيـجـه   
کار ماهاست که تو اين جامعه خيلي 
زحمت کشيديم. که بنظر مـن دولـت        
آلمان اشتباه ميکرد مثـال مـا داريـم        
در چند سال اخير نقد ميکنيم دولـت    
آلمان را که با سازمانـهـاي اسـالمـي       
دارد همکاري ميکند، ميخواست از 
اين طريق مردم در آلمان انتگره شوند 
ـنـظـر       که اين سياست غلطي بود که ب
من در اين کنگره دارند اينرا تصحيح 

 ميکنند و اين بسيار مهم است. 
 

  :��ــ  � 	!�ـنـهـا تصـور       #& اي
ميکردند که اون سـيـاسـت قـديـمـي             
کمک ميکند به خارجيها بويژه مـردم  

کشورهاي خاورميانه که بـه  
کشوراي اروپايي آمده انـد،    

اينها به يکنوع هماهنگي فرهـنـگـي    
برسند يا هماهنگي اجتماعي که حل 
بشوند در جامعه. اما ايـن سـيـاسـت        
ـيـم قـرن و         شکست خورده نزديک به ن
بنظر من سخنـان خـانـم مـرکـل يـک             
ـنـظـر            نقطه عطف شجاعانـه اسـت. ب
ـيـن                  ـيـش از ايـن چـن شما نيـسـت؟ پ

 نشنيده بوديم.  حرفهايي
  :���	 ا�دقيقا، بنظر مـن هـم       �

به همين دليل بسيار مهـم بـود. ايـن         
بخش از صحبت هايش خـوب بـود.       
خانم مرکل سخنراني طـوالنـي کـرد        
راجع به همه مسائل من راجع به آنها 
حاال حرف نميزنم تا آنجايي که به اين 
قسمت بحث بر ميگردد اتفاقا نکـتـه   
مهمي براي من بعنوان کسي کـه در      
ـيـر           اين عرصه کار ميکردم يـک تـغـي
سياست است و در عيـن حـال اعـالم        
يک سياست جديد که فرق مـيـکـنـد.       
مثال خانم کولکنرکه مرا هم دعـوت    
ـلـويـزيـون و          کرده بود بارها آمده در ت
دفاع کرده از ممنوعيت برقع ولي اين 
ـفـر         فرق ميکند، ميگفتند نظر يـک ن
ــشــود در حــزب                دارد مــطــرح مــي
ســوســيــال مســيــحــي يــا يــکــي از             
مقامات ارشد اين حزب ولي مـرکـل   
خيلي جايگاهش فرق ميـکـنـد و در        
ـنـرا مـطـرح                کنگره حـزبشـان دارد اي
ميکند بنظر من سياسـت در آلـمـان        
ـفــع                     عـوض خـواهـد شـد و ايـن بـه ن
مــردمــي هســت کــه از کشــورهــاي          
مختلف خاورميانه و اسـالمـزده بـه          
آلمان آمده اند و در اين کشـور دارنـد       
ـفـع زنـان،        زندگي ميکنند. خيلي به ن
ـفـع دخـتـران جـوان تـمـام                    خيلي بـه ن
خواهد شد. چون مـا در عـيـن حـال              
خواهان اين هستيم که همـه دخـتـران      
بتوانند در کالسهاي ورزشي، شـنـا و     
يا کالسهاي آموزش روابـط جـنـسـي       
شرکت کنند که بداليلي خـانـواده هـا      
مخالفت ميکنند و سـيـسـتـم اعـالم        
ميکند که تولرانس داريم در مـقـابـل    
فرهنگ خانواده، پس اين کودکان از   
کالس شنا و يا کالس آموزش روابط 

 جنسي محروم ميشوند. 
خانم مرکل ادامـه داد بـحـثـش را و             
ــوادگــي،              ــون خــان ــچ قــان ــت هــي گــف
عشيرتي، قبول نيست و قانـون بـراي     
همه اينجا يکسان است و اين چـيـزي   
اســت کــه مــا مــدتــهــا ســت داريــم              
ـيـم يـک قـانـون           ميگوييم، ما ميگوي
ـيـم هـر آدم يـک                  براي همـه، مـيـگـوي
قانوني کـه وجـود دارد در مـوردش            
بايد صدق کند. نميتواند بگويد مـن     

و بچه ام را کـتـک مـيـزنـم،         مسلمانم 
من مسلمانم و بزور دخترم را شـوهـر     
ميدهم. اينها چيزهايي اسـت کـه در        
جامعه آلمان عوض خواهد شد و اين 
ـيـهـاسـت و بـراي            ـل نتيجه فعاليت خي
خود من اين سخنراني خـانـم مـرکـل       
ـلـي هـم        نقطه عطف مهمي بود و خـي

 خوشحال هستم در اين مورد. 
 

  :�� � 	!�خانم مينا احدي #&
عزيز در آمريکا تا بحال که اتفـاقـات   
تروريستي ميافتاد کـه بـه اصـطـالح         
اسالمگرايان درآن دخيل بودند پرهيز 
ـيـات               ميشد در بيانيـه هـا يـا در ادب
ـنـد             رسمي که منتشر مـيـشـد بـگـوي
ــروريســم              ــا ت ــروريســم اســالمــي ي ت
مذهبي، ميگفتند تروريسم و الغيـر  
ـيـد                و بارها حتـي از طـرف کـاخ سـف
تاکيد ميشد که اقداماتي کـه انـجـام      
گرفته تروريستي است و ما صفت بـه  

نميدهيم، صفت مذهـبـي، خـوب       آن 
به نظر من اين يک اشتباه بزرگي بـود    
ـيـم کـه             ـبـول بـکـن چون همه ما بايد ق
باالخره اينهايي که دست به عمليـات  
تروريستي ميزنند بر پايه خـوانـش و       
قرائت خودشـان از اسـالم اسـت کـه             
دست به عمليات تروريستي ميزننـد.  
و اين يک نوع انکار و گريز از واقعيت 
ـنـهـم در       بود ولي يواش يواش دارد اي
اينجا عوض ميشود. اخيرا من دارم   
ميبينم در بحث هاي سياسي ديـگـر     
بـا صــراحــت از تــروريســم اســالمــي          
سخن ميگويند و اشاره شـان هـم بـه          

 ۱۳ صفحه  
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ـيـه             ـبـي عـل با تمديد تحريم هـاي جـان
جمهوري اسالمـي تـوسـط مـجـلـس           
نمايندگان آمريکا و تاييد آن تـوسـط     
سنا و امضاي اوباما سرنوشت برجام 
چـه مـي شـود؟ واکـنـش جـمـهــوري                
اسالمـي بـه ادامـه تـحـريـم هـا چـه                   
خواهد بود؟ و با شروع به کار ترامـپ  
به عنوان رئيس جمهور جديد آمريکا 
رابط آمريکا با جـمـهـوري اسـالمـي          
دستخوش چه تغيير و تحوالتي مـي    
شود؟ علي جوادي در برنـامـه "نـگـاه        
 روز" به سئواالت ما پاسخ مي دهد.

 
با تمديد دور جديـدي از    �F	` روز:  

تحريم ها، سرنوشت بـرجـام چـه مـي         
 شود؟

سرنـوشـت بـرجـام از         #&6 -�اد�:  
هم اكنون در پـرده اي از ابـهـام قـرار             
گرفته است. تمديد تحريمهاي جانبي  
از جانب كنگره آمريكا بـراي دوره ده      
ساله ديگـر عـمـال عـالمـت سـئـوال              
ــامــه               ــوافــقــن ــل ت ــاب ــزرگــي در مــق ب

و حكومت اسالمي  ٥ +١ كشورهاي 
ـتـن     قرار داد. اين وضعيت با قرار گرف
تــرامــپ در راس قــدرت ســيــاســي             

 آمريكا بحراني تر خواهد شد. 
تــرامــپ، ايــن لــومــپــن مــيــلــيــاردر          
ـيــن                 ـپـ نــژادپــرســت، در دوران كــمـ
ـتــخــابــاتــي ريــاســت جــمــهــوري در          ان
آمريكا بـارهـا اعـالم كـرده بـود كـه               
توافقنامه برجام را پاره خواهـد كـرد.     
خامـنـه اي هـم در راس حـكـومـت                 
آدمكشان اسالمي اعالم كرد كه اگر 
ـنــد، حــكـومــت                بـرجـام را "پــاره" كــن
اسـالمـي آن را "آتـش" خــواهـد زد.                 
اينكه اين پروسه چگونه طي خـواهـد     
شد، كدام طرف و چگونه پيشقدم لغو 
اين توافقنامه خواهد شد، مساله اي   
اســت كــه تــحــت تــاثــيــر مــعــادالت          

 بسياري قرار دارد. 
واقعيت اين است كه در هر دو سـوي    
اين معادله نيروهايي خواهان لـغـو و     
ـنـد.    كنارگذاشتن اين توافقنامه هست
در آمريكا جـنـاح مـحـافـظـه كـار و                
ـيـو از          ـئـوكـانسـروات بقاياي جريانات ن

ابــتــداي شـــروع دور جـــديــد ايـــن                
مذاكرات، در مقابل آن صف بستند. 
خواهان تداوم سياست "رژيم چنج" در   
قبال حكومت اسـالمـي بـودنـد. در            
خود حكومت اسالمي هـم، جـريـان        
راست با تـمـام قـوا در مـقـابـل ايـن                  
توافقنـامـه بـود و آن را "شـكـسـت"                  
حكومت اسالمي در قبال "شـيـطـان       
ــلــمــداد مــيــكــردنــد. تــنــهــا            بـزرگ" ق
"نرمش قهرمانانه" رهبر اين جماعت   
ـيـشـروي و            اوباش اسالمي بود كـه پ
امكان دستيابي به توافـق را عـمـلـي         
كرد. آمريكا با كـنـار زدن سـيـاسـت           
"رژيم چنج" خود و حكومت اسالمـي  
با قبول ضمني شكست ضديت كـور    
با "شيطان بزرگ" به سوي اين تـوافـق       

 گام برداشتند.
اما لغو و اعالم پايان برجام عليـرغـم   
تبليغات و هاي و هوهاي طرفيـن بـه     
سادگي ممكن نيست. اين تـوافـق و        
تعادل حاصل شده محصول تـالـشـي      
ـيـن                  سخـت در صـحـنـه مـذاكـرات ب
ـيـرويـي كـه گـام                    المللي اسـت. هـر ن
رسمي و اوليه را در كـنـار زدن ايـن              
توافقنـامـه بـردارد بـا پـي آمـدهـاي                
متعدد جهاني آن بايـد بسـازد. بـراي         
حكومت اسالمي برگشـت بـه دوران       
ـقـات وارد شـدن در            پيش از اين تـواف
ـنـه     سراشيبي مهلكي است كه با هـزي
زياد و قبول شكـسـت زيـادي تـالش         
ـنـاب شـود. بـراي              شده بود از آن اجـت
هيات حاكمه جديد آمريكا هم چنين 
ـبـول        اقدامي خالي از مخاطرات و ق
ريسكهاي بسياري است. مناسـبـات    
كم و بيش تيره آمريكا و اروپا در پس 
انتخاب ترامپ با كـنـار زدن بـرجـام           
تيره تر خواهد شد. ايـن واقـعـيـت را            
حتي كودني مانند ترامپ هـم كـم و       

 بيش درك ميكند. 
بي دليل نيست كه سيـاسـت تشـديـد       
ـبـال              ـبـي را دارنـد دن تحريم هاي جـان
ميكنند و به نظر ميرسد كه در پـس      
اين سياست ميـكـوشـنـد حـكـومـت          
اسالمي را وادار به برداشتن گـام اول      
ـنـد. تـحـوالت آتـي             در لغو برجام كـن
سيري كه اين كشمكش ها خـواهـنـد    

 گرفت را روشنتر خواهد كرد. 
 

ادامـه تـحـريـم هـا چـه                 �F	` روز: 

 تاثيري بر اقتصاد ايران دارد؟
مسـلـمـا دامـنـه و          #&6 -ـ�اد�:  

ابعاد اين تحريم ها يك فاكتور تعيين 
كــنــنــده در تــاثــيــرات مــخــرب ايــن           
سياست اقتصادي خواهـنـد بـود. بـه          
چند مساله در اين زمينه بايد اشـاره    
كرد. آيا اروپا هم ناچار به دنباله روي    
از اين تحريم ها خواهد شد؟ آيا چيـن  
و روسيه هم به نوعي به اين تحريم ها 
خواهند پيوست؟ آيا سياست اعـمـال     
تحريم ها از پشتوانه تنبيه اقتصـادي  
و نظامي برخوردار خواهد بود؟ پاسخ 
آري به هر يك از اين پرسشها بر ابعاد 
و دامنه تاثيرات اين سياست خواهـد  
ـنـديـهـاي              افزود. يا اينكه نـه قـطـب ب
جديدي حداقل در قبال اين سـيـاسـت    
آمريكا شكل خواهند گرفت؟ چين و   
روسيه و شايد هم اروپا به درجاتي بـه    
اين سيـاسـت آمـريـكـا دهـن كـجـي               
ـيـرات       خواهند كرد؟ در آنصورت تـاث
مخرب تحريم اقتصادي محدودتـر و    

 كم اثر تر خواهد بود.
مسلما تحريم ها تاثير قابل مالحظه 
اي بر اقتصاد  فلج حكومت اسالمي 
خواهند داشت. اما واقعيت اين است 
كه جمهوري اسالمي پيش از تشديـد  
تحريمها در دوران احـمـدي نـژاد هـم           
ـلـج و بـن بسـت            عمال در موقعيت ف
قرار داشت. اين بن بست در درجه اول 
ناشي از موقعيت سياسي حكـومـت   
اسالمي در اقتصاد سـيـاسـي جـهـان        
معاصر اسـت. مـا هـمـواره بـر ايـن                
واقعيت تاكيد كرده ايم كه حـكـومـت    
اسالمي يك پـروژه شـكـسـت خـورده          
اقتصادي اسـت. جـاي چـنـدانـي در               
حلقه توليد و بازتوليد جهاني سرمايه 
در جهان مـعـاصـر نـدارد. حـوزه اي               
براي صدور سـرمـايـه و تـكـنـولـوژي            
ـيـروي          عليرغم وجود كارگر ارزان و ن
كار فني و ماهر نيست. با تـوجـه بـه         

ـتـصـادي در        –وضعيت سـيـاسـي       اق
ـنـده اي نـدارد.                خاورميانـه عـمـال آي
ـلــج                 تشـديـد تـحـريــمـهـا وضـعـيــت ف
اقــتــصــادي حــكــومــت اســالمــي را        
تشديد خواهد و بر دامنه اين بـحـران     
العالج خواهند افزود. بايد به خـاطـر    
ـيـرات تـحـريـم               داشت كه فـرار از تـاث
اقتصادي يك فاكتور مهم در اتـخـاد     
سياست "نرمش قهرمانانه" كـه اسـم         

ـبـال                رمز سركشـيـدن جـام زهـر در ق
 آمريكا بود، است. 

 
آيا ترامپ مي خواهد يا �F	` روز:  

مي تواند به دوران بوش که شـعـارش   
 رژيم چنج بود برگردد؟

ـپـسـم     #&6 -�اد�:   يك ركن ترامـي
بمثابه يك گرايش نوظهور در صفوف 
بـوروژازي آمــريـكــا كـنــار گــذاشـتــن           
سياستهاي بين المللي تاكنوني طبقه 
حاكمه و اتخاذ سياستهاي جـديـد در     
قــبــال مســائــل و كشــمــكــشــهــا و             
كانونهاي بحراني جهان و از جمله در   
قبال حكومت اسالمي است. از قـرار  
ــه                  ــاســت "رژيــم چــنــج" از جــمل ســي
سياستهـايـي اسـت كـه شـامـل ايـن                

 تغيير ريل سياسي خواهد شد. 
واقعيت اين است كه سيـاسـت "رژيـم       
چنج" در دوران اوباما عمال كنار زده    
شده بود. نفس دستيابي به توافقنامه  
ـفـت             برجام بعضا مـحـصـول ايـن شـي
سياسي بود. اما در همان زمـان هـم        
ـقـه                  ـيـو در طـب ـئـوكـنـسـروات گرايش ن
حاكمه خواهان تداوم اين سياسـت در    

 قبال حكومت اسالمي بود. 
پيروزي ترامپ در انتخابات ريـاسـت     
جمهوري اسالمي اين سياست را بـه      
ــلــوي صــحــنــه ســوق نــداده اســت.           ج
واقــعــيــت ايــن اســت كــه يــك ركــن             
ـنـي بـر        ـت سياست عمومي ترامپ مب
Make America Great 

Again         به معناي كـنـار گـذاشـتـن
سياست "رژيـم چـنـج" در دوره هـاي               
ـيـروهـايـي      پيشين است، هر چند كه ن
ـنـد                 ـلـي مـان ـيـن الـمـل چه در صحنه ب
اسرائيل و چه در عرصه داخلي مانند 
نئوكانسرواتيوها به دنبال اتخـاذ ايـن     
سياست هستند. بعالوه تاكيـدات در     
سياست صد روز اول تـرامـپ اسـاسـا       
تمركز بر سـيـاسـت داخـلـي آمـريـكـا             
است. يك مشـاهـده در ايـن راسـتـا،             
سياست ترامپ در قبال رويدادهـا در    
سوريه اسـت. تـرامـپ رسـمـا اعـالم              
ـيـر بشـار           كرده است كه سياست تـغـي
ـنـهـا بـا                اسد را در دستـور نـدارد و ت
داعش درگير خواهد شد. بنـظـر مـن       
هيات حاكمه جديد نه ميخواهـنـد و     
ـنـد سـيـاسـت "رژيـم              نه الزاما ميتـوان
چنج" را در مـوقـعـيـت كـنـونـي در                   

 دستور قرار دهد. 

 
جناح خامـنـه اي بـا          آيا�F	` روز:  

 تمديد تحريم ها قوي تر نمي شود؟
بنظرم جناح خـامـنـه    #&6 -�اد�:  

اي الزاما از آنچه كه هسـت قـوي تـر        
ـبـال              ـتـش در ق نميشود. اما مـوقـعـي
ائتالف جناح اعتدال طلب و اصـالح    
ـتـوانـد در طـي             طلبان حكومتي مـي
ـتـوانـد         پروسه اي، تاكيد ميكنـم، مـي
تقويت شود. اما موقعيت و وزن ايـن   
جناح در هر حال و به درجـات زيـادي     
به واكنش جناح مقابل وابسته اسـت.  
اگر جناح رقيب سرخم كند و كـرنـش     
ـفـع             ـتـوانـد بـه ن كند، مسلما ورق مـي
جناح راست و خامنـه اي در هـيـات          
حاكمه بچرخد. اما اگر مقابله كـنـد،      
ـبـال جـنـاح          تن به تسليم و خفت در ق
راست و خامـنـه اي نـدهـد، مسـالـه             
ـتـوانـد بـه ضـرر جـنـاح راسـت و                    مي
خـامـنــه اي تـمــام شــود. واقــعـيــات              
تاكنوني نشاندهنده آن است كه جناح 
روحاني بر خالف جناح خاتمي سر به 

 تسليم به سادگي ندارد.
يك نكته اين است كه به هر درجه كـه  
آمريكا سياست تخاصمانـه جـويـانـه       
تري در قبال حكومت اسالمي اتخاذ 
كند، در آن سوي معادله نيز نيروهاي 
هارتر در صفوف حكومت اسـالمـي     
ـيـن             سر و صداي بيشـتـري بـراي تـعـي
سياست اصلي حكومت اسالمي بـه    
پا خواهند كرد. همـانـطـور كـه بـراي           
ــرجــام، حــكــومــت             كســب تــوافــق ب
اسالمي به قرار دادن روحاني در راس 

 قوه مجريه تن داد.
اما مهمتر از توازن قواي دو طرف در 
ــه             ــي، مســال مــعــادالت حــكــومــت
موقعيت و واكنش توده هاي مردم و   
جامعه در قبال كل هيات حـاكـمـه و      
همچنين جناح راست است. بازگشت  
به دوران تحريـم هـا بـخـصـوص اگـر             
حكومت اسالمي پيشقدم كنـار زدن    
بـرجـام شـود، مـيــتـوانـد بـا تـعــرض                 
جامعه مواجه شـود. ايـن واقـعـيـت             
ميتواند توازن قواي مردم و حكومت 
ـيـجـتـا             ـت را به ضرر كل حاكمـيـت و ن

 ۶ صفحه  

A�م  در دوران )�ا�<ی	-�� �7����  
 #&6 -�اد� 

ـتـگـوي              ـنـاي گـف اين مطلب بـر مـب
تلويزيوني در "نگاه روز" تهيـه شـده       

 است.
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دو طرف باد در غبغب مياندازند که 
"منافع ملي" شـان را پـاس داشـتـه             
اند. سئـوال ايـن اسـت کـه ايـن چـه                  
منفعتي است که حتـمـا بـا کشـتـار          
مردمي از "ملت" ديگر تحـقـق مـي        

 يابد؟
از منظر هر اپوزيسيوني کـه بـه     
نحوي و به هر درجـه اي مـتـاثـر از             
نگرش ناسيوناليستي است همطـراز  
تلقي کردن حقـوق هـمـه افـراد بشـر            
بدون کوچکترين تبعيضي يک تصور 
اتوپيايي است. براي چنين نـگـرشـي     
درد مشترک و رهايي مشـتـرک نـوع      
بشر معنـا نـدارد. صـاحـب چـنـيـن               
نگرشي نميتوانـد مـثـال در جـنـگ            

براي کشتـار سـربـازان       ايران و عراق 
عرب زبان عراقي همـانـقـدر مـتـاثـر         
شود که براي سربازان "هم مـيـهـن و       
هم نژاد و هـم سـرزمـيـن". کشـتـار                 
سربازان طرف مقابل هر چـقـدر هـم        
سنگين باشد چون ظاهرا در خدمـت  
"منافع ملي" خودمان اسـت نـبـايـد         

 احساسي را بربيانگيزد.  
يک شرط مـهـم قـائـل بـودن بـه             
حقوق برابر شـهـرونـدي مسـتـقـل از           
مرز و ميهن و "ملت" فاصله گرفتـن    
از تـلـقـيـات و نـگـرش و روحـيـات                   
ناسيوناليستي است. روشنگران قرن  
هجده فرانسه فرسنـگـهـا جـلـوتـر از           
صــاحــبــنــظــران مــتــعــلــق بــه صــف         
اپوزيسيون ناسيونالـيـسـت مـتـولـي         
حقوق "مـلـتـهـا" هسـتـنـد. زمـانـي                   
ديدرو از نويسندگان مشـهـور دايـره      
المعارف بـزرگ خـطـاب بـه ديـويـد               
هيوم نوشت: "شما بـه تـمـام جـهـان              

شـمـا       تعلق داريـد. مـن هـم مـثـل            
شهروند کـالن شـهـر جـهـانـم." تـازه                
روشــنــگــران آن عصــر در دنــيــايــي           
زنــدگــي نــمــيــکــردنــد کــه انــقــالب           
انفورماتيک اقصي نقاط جهان را بـه  

 هم وصل کرده است. 
جـمـهـوري     چنـد کـلـمـه در بـاره           

 اسالمي و منافع ملي!
خود جمهوري اسالمي البته بـه    
خوبي از "منافع ملي" بـهـره بـرداري       
سياسي مـيـکـنـد. حـکـومـتـي کـه                 
زماني به کمتر از برافراشـتـن پـرچـم       
اسـالم در خـود واشــنـگـتـن راضــي              
نــمــيــشــد مــدتــهــاســت کــه بــه                   
ناسيونالـيـسـم بـه مـثـابـه چـاشـنـي                 
سياسي اسـالم بـا هـدف گسـتـرش               
پايگاه اجـتـمـاعـي و سـيـاسـي اش              

متوسل شده است. طنز سياسي اين  
اســت کــه يــکــي از خــرافــي تــريــن             
ومــرتــجــع تــريــن رئــيــس دولــتــهــاي        
حکومت اسالمي که منتظر ظـهـور     
امــام زمــان از چــاه جــمــکــران بــود            
يکباره مـدافـع سـرسـخـت مـنـشـور             
کورش ميشود کـه گـويـا در کـنـار              
ارزشهاي واالي اسالمي بـه مـثـابـه         
"نمونه مديريت ايراني دنـيـا" اسـت.        
لوح "مـنـشـور کـورش" را از مـوزه                
بريتانيا قرض ميگيرد و در کنـارش  
چــفــيــه اســالمــي بــر گــردن ســربــاز           
هخامنشي و کاوه آهنگر مي اندازد 
و عکس ميـگـيـرد. دربـاره "خـلـيـج              
ــن                  ــيـ ــگـ ــارس و نـ ــون فـ ــگـ ــلـ ــيـ نـ

رجـز نـاسـيـونـالـيـسـتـي             ابومـوسـي"   
مـيـخــوانـد و پــدرخـوانــده مــافـيــاي            
اسالمي يعني رفسنجاني هـم رجـز       
ميخواند که امارات مـتـحـده بـراي         
گرفتن ابوموسي "بايد از درياي خون 

 رد شود"!
روشن است کـه ايـن تشـبـثـات            
ناسيوناليستي اساسا به ايـن خـاطـر      
ــوژي اســالمــي               ــول ــدئ ــه اي اســت ک
کفگيرش تـه ديـگ خـورده اسـت و             
وبال گردن حکومت شده اسـت. ايـن      
ايدئولوژي آنـقـدر ورشـکـسـتـه شـده            
است که حتي مـجـاهـد کـه خـمـيـره            
ايدئـولـوژيـکـش اسـالمـي اسـت بـا               
لکنت زبان هم که شده يک جـوري از    
جدايي دين از دولت حـرف مـيـزنـد.       
اسالم نه تنها کسي را فريب نميدهد 
بلکه انزجار اکثريت مردم را بر مـي    
انگيزد. در چنين شرايطي اسـت کـه      
حــکــومــت اســالمــي بــا رجــوع بــه           
ناسيوناليسم ايراني تـقـال مـيـکـنـد           
براي خودش پايه هاي اجتماعي تازه 

 دست و پا کند. 
جمهوري اسالمي، دو جنبش و   

 "منافع ملي"  
بـه نـظــر مــن آســيـب شـنــاســي             
موقعيت فعلي اپوزيسيون در رابطـه  
با حقوق، آزاديها و برابري شهروندان 

ــيــم        ــق ــت ــط مس ــحــوه          رب ــه ن دارد ب
برخوردشان به سرنگونـي جـمـهـوري       

 اسالمي. 
يک معيار مهـم در ارزيـابـي از          
"اپوزيسـيـون" مـوضـعـش در قـبـال                
سرنگوني جمهوري اسـالمـي اسـت.      
منظورم بـه طـور روشـن جـمـهـوري             
اسالمي در کليت آن است و نـه ايـن     
ــخــشــي از                 ــا آن جــنــاحــش.هــر ب ي

کـه    –راست يا "چـپ"       -اپوزيسيون 
گوشه چشمي به جـنـاحـي از داخـل           
حکومت که به زور بـه اپـوزيسـيـون           
درون حـکـومــتـي رانـده شـده اســت              
ــد اصــوال                ــاي ــب ــاشــد را ن ــه ب داشــت
اپوزيسسون تلقي کرد. اينها يکي از 
مهمترين فاکتورهاي تـداوم حـيـات        
سياسي جمهوري اسالمي بوده اند و 
هستند. مانعي در مقـابـل جـنـبـش         
ســرنــگــونــي طــلــب راديــکــال مــردم        
هستند. کنار زدن اين مانع يک وجـه  
مهم تالش براي سـرنـگـونـي کـامـل         

 حکومت اسالمي است. 
اينجا الزم است نگاهي کوتاه به 
دو جنبش حاضر در صحنه سياسـي  
ايـران داشـتـه بـاشـيـم و ايـنـکـه در                    
تصوير اين دو جنبش "منافع مـلـي"    
چــه خــاصــيــتــي در مــمــاشــات بــا            

 جمهوري اسالمي دارد. 
 

  6&� B �--   6�Hا� 
منظورم از ايـن جـنـبـش تـمـام               
احـزاب، شــخـصــيـتـهــاي ســيـاســي،          
هنرمندان و ادبا و فعالين اجتماعي 
است که در يـک ائـتـالف بـزرگ از               
مشروطيت تا االن در کنار هم بـوده    
اند. زماني در قالب اپوزيسـيـون در      
کــنــار هــم بــوده انــد، مــثــل دوران             
مشروطيت و مبارزه با سـطـلـنـت و       
استبداد قاجاري. گاها مشترکـا در     
حکومت بوده اند مثل اوايل بعـد از    
پـــيـــروزي مشـــروطـــيـــت و اوايـــل          

 سرنگوني سلطنت. 
خانواده وسيـع مـثـل هـمـه            اين

جنبشهاي راست و "چپ" در تـاريـخ         
سـايــه روشـنــهــاي خــودش را دارد.           
شامل اکـثـر احـزاب و گـروهـهـا و                 
شخصيـتـهـايـي اسـت کـه خـواهـان               
اصالح وضع موجود هسـتـنـد بـدون       
اينکه به بنيادهاي طبقاتي آن دست 
بخورد. ممکن است تـرکـيـبـشـان و           
نقطه تاکيـداتشـان پـيـش و پـس از              

امـا   تغييـر کـرده بـاشـد         ۵۷ انقالب 
محورها و مباني مشـتـرکـي وجـود       

 دارد که همه حول آن چرخ ميزنند. 
از نظراقتصـادي وجـه مشـتـرک         
ــر جــايــگــاه                ــاکــيــد ب ايــن طــيــف ت
"بورژوازي ملي" و بومي در اقتصاد   

 ۵۷ جامعه است. در مقطع انقـالب     
اين طيف در سيماي "امام خميـنـي"    
استقالل اقتصادي و سياسي را ديـد    
و پشتش بسيج شد. بـخـشـهـايـي از         
همين طيف هميـن امـروز مشـکـل         
اصلي شان با حکومت اين است کـه  

 -چــرا بــه ســرمــايــه داري تــولــيــدي         

 صنعتي داخلي کم توجه است. 
از نقطه نظر سـيـاسـي مـخـالـف         
انحصار قدرت در دست بـخـشـي از        
طبقه حاکم هستند. ميخواهند همه  
اقشــار طــبــقــه ســرمــايــه دار و                   
ايدئولوگهـايشـان درقـدرت سـهـمـي           
داشته باشـنـد. در دوران سـلـطـنـت              
خـواهـان مشـروط کــردن سـلــطـنــت            
بودند و ميگفتند "شاه بايد سلطنـت   
کند و نه حکومت" و در جـمـهـوري           
اسالمي انتقادشان به انحصارطلبـي  
واليت فقيه است. ميخواهند واليت  
مطلـقـه فـقـيـه را بـه واليـت فـقـيـه                     
مشروط تبديل کنند. مسـالـه شـان         

 شريک شدن در سفره چپاول است. 
و از نـقـطـه نـظـر فـرهـنـگـي بـا                 
دستاوردهاي مـدرن غـرب ضـديـت         
دارنــد و خــواهــان حــفــظ فــرهــنــگ          
سنتي، بومي و "ملي" هسـتـنـد. در       
مقطع انقالب، خـمـيـنـي بـراي ايـن             
طيف مظهر و الگـوي بـازگشـت بـه         

 خود بود. 
"بشــارت نــامــه" جــبــهــه مــلــي           
مــوقـــعـــي کـــه داريـــوش فـــروهـــر           
سخنگويش بود در اين مورد بسيـار  
گوياست. اين بشارت نامه که نوعي 
استقبال سياسي از بازگشت خميني 
به ايران بود تصوير بسيار جالبـي از    
تــلــقــيــات و روحــيــات ايــن طــيــف           
ميدهد. به فـرازي از ايـن "بشـارت              

 نامه" توجه کنيد:  
"خميـنـي مـي آيـد. مـردي کـه                 
نداي مبارک رهـايـي اسـت و بـانـک            
خوش آهنگ اسـتـقـالل، مـردي کـه          
نشانه آزادي انسان با ايـمـان عـلـيـه          
فساد است و بـاطـل و خـفـقـان ...                  
خميني مي آيد، مردي که وجـودش    
تجسم آرمانهاي يک "ملت" تاريخـي    
است و تخم آرزوهاي همـه مـلـل در        
ــه                  ــان، مــردي ک ــه ــه ج ــت ــوف هــم ک
هستيش، قانون آزادي است و قانـون  
دادخواهي و نافي همه قـانـون هـاي        
ضد مردمي، و حـرکـتـش، حـرکـت            
ــه ســود                    ــو ب ــون هــاي ن ــان ــه ق هــم
"ملت"هاي ستمديـده از اسـتـبـدادي         

... مژده رهايـي هـمـه           زور و قلدري
"ملت"ها از رنج ... نه يک قديس، نه 
يک معجزه، نه يک دست از آسـتـيـن      
غيب در آمده، بلکه انسان راسـتـيـن    
عصر حاضر و ابر مـرد زنـده تـاريـخ         
مي آيـد... در تـمـام طـول حـيـات                     
انسانها، تنها همين يک بار است که 
خورشيد از غرب به شـرق مـي آيـد،        
خورشيدي که امانت شرق است نـزد    

 غرب . ..."  
طنز تلخ و گزنده ايـن اسـت کـه          
داريوش فروهر بعدا توسط قصـابـان     

 همين خميني سالخي شد! 
از مصدق و مصدقي ها گرفـتـه   
تا سازمانـهـايـي مـثـل حـزب تـوده              

و آرزوهايشـان بـه هـم          آنقدر آمالها
 ۵۷ نزديک بود که در آستانه انقالب   

همه زير چتر خميني گرد آمدند و بـه  
انقالب مردم عليه نظـام سـلـطـنـتـي         

اسالمي دادند و بـه   -محتواي ملي 
شکستش کشاندند. همينها تا آنجـا   
پيش رفتند که يا در مـقـام وزيـر و            
وکيل و يا مثل حزب تـوده و بـعـدا          
اکثريت آرزومند وکالت و وزارت در   
کابينه هاي ضد انقالب اسالمي، به 
همکار و زائده جمهوري اسـالمـي و     
وزارت اطالعات و سـپـاه پـاسـداران       

 تبديل شدند. 
جالب است کـه شـخـصـيـتـهـاي          
همين طيف مخصوصا در بـحـرانـي    
تــريــن مــقــاطــع حــيــات جــمــهــوري         
اسالمي مجددا پرچمي جديـد پـيـدا      
ميکـنـنـد و زيـرش حضـور بـه هـم                  
ميرسانند و در مـقـابـل نـيـروهـاي               
سرنگوني طلب موش مـيـدوانـنـد و       
عــمــال زمــان بــراي تــداوم حــيــات             

 حکومت اسالمي ميخرند.  
ــهــايــي کــه            بــراي مــثــال هــمــان

 -آرمانـهـاي اسـتـقـالل اقـتـصـادي               
سياسشان را در شخصيت خـمـيـنـي     
ديده بودند، مدتي بعد به پـرزيـدنـت      

سـال     ۲۰ رفسنجاني دل مي بندند؛   
بــعــد زيــر پــرچــم خــاتــمــي مــتــحــد            

سـال بـعـد در جـريـان             ۳۰ ميشوند؛ 
زيـر چـتـر اصـالح طـلـبـي                 ۸۸ قيام 

کروبي گرد هم مي آيند و    -موسوي
امروز زير بيرق رئيس جمهور "تدبير  

 و اميد" سينه ميزنند.  
"منافع ملي" اين طيف با خـود      
حکومت اسالمي تـفـاوت اسـاسـي         
ندارد. از موقعـيـت خـود در سـفـره             
چپـاول "مـلـت" نـاراضـي هسـتـنـد.                 
بيدليل نيست که در جريان جـنـجـال      
بر سر نام خليـچ در مـجلـه "نشـنـال             
جــئــوگــرافــيــک" يــا مــعــرکــه گــيــري         
سياسي احمدي نـژاد در بـاره تـنـب             
ابوموسي همينها براي جلو افـتـادن     
در تحريک و تهييچ هيجانات ملي و 
مــيــهــنــي از ســر و کــول هــم بــاال                

 ميرفتند.  
بهترين آسيب شناسي در مـورد  
همه احـزاب و شـخـصـيـتـهـاي ايـن               

 ۱۳ صفحه  
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"6&� O9	��" Pی�K( ا@�زی�ی�ن و 



 12 ۱۳۹۵ آذر ۲۶ انترناسيونال 

ـفـه مـا             سرمايه داري حاکمـنـد. وظـي
متشکل کردن اکتيويست هاي چـپ    
و راديکال جنبـش هـاي اجـتـمـاعـي           
موجود در حزب اسـت. افـق دادن و          
نشان دادن راه پيروزي به آنهاست. بـا     
شرکت فعال در اين جنبشهاسـت کـه     
ـيـر             ـتـگـري و تـاث ميتوانيم براي دخـال
ــع                 ــاس وســي ــک مــقــي گــذاري در ي
ـقـالبـي اتـي           اجتماعي بر تحـوالت ان
آماده باشـيـم. و ايـن نـوعـي تـدارک                
ـيـسـتـي             ـقـالب سـوسـيـال اجتماعي ان
است. امروز حزب ما مـيـکـوشـد بـه         
اين ضرورت پـاسـخ دهـد و ايـن راه               
واقــعــي بــراي پــيــروزي در نــبــرد بــا             
حکومت اسالمي و به زيـر کشـيـدن        

 سرمايه داري حاکم است. 
دوست دارم مـثـالـهـايـي هـم در             
مورد جايگاه و نقش عملي حـزبـمـان      
در جنبش هاي اجـتـمـاعـي مـوجـود         
بياورم. به جنبش هـاي جـاري نـگـاه            
ـتـه      کنيم. به اعتراضات همين دو هـف
ـيـه               اخير، تجـمـعـات اعـتـراضـي عـل
اليحه "اصالح قـانـون کـار"، تـجـمـع             
اعتراضي معلمان بازنشسته مـقـابـل    
مجلس براي پيگيري خواستهـايشـان   

ـيـد.             ١٦ و اخيرترينش  آذر نـگـاه کـن
مي بينيد که چگونه صف کـارگـران،   
معلمان، بازنشستگان، دانشـجـويـان      
در دفاع از معيشتشان و بـراي ازادي    
ـتـه انـد. و                   و رفاه کنار هـم قـرار گـرف
شعارهاي واحـدي چـون مـعـيـشـت،             
مـنــزلــت حـق مســلــم مــاســت، ايــن           
جنبش هاي را به هم وصل ميـکـنـد.    
ـيـه تـوحـش            شعارهاي عليه فقـر، عـل
ــلـــيـــه            ســرمـــايـــه داري حـــاکـــم، عـ
سرکوبـگـري هـاي حـکـومـت صـف              
متحد اين جنبش ها را مـيـسـازد و        
اينها شعارهايي است که عروج چـپ    
ـبـش         را به نمايش گذاشت. و ايـن جـن
ـبـش در حـرکـت بـه                ماست. اين جـن
ـيـشـتـر بـه           جلويش راست را هر روز ب
عقب ميزند. از جمله آنچنان فشـاري    
بر راست شده است که آنها حتي بـراي  
تبليغات تفرقه افکنانـه فـاشـيـسـتـي         
خود نياز به اکتشـاف لـوحـه "حـقـوق           
بشر کورش " شده و بـه آن مـتـوسـل             

 شوند.     
به جنبش کارگري و نقـش حـزب     
در آن نگاه کنيم. گفتمان هاي مـا در     
اين جنبش را به وضوع ميشود ديـد.  
مجمع عمومي بعنوان ظرف اعـمـال     

اراده مستقيم کـارگـران، تشـکـل بـه            
عنوان امـر خـود کـارگـران، حضـور              
خانواده هاي کـارگـري و اجـتـمـاعـي           
شدن بيشتر اعتراضات کارگري، جلو 
آمدن شعارهاي راديـکـال سـراسـري،         
ـتـصـادي و         اعتراض عليه رياضت اق
ـيـه              ـقـر و عـل دستمزدهاي زير خـط ف
تعبـيـض و نـابـرابـري و حـقـوقـهـاي                  
نجومي. همه گفتمان هـاي چـپ در          
اين جنبش است و ما نقش مهمي در 

 ساختن آن داشته ايم. 
حــزب مــا در مــقــابــل رهــبــران          
کارگري راه گذاشته است، سخنش بـه  
ــلـو و                     ـنــد ج ـيــاي آنـان ايـن بـوده کـه ب
خودشان را به عنوان رهبران جـامـعـه    
معرفي کنند. مجمع عمومـي را بـه        
عنوان ظرف اعمال اراده کـارگـران و         
ـيـم در جـامـعـه                 ـق دموکـراسـي مسـت
جلوي کارگران و کل جامعه گذاشـتـه   
است. سوسياليسم را بـه عـنـوان راه             

 رهايي نشان داده است. 
ـبـش              ـيـه اعـدام ، جـن جنبش عل
ماست. چهره آن مينا احدي است کـه   
در سطح جهاني شناخته شده است. و  
امروز اکتيويست هاي خود در ايـران    
را دارد. نهادهاي خود را دارد. شعلـه    
پاکراوان ها و آتنا دائـمـي هـا چـهـره            
هاي شناخته شده آن هستند. مـا بـا        
اعدام در کل مخالفم. حتي با اعـدام     
مخالفين مان. خيلي ها ميگفتند و    
ـنـد کـه "اعـدام               شايد هنوز هم بـگـوي
انقالبـي" خـوبسـت. امـا مـا اعـالم                  
کرديم اعدام قتل عمد دولتي است و   
امروز يک حـربـه سـيـاسـي در دسـت             
دولت براي سرکوب جامعه است. ما  
ميخواهيم بساط اعدام از دنيا جـمـع   
شود. نکته قابل توجه اينجاسـت کـه      
امروز گفتمان هاي چپ، گفتمان هاي 
ـتـمـان هـاي غـالـب ابـر ايـن                   ما، گـف

 جنبش است.
جــنــبــش زنــان را نــگــاه کــنــيــم.          
ـيـکـه        جريانات ملي اسالمي و کسـان
مــيــگــفــتــنــد، حــقــوق زن بــا اســالم           
تناقضي ندارد، و خود را بـه عـنـوان        
مدافع حقوق زن جا ميـزدنـد، از سـر        
راه اين جنبش بـه مـراتـب کـنـار زده            
شده اند و امروز چهره هاي راديکال و 
ـنـد.       برابري طلب دارند به جلو مـي آي
جنبش راديکال رهايي زن، با جـنـگ    
ـيـه              هر روزه اش عليـه حـجـاب و عـل
تفکيک جنسيتي و گسترده تـر شـدن       
جبهه هاي نبـردش در عـرصـه هـاي           

مختلفي چون ورزش، هنر، موزيک و 
غيره اين پيشروي بزرگ را به نمـايـش   
ميگذارد. کارزارهاي اعتراضي چون  
حق دوچرخه سواري زنان، اعتراض به 
ـيـن                ـيـوال ب شرط حـجـاب بـراي فسـت
المللي شطرنج و  به راه افتادن طومار 
ـبـش        اعتراضي عليه آن از ايـران، جـن
براي حق ورود به استاديـوم هـا هـمـه         
ـيـه جـداسـازي                  ـبـش عـل مظـاهـر جـن
جنسيتي و آپارتايد جنسي در ايـران      
است که مستقيما حکومت اسالمي 
و قوانين ارتجاعـي آن را بـه چـالـش             
ـيـد. ايـن         ميکشد. به حجاب نگاه کن
جنبش تا آنجا به جلو رفته اسـت کـه       
در درون خود حکومت بحـث بـر سـر        
ــاري جــواب              ــکــه حــجــاب اجــب ايــن

 نميدهد، به راه افتاده است.  
ـبـش            ـيـن يـک جـن در ايران همچن
قوي سکوالر و ضـد مـذهـب وجـود           
دارد. سايت ها و گروههاي مبارزاتي  
ـلـگـرام را دارد. ايـن را در                 خود در ت
جنگ هر روره مردم و اساسا جـوانـان   
عليه قوانين ارتجـاعـي مـذهـبـي در          
کــوچــه و خــيــابــان و در مــدرســه و               
دانشگاه مي بينيم. و کار ما اينسـت   
که  نگاه خودمان به مذهب را که يک 
نگاه ويژه و طبقاتـي اسـت، بـه درون          
اين جنبش ببريـم. از جـملـه مـا  از                 
ــاع                 ــت دف ــي مــذهــب از دول جــداي
ـيـم. از آزادي مـذهـب دفــاع                  مـيـکـن
ميکنيم. از آزادي بي مذهـبـي دفـاع      
ـيـده       ميکنيم. از نقد مذهب و هر عـق
اي به عنوان آزادي بدون قيد و شـرط    
در جامعه دفاع ميکنيم و در عـيـن          
نشان ميدهيم کـه مـذهـب خـرافـه و            
توجيه کننده جامعه طبقـاتـي امـروز      
ـيـز چـهـره                 است. در سطـح جـهـانـي ن
هايي چون مريم نمـازي را داريـم کـه          
ـيـک را         هم اخيرا در فرانسه جايـزه الي

 گرفت .
به مساله زندانيان سياسي نـگـاه     
کنيم، ما زنداني خودي و غير خـودي  
نداريم. ما خواهان آزادي بدون قيـد و     
شــرط تــمــامــي زنــدانــيــان ســيــاســي        
هستيم. از نظر ماه زندانيان سيـاسـي    
چه چپ، چه راسـت، چـه ارتـجـاعـي            
همه بايد آزاد شوند و ما ميخـواهـيـم    
مقوله اي به اسم زنـدانـي سـيـاسـي و          
ـيـا        زندانهاي سياسي در ايران و در دن

 نداشته باشيم.
به جنبش دفاع از حقوق کودکان  

ـيـم  کـودکـان                     ـت ـيـم. مـا گـف ـن نگاه ک
مقدمند و از حقوق جهانشمول کودک 

 و انسانها صحبت ميکنيم.  

اين ها همه تفـاوت هـاي مـا بـا           
جنبش هاي حافظ سيستم موجود را 
بيان مـيـکـنـد. تصـويـر روشـنـي از                  
جامعـه اي کـه مـا مـيـخـواهـم کـه                   
اساسش بر انسان و انسانيت اسـتـوار     
است بدست ميدهـد. و مـا ايـن هـا              
ـقـاتـي             ـبـرد طـب همه را عرصه هـاي ن
طبقه کارگر عليه جهنم سرمايه داري 

 ميدانيم.  
خيلي از همين جـريـانـات "چـپ          
سنتي" تحت عـنـوان "عـرصـه هـاي              
دموکراتيک" تحت عنوان اينکـه ايـن     
ـقـه کـارگـر                  عرصه ها ربـطـي بـه طـب
ندارد، بر حضـور فـعـال مـا در ايـن                
اعــتــراضــات خــرده گــرفــتــنــد، ايــن          
مبارازت را بعضا تخطئه کردند، اما 
واقعيت باعث شد که  خيلي از اينهـا  
ـبـت         عقب زده و وادار به واکـنـش مـث

 شدند.
ـقـه    اين جريانات کارگر را يک طب
اجتماعي نمي بينند. کارگر برايشـان   
يک مـوجـوديـت داخـل کـارخـانـه بـا               
ـقـط             دست ها پينه بستـه اسـت کـه ف
مشغول مبارزه صنفي اش است. کـه   
جامعه به او مربوط نيست. سـتـم بـر       
زن به او مربوط نيست. حجاب بـه او     
مربوط نيست. اين جـريـانـات نـمـي           
ـيـش از هـر بـخـشـي از                      بيننـد کـه ب
جامعه طبقه کارگر اسـت کـه در از           
ــن ايــن مصــائــب ســود                 ــيــن رفــت ب
ـقـش           ميجويد. و اين ديدگاه عـمـال ن
مخربي در حفظ نظام موجود و رقـم      
خوردن سياست از باالي سـر کـارگـر        

 دارد. 
در مقابل اين ديدگاه ما کارگر را 
به عنوان صاحب جـامـعـه کـه بـايـد             
ـيـايـد و              رهبر جامعه باشد. جـلـوي ب
چهره سياسـي جـامـعـه بـاشـد، مـي              
ـيـم. و امـروز صـفـي از رهـبـران                    بين
ـيـم نـام               ـتـوان کارگري را داريم کـه مـي

 ببريم.   
اينان حتي وقتي به خود جنـبـش   
کارگري نگاه کنيد، ارزيـابـي شـان از        
مبارزات کارگري اينست که صنـفـي   
است، پراکنده است، سياسي نيست و 
کارگر در حال عقب نشيـنـي اسـت و        
غيره . چون جنبش کـارگـري را يـک           
عرصـه دائـمـي بـه چـالـش کشـيـدن                 

 حکومت اسالمي نمي بينند.
اما تحوالت جنبش کارگـري در    
همين چند سال اخـيـر، سـيـاسـي تـر             
شدنش و انـگـشـت گـذاشـتـن آن بـر                
خواستـهـايـي کـه سـراسـري اسـت و                
مربوط به کل جامعه است، حقانيـت  

بحث هاي مـا را نشـان مـيـدهـد. و               
بعضا در تلطيـف ديـدگـاهـهـاي ايـن           
ـيـر               ـتـي چـپ تـاث احزاب و نيروي سـن

 گذاشته است.
در آخر يک نتيجه مهم از بـحـث       
ـنـسـت کـه  هـر چـه در                     هاي مـن اي
ـبـشـهـاي اعـتـراضـي و                  جامـعـه جـن
ـتـه           اجتماعي، وسيعتري شـکـل گـرف
باشد، هر چه راديکاليسم و نقد ريشـه  
اي وضعيت موجود در اين جنبشـهـا   
نفوذ بيشتري داشته باشد، و هـر چـه       
ـيـشـتـري      جنبشهاي اجتماعي تعين ب
پيدا کنند، به همان نسبت انقالبي که 
ـيـــرد، قـــوي تـــر،                فــردا شـــکـــل گـ
بــاخــواســتــهــاي روشــنــتــر و ســازش         
ناپذيرتر خواهد بود. از همين رو يـک     
بستر مهم فعاليت حزب مـا هـمـيـن         
ـقـش                     جنـبـش هـاسـت. و ايـن يـک ن
 تاريخي حزب است که بايد ايفا کند.

ـنـسـت کـه                  نکته مـهـم ديـگـر اي
امروز در برابر توحشي کـه سـرمـايـه         
داري در جهان و در ايران بر پـا کـرده.     
گوش ها براي شنيدن حرفهـاي مـا ،       

 براي سوسياليسم باز تر شده است. 
و باالخره اينکه حزب کمونيسـت  
کارگري و کمونيسم کـارگـري پـاسـخ         
اين دوره است. دارند ميگويند حق با  
مارکس بود، تکـنـولـوژي دارد بـراي         
سازمانيابي جنبش هاي اجتماعي و   
نقش آفريني توده اي مـردم راه نشـان       
ميدهد،از نظر عـلـمـي بشـر هـر روز            
ــدي را کشــف                عــرصــه هــاي جــدي
ميکند. و در مقابل همه اينها نـظـام      
هاي حاکم بر جوامع امروز بشري، از 
ـتـهـا، قـومـهـا            ـي تقسيم جوامع به مـل
ـلـهـايـي مـثـل                حرف ميزننـد و فسـي
داعش سربلند کرده اند که همه اينهـا  
اوج ارتجاع و انحطاط سرمايـه داري    

 امروز را فرياد ميزند. 
حزب ما نقطه مقابل اين بربريت 
قرار دارد. حزب ما، حـزب ايـن دوره         
ـبـي     وانسانهاي آزاديخواه و برابري طـل
اســت کــه مــيــخــواهــنــد تــبــعــيــض،        
نابرابري، خرافه ، فقر نبـاشـد. حـزبـي        
است که دنيايي بهتر، و سوسياليـسـم   
را بشارت ميدهـد. حـزبـي کـه مـرز             
نمي شناسد و از حقـوق جـهـانشـمـول        
انسانها سخن ميگويد. از بازگرداندن 
اختيار انسانها به انسانها ميگويد. و  
براستي وجـود صـدهـا حـزب مـثـل               
حزب ما در دنياست که پاسخ توحش 
سرمايه داري امـروز جـهـانـي اسـت.          
ـيـسـت کـارگـري           زنده باد حزب کـمـون

 ايران

 ۶ از صفحه  
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جريان اعالم اين حـقـيـقـت اسـت کـه           
اينها خود يک آسيب جدي در مقـابـل   
اهداف پـيـشـرو و اعـتـراضـات حـق                
طـلــبــانــه مــردم و رونــد ســرنــگــونــي           
جمهوري اسالمي هسـتـنـد. مـقـابلـه          
جدي و موثر با جـمـهـوري اسـالمـي          
بخشا مربوط به اين است کـه چـقـدر        
بتوانيم جامعه و خودآگاهي سيـاسـي   
اش را از آسيب همين طيف دور نگـه  

 داريم.  
*  توضيح نويسنده: اين مـطـلـب        

 ۲۰۱۶اکـتـبـر         ۲۴که در تـاريـخ       
تــدويــن شــده اســت در پــاســخ بــه             

فراخوان عمومي ميز گـرد "آيـنـده          
ايران" به عنوان مبناي سـخـنـرانـي      
در آن مـيـزگـرد آمـاده شـده و در                
اختيار مسئولين مـيـز گـرد قـرار           
گرفت. ميز گرد "آينده ايـران"  در         

در شــهــر          ۲۰۱۶مــاه نــوامــبــر      
ــرگــذار شــد کــه در آن                تــورنــتــو ب
نويسـنـده ايـن مـقـالـه بـه عـنـوان                  
پانليست خالصه کوتـاهـي از ايـن        
مطلب را در قالب سخنراني ارائـه    

   کرد. 

 ۱۱ از صفحه  

خوانش و قرائت عـده اي از احـکـام            
مذهبي است و بنظرم کامـال درسـت     
است، ميخواهم بدانم نـظـر شـمـا در           

 اين مورد چيست، در اروپا چه خبر؟
  :���	 ا�بنظر من طبعـا اروپـا     �

بـه نسـبـت       خيلي پيشرفتـه تـر اسـت       
آمريکا و فضايـي کـه راجـع بـه ايـن              
موضوع وجود دارد، بنظـر مـن ايـن        
اشتباه بزرگي است که مـطـرح نشـود      
همانطور که شمـا اشـاره کـرديـد کـه            
اوباما خيلي اينطـوري حـرف مـيـزد         

و  نميگفـت تـروريسـم اسـالمـي             که 
ـبـرد. در           اصال اين کلمه را بکار نـمـي
ـنـد    اروپا اينطوري نيست اينرا ميگوي
و بحث ميکنند که چرا اين اتفـاقـات   
دارد ميفتد، نکته اي که هست بنظـر  
من در اروپا ما سعي کرديم اينـرا بـه     
ـفـکـران بـه           اليت اين جامعه به روشـن
ــوي               ــي کــه ت ــدگــان، کســان ــويســن ن

بفهمانيم بـه   مطبوعات کار ميکنند 
درجاتي آنهم اين که ما با يک جنبش 
اسالمي طرف هستيم که اينها بـراي    
ـنـد    قدرت گرفتن دارند فعاليت ميکن
ـنـد         ـت در ايران قدرت را در دسـت گـرف
بعد از آن شـروع شـده اصـال و االن                
سازمانهاي تروريستـي اسـالمـي در        
ـنـد از ايـن طـريـق              اروپا سعي ميکـن
قــدرقــدرتــي کــنــنــد و يــکــجــورايــي          
خودشان را تحميل کنند بـر جـامـعـه       
اروپا اينرا بـايـد ديـد و راجـع بـه آن                  

صحبت کرد، اينکـه بـحـث بـعـضـي           
ـيـچـيـده و عـجـيـب                     ـلـي پ وقتهـا خـي
ميشود، يک نکته مـهـم اسـت آنـهـم            
سازمانهاي دست راستي دارند خيلي 
رشد ميکننـد کـه در آمـريـکـا مـن               
دقيق اطالع ندارم ولـي در اروپـا در           
خود آلمان آ اف د با انگشت گذاشتن 

جلو ميرود بـعـد      روي همين مسائل 
ـفـکـريـن در آلـمـان را                     ـلـي از مـت خي
ـقـدر کـش                ـن ميبينيم که بـحـث را اي
مــيــدهــنــد مــثــال مــيــگــويــنــد هــر           
مسلماني در خود يک بمب انفـجـاري   
است که ممکـن اسـت امـروز يـکـي            
منفجر بشود يکي فردا، يـعـنـي يـک       
تحليل تئوريک است که نهايتا منجـر  
ميشود به راسيسمي خيلي گسـتـرده     
و ضد خارجي، بنظر من اين يکي از   
خطرهاست. من هميشه گفته ام کـه       
اگر در مورد مشـکـل درسـت حـرف         
نزنيم اگر راه حل درست نشان نـدهـيـم    
اگر روي آن فقط يک پرده بـکـشـيـم و         
بگوييم هيچ نيست آنها راجـع بـه آن         
حرف ميزنند و نيرو ميگيرند به ايـن    
معنا از نظر من بسيار مهم است، از 
نظر من هم بـحـث مـذهـب اسـالم و            
همه مذاهب بايد فضا وجـود داشـتـه      
ـتـوانـي        باشد که بتواني نقدش کنـي ب
بگويي چطورە بـود تـاريـخ روي کـار             
آمدن مذهـب، مـثـال در اسـالم چـه              
ـنـهـا بـحـث هـايـي             اتفاقاتي افتاده اي
هستند کـه در آلـمـان مـطـرح اسـت               
مثال آقاي حـامـد عـبـدالصـمـد يـک            
کتاب نوشته گفته که پيغمبر هـمـيـن    

جوري شروع کرده حمله کرده و غـيـره   
ايشان فاشيسم اسـالمـي را در ايـن            
ـنـهـا در               ـنـد. اي کتاب بررسي مـيـکـن
اروپا تابو نيست راجع بهش صحـبـت   
ميشود ولي نکته اصلي اين است که 
يک جنبش اسالمي وجود دارد که از   
طريق تـرور سـعـي مـيـکـنـد قـدرت               
بدست بياورد و قبال در کشـورهـايـي      
مثل ايران، عراق و افغانستان قـدرت  

تـالش   در اروپا هم    را بدست گرفته و
 ميکند جلو برود. 
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بايد اول صـورت مسـئلـه را درسـت             
نشــان داد مشــکــل در کشــورهــاي           
اروپايي اين بوده که مـتـاسـفـانـه اول          
صورت مسئله را بد توضيح داده انـد  
و ميگويند چرا مسئلـه حـل شـدنـي         
نيست، چرا خارجيـهـا بـا مـا خـوب            
نيستند چرا در درون جامعه مـا حـل     
نميشوند ما داريم امتيـاز مـيـدهـيـم        
کمک ميکنيم تحصيل رايگان حق و   
حقوق برايشان قايليم و اينها اصال به 
اين امتيازات توجه اي ندارند و دارند 
ـيـد کـه       راه خودشان را ميروند، مگوي
اينها صورت مسئله غلط روي مـيـز   
ـلـي     گذاشته اند.  خانم مينا احدي خي
تشکر ميکنم از شمـا. واقـعـا خـانـم           
مينا احدي خيلي موثر بـوده انـد در         

 اين راه 
  :���	 ا�ــلـي مـمـنـون بـا            � خـي

 تشکر از شما

 ۹ از صفحه  

جناح راست و خامنه اي تغيير دهـد.  
و اين مساله اصلي در اين چهارچوب 

 است.
ـبـال   �F	` روز:   موضع اصولي در ق

تحريم اقتصادي و تشديد تحريـم هـا     
 چه بايد باشد؟

ما سياست روشـن و    #&6 -�اد�:  

ـبـال                كامال اصـولـي و انسـانـي در ق
ـتـصـادي داريـم.                سياست تـحـريـم اق
همواره اعالم كـرده ايـم كـه تـحـريـم               
ـيـر آن بـر                 ـقـل از تـاث اقتصادي مسـت
ـتـصـادي                     ـبـاتـي اق ثبـات و يـا بـي ث
ـيـكـه                  حـكـومـت اسـالمـي از آنـجـائ
تــاثــيــرات مــخــرب و غــيــر قــابــل              
اغماضي بر زندگي اقتصـادي مـردم     
اعمال خـواهـد كـرد، يـك سـيـاسـت                

مخرب و ضد انساني است. تـحـريـم       
اقتصادي يك سـالح كشـتـار دسـتـه            
جمعي اسـت، هـر درجـه تشـديـد آن              
منجر به نابودي زنـدگـي انسـانـهـاي          
زنده و حي و حاضري خواهد شد. مـا  
در حـيــن مـبــارزه بــراي سـرنــگـونــي             
انقالبي حكومت اسالمي، براي رفـع  
ــاســت ضــد                 ــار زدن ايــن ســي و كــن

 اجتماعي نيز تالش ميكنيم. 
 

 ۶ از صفحه  
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   

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

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

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 

فـواد      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانـيـد بـا      
تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 

شماره حساب خود اتوماتيک هرمقـدار کـه مـايـل بـاشـيـد از حسـاب                   
 شما برداشته شود.  

 

 لمان: آ   

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

  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 هلند:  

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

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 آمريکا:  
Bank of America 

277 G Street, Blaine, Wa 98230 
phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر:  
England, Account nr.  45477981 

sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 
branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

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

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

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

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:

 

                                        www.wpiran.orgسايت حزب: 
                                            

 www.rowzane.comسايت روزنه:                                
 

               www.newchannel.tvسايت کانال جديد: 

 www.anternasional.comنشريه انترناسيونال:        
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 با درود 
ـفـرانـس شـمـا                رفقاي عزيـز بـراي کـن
آرزوي موفقيت دارم. از طرف خود و    
ـنــفـدرانسـيــون عــمـومــي             از طـرف ک
اتــحــاديــه هــاي کــارگــري در عــراق           
همبستگي خودرا با کـارگـران ايـران        
اعالم ميکنم. مـا دسـتـگـيـريـهـا و               
تعرضات به کارگران ايران را محکوم 
ميکنيم. کارگران آفريننده زنـدگـي و      
ـنـد. بـا ايـن حـال              جوهر زندگي هست
حکومت به حقـوق کـارگـران تـجـاوز          
ميکند و کارگر را زنداني مينـمـايـد.    
ايـن اقــدامــات ســرکــوبــگــرانــه غــيــر         
انساني و تخطي از قوانين بين المللي 
است. ما بطور کامل از شما حمايـت   
ميکنيم و همبستـگـي خـودرا را بـا           
کارگران زنداني در ايران مورد تاکـيـد   

 قرار ميدهيم. 

 سالم دوستان عزيز 

من حاتم الويني از تونس هستـم. از     
ــســت              ــالــي  –طــرف حــزب ســوســي

دموکراتيک ميهني تونس و بـعـنـوان    
عضو کميته جوانان اتحاديه سراسري 
کارگران تونس مايلم درودهاي خودرا 
به همه دوستانم در ايران ارسال کـنـم.     
ـيـه                ما دستگيريهـا و سـرکـوبـهـا عـل
کارگران را محکوم ميکنيم. ما ايـن     
اقدامات را پايمال کردن حق تشـکـل     
و حق تجمع ميدانيم. اين اقدامات به  
معناي زير پا گذاشتن تمام قراردادها 
ـلـي اسـت. مـا ايـن              و عرف  بين المل
اقدامات را سرکوبگرانه و خصـمـانـه      
مــيــدانــيــم. مــايــلــم پشــتــيــبــانــي و            
همبستگي خودرا از تونس از جـانـب   
هــمــه کــارگــران تــونــس و جــنــبــش            
دموکراتيک تونس با کـارگـران ايـران        
اعالم کنم. ما بر حق تشـکـل و حـق         
تجمـع بـراي هـمـه کـارگـران تـاکـيـد                  
مـيــکـنــيـم. و خــواهـان آزادي هــمــه              
ـيـد و        کارگران زنداني در ايران بدون ق

 شرط هستيم.  

ـقـر در         مايلم از جانب کمپين عليـه ف
اونتاريو در همبـسـتـگـي بـا رهـبـران            
کارگري ايران که در زندان هستند يـا    
ـتـار              با زندان مواجهنـد و بـخـاطـر رف
جنايتکارانه حکومـت در رابـطـه بـا           
حــقــوق کــارگــران و در رابــطــه ايــن              
موقعيت معين موضع خودرا اعـالم  
ـتـي بـه اتـهـامـاتـي کـه ايـن                    کنم. وق
رهبران کارگري با آن مواجهند نـگـاه     
ميکنيم بـه نـحـو بـاور نـکـردنـي اي                
وحشيانه است. سخن از زنداني کردن  

سـال   ١٧ کارگران به يازده سال زندان، 
زندان بخاطر بـه اصـطـالح جـرائـمـي           
است که بهيچ وجه جرم نيستند، بلکه 

استفاده از حقوق ابتـدايـي انسـانـي و         
کارگري هستند. بـه ايـن اتـهـامـات             
دقت کنيد "تشويش اذهان عمومـي"   
يا "تبليغ عليه حکومت". اينها فقـط     
ـيـان                 ـفـاده از آزادي ب به معـنـاي اسـت
اســت. بــه مــعــنــاي ســازمــان دادن             
همکاران خود بر عليه بي عدالتي ها 
و بي حقوقيهاست. با تـوجـه بـه ايـن            
وضعيت ما فکر ميکنيم اين بسـيـار   
مهم است که سازمانهاي کـارگـري و     
پيشرو بين المللي در کـنـار رهـبـران           
ـيـب      کارگري ايران که محاکمه و تـعـق
ـنـد و بـا آنـهـا اعـالم                ميشوند بايست
همبستگي کنند. واضح است که اگر  
حکومت اين نوع سرکوب خشن را به 
کار ميبرد، به خاطر اينست که مانـع  
متشکل شـدن کـارگـران شـود. يـک               
ضرب المثل قديمي اتـحـاديـه هـا و           
تشکلهاي کارگري اينست که "ضربـه   
به يک نفر ضربـه بـه هـمـه اسـت" بـه                
همين دليل چون اين کارگران در ايران 
با اين سرکوب مـواجـه شـده انـد مـا            
پشــتــيــبــانــي خــودرا از آنــهــا اعــالم          
ــم و از حــکــومــت ايــران               ــکــنــي مــي
ميخواهيم که کارگران زنداني را فورا 
آزاد کند. و آنها که با زنـدان مـواجـه         
ـيـه شـان لـغـو                هستند اتهـامـات عـل
شود. ما همبستگي خـودرا بـا ايـن           
کارگران بسيار جسور و شجاع که در   
برابر حکومت سرکوبگر و وحشـيـانـه    

 مي ايستند اعالم ميکنيم.  

اسم مـن مـايـک پـالـه سـک اسـت و                  
رئيس اتحاديه پست کـانـادا هسـتـم.       
من پيام همبستگي خودرا از طـرف      

هزار کـارگـران پسـت کـانـادا بـا              ٥٠ 
کارگران ايران اعالم ميکنم. مـيـدانـم     
که تمام کارگران اين اتحاديه در کنـار  
کارگران ايران ايستاده انـد و بـا آنـهـا           
ـنـد وبـويـژه           اعالم همبستگي مـيـکـن
خواهان آزادي همه کـارگـران زنـدانـي       

ـيـن "فـريـدم نــو"                      ـنـد و از کـمـپ هسـت
ـيـت                     ـنـد. حـق فـعـال حمايـت مـيـکـن
کارگري و اتحاديه اي يک حق پايه اي 
انساني است. اگر شما به اتحاديه هـا   
ـيـد خـودرا        احترام نميگذاريد نميتـوان
ـتـا مـا          ـق ـي دموکراسي بخوانيد. و حـق
ـيـم کـه        سالهاست که شاهد اين هسـت
کارگران و فعالين اتحاديه اي در ايران 
تعقـيـب و زنـدانـي مـيـشـونـد، حـال                  
رانندگان شـرکـت واحـد يـا کـارگـران             
ديگر. اين وضعيت بايد خاتمه يـابـد.    

 بدانيد که دنيا شما را زير نظر دارد.

ـنـر                    ـي من هدا کـامـل فـعـال و کـمـپ
کــارگــري در مصـــر حــمـــايــت و                 
ـبـه خـود را از               همبستگي همـه جـان
فعالين کارگري ايران کـه بـه سـالـهـا            
حــبــس مــحــکــوم شــده انــد، اعــالم           
ميکنم. چه تـحـت حـاکـمـيـت رژيـم               
فــاشــيــســت اســالمــي و چــه رژيــم              
فاشيست نظامي، هـمـه در واقـع در          
يک زندان بزرگ بسر ميبريم. مطمئن  
باشيد که فداکاري هاي شما زمـانـي     

 به انقالب منجر خواهد شد. 

 ۲ از صفحه  
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آذر، جمعي از کارگران  ٢٤ صبح روز 
شهرداري لنگرود دراعتراض به عـدم  
پرداخت حقوقشان مقابل فرمانـداري  
اين شهرستان تجمع کـردنـد. در ايـن         
تجمع اعتراضي عـالوه بـر کـارگـران         
قــراردادي، تــعــدادي از کــارگــران              
ـنـد. ايـن                  ـيـز حضـور داشـت شرکتي ن
ــي کــار              کــارگــران بصــورت شــرکــت
ميکنند و شهرداري خود را مسـئـول   
پاسخگويي به آنـان نـمـيـدانـد بـديـن              
ـيـمـانـکـاران و             ـيـن پ ترتيب کارگران ب

شهرداري پاسکاري مـيـشـونـد. ايـن           
ـيـگـيـري                   ـيـز بـراي پ ـبـال ن کارگران ق
طلبهايشان تجمع داشته و به شهردار 
و فرماندار و مقامات مختلف شـهـر   
ـتـه     مراجعه کرده اند اما جوابي نگـرف
اند. از جمله چندي پيش تـعـدادي از        
همسران کارگران شهرداري لنگرود به 
نشانه اعتراض در ساختمـان شـوراي     

 شهر لنگرود تجمع کردند.
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