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پس از اعالم نتيجه انتخابات ريـاسـت جـمـهـوري،        
ميدياي جمهوري اسالمي و همراه آن بسـيـاري از       
خبرگزاري هاي بين المللي، از بي بي سي تا روزنامه 
هاي آمريكايي، به پخش اخبار لحظـه بـه لـحـظـه          

طي بـرنـامـه      .  پروسه تعيين كابينه جديد پرداختند
هاي گوناگون و بخشا با پخش زنده، و بـا گـزارش     
ها و تفسيرهاي متفاوت، سعي كـردنـد كـه نشـان         
 .دهند اين دولت جديد با چه مشكالتي مواجه است

هفت ” در مورد اينكه وزراي كابينه پيشهادي، از چه 
براي قبول شدن بايـد بـگـذرنـد، و         “  خوان رستمي

رئيس جمهور جديد با چه پروسه سـخـتـي بـراي         
گرفتن صالحيت ها و تـأيـيـده هـا روبـروسـت،               
گزارشات متعددي از بحث ها و مذاكرات فـي مـا       

تصوير غالبي كه از اين مـذاكـرات   .  بين، منتشر شد
است كه بين كـل  “  درد و رنجي” داده ميشد، پروسه 

مـردم  :  پيام اين اسـت كـه    !  اين حاكمان وجود دارد
و رياست جمهوري جـديـد   !  ببينند مشكالت چيست

 !با چه دردسري هايي مواجه است
اما، و مهمتر از همه ايـن اسـت كـه حـيـن ارائـه               

رئيس جمهور جـديـد بـراي        “ مصائب”تصويري از 
مشكالت اساسي ” گرفتن صالحيت براي كابينه اش، 

همانطور :  و آن اين است كه.  را مطرح ميكنند“  تري
كه قبل از انتخابات و در پروسه انتخابات و سـپـس   
اعالم نتيجه انتخابات گفته شد، الزم است كه هـمـه     
مردم بدانند كه آنچه كه تا بحـال از زبـان دولـت          

هر آنـچـه رسـمـأ         !  شنيده بودند، دروغ بوده است
مقامات دولت سابق به مردم اعالم كرده بـودنـد، و     
حتي آنچه كه دولت قبلي به خود حـاكـمـان و بـه           
مجلس شان ارائه داده و گفته بودند، همه و هـمـه       

آمار و ارقامي كه گفته بودند همه .  جعلي بوده است
 .اش دروغ بوده است

اعالم مي كنند كه وضعيت اقتصادي بمراتب بدتر از 
و مي گويند كه اينهـا  .  آنچه است، كه گفته شده بود

دولت قبلـي بـه     .  همه تقصير دولت قبلي بوده است
بسـيـاري از هـمـيـن          .  همه دروغ گفته بوده اسـت 

نمايندگان، چه آنهايي كه در شوراي نگهبانشـان و    
رياست آنرا عهده دار بودند، چه آنـهـايـي كـه در         
مجلس شان و يا در خارج از آن بودند، همه كساني 
كه در دوره قبل بر مسند نشسته بودند، و در يـك    
كالم تمامي آنچه كه اين سرمايه داران و نمايندگان 
گوناگون آن مي گفتند، نادرست، غـيـر واقـعـي و         

و دولت سابق، كـلـيـه آن        .  دروغ محض بوده است
آمار وارقام بي پايه را تنها جهت  پيشبرد مـقـاصـد      
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ت       و  ١٧٨ک
 ...دولت جديد و 

 
در نگاه اول بنظر مي رسد كه اين تصويري بسيـار  

، “ تقـلـب  ” بازتاب همان تصوير دولت .  واقعي است
احمدي نـژاد را    “  بي لياقت” و “  رانت خوار” دولت 

اما اگر يك لحظه فـراتـر از ايـن          .  زنده مي كرد
سناريو داده شده نگاه كنيم، اگر بپرسيم كـه آيـا     
اين تصوير متعلق به اين دوره، و مشكالت دولـت  
حسن روحاني، و يا حتي مقوله اي مختص به ايران 
است، متوجه مي شويم كه اينطـور هـم كـه مـي           

 .گويند نيست
در تمامي كشورهاي سرمايه داري در سراسر اين 
دنيا، چه در انگليس چه در انـتـخـابـات ريـاسـت         
جمهوري آمريكا، چه در فرانسه و يا در ايران، هر 
بار كه دولتي عوض شده است، يـكـي از اولـيـن           
كارهايي كه دولت جديد و يا نـمـايـنـدگـان تـازه         
انتخاب شده مجلس ها  مي كنند، اين است كه مي 
گويند كه آنچه كه از دولت قبلي به ارث برده ايم 
و يا آنچه كه انتظارش را داشتند با آنچه در حـال    

اندازه و ميزان .  حاضر داريم، تفات ها زيادي دارد
مي گوينـد  .  بمراتب بيشتر است مشكالت موجود، 

كه چه انتظارات خودشان، چه قول هايـي كـه بـه        
مردمي كه انتخـابشـان كـرده بـودنـد، چـه آن               
انتظاراتي كه مردمي كه انتخابشان كردند داشتند، 
چه ابعاد نارضايتي هايي كه از دولت قبلـي وجـود     
داشته و به اميد رفع آنها دولت جـديـد انـتـخـاب        

همگي با واقعيت هايي كه دولـت    ....  شده است و 
 .جديد در اختيار دارد، خوانايي ندارد

 
طبعا غيرمستقيم به باور مـردم چـنـيـن تـزريـق           
ميشود كه، اجراي انتظارات قبل از انتخابات، تنهـا  
زماني ميسر است كه مقدمتا كـارهـاي ديـگـري         
انجام شود، تا دولت جديد در موقعيت مناسبي كه 

و بـديـن تـرتـيـب          !  انتظار مي داشت، قرار گيرد
تمامي اين منتخبين جديد، هميشه اولين خواسـتـه   
شان از مردمي كه آنها را انتخاب كرده انـد ايـن       

بايد به آنها فرصت !  است كه بايد به آنها وقت داد
خواهان !  داد، تا اول شرايط موجود را مناسب كنند

اين مي شوند كه به آنها وقت داده شود تا آمار و   
! و امروزي را، معـلـوم كـنـنـد       “  واقعي” گزارشات 

سيسـتـم   !  پروسه هاي جديدي را طرح ريزي كنند
هاي جديدي ارائه كنند وسعي كنـنـد كـه اصـوأل         

گويي همه و همه .  كنند“  كشف” ريشه مشكالت را 
تا شرايطي فراهم شود !  چيز بايد از نو ساخته شود

كه در بطن آن  دولت جديد بتواند، و امكان يابـد،  
 .تا تازه برنامه ها و قول هايش را عملي كند

اين سناريو البته فقط مختص حسـن روحـانـي و          
بلكه ويـژه    .  دولت جديد جمهوري اسالمي، نيست

تمامي دولت هايي است كه در سـرتـاسـر دنـيـا            
سرمايه داري، به جاي دولت قبلي سرمايه سركـار  

. آمده اند و همه شان يك هدف را دنبال مي كننـد 
 .همه شان بدنبال وقت خريدن هستند

 
مي گويند انتظارات و مطالبات انتخاب كنندگان و   

يك شبه چنين كـار    .  مردم، فورا  قابل اجرا نيست
مي گويند كـه  !  پر دردسري را نمي شود انجام داد

و البـتـه   !  وقت داد!  به دولت جديد بايد فرصت داد
 .همه چيز نيازمند بررسي عميق است

جالب اين است كه دولت جديد بـعـدي هـم كـه         
سركار مي آيد، همين سنـاريـو را بـاري ديـگـر            

همانطوري كه تا بحال همـه  .  تحويل مردم مي دهد
فراتر از اين، دولت هـاي جـديـد        .  شان گفته اند

معموال اعالم مي كنند كه فاكتور اقتصاد، بـيـش از     
هر عرصه ديگري، ابعاد نادرستي آمار ارائه شـده  

هـمـه دولـت      .  توسط دولت قبلي را نشان ميدهـد 
هاي جديد، اظهار مي كنند كه اقتصاد، و مشخـصـا   
توليد، آن عرصه اي است كه در آن بيش از هـر      
عامل ديگري مي توان مشكالت اصلي را مشاهـده  

بر همين اساس، دولت هاي جديد همـه جـا     .  كرد
اعالم مي كنند كه بودجه هايي كه مي خـواسـتـنـد     

چرا كه آمار دولت .  اختصاص بدهند، ممكن نيست

و بودجه كـافـي بـراي      .  قبلي بي اساس بوده است
كارهايي هم كه آنها به مردم وعده داده بـودنـد،       

در يك كالم فرياد مي زنند كه اي   .  موجود نيست
تمامي دولـت    !   مردم، وضع اقتصادي خراب است

هاي جديد توجه همه را به همين امر جـلـب مـي      
كنند، كه وضع اقتصادي بمـراتـب خـراب تـر از           

و بر همين اساس .  آنچيزي است كه انتظار داشتند
تصويري را كه در مقابل جامعه قرار مـي دهـنـد،      
اين است كه اگر تصور مي كرديـد بـا انـتـخـاب          
دولت جديد، تغييري در اوضاع اقتصادي مـمـكـن    
مي شود، اگر پاسخي براي مشكل بيكاري جستجو 
مي كرديد، اگر بيمه اجتماعي كه در ايران هرگـز  
موجود نبوده است را مي خواستيد، اگر فكـر مـي     
كرديد كه به مسائل گوناگوني كه با آن هـرروزه    
دست بگريبان بوديد و دولت جديد قول داده بود 

فراموش ...  كه برايش چاره اي مي انديشند و اگر 
بايستي اين واقعيت را بپذيريـد كـه وضـع        !  كنيد

و اين هـم تـقـصـيـر        .  اقتصادي بسيار خراب است
. دولت جديد نيست كه چنيـن شـرايـطـي داريـد         

مقصر همان دولت قبلي است، كه هم مـوقـعـيـت       
وخيمي را حاكم كرده بود، و هـم آمـار و ارقـام          

و حـاال هـم،       .  دروغيني را تحويل همه داده بـود     
بايستي صبر داشته باشيد و به دولت جـديـد هـم      

 .فرصت دهيد تا سعي كند راه حلي بيابد
البته معلوم نيست، و هيچوقت هم معلـوم نـبـوده      
است، كه اين فرصت، اين زمان،  تا كي قرار است 
كش داده شود و ادامه يابد؟ معيار سـنـجـش آن      
چيست؟ اصأل براي انجام چه كـاري، چـه مـدت          

چه كاري انجام شده و يـا چـه         !  زماني الزم است
كاري قرار است انجام گيرد؟ تضمين چيست كـه    
دولت بعدي هم با همين طـريـق دوبـاره بسـراغ         
مردم  نيايد و همين حرف ها را بار ديگر تـكـرار     

 .نكند
اين نسخه اي است كه نه يكبار، نه فقط در ايـران،  
بلكه تمامي دولت هاي جديد در تمامي كشورهاي 
سرمايه داري دنيا، هر باره براي مردم كشورهايي 

 .كه در آن حاكمند، مي پيچند
حال اولين سوالي كه در مقابل تمامي اين سرمايـه  
داران و دولت هايشـان قـرار دارد ايـن اسـت،             
شمايي كه طبق اظهارات خودتان به يكديگر آمـار  
و ارقام غير قابل استناد ميـدهـيـد، و بـاز طـبـق             
اظهارات خودتان، مرتب دروغ تحويل جـامـعـه و      
مردم مي دهيد، پس چرا اول اين جمعيت سابق را 
دادگاهي نمي كنيد؟ اگر در محيط كار كسـي بـه       
رؤساي شركتي كه در آن كـار مـيـكـنـد، ارقـام             
نادرست تحويل دهد، اگر كاركني اطالع حتي غير 
دقيق به صاحب كارش بدهد، و يا شركتي به بازار 
و شركت هاي ديگر ارقام دروغين گزارش كـنـد،   

. كل دستگاه قضايي و جنايي بدنبال او راه ميافتنـد 
خاطي را فورا از كار بركنار مي كنند، و به جـرائـم   
سنگين و دوره هاي طوالني حبس مـحـكـوم مـي       

اما وقتي نوبت بـه دولـتـمـردان و دروغ             .  شوند
هايشان به جامعه برمي گردد، داستان كامال عوض 

آنها از قرار مي توانند هم به همقطارهاي .  مي شود
خودشان چرت و پرت بگويند، هم مـي تـوانـنـد         
هردروغي مي خواهند به جامعه تحويل دهند، و نه 
تنها بازخواست نميشوند بلكه اكثرا بـا تـعـويـض       
دولت، مورد تجليل هم قرار مي گيرند، و به سمت 

 .هاي جديد هم مي رسند
در بسياري از كشورهاي سرمـايـه داري غـرب،        
همين دولتمردان و سياستمـداران سـابـق را در          
پست هاي اساسي در ناتو، انستيتـوهـاي صـاحـب       
نظر در جامعه اروپا و ناتو، و يا سـازمـان مـلـل و         
انواع و اقسام سازمان هاي وابسته به آن، منتصـب  

نگاه  .  همين امر در ايران هم صادق است. مي كنند
كنيد به رفسنجاني، خاتمي، و ديگر هـمـكـاران و      
ركاب زنان دولت هاي قبلي، كه همگي يكروز در   

) معترض به دولت قبـلـي  ( هيئت دولت هاي جديد 
معترض بـه    ( وسپس يكروز جزئي از دولت سابق 

به ما مي گوينـد كـه     .  ظاهر شده اند)  دولت جديد
سال رئيس شوراي  16باوركنيم آقاي روحاني كه 

امنيت ملي  بوده است، از همه چيز بي خبر بـوده    
ايشان هم از قرار، هيچ اطالعي از وضعـيـت   !  است

و به محض رئـيـس   !  اقتصادي موجود نداشته است
جمهور شدن يكشبه از خواب بيدار شده و متوجـه  

 !عمق دروغ هاي دولت احمدي نژاد شده است
سوال دومي كه به ذهن ميرسد اين است كه اصـأل  
چرا اينقدر وقت و زمان الزم است؟ آيا اين انتظار 
كشيدن  فقط براي مردم و خواسته هايشان اسـت  
يا براي همه است؟ اگر براي همه است، اگر همـه  
بايد منتظر بمانند  تا ببينند وضعـيـت اقـتـصـاد و          
بودجه چگونه است، پـس چـرا انـواع و اقسـام             
بنيادهاي مذهبي نبايد منتظر تعييـن و گـرفـتـن         
بودجه باشند و صبر داشته باشند؟ چرا دسـتـگـاه      
پليسي و قضايي وانواع  سازمان ها و نهادهايي كـه  
امكانات و بودجه از دولت مي گيرند، نبايد صـبـر     
كنند و منتظر بمانند تا عمق وخـامـت اقـتـصـادي        
مشخص گردد؟ چرا باندها و سازمان هاي وابستـه  
به نظام در داخل و خارج از كشور نبايد شكيبـايـي   
داشته باشند و فعال بدون بودجه و امكـانـات سـر      

 كنند تا ببينند وضعيت چگونه است؟
براي كل اين سياستمداران و منتخبين جـديـد و       
قديمي مسلم است كه هيچكدام از اين نوع نهادها 

بـراي  .  قرار نيست حتي يك لحظه هم صبر كنـنـد  
دستگاه فيضيه قم، بنياد و سازمانهاي متـعـلـق بـه       
اوقاف و جهاد سازندگي و غيره  حتي يك لـحـظـه    
هم اين سؤال مطرح نيست كه منتظر بمـانـنـد تـا       
دولت جديد تصميم بگيرد كه آنها به چه اندازه از 
حساب هاي بانكي مخصوص و صندوق هاي بدون 
ماليات، و چقدر از كل ثروت جامعه را ميتوانند در 

. اختيار داشته باشند و يا از آن اسـتـفـاده كـنـنـد        
چگونه است كه براي خودشـان درآمـدهـايشـان       
بدون هيچ پرسشي به دستشان مي رسد، و بـدون    
اينكه كوچكترين وقفه اي در كارشان در استفـاده  

انتظار .  از امكانات دولتي بيافتد، روزگار ميگذرانند
كشيدن اصال مربوط به آنها نيست، بلكه اين تنـهـا   
مردم و توليد كنندگان هستند كه بايستـي صـبـر      

 .داشته باشند
آنچه كه دروغ واقعي است، اين است كـه صـبـر        
كردن و انتظار كشيدن فقط براي كساني است كـه  

كساني كه مطالبه دارند، و نـه    !  دارند كار مي كنند
اين دستگاه ها و دولتمردان و سرمايه داران ريـز    
و درشتي كه در اين صبر كردن مردم مـنـفـعـتـي      

 .دارند
باالخره سؤال اصلي اين است كه چرا بـايـد اصـأل      
صبركرد؟ چرا براي قطع كردن تمامي بودجه هاي 
هنگفت دستگاه هاي عريض و طويل، تمامي ايـن    
بوروكراسي عظيم، بايستي صبر كرد؟ واقعأ چقدر 
زمان الزم است تا شريان مالي كل اين سازمـانـهـا    
يكباره قطع شود، و بجايش آموزش و پـروش را      
براي نمونه رايگان اعالم كرد؟ آيا براي كـار بـه       
اين سادگي، وزير آموزش و پرورش الزم اسـت؟  
چقدر فرصت الزم است تا تمامـي بـودجـه هـاي         
اختصاصي بنيادهاي مذهبي را متوقف سـاخـت، و     
در مقابل بهداشت را رايگان كرد؟ ترانسپورت را   
براي مردم رايگان كرد؟ بيمه هاي اجتـمـاعـي را      
ممكن كرد؟ در اين كشور آنقدر درآمد و ثـروت  
موجود است، كه مي توان در كمترين زمان ممكن 
آنرا در اختيار مردم و درجهت رفاه شـان بـكـار        

براي انجام چنين كاري، نه هفـتـه هـا و        .  انداخت
ماهها، بلكه داشتن يك لحظه از قدرت دولتي، در   
اختيار آنان كه خواهان رفاه بشريت هستند، كافي 

 .است
برخالف جمهوري اسالمي سرمايه، برخالف تمامي 
دولت هاي سرمايه در سراسر دنيا، برخالف اينـان  
كه هدفشان تنها كسب و اختصاص سود بـيـشـتـر     
براي خودشان است، اگر دست ما بود، اگر كارگر 
دولت را دردست داشت،  الزم نبود مـردم، آنـان     

مـگـر   .  كه مطالبه دارند، حتي لحظه اي صبر كنـنـد  
 براي بستن و قطع فوري بودجه 

 
اين همه دستگاه هاي پليسي، جاسوسي و سازمـان  

هاي بگير وببند و شكنجه، و قطع پول بنـيـادهـاي    
متفاوت مذهبي و خرافه سازي، وزير الزم اسـت؟    
بسيار راحت و ساده مي توان امكانات و ثروتي كه 
اينها در اختيار دارند را مـتـوقـف كـرد، بـودجـه           
هايشان را قطع كرد و در عـوض بـيـمـه هـاي                
اجتماعي، تأمين حداقل زندگي انساني، آموزش و   
پرورش رايگان، بهداشت رايگان، تـرانسـپـورت      

 .رايگان را بدون تعملي اعالم كرد
 
كجاي دنيا، در كدام يك از تمامـي دولـت هـاي         

جديد سرمايه داراي، حقوق و مزاياي دولتمـردان،  
وكال و وزرا و نمايندگان مجلس هايشان، تا روشن 
شدن ميزان وخامت اقتصادي و رفـع مـعـضـالت،       
نامعلوم و معوق مانده است؟ چرا آنها نبايد بـراي  
گرفتن اين حقوق ها و مزاياي باال و سرسـام آور،    
فرصت دهند؟ اصأل چرا اين همه امكانات و حقوق 
براي جناب حسن روحاني و كليه وكـال و وزرا و        
هم قطارانشان اختصاص داده شـده اسـت؟ چـرا        
آنها نبايد همان حقوق و مزايايي را بگـيـرنـد كـه       
بطور متوسط يك كارگر در اين جامعه مي گيـرد؟  

 براي اينكار هم  وزير الزم است؟
 

واقعيت اين اسـت كـه وقـت و فـرصـتـي كـه                    
ميخواهند، و زمـانـي كـه بـراي رسـيـدگـي بـه                 
مشكالتشان طلب ميكنند، فقط در مقابل خواسـتـه   

اين وقت را براي آن مي خواهند .  هاي مردم است
كه، با هم و بين خودشان به توافق برسند و سـهـم   

وقت خواستـن  .  بندي هايشان را به نتيجه برسانند
از مردم مـي    .  اين دولت جديد هم جز اين نيست

خواهند كه از هرگونه ابراز مـطـالـبـه اي دسـت          
قبول كنند كه بزودي هيچ تغييري ممكن !  بردارند

به حقوق هـاي  .  نيست و به همين شرايط تن دهند
معوقه، به بيكاري و ناامني زندگي، به عدم وجـود    
حداقلي از بيمه هاي اجتماعي رضايت دهند، تا در   
آينده و در زماني نامعلوم، تكنوكرات هايشان بـه    
كنكاش در بررسي وضعيت وخيم اقتصادي ادامـه  
دهند و به سرمايه داران فرصت دهند، وقت دهند 
تا امكان يابند مناسب ترين نرخ هاي سود و نحوه 

و در   .  تقسيم ثروت بين خودشان را پيدا كـنـنـد     
واقع تا راههاي مناسبتـر بـراي تصـاحـب ارزش           

 .اضافي را بيابند
فرصت مي خواهند تا بتوانند به مردم بقبوالنند كه 
كار ارزان و بي حقوقي توليد كـنـنـدگـان، كـامـأل         

اين طلب شكيبايي، نه زاده مديريـت  .  طبيعي است
بد دولت قبلي است و نه دروغ هاي روتين ديـروز  

بلكه ناشي از تالش همـيـشـگـي     !  و امروز جناح ها
جناح هاي گوناگون سرمايه و سياستـمـداران آن     

. در جمهوري اسالمي، براي حكومت كردن اسـت   
كيست كه به اظهارات و آمار و ارقـام جـمـهـوري       
اسالمي ، چه امروز وچه در طول حـيـاتـش، بـاور         
داشته باشد؟ كيست كه تصور كند كه ديپلمـاسـي   
سري و بزن و ببنند هاي پشت صحنه آنها، آمـدن  
و رفتن ايـن و آن وزيـر و وكـيـل و رئـيـس                     
جمهورشان، بازتاب نيازهاي واقعي مردم در ايـن    
كشور بوده است؟ خواست وقت و انتظار شكيبايي 
اينان از مردم، تنها و تنها به منظور خريدن وقت و 
اجازه دادن به كل اين نظام سرمايه داري است، تا 
همين شرايط غير انساني را چند صبـاحـي ديـگـر       

براي توليد كنـنـدگـان، بـراي       .  ادامه دهند و بس
كارگران، معيار تقاوت دولـت جـديـد و قـديـم            
سرمايه، به اندازه تفاوت زندگي و شرايط ديروز و 

براي به صـدا درآوردن سـوت         .  امروزشان است
پايان وقت دادن به كل اين نظام، حتي يك ثـانـيـه    

 .هم وقت اضافه است
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حزب حكمتيست، سياست ها و اقداماتـش  :  مقدمه
مورد سوال قرار ميگيرد و تعدادي در اين مـوارد    

 .اظهار نظر ميكنند و يا انتقاداتي مطرح ميكنند
، “ از حزب حكمتيست مـيـپـرسـنـد       ” تحت عنوان 

نشريه كمونيست در هر شماره يك يا چند مـورد    
از اين سوالها را انتخاب ميكند و بـا تـوجـه بـه             
مضمون و محتوا، آنها را با مسئولين و كـادرهـاي     
حزب در تشكيالت هاي مختلف درميان ميگـذارد  

 .و پاسخ هاي آنها را منتشر ميكند
 

در اين شماره يكي از اين سوالها را با ثريا شهابي، 
. دبير كميته مركزي حزب، در ميان گذاشتـه ايـم    

 .  اين سوال و جواب را ميخوانيد
  

حزب شما به محض شروع پروپاگانداهـاي  :  سوال
جنگي دول بريتانيا و آمريكا، عكس العمل نشـان    

آن را محكوم كرد و تظاهرات هاي وسـيـعـي    .  داد
در كشورهاي اروپايي براه انداخت و يا در آنـهـا       

اينجا سوال ما بر سر اين تـحـركـات    .  شركت كرد
اين شماره كمونيست اطالعيه هاي حزب و .  نيست

 .گزارش آكسيونهاي حزب را منعكس ميكند
از شما خرده ميگيرند كه برخورد يك جانبه اي به 

. حمله نيروهاي آمريكـايـي بـه سـوريـه داريـد            
ميگويند كه مگر كار ديگري ميشود كرد؟ مـگـر     
در مقابل كشتار بيرحمانه و قتل عامي كه بـر اثـر     
حمله شيمايي به مردم بيگنـاه شـد، جـهـان مـي            
بايست ساكت بماند؟ بايد كاري كرد؟ شـمـا چـه      
كار ديگري در مقابل حمله آمريكـا، كـه گـفـتـه          

 ميشود محدود است، ميگذاريد؟
در مورد نگرش حزب ما به مسـئلـه     :  ثريا شهابي 

سوريه و جنگ مخربي كه در آن در جريان است، 
مـا  .  اطالعيه حزب به روشني صحبت كرده اسـت   

براي تخفيف ابعاد جنايات در سوريه از راه حـل      
طبعـا آتـش     .  ديپلماتيك، مذاكره، استقبال كرديم

و .  بس اولين پيش شرط هرنوع مذاكره اي اسـت   
مهم نيست كه اين آتش بس بين كدام نيـروهـاي   

خـود آتـس     .  مرتجع و جنايتكار صورت ميگـيـرد  
بس بي قيد و شرط، موجب قـطـع سـيـر رو بـه              
گسترش تراژدي عظيم انساني ميـشـود كـه فـي         

جلوي گسترش فجـايـعـي    .  الحال در جريان است
چون يك روز قتل عام كردها و روز ديگر بـمـب     
شيمايي، يك روز حـملـه هـوايـي، روز ديـگـر                 
مفقوداالثر شدن هزاران هزار اسـيـر در دسـت          
دولت يا اپوزيسيون، و جلوي فـرار و آواره گـي         

مذاكره، سيري بود كـه    .  ميليوني بيشتر را ميگيرد
تا پيش از به حركت درآمدن تهديدات مـاشـيـن      
جنگي آمريكا، ميتوانست آغاز شود، و عمال آغـاز    

اين سير با تهديدات ميليتاريستي ابـتـدا   .  شده بود
آمريكا و بريتانيا، و پس از رد شدن تصميم دولت 
انگليس در پارلمان، تـهـديـدات اسـاسـا دولـت             

فضا كامال به سمت فاجعه عظيـم  .  آمريكا، قطع شد
طـبـعـا    .  تري از آنچه كه در جريان است، چرخيـد 

اولين مسئله اين مذاكرات، بـايـد آتـش بـس و           
رسيدگي فوري به اسكـان، سـالمـت و زنـدگـي            
آوارگان و بازماندگان قربانيان حمله شيـمـايـي و      

. بازماندگان قتل عام هاي دو سال گذشـتـه اسـت     
ختم جنگ بايد اولين نتيجه اش رسيدگـي فـوري     
به حال مردم محروم سوريه باشد، نه هيچ معاملـه  

 .گري سياسي
معلـوم  .  ميپرسند  مگر ميشود و ميشد، كاري كرد

بسته به ايـنـك كـار و        .  است كه مي شد و ميشود
ساختن جهنـمـي بـه مـراتـب          .  چاره را چه بدانيم

عظيم تر از آنچه كه در سوريه در جريـان اسـت،     
براي دولت آمريكا، وسـيلـه حـفـظ مـوقـعـيـت               
قدرقدرتي خود در ميان رقبايـي چـون چـيـن و           
روسيه است، و بعالوه براي به خط نگـاه داشـتـن      
اروپا پشت سر آمريكا، و تثبيت برتري مـاشـيـن      

 .جنگي آمريكا بر جهان است
اين  حمله محدود بودن ونبودنش را نه آمريكـا و    
نه اپوزيسيون طرفدار ناتو در اپوزيسيون ايـران،    

سير رويدادهاي جنگي، عـكـس     .  تعيين نمي كنند
العمل اسرائيل، عكس العمل دولت بشـار، دولـت     
تركيه، ايران، القاعده و دستجات جنايي عربستان 
و قطر و همه رئيساي  مرتجع شان در آمريكا  و     

مردم و طبقـه  .  معلوم ميكنند...  فرانسه و روسيه و 
كارگر و محرومين جامعه قـرار اسـت، جـان و            
زندگي و شهر و جامعه شان وجـه مـعـاملـه ايـن          

در “  نجات بـخـش    ” اگر نيروهاي .  تخاصمات شود
دول غربي ميخواهند كاري بكـنـنـد، فـي الـحـال           

. ميليونها نفر آواره و صدهزار نفر كشته شده انـد   
نيروي كمك رساني به آوراگان، اسكان آنـهـا در     
باال ترين شرايط، كمك به بازماندگاه قربانيان اين 
جهنم، و حتي كمك به تخليه شهرهـايـي كـه در        
معرض حمله است، اگر در مـعـرض حـملـه اي           

و خارج  كردن زندگي مردم بـيـگـنـاه در       .  باشند
! چنگال دولت بشار و اپوزيسـيـون مـرتـجـع آن         

ميليارها دالر قرار است خرج كشتار بيشتر شـود،    
با همين ميلياردها ميشود زندگي فراريان، و حفـظ  
زندگي بازماندگان و زندگي و سالمت بقيه بيسـت  

كسي نـمـي   .   ميليون جمعيت سوريه را تامين كرد
ميتوانند هـواپـيـمـاي بـدون          ! پذيرد كه نمي شود

سرنشين و ناوهاي جنگي شـان را بـه حـركـت             
درآورند،  ميتوانـنـد هـر دار و دسـتـه مـرتـج                  
جنايتكاري را مسلح كنند و مسلح نگاه دارند، امـا    
نمي توانند راه مثال فرار و اسكـان در بـهـتـريـن          
شرايط زندگي را براي كودكان و خـانـواده هـا و        

اين هـا  .  مردم مصيبت ديده سوريه را فراهم كنند
هيچ كس به فكر قربانيان نگون بخت .  دروغ است

مرگ دلخراش آنهـا قـرار     .  حمله شيميايي نيست
است وسيله تسويه حسـاب هـاي قـدرت هـاي             

و مـهـتـر از       .  نظامي جهان شود  –بزرگ اقتصادي 
 .همه مي شد مذاكره و موقتا آتش بس داد

الزم است يادآوري كنم كه قرار نيست جنـگ در    
سوريه گسترش يابد، قرار است به سوريه حـملـه   

گذاشتن نام جنگ بر ايـن  .  اين جنگ نيست.  شود
حمله نظامي، كه بزرگترين قدرت نظامي جهان بـا  
پيشرفته ترين تكـنـولـوژي تـخـريـب از وراي             
اقيانوسها، يك طرفه جايي را قرار است بـكـوبـد،      

حمله شيمايي جنايتي فجيع و   .  دروغ بزرگي است
اما اسـتـفـاده از      .  قتل عامي غيرقابل توصيف است

اين حمله شيمايي، كه هنور معلوم نيست كه چـرا    
دولت بشار اسد بايد دست به چنين حمله اي در     
منطقه تحت حاكميت خودش درست روز مذاكـره  
بزند، براي دولت آمريكا مثل استفاده از فـاجـعـه    
يازده سپتامبر، و اشغال كويت و جنايات حلـبـچـه    

همه .  دروغ است!  عليه مردم كردستان عراق است
 .ميدانند دروغ است

واقعيت اين است كه از روزهايي كه دولت آمريكا 
براي تعرض ميليتاريستـي مـي بـايسـت افـكـار             
عمومي را به اصطالح جلب كند و بهانه مردم پسند 
و بشردوستانه اي بيابد، بيش از بيست سال اسـت  

آن افكار عمومي و بهـانـه هـا مـال         .  گذشته است
وقتي بود كه در مقابل شوروي مدعي سوسياليسم، 

“ انسـانـي  ”  ناچار بود براي تعرض داعيه مثبت و     
جـهـان بـدون      .  امروز به اين نيازي نـدارنـد  .  بيابد

داعيه سوسياليستي در سطح دول حاكم، منجـالب  
بـا  .  نـدارد “  مردم پسندانـه ” موجود، نيازي به دليل 

گردن برافراشته ميگويند كه ما گفتـم كـه فـالن        
رئيس دولت در فالن گوشه جهان كنار برود، كنار 
نرفت، ما هواپيماهاي بي سرنشين مان را، بـراي      

در چشـمـان مـردم      !  تنبيه، به حركت در ميĤوريم
جهان نگاه ميكنند و اعالم ميكنند كه درست است 
در عراق كودكان قتل عام شدند و ميليونهـا نـفـر      
قرباني ماشين جنگي شان شد، اما امروز مفتخرنـد  

كه به جهانيان اعالم كنند كـه از ايـن پـس در              
هيچكدام از اين جنگ ها، منظور بـمـبـاران هـاي       
هوايي و موشك هاي دوربر اسـت، حـتـي يـك           

مفتخرند كـه    !  سرباز آمريكايي كشته نخواهد شد
در ليبي، طوري عمل كردنـد كـه هـيـچ سـربـاز             

حقوق بشر امروز بـيـش از     !  آمريكايي كشته نشد
خودشان ميگويند حرف !  هميشه حرف مفت است

رسما ميخواهند جهان، و مهتر از هـمـه   ! مفت است
رقباي جديد و سهم خواه از تقسيم جهان، و شركا 
حرف نشنو، در مقابل تكنولژي جـنـگـي بـرتـر،          

براي اين كـار، زنـدگـي،        .  سرتعظيم فرود آورند
صدها ميليون نفـر  ..  غذا، سالمت، شهر و  جامعه و 

از مردم در عراق و  سـوريـه و ايـران و فـردا               
هركجاي ديگر، تنها وسيله احيا موقعـيـت بـرتـر       

تا موقعيت تضـعـيـف شـده         .  نظامي آمريكا است
اقتصادي و سياسي امروز خود در جهان، را جبران 

 .كند
امروز صحبت از حقوق بشـر و دمـكـراسـي، يـا            

، “ خطر جامعه ما را تهديد ميكنـد ” توجيهاتي چون 
در ...  و يا   “  ميخواهيم از خود دفاع كنيم” و يا مثال 

مستقيما ميگويند كه تصمـيـم داريـم      .  ميان نيست
آنهم از نوع دولـت  .  اين يا آن دولت را تنبيه كنيم

هايي كه در  محسبات سياسي و نظامي، دوسـت و    
و گرنه انواع دولت .  متحد شان محسوب نمي شود

بايد آنها را تنبه كند، “  ارباب” هايي ديكتاتوري كه 
بـا دول مـتـحـجـري چـون             .  در جهان كم نيست

عربستان سعودي و انواع و اقسام امارات عـربـي     
كه رايـحـه تـحـجـر و فسـاد و بـي حـقـوقـي                        
شهروندانش فضا را مسموم كـرده اسـت، كـاري        

با هند كه در آن فقر و زن سـتـيـزي و            .  ندارند
 !سركوب بيداد ميكند، كاري ندارند

منظور از يك جانبه نگري اين است كه مثال بر كار 
آقاي اوباما و بوش و بلر و كامرون براي تنبه بشار 

هـمـه   .  اسد، يا احمدي نژاد، صحه نگذاشـتـه ايـم     
جانبه نگري، كلمه كليدي آسمان ريسمـان بـافـي      
است، براي صحه گذاشتن بـر بـمـبـاران امـروز            
سوريه و فردا هر جامعه ديـگـري، كـه در هـر             
مقطعي دولت آمريكا بخواهد دلتمرادانش را تنبـه  

از نوع تنبيه اي كه امروز تحت نام تـحـريـم      .  كند
راه !  اقتصادي ايران، شامل دولت ايران كرده انـد   

دارو و وسائل زندگي را به هفتاد ميليون نـفـر در     
ايران بسته اند و رسيدن آن را با مشكـل مـواجـه      
كرده اند، تا حكومتي مرتجع را مجبور كنند كه بـا  

جهانيان از اين قلدري و سرگـردنـه   !  آنها راه بيايد
امـا  .  بگيري علني و متمدنانه، به خشـم مـيـĤيـنـد       

بخشي از اپوزيسيون هاي حكومت هايي كه قـرار    
است تنبه شوند، در مصر و ليبي و عراق و تـونـس   
و سوريه و ايران، بدنبال ارابه جنـگـي دولـتـهـاي        
آمريكا و اروپايي دوان دوان، بدنبال رسـيـدن بـه      

اپوزيسيون هايي كه افق تغييـر  .  مشروطه شان اند
برايشان كور شده است و با سر به قـمـار شـكـل       
دادن بــه ســنــاريــوهــاي ســيــاه بــراي جــوامــع           

اين ها هستنـد كـه بـا        .  چندصدميليوني، روان اند
بر تـن  “  واقع بيني” فرمول هاي چند جانبه نگري و 

ماشين قلدري نظامي دولت آمريكا، مـيـخـواهـنـد      
 .لباس مقبوليت بپوشانند

 
ميگويند كمونيسم كـارگـري در چـنـيـن            :  سوال

مثال به مـورد  .  مواردي مواضع متناقض داشته است
افغانستان اشاره ميكنند و ادعا ميشود كـه شـمـا،      

 .حمله آمريكا را محكوم نكرديد
كمونيسم كارگري از زمان حكمت تا :  ثريا شهابي 

امروز و حزب حكمتيست، مـواضـع مـتـنـاقضـي           
ممكن است درك هاي متنـاقـض از     .  نداشته است

مواضع جنبش ما وجود داشته بـاشـد كـه وجـود           
دارد، اما مواضع ما هرگز متناقض و به اصـالح بـا       

حساب امروز حككا .  استاندارد دوگانه بنوده است
با حميد تقوايي را، از آن تاريخا بايد اسـاسـا جـدا      

 .كرد
. مقدمتا الزم است به چند نكته مهم اشـاره كـنـم      

ما .  يكي اينكه ما مخالف جنگ و هر جنگي نيستيم

يك عضو خوب و مسالمت جوي جنبـش پـاسـيـو       
صلح نيستيم كه در مقابل واقعيـاتـي كـه دنـيـاي          
بيرون به شما تحميل ميكند، در هـر شـرايـطـي           

طبعا كمونيسم بيش از هـر      .  خواهان صلح باشيم
جنبشي خواهان يـك جـامـعـه صـلـح آمـيـز و                 

است كه در آن انسانها با تمام تفاوت “  هارمونيك” 
ها ي فيزيكي، رواني، عقيدتي، جـنـسـي، نـژادي،       
سني، و با تمايالت متفاوت در همه زمينه هـا، در      
كنار هم با صلح و آرامش و در هارموني و رفـاه،      

اما اين تمايل به طـور واقـعـي در          .   زندگي كنند
جهان واقعي كه جهان جنگ و جنگ هاي سـرد و    
گرم و پنهاني و عيان است، براي تحقق، بـه سـد       
هزار  و يك مانع و از جمله و مهمتر از همه به سد 

 .منافع مستقيم يك طبقه معين ميخورد
طبقه اي و نيروي مادي مانع برآورده شـدن ايـن     

تمايالت مـا، تـمـايـالت جـنـبـش            .  تمايالت است
كمونيستي به سد و موانع منافع طـبـقـه حـاكـمـي         
ميخورد، كه منفعت زميني و مادي آن با هر جلـوه  
اي از آن جامعه هارمونيك، برابر و مرفه و آزاد،     

دنياي سرمايه داري، بيش از هـر  .  در تناقض است
دنياي طبقاتي ديگري، بـيـش از بـرده داري و              
فئودالي و نظام هاي پيشين قرون وسطايـي خـود،     

ابـعـاد   .  خشن، جنگ طلب و خشـونـت زا اسـت         
كشتارهايي كه در نظام هاي سرمايه، در دوجنـگ  
جهاني و صدها و صدها جنگ و قتل عام منطقه اي 
صورت گرفته است، با هيچكدام از تراژدي هـاي    

. قرون وسطايي و برده داري، قابل قياس نـيـسـت   
ابعاد سودجويي به قيمت تباهي كامل شبانه روزي 
ميلياردها نفر از طبقه كارگر، ابعاد سودجويي بـه    
قيمت نابود كردن زندگي كودكان از هـمـان اوان     
بسيار كودكي و كشاندن آنها به بـردگـي مـزدي،      
ابعاد سواستفاده جنسي از زنان و دختران و كـاال      
شدن و قابل خريد و فروش شـدن تـمـام روابـط         
انساني و از جمله كاال شدن اعضا بدن آدم زنـده،    

همه و همه خشونت و جنگ هـاي پـنـهـانـي        ....  و 
. است كه كسي آنها را به حساب جنگ نمي گذارد

چرا كه براي تنظيم مقررات آن، خودشان قـانـون   
وضع كرده اند و به اصطالح استثمار و بـهـركشـي      

اكـثـريـت مـحـروم        .  لجام گسيخته، قانوني اسـت 
جوامع انساني امروز در چنگال بنيادي ترين جنگ 

در چنگال جـنـگ سـرمـايـه بـا           . نظام سرمايه اند
فراغت، رشد، زندگي، آسايش، غذا، مسـكـن، و       
بهداشت ميلياردها ميليارد مردم تولـيـد كـنـنـده        

گاه پنهان و گـاه      !  اين هم جنگي است.  ثروت اند
در برخي جوامع مثل ايران، كه كار مفت و بـرده      
وار از كارگر كشيدن را به زور زنـدان و حـبـس        

 .سرپا نگاه ميدارند، علني است
اين ها جنگ هاي سيستماتيك، قانـونـي، ظـاهـرا       
غيرنظامي، ظاهرا غيرسـيـاسـي، و بـه اصـطـالح             

به اين ميدان، آنوقت حمله بـمـب     .  متمدنانه است
افكن هاي دول متروپل كه يك شبه هزاران هـزار  
خانه و دهها شهر را با خاك يك سان ميكند تا در 
ميدان رقابت هاي في مابين خودشـان تـعـادل و        

. توازن معيني بين خود برقرار كنند، را بايد افـزود 
اينجا است كه صلح طلب بودن، و با هر جنگي بـه    
صرف اينكه جنگ است، مخالفت كردن، نسـخـه     

 !هاي دااليي المايي رستگاري است
ما، كمونيست ها، هميشه در صف مقدم جنگ عليه 
طبقه حاكم، عليه نظام و طبقه اي هستيم كه تنـهـا   
به اين جنگ هاي سيستماتيك و قانونـي، جـنـگ      
هرروز و هرلحظه طبقه حاكم عليه طبقه كـارگـر،     

جنبش ما در جنگ هرروزه است عليه !  زنده است
استثمار وحشيانه كار، بي حقوقي كودك و زن، بـي  
حقوقي كارگر خارجي، بي حقوقي كاركنـان نـژاد     

و كارگران خانگي و عليه بي حـقـوقـي    “  پست تر” 
گارگر شاغل و فقر و محروميت كارگـر بـيـكـار،       

ساعته و هفـت روز در هـفـتـه            16عليه روزكار 
كارگر در بهشت سرمايه، عليه بيكاري ميليـونـهـا    
كارگر هنگام بحران و تن فروشي مـيـلـيـونـي و          
فقدان بهداشت عمومي و آموزش و  مسكن بـراي  

... همگان، عليه دستگاه مذهب و توليد خرافه و      

 از حزب حكمتيست ميپرسند؛
 كمونيست ها و  مسئله سوريه  
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ت       و  ١٧٨ک
در اين ميدان، به محض مقاومت در مقابل جـنـگ     
هروزه طبقه حاكم عليه اكثريت محروم جامعه، بـه  

هـم  ..  شما تعرض پليسي و نظـامـي و روانـي و            
 .تحميل ميكنند

كمونيست ها در ميدان جنگ طبقاتي، گوسفـنـدان   
طبقه كارگـر بـراي     .  ساكت اما خوش فكر نيستند

رسيدن به تمام حق اش، حتما دولت طبقه حـاكـم     
را، به  زور و اگر الزم باشد كه عموما ناچار ميشـود  

اين مـيـدان جـنـگ       .  به زور اسلحه، پائين ميكشد
هايي است كه ما كمونيست ها در آن بدنبال صلـح  

طبقه اي كه بـراي بـه       .   نيستيم، نمي توانيم باشيم
قدرت رساندنش ميجنگيم، قادر نيست با طبقه اي 
كه با استثمار و سركوب روتين او ارتزاق ميكـنـد،   

صلح دو طبقه ماهيتا و خصلتـا مـتـضـاد       .  صلح كند
المنافع، دو طبقه اي كه بدون جدال دائم ميان آنها، 
جدالي كه براي بهره كشي و بهردهي در جـريـان     
است، هيچكدام وجود نخواهـنـد داشـت، اتـوپـي          

 .ما چنين توهماتي نداريم. است
اما با تمام ناسازگاري با طبقه حاكم، با تمام خصلت 

سياسي موجود، با تـمـام       –متضاد با نظام اقتصادي 
دشمني با هر جلوه اي از تبعيض و سركوب و بـي    
حقوقي هر كس در هر كجاي جهان، كمونيست ها 
در مقابل همه تحركات ارتجاعي هستنـد كـه بـه        
بهانه هاي مختلف، مردم را  قرباني ميكـنـد و راه       

. پيشروي آنها و جنبش شان را مسـدود مـيـكـنـد       
. حمله نظامي آمريكا به سوريه از اين جنس اسـت   

من در سوال اول به داليل اين جنگ بطور مختصـر  
كيس سوريه شبيه كيس عراق و ليبي .  اشاره كردم

. است، در شرايط ديگر و با ابعاد تخريبي ديگـري 
در اين  كيس همه شركا مرتجع  محـلـي و بـيـن         
المللي، قرار است با سرمايه گذاري بر  تـخـريـب      
جامعه بيست  ميليوني سوريه، بيش از آنـجـه كـه      
شده است، بين خودشان توازن و تعادلي بـرقـرار     

 .كنند
 

در مورد كيس افعانستان، مقدمتا الزم است بگويم 
كه مخالفت ما با تعرض نظامي آمـريـكـا و دول          

بودن اين تـعـرض     “  خارجي” غربي اصوال به خاطر 
اين حرف كساني است كـه مـيـخـواهـنـد         .  نيست

اكثريت محروم جوامع را همچـنـان در چـنـگـال          
امكانات و محدوديت هاي مبارزه داخـلـي نـگـاه         
دارند تا دولت و ناسيوناليسم خودي بيش از پيـش  

هر نيرويي، داخلـي يـا     .  تسمه از گرده شان بكشد
خارجي، كه بتواند در هر گوشه اي از جهان موانـع  
پيشروي جنبش هاي مترقي را از پـيـش بـردارد،      
بتواند به روند نجات جامعه اي كمك كند و اگـر      
در اين راه ناچار باشد از نيروي نظامي هم استفاده 

اگر .  كند، هيچ عقل سليمي نمي تواند مخالفت كند
يك نيروي پارتيزاني و انقـالبـي، يـا هـر دولـت            
خيرخواه فرضي،  يا دولتي مرتجع بـه هـردلـيـل         
ديگري ميتوانست با نيروي نظامي، نه حمله نظامي 
و عمليات تروريستي، مانع فاجعه نسـل كشـي از       
 .توتسي ها در  رواندا ميشد، بايد دخالت ميكردند

الزم است بگويم كه ما جنگ آمريكا با طالـبـان را     
محكوم نكرديم، اما ترور و بمباران افغانسـتـان را     

دولت افغانستان، طالبان، اين بانـد  .  محكوم كرديم
جنايي مواد مخدر كه در جدال با شوروي تـوسـط     
خود دول غربي سركارآمده بود، بـايـد بـرچـيـده        

چرا برچيده شدن بساط اش توسط حاميان .   ميشد
اش، بايد مورد مخالف قرار ميگرفت؟ بـركـنـاري      
طالبان توسط آمريكا در منطقه اي كه خود قبال در   
رقابت با شوروي كسب كرده بود،  و با به قـدرت    
رساندن طالبان خاك مـرگ و جـنـايـت قـرون              

وسطايي بر كابل و سرتاسرافغانستان پاشنده بـود،   
و باند  مواد مخدري را به زور پول و اسلحه بـنـام     
دولت باالي سر زندگي مردم محروم افـغـانسـتـان     
قرار داده بود، چرا بايد مـورد مـخـالـفـت قـرار             

 ميگرفت؟
كساني كه عدم مخالفت ما با بركناري طالبان را بـه  
معني صحه گذاشتن بر بمباران افغانستان ميدانند، 
يا منتقدين صادقي و صميمي نيستنـد يـا بـا ايـن           

تحريف  ميخواهند راه حمايت امروزشان از حملـه  
. به سوريه و فردا بـه ايـران را، هـمـوار كـنـنـد               

ميخواهند با قريبه سـازي هـاي خـودسـاخـتـه و             
نامربوط از كيس عراق و سوريه و افغانستان، امـر    

 .  سياسي خودشان را پيش ببرند
موضع ما در مورد افغانستان را، بهتر است از خـود  

 11دنيـا پـس از         ” منصور حكمت بخوانيد كه در 
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 جنگ يا تروريسم هوايى؟: افغانستان”
 

منطقا جنگ .  در افغانستان جنگى در جريان نيست
آنچه فعال در جريان .  حداقل به دو طرف نياز دارد

در .  است، بمباران افغانستان توسط آمـريـكـاسـت    
اين تاكتيك نويافته تك ابر قدرت جهان و كالنتـر  
خود گمارده بين المللى، ترور و ارعـاب در يـك       

. مقياس ميليونى رسما جاى جنگ نشـسـتـه اسـت      
پس از ويتنام، ديگر قرار شده است جامعه آمريكا 
شاهد بازگشت كيسه هاى حاوى جنازه سـربـازان   

و بهاى ايـن  .  اعزامى به جبهه هاى دوردست نباشد
را اكنون بايد غيـر نـظـامـيـان در آن كشـورى               
بپردازند كه از بخت بد در تزهاى دكتر اسـتـرنـج    
الو هاى شوراى امنيت مـلـى و وزارت خـارجـه             
آمريكا عجالتا پايگاه و مامن دشمن شرير آمريكـا  

. تعريف شده است“  امپراطورى شر” و رهبر جديد 
تلفاتى كه ارتش آمريكا نميدهد را صـد بـاره از         
مردم غير نظامى بيخبرى ميگيرنـد كـه در يـك          
كشور معموال فقير و حاشيه اى جهان دارند بـزور    

يك روز قرعه بـنـام مـردم      .  نانشان را در مياورند
عراق ميخورد، يك روز يوگسالوى، يك روز ليبـى  

در تاريكى شب از ارتفاعات .  و يك روز افغانستان
چند ده هزار مترى و از كشتى ها و زيردريايى هـا  
در پس امواج اقيانوسهاى دور، دهها هزار تن بمب 

بـا افـتـخـار       .  و موشك بر شهرهاى مردم ميريزند
با بمب بـه عصـر     ” اعالم ميكنند كه كشور مقابل را 

، با اينحال مصرند كه بمـبـهـاى    “ حجر برميگردانيم
آمريكايى فقط به گناهكاران اصـابـت     “  تيزهوش” 

. ارعاب كـل جـامـعـه        .  هدف ارعاب است.  ميكند
حاكم كردن ترس، ترس از مرگ، از آوارگـى، از    
انهدام هر نشانى از مدنيت، تا جايى كه جامعه فلـج  

ارتـش زمـيـنـى       .  مقاومت غير ممكـن شـود    .  شود
آمريكا، اكنون فقط يك سگ شكـارى اسـت كـه        
بايد پس از ختم تيراندازى ها و فروكـش كـردن     
گرد و خاك ها و همهمه ها برود و شكار بيجان را   

 .  بياورد
 
اعالم جنگ هيچكس، حتى آمريكا و غـرب، بـه        

طالبان بايد برود و   .  طالبان را نميتوان محكوم كرد
دشـمـنـى    .  نهايتا بايد با قهر و با عمل نظامى بـرود   

غرب با طالبان به دوستى تاكنونى شـان تـرجـيـح       
كسى جلوى برچيده شدن بساط آدمكشهايى .  دارد

امـا  .  كه خود غرب سر كار آورده است را نميگيرد
اعمال آمريكـا و    .  ميان جنگ و ترور تفاوت هست

بمـبـاران   .  انگلستان در افغانستان تروريستى است
شهرها و مناطق مسكونى افغانستان بايد محكوم و   

اساطير بى سر و ته پيرامـون تـوان     .  متوقف بشود
نظامى طالبان و تاريخ به زانو درآمدن ابرقـدرتـهـا    
در افغانستان به تداوم ايـن شـيـوه تـروريسـتـى           

مجاهدين افـغـان در جـنـگ بـا              .  خدمت ميكند
شوروى نيروى جلوى صحنـه آمـريـكـا و غـرب            

طالبان يك باند گانگسترى جنايت و توليـد  .  بودند
و توزيع مواد مخدر است كه خود غرب به كـمـك   

ميتوانند كليدش .  پاكستان و عربستان ساخته است
امـا  .  را خاموش كنند و چند هفته اى بـرچـنـنـدش    

تروريسم هوايى امن تر است، چشمگير تر اسـت،  
براى مردم ناخوشنود جهان عبرت آموز تر اسـت،  

جلوى اين شيوه ضد انسـانـى     .  ابرقدرتانه تر است
 “.بايد ايستاد

 
كساني كه امروز بنام چپ، از حملـه بـه     :  در خاتمه

سوريه و تحركات دول اروپايي و آمريكا در ليبـي  

و تحركات نظامي و تحريم اقتصادي عليـه ايـران     
حمايت ميكنند و تنها راه نجات همگان از فـقـر و     
محروميت و خفقان را، قدم گذاشـتـن در مسـيـر         
منجالب ها و باطالق هايي چون ليبـي و عـراق و         
سوريه، ميدانند و اعالم ميـكـنـنـد كـه جـز ايـن              
سناريوها متعفن و ارتجاعـي راه ديـگـري بـراي           

. رهايي نيست، يـا نـادان انـد، يـا كـالهـبـردار                 
سوسياليسم، جنبش طبقه كارگر و كـمـونـيـسـم،          
جنبشي است كه مستقيما عليرغم اين نسخه هـاي    

دروغ ميگويند نـه    .  سوپرارتجاعي، به پيش ميرود
سوسياليسم و نه هـيـچ حـنـبـش مـتـرقـي، راه                 
پيشرويش نه تنها از اين مسيـرهـاي خـونـيـن و          
مخرب نمي گذرد، كه با اين سناريو هـا، هـرچـه        

 .  بيشتر مسدود ميشود
در مورد ايران، امروز حمله به سوريه و كال كـيـس   
سوريه در دامان بورژوا ناسيوناليسم ايـرانـي، در       

و .  حكومت و در اپوزيسيون، بركاتي گذاشته است
اين دو جريان، هر كدام به نوعي، به مسئله سوريه 

 .  دخيل بسته اند
جمهوري اسالمي ايران، بعنـوان يـك حـكـومـت          
بورژوا ناسيوناليست، از هر تخاصمي با دول غربـي  

از جنگ با دشمن بيگانه، از شكاف بـا    “  خارجي” و 
و !  غرب، تاريخا بيشترين استفاده را بـرده اسـت      

. يك مورد آن جنگ بـا عـراق بـود         .  هنور ميبرد
كمترين استفاده، خاموش و ساكت كردن طـبـقـه      
كارگر، محرومين جامعه، و جنبش هاي اعتـراضـي   

 . جامعه است
جمهوري اسالمي يك طرف بحران سوريه اسـت،    
كه از آن استفاده خود را در ديپلماسي بين المللـي  
و در توازن قواي ارتجاع منطقه اي در خاورمـيـانـه    

و امـا وضـع       .  اين وضع پوزيسـيـون اسـت     . ميبرد
 !  اپوزيسيون

 
اپوزيسيون راست و چپ بورژوا ناسـيـونـالـيـسـت       
حكومت ايران، هم به اميد ايـنـكـه از تـخـريـب           
سوريه، ناني در سفره او گذاشته شود، چشم انتظار 

از نوع چشـم انـتـظـار جـريـانـات              .  نشسته است
ناسيوناليستي در كردستان عـراق، بـراي چـيـدن         

از مـجـاهـد و آقـاي           !  ميوه خونين بمباران عراق
پهلوي و احزاب قومي و ملي، تا رهبـري حـكـكـا،       
چشم انتظار بركات حمله به سوريه و در انـتـظـار      
تخريب كامل اين كشور، و چيدن ميوه هـاي ايـن     

اين صف بـراي تـوجـيـه       .  سناريو سياه، نشسته اند
حمله نظامي به سوريه، از وزير دفاع دولـت آقـاي     

ناسيوناليسم كور، بـي افـق و         .  اوباما، جلو زده اند
مستاصلي كه هيچ چيز و مطلقا هـيـچ چـيـز، جـز          
تسويه حساب ملي، داخلي، با دولت خودي، قطـب  

مهم نيست اگر عراق بـا  .  نمايش را معلوم نمي كند
خاك يكسان شود و هنوز پس از دو دهـه بـراي       

مـهـم   !  ساكنين آن به جهنم و قتل گاه، تبيدل شود
نيست اگر ميليونها كودك عراقي بر اثر كـمـبـود      
آب آشاميدني سالم و به خاطر تحريم اقـتـصـادي    

ده سال قتل عام شوند، مهم نيست اگر هفتـاد  ...  و 
نفر در ايران زير فشار جنگ اقتصادي دول غربـي  
له شوند، اگر ناسيوناليسم كرد و فـارس و تـرك       

شان برسند و سهمي از قـدرت  �  مشروطه� به ...  و 
در دامان شان بيفتد، هر جنايت جنگي، قابل توجيه 

 .  و قابل دفاع ميشود
 
جهان متمدن، در خـود كشـورهـاي غـربـي، بـا              

اعتراض به ماشين كشتار جمعي تروريسم دولـتـي   
دول غربي، و در راس آن مـيـلـيـتـاريسـم دولـت          
آمريكا، بي ربطي اين اپوزيسيـون، بـه سـعـادت،         

 .  آزادي و برابري را هزار بار نشان داده است
وضع مجاهد و احزاب ناسيوناليست قومي و آقـاي   

تا آنجايي كه به جنـاح چـپ     .  پهلوي، روشن است
اين اپوزيسيون ناسيوناليست بر ميگردد، يـعـنـي      
حميد تقوايي، كمونيسم و سوسياليسـم و مـنـافـع         

اين صف رسما به حـامـي     !  طبقه كارگر، پيش كش
خجول، نفر آخر، و آتش بيار هر معركه سـنـاريـو    

 .سياهي تبديل شده است

جلو ماشين جنگي 
دول آمريكا و بريتانيا 

 را بايد گرفت
 

پروژه دول غربي براي سرنگوني بشار اسد، بـه    
مدل ليبي و سقوط قزافي و توسط اپـوزيسـيـون      
مسلح و سرهم بندي شده، متشكل از مشتي دار 
و دسته مذهبي و جنايتكـار، كـه تـوسـط دول           

دول غربـي  .  غربي، مهندسي شده بود، ناكام ماند
ناچار شدند كه مذاكره با دولت سـوريـه را در       

امـا ايـن مـذاكـره بـه مـذاق               .  دستور بگذارند
اپوزيسيوني كه به آنها وعده تاج گذاري قريـب  
! الوقوع در دمشق داده شده بود، خوش نـيـامـد     

اپوزيسيوني كه يك فقـره از فـعـالـيـت هـاي             
متأخرش، حمله و كشتار وحشيانه مردم بيگـنـاه   

اپوزيسيوني كه هـنـوز   .  در كردستان سوريه بود
به قدرت نرسيده، ابعاد جناياتش نه تنها دسـت  
كمي از جنايات دولت حاكم ندارد، كه به مراتب 

 .از آن خشن تر و مخرب تر است
در اين ميان، ناگهان فرشته نجاتي توسط حـملـه   
شيمايي به مردم بي گناه سوريه، در دامان ايـن    

 .اپوزيسيون براي عروج مجدد، نازل ميشود
صدها نفر از مردم بيگناه در دمشق، زن و مرد و 
كودك و بزرگ، قرباني يكي از جـنـايـتـكـارانـه       

اپـوزيسـيـون    .  ترين حمالت شيمايي مـيـشـونـد    
جنايي دولت سوريه، بالفاصله اعالم ميكنـد، كـه     

 !به اين دليل، مذاكرات صلح منتفي است
هنوز كمترين تحقيقات در مورد عـوامـل ايـن        
جنايت هولناك، به سرانجام نرسيده است، هنوز 
چگونگي اين جنايت و عاملين آن در نظر حـتـي   
دست راست ترين ميدياي دول غـربـي مـورد        
شك و شبه است، ناگهان مـاشـيـن جـنـگـي و           
پروپاگاند دولتهاي آمريكا و بريتانيا، به كـمـك     
اپوزيسيون آمده و براي حمله نظامي به سوريـه،  

گفته ميشود كه اين .  گوش فلك را كر كرده اند
دولتها، حتي از جلب رضايت شـوراي امـنـيـت         

 !سازمان ملل هم بي نياز اند
مستقل از امكان وقوع حمله نظامـي نـيـروهـاي       
دول آمريكا و بريتانيا به سوريه و تـخـريـب و        
كشتار دهها هزاران بيگناه ديگـر، نـفـس ايـن         
تهديدات جنگي، نفس اين بـه بـازي گـرفـتـن          
زندگي، جامعه، شهر و مسكن مردم، هر روز در 
گوشه اي از جهان، محيط زندگي ميلياردها نـفـر   

 .در سراسر جهان را تروريزه كرده است
 

 !مردم آزاديخواه
بايد در مقابل افسار عنان گسيخته ماشين جنگي 
آمريكا و بريتانيا، قلدري و قدرقدرتي نـظـامـي      

 !براي تخريب و كشتار بيشتر، سد بست
هنوز عراق و بهانه اسلحه كشتار جمعي، هـنـوز     
ليبي و محصوالت حاكميت متحدين دول غربـي،  
هنوز عراق و انفجارات روزانه و قتل عام روتين، 

مردم در سراسر جـهـان،     .  فراموش نشده است
بشـر  ” اين سناريوهاي مـهـوع دخـالـت هـاي            

را با گوشت و پوست و خـون صـدهـا      “  دوستانه
فريبـكـاري   .  هزار انسان بيگناه، تجربه كرده اند

آشكار، دروغهاي بزرگ، سناريو عراق و ليـبـي،   
 .ديگر به سادگي قابل تكرار نيست

بايـد  ! بايد پاسخ دهند... آقاي اوباما و كامرون و 
جـهـان   !  افسار ماشين جنگي شان را محكم كنند

آنـهـا را     “  آزادسازيهاي” تا امروز فرآورده هاي 
بايد همه جـا،  !  زياد ديده است، ديگر كافي است

يقه اين سران تروريسم دولتي و مـيـلـتـاريسـم      
 !عنان گسيخته را گرفت
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ت       و  ١٧٨ک

دولت اسد،  پدر و پسر، مانند مبارك، قذافي، بـن    
، در جهان عرب، ضـد    ... علي، خانواده آل سعود و

كارگر، ضد زن، ضد انسانيت و ننگ تـاريـخ نـيـم       
 .قرن اخير جامعه بشري اند

انقالبات معروف به بهار عربي مي رفـت تـا ايـن          
انـقـالب   .  جنايتكاران را از اين تاريخ جـارو كـنـد       

تونس و مصر اولين گام هاي پيروز خود در ايـن      
تالش انساني وانقالبي را بـراي پـايـيـن كشـيـدن           

ايـن  .  ديكتاتورهاي جنايتكار كشور خود برداشتند
جوامع هنوز درگير موانـع جـدي و مـخـاطـرات            

تداوم انقالب تا رسـيـدن بـه      .  پيشاروي انقالب اند
اهدافش و يا شكست و عقب نشيني سوالي اسـت    
 .كه در مقابل انقالب اين كشورها قرار گرفته است

 
بورژوازي بين المللي ودر راس آن دولت امريـكـا   
در يك اقدام ضدانقالبي، مهندسي شده و هماهنگ 
با بورژوازي مرتجع محلي، اعتراضات توده اي در   
ديگر كشورهاي عربي منطقه را از عـربسـتـان تـا       

وحشيانه و خـونـيـن سـركـوب          ...  بحرين  يمن و
در همين راستا دخالت امـريـكـا و نـاتـو،          .  كردند

اعتراض و مبارزات مردم ليبي و سوريه را در نطفه 
خفه كرده و سرنوشت سياهي را نصيب كارگران و 

 .مردم اين كشورها ساخته است
بورژوازي بين المللي با مخدوش كردن مرز بـيـن     
انقالب و ضد انقالب، حامل پيامي ننگين به جامعـه  
بشري اند كه، انقالب راه حل نيست و اين هدف را 
دارند تا بشريت اسير نـظـام سـرمـايـه داري و              
ديكتاتوري هاي حافظ اين نظام را، از هـر گـونـه        
اقدام انقالبي و دست بردن به انـقـالب نـابـاور و           

از منظر طـبـقـه كـارگـر آگـاه از               .  پشيمان كنند
 .بورژوازي جز اين انتظاري نيست

تحميل سناريوي سياه به جوامع بشري امروز، تنها 
در نتيجه ي تشتت فكري، توهم به بـورژوازي و      
اصالح در نظام سرمايه داري، غياب افق سـيـاسـي      
راديكال و عدم اتحاد پايدار و تحزب كمونيـسـتـي    
صفوف طبقه ي كارگر، زنان، مـردان، جـوانـان و        

بـراي  .  روشنفكران ازاديخواه ممكن شـده اسـت      
نمونه، در كشور سوريه به دنبال اعتراضات تـوده    
اي، اسالميست هاي مرتجع و تشنه به خـون هـر       
گونه آزادي و مدنيت و مدرنيسم و دشـمـن هـر        
گونه آزادي و برابري زن و مرد و شـادي و رفـاه       
نسل جوانان، بسرعت متشكل و مسلح مي شوند و   

امـا كـارگـران،      .  مدعي كسب قدرت سياسي انـد   
مردان و زنان آزاديخواه و برابري طلب، در تفرقه 
و تشتت ميدان را براي صف اين مرتجعين خـالـي   

و به اين ترتيب بـعـالوه ي تـالـشـهـاي           .  مي كنند
بورژوازي بين المللي و محلي، در صـفـوف تـوده        
هاي معترض و ناراضي و انقالبي هـم مـرز بـيـن           
انقالب و ضد انقالب، بين نيـروهـاي راديـكـال و         

. مخـدوش اسـت    ...  مترقي با جنبش هاي واپسگرا
صفبندي و مرزبنديهاي طبقاتي و سـيـاسـي بـراي       
توده هاي كارگر و زحمتكش و حتي براي رهبران 

جنبشهاي اجتماعي چپ و راديكال هـم مشـخـص      
در نتيجه ما با پـديـده و       .  وشفاف و روشن نيست

 .سناريوي ليبي و سوريه روبرو هستيم
اين سردرگمي و عدم شفافيت مرز بين انقـالب و    
سياستهاي انقالبي با ضد انقالب و نيروهاي مرتجع 
و بازدارنده از جمله جنبشهاي اسالميستي، نه تنهـا  
در سوريه و ليبي بلكه مرزهاي اين كشورها را در   
نورديده و در جامعه جهاني هم چنين سردرگمي و 
ابهام و توهم وناروشني و مواضع متفاوت نسبت به 

 .اين سناريوها را شاهد هستيم
سوالي كه در اين مدت وبخصوص اخيرا در تماسي 
از راه دور با تعدادي از دوسـتـان خـود داشـتـم            
خصلت نماي اين تشتت و سرگيجه و ابـهـام در         

 .رابطه با سناريوهاي ليبي و سوريه است
در سوريه داشت انقالب مـي    ” :  دوستان مي گويند

مردم معترض و ناراضي خواستار كنار رفـتـن   .  شد
در ايـن پـروسـه و در جـواب              .  بشار اسد شدند

سركوب نظامي پليس و ارتش بشار اسد، بـخـشـي    
. از مردم مسلح شدند و جنگ داخلي شـروع شـد      

بشار اسد عالوه بر ويران كردن شهرها و روستاها 
بر سر مردم و خانواده ها، عليه مردم وكودكـان و    
زنان و مردان غير نظامي از بمب شيميايي استفـاده  

در اين گيرودار جبهه ي مـردم در مـقـابـل         .  كرد
. سركوب خونين ارتش حرفه اي بشار ناتوان انـد   

در نتيجه ميليون ها نفر فراري و اواره و بيخانمـان  
در اين ميان امريكا آمده و مي گويد بايد .  شده اند

اسد را بخاطر استفاده از سالح شيمياي تنبيه كـرد    
و با يك حمله نظامي دولت و ارتش بشار اسد را از 

خوب اين .  قابليت چنين كشتارهاي جمعي انداخت
چه ايرادي دارد؟ اگر دنيا همينجور بـي صـاحـب        
باشد هر ديكتاتوري در خاورميانه و كشـورهـاي       
شرقي و اسالمي مي تواند مردم خود را قـتـل عـام      
كند بدون اينكه هيچ مـانـعـي بـر سـر راهشـان             

 “...باشد
اين خالصه ي يك بحث طوالني از جانب كسـانـي     
است كه مشابه آن نه تنها در ميان مردم عـادي و    
توده هاي كارگر و زحمتكش در ابعاد جهاني بلكه 
در ميان احزاب و جريانات سياسي چپ و راسـت    

لب كالم اين ديدگاه ها اين است كه .  بوفور هست
دنيا به يك ناجي نياز دارد و در حال حـاضـر ايـن      
ناجي دولت امريكا است و اين را خـيـلـي هـا و             
ازجمله دول غربي و اعضاي ناتو پذيرفته اند و مـي  

ايـن  .  خواهند به داده ي جهان بشري تبديل كننـد 
در حالي است كه مثل روز روشن است كه امريكـا  
ناجي بشر در جنگ جـهـانـي دوم، در ويـتـنـام،               

نـبـوده و     ...  افغانستان، عراق، ليبي و اكنون سوريه
 .نيست

بشريت با محاصره اقتصـادي و    “  ناجي” بعالوه اين 
... گرو گرفتن نان و داروي بچه ها در كوبا، عـراق 

و اكنون در ايران نوع ديگري از  كشتار جـمـعـي      
بدون اسلحه را به بخشي از مردم جهان تـحـمـيـل     

 .كرده است
اگر كسي اين صورت مساله را بپذيـرد چـاره اي       
ندارد كه به اين سرنوشت و اين سناريوها و ايـن      
دخالتگريها و ناجيگري هاي نوع امريكايي و نـاتـو   

گـويـا طـبـقـه ي يـك             .  تن بدهد و تسليم شـود   
ميلياردي كارگر كه منافع مشتركـي دارنـد نـمـي         

گويـا سـرنـوشـت چـنـد           .  توانند ناجي خود باشند
ميليارد خانواده هاي كارگر و مردم زحـمـتـكـش       
جهان بايد تا ابد در دستان بورژوازي اين اقـلـيـت    
مفتخور و انگل و زالوي جامعه باشد نه در دسـت      

 ...خودشان
 

در مورد سناريوي مشخص سوريه، سوال و  
 .صورت مساله جاي ديگر است

 
در سوريه به تبعيت و تاثير از انقالبات تـونـس و       

مصر و تحركات توده اي در كشورهاي خاورميانه، 
در اينجا هم نـوك    .  اعتراضات توده اي شروع شد

. حمله معترضين، ديكتاتوري دولت بشار اسد بـود 
اين حكم انساني و مشروع مـردم    .  بشار بايد برود
با حمالت نظامي دولت بشـار اسـد،       .  معترض بود

بخشي از مردم و بهتر است بگوييـم گـروه هـاي        
سازمانيافته دست به اسلحه بـردنـد و از طـرف            
دولتهاي حامي شان چون عربستان، قطر، تـركـيـه    

بعالوه، همين دولتها و   ...  مسلح و تجهيز شدند...  و
با حمايت دول غربي، اپـوزيسـيـون بـورژوايـي و          

شـوراي مـلـي      ( ارتجاعي آلترناتيو دولـت بشـار         
را در خارج از سوريه و در تركيه سازمـان  )  سوريه

داده و با سازماندهي بخش فراري ارتش بشار بـه    
، عمال زمينه هـاي يـك جـنـگ           “ ارتش آزاد” نام 

 ...داخلي را فراهم آوردند
در اين پروسه سرنوشت اعتراضات كـارگـري و       

با به ميدان آمدن اسـلـحـه و      .  مردمي معلوم است
جنگ داخلي كه يك طرف آن ارتـش تـا دنـدان        
مسلح بشار قرار دارد و در طرف ديگر اسالميست 
هاي انتحاري با جنايات جنگي شان، ايجاد رعب و   
وحشت در ميان مردم وانتقامجويي و تشديد كينـه  

، ايستاده است، ديگر اعتـراض و    ... مذهبي و قومي
مبارزه خياباني و اعتصاب كارگري و غيـره عـمـال      

 ...غير ممكن مي گردد
. در ليبي همين سناريو بنحو ديگـري انـجـام شـد        

ضمن اينكه دخالت نظامي و بمباران ليبي و ايـجـاد   
منطقه ي پرواز ممنوع عمر رژيم قذافي را كـوتـاه     
تر كرد اما سرنوشت انقالب را هم تغيير داد و آن 
را به جهتي كه مطلوب بورژوازي بين الـمـلـلـي و       

در نتيجه، كـارگـران و       .  ارتجاع محلي بود، كشاند
مردم ليبي در چنين شرايطي كه به آنها تـحـمـيـل     

آنهـا در واقـع       . گرديده هيچگونه اراده اي ندارند
و ايـن آن      .  انقالب شان را پس مي دهنـد “  تاوان” 

اهداف كثيفي است كه بورژوازي جهاني و مـحـلـي    
در انقالبات خاورميانه و بهار عربي تعقيـب كـرده     

 .اند و به درجه ي زيادي هم به آن رسيده اند
در سوريه هم قبل از اينكه اعتراضات توده اي بـه    
قيام و انقالب براي پايين كشـيـدن دولـت بشـار         
تبديل شود، كاري كه در تونس و مصر شد، توسط 
گروه هاي اسالميستي مسلح وابسته به دولـتـهـاي      
عربستان و قطر و سلفي هاي منطقه و ژنرال هـاي    
فراري و بورژواها و مرتجعيني كـه در سـالـهـاي         

 .حاكميت بشار در كما قرار داشتند، قيچي شد
اسالميست هاي مسلح و مرتجع و شـوراي مـلـي          
سوريه و ارتش آزاد، جاي نيروي ميليونـي واراده    
عظيم كارگران و زحمتكشان انقالبي براي پـايـيـن    

در مـقـابـل كشـتـارهـاي         .  كشيدن بشار را گرفت
جمعي و ويران شدن خانه هاي مردم بر سـرشـان     
توسط ارتش بشار، انتقامجويي اسالميـسـت هـا و        
بريدن سر مخالفين و آشاميدن خون شـان قـرار       

اتحاد ده ها ميليوني صفوف كـارگـران و       .  گرفت
زحمتكشان سوريه صرفنظر از مذهب و ملـيـت و     

، جاي خود را به تـفـرقـه ي قـومـي            ... قوم و نژاد
ومذهبي و تقسيم جامعه به سني و شيعه و مسيحي 

 .داد
وقتي به مبارزات مردم سم مذهب و نژآد و قوم و   
مليت تزريق مي شود،  سالمت مبارزه و اعـتـراض   
اجتماعي و قيام توده اي جاي خود را به روش ها و 
سنت هاي مريض گونه، ضد انساني و ضد وحـدت  
صفوف مردم و سـنـت هـاي قـومـي، مـذهـبـي،               

اين اتفاقـي بـود     .  ناسيوناليستي و غيره خواهد داد
كه ديروز در ليبي افـتـاد و امـروز در سـوريـه                

 .درجريان است
در چنين شرايطي صحبت از انقالب مردم سـوريـه   
از طرفي و ضدانقالب دولت بشار از طرف ديـگـر     

در سـوريـه ي     .  اين توهم يا تحريف است.  نيست
بعد از عروج اسالميست هاي سلفي و الـقـاعـده و      
نظاميان طرفدار حفظ نـظـام سـرمـايـه داري بـا             
حكومتي از نوع ديگر بشار، حرف از انقالب مـردم  

هر اندازه و درجه تعلق به انـقـالب و     .  معني ندارد
عاشق و شيفته و مخلص آن بـاشـي، ايـن ديـگـر          

 .انقالب يا تداوم آن نيست
كسي كه سناريوي كنوني در سـوريـه را انـقـالب         
مردم مي داند، حق دارد بگويد بگذاريد امـريـكـا      
حمله نظامي كند تا بشار را در مقابل اعـتـراض و       
. مبارزه و انقالب مردم خلع سالح و يا تضعيف كند

ايـن جـنـگ      .  اما اين ديگر انقالب مردم نـيـسـت     
داخلي نيروهاي ضدانقالبي، مرتجع، قوم پرستان و 

.  اسالميستهاي تـروريسـت از دو طـرف اسـت              
پيروزي هيچكدام از طرفين اين جنگ، پـيـروزي     

. مردم نيست، بلكه تنها تاوان آن را مي پـردازنـد    
اين جنگ نهايتا به تقسيم قدرت و ثـروت بـيـن          
طرفين مخاصمات كنوني با حضور يا عدم حضور و 

در اين مجادالت نظـامـي   .  خلع يد بشار، مي انجامد
يا مذاكرات و غيره كارگـران و مـردم مـطـلـقـا             

هر چه هسـت  .  بحساب نمي آيند و نيرويي نيستند
بايد ميان مرتجعين اسالمي و بورژوازي مـرتـجـع      

و )  شوراي ملي سوريه وارتش آزاد( دراپوزيسيون 
آنهم بـه    .  بشار يا بقاياي دولت او حل و فصل شود

قيمت خون مردم و قتل عام و تهديد مداوم ازادي   
و حرمت انساني شان و به قيمت تباهي نسـلـي از       

 ..كارگران، زنان و جوانان سوريه
كسي كه منكر اين است، اگر مـغـرض نـبـاشـد،           
چشم وگوش خود را بر حقايق بـي بـرو بـرگـرد          
بسته است و يا استيصال و نااميدي وضع موجود را   

 .با خود يدك مي كشد
دولت بشار اسد نه در دوران صلح و نه اكنـون در    
دوره جنگ، هيچگاه مشروعيت نداشته و ندارد و   

اين حكم انقالبات خاورميـانـه و بـهـار         .  بايد برود
اما سرنگوني بشار اسد با يك انـقـالب   .  عربي است

توده اي و به قدرت رسـيـدن اراده تـوده هـاي             
انقالبي كارگر و زحمتكـش سـوريـه و تـعـيـيـن              
سرنوشت جامعه با دستان خود مردم، جارو كردن 
و به حاشيه انداختن ارتجاع مذهبي  و قومي، رفـع    
هر گونه تبعيض جنسي و هر گـونـه نـابـرابـري،          
تامين بيشترين آزاديهاي سياسي و اجـتـمـاعـي و       
آزادي بي قيدوشرط بيان و اجتماعات و احزاب و   

، چيزي است و سرنگوني  اسد بـا يـك     ...  اعتصاب
جنگ داخلي بين بخشهاي ارتـجـاعـي قـومـي و            
مذهبي و بورژوايي در قدرت و در اپوزيسيون و يا 
بمباران سوريه توسط امريكا، به قيمت جان ومال و 

در سـوريـه ايـن        .  خون مردم، چيز ديگري اسـت 
چـنـانـكـه در       .  دومي است كه دارد اتفاق مي افتـد 
 .عراق و ليبي و افغانستان اتفاق افتاد

بنا بر اين، صورت مساله را بايد آنطور كـه واقـعـا      
جرياناتي كه ايـن صـورت       .  هست ديد و پذيرفت

مساله را وارونه جلوه مي دهند، تحريف مي كنند و 
به خورد مردم مي دهند، به چشم مردم سوريـه و    

 .جهان خاك مي پاشند
دولتهاي امريكا واعضاي ناتو همچنـان روسـيـه و        
چين، مطلقا دولتهاي مدافع حقوق انسان و آزادي     

. و رفاه و برابري در جوامع بشري امروز نيسـتـنـد   
يك ذره شرافت و انسـانـيـت    .  انساندوست نيستند

در وجود دولتهاي بورژوايي مسلط بر جهان امـروز  
منافع اقـتـصـادي وسـيـاسـي، سـودآوري            .  نيست

سرمايه به هر قيمت، ولو جنگ، استثمار وحشيـانـه   
ي طبقه كارگر و تامين كار ارزان بـا سـركـوب و        
ساكت نگه داشتن طبقه كـارگـر در حـاشـيـه ي            
جامعه، اهداف اعالم شده و صريح و بي اما و اگـر    
اين بورژوازي است كه هم قدرت دارد، هم ثروت 
دارد و هم اسلحه و بمب كشتار جمعي و هم سالح 
مديا براي تحريف و قلب واقعيات دنياي امـروز و    
مهندسي افكار جوامع بشري در خـدمـت اهـداف      

 ....پليد و ضدانساني خود
دوولتهاي امريكا واروپايي هيچ وقت ناجي بشريت 
و ناجي هيچ چيزي نيستند جزمنافع نظام سرمـايـه   

هر وقت ايـن مـنـافـع       .  دارانه در اقصي نقاط جهان
مورد تهديد قرار گيرد و بخطر بيفـتـد بـورژوازي      
بين المللي براي نجاتش اجماع مي كنند و دسـت      

 .بكار مي شوند
و باالخره استدالل ديگر اين است كه اگر امريـكـا   

 به سوريه و بشار حمله نكند بشار اسد مي ماند و 

 !سوريه، پاتوق جنايتكاران تاريخ معاصر
 مظفر محمدي
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ت       و  ١٧٨ک

و بدين ترتيب حزب كمونيست كارگري، علنـا و    
دست اسد و ديگر ” رسما در بيانيه اي تحت عنوان 
نسبت بـه جـنـگ      “  ! جانيان از زندگي مردم كوتاه
اين بيانيه تـاكـيـد      .  عليه سوريه واكنش نشان داد

بمباران شيميايي هفته گذشته به احـتـمـال    ”  كرده 
متهم رديف اول ايـن  ” و “  قوي كار رژيم اسد است

، “ جنايت عليه بشريت بي شك اسد و رژيم اوست
سرنگوني رژيـم اسـد گـام اول در              ” و بنابراين 

رهايي مردم سوريه از اين جهنمي است كه علـيـه   
در اين ميان جريانات كـوتـه     ” .  “ شان بپا كرده اند

نظر و پا در هوائي كه در دوسال و نيم گـذشـتـه،      
جنايات رژيم اسد و حاميانش نظير دولت روسيـه  
و جمهوري اسالمي و حزب اهللا را با سكوت نظـاره  

مبـارزه  ” و يا “  جنبش ضد جنگ” كرده اند، به اسم 
جهـان بـايـد      ” ...  “ . بميدان آمده اند“  با امپرياليسم

يكپارچه مملو از اعتراض و نفرت عليه رژيم اسـد  
بايد دولتها را تـحـت     .  و جنايات وحشتناكش شود

فشار قرار داد كه اين حكومت را در هـمـه جـا و        
بطور كامل بايكوت كنند، سفارتخانـه هـايـش را        

 .“...ببندند و از مجامع بين المللي بيرونش بيندازند
اين حرف دل بي بي سي، سي ان ان، سكاي نيـوز،  

. انگليس هم هسـت   “  سان” فاكس نيوز و روزنامه 
بيانيه اين حزب اسد و سالح هاي شـيـمـيـايـي را        
نشانه و بهانه كرده تا با وقاحت تـمـام، تـقـاضـاي        
ورود ناتو و غرب جهت تكرار طرح لـيـبـيـائـيـزه       
كردن سوريه را جار بزند و به صورت بشريتي كه 
در مقابل جنگ و قلدري آمريكا ايستاده اند تـف    

ايـنـكـار را بـي بـي سـي در                 !  باكي نيست.  كند
اوت    31لندن در تـاريـخ     “  ضد جنگ” تظاهرات 

، قبل از بيانيه اين حزب كرد و كمونيستهـا  2013
و چپها و مخالفين ضد جنگ را در كنار مـدافـعـان    

نه حكومت اسـد و نـه       .  دولت بشار اسد قرار داد
جزو توجيهات جدى ايـنـهـا    “  سالح هاي شيميايي” 

خـودشـان   .  براى دميدن در شيپور جنگ نـيـسـت   
ميگويند كه موقعيت آمريكا در اقتصاد و سياسـت  

قـدرت، بـويـژه بـا            جهان معاصر بعنوان يك ابر
اين آن   .  عروج چين و روسيه و هند تضعيف شده

منفعتى است كه جوانان آمريكايى بايد بخاطـرش  

روز روشـن دارنـد       !  بجنگند و بميرند و بكـشـنـد   
ميگويند كه اگر آمريكا اينجا بعنوان يك قـدرت    
نظامى خودى نشان بدهد ميتواند همچنان بعنـوان  
ژاندارم دنياى پس از جنگ سرد و بـه اصـطـالح        

براى آمـريـكـا ايـن       .  رهبر در اين دنيا باقى بماند
يك فرصتي است براى تحكيم موقعـيـت رو بـه        
تخريبش در قـبـال بـخـشـهـاى ديـگـر جـهـان                 

اما براي هر كـمـونـيـسـت و هـر             .  دارى سرمايه
طلبى و ايـن گـردنـه         انترناسيوناليستي، اين جنگ

امروز معضل اصلى، يـعـنـى    .  بگيرى، محكوم است
آن واقعيتى كه هركس بايد در قبال آن مـوضـع       

دنيا بر سر اين مسله به تـكـان   .  بگيرد، اسد نيست
ها بر اين مبنا صورت نگرفته  در نيامده و صفبندى

مساله اصلى دورنمائى است كـه آمـريـكـا         .  است
المللى در برابر خود  براى اعاده نوعى هژمونى بين

و در برابر ساير رقباي امپرياليست خود مي بيـنـد   
و حاضر است به اين منظور صدها هزار نفر را در   
جنگى كه زندگى چند نسل را تباه خواهد سـاخـت   

 .قربانى كند
در اين راستا، بيانيه اين حزب را بايد به انگليسـي  

بـايـد بـه      .  هم ترجمه كرد و به دست اوباما رساند
تركي ترجمه اش كرد و به دست اردوغـان هـم       
رساند و همچنين بايد به عربي هم ترجمه شده و   

چاپارهاي اين حزب زحمت بكـشـنـد بـه دسـت          
ارتش آزاديبخش سوريه و آل سعـود و شـيـوخ        
قطر هم برسانند؛ فارسي آن را هم تلگرافي بـراي  
رضا پهلوي بفرستند؛ هر طوري شده، كوردي آن   
را نيز به دست عبداهللا مهتدي و كدخدا بارزاني و   
گله كنگره چي هاي ملي كورد در كردستان عراق 

. اين صف متحدين اين حـزب اسـت    .  نيز برسانند
صف هيات حاكمه آمريكا؛ صف عـظـيـم تـريـن          

صـف  .  ماشين باج خوري و ارعاب بيـن الـمـلـلـي       
نيرويي كه سالح اتمي عليه انسان بـكـار بـرده و        
صدها هزار نفر مردم بيگناه ناكازاكي و هيروشيما 
را در ظرف چند ثانبيه خاكستر كرده؛ ميليونها نفر 

اين صـف    .  را در ويتنام به قتل رسانده و سوزانده
شواليه هاي ناتو و متحدين غـربـي اسـت كـه از           
يوگوسالوي تا عراق و تا فلسطين خانه و مدرسه و 
بيمارستان مردم را بر سرشان ويران كـرده انـد؛     
صف سايكو پت هايي كه آذوقه و داروي ميلـيـون   

صف آپاچي هاي .  ها كودك را گروگان گرفته اند
بار بر فراز لـيـبـي بـه          20262ششلول بندي كه 
دموكرات هايي كه به بهانه مقابله .  پرواز در آمدند

با اسالم گرايان و در حقيقت تضميـن دسـتـرسـي       
كمپاني هاي فرانسوي به معادن مالي كرور كـرور  

دنياي آزادي كه به عـربسـتـان    .  نيرو اعزام كردند
تانك ليوپارد ميفروشد تا مردم بحرين را بـا   300

صف دموكرات هـايـي كـه تـا         .  آن سركوب كند
آخرين لحظه سركوب انقالب در مصـر تـوسـط          

اين صف نيروهايي است كه .  ارتش، هزينه كردند
هم اكنون در سوريه ميدان هاي تيرباران اندونزي 

كارنامه و پرونـده قـدر     .  و شيلي را زنده كرده اند
قدرتي امپرياليسم اينها عيان تر از آني اسـت كـه     

اين جنگ اگر صورت گـيـرد     .  بتوان پنهانش كرد
يك لشكركشى وسيع دوباره غرب در مـنـطـقـه         
خواهد بود كه تا منكوب نكند از حـركـت نـمـي         

پايان نـظـام   .  ايستد، و گرنه پايان كاپيتاليسم است
كنونى جهان خواهد بود كه با پروسترويكا شـروع  

شـكـسـت    .  اسـت “  پايان جنـگ سـرد    ” پايان .  شد
قطعى آمريكا در كل دنـيـا و شـروع انـقـالبـات             

اى اسـت       اين مسأله.  وسيعى در اروپا خواهد بود
. كه هر كارگر و كمونيستي بايد به آن بـپـردازد      

مسأله تنها اسد نيست همانگونه كه در حـملـه بـه      
پرخاش هاي حزب كمونيسـت  .  عراق، صدام نبود

كارگري براي طبقه كارگر و كمونيست ها شناخته 
بايد دست رد بـه سـيـنـه ايـن نـوع               .  شده است

 . سناريوها زد

 !پروكاسيون موقوف
 در حاشيه بيانيه اخير حككا درباره جنگ

 
 فواد عبداللهي

 
بكمك حزب اهللا و جمهـوري اسـالمـي و ديـگـر            
حاميانش باز كشتار مي كند و مردم بيشتري اواره   

مگر مـي شـود دنـيـا بـي            .  و بي خانمان مي شوند
 صاحب باشد،  مگر راه ديگري وجود دارد؟

 
آري، هم دنيا مي تواند صاحب داشته باشد و هم 

 .راه ديگري وجود دارد
 

ايـن  .  صاحبان واقعي دنيا طبقه كارگر جهانـي انـد    
امـا  .  طبقه را از جهان حذف كني چيزي نمي مـانـد    

اگر بورژوازي را خلع يد كني جامعه نمـي ايسـتـد      
هيچ، شكوفا مي شود و بـورژواهـا را از ريـز و              
درشت مي توان روانه محيط هاي كار وسازندگي و 

 .شكوفايي جامعه كرد
درصـدي     90صاحبان واقعي دنيا يعني اكثـريـت     

جوامع بشري امروز، از ثروت و رفاه و قـدرت و        
دخالت در سرنوشت و تصميم گيري و بكارگيـري  

اين اراده   .  اراده شان خلع يد و خلع سالح شده اند
و دخالت و تصميم گيري اگر بـه ايـن اكـثـريـت          
برگردد، اگر جامعه بر قـاعـده ي واقـعـي خـود            
بايستد و اينچنين وارونه نباشد، صاحبـان واقـعـي      
اش، خود توده هاي ميلياردي كارگر و زحمتكـش  

تاريخ مبارزه طبقاتي صدسال اخـيـر را ورق         .  اند
اعتصابات كارگري، مبارزات خياباني، قـيـام   .  بزنيم

همه نشان مي دهند كـه طـبـقـه       ...  ها و انقالبات و 

كارگر و اكثريت زحمتكشان جامعه، نظام سرمايـه  
داري و سيستم سياسي سـركـوبـگـرش را نـمـي           

به آن اعتراض دارند واگر فرصت داشتـه  .  خواهند
باشند و به نيرويشان اعتماد كنند عليهش قيام مـي  

اعــتــراضــات و مــبــارزات كــارگــران و         .  كــنــنــد
زحمتكشان سوريه جزيي از اين تالش هاي انساني 

ايـن  .  و مشروع صاحبان واقـعـي جـامـعـه اسـت            
مبارزات اگر حمايت شوند، اگر دست بـه دسـت       
هم بدهند، اگر صدايشان را چه در يك كشـور و      
چه در  ابعاد جهاني يكي كنند، هيچ بورژوازي اي   
با هر اندازه نيروي اسلحه و پول و مـديـا عـهـده         

آيا دولتهاي بـورژوايـي چـون        . دارش نخواهد بود
امريكا و اعضاي ناتو يا چين و روسيه به حمايت از 
اين اعتصابات كارگري و مـبـارزات تـوده اي و            
برابري طلبانه و قيام ها و انقالبات توده اي بـراي      

مگر .  ازادي و برابري برخواهند خواست؟ مطلقا نه
بورژوازي مغز خر خورده است كه به كمك طبقـه  
ي كارگر و زحمتكشان برود و عليه منافع طبقه ي   

بورژوازي هر جا دخالت مي كـنـد     .  خود عمل كند
صرفا و صرفا براي منحرف كـردن اعـتـراضـات         
وانقالبات از جهت گيري ضد سرمايه داري و ضـد  
نظام سياسي سرمايه دارانه چون ارتش وپارلمان و 

 .براي نجات نظام سرمايه داري است. غيره است
امپرياليسم امريكا قهرمان و ناجي نظام سـرمـايـه      
داري  و تبعيض و ستم طبقاتي و جنسي و قهرمـان  
و در كنار جنبش هاي ارتجاعي چـون طـالـبـان و         

ولو .  عامل به قدرت رسيدن جمهوري اسالمي است
از منظر .  اين جنبش ها برضد خودش تبديل شدند

امپرياليسم امريكا در هر تحولي، نبايد بر سـر راه    
نظم سرمايـه داري و بـازار آزاد و سـودآوري                

 .سرمايه خللي بوجود آيد
 

 . در شرايط سوريه، راه حل هم وجود دارد
 

. جنگ كثيف داخلي در سوريه بايد متوقـف شـود    
اين جنگ بورژوازي حاكم و فرقه هاي اسالمـي و    
قومي و وابستگان و جيره خواران دولتهاي منطـقـه   

اين جنگ كارگران و مردم سـوريـه بـراي        .  است
بزير كشيدن دولت بشار اسد و براي ايجاد جامعه 

اگر سازمان مللي به معناي .  اي آزاد و برابر نيست
واقعي وجود مي داشت و يا اگر همـيـن سـازمـان       
موجود و ديگر نهادهاي بين المللي بيايد و هر دو   
نيروي ارتجاعي دولت و اپـوزيسـيـون مسـلـح را          
سرجايشان بنشاند و در صورت سرپيچي از آتـش  
بس و قطع فوري جنگ، تنبيه شان كند، اين جنگ 

در اين شرايط  مردم سوريه مـي    .  متوقف مي شود
توانند خود در فضايي غير جنگي و بدون تـهـديـد    
ارتش و پليس بشار و شمشير و سربـريـدن هـاي      

 .اسالميون و غيره، سرنوشت خود را تعيين كنند
آيا امريكا و ناتو توانشان را به چنـيـن پـروژه اي        

اگـر چـنـيـن       .  نمي دهنـد .  اختصاص مي دهند؟ نه
اتفاقي بيفتد هم ناجيگري و قدرقدرتي شـان زيـر     

سوال مي رود و هم كارگران و مردم معترض عليه 
بورژوازي در حاكم و در اپوزيسيون رويشان زيـاد  

مساله امريكـا در    .  شده و بيشتر به ميدان مي آيند
ايـن  .  سوريه دلسوزي براي مردم و كودكان نيست

اشك تمساحي كه اوباما براي كودكان سوريه مـي    
مردم سوريه از   .  ريزد، يك رياكاري وقيحانه است

زن و مرد و جوان و پير و كودك دو سـال اسـت       
بمباران مي شـونـد، سـرشـان         .  قتل عام مي شوند

بريده و خونشان آشاميده مي شود و آن ها ساكت 
 .اند

ميليون خـانـواده هـاي         70همين ها نان و داروي 
كارگرو زحمتكش و كودكان ايران را با محـاصـره   

اقتصادي به گروگان گرفته اند تا جمهوري اسالمي  
 .بيشتر وارد خانواده بورژوازي بين المللي كنند

تا زماني كه صاحبان واقعي جامعه بشري، طبقه ي   
كارگر آگاه براي خلع يد بورژوازي برنخاسـتـه و     
متشكل و متحد و مـتـحـزب نشـده، تـا شـعـار                

ماركـس مـتـحـقـق        “  كارگران جهان متحد شويد” 
نشده، مي شود و مي توان از نهادهاي بين المللي و 
حتي سازمان ملل خواست كه جـلـو كشـتـارهـاي          

مـي تـوان     .  جمعي چون جنگ سوريه را بـگـيـرد     
بورژوازي رياكار امريكا و ناتو را ناچار كـرد كـه       
قدرت موشكي و تسليحاتي شان را پشتوانه و در     
خدمت اين نوع مهار كردن جنگ هـا و خـاتـمـه         
دادن به كشتارهاي جمعي و ريختن بـمـب هـاي        

 .تخريبي و شيميايي بر سر مردم قرار دهند

كه مژده دمكراسي و حـقـوق     “  دنياي آزاد” نيروهاي مسلح 
بشر ميدادند و به دروغ مبشر رهايي از استبداد بـودنـد، در     
روزهاي اخير و در ادامه قتل عام مردم  از مـلـيـت هـاي             
مختلف در سوريه، به محل زندگي مردم در كردسـتـان در     
اين كشور حمله  كردند و تعداد زيادي، بزرگ و كوچك، را 

اين جنـايـت   .  بي رحمانه و در كمال قصاوت، قتل عام كردند
توسط جانيان و نيروهاي القاعده، از نيروهايي كه در بخشـي  

سوريه فـعـاالنـه      “  آزاد سازي” از پروژه بورژوا امپرياليستي 
 . شركت دارند، صورت گرفته است

حزب حكمتيست اين جنايت و وحشيگري ها را مـحـكـوم        
ميكند، با قربانيان اين فاجعه همدردي و به بازماندگان ايـن  

حزب حكمتيسـت  .  تراژدي انساني صميمانه تسليت ميگويد
خود را متعهد ميداند كه در مقابل چنين جـنـايـات و آدم          
كشي هايي، كه قربانيان آن بيش از هـركـس، كـودكـان و         
مردم بيگناهي هستند كه نقشي در سازماندهي اين فـجـايـع    
ندارند،  براي جلوگيري از گسترش دامنه پاك سازي هـاي  
هاي  قومي، مذهبي و سياسي، تمام نيروي خود را هر كـجـا     

 .كه بتواند، بكار اندازد
ما با شروع دخالت اين نيروهاي ارتجاعي در سوريه هشـدار  

دنـيـاي   ” داديم كه حاصل جنگ لشكر وحوشي كـه بـنـام          
در سوريه فعاليت ميكنند، جز ويراني، كشتار  و “   دمكراسي

بسياري از جريانات .  پاك سازي هاي قومي و مذهبي نيست
قوم پرست و ناسيوناليست كرد، چون ساير شاخته هايشـان  
در ميان جناح هاي چپ و راست احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت        

عـمـال  و       “  بعد از سوريه نوبت ايران است” ايراني، با شعار 
وقيحانه در كنار نيروهاي ارتجاع امپرياليستـي، كـه امـروز        
بركات پيشرويشان در سوريه و ليبي و عـراق در جـريـان        

آنروز در چشم ناسـيـونـالـيـسـم كـرد،          . است، قرار گرفتند
پيشروي وحوش اسالمي و منجمله القاعده، نيروي تـحـقـق      

! روزهاي خوش بـراي كـورد، بـود         “ پيام آور”دمكراسي و 
همچنان كه براي ناسيوناليست هاي پروغرب ايرانـي، ايـن     
تحركات در سوريه، نيروي تضعيف جمـهـوري اسـالمـي و         

پيام هاي امروز .  و سرنگوني در ايران بود“  رهايي” كمكي به 
اين هواداران رنگارنگ پروژه هاي سنـاريـوهـاي سـيـاه و          
ميليتارسيتي دول غرب در خاورميانه، در محكوميـت قـتـل      
عام مردم در كردستان سوريه چيزي جز يك رياكاري تمام 

با همدردي با بازماندگان صدهـا هـزار مـردم        .  عيار نيست
بيدفاعي كه در چند ساله اخير در سوريه به دست جـانـيـان    

 .دوجبهه كشتار شدند
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ت       و  ١٧٨ک

اخير شاهد تالشهاي دولت آمريكا و انـگـلـسـتـان      
. براي دميدن در آتش جنگ در سوريه هسـتـيـم     

بهانه اين است كه حمله شيميايي و كشتـار مـردم     
در سوريه توسط حكومت اسد صـورت گـرفـتـه         

كشتار مردم بيگناه در سوريه با سالحـهـاي   .  است
شيميايي قرار است كليد جنگي ديـگـر در ايـن          

اپوزيسـيـون   .  كشور و البته عليه همين مردم باشد
متحد آمريكا در سوريه عمال نتوانست تـوازن در    
سوريه را به نفع ناتو حل و فصل كنـد و هـمـيـن         
اتفاق دولتهاي غربي و در راس آن آمـريـكـا و            
انگلستان را به فكر راه چاره ديـگـري انـداخـتـه        

به همين دليل و در اين فرصت، بـه بـهـانـه       .  است
مخالفت آنها با استفاده از سالح شيميايـي، سـران     
ناتو و نخست وزير انگلستان براي حمله نظامي به 
سوريه پا پيش گذاشته اند و ميديـاي غـربـي بـا         
احتيـاط در ايـن مسـيـر مشـغـول مـهـنـدسـي                     

 .افكارعمومي است
تبليغات جنگي دولتهاي آمريكا و انگليس و خطـر  
راه اندازي جنگي خانمانسوز و همـه جـانـبـه تـر          
درسوريه، موجي وسيع از نگراني را در سـراسـر       

اين روزها در كشـورهـاي     .  جهان دامن زده است
مختلف شاهد تـحـركـات ضـد جـنـگ و ضـد                  

جريانات چـپ،  .  دخالتگري ناتو در سوريه هستيم
اتحاديه هاي كارگري، نهادهـاي ضـد جـنـگ و           

محرك اصلي تحركات تـا  ...  مدافع حقوق انسان و 

اين حقيقت بي بي سـي را نـيـز          .  كنوني بوده اند
مجبور كرد كه براي اولين بار بر هژموني چپهـا و    

. كمونيستها در اعتراضات ضد جنگ اذعـان كـنـد     
اعتراض بر حق مردم متمدن عليه جنگ تا هميـن  
جا پارلمان انگلستان را مجبور كرد با دخالت ايـن  

 .كشور در سوريه مخالفت كند
در اين فضا به ناگاه حزب كمونيـسـت كـارگـري       
ايران نيز پا پيش گذاشته است تا بار ديگر و در     
فرصتي كه آمريكا و انگلسـتـان سـاخـتـه ا نـد،             
شعارهاي خود را كه مدت كوتـاهـي زيـر فـرش         

و اين .  كرده بود، دوباره در معرض ديد قرار دهد
بار ضمن دفاع از حمله نظامي به سـوريـه، عـلـيـه        
جنبش ضد جنگ شمشير ميكشد و در كنار بي بي 
سي همان احكام را عليه معترضيـن بـه دخـالـت         
نظامي ناتو تكرار ميكنند و آنها را مـدافـع دولـت      

ظاهرا اعتراض عليه دخالـت  .  سوريه خطاب ميكند
نظامي دولت آمريكا و انگلستان و اعـتـراض بـه        
تبديل سوريه به عراقي ديگر، عالوه بر حزب بـي    
بي سي، رهبري حزب كمونيست كارگري را هـم    

 .نگران كرده است
دسـت اسـد و       ” در اطالعيه اين حزب زير عنوان 

، كـه    “ ! ديگر جانيان از زندگي مردم سوريه كوتاه
منتشر شده است، بـعـد از      2013اوت  31تاريخ 

كلي اما و اگر و تالش رياكارانه در ايـنـكـه آنـهـا        
مخالف دخالت گروههاي اسـالمـي دسـت سـاز           
عربستان و قطر هم هستند، سر انجام شـاه بـيـت      

 :اصلي بحث خود را چنين بيان ميكنند
در اين ميان جريانات كوته نظر و پا در هوائي كه ” 

در دوسال و نيم گذشته، جنايـات رژيـم اسـد و          
حاميانش نظير دولت روسيه و جمهوري اسالمي و   
حزب اهللا را با سكوت نظاره كرده انـد، بـه اسـم        

“ مبارزه با امپريـالـيـسـم    ” و يا “  جنبش ضد جنگ” 
اينها عمال و در بهترين حالت از   .  بميدان آمده اند

 “.تدوام وضع موجود دفاع ميكنند
نگراني حزب كمونيست كـارگـري قـابـل درك           

بيش از دو سال است استراتژي اين حـزب    .  است

كه در ايران قول وقوع آن را ميدادنـد،  “  انقالبي” و 
آنها بـا    . از كانال رفتن اسد توسط غرب ميگذشت

، امـيـدوار     “ بعد از سوريه نوبت ايران است” شعار 
بودند همين پروژه در ايران هم تكرار شود و بعد 

دوره اخـيـر و       .  از سوريه واقعا نوبت ايران باشـد 
نـاتـويـي ايـن       “  انقـالب ” براي مدتي كوتاه پروژه 

حزب به دليل عدم موفقيت دول غربي در سوريـه  
و ناتواني پيشروي بيـشـتـر اپـوزيسـيـون دسـت            
سازشان در اين كشور و در نتيجه مجـبـور شـدن      
آمريكا به مذاكره براي حل بحران سوريه، كلـيـد   

اين دوره اي است كـه روسـيـه        .  آن خاموش شد
بطور جدي و علنا در دفاع از منافع خود در منطقـه  
از دولت سوريه دفاع ميكند و در مقابل آمـريـكـا      

به همين دليل به ناگاه اهميـت  .  جدي تر مي ايستد
جدي مبارزه با روسيه و مـخـاطـرات آن بـراي             

اكنون .  در ادبيات اين حزب روان مي شود �جهان
در ادبيات رسمي اين حزب، در كـل مـبـاحـثـات        
حميد تقوايي، مصطفي صابر رئيس قـبـلـي دفـتـر        
سياسي آنها و كاظم نيكخواه رئيس وقـت دفـتـر        
سياسي اين حزب، مبارزه با روسـيـه بـه عـنـوان          

 .جهان در اولويت است“ محور شر”
با عقب نشيني دولت آمريكا از مواضع قبلي خـود    
در سوريه مبني بر بركناري قريب الـوقـوع بشـار      

خود در ايران و بر “  انقالب” اسد، اين حزب نيز از 
اين عـقـب     .  دوش ناتو، نا اميد شد و عقب نشست

نشيني در اطالعيه پلنوم چـهـلـم ايـن حـزب در            
از آن تاريخ به بعد و   .  مستتر است 1392خرداد 

در اين چند ماه بدون يك كلمه نـقـد از مـواضـع         
قبلي خود، به اظهار نگراني از كشتار مردم سوريـه  
از دو طرف جنگ و البته اساسا از جـانـب دولـت        

بهررو، هنگامي كه خود نـاتـو، از       .  اسد، پرداخت
جنايات نيروهاي متحد خـود در سـوريـه ابـراز           
نگراني ميكرد، رهبري حككا هم باالخـره قـبـول      
كرد كه عالوه بر نيروهاي اسد، گـروهـاي دسـت      

نيز دستي در جـنـايـات      ...  ساز قطر و عربستان و 
 .دارند

سـوريـه و     ” من در نوشته قبلي خود تحت عنوان   
“ ! حزب كمونيست كارگري كدام تغيير كرده انـد 

منتشر شده اسـت،     177كه در كمونيست شماره 
همين عقب نشيني غير صريح و چـرخـش ايـن          

 .حزب همگام با سياستهاي غرب را بيان كردم
اما ظاهرا اين دوره تمام شده است، و اكنون و بـا    
تهديدات جنگي دولت انگلستان و آمـريـكـا بـار       
ديگر اميدواري تازه اي در دل رهبري اين حزب، 
به دخالت جدي تر ناتو در سـوريـه، زنـده شـده         

ايران بعد از اسـد،  “  انقالب” بار ديگر كارت .  است
و .  به گردن رهبران اين حزب آويزان شده اسـت 

همين حقيقت باعث شده است كه جـنـبـش ضـد       
 .جنگ را به تازيانه ببندند

حميد تقوايي بدنبال اطالعيه حزبش، و به دفاع از   
همان جهت و البته شفاف تر پا پيش گذاشته است 
و علناٌ و رسما نه تنها فرصت مورد اشاره امريكا و   
متحدينش را قاپيده است، بعالوه از حمله نظـامـي   

توجيه اين است كه با رفتن اسـد    .  هم دفاع ميكند
حميـد  .  در سوريه باز ميشود“  انقالب” ميدان براي 

 2013سپـتـامـبـر        1تقوايي در مصاحبه به تاريخ 
ضـمـن   “  سوريه به كدام سو مـيـرود  ” تحت عنوان 

 :پرخاش به جنبش ضد جنگ، ميگويد
بعد از سقوط اسد بنظرم شرايط كال در سـوريـه     ” 

متحول خواهد شد، شطرنج سياسي دوباره چـيـده   
ميشود و آنجا باز بنظر من امكان باز خواهـد شـد     
براي اينكه نيروهاي انقالبي، آزاديخواه بـتـوانـنـد     
جلو بيايند و بتوانند سهم داشته باشند و دخـيـل       

تا وقـتـي   .  بشوند و تاثير بزارند در شرايط سياسي
 “.اسد هست اين حالت نيست

حميد تقوايي فراموش كـرده اسـت كـه دولـت             
آمريكا و متحدان او در منطقه همراه با مـيـديـاي      

غربي در دوره جنگ خليج و حمله بـه  “  شرافتمند” 
قرار بود بـعـد از       .  عراق، همين وعده ها را دادند

صدام دمكراسي و آزادي بيايد، قرار بود عـراقـي     
حميد تقوايي هـاي    .  آزاد و دمكراتيك ايجاد شود

از بارزاني تا طالباني، هـمـراه بـا       �آن زمان عراق
يك دوجين مرتجع ديگر از گروهاي تـروريسـت   
اسالمي تا قومي و ناسيوناليست، به همـيـن امـيـد       
نشستند و نظاره گر يكي از خونبارتريـن كشـتـار      
هاي تاريخ بشر توسط متـحـدان امـروز حـمـيـد           

 هزار كشته 800. تقوايي بودند

سال ها پيش در سرزمين هـاي  .  كي بود يكي نبود
دور دختر زيبايي زندگي مي كرد كه هيچ كس بـا  

او زنـدگـي سـخـتـي داشـت و               .  او خوب نـبـود  
اطرافيانش بسيار حسود و سنگدل بودند و مرتـب  

تا اين كه روزي شـاهـزاده اي     .  اذيتش مي كردند
مهربان، زيبا و شجاع با اسب سفيد از راه رسيد، با 
آنها جنگيد و او را با خود به سرزمين خوشبخـتـي   
برد و اين گونه آنها تا آخر عـمـر بـه خـوبـي و            

 .خوشي با هم زندگي كردند
 

در اين داستان سطحي، سكسيستي و كودكانـه از    
را “  انـقـالب سـوريـه      ” زندگي، به جاي دختر زيبا، 

! بگذاريد و به جاي شاهزاده مهربان، آقاي اوبـامـا  

اين ورسيون سياسي تببين حميد تقوايي و رهبري 
حككا است، از خطر حمله قريب الوقوع نـظـامـي      

خطري كه از سازمان مـلـل، تـا      .  آمريكا به سوريه
دست راستي تريـن مـحـافـل قـدرت در خـود               
كشورهاي غربي، در مورد ابـعـاد مـخـرب آن،           

 .هرروز به نوعي هشدار ميدهند
در اين داستان براي حميد تقوايي، فعـالـيـن ضـد       
حمله نظامي به سوريه، يعني همان كساني كـه بـا     
اجتماعات اعتراضي وسيع خود، در اولـيـن وهلـه        
مانع شدند كه پارلمان انگليس به نخـسـت وزيـر      
اجاره حمله نظامي را بدهد، آن شياطيني هسـتـنـد    
كه مانع رسيدن هواپيماهاي بي سرنشين شاهزاده 

 .ميشوند“ انقالب سوريه”اوباما، به سوريه و نجات 
براي او، صفي كه قرار است طي روزهاي آينده در 
سوئد و ساير كشورها، در مقابل اوباما بايسـتـد و     

جادوگراني هستـنـد كـه      !  اعالم كند كه بس است
اجازه رسيدن زيباروي ايشان به وصال شـاهـزاده     

 .مهربان را نمي دهد
قادر نيست، كينه خود نسبـت بـه مـردم        “  حككا” 

خوش بين و متمدن در غرب را، كـه در مـقـابـل         

. دولتهاي مرتجع شان ايستاده اند، پـنـهـان كـنـد       
رهبري حككا چنان در باطالق سياسي خود به گـل  
نشسته است كه قادر نيست، كينه خود نسبت بـه    
كمونيست هايي كه در صف مقـدم اعـتـراض بـه         
ميليتاريسم عنان گسيخته اي كه تـهـديـدات آن      
جهاني را به رعب و وحشت انداخته است، پنـهـان   

 .كند
رهبري اين حزب در اولين اطالعيه خود، بالفاصله 
پس از تهديدات دول بريتانيا و آمـريـكـا بـراي         

منتشر  2013اوت  31حمله نظامي به سوريه، كه 
دست اسد و ديگر جـانـيـان از      ” شد، تحت عنوان 

 :، ميفرمايند كه“!زندگي مردم سوريه كوتاه
 
در اين ميان جريانات كوته نظر و پا در هوائي كه ” 

در دوسال و نيم گذشته، جنايـات رژيـم اسـد و          
حاميانش نظير دولت روسيه و جمهوري اسالمي و   
حزب اهللا را با سكوت نظاره كرده انـد، بـه اسـم        

“ مبارزه با امپريـالـيـسـم    ” و يا “  جنبش ضد جنگ” 
اينها عمال و در بهترين حالت از   .  بميدان آمده اند

 “.تدوام وضع موجود دفاع ميكنند
حميد تقوايي، به كمونيست هـا، فـعـالـيـن ضـد             
ميليتاريسم غرب و انسانهاي شريفـي كـه نـمـي         
خواهند اجازه دهند كه عمق فاجعه در سـوريـه و     
در خاورميانه از آنچه كه هست وسيع تر شود، بـا    

پادرهـوا و    ” وقاحت و گستاخي كم نظيري، عنوان 
 .مي دهد“ كوته نظر

ادعاهاي كمونيستي و سوسياليسـتـي و دفـاع از          
منافع طبقه كارگر، لباس بسيار گشادي بـر تـن،       
اين دهان دريدگي طرفداري از ماشيـن جـنـگـي       

 .بريتانيا و آمريكا است
حميد تقوايي در مصاحبه تلويزيوني، تحت عنـوان  

 12سوريه به كدام سو ميـرود، كـه در تـاريـخ             
شهريور پخش شد، تالش زيادي ميكند كه سمـوم  

و .  و پرووكاسيون هاي اطالعيه قبلي را رتوش كند
به اصطالح به سواالت مهم در مـورد سـوريـه و            

 .آينده آن، پاسخ دهد
 

او پس از آسمان ريسمان بافي هاي سـطـحـي در      
مورد تخاصمات در خاورميانه، پس از تبيـن هـاي     

از بحث سناريو سياه، اطـمـيـنـان     “  من در آوردي” 
 ):نقل به معني(خاطر ميدهند كه 

 
مسئله حمله نظامـي، تـنـبـيـهـي و           !  نگران نباشيد
تـرديـد   !  رژيم چنج دركار نـيـسـت   !  محدود است

نداشته باشيد كه در سوريه سناريو سـيـاهـي در        
اوضاع از هرطرف بچرخد، حـملـه     !  جريان نيست

ميدان بـراي    !  نظامي باعث رفتن بشار اسد ميشود
جنبش هاي آزاديخواه و مترقي باز تر ميشـود، و    
همه به اين گونه تا آخر عمر به خوبي و خوشي بـا  

 !هم زندگي خواهند كرد
 

توليد اين ادبيات پروناتويي و هـالـيـوودي، كـه           
امروز پرفسورها و استادان آن هم با احتياط آن را 

آنـچـه   .  توليد ميكنند، بدعت حميد تقوايي نيسـت 
كه بدعت اوست، منتسب كردن اين پرووكاسيون 
. و سموم به كمونيسم كارگري و طبقه كارگر است

از اين رو بايد اين طيف طرفدار ميليـتـاريسـم، را      
 . منزوي كرد

 در حاشيه پرووكاسيون حككا 
 عليه فعالين ضد جنگ 

 دروغ هاي بزرگ و
 ! عاقبت هاي خوش 

 ثريا شهابي

 !ليدر كاتوليك تر از پاپ
 در مورد مواضع حككا و حميد تقوايي درباره سوريه

 خالد حاج محمدى
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ت       و  ١٧٨ک
هزار معلول و ويراني كامل يك جامعـه و     600و  

تحميل استيصال كامل به سي ميليون انسان نتيجـه  
طبقه كارگر عراق و مردم مـحـروم     .  آن جنگ بود

بعد از دو دهه از آن جنگ هنوز دارند تاوان جنگ 
و هدفمند دولت آمريكا و انگلـسـتـان و      “  محدود” 

و اكنون حميد تقوايي .  متحدينشان را پس ميدهند
همين وعده ها را در مورد سوريه و تازه بـعـد از       

و البته در مورد لـيـبـي نـيـز          .  تجربه عراق ميدهد
همين را گفت و امروز جهان مـحـصـوالت آن را        

در مورد ليبي و زمـانـي كـه نـاتـو            .  دارد مي بيند
اپوزيسيون مرتجع طرفدار خود را مسلح ميـكـرد،   
تقوايي عقيده داشت انقالب در ليبي از تـونـس و       
مصر عميق تر و همه جانبه تر خواهد بود، زيرا كه 

 !مسلح شده اند“ مردم”
 

 :تقوايي ادامه ميدهد
 
و اعتراض به غرب براي اينكه چـرا تـحـمـل         ...  ” 

ميكنيد اين وضعيت را، قضيه فقط اين نيسـت كـه     
. در اثر بمباران شيميايي اخيرا مردم كشته شـدنـد  

دو سال و نيم است كه مردم زير بمب هاي رژيـم    
 “.اسد و تانكهايش له ميشوند

 
به حميد تقوايي و اين حزب چه بايد گفت؟ غـيـر     

واقـعـا   !  طرفدار سناريوي سـيـاه    !  پا درهوا! مسئول
ميتوان كلمه اي براي توصيف ايـن درجـه از بـي          
مسئوليني و وعده مفت دادن و حرف مـفـت زدن     
در دنيا پيدا كرد؟ از اين پروناتوتر ميتوان يافـت؟  

انـگـار   !  منتقد غرب است كه چرا تحمل كرده انـد 
همين آمريكا نيست كه در تاريخ بشر بيشـتـريـن    

:  جنايات را كرده است؟ سناريـو ايـن اسـت كـه          
غرب و دستجات مسلح به سوريه حمله كنند، اسد 

“ انقـالبـيـون   ” بر داشته شود، و فضا در جامعه براي 
حميد تقوايي باز شود؟ حتما در چنيـن شـرايـطـي       

ناتو باز ميشود، همچنانكه در “  انقالبيون” فضا براي 
اما در چنين حـالـتـي    .  عراق به نان و نوايي رسيدند

سهم مردم سوريه همان خواهد بود كه سهم مردم 
“ انـقـالبـيـون    ” و طبيعتا در چنين شرايـطـي     .  عراق

حميد تقوايي نميتواند جـز طـرفـداران غـرب و             
هـيـچ   .  گروههاي مسلح آنها كس ديگري بـاشـنـد   

آدم فهميمي را نميتوانيد در دنيا پيدا كرد كـه بـا       
تعمقي به اندازه يك بند انگشت، بپذيرد كه نـاتـو     
اسد را بيندازد و قدرت و جامعه سوريه را بدسـت  

 !مردم آزاديخواه بسپارد
 

حميد تقوايي اطمينان ميدهد كـه اوال آنـچـه در            
سوريه در جريان است، سناريوي سياه نيست و در 
ثاني جنگي كه قرار است صورت بگيرد، جـنـگـي      
همه جانبه نيست و بيشتر جنگي براي تنبيـه اسـد     

حميد تقوايي با اين ادعاهاي پوچ و سطـحـي   .  است
كه قبل از هر چيز استيصال و درماندگـي خـود و       
حزبش را به نمايش ميگذارد، نميتوانند يك نـفـر     

اين ادعهاي پـوچ  .  انسان شريف را هم متقاعد كند
وقتي بيان ميشود كه دولت آلمان و بخش زيـادي    
از سران دول غربي و حتي ناتو نگـرانـنـد كـه بـا          
شروع چنين جنگي، ابعاد و دامنه آن برايشان قابل 

مبتكرين اين جنگ، حـتـي دسـت      .  كنترول نباشد
راستي ترين ميدياهاي آنها چون بي بي سي، بـعـد   
از عراق جسارت نمي كنند ادعاهاي حميد تقوايـي  

انتقاد حميد تقـوايـي از غـرب، و          .  را تكرار كنند
انتقاد جـنـاح     “  چرا تا كنون تحمل كرده اند” اينكه 

ايـن  .  راست هيئت حاكمه آمريكا و انگلستان است
انتقاد كامرون نخست وزير انگلستـان و انـتـقـاد         

واقعا ليـدر ايـن     .  حزب جمهوريخواه آمريكا است
 .حزب از پاپ كاتوليك تر است

 
در ادامه اطالعيه مورد اشاره حزب كـمـونـيـسـت        

 :كارگري چنين آمده است
 
دو سال و نيم است جمهوري اسالمـي و روسـيـه        ” 

دارند در كنار اسد عليه مردم ميجنگند و كشـتـار     
دو .  ميكنند اما اينها ياد دخالت خارجي نيـفـتـادنـد    

سال و نيم است كه تركيه و عربستان و قـطـر بـا        
پشتيباني دولتهاي ديگر دارند دستجات مخـتـلـف    
ارتجاعي و تروريست اسالمي را مسلح ميكنند و به 
جان مردم مي اندازند اين جماعت به ياد جـنـبـش    

 “.ضد جنگ نيفتادند
اينجا و بحث من بر سر ارزيابي از جـنـبـش ضـد         

اما هر چه هست، بعـد از تـجـربـه         .   جنگ نيست
ليبي، بعد از دو سال و نيم جنگ داخلي در سوريـه  
و درست بعد از كشـتـار مـردم تـوسـط سـالح                 
شيميايي، دولت آمريكا و انگلستان تهديد به حمله 
نظامي كرده اند و مخالفين چنين حمله اي، دسـت    

ميـشـود از رهـبـري حـزب            .  به اعتراض زده اند
كمونيست كارگري پرسيد، چرا اعتراض به حملـه  

به سوريه، دو كشوري ...  نظامي آمريكا و بريتانيا و
كه در راس حمله به عراق بودند، مورد نفرت شمـا  
است؟ چرا شما درست و وقتي كه به اين دخالتـهـا   
اعتراض ميشود، دل درد ميگيريد و عليه شـركـت   

 كنندگان شمشير ميكشيد؟

عالوه بر اينها، اين از خود سپاسگزاري، كه گـويـا     
دو سال و نيم است شما حقيقت را گـفـتـه ايـد و         
ديگران چشم پوشيده اند از كجا آمده است؟ كجا 
دو سال و نيم است كه شما از جنگ داخـلـي و از       
كشتار مردم توسط اسد و متحـديـن و مشـخـصـا          
عربستان و قطر و متحدين آنهاهشدار ميـدهـيـد؟    
چه آدم باوجداني اين ادعاهاي پوچ را از حـزبـي       
ميخرد كه عمال در كل تحوالت ليبي و سوريـه در    
كنار ناتو ايستاد، حزبي كه جبهه النصر و القاعده و 
كانگسترهاي مسلح توسـط بـلـوك غـرب صـف            

 .انقالبش بود
دو سال و نيم است در مقابل چشمان ما و شمـا دو    
جبهه ارتجاع امپرياليستي آمريـكـا و روسـيـه و           
شركا، سوريه را به ميدان تسويه حسابـهـاي خـود      
تبديل كرده اند، دو سال و نيم است هشـدار داده    
ميشود كه اعتراضات بر حق مردم در خاورميانه و   
مشخصا در ليبي و سوريه با دخالت ناتو، با دخالـت  

“  مسيري ديگر پيـدا كـرد    ” دولتهاي مرتجع منطقه 
در “  انـقـالب  ” و شما همه اينها را تبليغات عـلـيـه        

لطفا نگاهي به مصاحبه حـمـيـد      .  سوريه ميناميديد
زيـر     462تقوايي با اصغر كريمي در انترناسيونال 

“ بعد از اسد نـوبـت حـكـومـت اسـالمـي             ” عنوان 
 :بيندازيد كه ميگويد

جنبه ديگر اين است كـه در چـنـد مـاه اخـيـر               ” 
بخصوص مي بينيم دولت هاي غربي، نـيـروهـايـي     
مثل بخشي از ارتش اسد كه از آن جـدا شـده و         

اينها فعال شده اند .  نيروهاي اسالمي فعال شده اند
و همين االن اين درگيري هايـي كـه در دمشـق          
هست، ديگر بصورت تظاهرات و باريكادبنـدي و    
قيام خياباني نيست بلكه برخورد نيروهاي مسـلـح     

اين اتفاق در چند ماه اخير افتاده و اين هـم    .  است
خود بازتاب انقالب مردم در ميـان بـااليـي هـا و           

به هر حال برآيـنـد كـل      .  نيروهاي ارتجاعي است
اين وضعيت به اينجا منجر ميشود كه بشـار اسـد       
سرنگون ميشود و با سرنگوني اسـد كـامـال دور          
جديدي در سياست در سوريه و همانطور كه شـمـا   

تا آنـجـا كـه بـه           .  گفتيد در منطقه شروع ميشود
سوريه مربوط ميشود يك فضايي باز ميـشـود كـه      
وضعيت جديدي بوجود مياورد و آرايش نـيـروهـا    

مردم سوريه نيروي اصلي و تعيـيـن   .  عوض ميشود
 “.كننده در ايجاد اين تحول بوده اند

 
كسي هست در اين حزب از رهبري خود بپـرسـد   
كه تكليف اين فضاي باز سياسي در سـوريـه چـه        
شد؟ و قولهايي كه حميد تقوايي به مـردم مـيـداد      

 كجا رفت؟
 

رهبران اين حزب فرامـوش كـرده انـد كـه در             
جريان دخالت ناتو در ليبي، حميد تقوايي به عنوان 

 :ليدر اين حزب ميگفت

در هر حال با هر نيتي كه دخالت كرد از ايـن      ...  ” 
. نقطه نظر اجازه داد كه انقالب ليبي ادامه پيدا كند

در اين مدت هم با بمباران هوائي، با كمـكـهـاي    ...  
مـنـتـهـي يـك        .  ديگري، ناتو عليه قذافي فعال بود

نكته مهم اينجا هست اينكه اين نوع دخالتگري ها 
به هيچ وجه از نوع لشـگـر كشـي بـه عـراق يـا               

نتيجه اش را هـم داريـم       .  افعانستان يا غيره نبود
 “.ميبينيم

كاظم نيكخواه رئيس دفتر سياسي كـنـونـي ايـن         
حزب تا كنون هم جنگ دسـتـجـات مسـلـح در            
سوريه را قبول ندارد و همه اينها را پروپاگاند عليه 

 1391او در خـرداد        .  حزبش مـيـدانـد   “  انقالب” 
 :چنين مينويسد

 
حتي در تبعيت از خواسـت دولـتـهـاي چـيـن و             ”

روسيه، اخيرا هروقت بحث از جـنـايـات دولـت           
سوريه ميشود، به نحوي به مخالفين نيز جنـايـاتـي    

 .“منتسب ميگردد و به آنها هشدار داده ميشود
 

 :مينويسد 2013نيكخواه در ژوئيه 
 
در سوريه اين اساسا حكومت اسد و حـكـومـت        ” 

اسالمي ايران و حزب اهللا لبنان اند كه دسـت بـه       
جنايتها اساسا از جانب اينـهـا   .  كشتار مردم ميزنند
 .“دارد صورت ميگيرد

 
از اينگونه اظهار نظر كردنها و آب پاكي ريختن بر 
جنايات متحدين غرب، گروههاي جبهه النـصـر و     
باندهاي تروريست و آدم كش، مـيـتـوان صـدهـا        

واقعا با اين .  نمونه از رهبران باالي اين حزب آورد

وصف رهبران اين حزب در موقعيتي هستند كه به 
مردم بگويند، در جريان سازماندادن گـروهـهـاي      

جـنـبـش ضـد       ...  تروريستي از جانب عربستـان و   
جنگ كجا بود؟ مردم حق ندارند به شما بگـويـنـد    
در آن زمان نه تنها گروههاي تروريسـتـي دسـت      
ساز قطر و عربستان، بلكه كل دخالت ناتو و حـتـي   

نتيجه جانبـي پـيـشـروي       ” بمباران و كشتار مردم، 
 !از طرف شما نام ميگرفت“ انقالب

 
مـردم سـه     !  آقايان و خانمان، مردم شعور دارنـد   

سال است شاهد تبليغات وسيع شما در دفـاع از        
انقالب نـاتـويـي در        “  انقالب ناتويي در ليبي” ناتو 

سه سال اسـت  .  سوريه و كپي آنها در ايران هستند
. را در ايران ميدهـيـد  “  انقالبات” قول تكرار همين 

حزبي كه ليدر آن دخالـت نـظـامـي و بـمـبـاران              
شهرهاي ليبي را كمك ناتو به پيـشـروي انـقـالب       

حزبي كه هشدار ميدهد كه بـايـد عـلـيـه        “  ميداند
روسيه سياست فعال داشت چون مـتـحـد دولـت         
بشار اسد است، و از امريكا گله ميكنـد كـه چـرا        
زودتر دخالت نكرده، واقعا در موقعيتي نيست كـه  

كـدام آدم بـا درك         .  ديگران را نصيحـت كـنـد     
متوسطي را ميتوان يافت كه اين فرصت طلبي را از 

 شما بخرد؟
 

 اما دليل اين وضع چيست؟
 

حزب كمونيست كارگري عمال و رسما در حاشـيـه   
مواضـع  .  جنبش ناسيوناليسم پرو غرب ايران است

حتي در قـبـال    �اين حزب در قبال تحوالت منطقه
ايران چيزي نيست جز اميد به دخالت دول غربـي  

. كه از زبان اين حزب و ليدرش به آن اشاره شـد   
حزبي كه ميتواند چشم در چشم ميليونـهـا انسـان      
آواره، گرسنه، مستاصل و محنت ديده نگاه كند و   
هنوز خواهان حمله نظامي به اين كشور شـود، بـه     

آنهـا  “  انقالب ناتويي” اين اميد سياه كه بعد از اسد 
اين آرزوها در بهترين حالـت  .  در ايران بار بگيرد

آرزوي بخش حاشيه اي ناسيوناليسم پـرو غـرب       
ميگويم حاشيه اي و غير مسئول، زيرا .  ايران است

كه جريانات اصلي و بستر اصلي نـاسـيـونـالـيـسـم        
ايران در اپوزيسيون، از زاويه سود و ضرر سرمايه 
و منافع زميني بورژوازي اين كشور، خواهان حمله 

خواهان نابودي زير ساخت .  نظامي به ايران نيست
 70اقتصادي، مدنيت، و ويـرانـي يـك جـامـعـه             

خواهان تبديل ايـران بـه عـراق          .  ميليوني نيست
 .نيست

جهتي كه امروز حميد تقوايي و حزبش در سياست 
ايران نمايندگي ميكند، تنها و تنها از گـروهـهـاي      
ناسيوناليست افراطي و بي ريشه، از گـروهـهـاي        
قومي و اسالمي مخالف جمهوري اسالمي از جـنـس   
مجاهد، آريائيهاي متعصب، سازمان زحمتـكـشـان    

قابل تصـور    ...  عبداهللا مهتدي و پژاك و ال اهواز و
حزبي كه حاضر است نسل كشي يك مـردم  .  است

در كشور ديگري را نظاره كند، به اين امـيـد كـه        
موقعيت جمهوري اسالمي تضعيف شود و تا شايـد  

ايـن  .  در حمله بعدي ايـران هـم سـوريـه شـود             
موقعيت در عين حال نشانه استيصال و درماندگـى  

چنين سرنوشتي جاي بسـي  .  كامل اين حزب است
 .تاسف است اما واقعيت دارد

 
——————————— 

 
براي اطالع بيشتر از مواضع حزب كمـونـيـسـت     *  

كارگري در قبال سوريه و ليبي توجه عالقمندان را 
: به نوشته اي از نگارنده اين سطـور زيـر عـنـوان        

نقدي بـر    “   سوريه و ايران؛ دو جنبش دو راه حل” 
 :چپ پرو غرب ايران، در لينك زير جلب ميكنم

 
http://www.hekmatist.com/2012/k168-

khaled1.html  

طرفدار سناريوي ! پا درهوا! به حميد تقوايي و اين حزب چه بايد گفت؟ غير مسئول
واقعا ميتوان كلمه اي براي توصيف اين درجه از بي مسئوليني و وعده مفت دادن ! سياه

و حرف مفت زدن در دنيا پيدا كرد؟ از اين پروناتوتر ميتوان يافت؟ منتقد غرب است كه 
انگار همين آمريكا نيست كه در تاريخ بشر بيشترين جنايات را ! چرا تحمل كرده اند

غرب و دستجات مسلح به سوريه حمله كنند، اسد بر :  كرده است؟ سناريو اين است كه
حميد تقوايي باز شود؟ حتما در چنين “ انقالبيون”داشته شود، و فضا در جامعه براي 

ناتو باز ميشود، همچنانكه در عراق به نان و نوايي “ انقالبيون”شرايطي فضا براي 
و . اما در چنين حالتي سهم مردم سوريه همان خواهد بود كه سهم مردم عراق. رسيدند

حميد تقوايي نميتواند جز طرفداران غرب و “ انقالبيون”طبيعتا در چنين شرايطي 
هيچ آدم فهميمي را نميتوانيد در دنيا پيدا . گروههاي مسلح آنها كس ديگري باشند

كرد كه با تعمقي به اندازه يك بند انگشت، بپذيرد كه ناتو اسد را بيندازد و قدرت و 
 !جامعه سوريه را بدست مردم آزاديخواه بسپارد
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ت       و  ١٧٨ک

 
انقالب مصر، ميدان التحريره، جمعيت ميليونـي و    
ميليوني كه جهاني را به مدت دوسـال مـحـسـور         
قدرت و عظمت خود كرده بود، سرانجام پـس از    
دو سال، زير پتك خردكننده توهم و خودفريـبـي   
انقالبيون در مصر، به زانود درآمـد و شـكـسـت           

 !خورد
بار ديگر انقالبي همگاني، در خال قدرت يك طبقـه  
انقالبي مدعي قدرت سياسي، در غـيـاب حـزب          

كارگري كه بخـواهـد خـال        –قدرتمند كمونيستي 
 !قدرت را پر كند، شكست خورد

شكست خورد تا بر ويرانه ها و بر جنازه قربانيـان  
انقالب شكست خورده خود، جدال پيروزمـنـدانـه    
ديگري را بر شانه انقالبيون و كمـونـيـسـت هـاي        
خوش بيني كه تجربه اين ناكامي را به گنجيـه اي    
براي تعرض انقالبي ديگري تبـديـل مـيـكـنـنـد،          

 .تدارك ببيند

مبارك، ديكتاتور سرشناس، پـش از سـي سـال          
خـود  “  شرايط فوق العاده” در “  بي قانون” حكومت 

تعيين كرده، با هزاران پرونده جـنـايـي و فسـاد         
 !مالي، به زير كشيده شد

نوبت به رئيس جمـهـوري مـحـصـول مـعـجـون             
نوبت .  صندوق راي، رسيد“  دمكراسي” فريبكارانه  

به تنها اپوزيسيون مجاز و قانوني دولت مـبـارك،     
آقاي محمد مرسي و حزب اخوان الـمـسـلـيـمـن         
رسيد، تا در يك فرصت يكساله حـاكـمـيـت، بـر        
تارك آن انقالب عظيم، لجن و تـعـفـن اسـالمـي          

 .بپاشند
نه با زور و     !  مرسي و اخوان، به زير كشيده شدند

كه با بازوي ارتش، اين قـدرتـمـنـد     !  بازوي انقالب
و !  ترين نيروي اقتصادي، نظامي و سيـاسـي مصـر     

ارتش، اين نيرويي ضدانقالبي كه تا ايـن مـرحلـه      
خود را از گزند تعرض نيروي انقالب حفظ كـرده  
بود، بر كمر خميده صدهاهزار انقالبي مـتـوهـم و      

ژنرال ال سيسـي،  !  خودفريب در مصر، عروج كرد
، با خون پاشاندن بـه انـقـالب        “ قهرمان ملي” اين 

، “ با اجازه توده انقـالبـي  ” مصر، بنام انقالب، و البته 
 .آن را شكست داد

اين شكست نه حاصل تعرضات خونـيـن ارتـش       
يعني ژنـرال  “  قهرمان ملي” مصر و قدرت و جاذبه 

ال سيسي بود، و نه  محصول تجـربـه حـاكـيـمـت         
شكست انقالب !   ارتجاع اخوان المسلمين و مرسي

مصر، تنها و تنها نتيجه توهم و خودفريبـي   2011
 .صف انقالب همگاني مردم مصر بود

مصر پس از حاكيمت ارتش و ژنرال ال سـيـسـي،    
مشخصات اين .  دوران جديدي را آغاز كرده است

دوران جديد را ميتوان از همين امـروز مشـاهـده      
اغتشاش در صف حكومـت كـنـنـدگـان، از          .  كرد

حكومت ساقط شدگان، به حاكميت بازگشته گان، 
و سردرگمي ميليونها نفر كه به اميد و آرزوي يك 
دنياي بهتر دو سال قبل پا به ميدان گذاشـتـنـد و      
براي بهبود و تغيير به نيروي خود اقدام كـردنـد،     

 . تنها و تنها حواشي اين دوران جديد است
 

سوال اين است كه آيا طبقه كارگر مصر، و جنبش 
كمونيستي اين طبقه، از اين تجربه براي متشـكـل   
كردن خود و ساختن حـزب كـمـونـيـسـتـي اش            
استفاده خواهد كرد؟ و آيا اين طبقه و جـنـبـش،        
حكومت جديد را نه با معـيـارهـاي ديـروز و بـا            
فاكتورها و در بطن انقالب شكست خورده ديروز، 
كه با چالش هاي امروز به مصاف خواهد طلبيد؟ و 
خود را از امروز براي اين چالش ها، آماده خواهد 

 كرد؟

 بر ويرانه هاي شكست
 !انقالب مصر 

 ثريا شهابي  
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انقالب و مبارزه مردم انقالبي مصر براي آزادي و  
يك زندگي بهتر، در حال طـي كـردن يـكـي از           
لحظات به شدت حساس و پـر مـخـاطـره خـود،          

مردمي انقالبي قيام كردند، حكومت مبـارك  .  است
را سرنگون كردند، و ارتش مصر را نـيـز نـاچـار         

و راديكالـيـزه    كردند كه،  براي جلوگيري از عميق
شدن انقالب كه پايه ها و چهـارچـوب سـيـسـتـم         
بورژوازي  مصر را به مخاطره مياندازد، مرسـي و    

اين وضـعـيـت    .  اخوان را از حكومت بيرون اندازد
و هشياري انقالبي را    فوق العاده، باالترين آگاهي 

از طبقه كارگر، سوسياليستها و آزاديخواهان مصر 
، و خود انقـالب   مبارزه و دستاوردها.  طلب مي كند

مردم، از طرف نيروهاي ضد انـقـالب مـحـلـي و          
 .جهاني، با مخاطرات جدي روبرو شده است

جون بر عليه مـورسـي     30مردم ميليوني، در روز 
و حكومت اخوان، كه تنها يـك سـال  بـيـشـتـر             
نتوانست در مقابل مردم مـعـتـرض و انـقـالبـي             
مقاومت كند،  بپا خواستند وخواستار سـرنـگـونـي     

 .آنها شدند
عملكرد و ارمغان اين حكومت بورژوا ارتجـاعـي،    

چيزي جز تشديد استثمار مردم، تعـمـيـق فـقـر،        
گرسنگي و بيكاري، و زير پا گذاشتن حق و حقوق 
مردم، آزاديها و خواستهاي اساسي كه مردم براي 

حاصلـي جـز رواج       .  آن انقالب كرده بودند، نبود
دادن به فرهنگ و سنتهاي عشيره اي، ديـنـي و         
مذهبي،  و پوشالي ترين افـكـار و رسـم وسـوم           

 .ارتجاعي، نبود
يك سال تمام، تالش وقفه ناپذيري براي تغـيـيـر    
سيما و ظاهر جامعه و حقنه كردن ارتجاع و كهنـه  
پرستي و اسالميزه كردن جامعه، يك سال تـمـام     
تعرض همه جانبه به حق و حقوق زنان، كارگـران  

 .، حاصل حكومت مرسي بوده است...و جوانان
اين جنبش از طرفي، ابعاد تنفر و خشم مردم در    

مقابل تعرض اسالم سياسي و حكومتش در مصـر    
را نشان ميدهد و از طرف ديگر، ابعـاد قـدرت و       
توانايي عظيم نيروي انقالبي مردم را عـيـان مـي        

جامعه مصر بدون حكومت مرسي و اخـوان،    .  كند
بدون تعرض اسالم سياسي به زندگـي و حـق و         
حقوق مردم، جامعه  متمدن تر و انساني تر و بـي    

 .شك قابل تحمل تري خواهد بود
و دم و دستگاه با تجربـه و     اما ارتش، اين سازمان 

سركوبگر بورژوازي، اين دم و دستگاهي كـه بـه     
مدت شش دهه كرسي حاكميت در مصـر را در        

و با وحشيانه ترين شـيـوه هـا          دست داشته است
نفس در سينه  توده هاي مردم مصرحبس كـرده    

را بـه    )  جـون ( ژوئـيـه        30است، جنبش ميليوني
كانالي سوق داد كه بتواند سياست تهي و خـنـثـي      
كردن اهداف، خواستها و مطالـبـات پـر شـور و           

 .انقالبي اين جنبش را، براي ارتش تامين كند
ارتش نقشه راهي را پيش پاي جامعه گـذاشـت،     

. كه نقشه پايان دادن و مصـادره انـقـالب اسـت          
ارتش اما از جنبش توده يي مليوني  كه اهـدافـش   
سرنگوني مرسي و اخوان المسلمـيـن بـود سـوء         

استفاده كرد، و در اقدامي پيشدستانه، عمال خـود     
رهـبـران ايـن      .  حكومت اخوان را سرنگون  كـرد 

جريان را دستگير و زنداني كرد، و فضـايـي بـه          
شدت سركوبگرانه و خونين بار را بر جامعه حاكم 

 .كرده است
و جنايت متقابـل هـردو طـرف         خشونت، جنايت  

وجـنـاحـهـاي گـونـاگـون              ضد انقالب بورژوازي
سازمان ارتش و همه جريانات جنبش (  بورژوازي 

ناسيوناليستي مصر، و بقاياي مبارك و ليبرالهـايـي   
كه گرد آن اند از يك طرف، و اخوان المسلمين و 

چـيـزي   )  گروههاي اسالم سياسي از طرف ديـگـر  
جز نا امن كردن فضاي سياسي، ايجاد فضاي ترور 

و خشونت خونين، ببار نخواهند آورد و آيـنـده           
جامعه مصر را به كانال مبهم و نـاروشـنـي سـوق         

 .خواهند داد
ارتش، از تروريسم اسالمي كه خود در را بر روي  

بـه  .  آن باز كرد، بيشترين بهره بـرداري را كـرد      
اسم رمز مبارزه با تروريسـم اخـوان، عـمـال بـه            
خشونت و نا امني فضاي سياسي دامـن زد و بـه         

مردمي كه، مستقل از اهداف و پيام سياسي شـان     
به طرفدارن از مرسي اجتماع كرده بودند، حـملـه   
كرد و كشتار و قتل عامي را علـيـه انـان بـه راه           

 .انداخت
. كشتار مردم محكوم است و بايد فورا پايان يـابـد  

بايد آزادي بيان و عقيده واعتراضات براي هـمـه     
تالشهاي ارتـش چـيـزي      .  شهروندان تضمين شود

جز گامها و اقداماتي براي منحرف كردن انقـالب،  
و تهي كردن محتوا و مضمون آن، و سـوق دادن      
آن در كانال و مسيري ديگر كه هدفي جز سـاقـط   

و چيزي بـيـش از بـه          .  كردن آنرا ندارد، نيست
حاشيه راندن توده هاي مردم،  و روانه كردنشـان  

بعالوه اين چيزي جز .  به خانه ها،  نمي تواند باشد
كم كردن توجه بروي كشمكـشـهـاي واقـعـي و          
بنيادين در راستاي منفعت هاي وسيع اجتـمـاعـي،    
اقتصادي و سياسي توده ها،  چيزي جز كنار زدن   
و به عقب راندن جنبشهاي كارگـري و جـنـبـش         
زنان، خواستها و مطالبات اجتماعي، و مـنـحـرف        
كردن آن به سمت  كشمكشي دروغيـن و غـيـر        

واقعي ميان ارتش و نيروهاي اخوان المسـلـمـيـن،      
 .، نيست“مدنيت”و “ دمكراسي”بر سر تثبيت 

اين كشمكش و يورش وسيع براي دستگيـري و     
بيرون راندن اجتماع اعتراضـي مـردمـي كـه بـه            
حمايت از اخوان اجتماع كرده بودند، به شيوه ايي 
به شدت خونين و وحشيانـه، و تـمـام اقـدامـات            
سركوبگرانه ديگر، سرآغاز جنب و جوشي وسيـع  
براي سركوب و تعرض به كل جامعه، و در درجـه  

اين روند .  اول عليه انقالب و نيروهاي انقالبي است
كامال با تعرض اخير ارتش عليه جنبش كارگـري،  
و حمله به مبارزه ورهبران  اين جنبش، هـم سـو       

ارتش مصر كه از قدرت اقتصادي و سياسي .  است
و تاريخي بزرگي برخوردار است، ارتشي كـه بـر     
توهم ناسيوناليستي و ميهن پرسـتـانـه در مـيـان          
مردم مصر تكيه دارد و هـمـواره در تصـمـيـم                
گيريهاي سياسي دست بـااليـي، حـتـي در دوره           
حكومت اخوان داشته است، يكي از مـهـمـتـريـن        

آگـاهـي بـر ايـن         .  خطرات برعليه انقالب اسـت   
حقيقت،  اهميتي بنيادين و سرنوشت سـاز بـراي       
پيشبرد و رسيدن به اهداف و خواستهاي انـقـالب   

 .دارد
تنها ضامن حفظ انقالب و تداوم آن، و جلوگيـري   

از سقوط جامعه به سير ويـرانـي و هـرج ومـرج           
خونبار بيشتر، اتحاد و متشكل شدن تـوده هـاي       
كارگر و زحمتكش و مـحـرومـيـن جـامـعـه، بـا               
ابتكارات و شيوه هاي ممكن، براي بدست آوردن 

 .آزادي و برابري و رفاه و مدنيت مي تواند باشد
طبقه كارگر و كمونيستها و انقالبيون درون ايـن       

طبقه، در صف مقدم مـبـارزه بـراي تـمـام ايـن               
تـكـلـيـف     .  خواستها، مطالبات و اهداف هسـتـنـد     

حكومت و آينده آن، هنوز بـه طـور كـامـل بـه              
طبقه كـارگـر بـدون      .  سرانجام خود نرسيده است

شركت در اين كشمكش، بدون ادامه انـقـالب و       
تامين رهبري اين انقالب، و بدون عـقـب رانـدن        
تمام نيروهاي ضد انـقـالب، از جـملـه ارتـش و              
نيروهاي اسالم سياسي، و همچنين عـقـب رانـدن      
نيروهاي جهاني و محلي، و بدون شركت در ايـن    
كشمكش به مثابه نيرو و جنبشي مستقل سيـاسـي   
همراه حزب كمونيستي پيشاهنگ خود، نمي تواند 
اوضاع كنوني مصر را براي آزادي و برابري، و  در 
خدمت منافع و اهداف انقالب، تـغـيـيـر دهـد و            

 .شرايط آن را فراهم كند
  

حزب كمونيست كارگري كردستان                       
 حزب كمونيست كارگري عراق
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 اطالعيه حزب حكمتيست
تعرض به رهبران جنبش كارگري 

هيثم محمدين بايد فورا ! مصر
 آزاد شود

طبق اطالعيه اي كه حزب كمونيست كارگري عـراق  
سپتامبر منتشر كرده است، دولت مصـر     6در تاريخ 

يكي از شخصيت هاي جنبش كارگري مصر، هـيـتـام    
محمدي، عضو دفتر سياسي سازمان سوسيـالـيـسـت     
هاي انقالبي مصر را، در راه مسير مالقـات يـكـي از        
كارگران سوئز، مخفيانه بدام انداخته و دسـتـگـيـر         

هيثم محمدين، از چهره هاي  جـنـبـش      .  كرده است
كارگري و سوسياليستي مصر است، كه در تـحـوالت   

 .انقالبي مصر نقش برجسته اي داشته است
دستگيري هيثم محمدين كه در ادامـه گسـتـرش          

سركوب هايي است كه دولت ژنرال سـيـسـي بـراه       
انداخته، بايد توسط همه احزاب سيـاسـي مـتـرقـي،        
سازمانها، احزاب و تشكل هاي كارگـري، مـحـكـوم       
شود و دولت سيسي به اين خاطر بايـد پـاسـخ گـو         

بايد مراجع بين المللي، اتحاديه هاي كارگـري  .  باشد
و همه كساني را كه ميخواهند در مقـابـل گسـتـرش       
تعرض عنان گسيخته دولت مصر، كه به بهانه مبارزه 
با تروريسم جناياتش روي مبارك و مرسي را سفيـد  
كرده است، براي فشار به دولت مصر براي  آزادي     
فوري هيثم محمدين و همه زندانيـان سـيـاسـي در         
مصر، بسيج كرد  دست تعرض دولت ضدانقـالبـي و     
مرتجع مصر از جان و سالمـت و آزادي فـعـالـيـن            
سياسي، فعالين كارگري، سوسياليست هـا و هـمـه          

 .مردم در مصر، كوتاه
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 تعرض به آزاديهاي سياسي، اساسا در جهت 
 !سركوب انقالب و محكوم است



ت       و  ١٧٨ک
اين مصاحبه در اوج اعمال تحريم هـاي    :  تاريخچه

اقتصادي عليه عراق و حمالت پراكنده نظامـي بـه     
مصاحبه مهـر  .  انجام شده است 1999آن در سال 

زمان خود را دارد اما موضع اصولي و كارگـري در    
مقابل نظم نوين جهاني و بويژه در مـورد سـالح         
هاي كشتار جمعي و تحريم و محاصره اقتصادي را 

موقعيتي كه امروز در دور جـديـد   .  منعكس ميكند
 . نظم نوين جهاني در مورد ايران ميبينيم

 كورش مدرسي 
 2012ژانويه 

————————————— 
حمالت هوائي بر عليه عراق همچنـان بـا     :  پرسش

ويليام رو سفير سـابـق     .  تناوب متفاوت ادامه دارد
آمريكا در كشور هاي حوزه خليج فارس ميگـويـد   
هدف اين حمالت اجراي قطعنامه سامان مـلـل در     
مورد انهدام سالح هاي كشتار جمـعـي اسـت كـه         
عراق همكاري هاي الزم را در ايـن زمـيـنـه بـا              
آنسكام انجام نداده است، ونه سرنـگـونـي دولـت       

نظر شما در اين زمينه چيست؟ بنظر .  صدام حسين
شما آمريكا چه اهدافي را در پي اين حمالت دنبال 

 ميكند؟
اين تز كه ايـن حـمـالت بـراي           :  كورش مدرسي

اجراي قطعنامه سامان ملل متحد اسـت نـادرسـت      
اين بخشي از پروپاگاند جنگي است نه يـك  .  است

خود تحليلـگـران رسـمـي دولـت          .  تحليل سياسي
آمريكا صحبت از فقدان نقشه و اسـتـراتـژي در        

اما ژورناليسم جنگي در راس   .  مورد عراق ميكنند
، بـعـنـوان بـخـشـي از           BBCو  CNN,Skyآنها 

دستگاه نظامي كشورها دارند پروپاگاند جنگـي را    
. بعنوان فاكت و تحليل عميق بخورد مردم ميدهند

اگر بخواهيم بي پايگي اين ادعا را بفهمـيـم بـايـد       
يك قدم از اين دستگاه تبليغاتي فاصله بگيريـم و    
سواالت كمي عميق تري را در مقابـل خـود قـرار        

 .دهيم
بايد پرسيد چند قطعنامه ديگر سازمـان مـلـل بـا         
بمباران و حتي تهديد نظامي اجرا شده است؟ ايـن  
را فلسطيني ها هم ميتوانند باور كـنـنـد؟ آيـا بـا            
اسرائيل براي زير پا گذاشتن همه قطعنامـه هـاي     
سازمان ملل اين رفتار را ميكنند؟ چرا چين بخاطر 
زير پا گذاشتن ابتدائي تـريـن حـقـوق انسـانـي،           

قـومـي   “  پـاكسـازي  ” كرواسي و اسلوانيا بـخـاطـر        
نزديك به هفتصد هزار صرب، آلمان بـه خـاطـر        
حمايت سياسي و عملي از اين اقدام و خود دولـت    
آمريكا بخاطر ارعاب بخش وسيعي از بشـريـت،       
طي پنجاه سال گذشته، مورد اين تعرضـات قـرار     

 نميگيرند؟ دليل متمايز كردن عراق چيست؟
ميگويند دولت عراق مستبد است و سـالح هـاي         
كشتار دستجمعي را بكار گرفته است و اين مبنـاي  
اخالقي تمايز عراق و دليل خشم دولت هاي غـرب  

اين را ديگر بايد شوخي به .  و رسانه هاي آن است
همه ديكتاتـور هـاي دنـيـا تـحـت             .  حساب آورد

حمايت همين دولت ها بقدرت رسيده انـد و در        
اين واقعياتي اسـت كـه آن را           .  قدرت مانده اند
حكومت بعث عراق قـطـعـا يـك       .  سانسور ميكنند

امـا عـربسـتـان       .  حكومت مستبد و جنايتكار است
سعودي، كويت و امارات مـتـحـده، پـاكسـتـان و           
اندونزي، از ميان سوگلي هـاي غـرب، و خـيـل             
عظيمي از كشور هاي ديگر مورد حمـايـت غـرب      

. هستند كه اگر از عراق بدتر نباشند بهتر نيستـنـد  
دول غربي طي سال هاي سال اين دولت ها را روي 
كار آورده اند، حامي و آرشيتكت اكـثـريـت ايـن       

پينـوشـه   .  حكومت هاي استبدادي در دنيا بوده اند
در شيلي، شاه ايران، ضد انقالبيون نـيـكـاراگـوئـه،      
حكومت هاي دست نشانـده در ويـتـنـام و كـل              

گفتم اينها اگـر از عـراق       .  آمريكاي التين و غيره
حتي خـمـر   .  بدتر نباشند قطعا بهتر نبوده و نيستند

سرخ و پل پوت مستقيم يا غير مستقيم از آمريكـا  
در مـورد سـالح       .  و غرب كمك دريافت ميكردند

. هاي كشتار جمعي مساله از اين روشـنـتـر اسـت      
آمريكا تنها بكار گيرنده مـخـرب تـريـن سـالح          
كشتار جمعي يعني بمب اتمي عليه مردم بي دفـاع  

هنوز عوارض بمبـاران  .  هيروشيما و ناكازاكي است
هاي شيميائي و بيولوژيك آمريكا در ويتـنـام بـر      

اينها بكارگـيـرنـده مـهـمـات         .  مردم مشهود است
اورانيوم رقيق شده در عراق هستنـد كـه روزانـه        
دهها كودك و بزرگسال قرباني بيماري هاي ناشي 

اگر مساله از بـيـن بـردن      .  از عوارض آن ميشوند
سالح هاي كشتار جمعي است، اولين هدف اتفـاقـا   
بايد همين دولت هائي باشد كه صاحب وسيعترين 
زرادخانه اتمي و شيميائي هستند و آنها را بسـيـار     

غرب في الـحـال     .  وسيعتر از عراق بكار گرفته اند
دارد عليه مردم عراق شنيع ترين و كثيف تـريـن     

مـحـاصـره    .  سالح كشتار جمعي را بكار مـيـگـيـرد    
اقتصادي، گرسنگـي، بـيـكـاري، فـقـدان دارو و               
بهداشت مهلك ترين سالح كشتار جمعي است كه 
اتفاقا مردم بيگناه و بيـش از هـمـه كـودكـان و              

اگـر يـك     .  سالخوردگان را قرباني گرفـتـه اسـت     
دادگاه با وجدان در دنيا پيدا ميـشـد مـيـبـايسـت         
سران دولت هاي غربي و ژورناليست هـاي پـادو       
شان را بخاطر مشاركت در كشتار جمـعـي مـردم      

اگر توجه سالح كشـتـار   .  عراق به محاكمه ميكشيد
جمعي درست باشد آنوقت بـايـد صـنـدوق بـيـن           

را بخاطر اينكه بخش عظيـمـي    (IMF)المللي پول 
از مردم دنيا را تحت سـيـاسـت هـاي خـود بـه               
گرسنگي و تباهي فيزيكي و معنوي، در نـتـيـجـه         
. زدن خدمات اجتماعي، كشانده، با بمب نابود كرد

يك واقعيت بزرگتر اما اين است كه درسـت در      
زماني كه دولت عراق در حال بكـار گـيـري ايـن         
. سالح ها بود اتفاقا مورد حمايت غرب قرار داشت

يادم هست زماني كه ما در اردوگاه هاي مـان در      
خاك عراق مورد بمباران شيميائي قرار داشـتـيـم      
همين راديوها و تلويزيون ها و رسانه هـا اخـبـار        
زنده اي كه به دستشان ميرسـانـديـم را پـخـش          

حتي گزارشات خبرنـگـاران شـان در        .  نميكردند
در عوض ما شـاهـد تـوپ      .  محل را درز ميگرفتند

باران مان توسط توپ هاي اتريشي و اتكاي كامـل  
ارتش عراق به سيستم مخابراتي راكال انگليس و   
همچنين سيستم تبادل اطالعاتي آنها بـا آمـريـكـا       

 .بوديم
بنا براين توسل به قطعنامه سازمان ملـل و سـالح       

. هاي كشتار جمعي فاقد پايه اي تحـلـيـلـي اسـت       
عراق تا وقتي به كويت حمله نكرده بـدو عـزيـز        

تحليل هـاي اعـالم شـده دول          .  دردانه غرب بود
غربي و رسانه هاي شان فاقد ذره اي انسـجـام و         

خودشان ميدانند كه اين تحـلـيـل    .  پيوستگي است
بخشي از خود جنگي است كه در جـريـان     .  نيست
ايـن مـاجـرا ادامـه         .  پروپاگاند جنگي است.  است

خود آن هـم دربـاره       .  عمليات توفان صحرا است
تجديد تعريف تناسب قواي جهاني به سركردگـي  
آمريكا و همچنين پول كويت و عربستان سعـودي  

همانطور كه جنگ در بالكان بحثي در مـورد      .  بود
ايـن  .  قربانيان آن و آوارگي مردم كوسوو نيـسـت  

اول .  جنگ انطباق دو روند در سياست غرب اسـت 
“ حيـاط خـلـوت     ” ادامه سياست آلمان در تسلط بر 

خود يعني كشورهاي غرب اروپاي شرقي، و دوم     
كردن دخالت مستقيم نظامي آمريـكـا، و     “  قانوني” 

ناتو، بعنوان ابر قدرت مسلط بر جهان، در هر جـا    
 .كه منفعت اش ايجاب كند

اما اينكه به قول آنها ميگويند هدف سـرنـگـونـي       
صدام نيست ديگر شوخي است و نـبـايـد جـدي           

مساله اين است كه اينها ميخواهند صـدام    .  گرفت
دارنـد  .  برايش تدارك ديده انـد .  را سرنگون كنند

خرج اپوزيسيون اش ميكنند و بـارهـا بـراي آن          
يادتان باشد كه آخـريـن   .  راس وارد عمل شده اند

تعرض دولت عراق به شمال كردستان، بـكـمـك      
جريان موسوم به ( حزب دمكرات كردستان عراق 

، از جمله براي تار و مار كردن واحد هـاي  ) بارزاني
CIA در هر صورت بنظـر  .  بود كه موفق هم شدند

من ابهامي در اين نيست كه غرب ميخواهد صـدام  
صـدام و نـه       .  اما هـمـيـن   .  حسين را سرنگون كند

بـه  .  حكومت بعث، صدام و نه دولت قومي عـربـي    
همين دليل تالش شان اين است كه اين امر را از     
طريق خود حزب بعث و ژنرال هاي ارتش بـعـث     

غرب، و البته با حـمـايـت كـويـت و          .  انجام دهند
عربستان سعودي، نميخواهند دولتي مثال چپـي و    

هـر دولـت     .  غير قومي در عراق سـركـار بـيـايـد       
متمدني در منطقه از اول كالهش با عـربسـتـان و        

اينها ميخواهند صدام بـرود  .  كويت توي هم ميرود
در نـتـيـجـه     .  و وضع كشور و منطقه همينطور بماند

بايد بدنبال سناريوئي باشند كه يـا مـردم را رود         
بزنند و يا آنها را بعنوان سياهي لشگر نيـروهـائـي    
كه چنين نقشي را ميتوانند ايفا كننـد بـه مـيـدان         

و البته ارتش عراق بهترين كـانـديـد ايـن       .  بياورد
اما اين محاسبات غلط از كار در آمده .  ماجرا است

دولت و ارتش بعث رفتن صـدام حسـيـن را          .  اند
از .  حكم پاشيدن خود ميدانند و به آن تن نميدهند

طرف ديگر، اپوزيسيون مـورد حـمـايـت غـرب            
. پوشالي تر از آن است كه مـنـشـا كـاري بـاشـد          

نيروهاي ناسيوناليست كرد قبل از اينكه با صـدام    
اختالف داشته باشند با هم در حـال كشـمـكـش           

كاراكتر اينها محدود تـر، قـومـي تـر، و           .  هستند
ضعيف تر از آنست كه بتوانند دولتي را به مصـاف  

ايـنـهـا هـمـه        .  بطلبند و يا در مقابل آن به ايستنـد 
عمرشان در شكاف ميان دولت هاي منطقه زيستـه  

. اند و اين جزئي از وجود و افق شان شـده اسـت      
اين را به يك خاصيت درثني خود تبـديـل كـرده      

اپوزيسيون غير كرد مورد حمايت غـرب هـم     .  اند
يك طبل توخالي است و جماعـتـي   .  كال هيچ نيست

شياد هستند كه بيشتر در پي پركردن جيب خـود    
ايـن  .  اين را آمريكا و غرب بخوبي ميدانـد .  هستند

واقعيات مبناي بن بست استراتژيك آمريـكـا در     
در هر صورت، بـن بسـت     .  قبال مساله عراق است

هرچه كه باشد، قرباني در اين ميان بازهـم مـردم     
بيگناهي هستند كه بار اين ماجرا را دارند بـدوش    

 .ميكشند
 

دولت و رسانه هاي غربي معتـقـدنـد كـه       :  پرسش
حمالت هوائي آمريكا و انگليس بر عليه تسليحات 
نظامي و پايگاه هاي عراق و گارد جمهوري صـدام    
است كه در كشتار و سركوب مردم نقش اسـاسـي   

اين تهاجمـات بـر عـلـيـه نـيـروهـاي               .  داشته اند
 سركوبگر عراق چرا مورد دفاع شما نيست؟

اوال حمالت هـوائـي آمـريـكـا و          :  كورش مدرسي
از پل .  انگليس هداف متنوع تري را در بر ميگيرند

ثانيا اتـفـاقـا    .  ها و كارخانجات تا نيروگاه هاي برق
نيروهاي گارد جمهوري كمترين صدمه را از ايـن    

اينها نـيـروهـاي حـرفـه اي            .  بمباران ها ديده اند
. هستند كه امكانات حفاظت از خودشان را دارنـد   

ثالثا مهمتر ايـنـكـه ايـن بـمـبـاران هـا اتـفـاقـا                    
پرووكاسيون عليه مردم عراق در مبازره شـان بـا     

اگر ما يك لحظه خـودمـان را       .  دولت عراق است
جاي مردمي كه در چنين وضعي هستند قرار دهيم 
متوجه ميشويم كه مردم، در هر جاي دنيا، وقـتـت   
مستاصل باشند، مقهور و مرعوب ميشوند و امكـان  

هر كس بفـكـر   .  عكس العمل از آنان سلب ميشود
اين است كه خود و خانواده اش را از خـطـر، از           

گفتـم ايـن بـمـبـاران          .  گرسنگي و مرگ در ببرد

پرووكاسيون است كه اتفاقا سركوب وحشيانه هـر  
اعتراض مردم عراق توسط دستگاه جنايتكار بعـث  

. را مشروعيت ميبخشد و اين كار را كـرده اسـت      
فرض كنيد در يك اعتصاب يا تظاهرات نـاگـهـان    
كسي شروع به تيراندازي بطرف پليس و ارتـش،    
كه بدنبال مشروعيت پيدا كـردن بـراي كشـتـار           

مستقل از اينكه تيرانداز چـه نـيـتـي         .  است، بكند
داشته، آن ارتش يا پليس هرچه در قدرت داشتـه  

مردم در تعادل .  باشد براي نابودي آن جمع ميكند
قواي نامناسبي به تعارضي كشانده ميـشـونـد كـه       

فرق مـردم    .  امكان مقاومت در برابر آن را ندارند
. در روز قيام و يكسال قبل از آن در هميـن اسـت    

روزهاي قيام تناسب قوا بقدري تغيير كرده كه هر 
عكس العمل نيروهاي نظامي و پـلـيـس مـردم را         

اين را در .  قبل از آن چنين نيست.  جري تر ميكند
مردم كردستان عراق  1991فرار دستجمعي سال 

در مقابل ارتش بعث ديديم، امروز در هـزيـمـت      
بـه ايـن پـرووكـاسـيـون           .  مردم كوسوو ميبينـيـم  

تربيـت  .  ميگويند و آنرا هر نو آموز سياسي ميداند
و اعزام پرووكاتور اتفاقا يكي از كارهاي دستـگـاه   

پرووكاتور مساله اش مسـالـه   .  هاي سركوب است
در عـراق هـم       .  خر خود را ميـرانـد  .  مردم نيست

غـرب رژيـم بـعـث را           .  مساله بهمين شكل است
تحريك ميكند و مبارزه علـيـه آن را دشـوارتـر           
ساخته است چون مساله شان همانطور كـه اشـاره     
كردم، بر عكس ادعاهاي دسـتـگـاه پـروپـاگـانـد          

 .جنگي، مردم عراق نيست
 

در دوران جنگ سرد تقابل غرب و شـرق  :  پرسش
در مـقـاطـع    .  با سنگيني بر تخاصمات محلي داشت

بسياري حتي مبناي بسياري از تخاصمات مـحـلـي      
بنظر شما امروز مبناي سياست بين الـمـلـلـي       .  بود

چيست؟ آمريكا و بلوك پيروز چه اهدافـي را در      
 منطقه دنبال ميكنند؟

تـنـاسـب    .  مساله عكس اين است:  كورش مدرسي
قواي ميان شرق و غرب در دوره جنـگ سـرد و       
تقسيم جهان به مناطق نفوذ دو طرف باعـث شـده     
بود كشمكش هاي محلي تا حد زيـادي كـنـتـرل         

هر اردوگاه هم در كليات حـريـم اردوگـاه      .  شوند
ديگري را برسميت ميشناخت و هـم كشـمـكـش       
هاي قومي و دعوا هاي دارودسته هاي نظامي، كـه    
همه تحت پوشش و حمايت خود آن ها بودنـد، را    

درست به همين دليل فروپاشي بـلـوك   .  لگام ميزد
شرق و در هم ريختن اردوگاه ها باعث شد كه هر 
دارودسته اي مدعي قدرتي بجان بغل دستـي اش    
بيفتد و البته مناسبترين پرچم براي اين جدال هـا    

اين مـبـنـاي عـروج         .  قوميت و ناسيوناليسم است
مجدد ناسيوناليسم و قوم گرائي در جهان بـعـد از     
جنگ سرد است كه البته ربط مستقيمي بـه سـتـم      

روشن است كه در دوره جنـگ  .  ملي و قومي ندارد
سرد مناطق مورد مجادله هم وجود داشت كه هـر    
دو طرف در جهت منافع خود بر نـزاع هـاي آن         

اما ابعاد كشمكش هاي امروز .  منطقه نفت ميپاشيد
اصال با مثال دهه هشتاد ميـالدي قـابـل مـقـايسـه           

در دوران جنگ سرد اتفاقات يـوگسـالوي،   .  نيست

 آمريكا، عراق، كردستان
 كار رسانه هاي غربي پروپاگاند جنگي است
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ت       و  ١٧٨ک
به آتش كشيدن كل آفريقا، اتمي شـدن هـنـد و        
پاكستان و حتي جنگ خليج و وضعيت عراق قابـل  

 .تصور نبود
اينكه مبناي سياست آمريكا و بـلـوك غـرب در          
دنياي بعد از جنگ سرد چـيـسـت خـود بـحـث             

اينجا من تنها ميتوانم بـه    .  جداگانه و مفصلي است
آمريكا خود را در مقـابـل   .  يك واقعيت اشاره كنم

اين صورت مساله قرار داده است كـه هـژمـونـي         
بالمنازع خود بر جهان بعد از جنگ سرد را تاميـن  

البته برجسته ترين مولفه اين تسلـط اعـمـال      .  كند
قدرت نظامي و ارعاب براي تامين منافع آمـريـكـا    

صورت مساله براي دولت آمريكا ايـن شـد     .  است
است كه بتواند هر جا كه الزم ديد بزور منافع خود 

به اين سياست نـام    .  را تامين كند و يا توسعه دهد
تامين ثبات در جهان، نظم نوين جهاني و غيـره را    

. موتور حـركـت آمـريـكـا ايـن اسـت               .  داده اند
ژورناليسم محترم و پادو هاي خبري هـم الـبـتـه         
تالش خود را كرده اند كه اين سياست در هـمـان     
بسته بندي كه وزارت خـارجـه و وزارت دفـاع              
آمريكا تحويل ميدهند بعنوان فاكت و تـحـلـيـل         

 .ابژكتيو به مردم بقبوالنند
 

بنظر شما آيا اصوال يك ارگان بين المللي، :  پرسش
امروز سازمان ملل، نميتواند در پـي خـلـع سـالح         
دولتي كه مجهز به سالح هاي كشتار جمعي اسـت    
و تاكنون از اين سالح ها در كشتـار شـهـرونـدان       
خود در كردستان عراق و يا هـر جـاي ديـگـري         
استفاده كرده است، دست به اقداماتي از اين نـوع    

 بزند؟
راستش بنـظـر مـن      .  حتما ميشود:  كورش مدرسي

خلع سالح جهان از سالح هاي كشتـار جـمـعـي و         
ممنوعيت داشتن و توليد آنها و همچنين ممنوعيت 
تحقيقات علمي در اين زمينه براي نجات بشريـت  
از بربريت اتمي، شيميائي و بيولـوژيـكـي اي كـه         

امـا  .  ممكن است به آن تحميل شود حياتـي اسـت    
اگر قرار است سالح هاي كشتار جمعـي مـمـنـوع       

اگـر داشـتـن      .  شود عراق هدف اول نميتواند باشد
سالح هاي كشتار جمعي بد است اگر بكـارگـيـري    
آن مذموم است، آنوقت بايد از خلع سالح اتـمـي،     
شيميائي و بيولوژيك آمريكـا، چـيـن و روسـيـه            

آمريكا تنها بكار گيرنده سالح اتـمـي     .  شروع كرد
عليه مردم بي دفاع و بـي گـنـاه و هـمـچـنـيـن                 
وسيعترين بكار گيرنده سالح هاي شـيـمـيـائـي و        

دولت هاي غربي، و مـهـمـتـر از       .  بيولوژيكي است
همه آمريكا، ساليانه ميليون ها دالر خرج ساختن و 
گسترش اين تسليحات خود و همچنين تحقيقـات  

آمريكا هنوز سـالـگـرد    .  علمي در مورد آن ميكنند
. كشتار هيروشيما و ناكازاكي را گـرامـي مـيـدارد      

هنوز ژنرال هايشان با افتخار مدال هـاي جـنـگ        
دو اسـتـانـدارد      .  ويتنام شان را به سينه مي زنـنـد    

اگر اين دو استاندارد بكار گرفـتـه   .  نميشود داشت
شود، كه امروز بكار گرفته ميشود، آنوقت بـحـث     

. بر سر ممنوعيت سالح هاي كشتار جمعي نيـسـت  
بحث بر سر حفظ انحصار دولت هاي خاص بر اين 

آنهم دولت هائي كه نشان داده اند .  سالح ها است
در استفاده از آنها در شرايطي كـه مـنـافـع شـان          

ايـن نـه مـوجـه         .  ايجاب كند ترديد نخواهند كرد
 .است نه قابل پياده كردن

 
همه كم و .  مساله محاصره اقتصادي عراق:  پرسش

بيش معتقدند كه صدمات جاني و انسانـي زيـادي     
ويليام رو در اين شماره پرسـش  .  ببار آورده است

ميگويد كه اين صدامات ناشي از پافشاري دولـت    
صدام حسين با قبول قطعنـامـه   .  صدام حسين است

بـعـالوه   .  سازمان ملل به اين وضعيت خاتمه دهـد   
ويليام رو مدعي است كه دولت عراق همان مقـدار  
سهميه نفتي را كه امروز بدست مي آورد بـه كـار     

و نتيـجـه   .  تجمالت و تحكيم رژيم خودش ميگيرد
ميگيرد كه تلفات جاني و انساني و اجتماعي ناشـي  
از محاصره اقتصادي عراق را بايد به پـاي صـدام       
حسين نوشت، و مسبب اين بدبخـتـي هـا صـدام         

همچنين معتقد است از آنجائي كـه دولـت       !  است
صدام يك دولت پليسي است دسترسي بـه آمـار       
واقعي وجود ندارد و صدام در ارائه آمار ناشـي از    
تحريم اقتصادي به نفـع خـودش اغـراق گـوئـي            

 نظر شما در اين باره چيست؟. ميكند
دفاع از حفظ محاصره اقـتـصـادي    :  كورش مدرسي

عراق ديگر حتي براي پروپاگانديست هاي جنگـي  
CNN      و جينگو هائي نظير مدلين البرايـت سـاده
تعجب ميكنم آقاي رو اينقدر از قافله خـود  .  نيست

در پاسخ به يكي از سـواالت  .  را پرت نشان ميدهد
اينجا اجـازه    .  قبلي تان در اين مورد صحبت كردم

. بدهيد توضيح مساله را با يك مثال شـروع كـنـم     
فرض كنيد عده اي جنايتكار مردمي بـيـگـنـاه، از       
بزرگسال و كودك تا سالخورده و بـيـمـار را بـه           

تنها يك جنايت كـار ديـگـر        .  گروگان گرفته اند
ميتواند تصور كند كه راه فـائـق آمـدن بـر ايـن            
دارودسته گروگانگير اين است كه راه نـان، آب،      
دارو و ساير نيازهاي اوليه را بر اين مردم ببندد به 
اين اميد كه مردم عاصي ميشوند و خودشان علـيـه   

مدعي چنين راهـي را      .  گروگانگير ها قيام ميكنند
در همان آمريكا بعنـوان سـايـكـوپـت تـحـويـل             

اين درست اتـفـاقـي      .  بيمارستان يا زندان ميدهند
رژيـم  .  است كه در عراق در حـال وقـوع اسـت           

عـده  .  جنايتكاري مردم را به گروگان گرفته اسـت 
اي سايكوپت راه نيازهاي اوليه را بـر ايـن مـردم        

كافـي  .  احتياجي به آمارهاي صدام نيست.  بسته اند
است يك انسان با وجدان در هر كدام از شهرها و 
يا روستاهاي عراق راه برود تـا اثـرات تـحـريـم          
اقتصادي را در قيافه كودكان و نوجوانان و مـردم      

اينها ادعا مـيـكـنـنـد كـه         .  عادي اين مملكت ببيند
ميدانند صدام در كدام كارخانه چه ميسـازد و در      
چه زير زميني چه چيزي را مخفـي كـرده اسـت،        
آنوقت نميبينند محاصره اقتصادي يـك نسـل از         
مردم يك كشور را به تباهي فيزيكي و مـعـنـوي        

 كشانده است؟
معلوم است كه اگر بر واردات كشور مـحـدوديـت    

پلـيـسـي صـدام و           –گذاشته شود دستگاه نظامي 
زندگي اينها اولين هـدف ايـن مـحـدوديـت هـا             

كسي كه تـازه دارد ايـن را كشـف            .  نخواهد بود
ميكند چيز زياد جالبي در باره محدوده فهم خـود    

معلوم است صـدام و دسـتـگـاه         .  را نشان نميدهد
. حكومتي او اين فشار را به مردم منتقل ميـكـنـنـد    

اين جزو صورت اوليه مساله است به بـخـشـي از        
قـبـال هـم      .  تكامل بعدي آن و يا بدتر پاسخ مساله

همينطور بود اما به هر حال مردم زندگـيـشـان را      
محاصره اقتصادي فشارش مستقـيـمـا بـه       .  داشتند

كسي كـه فـكـر        .  قربانيان رژيم بعث وارد ميشود
كند دارد مردام را از فـرط تـبـاهـي بـه شـورش             
ميكشاند دارد كودكان اين مردم را جلو چشمشان 
. ميكشد تا آنها را مجبور به شورش عليه رژيم كند

چنين كسي يا شياد است يا سايكوپت و يـا عضـو       
 .دستگاه تبليغات جنگي و يا هر سه

 
مدتي است كه سياست محاصره اقتصادي :  پرسش

به بخشي از سياست بين المللي آمريـكـا تـبـديـل        
دولت آمريكا و مدافعين اش معتقدنـد  .  شده است

كه محاصره اقتصادي سالح موثري براي پيشـبـرد   
. سياست حقوق بشـر در جـهـان امـروز اسـت               

نيكاراگوئه، كوبا، عراق، ايران و صربستان نـمـونـه    
اين سياست در .  هاي متعدد اتخاذ اين سياست اند

ايـراد  .  مورد آفريقاي جنوبي نيز بكار گرفتـه شـد    
شما به سياست تحريم اقتصادي چيست؟ آيا ايـن    
سياست را علي العموم و تماما رد ميكـنـيـد؟ چـرا       
نبايد دولت هائي را كه پرونده سنگيني در كشتـار  
شهروندان خود دارند، مثال دولت ايران و عـراق،    
به منظور تغيير روش شان مورد محاصره اقتصادي 

 قرار داد؟
تاثيرات و دامنه عمل مـحـاصـره      :  كورش مدرسي

اقتصادي را توضيح دادم و گفتم اين سياستي ضـد    
انساني و بربريتي است كه آمريكا دارد به بشريت 

اما ليست كشورهـائـي كـه رديـف         .  تحميل ميكند

اين نـكـتـه    .  كرديد نكته جالبي را هم نشان ميدهد
كه نيكاراگوئه و كوبا در رديـف عـراق و ايـران          

كوبا و نيكاراگوئه را بـخـاطـر ايـده هـاي              .  است
برابري طلبانه اي كه اعالم كرده اند يا به هر حـال  

غـرب و    .  تداعي ميكنند مورد محاصره قرار دادند
بويژه آمريكا ضديتي با زير پا گذاشـتـن حـقـوق       

نمونه هاي آن كـويـت و عـربسـتـان          .  بشر ندارد
سعودي اند كه از جمله سياه ترين ديـكـتـاتـوري       

غرب براي دفاع از اينها دارد مردم .  هاي جهان اند
بحث حقوق بشر قـبـل   .  عراق را به تباهي ميكشاند

. از سقوط بلوك شرق بخشي از جنگ سـرد بـود      
حـقـوق   .  امروز هم كامال انتخابي و دلبخـواه اسـت    

بشر در روسيه چند قرن عقب رفته است، غرب بـا  
آن مشكلي، ظاهرا، ندارد و يا همانطور كه گـفـتـم    
كويت و عربستان سعودي عـزيـز دردانـه هـاي           

در نتيجه كشور مانند كوبا كه با هـر  .  غرب هستند
معياري يكي از متمدن ترين كشورهاي دنـيـاسـت    

مجاز كـردن  .  مورد محاصره اقتصادي قرار ميگيرد
محاصره اقتصادي كشورها، صرف نظر از جـنـبـه        
ساديستي و ضد انساني آن، ابزار اعمال نظم نويـن  
جهاني آمريكا و بزير لگام كشاندن هر حـركـتـي      

 .است كه به نحوي منافع آمريكا را بخطر بيندازد
 

مساله سرنگوني دولت صدام حسيـن بـه     :  پرسش
يك مشغله اصلي دولت آمريـكـا و تـا حـدودي           

تبليغات آمريكا مدعـي  .  انگليس تبديل شده است
است كه خواهان يك دولت دمكراتيك در عـراق    

خواهان حفظ تماميت ارضـي عـراق اسـت،        .  است
خواهان دولتي است كه به مـبـانـي حـقـوق بشـر           
احترام بگذارد و دولت هاي همسايـه خـودش را       

 .مورد تجاوز قرار ندهد
گفتم كه هدف غـرب روي كـار       :  كورش مدرسي

آوردن رژيمي در عراق است كه منافـع غـرب و       
قـرار دادن    .  متحدين اش در منطقه را تامين كـنـد  

حفظ تماميت ارضي در كنار توصيف دمكراتيك به 
اگـر مـثـال مـردم         .  اندازه كافي متنـاقـض هسـت     

كردستان بصورت كامال دمـكـراتـيـك خـواهـان           
جدائي از عراق باشند آنوقت اصل تماميت ارضـي    

دولـتـي كـه      .  البد حكم ميكند كه سركوب شـونـد  
بخواهد حفظ تماميت ارضي عراق را مبناي تشكيل 
خود در عراق قرار دهد و تضمين كند با كويـت و    
عربستان سعودي بعنوان دولت هاي محترم رفتـار  

اين را خود غـرب  .  نمايد نميتواند دمكراتيك باشد
هم ميداند و همانطور كه اشاره كردم دول غـربـي     
خواهان جايگزين كردن صدام با كس ديگري در   

ايـن آلـتـرنـاتـيـو         .  حزب بعث و يا ارتش هستنـد 
 .مطلوب شان است

 
 90دولت آمريكا اخيرا مبـلـغـي حـدود         :  پرسش

ميليون دالر براي كمك به نيروهاي اپـوزيسـيـون      
عراق در نظر گرفته است كه در مبارزه بر عـلـيـه      

اين اقـدام بـه     .  دولت صدام حسين بكار برده شود
نظر شما چه تاثيري در اپوزيسيون عـراق ايـجـاد      
خواهد كرد؟ آيا شما سياست كسب امـكـانـات از      
دولت آمريكا را مورد تاييد قرار مـيـدهـيـد؟ آيـا        
حزب كمونيست كارگري عراق كـه شـمـا عضـو         
كميته مركزي آن هستيد، حاضر است بـه مـثـابـه       
يك نيروي دخيل در سرنـوشـت ايـن كشـور از           

 دولت آمريكا كمكي بگيرد؟
آمريكا دولـتـي كـه        !  جالب است:  كورش مدرسي

ادعا ميكند خواهان روي كار آمـدن يـك دولـت        
دمكراتيك در عراق است، آمريكا كشوري كه در   
آن جدائي دولت از مذهب بعنوان اساس تمدن و   
آزادي خواهي برسميت شناخته شده است، بـراي    
دفاع از به اصطالح آلترناتيو دمكراتـيـك اش در       
عراق بايد به احزاب سياه اسالمـي و بـانـد هـاي           
ناسيوناليست كمك مالي كند و يا در افـغـانسـتـان     

در .  محمل عروج سياه ترين ارتجاع اسالمي شـود   
هر صورت اين كمـك ربـطـي بـه خصـوصـيـات              
دمكراتيك و غير دمكراتيك آلترناتيو مورد نـظـر   

آمريكا دارد آلترناتيو طرفدار خـود  .  آمريكا ندارد

تاثير اين .  و متحدين منطقه اي اش را شكل ميدهد
اين .  كمك ها در كردستان عراق ملموس تر است

كمك ها تسلط احزاب ناسيوناليست را بر زندگـي  
مردم افزايش ميدهد، حكومت آنها را مشروعيـت  
بيشتري ميبخشد بودن اينكه در قابليـت جـنـگـي       
آنها در مقابل دولت عراق تغيير جـديـي بـوجـود       

در مورد احزاب اسالمي ايـن پـول صـرف          .  آورد
تبليغات سياه اسالمي خواهد شد و مستـقـيـمـا بـه        
مصرف سركوب زنان و هر صداي آزادي خـواهـي   

يـاد  .  رل ثابت اينها اين بـوده اسـت    .  قرار ميگيرد
آوري ميكنم، ريبوار احـمـد، دبـيـر اول حـزب              
كمونيست كارگري عراق، فتواي قتل اش را بجرم 
دفاع از حقوق زنان در مـقـابـل تـعـرض اسـالم               

اينها تا هم اكنون چند نفر از   .  دريافت كرده است
اعضاي رهبري حزب را ترور كرده اند و مـا هـر       

پـول آمـريـكـا       .  روز در عراق با آن روبرو هستيم
در مـورد    .  صرف گسترش اين فعاليت ها ميشـود 

ساير بخش هاي اپوزيسيون مورد نظر آمريكا كـه  
اين كمك ها را دريافت ميكننـد، شـخـصـا فـكـر           
ميكنم اين كمك ها اساسا به جيب شارالتان هـاي    

 .سياسي سرازير ميشود
در مورد دريافت كمك از دولت آمريـكـا تـوسـط       
حزب كمونيست كارگري عـراق، سـوال بسـيـار           

نه آنها بفكر چنين كاري هستند و نـه  .  تخيلي است
بهترين كمك آمريكا اين است كـه دسـت از       .  ما

 .سر مردم عراق بردارد
 

بنظر شما چه تغييراتي در عراق محتـمـل   :  پرسش
توازن قواي نيروهاي متفاوت اجـتـمـاعـي در       .  اند

عراق را چگونه ميبينيد؟ آيا يك حـكـومـت چـپ       
گرا، يك حكومت كارگري در عراق عليرغم فشار 

 بين المللي محتمل است؟ چگونه؟
سياست غرب در قـبـال عـراق          :  كورش مدرسي

منجر به كنار زدن مردم و افتادن سرنوشت جامعه 
بدست دار و دسته هائي شده است كه تحـت نـام     

كردستان، .  احزاب سياسي در منطقه فعاليت دارند
كه به هر صورت از زير حاكمـيـت دولـت عـراق         
خارج شده است، به اردوگاهي عـظـيـم آوارگـان         
تبديل شده است كه در آن زندگي مدني مـعـلـق      

هيچ دولتي در اين منطـقـه حـاكـم       .  گرديده است
كردستان عراق به چند بخش تقسيم شـده  .  نيست

و زير كنترل دستجات عشيره اي و اسالمـي قـرار     
مردم كردستان عراق فاقد تبعيت كشوري و .  دارد

كل سيستم اداري و حقوقي و قانونـي و در يـك         
معلوم نيست فـردا  .  كالم فاقد زندگي مدني هستند

چه ميشود، معلوم نيست مثـال چـرا بـايـد درس           
خواند و قرار است كه فرزندانمان درس خوانده يا 

بهداشت و امـكـان تـفـريـح          .  نخوانده چكار كنند
امكان سفـر وجـود نـدارد        .  عناوين خيالي هستند

زيرا هر كس در محدوده حاكمـيـت يـك حـزب         
زندگي ميكند كه با ديگري در حال جنگ اسـت و    
يا اصوال مرجعي نيست كه پاسپورتي بـراي كسـي     

بي قانوني و زورگوئـي قـانـون جـاري         .  صادر كند
هـنـوز   .  قوانين اسالمي عمال حكومت ميكنند.  است

كودكـان  .  كشتار ناموسي و اسالمي زنان آزاد است
در مقابل چشمان ما بطور فيزيكي و معنوي از بيـن  

دولتي وجود ندارد بـنـابـريـن تـابـعـيـت           .  ميروند
(citizenship) مردم دقيـقـا بـه      .  هم وجود ندارد

زندگي اردوگاهي بدون هيچ چشم انـداز و افـق         
 .روشني نسبت به آينده كشانده شده اند

در بخش وسط و جنوب عراق به يك معني وضـع    
باالخره جامعه سازماني دارد و اوضـاع    .  بهتر است

كنوني وقفه اي در روند زندگي جامعـه مـيـتـوانـد        
اميد ميتواند اين باشـد كـه روزي       .  محسوب شود

اين محاصره برداشته ميشود و مردم ميتواننـد بـه     
كه اين البته بـراي مـردم     .  زندگي عادي برگردند

تنها جرياني .  كردستان كابوسي بد تر از حال است
كه در قسمت وسط و جنوب عراق حق فـعـالـيـت       
دارد عمال جريانات اسالمي هستند كه رژيم بـعـث   
در چارچوب نسبتا وسيعي امكان فعاليت به آنها را 

مبلغين شان مردم را جمع ميكـنـنـد و      .  داده است

١١ 



ت       و  ١٧٨ک
مهمـتـر ايـنـكـه        .  البته در لفافه حرفشان را ميزنند

اسالم و نهاد هاي اسالمي مجازند كه محمل جـمـع     
اين مهمترين فاكتور در فعاليت .  شدن مردم شوند

در نتيجه تنها امكـان گـردهـمـĤئـي        .  سياسي است
اين سياهـي اسـالم را بـه          .  تجمعات مذهبي است

در نتيجـه نـفـوذ      .  فاشيسم بعث اضافه كرده است
ايـنـهـا هـمـه        .  سياه اسالم در حال گسترش اسـت 

بعدي از تباهي اي است كه سياست غرب به مردم 
 .عراق تحميل كرده است

در اين ميان تنها صداي آزادي خواهي، تنها مدافـع  
سرسخت حقوق انساني، تنها جرياني كه در مقابـل  
اسالم و ناسيوناليسم و قبيله گرائي ايستاده، تـنـهـا    
جرياني كه به دفاع از حقوق زنان و مقابله با كشتار 
هاي ناموسي و اسالمي قد علم كرده، تنها مـدافـع     
بي دفاع ترين انسان هاي ايـن جـامـعـه، يـعـنـي            
كودكان، و تنها مبلغ جامعه اي مدرن، آزاد، انساني 

ايـن  . و برابر حزب كمونيست كارگري عراق است
حزب هم اكنون در كـردسـتـان دامـنـه عـمـل                
وسيعتري دارد جرياني محبوب است و در سـايـر     
بخش هاي عراق مشغول گسـتـرش نـفـوذ اش           

سـتـون   .  اما اين حزب هنوز ضعيف اسـت .  ميباشد
فقرات اساسي آن، يعني طبقه كارگر، فاق ابتدائـي  

بعنوان يـك حـركـت وسـيـع          .  ترين تشكل است
خـود  .  اجتماعي هنوز قدم به ميدان نگذاشته اسـت 

حزب در حال تالش براي بيرون آمدن از پوسـتـه   
تنگ احزاب حاشيه اي و عمل بعنوان گروه فشـار  

سرنوشت آينده عراق اضافه بر فاكتورهـاي  .  است
اگر .  ديگر به نتيجه فعاليت اين حزب بستگي دارد

اين حزب بتواند خود را گسترش دهد و در كوتاه 
مدت به نيروي اول جامعه عـراق تـبـديـل شـود،          
جامعه عراق سرنوشت روشني در پيـش خـواهـد      

در غير اين صورت تحقق سناريوي سياهي .  داشت
 .ممكن است

 
ويليام رو در مصاحبه اش ميگويد كه اگـر  :  پرسش

يك دولت چپگرا در عراق قـدرت را در دسـت         
بگيرد، به شرط آنكه به روابط بين المللي احـتـرام   

 1990بگذارد، قطعنامه هاي سازمان ملل در سال   
را مراعات كنند از حـمـايـت آمـريـكـا            1991و 

بنظر شما اين سياست چقدر .  برخوردار خواهد بود
 واقعي است؟

حرف آقاي رو را وقتـي و بـايـد        :  كورش مدرسي
قبول كرد كه دولت آمريكا محاصره اقتصادي كوبا 

تاكنون دولت آمريكا هـيـچـگـاه بـا          .  را جمع كند
چنين واقعيتي داوطلبانه كنار نيامده است و دليلـي  

. ندارد كه اين بار سنت ديرين خود را بهم بـزنـد    
متاسفانه شكل گيري هر آلترنـاتـيـو مـتـمـدن و           
انساني اي، بگذريم از چـپ، در عـراق بـا سـد               

فكر ميكنم اگـر  .  سياست هاي آمريكا روبرو است
چنين دولتي در عراق در عمل بوجود آيد آمريكـا  

امـا  .  مجبور خواهد شد با اين واقعيت كنار بـيـايـد   
سياست هاي آمريكا خود يكي از مـوانـع تـحـقـق        

دولت آمريكا اگـر خـواهـان      .  چنين تغييري است
اين تغيير باشد آنوقت بايد فورا محاصره اقتصادي 
عراق را خاتمه دهد، از پرووكاسيون دست بردارد 
و به حمايت جريانات اسالمي و قومي خاتمه بدهـد  
و اجازه بدهد كه مردم عراق خود تكليف صدام و   

 .رژيم بعث را روشن كنند
 

آمريكا و متحدين اروپائيش و دول منطقه :  پرسش
اما شـمـا از       .  خواهان تماميت ارضي عراق هستند

. سياست جدائي كردستان عراق دفـاع مـيـكـنـيـد        
بسياري ميگويند با توجه به توازن نيروهاي بـيـن     

. المللي و منطقه اي اين سياست عـمـلـي نـيـسـت        
بعالوه دولت تازه تـاسـيـس كـردسـتـان از چـه              
امكاناتي برخوردار خواهد بود؟ آيـا سـرنـوشـت         
مردم در تحت حاكميت دولتي كه در عراق حقـوق  
شهروندان را برسميت ميشناسد بهتر خواهد بـود    

 يا تحت قيموميت دولت هاي كرد در منطقه؟
بگذاريد قبل از اظهار نظر در باره :  كورش مدرسي

سرنوشت ساكنين كردستان در تحت حـاكـمـيـت     

دولت سراسري و يا يك دولت جديد منطقه اي به 
آمريكا و متحدين اروپائيـش  .  يك نكته اشاره كنم

در پي منافع و سياست هاي تركيه و ايران خواهان 
حفظ تماميت ارضي عراق يعني ماندن كردستان با 

اين هم جزئي از مساله كـرد اسـت     .  عراق هستند
كه دست ايران و تركيه تا آرنـج در آن بـخـون          

اين مالحظات و خواست ها مثـال در    .  آغشته است
مورد يوگسالوي، تبت و بخـش هـاي مـخـتـلـف           

در ايـن مـنـاطـق         .  شوروي سابق وجود نـداشـت    
سياست عكس اين است و براي اعـمـال آن هـر        

ميخـواهـم بـگـويـم        .  جنگي را ميتوان راه انداخت
پرنسيب در اين ميان منافع آمريكا و همپيـمـانـان    
اش است و نه درستي و غلطي در خود سياسـت و    

به همين دلـيـل ايـن      .  يا حقوق انساني مردم جائي
و انتخـابـي    (arbitrary)سياست ها كامال دلبخواه 

(selective) است. 
اما در مورد خود مساله بايد به چند فاكتور تـوجـه     

اول اينكه دولت عراق يـك دولـت عـربـي           .  كرد
در نتيجه كساني كه به اقوام ديگر منـتـسـب    .  است

. ميشوند بنا به تعريف اتباع درجـه دوم هسـتـنـد        
ميهمان هستند كه در بهترين حالت بايد با اجـازه    

نسـب  .  صاحب خانه به زندگي شان ادامـه دهـنـد       
قومي طوقي است كه حتي امكان رهائي فـردي از    

مثل اين است كه رسما اعالم كنند .  آن وجود ندارد
دولت آمريكا دولت سفيد پوستان است كه الـبـتـه    

اين يعني .  حقوق ساير نژاد ها را هم رعايت ميكند
رسمي كردن، قانوني شدن و ماهوي كردن تبعيض 

امـا  .  كسي اين را از آمريكا قبول نميـكـنـد   .  نژادي
ظاهرا مردم كردستان بايد به چنين واقعيتـي تـن     

رژيم عراق، مر نوع آن، در طي پنجاه سال .  بدهند
گذشته مردم كردستان را به كرات مورد سركوب 

امروز عليـرغـم   .  و كشتار وحشيانه قرار داده است
مشقاتي كه در جريان است يك كـابـوس مـردم        
اعاده حاكميت رژيم بعث و يا ناسيوناليسم عـربـي   

حتي شكل گيري يـك دولـت عـربـي بـه            .  است
اصطالح دمكراتيك باب طبع غرب هـنـوز چـيـز         
زيادي را در مورد ساكنين كـردسـتـان تـغـيـيـر            

بودن به معناي تـبـعـيـت     “  كرد” مادام كه .  نميدهد
است مسله بر جـاي خـود       “  ميهمان” درجه دوم و 

كسي كه در راه حل خود نخـواهـد بـه      .  باقي است
اين واقعيات توجه كند و نشان دهد چگونه ميتوان 
از اين بن بست خارج شد هنوز هيچ حرفي در باره 

كسـي كـه     .  مساله، آنطور كه هست، نـزده اسـت    
خواهان لغو هرگونه تعلق قومي دولـتـي كـه در          
عراق حاكم است نباشد نميتواند حرف از ابتـدائـي   

دولـت عـراق     .  ترين حق ساكنين اين كشور بزنـد 
نميتواند عربي بماند و شاهـد بـرابـري حـقـوقـي           

اين كنه مساله كـرد در عـراق       .  ساكنين اش باشد
 .است

دوم اينكه همانطور كه اشاره كردم موقعيت مدني، 
حقوقي و سياسي كردستان هم اكنون كال در حـال  

و اين خود تبديل به بخشي از مسـالـه   .  تعليق است
در مورد اين مساله در جواب سـواالت    .  شده است

قبلي صحبت كردم و اينجا نميخواهم دوباره آنـرا    
 .تكرار كنم

پاسخ ما به اين وضع متضمن پاسخ به هر دو جنبـه  
مساله يعني مساله كرد و تعليق زندگي مـدنـي در     

ما براي برقراري جامعه و دولـتـي   .  كردستان است
غير قومي، غير مذهبي، مدرن، انساني، و بـرابـر،       

كـارگـري، در       –يعني يك دولت سوسياليسـتـي     
دولتي كه نه نسـب قـومـي        .  عراق فعاليت ميكنيم

جامعه .  كسي را ميپرسد و نه آنرا جائي ثبت ميكند
اي كه خرافه مليت و قوميت را براي هميشه كـنـار   
بزند و جامعه اي، مرفه كه متضـمـن بـرابـري در         
امكان بهره گيري از نـعـمـات تـولـيـد شـده و                

حزب مـا در سـراسـر        .  دستاوردهاي بشري باشد
. عراق براي تحقق چنين جامعه اي فعاليت ميكـنـد  

در همان حال سياست ما در قـبـال مسـالـه كـرد          
عبارت از تضمين حق مردم كردستان در تصمـيـم   

اين .  گيري در مورد ماندن يا جدائي از عراق است
بطور واقعي پايه ستم ملي را مي خشكاند و مسالـه  

بـايـد   .  كرد در عراق را براي هميشه فيصله ميدهد
مردم كردستان امكان داشته باشند كـه در يـك         
راي گيري آزاد و دمكراتيك در مورد مـانـدن بـا      
عراق و يا جدائي و تشكيل يك دولت مستقـل در    

 .كردستان تصميم بگيرند
اما اين سياست عمومي بايد پاسخـگـوي مـعـضـل        

به اعـتـقـاد مـن         .  كنوني مردم كردستان هم باشد
بدون پرداختن به بالتكليفي حقوقي، مدني سياسـي  
و اداري حاكم بر كردستان نميشود قدمي بسـوي    
رفع مشقاتي كه مردم در حال تحمل آن هسـتـنـد      

كردستـان  .  وضع كنوني قابل دوام نيست.  برداشت
ناچار است كه شكل حقوقي، اقتصادي و مدني يك 

يا بـايـد بـه زيـر           .  جامعه متعارف را بخود بگيرد
حكومت بعث برگردد يا بايد جدا شـود و دولـت       

امروز افق مردم اين است .  مستقلي را تشكيل دهد
كه باالخره تحريم رژيم عراق خاتمه خواهد يافت 
و دولت مركزي مجددا همچون همه دولـت هـاي     
ديگر حيطه اقتدارش را به كردسـتـان گسـتـرش       

اين البته افق احزاب ناسيوناليست هـم  .  خواهد داد
منتظراند تا با كاهش فشار بر دولت عـراق  .  هست

باب گفتگو را باز كنند و با گرفتن امتيازاتي بـراي    
همه، مردم، غـرب  .  خود در حكومت شريك شوند

و خود احزاب ناسيوناليست ميدانند كه اين احزاب 
. نه خواست و نه افق مقابله با رژيم عراق را دارنـد 

قبال گفتم ادامه حيات در شكاف ميان دولـت هـا       
بهائي كه تحقق .  يك روش زندگي براي اينها است

چنين سناريوئي به مردم تحمـيـل خـواهـد كـرد          
 .روشن است

اما، سناريوي دوم كه ما خواهان تحقق آن هستيـم  
برگزاري فوري رفراندم تحت نظارت ارگان هـاي  

ما خواهان آن هستيم كـه    .  معتبر بين المللي است
ساكنين كردستان به جدائـي از دولـت عـراق و            
تشكيل يك دولت مستقل غير قومي در كردستـان  

شكل گيري چنين دولتـي بـه هـردو        .  راي بدهند
از يك طـرف مسـالـه        .  مولفه بحران پاسخ ميدهد

كرد را حل ميكند و از طرف ديگر به سردرگـمـي   
اي كه بر كردستان حاكم شده و مشقاتي كه از آن 

اين راه هم حتما بهـاي  .  ناشي ميشود خاتمه ميدهد
اما به اعتقاد من بـهـاي ايـن راه و            .  خود را دارد

كوششي كه ميبرد بمراتب از راه حل اول كـمـتـر      
اوضاع دنيا هيچگاه اين چنين مناسب نبـوده  .  است
امروز تغيير مرزها در جهان يك نرم شده و .  است

دولـت هـاي     .  قبوالندنش ساده تر از سابق اسـت   
منطقه، يعني تركيه و ايران، حتما نسبت به تشكيل 

اما در .  چنين دولتي عكس العمل نشان خواهند داد
قابليت و قدرت آنها در اين زمينه بايد واقع بـيـن     

هر دو اين كشورها مشكالت داخلي فـراوانـي   .  بود
دخـالـت   .  دارند كه يكي از آنها مساله كـرد اسـت    

وسيع اينها در كردستان عراق خود اين رژيم ها را 
سركوب مـردم در    .  با بي ثباتي روبرو خواهد كرد

كردستان عراق هيچ مشروعيت بين المللي نـدارد    
و اين كشور ها بسرعت زير فشار افكار عـمـومـي      

اما مهمتر اينكه بعالوه مـردم    .  قرار خواهند گرفت
كردستان تحت هدايت يك رهبري اصولي ميتواند 
با تحمل فشار و بهاي بمراتب كمتري از سناريـوي  
. بازگشت رژيم عراق دولت خود را مستحكم كنند

چنين دولتي در مقايسه با اكثريت كشورهاي فـي    
الحال موجود بلحاظ اقتصادي داراي بنيه و امكانات 

 .مناسبتري خواهد بود
 

مساله جدائي كردستان در عـراق بـدون       :  پرسش
شك مساله جدائي بخشهاي جنوبي عراق را بدنبال 

 –از آنجائي كه اپوزيسيون اسالمي   .  خواهد داشت
شيعي در عراق قوي است، آيا فكر نميكنـيـد كـه      
سرنوشت اين مردم به سياهي آنچه شبيـه ايـران     

 است تبديل خواهد شد؟
چـرا  .  اين دو همراه هم نيسـتـنـد   :  كورش مدرسي

بايد جدائي كردستان كه في الحال خارج از حيطـه  
حكومت بعث است به جدائي جنوب منجر شـود؟    

هـيـچـگـاه     .  مساله جنوب عراق پايه واقعي نـدارد   
اسـالمـيـون    .  مساله مطرحي در عراق نبوده اسـت   

خواست اينها .  عراق خواهان جدائي جنوب نيستند
آنـچـه   .  اعمال حاكميت اسالمي بر كل عراق اسـت 

نام گرفته است بيـش از هـر       �  مساله جنوب� كه 
. چيز محصول ذهنيت و نياز سياسي غـرب اسـت      

حكومت اسالمي در عراق همان سرنوشت سياهـي  
را به ارمغان خواهد آورد كه در ايران و افغانستان 

اما ايده حـكـومـت اسـالمـي دارد در              .  ببار آورد
اين .  سراسر جهان اينرسي خود را از دست ميدهد

پديده با عروج جمهوري اسالمي باال گرفـت و بـا       
جمهوري اسـالمـي     .  سقوط آن خاتمه خواهد يافت

در سراشيب سقوط است در نتيجه فكر نمـيـكـنـم     
اما حركت اسالمـي و    .  جنوب عراق مساله اي باشد

جنبش اسالمي، همانطور كه اشاره كـردم، اتـفـاقـا       
تحت حمايت و با اغماض دولت عراق، امـروز در      
عراق تنها راه هرگونه ديالوگ و گردهمائي مجـاز  

اما در   .  است كه اين به رشد آن كمك كرده است
 .هر حال من زياد روي عمق آن حساب نميكنم

 
كالويس مقصود در اين شمـاره پـرسـش      :  پرسش

ميگويد كه دولت عراق نماينده اصيل ناسيوناليسم 
عرب در منطقه نيست و نـاسـيـونـالـيـسـم عـرب           

بـحـث   .  نيروئي براي اعمال اراده مردم عرب است
 شما در اين باره چيست؟

يـك  “  اعمال اراده مـردم عـرب    ” :  كورش مدرسي
من مصاحبـه  .  عبارت پر طمطراق اما بي معني است

كالويس مقصود را نخوانده ام اما نقلي كه ميكنـيـد   
به دستگاه فكري ناسيوناليسم چپ در جهان عرب 

يكي از شخصيت هاي اصلي اين حـركـت   .  ميخورد
ادوارد سعيد است كه در اين مورد تبـيـيـن هـاي       

او در يكي از   .  تئوريك مفصلي را طرح كرده است
 –صلح و نارضايتي هاي آن   ” آخرين كتاب هايش 

اين مضـمـون را       “  1995  -1993جريكو   –غزه 
تكرار ميكند و ادعا ميكند كه ياس عرفات و كـل    
رهبري سازمان آزادي بخش فلسطين در توافقات 
شان با اسرائيل به ناسيوناليسم عرب پشت كـرده    

من قاضي اينكه چه كسي نـمـايـنـده واقـعـي           .  اند
درسـت تـر     .  ناسيوناليسم عرب هست يا نه نيستم

آن است كه كساني كه خود را نـاسـيـونـالـيـسـت          
اما بـه  .  ميدانند نماينده واقعي شان را انتخاب كنند

هر كس كه راي بدهند از دايره ناسيوناليست هاي 
بيـرون نـخـواهـد        (main stream)جريان اصلي 

 .بود
مشكل اصلي اين تبييـن ايـن اسـت كـه در آن               
ناسيوناليسم شامل اعـمـال اراده مـردم، آزادي،          

. اين واقعي نيست.  برابري و عدالت اجتماعي است
ناسيوناليسم بحثي در مورد حاكميت دولت مـلـي،     
در مقابل ناسيون بيگانه، رشد اقتصادي و پيشرفت 

مـلـت   .  صنعتي در چارچوب سرمايه داري اسـت     
هاي مختلف كه داراي حكميت ملي هسـتـنـد بـه         

ناسيوناليسم بـراي  .  اشكال گوناگوني اداره ميشوند
تحقق اين آرمان، چون هر جـنـبـش اجـتـمـاعـي            
ديگري، ناچار است افقي را در مقابل جامعه قـرار    
دهد كه قادر به بسيج وسيعتـريـن حـيـف مـردم          

روشن است در زماني كه بهر صـورت ايـده     .  باشد
هاي برابري طلبانه و سوسياليستي در جهـان بـرو     
داشت و باب بود به كارگر نميشد گـفـت كـه بـا         
رفتن خارجي و حاكميت سرمايه دار ملي بايـد در    
شرايط بدوي كار كند تا جيب سرمايه دار ملـي از    

در نـتـيـجـه بـايـد مـي            .  سفره خانواده او پر شود
قبوالندند كه با رفتن خارجي اعـمـال اراده مـردم        
تحقق ميابد و آزادي، برابري و عدالت اجتـمـاعـي    

 .حاصل ميشود
بخشي از ناسيوناليسم جهان سومي طي دهه چهـل  
تا هفتاد تحت تاثير الگوهاي توسعه دولتي، و ايضا 
ناسيوناليستي، كه در اردوگاه شرق بكار ميـرفـت،   
رتوريك شبه كمونيستي آنها را هم قرض گـرفـت   

امـا ايـن     .  و شكل به اصطالح چپ بخـود گـرفـت     
رتوريك عاريه اي بود و ربطي به ناسيـونـالـيـسـم      

در هــمــان زمــان هــم شــاهــد انــواع           .  نــداشــت
ناسيوناليسم عظمت طلب ملي از جـانـب كسـانـي       
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ت       و  ١٧٨ک

قرار است اوايل سپتامبر رئيس جمهور آمريكا از  
اين بازديد را بايـد بـه مـحـل         .   سوئد بازديد كند

بازگو كردن كيفرخواست قربـانـيـان مـيـلـيـونـي           
 .سياست هاي دولت آقاي اوباما تبديل كرد

دمـكـراسـي و      ” دولت آقاي اوباما، اين پيام آوران 
در جهان، عامل كشتار ميليونـهـا   “  جنگ عليه ترور

انسان در سراسر جهان، عامل آوارگي و محنت و   
بدبختيهاي فراوان براي بشريت در سراسر جهان 

 .است
هدف از جنگ افروزي و مـيـلـيـتـاريسـم دولـت          

كه اعمال !  آمريكا، نه آزادي است و نه حقوق بشر
 .قلدري و قدرقدرتي  دولت آمريكا است

نگاه كوتاهي به پرونده فعاليت هـاي نـمـايـنـده          
 :دمكراسي و حقوق بشر در جهان بيندازيم

جنگ كثيف و كور اقتصادي با هفتاد ميليون نفر ·   
در ايران، تحت نام تحريم اقتصادي، و به بـهـانـه      

ميليون انسـان در     75، زندگي “  خطر ايران اتمي” 
تحريمهاي اقتصادي .  ايران را به بازي گرفته است

ايران، ميليونها خانواده كارگري و بخش مـحـروم   
جامعه را در قهقراي فقر و محروميت فـرو بـرده     

از نوع خطر صـدام  “  خطر ايران اتمي” بهانه .   است
و سالح هاي كشتار جمعي هرگز كشف نشده آن، 

خسارت هاي تحريم اقـتـصـادي غـرب را         .  است
طبقه كارگر ايران و بـخـش مـحـروم جـامـعـه                

 .ميپردازد
رياكاري دولتهاي مختلف آمريكا در هدف مقابلـه  
با استفاده از بمب اتم و برقراري امنيت در جهـان،  
را صدها و صدها ميليون قرباني بمبارانهاي اتـمـي     

آمريكا در ويتنام، و  جنايات جنگي اياالت متحـده   
در كره و عراق و كوبا و افغانسـتـان و لـيـبـي و            
سوريه، عيان تر از آن است كه بتـوانـد كسـي را        

 .    بفريبد
طبق گزارش امنستـي، آمـريـكـا در سـال            ·         

گذشته يكي از پنج كشوري بـود كـه بـاالتـريـن          
و .  مقامها در اجراي احكام مرگ و اعدام داشته اند

بعالوه اياالت متحده آمريكا تنها كشوري است در 

قاره آمريكا، كه مجازات هاي خشن و وحشـيـانـه    
 .اعمال ميكند

 .باز داشت گاه گوانتانامو ، هنوز زنده است·        
برنامه جاسوسي، شنود تلفن و جـمـع آوري     ·         

اطالعات اينترنتي از فعاليت خصوصي و سـيـاسـي    
هاي تلفني و  افراد و دولت هاي ديگر، شنود تماس

هـا تـن از          هاي اينترنتي ميليـون  آوري داده جمع
شهروندان آمريكا، پرونده مستقيم دوران رياست 

 .آقاي اوباما است
اخيرا امنستي به برنامه هـاي دولـت آقـاي        ·         

 targeted“ كشتارهاي هدفمند”اوباما تحت عنوان 
killing' program                 كه طـي آن  بـه ارتـش

آمريكا اجازه ميدهد كه در حمله به هرآنچـه كـه     
اين دولت آن را دشمن تعريف ميكند،  از انـواع      
سالحهاي كشنده از جـملـه هـواپـيـمـاهـاي بـي               

و .   سرنشين استفاده كند، اعتراض كـرده اسـت      
گزارشات تكاندهنده اي از قربانيان غيـرنـظـامـي     
حمالت هواپيماهاي بي سرنشين و ساير سالحهاي 
كشتار جمعي دولت آمريكا، در اقصي نقاط جهان، 

 .را منتشر كرده است
  

في الحال ميداني  �جنايات دولت آمريكا در جهان
از مقابله مخرب توسط ساير نيروهاي مخرب،  را   

در .  در كشورهاي مـخـتـلـف بـاز كـرده اسـت               
خاورميانه و آفريـقـا، انـواع جـريـانـات قـومـي،               
ناسيوناليستي، مذهبي و جنايتكار را بـه مـيـدان          

جنايات ناتو، پنتاگون واسرائيل است .  آورده است
كه امكان ميدهد جريانات اسالمي در عـراق پـا         

 !بگيرند
جنايات آمريكا و دولت اسرائيل است كه به انـواع  
دستجات جنايتكار در فلـسـطـيـن امـكـان رشـد            
ميدهد، در افغانستان طالبان قدرتمند ميـشـود، و     
جنبش ارتجاع اسالمي در خاورميانه زمينه فعاليت 

القاعده و سلـفـي و انـواع جـانـوران            .  پيدا ميكند
در ميدان تحركات ميليتاريستـي غـرب     ... اسالمي 

در خاورميانه، گاه بعنون عصاي دست دولـتـهـاي      
غربي و گاه بعنوان جانيان مستقل، در اين زميـنـه   

 .رشد كرده اند
توحش عنان گسيخته نيروهاي آمـريـكـائـي در         

مـردم     �عراق و افغانستان و نفرت عمومي از آنها
محروم و بيگناه، مستاصل و متوهم را در موقعيتي 

كه براي دفاع از خود، به هر جـانـور    �قرار ميدهد
 .قومي، اسالمي و ضد آمريكائي پناه ببرند

آقاي اوباما در راس چنين دولتي و چنين مـاشـيـن    
 .سركوبي است

ما حضور او  را در سوئد به صحنه محاكمه و پاسخ 
گويي او در مقابل فجايعي كه سياست هاي دولـت  
اوباما، در اقصي نقاط جهان آفريده است،  تبـديـل   

 .ميكنيم
ما در كنار ميليونها انسان كه قرباني جنايات ناتـو   

و دولت آمريكا هستند، عليه ميليتاريزم غرب مـي  
 .ايستيم

ما از همه كارگران سوئد، از همه آزاديـخـواهـان،     
از همه مخالفان ميليـتـاريـزم غـرب، مـخـالـفـان             

ميخواهيم كـه عـلـيـه       ...  دخالتهاي امپرياليستي، و
سياست هاي اوباما در سوئد همراه ما بـه مـيـدان      

 !بيايند
و به دنيا اعالم كنند، كه بشريت تـوحـش دولـت       

آمريكا و جنايات هر روزه آنرا تحمـل نـخـواهـد       
 .كرد
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اروپاي شرقي و غربي بوديم كه چـيـزي در بـاره        
آزادي به كسي وعده نميداد تا چه رسد به عدالـت  

امروز با شكست آن الگـوهـاي   .  اجتماعي و برابري
توسعه و فروريختن بلوك مربوطه، پوشش عـاريـه   

بازار و سرمايه داري .  اي هم بي مصرف شده است
لجام گسيخته ميتواند با چهره واقعي خود به ميدان 

ناسيوناليسم به بستر اصلي خـود بـرگشـتـه       .  بيايد
اگر كسي ايده اي در مورد افق اجتـمـاعـي و      . است

محدوده عمل دولت ملي دارد بايد به يكي از سنت 
. هاي اجتمـاعـي در ايـن عـرصـه بـه پـيـونـدد                   

ناسيوناليسم عرب هم بحثي در مورد اعمـال اراده    
همانطور كه گفتم اعمـال اراده    .  مردم عرب نيست

اما اگر كسي ايـن  .  مردم عبارت پر طمطراقي است
را ميگويد بايد روشن كند كه مردم چگونـه و در      

آيا .  چارچوب چه نظامي اراده شان را اعمال ميكنند
مثال در زمان جمال عبدالناصر مردم مصر مشـغـول   
اعمال اراده شان بودند؟ آيا ميتوان پذيـرفـت كـه      
چون فاشيسم آلمان در بخش وسـيـعـي از دوره          
حكومت خود مورد حمايت وسيع مردم آلمان بـود  

 تجسم ناسيوناليسم و اعمال اراده مردم است؟
اگر قرار است مردم با اراده شان آزادي و برابـري  
و عدالت اجتماعي را ببار بياورند، آنوقت بايد ايـن    
مردم را به جنبشي فرا خواند كه در اين باره اسـت  
و براي اين بوجود آمده اسـت؛ يـعـنـي جـنـبـش            

به هر صورت تبيين ناسيـونـالـيـسـم      .  سوسياليستي
چپ ديگر عتيقه شده و هيچ ربطي بـه واقـعـيـت         

 .ندارد

 كيفرخواست قربانيان دولت آقاي اوباما
 !آقاي اوباما در سوئد، بايد جوابگو باشد

 جنبش ضد جنگ
 بي بي سي و كمونيستها

 
اوت تظاهرات وسيعي عليه ميليتاريسم و جنگ طلبي غرب و عربـده   31و شنبه  28روز چهارشنبه 

“ ائتالف ضد جـنـگ    ” .  كشيهاي دولت بريتانيا و آمريكا و حمله نظامي به سوريه در لندن برگزار شد
اتحاديه هاي كارگري ،احزاب چپ انگليسي و غير انـگـلـيـسـي،      . فراخوان اين تظاهرات را داده بود

. فعالين ضد جنگ و هزارن نفر از مردم متمدن انگلستان در ايـن تـظـاهـرات شـركـت داشـتـنـد               
. تشكيالت خارج كشور حزب حكمتيست واحد لندن هم فعاالنه در اين تظاهراتها شـركـت داشـت     

اعتراضي كه پارلمان بريتانيا از هراس گسترش آن وادار به عقب نشيني شده و به حمله نظامـي بـه     
 .سوريه راي مخالف بدهد

حضور چند هزار نفر از مخالفان حمله نظامي به سوريه در لندن، شعارهاي آنها عليه ميـلـيـتـاريسـم      
دول غربي  و فضاي مملو از نفرت عمومي عليه جنگ طلبي دولتهاي آمريكا و انگلستـان در مـيـان        
مردم متمدن بريتانيا، بخش فارسي تلويزيون بي بي سي را نيز مجبور كرد آنرا پوشش دهد و براي 

در اين تظاهرات بـي  .  اولين بار اذعان كند كه چپها و كمونيستها در راس تحركات ضد جنگ هستند
دقيقه اي را با بختيار پيرخضري نماينده تشكيالت خارج حزب حكمتيست در    5بي سي مصاحبه اي 

 .محل انجام داد و چند ثانيه از آنرا پخش كرد
اما اين حقايق و پخش گوشه هاي از ماجرا توسط بخش فارسي بي بي سي مانع از آن نشد كـه ايـن     
رسانه دست راستي با تردستي بسيار زمخت و ناشيانه و مثل هميشه، با نشان دادن تصـويـر چـنـد           
دختر جوان كه پرچم سوريه را بر گونه هاي خود رسم ميكـردنـد و در ادامـه بـا تصـاويـري از                   
تظاهراتي در اردن كه گويا به طرفداري از اسد صورت گرفته است، كمونيستها و چپها و مخالـفـيـن    

بدون ترديد از   .  ضد جنگ و فعالين حزب حكمتيست را در كنار مدافعان دولت بشار اسد قرار دهد
رسانه اي كه كشتار وسيع مردم ليبي توسط چكمه پوشان ناتو را بـه  .  بي بي سي توقع بيشتري نيست

نام مبارزه با دولت قذافي توجيه ميكرد، رسانه اي كه دو سـال اسـت در مـقـابـل كـل جـنـايـات                    
كانگسترهاي مسلح و باندهاي جنايتكار جنگي در سوريه كه توسط دول غربي سازمان يافته اند، لب 
فرو بسته است، گروههاي كه در جنايت و توحش روي دولت فاشيست اسد را سفـيـد كـرده انـد،         
رسانه اي كه كشتار وسيع مردم عراق و ويراني و توحش افسار گسيخته دولتهاي مدافعش را زيـر      

مـعـرفـي    “  دفاع از دولت صـدام   ” سبيلي رد كرده و در مقابل اعتراض به جنايات جنگي در عراق را 
بي بي سي مدتها است بعنوان يك حـزب سـيـاسـي دسـت          .  ميكرد، توقع بيشتر از اين نبايد داشت

 .راستي نماينده راست ترين بخش بورژوازي بريتانيا عمل ميكند
حزب حكمتيست به روشني اعالم كرده است و اعالم ميكند كه همراه مردم متمدن دنـيـا، هـمـراه         
ميليونها انسان شرافتمند، همراه طبقه كارگر در كشورهاي مختلف، عليه دخالتگري ناتو، دولـتـهـاي    
امپرياليستي و از جمله و در راس همه دولت آمريكا در سوريه و در هر كشـور ديـگـري خـواهـد            

نبايد گذاشت مردم سوريه بيش از اين خانه و كاشانه و هستي و نيستي خود را فداي قلدري .  ايستاد
جنايتكار بودن دولت اسد، توجيهي براي جنايات به مـراتـب     .  نظامي آمريكا به نام دفاع از آنها كند

وسيع تر، همه جانبه تر و خطرناكتر از جانب دولتهاي غربي عليه طبقه كـارگـر و مـردم مـحـروم            
. بشريت متمدن هنوز جنايات وسيع دول غربي در عراق را فراموش نـكـرده اسـت       .  سوريه نيست

مردم عراق، طبقه كارگر اين كشور، كودكان عراق هنوز آثار يكي از جنايتكارانه ترين جـنـگـهـاي       
تاريخ بشر را از جناب دولت آمريكا و متحدين غربي آن بر شانه هاي ميدياي نوكر خود چـون بـي     

 .بي سي را يدك ميكشند
بشـريـت نـبـايـد        .  نبايد گذاشت فاجعه اي كه در عراق مهندسي شد، اين بار در سوريه تكرار شود

بـايـد   .  بگذارد كشتار وسيع مردم سوريه توسط دولتهاي امپرياليستي به نام آنها در تاريخ ثبت شـود 
 .جلو ماشين جنگي دولت آمريكا و بريتانيا را گرفت

  
 كميته انگليس -تشكيالت خارج كشور حزب حكمتيست

 2013اول سپتامبر 
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 hekmatistparty@gmail.com 

 كشتار اعضا سازمان مجاهدين خلق
  

طبق اخبار مننتشر شده، دهها تن از اعضا سازمان مجاهدين خلق، ساكن كمپ اشراف در عراق، بـار  
 .ديگر طي حمله اي وحشيانه به قتل رسيده اند

گفته ميشود كه اين جنايت توسط دولت مالكي و در تباني با جمهوري اسالمي ايران، صورت گرفـتـه   
 .اين كشتار توسط هر نيرويي صورت گرفته باشد، جنايتي آشكار است. است

اين جنايت بايد محكوم شود و مسببين آن، و توطئه ها و دسيسته هايي كه موجب ايـن كشـتـار از        
 .مخالفين جمهوري اسالمي ايران شده است، شناسايي و محاكمه شوند

اين چندمين حمله به قرارگاه اشرف و اعضا سازمان مجاهدين خلق در عراق، پس از سـرنـگـونـي         
سازمان مجاهدين خلق،  كه رهبري آن تا امروز رياكارانه از قتـل و كشـتـار اعضـا و             .  صدام است

هواداران اين سازمان براي پروژه هاي ارتجاعي عروج در محافل امپرياليستي سـرمـايـه سـيـاسـي           
 .ساخته است،  بايد بالفاصله اعضا و فعالين خود را از عراق و كمپ اشرف خارج كند

رهبري اين سازمان ملزم است كه بي درنگ  و بدون قيد و شرط، شرايط انتقال اعضا و هوادران اين 
كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملـل، بـايـد بـالفـاصـلـه            .  سازمان به مناطق امن، را فراهم كند

تعلل در خـارج كـردن اعضـا سـازمـان                .  تسهيالت انتقال آنها به كشوري هاي امن، را فراهم كند
 .مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت از عراق، بيش از اين قابل قبول نيست
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ت       و  14 ١٧٨ک

 جنگ يا تروريسم هوايى؟: افغانستان
 

منطقا جنگ .  در افغانستان جنگى در جريان نيست
آنچه فعال در جريان .  حداقل به دو طرف نياز دارد

در .  است، بمباران افغانستان توسط آمـريـكـاسـت    
اين تاكتيك نويافته تك ابر قدرت جهان و كالنتـر  
خود گمارده بين المللى، ترور و ارعـاب در يـك       

. مقياس ميليونى رسما جاى جنگ نشسـتـه اسـت     
پس از ويتنام، ديگر قرار شـده اسـت جـامـعـه            
آمريكا شاهد بازگشت كيسه هاى حـاوى جـنـازه      

و .  سربازان اعزامى به جبهه هاى دوردست نباشـد 
بهاى اين را اكنون بايد غـيـر نـظـامـيـان در آن             
كشورى بپردازند كه از بخت بد در تزهاى دكـتـر   
استرنج الو هاى شوراى امنـيـت مـلـى و وزارت           
خارجه آمريكا عجالتا پايگاه و مامن دشمن شريـر  

تـعـريـف    “ امپراطورى شـر   ” آمريكا و رهبر جديد 
تلفاتى كه ارتش آمريكا نمـيـدهـد را      .  شده است

صد باره از مردم غير نظامى بيخبرى ميگيرند كـه    
در يك كشور معموال فقير و حاشـيـه اى جـهـان         

يك روز قـرعـه     .  دارند بزور نانشان را در مياورند
بنام مردم عراق ميخورد، يـك روز يـوگسـالوى،        

در تـاريـكـى      .  يك روز ليبى و يك روز افغانستان
شب از ارتفاعات چند ده هزار مترى و از كشـتـى     
ها و زيردريايى ها در پس امواج اقيانوسهاى دور، 
دهها هزار تن بمب و موشك بر شهرهـاى مـردم     

با افتخار اعالم ميكنند كه كشور مقابل را .  ميريزند
، بـا ايـنـحـال       “ با بمب به عصر حجر برميگردانيم” 

آمريكايى فقـط بـه     “  تيزهوش” مصرند كه بمبهاى 
. هـدف ارعـاب اسـت       .  گناهكاران اصابت ميكنـد 

حاكم كردن تـرس، تـرس از       .  ارعاب كل جامعه
مرگ، از آوارگى، از انهدام هر نشانى از مدنيت، تا 

مقاومت غـيـر مـمـكـن        .  جايى كه جامعه فلج شود
ارتش زمينى آمريكا، اكنون فقط يك سـگ    .  شود

شكارى است كه بايد پس از ختم تيراندازى ها و   
فروكش كردن گرد و خاك ها و همهمه ها برود و 

 .  شكار بيجان را بياورد
اعالم جنگ هيچكس، حتى آمريكا و غـرب، بـه         

طالبان بايد برود و .  طالبان را نميتوان محكوم كرد
دشـمـنـى    .  نهايتا بايد با قهر و با عمل نظامى بـرود 

غرب با طالبان به دوستى تاكنونى شـان تـرجـيـح       
كســى جــلــوى بــرچــيــده شــدن بســاط           .  دارد

آدمكشهايى كه خود غرب سر كار آورده است را 
. اما ميان جنگ و ترور تـفـاوت هسـت       .  نميگيرد

اعمال آمريكا و انـگـلـسـتـان در افـغـانسـتـان                  
بمـبـاران شـهـرهـا و مـنـاطـق               . تروريستى است

. مسكونى افغانستان بايد محكوم و متوقف بشـود   
اساطير بى سر و ته پيرامون توان نظامى طالبان و   
تاريخ به زانو درآمدن ابرقدرتها در افغانستان بـه    

. تداوم اين شيوه تروريسـتـى خـدمـت مـيـكـنـد            
مجاهدين افغان در جنگ با شوروى نيروى جلوى 

طالبـان يـك بـانـد         .  صحنه آمريكا و غرب بودند
گانگسترى جنايت و توليد و توزيع مـواد مـخـدر      
است كه خود غرب به كمك پاكستان و عربستـان  

ميتوانند كليدش را خاموش كننـد و    .  ساخته است
اما تروريسم هوايى امـن  .  چند هفته اى برچنندش

تر است، چشمگير تر است، براى مردم ناخوشنود 
. جهان عبرت آموز تر است، ابرقدرتانه تر اسـت   

 . جلوى اين شيوه ضد انسانى بايد ايستاد
  

 از طالبان تا اسالم سياسى
  

عمليات آمريكا و انگلستان در افغانستـان، حـتـى      
اگر به سقوط طالبان و مرگ بن الدن منجر شـود،    
نه فقط تهديد تروريسم اسالمى عـلـيـه غـرب را         

كاهش نميدهد، بلكه بر ابعاد اين تروريسـم مـى     
اين را سران دول غربى ميدانند و رسما در .  افزايد

امـا  .  مورد آن به اهالى غرب هشـدار مـيـدهـنـد         
انتخاب افغانستان بعنوان اولين صحنه و مـيـدان       

سـپـتـامـبـر،         11آمريكا در برابر جنايت “  تالفى” 
 : براى آنها دو خاصيت اساسى دارد

 
اوال، حتى اگر بپذيرند كه تـروريسـم اسـالمـى و         
نفرت ضد غربى اى كه اين تروريسم از آن تغذيه 
ميكند، يك واقعيت سـيـاسـى اسـت و راه حـل              
سياسى دارد، صرف يك عكس العمل سياسى بـه    
يك حمله فيزيكى و نظامى عظيم در داخل خـاك    

ميلـيـتـاريسـم     .  آمريكا را كافى و مناسب نميدانند
يك ركن ايدئولوژى رسمى در آمريكا و سـنـگ       
بناى تعريف هويت آن بعنوان يـك ابـر قـدرت        

حمله به آمريكا از اين ديدگاه فقط ميتوانـد  .  است
. با حمله به كس ديگر و جاى ديگرى پاسخ بگيرد

سپتامبر، مستقل از ماهيت  11براى آمريكا تالفى 
و زمينه ها و خصلتهاى اسالم سياسى و تـروريسـم   

اين اقدام .  اسالمى، فقط ميتواند اقدامى نظامى باشد
خشـم و قـدرت       ” نظامى بايد بزرگ باشد، بـايـد     

امـا  .  ، خشونت آمريكا، را نمايندگى كـنـد  “ آمريكا
جنگ بـه    .  اقدام نظامى بزرگ نيازمند صحنه است

انتـخـاب افـغـانسـتـان         .  ميدان جنگ احتياج دارد
بخاطر حضور بن الدن نيست، بر عكس انـتـخـاب    

كـم  .  بن الدن بخاطر حضورش در افغانستان است
نيستند از امثال بـن الدن، از سـران تـروريسـم             
اسالمى كه علنى و مخفى در ايران، انـگـلـسـتـان،        
فرانسه، مصر، پاكستان، لبنان و فلسطين، چچنى و 

اين تصوير كه تـروريسـم     .  بوسنى زندگى ميكنند
اسالمى يك شبكه هرمى با سلسله مراتب تعريـف  
شده است كه بن الدن در راس آن قـرار دارد،          

بعيد است خامنه اى در اين سلسلـه  .  مسخره است
كـلـيـد،    .  مراتب تحت رياست بن الدن بوده باشـد 

سرزمينى كه ميتواند صحنه يـك    .  افغانستان است
افغانستان تنها ميـدان  .  عمليات بزرگ نظامى باشد

در ابعاد نظامى وسيـع  “  انتقام آمريكا” ممكن براى 
و مهيبى است كه هيات حاكمه اين كشـور وعـده     

بيرون افغانستان چنين هدف نظامى قابـل  .  ميدهد
و تازه ايـنـجـا    .  تعريف و قابل تعرضى وجود ندارد

هم سران غرب از نبود ساختمانـهـاى بـه انـدازه         
كافى مرتفع و پلهاى به اندازه كافى بـزرگ بـراى     

 .  نابود كردن شكوه ميكنند
 

ثانيا، همانطور كه در بخش قبل گفتم، آنـچـه در       
پس كشمكش با طالبان و بن الدن در افغانسـتـان   
قرار است تعيين تكليف شود، رابطه و تـنـاسـب        

. قواى آمريكا و غرب با اسـالم سـيـاسـى اسـت           
اسـم رمـز يـك        “  جنگ طوالنى عليه تـروريسـم  ” 

يـك جـنـگ      .  زورآزمايى با اسالم سياسـى اسـت    
قدرت كه از نظر آمريكا بـايـد بـراى تـعـريـف             
مشخصات پابرجاتر يك نظم نوين جهانى پس از   

اسـالم  .  سقوط شوروى دير يا زود انـجـام بشـود       
سياسى، يك محصول فرعى جنگ سرد، پـس از      
سقوط شوروى بعنوان يك كمپ بورژوايى مدعـى  

قدرت در كشورهاى خاورميانه و در محـيـطـهـاى     
در خود جوامع غربى قـد عـلـم كـرده           “  اسالمى” 

اين جريان در بـخـشـى از جـهـان و در                .  است
كشورهاى فوق العاده مـهـمـى نـظـيـر ايـران و              
پاكستان، يا رسما در قدرت است و يا اهرم هـاى    

يك گوشـه جـدال بـر سـر           .  سياسى زيادى دارد
در جمهورى هـاى  . آينده فلسطين و اسرائيل است

پيشين شوروى، در يك قـدمـى زرداخـانـه هـاى          
در خود غرب، به لطف پـول    .  اتمى، موش ميدواند

عربستان و سوبسيد دولتى و ايدئولوژى مـنـحـط      
نسبيت فرهنگى، جوانان در محيطهاى اسـالم زده    

از نظـر غـرب ايـن        .  را كرور كرور عضو ميگيرد
اسالم سياسى ديگر جـريـان دسـت نشـانـده و              
عروسكى اى نيست كه قرار بـود در مـحـاصـره           
شوروى نقش داشته باشد، جلوى قدرت چـپ در    
انقالب ضد سلطنتى ايران را بگيرد و براى عرفات 

اكنـون  .  و ناسيونالسيم عرب مزاحمت درست كند
از زير سـايـه   .  اين پديده داعيه هاى بيشترى دارد

سپتامبر، از نظر  11و در .  غرب بيرون آمده است
. آمريكا، اسالم سياسى يك گام زيادى بـرداشـت    

حمله تروريستى در اين ابعاد در قلـب آمـريـكـا،       
ايـن  .  كليد اين زورآزمايى اجتناب ناپـذيـر را زد      

رويدادها در اساس دقايق و مراحلى از يك جنـگ  
. قدرت ميان آمريكا و غرب با اسالم سياسى است

از نظر آمريكا اين نبـردى اسـت بـا دولـتـهـاى             
اسالمى، احزاب اسالمى و كـل جـنـبـش اسـالم              

طالبان، ضعيف ترين و ضربه پذيرترين و .  سياسى
پوك ترين نـمـاد قـدرت اسـالم سـيـاسـى در                  
خاورميانه و الجرم از نظر آمريكا مناسـب تـريـن      

. نقطه ورود به اين جنگ قدرت همه جانبـه اسـت    
پيروزى آمريكا در افغانستان از نظـر نـظـامـى و         
عملى، دست به بنيادهاى قدرت اسـالم سـيـاسـى       

كانونهاى اصلى قـدرت در    .  اين را ميدانند.  نميزند
درجه اول در ايران، عربستان، و در سـازمـانـهـاى     

امـا ايـن     .  اسالمى در مصر و لبنان و فلسطين است
. جنگ قدرت است، جنگ مرگ و زندگى نيـسـت  

افغانستان تنها ميدانى است كه بطور واقعى، الاقـل  
در چهارچوب كنونى جهان، يك تقابل نظامى ميان 

تنها مـيـدانـى    .  آمريكا و اسالم سياسى ممكن است
ميتواند بـا  “  جنگ طوالنى عليه تروريسم” است كه 

يك اقدام نظامى چشمگير و زودفرجام آغاز شـود  
 . بى آنكه همه چيز بيكباره بهم بريزد

  
 اين كشمكشى سياسى است

 
، يعنى جنـگ قـدرت     “ جنگ طوالنى با تروريسم” 

آمريكا با اسالم سياسى، پس از افغانستان ماهيـتـا   
كشمكشى سياسى خواهد بود، حاى اگر طـرفـيـن    
در مقاطعى دست به اقدامات نظامى مـوضـعـى و        

هدف اين .  عمليات تروريستى عليه يكديگر بزنند
. جنگ از جانب آمريكا حذف اسالم سياسى نيست

برخالف احسنت گويى هاى تبليغى دوم خـردادى  
ها اين جناب خاتمى و سياست مدبرانه اش نـبـود   

حمله به ايران .  “ ايران را از بمباران نجات داد” كه 
. و چنين بمبارانى اساسا در دستور غرب نـيـسـت     

اين تصور كه پس از افغانستان آمريكا يكى پـس    
از ديگرى با كشورهايى كه زمـانـى تـروريسـت         
خوانده است وارد جنگ مـيـشـود فـوق الـعـاده             

هدف غرب در اين زورآزمايـى نـه     .  سطحى است
نابودى اسالم سياسى و يا حتى لزوما سـرنـگـونـى     
دول اسالمى، بلكه قبوالندن هژمونى سياسـى اش    

از .  به جنبش اسالمى و تعيين مقررات بازى اسـت 
نظر آمريكا اين جنـبـش بـايـد حـدود خـود را               

بايد قلمرو عملياتى خودش را به منطـقـه   .  بشناسد
محدود كند، مكان خويش و جايگاه ويژه آمريكـا  

نه فقط دولتهاى اسالمى ميتوانند سر كار .  را بفهمد
باشند، بلكه حتى تـروريسـم هـم مـجـاز اسـت،             
مشروط بر اينكه قربانى اين تروريسم كمونيستهـا  
و چپها در ايران و افغانستان و پاكستان و تركـيـه   

اما حمله در خاك خود آمريكا ديگر غـلـط   .  باشند
آمريكا ميخواهد اين درس و ايـن        .  زيادى است

اين يك جنگ قدرت .  موازنه را به خاورميانه ببرد
است و نه يك كشمكش بر سر اسالم، ليبراليسـم،  
دموكراسى غربى، آزادى، مدنـيـت، امـنـيـت يـا           

اين نبردى اسـت مـيـان ابـر قـدرت            .  تروريسم
آمريكا با يك جنبش سياسى مـدعـى قـدرت در        
خاورميانه، با يك دامنه عمل جهانى، براى تعريـف  
يك موازنه سياسى و ترسيم قلمروهـاى نـفـوذ و        

غرب در پى ايجاد دمـوكـراسـى    .  هژمونى خويش
آمـريـكـا و      .  هاى غربى در خاورميـانـه نـيـسـت       

پاكستان و ايران و طيف وسيع مـرتـجـعـيـن در          
منطقه دارند از هم اكنون بـراى تـحـمـيـل يـك             
حكومت استبدادى و عقب مانده ديگر بـر مـردم     

ايـران و    .  افغانستان با هم بند و بست مـيـكـنـنـد     
عربستان و پاكستان و شيخ نشين هاى خليج، ايـن  
مرتجع ترين رژيمهاى جهان امـروز، مـتـحـديـن        

حـتـى   .  رسمى و عملى غرب در اين كشمكش انـد 
در صورت سقوط دولتهاى اسالمـى، آلـتـرنـاتـيـو         
حكومتى مورد نظر غرب در منطقه احزاب راسـت  

 .  ارتجاعى و نظامهاى پليسى و نظامى خواهد بود
 

 آمريكا تاريخ را نميسازد
 

. اما غرب آينده اين روند را تعـيـيـن نـمـيـكـنـد          
سياست كنونى و اقدامات آمريكا چهـارچـوبـهـاى     
سياسى موجود در خاورميانه را خواه ناخواه بـهـم     
ميريزد، اما مناسبات آلترناتيوى كه شكل خـواهـد   

در .  گرفت را نيروهاى ديگرى تعيين خواهند كرد
اين شك نيست كه رويـارويـى غـرب بـا اسـالم            
سياسى به تضعيف جنبش اسـالمـى و احـزاب و          

امـا ايـن     .  دولتهاى اين جنبش مـنـجـر مـيـشـود          
. كشمكش در يك صحنه خالى صورت نميـگـيـرد   

خاورميانه، همچنان كه خود غرب، صحنـه جـدال     
جنبشهاى اجتماعى اى است كه مـقـدم بـر ايـن           
كشمكش بورژوازى غرب با اسالم سياسى وجـود    
داشته اند و روند سياسى در جوامع مـخـتـلـف را         

جدال غرب با اسالم سـيـاسـى، بـا       .  شكل داده اند
همه اهميتى كه دارد، نيروى مـحـركـه و مـوتـور          
پيشبرنده تاريخ در اين جوامع نيست، بـرعـكـس،    
خود در متن اين تاريخ قرار ميگـيـرد و مـعـنـى          

جدال بر سر تعيين نظم نـويـن جـهـانـى          .  ميشود
طبـقـات اجـتـمـاعـى و           .  بازيگران مهم ترى دارد

جنبشهاى سياسى آنها چه در غـرب و چـه در             
خاورميانه، بر سر آينده سياسى و اقـتـصـادى و          

اين جنـبـشـهـا     .  فرهنگى جهان صفبندى كرده اند
هستـنـد كـه مسـتـقـل از خـواسـت سـران و                      
سياستمداران غربى و زعماى اسالم سياسى، جهت 

 . نهايى اين روندها را تعيين خواهند كرد
 

بطور مشخص، تا آنجا كه به خاورميـانـه مـربـوط       
ميشود، حتى اگر غرب خواهان عـقـب نشـيـنـى          
جزئى اسالم سياسـى و تـعـريـف مـبـانـى يـك                 
همزيستى جديـد بـا آن بـاشـد، جـنـبـشـهـاى                  
سوسياليستى و آزاديخواهانه و سكوالريسـتـى در     
منطقه در اين شرايط جديد مستقل از طـرحـهـاى      

براى مثال بنظر مـن  .  غرب به جلوى صحنه ميايند
اسالم سياسى در ايران سرنگون ميشود، نه از آن   
رو كه غرب در اين رويارويى اخير چنين تمايل يا 
جهتى دارد، بلكه از آنجا كه در متن و به مـوازات    
اين كشمكش جديد مردم ايران و در راس آنـهـا     
كمونيسم كارگرى حكومـت اسـالمـى را بـزيـر            

شكست جمهورى اسـالمـى بـزگـتـريـن         .  ميشكند
اگر حـل    .  ضربه بر پيكر اسالم سياسى خواهد بود

مساله فلسطين شرط از بين رفتـن زمـيـنـه هـاى          
سياسى و فكرى و فرهنگى رشد اسالم سياسى در   
خاورميانه و در سطح جـهـانـى اسـت، شـكـسـت            
جمهورى اسالمى شرط در هم كوبيده شـدن آن      
بعنوان يك جنبش مدعى قدرت در خـاورمـيـانـه       

بدون جمهورى اسالمى ايران، اسالم سياسى .  است
در مقياس خاورميانه به يك جريان اپوزيسيون بى 

 .      افق و بى آينده تبديل ميشود
 )ادامه دارد(
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 منصور حكمت



ت       و  ١٧٨ک

 مقدمه 
 

 :يك پيام ازكمون پاريس
بشـريـت يـك      !  كشور ما يك واژه، يك اشـتـبـاه     

كشور واژه اي است نـظـيـر    .  واقعيت، يك حقيقت
بت و خدايان كه توسط كشـيـش هـا و شـاهـان            
ساخته شد تا حيوانات با شعور را در محدوده هاي 

جايي كـه انـهـا را در          .  معيني محصور نگاه دارند
جهت منافع اربابان، تحت نظر آنان و بنام موقعيت 

 .كثيف انها در انقياد نگه ميدارند
اينكه ما بطور تصادفي در اينجا متولد شده ايم يـا    
در آنجا مليت مار ا تغيير مي دهد و از ما دوستـان  

بگذاريد به اين بازي احمقـانـه   .  و دشمنان ميسازد
و اين مضحكه راكه ما راهميشـه در    .  گردن ننهيم

بگذاريد كشور، بـه    .  بند نگه مي دارد بدور افكنيم
واژه اي تو خالي به يك تقسيم بنـدي بـي ارزش       

كشور ما جايي است كه در آن   .  اداري تبديل شود
 .زندگي آزاد باشد و  كارها روبراه

 
 !كارگران! مردم

 
بـا ايـن امـيـد كـه            .  آفتاب در حال طلوع اسـت   

 نابيناييها پايان بگيرد
 

 سرنگون باد مستبدين وجالدان
 !فرانسه مرده است، زنده باد بشريت

*** 

سال پيش كارگران كـمـونـيـسـت و           150حدود 
كمونارهاي انقالبي پاريس اين پيام را بـه مـردم         

 .جهان دادند
يك قرن و نيم بعد از آن هنوز به نام كشـور، بـه     
نام ملت و قوم و طايفه و عشيره، بشـريـت را بـه        

كشور مي سازند، مـلـت مـي      .  جان هم مي اندازند
سازند، قوم مي سازند و طايفه و قبيله مـذهـبـي و      
عشيره مي سازند و بر جنازه كشـتـگـانشـان مـي        

. رقصند و پيام پيروزي به جهـان مـي فـرسـتـنـد          
پيروزي ملت افغان، چـيـچـن، صـرب، كـروات،          
بوسني، عراق، كردستان، سودان شمالي و جنوبـي،  

 “!كنفرانس ملي كرد”و اكنون باز هم ... ليبي
كارگران و مردم زحمتكـش كـردسـتـان ايـران،          
عراق، تركيه و سوريه در كجاي اين قهرو آشـتـي   
ها و جنگ وصلح هاي ناسيوناليستها و قوم پرست 

 ها قرار دارند؟
اين كنفرانس ها، زمين بازي سياسي حكام بورژوا 
در كردستان عراق، احزاب بورژوا ناسيوناليست و 
قوم پرست و نمايندگان سرمـايـه داران ريـز و          
درشت كرد در كردستان ايران، تركيه و سـوريـه   

 .است
كارگران اين منطقه را نمي توان به نام اين و آن     
ملت و قوم تجزيه و متفرق كرد و يا آنـهـا را در       

 .، ادغام و بي هويت ساخت“كنفرانس ملي كرد”
طبقه كارگر در اين كشورها منافع مشترك غـيـر     
ملي، غيرقومي، غير مذهبي و غـيـر عشـيـره اي           

اتحاد طبقاتي كارگران .  منافع طبقاتي دارند.  دارند

هر كشور و همه كشورها راه نجـات و پـيـروزي        
پرولتاريا بر بورژوازي است، راه پـايـان يـافـتـن          
استثمار و بردگي مزدي و تبعيض قومي و جنـسـي   

راه پايان دادن به افسانه مليـت و    .  و مذهبي است
 قوميت است

از كنفرانس “  كمونيسم” و “  چپ”جرياني كه به نام 
ملي كرد استقبال مي كـنـد، در حـقـيـقـت پـادو              

. بورژوازي كرد و عليه كمونيسم و كـارگـر اسـت     
سازمان كردستان حزب كمونيست ايران، ” ببينيد، 
براي پذيرفته شدن در اين مضحكه ضـد  “  كومه له

 !كارگري و ضد انساني له له مي زند
 

 !كارگران
 

بگذاريد احزاب و نمايندگان بورژوازي و خـرده      
بورژوازي با هم الس بزنند، بنوشند و بخـورنـد و     

. بزنند و كنفرانس ملي برگزار كنـنـد  “  ملي” آروغ 
. طبقه كارگر متعلق به ايـن مضـحـكـه نـيـسـت             

هاي چهار پـارچـه مـلـي       “ كرد” كارگران جزئي از 
كارگران مليت و قـومـيـت و          .  كردستان نيستند

محل اتحاد طبقاتي و حضـور    .  مذهب نمي شناسند
بهمرساني كارگران و زحمتكشان و آزاديخواهـان  
اين كشورها از كارخانه هاي سيمـان و سـيـگـار         
سليمانيه تا ميدان سراي ازادي ايـن شـهـر و از          
معادن و كارخانه هاي تركيه تا ميـدان تـقـسـيـم        
استانبول و مراكز كارگري اربيل و ديـاربـكـر و          
سنندج و مهاباد تا ميدان آزادي تهران و مـراكـز     

... صنعتي نفت و پتروشيمي ها و ماشين سـازيـهـا     
 .است

كنفرانس ملي كرد سران بورژوازي و احـزاب و      
جريانات ناسيوناليست، قومي، مذهبي و غيره، تنها 

نمايشي مسخره در حاشيه اين مبـارزه طـبـقـاتـي        
نبرد طبقاتي اي كه كـل بـورژوازي كـرد،          .  است

ترك، فارس،عرب، شيعه و سني را نشانه گرفـتـه   
شعار طبقه كارگر صرفنظر از كشور و مليت .  است

 :و جنس و مذهب، شعار ماركس است
 

 !كارگران جهان متحد شويد
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 !يا نبرد طبقاتي“ كنفرانس ملي كرد”
 مظفر محمدي

سـربـاز    (Bradley Manning)برادلي مانينـگ    
سـال   35آمريكايي، افشاگر جنايت آمريكا، حكم 

وي به جرم خدمت بـه    .  زندان را از دادگاه گرفت
تالش براي قطـع جـنـگ      !  افشاي جنايت!  بشريت

آمريكا بر عليه مردم  در عراق و دنيا و همچنـيـن   
براي داشتن دنيايي بهتر از آنچه آمـريـكـا بـراي       

سـال زنـدان        35مردم تدارك ديده اسـت بـه         
اما برادلي مانينگ بـعـنـوان سـربـاز        .   محكوم شد

“ وطـنـش  ” كه بـه    “  وطن پرست” آمريكايي و يك 
و در واقع به بشريت و آزاديخـواهـي   !  خيانت كرد

بـرادلـي اسـنـاد       .  خدمت كرد  مورد حمايت است
جنايت آمريكا در عراق را توسط سـايـت ويـكـي       

 .ليكس افشا كرد
 

يك جنب و جوش محدود انساني و آزاديخواهانـه  
هـزار     100در گرماگرم دادگاهي كردن او تنها   

امضا براي معرفي وي بعنوان كسي كه شـايسـتـه      
اين حمايت تنهـا  .  دريافت جايزه نوبل را دارد بود

نشان كوچـكـي   . نوك كوه يخ طرفداري از وي بود
در جهان كه برادلي “  ضد آمريكايي” از موج عظيم 

مانينگ بعنوان جواني راديكال و ازديخواه آنرا بـا  
افشاي اسنادي دهشتناك در كشتار مردم بي دفاع 

 .برجسته كرد

ميدياي نوكر و بنگاه هاي ارائه دهنـده افـكـار و        
تصاويري آمريكايي و غربي، در هماهنگي كثيفـي  
تالش كردند تا بردالي مانينگ را يك جنـايـتـكـار     
معرفي كنند كه همزمان با دشمنان آمـريـكـا بـه       
منافع اين كشور و پرچـم و خـاك ايـن كشـور             

تالش كردند تا بـا مـعـذرت        .  خيانت كرده است
خواهي اش وفـاداري و سـرسـپـردگـي اش را                
برگردانند و بعد اعالم كنند كه اين كارها از سـر    

در .  جنون و ديوانگي و اختالالت مخـتـلـف اسـت      
آخرين تالش هاي رذيل و شرم آور بـراي ايـن         
ميديا، توسل به شمارش هرمونـهـاي زنـانـگـي و          

بـخـوان   ( مردانگي بردالي است تا به افكار عمومـي 
مردانه ، غيرت مردانه و شرف و مردانه در جهـان  

ثابت كنند كه برادلي نه تنها نرمال نبود )  و آمريكا
كه دست به اين افشا گري زد بلكـه اصـال كسـي        
است كه مرد نـيـسـت و قصـد عـوض كـردن                 

 !جنسيتش را هم دارد
 
اين سطح از برخورد ميديا و سازنـدگـان افـكـار        

مردم و شعور آنها، به زنان و كرامـت آنـهـا، بـه         
انسانيت و آزاديخواهي تنها شايسته صاحبان شان 
است، آنهايي كه با تحميل مصيبت ها و جنگ ها و 
حفظ سطح فقر و فالكت كنوني و جنايـت هـا در       
دنيا، چهره جنگ هاي جهاني گذشتـه را ايـنـبـار         

آيـا  .  بشكل منطقه اي و موضعي تحميل كرده انـد   
بشريت به اين حد از رذالت و پستي رسيده اسـت  
كه اين چنين خزعبالتي  را از بي بي سي و سي ان   

قبول و باوركنـنـد، يـا ايـنـكـه           ...  ان و الجزيره و 
فرهنگ جنگي و سركوب را در مقابل موج عظيـم  
نارضايتي و اعتراض به كاركرد و موقعيتـشـان را     
ميخواهند پاسخگو باشند؟  ظاهرا هر دو اينهـا در    

تشديد تبليغات بر عـلـيـه بـرادلـي        .  جريان است
مانينگ در دوره دادگاهي اش پاتكي بـه هـمـيـن       
جنب و جوشهاي نه چنـدان وسـيـع بـراي امضـا            

تقاضايي بود كه برادلي را به عـنـوان كسـي كـه           
شايسته داشتن جايزه نوبل است و يك قـهـرمـان    
براي بشريت و نه خيانت كار به آمريكا، مـعـرفـي    
كرد و چنانچه زودتر جلوي اين حركت گـرفـتـه      
نميشد بساط نوبل و تاج و تخت پادشاهي سوئد و   

 !نروژ هم دامنشان گرفته ميشد
 

متاسفانه سرمايه داري حاكم بر دنيا و همه دولـت  
هاي آن كـه افسـارش فـعـال  در در دسـت                      
آمريكاست، بهرشكلي كه حفظ سرمايه ، موقعيـت  
و گردش و سود آن حكم كند سرنوشت بشر در   

اما آرشـيـو تـاريـخ       .  اقصي نقاط دنيا را رقم ميزند
در حال حاضر تحريـم اقـتـصـادي و         .   زنده است

ميليوني ايـران از سـوي          75جنايتكارانه جامعه  
آمريكا، به معناي تحمـيـل بـزرگـتـريـن و درد             
آورترين جنگ و گرسنگي بر مردم محروم آن و   

نتايج هميـن  .  كودكان و نسل هاي آينده اش است
جنايت را قبال و تا هم اكنون هم بر مـردم عـراق     

عالوه بر همه مصيبتهاي آمريكا بر جهـان،  .  ديديم
مردم هيچگاه بزرگترين جنايت تاريخ بشر يعنـي  

هزار نفر از مردم هيروشيما را در يـك   80كشتار 
روز و با انداختن يك  بمب اتم  بـر سـر آنـهـا             

قبول هر نوع جايگـاهـي بـراي      .  فراموش نميكنند
آمريكا در هر قضاوت و رفتاري صرفا يك بندگي 
و بردگي است به فرهنگ و هم چنين موقـعـيـتـي     

برادلي مانينـگ  .  نظامي و اقتصادي كه در دنيا دارد
هر چند سالي كه در زندان باشد، معذرت خواهـي  
بكند يا نه، زن باشد يا مرد، يك قـهـرمـان بـراي       

برادلي مانـيـنـگ    .  بشريت آزاديخواه در دنيا است
اين سرباز آمريكايي كه در گـرمـاگـرم جـنـگ            

را فروخت تا مردم آمـريـكـا و      “  وطنش” آمريكا  
كل بشريت را باز هم به اين موقعيت و ظـرفـيـت    

او يـك    !  آمريكا آگاه كند، شايسته حمايت اسـت 
 !زنده باد برادلي مانينگ ! جهان وطن است
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ت       و  ١٧٨ک

كنگره ملي كرد و توقعات كومه له از اين كنگره،  
انتقاداتي را در ميان طيفي از مخالفيـن سـيـاسـت       
كومه له دامن زده است و همزمان مباحثاتي را در   
ميان فعالين كومه له و مدافعان كنگره ملـي كـرد     

اين ماجرا سواالتي را كه ظاهرا از .  برانگيخته است
جانب كمونيستها جواب گرفته بودنـد را دوبـاره       

من در نـوشـتـه قـبـلـي خـود                .  زنده كرده است
حقايق و توهمات؛ كومه لـه و    “  كنگره ملي كرد” (  

به اهداف اين كنگره، شرايـطـي كـه      )  سياست آن
چنين كنگره اي را ممكن كرده است، نـيـروهـاي      
دخيل در آن و همزمان به سـيـاسـت كـومـه لـه           

اين جا اساسا به توجيهات كومه لـه در      .  پرداختم
دفاع از اين كنگره و اميدهاي اين جريان به آن و 
به سواالتي كه در خصوص هـدف كـومـه لـه از             

 .شركت در اين كنگره وجود دارد ميپردازم
 

 سواالت
بعد از نوشته قبلـي مـن دوسـتـان عـزيـزي بـا                
ياداشتهايي كه ارسال كردند، نكاتـي را مـتـذكـر         
شدند و از جمله اينكه آيا كمونيستهـا نـبـايـد در         
مجامعي كه اساسا در دست جريانـات بـورژوايـي      
است شركت كنند؟ آيا پرهيز از شركت در ايـن    
تجمعات به معني بي تفاوتي و عدم دخـالـتـگـرى       
كمونيستي و سپردن حل مسئله كرد بـه احـزاب       
ناسيوناليستي كرد نيست؟ آيا كمونيستها نبايد از   
تريبون ،كنگره ملي كرد، براي پيشبرد سـيـاسـت    
خود در خصوص اين مسئله در منطقـه اسـتـفـاده       
كنند؟ اين سواالت از نظر مـن سـواالت واقـعـي         
هستند كه در مباحثات فعالين كومه لـه و الـبـتـه         
براي توجيه سياست راست سازمان خـود اشـاره       

قبل از پرداختن به ايـن مسـائـل در          .  شده است
مورد دفاعيات فعالين كومه له دو نكته را متـذكـر   

 :ميشوم
 

اول اينكه تعدادي از فعالين كومه له در جواب بـه  
و پر از اتهـام  “  غير سياسي” منتقدين خود، از زبان 

و سبك استفاده كرده اند كه من از آن خـواهـم       
گذشت، تا كه اصل مطلب زير سنت اتهام زني بـه    

 .جاي استدالل و بحث سياسي، گم نشود
دوم، يكي از قلم زنان كومه له جـمـال بـزرگـپـور        

چرا شركت كومله در كنگـر،  ( است كه طي مطلبي 
ملي قابل پشتيبانيست؟ نقدي بر مواضع و عملكرد 

به جاي جواب به منتقدين )  اخير حزب حكمتيست
سياست كومه له، دست به يك مشت اتهام و البتـه  

جـمـال   .  با همان زبـان مـورد اشـاره زده اسـت            
بزرگپور روابط و ديپلماسي ميان جريـان خـود و       

و البد آنـهـا   ( جمعي كه از حزب حكمتيست رفتند 
هم براي ،اجتماعي شدن، پـا در راه كـومـه لـه             

را، بهانه اي براي نفرت پـراكـنـي از      )  گذاشته اند
كمونيسم كارگري، حزب ما و شـخـص مـنـصـور        

دوستي و آشتي و دشـمـنـي        .  حكمت كرده است
كومه له و دوستاني كه از حزب ما رفتند و هنوز با 
نام حزبي فعاليت دارند كه نه تـاريـخ آن مـايـه           
افتخارشان است و نه سياستهاي آن مـورد قـبـول      
شان است، و هيئت فرستادن آنها به اردوگاههـاي  
كومه له و به بارگاههاي ديگران در كـردسـتـان        
عراق، و اميدوار بودن بـه ايـن نـوع سـيـاسـت               
ديپلماسي و نشست و بر خواست با امثال كومه له، 

راهي اسـت آگـاهـانـه         .  به خود آنها مربوط است
انتخاب كرده اند و رفته اند و دارند هزيـنـه آنـرا      
هم با تحمل حقارت خود از جانب كومه له و امثال 

لذا نزديكي سياسي اين .  جمال بزرگپور ميپردازند
دوستان به كومه له و عشـق و نـفـرت آنـهـا از              
همديگر كه جمال بزرگپور به آن پرداخته اسـت،    

لذا و به هـمـيـن دلـيـل از          .  مورد بحث من نيست

جـمـال   “  سـيـاسـي   ” جواب به مباحثات نـامـربـوط      
بزرگپور و ادعاهاي او در مورد حكمتـيـسـتـهـا و        
منصور حكمت، بدليل بي ربطي به مسـئلـه مـورد        
مجادله خواهم گذشت و زبان چركـيـن و پـر از          
كينه و كنايه او را هم ميگذارم كه مـردم شـعـور        

و اما تا جايي كه اصل بحث و سياست كومه .  دارند
له بر گردد، به توجيهات جمال بزرگپور نـيـز در       

 .دل مباحثم جواب ميدهم
 

 آيا نبايد در چنين تجمعاتي شركت كرد؟
 

اين سوالي است واقعي و تاريخا كمونيستها به آن   
ظاهرا جواب به اين ماجرا در خود .  جواب داده اند

كومه له و حزب كمونيستي كه ما در آن بـوديـم،     
متاسفانه گذشت زمان .  روشن و پيش پا افتاده بود

و چرخيدن كومه له به راست و افتخار فعالين آن   
به نشست و بر خواست و دوستي و همـكـاري بـا      

به جايي رسيـده اسـت     ...  امثال بارزاني، طالباني و 
كه اصول و پرنسيبهاي اوليه ما در آن سازمان بـه    

... و“  اجتـمـاعـي   ” و به بهانه كار  “  كرد” نام منفعت 
همين حقيقت بـاعـث شـده        .  فراموش شده است

است كه فعالين اين سازمان در جنگ با گـذشـتـه    
كمونيستي كومه له، فـورا شـمـشـيـر زنـگ زده             
ناسيوناليستي خود را عليه ما حكمتيستها و شخص 

من در نوشته قبـلـي خـود     .  منصور حكمت بكشند
حقايق و توهمات؛ كومه لـه و      “  كنگره ملي كرد” ( 

با علم به اين حقايق و بـراي مـانـع        )  سياست آن
هـمـيـنـجـا      ” :  شدن از اين توجيهات چنين نوشتـم 

يادآوري كنم كه بحث من و نقدم از كومـه لـه و       
دبير اول آن نفس شركت در اين نشست نيسـت،  
نقد من به موضع كومه له در مورد اين مـاجـرا و       
دفاع روشن آنها از ناسيوناليسم و كل اين پـروژه    

 “.است
شركت كمونيستها در مجامع بورژوايي از كنـگـره   
ملي تا هر پارلمان و تجمعي و اسـتـفـاده از هـر           

بلكه خيلي وقـتـهـا      “  نه تنها جرم نيست”  تريبوني 
اما پرنسيب كمونيستهـا  . الزم و ضروري هم هست

هميشه اين بوده است كه چنين شركتي بـايـد در     
خدمت اتحاد صفوف كارگران و زدن تـوهـم در       
ميان صفوف طبقه كارگر به نسب سياستهاي ضـد    

لذا نفس شركـت  .  كارگري مجامع بورژوايي باشد
كومه له و هر جريان مدعي كمونيسـم در هـيـچ        
تجمع بورژاويي ايرادي نـدارد بـه شـرطـي كـه              
استفاده از اين تريبونها در خدمت خـود آگـاهـي      
طبقه كارگر و باال بردن حس هـمـسـرنـوشـتـي و         
اتحاد آن و زدودن توهمات اين طبقه نسـبـت بـه      

. همين تجمعات واهداف و سياستهاي آن بـاشـد      
چيزي كه كومه له درست بـر خـالف آن عـمـل           

 .ميكند
كمونيستها اگر در مجامع بورژوا ناسيونالـيـسـتـي،     
ملي و قومي چون كنگره ملي كرد شركت كـنـنـد    
سرزنش نخواهند شد، به شرطي كه به جامعه و به 
طبقه كارگر اعالم كنند كه اين مجامع براي دفـاع    
از منافع طبقه كارگر نيست، اعالم كنند كـه مـلـي      
گرايي جهالت است و عليه ايـن جـهـالـت صـف          

مـانـع   .  كارگر را از سموم ملي گرايي واكسنه كنند
شوند كه بورژوازي صفوف طبقه كارگر را به نـام    

ترك، فـارس و عـرب، ايـرانـي،             “  كرد” منفعت 
، شقه شقه كند ... عراقي، مسلمان و شيعه و سني و 

و به اتحاد و همسرنوشتي اين طبقـه در مـقـابـل         
كاري كه كومه لـه بـه نـام          . بورژوازي لطمه بزند

اتحاد ،كردها، و به بهانه مبارزه با دولتـهـا پـيـش       
نقد من از كومه له نه نفس شـركـت     .  گرفته است

در اين تجمعات، بلكه ايجاد تـوهـم بـه نسـبـت            
جهالت ملي و دفاع از ملي گرايي و هويت ملي در   

 .مقابل هويت طبقاتي كارگران است
دوستاني خطاب به ما ياآوري كرده اند، كه كـومـه   

هم در هيئت نمايندگـي خـلـق       1358له در سال 
كرد شركت كرد و با هيأتهاي ارسالي جـمـهـوري    

اين واقعي است و البته تنـهـا   !  اسالمي مذاكره كرد
بخش ديگر واقعـيـت   .  يك بخش از واقعيت است

اين است كه همـان   �كه اين دوستان قلم ميگيرند
زمان كومه له به جامعه اعالم كرد كـه بـحـثـهـاي        
حول حل مسئله كرد و خودمختاري در توافـق بـا     
دولت مركزي و حسن نيت جـمـهـوري اسـالمـي        

آنزمان حزب دمكرات همراه با پـيـام   . توهم است
لبيك خود به خميني و تالش براي هـمـراهـي بـا         
جمهوري اسالمي، تـبـلـيـغـات وسـيـعـي عـلـيـه                
كمونيستها و كومه له راه انداخت، مبني بر ايـنـكـه    

اعالم ميكرد اين كـومـه   .  كومه له جنگ طلب است
له است كه با جنگ طلبي خود مانع حـل مسـئلـه        

و كومه له را به عنوان عـامـل و بـانـي         .  كرد است
حمله جمهوري اسالمي به مردم كردستان معرفـي  

همان زمان كومه له اعالم كرد كه ايـنـهـا      .  ميكرد
پوچ است، كه توهم به جمهوري اسالمي كشـنـده     
است و براي شكستن عملي اين توهم در مـيـان       
توده هاي زحمتكش مردم كردستان، در هـيـئـت      

كومـه لـه در هـيـئـت            .  نمايندگي شركت ميكند
نمايندگي شركت كرد تا در عمل به جـامـعـه، بـه       
مردم زحمتكش و به كارگران كردستان ضـديـت   
ناسيوناليسم كرد را با منافع آنهـا نشـان دهـد و          
توهمات آنها نسبت به جمهوري اسالمي و حـزب    

نه اينكه خـود بـه آن دامـن          .  دمكرات را بشكند
بزند،  اميد داشته باشد و مـردم كـردسـتـان را             
اميدوار كند،  كاري كه امروز درست برخالف آن   

كومه لـه سـال       .  زمان در كنگره ملي دنبال ميكند
با همه پوپوليسمي كه بر آن حـاكـم بـود،       1358

تالش كرد از آن تريبون عليه جمهوري اسالمي و   
عليه ناسيوناليسم كرد و مشخصا حزب دمكرات و 
عليه توهمات رايج در ميان مردم استفاده كـنـد و     
در عمل به كارگران كردستان و مردم زحمتكـش  
. نشان دهد كه سياست كومه له درست بوده است

تالش كرد عمال نشان دهد كه جمهوري اسـالمـي     
سر آشتي ندارد و تنها وقت ميخرد تا در فرصـتـي   
مناسب به مردم كردستان حمله كنـد و در ايـن         
منطقه مستقر و اپوزيسيون خود را شكست دهـد،  

كومه له امروز بر خـالف  .  كاري كه عمال پيش برد
اين تجربه، در برخورد به كنگره ملي كرد، دقيـقـا   
آن سياستي را نمايندگي ميكند كه حزب دمكرات 
در دوره هيئت نمايندگي خلق كرد در برخورد بـه  

كومه له .  خميني و جمهوري اسالمي نمايندگي كرد
امروز به جاي افشاي ماهيت كنگره ملـي و نـقـد        
توهمات رايج ناسيوناليستي در مـيـان كـارگـران       
كردستان و تبليغ همسرنوشتي كل طبقه كـارگـر،     

ميدهد، خود شـريـك     “  پيام لبيك” به كنگره ملي 
راه انداختن و پيشبرد آن است و كارگر كرد زبان 
را تشويق ميكند كه نه تنها به چنيـن پـديـده اي        

نماينـده، خـود     ” اميد ببندد كه آن را از آن خود و 
و در مقابل به هر كمونيستي كه عليه اهداف . بداند

اين كنگره، سياستهاي آن و سمومي كـه بـه نـام        
منفعت كل مردم كرد زبان پخش مـيـكـنـنـد، از          
منعت كل طبقه كارگر دفاع ميكنـنـد، شـمـشـيـر         

 .ميكشد
كومه له بر خالف همه تجارب تاريخي از جـملـه       
بحث شركت بلشويكها در دوماي دولتي در زمـان  
لنين و براي افشاي دوما و دولت بـورژوايـي، بـر        
خالف تجربه مذاكره با جمهوري اسالمي با هـدف  
افشاي آن و حزب دمكرات، به دفـاع از نـفـس          

و ماهـيـت بـورژوايـي و ضـد            “  كنگره ملي كرد” 
) بخوان خود دوما و دولت بورژوايـي ( كارگري آن 
 .پرداخته است

ابراهيم عليزاده دبير اول كومه له در جـواب بـه       
سوال گوينده تلوزيزيون كومه له در مورد اهداف 

 :اين كنگره، ميگويد
از نظر ما اگر اين كنگره موفـق شـود پـيـامـي          ”   

محكم براي دولتهايي كه مـردم كـرد در آنـهـا             

زندگي ميكنند و مـردم كـرد را تـحـت فشـار                
ميگذارند و مردم كرد را از حقوق ابتـدايـي خـود      

ميتواند كنگره اي موفـق   �محروم ميكنند بفرستد
 .“باشد

ميتواند در اين كنگره اين پيام بيرون برود كه .... ” 
دولتهاي دشـمـنـان       �دولتهاي اشغالگر كردستان

مردم كرد، نميتوانند بيش از اين بر سـر تـفـرقـه       
انداختن و دو دستگي ايـجـاد كـردن در مـيـان              

 .“نيروهاي سياسي حساب باز كنند
اينها در چنين زماني و در كنگره اي اينچنيـن  ....  ” 

و از چنين تريبوني از طرف مردم كـرد، چـنـيـن         
پيامي به مردم ترك، مردم فارس، مردم عـرب و    
همه مليتهاي ديگر و آئين ها ارسال شود كـه مـا       
همه انسان هستيم و ميتوانيم مثل انسـان بـا هـم        
زندگي كنيم، همسرنوشت هستيم و بـايـد بـراي        
اهداف مشتركمان همكاري و هماهنـگـي داشـتـه       
باشيم، پيامي انترناسيوناليستي، پيامي انسـانـي از       
اين كنگره، پيام آشتي و همزيستي به اين مـعـنـا      
باشد، اين خيلي جاي خود دارد و اين كنگره حتما 

 “.بايد اين كار را بكند
 

لطفا آقاي جمال بزرگپور به جاي پرخاش عـلـيـه      
منصور حكمت، توضيح دهند كه كـدام سـيـاسـت       
متفاوت را در برگرفته اند؟ كدام منافع كـارگـري   
را نمايندگي كرده اند؟ كجاي سخنان دبـيـر اول       
كومه له و ساير نمايندگان شما، كجـاي اطـالعـيـه       
رسمي كومه له در مقابل صف همه با هم و هـمـه       
كرد هستيم، از منفعت مستقل كارگر علـيـه ايـن      
تبليغات ناسيوناليستي كلمه اي گفته است؟ حزب 
دمكرات در سه دهه گذشته و زير نام مسئله ملـي  
هميشه مبلغ آشتي ميان كـارگـر كـرد زبـان بـا            

بـوده  “  مـلـت كـرد     ” كارفرماي خود به نام منفعت 
است و از همين سر عليه كمونيستها و كـومـه لـه      

و اكنون اين نه حـزب  .  ساليان سال شمشير كشيد
دمكرات كه كومه له شـمـا اسـت پـيـام آشـتـي              
كارگران كرد زبان با بورژواي كـرد را بـه نـام            

در بوق ميزند و عمال تسليم طـلـبـي      “  مردم كرد” 
طبقه كارگر و تمكين به بورژوازي كرد را تبـلـيـغ    

 .ميكند
 

جمال بزرگپور در نوشته خود كـه اشـاره رفـت          
 :مينويسد

 
اما كومله، با شركت خود، كمونيسم دخالتـگـر و     ” 

سياست ديگر .  كومله، كمونيست را معرفي ميكند 
و روش و رفتار ديگري از برخورد به جنبش رفـع  
ستم ملي، درمقابل سياست تسليم طلبي جريانـات  

 ،.ناسيوناليستي عرضه ميكند
كومله، با شركت خود در كنگره  بـار ديـگـر      ....  ” 

خواستها و مطالبات اجتماعي اكثـريـت سـاكـنـان        
كردستان ، مطالبات كارگري، مطالبات زنـان در      

را كه مـيـتـوانسـت در زيـر آوار              ...  كردستان و
سنگين افكار ناسيوناليستي خفه گردد،  حداقل بار 

 “.ديگر به ميان كشيد و عرضه كرد
 
دوستان عزيز شما نه تنها عـلـيـه اهـداف ضـد             

كارگري اين كنگره و نه تـنـهـا عـلـيـه سـمـوم               
ناسيوناليستي و هويت تراشي كاذب مـلـي بـراي        
كارگر كرد زبان و ضديت اين هويت تـراشـي بـا      
منافع طبقه كارگر و اتحاد و هـمـسـرنـوشـي آن          
چيزي نگفته ايد، بعالوه خودتان همان هويت ملي 

رفتن به كنـگـره مـلـي       .  و اتحاد ملي را باد ميزنيد
كرد اگر قرار باشد لباس كردايتي پوشيد، هويـتـا   

را “  كـردهـا  ” خود را كرد معرفـي كـرد، اتـحـاد           
تقديس كرد،تجمع جـريـانـات ضـد كـارگـر و               
ارتجاعي را نماينده آنها معرفي كرد و مردم ديگر 
را فارس، و ترك و  عرب و ناميد، ديگر فرق شما 

ماركس در مقابـل  .  با بقيه در اين خصوص چيست
مـرگ بـر     ” هويتهاي ملي و ناسيوناليستي گـفـت     

شما هم پرچم اتـحـاد     .  “ فرانسه، زنده باد بشريت
كردها را بلند كرده ايد و خود را كـرد مـعـرفـي         

 “كنگره ملى كرد”
 و توجيهات ناسيوناليستي كومه له
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ت       و  ١٧٨ک
ميكنيد و هويت ديگران را هم بر اين مبناي عرب 

و در اهميـت اتـحـاد      .  كرده ايد... و ترك و بلوچ و
كردها عليه هـويـت انسـانـي انسـانـهـا، عـلـيـه                   
همسرنوشتي كارگران و هويت طبقاتي و مـنـافـع      
مستقل و متفاوت اين طبقه در مقابل كل اقشـار و      

و آقاي بزرگپور اينها را .  طبقات ديگر، ايستاده ايد
نه تنها نشانه افتخارات جريانش ميداند و عـلـيـه        
كمونيستها در عراق و ايران شمشير ميكشد، بلكـه  
بر اين سياست تماما پورژوايي لباس ، كمونـيـسـم    

 .دخاتگر، ميپوشد
 

 رفع ستم ستم ملي يا سپري دفاعي
 

يكي از توجيهات كومه له در دفاع از كنگره مـلـي     
وجود ستم ملي در سوريه، عراق،  ايران و تركـيـه   

كومه له وجود چنين .  براي مردم كرد زبان ميباشد
ستمي و حضور و فعاليت خود در كردستان ايـران  
را سپري در دفاع از كنگره ملي و در جـواب بـه         

توجيه ستم ملـي بـراي     .  منتقدين خود كرده است
دفاع از كنگره ملي به همان ميزان واقعي است كه 
توجيه دفاع از اين تجمع و به نام ضرورت استفاده 

براي پيشبر سياستهاي خـود كـه     “  تريبون” از اين 
 .عمال همان سياستهاي ناسيوناليستي است

وجود ستم ملي و به همين اعتبار مسئله كـرد بـه       
 �عنوان يكي از مسائل حل نشده در اين مـنـطـقـه    

تا جـايـي كـه بـه         .  يك واقعيت انكار ناپذير است
كمونيستها بر گردد راه حـل ايـن مسـئلـه حـق              
شهروندي برابر و يا تشكيل دولت مستـقـل كـرد      

حـق تـعـيـن       ” بوده است، كه در دوره اي به نـام      
. از جانب خود ما از آن دفاع شده است“  سرنوشت

اكنون نيز خود ابراهيم عليزاده مضمونا به همـيـن   
عنوان در البالي صحبتهـاي خـود بـه آن اشـاره             

كمونيستها حتي زماني كه براي حل مسئلـه  .  ميكند
ملي راي به جدايي و تشـكـيـل دولـت مسـتـقـل              
ميدهند، از آن به عنوان يك راه حل دردناك براي 
از بين بردن يك غده سرطاني كه عامل انشقاق در 

مسـئلـه ايـن      .  ميان طبقه كارگر است، اسم ميبرند
است با حل اين مشكل و بـا جـراحـي ايـن غـده            
سرطاني از جمله با تشكيل دولت مستقل، طـبـقـه      
كارگر متوجه شود كه بـا بـقـيـه كـارگـران هـم              
سرنوشت است و بورژوازي و از جمله بـورژوازي    

 .كرد، دشمن طبقاتي اين طبقه است
 

تا جايي كه به كردستان ايران برگردد، بخشـي از    
بورژوازي كرد بدليل اينـتـگـره شـدن خـود در            
كاركرد سرمايه در ايران، منافع خود را در اتـحـاد   
با بورژوازي ايران و در چـهـارچـوب حـاكـمـيـت          

 .يكپارچه بورژوازي در ايران ميبيند
 

همزمان كل احزاب بورژوايي كرد در اپوزيسيـون  
و از جمله تمام شركت كنندگان در كنگـره مـلـي      
كرد كومه له، وجود ستم ملي و نفاقي كـه از ايـن       
طريق ميان مردم اين كشورها و طبقه كارگر ايجاد 
شده است، اهرمي است بـراي فشـار آوردن بـه          
دولت مركزي جهت سهم خواهي و شراكت آنـهـا   

در حقيقت هيچكدام از احزاب اصلـي  .  در حاكميت
شركت كننده در كنگره ملي خواهان حل مسـئلـه     

آنها خواهان حفظ اين نفاق و .  كرد نبوده و نيستند
اين معضل و ماندگاري آن و نهادينـه كـردن آن       
براي بسيج مردم كرد زبان به اين بهانـه و حـول       
سياستهاي خود براي فشار به دولـت مـركـزي و        
تامين شراكت و سهم خواهي خود در حـاكـمـيـت     

در اين زمينه ما شاهد صدها مورد تـالش    .  هستند
براي آشتي اين احزاب با همان دولتهاي جنايتكـار  
منطقه بوده و هستيم، به اين ميد كـه آنـهـا نـيـز          
سهمي از استثمار بورژوازي حاكم از دسترنج طبقه 

نفس بي حـقـوقـي، نـفـس        .  كارگر را داشته باشند
استثمار و استبداد، هيچ زماني مورد اعتراض آنـهـا   

لذا توجيه وجود سـتـم مـلـي بـراي            .  نبوده است
همكاري و نزديكي با اين احزاب، و دفاع از كنگره 
ملي به عنوان ظرف حل اين مسئله در منطقه خيلي 

روشن بهانه كومه له براي خاك پاشيدن به چشـم    
طبقه كارگر در منطقه و توجيه سـيـاسـت بـورژوا       

 .ناسيوناليستي خود است
عالوه بر اين اكنون در كردستان عراق بيش از دو 
دهه است كه اتحاديه ميهني و بارزاني در حاكميت 

جالل طالباني رئيس جمهوري كل عراق و   .  هستند
خانواده بارزاني هم كـدخـداي كـل كـردسـتـان             

در كردستان عراق و با حـاكـمـيـت ايـن          .  هستند
آقايان به عنوان نمايندگان بورژوازي كرد، ديـگـر   
وجود ستم ملي پوچ است و دوستـي و نـزديـكـي         
كومه له با حاكمين و ستمگران اين منطقه، آنهم به 
نام وجود ستمگري ملي و بعنـوان اتـحـاد عـلـيـه           
دولتهاي مرتجع منطقه، كه يكي از آنهـا در راس      

 .كنگره ملي كرد است، تهوع آور است
مـردم  ” لطفا بگوئيد در كردستان عراق كدام هـا،      

كرد را تحت فشار ميگذارند و مـردم كـرد را از         
؟ فرض كنـيـم   “ حقوق ابتدايي خود محروم ميكنند

واقعا اين كنگره امرش پيام محكم به دولـتـهـايـي     
را تـحـت فشـار      “  مردم كرد” باشد كه به قول شما 

مردم ” مگر نه اين است كه بخش اعظم .  ميگذارند

سـال اسـت        20در كردستان عـراق      “  كرد زبان
توسط راس كنگره ملي شما تحت فشار گـذاشـتـه    
ميشوند و از حقوق ابتدايي مـحـروم مـيـشـونـد؟           

“ كمو نيست و انترناسيواليست” كنگره ملي و جناح 
آن به اين دولت محترم چه ميگويـد؟ واقـعـا در        
دنياي واقعي فرق ميان مسعود بارزاني و طالباني با 
مالكي چيست؟ جز اينكه از نـظـر شـمـا مـالـكـي            

هسـتـنـد؟    “  كرد” است و بارزاني و طالباني “  عرب”
را كه امروز كومه له بر دوش گرفتـه  “  كرد” پرچم 

كـه بـر پـيـشـانـي           “  مـلـي  ” است، و اتيكت و مهر 
كارگران كرد زبان و مردم اين منطقه زده اسـت،    
چيزي جز اعتبار خريدن براي صاحبان سرمايـه و    
عاملين محروميت و بي حقوقـي كـارگـران كـرد         
زبان، كساني امثال بارزاني و طالـبـانـي و هـزاران         

چـهـار بـخـش       “  سرمايه دار  در،  به قول كومه لـه 
 . كردستان، نيست

 
دوستان عزيز،  اگر شما واقعا عليه بـي حـقـوقـي         
هستيد، و از موضع كمونيستها و مدافع طبقه كارگر 
از تريبون كنگره ملي كرد استفاده ميكـنـيـد، آيـا       
كلمه اي عليه بي حقوقي و استثمار چند مـيـلـيـون       
كارگر كرد زبان در زير دست متحدانتان در ايـن    
كنگره حرف داريد؟ تكليف دهها هـزار كـارگـر        
مهاجر كه از كردستان ايـران، از فـيـلـيـپـيـن و              

به كردستان عراق آمده انـد و در        ...  بنگالدش و
اين منطقه مشغول كارند، و توسط دوستان شما در 
كنگره ملي وحشيانه استثمار ميشوند، چـه اسـت؟     
چرا شما ميان آنها و بخشهاي ديگر كارگـران در    
همه اين كشورها و مشخصا در كردستان عراق، بـا  

حاكمين آنجا، با كارفرمايان و استثمار كنـنـدگـان،     
با دشمنان همان كارگري كه سنگ دفاع از آنها را 

به سينه ميزنيد، دوست و همـكـار و مـتـحـديـد؟           
ميشود بگوئيد هوادار فرضي شما در ميان اتحاديـه  
كارگران ساختماني در سليمانـيـه بـا حـاكـمـيـت            
بورژوازي كرد چكار كند؟ مگر نبايد آنها هـم بـا     
حاكمان كردستان مثل كومه له متحـد شـونـد تـا         

استـفـاده   “  كردها” از اختالف ميان “   كرد” دشمنان 
نبرند؟ اين هـم شـد كـمـونـيـسـم و احسـاس                   
مسئوليت؟ با اين سيـاسـت رهـبـران كـومـه لـه              
اندرفوايد دخالتگري كومه له و با هزينه و چـوب      
حراج زدن به تاريخي كمونيستـي، مـا را بـه راه            

اگر آن كمونيستهايي كـه    !  راست نصيحت ميكنند
جمال بزرگپور به سرشان  قسـم مـيـخـورد و از           
اعتبار و افتخارات آنـهـا در خـدمـت اتـحـاد بـا                
بورژوازي كرد سخن ميگويد،  امروز زنده بودنـد،  
نميگفتند دوست محترم لـطـفـا بـراي پـيـشـبـرد             
سياست ناسيوناليستي خود از ما و گذشـتـه مـا و        

 اعتبار ما مايه نگذاريد؟
 

 كومه له شريكي ناراضي
كومه له در كنگره ملي و در جنبش ناسيونالـيـسـم    

كرد، شريك است،  اما شريكي ناراضي، شـريـكـي    
كـومـه لـه      .  كه نگران سهم خود در كنگره اسـت   

همين حقيقت را در كل اطالعيه خود و در سخنـان  
نگراني آنها از   .  ابراهيم عليزاده روشن بيان ميكند

هژمني طلبي احزاب بانفوذ تر، با امكـانـات تـر و        
تحميل هژمني و سياستشان بـر ديـگـران و بـه             
حساب نياوردن آنها يكي از معضالت جدي كومـه  

مناسبـات  ” به همين دليل كومه له خواهان .  له است
در ميان نيروهاي تشـكـيـل دهـنـده          “  دمكراتيك

و خود اين نهاد است كه من در   “  كنگره ملي كرد” 
همزمان كومه لـه  .  نوشته قبلي خود به آن پرداختم

به قول خودش خواهان پيامي محكم به دولـتـهـاي    
در “  دولت محلي كرد” مرتجع منطقه و البته منهاي 

اين يكي همچنانكـه اشـاره     .  كردستان عراق است
است و به همين دليل “  كردها” شد بخشي از اتحاد 
بـودن  “  خودي” بودن و “  كرد” نبض كومه له بدليل 

و به همين دليل كومه لـه چشـم در       .  با آنها ميزند
چشم كارگران كرد زبان در كردسـتـان عـراق و        

از حاكميت استثمارگرانـه  “   منطقه،  از استبداد آنها
آنها و از بردگي طبقه كارگر توسط آنها با توجـيـه   

 .چشم پوشي ميكند“ لزوم اتحاد كردها”
 

اين جهت و  سيـاسـت در كـومـه لـه و حـزب                 
كـومـه لـه ادامـه         .  كمونيست ايران، قديمي اسـت 

حــيــات در ايــن مــنــطــقــه و حضــور خــود و                
اردوگاههايش و لذا ديپلماسي با دولـت عـراق را       
دليلي بر سكوت خود در مقابل كـل جـنـايـات و           

امـا از آن      .  فجايع عليه طبقه كارگر بيان مـيـكـرد   
دوره هم بيست سال گذشت و امـروز اسـتـدالل          
ضرورت داشتن پشت جبهه براي نيروهـايـش، و     
لذا ديپلماسي و محدوديتهايي كه مبارزه مسلحـانـه   

و وجود اردوگاهها در خاك عراق، تحميل ميكننـد،  
 .حتي براي هواداران اين سازمان هم جواب نيست
. اكنون سالها است از مبارزه نظامي خبري نـيـسـت   

حضور نظامي در كردستان عراق و احتياج به پشت 
جبهه و لذا كوتاه آمدن جبري در مقابل حاكـمـيـن    

آنچه اين روابط و هـمـكـاري و      .  منطقه، پوچ است
هم سرنوشتي را ايجاد كرده است، تعلق كومه لـه    

عالوه بـر ايـن     .  به جنبش ناسيوناليستي كرد است
امروز بحث از سكوت كومه له در مـقـابـل دولـت       
حاكم و يا احزاب ناسيوناليست كرد نيست، بلـكـه   

اما و همچنانكه .  بحث از دفاع كومه له از آنها است
اشاره كردم كومه له جناح ناراضي، معتدل و منتقد 
سازشكاري بقيه با دولتهاي سركوبگـر، و جـنـاح        

ايـن  .  دمكرات اين جنبش و كنگـره مـلـي اسـت        
حقيقت نه تنها در پراتيك كومه له، بلكه در كـل      
مباحثات اين جريان و بروشني در سخنـان دبـيـر      
اول آن و اطالعيه رسمي آنهـا در مـورد اهـداف          

زبـان  .  كومه له از شركت در كنگره مشهود اسـت   
پر از احترام كومه له به نسبت جريانات مرتجع و   
ضد كـارگـر و ضـد كـمـونـيـسـتـي، اسـالمـي،                      
ناسيوناليستي و قومي و بشدت افراطي، و در مقابل 
زبان غير بهداشتي، پر از نفرت و كينه و كنايه آنها 
به نسبت ما، به نسبت منصور حكمت و گـذشـتـه        

همگي دال ...  خود، به نسبت كمونيستها در عراق و
 .بر همين حقيقت است

 
كومه له با همه تحوالت جدي سه دهه اخـيـر در       
منطقه، در ايران و كردستان، با همه تحوالت جدي 
در سرمايه و رشد وسيع طبقه كـارگـر ايـران، بـا         
وجود هزاران مركز توليدي و حتي صـنـعـتـي در       
كردستان و شكل گيري يك طبقه كارگر وسيع در 
اين منطقه و به عنوان بخشي از كل طبقه كـارگـر     
ايران، هنوز استراتژي پيروزي خود را، عمال همان 
ميداند كه بقيه احزاب ناسيونـالـيـسـتـي كـرد در           

حفظ اردوگاههايي در كردستـان عـراق و       .  منطقه
اسلحه و نيروي انساني كه هيچ سـوخـت و سـاز          
جدي و مستقيمي در جامعه ايـران نـدارد، هـيـچ         
فعاليت تبليغي و حضوري و نظامي با اتكا بـه ايـن     
نيرو ندارد، تنها اميد به حاكميت به شـيـوه جـالل      
. طالباني و بارزاني است كه آنها را نگه داشته است

و در عين حـال كـردسـتـان عـراق قـبلـه گـاه                   
ناسيوناليست كرد در منطقه و به عنوان تجربه اي   

. از به قدرت رسيدن بورژوازي كرد نگاه مـيـشـود   
وجود دوستان هم جنبشي كـومـه لـه در عـراق،           
حاكميت آنها در كردستان و بهشـتـي كـه بـراي         
بورژواهها به قيمت ايجاد جهنمي براي كـارگـران     
اين منطقه ايجاد شده است، به خود كومه لـه هـم     

توجيهات كومه له در نزديكـي  .  نيرو بخشيده است
و دوستي با احزاب حاكم در كـردسـتـان عـراق،         
دميدن در اهميت اتحادشان بـا مـرتـجـعـتـريـن            
نيروهايي كه در كشتار و اعدام و ترور فـعـالـيـن       
كارگري و كمونيست، هيچ زماني كوتاهي نـكـرده   
اند، ديگر نه از سر ديپلماسي كه از سـر مـنـافـع         

و همين منافع مشترك كومه لـه را    .  مشترك است
تاجايي به عقب رانده است كه به جاي سكوت در   
مقابل سياستهاي راست و ضد كارگـري آنـهـا، از        
حاكميت استثمارگرانه آنها و از سياست هاي آنهـا  

و اهداف كـوتـاه مـدت و          .  نيز رسما دفاع ميكند
درازمدت خود را در همان سنت و با همان جنبش 
و به عنوان بخشي از آنها با هر اختـالف و خـرده       

وجود كمونيسـم در    .  حسابي كه دارد، پيش ميبرد
كردستان و اعتبار و نفوذ آن، تـاريـخـي از كـار             
كمونيستي و نقش مثبت كمونيستها در آن جامعـه،  
با حضور كومه له در كنار ناسيوناليستهاي كرد بـه    
كنگره ملي امكاني داده است تا از كـومـه لـه در          
خدمت بورژوازي كرد و براي خاك پاشـيـدن بـه      
چشم كارگران، عليه منافع طبقه كارگر اسـتـفـاده      

 . شود
كاري كه متاسفانه كومه له نه تنهـا قـبـول كـرده         
است، بعالوه آنرا دليل بر اعتـبـار و نـفـوذ خـود            

 .ميداند

مردم كرد را تحت فشار ميگذارند و مردم ”لطفا بگوئيد در كردستان عراق كدام ها، 
؟ فرض كنيم واقعا اين كنگره امرش پيام “كرد را از حقوق ابتدايي خود محروم ميكنند

مگر نه . را تحت فشار ميگذارند“ مردم كرد”محكم به دولتهايي باشد كه به قول شما 
سال است توسط  20در كردستان عراق “ مردم كرد زبان”اين است كه بخش اعظم 

راس كنگره ملي شما تحت فشار گذاشته ميشوند و از حقوق ابتدايي محروم ميشوند؟ 
آن به اين دولت محترم چه ميگويد؟ “ كمو نيست و انترناسيواليست”كنگره ملي و جناح 

واقعا در دنياي واقعي فرق ميان مسعود بارزاني و طالباني با مالكي چيست؟ جز اينكه 
را كه “ كرد”هستند؟ پرچم “ كرد”است و بارزاني و طالباني “ عرب”از نظر شما مالكي 

كه بر پيشاني كارگران كرد “ ملي”امروز كومه له بر دوش گرفته است، و اتيكت و مهر 
زبان و مردم اين منطقه زده است، چيزي جز اعتبار خريدن براي صاحبان سرمايه و 

عاملين محروميت و بي حقوقي كارگران كرد زبان، كساني امثال بارزاني و طالباني و 
 . چهار بخش كردستان، نيست“ هزاران سرمايه دار  در،  به قول كومه له
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ت       و  ١٧٨ک

در باره كنگره ملي كرد كه مـقـدمـات      :  راديو نينا
تشكيلش فراهم شده ، بحثهاي زيادي مطرح شده 

در مورد اهداف اين كنگره از جمله  گفـتـه   .  است
اگر اينـطـور   .  مي شود كه اين پروژه آمريكا است

 است هدف امريكا از اين پروژه چيست؟
اين انسـان را يـاد       .  اينطور نيست:  مظفر محمدي

“ كار كار انگليس اسـت ” داستان عوامانه قديم كه، 
گويا هر اتفاقي در منـطـقـه و جـهـان          .  مي اندازد

اين تفـكـر اعـتـبـاري بـراي           .  توطئه امريكا است
جنبش هاي اجتماعي قائم به ذات بـورژوايـي و         

 .اهدافشان قايل نيست
شكي نيست كه دولت امريكا و دولتهاي اروپـايـي   
به جنبش هاي از نوع خود چه ناسيونالـيـسـتـي و       

بـراي  .  قومي و حتي مذهبي خدمـات مـي دهـنـد        
بورژوازي مسلط جهاني مساله مهم اين است كـه    
طبقه كارگر و چپ و كمونيسم كـارگـران عـروج      

كاري كـه در      .  نكنند و ميدان پيشروي پيدا نكنند
رابطه با انقالبات منطقه مي كنند در مصر و ليبي و   

 57سوريه و غيره و كاري كه در رابطه با انقـالب    
ايران كردند و پشت خميني و جنبش اسالميسـتـي   

 .اش رفتند
اما در اينجا اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت و يا 

 .كم رنگ كرد كه بورژوازي كرد بالغ شده است
يك بخش آن در كردستان عراق دودهـه اسـت       

بخش ديگرش در كـردسـتـان        .  حكومت مي كند
سوريه بطور دوفاكتو قدرت را در دست گـرفـتـه      

اينكه در چه شرايطي اين اتفاق افتاده بحث .  است
ديگري است اما خود اين جنبش هاي اجـتـمـاعـي     
ناسيوناليستي در منطقه وجود داشـتـه و از ايـن          

بـخـش ديـگـر       .  فرصت ها استفاده كـرده اسـت    
ناسيوناليستهاي كرد در تركيه با دولت به تـوافـق   

 .رسيده يا مي رسند
اين وسط به نظر مي رسد كـه سـر اپـوزيسـيـون          
بورژوايي كرد در كردستان ايران بي كاله مـانـده     

بخش اعظم شركت كنندگان در كـنـگـره      .  است 
ملي كـرد كـه نـيـروهـاي اصـلـي اش احـزاب                   

اتحـاديـه   ( ناسيوناليست حاكم در كردستان عراق 
و حـزب  )  ميهني و حزب دمكرات كردستان عراق

اين احزاب يا به .  است)  پكك( كارگران كردستان 
در نـتـيـجـه       .  اهدافشان رسيده يا دارند مي رسند

كنگره ملي كرد براي اينها تنها يـك مـانـور در          
يـك ابـراز     .  تحوالت كنوني منطقه اسـت و بـس      

وجود و خودنمايي كه شايد بتواند بـه تـحـكـيـم          
موقعيت كنوني و آتي و منافع مشتركشان خدمـت  
كرده و از تشنجات و اختالفات درون خـانـوادگـي    

ايـن  .  شان كه قديمي و بخشا عميق است، كم كنـد 
. كنگره هدف ديگري نمي توانـد داشـتـه بـاشـد         

مساله كردستان مستقل و يك پارچـه مـدت هـا        
است كنار رفته و مدعي اصلي اش خلع سالح هـم    

ايده كردستان بزرگ يا اسراييل ديـگـر در     .  شده
خاورميانه به نظر من ايده اي غيـر قـابـل تصـور         

 .است
 

با اين حساب به قول شما از ايـن كـاله     :  راديو نينا
نمدي براي احزاب ناسيوناليست كردستان ايـران  

 حاصل مي شود؟
 .به دو دليل اساسي. به نظر من، نه: مظفر محمدي

يكي اين است كه انتالف يا تـوافـق اپـوزيسـيـون        
بورژوايي كرد در كردستان ايران بـا جـمـهـوري       

جمـهـوري   .  اسالمي در شرايط كنوني ممكن نيست
اسالمي از جانب اپوزيسيون ناسيونالـيـسـت كـرد       

اپوزيسيون .  خطر و حتي فشاري احساس نمي كند
بورژوايي چپ و راست در كـردسـتـان ايـران از         
تالش براي پذيرفته شدن در خانواده حـاكـمـيـت     

اين تالش تا كنون بي ثمر .  ايران نااميد شده است
چرا كه بـورژوازي كـرد كـه پـايـه            .  مانده است 

اجتماعي احزاب ناسيونالـيـسـت كـرد اسـت در            

سرمايـه داران    .  بورژوازي ايران ادغام شده است
كرد بيشتر از سنندج و مهاباد در  تهران و دوبي و 
چين و تركيه مشغول تجارت و صـادرات واردات    

 .و سرمايه گذاري هستند
جمهوري اسالمي نه تنها مانعي بر سـر ايـن كـار        
نيست  بلكه بعنوان بخشي از فـعـل و انـفـعـال              
سرمايه داري ايران پذيرفته و مـلـيـت سـرمـايـه         

 .داران برايش اهميتي ندارد
اين بورژوازي در بعد سياسي هم بـخـشـا جـذب       

. جنبش اصالح طلبي جمهوري اسالمي شده اسـت   
فراكسيون كردهاي مـجـلـس شـوراي اسـالمـي،           

با جنبش اصـالح    ...  سازمان كردهاي مقيم مركز و
طلبي خاتمي و موسوي حشر و نشـر دارد تـا بـا          

ايـن بـورژوازي     .  حزب دمكرات كردستان ايـران 
حتي ديگر به عامل فشار بودن حـزب دمـكـرات      
براي سهم خواهي بيشتر خود نياز ندارد و بيشـتـر   
تمايل دارد اين حزب بـه جـنـاح اصـالح طـلـب             

و اين گـرايـش  در حـزب دمـكـرات              .  بپيوندد
 .كردستان ايران نيز بسيار قوي است

اما به نظر من در حال حاضر جمهوري اسالمي بـه    
تـوافـقـي كـه        .  اين توافق و همزيستي نياز نـدارد   

كنگره ملي كرد به دنبالش است تا آنجـا كـه بـه        
احزاب ناسيوناليست كرد از چـپ و راسـت در           
كردستان ايران بر مي گردد يك  خودفـريـبـي و      

 .توهم است
 

آيا كنگره ملي كرد و اهـدافـي را كـه        :  راديو نينا
تعقيب مي كند ربطي به منافع مـردم كـردسـتـان       

 دارد؟
مـردم كـردسـتـان را طـبـقـات              :  مظفر محمـدي 

وبخشهاي مختلف اجتماعي بامنافع گـونـاگـون و        
گفتم بـورژوازي كـرد       .  متفاوت تشكيل مي دهند

براي تامين منافع خود و سهم بري بيشتر از سـود  
و توليد حاصل كار ارزان طبقه كارگر بهـر كـاري     

كنگره ملي كرد صرفنظر از نتيجـه  .  دست مي زند
 .اش يكي از اين تالش ها است

اما طبقه كارگر و مردم زحمتكش از جنـبـشـهـاي     
بورژوايي و كنفرانس ها و كنگره هايشان نـفـعـي    

امـري  .  اين تحلـيـل نـيـسـت       .  عايدشان نمي شود
تـجـربـه دو دهـه         .  ابژكتيو و قابل مشاهده اسـت 

حاكميت بورژوازي كرد در كـردسـتـان عـراق،           
تجربه جنبش ناسيوناليستي كرد در كـردسـتـان        
تركيه و حتي عملكرد سياسي و اجتمـاعـي حـزب      
دمكرات كردستان ايران در دهه هـاي اخـيـر را        
نسل هاي تا كنوني طبقه كارگر و زحـمـتـكـشـان        
جامعه كردستان ايران با چشمان خـود ديـده و         

 .تجربه واحساس كرده اند
جنبش عـظـيـم تـوده اي اخـيـر كـارگـران و                     
زحمتكشان كردستان عراق در شهر سليمانـيـه و     
ديگر شهرهاي كردستان نشانه نارضايتي عـمـيـق    
اكثريت عظيم زحمتكشان اين جامعه از حاكميـت  

 .احزاب ناسيوناليست كرد بود
بنا بر اين كارگران و مردم زحمتكش كردسـتـان،   
نه تنها در كردستان ايران، بلكه در كل منطقه، از   
جنبشهاي ناسيوناليستي بورژوازي كرد و احـزاب    

در .  و كنفرانس و كنگره هايشان نفعي نمي بـرنـد  
نتيجه ي اين جنبش ها قدرتمند نـمـي شـونـد و           
. سهمي از سود سرمايه داران را بدست نمي آورند

كارگرا ن در نتيجه ي اين جنبش ها دستمزدشـان  
اضافه نمي شود، اتحاديه و شورايشان بـرسـمـيـت     
شناخته نمي شود و بيمه و مسكن و معيشت شـان  

طبقه كارگر اين منطقه بطور كلـي  . بهتر نمي گردد
. از ناسيوناليسم كرد احساس قدرت نـمـي كـنـد        

برعكس دود مضرات اين جنبـش و گـرايـش و          
تفكر اجتماعي به چشمانش مي رود و آن راتحمل 

اين امر بر كارگران كمونـيـسـت، آگـاه       .  مي كند
 .است

تجارب تا كنوني نشان داده است كـه يـك ذره         
بهبود در معيشت و كار كارگران در كردستان در 

. گرو پيشروي مبارزه طبقـاتـي در ايـران اسـت          
كارگران در كردستان به جنبش ديگـري تـعـلـق       

. دارند و از ان نـيـرو و قـدرت مـي گـيـرنـد                     
ناسيوناليسم ضد طبقه كارگر و كامال مغاير منـافـع   

 .طبقاتي او است
 

با ايـن حسـاب كـومـه لـه سـازمـان                :  راديو نينا
كردستان حزب كمونيست ايـران چـرا بـه ايـن           
كنگره پيوستـه اسـت؟ جـريـانـي كـه خـود را                  
كمونيست و متعلق به كارگران و مردم زحمتكش 

 .كردستان معرفي مي كند
كومه له مدعي است كه از زاويـه      :  مظفر محمدي

حل ستم ملي در كردستان ايران به اين كـنـگـره      
حتي اگر اين را از كـومـه لـه        .  چشم دوخته است

بپذيريم، اما سوال اين است كه آيا رفع ستم ملـي  
در كردستان ايران از زاويه چنين كنگره اي مـي      
گذرد؟ اين فراتر از خودفريبي است و به نظر من 

كومه له با اين كار .  يك توجيه فرصت طلبانه است
پذيرفته و نشان داده است كه جزيي از خـانـواده     
بورژوازي ناسيوناليست كرد است و بنـا بـر ايـن        
تظاهر به تعلق به كارگر و زحمتكش كـردسـتـان    

هيچ كارگر و زحمتكـشـي ايـن ابـراز         .  پوچ است
تمايل و عالقه را از كومه له نـمـي خـرد و نـمـي            

 .پذيرد
 

پس رفع ستم ملي در كردستان ايـران    :  راديو نينا
 چه مي شود؟ چه راه حلي براي آن وجود دارد؟

رفع ستم ملي در كردستان ايـران    :  مظفر محمدي
به نظر من راه كردستان عراق و سوريه و حـتـي       

شرايط ايران با اين كشورها كامال .  تركيه را ندارد
متفاوت است و موقعيت بورژوازي كرد  و احزاب 
ناسيوناليست اش بـا بـورژوازي و احـزاب آن              

دنبال گرفتن و توقع تشابه .  كشورها متفاوت است
 . ..اين روند در كردستان ايران يك توهم است

حتي كنگره ملي كرد يك فشار هم به جـمـهـوري    
برعكس وقـتـي ايـن      .  اسالمي در اين روند نيست

كنگره جمهوري اسالمي را دعوت كرده است تا با 
اپوزيسيون خود به توافق برسد، اين  جز نشانه ي 

بخشهـاي  .  ياس و استيصال اين اپوزيسيون نيست
ديگر جنبش ناسيوناليستي در عراق و سـوريـه و     
تركيه راه خود را رفته و ستم ملي در اين جـوامـع   

اما تصور ايـن    .  يا حل شده يا به حاشيه رفته است
كه مي شود با چنين كنگره اي جمهوري اسالمي را 
ولو به يك خودمختاري يـا خـودگـردانـي بـراي          
ناسيوناليستهاي كرد راضي كرد، تالشي بيهـوده و    

 .توهم و خودفريبي است
از نظر من كنگره ملي كرد براي بـخـش پـيـروز         
وحاكم جنبش ناسيوناليسم كرد در منطـقـه يـك      
ابراز وجود و هماهنگي در تثبيت مـوقـعـيـتـهـاي         
بدست آمده شان اسـت، ولـي بـراي جـنـبـش               
ناسيوناليسم كرد در كردستان ايـران و احـزاب         
چپ و راستش يك دريوزگي و استيصال و انتظـار  
توجه و شفقتي از جانب جمهوري اسالمي است كه 

 .اين هم حاصل نمي شود
كومه له مي گويد مي روم تا بعد از آن افشـاگـري   

اين هم اگر رياكاري نباشد، سـيـاسـتـي بـه          .  كنم

شدت دنباله روانه و از سر استيصال اين جريان از 
جريانات بورژوايي و ناسيوناليستـي در مـنـطـقـه          

گويي كومه له اين احـزاب و جـريـانـات           .   است
تشكيل دهنده كنگره را نمي شناسد و حـاال مـي       

اما در حقيقت كومه لـه بـا     .  خواهد امتحانشان كند
اين سياست دارد تـمـريـن جـذب در جـنـبـش              

. ناسيوناليسم بورژوايي كرد را به پايان مي رسانـد 
اين كومه له است كه در اين امتحان پذيرفته شده 

 .و نمره مي گيرد
كومه لـه و      .  اما يك حقيقت ديگر هم وجود دارد

شعبات ديگرش تا كي مي توانند در پشت مرزهـا  
. و در اردوگاه ها منتظر بمانند و روزگار بگذراننـد 

در حالي كه قهرمانـان رفـع سـتـمـي مـلـي كـه                 
كمونيست و چپ هم نيستند دارند حكومـت مـي     
كنند و همه ثروتهاي جامعه را صاحب شـده و از      
قبل كار ارزان كارگران منطقه زنـدگـي انـگـلـي          

بـراي  .  سرشار از سود و ثروتي را  بهـم زده انـد      
جرياني كه نان و مسكن و امـنـيـتـش در گـرو              
ديگران است، ولو برادران و متـحـديـن خـودش       
باشند، راه ديگري جز دمسازي و ادغـام در ايـن       

بخصوص اين جنـبـش هـاي      .  كمپ باقي نمي ماند
بورژوايي و ناسيوناليستي نه تنها در كـردسـتـان        
بلكه در سراسر ايران با كم تر شدن تخاصمات و   
تهديدهاي دولتهاي امريكا و اروپا اميد سرنگونـي  
جمهوري اسالمي از طريق سناريوهاي دول غربـي  
را از دست داده اند و راهي جز سازش و توافق در 

 ...مقابل خود نمي بينند
بنا بر اين، از جرياني چون كومه له با تظـاهـر بـه      
چپ بودن،  توقع اتكا به صف مستقل طبـقـاتـي و      

سرنوشت چـپ نـوع     .  مبارزه طبقاتي بيهوده است
كومه له ي سازمان كردستان حزب كـمـونـيـسـت      
ايران هم مـي رود تـا در خـانـواده بـورژوازي                
ناسيوناليست كرد در كردستان ايران و مـنـطـقـه       

 .رقم زده شود
نهايتا تاكيد مي كنـم كـه رفـع سـتـم مـلـي در                  
كردستان ايران عليرغم اميد و انتظار ناسيوناليسم 
كرد، راه هاي مشابه كردستان عراق، سـوريـه و       

هدف بخش پيروز جـنـبـش      .  حتي تركيه را ندارد
ناسيوناليستي كرد در منطقه از كنگره ملي شان را 
گفتم، اما براي احزاب و جريانات راست و چـپ      
ناسيوناليسم كرد در كردستان ايران، جز يـاس و    

 .استيصال بيشتر، چيزي باقي نمي ماند
 

از نظر كمونيسم كارگران، رفع سـتـم مـلـي در           
كردستان ايران در گرو پيشروي و رشد مـبـارزه     
طبقاتي و قدرت گيري طبقـه كـارگـر در ايـران           

سرنوشت كارگران و زحمتكشان كردستان .  است
هـيـچ   .  ايران در اين كمپ رقـم زده مـي شـود           

همسرنوشتي و هم مـنـفـعـتـي بـيـن كـارگـران                
كردستان و بورژوزاي كرد و احـزابشـان وجـود        

كارگران در كردستان بايد به كمونيسـم و    .  ندارد
مبارزه طبقاتي و صف مستقل طبقاتي و تشـكـل و     
اتحاد و تحزب كمونيستي خود بينديشند و آن را   

 .عملي كنند

 كنگره ملي كرد
 گفتگوي راديو نينا با مظفر محمدي
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ت       و  ١٧٨ک

آقاي محمد عبدي پور، عضو كميته هماهنگـي در    
، مطـلـبـي    2013كردستان، در چهاردهم ماه اوت 

در “  راه حل كارگري مسـالـة كـرد       ” تحت عنوان 
سايت ها انتشار داد كه حامل تاثير نـفـوذ آرا و         

عليرغم نـيـت   . افكار ناسيوناليستي در جامعه است
نويسنده، اشتباهات فاحشي در رابطه با بـرخـورد     

. وجـود دارد   “  رفع ستم مـلـي  ” كارگران به پديده 
اشتباه اول اين برخورد اين است كـه از كـيـسـه         
جنبش كارگري و سوسيالـيـسـتـي بـه جـنـبـش             
ناسيوناليستي مي بخشد، مي خواهد طبقه كـارگـر     
ايران بجاي يك صف متحد و متشكل در مـقـابـل      
كل اردوي بورژوازي، هويت خود را بسـان كـرد،     
ترك، عرب، بلوچ، قشقايي، فارس و غيره تعريف 

اين روش كمتر متوجه است كـه ادعـانـامـة         .  كند
سم و آفت جامعه  21قومي و ملت سازي در قرن 

و عامل تفرقه بيشتر بين طبقه كارگر است، و آن   
مي داند و از منظر “  مردم” را مانند نقل و نبات حق 

اين رويكرد بايد هر قومي به اين حقوق حقه خود 
اشتباه ديگر نامبرده ايـن اسـت كـه          !  دست بايد

بورژوازي آذربايجان كه تاريخاً بـخـش انـتـگـره        
بورژوازي ايران و هميشه در قدرت بوده است را، 
بخشي از جنبش حاشيه اي ناسيونالـيـسـم تـرك       

مهمتر از نكات ذكـر شـده، دوسـت مـا             .  ميداند
تلويحاً مساله مـلـي را داراي چـنـان مضـمـون                 
راديكالي معرفي مي كند كه به شيوه امپرياليستـي  

رفع ستم ملـي  .  و ناسيوناليستي غير قابل حل است
كـالً  .  را معادل رفاه و آسايـش مـردم مـي دانـد          

جهانبيني اين مقاله از درك مقوله ملت عاجز است 
و تفاوتي بين مساله رفع ستم ملـي بـا ادعـانـامـه          

راديكاليسم طبقه .  ناسيوناليسم معاصر قائل نيست
كارگر را در اين مي بيند كه اسامي گيلك، لـر و      
اورامي را هم به ليست مورد اشـاره مـلـت هـاي         
تحت ستم ايران اضافه كند بجاي اينكه ثابت كنـد  
كه تئوري ملت، خيالي و پوچ است و طبقه كارگـر  

ايشان بجـاي  .  اساسا با وطن و ملت تداعي نميشود
اين كه براي كارگران مشخص كند كه هـرجـايـي    
كه پرچم ملي در اهتزاز است و ستايش مي شـود،  
چيزي نيست جز افق و پالتفرم  بورژوازي كه در   
اهتزاز است؛ دارد تئوري هايي شبيه بـه تـئـوري        

چپ هاي جامعه در اين باره را ارائه مي   -ناسيونال
اشكال ديگر بحث اين اسـت، اگـر چـه از          .  دهد

كانال مساله كرد وارد مي شود، اما در آخـر، راه      
را نيز بي پاسـخ  “  مساله كرد” حل عملي و مشخص 

لذا ضمن احترام بـه نـويسـنـده، الزم         .  مي گذارد
دانستم با اين مالحظات مـوضـوع را سـر جـاي             

 .درست خود قرار بدهم
اسـتـثـمـار نـيـروي         ” :  آقاي عبدي پور مي نويسـد 

كارمهم ترين خصلت جامعة سرمايه داري اسـت      
كه در تمام كشورها كم و بيش و بـا نـرخ هـاي          

اما در بعضي كشورها عـالوه    . متفاوت جريان دارد

بر استثمار يك نا برابري ديگر نيز وجود دارد كـه  
كشور ايران از ايـن جـملـه      .  همان ستم ملي است

است كه اقوام مختلف آن هميشه از ستم ملي رنج 
مردم كرد، ترك، بلوچ، عرب، قشقايي و .  برده اند

غيره از جمله اقوامي هستند كه در طول تاريخ بـا    
يكي ستم ناشي از استثمار .  دو ستم مواجه بوده اند

كه مرز و محدودة جغرافيايي نـمـي شـنـاسـد و            
. ديگري ستم ملي كه با جغرافيا تعريف مي شـود   

به اين ترتيب كارگران اين سرزمين ها عالوه بـر    
مبارزه با استثمار يك مبارزة ديگر را نيز به پيـش  
مي برند كه همانا مبارزه براي رفـع سـتـم مـلـي          

 .“است
  

انسان خرسند مي شود كه ابتـدا ايـن جـملـه را           
استثمار نيروي كار مهم ترين خصـلـت جـامـعـة        ” 

سرمايه داري است كه در تمام كشـورهـا كـم و          
مـي  “  بيش و با نرخ هاي متـفـاوت جـريـان دارد        

خواند؛ و نجات جامعه را منوط به نجـات از ايـن       
ي دنـبـالـة      “  امـا ” ولي وقتي به   .  تناقضات مي داند

بحث توجه مي كنيم، تز اول را زيـر مـجـمـوعـه          
در پرتوي اين .  رهايي اقوام ايراني قرار داده است

تعريف از پاراگراف دوم، من يك دنيـا ابـهـام و        
توهم به ناسيوناليسم نهفته در بينش ايشـان مـي       

اين تعريف از ستم ملي، در را باز مي كـنـد     .  بينم
كه ناسيوناليسم بتواند طبـقـه كـارگـر را پشـت            
مطالبات و راه حل ها و افق هاي خود مثل هميشـه  

 .بسيج نمايد
اوالً محض اطالع، ملت هميشه در طـول تـاريـخ          

تاريخ .  وجود نداشته است تا كه ستم ملي هم باشد
پيدايش ناسيوناليسم و ملت در جهان، بـه حـدود     

ايـن جـنـبـش در         .  سيصد سال پيش بر مي گردد
اوائل انكشاف نظام سرمايه داري، نقـش مـهـمـي       
جهت كمك به توسعه، تمـركـز و تـجـهـيـز آن             
سيستم در مقابل جوامع ملوك الطوايفي و مـحـلـي    

مناسبات فئوداليستي .  گري نظام فئودالي ايفا نمود
و زندگي مبتني بر آن، كه موانع توسعه و تـكـامـل    
نظم نوين بورژوازي و به اين اعتبار موانع تكـامـل   
جامعه آن ايام بودند، توسط جنبـش مـذكـور بـه         

اين جنبش عـلـيـرغـم حـمـل         .  چالش كشيده شد
تضادهاي مادرزادي خود با آزادي بشر، رگه هايي 
از ترقي خواهي، مدنيت و تكامل انسان را نيـز در    

در آن ايـام      .  اوائل پيدايش با خود حمل مي كـرد 
آن كسي كه مانند آقاي عبدي پور خوشبخـتـي و     
سعادت جامعه را مي خواست، كوتاه شدن دسـت    
مذهب از آموزش و پرورش، تدوين قوانين مدون 
در مقابل عرف و سنت هاي مذهبي و فئوداليستـي  
و اريستوكراسي را مي خواست، احترام به حـقـوق   
فردي انسان و رفتار انسانـي تـر بـا زن را مـي               

 -پرچم ملي  –خواست، با پرچم سياسي بورژوازي 
 19به اين خاطر مي توان قـرن    . به ميدان مي آمد

 .نهضت هاي ملي ناميد“ بيداري”را عصر  20و 
ليكن جنبش ناسيوناليسم به مانـنـد هـر پـديـده          
ديگري در دنيا، در پاسخ به نيازهايي بوجود آمده 
كه نه تنها دوران رشد و شكوفايي بـلـكـه دوران        

تفاوتها و تناقضات فاحش طبقاتـي  .  زوال هم دارند
در جامعه نوين سرمايه داري، مساله اي نـبـود و       
نيست كه كسي به آساني بتواند آن را انكار و يـا      

پاسخ ناسيوناليسم به اين تفاوتـهـا و     .  پنهان نمايد
تناقضات طبقاتي، پاسخي از زاويه منافع سـرمـايـه    

اين تناقضات مانع تحقق شعار .  دار به مسائل است
بـرادري و    ” اوائل انكشاف اين جنـبـش يـعـنـي          

سرمايه داري كه اينك با پرچم ملـي  .  شد“  برابري
اهداف خود را جلو مي برد، رقابت و دشـمـنـي را      

و نابرابري و اسـتـثـمـار را جـاي          “  برادري” جاي 
نشاند؛ و حتي در شكل فرمال و شـعـار       “  برابري” 

توخالي هم، نتوانست به وعده هاي اوائل پيدايـش  
اين طبقه نـتـوانسـت تضـادهـا،        .  خود پايبند بماند

نابرابري ها و ظلم و ستم را از بين بـبـرد، فـقـط         
پس شعار مـلـي گـرايـي         .  شكل آن را تغيير داد

لذا، تـاريـخ سـهـم         .  امروز شعاري ارتجاعي است
خواهي ناسيوناليسم كرد را به حساب تاريخ مردم 
كردستان جهت رفع سم ملي قلمداد كـردن، بـي       
دقتي فاحشي است و غير مستقيم مبارزه كارگران 

. كوملـه ژ   ” شهرسقز در اول ماه مه ها را به تاريخ 
و قاضي محمد وصل كرده و در نهايت انتظـار  “  ك

به سطور ذيـل    !  رفع استثمار از اين جنبش را دارد
 :توجه كنيد

  
مردم كردستان از چند دهة پيش مـبـارزه بـراي      ” 

در تاريخ شهريور .  رفع ستم ملي را آغاز كرده اند
گروهي از روشنفكران كرد در شهر مهاباد  1321

گرد هم آمدند و سازمان كوملـه ژيـان كـرد را          
آن    1324سه سال بعد در سال   .  تاسيس كردند

سازمان به رهبري قاضي محمد حزب دمـوكـرات   
كردستان ايران را تشكيل داد كه براي سه هـدف  

خـودمـخـتـاري در       . 1:  مشخص مبارزه مي كـرد    
زبان كردي به عـنـوان زبـان        .  2.  چارچوب ايران

ادارة امور ملي بـه    .  3.  رسمي در مناطق كردنشين
 1357بعد از انقالب   . ...  مديريت منتخبين مردم

و خيزش عظيم توده هاي ايران عليه رژيم وابستة 
شاه، بار ديگر كردستان ايران، همـراه بـا سـايـر         
مردم زحمت كش به جوشش در آمد و رفع ستـم  

. ملي در سرلوحة مبارزات كردهـا قـرار گـرفـت        
پيشرفت و انكشاف مبارزة طبقاتـي در سـراسـر        
ايران و از جمله كردستان مطالبات جنـبـش رفـع      
ستم ملي را عميق تر كرد و اگرچه جريـان هـاي     
ناسيوناليست بورژوايي كماكمان از خودمختاري و 
دموكراسي براي ايران دفاع كردند اما در سـايـر     
بافت هاي جامعه مطالبات راديكالي شكل گرفـت،  
از جمله جدايي دين از دولـت ، آزادي زنـان و           
برابري كامل حقوق آنان ، آزادي انديشه و بـيـان،   
آزادي احزاب و تشكل هاي سياسي و فرهنگـي و    
صنفي و برابري كامل حقوق شـهـرونـدي طـبـق          
معيارهاي پيشرو امروز ، انتخابي بودن كليه ارگان 

 .)خط تاكيد از من است. (“هاي حكومتي و غيره
 
جدايي دين از دولت، آزادي زن و   !  دوست عزيز 

برابري كامل حقوق آنان، آزادي انديشه و بـيـان،     
آزادي احزاب و تشكل هاي سياسي و فرهنگـي و    
صنفي، به رفع ستم ملي، فدراليسم و ناسيوناليسـم  

ناسيوناليسم كرد در كردستان عراق !  كجا مرحبا؟
. كه خود شما به آن اشاره كرديد در قدرت اسـت 

ستم ملي در كردسـتـان عـراق وجـود نـدارد و              
ها فرودگاه هاي شـهـرهـاي يـك و نـيـم             “ كرد” 

ميليوني اربيل و يك ميليوني سليمانيه را در كنترل 
با كشورهاي خارجي قرارداد تجارتي امضـا  .  دارند

. مي كنند و صاحب سرمايه هاي عظيمي هسـتـنـد     
اگر در ماهيت و چنته ناسيوناليسم، آزادي طـبـقـه    

سال بارقـه هـاي      23كارگر وجود داشت، در اين 
امروز ستم ملي دست احـزاب    .  آن نمايان مي شد

حاكم  درعراق را نبسته تا دستمزد برابر، برابـري  
كامل زن و مرد، جدايي ديـن از دولـت و لـغـو             
مجازات اعدام، آزادي فعاليت بي قـيـد و شـرط          

صـدام  ” آيا هـنـوز       .  سياسي را اعالم و اجرا نمايند
و يا خود اينها و جنبشي كه رهبر آنند “  نمي گذارد

في نفسه در منطقه فاسد و ضد كارگري است؟ بـه  
خدمت گرفتن مزدور از بغداد، تهران و انـكـارا،       
جهت سـركـوب مـبـارزات مـردم آزاديـخـواه                

سـوركـيـو    ” ها،   “  رژوان” كردستان عراق و كشتن 
و  2011ها در اعتراضات فوريه “ طاهر” ها، “  زاهد

هـا،  “  سـردشـت عـثـمـان       ” قبل از آن نيز، تـرور    
خـاطـر حضـور هـمـه          ...  ها و “  سوران مامه حمه” 

اتحاديه ميهني و حزب بارزانـي بـا هـمـان         .  است
ابزارهايي حكومت و در عين حال ترور مي كنـنـد   
كه در تهران و انكارا و بغداد مردم را سـركـوب       

“ كوردي” كسي با فشار سرنيزه حكومت .  مي كنند
را وادار به استثمار كارگران نكرده، بلكه مثل هـر  
حكومت سرمايه داري ديگر با زور سرنيـزه دارد    

فشار ستم ملـي ايـن     .  كارگران را استثمارمي كند
حكومت را وادار به لگدمال كردن حـقـوق زن و       
كوتاه نكردن دست مذهب و مردساالري بـر سـر     
آنان نكرده، خود اين جنبش و احـزاب قـومـي،          

اين احزاب .  جنبش و احزاب استثمارگران هستند
با كمك مذهب و مردساالري، روزانه حقوق كامـل  

كـوتـاه   .  زن، جسم و روان وي را لگدمال ميكنـنـد  
كردن دست مذهب و مردساالري بر سـر زن از        
خواستگاه هاي هيچ قومي براي رفع ستم مـلـي و     
احزاب ناسيوناليست هيچ ملتي نيست، اهدافشـان  
حكومت كردن در سايه مذهب و مردساالري بـر    

چرا بايد انتظار رفع استثمار را از ايـن  .  مردم است
جنبش داشت؟ لطفاً از كيسه طـبـقـه كـارگـر بـه           

 .ناسيوناليسم نبخشيد
شما به احزاب ناسيوناليست كرد عـراق انـتـقـاد         

مگر .  داريد كه با امپرياليسم دست به يكي كردند
نيروهايي كه در عصر سرمايـه داري بـر بسـتـر           
جنبش ملي و با پرچم ملي و مذهبي به ميدان مـي    
آيند مي توانند غير از ايـن بـاشـنـد؟ حـكـومـت            
كوردي به ستم ملي در كردستان عراق پايان داد، 
ولي پايان ستم ملي، پايان ستم كشي طبقاتي مردم 

بناي آزادي را بايد بـر پـايـه مـادي آن             .  نيست
كـرد، تـرك،     ( قوم، ملت و دولت خودي   .  ساخت

در جـامـعـه      )  عرب، بلوچ، قشقايي، فارس و غيره
طبقاتي اهرم و ابزار طبقه حاكمه انـد و انـتـظـار           
آزادي و برابري در پيشگاه آنهـا عـكـس تـمـام          

 .حقيقت تاريخ مبارزه طبقاتي است
 

طبقة كارگر بـه عـنـوان      ” :  باز در ادامه مي خوانيم
يك طرف اصلي تضاد و مناقشه در جامعة سرمايه 
داري تنها نيرويي است كه مي تـوانـد عـالوه بـر         
استثمار به كلية ستم هاي ملي، قومي هـويـتـي و        

و   –ظرف ده سال گذشته   .  جنسي نيز پايان بدهد
فـعـاالن     –به خصوص از اول ماه مه سقز به بـعـد     

كارگري كردستان توانسته اند پـرچـم جـنـبـش          
كارگري ايران را در سطح ملـي، مـنـطـقـه اي و            
جهاني بلند كنند و از درون مبارزة طبقـة كـارگـر      
پرچم مبارزة رفع ستم مـلـي را نـيـز از دسـت              

 .“بورژوازي كرد بيرون بياورند
 

اما طبقه كارگري مي تواند بـه هـمـه      ! بسيار خوب
اين ستم ها پايان بدهد كه اوالً خود به رنگ قومي 

دوماً جنبش هاي ملي كـه مـانـع        .  در نيامده باشد
ايجاد صف مستقل و كسب قدرت سياسي تـوسـط   
طبقه كارگر براي پايان دادن بـه آن سـتـم هـا             
هستند را بشناسد و آنها را ايزولـه و كـنـار زده          

در جامعه اي كه كـارگـرهـويـت خـود را            .  باشد
... فارس، كرد، ترك، عرب، بـلـوچ، قشـقـايـي و         

تعريف كند، انقالب كارگري كه هيچ، حتي نـمـي     
طـبـقـه    .  تواند به موقع دستمزدها را افزايش دهـد 

مورد اشاره تا خود را از افق ها و راه حـل هـاي         
جنبش هاي قومـي و غـيـر كـارگـري و غـيـر                  
كمونيستي رها نكند، مطلقاً هيچ انقالب كـارگـري     

. به نفع اش در هيچ كجا صورت نخواهد گـرفـت    
وقوع و عدم وقوع هر انقالبي بسود كارگران قبـل  
از همه چيز بستگي به وجود صف متمايز كارگر از 

 .راه حل هاي بورژوازي دارد
اگر جايي ستم ملي هست، بايد مشخصـاً بـه آن        

مساله پرداخت و پاسخ مشخص به آن داد و آن     
اما فلسفه تراشي رندانه ناسيوناليسـم  .  را رفع نمود

زير پرچم زبان مادري و آزادي فرهنـگـي بـراي      
مشروعيت دادن به سهم خواهي اين جنبش ها را   

مساله، آنجا كه بـه  !  حداقل ما كارگران بايد بدانيم
زبان بعنوان وسيلة ارتباط جمـعـي انسـان بـاهـم          
مربوط است، يعني خارج از يك فرايند سـيـاسـي،    
بايد ديد كدام زبان راحت تر، كامل تـر و مـورد       
پسند شهروندان است؛ آن را به زبـان مشـتـرك        

 .اداري و آموزش و پرورش تبديل كرد
متعجبم شما كه افتضاح پاكسازي هاي قومـي در     

كشورهاي بالكان، تخريب اردوگاه ها و شهرهـاي  
سـيـاسـت وعـمـل        ...  فلسطين توسط اسرائـيـل و    

 !از كيسه طبقه كارگر به ناسيوناليسم نبخشيد
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ت       و  ١٧٨ک
، را مـي      21ناسيوناليسم و طبقه  بورژوا در قـرن   

بينيد و هنوز به عمق مخرب مطالبات سـيـاسـي و      
فرهنگي اقوام ايراني پي نبرده ايد؟ ماهيت جنبش 

ايـن  .  هاي ملي در ايران تافته جدا بافته نيـسـتـنـد    
كمي ساده انديشانه به ظرفيت جنبش هاي قـومـي   
برخورد كردن است كه نظاره گـر ايـن فـجـايـع          

“ حقوق اقوام ايرانـي ” باشيم و هنوز با ديد مثبت به 
متاسفانه انگـار از زاويـه داده هـا و              !  نگاه كنيم

آموزش هاي ناسيوناليسم به اين مساله پـرداخـتـه    
به ناحق بار مضموني، راديكل و جوهر زيـادي  .  ايد

چـرا انـتـظـار       .  را روي رفع ستم ملي گذاشته ايـد   
آزادي بيان، آزادي احزاب و تشكل هاي سياسي و 
فرهنگي و صنفي و برابري كامل حقوق شهرونـدي  
طبق معيارهاي پيشرو امروز، انتخابي بودن كـلـيـه    
ارگان هاي حكومتي و غيره را به مساله رفع سـتـم   
ملي نقب زده ايد؟ مساله ملي به شيوه امپرياليستي 

مگر حل مساله .  و ناسيوناليستي هم قابل حل است
ملي چه مضموني دارد تا به شيوه امپرياليـسـتـي و      
ناسيوناليستي غير قابل حل باشد؟ در كـردسـتـان      
عراق ستم ملي نمـانـده و بـورژوازي كـورد در             
حاكميت است و يك فقره از آن مطالبات را هـم      

 .اجرا نكرده است
امروز در ايران غير از مساله كورد، خوشبـخـتـانـه     
مساله ستم ملي در آن حدي كه بايد همين امـروز  

فـردا چـه     .  به آن پاسخ داد وجـود مـادي نـدارد       
اگر .  خواهد شد، به مولفه هاي زيادي بستگي دارد

جمهوري اسالمي در حـاكـمـيـت بـمـانـد، اگـر                 
خودآگاهي ناسيوناليستي در جامعه نقـد نشـود و       
دست باال پيدا كند، ايران مي تـوانـد يـوگسـالوي       

 .ولي خوشبختانه امروز چنين نسيت. ديگري بشود
راجع به مساله كورد نيز، اگر چه شما از اين كانال  

وارد بحث شديد، ولي راه حل عملي و مشـخـص       
راه ” اين عبارت .  مساله كورد را بي پاسخ گذاشتيد

مقداري كلـي گـويـي و        “  حل كارگري مسالة كرد
در .  پاسخ مشخص ندادن به مساله مشخص اسـت   

رابطه با مساله كورد راه حل طبقه كارگر از نـظـر     
شما چيست؟ خودمختاري، فدراليـسـم، تشـكـيـل        
كشور مستقل و يا سوسياليسم است؟ براي نمـونـه   
سياست حزب حكمتيـسـت بـراي حـل درسـت،            
انقالبي، عملي و عادالنه آن كامالً روشن و بي ابهـام  

در )  يك دنـيـاي بـهـتـر         ( است و در برنامه حزب 
ايـن گـونـه      “  مساله كرد”  تحت عنوان  54صفحه 

بايد در يـك  ” :  جواب مشخص خود را گرفته است
رفراندوم آزاد، مردم كردستـان بـه دو گـزيـنـه            
جدايي يا ماند بعنوان شهروندان متساوي الحقـوق  

نـتـيـجـه     .  با ساير اعضاي جامعه ايران راي بدهنـد 
رفراندوم هر چه شد، آن راه حل مـا بـراي رفـع          

در عين حال ما كمونيست هـا از    .  مساله كرد است
قبل چك سفيد براي ماندن در ايران و يا تشكـيـل   

بسـتـگـي    .  كشور مستقل كردستان امضا نمي كنيـم 
دارد كه كدام گزينه به سود كارگر و زحمـتـكـش    

. در كردستان است و به آن يكي راي خواهيم داد  
براي يك كمونيست محرز است كه نقطه عزيمـت  
ناسيوناليسم مطلقاً رفع ستم ملي و مسـالـه زبـان        
كردي يا مردم كردستان به چه زباني صحبت كنند 

مساله زبان محملي براي اهداف سياسـي و    .  نيست
داد و ستد و شريك حاكميت شدن ناسيونالـيـسـم    

امـروز چـه     .  كرد با حكومت هاي مركـزي اسـت    
زباني بهتر و ابزار مناسب تري براي بهره مندي از 
دست آوردهاي علمي در سطح جهاني و به تبع آن 
در سطح يك كشور است، يك مساله تخصصـي و    
كارشناسانه است و مي تواند در مورد آن صحـبـت   

اين يك سطح از مـبـحـث اسـت؛       .  كرد و نظر داد
سطح ديگر مساله اين است كه مي توان بـه زبـان     
كردي مبارزه طبقاتي هم كـمـونـيـسـتـي و هـم              

ناسيوناليسـت كـرد       -زبان بورژوا .  بورژوايي كرد
در بر خورد به كارگر و كمونيست هاي كردستان، 
داراي همان مضـامـيـن و جـوهـري اسـت كـه                  
ناسيوناليسم عرب، ترك و فارس در برخـورد بـه     

. جنبش كارگري و كمونيست ها در آن مـنـاطـق       
زبان مشترك چيزي را از ماهيت متـضـاد مـنـافـع        

طبقاتي بورژوايي كرد و كارگر كرد تغيـيـر نـمـي       
 “.دهد

  
در كردستان ديگر رزمندگي  نـه از    ” اين حكم كه 

زبان اسلحه بلكه از اردوي كار و زحمت شنيده مي 
گنگ به نظر ميـرسـد، كـدام رزمـنـدگـي؟           “  شود

رزمندگي ملي چه با اسلحه و چه بدون اسلحـه بـا     
رزمندگـي در هـمـه        .  رزمندگي كارگري جداست

اما بر خالف .  سنت هاي جنبش هاي مختلف هست
نيت شما، اين تبيين نشانه نـوعـي سـمـپـاتـي بـه            
رزمندگي ناسيوناليستي است كه گويا از ايـن بـه       
بعد در كارخانه نمايندگي ميشود و خـال جـنـبـش       

ريشه اين توهم بـه    .  ميليتانت در كوه را پر ميكند
رفع ستم مـلـي، كـارگـر را تسـلـيـم جـنـبـش                     
ناسيوناليسم ميكند و در كردسـتـان تـا حـدودي         

شكست جنبش ميليـتـانـت در      ” مورد .  كرده است
جنبش ناسيوناليستي ميليتانت و   “  كردستان تركيه

غير ميليتانت به اندازه هم ضد كارگري و ارتجاعي 
ميليتانسي هيچ جنبشي مضمون آنرا چپ تر يا .  اند

توهم بزرگي در ميان كارگـران  .  راست تر نميكند
نسبت به تق و توق ناسيوناليستي و گريال و جنـگ  
و گريز ناسيوناليست هاي كرد هست كه در ايـن    
نگرش آغشته با ناسيوناليسم، در دسـت داشـتـن      
اسلحه گويا در خود مثبت است و از ماهيـت ضـد     

مـعـهـذا     .  كارگري و ارتجاعي ناسيوناليسم ميگذرد
نقد رزمندگي با اسـلـحـه، در دل يـك مـبـارزه               
مشخص جهت سازماندهي مـبـارزات صـنـفـي و            
سياسي كارگران در مكانسيم هاي طبيعي جامعه و 
استفاده از ظروف و ابزارهاي كالـسـيـك مـانـنـد         
تحصن، تظاهرات، ايجاد تشكل مستقل و عـلـنـي        
كارگران با گرايشات غير كارگري اي كه كـارگـر   
را از استفاده از اين اهرم هاي طبيعي مـحـروم و       
برحذر مي دارد و مستقيم و غير مستقيم تـوصـيـه    
ميكند كه كارگر هم مثل اقشار بي ريشه جامعه به 
مبارزه چريكي و پيشمرگاتي صرف روي بـيـاورد،   

اما نقد مبارزه مسلحانه اينجا بـاز بـا     .  درست است
توجه به متدلوژي متناظر بر مقاله مورد نـقـد، مـي      
تواند معاني متفاوتي داشته باشد كه همه آنها غلـط  

ولي چون شما بحث را باز نكرده و منـظـور   .  باشند
از آن هنوز شفاف و گويا نيست، من زياد وارد نقد 
اين بخش از اشكاالت متدلوژي مطلب شما نـمـي     

اردوي كـار    :  تنها جهت يادآوري بايد گفـت .  شوم
نيز به مبارزه رزمنـدگـانـي كـه در راه تـحـقـق                
سوسياليسم اسلحه به كار مـي بـرنـد، درود مـي           
فرستد و در شرايطي كه الزم باشد بايد كارگر نيـز  

اسلحه فقط مـال بـورژوازي       .  از آن استفاده نمايد
نيست كه مدام به وسيله آن استـثـمـار را تـداوم         
بخشد، حق كارگر هم هست كه در شرايطـي كـه     
خود تشخيص بدهد براي پايان دادن به مقـاومـت   

آن .  فالن حكومت مرتجع از اسلحه استفاده نمايـد 
شرايط مشخص را خود طبقه كـارگـر و حـزبـش         

 .تعيين مي كنند و نه بورژوازي

 
 !هستيم... كرد، عرب و“ حق”ما خواستار  

 
تبليغات و آژيتاسيون ناسيوناليست هـاي عـرب،       

مـا  ” ابتدا با ايـن عـبـارت سـاده           ...  كرد و ترك و
امـا  .  شروع مـي شـود    “  خواستارحقوق خود هستيم

هنگامي يك ناسيوناليست مي گويد كه مـن حـق       
كردي يا عربي خودم را ميخواهم، در نـظـر اول         

چـه حـقـي      “  حق كرد” انسان متوجه نيست كه اين 
است؟ اگر كسي بگويد من حق كودك ميخـواهـم،   
حق زن ميخواهم، حق كارگر، آزادي مطبوعـات و    
آزادي بي قيد و شرط فعاليت سياسي ميـخـواهـم،    

اينها مسائـل كـنـكـرت و         .  انسان متوجه مي شود
مشخصي هستند و مي توان بر سـر درسـتـي يـا           
نادرستي مدعايان آن، دامنه طول و عرض آنهـا را    

خـودم را    )  كرد يـا فـارس      ( اما من حق .  متر كرد
ميخواهم چه حقي است كه مافوق تـمـام لـيـسـت        
نامبرده قرار دارد و يا در بر گيرنده هـمـه آنـان        
است؟ آيا در جامعه اي كه حقوق كـودك، آزادي    

زن، حق كارگر، آزادي مطبوعات و آزادي بي قيـد  
و شرط فعاليت سياسي متحقق و اجـرا شـود، بـاز        
حقوقي كه شامل هيچ كدام از ليست فوق نيـسـت،   
بعنوان حقوق مردم كرد و يا خلق عرب مي مـانـد     
كه بايد آن را مطالبه كرد؟ پاسخ ناسيوناليست هـا  

حق حاكميت ملي، استقالل و   .  به سئوال آري است
 .مي ماند... تشكيل دولت كردي و

از همين عبارت ساده، اختالفات ما با ناسيوناليسـم  
كرد و عرب غيره شروع مي شود و تا عميق ترين 
سطح استدالل تئوريكي و جهانبيني آن بسـط مـي     

لذا حاكميت، استقالل و دولت، تنها سه كلمـه  .  يابد
نيستند كه اگر پسوند كردي يا عـربـي بـه آنـان         
اضافه شد، از ماهيت، كـاربـر و اسـتـانـداردهـاي           

يك كوه تـعـاريـف      .  ابزاري طبقات محفوظ بمانند
مجازي، دلبخواهي، مبهم گويي و غيـر طـبـقـاتـي        
توسط اين نوعي جهانبيني و سياست، پشت هميـن  

در .  نهـفـتـه اسـت      )  حق قوم يا ملت( عبارت ساده 
حاليكه در جامعه كردستان و يا بلوچستان طبقـات  

منافع طبقاتي هست و طبقات  درون     .  وجود دارند
سايه سر آن ديگري را با تير مي زننـد  “  يك ملت” 

و مداوم در حال مبارزه باهم هستند، در اين تبيين 
يك ملت واحد و داراي حقوقي مشترك فرض مـي  
شود كه حق حاكميت ملي، استـقـالل و تشـكـيـل          

مـن حـق خـودم را          ” شعار .  است“  خودي” دولت 
انكار اين تضاد منافع طبقاتي بـورژوا و      “  ميخواهم

اين شـعـار گـمـراه       .  كارگر بسود بورژوازي است
اين شعـار، در اسـاس       .  كننده است و غير حقيقي

جهت به حاشيه راندن، عطف توجه جامعه به طـرح  
حقوق كودك، زن، كارگر، آزادي مـطـبـوعـات و         

ايـن  .  آزادي بي قيد و شرط سياسي مطرح مي شود
. عبارت ساده در تعارض با منافع كارگـران اسـت    

در خوشبينانه ترين حالت اين تبيين، حق كـودك،  
حق زن، حق كارگر، آزادي مطبوعات و آزادي بـي  

را زير مجموعه حق مـلـت   ...  قيد و شرط سياسي و 
قرار خواهد داد و اساساً، بلحاظ نظري و فرم، آنهـا  
را بعنوان نيروي كمكي در جهت متحـقـق كـردن      

� خـودي � حاكميت ملي، استقالل و تشكيل دولت   
 .مد نظر دارد

جنبش مبارزه براي احقاق حقوق اقـوام صـاحـب        
اين ما كارگران هستيم كه وقتي از حق اقوام .  دارد

صحبت مي كنيم، بايد دقيقا متوجه باشيـم از چـه       
مقوالت مـلـت،   .  مفاهيم و مقوالتي صحبت مي كينم

اقوام و رفع ستم ملي هر كدام در قلمروهاي بـراي  
آيا شعار اقوام ايراني بايد به حقوق .  ما معني دارند

خود برسند، شعاري كارگري، كمونيستي و عمـلـي   
است و يا تبليغات پوچ براي فريب مردم؟ اكـنـون   
پرونده يكي از اقوام ايراني مورد اشـاره شـمـا را        

فرضاً ما به كمك ناسيوناليسم عـرب  :  بررسي كنيم
مي شتابيم و نه تنها در حرف بلكه در عـمـل تـا          
متحقق شدن خواسته هاي خلق عرب، يعني زبـان    
عربي در آن منطقه زبان رسمي شـود، فـرهـنـگ         
عربي ديش داشه و عقال جاي لباس بين الـمـلـلـي     
بنشيند، نيروهاي اشغالگر جمهـوري اسـالمـي از        
منطقه خارج شوند و شهر آهواز پايتخت حكومـت  
مستقل و يا فدرال عربستان ايران شـود؛ آنـان را       

آيا :  اولين سئوال كارگر اين است.  همراهي ميكنيم
در آن كشور جديد كـارگـر و بـورژوا داريـم و             
كارگر باز براي كاهش سـاعـت كـار، افـزايـش            
دستمزد، آموزش رايگان براي افراد زير هـجـده     
سال بايد دوباره جلوي ادارات دولتي تـظـاهـرات،    
تحصن و جنگ و گريز كند و مثل ساير كشورهاي 
عربي روزانه با جانفشاني و بدبختي اين حقـوق را    

 از حكومت بگيرد؟
همه ما ميداينم كه جنبش هاي طبقـاتـي بـا زبـان         
سياسي منافع خود را توضيح مي دهنـد و پـاسـخ        
ناسيوناليسم عرب تا بقدرت نرسيده بـه سـئـوال        

ما با كارگران بگونـه عـربسـتـان       ” :  فوق خير است
در .  سعودي، كويت و عراق رفتار نخواهـيـم كـرد     

عوض كارگران هم بايد درك كنند و اول اجـازه      
بدهند كه ستم ملي رفع شود تا به مرحلـه بـعـدي      

 .“يعني رفع تضاد طبقاتي هم برسيم
: را ساده تـر كـنـيـم      “  اين معما” با يك مثال ديگر 

همچون ما اجازه نمي دهيم هيچ انساني بـعـنـوان      
يك شهروند بدليل داشتن اعتقادات مذهبي مـورد  
ظلم، تحقير و تبعيض قرار بگيرد؛ اما براي اين امر 
خود ما مذهبي نمي شويم و يك لـحـظـه از نـقـد          
خرافات مذهبي و صنعت مذهب بعـنـوان افـيـون       

ايـن مـثـال مصـادق         .  توده ها غافل نخواهيم شـد 
يك بخش از تالش مـا    .  مساله رفع ستم ملي است

براي رفع ستم ملي، نقد خرافات ملي و حاشيه اي   
كردن اين جنبش ها و از مـيـدان بـدر كـردن               

. نيروهاي است كه با اين پرچم به ميدان مي آينـد 
در نتيجه، تا زمانيكه در جامـعـه طـبـقـات وجـود           
دارند، اصلي ترين مساله اين است كه كسي هويت 

در ايـن  .  خود را كرد، فارس يا عرب تعريف نكند
يا تـرك هـا،     “  ما كردها” قلمرو، آنانيكه مي گويند 

حق خود را مي خواهيم ، ساختار اجتماعي جامـعـه   
طبقاتي دهقان و فئودال، كارگر و بورژوا، زنداني و 

در يك جغرافيايي مشخص را بهم مي ...  زندانبان و
تئوري ماركسيستي كه بر جامعـه اسـتـوار      .  ريزند

است و طبقات را مبنا و فرض مي گيـرد، بـا ايـن        
مهم نيـسـت   .  عبارت ساده از اعتبار ساقط مي شود

پس از تعريف كردن خود بـعـنـوان كـورد چـه            
و تـمـجـيـدي از كـارگـر،           )  زير مجموعه( تعريف 

آن .  مبارزه طبقاتي و ماركسيسم خواهـيـد داشـت     
محترم كـورد، بـراي     “  ماركسيست” ناسيونال چپ 

قبوالندن اولي بـه مـردم اسـت كـه كـارگـر و                   
زحمتكش را كه قادر به انكار وجود آنان نـيـسـت،    
ضميمه ليست ملت مي كند و در نتيجه محتاج آن   

وظيفه كارگر آگـاه، هـمـيـشـه نـورافـكـن             .  است
انداختن بر تضادهاي طبقاتي است و نـه كـورس         
گذاشتن با ناسيوناليسم كه گويا در احقاق حـقـوق   

 .اقوام، ما از آنان پيگيرتريم

تاريخ پيدايش ناسيوناليسم و  ملـت در جـهـان، بـه           .  ملت هميشه در طول تاريخ وجود نداشته است
اين جنبش در اوائل انكشاف نظام سرمايه داري، نقش مـهـمـي      .  حدود سيصد سال پيش بر مي گردد

جهت كمك به توسعه، تمركز و تجهيز آن سيستم در مقابل جوامع ملوك الطوايفي و مـحـلـي گـري       
مناسبات فئوداليستي و زندگي مبتني بر آن، كه موانع توسعه و تكـامـل نـظـم       .  نظام فئودالي ايفا نمود

نوين بورژوازي و به اين اعتبار موانع تكامل جامعه آن ايام بودند، توسط جنبش مذكـور بـه چـالـش         
اين جنبش عليرغم حمل تضادهاي مادرزادي خود با آزادي بشر، رگه هـايـي از تـرقـي         .  كشيده شد

در آن ايام آن كسي كـه  .  خواهي، مدنيت و تكامل انسان را نيز در اوائل پيدايش با خود حمل مي كرد
مانند آقاي عبدي پور خوشبختي و سعادت جامعه را مي خواست، كوتـاه شـدن دسـت مـذهـب از              
آموزش و پرورش، تدوين قوانين مدون در مقابل عرف و سنت هاي مذهـبـي و فـئـودالـيـسـتـي و               
اريستوكراسي را مي خواست، احترام به حقوق فردي انسان و رفتار انساني تر با زن را مي خواست، با 

را    20و      19به اين خاطر مي توان قـرن      .  به ميدان مي آمد  -پرچم ملي  –پرچم سياسي بورژوازي 
ليكن جنبش ناسيوناليسم به مانند هر پديده ديگري در دنـيـا،     .  نهضت هاي ملي ناميد“  بيداري” عصر 

 . در پاسخ به نيازهايي بوجود آمده كه نه تنها دوران رشد و شكوفايي بلكه دوران زوال هم دارند
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ت       و  ١٧٨ک

كه )  كومه له( اطالعيه اي از حزب كمونيست ايران 
يي است كه “ هيات دائمي ها” گزارش مالقاتشان با 

به اسم حزب حكمتيست فعاليت ميكنند، منـتـشـر    
همزمان اطالعيه ديگري در مورد ايـن    .  شده است

. مالقات از طرف مقابل هـم صـادر شـده اسـت            
زبـان  ” :  اطالعيه كومه له تاكيـد كـرده اسـت كـه          

غيردوستانه و زبر حزب حكمتيست در برخورد به 
مواضع حزب كمونيست ايران را مورد انتقاد قـرار  
دادند و تاكيد كردند كه ادامه اين روش آنان عمال 
به مانعي بر سر راه پيشرفت مناسبات دو حـزب      

اين اطالعيه كـومـه لـه را بـه           .  “ تبديل شده است
عنوان سندي از فرهنگ ناسيوناليستي اين جريـان  

 .بايد ثبت كرد
مستقل از وضعيت هيات دائمي ها كه به ان اشـاره  

اين موضع و سياست كومـه لـه     . اي خواهيم داشت
قبل از هر چيز يادآور فرهنگ حـزب دمـكـرات        
كردستان ايران، اتحاديه ميهني، جـالل طـالـبـانـي        
رهبر اين جريان و نوشيروان مصـطـفـي امـيـن و          
ديگر احزاب ناسيوناليست بويژه در كـردسـتـان        

اين فرهنگ تحمـل نـكـردن      .  ايران و عراق است
انتقاد و سركوب انتقاد كننده كه در واقع انعكاسي 
از شكل حكومتي اين جريانات در جـامـعـه اسـت       

ايـن  .  سابقه بسيار خونبار و جنايتكـارانـه اي دارد      
جريانات ناسيوناليست نه تنها در برابر كمونيستهـا  
و كشتار و محروم كردن آنها از فعاليت و انـتـقـاد،    
بلكه در برابر منتقدين خوديهايشان نـيـز بسـيـار       
مستبد و بعضا آنچنان قصي و القب عمل كرده انـد  
كه هر انسان ازاديخواهي از شنيدن و خواندن آنها 
بيشتر قادر ميشود به عميق جنبش ناسيوناليستي و 

حـزب  .  فرهنگ مستبدانه مترادف با آن پي بـبـرد  
دمكرات كردستان ايران انتقاد از سياستهايـش را    
و افشاي اين جريان بورژوايي از طرف كومه له نـه  
تنها به عنوان دشمني و اعالم جنگ ميدانست بلكه 
بعدها هم جنگي چند ساله در سراسر كردستان را 

جـالل  .  به كومه له كمونيست ان زمان تحميل كـرد 
طالباني خطاب به مردم كردستان مـيـگـفـت كـه          

بـه  “  نـاسـزا گـويـي      ” كمونيستها هميشه مشغـول    
اتحاديه ميهني هستند و در فرصت مناسبي كه پيدا 

رهبر فعلي جريان ( كردند نوشيروان مصطفي امين 
معمار خاموش كردن انتقاد مخالفان را بـه  )  گوران

جان حزب كمونيست كارگري عراق انداخت و نـه  
تنها آب و برق و آمد و رفت به مقرهايش را براي 
دو هفته قطع و آنها را مورد محـاصـره قـرار داد،        

ديـگـر   .  بلكه كشتار آنهـا را نـيـز دنـبـال كـرد              
ناسيوناليستها هم كم و بيش همـيـن را بـر سـر           
منتقدين خود اورده اند و امروز كـومـه لـه زبـان         
شمشير زنگ زده و خونين ناسيوناليستها در برابـر  
كمونيستها و در واقع تمام ازاديخواهان و حـقـوق     

و “  زبان غير دوسـتـانـه   ” .  اوليه آنها را تكرار ميكند
چه معني دارد؟ آزادي بيان ي كه كومـه لـه     “  زبر” 

به آن معتقد است حد و حدود آن در اين چـنـيـن    
 .بياناتي پيداست

 
 چرا كومه له به اين ميدان پا نهاده است؟

 
فعال كه بسيار بعيد است كومه له و كـادرهـايـش        
خطري از جانب كمونيستها ببينند و نيازي به ايـن    

را بخـواهـنـد    “  زبر” و “ زبان غير دوستانه”باشد كه 
اما كـومـه لـه      !  در كردستان برايشان ترجمه كنند

اين را ميداند كه بويژه در كردستان و ايـران هـم     
كمونيستهاي كارگري از نوع حكمتيست آن بويژه 
در محل كار و زندگيشان چه ظرفيت هايي از خود 

ميدانند كه فرصتي است تا تحـمـل   .  نشان داده اند
نكردن انتقاد هايي كه با سياستهاي ناسيوناليسـتـي   
كومه له خوانايي ندارد را به هر بخشي از بـريـده       

هاي حزب حكمتيست و يا حـزب كـمـونـيـسـت           
. كارگري به شكل و شيوه ديگري تحـمـيـل كـنـد       

جنبه اجتماعي اين مساله براي كومه لـه حـيـاتـي         
كومه له فكر ميكند كه يك دستور هميشگي .  است

اش دور كردن منصور حكمت و سيستم كمونيسـم  
كارگري از جنس چپ و كمونيستي است كه انـهـا   

كومه له در صفوفش و در .  از آن طرفداري ميكنند
“ معـضـل  ” تشكيالت علني اش بويژه هميشه با اين 

كومه له ميـدانـد كـه      .  دست به گريبان بوده است
جريان هيات دائم اين ظرفيت را از خـود نشـان         
داده است و قابل تحقير به اين شيوه است كـه در    
بيانيه رسمي اينگونه در مورد آنها و و در واقع در   
ضديت با كمونيسم كارگري و مخالفينـش رو بـه       

كومه له در واقع آنچه را كـه    .  جامعه سخن بگويد
. در مورد مخالفينش انجام داده است بزبان مياورد

آنچه را در مورد ماركسيست ها و كمـونـيـسـتـهـا       
انجام داده است و انتقادات آنها را تحمل نـكـرده     
است رسما بيان ميكند و اين مساله است كه جديد 
است و بايد ظرفيتي كه پشت اين جسارت هسـت    

وضعيت جنـبـش كـمـونـيـسـم          .  را بيشتر شناخت
كنگره ملي ” كارگري و صفوفش، تحوالت منطقه و 

بي شك از جمله عناصري است كه اين توان “  كرد
 .را به كومه له داده است

تا جايي هم كه به هيات دائمي ها بر ميگردد ايـن    
 .چند كلمه الزم است ياداوري شود

 
 !عاقبت تغيير ريل

 
جمعي كه در حزب حكمتيست موسوم به هـيـات     
دائمي ها شدند عليرغم اينكه مدتهاست پـروسـه     
تغيير ريل و جدايي شان از خط و سيـاسـت هـاي      
حزب حكمتيست قطعي شده است همچنان با نـام    

اينها براي هوئيت .  حزب حكمتيست فعاليت دارند
دادن و شخصيت دادن به خود در ميان احـزاب و    
در ديپلماسي مورد نيازشان با حكومت منطقـه اي    
كردستان عراق و احزاب و جـريـانـات ديـگـر،            
ميبايست محتوي و شخصيت هاي حـزب و خـط         
واقعي حكمتيست را آنچنان كه براي بـاال بـردن       
ارزش موقعيت جديد نزد مشتريان جـديـد الزم       
است تهي كنند، و متاسفانه بسياري از مـرز هـاي       
حرمت و رفاقت را براي اين بازار جديد زيـر پـا       

اين خيز جديد هم رنگ شدن را، هـمـه     .  گذاشتند
مخالفان حزب حكمتيست متوجه شدند و پيام اين 

البته بطور جدي و در خـارج از          .  جمع را گرفتند
خودشان مجموعه اي مشـابـه هـمـراه بـا كـلـي                
 .تناقضات را توانسته اند از حزب اتحاد جلب كنند

زبـان و    “ ” از اين به بعد” اينها تصميم گرفته بودند 
را با ديگران درست كـنـنـد و آنـچـه          “  رفتارشان

با ديگران داشـتـه را     “  سابق”حزب حكمتيست در 
دنبال نكنند و اين پيام را هم به اشكال مـخـتـلـف       

اما اينها بشدت براي بـازار    .  بيان كردند و نوشتند
ره بيست و چـنـد سـالـه       .  جديد كم خريدار است

جدايي از خط و سياست ها و سبك كار و پرنسيب 
ديگر جريانات سياسي را نميشود با چند ماه و بـا      
عجله اگورتونيستي عجيبي كه خيلـي هـم عـيـان         

هنوز بايد هر چه سنت و رفـتـار و     .  است طي كرد
پرنسيب و سياست و سبك كار الوده به مـنـصـور      
حكمت و كورش مدرسي و كمونيـسـم كـارگـري       
هست را دور ريخت تا مثال نزد جريانات چپ و از 

هيات دائمـي هـا     .  جمله كومه له مقبول واقع شوند
چون خودشان تصميم گرفته اند و ظاهـرا اوضـاع     
سياسي منطقه هم ميتـوانـد در ايـن شـتـاب بـه               
كمكشان بيايد، آسوده خاطر و با چنـد اقـدام نـخ        
نماي راست روانه و نـاسـيـونـالـيـسـتـي ، دوره                 

 !كنند“ سزارين”پذيرششان را ميخواهند 

اطالعيه اخير كومه له و هيات دائمي هـا در بـاره       
مالقات اين دو سازمان حقايق بسياري را مربوط به 

كومه له اخيـرا  .  آنچه مختصر گفته شد بيان ميكند
گانه با تمام جريانات و احـزاب   39در يك ائتالف 

كه همگي تـا مـغـز اسـتـخـوان مـرتـجـع، ضـد                   
ازاديخواهي كمونيستي و كارگري هستنـد تـحـت      

آنـهـا   “  پـروژه ” نام مبارزه براي رفع ستم ملي در     
كومه له و كادرهايـش تـالش     .  شريك و فعال شد

بيهوده زيادي ميكنند تا از زاويه كمـونـيـسـتـي و        
انترناسيوناليستي و ضديت با جمهوري اسالمي اين 
لقمه ناسيوناليستي را به ديگران بخورانند تا جايـي  
كه كار به رديف كردن و درجـه بـنـدي كـردن             
مرتجعين و مزدوران سابق و جـديـد جـمـهـوري        
اسالمي كشيده شده است و دقيقا در سـايـه چـك      

و “  هـم خـونـي     ” و از زاويه   “  رفع ستم ملي” سفيد 
بهرام ولدبيگي مرتجع و مـزدور مـعـرفـي         “  ملي” 

اما مسعود بارزانـي و    )  كه البته بوده است( ميشود 
كارنامه اش مورد اغماض قرار ميگيرد و از ليسـت  
مرتجعين و جنايتكاران حتي در حق به هم جنبشي 

كمونيستها و كارگران در ايـران و    (  هاي خودشان
بيرون كشيده ميشود و مـورد      ! )  عراق پيش كش

كومه له ادعاي طرفـداري از    .  اغماض قرار ميگيرد
كارگر و كمونيست بودن را دارد و در عيـن حـال     
شركت در پروژه كامال امپرياليستي و مورد عالقـه  
دولتهاي بورژوايي و سركوبگر منطـقـه را تـحـت         
عنوان مبارزه طبقاتي و شركت كمونيستها در ايـن  
مجمع را براي متوهم كردن كارگران و موقعيـتـي   

. كه در آن قرار گرفته شده است توجيه مـيـكـنـد      
جالب اين است كه اين آش ناسيوناليستي آنـقـدر   
شور است كه حتي متحدين چپ كومه له در سطح 
سراسري در ايران هم نتوانستند جلب شوند تا از   

دفـاع  ” و “  مبارزه طبقاتي” و “  ازاديخواهي” اين نوع 
 !كومه له حمايت كنند“ از كمونيسم

در اين ميان هيات دائمي ها در اولين بيانيـه خـود     
كـومـه لـه بـرايشـان          “  كنگره ملي كرد” در مورد 

خودي بود و يك كلمه در مورد نقشي كه آنهـا در    
“ دلـيـلـي   ” اين كنگره دارند نگفتند و بعد به هـر      

در واقـع ايـن       .  انتقاد به كومه له را شروع كردنـد 
كار !  كنگره اتفاق ناگوار و پيش بيني نشده اي بود

چه براي آنكه در سفـر بـود و در         !  را بهم ريخت
چه براي آنكه مشغـول تـعـادل بـرقـرار          !  زيارت

كردن درون تشكيالتي به نسبت انتقادات از كومـه  
حتـي  !  له و حفظ اين باالنس براي ادامه وحدت بود

ظاهرا همراه شدن با جمعيت سوگواران شـيـركـو    
بيكس شاعر بزرگ جنبش ناسيوناليستي و شركت 

 !در تشيع جنازه وي كمكي نكرده است
 -حزب كمونـيـسـت ايـران        –در اطالعيه كومه له 

شرط وارد شدن بـه بـحـث را        )  كه ضميمه است(  
در اطالعيه هيات دائمي هـا در      .  طرح كرده است

زبان غير دوسـتـانـه و        ” باره اين شرط و شروط و 
چيزي نه ميگويند و نه برايشان مـهـم اسـت      “  زبر

كـومـه لـه      !  چرا كه به مزاج جديد انها هم ميخورد
در اين نشست رفقاي هيئت حزب ” :  گفته است كه

كمونيست ايران قبل از وارد شدن در هر بـحـثـي      
تاكيد كردند كه سيـاسـت مـا در قـبـال حـزب               
حكمتيست بخشي از تالش عمومي ما براي تقويت 
سياست همگرايي در مـيـان نـيـروهـاي چـپ و             

در هـمـيـن رابـطـه زبـان             .  راديكال ايران اسـت 
غيردوستانه و زبر حزب حكمتيست در برخورد به 
مواضع حزب كمونيست ايران را مورد انتقاد قـرار  
دادند و تاكيد كردند كه ادامه اين روش آنان عمال 
به مانعي بر سر راه پيشرفت مناسبات دو حـزب      

 .“تبديل شده است
كـه  “  غير دوستـانـه  ” از طرف هيات دائمي ها زبان 

قـلـم   ” و “  زبان زبر ها” !  قرار بود كنار گذاشته شود
كه بيش از بيست سال عـمـرشـان را بـه         “  زبر ها

درست در نقد ناسيوناليسم كومه له گذراندند چـه  
سرنوشتي پيدا ميكنند؟ ظاهرا غير از ادامه تغيـيـر   
سياست و ادامه ديپلماسي تـحـت نـام فـعـالـيـت            
كمونيستي به سبك و سياق كومه له، و قبول شـرط  
و شروط، يا خفه شو يا ديپلماسي، كـه فـرهـنـگ         

منحط و مسبتدانه از جـملـه جـريـانـات بـورژوا             
ناسيوناليستي است با خفت كنـار بـيـايـنـد و راه            

كساني كه اين همه راه را رفته انـد    . ديگري نيست
متاسفانه براي ماندن در دنياي سيـاسـت و بـراي        
فعاليتي كارگري و كمونيستي راه ديگري غيـر از    

 !اين سراغ ندارند
---------------- 

 :ضميمه
 

اطالعيه در مورد ديدار هياتهاي رهـبـري حـزب        
 كمونيست ايران و حزب حكمتيست

 
) 2013اوت      24(   1392روز شنبه دوم شهريور 

دو هيات رهبري حزب كمونيست ايران و حـزب    
حكمتيست در شهر سليمانيـه كـردسـتـان عـراق          

از جانب حزب كمونـيـسـت ايـران،       .  ديدار كردند
رفقا صالح مازوجي دبير كميتـه اجـرائـي حـزب،         
ابراهيم عليزاده دبير اول كومه له و احمد صالـحـي   

له در كردستان عراق، و از جـانـب     ¬نماينده كومه
حزب حكمتيست رفقا فاتح شيخ دبـيـر كـمـيـتـه           
مركزي و صالح سرداري عضو دفتر سياسي حزب، 

 .در ديدار شركت داشتند
ابتدا دو هيات در زمينه همكاري دوجانبه در سطح 
سراسري، در كردستان و در خارج كشور تـبـادل     
نظر كردند و بر ضرورت فعال كردن همكاريها و   

در مبحث بعدي .  رفع موانع سر راه تاكيد گذاشتند
، هيات حزب حكمتيـسـت   “ كنگره ملي كرد” حول 

مجددا نظر و نقد خود بر اين پـروژه و شـركـت          
در بررسـي اوضـاع     .  له در آن را طرح كرد¬كومه

سياسي ايران بعد از روي كار آمدن روحـانـي، دو     
هيات بر لزوم همكاري در زمينه تقويت مـبـارزات   
تعرضي كارگران و توده هاي محروم جامعه عليـه  
اوضاع وخامتبار سياسي و اقتصادي حاكم و تاكـيـد   
مجدد بر سرنگوني انقالبي جمهوري اسالمي توافق 

در پايان ديدار، طـرفـيـن تصـمـيـم           .  نظر داشتند
گرفتند كه براي تدقيق اقدامات عملي در عـرصـه     
همكاريهاي مشخص و مـورد تـوافـق، نشـسـت              

 .ديگري ترتيب دهند
 

 حكمتيست -حزب كمونيست كارگري ايران
 )2013اوت  30( 1392هشتم شهريور 

—————————————————————— 
اطالعيه دبيرخانه حزب كمونيست ايران در مـورد  

 ديدار با حزب حكمتيست
 

به اطالع مي رساند كه روز شنبـه دوم شـهـريـور         
هيئتي از جانب رهبري حزب كمونـيـسـت     1392

ايران با هيئتي از جانب رهبري حزب حكمتيـسـت   
در شهر سليمانيه كردستان عراق ديدار و گفتـگـو   

در اين نشسـت رفـقـاي هـيـئـت حـزب              .  كردند
كمونيست ايران قبل از وارد شدن در هر بـحـثـي      
تاكيد كردند كه سيـاسـت مـا در قـبـال حـزب               
حكمتيست بخشي از تالش عمومي ما براي تقويت 
سياست همگرايي در مـيـان نـيـروهـاي چـپ و             

در هـمـيـن رابـطـه زبـان             .  راديكال ايران اسـت 
غيردوستانه و زبر حزب حكمتيست در برخورد به 
مواضع حزب كمونيست ايران را مورد انتقاد قـرار  
دادند و تاكيد كردند كه ادامه اين روش آنان عمال 
به مانعي بر سر راه پيشرفت مناسبات دو حـزب      

 .تبديل شده است
 

در مبحث بعدي، هيئت ما موضع حزب حكمتيست 
. را مورد انتقاد قرار داد“  كنگره ملي كرد” در قبال 

همچنين در ادامه نشست به اوضاع سياسي ايـران    
بعد از انتخابات اخير رياست جمهوري اشاره شـد    
و ادامه بحث در اين مورد به نشست بعدي موكول 

 دبيرخانه حزب كمونيست ايران. / گرديد
 

 هشتم شهريور 

 فرهنگ ناسيوناليستي كومه له؛
 !يا ديپلماسي  يا خفه شو 

 اسد گلچيني
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شوراي عالي كار در مصوبه جديد خود در تـاريـخ   
مرداد ماه امسال، اعالم كـرده اسـت كـه حـق            7

درصد افـزايـش      25مسكن و خواروبار كارگران 
اما اجرا شدن آن را منوط بـه تصـويـب        .  مي يابد

اين در حالي سـت كـه بـا          .  هيات دولت مي داند
تصويب اين مصوبه در شوراي عالي كار، نمايـنـده   

درايـن  )  آقاي محمود نجـفـي سـهـي      ( كارفرمايان 
شورا، بالفاصله عكس العمل نشان داده و گـفـتـه      

تصويب اين مصوبه در شان كارفرمايـان  ” است كه 
  25نيست و اظهار داشته است كه اين افـزايـش       

هزارتوماني حق مسكن و خواروبار، مبناي قانـونـي   
 “.ندارد

كـارفـرمـايـان در       :  وي در ادامه اضافه ميكند كـه   
صورت لزوم رايزني خواهند كرد تا اين مصوبه در 

و كارگران چـنـانـچـه     !  هيات دولت تصويب نشود
تـوانـنـد     برايشان اين افزايش حقوق مهم است مي

اين اولين بار نيست كه .  به اداره كار شكايت كنند
افزايش دستمزد كارگران، در حداقل سطـح آن،    
اين طور بازيچه كاغذبازي ها و اختالف در شوراي 

يك بار نماينده كارفرما نـمـي     .  عالي كار مي شود

گذارد، يك بار نماينده خودگماره كارگر سـنـگ     
اندازي ميكند،  و يك بار نمايـنـده دولـت مـانـع          

و در مقابل اين مصوبه،  امروز نـمـايـنـده     !   ميشود
در ايران كارفرمـايـان   .  كارفرما رسما سد مي بندد

به راحتي مي توانند اين گونه مصوبات را دور زده 
و به هيچ عنوان در شرايط حاضر بنا بـر تـجـربـه       

 .هاي قبلي، اين مصوبه، ضمانت اجرايي ندارد
كه با .  نمونه روشن آن، مسئله بيمه كارگران است

وجود سازمان عريض و طويل تامين اجتماعي بـه    
نفر پـايـمـال مـي          10راحتي در كارگاه هاي زير 

مستقل از اينكه، اين افزايش پرداختي، هيچ .  شود
 .گونه تناسبي با افزايش واقعي قيمت ها ندارد

درصد افزايش قيمت مواد غذايـي و     60و جواب 
كه مـقـامـات    (  درصد افزايش قيمت مسكن  400

تازه حكومت، در نقد خرابكاريهاي احمـدي نـژاد     
ميگويند كه مسكن چهار صد درصد قيمت اش باال 

تصميم اخـيـر شـوراي        .   را نمي دهد)   رفته است
ماه پس از اعالم حـداقـل دسـتـمـزد         5عالي كار، 

، تنها انـعـكـاس       92توسط وزارت كار براي سال 
غليان اعتراضات كارگري براي افزايش دستمـزد  

بعالوه با در نظر گرفتـن بـحـران غـذا در           . است
ايران، اين افزايش قيمت تنها و تنها براي تحـقـق   

مطالبه اي است !  مطالبه نان براي زنده ماندن است
براي جلوگيري از بدتر شدن و فالكت بارتر شدن 

براي زنده نـگـاه     .  وضع زندگي طبقه كارگر است
داشتن كارگر و خانواده اش است، نه بهبود وضـع  

هزارتومانـي   25با اين وجود، تحميل .  زندگي آنها
افزايش حق مسكن و خواروبار به كارفرمايان، كه 
به خاطر فشـار اعـتـراضـات كـارگـري صـورت              
ميگيرد، براي كارگران  بي ترديد يك دسـتـĤورد   
است كه بايد آن را بي قـيـد و شـرط  بـدسـت              

اما كارگر كمونيست بايد متوجه باشد كه .  بيĤورند
اين افزايش، كه شامل حال بخشي از طبقه كارگـر  
ميشود، ميتواند در فقدان يك بهبود عمومي بـراي  
كل طبقه كارگر، كه في الحال وضع عمـومـي اش     
فالكت بار است، براي كل طبقه كارگر، بـعـنـوان      

و آن   .  يك طبقه، خسارات و مضراتي داشته باشـد 
. را نهايتا به نفع بورژوازي به سرانـجـام بـرسـانـد       

آگاهي به اين امر، مهم است و باعث بـاال رفـتـن        
اما به چـه دلـيـل      .  خودآگاهي طبقه كارگر ميشود

اين ادعا درست است؟ در جواب مي توان بـه دو    
بـا ايـن قـانـون جـديـد             :  دليل روشن اشاره كرد

بورژوازي براي جبران مقدار سود از دست رفتـه،  
 :به دو شيوه متوسل خواهد شد

ارتش وسيع بيكـاران، و ارتـش وسـيـع             -:  يك 
كارگران با قرارداداهاي موقت سفيد امضـاء، كـه      

وزارت كار آن را قانوني كـرده اسـت،  از ايـن            
كارفرمايان در ايـران،      .  افرايش سهمي نمي برند

قانونا با دسترسي بي مشكل قانون و مصوبه،  بـه       
اين بخش محروم و بي حقوق از طبقه، هـمـيـشـه       
ميتوانند هرگونه كه ميخواهند بارآوري كار، نـرخ    

و يا كارگـر  .  را باال ببرند...  استثمار، ساعات كار، و 
مشمول قانون كار و مصوبه شوراي عالـي كـار را       
اخراج كنند و كارگر مطلقا بي حقوق را با قرار داد 

در اين راستا بـي    .  موقت سفيد امضا، به كار بگيرد
ترديد كارفرما پشتيبانـي كـامـل وزارت كـار و             

 .شوراي عالي كار را هم دارد
بايد مراقب بود كه كارفرمايان با شگردهـاي  :  دوم

به اصطالح براي  كاهش هزينـه هـا،     �   مديريتي� 
در رشته هايي كه برايشـان مـمـكـن تـر اسـت،              
افزايش پرداختي كارگران را با كـاهـش سـايـر         
رفاهيات كارگر، چون نهار و سرويس كارخانـه و    

جبران نكند و يا مثال ساعـت  ...  ايمني محيط كار و 
 .كار را به بهانه اي افزايش ندهد

در عين حال بايد مراقب بود كه كارفرما قبول اين 
مصوبه و اين افزايش را،  مشروط بـه گـذاشـتـن         
محدوديت هايي در مقابل افزايش دستمزد بـراي    

و  در تـوافـق بـا            .   ، نكنند 93سال آينده، سال 
نماينده خودگماره كارگران و نـمـايـنـده دولـت،        
فرداي طبقه كارگر را به اصطالح، پـيـش فـروش      

هزار توماني حـق مسـكـن و           25افزايش . نكنند
 خواروبار، هر چند پاسخگوي نيازهاي 

مصوبه شوراي عالي كار در باره افزايش حق 
 مسكن و خواروبار

 سهند  حسيني

پس از معرفي كابينه روحاني به مجلـس، چـنـدي      
پيش روزنامه كيهان، نه از سـر خـيـرخـواهـي و            
روشنگري در واقع در چارچوب زدن حـريـف و       

كردن آن، دست به افشاي مستـنـداتـي    “  بارانداز” 
درباره پرونده قرادادهاي نفتي وزارت نـفـت، در     

و به اصطالح سالمت مالي .  دوران بيژن نامدار كرد
يكي از افراد كابينه روحاني را، به چالش كشـيـده   

و اطالعاتي در مورد قرار دادهايي كه بـيـژه   .  است
زنگنه، زمان صدارتش بر وزارت نفت با شـركـت   
هاي نفتي استات اويل و كرنست، بستـه بـود، را       

ارقامي كه در ازا     !  اين تمام ماجرا نبود.  افشا كرد
بستن اين قرارداد به شركت ها پرداخت شده، يـا  
در واقع رشوه داده شده است خود قـابـل تـوجـه       

ميليون دالر است  2از كوچك ترين آن كه .  است
 .ميليون دالر11تا ارقام درشتي مثل 

اين گونه فسادهاي مالي نه تنـهـا در جـمـهـوري          
اسالمي بلكه در كل سيستم سرمايـه داري چـيـز        
تازه اي نيست و من در اينجا نـمـي خـواهـم بـه            
جزئيات اين پرونده بپردازم و در مـورد افـراد و       

انتخاب موضوع اين برنامـه بـا     .  ارقام صحبت كنم
اين عنوان، بيش تر به خاطر اين بود كه جنبه هاي 
طبقاتي اين مساله ودرس هايي كه مي تواند بـراي  

 .طبقه كارگر داشته باشد را روشن كنم
من در اين برنامه از چند جنبه مشخص به بررسي 

اول اين كه كـارگـران آگـاه        .  موضوع مي پردازم
باشند كه فساد مالي بخش ماهوي سرمـايـه داري     
ست و مربوط به اين دولت يا آن دولت و يـا ايـن     

هرچند كه در ايـن يـا       .  كشور و آن كشور نيست
آن كشور، به خاطر كنترلي كه طبقه كارگر تاريخا 
به طبقه حاكمه تحميل كرده است، ميتواند مـيـزان   

.  فساد مالي اين جا و آن جا، بيشتر يا كمتر بـاشـد    
و هركجا طبقه كارگر بي حقوق تر باشد و دولت و 
طبقه در قدرت، هار تر، ابعاد اين فسـاد و دزدي      

دوم اين كه مساله نفت چون يـك  .  ها بيشتر است
ثروت عمومي ست و قاعدتا بايد در اختـيـار كـل      
جامعه باشد، در اين سيستم و نظام هاي اقتصـادي  
موجود، نه تنها يك ثروت عمومي نيسـت بـلـكـه       
محمل توليد سود و ارزش اضافي توسط كارگـران  

و 
به 

جيب زدن آن توسط افرادي ست كه به طور مثـال  
. كيهان به افشاگري در مورد آن ها پرداخته است

و دست آخر اين است كه دولت روحاني آيا سهوا 
اين اشتباه را كرده است و يك مدير دزد را بـر        

 سر وزارت نفت قرار داده يا نه؟
اگر آقاي ايكس كه دستش در دزدي نبوده است، 
وزير نفت مي شد آيا نفت را ما مي توانستيـم، بـه     

 عنوان ثروت عمومي بهره برداري كنيم؟
من در اولين گام به بررسي مـورد نـخـسـت مـي          

نكته جالب اين پرونده ايـن اسـت كـه،          .  پردازم
عالوه بر روشن كردن مسئله فساد مـالـي وزارت     
نفت، در قرارددهاي ميليوني كه در دوران بـيـژن     
زنگنه بسته شد، از شركت نروژي و اماراتي نـيـز     

تـراسـت هـاي غـول در           .  افشا گري شده اسـت 
صنعت نفت، در واقع بر سر اين ثروت عـمـومـي،    
چنبره زده و براي به دست آوردن آن حاضر انـد    
هرقدر كه الزم باشد رشوه بدهند و گـاهـا حـتـي       
براي دسترسي به آن، از ابزاري چـون جـنـگ و        

 . تخاصمات سياسي هم استفاده ميكنند
اما افشاگري كيهان، كه در بحبوحـه بـازي هـاي        
سياسي و اختالفات سياسي درون جنـاحـي پـيـش       

چرا كه دم   .  آمده است، همه حقيقت را نمي گويد
و آن حقيقتي اسـت  .  خودشان را هم به تله ميدهد

بعضي هايشان دزد قانـونـي   .  كه همه شان دزد اند
اند و بعضي هايشان، عالوه بر دزدي هاي قانونـي،  

اگـر يـك هـيـات         .  غيرقانوني هم دزدي ميكننـد 
منصف به بررسي اين قرادادها بپردازد، مي تـوان    
با قاطعيت گفت همه آن ها، از شركت هاي نفـتـي   

يا دزد،   “  سالم” خارجي و داخلي تا وزير و مسئول 
سفره بـهـركشـي    .   بر سر چه سفره اي نشسته اند

سفـره دزدي قـانـونـي از           .  قانوني از طبقه كارگر
چيزي كه كيهان نمي تـوانـد   !  دسترنج طبقه كارگر

سـودي  .  چرا كه زنده به آن اسـت .  به آن بپردازد
كه خود و طبقه اش از قبل كار طبقه كـارگـر بـه        
جيب ميزنند، همه و همه دزدي، فساد و سـرقـت     

اما چون قانوني است، ميتوانند يقـه بـخـش      .  است
ديگري كه از حرص و آز، عالوه بر آن غيرقانوني 

. هم رشوه گرفته و دزدي كرده است، را بگيـرنـد  
نام دزدي قانوني، يعني استثمار طبقه كارگر،همان 
بيت المال است و صاحب شركت و كـارفـرمـا و          
دولت، اينو حق خودشون مي دونند، و نام بـخـش     
ديگري كه زير مـيـزي ورشـوه را دريـافـت و                

تـا  .  پرداخت مي كنه ، را فساد مالـي مـيـگـذارنـد       
اختالف ميان خودشان بر سر نحوه تقسيم سود، را 
بعنوان اخالقيات و سالمت، به خورد  جـامـعـه و        

كيهان و روحانـي و احـمـدي        .  طبقه كارگر بدهند
نژاد و خاتمي و موسوي و رفسنـجـانـي، مـديـران        

و  سالم و ناسـالـم، كـارشـنـاس و          “ بد” و “  خوب” 
غيركارشناس، همه و همه به ارزش اضـافـي كـه        

هميشه بـيـن      .  طبقه كارگر توليد ميكند،  زنده اند
بخش هاي مختلف طبقه سرمايه دار، بخصوص در 
بحرانهاي اقتصادي و سياسي، بر سر نحوه تقسيـم  
سود و حاصل ارزش اضافي كه كارگر توليد كرده 

. است، جدال و عدم تفاهم و حتـي جـنـگ اسـت        
بخش سرمايه صنعتي، سرمايه مالي و سوداگر را،   

 !حريص و دزد و گناهگار ميداند و برعكس
صحبت بر سر اين است كه براي طبقه كارگر، اين 
دعوا بر سر نحوه دسترسي آنها به ارزشـي اسـت     

متعلق به طبقه كارگـر و    .  كه متعلق به آنها نيست
براي طبقه كارگر، دزدهاي قـانـونـي    .  جامعه است

مـديـر   .  همانقدر دزد اند كه دزد هاي غيرقانـونـي  
خوب و بد، مدير دزد و قانوني، فقط و فقط شرايط 
مبارزه طبقه كارگر را ميتواند تحت تـاثـيـر قـرار       

دعوت از كارگران بـراي    .  دهد، نه مضمون آن را
وارد شدن در اين ميدان جدال بخشهاي مختـلـف   
سرمايه، براي تعيين ميزان سهم بري هـريـك از     
سود توليد كار و زحمت طبقه كارگر، به نفع اين يا 

طبـقـه كـارگـر هـر          .  آن بخش، را بايد افشا كرد
روزي كه بتواند اين مناسبات و اقتصاد و نـظـامـي      

كه بر سرقت و دزدي از شيره جـان او، اسـتـوار        
و تا آن روز بـايـد در           .  است را بايد بر هم بزند

مقابل اين فريبكاريها و سم ها در صفوف خودش، 
بنابراين طبقه كارگر آگاه بـاشـد كـه      .  مبارزه كند

اين پديده فساد مالي بخش الينفك سرمايه داري   
و تنها مربوط به اين دولت .  براي كسب سود است

هـزار     3و يا آن دولت نيست، مگر شما اختالص   
ميليالرد توماني را در دوران احمدي نژاد فراموش 
كرده ايد؟ مساله دومي كه در اول برنامه گفتـم و    
االن مي خواهم به آن بـپـردازم، ايـن اسـت كـه            
كارگران و مزدبگيران چه در صنعت نفت و چـه      
در ساير صنايع، نفت به عنوان يك ثروت عمومـي  
از دوران مصدق به بعد و قبل از آن نيز هميشه به 
عنوان منبع مالي الزم براي سركوب، منبع مالـي و    
ثروت الزم براي چپاول بوده، وهيچ گاه در اختيـار  

 .عموم قرار داده نشده است
نفت خام درست است بـه خـودي خـود ارزش            
مبادله اي دارد، اما سهم عمده توليد ارزش اضافي 
در صنعت نفت و صنايع مربوط به آن اسـت كـه       
عمدتا ارزش اضافي توليد شده بر روي آن توسـط  

ارقامي كـه در      .  كار شما كارگران شكل مي گيرد
اين قراداد نفتي به عنوان مشتي از خـروار افشـا         
شد، و به راحتي توسط اين مدير و اين وزير جا به 
جا مي شد، ارزش اضافي توليد شده توسط شـمـا     

در بخش پاياني صحبت هايم كـه    .  كارگران است
همان طور كه در .  باز هم رو به شما كارگران است

بخش اول برنامه توضيح دادم پديده دزدي وفساد 
مالي، بخش الينفك سرمايه داري ست، تا مادامـي  
اين سيستم حاكم باشد ما كارگران با اين مسـالـه   

فرضي كه من مي خواهم در اينجا .  روبه رو هستيم
در نظر بگيرم اين است كه اگر روحاني مـي آمـد     
به جاي زنگنه يك مدير كار درست و پاكدامن بـه  
قول خودشان كه لقمه حرام از گلويش پايين نمـي  

مي توانستيم نـفـت را نـه بـه           !  رفت، برمي گزيد
عنوان منبع ارزش مبادله بلكه بـه عـنـوان يـك           
ثروت عمومي داشته باشيم؟ و يا شاهد اين دزدي 

حـتـي بـا وجـود         .  ها نبوديم؟ پاسخ ما منفي ست 
چنين مديري در ساختار سرمايه داري نمي تـوان    

چون همانطور كه قبال هـم  .  چنين انتظاراتي داشت
اشاره كردم دزدي و سرقت جزء ماهوي سيسـتـم   

 .سرمايه داري ست
--------------- 

، يو نينا رادبرنامه  ي بر مبنا ق متن فو اوت؛  2013 
 .سته اتهيه شدان، تحت همين عنو

افشاي قرارداد استات اويل و درس هاي آن 
 براي ما كارگران

 سهند  حسيني



ت       و  23 ١٧٨ک

فصل ويژه گراميداشت هزاران :  توضيح كمونيست
. اسـت    1367زنداني سياسي اعدام شده در سال 

به اين مناسبت، نشريه كمونيست، فصلي از كتـاب  
، خاطرات زنداني سـيـاسـي    “ زير بوته الله عباسي” 

سابق، از سنبل هاي مقاومت، رفيق نسرين پـرواز    
است و فضاي  1360كه مربوط به اعدام هاي سال 

اعدام آن دوره را تصوير كرده، را مجددا منتـشـر   
ياد همه اسيران اعدام شده جنگ مردم بـا  .  ميكند

 . جمهوري اسالمي گرامي باد
———————————- 

 
 عباسى ،   نسرين پرواز زير بوته الله

 
 سال اعدام

 
شرايط سـيـاسـى      .  است  60يك روز پائيزى سال

مردم زيادى دستگير و اعـدام      . خيلى سخت شده
شان را به  كنند كه مبارزه ها سعى مى خيلى.  اند شده

در عـرض  يـك سـال            .  شكل مخفى پيش ببرند
گذشته سازمان رزمندگان آزادى  طبقه كارگر هم 
مثل خيلى از جريانات  ضد رژيمى دچار بـحـران     

كـنـد كـه افـراد            هر كس سعى مـى   .  شده است
من و مجتبى احـمـدزاده و      .  همفكرش را پيدا كند

تعداد ديگرى يك گـروه بـه نـام فـراكسـيـون               
قصـد مـا     .  ايـم    ماركسيسم انقالبى تشكـيـل داده    

سازماندهى آن بخش از رزمندگان است كـه بـه       
يك .  برنامه اتحاد مبارزان  كمونيست تمايل دارند

هفته از آخرين  روزى كه مجتبى را ديدم و با هـم  
زنگ نزده، من هم بـه    .  حرف  زديم گذشته است
خـيـلـى    .  اى از او نـدارم  خاطر مسائل امنيتى شماره

. زنـد  دلخورم چون قول داده بود  كه بهم زنگ مى
به من گفت كميته  تصميم گرفته از اين بـه بـعـد      

خبر برايم  نـاراحـت     .  كس ديگرى رابط من باشد
كننده بود چون مجتبى  رابط من با كميته مركـزى  

 :از او پرسيدم. بود
. كـنـيـم    چرا؟ يك سال است كه ما با هم كار مى  -

 .خوام خودت رابطم باشى من مى
 
من موافق تصميمشان نبودم، خيلى هـم بـحـث          -

 .كرديم ولى آنها اصرار كردند
 

 :مجتبى گفت. زديم با ناراحتى قدم  مى
 
تـوانـيـم هـر وقـت             جاى نگرانى نيست، ما مى  -

 .خواستيم همديگر را ببينيم
 
 قول مى دى كه همديگر را ببينيم؟ -
 

در حالى كه بـه  .  دم مجتبى خنديد و گفت  قول مى
موهايم كه از زير روسرى اجبارى پيدا بود نـگـاه     

 :كرد پرسيد مى
 
 كى موهاتو كوتاه كردى؟ -
 
ام  فكر كردم خوبه يك كمى قيافه.  دو روز پيش  -

 .را تغير بدم
 

روى برگهاى زرد و  قرمز و هـمـه رنـگ تـوى             
زديم و صداى آهنگين زيبايـى از     رو قدم مى پياده

مجتبى  اخبـارى در مـورد       .  گذاشتيم خود بجا مى
 :ها داد و  پرسيد دستگيرى

 
 جاى امنى دارى؟ -
 
كنم و محل كارم را  آره جاى جديدى زندگى مى  -

اى از هوشى بـه دسـتـم         نامه.  دانى هم فقط تو مى
گفته است كه جريان .  رسيده و خواسته او را ببينم

سازند و خواسته كه من هم به  جديدى را دارند مى
 نظرت چيه؟. آنها بپيوندم

 
مجتبى به فكر فرو  رفت و بعد از كمـى سـكـوت      

 :گفت
 
ولـى  .  هر كارى كه از نظر خودت درسته بـكـن      -

بمان و   .  رفتم من اگر جاى تو بودم به ديدنش نمى
 .جريانمان را درست كن

 
داديم كه جدا شويم و    در حاليكه با هم دست  مى

داد تكرار   او مثل  هميشه دستم را محكم فشار مى
 :كردم

 
 .قول بده كه بهم زنگ بزنى -
 
 .زنم مى -
 

كـردم كـه        هر يك از سويى رفتيم  و من فكر مى
چند روز  بعد به من زنگ خواهد زد تا همديگر را 

اى    مجتبى انسان  دوست داشتنـى .  ببينيم ولى نزد

. اش را از دست بدهـم  خواهم  دوستى است، نمى
اميدوارم .  شايد مريض شده، شايد دستگير شده

كه هيچكدام  از اين مسائل برايش پيش نيامـده  
زنـد مـنـتـظـر            هر بار كه تلفن زنگ مـى .  باشد

 .شنيدن صداى او هستم
روم،  شايد او از مجتـبـى    امشب به ديدن زوئى مى

دانـد      شايد بيايد خانه زوئى، مـى .  خبر داشته باشد
اگر زوئى هم از او خـبـر     .  كه من آنجا خواهم بود

اين .  نداشته باشد چى؟ ولى  حتما از او خبرى دارد
روزها هر كس براى يكى دو روز هم غيبش بزنـد  

در .  كند كه دستـگـيـر شـده اسـت          آدم  فكر مى
عرض چند ماه گذشته خيلى از دوستانم  دستگيـر  

. اند اند و برخى از آنها خيلى سريع اعدام شده شده
خرداد  دستگيريها و اعدامها شدت زيـادى    30از 

شنوم كه دوستى  دستـگـيـر     هر روز مى.  اند گرفته
اكثرا هـم    .  شده و يا آن ديگرى اعدام  شده است

انگار  امسال سال اعدام است، سـال  .  جوان هستند
سال پيش سال شروع جنگ  بـود      .  اعدام  جوانان

آيا اعدام  هـم ادامـه پـيـدا           .  كه هنوز ادامه دارد
 خواهد كرد و يا تنها ويژگى امسال است؟

نگرانيم  بيشتر شده، دلشـوره    .  غروب شده است
زوئى كارگر .  افتم به طرف خانه زوئى راه مى.  دارم

كفش  ملى است، كارگر كمونيست و سـازمـانـده      
مجتبى ما را با هم آشـنـا     .  مبارزات كارگرى است

كند كارگران  را حـول يـك      زوئى تالش مى.  كرد
او خيلى با تـجـربـه      . سرى از حقوقشان متحد كند

است و من از گوش دادن به حـرفـهـاى او لـذت         
خوانـيـم     اى مى گاهى با هم كتاب و يا مقاله.  برم مى

 .زنيم و در مورد آن حرف مى
قبل از اينكه به خانه زوئى برسم يك بستنى قيفـى  

اش را دارم، چون او ديـر  از         كليد خانه.  خرم مى
به من گفته بود  مـمـكـن اسـت         .  گردد كار بر مى

كنم، وارد اوليـن   در را باز  مى.  كسى در خانه باشد
كـنـم      احسـاس مـى    .  بندم شوم و در را مى اتاق مى

از .  دانم كيـسـت   كسى  در اتاق كنارى هست، نمى
 :پرسد اتاق كنارى كسى مى

 
 تو هستى پرواز؟ -
 

زنم جواب مـثـبـت     ام را ليس مى در حاليكه بستنى
 :دهد صدا  ادامه مى. دهم مى

 
 اى؟ خبر را شنيده -
 

صـدا  .  ريزد كنم چيزى در دلم  فرو مى احساس مى
بـا صـداى لـرزان        .  آيـد    از گلويم بيرون  نـمـى      

 :پرسم مى
 
 چه خبرى؟ -
 
مجتبى و مصطفى چهار روز پـيـش دسـتـگـيـر             -

آنها چيزى همـراهشـان نـداشـتـنـد ولـى            .  شدند
 .شناسايى شدند

 
سستى و  ضعفى تـمـام وجـودم را          .  شوكه هستم

مرد پشت در دارد هـمـچـنـان     .  احاطه كرده است
. گـويـد     شنوم چـه مـى       زند ولى من نمى حرف مى

مغزم قادر به تجزيه و تحليـل   .  خواهم  بشنوم نمى
ام آب  بستنى.  كنم به دستم نگاه مى.  محيطم نيست

نگاهى  به اطـراف    .  شده و روى دستم روان است
يك سينى با چند اسـتـكـان چـاى       .  اندازم اتاق مى

جلوى يك سماور توى  اتاق است، بستنى را تـوى  
كنم چيز خيلى تلخـى   احساس مى.  گذارم سينى مى

خواهد  دلم مى.  دانم چه بگويم نمى.  ام را ليس  زده
با صداى بلند زار بزنم ولـى بـغـض  هـمـچـون               

احساس خفگى .  فشرد اى سفت گلويم را مى گلوله
كـنـم    آرزو مى.  صورتم خيس  اشك است.  كنم مى

. اش خـواب بـاشـد        كه خبر اشتباه باشد، و يا همه
آيـا  واقـعـا        .  دلم  خيلى برايش تنگ شده اسـت 

دستگير شده؟ يعنى االن زير  شـكـنـجـه اسـت؟        
تصـور  .  دانـم    يعنى ديگر او را نخواهم ديد؟ نـمـى  

گـذشـت زمـان را        .  اعدامش برايم سخت  اسـت 
بى آنكـه  .  افكارم مغشوش است.  كنم احساس نمى

. كـنـم     بخواهم، مجتبى  را زير شكنجه تجسم مـى 
  . خواهد از همه اين تجسمها رهـا  شـوم         دلم  مى

ولى قادر نيسـتـم افـكـارم را         .  تحملشان را ندارم
صـورت  .  افـتـم     اش مـى      به ياد  قيافه.  كنترل كنم

استخوانى و  خشنش با چشمان مهربانش جذابيت 
اش،     اعتماد به نفس و اراده    .  دهد خاصى به او مى

. برخوردش به مخالفان سياسى برايم  جالب اسـت 
هيچ وقت از شنيدن نـظـر  مـخـالـف عصـبـانـى               

كند با بحث منـطـقـى شـخـص         سعى مى.  شود نمى
هيچ وقت مخالفينش را .  مخالفش را به فكر وادارد

. برخوردش برايم  آموزنده اسـت .  كند تحقير نمى
اش را نسبت به انسانـهـا    رفتار دوستانه و  صميمانه

كه نشان از عشق او نسبت به آنهـاسـت بـه يـاد         
بخصوص برخوردش به رفقاى زن برايم  .  آورم مى

برخوردش با آنـهـا مـتـفـاوت از          .  با ارزش است
و ايـن چـيـزى        .  برخوردش با رفقاى مرد نيسـت 

دركش از   .  كند است كه او را از محيطش  جدا مى
بـا  .  شود در رفتارش ديـد  برابرى زن و مرد  را مى

اينكه با خط سياسى و سيستم فـكـرى بـرادرش        
مسعود  مرزبندى كـرده بـود ولـى بـه خـاطـر                 

اش را مسـعـود           اش به او، اسم تشكيـالتـى   عالقه
مسعود را رژيم شاه اعدام  كرده بود .  گذاشته بود

. و حاال خودش زندانى جمهـورى اسـالمـى اسـت        
مجتبى همراه مصطفى  يكى از صـمـيـمـى تـريـن         

مجتبـى جـدى بـه        .  دوستانش دستگير شده است
آمد،  در حاليكه مصطفى شوخ و شـيـطـان        نظر مى

كردم كه همديگر را كامـل   گاهى احساس مى.  بود
 .  كنند مى

اشكـهـايـم را      .  آيد،  بايد زوئى باشد صداى در مى
اش   كند، غم را در چهره در را باز مى.  كنم پاك مى

هرگز او را تا اين حد غمگـيـن  نـديـده         .  بينم مى
آنكه  سـخـنـى رد و بـدل            بى. كند بغلم مى. بودم

 . شود كنيم، هر دو اشكمان روان مى
خوابيم  و در مورد خيلى چيزها حرف  شب دير مى

زوئى برايم در مورد زندگى خـانـوادگـى    .  زنيم مى
گويد، اينكه از نظر سـيـاسـى  فـعـال             مجتبى مى

. اند و برادرانش زمان شاه  اعدام شده بودنـد  بوده
نيمه شب، قبل  از آنكه خواب ما را از اين دنـيـاى   

دانيم كه او اعـدام   پر از كشتار دور كند، هر دو مى
 .خواهد شد
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 سال اعدام
 نسرين پرواز

 
مادي و رفاهي كارگران نيست، مـحـصـول تـرس       
بورژوازي از رشد اعتراضات كارگري ست و در     
كليات آن دستĤوردي، هرچـنـد مـحـدود، بـراي          

 .كارگران است
اما جنبش كارگري با توجه به عدم تنـاسـب ايـن      
افزايش پرداختي، كه با تورم هيچ گونه هم خواني 

و بايد با اعتراضـات خـود     .  ندارد ، نبايد تن بدهد
در محيط كار، افزايشـي واقـعـي كـه نـه تـنـهـا                 
پاسخگوي سطح واقعي تورم باشد كه رفاه طـبـقـه    
كارگر در باال ترين سطح استاندارد موجود، را بـه    

 .كارفرما و دولت نماينده آنها، تحميل كند

و در اين راستا، تنها راه رسيدن به ايـن حـق بـي        
چون و چرا، كنار گذاشتن موانع شكاف و اختـالف  

 .از سر راه طبقه كارگر است
كارگران بايد از اين فرصت تاريخي استفاده كنند 
و خود را براي به عقب راندن بورژازي كه زندگي 
آن ها را روز به روز سياه تر مي كـنـد اسـتـفـاده        

 .كنند
و اين از طريق يك اتحا دسراسري كـارگـري، و       
متشكل شدن طبقه كارگر در تشكلهاي تـوده اي    
خودشان، متكي شدن بر مجامع عمومي كـارگـري   

 .حول چنين خواستهاي است كه ميتواند پا بگيرد
در اين راستا، مينيماليستي ترين خواست، افزايش 

كه بايد بـه    .  دستمزد متناسب با تورم واقعي است
شوراي برآمده از اراده كارفرمايـان، كـه هـمـان         

 .شوراي عالي كار است، تحميل كنند
در مقطع كنوني اجراي اين مصوبه، نتايج كه گفتـه  

هرچند ميتواند پرداختي بخشي .  شد، را در بردارد
از طبقه كارگر را افزايش دهد اما تغييـري جـدي     
در وضعيت زندگي طبقه كارگر، ايجاد نـخـواهـد      

تبعات مصوباتـي كـه بـدون اراده واقـعـي              . كرد
كارگران و با توافق نمايندگان غيرواقعي آنان در   
شوراي عالي كار شكل مي گيرد،  هرچند افزايش 
حداقلي پرداختي براي بخشي از كارگـران را در      
بر دارد، اما ناني در سفره صفوف غير مـتـشـكـل       

كارگران كمونيست بايد .  طبقه كارگر، نمي گذارد
مبشر اين خودآگاهي در صفوف طـبـقـه كـارگـر        

 .باشند
—————————————— 

 
 

 اوت 2013 
تحت همين ، يو نينارادبرنامه ي بر مبناق متن فو

 سته اتهيه شدان، عنو



ت       و  ١٧٨ک

 گزارش اول= لندن
اگوست به فراخوان ائتالف ضد جـنـگ      28امروز 

در لندن و در مقابل دفتر ديويد كامرون نخـسـت   
وزير انگليس تظاهرات گسترده اي عليه ماشـيـن   
جنگي دول آمريكا و بريتانيا، علـيـه بـالـكـانـيـزه          

. كردن و عراقيزه  كـردن سـوريـه بـرپـا شـد                
سخنراني هاي پرشور در اين ائتالف بر اين نكـتـه   
تاكيد داشتند كه هرگونه حمله نظامي به سـوريـه،   

گذارد، آتش جنگ  عالوه بر تلفاتي كه بر جاي مي
كند و اوضاع  ورتر مي داخلي در اين كشور را شعله

 .خاورميانه را متشنج تر از امروز خواهد كرد
حاضرين پالكاردهاي متعدد ضد جنگ در دسـت    

دست ها از سـوريـه   ” داشتند و شعارهايي همچون 
نه ” ، “ نه به دخالت نظامي غرب در سوريه” ، “ كوتاه

انسانيت جنـايـات آمـريـكـا و          ” ، “ به عراقي ديگر
سـر مـي     “  متحدينش را فراموش نخـواهـد كـرد     

تظاهر كنندگان همچنين سياسـت جـنـگ      .  دادند
افروزي آمريكا و غرب را محكوم كـردنـد و از         
دولت انگليس خواستند نيروهاي نظامي خود را از 
كشور مالي خارج كند و از سياست هـاي جـنـگ        

مـردم در سـراسـر        .  طلبانه آمريكا، پيروي نكنـد 
بشـر  ” جهان، اين سناريوهاي مهوع دخالت هـاي      

را با گوشت و پوست و خون صدها هزار “  دوستانه
فريبكاري آشكـار،  .  انسان بيگناه، تجربه كرده اند

دروغهاي بزرگ، سناريو عراق و ليبي، ديـگـر بـه      
آقاي اوباما و كـامـرون   .  سادگي قابل تكرار نيست

بايد افسار ماشيـن جـنـگـي       !  بايد پاسخ دهند...  و 
جهان تا امروز فرآورده هـاي  !  شان را محكم كنند

آنها را زياد ديده است، ديگر بس “  آزادسازيهاي” 
 !است

تشكيالت خارج كشور حزب حكمتيـسـت، واحـد      
لندن نيز همراه با جمعي از كادرهاي خود در ايـن  

تظاهرات دو ساعت بـه طـول     .  محل حضور داشت
در پايان اين حركت، سازمان دهنـدگـان   .  انجاميد

ائتالف، از حاضرين دعوت بعمل آوردند كـه در      
تظاهراتي گسترده تر و سراسري تر در روز شنبه 

 .آينده شركت كنند
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 گزارش دوم  -لندن 

آگوست بار ديگر لـنـدن صـحـنـه           31روز شنبه 
پرشور طيف هاي گسترده اي از مردم انگليس در 

فعاالن ضد جـنـگ بـار        .  تظاهرات ضد جنگ بود
ديگر تاكيد كردند اجازه نخواهنـد داد كشـوري       
ديگرهمانند عراق قرباني حمله نظامي بـر اسـاس     

فعاالن ضد جنگ انگليسي بـر  .  اخبار دروغين شود
اين باورند كه همانگونه كه توانستند نخست وزير 
اين كشور را از مشـاركـت در جـنـگ سـوريـه               
بازدارند، خواهند توانست با ادامه تـظـاهـرات و        
ــيــس              ــا رئ ــام ــاراك اوب ــزايــش فشــارهــا، ب اف
جمهورآمريكا را نيز از حمله به سوريه مـنـصـرف    

كريس نينهام هماهنگ كننـده رسـانـه اي        .  كنند
ما توانستيـم  :  گفت“  جنگ را متوقف كنيد” ائتالف 

با تحريك آراي عمومي در انگليس، قدرت خـود    
. را براي تغيير تصميم سياستمداران نشان دهـيـم    

اما  در آمريكا با وجود مخالفت اكثر مـردم ايـن       
كشور با جنگ سوريه، هنوز بحث و جدل دربـاره    
جنگ در كنگره ادامه دارد و فرصـتـي بـراي مـا         
ايجاد شده است تا با ادامه تظاهرات خود بتوانيـم  
با افزايش فشار بر واشنگتن و متحدانش، از ايـن    

فـعـاالن ضـد      .  اقدام جنون آميز جلوگيري كنـيـم  
جنگ با عبور از مقابل مقـر نـخـسـت وزيـري و            
پارلمان بريتانيا اين پيام را منـتـقـل كـردنـد كـه           

افروختن آتش جنگي ديگر در خاورميانه به بهانـه  
هاي دروغين را نخواهند پذيرفت و سوريه نبـايـد   
مانند عراق به بهانه وجود سالح شيمـيـايـي مـورد       

 .حمله قرار گيرد
 

اين فعاالن با اعالم اينكه حمله به سـوريـه تـمـام         
منطقه را درگير جنگ خواهد كرد، خواستار اتخاذ 
راه حل سياسي براي پايان دادن به ايـن بـحـران      

واحد لندن تشكيالت خارج كشـور حـزب     .  شدند
حكمتيست نيز در اين تظاهرات و در كنـار مـوج     
نفرت مردم آزاديخواه مقيم انگـلـسـتـان عـلـيـه          
ماشين جنگي دول آمريكا و بـريـتـانـيـا شـركـت          

 .داشت
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 كلن  -آلمان 

به فراخوان احـزاب   2013آگوست  31روز شنبه 
چپ و نهادهاي ضد جنگ در كلن آلمان در ميدان 

، تظاهرات گسترده اي به منظور مخالفت و   “ دوم” 
ابراز انزجار از سياست هاي امپرياليستي امريكا و   

جعميت مـعـتـرض بـا حـمـل           .  غرب برگزار شد
پالكاردها و شعارهايي در محـكـومـيـت مـداخلـه         
امپرياليستي در خاورميانه و سوريه، خشم خود را   
از شرايط ناشي از جنگ هاي فعلي و احتمال حمله 

 .امريكا  اعالم نمودند
واحد كـلـن تشـكـيـالت خـارج كشـور حـزب                 
حكمتيست همگام با آزاديخواهان و معترضين بـه  

در اين تجمع ابـتـدا لـيـسـت          .  اين تجمع پيوست
سخنرانان و برنامه تجمع از جـملـه سـخـنـرانـي           
نماينده حزب حكمتيست رفـيـق فـرزاد نـازاري         

) لينكه( بدنبال نماينده حزب چپ آلمان .  اعالم شد
در محكوم كردن سياست هاي فرصـت طـلـبـانـه        
آمريكا در شرايط بحراني جنگ داخلي و همچنين 
سياست هاي دوگانه اروپا در مواجهـه بـا اوضـاع        

بدنبالنمايندگاني از احـزب  .  سوريه، سخنراني كرد
چپ و نهادهاي صلح دوسـت در اعـتـراض بـه             
سياست هاي جنگ طلبانه امريكا و اعالم انزجار از 
شرايط غير انساني تحميل شده به مردم سوريه، با 
بيان آمارهايي تكان دهنده از جنايات امريكـا در    
جريان حمله به عراق و افغـانسـتـان سـخـنـرانـي          

 .كردند
متاسفانه به دليل بارندگي شديد تجمع بـا حـذف       
سخنراني هاي  اعالم شده ، زودتر از وقت مـقـرر     

فعالين حزب حكمتيست در مـحـل       .  خاتمه يافت
اطالعيه حزب در مورد دخالتهاي امپرياليستي در   
سوريه و همزمان متن كتبي سخنراني نـمـايـنـده       

 .حزب را در ميان شركت كنندگان پخش كردند
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 استكهلم  -سوئد 

امروز مردم استكهلم شاهد تظاهرات بيش از ده     
هزار نفر در اعتراض به حضور اوبامـا و قـلـدري        

اين تظاهرات كه به فراخوان .  دولت آمريكا بودند
مخالفين دخالت نظامي در سوريه كه شامل طيفـي  
از جريانات چپ، آزاديخواه و كمونيست و انسـان  
دوست و شخصيتهاي خوشنام صورت گرفته بـود    

بعد از ظهر شروع و تا حدود سـاعـت    5از ساعت 
 .شب ادامه يافت 8

ــزرگ                   ــدان ب ــي ــه در م ــت ــه دس ــت ــردم دس م

medborgarplattsen 
تجمع كردند و در ساعـت  

مجري برنامه با سخنان  5
كوتاه و خوشامد گويي از   
جمعيت اعالم كرد كه مـا    
فراخـوان داده ايـم كـه          
امروز عليه حضور اوبـامـا     
در سوئد و عليه دخـالـت     
نظامي آمريكا در سوريه و 
ميليتاريسم غرب و نـاتـو     

اين تـنـهـا      .  اعتراض كنيم
هدف ماست و هـر كـس     
براي چنين امري ايـنـجـا      
آمــده اســت، پــا پــيــش       
 .بگذارد و در صف ما باشد

بدنبال تعدادي از شخصيتهاي خوشنام از جـملـه       
محور اصلي بحث .  يوران گريدير سخنراني كردند

همگي محـكـوم كـردن      ...  سخنرانان و شاعران و 
جنايات آمريكا عليه بشريت، از ويتنام تا عراق و   

يكي از سخنـرانـان   .  امروز نيز ماجراي سوريه بود
اعالم كرد كه امروز مركز مهم تروريسم در دنـيـا   

جمعيت با كف زدن و بـا تـكـرار      .  واشنگتن است
شعارهاي مشترك در همين جهت، از سخنرانيـهـا   

در اين سخنرانيـهـا هـمـزمـان        .  استقبال ميكردند
دولت سوئد و پارلمان ايـن كشـور بـه عـنـوان              
مهماندار رئيس جمهور آمريكا مـورد اعـتـراض        

در ميان سخنرانـيـهـا مـوزيـكـهـاي          .  قرار گرفتند
در .  انقالبي و ضد جنگ بصورت زنده نواخته ميشد

اين ميان آهنگ زيباي تصور كن از جان لنون در   
 .ميان شور و شوق حاضرين پخش ميشد

بـعـد از ظـهـر از              6جمعيت حـدود سـاعـت          
medborgarplattsen       به طرف پارلمان سـوئـد

روزنـامـه هـا و        .  حركت كردنـد  Myttorgetدر 
كانالهاي تلويزيوني سوئد همراه با دهها خبرگـزار  

جمعيت در مقابل پارلمان .  در محل حضور داشتند
تجمع كردن و در آنجا نيز سخنـرانـي ومـوزيـك       

 .وشعار دادنها ادامه داشت
واحد استكهلم تشكيـالت خـارج كشـور حـزب           

. حكمتيست نيز در اين اعتراض شـركـت داشـت     
فعالين حزب با در دست داشتن پالكارد هايي بـا    

نه به عراق و ليبي ” مضامين دستها از سوريه كوتاه 
ديگر، نه به ماشين جنگي آمريكا و انگلستان، نـه    
به مداخله نظامي در سوريه، نه به مداخله نظامي به 
نام ما، نه به جنگ اقتصادي عليه هفتاد مـيـلـيـون       
مردم ايران، تحت عنوان محاصـره اقـتـصـادي و         
بشريت توحش دولت آمريكا و جنايت هـر روزه    

توجه شركت كننـدگـان   “  آنرا تحمل نخواهد كرد
 .را جلب كرده بودند

پليس سوئد ضمن حضور وسيع در محل، سوار بـر  
اسبهاي خود كل محوطه را قرق كرده بودند و از     

مدتها پيش تدابير امنيتي شديدي را تدارك ديـده  
 .بودند
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 گوتنبرگ  -سوئد 
طبق فراخوان حزب حكمتيست واحد گوتـنـبـرگ    
در حمايت از فراخوان قبلي احزاب چپ در سوئد، 

تظـاهـراتـي بـا        2013سپتامبر  4امروز به تاريخ 
 .حضور احزاب و جريانات چپ سوئد برگزار شد

اطالعيه هاي حزب در خصوص كـيـفـر خـواسـت        
قربانيان دولت اوباما و محكوم كردن تحريـم هـا     
عليه معيشت طبقه كارگر و مردم محروم ايران و   
همچنين اطالعيه حزب درخصوص محكوم كـردن  
قلدري قدرتها و دولتهاي امپرياليستـي و بـه راه         
انداختن ماشين جنگي در سـوريـه را در مـيـان             
شركت كنندگان حاضر در تـظـاهـرات پـخـش            

 .كردند
مراسم با راهپيمايي و سر دادن شعارعليه حضـور    
اوباما در سوئد و همچنين شعارهاي ضـد جـنـگ      

در اين تـظـاهـرات      .  طلبانه آمريكا شروع گرديد 
بيش از هزار نفر شركت داشتند و از خيابان اصلي 

. شهر به طرف ميدان مركزي راهپيمايي كـردنـد     
مظمون شعارها عليه پايان يافتن جنگ و جنايتكار 
بودن آمريكا و حمايت دولـت سـوئـد از آن را            

در ميدان اصـلـي شـهـر نـيـز             .  تشكيل داده بود
سخنرانان از دخالت دولتهاي منطقه و دخالت دول 
غرب و باندهاي مرتجع در سوريه ابراز نـگـرانـي    

تظاهرات بـعـد از     .  كردند و آن را محكوم نمودند
 .پايان سخنراني ها بكار خود پايان داد
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 گزارشات كتبي و تصويري از تظاهرات ضد جنگ در خارج كشور 
24 



ت       و  ١٧٨ک

 تظاهرات ضد جنگ -لندن 

 استكهلم 

25 



ت       و  ١٧٨ک

 تظاهرات ضد جنگ -گوتنبرگ 

 كلن

26 



ت       و  26 ١٧٨ک

مطلبي كه ميخـوانـيـد،    :  توضيح كمونيست
مربوط به بيست سال پـيـش اسـت كـه           
. توسط منصور حكمت نوشته شـد اسـت      

اين مطلب پس از جنگ خليج و حمله اول 
آمريكا به عراق، نوشـتـه شـده اسـت و           
مهمترين تقابل ها و روندهاي اقتـصـادي،   
سياسي  و نظامي دوران پـس از پـايـان          
شوروي و جهان دو قطبي را، بطور اختصار 

اين روند ها و تقابل ها هنوز .  بازگو ميكند
ريشه هـاي  .  هم به سرانجام نرسيده است

اين دوره ميليتاريسم غرب، صف بـنـدي     
هاي طبقاتي در سطح جهان و در منطـقـه،   

با وجود ...  مسئله كرد و مسئله فلسطين و 
اينكه امـروز نـيـروهـا و قـدرت هـاي               
اقتصادي و نظامي ديگري چون چـيـن و       
روسيه، عروج كرده اند، همچنان هـمـان     
مسائل قديمي بيست سال پيش است كـه    

خواندن مـجـدد   .  هنوز الينحل مانده است
 . اين مطلب، از اين رو، آموزنده است

———————————— 
بالفاصله پس از آتش بـس در جـنـگ           

آمريكا با عراق، شاهـد كشـمـكـشـهـاى         
درونى در خـود ايـن كشـور و بـويـژه              
آوارگى ميليونى مردم كردسـتـان عـراق      
بوديم كه هزاران نفر انسان بـيـگـنـاه را         

نظر دفتر سيـاسـى حـزب      .  قربانى گرفت
كمونيست در اين مورد چيـسـت و چـرا        

اى در اين مورد از طـرف   براى مثال بيانيه
 حزب كمونيست صادر نشده است؟

 
علت عدم صدور بيانيـه و    :  منصور حكمت

در واقع علت فقدان عكس العمل رسـمـى   
از طرف دفتر سـيـاسـى تـا امـروز بـار               

اى اسـت كـه ايـن واقـعـه بـراى                عملى
تشكيالت كردستان حزب كـمـونـيـسـت      

تشكيالت ما در كردستان در متن و .  دارد
مركز ثقل اين تالطم و كشمكشـهـا قـرار      

العملـى از طـرف        هر عكس.  داشته است
دفتر سياسى كه تشكـيـالت كـردسـتـان        
حزب را با عمل انجام شده روبرو كنـد و    
از باالى سر اين تشـكـيـالت آن را در            
موقعيت عملى جديدى در قبال طـرفـيـن      
درگير در منطقه قرار بدهد غيرمسئوالنـه  

نبود ارتباط سريع با رفقاى رهبرى .  ميبود
له در كردستان بدنبـال جـنـگ در         كومه

منطقه مانع از اين بود كه ما بتـوانـيـم بـه       
موقع در هماهنگى و تبادل نظر با اين رفقا 

اى از طرف حزب علنا اعـالم   موضع رسمى
بعالوه، تاكنون يك مبناى استـفـاده   .  كنيم

تشكيالت كردستان حزب از امـكـانـات        
اردوگاهى در خاك عراق عدم دخالت در   
امور داخلى اين كشور بوده است، و ايـن    
مستقل از نظر فردى هر كـس در مـورد       
رويدادهاى اخير، دامنه اظهار نظر رسمـى  

 .حزب كمونيست را محدود ميكند
 

با توجه به اين نكات دفتر سـيـاسـى طـى       
قرارى، ضمن بيان رئوس تبيين سـيـاسـى    
خود از رويدادهاى اخير، بـه تشـكـيـالت       

اعالم كرد كه حزب كمونيست ايـران در    
سطح رسمى خود را به جنبه انسانـى ايـن     
رويدادها و بيان كليات يك تبيين سياسى 

در عين حال مانند هميشـه  .  محدود ميكند
اعضاى حزب كمونيست ايران، از جـملـه     
اعضاى كميته مركزى و دفتـر سـيـاسـى،       
مجازند چه در تبليغات حضورى و شفاهى 
و چه در كتب و مقاالتى كه به نام خـود و    
خارج از ارگانهاى رسمى منتشر ميكـنـنـد    
تبيين جامع و دقيق خود از مساله را ارائـه  

واضح است كه دفتر سياسى و هـر      .  كنند
عضو حزب كمونيست، همانطـور كـه در       
قبال حمله آمريكا به مردم عراق از عرب 
و كرد و ترك چنين بود، خود را شـريـك   
و همدرد مردم زحمتكش در مشقـاتشـان   
ميداند و خواهان رفع فشارها و تنگـنـاهـا    
تامين و امـنـيـت و رفـاه بـراى مـردم                 

اما در سطح سـيـاسـى از      .  كردستان است
هـاى     هم اكنون مشخص است كه تبيـيـن  

گوناگونى در حزب كمونيست ايـران در    
قبال ايـن مسـالـه وجـود دارد كـه مـا                 

 .اميدواريم نوشته و منتشر بشود
تا آنجا كه به دفتر سياسى مربوط ميشـود  

اوال .  ميتوانم به چند نكته اينجا اشاره كنـم 
آوارگى و مصائب امروز مردم كردسـتـان   
را، صرفنظر از مسببين عـمـلـى امـروزى       
اش، بايد در پيوستگى با كل بحران اخيـر  
و در رابـطـه مسـتـقـيـم بـا سـيـاسـت                   
امپرياليستى ائتالف آمريكا در مـنـطـقـه         

جدا كردن اينها از هم و تبيين مساله .  ديد
بصورت تقابل سنتى عرب و كـرد، و يـا         
دولت مركزى و خودمخـتـارى طـلـبـان،        
. محدودنگرانه و گـمـراه كـنـنـده اسـت          

بديهى است كه باالگرفتن موج اعتراضات 
مردم و تالش دولت مركزى براى تثبيـت  
موقعيت خودش پس از جـنـگ، تـقـابـل        
ناسيوناليسم عرب و كرد، فـاكـتـورهـاى       

. انـد    مستقيما دخيل در اين رويدادها بوده
اما تنها در متن شرايط جـهـانـى پـس از         
سقوط بلوك شرق ، و همينطور بر مبـنـاى   
صفبندى مشخصى كه حـول خـط مشـى          
ميليتاريستى آمريكا در مـنـطـقـه شـكـل         
گرفت، است كه اين تضادها و بخـصـوص   
تقابل ناسيوناليسم كرد و عرب تـوانسـت   
چنين ابعادى را بخود بگـيـرد و چـنـيـن          

ثـانـيـا، مـوضـع        .  نتايجى را ببـار بـيـاورد     
كمونيستى به اين ترتيب موضعى انتقـادى  
به كل گرايشات و حركتهـاى بـورژوايـى      

مشـقـات   .  درگير در اين رويـدادهـاسـت     
اى عـلـيـه     مردم كردستان نه فقط ادعانامه

هـاى گـونـاگـون          امپريالـيـسـم و رگـه        
ناسيوناليسم، بلكه هـمـچـنـيـن افشـاگـر          
دمكراسى بورژوايى و لـيـبـرالـيـسـم و             

محورى است كه بـويـژه     -رفرميسم اروپا
در غرب زمينه و توجيه معنوى و حقوقـى  

 .اين فجايع را فراهم كرده است
 

يك نكنه بايد در مـورد آيـنـده مسـالـه          
آوارگى كرد اضافـه كـنـم و آن طـرح             

ايـن  .  اسـت “  پناهگاه امـن   ” كولونياليستى 
سرآغاز محروم كـردن مـلـت كـرد از             
هرگونه حق شهروندى و تثبيت آوارگـى    

اجراى ايـن طـرح     .  دائمى ملت كرد است
امنيت اجـتـمـاعـى و حـقـوق مـدنـى و                 
شهروندى مردم كرد در كليه كشورهـاى  

تائيد اين طـرح  .  منطقه را زير سؤال ميبرد
با اين تصور كه گويا به اين ترتيب مسالـه  
كردها را به داشتن سرزميـن مسـتـقـلـى        

مـمـكـن    .  بينانه اسـت  نزديك ميكند كوته
است اپوزيسيون ناسيوناليسـت كـرد در       
اين طرح دورنماى كسب موقعيتى شبـيـه   
سازمان آزاديبخش فلسطين را ببيند، امـا    
اين به قيمت گسترش بيحقوقى مـدنـى و     
سياسى ملت كرد، تا حد ملت فلسـطـيـن،    

 .تمام خواهد شد
 

نتايج سياسى و ايدئولوژيكى جنگ 
 خاورميانه

 
نتايج سياسى پيروزى نظامى آمريـكـا در     
جنگ چيست و تا چه حد ايـن پـيـروزى      
نظامى اهداف سياسى آمـريـكـا از ايـن           
جنگ و مشخصا دورنـمـاى مـورد نـظـر          
آمريكا در مورد يك نظم نوين جهانى را   
تامين مى كند؟ تاثيرات تحوالت اخير بـر  
فضاى فكرى و سياسى جهان و نـيـز بـر        
مــوقــعــيــت جــنــبــشــهــاى كــارگــرى و       

 سوسياليستى چيست؟
 
پيروزى نـظـامـى      ” اطالق :  منصور حكمت 

به آنچه رخ داد توصيف درستـى  “   آمريكا
با تـوجـه بـه تـفـاوت          .  از وضعيت نيست

تكنولوژيك دو طـرف و نـيـرويـى كـه            
آمريكا در منطقه گرد آورده بود نتـيـجـه    

در واقع جنـگـى   .  جنگ از پيش معلوم بود
آنچه گذشت قـتـل عـام      .  صورت نگرفت

عامدانه و از پيش طرح ريزى شده بـيـش   
از صد هزار سرباز گرسنه و در حال عقب 

 .نشينى بود
 

آنچه كه اين واقعه قرار بود بدنيـا نشـان     
بدهد نه تفوق نظامى آمريكا بـر عـراق،       
بلكه اين بود كه آمريكا آماده اسـت تـا       

اش  براى تحقق اهداف سياسى و اقتصادى
در چهارچوب دنياى بعد از سقوط بـلـوك   

آميزترين اقدامات نظامى  شرق به قساوت
دست بزند و دنيا بايد براى اين ژانـدارم    

اى باز كند و باج  خودگمارده حساب ويژه
 .الزم را به او بدهد

آيا اين قدرتنمايى آمريكا را بـه تـامـيـن       
تر كرده است؟  اش نزديك اهداف سياسى

. بايد خود اين اهداف را بدرستى شناخـت 
امروز توجه عمومى به خاورميانه و عواقب 
جنگ اخيـر بـر سـرنـوشـت اعـراب و               
اسرائيل و مساله فلسطـيـن، و سـاخـتـار          

با اين حال .  اى قدرت معطوف است منطقه
بايد تاكيد كرد كه معضالت و مـعـادالت     

اى در خاورميانه عاملى ثـانـوى در        منطقه
مساله اصلى .  محاسبات آمريكا بوده است

موقعيت آمريكا در ساخـتـار قـدرت در        
المللى است كه با سقوط بلوك  مقياس بين

مسـالـه بـر      .  شرق بايد از نو تعريف شود
سر تقسيم قدرت در بـيـن قـدرتـهـا و              

دارى در جـهـان          قطبهاى اصلى سرمايـه 

تا قبل از بحران خاورميـانـه سـيـر       .  است
اوضاع اقتصادى بر افول تدريجى آمريكـا  
و پيدايش تناسب جديدى ميان آمريكا و   
اروپا و ژاپن حكم مـيـكـرد كـه در آن             
هژمونى سنتى آمريكا بـر غـرب قـديـم         

موقعيت هژمونيـك  .  معنا ميشد بتدريج بى
آمريكا در غرب مدتهاست كه بـا وزنـه       

افـول  .  اقتصادى اين كشور تناسبى نـدارد   
اقتصادى آمريكا و تضـعـيـف سـاخـتـار           

اش، مصادف بوده است با ظـهـور      صنعتى
اى نظير ژاپن و آلمان و    غولهاى اقتصادى
امروز تنـاسـب قـواى      .  تا حدودى فرانسه

اى كه در پايان جنگ دوم و آغاز  اقتصادى
ــان كشــورهــاى           ــي ــا م ــازســازى اروپ ب

دارى پيـشـرفـتـه وجـود داشـت            سرمايه
. بشدت به زيان آمريكا تغيير كرده است

عليرغم اين واقعيات، اساسا بدليل تقـابـل   
جهانى غرب و شـرق، آمـريـكـا نـقـش             
هژمونيك خود را در جهان غـرب حـفـظ      

آمريكا محور كل صـفـبـنـدى       .  كرده بود
ايدئولوژيكى، سياسى و نظامى غـرب در      

حال اگر قرار باشد بلوك .  برابر شرق بود
شرق از صحنه پاك بشود و تقابلى كه بـه    

دارى شـكـل        كل معادالت جهان سرمايه
داده بود حذف بشود، آنوقت خود غـرب  
هم بايد به تناسب ايـن شـرايـط جـديـد          

يكى از اين تغييرات مـنـطـقـا       .  تغيير كند
تضعيف موقعيت آمريكا در كل سـاخـتـار    

وقـتـى   .  دارى ميبـود  سياسى جهان سرمايه
جرج بوش از نظم نوين حرف ميزند ايـن  
مساله مركز توجه اوسـت و نـه صـرفـا             
ترتيبات امنيتى در خاورميانه و مالحظـات  

نظم نـويـن     .  اى ديگرى از اين نوع منطقه
الزم شده چون نظـم قـديـم دارد بـهـم            

محور نظم قديم تنـاسـب قـوا و        .  ميريزد
موازنه معينى ميان قطبـهـاى قـدرتـمـنـد         

) شامل بلـوك شـرق    ( دارى  جهان سرمايه
بود، نظم نوين هم بايد در بدو امر تكليف 

اى    ترتيبات منـطـقـه   .  همين را معلوم كند
تنها بدنبال تعيين تكليف درونى قدرتهاى 

تا آنـجـا     .  دارى روشن خواهد شد سرمايه
كه به اين هدف محورى مربوط مـيـشـود،    
آمريكا الاقل در كوتاه مدت موفـق شـده     

اند، مـيـخ    اروپا و ژاپن پيام را گرفته. است
ديگرى به تابوت شوروى بـعـنـوان يـك       
قدرت نظامى و يك بازيـگـر اصـلـى در         
صحنه جهانى و بـخـصـوص خـاورمـيـانـه          

معلوم شده است كـه رونـد       .  كوبيده شد
پيدايش قطبى به اسم اروپا نميتواند بدون 
دادن آوانسهاى جدى به آمريكـا دنـبـال      

نقش ژاندارمى آمريكا در سـطـح       .  بشود
جهان از نظر بورژوازى اروپا فعال تمـديـد   
شده و صحبـت جـايـگـزيـنـى نـاتـو بـا                
آرايشهاى جـديـدى كـه در آن اروپـا               
استقالل عمل نظامى بـيـشـتـرى بـدسـت         
. بيـاورد فـعـال فـروكـش كـرده اسـت               

آلترناتيوهايى كه امروز مورد بحث است، 
مانند يك اتحاد نظامى جديد در غـرب و    
يا فعال كردن سازمان ملل در يك نـقـش   

امنيتى مدافع مـنـافـع غـرب در           -نظامى 
سطح جهانى، هر يك به نحوى برسمـيـت   
شناسى اقتدار و نفوذ آمريكا را در خـود      

 .دارد
 

نكته قابل توجه اينجاست كه رويداد اخير 
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ت       و  ١٧٨ک
در خاورميانه عمال تناسب قوا ميان اعراب 
و اسرائيل را به ضرر اسرائيل تغييـر داده    

بنظر ميرسد كه در هم شـكـسـتـن       .  است
ناسيوناليسم ميليتانت عرب، كه در ايـن      
دوره بدالئل مختلف در يك ائتالف عراقى 

فلسطينى مجسم شـده بـود، بصـورت            -
اى براى آوانس دادن    پيش شرط و مقدمه
رو بورژوازى عرب عمل  به جناحهاى ميانه

حل و فصل مساله فلسطين و   .  كرده است
تر با بـورژوازى عـرب بـه         پيوند نزديك

. باالى دستور غرب و آمريكا رانـده شـد      
اين روند را از پيش ميشد مشاهده كرد و   
نتيجه جبرى پايان رقابت غرب و شـرق      
در صحنه جهانى بود كـه بـه اسـرائـيـل            

اى در استراتـژى عـمـومـى        موقعيت ويژه
پيروزى نظامى ” با اينحال .  غرب ميبخشيد

ضرورت عقب نشينى اسـرائـيـل      “  آمريكا
را در مقابـل  )  متحد سنتى آمريكا و غرب( 

اما ايـنـجـا      .  تر كرده است اعراب برجسته
هم آمريـكـا، بـا كشـت و كشـتـار در                 
خاورميانه، اين امتياز را بدست آورده كـه  
در شكل مشخص تعيين تكلـيـف مسـالـه       
. فلسطين نفوذ منحصر بفردى پيـدا كـنـد     

المللى، كه شوروى يك  ايده كنفرانس بين
مدافع اصلى آن بود و اين اواخر كمابيـش  
سر زبان همه، بجز اسرائيل و آمـريـكـا،        
افتاده بود، فعال ضعيف شده و در عـوض      
حل و فصل مساله با داللـى و حـكـمـيـت          
مستقيم خود آمريكا مـورد تـوجـه قـرار         

 .گرفته است
 

بردارى ديگر آمريـكـا مسـجـل        يك بهره
شدن حضـور نـظـامـى ايـن كشـور در                 
خاورميانه است كه بعنوان يك سـيـاسـت    

در ســايــه   .  رســمــى اعــالم شــده اســت      
قدرتنمايى اخير، مـقـاومـت در مـقـابـل             
سياست آمريكا از جانب بخشهاى ديـگـر   

 .بورژوازى جهانى اندك بوده است
 

واضح است كه قدرتنمايى نظامى آمريكـا،  
و امتيازات سياسى و نظامى ناشـى از آن،      
يك هدف در خود نبوده و قرار اسـت بـه     

هاى مشـخـص اقـتـصـادى بـراى            منفعت
هم اكنون در   .  بورژوازى آمريكا بيانجامد

خاورميانه شركتهاى آمريكايى بـيـش از       
هفتاد درصد قـراردادهـاى مـربـوط بـه            
بازسازى كويت و عربستان سعودى را كه 

سال آينده به صد ميليارد دالر    5در طول 
. انـد    بالغ ميشود، به خود اختـصـاص داده    

آلمان و ژاپن رسما از هر نوع دخالتـى در    
انـد و حـتـى           اين امر كنار گذاشته شـده 

انگلستان كه نوچه فعال آمريكـا در ايـن       
جنگ بوده است ناگزير شده رسـمـا در       
مورد تبعيضات عليه شركتهاى انگلـيـسـى    
. به خود مقامات آمريكايى شكايت كـنـد    

در ميان مدت كنترل آمريكا بر تولـيـد و     
قيمت گذارى نفت خاورميانه تحكيم شـده  
و اين ميتواند بعنوان ابزارى در خـدمـت       
تحت فشار گذاشتن رقباى اقتصادى ايـن    
كشور و تقويت سرمايه آمريكايى عـمـل     

تر، هم اكنون در    در يك سطح وسيع.  كند
رابطه بـا ژاپـن و صـادرات و مـوازنـه                  
پرداختهاى اين كشور لحن آمريكا تحكـم  

الاقل تا آنجـا كـه بـه        .  آميزتر شده است
خاورميانه مربوط ميشـود آمـريـكـا ايـن          

موفقيت را بدست آورده است كـه بـراى     
هـاى كشـورهـاى         اى سهم سرمايـه  دوره

مختلف در توليد و فروش در اين بازارهـا  
 .را به نفع خود تعيين كند

 
با اينحال تاخت و تاز آمـريـكـا حـدود و         
. ثغور تاريخى معيـن و مـحـدودى دارد         

دارى پس از جـنـگ        منطق جهان سرمايه
سرد تجديد آرايشى به زيان آمريكا و بـه  
نفع يك توازن سـيـاسـى جـديـد مـيـان              
قدرتهاى كاپيتاليستى اصـلـى را ايـجـاب         

تجديد آرايـش اروپـا و شـكـل             .  ميكند
گرفتن يك قطب بورژوايى ديگر كه فضـا  

تر ميكند اجتناب ناپذير  را بر آمريكا تنگ
معادالت اقتصادى اسـاسـى مـيـان         .  است

كشورها در نتيجه وقايع اخير خاورمـيـانـه    
جواب بـارآورى    .  تغييرات بنيادى نميكند

باالى اقتصاد ژاپن و آلمان و يا تـخـريـب      
پايه صنعتى اقتصاد آمريكا را بـا قـدرت       

قـدرتـنـمـايـى      .  نمايى نظامى نميشـود داد   
امروز آمريكا دير يا زود توسط حـركـت     

بسوى وحدت اروپا هضم ميـشـود و بـار        
ديگر روندهاى پيشين مهر خودشان را به 

دارى    تناسب قواى ميان قدرتهاى سرمايـه 
بيرون آمدن مردم زحمتكـش  .  خواهند زد

جهان از فضاى ارعاب كـنـونـى و درهـم         
ريختن تصوير امروزى آمريكـا بـعـنـوان       
ارباب دنيا شايد كمى بيشتر طول بكـشـد،   

 .اما بهرحال گريز ناپذير است
 

از نقطه نظر تاثيرات ايدئولوژيكى جنـگ،  
اولين نتيجه مشهود و قابل تأمل تـحـوالت   
اخير پايان يافتن كل فاز تبليغاتى جـهـان     
غرب پيرامون دمكراسى و حـقـوق بشـر      
است كه در رابطه با بحران بلوك شرق و   
بعنوان فشار ايدئولوژيك روى اين بلـوك  

اين بساط فعـال بـرچـيـده       .  آغاز شده بود
شده و چهره ضد دمكراتيك و سركوبگـر  

دارى، به قيمت جان دهـهـا هـزار       سرمايه
انسان بيگناه و دربدرى و آوارگى ميليونها 

نفر در عراق و كويت، از پـرده بـيـرون          
خوشبينى خام انديشانـه در مـورد       . افتاده
اى مملو از صلح و صـفـا و راى و              آينده

انتخابات و سالمت محيط زيست زير سايه 
بازار كه طى كمپين غرب عـلـيـه بـلـوك        
شرق در اذهان روشنفكران طبقات ميانـى  
در غرب و شرق و كشورهاى جهان سـوم  

يكبار ديـگـر     .  كاشته شده بود فرو ريخته
منطـق بـنـيـادى سـيـاسـت در جـهـان                  

دارى، منـطـق مـيـلـيـتـاريسـم و              سرمايه
. زورگويى، جلوى چشم مردم گرفته شـده 

هاى بورژوايى دوباره رسما كـالم و     رسانه
زبان و اصطالحات دوره استعمار را بـكـار     

رئيس جمهور آمريكا علنا ژسـت    .  ميبرند
ارباب و داروغه دنيا را بخود گرفـتـه كـه      
حتى سيرالئون بايد از شرارت فالن جوخه 
چريكهاى چالز تيلور مستـقـيـمـا نـزد او          
شكايت ببرد و مليون كـردسـتـان بـايـد          

قبح دخـالـتـگـرى       .  دست بدامن او بشوند
نظامى ريخته و براى مثال از هـم اكـنـون      
زمينه سازى تبليغاتى آمريكا براى اشغـال  

كوبا در آينده نزديك، با متهم كردن كوبا 
و شخص كاسترو به كمك به قاچاق مـواد    

 .مخدر به آمريكا، شروع شده است
 

روشن است كه صراحت پيدا كردن منطق 
زور و دور ريخته شدن تبليغات مربوط به 
حقوق بشر و دمكراسى بخودى خـود بـه     

دارى و      رواج انتقاد راديكالى به سرمـايـه  
اش  امپرياليسم و مفاهيم توخالى كه سلطه

. را با آن توجيه ميكند منجر نشـده اسـت    
حتى در خود جنبش ضد جنگ، علـيـرغـم    

هايى از يك نگرش راديـكـال    وجود جوانه
انتقادى، چهارچوب ايدئولوژيكى غالب را   
نوعى پاسيفيسم غير سـيـاسـى تشـكـيـل         

هاى امپرياليستـى   ميداد كه خود پيشفرض
و حتى نژادپرستانه ايدئولوژى رسمى را با 

تاثيـر فـكـرى فـورى         .  خود حمل ميكرد
قدرتنمايى آمريكا، صراحت پيـدا كـردن     
خصلت امپرياليستى و شبه كولونياليسـتـى   

ايدئولوژى رسمى در غرب از يـكـسـو و        
فلج شدن و تسليم جريانات اصلى تـفـكـر    
. اپوزيسـيـونـى از سـوى ديـگـر اسـت               

گرايشات اپوزيسيون ايدئولوژى رسـمـى     
در غرب، جريانات ليبرال، اومـانـيـسـت،       

روان آنـهـا در          سبز و رفرميست و دنباله
ميان رشنفكران دلخوش بلـوك شـرق و       
جهان سوم در نتيجه اوضاع جديد منگ و   

دمـكـراسـى غـربـى بـا           .  پا در هوا شدنـد 
هايى كه  اش و با جنازه شوارتسكف و بوش

از كويت تا بصره روى هم تـلـنـبـار كـرد        
پرونده تازه به جريان افتاده سـمـبـلـهـاى      
خشونت و استبداد در بلوك شرق و جهان 

عصر سقـوط  ” .  سوم را دوباره بايگانى كرد
. شروع نشده پـايـان يـافـت      “  ديكتاتورها

دودى كه قرار است تا دهسال ديـگـر از       
چاههاى نفت كـويـت و عـراق در هـوا             
پراكنده شود، مردمى كـه از آب دجلـه         
ميخورند و كودكانـى كـه در كـوهـهـاى            
كردستان از سرما و بـى غـذايـى جـان             

ها و پـانـداهـاى در         ميدهند قطعا دولفين
اوضـاع  .  حال انقراض را از ياد مردم ميبرد

بـنـد بـه         جديد با خود بحران انتقاد نـيـم  
ايـن  .  دارى معاصر را بهمراه دارد   سرمايه

يك فضاى ارعاب است كه نميتوانـد دوام    
داشته باشد و قطعا عمرى كمتر از فضـاى    

خـواهـد   “  دمكراسى و بـازار ” تخدير دوره 
داشت، چرا كه همانطور كه گفتم شـرايـط   

اى كه به اين وضعيت فكرى جـديـد    عينى
در .  انجاميده است خود غير تاريخى اسـت 

واقع اين وضعيت فشار ايدئولوژيك دوره 
قبل را از روى انـتـقـاد راديـكـال بـه                    

دارى معاصر و بطور مشـخـص از      سرمايه
روى انديشه انتقادى و سوسياليستى طبقـه  

نمايـش چـهـره كـريـه          .  كارگر برميدارد
دارى و ظرفيتهـاى ضـد انسـانـى          سرمايه

دمكراسى بورژوايى و ناسيوناليسم، توازن 
قواى فكرى چند ساله اخيـر را بـه نـفـع           

دخالتگـرى  . انتقاد سوسياليستى بهم ميزند
زمخت بورژوازى غرب در سـطـح بـيـن         
المللى كارگر غربى را متوجه دنيا ميكند و 

كـارگـر   .  از الك خودش بيـرون مـيـĤورد     
جهان سوم پادرهوايى ليبراليسم دلخـوش  
به غرب، و ورشكستگى ناسيونالـيـسـم و      
مذهب در صحنه سياسى را در بـحـران و     
جنگ خليج بار ديگر به روشنى تـجـربـه      

كارگـر كشـورهـاى بـلـوك          .  كرده است
شرق، در متن مشـقـات اقـتـصـادى كـه             
چرخش بسوى بازار به او تحمـيـل كـرده      
است، از فشار تبليغات سياسى بـورژوازى  
غرب رهاتر ميشود و امـكـان نـگـرشـى          

 . تر به موقعيت خود را پيدا ميكند مستقل
 

الـحـال قـابـل          عالئم همه اين روندها فـى 
دهه نود، همانطور كه قـبـال   .  مشاهده است

پيش بينى كرديم، دهه توهمات نـيـسـت،    
دهه واقعيات و جدال بر سـر واقـعـيـات         

قدرتنمايى آمريكا در منطقه بـيـش   .  است
از آنكه بتواند قالب فكرى جديدى به دنيا 

آلـود     تحميل كند، فضاى فـكـرى تـوهـم      
متناظر با دوره سقـوط بـلـوك شـرق را           

 .ميشكند
 

  - 61كمونيست شماره 
 1370ارديبهشت 

با اينحال تاخت و تاز آمريكا حدود و ثغور تاريخى معين و 
دارى پس از جنگ سرد تجديد  منطق جهان سرمايه. محدودى دارد

آرايشى به زيان آمريكا و به نفع يك توازن سياسى جديد ميان 
تجديد آرايش اروپا و . قدرتهاى كاپيتاليستى اصلى را ايجاب ميكند

تر  شكل گرفتن يك قطب بورژوايى ديگر كه فضا را بر آمريكا تنگ
معادالت اقتصادى اساسى ميان كشورها . ميكند اجتناب ناپذير است

جواب . در نتيجه وقايع اخير خاورميانه تغييرات بنيادى نميكند
بارآورى باالى اقتصاد ژاپن و آلمان و يا تخريب پايه صنعتى اقتصاد 

قدرتنمايى امروز . آمريكا را با قدرت نمايى نظامى نميشود داد
آمريكا دير يا زود توسط حركت بسوى وحدت اروپا هضم ميشود و 

بار ديگر روندهاى پيشين مهر خودشان را به تناسب قواى ميان 
بيرون آمدن مردم زحمتكش . دارى خواهند زد قدرتهاى سرمايه

جهان از فضاى ارعاب كنونى و درهم ريختن تصوير امروزى آمريكا 
بعنوان ارباب دنيا شايد كمى بيشتر طول بكشد، اما بهرحال گريز 

 .ناپذير است



ت       و    Communist Worker-communist Party - Hekmatist ١٧٨ک
 No: 178 - August 2013 

 زنده باد سوسياليسم

رفقاي عزيز دولت آمريكا و انگلستان بار ديـگـر     
. بر طبل تهديد و دخالت نظامي در سوريه ميكوبند

اين بار بهانه كشتار مردم بيگناه سوريه با استفاده 
همزمان با دولـتـهـاي      .  از سالحهاي شيميايي است

آقايان اوباما و كامرون، دسـتـجـات آدم كـش،           
باندهاي قومي مذهبي و جـريـانـات تـروريسـتـي         
دست ساز اين دولتها در سوريه و بـلـنـدگـوهـاي      
تبليغاتي آنها در لزوم دخالت نظامي بكار افـتـاده     

اين در شرايطي اسـت كـه هـنـوز نـتـيـجـه               .  اند
تحقيقات بازرسان سازمان ملل در سوريه و اينكـه  
كشتار مردم بيگناه چگونه و توسط كـدام طـرف       
جنايتكار در اين جنگ صورت گرفته است معلـوم  

معلوم است دولت آمريكا و انگلـسـتـان و      .  نيست
باندهاي جنايـتـكـار دسـت سـازآنـهـا، كشـتـار                
جنايكارانه مردم سوريه را بهانه دخالـت نـظـامـي       
ناتو و قرباني كردن هستي و نـيـسـتـي، جـان و            
زندگي ميليونها انسان بيگناه در آن جامعه كـرده    

 .اند
 

اين در شرايطي است كه بشريت جنـايـات هـمـه       
هزار انسـان و     800جانبه آنها در عراق و كشتار 
هـزار نـفـر و         600زخمي و معلول شدن بيش از 

ويراني و نابودي مدنيت در اين جامعه به بـهـانـه      
ايـن در    .  هاي واهي را فـرامـوش نـكـرده اسـت         

شرايطي است كه دخالت نظامي آنها در لـيـبـي و      
و بدنبال و “  دخالت بشردوستانه” جناياتشان به نام 

همين امروز تبديل كردن سوريه به ميدان جنگـي  
جنايتكارانه و كشتار وسيع مـردم و نـا امـنـي و             
آوارگي و تحميل استصال و درماندگي به آنها در   

دول غربي و در راس آنهـا  .  مقابل چشمان ما است

دولت آمريكا تمام جنايات جنگي و قلدري نظامـي  
و ارمـغـان     “  حـقـوق بشـر     ” را به نام دفاع از   ...  و
براي مردم اين كشورها توجيه كـرده  “  دمكراسي” 

 .است
 

تا جايي كه به ايران برگردد، طبقه كارگر ايران و   
مردم محروم اين كشور، عواقب زيانبار و مخـرب  
تحريمهاي دول غربي و تهديدهاي نظامي آنهـا را    

. در دوره هاي مختلف بر زندگي خود ديده اسـت   
جناياتي كه به نام دفاع از مردم ايران و مخالفت با 
جمهوري اسالمي پيش رفـتـه اسـت و هـمـواره            
لطمات جبران ناپذير به موقعيت مبارزاتي آنها در 

 .مقابل جمهوري اسالمي زده است
 

حزب حكمتيست تا كنون در مقابل سـيـاسـتـهـاي      
دول امپرياليستي و در راس آن دولت آمـريـكـا،       
در مقابل قلدري نظامي آنها و عليه كل جـنـايـات      
آنها، چه به نام محاصره اقتصادي در ايران و چـه    
حمله نظامي در عراق و دخالت نظامي در ليـبـي و     

 .سوريه ايستاده است
 

امروز خوشبختانه شاهد اعـتـراضـات هـر چـنـد           
پراكنده عليه ميليتاريسم غـرب در خـود اروپـا          

هم اكنون تحركاتي در آلمان، انگلسـتـان   .  هستيم
عليه تهديدات نظامي آنها در سوريـه شـروع     ...  و

 .شده است
 

روشن است كه حـزب حـكـمـتـيـسـت در ايـن               
تحركات و در دفاع از مردم سوريه، در دفـاع از      
مدنيت و در دفاع از بشريت، عليه ميـلـيـتـاريسـم      

غرب، در كنار طبقه كارگر و مردم متمدن خواهـد  
 .ايستاد

 
 !رفقاي عزيز

 
اينجا و از طرف كميته خارج حزب همه واحدهـاي  
حزبي، همه كمـيـتـه هـا و اعضـا و كـادرهـا و                    
دوستداران حزب در خارج كشور را بـه شـركـت      

بايد به سهم .  فعال در اين اعتراضات فرا ميخوانيم
خود تالش كنيم نه تنها در تحركـات انـقـالبـي و         
انسان دوستانه عليه ميليتـاريسـم غـرب، عـلـيـه           
دخالت هاي نظامي آنها، عليه كشتار مردم سوريـه  

شركت فعال ..  و عليه تحريمهاي اقتصادي ايران و
داشته باشيم، كه خود مبتكر راه انداختن چـنـيـن      

 .تحركاتي باشيم
 

توقع كميته خارج از همه اعضا و دوستداران حزب 
حكمتيست در خارج كشور دنـبـال كـردن ايـن           
سياست، مطلع كردن كميته خارج كشور، دخـالـت   

 .در اين تحركات و در دفاع از بشريت است
 

 دست همگي را به گرمي ميفشارم
 دبير كميته خارج كشور حزب حكمتيست

 خالد حاج محمدي
 2013اوت  28
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