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     نقد و مبـارزه نـظـري هـمـواره يـك امـر و وظـيـفـه تـعـطـيـل نـاپـذيـر                                    
نقد و مبارزه نظري و پلميكي يـكـي از ابـزارهـاي               .   كمونيستها بوده است  

كمونيستها در دل جدل و پلميك  ريشـه هـاي مصـائـب                  .   كمونيستهاست
روزمره جامعه و راههاي خالصي از آن را بـه كـل جـامـعـه و پـيـشـروان                            

ابزار درك امكاناتي اسـت كـه       .   جنبش طبقه كارگر، دقيق تر ميشناساند     
جنبش هاي اجتمـاعـي مـتـنـوع و          .   براي تحول جامعه موجود وجود دارد 

عظيمي در سطح جامعه همه روزه مشغول كار كردن بر ذهنييت جـامـعـه               
تالش ميكنند با مدرن ترين و پيچيـده تـريـن ابـزار تـنـظـيـم افـكـار                         .   اند

تالش ميكنند مانع دستيابـي     .   عمومي، ذهنيت انسان ها را شكل دهند      
بشر به درك ضرورت و امكان و تحقق تـحـول انـقـالبـي و زيـرو رو كـردن                          

فلسفه وجودي بسياري از مكاتـب فـكـري        .   ريشه هاي مصائب بشر شوند    
كه امـر نـابـودي نـظـام سـرمـايـه و                   .   و جنبش هاي اجتماعي همين است     

جايگزيني انقالبي آن را به يك نظام سوسياليستي و كـمـونـيـسـتـي را بـه                     
 . تعويق بيندازند

     اگر به سير تكوين و رشد ماركسيسم كالـسـيـك نـگـاهـي بـيـنـدازيـم،                      
متوجه ميشويم اين جدالهاي نظري و اجتماعي در دل دورانهاي مـتـحـول              

زمـانـي كـه جـامـعـه دسـتـخـوش                .   انقالبي حادتر و سنگين تر مـيـشـونـد          
بحرانها اجتماعي و سياسي ميشوند متفكران و سياستمـداران و احـزاب          
رنگارنگ بورژوايي با هياهوهاي متنوعي تنها با هدف منحرف ساختـن     
مسير جامعه از يك تحول انقالبي به وسط ميدان اصلي سياست كشـيـده               

تئوريهاي مختلف  بمثابه  ابزارهاي  ابهام تراشـي،  ابـزارهـاي                .   ميشوند
تخطئه حزب و جريان انقالبي، ابزارهاي توجيه منافع غير كارگري تـحـت             

هدف در چنين شرايط متحولي، يـورش       . نام ماركسيسم ،  ظاهر ميشوند     
تـزهـاي   .     عظـيـم فـكـري بـه پـروسـه هـاي مـادي تـحـول انـقـالبـي اسـت                               

سوسيليسم عملي نيست، كمونيستها ديكتاتورند مثل قارچ از زمـيـن و            
و حزب كمونيستي آماج بيـرحـمـانـه تـريـن حـمـالت             .   آسمان سبز ميشوند  

 .سخيفانه طبقات حاكم و فراوردهايي طبقاتي اش قرار ميگيرد
     حزب كمونيست كارگري ايران امروز به يكي از قويتـريـن، مـتـشـكـل                 

يـك وزنـه     .   ترين و سازمانگرترين جريان چپ ايـران شـنـاخـتـه شـده اسـت                   
اجتماعي و يك سوي معادله قدرت و تحـوالت سـيـاسـي در حـوزه ايـران                      

يك نيروي غيرقابل انكار در محاسبات تحوالت اجـتـمـاعـي ايـران        .  است
يك چپ خالف جريان كـه بـراي سـرنـگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي و                          .   است

سازماندهي انقالب اجتماعي و برقراري سوسيـالـيـسـم تـالش و مـبـارزه                   
هرچه حزب بيشتر به ميدان سياست اصلي جامعه ايران كشـيـده             .   ميكند

ميشود، هر چه بيشتر نفوذ و اعتبار كسب ميكند، هر چه كه تئوريهـا و                
ديدگاههايش بيشتر براي طيف وسيع مردم حـقـانـيـت پـيـدا مـيـكـنـد و                        

باالخره هر ميزان كه پيشروي سياسي اجتماعي ميكنـد، بـيـشـتـر مـورد                  
پـاسـخ دادن بـه        .   تعرض گرايشات و جريانات غير كارگري قرار ميـگـيـرد     

نقدهاي  ديگران و در عين حال نقد كردن مواضع و ديدگاههاي سـيـاسـي        
جـريـان و     .     جريانات ديگر يكي از وظايـف سـيـاسـي نـظـري حـزب اسـت                 

نيروي كمونيستي كه ميخواهد كل نظام سرمـايـه را بـرانـدازد طـبـيـعـتـا                    
همانگونه كه در پراتيك و در صحنه نيـروهـاي مـادي جـامـعـه دخـيـل و                        
پيشگام است و در صحنه عملي مبارزه مسائل را ميشـكـافـد، تـحـلـيـل                   

در عـرصـه مـبـارزه         .   ميكند، پاسخ هاي مشخص و عملـي روز مـيـدهـد           
نطري و دفاع از آرمانهاي كمونيستي و انقالبي خود نـيـزدر قـبـال سـايـر                     

همانگونه در صحنـه جـامـعـه  جـبـهـه               .   منقدين اش، بايد پاسخگو باشد    
بندي اجتماعي ايجاد ميكند، در عرصه نظري و سياسي نـيـز يـك صـف                   
آرايي فكري قدرتمند در برابر آراي حاكم در جامعه و آرايي كه در مقـابـل    

 .روند انقالبي تحول اجتماعي قرار ميگرند را شكل ميدهد
.       ضرورت سياسي  انتشار نشريه جدل از دل اين نـيـاز بـيـرون مـيـايـد                     

انتشار نشريه جدل به معني فقدان چنين نقدي در صف جـنـبـش و حـزب                    
نقد سياسي تئوريك گـرايشـات و سـنـت هـاي               .   كمونيست كارگري نيست  

. غير كمونيستي همواره در نشريات مختلف حزبي طرح شده  و ميشـونـد      
اما نشريه جدل ميخواهد تريبون مشخص چنين نقدهايي قرار گـرفـتـه و                
كل مجادالت و پلميك ها و چالنج هـاي نـظـري و سـيـاسـي كـمـونـيـسـم                            
كارگري با گرايشات و سنتهاي ديگر را در يك ظرف معين جمـع آوري و                 

به اين اعتبار جدل يك خصلت پلميكي و جدلي دارد و نـه                .   سازمان دهد 
 . الزما تئوريكي

     جدل يك گاهنامه است كه هر گاه به اندازه كافي مطلب داشته بـاشـد                 
جدل تالش ميكند بطور مرتب و روتين كـلـيـه نـقـدهـا و                   . منتشر ميشود 

تعرضات سياسي به حزب و جنبش كمونيسم كارگري را دنبال كرده و بـه                 
جدل قاطعانه از سياست ها و مـواضـع سـيـاسـي نـظـري                   .   آنها پاسخ دهد  

تشكيالتي حزب كمونيست كارگري در مقابل ساير جريانات و گرايشـات           
سياسي اجتماعي دفاع كرده و ابزاري براي دفاع نظري در مقابـل تـعـرض       

 .گرايشات و سنت ها و جنبشهاي اجتماعي ديگر است
پـاسـخ بـه نـقـدهـاي             -١.        شيوه كار جدل بر دو مـحـور اسـاسـي اسـت             

 .نقد مواضع و سياست هاي ديگران -٢ديگران 
 

 پاسخ به نقدهاي ديگران
 

     در محور اول، جدل نقد هر جريان ،گرايش و سازماني به سياستـهـا و                
تالش ميكند به تمام انتقادات و نقـدهـاي   .   مواضع حزب را پاسخ ميدهد    

اما هدف از پاسخ به اين نقدهـا، غـرق شـدن        .   سياسي به حزب پاسخ دهد    
در مجادالت خشك و بي منظور سياسي با هر سازمان تك سلولي و هـر                 
سكت و فرقه چند نفره كه دوران حيات سياسي اش به پايان رسـيـده و بـه             

جدل در پي پاسـخ     .   فسيل هاي موزه تاريخ سياسي تبديل شده اند، نيست        
به اين نقدها، در واقع گرايشات و سنت هاي بورژوازي در جـامـعـه را بـه                    

گرايشات و نيروهايي كه تالش ميكنند مـهـر خـود را بـه              . نقد ميكشاند 
جدل در پاسخ يا نـقـد جـريـانـات             .   تفكر رسمي و انتقادي در جامعه بزنند      

. چپ سنتي مدعي ماركسيسم، بستر اصلي آنها را هـدف قـرار مـيـدهـد                 
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و انعكاس جنبش هاي اصلي اجـتـمـاعـي و بـورژوايـي را در تـحـلـيـل و                         
در واقع در متن  نقد و پـاسـخ فـكـري           .   تفسير آنها مورد نقد قرار ميدهد     

كه به حركات اجتماعي و عمومي تر و اصـلـي تـر بـورژوايـي مـيـدهـيـم                          
 .  محصوالت شبه ماركسيستي آن را نيز نقد ميكنيم

 
  نقد مواضع و سياست هاي ديگران

    
.      اين جنبه بحث اثباتي جنبش و حـزب كـمـونـيـسـت كـارگـري اسـت                        

کمونيسم کارگري بايد يک جريان قدرتمند فکري  در بـرابـر گـرايشـات و                    
تمايالت فکري بـنـيـادي بـورژوازي، نـظـيـر لـيـبـرالـيـسـم، دمـوکـراسـي،                            

بـنـابـرايـن در ايـن          .   ناسيوناليسم، ، سوسيال دموکراسي و غـيـره، بـاشـد            
بخش ما بطور مداوم مباني نظري، فكري و سـيـاسـي ايـن گـرايشـات را                     

ورژن ايـرانـي ايـن گـرايشـات بـطـور مشـخـص                    .   مورد نقد قرار ميـدهـيـم      
اسالمي ها و جريانات راست پـرو غـربـي           -بخشهاي مختلف سنت ملي     

اينها جرياناتي هستند كه مـيـتـوانـنـد در جـريـان رونـد تـحـوالت                        .   است
بنـابـرايـن نـقـد مـداوم ايـن              .   اجتماعي در ايران سهيم و تاثير گذار باشند       

ايـنـهـا گـرايشـات        .   سنت ها و گرايشات جزو اهم وظايف جدل خواهد بود         
اصلي هستند كه بعنـوان مـوانـع و خـاكـريـزهـاي درجـه اول در مـقـابـل                              

اينها گـرايشـاتـي هسـتـنـد کـه              .  پيشرويهاي كمونيسم كارگري قرار دارند 
چهارچوب فکري و سياسي جامعه بورژوائي را سـاخـتـه انـد و در عـيـن                        
حال،  هريک متضمن الـگـوهـاي ويـژه اي بـراي تـوسـعـه سـرمـايـه داري                             

 .هستند
     شايد سوال شود با وجود تعداد زياد نشريات حزبـي، جـدل چـرا بـايـد                   

نگاهي ساده به دنياي پيرامـون مـا و تـبـلـيـغـات وسـيـع و                        .   انتشار يابد 
. رنگارنگ بورژوايي شايـد بـتـوانـد پـاسـخ ايـن سـوال را آسـان تـر كـنـد                              

روزانـه  .   بورژوزي براي تبليغات خـود هـيـچ مـحـدوديـتـي قـائـل نـيـسـت                        
ميليونها انسان را با زبانهاي مختلف و با صدها هزار نشريه و مـجلـه و                 

دنـيـا را     .   روزنامه و ساير رسانه هاي جـمـعـي مـخـاطـب قـرار مـيـدهـنـد                      
. شعور عمومي را شكل مـيـدهـنـد      .   برايشان به زعم خود مفهوم ميكنند     

بر ذهنيت و سليقه هاي فكري فرهنگي اجـتـمـاعـي آنـهـا مـهـر خـود را                           
هر ساعت و ثانيه سنت هاي فکري بنيادي جامعه بـورژوائـي،       .   ميكوبند

از اصالت مالکيت تا ناسيوناليسم، رفرميسم، دموکراسي، ليبـرالـيـسـم،            
. راسيسم  مذهب و امثال آن ذهن صدها ميليون انسان را قالب مـيـزنـنـد               

ما بايد بعنوان يک منقد قدرتمند اجتماعي عليه افکار حاکم بـرجـامـعـه        
جز با درافتادن با جهان بـورژوائـي و تـفـکـر بـورژوائـي در                     .   قد علم کنيم  

مقياس اجتماعي، کمونيسم کارگري بعنوان يک تفکر و جهان بيـنـي بـرد               
 .اجتماعي پيدا نميکند

     ادامه كاري و پربارتر شدن نشريه به همـكـاري تـنـگـاتـنـگ فـعـالـيـن                       
كمونيسم كارگـري بـه ويـژه كـادرهـاي حـزب كـمـونـيـسـت كـارگـري گـره                              

همينجا از كليه فعالين كمونيسم كـارگـري بـراي هـمـكـاري بـا                 .   ميخورد
 .  نشريه دعوت ميكنم
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 : دوستان عزيز
طرفداري آشکار رهبري حزب شما از حزب اله در لبنان اعجاب آور و                    

مـردم از سـوسـيـالـيـسـم رم              " بـا طـرح       .   حقيقتا مايه تاسف عمـيـق اسـت        
، ليدر فعلي شما رسما از کمونيسم و سوسياليسم فاصله گـرفـت            " ميکنند

و امروز با پشتيباني صريح و آشکار از حزب اله لبنان مـرزبـنـدي اش را                   
بحث من اينجـا  .   حتي از جريانات تروريست اسالمي هم از بين برده است         

بحث از ايـنـهـا    .   هاي نادرست رهبري شما نيست"   تحليل" و " مواضع"نقد  
دفاع آشکار و مدح و ثنا گفتن براي يـک جـريـان         بحث بر سر .   فراتر است 

اوصـافـي کـه لـيـدر          .   مافوق ارتجاعي بنام حزب اله و اسالم سياسي است  
شما نثار حزب اله لبنان کرده است، حقيقتا تفـاوتـي بـا اوصـاف کـيـهـان                      

ظـاهـر   .   ايـن چـيـزي فـراتـر از يـک اسـکـانـدال اسـت                      .   شريعتمداري نـدارد  
انساندوستانه موضع ليدر شما، رياکاري آشکاري در دفاع بي پرده از يـک        

امضاي ليدر حـزبـتـان را از پـاي مـوضـع گـيـري                      .   جريان ضدانسان است  
نشريه تان برداريد، کسي تشخيص نميدهد کـه ايـن مـقـالـه مـتـعـلـق بـه                          
جريانات اسالمي است يا متعلق به جرياني که هـنـوز اسـم چـپ را يـدک                      

هـم بـه ايـن        "   توده اي" حتي گروهها و محافل باقيمانده از سنت       .   ميکشد

حـزب الـه را مـظـهـر            .   وضوح در دفاع از حزب اله آژيتاسيون نـمـيـکـنـنـد             
اتحاد و شرف وحيثيت مردم و سرپناه مردم و تنها سنگر مـردم مـعـرفـي                  

 . نميکنند
اما موضع ليدر و برخي ديگر از اعضاي رهبري حزب شما، شـمـا را                  

آژيتاسيون در مدح حـزب الـه، و نـفـرت پـراکـنـي                .   بي مسئوليت نميکند  
عليه کمونيست ها توسط ليدر شما، به حساب همه شما نوشته مـيـشـود                

 . مگر آنکه رسما و علنا از آن فاصله بگيريد و آنرا محکوم کنيد
. اين موضع را توجيه نـمـيـکـنـد           دوستان عزيز، هيچ تئوري و تحليلي                

مـمـکـن    .   اين انتخابي بين دو تحليل و تئوري و ارزيابي متفاوت نـيـسـت              
. است در بين شما تحليل ها و ارزيابي هاي متفاوتي وجود داشتـه بـاشـد                

مساله به سادگي انتخاب بين ارتجاع مـحـض يـا             .   نيست  اين مساله من  
ميليونها انسان شريف بدون اينکه اين يا آن تـئـوري   .   بشريت متمدن است  

را مطالعه کرده باشند ضمن اعالم انزجار از دولت جنايتـکـار اسـرائـيـل،                 
 . اما خود را کنار جريانات اسالمي نميگذارند و از آن دفاع نميکنند

من بعنوان کسي که سالهاي طوالني با بسياري از شـمـاهـا آشـنـائـي                       
نزديک داشته ام، الزم دانستم به شما هشدار دهم و از شـمـا بـخـواهـم کـه                       
نگذاريد اين مواضع بنام همه شما ثبت شود و حيثيت سيـاسـي شـمـا در                   
پيشگاه يکي از ارتجاعي ترين جنبش هاي سياسي عصر حاضر قـربـانـي              

با شناختي که از شما دارم ترديد دارم که برخي از شما متوجه ايـن                .   شود
موضع ارتجاعي نشده باشيد، اما هيچ مصلحتي سکوت شما را تـوجـيـه              

همه شما مسئوليد که نگذاريد اين انتخاب به اسـم شـمـا تـمـام                   .   نميکند
  .شود

 !هيچ مصلحتی سکوت شما را توجيه نميکند
 

 نامه سرگشاده به اعضا و کادرهای حزب منشعبین

 اصغر كريمي



  
     جنگ لبنان تنها بيرحمي، کشتـار و لـجـنـزار تـروريسـم اسـالمـي و                        

جـنـگ لـبـنـان        .   تروريسم دولتي اسرائيل و آمريکا را به نمايش نگـذاشـت       
سر آغاز تجزيه و پوالريزه شدن احزاب و جريانات اپـوزيسـيـون جـمـهـوري                  

اين جنگ تنها تروريسم دو طرف جنگ و ضديـت آنـهـا              .   اسالمي هم بود  
با مردم را به نمايش نگذاشت، بلـکـه نـيـروهـا، جـريـانـات، و گـرايشـات                         

مـوضـع   .   مختلف هم در جريان اين جنگ جـايـگـاه خـود را نشـان دادنـد                    
هـر  .   و مخالفين خود را نقد کـردنـد           گرفتند، فراخوان دادند، دفاع کردند    

جرياني با نقد و سياستي که در قبال اين جـنـگ گـرفـت آيـنـده سـيـاسـي                          
مـوضـع گـيـري در         .   مورد نظرش و نيروهاي متحد خود را هم نشـان داد            

قبال اين جنگ ارتجاعي در خاور ميانه از يک طرف طرفـداران هـر کـدام                 
از قطبهاي درگير را بـه نـمـايـش گـذاشـت و از طـرف ديـگـر حـقـانـيـت                                  
مخالفين هر دو قطب تروريسم دولتي آمريکا و اسالم سـيـاسـي را نشـان                  

 . داد
     جريانات پرو آمريکايي در کنار اسرائيل و جـريـانـات پـرو اسـالمـي                    

در مـقـابـل ايـن دو           .   در کنار حزب اهللا قرار گـرفـتـنـد         "   ضد امپرياليست " 
. کمپ ارتجاع و آدم کش اما جبهه اي بزرگ و جهانـي هـم شـکـل گـرفـت                    

جبهه سوم، جبهه مخالف هر دو قطب تروريستي، جبهه انسانـيـت مـدرن               
   .و آزاديخواه

در ميان جريانات و احزاب اپوزيسيون ايراني ما شاهد کلکـسـيـونـي                    
از طـرفـداران جـنـگ اسـرائـيـل عـلـيـه حـزب اهللا تـا                           .   همه رنگ هستيـم   

، ايـن    " امرياليسـم " مدافعين آشکار و شرمگين حزب اهللا عليه اسرائيل و      
دو طيف جرياناتي ارتجاعي و عقب مانده و غير مسئول هستند کـه هـر                 
کدام از بي خاصيتي و بي افقي خود به يکي از اين قطبها دخـيـل بسـتـه                      

اما در مقابل اينها اميد و روشنايي رو به آينده اي انساني از جانـب               .   اند
حزب کمونيست کـارگـري      .   قطب سوم و جرياناتي روشنبين نمايندگي شد      

مدعي است که در اين کشمکـش عـلـيـه هـر دو قـطـب تـروريسـت و در                             
پيشاپيش جبهه انسانيت مدرن، براي مقـابلـه بـا ايـن قـطـبـهـا ايسـتـاده                        

 .است
     ما تالش کرديم صداي متفاوتي باشيم، ما صداي ميلـيـونـهـا انسـان                
مخالف جنگ و مخالف اسالم سياسـي و تـروريسـم دولـتـي آمـريـکـا و                         
اسرائيل را نمايندگي کرديم و سـيـاسـت مـا در قـبـال جـنـگ احـتـمـالـي                            

ما تالش ميـکـنـيـم مـردم          .   آمريکا و جمهوري اسالمي همين خواهد بود      
مـا  .   گوشت دم توپ هيـچـکـدام از ايـن دو قـطـب ضـد انسـانـي نشـونـد                            

کمونيستها، سکوالرها، ضد مذهـب هـا و مـدفـعـيـن آزادي و بـرابـري،                        
مدافعين برابري زن و مرد و کل جبهه جهان متمدن تالش مـيـکـنـيـم کـه             

. اين دو قطب جنگ طلب را از صحنه جامعه جارو و يا حاشيه اي کـنـيـم                 

ما در راس مبارزات ضـد جـنـگ و در            .   بشريت متمدن راه ديگري ندارد 
کنار اکثريت مردم به تنگ آمده از کشمکش ايـن دو قـطـب تـروريسـتـي                     

ما وظيفه خود ميدانيم هر جرياني که از هر کدام از ايـن دو               .   ايستاده ايم 
قطب حمايت مستقيم يا غير مستقيم را به عـهـده بـگـيـرد تـرد و افشـا                         

 . کنيم
طــيــف وســيــعــي از         جــريــانــات پــرو آمــريــکــايــي اپــوزيســيــون ايــرانــي،           

ناسيوناليستهاي عظمت طلب و ناسيوناليستهاي قوم پرست و بخشـي از            
جـريـانـات    .   جريانات مذهبي امثال مجاهدين خـلـق را در بـر مـيـگـيـرد                   

مختلف سـلـطـنـت طـلـب، حـزب دمـکـرات کـردسـتـان ايـران، سـازمـان                              
زحمتکشان کردستان ايران، بخشي از مـلـيـگـراهـاي مصـدقـي و ديـگـر                       

که اميالشان را به بمبهاي آمريـکـايـي گـره زده              . . .   گروهايي قوم پرست و   
 . اند همگي در اين طيف قرار گرفتند

اما در مقابل مدافعين آمريکا و اسرائيل، يک طيف وسيـع ديـگـري                 
مـنـهـاي    ( مـذهـبـي،        -را ميبينيم که تمام جريانات اسالمي، نـاسـيـونـال          
و چپ سنتي ايران را   )  مجاهدين خلق ايران که در کمپ آمريکا قرار دارد 

حزب آقاي مدرسي در اين کمپ چنان پيشـتـازي کـرده             .   مشاهده ميکنيم 
 . است که تالش ميکن بيش از همه به حزب اهللا نزديک شود

      تئوري، يا رومي رومي، يا زنگـي زنـگـي، در مـورد ايـن جـمـاعـت                        
همان کاري که قبالً آقاي مهتدي در کمپ جريانـات          .   کامالً صدق ميکند  

ناسيوناليست کرد انجام داد، امروز آقـاي مـدرسـي در کـمـپ جـريـانـات                  
. سرعتي زايـد الـوصـف انـجـام مـيـدهـد               حامي حزب اهللا همان کار را با    

اينها آشکارا و بدون ابهام از جناح چپ جامعه به کمپ ارتـجـاع و اسـالم                   
براي اثبات اين مدعا ببينيم آقـاي کـورش     .   پرت شدند "   ضد امرياليست " 

 : مدرسي در اين دگرديسي آگاهانه چه ميگويد
و در آن مـيـان حـتـي                     امروز در لبـنـان و در مـنـطـقـه بـراي مـردم،                    

حـزب اهللا تـبـديـل بـه تـنـهـا                    سكوالر و مردم غير مسلمـان،        زنان   براي
. نيرويي شده است كه با آن بتوانند از شرافت و زندگي خـود دفـاع كـنـنـد                    

همان كاري كه حماس در فـلـسـطـيـن           .   اقال يك مقاومتي را سازمان دهند     
اوضاع بوجود آمده از يك طرف لجام گسـيـخـتـگـي بـي                .   مشغول آن است  

از طرف ديگر هميـن     .   پرواي اسرائيل و امريكا را به نمايش گذاشته است        
اوضاع گوياي انفعال، بيخطي، نااميدي مزمن دامنگير جـريـانـات چـپ               

اين جريانات نتوانسته و نميتوانـنـد هـيـچ سـرپـنـاهـي بـراي مـردم                   .   است
اين جريانات بجز شعارهـاي تـوخـالـي كـار ديـگـري ازشـان                 .   درست كنند 

از آنجاييكه از دست اين جريانات كاري بـجـز پـخـش               .   ساخته نبوده است  
اعالميه ساخته نبوده است، جريانات ديگري مثل حماس و حزب اهللا بـه           

بـه نـقـل      .   تنها مرجع دفـاع از خـانـه و زنـدگـي مـردم تـبـديـل شـده انـد                             
 ازمصاحبه کورش مدرسي در سايت اکتبر

     همچنانکه مشاهده ميکنيد آقاي مدرسي خيـلـي از جـريـانـات چـپ                  
. به چپ و کمونيسم امـيـدش را از دسـت داده اسـت              ! عصباني شده است 

بـه  .   قبالً هم اعالم کرده بودند که راسـت در جـامـعـه دسـت بـاال را دارد                   
همين دليل از موضعي راست، نه تنها به وضع امروز و گذشته چـپ نـقـد                  
دارد و ميخواهد از آن فاصله بگيرد، فرموده است که چپ و کـمـونـيـسـم                    

. در آينده هم نميتوانند مثل حزب اهللا سرپناهي براي مردم درست کـنـنـد       
 اين جريانات نتوانسته و نميتوانند هيچ سرپناهي براي مردم کارگران "
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 دفاع از حزب اهللا در پوشش دفاع از مردم
 

  آناتومي حزب آقاي مدرسي در مورد جنگ لبنان 

 محمد آسنگران



زيرا سـيـاسـت خـود را چـنـيـن               .   جمهوري اسالمي قرار نيست کاري کنند     
فرموله کـرده انـد بـهـرام مـدرسـي در جـواب يـکـي از سـمـپـاتـهـايشـان                                 

فردا اگر دولت آمريكا و متحدينش به بـهـانـه جـلـوگـيـري از                    " :   مينويسد
دسترسي رژيم اسالمي به بمب اتمي، به ايران حمله كردند و همان بـاليـي               
را كه روزانه سر مردم عراق و لبنان مياورند را به ما، بـه مـن و شـمـا و                   
تك تك اقوام و آشنايانمـان آوردنـد، سـيـاسـت درسـت چـه خـواهـد بـود؟                           
محكوم كردن دو طرف؟ اگر كمونيستي در آن شرايط براي شما مـثـال از                 
مكزيك بنويسد كه باني اين حمله به ايران دولت ايران است كه ميخواهـد         
بمب درست كند، جواب شـمـا چـه خـواهـد بـود؟ و اگـر تـا آن وقـت مـا                                 
كمونيست ها، ما حكمتيست ها نتوانسته باشيم كـه ظـرفـي بـراي دفـاع                   
مردم از خودشان ايجاد كرده باشيم، متعجب خواهيد شد كه مـردم بـراي             

به نقـل  " دفاع از خود و زندگيشان احتماال كنار رژيم اسالمي قرار گيرند؟ 
 از نشريه سازمانده کمونيست 

دفاع از کمپ اسالم سياسي، دفاع از حزب اهللا و جمهوري اسـالمـي                        
به اين روشني و صراحت را تا کنون از هيچ جـريـانـي کـه خـود را بـا هـر                   

اينها در ضديت با کمونـيـسـم و دفـاع         .  تفسيري چپ مينامد نديده بوديم 
چپ سـنـتـي هـم جـرات نـکـرده                .   از اسالم سياسي سنگ تمام گذاشته اند      

 . است تا کنون اين چنين بي اما و اگر از اسالميها دفاع کند
      در قسمت اول اين نوشته با فاکتهايي از مصاحبه کورش مـدرسـي و          
نشان دادن جايگاه موضعگيري حزبش در قبال جنگ لبنان، سعـي کـردم              

در ايـن    .   که دفاعش از جريانات اسالمي و حمله اش به چپ را نشان دهـم      
قسمت تالش ميکنم که با فاکتهايي ديگري از او و مقايسه تحليل او بـا               
تحليل منصور حکمت و حزب کمونيست کارگري نشان دهم کـه ضـديـت               
مواضع کورش مدرسي با هر نـوع چـپ و آزاديـخـواهـي از کـجـا نـاشـي                           

چرا به اين دگر ديسي آشکار دست زده است و چرا به اين سـمـت                 .   ميشود
 .ميرود

     با باال گرفتن اين کشمکش و بويژه با حمله محتمل ارتش آمريکـا و                   
از جريان اسـالمـي و       "   دفاع ضد اميرياليستي  " متحدينش به افغانستان،    

حتي توجيه اقدامات تروريستي آن با استناد به جنايـات و سـرکـوبـگـري                  
هاي آمريکا و اسرائيل ميـتـوانـد بـار ديـگـر در مـيـان مـردم و احـزاب                             
سياسي خاورميانه و همينطور در ميان بخشهايي از چپ راديکال سنتـي            

پـنـاهـگـاه عـقـيـدتـي اصـلـي               .   و روشنفکري جوامع غـربـي جـا بـاز کـنـد               
گانگستريسم و ارتجاع اسـالمـي در ايـن جـنـگ قـدرت، نـه شـعـارهـاي                          
پوسيده و آشکارا ضد بشري مذهبي و اسالمي، بلـکـه ايـن بـه اصـطـالح                     

منـصـور     .مذهبي و خرده بورژوايي خواهد بود-ملي "   ضد امپرياليسم" 
  سبتامبر۱۱حکمت دنيا پس از 

پيش بيني منصور حکمت را اکنون مـيـتـوان بـه عـيـنـه ديـد کـه                             
کورش مدرسي و حزب طوفان و بخشي از چپ سـنـتـي        .   اتفاق افتاده است  

ضــد " و مــلــي اســالمــيــهــا و بــخــش قــابــل تــوجــهــي از چــپ ســنــتــي و                         
در ايـن     .   غرب بي ترديد در کنار حزب اهللا قرار گرفته انـد           "   امپرياليست

ميان کورش مدرسي تنها تازه وارد اين صف است که با سر به اين سمـت                
اما توجيه مدرسي اين است کـه چـون هـيـچ نـيـروي ديـگـري                       .   رفته است 

اکنون که حـزب اهللا    .   حق دارند از حزب اهللا دفاع کنند  "   مردم" نيست پس   
در بازسازي لبنان اعالم کرده است به هر خانواده اي که خـانـه اش خـراب         

 هزار دالر هم ميدهد و رسما و علنا هم اعـالم کـرده اسـت          ۱۲شده است   
که اين پول از حکومت اسالمي ميرسد، مدرسي اين کمـکـهـا را واقـعـي            
تر از حرفهاي چپ روانه در نقد حزب اهللا و جنبش سـيـاه اسـالم سـيـاسـي                      

 .ميداند
به دليل مقـاومـتـش در مـقـابـل                   آقاي مدرسي که امروز از حزب اهللا      

و پيروانش به دليل مقاومـتـشـان     طبعاً از خميني  .   اسرائيل دفاع ميکند  
جمـهـوري اسـالمـي تـازه دانشـگـاه و                .   در مقبل آمريکا هم دفاع ميکند     

" امپرياليسم   "  مدرسه و کودکستان بيشتر از حزب اهللا ساخته و بر عليه            
 . هم بيشتر از حزب اهللا لبنان گفته و نوشته است

     در جنگ و حمله احتمالي آمريکا به ايران، ايشان از هم اکنون گـفـتـه                
زيرا هنوز بنـظـر او     .   است که در کنار جمهوري اسالمي ايران بايد ايستاد 

زنـده بـاد     " پس   .   کسي و جرياني نيست که مقاومت مردم را سازمان دهد 
که مدرسي و شرکا جـنـاح   "  جنبش مقاومت حزب اهللا و جمهوري اسالمي 

چپ آن هستند و براي جناح راست و پول دار و امکانات دار موشک پـران               
 !!!آن هورا ميکشند

تمام قضـيـه ايـنـسـت          .   اما مشکل آقاي مدرسي از اينهم فراتر است              
که در تحليل اوضاع امروز و نظم نوين جهاني، مدرسي به جنگ بيـن دو                

 . قطب ارتجاعي و تروريستي اعتقادي ندارد
     جنگ قدرت اسالم سياسي و آمريکا و متحدينش در خـاورمـيـانـه و                 
جنگ براي در حکومت ماندن از سـوي جـمـهـوري اسـالمـي ايـران و بـه                          

مـهـمـتـر     .   قدرت رسيدن حزب اهللا لبنان براي اينها محلي از اعراب ندارد       
از همه جنايات اين جنبش سياه اسالمي بر عليه مردم، بـر عـلـيـه زنـان،                    

مـدرسـي   .   کارگران، روشنفکران و بي خدايان جايي از عطف تـوجـه نـدارد          
را ديگر به قتلهاي ناموسي حماس در فلسطين کاري نيست، به تهديد بـه           

. ترور روشنفکران در لبنان کاري نيست، از نظر او اينهـا جـزيـيـات اسـت                  
پـول دارد و بـه مـردم فـقـيـر پـول                     اصل و مهم اينست که شيخ نصـراهللا          

 !ميدهد و قدرت موشکي دارد و هر دشمني را جواب ميدهد
اعالم کرده ااست که اين جنگ فقط يک قطب دارد آن       آقاي مدرسي            

اينها فجايـع و کشـتـار مـردم لـبـنـان را بـه                     .   هم اسرائيل و آمريکا است   
وسيله اسرائيل ميبينـد امـا مـوشـک پـرانـي حـزب اهللا کـه طـبـق آمـار                              

 موشک به داخل شهرهاي اسـرائـيـل شـلـيـک کـرده انـد و                 ٣٧٠٠خودشان  
بـا  .   اعالم کردند در اين جنگ اسرائيل را شکست داده اند را نـمـيـبـيـنـد                   

 سپتـامـبـر و مـوضـع اصـولـي               ۱۱همين استدالل آقاي مدرسي در مورد       
حزب کمونيست کارگري و منصور حکمت در قبال آن، يعـنـي جـنـگ دو                  
قطب تروريستي تجديد نظر ميکند و رسماً اعـالم مـيـکـنـد ايـن جـنـگ                    

کلمه رمزي است کـه قـرار       "   فقط يک طرف دارد" اين . فقط يک طرف دارد 
 .است قباحت دفاع از حزب اهللا را بپوشاند

در اين جنگ تعداد کشته ها و جنايات و قدرت هر کدام از طـرفـيـن                 
بـا ايـن وجـود        .   جنگ نميتواند مبنايي براي شناخت از ماهيت آن بـاشـد          

. تعداد زيادي از مردم در هر دو طرف جنگ به خاک و خون کشيده شـدنـد              
يکي با بمباران و ديگري با موشکباران و عـمـلـيـات انـتـحـاري کشـتـار                        

اگـر بـا مـعـيـار          .   مردم را از افتخارات جنگي خود به حساب مـي آورنـد             
 سپتامبر در آمـريـکـا مـيـرفـتـيـم           ۱۱امروز آقاي مدرسي به سراغ فاجعه       

در حالـي کـه مـنـصـور           .   بايد فقط جريانات اسالمي را محکوم ميکرديم      
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. حکمت همان وقت اين جنـگ را جـنـگ دو قـطـب تـروريسـتـي نـامـيـد                           
محکوم کردن يک قطب و نديدن جنايات قطب مـقـابـل، آوانـس سـيـاسـي                    

بـه  "   هورا کشيدن بـراي حـزب اهللا بـدلـيـل                .   دادن و تاييد جنايت آن است     
سياستي است که آقاي مـدرسـي مـبـلـغ          " .   خاک ماليدن پوزه شيطان بزرگ    

   .آن شده است
آقاي مدرسي در مقابل ما و جبهه سوم جبهه بشريت متمدن کـه هـر دو                   

 : قطب اين جنگ را ارتجاعي ميدانيم چنين ميگويد
اين يك موضع ظاهرا تند است ولي در واقـع مـوضـعـي در خـدمـت                          " 

جـنـگ دو     " موضع امروز مبني بـر        .   اسرائيل و خدمت به حزب اهللا است      
اين موضع، موضع امريـكـا    .   بزرگترين خدمت به حزب اهللا است     "   ارتجاع
به اين خاطر كه انگليس به دنيا خاطر نشـان  .   موضع انگليس است .   است

ميگويد كه حزب اهللا بايد از مـرز كـنـار        .   ميكند كه جنگ دو طرف دارد     
در اين ميان كسي نيست كه بگويد تنها نيرويي كه هـمـيـن امـروز                  .   برود

دارد در مقابل ويراني حمالت اسرائيل براي مردم جنگ زده لبنـان سـدي               
و در عـوض حـمـاس دارد              امروز اسرائيل جنگ و خونريزي،    . . .   ميسازد

 ."به مردم فلسطين مهد كودك ميدهد
     اين حرفها را مقايسه کنيد با حرفهاي کيهان شريعتمداري آيا شـبـيـه            

 هم نيستند؟ 
. تاكيد ميكنم مردم فلسطين و لبنان حق دارند از خود دفـاع كـنـنـد              " 

كمونيستها و آزاديخواهان و طبقه كارگر آنجا غايبند و از دور بـراي آن                  
 ". دست تكان ميدهند"مردم 

بگذريم از اين کشف تازه که طبقه کـارگـر ظـاهـراً در لـبـنـان وجـود                                   
ايشان نه تنها احزاب و سـازمـانـهـاي            .   ندارد و از دور دست تکان ميدهد      

چپ بلکه کل جبهه آزاديخواهي و طبقه کارگر دنيا را مـورد حـملـه قـرار                   
ميدهد و با لحن تحقير آميز در مقابل آن مي ايستد امـا و بـه تـقـديـس                       

 .حزب اهللا مينشيند
     او در تقديس حزب اهللا و عليه کسـانـي کـه هـر دو طـرف جـنـگ را                            

ايـنـجـا ديـگـر چـرتـکـه انـداخـتـن                  :   محکوم کـرده انـد چـنـيـن مـيـگـويـد                 
درست بـه    .   ايدئولوژيك راه و روش فرقه هاي مذهبي ميتواند باشد و بس          

همين دليل است كه همه جا چپ دارد به حزب اهللا و جـريـانـات اسـالمـي                 
بخاطر اينكه آنها عمال بعنوان مدافع مـردم ظـاهـر مـيـشـونـد،                   .   ميبازد

دسـت مـردم را تـوي دسـت هـم قـرار                   .   عمال براي مـردم كـار مـيـكـنـنـد             
. سرپناه عاطفي و فيزيكـي درسـت مـيـكـنـنـد              .   متحد ميكنند .   ميدهند

بـه     در عـوض   .   بـفـكـر مـردم هسـتـنـد           .   عقب نشيني را سازمان ميدهنـد  
 !صف آزاديخواهان و چپ نگاه كنيد

اين جمالت قصار باال را يک بار ديگر بخـوانـيـد و آنـهـا را بـخـاطـر                                   
اگر آقاي مدرسي و هرکس ديگري در اين توهم بسر ميبـرد کـه             .   بسپاريد

گويا ميتوان اين سياست را به خورد مردم ايران داد حتماً بايـد بـه عـقـل                    
بهتر است هيج کدام از دوستان آقاي مدرسي بفـکـر راسـت              .   اش شک کرد  

ليدرشان نـپـردازد کـه          از اين مشعشعات  "   تئوريک"   و ريس کردن و دفاع      
 . اوضاع بدتر ميشود

     آقاي مدرسي معتقد است کمونيستها و طبقه کارگر غايبند، از دور             
آيـا  .   براي مردم دست تکان ميدهند و حزب اهللا مردم را نـجـات مـيـدهـد                 

آيا شيخ نصراهللا هـمـيـن را        .   احمدي نژاد و خامنه اي بجز اين را گفته اند     

به مردم نميگويد که حـزب اهللا نـجـات دهـنـده اسـت و بـقـيـه در صـف                                
اين اراجيف را کسـي تـوقـع نـداشـت کـه از                    .   استکبار جهاني قرار دارند   

هر چند حـاشـيـه اي پـرت و بـي ربـط بـه                      "   چپ" تريبون و زبان يک جريان      
زيـرا  .   امـا آقـاي مـدرسـي گـفـتـن آنـرا مـزيـت مـيـدانـد                         .   جامعه بشـنـود   

 . ؟!بکند" ايدئولوژيک و فرقه اي"نميخواهد برخورد 
      کمونيستها و طبقه کارگر در زير تيغ کشتار و زندان جـلـو دهـنـشـان                
را ميگيرند، در فقر نگهشان ميدارند بـعـد هـم انـگ فـرقـه اي بـهـشـان                           

تـا  .   ميچسبانند تا حقانيت جريانات راست و ارتجـاعـي را نشـان دهـنـد                 
کنون اين کار بورژوازي حاکم بوده است، اما ظاهراً امروز بخشي از ايـن               

 .وظيفه را کساني مثل آقاي مدرسي هم به عهده گرفته اند
      آقاي مدرسي که خيلي اجتماعي تشريف دارند مـيـتـوانـد در کـنـار                    

دور " زيرا او نمـيـخـواهـد فـقـط از             .   برود" امپرياليسم"حزب اهللا به جنگ  
! احتماالً ميـخـواهـد از نـزديـک وارد نـوار غـزه بشـود                     "   دست تکان بدهد  

ظاهرا کلمات ايدولوژي و فرقه هم معاني ديگري نزد آقاي مدرسي پـيـدا          
خـجـالـت    " طبقه کارگر و مردمي که از منظر ايشان قرار بـود      . کرده است 

. هـم شـده اسـت       "   فـرقـه اي    " اکنون . . .   و"   سوسياليسم رم کند"   و از"   بکشد
حزب اهللا از نظر او يک جريان مردمي و نجات دهنده است و کمونيستـهـا                

 ! و طبقه کارگر فرقه اي و ايدئولوژيک برخورد ميکنند
      نقد پايه اي اتفاقات جهان امروز، تحليل و ارزيابي دنـيـاي نـويـن و                   
نظم نوين جهاني و اعالم اينکه در اين دنيا سه قطب وجود دارد و قـطـب            
سوم قطب انسانيت و کارگر و چپ و مردم زحمتکش است کـه در جـنـگ                   

ظاهراً زيادي ايدئولوژيک است و       تروريستها در مقابل هر دوي آنهاست،       
جناب نازک دل و متاثر از قتل و کشتار کودکان در لبنـان، بـراي ايـنـکـه                     
هر چه زودتر به داد مردم برسد، در کنار حزب اهللا قرار مـيـگـيـرد، تـا بـا                

جبهه فاشـيـسـت و ضـد انسـان، راه را بـراي دخـالـت                           قدرت گرفتن اين  
تـا بـه زنـان بـد           .   بيشتر اينها در زندگي مردم لبنان و فلسطين بـاز کـنـد              

. حجاب و بي حجاب حمله کنند، تا بر سـر و روي آنـهـا اسـيـد بـپـاشـنـد                           
سنگسار کنند و زبان از حلقوم منتقدين بيرون کشنـد و اعـدام کـنـنـد و                      

 ...دست ببرند و سر از تن جدا کنند و
      مدرسي که اتفاقا همه اينها را ديده و تجربه کـرده اسـت، بـا کـمـال                       
خونسردي اعالم ميکند ، اينها از جان مردم دفاع ميکنند، و کـارگـر و                  

از دور دسـت تـکـان           زن معترض و زحمتکش و روشـنـفـکـر آن جـامـعـه                   
گويا اگر کسي عليه حزب اهللا و جنايات و فـاشـيـسـم اسـالمـي                  !   ميدهند

از نظر ايشان کسي کـه  .   فرقه اي و ايدئولوژيک موضع ميگيرد      حرف زد،   
يـک مـوضـع      " بگويد اين جنگ، جنگ دو قطب تروريسـتـي اسـت عـمـالً                  

آيا کسي ميتواند اين بي مـنـطـقـي را هـم مـنـطـق                     .   گرفته است "   بيطرف
بداند؟ کسي که ميگويد هر دو طرف جنگ را بايد افشـا و طـرد کـرد و                    

يعني جبهه آزاديخواهان و طبقه کارگر و کل بشريت مـتـمـدن                جبهه سوم 
را بايد در مقابل اين دو قطب تروريستي به ميدان آورد، چگونه مـيـتـوان                

 :آقاي مدرسي گفته است. آنرا بيطرف قلمداد کرد
دست مـردم را تـوي دسـت            .   عمال براي مردم كار ميكنند" حزب اهللا          

سرپنـاه عـاطـفـي و فـيـزيـكـي درسـت                  .   متحد ميكنند.   هم قرار ميدهند  
   ...بفكر مردم هستند و. عقب نشيني را سازمان ميدهند. ميكنند

      خطاب به کساني که عليه دو قطب تـروريسـم جـهـانـي ايسـتـاده انـد                      
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انتقاد مورد نظر از نوع انتقاد چپ حاشيه اي و مـريـخـي اسـت           :   ميگويد
ايـن هـمـان چـپ         .   كه از ديدن واقعيت ساده جاري در منطقه عـاجـز اسـت             

بيربط است كه در سي چهل سال گذشته نتوانسته كاري را براي مـردم بـه          
اين چپ در اوضاع عراق هنوز اميدشان بـه ايـنـسـتـكـه                 .   سرانجام برساند 

بـجـاي   .   . . .   سربازان بين المللي بيايند و مردم آن كشور را نـجـات دهـنـد                
 تقابل قطبهاي "ديدن اين واقعيت، پناه بردن به تحليل 

چيزي بـيـشـتـر از يـك پـوشـش كـاذب بـراي                     "         تروريستي و ارتجاعي  
اين چپ و اينگونه مواضع فضاي دنياي را اشـغـال       .   انفعال آن چپ نيست   

تنها اتخاذ يك موضع بـيـطـرف    "   دو قطب ارتجاعي" موضع .   . . .   كرده اند 
 ." در اين كشمكش خانمان برانداز است و بس

" بيطـرفـي  " آقاي مدرسي محکوم کردن هر دو قطب جنگ را موضع                       
ميداند، ولي او در دفاع از حزب اهللا کامـالً طـرفـدار اسـت و ايـن را بـه                           

در مـورد جـنـگ تـروريسـتـهـا در عـراق و                     .   وضوح هم نشـان داده اسـت        
سناريوي سياهي که آنـجـا بـه مـردم تـحـمـيـل کـرده انـد آقـاي مـدرسـي                              
سرمشقش مقتدا صدر است نه خيزشهاي توده اي که در کردستان عـلـيـه                 

ايشان چون خيلي ميلـيـتـانـت      .   احزاب ناسيوناليست حاکم آغاز شده است     
مـا  .   تشريف دارند ميخواهد با اسلحه به رقابت با مـقـتـداصـدر بـپـردازد                

همان موقع که اين تز را مطرح کرد و امروز هم، سياستمان اين است کـه                 
اگر اين جنبشهاي حزب اللهي و مقتدا صدري و انواع جانـوران اسـالمـي                
و قومي را نقد و حاشيه اي نکنيد، اگر مـردم را در دفـاع از زنـدگـي و                           
مطالباتشان سازمان ندهيد، اگر با خيزشها و تشـکـلـهـاي تـوده اي وارد              

هر نوع جنگي که امثال آقاي مدرسـي مـدعـي آن        ....   ميدان نشويد واگر 
هستند به نفع جريانات اسالمـي و نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي بـعـثـي مـعـنـي                             

اما دست آقاي مدرسي را هم نبسته ايم عراق هم جلو دسـتـشـان          .   ميشود
است چرا اينجا اين سياستش را عـمـلـي نـمـيـکـنـد بـايـد از آدمـهـاي از                             

ايشان بجاي اين همه ناسـزا گـويـي بـه ديـگـران و                   .   خودش عاقلتر بپرسد  
آمريکا و اسرائيل را از عـراق و لـبـنـان و                 دفاع از حزب اهللا اسلحه برود       

ما اينها را ميشناسيم ظرفيتها و توانائيهاي اينـهـا          .   فلسطين بيرون کند  
تنها کاري که اينها مـيـتـوانـنـد بـکـنـنـد و تـا                 .   براي ما ناشناخته نيست   

کنون انجام داده اند ادعـاهـاي بـي پـايـه و تـوهـيـن بـه مـردم و جـبـهـه                                   
با لحني و ادبياتي با مردم حرف زدن که تکرارش هـم             .   آزاديخواهي است 

اين تنها هنر آقاي مدرسي اسـت کـه فـکـر مـيـکـنـم هـيـچ                        .   قباحت دارد 
 .جرياني در ميان چپ و راست جامعه تا کنون به آن حد نرسيده است

ما فکر ميـکـنـيـم بـيـرون کـردن آمـريـکـا و اسـرائـيـل کـار مـردم                                        
آزاديخواه، طبقه کارگر و کمونيستهاي عراقي و لـبـنـانـي و فـلـسـطـيـنـي                      

ما تالش ميکـنـيـم کـه       .   ما تالش ميکنيم که اين جنبش پا بگيرد     .   است
مردم عراق با اتکا به سازماندهي توده اي و خيزشهاي شهري و بـا اتـکـا                  
به نيروهاي سکوالر، مدرن و برابري طلب و کمونيست يک جـنـبـش تـوده                  

مـا تـالش     .   اي را عليه همه جـک و جـانـورهـاي حـاکـم سـازمـان بـدهـيـم                         
ميکنيم که آمريکا را در مقابل يک جنبش قوي سازمـانـيـافـتـه تـوده اي               

اگر روزي مردم بـه ايـن     .   جهاني قرار بدهيم و نا چار به عقب نشيني کنيم       
قدرت نزديک شدند آن روز مطمئنا مسئله اسـلـحـه و کـاربـرد آن هـم در                         

 . دستور قرار ميگيرد
و  آقاي مدرسي سربـازان فـرانسـوي و انـگـلـيـسـي و آمـريـکـايـي                                   

اسرائيلي را فرا خوانده است که اسلحه ها را به سوي دولـتـهـاي خـودشـان            
اين در بهترين حالت حرف بچه محصلـي        .   برگردانند و با آنها جنگ کنند     

را خـوانـده      است که تاريخ انقالب روسيه و تاکتيک کمونيستهاي آن دوره       
پـيـچـيـدگـيـهـاي دنـيـا و مسـئلـه                  .   است اما معني عملي آنرا بلد نيـسـت        

نه کسي او را مـيـفـهـمـد و               تاکتيک و استراتژي را چنان قاطي کرده است       
. نه خودش در ميان داد و فريادش معني حرفهايش را مـتـوجـه مـيـشـود            

بدرد کسي نميخورد، راهي نشان نميدهد حـتـي هـمـان آدمـهـاي مـدافـع                  
اين منطق و اين استـيـصـال        .   آقاي مدرسي را هم به کاري تشويق نميکند       

نهايتا بـه       . چيزي را بيان نميکند" ضدامپرياليستي"بعالوه غلظت شديد  
کورش دوست دارد ديـگـرانـي را بـه ايـن               .   عمليات انتحارمنجر ميشود  

من فکر نميکنم حتي يک نفر در اين دنيا بـه فـراخـوان               .   عمل تشويق کند  
اگر اين موضع گيري و تاکتيک اين چنين پـرت و پـا         .  ايشان جواب بدهد 

در هوا است که حتي يکي از ياران آقاي مدرسي هم آنـرا اجـرا نـمـيـکـنـد                
پس بدرد چه کسي ميخورد، بـجـز نشـان دادن عصـيـان يـک آدم خـورده                          

دوراني سيانور دواي ايـن درد        .   بورژوا که دارد سرش را به ديوار ميکوبد 
 . بود اکنون ناسزا گويي دواي آن شده است

، حـقـيـقـت ايـن اسـت اگـر کسـي                   " بيطرفـي " اما برگرديم به موضع                
جنگ دو قطب تروريستي و تالش براي بـه مـيـدان آوردن قـطـب سـوم را                        

اولين کسي را کـه مـيـخـواهـد بـه چـالـش بـکـشـد                         بيطرفي قلمداد کند،    
زيرا او اولين کسي است که اين سياست را اتـخـاذ       .  منصور حکمت است 

کرد و در تحليل جنگ تروريستها و دو قطب تروريستي و ورود دنـيـا بـه                   
يـک  " آقاي مدرسي امـروز آنـرا       .    سپتامبر نوشت۱۱اين فاز جديد پس از  

 ۱۱قلمداد ميکنـد، در حـالـيـکـه هـمـگـان از جـنـايـت                         "   موضع بيطرف 
سپتامبر انگشت حيرت به دهان مانده بودند، منصور حکمت با تحـلـيـل              

  : راهگشا اين چنين ميگويد  آن واقعه و تزهاي
آنچه هيات حاکمه آمريکا به آن جـنـگ جـهـانـي عـلـيـه تـروريسـم                               " 

اطالق ميکند، در حقيقت ورود دنيا به فاز جديد و ويرانسازي در جـنـگ                
 .جهاني تروريستهاست

      در دو سوي اين کشمکش ضد بشري، دو ارودي اصلي تروريسم بـيـن              
المللي قرار گرفته اند که مهر خونين خود را به زندگي دو نسـل از مـردم                   

در يک قطب، عظيم ترين ماشين تروريسم دولتـي و           .   جهان ما کوبيده اند   
متشکل از هيات حـاکـمـه        .   ارعاب و باج خوري بين المللي ايستاده است       

و دولت آمريکا، تنها نيرويي که سالح اتمي عـلـيـه انسـان بـکـار بـرده و                    
صدها هزار مردم بيخبر و بيگناه هيروشيما و ناکازاکي را در ظرف چـنـد               
ثانيه خاکستر کرده است، ميليونها نفر را در ويـتـنـام بـقـتـل رسـانـده و                          
سرزمينشان را با بمباران شيميايي براي سالها سوزانده و بيمصرف کـرده           

ناتو و ائتالفهاي دولتهاي غربي که از عراق تا يوگسالوي خـانـه و                .   است
مدرسه و بيمارستان مردم را بر سرشان خـراب کـرده انـد و نـان و داروي                      

بـورژوازي و دولـت اسـرائـيـل، کـه               .   ميليونها کودک را گروگان گرفته اند     
اينها بـه    .   اشغال ميکند، تصرف ميکند، کشتار ميکند، محروم ميکند       

اردوگاههاي آوارگان بمب و راکت ميزننـد و بـه کـودکـان دهسـالـه پـنـاه                        
از هيـروشـيـمـا و        .گرفته در آغوش پدر و در صف مدرسه شليک ميکنند 

ويتنام تا گرانادا و عراق، از ميدانهاي تيرباران در اندونزي و شـيـلـي تـا                    
قتلگاههاي فلسطين، کارنامه و پرونده اين قطب جهاني تروريسم دولـتـي            
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و قدر قدرتي امپرياليستي، عيان و غير قابل انکار جلوي چشم جهانـيـان     
در قطب مقابل، تروريسـم اسـالمـي و جـنـبـش                   درست             .است

اينها که زمانـي خـود       .ارتجاعي و کثيف اسالم سياسي قرار گرفته است       
دست پرورده و مخلوق آمريکا و غرب در جنگ سرد و ابزار سازمانـدهـي    
ارتجاع بومي عليه چپ در جوامع خاورميانه بـوده انـد، اکـنـون بـه يـک                        
قطب فعال تروريسم بين المللي و يـک پـاي جـنـگ قـدرت بـورژوايـي در                         

تاريخ ضد انسانـي اسـالم سـيـاسـي، از ايـران و                   .   خاورميانه بدل شده اند   
افغانستان و پاکستان، تا الجزاير و فلسطين ليست طويلي از نسل کشـي              

از کشتارهاي دولتي و شـبـه        .   ها و جنايات تکان دهنده را در بر ميگيرد        
دولتي در ايران و افغانستان، تا جنايات روزمره گروههاي ترور اسـالمـي              
در اسرائيل و الجزاير و قلب اروپا و آمريکا، از سرکوب خونين مخالـفـان             
فکري و سياسي، تا حاکم کردن قوانين ارتجاعي و ضـد بشـري اسـالمـي                  
بر مردم و بويژه بر زنان، از سر بريدن ها و دسـت بـريـدنـهـاي شـرعـي، تـا                         
بمبگذاري و قتل عام در اتوبوسها و کافـه هـا و ديسـکـوتـک هـا، اقـالم                         

  سپتامبر۱۱منصور حکمت دنيا پس از  .کارنامه اين مرتجعين است
بـدانـد و قـبـول         "   بـيـطـرفـي    " آقاي مدرسي حق دارد که اين تحليل را                      

او حق دارد که از حزب اهللا و يا هر جـک و جـانـور ديـگـري                      .   نداشته باشد 
او همچنين حق دارد که کمونيستها و چپها و طبقه کـارگـر را               .   دفاع کند 

" . کاري نکرده و نميکنند و از دور دست تـکـان مـيـدهـنـد                 " متهم کند که    
امـا او حـق نـدارد کـه بـا ايـن                   .   اين در چهار چوب آزادي بيان ميگنـجـد        

موضع ارتجاعي در تقابل با موضع راديکال و انقالبي کـمـونـيـسـتـهـا و                    
سـيـاه روي سـفـيـد          .   منصور حکمت همچنان خود را حکمتيسـت بـنـامـد           

کسـي  .   ميتوان اين دو موضعگيري را در تقابل با هم ديد و قضاوت کـرد             
که اين چنين عليه کمونيستها، طبقه کارگر و منصور حکمت قلم ميزنـد             

 . چه مجبور است که خود را به او منتسب کند
آقاي مدرسي موضع ما و منصور حکمت را موضـعـي در خـدمـت                      

حزب اهللا و حماس را مدافع مردم لـبـنـان و        .   هر دو قطب ارزيابي ميکند    
 : از ما سوال ميکند که. فلسطين ميداند

سـوار هسـتـنـد       "   دو قـطـب تـروريسـتـي       "      در مقابل كساني كه بر اسب  
ميپرسم اگر خود شما امروز در لبنان بوديد چـه مـيـكـرديـد؟ آيـا واقـعـا                        

بنظر من انسانيـت در ايـن       !   حزب اهللا را هدف تيرهاي خود قرار ميداديد       
و اهـداي    "   هر دو مـحـكـوم اسـت          "   موضع . . . .   ميان دارد قرباني ميشود   

شعار انترناسيونال از دور براي مردم لبـنـان، چـيـزي بـيـشـتـر از مـوضـع                         
 ." دردي را هم از مردم لبنان درمان نميكند. نيست" جنت مكان"
از منظر ايشان راهي بـجـز قـرار گـرفـتـن در جـبـهـه حـزب اهللا بـه                                         

براي ايشان خيـلـي عـجـيـب اسـت             .   فرماندهي سپاه پاسداران وجود ندارد    
. اگر يک نيروي کمونيست در لبنان بود حزب اهللا را به مصاف ميطـلـبـيـد     

اجازه بدهيد من جوابي به همان صراحت دفاع آقاي مدرسي از حـزب اهللا              
 . به اين سوال بدهم

       اگر ما در لبنان نيرو و قدرت داشتـيـم بـدون شـک تـالش مـيـکـردم                        
ما هيچ وقت در مقابل ارتـجـاع کـوتـاه نـيـامـده              .  حزب اهللا را جارو کنيم 

" سپـاه رزگـاري    "  در کردستان ايران همين کار را با ۵۹ و   ۵۸ما سال   .   ايم
کرديم در عين حال که در مقابل يورش جمهوري اسالمي ميجـنـگـيـديـم،                
در همان حال برخالف دفـاع حـزب دمـکـرات کـردسـتـان ايـران از سـپـاه                            

زيرا سپـاه رزگـاري يـک نـيـروي             .   رزگاري ما آنرا خلع سالح و جارو کرديم       
. ارتجاعي، مذهبي و دست ساز صدام حسين و عليه مـنـافـع مـردم بـود                  

همچنانکه امروز حزب اهللا يک نيروي مرتجع مذهبي، تروريست و دسـت           
واضح است اگر مـا در لـبـنـان بـوديـم و يـا                  .   ساز جمهوري اسالمي است   

نيرويي مثل ما در لبنان بود همان سياستـي را کـه مـا در قـبـال سـپـاه                           
رزگاري و جمهوري اسالمي عملي کرديم در مقابل حزب اهللا و اسـرائـيـل                
و هر مرتجع ديگري مي ايستاد و تالش مـيـکـرد قـدرت اول در لـبـنـان                         

 .باشد و مردم را از اين تباهي نجات دهد
اما مهمتر از موضع گيري در قبال جنگ لبنان مسـئلـه ايـن اسـت                           

که اگر همين امروز آمريکا و متحدين آن به ايران حملـه کـنـنـد، مـا چـه                       
ما عليه هـر دو قـطـب        .   اين سوال واقعي تر و مطرح تري است       .   ميگوييم

از همين امروز نيز اينرا تبليغ ميکنيم و سعي مـيـکـنـيـم                 خواهيم بود و    
امـا  .   که طبقه کارگر و مردم در کنار هيچکدام از اين دو قطب نايسـتـنـد               

اگر اطرافيان کوروش مدرسي به اين سياست او تمکين کـنـنـد، در کـنـار            
قـرار  "   امـپـريـالـيـسـم      " عـلـيـه      "   مـردم " دفاع از ميهـن و         سپاه پاسداران به 

اين شايد مهـمـتـريـن سـوال        .   ميگيرند و فقط آمريکا را محکوم ميکنند      
اين سياست را بـدون  .   چالشي است که در مقابل اين جماعت قرار دارد          و

   .ابهام نوشته اند و جايگاه خود را از همين حاال تعيين کرده اند
       اين شروع سياستي است که در جريان جنگ احـتـمـالـي آمـريـکـا و                     
جمهوري اسالمي مردم را به دفاع از رژيم جاني حاکـم بـر ايـران تشـويـق                     

 : بهرام و کورش مدرسي همين را با صراحت نوشته اند. ميکند
       فردا اگر دولت آمريكا و متحدينش به بهانه جلوگيري از دسـتـرسـي              
رژيم اسالمي به بمب اتمي، به ايران حمله كردنـد و هـمـان بـاليـي را كـه                         
روزانه سر مردم عراق و لبنان مياورند را به ما، به من و شما و تـك تـك               
اقوام و آشنايانمان آوردند، سياست درست چه خواهد بود؟ محكوم كـردن         
دو طرف؟ اگر كمونيستي در آن شـرايـط بـراي شـمـا مـثـال از مـكـزيـك                             
بنويسد كه باني اين حمله به ايران دولت ايران است كه مـيـخـواهـد بـمـب                     
درست كند، جواب شما چه خواهد بود؟ و اگر تا آن وقت ما كـمـونـيـسـت                    
ها، ما حكمتيست ها نتوانسته باشيـم كـه ظـرفـي بـراي دفـاع مـردم از                         
خودشان ايجاد كرده باشيم، متعجب خواهيد شد كه مردم بـراي دفـاع از                

بهرام مـدرسـي    "   خود و زندگيشان احتماال كنار رژيم اسالمي قرار گيرند؟        
از .   از اين صريحتر نميتوان از حزب اهللا و جمهـوري اسـالمـي دفـاع کـرد              

 . اين صريحتر نميتوان عليه چپ و آزاديخواهي لجن پراکني کرد
امثال ايرج فرزاد هم اگر مصلحتهاي حقير درون گـروهـي را کـنـار                          

با مـعـذرت از خـوانـنـدگـان مـن                .   بگذارند از اين اراجيف دفاع نميکنند     
ناچار شدم که فاکتهاي طوالني اينها را در اين نوشتـه تـکـرار کـنـم زيـرا                      
 .الزم است که هر انسان آزاديخواهي بداند که قضيه تازه شروع شده است

      اين موضعگيري اگر زير نورافکن قرار نگيرد ميتواند فجايـع دوران            
زيرا در ايـن جـبـهـه آقـاي مـدرسـي و                    .   جنگ ايران و عراق را تکرار کند 

اولين بار نـيـسـت کـه ايـن             در ضمن کورش مدرسي.  حزبش تنها نيستند 
از نظر اين تـازه بـه دوران           .   راست روي آشکار را به اسم خود ثبت ميکند        

رسيده، يک باره انقالب مرحله اي و بعد دمکراتيک ميشود و در نـهـايـت                 
در همين مصـاحـبـه مـورد بـحـث             .   خود انقالب هم خشونت لقب ميگيرد     

از نـظـر او يـک روز            .   هم جمهوري دمکـراتـيـکـش را تـکـرار کـرده اسـت                  
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سوسياليسم مردم را رم ميدهد و يک روز دولت حـجـاريـانـي را فـراخـوان                     
يک روز غياب طبقه کارگـر      .   بکشيد"   خجالت" ميدهد و روز بعد ميگويد      

و کمونيستها و آزاديخواهان در کنار حـزب اهللا را نـقـد مـيـکـنـد و روز                          
 بـه مـيـدان        ۵۷نشويد که مثـل سـال         " . . . . "   ديگر به مردم ايران ميگويد      

 . بياييد
يک روز اعتراضات مردم خوزستان و آذربايجان را محکوم ميکند و                 

روز ديگر تظاهراتها و خـيـزشـهـاي تـوده اي در کـردسـتـان را بـه جـيـب                             
يک روز در کردستان چپها و کمـونـيـسـتـهـا        .   ناسيوناليستهاي کرد ميريزد  

غيبـشـان زده     . . .   غيب ميشوند امروز در لبنان و فلسطين و آذربايجان و  
باالخره روزي اعالم ميکند که جامعه به راسـت چـرخـيـده اسـت و                    .   است

روز بعد ميروند از طالباني و بارزاني تقاضاي سازش و اجازه و مـالقـات        
 ....ميکنند و

      اين پروسه عاقبت کساني است که تصميم گرفته انـد نـهـايـتـاً حـزب                   
ايـنـهـا    .   عاقبت تاسف باري است.   اهللا را مدافع مردم و محق جلوه بدهند  

امـا امـروز بـه ايـنـجـا             .   در صف انقالب و از سوسياليسم دفاع ميکردند       
مـن  .   رسيده اند و به جايي ميرونـد کـه شـايسـتـه هـيـچ انسـانـي نـيـسـت                           

مطمئن هستم که اين موضعگيري حتي اعضـاي خـودشـان را هـم قـانـع                     
قباحت و ارتجاعي بودن سياستهاي مورد نـظـر آقـاي مـدرسـي                 .   نميکند

چنان آشکار و زمخت است که نميتوان آنها را در چهار چوب سياستـهـاي               
فقط مـيـتـوان گـفـت کـه           .   گرايشاتي از چپ مورد بحث و بررسي قرار داد       

 .سياست دفاع از حزب اهللا کثيف تر از کثيف است
+ + + + + + + + 

اما موضع گيري جريانات چپ سنتي در قبال جنگ لبنان و برخـورد بـه                  
اين جريانـات نـه     .   حزب اهللا و جريانات اسالمي يک مسئله مهمتري است  

مثل کورش مدرسي مدافع حزب اهللا هستند و نه منتقـد جـدي و روشـن                   
جـهـان سـومـي و         "   چـپ " بخش قابل توجهي از جـريـانـات           .   اسالم سياسي 

کشورهاي غربي، نه مدافع حزب اهللا به سبک آقاي مدرسي امـا بـا ديـده                 
تـاريـخ و      ايـن مسـئلـه        .   نگاه ميکنـنـد      اغماض به سازمانها ي اسالمي    

. سنت خود را دارد، من تالش کردم ديدگاه مدافع حزب اهللا را نـقـد کـنـم                  
 . اما بحث فقط به دفاع از حزب اهللا محدود نيست

جرياناتي که الزاماً مدافع حزب اهللا نـيـسـتـنـد امـا اسـاسـاً عـلـيـه                               
کـه اسـالمـيـهـا و          "   ضد امپريـالـيـسـتـي      " اين جبهه   .   آمريکا موضع دارند  

بخش قابل توجهي از چپ جهان سومي و چپ سنتي در کشورهاي غـربـي            
ايـنـهـا را بـايـد          .   را در خود هضم ميکند قديمي، سنت دار و وسيع اسـت           

 . نقد و حاشيه اي کرد
جامعه ايران و عراق خوشبختـانـه بـه دلـيـل                     در ميان گرايشات چپ     

نقد تجربي از نقش اسالم سياسي و نقش سياستها و تئوريـهـاي مـنـصـور            
اما خارج از اين محدوده هنوز ايـن گـرايـش      .   حکمت اين خطر کمتر است    

. اسالمي و اسالم زده به اندازه کافي نـقـد نشـده اسـت        "  ضدامپرياليستي" 
در نقد اين جـريـانـات    .   اين را بايد از زواياي مختلف نقد و حاشيه اي کرد  

سنتي و اسالم زده منصور حکمت جوابهاي روشـن و راهـگـشـايـي بـراي                     
بايد پاسخ اين مسائل را داد و بيـش از پـيـش               .   کمونيستهاي امروز دارد  

جهان متمدن اين هر دو قطب تروريستي و ارتجـاعـي     .   در اذهان ثبت کرد   
متـحـد   "   چپ" را بايد به مصاف بطلبد و همزمان اسالميستها و جريانات        

 . آنها را نقد و حاشيه اي کند
کساني که جايگاه اسالم سيـاسـي و تـحـوالت ايـن دوره را نـاديـده                                 

و بـي ربـط بـه          "   ضد امپرياليسـت  " ميگيرند کم و بيش در جبهه اين چپ         
کساني که مسايل خاورميانه و جـنـگ لـبـنـان و                 .   جامعه قرار ميگيرند  

سناريوي امروز عـراق را بـا مـتـد و روش دوران جـنـگ سـرد تـحـلـيـل                                
. ميکنند، از تاريخ عقب هستند و جوابـي بـه مشـکـالت امـروز نـدارنـد                 

کساني که با درجه و وسعت جنايتهاي اين دو قطب مـوضـعـشـان نـوسـان                   
ميکند و هر بار يکي از آنها را ميبينند، هنوز متوجه تحـوالت بـعـد از                   

کسـانـي کـه جـنـگ قـدرت اسـالم سـيـاسـي                     .   سقوط بلوک شرق نشده انـد     
بورژوازي راست غرب به رهبري آمريکا را نميبينند، وارد دنيـاي تـازه              و

 . و پيچيده امروز نشده اند
      کساني که فجايع و خطر اسالم سياسي را متوجه نيستند و سنتـي و              
سطحي فقط خود را در مقابل آمـريـکـا و مـتـحـديـنـش قـرار مـيـدهـنـد                            

    .مستقيم و غير مستقيم به جبهه اسالم سياسي خدمات ميدهند
. را افسار بـزنـد              بشريت متمدن ميتواند و بايد اين دو قطب ارتجاع        

اگر بشريت متمدن در ابعادي جهاني در مقابل اين دو قطب تروريست بـه              
. ميدان نيايد فجايـع بسـيـار بـزرگـتـري در انـتـظـار انسـان امـروز اسـت                            

کشتارهاي امروز هنوز پيش در آمـد نسـل کشـيـهـاي و جـنـگ اقـوام و                        
اسالم سياسي و آمريکا و متحديـنـش بـه      . قبايل و مذاهب در آينده است 

هر دو قطب تشديد اين جنايات را        .   استقبال اين جنگ و جنايت رفته اند      
در پس اين توحش هر کدام از آنها به دنبال منطـقـه             .   به نفع خود ميبينند   

جهان متمد بايد در مـقـابـل ايـن تـوحـش بـه                .   نفوذ و تسلط خود هستند    
سرنگوني جمهوري اسالمي ميتواند اين بـازي و مسـابـقـه               .   ميدان بيايد 

 . کشتار مردم را از هر دو طرف سد کند
       در دنياي امروز و در متن سياستهـاي مـخـرب خـاورمـيـانـه بـزرگ                     

اشـغـال   .   آمريکا، ديگر فلسطين از آن جـايـگـاه قـديـم بـرخـوردار نـيـسـت                     
فلسطين و کشتار مردم آن بوسيله اسرائيل ماتريال رشد نـاسـيـونـالـيـسـم                  

اما امروز جنگ و رقـابـت ايـن دو              .   را فراهم کرد     عرب و اسالم سياسي   
قطب تروريستي در منطقه و جهان محور تمام کشمکشهاي منطقه اي و             

اکنون فلسطين نه براي اسالم سيـاسـي و نـه             .   تا حدودي جهاني شده است    
براي آمريکا و متحدينش جايگاه قبلي را ندارد و قـرار نـيـسـت ايـن دو                    

به همين دليـل هـم در       .  بر محور فلسطين به جنگ يا توافق برسند   قطب
امـا  .   قطعنامه آتش بس اسرائيل و حزب اهللا اشاره اي بـه آن نشـده اسـت                  

اين معضل بـايـد بـا         .   حل مسئله فلسطين براي مردم فلسطين مهم است       
اما با يا بدون مسئلـه فـلـسـطـيـن           .   تشکيل دولت فلسطيني جواب بگيرد    

محور اتفاقات منطـقـه     .   پروسه خاور ميانه بزرگ براي آمريکا جدي است       
اي و جهاني اکنون در متن جنگ و رقابت بـر سـر قـدرت ايـن دو قـطـب                          

کسـي کـه ايـن        .   تروريستي که ابعاد بين المللي دارد قـرار گـرفـتـه اسـت                 
 . تحول را نبيند نميتواند نقش جديي در تحوالت اخير بازي کند
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تظاهرات ضد جنگ در تهران و دفـاع        
 آشکار از حزب اهللا

يکي از عوارض جنگ اين است که برخي ناگهان شروع ميکنند بـه پـرت                
نـظـيـر آنـچـه کـه در             (  انساني جنگ    عيح تر، ابعاد فجا   يصح.   و پال گفتن  

بهانه اي ميشود تا اينگونه افراد که جرئت نمي کـردنـد             )     لبنان ميگذرد 
حرفهايشان را رک و راست بزنند حاال در پناه سياهي جنگ و  آه و شـيـون             
کردن براي مردم بيگناهي که قرباني جنگ اند، اجناس کهنه خـود را بـا                 

ايـن راهـم بـايـد از           .   رنگ و بوي انساندوستانه دوباره روي طبق بگـذارنـد         
براي طبقات حاکم، و خاک پاشيدن بـه چشـم مـردم            "   نعمات جنگ " جمله    

 .کارگر و محروم که قربانيان اصلي جنگ اند،  دانست
هاي دوره جنگ جـهـانـي اول هـم  البـد در                   "   نستيال شوو يسوس"       

توجيه موضع خود مدعي ميشدند که  براي جلوگيري از کشتار کارگـران             
! و مردم توسط بورژوازي متعارض، پشت سر بـورژوازي خـودي مـيـرونـد                

خـوانـد، بـا پـرچـم          "   نعمت الـهـي    " خميني هم که جنگ عراق را با مسرت         
 و   ٥٧دفاع از جان و زندگي مردم جنگ را پايه حمالت نهايي به انقالب               

امروز هـم از بـوش گـرفـتـه کـه ادعـاي نـجـات                        .     تثبيت قدرت خود کرد   
بشريت از تهديد تروريسم را دارد، تا سـران اسـالم سـيـاسـي کـه خـود را                         

جلوه ميدهند، هـمـه      "   تنها مقاومت در برابر امپرياليسم آمريکا     " بعنوان  
جـنـگ، بـويـژه جـنـگ هـايـي               .   و همه مدعي نجات جـان انسـان هـايـنـد              

ارتجاعي نظير آنچه که امروز در لبنان مـيـگـذرد،  اوضـاع تـيـره و تـار                          
سياست است که در آن اسلحه و کشتار و نابود کردن صرف حکم مـيـرانـد                 
و لذا نازلترين منافع و هپروتي ترين گيج سري ها ميتـوانـد پشـت دفـاع                   

نـمـونـه کـم نـظـيـري از ايـن                 .   از جان و زندگي انسانها خود را توجيه کنـد        
پنهان کردن منافع حقير در پس آه و فريـاد بـراي  نـجـات جـان مـردم را                           
کوروش مدرسي در مصاحبه اي در رابطه با جنگ اخير لبنان به نـمـايـش        
گذاشته که در نشريه جوانان حزب ايشان با اين عـنـوان بـه چـاپ رسـيـده                 

 "آيا كسي هست بخواهد به فرياد مردم لبنان برسد؟:  "است
مدت طوالني بود چيزي از ايشان نخوانده بودم، وقتي متـن ايـن                   

ي خود ساخته اسـت کـمـي       که برايبي غريايمصاحبه را شروع کردم از دن  
براي لحظاتي نمي توانستم توضيح دهم که چرا اين حـرفـهـاي              .   جا خوردم 

مانده بودم که  آن آه و اسـف هـاي                 .   گاه متناقض و بي سر وته را ميزند       
غليظ براي نجات انسان از يکسو،  و اين  دفـاع عـمـلـي از حـزب اهللا و                    

عليرغم اينکه ايشان واقـعـا از هـمـه           (اسالم سياسي و جمهوري اسالمي  
امـا وقـتـي      .     از سوي ديگر، حـکـمـتـش در چـيـسـت             ! )   اينها متنفر است  

مصاحبه را به پايان رساندم متوجه شدم که اين همه آسمان ريسمان بافـي       
ها و مواضع ارتجاعي و متناقض و التقـاطـي کـه مـنـت مـيـگـذارنـد و                         

بـه خـورد مـخـاطـب          "   دفاع از زندگي انسـان " و  "   دفاع از انسانيت  " بعنوان  
ميدهند، نهايتا جز خط کشي فرقه اي و پاسخ به مواضـع مـخـالـفـي کـه                 

. احيانا در حزب خود ايشان هسـت هـيـچ ارزش مصـرف ديـگـري نـدارد                     
مطابق معمول ايشان به تنگي قاقيه افتاده و  يک موضع فرضي را بـدون                

. اينکه اسم ببرد به ما و به چپ نسبت داده و سـعـي کـرده اسـت بـکـوبـد                         
طوري که گويي معضل دنيا اين هست که يک چپي وجود دارد کـه بـه دو           
قطب تروريستي معتقد است اما در عالم هپروت تئـوري هـايـش بـه سـر                    
ميبرد و امکان ميدهد اسرائيل بالتبعيـض آدم بـکـشـد و اسـالمـي هـا                       

هرچقدر اين جمله اي که خـوانـديـد عـجـيـب بـاشـد                  ! !   دست باال پيدا کنند   
فقط يک نکـتـه در     .   جوهر بحث آقاي مدرسي است.   مسئول آن من نيستم 

آن جا افتاده است و آن اينکه در اين ميان  تنها آقـاي کـوروش مـدرسـي                      
راه حـل    )     که با پزي متفرعنانه و آرم حزب اهللا بر سينـه آنـجـا نشـسـتـه                ( 

 !اوضاع را در دست دارد
راستش با وجود ايـنـکـه بسـهـم خـود بـارهـا در مـورد ايشـان و                                   

 مشـاهـده ايـن کـه           کند هشدار داده ام، امـا يدا ميسرانجام دردناکي که پ   
کشتار انسانها تا اين درجه قرار است مورد سوء اسـتـفـاده بـراي تـوجـيـه                   

مـوظـفـم     .   منافعي تا اين درجه حقير قرار گيرد، برايم تجربه اي جديد بود 
به سهم خود اين صحنه رقت بار سقوط را ثبت کنم تا شايد رفقاي سـابـق                 

در ضمن فکر ميکنم بررسـي و نـقـد نـظـرات                .   ما با ديدن آن به خود آيند      
کوروش مدرسي براي توضيح جوانبي از موضـع کـمـونـيـسـتـي در قـبـال                      

چرا که او عليرغم هر منـفـعـت نـازلـي             .   جنگ حاضر ميتواند مفيد باشد    
که براي خود داشته باشد، در چهارچوب يک گـرايـش وسـيـع تـر جـهـانـي                        

گـرايشـي   .   خرده بورژوايي  قرار ميگيـرد "   ضد امپرياليستي " يعني جريان   
که با گيج سري ها، نوسان ها و مواضع ارتجاعي اش يک مانع مـا بـراي                  
مقابله فعال با طرف هاي درگير اين جنگ و جنايات وحشيانـه اي اسـت                 

از مدافعين پر و پا قرص اسـالم سـيـاسـي، از امـثـال                .   که راه افتاده است   
شريعتمداري هاي کيهان گرفته، تا برخي روشنفکران ليبرال درغـرب، تـا             
چپ هاي جهانسومي و ضد امپرياليستي و تا چپ هاي سنتي و عـمـدتـا               

که اين روزها گاه بـا عـکـس           ( تروتسکيستي در اروپا و آمريکاي شمالي       
هاي خامنه اي و سران حزب اهللا به تظاهرات عليه جـنـايـات آمـريـکـا و                       

خيلي از ايـنـهـا      .   ، در کنار آقاي مدرسي قرار دارند      ! ) اسرائيل برميخيزند 
اميدواريم با يک برآمد چپ و انقالبي، با به مـيـدان             .   جزو ره گم کردگانند   

آمدن جبهه سوم، جبهه آزاديخواهي و رهايي بشر،  اين دوسـتـان از لـبـه                    
. اما تاريخ و مبـارزه طـبـقـاتـي رحـم سـرش نـمـي شـود                       .   پرتگاه برگردند 

ايـنـهـا در جـنـگ و            .   دستکم اين چيزها در پرونده هر کسي ثبت ميشـود         
جنايت قطب هاي تروريستي بورژوايي زمان ما جانب يک قطب بر عـلـيـه               

عليرغم هر نيت خيـري هـم کـه داشـتـه بـاشـنـد                   .   قطب ديگر را گرفته اند    
عمال جز خدمت به تدوام اين جنگ و کشتـار و سـنـگ انـداخـتـن در راه                    
عروج يک نيروي سوم، يعني جبهه کارگران و آزاديخواهي که عليه هر دو           

 . قطب است و ميتواند جلوي اين اوضاع بايستد، کار ديگري نمي کنند
از آنجا که اين مصاحبه هر پاراگرافش سرشار از حرفهاي عجيـب                  

و  ارتجاعي است و بحث ممکن است به درازا بکشد، قـبـل از               و مضحک   
جـوهـر   .   آنکه به جزييات وارد شويم خالصه بحث را هميـن ابـتـدا بـگـويـم                  

بحث کوروش مدرسي چيست؟ اول اينکـه بـايـد اسـرائـيـل و آمـريـکـا را                         
بخاطر کشتارشان در لبنان بي قيد و شرط  محکوم کرد، که ايـن اجـراي                  

تـا  .   يک نقشه نظم نوين جهاني است و بايد مقابل آن ايستاد و غيره            

2006                                                                        سپتامبر 1                                                                                          جدل   شماره 9  

 جنگ و منفعت های حقير
  

 مصطفي صابر 

 



اينجا من با وجود همه اختالف بـا فـرمـولـبـنـدي هـا و درک و تـبـيـيـن                               
ايـن حـداقـل      .   کوروش مدرسي ميتوانستم  موضـع او را جـدي بـگـيـريـم                  

موضعي است که هر کسي با عقل سليم در قـبـال اوضـاع احـوال فـعـلـي                    
حتي آمريکا و اسرائيل هم با همه قلدري نظامي شـان نـمـي             .   بايد بگيرد 

توانند در زير فشار افکار عمومي دنيا که خواهان پايان فوري کشتار هـا    
اگر کوروش فقط همـيـن را        .   و برقراري صلح و آرامش است، دوام بياورند       

بـه او مـيـگـفـتـم           .   ميگفت خوب برخورد من با او گونه اي ديگـر او بـود              
دوست عزيز توقف جنگ خيلي ضروري است،  صلح طلبي هم نيت خـيـر                

راسـتـش شـرف      .   اما او فقط همين را نمي گويـد       .     است، اما کافي نيست   
او حرفهـاي ديـگـري دارد         .   صدور اين مصاحبه هم گفتن اين نکته نيست       

در ايـن جـنـگ حـزب اهللا و حـمـاس را                   )     ١:   که دو نکته خيلي مهم اند 
" مقاومتـي " بعنوان تنها جرياناتي که در مقابل تهاجم اسرائيل و آمريکا           

او خيلي متـاسـف اسـت کـه           .   را سازمان داده اند تقديس و توجيه ميکند       
آرزو ميکند که چپ ها ايـن کـار     .  اينها تنها مقاومت را تشکيل داده اند 

اما حاال  که آنها با هر پرچمي اين کار کـرده انـد، آنـهـا را           .     را ميکردند 
خواهيم ديـد کـه در تـبـيـيـن کـوروش                !   تقديس ميکند"  مقاومت"بعنوان  

و يـا بـه تـعـبـيـر           "   جبهه مقاومت " مدرسي حزب اهللا و اسالم سياسي جزو        
. در مقابل امپرياليسم آمريکا قـرار دارنـد      "   جبهه خلق" پوپوليستي قديم   

او به چپ ها و طبقه کارگر که از راه دور بـراي مـردم لـبـنـان دسـت                          )     ٢
علـيـه دو     " تکان ميدهند بشدت  انتقاد ميکند و بخصوص به کساني که            

يعني هم اسرائيل و هم حزب اهللا، يا هم تروريسم دولتي غـرب و              "   ( قطب
موضع ميگيرند و بگفته ايشـان کـاري جـز             )     هم تروريسم اسالم سياسي   

پخش اعالميه و محکوميت دو طرف انجام نمي دهند ميتازد و موضـع             
فشار اصلي صـحـبـت هـاي ايشـان در واقـع                 .   آنها را پاسيفيستي ميداند   

تـقـريـبـا در هـر          .   حمله به همين چپ و به اصطالح پـاسـيـفـيـسـم آن اسـت                  
پاراگراف با انتقاد هيستريک از اين چپ و الصاق کردن چيزهـاي نـاروا و                 

خواهيـم ديـد کـه چـطـور ايـنـجـا کـوروش                    .   بي ربط  به آن روبرو ميشويم      
منافع حقيري کـه از آن      .   مدرسي ذره اي تعهد به واقعيت و حقيقت ندارد        

 .  صحبت کردم بويژه اينجا خوابيده است
البته عالوه بر اين دو مساله که در واقـع نـکـات اصـلـي کـوروش                           

به موضع فعال از نظر خودش در قبال ايـن           کوشد    يمدرسي هستند، او م   
خواهيم ديد که ايـنـجـا او دچـار الـتـقـاط و پـريشـان                    .   جنگ  هم بپردازد  

صرف نـظـر از عـمـلـي          ( اگر يک ذره در اين راه حل هايش .     گويي ميشود 
جـدي  )   بودن يا نبودن، مثل اعتصاب کارگران براي خواباندن چرخ تولـيـد           

بايد اتفاقا بـه صـف هـمـان           .   باشد بايد به بطالن دو نکته اصلي اش برسد        
در نـتـيـجـه       .   اما او اين کار را نـمـي کـنـد           .     چپي که نقد ميکند بپيوندد    

فراخوان و راه حل پرطمطراق او پوچ و بي مـعـنـي از کـار در مـي آيـد و                      
) ١چيزي نيست پوششي چپ براي همان دو نکته اصـلـي بـاال، يـعـنـي                         

مرزبنـدي هـاي فـرقـه اي بـا              )   ٢بازگشت به ارتجاع ضد امپرياليستي،        
 . کمونيسم کارگري و چپ بمنظور حفظ صفوف خود

اين خالصه بحث است که اميدوارم به جـنـبـه هـاي مـخـتـلـف آن                             
 در پـايـان مصـاحـبـه            ن اسـت کـه      يـ د جالبتر از هـمـه ا      ياما شا .     بپردازيم

کوروش مدرسي چيزهايي هم  در مورد تظاهرات ضد جنـگ جـوانـان در                 
) صحيح تـر بـه روي خـود نـمـي آورد                 ( او متوجه نيست    .   تهران ميگويد 

همينجا دسته گلي به آب داده که بـه تـنـهـايـي  پـوچ بـودن بـحـث هـا و                                
پيش از اينکه ايشان بـر صـفـحـه           .   تلقيات وي را به صراحت نشان ميدهد      

اما او  بـا نـادان         .   تلويزيون ظاهر شود واقعيت جواب ايشان را داده است        
فرض کردن مخاطبش ميکوشد فاکتي که تماما عليه ارزيابي و راه حـل           

اجازه بدهيـد از     .   هاي اوست را در تالشي مضحک طور ديگري جلوه دهد         
 . اين صحنه بديع و بدرجه اي سرگرم کننده  آغاز کنيم

 
 تظاهرات ضد جنگ تهران

 نگاه کردن در چشم واقعيت
 

بعد از آنکه کوروش مدرسي منبر مفصلي ميرود که  تـظـاهـرات                     
ي خورد و طبقه کارگر بايد چرخ هـا را در              ه جنگ به درد نم    ي عل يابانيخ

سراسر جهان بخواباند و تفنگ هـا بـايـد بسـوي دولـت خـودي بـرگـردد،                         
، سـوال    ) اميدواريم که به اين درافزوده هاي داهيانه ايشان نـيـز بـرسـيـم                ( 

 :کننده از او ميپرسد
 در پايان گفتگو اجـازه بـدهـيـد جـانـب انصـاف را رعـايـت                      :   سوال"      
تظاهراتي در دفاع از صلح در محل پارك دانشجو در شـهـر تـهـران       .   كنيم

اين آكسيوني بود در دفـاع از مـردم بـيـگـنـاه قـربـانـي در                      .   برگزار گرديد 
فراخوان مشابهي از جانب فعالين عرصه زنان هم اكـنـون مـطـرح                .   جنگ
شما در مورد جهت گيري مد نظر اين تظاهراتها و اين جوانـان چـه             .   است

 فكر ميكنيد؟
در ايـران    .   اين اقدامات بدرجاتي متـفـاوت اسـت      :   كورش مدرسي       

اختناق هست و مردم نميتواننـد حـرفشـان را روشـن و                 جمهوري اسالمي   
كسي كه آنجا در حال كندن سنگري است كـه مـبـارزه               .   رك و راست بزنند   

موثري را عليه جمهوري اسالمي به پيش ببرد، بـا شـرايـط و امـكـانـات                  
بحث پيشتر من اساسا مربوط به جريانات و احـزاب           .   متفاوتي روبروست 

شخصا فكر ميكنم اين فـعـالـيـن         .   سياسي و رسانه ها و ژورناليستها بود      
بـنـظـر مـن از         .   طرفدار صلح در ايران مشغول كارهـاي مـهـمـي هسـتـنـد                

بايد از آنها حمـايـت   .   معدود سنگرهاي دفاع از انسانيت در ايران هستند      
آنجا مجبورند بگويند دفاع از صلح، منتها اگـر    . دستشان را فشرد.  كرد

 ما فرمولهاي دقيقتري در      . در اروپا بودند البد حرف كاملتري را ميزدند       
منتها بايد تـوجـه داشـت اعـتـراضـات در ايـران                   .   اين عرصه را گفته ايم    

ضربدر فاكتور جمهوري اسالمي و ضـربـدر خـود نـيـروهـايـي كـه دارنـد                         
آلترناتيو خويش را شكل ميدهند؛ همگي پـيـچـيـدگـي هـايـي را بـوجـود                  

بـايـد از     .   بهر صورت كار ايـن جـوانـان را بـايـد تـحـسـيـن كـرد                        .   مياورد
هر كـس،   .   بحث بر سر دفاع از ارزشهاي انساني است       .   انسانيت دفاع كرد  

هر دولتي كودكان را به عرصه قربانيان جنگ ميكشـانـد بـايـد مـحـكـوم              
دولـت  .   جمهوري اسالمي كودكان روي ميدانهاي ميـن مـيـفـرسـتـد             .   شود

اسرائيل امروز دارد كودكان لبناني و اسرائيلـي را قـربـانـي كـثـيـفـتـريـن                       
فاشيستها و دولـت اسـرائـيـل كـودكـان               .   جنايت شايد همه تاريخ ميكند    

حتي هيتلر كودكان را بـه        .   اسرائيلي براي امضاي بمبها تشويق ميكنند     
امضاي بمبها نكشاند تا بعدا بـمـبـهـا را روي مـردم روسـيـه و فـرانسـه                         

در دفاع از حرمت كودكـان و حـرمـت انسـان بـايـد سـنـگـر                        .   منفجر كند 
كساني كه در ايران براي بستن چنين سنگري تالش ميكنند، بايـد            .   بست
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برايشان آرزوي موفقيت كرد و در عـمـل هـر كـاري از             .  دستشان را فشرد 
اين جبـهـه    .   دستمان برميايد انجام دهيم تا مبارزه آنها موثرتر واقع شود         

اي است كه انسان نقطه شروع آنست و نه محاسبات تنـگ نـظـرانـه فـرقـه                  
 ."اي

کوروش مدرسي ميکوشد بحث را به مساله کـودکـان و دفـاع از                        
 مخـاطـب پـنـهـان         دين وسط از د   ي را ا  يانسانيت بکشاند تا موضوع اصل    

آنها که در تـهـران     .     نکته مهم آنجايي است که زير آن خط کشيده ام         .   کند
تظاهرات کردند، بر خالف فـرض سـوال کـنـنـده و جـواب دهـنـده هـردو،                         

. فقط به کشتار مردم بيگنـاه اعـتـراض نـکـردنـد              .   طرفداران صلح نبودند  
دوسـتـان مـا دوسـت         .   چيزي به مراتب  فعالتر و راديکال تر از آن بـودنـد              

چـرا کـه درسـت هـمـانـچـيـزي بـودنـد کـه                      .   ندارند واقعيت آنها را ببينـنـد     
کوروش مدرسي در طول صحبت هايش به باد انتقادهـاي بـي مـحـتـوا و                

تظـاهـر کـنـنـدگـان تـهـران بـه  صـراحـت و                        .   پوچ و ارتجاعي گرفته است    
عـلـيـه    )   عليرغم فضاي اختناق و سرکـوب جـمـهـوري اسـالمـي           ( جسارت  

هردو سو يعني ميليتاريسم غرب و اسرائيل و علـيـه تـروريسـم اسـالمـي            
اين هـمـان چـيـزي اسـت کـه آقـاي مـدرسـي در سـراسـر                            .   موضع گرفتند 

مصاحبه اش به آن تاخته و در عوض خود بـه مـوضـع افـتـضـاح تـوجـيـه                          
 درجـه مـخـالـف مـوضـع             ١٨٠تظاهرات تـهـران          .   حزب اهللا افتاده است  

يکي از وبالگ ها از آن تظاهرات اينـطـور          .     کوروش مدرسي و حزبش بود    
 :گزارش ميدهد
 قـرمـز، سـرخ        پسرانى با شلوار جين و تـى شـرت هـايـى      «...

دست در دسـت  "   صلح، آزادي و برابري" سرخ، كه روى آنها حك شده است،      
پالكـاردهـا روي دسـت        . . .   دختراني هستند با همان تي شرت هاي سرخ و        

جـنـايـات    " ،" بنيادگرايي اسالمي را محكوم مي كـنـيـم        :   " ها باال مي روند   
 we want"   ،" صلح، آزادي، بـرابـري    " ،" اسرائيل را محكوم مي كنيم    

peace" ،  "دست امپرياليـسـم امـريـكـا از خـاورمـيـانـه                " ،"   جنگ ، نه
، من، مخـالـف امـپـريـالـيـسـم، بـنـيـادگـرايـي ديـنـي و تـروريسـم                              " كوتاه
کارگران تل آويو، با اعتصاب خود ماشـيـن جـنـگ را مـتـوقـف                    " ،" هستم
براي مشـروح گـزارش و از جـملـه نـامـه هـمـيـن تـظـاهـر                              ( «. . . و"   کنيد

کنندگان به مردم خاورميانه که باز به روشنـي هـر دو سـوي ايـن جـنـگ                        
 رجـوع    ٢٥٧جنايتکارانه را محکوم ميکنند،  بـه جـوانـان کـمـونـيـسـت                  

 .)کنيد
.  مي بينيد که اين جوانان تهران عليه هردو قطـب تـرويسـتـي انـد                       

ضمن محکوم کردن صريح و بي تخفيف جنايـات اسـرائـيـل و آمـريـکـا،                      
ضمن فراخوان به کارگران تل آويو بـه اعـتـصـاب جـهـت مـتـوقـف کـردن                          

هـم بـروشـنـي       "   بنياد گرايي ديني و تـروريسـم  " ماشين جنگي اسرائيل، با  
را مـحـکـوم      "     بنياد گرايي اسـالمـي    " آنها به صراحت    .   مرزبندي کرده اند  

شعار اصلي آنها نه صـلـح خشـک و          .     کرده اند و ذره اي تخفيف نداده اند       
مواضعي که ايـن جـوانـان         .   است"   صلح، آزادي، برابري  " خالي بلکه شعار    

آشـکـارا در چـهـارچـوب           )   حاال هر کم و کاستي داشـتـه بـاشـد        ( گرفته اند   
همان چيزي است کـه کـوروش مـدرسـي در کـل مصـاحـبـه اش بـعـنـوان                             

 .پاسيفيسم چپ به آن حمله کرده است
اما ايشان وقتي به اين تظاهرات مشخص برميـگـردد حـرفـهـاي                      

چند دقيقه پيش را فراموش ميکند و با رفتاري تاسف بار ميـکـوشـد بـه                  

کـوروش مـدرسـي      .   صحراي کربال بزند که نه من منظورم ايـنـهـا نـبـودنـد            
کـه بـه چـنـيـن          "   چپ پاسيـفـيـسـت    " مجبور ميشود همه نقدهايش را به آن      

نـه فـقـط      .   صراحتي در تهران در مقابلش قرار گرفته، يکباره غالف کـنـد           
غالف کند بلکه رياکارانه به تعريف و تـمـجـيـد از  آن بـعـنـوان مـعـدود                            

 .بپردازد" سنگرهاي دفاع از انسانيت در ايران"
. رياکارانه؟ آيا اين يک کمي زيادي نيست؟ نه متاسـفـانـه نـيـسـت                      

چرا که ايشان بدون اينکه خود را از تک و تا بيندازد  ميگويـد در تـهـران            
اگر در   !     اختناق هست و اين جوانان نمي توانستند تمام حرفشان را بزنند  

يعني اگر در اروپـا بـودنـد مـثـل              ! !   اروپا بودند حرفهاي کاملتري ميزدند    
ريــاکــاري و خــود را بــه آن راه زدن هــم در                       .       ايشــان حــرف مــيــزدنــد      

اگر کسي يک ذره عقل داشته باشد و و بـقـول خـود ايشـان                  .       همينجاست
در چشم اين اتفاق نگاه کرده باشد و حتي فـقـط يـک گـزارش از چـنـديـن                          
گزارش وبالگ ها از اين تظاهرات را خوانده باشد، آيا به اين نتيجه نـمـي                 
رسد که اگر اين جوانان امکان داشتند حرفشان را صريح تر از اين بزننـد،           
خيلي رک و راست تر عليه دو سوي جنگ موضع ميگرفتنـد؟ آيـا روشـن               
نيست که اتفاقا آنها در ايران ميتوانند عليه آمريکـا و اسـرائـيـل هـرچـه               
ميخواهند بگويند و آنچه که اجازه نداشتند دادن شـعـارهـايـي اسـت کـه                    
عليه اسالم سياسي و قطب ديگر اين معرکه خون و کشـتـار اسـت؟  آيـا                      
کوروش مدرسي ميخواهد بگويد اگر اين جوانها در اروپـا بـودنـد مـثـال                   

اين جـنـگ يـک قـطـب دارد، حـزب اهللا دارد                    :   همراه او دم ميگرفتند که    
عليه اسرائيل ميجنگد و مقاومت ميکنـد چـيـزي بـه او نـگـويـيـد؟ آيـا                        
کوروش مدرسي متوجه نيست که براي زدن اين حـرفـهـا الزم نـيـسـت تـا                      
اروپا برويد،  اين ها دقيقا خط بسيجي هـا و اوبـاش رژيـم و طـرفـداران                        
حزب اهللا در تهران است و نه فقط کسي مانع تان نمي شـود بـلـکـه در و                        
ديوار تهران پر از شعارهاي دولتي در حمايت از حزب اهللا و محکـومـيـت              
اسرائيل است و به جمعيت هاي کرايه اي پـول مـيـدهـنـد کـه بـرونـد ايـن                          

 حرفها را بزنند؟ 
تصديق ميکنيد که کوروش مدرسي و سوال کننـده مـحـتـرمـش                      

اي به تظاهرات جوانان عليه جـنـگ در تـهـران               "   منصفانه" برخورد واقعا   
کرده  و ابدا به روي خود نياوردند که همين يک تظاهرات تمام سخـنـرانـي                 

 .آقاي مدرسي را بي اعتبار اعالم کرده است
 
 

 دفاع از مردم لبنان يا 
 تقديس حزب اهللا؟

 
کوروش مدرسي در طول مصاحبه اش بارها طوري حـرف مـيـزنـد               

 لبنان  در اين جـنـگ مـي            شان دارد کشتار انسانها را در     يکه گويا فقط ا   
و همينطور دائما به  چپ هايي که در داالنهاي تـحـلـيـل تـئـوريـک            .     بيند

خود گم شده اند و اين وسط قاضي شده اند که کي ارتجـاع هسـت و کـي                   
اما او فراموش ميکند که اوال مساله نجات جـان          .   نيست،  حمله ميکند   

انسانها مورد ادعاي هر کسي است که در مورد اين جنـگ اظـهـار نـظـر                    
مگر وحشي هاي اسالمي کـه کشـت و           .   ( ميکند و راه حلي ارائه ميدهد     

و ثـانـيـا خـود ايشـان            ! )   کشتار بيشتر را مايه ظهور امام زمان ميداننـد        
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دارد با يک تحليل تئوريک معين و با قضاوت معين از اين وقـايـع حـرف                  
و در همين تحلـيـل تـئـوريـک ايشـان هـم مـا سـرانـجـام مـتـوجـه                              .   ميزند

ميشويم که امروز در حمايت از انسان و انسانيت بايد عـلـيـه آمـريـکـا و                     
اين عـادت  !    اسرائيل و در کنار حزب اهللا و جمهوري اسالمي  قرار گيريم 

کوروش مدرسي است، همچنانکـه در مـورد تـظـاهـرات تـهـران در بـاال                        
افـاضـات   .   ديديم، که مخاطبش را نادان و احمق و بي اطالع فـرض کـنـد             

ايشان در مورد اينکه گويا ديگران مساله نجات جـان انسـانـهـا را نـمـي                     
بينند يا در احکام تئوريک غلت ميزننـد، جـز آژيـتـاسـيـونـي بـي مـقـدار                      

تمام نکته ايـن اسـت کـه          .     بگذاريد در اين مورد زياد حرف نزنيم      .   نيست
جان انسانها را عمال چطور ميتوان نجات داد و هرکسي از هـر طـرف بـا                   
تئوري و برداشت خودش در قبال جنايات اين جنگ عکس العـمـل نشـان                

سوال واقعي ايـن اسـت کـه تـئـوري و بـرداشـت آقـاي مـدرسـي                            .   ميدهد
 چيست؟
. تئوري آقاي کوروش مدرسي خـيـلـي سـاده و سـر راسـت اسـت                            

وجـود  ا دو قـطـب ارتـجـاع                يـ   يستيميگويد در اين جنگ دو قطب ترور      
بعني  آمريکا و انگليس و اسرائيل کـه         .   فقط يک قطب وجود دارد    .   ندارد

و بايد پـرسـيـد در مـقـابـل              ( ميخواهند اوضاع خاورميانه را به نفع خود        
اين قطب ميخواهد به مـردم دنـيـا نشـان دهـد کـه                   .   يکطرفه کنند )   کي؟

هرجا مطابق سياست هاي اينها رفتار نکنند نظير کشـتـار بـالتـبـعـيـض                   
در اين وسط تروريسم اسالمي چـه کـاره          .   مردم لبنان نصيب شان ميشود    

است؟ به زعم ايشان اين فقط بهانه همان يک قطب براي پيشبرد سيـاسـت             
ايشان معتقد است اسالم سياسي و تروريسم اش اين وسـط            !   خودش است 

اين کار آمريکا و انگليـس اسـت کـه ايـن کـار را                    .   بيخودي وارد ميشود  
حتي بيش از اين، ايشان از حزب اهللا و اسالم سـيـاسـي بـعـنـوان                    .   ميکند

ميدانـد و مـيـگـويـد          "   مقاومت" بلکه آنها را جزو     .   تروريسم ياد نمي کند   
يـعـنـي    ( چون چپ ها نتوانستند مقاومتي در برابر يگانه قطب اين جنگ            

سازمان دهند مردم هم مجبـور شـده انـد            )     اسرائيل و آمريکا و انگليس    
ايشان خيلي از ايـن مـوضـوع مـتـاسـف               .   بروند زير بيرق ارتجاعي اسالم  

! است و به چپ ها بد و بيراه ميگويد که نتوانستند مردم را متحد کـنـنـد      
اما عليرغم همه اخ و تفي که براي اسـالمـيـسـت هـا مـيـکـنـد، آنـهـا را                            
بعنوان تنها پناه مردم که دارند کـاري بـه نـفـع آنـهـا صـورت مـيـدهـنـد                             

امـا  .   بعدا به اين تئوري هاي آقاي مدرسي بايد بپردازيـم       .   تقديس ميکند 
فعال براي دست گرمي  مالحظه کنيد که در همين گفتگوي کوتاه ايشـان      
چندين بار با عبارتي از حزب اهللا و حماس سخن ميـگـويـد کـه بـا کـمـي                

 :تغييرات و يا يک توضيح ميتوان در کيهان شريعتمداري چاپ کرد
 كـه هـمـيـن         ي نيست كه بگويد تنـهـا نـيـرويـ           يدر اين ميان كس   "        
 دارد در مقابل ويراني حمالت اسرائيل براي مردم جنگ زده لبنـان             امروز

سدي ميسازد، با كمال تاسف، يكي از كثيفترين نيروهاي دنـيـاي امـروز               
امروز اسرائيل جنگ و خونريـزي، و در عـوض             .   ما همان حزب اهللا است    

 ."...حماس دارد به مردم فلسطين مهد كودك ميدهد
 زنـان    ي بـرا   ي مردم، و در آن ميان حـتـ         يامروز در لبنان و در منطقه برا      " 

 مردم غير مسلمان، حزب اهللا تبديل به تنها نيرويي شده اسـت              سكوالر و 
اقال يك مـقـاومـتـي       .   كه با آن بتوانند از شرافت و زندگي خود دفاع كنند        

. همان كاري كه حماس در فلسطـيـن مشـغـول آن اسـت            .   را سازمان دهند  

اوضاع بوجود آمده از يك طرف لجام گسيختگي بـي پـرواي اسـرائـيـل و                    
از طرف ديگر همـيـن اوضـاع گـويـاي             .   امريكا را به نمايش گذاشته است     

ايـن  .   انفعال، بيخطي، نااميدي مزمـن دامـنـگـيـر جـريـانـات چـپ اسـت                     
. جريانات نتوانسته و نميتوانند هيچ سرپناهي براي مردم درسـت كـنـنـد               

از .   اين جريانات شعارهاي توخالي كار ديگري ازشان ساخته نبـوده اسـت            
آنجاييكه از دست اين جريانات كاري بجز پخش اعالميه سـاخـتـه نـبـوده                 
است، جريانات ديگري مثل حماس و حزب اهللا به تنـهـا مـرجـع دفـاع از                     

 ."...خانه و زندگي مردم تبديل شده اند
سوار هستـنـد    "   دو قطب تروريستي    "  كه بر اسب   يدر مقابل كسان  "       

ميپرسم اگر خود شما امروز در لبنان بوديد چـه مـيـكـرديـد؟ آيـا واقـعـا                        
 !"...حزب اهللا را هدف تيرهاي خود قرار ميداديد

 اين بايد از انسانـهـا و بشـريـت دفـاع                يحرف من اينستكه بجا   "        
يك ميلـيـون نـفـر داشـتـنـد            .   ي مردم را تباه كرده است  اسرائيل زندگ .   كرد

اينجا ديگر چـرتـکـه انـداخـتـن           . زندگي ميكردند، امروز زندگي نميكنند 
درست بـه    .   ايدئولوژيك راه و روش فرقه هاي مذهبي ميتواند باشد و بس          

همين دليل است كه همه جا چپ دارد به حزب اهللا و جـريـانـات اسـالمـي                 
بخاطر اينكه آنها عمال بعنوان مدافع مـردم ظـاهـر مـيـشـونـد،                   .   ميبازد

دسـت مـردم را تـوي دسـت هـم قـرار                   .   عمال براي مـردم كـار مـيـكـنـنـد             
. سرپناه عاطفي و فيزيكـي درسـت مـيـكـنـنـد              .   متحد ميكنند .   ميدهند

در عوض به صـف      .   بفكر مردم هستند  .   عقب نشيني را سازمان ميدهند    
 !"...آزاديخواهان و چپ نگاه كنيد

به انتقادات کوروش مدرسي به صف چپ و آزاديخواهي هم بايـد             
 فرض ميکنيم صـف       ساده تر شدن بحث اصال     يفعال برا .   مفصل پرداخت 

:  تصـويـري کـه مـي بـيـنـيـم ايـن اسـت                    .   چپ و آزاديخواهي وجـود نـدارد       
کـه  ( اسرائيل دارد بالتبعيض مردم بيچاره لبنان را ميکوبد و مـيـکـشـد                

و از آن طرف حزب اهللا و اسالم سياسي تنها مايه امـيـد               )   همينطور است 
کـه ايـن وجـه دوم را            !   و مقاومت مردم براي حفظ شرافت و زندگي  است      

.  ديگر آدم بايد خودش را به نفهمي بزند که بعنوان واقـعـيـت قـبـول کـنـد                      
با کـمـال   " چيزي که در اين تصوير غائب است و در پس جمالت کلي نظير           

و غـيـره پـنـهـان شـده،             "   يکي از کثيف تـريـن نـيـروهـاي امـروز            " ، " تاسف
ايـنـجـا گـويـي فـقـط            .   واقعيت حماس و حزب اهللا و اسالم سيـاسـي اسـت            

اسرائيل دارد ميکشد و نابود ميکند و حـمـاس و حـزب اهللا دارد بـراي                      
ايـن  .   مردم مهد کودک و سرپناه درست ميکند و آنها را متحـد مـيـکـنـد                 

کسي کـه خـيـلـي تـالش مـيـکـنـد                 .   تصوير ديگر خيلي پرو اسالمي است     
بگويد بحث من بر سر عباي شيخ نيست و بـر سـر زنـدگـي مـردم اسـت،                   

مثال اينجا فراموش مـيـشـود       !     عمال از زير عباي شيخ سر درآورده است       
. بر سر بچه هايي که به مهد کودک حماس نگهداري ميشوند چـه مـيـرود          

فراموش ميشود که خود همين حماس و حزب اهللا و اسـالم سـيـاسـي چـه                    
يعني هـمـچـنـيـن نـيـمـي از             (باليي بر سر نيمي از انسانها که زنان باشند  

فراموش ميشود کـه اگـر از آنـطـرف              .   مي آورد ! )   مردم لبنان و فلسطين   
اسرائيل عمل جنايتکارانه امضاء بـمـب هـا تـوسـط بـچـه هـا را انـجـام                        
ميدهد، حزب اهللا و اسالم سياسي چـطـور بـچـه هـاي ايـنـطـرف را بـراي                           
تبديل شدن به بمب و منفجر شدن در کافه هـا و اتـوبـوس هـاي آنـطـرف                         

فراموش ميشود که چطور همـيـن حـمـاس و حـزب اهللا و                    .   آماده ميکند 
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اسالم سياسي اگر بو ببرد شما کمونيست هستيد و مخالف آنها اول آنـهـا        
در همين تظاهرات هاي اخير عليه جنـگ در اروپـا       !   ( به شما تير ميزنند   

طرفداران حزب اهللا هرجا که توانستند از ونکوور تا  تورانتو تا استکهلـم              
و کپنهاک و هامبورگ به صف کساني کـه عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي و                         

 !) اسالم سياسي شعار داده اند با وحشيگري و تهديد و حمله کردند
نه فقط اينها فراموش ميشود، بلکه کوروش مدرسي طـوري از                    

 ميزند کـه آدم را        نقش متحد کننده و پناه بخش حزب اهللا و حماس حرف          
 ٣٠ياد توده اي اکثريتي هايي مـيـانـدازد کـه در در اوج کشـتـارهـاي                            

 بــا چــه عشــقــي از آيــت اهللا خــمــيــنــي و مــبــارزات ضــد                           ٦٠خــرداد   
سپاه پاسداران را به سـالح      " امپرياليستي اش دم ميزدند و شعار ميدادند        

البته آقاي مدرسي ايـنـقـدر آمـوخـتـه اسـت کـه               "!!!   ( سنگين مجهز کنيد 
ولـي  .   ديگر با عشق از حزب اهللا حرف نزنـد، بـلـکـه مـتـاسـف هـم بـاشـد                         

ظاهرا عشـق دفـاع از مـردم او را بـه ايـنـجـا                       !   منطق همان منطق است   
! )  توده اي ها هم اعمال خميني در دفاع از خلق توجيـه مـيـکـرد              .   کشانده

در واقع کوروش مدرسي دارد در سايه جنايات وحشيانه اسرائـيـل عـلـيـه               
مردم لبنان ماهيت سياسي و طبقاتي و جهانـي حـزب اهللا و حـمـاس را                      

در مقابل ارتـجـاع يـک قـطـب، قـطـب ديـگـر را                      .   ديگرگونه جلوه ميدهد  
کوروش مدرسي بـدرسـتـي در پـس جـنـايـات اسـرائـيـل                      .     تطهير ميکند 

اما بـه  ) .   حال با هر تعبيري ( سياست هاي آمريکا و انگليس را مي بيند         
در همان حدي   ( حماس و حزب اهللا که ميرسد يکباره سياست و تحليل را            

کنار ميگذارد و فرياد به داد مـردم لـبـنـان بـرسـيـد بـلـنـد                     )   که بلد است  
ولي او انساندوستي را فقط  بهانه ميکند تـا سـيـاسـت خـود را              !  ميکند

او حزب اهللا و حماس را نه فقط بر مبناي سياست و سابقـه و    .     پيش ببرد 
عملکردشان توضيح نمي دهد،  بلکه آنها را تلويحا جريانات خـودجـوش              
مقاومت جلوه ميدهد که گويا فقط اشکالشان اين اسـت کـه اسـالمـي و                   

او به يکباره تمام بحث هايي را کـه مـنـصـور       .  ارتجاعي و کثيف هستند 
حکمت با خون دل به امثال او در مورد اسالم سياسي و جنگ تـروريسـت               

بـنـحـو    .    سپتامبر آموخـتـه بـود را کـنـار مـيـگـذارد                  ١١ها و دنياي پس     
غريبي  فراموش ميکند که آن حماس و حزب اهللا جزو  يک جريـان و يـک                    
قطب بورژوايي به نام اسالم سياسي اند که سابقه و نقـش و اسـتـراتـژي و                     

کـه در    .   سياست و دولتها و منابع و روش ها و شعارهـاي  خـود را دارد                   
کل اين ماجرا براي قدرت خويش و نه متحد کردن مردم و پـنـاه دادن بـه             

ي که آقاي کوروش مدرسي از آن بطور مـثـبـت     "   مقاومت.   " آنها ميجنگد 
بـه انـدازه     ( ياد ميکند محمل تالش هاي يک جريان وحشـي و آدمـکـش                 

براي قدرت گيري، بـه قـدرت رسـيـدن و از                 )   همان دولت بوش و اسرائيل    
جمله  پياده کردن قـوانـيـن اسـالمـي و تـرور زنـان و کـمـونـيـسـت هـا و                                  

ايشان در اوج ادعـاهـاي  انسـانـدوسـتـي اش فـرامـوش                      .   مخالفين است 
ميکند که اين همان جريان بورژوايي است که براي سهم بيشتر قـدرت در               
منطقه و در سطح بين المللي، در يک قلم چند هزار نـفـر را در نـيـويـورک                  

در همين اسرائيل و مادريد و لندن و نقاط ديـگـر           .   يکجا پودر کرده است   
در عراق به يمن زمينـه اي کـه           .   دنيا کلي آدم کشته و هرروز آدم ميکشد       

حمله و حضور و جنايات آمريکا و انـگـلـيـس فـراهـم کـرده جـهـنـمـي از                            
که انساندوسـت   ( کشتارهاي مذهبي راه انداخته و هر روز دارد بچه ها را            

در زمين فـوتـبـالشـان در اتـوبـوس مـدرسـه                  )     ما خيلي نگرانشان هست   

. اشان به جرم اينکه شيعي يا سني هستند به فجيع ترين وجـه مـيـکـشـد                   
که گويا امروز ديگر مايه نـجـات خـود را حـزب اهللا                  ( زنان بي حجاب را     

. ترور و تهديد ميکند، مشروب فروشي هـا را آتـش مـيـزنـد             ! ! )   ميدانند
جرياني که از سومالي تا ايران هم اکـنـون چـنـديـن و چـنـد زن در صـف                             

ايشان  فراموش ميکند اين همـان جـريـان           .   احکام سنگسارش قرار دارند   
 سـال    ٢٧اسـت کـه       " ! ! )   مقاومت ضد آمـريـکـايـي      " و يا همان    ( بورژوايي  

اسـت در ايـران در قـدرت اســت و بــراي ايــنــکـه در قـدرت بــمـانــد يــک                               
و فراموش ميکـنـد کـه کـل           .   هالوکاست اسالمي دائمي راه انداخته است     

و همان آمريکا و انـگـلـيـس و            ( اين جريان ساخته و پرداخته دست غرب          
است  و غرب هنوز هم ميخواهد دقيقا بخاطر همان خاصـيـت        )     اسرائيل

هاي ضد کارگري و ضد کمونيستي و ارتجـاعـي  نـگـهـش دارد و فـقـط                         
 .چنگ و دندانهاي ضد غربي و ضد آمريکايي اش را بکشد

 
 راست روى آسان نيست
 حتي براي آقاي مدرسي

 
آخـر در ايـن       .        ممکن است خواننده اي بگويد يک لحظه صـبـر کـنـيـد               

ي دارد خاک لبـنـان را بـه           ل است که بقول کوروش مدرس     يجنگ اين اسرائ  
حـاال بـايـد اسـرائـيـل را             .   توبره ميکشد و حداقل مدنيت را نابود ميکند  

محکوم کرد و خواستار قطع جنگ شد، بـعـدا بـا حـزب اهللا هـم تسـويـه                         
اي کاش آقاي مدرسي در موضع اين خـوانـنـده فـرضـي                .   حساب ميکنيم 

اين موضع البته همان موضع صلح طلبانه پاسيـفـيـسـتـي         .   قرار ميگرفت 
کـوروش مـدرسـي هـم  بـراي              .     ولي مبناي  آن  انساندوستي اسـت   .   است

امري که ادعا ميکند مساله اوست، يعني دفاع از مردم لبنان و رسـيـدن               
به داد مردم لبنان،  واقعا نيازي به تئوري اين جـنـگ يـک قـطـب دارد و                         

او .   توجيه کردن حماس و حزب اهللا و در واقع قلب ماهيت آنهـا  نـداشـت                  
که اينقدر از حزب اهللا بدش مي آيد و متاسف است که ايـن جـريـان دارد            
در اين ماجرا تقويت ميشود،  ميتوانست حمالت و جنايات اسرائـيـل را          
بشدت محکوم کند، در مورد عواقب نقشه هاي نظم نويني هشـدار دهـد                
و کارگران جهان را به اعتصاب فرا بخواند و غيره، امـا در مـورد حـزب                     

و يـا حـتـي        .     اکتفا کنـد "   کثيف ترين نيرو هاي امروز    " اهللا بهمان عبارت    
او ميتوانست حتي  استدالل کنـد  .   در مورد آنها فعال سکوت اختيار کند 

که براي اينکه حزب اهللا را هم شکست دهيم بايد جنگ را متوقف کـنـيـم           
ايـن مـواضـع بـا هـمـه             .   و عليه اسرائيل و آمـريـکـا بـه مـيـدان بـيـايـيـم                      

او .   اشکاالتش صدبار شرف داشت به آنچه که کوروش مدرسي مـيـگـويـد             
علنا همچنانکه در نقل هاي طوالني باالتر ديـديـم بـا هـمـه تـف و لـعـن                         

به بهانه اينکه حق نـداريـم مشـکـل را           .   هايش، از حزب اهللا دفاع ميکند   
سر مردم لبنان خراب کنيم به حزب اهللا و حماس مدالهاي مـتـعـدد اهـدا                   

 .ميکند
 چنين دفاع و توجيهي از حـزب اهللا           شان به ي     سوال اين است که   چرا ا       

و حماس دست ميزند؟ براي اتخاذ يک موضع انساندوستانه او نـيـازي بـه                
اين دفاع نداشت، پس چرا او ميخواهد بگويد اينها تنها مـايـه امـيـد و                    
شرافت و زندگي در منطقه اند؟ چرا مـاهـيـت طـبـقـاتـي و مـادي اسـالم                         
سياسي و دعـواي واقـعـي ايـن قـطـب بـورژوازي جـوامـع اسـالم زده بـا                               
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بورژوازي غرب و بويژه آمريکا را فراموش ميکند؟ چرا يادش ميرود کـه        
و جمـهـوري اسـالمـي حـامـي            ( خود همين حماس و خود همين حزب اهللا         

که در ارزيابي ايشان به مقام مدافع زندگي و مدنيـت ارتـقـاء يـافـتـه              )   آن
اند، ساخته و پرداخته همان غرب و آمـريـکـا و اسـرائـيـل مـورد انـتـقـاد                    

 ايشان اند؟  
.      پاسخ اين سوال را نمي توان مستقيما در مصاحبه ايشان پـيـدا کـرد               

 انساندوستي مـورد ادعـاي ايشـان           فهمد که ينقدر م ين هم يز ب يخواننده ت 
آدم انساندوست در هر شرايطي هم که باشد هـمـانـطـور             .   بشدت بو ميدهد  

که نمي تواند کشتار بالتبعيض مردم لبنان به بهانه نجات بشريت را  از                
بوش و دولت اسرائيل و سي ان ان بپذيرد، بـهـمـان سـيـاق هـم چـنـدشـش                          
ميشود که تصوير آقاي مدرسي را بپذيرد که گويا حزب اهللا و حـمـاس و                  
تروريسم اسالمي  نماينده مقاومت و سرپناه و مهد کودک ساخـتـن بـراي                

او اينها را متوجه ميشود اما  نمي توانـد سـر             .     مردم بيچاره لبنان است   
در بياورد که چرا کوروش مدرسي به موضع توجيه و تـقـديـس حـزب اهللا              

اين حزب اهللا پناهي کوروش مدرسي  بـراي کسـانـي سـيـر                   .     خزيده است 
ايشـان  .   حرکت وي را در سالهاي اخير دنبال کرده باشند، قابل فهـم اسـت              

 حزب ما بحثي را مـطـرح کـرد کـه بـرق از                  ١٦ سال پيش در پلنوم      ٣-٢
او گفـت  .   پراند)   و از جمله بسياري که امروز تحت رهبري اويند        ( همه ما   

جمهوري اسالمي احتماال فرو مي پـاشـد و دولـت هـاي نـوع حـجـاريـان                         
جـواب  .   بوجود مي آيد و ما بايد آماده شرکت در اين نـوع دولـت بـاشـيـم          

ما به او اين بود که اوال سير محتمل چنين بنظر نميرسد و ثانيا اگـر هـم                   
اينطور بشود دولت نوع حجاريان را بايد سرنگون کرد،  چـرا  کـه هـنـوز                      

ايـن مـوضـع گـيـري          .   جمهوري اسالمي است، نه اينکه در آن شرکت کـرد        
راست کوروش مدرسي البته با مخالفت چپ   عقب نشست، امـا ايشـان                 

هر مقطع  و فرصتي که ايشان توانست هميـن   .   هرگز از آن دست برنداشت    
تصور کوروش مدرسي از دنـيـا ايـن اسـت کـه            .   خط راست را پيش کشيد    

چپ و کمونيسم ضعيف است، سوسياليسم هم مردم را رم ميدهـد،  پـس                
تنها شانس کمونيسم اين است که  فعال بايد با بخشي از بورژوازي کـنـار                

چشم او به باال و ديپلماسي قدرت دوختـه شـده اسـت و کـاري کـه                 .   بيايد
ميتوان ايـن    .     ميکند عمال چپ را دست بسته به مسلخ بورژوازي ميبرد         

از جـملـه در عـراق و در قـبـال اتـحـاديـه                       ( خط را در تمامي مواضع او        
آخرين نمونه ايـن مـوضـعـگـيـري، در قـبـال مسـالـه                   .   دنبال کرد)   ميهني

حـزب  .   هسته اي و احتمال جنگ آمريکا عليه جـمـهـوري اسـالمـي اسـت                 
ايشان شعارهاي سرنگوني طلبانه را برداشتند و رسما در تظاهرات هـاي             

در .   خارج شان شعاري  عليه جمهوري اسالمي در دستور خود نگذاشتنـد           
اين کنه مـوضـع کـوروش مـدرسـي            !   کنار جمهوري اسالمي عليه آمريکا    

مشکل او البته اين است کـه در ايـران جـنـبـش قـوي چـپ و يـک                             .   است
امـا  .   جنبش سرنگوني طلبانه وجود دارد که او را به نوسان وادار ميکنـد            

اکنون که جنگ در لبنان و جنايات وحشيانه اسرائيل دارد زندگـي مـردم               
لبنان را نابود ميکند و در عين حال جريان چپ قوي در مـنـطـقـه عـروج                   
نکرده است،  ايشان فرصت را غنيمت شمرده  تا حرف دلش را با اعتمـاد             

چنانکه ديديم خيلي صريح و به بهانه نجات مردم لبـنـان از     .   به نفس بزند  
زير دست و بـال جـنـايـت اسـرائـيـل در کـنـار حـزب اهللا و حـمـاس قـرار                                 

 .  ميگيرد

     اما به نظر ميرسد اين راست روي هم راحت از گـلـوي آقـاي مـدرسـي                    
 کـه بـا مـخـالـفـت هـا و                  داسـت يـ ن مصاحبـه پـ    ياز هم .   پايين نرفته است  

اعتراض هايي روبروست و گويا شرف صدور اين مصاحبـه هـمـيـن اسـت                  
که با درست کردن يک دشمن فـرضـي ايشـان بـه جـنـگ اشـبـاح بـرود تـا                           
مواضع و نارضايتي چپ در حزب خويش را عقب براند و مـوضـع راسـت                  

بيخود نيست که در اين مصاحبه کوروش مدرسي اينـقـدر          .   را جا بيندازد  
به حزب اهللا و حماس مدال ميدهد و اينهمه بـهـتـان هـاي پـرت و پـال و                            

در ادامه خواهيـم ديـد کـه او چـگـونـه حـتـي                   . ارتجاعي به چپ مي بندد 
حزب اهللا و حماس را تبرئه ميکند و چپ را بر صندلي اتهام مـي نشـانـد                   

چه ميشود کرد،  اين جلوه اي از جـدال    .     و حرفهاي بسيار عجيبي ميزند    
بين چپ و راست در حزب کوروش مدرسي به روايت ويـژه آقـاي مـدرسـي                    

 .است
 

 کالغ ها و دايناسورها
 

در صفحات قبل ديديم که کوروش مدرسي در پناه دلسـوزي بـراي                     
مردم لبنان و  محکوم کردن جنايات اسرائـيـل و آمـريـکـا و انـگـلـيـس،                         

مـردم و چـيـزي کـه بـا              "   سرپـنـاه  " و  "   مقاومت" عمال حزب اهللا را به مقام       
، ارتـقـاء داده       " از شرف و زندگي خود دفاع کنـنـد      " اتکاء با آن مردم لبنان    

نکته اين نيست که آقاي مدرسي از حزب اهللا بـدش نـمـي آيـد، يـا              .   است
آنها را کثيف و ارتجاعي نمي داند، نکته اين است کـه دسـتـکـم در ايـن                      
جنگ معين آنها را جـزو مـقـاومـت بـر عـلـيـه نـقـشـه هـاي آمـريـکـا و                                   

نکته اين است که در جنگ لبنان ايشـان          .   امپرياليسم  تعريف کرده است    
مـيـلـيـتـاريسـم غـرب و اسـالم               ( منکر جنگ بين دو قـطـب تـروريسـتـي              

است و معتقد است که اين صورت مساله اي است که آمـريـکـا                )   سياسي
پـس سـوال ايـن اسـت کـه              !   و انگليس وحزب اهللا جلوي ما گـذاشـتـه انـد             

ماهيت اين جنگ از نظر ايشان چيست؟ صورت مسـالـه صـحـيـحـي کـه                     
ايشان مطرح ميکند و دست آخر از اردوي حزب اهللا سردرمي آورد کـدام                

. کوروش مدرسي بشويـم "   داالن هاي تئوريک" است؟ اينجا مجبوريم وارد     
بلکه همانـطـور    .   داالني که بهيچ وجه ايشان به تنهايي در آن قدم نمي زند           

که در شماره گذشته هم اشاره کرده ايم يک جنبش و گـرايـش وسـيـع چـپ                      
در سراسر جهان در دهليزها و حفـره  "   ضد امپرياليستي " خرده بورژوايي و    

هاي اين داالن در هم ميلولند و چـه بسـي بـه خـيـال خـودشـان مشـغـول                            
مبارزه با امپرياليسم هستند، اما عمال جز در خدمت همان امپرياليسـم            
و مانعي در برابر مبارزه طبقه کارگر بر عليه کل قـطـب هـاي بـورژوايـي                

در اين داالن کسي مثل کـوروش مـدرسـي        .   زمان ما چيز ديگري نيستند  
که حزب اهللا را کثيف هم ميداند ولي با اينهمه از کنار آنـهـا سـر درمـي                    

 .آورد، انصافا موجود قابل مطالعه تري است
اما تا آنجا که به تئوري و تحليل و متد بررسي جنگ لبنان و کـال                

تقابل هاي بورژوايي زمان ما برميگردد اين گرايش خـرده بـورژوايـي بـر                  
پايه تئوريکي پيش پا افتاده و مبتذل و البته غير مارکسيستـي اسـتـوار                

اين موضع انعکاس موقعيت خرده بورژواي گيج سر و وحشـت    .   شده است 
زده اي است که از يکسو در برابر تقابل فاجعه آميز قطب هاي بـورژوايـي        
زمان ما آينده خود و بشر را تيره و تار مي بيند،  اما از سوي ديـگـر نـه                       
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درک درستي از سوسياليسم و مبارزه طبقاتي دارد، نه فـي الـواقـع بـه آن                  
" ! )  سوسياليسم مردم را رم ميـدهـد      " براي مثال يادمان نرود،     ( باور دارد،   

لذا نه ميخواهد و نه ميتواند مبارزه مستـقـل طـبـقـه کـارگـر و بشـريـت                         
او "     سوسـيـالـيـسـم     " در نتيجه   .     امروز عليه کل بورژوازي را سازمان دهد      

به اين تقليل مي يابد که مقهور و قرباني جدال بورژواها شـود و در ايـن                    
جنگ خونين به خيال خودش در مقابل شر اصلي جبهه بندي کـنـد و در                   

بسادگي پيه يـک ارتـجـاع را بـراي مـقـابلـه بـا                     .   کنار شر کمتر قرار گيرد    
و دعا کند که شايد از اين طـريـق فـرجـي          .   ارتجاع ديگر به تن خود بمالد     

و و اقعا هم کـاري  .   وجدانش راحت است که کاري کرده است .   حاصل شود 
کار او اساسا اين است که به نام چـپ و کـمـونـيـسـم خـاک بـه                         .   کرده است 

چشم کارگران بپاشد و مثل آقاي مدرسي  بنام مبارزه بـا امـپـريـالـيـسـم                       
آمريکا حزب اهللا را تيرئه کند و  بعوض چپ  را در صندلي اتهام بنشانـد       
و حرفهايي بزند که حتي امثال شريعتمداري کيهان هم در گفتنش خـيـلـي          

 .  دستشان باز نيست
ميشود به موارد زيادي از اين موضع گيري چـپ خـرده بـورژوايـي                      

اشاره کرد،  اما نمونه جنگ لبـنـان و بـويـژه مـواضـع کـوروش مـدرسـي                         
نمونه خوب و تيپيکالي از برخورد اين چپ غـيـر کـارگـري بـه اوضـاع و                        

تا آنجا که به جنگ لبنان برميـگـردد  مشـخـصـا سـه              .   احوال جهان است  
مولفه و يا اگر مايل باشيد سه تز را ميتوان مشاهده کرد که پـايـه هـاي                    

 :اين جريان است " تحليلي و تئوريک"مشترک 
امپرياليسم آمريکا و متحدينش دشمن اصلي بشر در مـقـطـع        )   ١     

تاريخ را آمريکـا و    )   ٢. فعلي است و بايد قبل از هرچيز آنرا متوقف کرد 
گـويـي نـه فـقـط          .   هيات حاکمه نئوکنسرواتيوش هرجور خواست ميسازد     

مبارزه طبقاتي بلکه جدال قطب هاي بورژوايي بر سر قدرت از کـره ارض       
اسالم سياسي بعنـوان يـک      )   ٣.   رخت بر بسته و يا بسيار فرعي شده است        

قطب بورژوا امپرياليستي و يک مدعـي قـدرت در جـدال بـا آمـريـکـا و                         
بـلـکـه بـعـنـوان         .   غرب و يک سوي اين جنگ به رسميت شناخته نمي شود          

و لـذا مـتـحـد         )   امپرياليسم آمريکا ( در مقابل شر اصلي     "   مقاومت" يک  
عملي اين خرده بورژوازي وحشت زده، گيج سر و عـقـب مـانـده قـلـمـداد                       

 .ميشود
البته اينها عامترين مولفه هاي تئوريـک بـرخـورد ايـن چـپ غـيـر                          

اين چپ خرده بورژوايي يکدسـت نـيـسـت و         .   کارگري به جنگ لبنان است  
فرقه ها و زير فرقه هاي خـود را دارد کـه ايـنـجـا فـرصـت نـيـسـت وارد                               

همنقدر براي مثال بگـويـيـم بـرخـي از             .   جزئيات تفاوت موضع آنها شويم    
بويژه آنها که تحت تاثير اروپا محوري و تزهاي پست مـدرنـيـسـتـي         ( آنها  

احمدي نژاد و شيخ نصراهللا را نماينده مردم ايران يـا لـبـنـان         )     قرار دارند 
مـردم  "   فـرهـنـگ خـود      " همانطور که حجاب و سنگسار را جزو .  مي دانند 

يادم مي آيد که در يکي از جلسـات چـپ       .   ( کشورهاي اسالم زده ميدانند   
" اتـوريـتـه هـاي تـئـوريـک           " هاي کانادا در دوره جنگ افغانستان يکـي از            

اينگونه چپ ها طالبان را نماينده مقاومت مـردم افـغـانسـتـان در بـرابـر                     
امپرياليسم آمريکا قلمداد ميکرد و با چه افسوسي از شکست آن سـخـن          

اسـتـقـالل و      " برخي ديگر که جهانسومي هستند و در رويـاي            ! ! )   ميگفت
خـيـلـي    ( و در واقع برقراري بورژوازي ملي مستقل خودي هستنـد        "   آزادي

، حزب اهللا و جمهوري اسالمـي       ) ٥٧شبيه پوپوليستهاي خودمان در سال      

که البته با جمهوري اسالمي تفاوتهاي جـدي       ( را در کنار کاسترو و چاوز       
 . قهرمان مبارزه ضد امپرياليستي خود قلمداد ميکنند)  دارند

بايد توجه کرد کوروش مدرسي با ورژن هايي که اشاره شد فـرق              
و ايـران جـايـي        .   او نمونه ايراني اين چپ خـرده بـوروژا اسـت             .   هايي دارد 

است که توهم نـوع جـهـانسـومـي ايـن چـپ خـرده بـورژوا بـراي بـرقـراي                                
بورژوازي ملي و مستقل اش به ثمر نشسته و همه ديده اند که جـمـهـوري                  

جايي که حتي پايه مـادي هـمـيـن            .   اسالمي کثيف از آن سر بر کرده است       
چپ خرده بورژوا آرمانهاي خود را جاي ديگري جستجو ميکند و بـه ايـن           
آساني دنبال امثال خميني و احمدي نژاد يا حـتـي خـاتـمـي و گـنـجـي و                          

که آقاي مدرسي توصيه ميکرد با امثال ايشان دولت مشتـرک     ( حجاريان  
جايي که سازمان هاي رسمي ايـن چـپ خـرده              .   نمي افتد ! )   تشکيل دهيم 

بورژوا و ضد امپرياليست يکبار توسط نقد عـمـلـي سـيـر وقـايـع و نـقـد                         
مشـخـصـا مـارکسـيـسـم          ( نظري و سياسي جريان کارگري و کمونـيـسـتـي          

لـذا  .   افشاء شده و از مـيـدان بـدر شـده انـد                )   انقالبي و کمونيسم کارگري   
کوروش مدرسي با دشواري هاي زيادي براي بلند کردن مجدد پـرچـم ايـن            

وي مـجـبـور      .   چپ خرده بورژوايي در فضاي اپوزيسيـون ايـران روبـروسـت             
است ظاهري چپ تر به خود بگيرد و حـتـي زبـان و ادبـيـات کـمـونـيـسـم                            

قبال هم در جايي ديـگـر گـفـتـه ام کـه  او دارد                        .   کارگري را به کار گيرد    
تالش ميکند ورژن جديدي از اين چپ خرده بورژوا، ورژن پسـا حـکـمـتـي            

و همين ادعاي ميراث حکمت را       .   ( ارائه دهد "   حکمتيست" آنرا تحت نام    
داشتن به او اعتماد به نفس ميدهد که حـتـي وقـيـح تـر و صـريـح تـر از                           
اکثريتي ها و نوادگان پوپوليست ها به دفاع عملي از حزب اهللا بـرخـيـزد                 

بايد قبول کرد کـه مـبـارزه طـبـقـاتـي در                  ! )   قلمداد کند "   مقاومت" و آنرا   
 و خودآگاه شدن کمونيسم کارگري گـام هـا از          ٥٧ايران که به يمن انقالب      

ساير نقاط دنيا پيش افتاده ، يعني قطبي تر شده و طبقات و جنبـش هـا                
نمايندگان آگاه و احزاب خود را دارند، به ما پديده هايي را نشان ميدهـد               

اگر مطالـعـه    .   که بعدا احتماال مشابه آنرا در ساير نقاط دنيا خواهيم ديد          
آناتومي کالغ ها چيزي به ما در مورد دايناسورها ميگويد پس بـررسـي               
دقيق مواضع آقاي کوروش مدرسي به ما امکان خواهـد داد کـه نـمـونـه                    
هاي کمتر تکامل يافته تر از نوع  رو به زوال ايشان را بهتـر درک و نـقـد                       

 .کنيم
 

 بيرون انداختن يک قطب
 

اجازه بدهيد ببينيم  چگونه کوروش مدرسي بر هـمـان پـايـه هـاي                        
از آنجا که بحث حـاضـر بـه وجـه              .       تحليلي که باالتر گفتيم استوار است     

تئوريک حزب اهللا پناهي ايشان ميپردازد، براي ايـنـکـه کـمـي  مـنـصـف                   
باشيم و براي اينکه بحث مان هم معتبر تر و سر راست تر و کـم زحـمـت                      

که شايد از سر تـهـيـيـج کـمـي بـيـش از حـد                      ( تر باشد از مصاحبه ايشان      
چـرا  .     دور شويم و به سراغ  بيانيه حـزب ايشـان بـرويـم               ! )   راست زده باشد  

که احيانا بخش هاي تحليلي آن بـه قـلـم خـود ايشـان                   ( که در  اين بيانيه      
فرموله تر و دقيق تر مباتي تئوريک و تـحـلـيـلـي مـواضـع ايشـان                       )   باشد

همينجا بگويم کـه بـيـايـنـه انـدکـي از بـيـانـات کـوروش                        .   بيان شده است  
اما به نظر من مصـاحـبـه         .   مدرسي در مصاحبه مشهورشان چپ تر است      
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او و دفاع بي سابقه اش از حزب اهللا ابدا خارج از خط رسمـي حـزب شـان                     
اگر خود حـزب چـپ تـر          .   برعکس پراتيک فعال همان موضع است     .   نيست

بهر حال بيـانـيـه     .   امير ديگري است)   که اميدوارم اينطور باشد( از اوست   
 : در تبيين جنگ لبنان ميگويد

 مـردم    تيـ شود در دفاع از امن    ين جنگ برخالف آنچه ادعا م     يا«       
طـي چـهـل سـال گـذشـتـه،              .   اسرائيل در مقابل تروريسم حزب اهللا نيـسـت      

دولت اسرائيل اصلي ترين عامل ناامني زندگـي مـردم مـنـطـقـه، بـويـژه                     
براي فلسطينيان، براي مردم لبنان و همچنين براي مردم اسـرائـيـل بـوده                 

ايـن  .   اين جنگ ادامه جنگ چهل ساله اسرائيل و اعـراب نـيـسـت              .     است
جنوب لبنان، شـش سـال پـس از            "   نوار امنيتي " جنگ بازگشت به اشغال     

اين جنگ ادامه تقابل قطبهاي تروريسم، پـس از يـازده             .   تخليه آن نيست  
 ».سپتامبر نيست

جنگ لبنان در دفاع ازمردم اسـرائـيـل در مـقـابـل تـروريسـم                   نه،          
حزب اهللا نيود و  ادامه مستقيم جنگ چهل ساله اسرائيل و اعـراب هـم                   

گو اينکه بر متن  مسالـه فـلـسـطـيـن و جـدالـهـاي سـابـق صـورت                            .   نبود
ميگيرد و بر روندهاي گذشته تاثير ميگذارد و آنـهـا را  از نـو تـعـريـف                         

اين بجاي خود و در نحوه برخورد بـه مسـالـه فـلـسـطـيـن مـهـم                         .     ميکند
توجه خود را به اين معطوف مـيـکـنـيـم        .   اما فعال از اين ميگذريم    .   است

که تمام مقدمات اين پارگراف براي اين است تا به نکته اصـلـي بـرسـد و                    
اين جنگ ادامه تقابل قـطـبـهـاي تـروريسـم پـس از يـازده                 : "  آن اين است 

 ". سپتامبر نيست
ن اول روشن کنم که به نـظـر مـن هـم جـنـگ لـبـنـان                        يد هم يبگذار      

تاکـيـد   (  مکانيکي جنگ تروريستها بعد از يازده سپتامبر          و يادامه خط 
بعد از يازده سپتامبر اتفاقات زيادي افتـاده  .  نيست) زير يازده سپتامبر 

تقابل دو قطب تروريستي و کل اوضـاع    )   و لذا در تحليل   ( که در واقعيت    
اما دقت کنيـد چـطـور در هـمـان              .   جهان و لذا در جنگ لبنان موثر است       

پارگراف روندهايي با بار  تحليلي و اهميت واقعي متفاوت و نـاهـمـگـون             
: کنار هم گذاشته شده اند تا آخر سر با تردسـتـي ايـن حـکـم از آن درآيـد                         

 ! جنگ فعلي ادامه تقابل دوقطب تروريستي هم نيست
 يکا مـ يل و آمريشات در اسرائ ين گرا ي جز راستر  يمثال کدام ابله        

 اين جنگي علـيـه تـروريسـم بـود؟ چـه کسـي فـکـر کـرده اسـت                             رد که يپذ
اسرائيل و سياست هاي فاشيستي اش ميخواهـد بـه نـا امـنـي مـنـطـقـه                        
خاتمه دهد؟ کدام مفسري فکر کرد که جنگ لبنـان ادامـه جـنـگ چـهـل                     
ساله اعراب و اسرائيل است؟ اما تقابل دو قطب تروريستي ابـدا در ايـن                  

اين مرا ياد التقاط ساده آخـونـدي بـراي            .   سطوح و هم عرض اينها نيست     
را "   نـيـسـت   " چند مورد واضـحـا       .   شيره ماليدن بر سر مخاطب مي اندازد      

ايـنـهـم    :   مي آورد تا يک مورد ديگر را هم به قرينه بار  آنها کند و بگويـد                
" نـيـسـت   " بدون اينکه زحمت بکشد و نشان بدهد  اين آخري چرا    " !   نيست" 

ادامـه تـقـابـل دوقـطـب           .   ادمه جنگهـاي چـهـل سـالـه نـيـسـت               .   مي باشد 
 .بهمين راحتي! تروريستي هم نيست

بـه  "   تقابل دو قطب تـروريسـتـي        " داند که ي خوب م  يکوروش مدرس       
يـک نـظـريـه       )   جهان بعد از يازده سپتامـبـر      ( يمن مقاالت منصور حکمت     

معتبر چپ در تبيين سياسي و مشخص جدالهاي بورژوازي جهاني زمـان            
کـه آقـاي     ( حتي اگر منصـور حـکـمـت را هـم کـنـار بـگـذاريـم                         .   ما است 

خـود واقـعـيـت عـيـنـي دارد بـه                 )   مدرسي صاف و ساده کنار مـيـگـذارد         
هرکسي نشان ميدهد که وقايع دنياي بعد از يازده سپتامبر را نمي تـوان               

حتي در هـمـيـن      .   توضيح داد"  تقابل دو قطب تروريستي"بدون وارد کردن  
" تقابل دو قطب تـروريسـتـي     " بيانيه و در مصاحبه خود آقاي مدرسي اين         

و بسـيـار     ( به ناگزير و به حکم واقعيت سخت بطور مستقيم و آشـکـاري                 
وارد )   تاثير گذار تر از مثال جنگ چهل ساله اعراب و اسرائـيـل و غـيـره                  

در واقع نه آقاي مدرسي و بيانيه حزبش و نـه هـيـچ کـس                  .   تحليل ميشود 
" تـقـابـل دو قـطـب تـروريسـتـي              " ديگر قادر نيست جنگ لبنـان را بـدون             

پس براي چه حکم داده  مـيـشـود کـه  ايـن جـنـگ ادامـه                     .    توضيح دهد 
براي اينـکـه بـا يـک          .   تقابل دو قطب تروريستي نيست؟  خيلي ساده است        

جمله تبيين دقيق و مارکسـيـسـتـي کـه مـنـصـور حـکـمـت از رونـدهـاي                            
سياسي و جنگ قدرت دنياي بعد از يازده سپتامبـر داد کـنـار گـذاشـتـه                     

براي اينکه با يک چرخش قلم يک وجه اصلي واقعيـت امـروز کـنـار                  .   شود
و اينهمه براي چه؟ براي اينکه جنگ به يک قـطـب مـحـدود            .   گذاشته شود 

بــراي ايــنــکــه راه رســيــدن بــه تــز اولــي کــه بــاالتــر اشــاره کــردم                          .   شــود
تـقـابـل دو      .   هـمـوار شـود     )   امپرياليسم آمريکا دشمن اصلي بشـر اسـت        ( 

قطب تروريستي کنار گذاشته ميشود تا در قدم بعدي، يـکـي از قـطـبـهـا             
اينبار نه بعنوان يک قطب مدعي قدرت، بلکه بعنوان شر کمتر کـه فـعـال              

دو .   " مجبوريم با آن بسازيم تا با آمريکا مبارزه کنيم، وارد تحليـل شـود              
کنار گذاشته ميشود تا بعد حزب اهللا واسـالم سـيـاسـي              "   قطب تروريستي 

در مقابل امپرياليسم آمـريـکـا و        "   نقطه اميد مردم" و "   مقاومت" بعنوان  
 .ميليتاريسم وحشي اش تطهير شود

 دهـد کـه       يت سرسخت اجازه نمـ    ياما همانطور که گفتم خود واقع           
خواهـيـم ديـد      .    تروريستي در تبين جنگ لبنان وارد نشود       تقابل دو قطب  

که تقابل دو قطب به ناگزير و به زباني ويژه و ناسيوناليستي در تبيـيـن و                  
تحليل وارد ميشود اما در نتيجه گيـري هـاي عـمـلـي فـقـط يـک قـطـب                           

ايـن  " حکمت آن اسـتـدالل آخـونـدي            ! !   ميماند و قطب ديگر خارج ميشود     
در "   جنگ ادامه تقابل قطبهاي تروريسم پس از يازده سپـتـامـبـر نـيـسـت                 

بيرون انداختن يک قطب بورژوايي از تحليل مشخص جـنـگ      :   همين است 
 ! لبنان

 
 بعد از جنگ عراق چه شد؟

 :دي افزايه بالفاصله ميانيب       
کـا  يـ ل به لبنان بر متن اوضاع بعد از جـنـگ آمـر          ي اسرائ يتعرض کنون « 
ي آمـريـکـا صـورت         " نظم نوين"  عراق و در ادامه اهداف و استراتژي    هيعل

اين جنگ جزئي از جنگ طلبي امپرياليستـي اي اسـت کـه              .   گرفته است 
يک قطب سرمايه داري براي تعيين تکليف قدرت، در پي تـغـيـيـر تـعـادل                 

اين جنگ جزئي از اسـتـراتـژي    . ناشي از سقوط شوروي، براه انداخته است 
براي تثبيت قدرقدرتي آمريکا در سطح جهان و قـلـدرمـنـشـي              "   نظم نوين " 

اين جنگ بخشي از نـقـشـه جـنـگـي               .   فاشيستي اسرائيل در منطقه است    
کشمکـش هسـتـه      " مشترک آمريکا و اسرائيل براي حمله به ايران به بهانه           

مرگباري است که توسط آمـريـکـا بـر              است و بخشي از بازي شطرنج     "   اي
اين جنگي است که بـه جـاي تـهـران و اراک و                    .   منطقه تحميل شده است   

بوشهر و غيره، جنگ از بيروت، شعبا، بنت جبيل و بصره و تـبـريـز آغـاز          
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 ».شده است
 ي در جـا     ي از روندها مورد اشاره اند ولـ ين پاراگراف دو سر  يدر ا       

تـقـابـل دو قـطـب          " طوري کنار هم چيده شده اند که       .    قرار نگرفته اند   خود
و يا صحيح تر نقش اسـالم سـيـاسـي بـعـنـوان يـک قـطـب در                          "   تروريستي

اين دو سـري از رونـدهـا            .   مقابل غرب از واقعيت و از تحليل حذف شود        
اول،  روندهاي پايدارتري که بعد از سقوط شوروي و بـا             :     عبارت است از  

آغاز شدند و دوم، روندهايي که خـود در      " عروج خونين نظم نوين جهاني" 
واقع محصول همان اوضاع بعد از سقوط شوروي بوده ولي به سـهـم خـود           

 . بر اين اوضاع تاثير گذاشته اند
) يعني جنگ لـبـنـان   ( اين جنگ  "   :دين جمله دقت کني مثال به ا ي     برا

جزئي از جنگ طلبي امپرياليستي اي است که يک قطـب سـرمـايـه داري            
براي تعيين تکليف قدرت، در پي تغيير تعادل ناشي از سـقـوط شـوروي،                

اين حکم نه فقط به يک معني در مورد جنگ لـبـنـان               . "   براه انداخته است  
صحيح است، بلکه تقريبا در مورد همه جنـگ هـاي سـالـهـاي اخـيـر در                       

براي مثال جنگ اول و دوم عليه عراق، حـملـه           .   سطح معيني صادق است   
به يوگسالوي، حتي جنگ عليه افغانستان همه و همه جنگ هايي بودنـد             

يک قطب سرمايه داري براي تعييـن تـکـلـيـف قـدرت، در پـي                     " که اساسا   
امـا هـريـک از        . "   تغيير تعادل ناشي از سقوط شوروي، براه انداختـه اسـت         

اين جنگ ها ويژگي هايي داشتند و برخورد کمونيستي هم به آنـهـا فـرق                  
براي مثال جنگ افغانستان را نمي تـوان بـدون عـروج اسـالم           .  هايي دارد 

در جـنـگ افـغـانسـتـان بـا هـمـه                .   سياسي و تقابل آن با غرب توضيح داد 
خاصيت امپرياليستي و نطم نويني و تـروريسـتـي اش و لـزوم مـحـکـوم                       

عليه مردم، نمي شد حـملـه بـه طـالـبـان               "   تروريسم هوايي " کردن کشتار و    
. جنگ عـلـيـه عـراق مـتـفـاوت بـود               .   ولو از سوي آمريکا را محکوم کرد      

گرچه اين هم جنگي نظم نويني بود اما کمونيـسـت هـا ضـمـن مـحـکـوم                        
کردن آمريکا، محکوم کردن جنگ و تحريم و نابود کردن زنـدگـي مـدنـي                 
در عراق، در کنار مردم عراق و مبارزه شان بر عليه جنگ و براي رهايـي                

پس اين که  جنگ لبنان هم جنگي بـود در    .     از شر صدام قرار ميگرفتند    
چهارچوب نظم نوين جهاني و بـراي نشـان دادن بـرتـري قـدرت نـظـامـي                          

سوال اين اسـت کـه       .  آمريکا به رقبا، هنوز همه چيز را توضيح نمي دهد 
 مشخصه جنگ لبنان چه بود؟ 

 االمـکـان    يکوشد تا حت  ي م يپردازد اما با رند   ين م يه البته به ا   ياني      ب
 جايي نرود که مجبور باشد صريح و آشکـار بـه دو قـطـب تـروريسـتـي                        به

مـتـن اوضـاع بـعـد جـنـگ              " براي مثال ميگويد اين جنگ بر     .   اشاره کند 
ولي کالمي در باره اوضاع بـعـد     .   صورت گرفته است "   آمريکا عليه عراق  

چون اگر بـگـويـد خـود بـخـود آن               .   از جنگ آمريکا عليه عراق نمي گويد      
 . هم وارد ميشود) يعني اسالم سياسي(قطب ديگر تروريسم 

توانـد بـفـهـمـد        ين چند سال را دنبال کرده باشد مي که اخبار ا   ي      هرکس
 مولفه هاي اصلي اوضاع بعد از جنگ عراق بر متن کشتارهـايـي کـه                 که

هرروز دارد در عراق صورت ميگيرد، عبارت اسـت از نـوعـي شـکـسـت                    
سياسي براي آمريکا و متحدينش، دست باال گرفتن جريـانـات قـومـي و                 

مثال بـعـد     .   مذهبي در عراق، تقويت اسالم سياسي در عراق و در منطقه          
از جنگ آمريکا عليه عراق،  در فلسطين حماس به قدرت رسيـده اسـت،                
در ايران احمدي نژاد سر کار آمده است، اسالم سياسي بارها نـه فـقـط از             

بلکه حتي بـعـنـوان يـک نـيـروي سـيـاسـي                   )   نظير لندن ( طريق ترورهايش   
در خود اروپـا عـرض انـدام کـرده           ) نظير اعتراض به کارتون هاي محمد( 

به عبارت ديگر بعد از جنگ آمريکا عليه عراق، عالوه بر اينـکـه         .     است
تـا حـدي     )   نظير اروپا و روسـيـه و چـيـن           ( آمريکا در مقابل رقباي اصلي      

يـا بـقـول      ( تضعيف شده است، اما مهمتـريـن تـحـول حـاد شـدن تـقـابـل                        
کسـي  .   اسالم سياسي و غرب بوده اسـت      " )     جنگ قدرت " منصور حکمت   

که اينرا نبيند و بصراحت وارد تحليل از جنگ امروز در لبنان نـکـنـد از                  
و اگـر تـحـوالت بـعـد از              .   تحوالت بعد از جنگ عراق چيزي نگفته اسـت        

جنگ آمريکا عليه عراق عمدتا اين هاسـت کـه بـرشـمـرديـم، سـوال ايـن                       
است که تاثيرش بر جنگ لبنان چه بود؟ بيانيه در اين مورد ساکت اسـت               
و آن عبارت بعد از تحوالت جنگ آمريکا عليه عراق صرفا يـک تـعـارف                 

براي اين آمده است تا تقابل بين دو قطب هاي تروريستـي          .     تئوريک است 
تا همه چـيـز را سـاده و روشـن                .   پزي است براي اينکه هيچ نگويد     .   نيايد
 .بچيند" يک قطب امپرياليستي"حول 

 
 ا؟يه جغرافيسم علياليامپر

 
ژه و   يـ  خـود و     يه فـاکـتـور هـا        يـ انـ يـ  که بـ   يين است آنجا  ي جالب ا  ي      ول

 لبنان را برميشمرد، يکراست سراغ ايران و  قـدر قـدرتـي                  کنکرت جنگ 
گويا اصال جـنـگ لـبـنـان جـنـگـي               !   آمريکا و اسرائيل در منطقه مي آيد      

سـوال  ! )   دقت کـنـيـد ايـران و نـه جـمـهـوري اسـالمـي                      !   ( عليه ايران است  
اينست که چرا مساله هسته اي ايران بهانه ميشود؟ چرا اين جنگي اسـت              
که بقول بيانيه بجاي اينکه از تهران شـروع شـود از بـيـروت شـروع شـده                         

چـون  :   است؟ تنها پاسخي که در آن پاراگراف ميتوانيد بيابيـد ايـن اسـت               
چـون اسـرائـيـل       .   آمريکا ميخواهد قدر قدرتي اش را به جهان اعالم کـنـد           

باشد اينها را   .   ميخواهد قدرت فاشيستي اش را در منطقه گسترش دهد 
اما اين توضيح نـمـي دهـد چـرا            .     آنها همين قصد را هم دارند     .   پذيرفتيم

هدف اصلي اين جـنـگ اسـت؟ چـرا           )   ايران!  ببخشيد(جمهوري اسالمي  
کـه  ( مثال مصر انتـخـاب نشـده اسـت؟ چـرا تـرکـيـه و يـا پـاکسـتـان را                                 

بـراي راه    ! )     نظامي است و قـدرت اتـمـي هـم دارد               -حکومتش اسالمي   
انداختن اين معرکه خون و جنايت و جنگ  بر نگزيده اند؟ بازهم بـيـانـيـه                 

چـرا چـون بـه مـجـرد ايـنـکـه                 .   در اين مورد و در اين سطح سـاکـت اسـت            
بخواهد ذره اي به اين سوال واقعي پاسخ بدهـد مـجـبـور خـواهـد شـد تـا                         

 .اسالم سياسي و تقابل آن با غرب و آمريکا را وارد کند
 اما رندانـه بـر اطـالعـات  روزمـره                ن مورد ساکت است   يه در ا  ياني       ب

چـرا چـون ايـن روزهـا پـيـچ هـر راديـويـي را                        .   مخاطب  اتکاء مـيـکـنـد        
بچرخانيد و هر کانال تلويزيوني را بگيريد حال با هر تفسيـري مـيـگـويـد                  

از هر کسي در خيابان بپرسيد کم و بـيـش و               .   هدف اين جنگ ايران است    
به زبان خودش مي گويد که مردم بيچاره لبنان قرباني جنگي وسيع تـر و           
بزرگتر شده اند که يک سـويـش آمـريـکـا و اسـرائـيـل بـه نـمـايـنـدگـي از                                 
ميلتاريسم غرب  و سوي ديگرش جمهوري اسالمي و سوريه و حـزب اهللا               

حال ممکن است طـرف ايـن قـطـب را             .   به نمايندگي از اسالم سياسي اند    
بگيرد و يا آن قطب و يا عليه هردو باشد، ولي ايـن تـقـابـل ديـگـر فـرض                         

 بيانيه هم به .   مساله مهم چگونگي توضيح اين پديده است. دنياست
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همين تقابل اشاره ميکند ولي نه بعـنـوان تـقـابـل دو قـطـب تـروريسـتـي                         
يکطرف را بروشني بعنوان امپرياليسم و فاشـيـسـم و            .   بورژوايي زمان ما  

تـقـلـيـل داده       "   ايران و تـهـران و اراک        " غيره ياد ميکند اما قطب ديگر به        
يک قطب با محتواي سـيـاسـي و طـبـقـاتـي اش تـوضـيـح داده                       !   ميشود

ميشود، طرف ديگر صرفا ميشود يک جغرافيا و طبعا مردمي که در آن              
 !جغرافيا زندگي ميکنند

 را   يسـتـ  يه راه در رو ندارد که دو قـطـب تـرور              يانيگر ب يبعبارت د       
و  نـکـتـه        .   نکته اينجاست که چـگـونـه وارد مـيـکـنـد           .    تحليل نکند  وارد

ايـن تـقـابـل دو قـطـب             " اينجاست که  بيانيه با لطايف الحيل و در پـنـاه                
کنار يک قطب و عـلـيـه قـطـب ديـگـر ايسـتـاده اسـت و                         "   تروريسم نيست 

ميخواهد مخاطب خود را قانع کند که نه از يـک قـطـب ارتـجـاع عـلـيـه                          
قطب ديگر، بلکه دارد از ايران و اراک و تهران و مردمش در مقـابـل ايـن                   

وقـتـي تـه      .   جنگي که امپرياليسم از بيروت شروع کرده ،  دفاع مـيـکـنـد              
ذهنمانمان هنوز اين باشد که امپرياليسم آمـريـکـا دشـمـن اصـلـي بشـر                      
است و بورژواهاي ديگر نيينم و خصوصا آنهايي را بـراي حـفـظ مـنـافـع                     
خود در يک جنگ قدرت خونـيـن بـا آمـريـکـا قـرار دارنـد را بـه حسـاب                           

يک طرف امپرياليسـم جـهـانـخـوار اسـت  و               .  نياوريم به همينجا ميرسيم 
اين اگر پوپوليسـت آشـنـاي      .  طرف ديگر مردم و شهرها و کشورشان است 

 نيست، پس کيست؟" تضاد خلق و امپرياليسم"خودمان با تز آشناي 
 

  عمو ساميکارگاه عروسک
 

ت يـ  مـوقـعـ     ي هـا   ي ها و دشوار   يدگيچيم و پ  ي آنکه منصف باش   ي      برا
ي را نيز خوب درک کنيم بايد همينجـا تـاکـيـد کـنـيـم کـه در                         مدرس يآقا

اما در   .   همين بيانيه در مورد جمهوري اسالمي بروشني صحبت ميشود       
جاي ديگر و  نه بعنوان يک طرف جنـگ، نـه بـعـنـوان يـک طـرف جـنـگ                            
قدرت، بلکه بعنوان بورژوايي که در آن گوشه ميتواند از آب گل آلود ايـن            

در پرانتز هم بگـويـم   .   ( جنگ ماهي بگيرد و موقعيت خود را تثبيت کند 
که موضع کوروش مدرسي در مصاحبه اش در برخورد به رژيـم اسـالمـي                

اما نکتـه مـهـم       . )   به مراتب راست تر از موضع اين بيانيه به نظر ميرسد          
اين است که هم مصاحبه آقاي مدرسي و هم ايـن بـيـانـيـه، يـک مـبـنـاي                          

اسـالم سـيـاسـي و جـمـهـوري              .   تحليلي مشترک در قبال اين جنگ دارنـد        
چرا که فـرض    .   اسالمي را در تحليل و توضيح جنگ لبنان وارد نمي کند      

اش اينست که اين ادامه جنـگ قـطـب هـاي تـروريسـتـي نـيـسـت و يـک                             
آمريکا و اسرائيلي فعال مايشائي وجود دارند که دنيا را به خاک و خـون        

و  اينجاست که  يواش يواش سر و کله تز دومـي کـه         .   کشيده و ميکشند  
يـعـنـي    .   گفتم بين همه چپ هاي خرده بورژوا مشترک است پيدا مـيـشـود              

چـرا  .   تعجبي هـم نـدارد      .   اينکه جهان مطابق نقشه آمريکا تغيير ميکند      
آمـريـکـا تـاريـخ را          ( و تز دوم      )   آمريکا دشمن اصلي  ( که در واقع تز اول      

الزم و ملزوم همـديـگـر هسـتـنـد و يـکـي ديـگـري را تـعـريـف                           )   ميسازد
هر دو اينها هم بـر درک و اعـتـراض نـاسـيـونـالـيـسـتـي و غـيـر                             .   ميکند

کـه ايـن خـود        .   ( کارگري و غير لنيني در قبال  امپرياليسم استوار اسـت           
باري،   بالفاصله بعد از پاراگراف فوق بيانـيـه           . )   جداگانه جاي بحث دارد   

 :مي افزايد

ع يـ ک جـنـگ وسـ       يـ   يل، عـمـال چـاشـنـ         يـ ن جنگ، دولت اسرائيبا ا «       
.  کشيده است که ميتواند کل خاورميانه را به آتـش بـکـشـد              را يمنطقه ا 

منافعي که پشت اين جنگ، پشت اشغال عـراق و پشـت تـهـديـد حـملـه                        
نظامي به ايران قرار دارد، ايـنـسـت کـه آمـريـکـا و مـتـحـدش اسـرائـيـل                         
ميخواهند جهان و منطقه را، بدنبال تغيير تـعـادل پـس از بـلـوک شـرق،                      

در .   بـبـخـشـنـد     "   نظم و تـعـادل    "بسود موقعيت برتر خود يک کاسه کنند و  
اين راه دولـتـهـاي آمـريـکـا و اسـرائـيـل بـويـژه پـس از بـقـدرت رسـيـدن                                   
نئوکنسرواتيوها در آمريکا و فاشيسم شارون در اسرائيل، از هيچ قلـدري         
و لجام گسيختگي و توحشي ابا نداشته اند؛ بعکس، تثبيت بـرتـري خـود                

 ».را در گرو برخ کشيدن هرچه علني تر اين توحش ديده اند
 گفته ها و يا دقيقتر نگفته هـايـي کـه       بر يدين پاراگراف نکته جد   ي       ا

ايـنـجـا بـار ديـگـر و صـريـح تـر                    .   باالتر بررسي کرديم اضافه نـمـي کـنـد          
که جنگ لبنان چاشني آن مـيـتـوانـد          ( ميشنويم که حمله نظامي به ايران       

مثل  اشغال عراق براي اين است که آمريـکـا و اسـرائـيـل قـلـدري                      )   باشد
تنها چيزي که شايد جديد باشـد ايـن اسـت             .   خود بر جهان را تثبيت کنند     

که آمريکاي تحت قدرت نئوکنسرواتيوهـا و اسـرائـيـل تـحـت فـاشـيـسـم                    
امـا انـهـم نـکـتـه تـحـلـيـلـي                  .     شارون از هيچ قلدري و خشونتي ابا نـدارد        

جديدي در مورد جنگ لبنان نمي گويـد بـجـز ايـنـکـه تـاکـيـد بـيـشـتـري                            
ميکند اين جنگ نقشه آمريکا و اسرائيل براي به رخ کشيدن برتري خـود              

يعني همان تز دوم چپ خرده بورژوايي که اشـاره           .   به رقبا و به جهان است     
 .  کرديم

 ز آسـان ي بود چقدر همه چي و سر راست   ين سادگ يا به هم  يواقعا اگر دن        
همه چيز را تـوضـيـح داد و        "     کار کار انگليسه" ميشد طبق اصل .  ميشد

ايـن جـنـگ را آمـريـکـا و               .   ديگر ما مشکلي با آقاي مدرسي نـداشـتـيـم          
. انگليس و اسرائيل راه انداخته براي اهـداف خـويـش هـمـيـن و والسـالم                      

معلوم نيست چه چيز و چرا قدرت آمريکا و اسرائيل را به چالش کشـيـده                 
در مـقـابـل مـردم؟ در           .   چرا اينها بايد دائما جنـگ راه بـيـنـدازنـد             .   است

مقابل طبقه کارگر و ترس از انقالب کارگري؟ در مـقـابـل رقـبـا؟ واضـح                     
کوروش مدرسي و بيانيه حزبش هم الـبـتـه             . است که در مقابل همه اينها     

بطور مطلق با جهان خارجي و واقعياتش از جـملـه مـبـارزه طـبـقـاتـي و                         
همانطـور کـه ديـديـم         .   رقابت هاي قطب هاي بورژوايي بدرود نگفته است       

موضوع را در چهارچوبه عمومي رقابت هاي پس از جنگ سرد و نـقـشـه           
هاي نظم نويني آمريکا قرار ميدهد که در اين سطـح کـلـي صـحـيـح هـم                       

حتي بيانيه ميکوشد جنگ فعلي را در متن کـلـي رابـطـه طـبـقـه              .   هست
دستگاه حاکمـه آمـريـکـا بـراي تـحـمـيـل                : " کارگر و سرمايه دار قرار دهد 

تفوق بر رقباي امپرياليستش به چنين جنگهايـي نـيـاز دارد، کـل نـظـام                     
سرمايه داري امپرياليستي معاصر براي ابقاء يوغ بردگي بر گرده طـبـقـه              

ايـن هـم     . "   جهاني کارگر و بشريت نيازمند اعمال توحش و بربريـت اسـت            
آنچه که از آن طفره ميرود ارزيابي مشخص اين جـنـگ       اما  .   درست است 

چـيـزي کـه      .   است، چيزي که همان طبقه کارگر خيلي به آن احـتـيـاج دارد               
بدون آن بقيه حرفها عبارت پردازي صرف باقي مـيـمـانـد و ظـاهـر چـپـي                       

تـحـلـيـل     .   ميشود براي اينکه کنار حـزب اهللا ايسـتـادن را تـوجـيـه کـنـد                      
 .ميشود توضيح اش داد" دو قطب تروريسم"مشخصي که تنها با جدال 

 اگر کسي اين تقابل و جنگ قدرت دو قطب را بعد از يازده سپتامبر، در 
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جريان جنگ عليه عراق و بعد از آن دنبال کرده باشد بخوبي ميفهمد کـه     
بر خالف تصور اوليه آمريکا که قادر است بـا  .   جنگ لبنان دو طرف دارد    

يک قلدري وحشيانه در افغانستان و عراق توازن قواي جديدي را به اسـالم              
تحميل کند، اسـالم سـيـاسـي چـنـگ و               )   و همينطور ساير رقبا( سياسي  

توازن قواي جديدي بـوجـود آمـد         .   دندانهاي ضد غربي اش را بلند تر کرد       
نقشه غرب و مشخصا آمريـکـا بـراي حـفـظ اسـالم                    ! اما به زيان آمريکا   

سياسي و گسترش شاخه هاي پروغربـي آن مـطـابـق آن چـيـزي کـه اتـاق                          
. جنگ نئوکنسرواتيو ها و موساد و سيا طرح ريخته بودند پـيـش نـرفـت                

و .   ( طرح علم کردن اسالم ميانه رو در برابر اسالم افراطي شکست خـورد             
بـر عـکـس      . )   بايد هم شکست ميخورد که خود اين بـحـثـي ديـگـر اسـت                  

نتيجه اين شد که اسالم سياسي ضد غربي قوي تر و مدعي تر در جـنـگ           
تا آنـجـا کـه جـمـهـوري             .   سر بلند کرد     قدرتي که از يازده سپتامبر شروع     

اسالمي بعنوان تکيه گاه اصلي اسالم سياسي اکنون براي نجات خـود از       
تنها مايه اميـدش را ظـهـور           جنش انقالبي سرنگوني طلبي مردم ايران،    

بلـه  .   امام زمان يعني همين سرشاخ شدن با آمريکـا و غـرب مـي بـيـنـد                     
دولـتـي غـرب و           جنگ لبنان تازه پيش درآمد تقابل وسيع تـر تـروريسـم             

تروريسم اسالم سياسي، تقابل آمريکا و اسرائيل و انگليس از آن طرف و          
اما ايـن  .  جمهوري اسالمي و سوريه و حزب اهللا از طرف ديگر خواهد بود 

صرفا و تنها بخاطر اين نيست که آمريکا ميخواهد قـدر قـدرتـي اش را                   
به جهان نشان دهد و لذا پشک مي اندازد و لبـنـان و تـهـران را انـتـخـاب                  

اين طرف هم قدرتي بـورژوايـي، وحشـي و مـخـربـي هسـت کـه                        .   ميکند
ميکوشد خود را تـثـبـيـت کـنـد و               منافع جدي در جنگ و کشتار دارد و       

ميشود در اين مورد بـيـشـتـر         .   توازن قواي بهتري را به رقيب تحميل کند       
اينرا هم بگويم کـه بـه نـطـر             (    . صحبت کرد و وارد سطوح مشخصتر شد      

من اين ارزيابي منصور حکمت که در بخش چهارم مقـالـه او در هـمـيـن                   
شماره هم آمده است، که جنگ اسالم سياسـي و دول غـربـي يـک جـنـگ                        

. قدرت و جنگ براي نابودي طرفين نيست هنوز به قوت خود باقي اسـت              
اين بحث ديگري و مربوط به سير محتمل اوضاع است که جداگانه بـايـد                

اما همينقدر کافي است تا نشان بدهيم کسـي کـه جـدال               . )   به آن پرداخت  
 . دوقطب تروريسم را کنار گذاشته بود چطور دنيا را ساده کرده است

و    اين تئوري قدر قدرتي آمريکا در شکل دان به وقـايـع،                 راستش با 
ديـگـر نـيـازي          اينکه گويا همه چيز را از پيش مقدر و تعيين کرده است،           

هم به تحليل مشخص مبارزه طبقاتي و جدال هاي کنـکـرت قـطـب هـاي                   
ايـن تـئـوري هـمـه چـيـز را بشـيـوه خـاصـي تـوضـيـح                             .   بورژوايي نـيـسـت    

و همانطور که باالتر اشاره کردم دقيقا بـه کـار خـرده بـورژوازي                     . ميدهد
مرعوب و وحشت زده اي ميخورد که با خوش خيـالـي تـکـلـيـف خـود را                

پس بايد جلوي آمريکا ايستاد و هرکس هم بهـر دلـيـل کـنـار          :   روشن کند 
ميخواهد امروز حزب اهللا و يا فردا جمـهـوري   . من است فعال بگذار باشد 

 . اسالمي باشد
     مطابق اين تئوري بايد گفت اصال يـازده سـپـتـامـبـر و عـروج اسـالم                       
سياسي بعنوان يک مدعي قدرت هم کار آمريکا و انگـلـيـس و اسـرائـيـل             

. ) چنانکه بعضي از دائي جان ناپلئون هاي محترم اينرا ميگويـنـد          .   ( بود
يا اصال روي کار آمدن احمدي نژاد که يـک روز درمـيـان شـعـار نـابـودي                   
اسرائيل سر ميدهد و چکمه هاي امام زمان بپا ميکنـد بـايـد کـار فـالن                     

محفل نئوکنسرواتيو آمريکا باشد کـه مـيـخـواهـد بـهـانـه خـوبـي دسـت                        
آمريکا بدهد که به ايران حمله کـنـد و قـدرت قـدرتـي خـود را تـثـبـيـت                              

و يا به قدرت رسيدن حماس و رشد اسالم سياسي در فلسطـيـن هـم                    . کند
يا مقتدا صدر در عراق را هـم چـه بسـي عـوامـل                   .   البد کار انگليس بود   

جامـعـه      مطابق اين تئوري،   ! سيا در سپاه پاسداران ايران تغذيه ميکنند 
و سياست و مبارزه طبقاتي و جدال هاي بخش هاي مـخـتـلـف بـورژوازي                
شبيه به يک کارگاه عروسکي ميشود که سرنخ عـروسـکـهـا و هـمـه چـيـز                       

عين کاريکاتورهـا و فـکـاهـيـات روزنـامـه               .   دست عموم سام است و بس     
   .توفيق

 دعواي خانوادگي با حزب اهللا
  

اصـلـي چـپ              تا اينجا ما مختصرا به اين پرداختيم که چطـور دو تـز              
خرده بورژوايي دستمايه تحليلي و متدولوژيک کوروش مـدرسـي نـيـز در                 

راجع به تز سوم يعني برسميـت نشـنـاخـتـن               . برخورد به جنگ لبنان است    
اسالم سياسي بعنوان يک جريان بورژوا امپرياليستـي، فـکـر کـنـم ديـگـر                    

در جريان بحث و در توضيح ايـنـکـه چـطـور دوتـز            .   نيازي به اثبات نباشد   
يعني امپرياليسم آمريکا دشمن اصلي، آمريـکـا تـاريـخ را شـکـل                  ( فوق  

هپروتي است ما مجبور بوديم راجع به اسالم سـيـاسـي و نـقـش            )   ميدهد
اما با اينهـمـه      . اش و جدال قدرتش با آمريکا و متحدينش صحبت کنيم 

   .توضيحاتي هنوز بسيار ضروري است
باالتر ديديم که چگونه جدال دو قطب تروريسـم در تـحـلـيـل جـنـگ                          

. کـنـار گـذاشـتـه شـد             لبنان توسط کوروش مدرسي و بيانيه حزب ايشـان        
اين در حالي است که ايشان بخوبي از بحث هاي روشن منصـور حـکـمـت                

نه فقط يک واقعيت مسلم و انکار ناپذير پيش چشم ما، بلـکـه         .   آگاه است 
مباني تئوريکي که اين واقعيت را بدرست و بدقت تـوضـيـح مـيـدهـد را                     
يکجا کنار ميگذارد تا سرانجام به اين برسد که حزب اهللا يـک مـقـاومـت            

اين يک اتفاق و يا يک اشـتـبـاه             . در برابر امپرياليسم و سرپناه مردم است      
اين اشـتـبـاه در تـحـلـيـل و نـداشـتـن مـتـد مـارکسـيـسـتـي                                .   لپي نيست 

اسالم سـيـاسـي و خـمـيـنـي هـم                   . ريشه هاي بسيار عميقي دارد       . نيست
از يـک       ايـنـهـا هـمـه       .   خانواده و قوم خويش اين چپ خرده بورژوايي اسـت         

حزب اهللا بـا هـمـه          .   منشاء طبقاتي اند و تاريخا در يک جبهه قرار دارند         
 ! جنايات و کثافاتش بازهم خودي است

     ممکن است اين ارزيابي مغرضانه و تند محسوب شود، اما خوب                 
که فکرش ر ا بکنيد مي بينيد که حزب اهللا و خميني و جمهوري                                

از موضع  .  اسالمي و چپ خرده بورژوا همگي در يک چيز مشترک اند                  
اعتراض ")  امپرياليستي("بورژواي ناراضي به مناسبات موجود                    

امروز خود ديگر به    )  مستقل از منشاء اش   (گرچه اسالم سياسي       .دارند
يک قطب رقيب در جنگ قدرت در دنياي نامتعادل سرمايه داري بدل                     
شده است، گرچه امروز در مقابل ميلتاريسم و تروريسم دولتي بورژوازي             

گرچه بصورت   (سيستم وحشيانه اي           به سهم خود دولتهايي دارد و            
از ترور و کشتار و بمب و موشک برپا                              )جنبشي و نا متمرکز         

مهم نيست که پرچم    .  است، اما هنوز در مقابل دشمن اصلي است           کرده
اين جريان حجاب و بردگي زنان است، مهم نيست که اين جريان با هرچه                

 که نشاني از تمدن و آزادي و انسانيت دارد سر جنگ دارد، مهم نيست  
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که اين جريان بشدت ضد کمونيست و ضد کارگر است ، مهم نـيـسـت کـه           
هرجا که در قدرت است امپرياليستي ترين وحشيانه ترين استثمار را بـر            

مهم اين است که اين جـريـان بـهـر حـال دارد               گرده طبقه کارگر ميکشد، 
از نـظـر ايـن        .   امپرياليسم آمريکا مي جنـگـد        عليه دشمن مشترک عليه   

اسالم سياسي يک جريان بورژوا امپرياليستـي نـيـسـت،         چپ خرده بورژو، 
اختالفش با او درون خـانـوادگـي         لذا  .   مقاومت در برابر امپرياليسم است    

اين منطق عمومي چپ خرده بورژوا در بـرخـورد بـه حـزب اهللا و                        . است
 .جمهوري اسالمي است

    کوروش مدرسي هم با هـمـه نـفـرتـي کـه از حـزب اهللا و شـيـخ دارد،                              
يـکـبـار    .   سرانجام در مقابل همين منطق طبقاتـي سـر فـرود آورده اسـت                 

ديگر معلوم شد که انسانها ابتدا تصميم خود را بـر مـبـنـاي احسـاس و                      
وجود اجتماعي خود ميگيرند و بعد دنبال تئوري اي که موضـع آنـهـا را                  

کوروش مـدرسـي نـمـي خـواهـد جـدال دو قـطـب                     .   توضيح دهد ميگردند  
تروريسم يا جدال اسالم سياسي و دول بورژوايي غرب را ببيند در نتـيـجـه              

را در طـاقـچـه        "   جنگ تـروريسـتـهـا      " تمام بحث منصور حکمت در مورد       
از نظر او اين تئوري و توضيح فقط مـربـوط بـه وقـايـع يـازده                      .   ميگذارد

او متوجه نيست که منشاء تئوريک دو قـطـب تـروريسـتـي              .   سپتامبر بود 
منصور حکمت به يازده سپتامبر بر نمي گردد، بلکه بـه       مطروحه توسط 

دو جـنـاح در ضـد انـقـالب              " نقطه شروع کار منصور حکمت و بـه بـحـث         
وقـتـي امـثـال کـوروش مـدرسـي در                .   بر مـيـگـردد     "   بورژوا امپرياليستي 

سازمان هاي پوپوليستي و چپ خرده بورژوا مشغول چرتکه انـداخـتـن در               
مورد اين بودند که جناح بني صـدر چـيـسـت و جـنـاح حـزب جـمـهـوري                            
اسالمي چه منشاء طبقاتي دارد، ماهيت خمينـي کـدام اسـت و غـيـره،                    
منصور حکمت با اين تئوري به ميدان آمد که هردو اينهـا دو جـنـاح در                    

مـدتـهـا پـيـش از آنـکـه اسـالم                 . ضد انقالب بورژوا امپرياليستي هستند 
سياسي بعنوان يک قطب تروريستي و بورژوا امپرياليستي مدعي قـدرت           
در سطح جهاني در يازده سپتامبر قد علم کند، منصور حکمت تکـلـيـف               

ضـد  "  بـعـنـوان        ٥٧خود را با امثال خميني و حزب اهللا در جريان انقالب             
خميني و حزب اهللا اش را       .   روشن کرده بود  "   انقالب بورژوا امپرياليستي  

بعنوان جرياني که بهتر از هر کسي منفعت بورژوازي و امـپـريـالـيـسـم را                   
در مقابل کارگر و انقالبش نمايندگي ميـکـنـد بـه جـهـان مـعـرفـي کـرده                       

تمام آنچه که بعد از سقوط شوروي و عروج نظم نوين جهاني اتـفـاق                  . بود
و منصور حکمت بهتر از هرکسي جهان وحشـي و خـونـبـار نـظـم                     ( افتاد  

مانع از آن نشد کـه نـقـش جـريـان            )   نوين را پيش بيني کرد و توضيح داد       
اکنون در سايه شرايط پـس از جـنـگ سـرد بـه يـک جـريـان                             که   خميني

همچنان کـه در چـهـارچـوب              برعکس،.   جهاني تبديل شده است را نبيند     
ايران پرچم انسانيـت و کـارگـر را در مـقـابـل هـمـه قـطـب هـاي بـورژوا                                 

ايـن     " دنيا پس از يازده سپتامبـر     " امپرياليستي بر افراشت، با بحث هاي       
قطب سوم، نيروي سوم و يا جـبـهـه          .   پرچم را در سطح جهاني نيز بلند کرد       

بورژواها بايد بـه مـيـدان بـيـايـد                سومي که عليه هر دو قطب تروريستي      
او دو   .   فراخوان قوري و مشخص منصور حکمت به بشريـت امـروز اسـت        

. قطب تروريستي را مطرح کرد نه براي اينکه واقـعـيـت را تـفـسـيـر کـنـد                       
ديگران دارند اين کار را ميکنند، حتي بدون ايـنـکـه اسـم دو قـطـب را                       ( 

. او دو قطب را مطرح کرد تا ضرورت قطب سوم را مطرح کـنـد              ! )   بياورند
قطبي که عليه هردو سوي اين جنگ قدرت است و از بشريـت و تـمـدن و                  

اين مهمـتـريـن نـکـتـه در بـحـث مـنـصـور                       . آزادي و برابري دفاع ميکند  
کوروش مدرسي بـحـث قـطـب         .   حکمت در مورد دو قطب تروريستي است      

هاي تروريستي را کنار ميگذارد تا بـويـژه هـمـيـن قـطـب سـوم را کـنـار                           
عليه امپرياليسم آمريکا در کنار مقاومت حـزب  " بگذارد و به جاي آن تز  

اين را وقتي که برخورد و انـتـقـاد او بـه چـپ را مـورد                 . را قرار دهد"  اهللا
اما ايـنـجـا خـواسـتـيـم           .   بررسي قرار دهيم به طور روشن تري خواهيم ديد        

 ٢٧نشان دهيم تا آنجا که به ارزيابي از جنگ لبنان برميگردد، کـوروش          
او .   سال به عقب برگشته و به اصل پوپوليستي خـود رجـعـت کـرده اسـت                 

 . نخواهد داشت٥٧متاسفانه سرنوشتي بهتر از پوپوليست هاي 
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 آذر ماجدي

تهاجم وحشيانه دولت اسرائيل و آمريکا عليه لبنـان قـربـانـيـان بسـيـاري                   
بيش از هزار کشته، تعداد بسياري مجروح، يـک مـيـلـيـون آواره،                  .   داشت

ويراني کامل جنوب لبنان و خرابي هاي بسـيـار در بـيـروت يـک تـراژدي                  
هر انسان آزاديخواه و بشردوست بايد با تمام قوا ايـن           .   بزرگ انساني است  

تهاجم آشکار دولت اسرائيل را که بـا هـمـکـاري کـامـل آمـريـکـا انـجـام                          
 . قاطعانه محکوم کند  گرفت

      اما قربانيان اين جنگ فقط انسان هاي بـخـاک افـتـاده، کـودکـان بـه                     
خاک و خون کشيده شده و انسان هايي که ظرف چند روز تمام هستي شـان         
با خاک يکسان شد و زندگيشان براي هميشه با درد و رنج جـبـران نـاپـذيـر            

تـراژدي ديـگـر      .   اين جنگ قربانيان سياسي نيز داشـت      .   آکنده شد، نبودند  

اين جنگ که از نظر سياسي و در موازنه قـدرت در خـاورمـيـانـه نـتـايـج                         
بسيار مخربي براي انسانيت و آزادي و عـدالـت در پـي خـواهـد داشـت،                        

در .   محبوب شدن حزب اهللا، اين جـريـان ارتـجـاعـي و تـروريسـتـي اسـت                      
غيبت قطب بشريت انسان دوست، در غيبت جريان کـمـونـيـسـتـي و چـپ                    
آزاديخواه در اين جنگ ارتجاعي، جريان اسالمي به سرکردگي جـمـهـوري             

. نه تنها لبنان، بلکه جـامـعـه عـرب بـدل شـد              “   قهرمان ملي ” اسالمي به   
مـردم  “   مدافعين” جريان اسالمي، متشکل از حزب اهللا و حماس به مقام           

و بسـيـاري     .   فلسطين در نبرد نابرابر و ناعادالنه با اسرائيل ارتقا يافتـنـد           
 . تعلق دارند در دام اين شرايط افتادند“ چپ”از نيروهايي که به جريان 

       بسياري از جريانات چپ سنتي ضد امپرياليسـت هـمـيـشـه بـه ايـن                    
يکي از جدال هاي حزب ما در اين چـنـد            .   جناح عقب مانده تعلق داشتند    

متاسفانـه  .   ، با اين جريانات بوده است٢٠٠١ سپتامبر   ١١سال اخير، از    
بـنـظـرمـيـرسـد کـه          .   جريان کورش مدرسي هم به اين صف پيـوسـتـه اسـت             

وقتي چرخش به راسـت در جـريـانـي آغـاز شـود، تـوقـف ايـن سـيـر کـار                                
يکي دو نقل قول از کورش مـدرسـي، لـيـدر ايـن جـريـان                .   ناممکني است 

 :کافيست که پيوستن آنها را به جريان چپ ضد امپرياليست نشان دهد

  جريان کورش مدرسي،
 قرباني ديگر جنگ خانمان برنداز عليه لبنان



دست مردم را تـوى دسـت هـم             .   عمال براى مردم كار ميكنند    " حزب اهللا   
سـرپـنـاه عـاطـفـي و فـيـزيـكـي درسـت                    .   متحد مـيـكـنـنـد      .   قرار ميدهند 

 “ ....بفكر مردم هستند. عقب نشيني را سازمان ميدهند. ميكنند
. تاكيد ميكنم مردم فلسطين و لبنان حـق دارنـد از خـود دفـاع كـنـنـد                       ” 

كمونيستها و آزاديخواهان و طبقه كارگر آنجا غايبند و از دور بـراي آن                  
 “ ".دست تكان ميدهند"مردم 

     آيا اين صحبت ها به اندازه کافي گويا و آشـکـار نـيـسـت؟ بـه بـهـانـه                       
غيبت طبقه کارگر ولي نکته جـالـبـي          ( غيبت کمونيست ها در اين جدال       

مـهـم نـيـسـت کـه چـقـدر               .   به دفاع از حزب اهللا در غلطـيـده اسـت           ! )   است
آنچه مـهـم    .   و امثالهم در رابطه با حزب اهللا استفاده شود        "   کثيف" صفات  

در اين موضع کورش مـدرسـي   .  و تعيين کننده است موضع سياسي است 
اشکال کورش مدرسي اينست کـه يـک       .   آشکارا از حزب اهللا دفاع ميکند     

خيالي در ذهن خود ايجاد کرده است و اين جنبـش را             “   جنبش مقاومت ” 
با هر ترکيبي و تحت رهبري هر بي سر و پايي مترقي، محق و عـادالنـه                   

وجـود  “   جـنـبـش مـقـاومـتـي         ” اما مسله اينجاست که اوال چنيـن         . ميداند
ثـانـيـا،    .   جنگي ميان دو جريان ارتجاعي در جـريـان اسـت           .   خارجي ندارد 

جـريـان کـمـونـيـسـم          .   مقوله اي کامال پوپوليستي است"   جنبش مقاومت" 
کارگري هيچگاه با چنين مقوالتي به تحـلـيـل جـنـبـش هـاي اعـتـراضـي                       

روشن است که مردم لبنان محق اند و مـجـازنـد از               .   مردم نپرداخته است  
خود در مقابل يورش ارتجاعي و جنايتکارانه اسرائيل و آمـريـکـا دفـاع              
کنند، ولي اکنون اين حزب اهللا ارتجاعي است که رهبـري ايـن جـنـگ را                    

از ايشان بايد پـرسـيـد      .   مردم لبنان خود قرباني حزب اهللا اند      .   بدست دارد 
بـه رهـبـري      “   جنبش مقاومت مـردمـي    ”آيا در جنگ ايران و عراق ايشان  
 جمهوري اسالمي را ميپذيرفت؟

      اين يا خام خيالي و ساده نگري محض است، يا متـاسـفـانـه هـمـسـو                    
شدن با جريان اسالمي که حزب اهللا را به مقام رهبر مـقـاومـت مـردم در                    

 . آمريکا ارتقا ميدهد -مقابل ارتجاع تروريستي دولتي اسرائيل 
 

جريان کمونـيـسـم    .  مقوله اي کامال پوپوليستي است" جنبش مقاومت   " 
کارگري هيچگاه با چنين مقوالتي به تحـلـيـل جـنـبـش هـاي اعـتـراضـي                       

روشن است که مردم لبنان محق اند و مـجـازنـد از               .   مردم نپرداخته است  
خود در مقابل يورش ارتجاعي و جنايتکارانه اسرائيل و آمـريـکـا دفـاع              
کنند، ولي اکنون اين حزب اهللا ارتجاعي است که رهبـري ايـن جـنـگ را                    

از ايشان بايد پـرسـيـد      .   مردم لبنان خود قرباني حزب اهللا اند      .   بدست دارد 
بـه رهـبـري      “   جنبش مقاومت مـردمـي    ”آيا در جنگ ايران و عراق ايشان  
 جمهوري اسالمي را ميپذيرفت؟

      اين يا خام خيالي و ساده نگري محض است، يا متـاسـفـانـه هـمـسـو                    
شدن با جريان اسالمي که حزب اهللا را به مقام رهبر مـقـاومـت مـردم در                    

      . آمـريـکـا ارتـقـا مـيـدهـد              -مقابل ارتجاع تروريستي دولـتـي اسـرائـيـل             

کـه در جـنـگ           کورش مدرسي در نقد موضع اصولي کمونيسم کـارگـري          
-آمريکا با تروريسم اسالمي حـزب اهللا           -ميان تروريسم دولتي اسرائيل   

جمهوري اسالمي هر دوي اين قـطـب را ارتـجـاعـي و در مـقـابـل مـردم                           
 :ميداند، چنين مينويسد

اين يك موضع ظاهرا تند است ولى در واقع مـوضـعـى در خـدمـت                          " 
معلوم نيست چرا خدمت بـه حـزب        .   ( اسرائيل و خدمت به حزب اهللا است      

بزرگترين خدمت بـه    "   جنگ دو ارتجاع"موضع امروز مبنى بر .) م.آ!  اهللا
. موضع انگليس اسـت   .  اين موضع، موضع امريكا است. حزب اهللا است 

به اين خاطر كه انگليس به دنيا خاطر نشان ميكند كه جـنـگ دو طـرف                  
امـروز اسـرائـيـل       . . . .   ميگويد كه حزب اهللا بايد از مرز كـنـار بـرود            .   دارد

و در عوض حماس دارد به مردم فلسطين مهد كـودك             جنگ و خونريزى،  
 ."ميدهد

انـکـار   “   شـجـاعـت تـئـوريـک        ”       و باالخره کورش مدرسي بدنـبـال ايـن            
 ١١موضع اصولي کمونيـسـم کـارگـري کـه جـريـان مـا بـدنـبـال جـريـان                              

 اتخاذ کـرده و بشـريـت مـتـمـدن و آزاديـخـواه را بـراي                          ٢٠٠١سپتامبر  
پيوستن به آن مخاطب قرار داده است، القيدي کامل به مواضع اصـولـي               

: بـا ايـن جـملـه فـرمـوـلـه مـيـکـنـد                    )   از خصوصيات هميشگي ايشان  ( را  
اينجا ديگر چرتکه انداختن ايدئولوژيك راه و روش فرقـه هـاى مـذهـبـى                  " 

 “ .ميتواند باشد و بس
بـه تـظـاهـرات       .         جريانات چپ ضد امپرياليست، متاسفانه متعـددنـد       

کسـانـي کـه در شـوق ضـد              .   ضد جنـگ بـرويـد، مـالقـتـشـان مـيـکـنـيـد                   
امـا  .   امپرياليستي چشم بر تمامي جنايات جريانات اسالمي مـيـبـنـدنـد             

چرا جريان کورش مدرسي بايد بطور ويژه مورد نقد قـرار گـيـرد؟ از نـظـر                     
هـر  .   را لـقـب مـيـکـشـد          “   حکمتيست” من به اين خاطر که اين جريان نام         

کس که شناخت ناچيزي از حکمتيسم، منصور حکمت و سـيـاسـت هـا و                   
تحليل هاي او داشته باشد، موضع دفاع از حزب اهللا را بـا حـکـمـتـيـسـم                      

و “    سـپـتـامـبـر       ١١دنيا پس از     ” ارجاع دوباره به    .   کامال بيگانه مي يابد   
مطالعه تحليل و موضع عميق، کمونيستي و انساني مـنـصـور حـکـمـت                  
تمامي جهت گيري ارتجاعي و آنتي حکمتيست کورش مدرسي را برمـال            

 . ميکند
     در اينجا الزم است به آن کساني در صفوف ايـن جـريـان کـه خـود را                        

چـه مـيـزان      :   کمونيست و طرفدار منصور حکمت ميـدانـنـد، هشـدار داد             
راست روي را تحمل خـواهـيـد کـرد؟ نـبـايـد بـه ايـن خـاطـر کـه زمـانـي                                  

اجـازه نـدهـيـد کـه نـامـتـان               !   تصميمي گرفته ايد تا ابد بسوزيد و بسازيد       
صـف خـود را       .   مهر تاييدي بر اين مواضع راست و آنتي حکمتيست بزند    

اين مواضع راست و عليه کمونيسم کارگري و منصور حکمـت  !  جدا کنيد 
دست از سـر    ” بعالوه بايد يکبار ديگر از کورش مدرسي خواست تا          .   است

 “!منصور حکمت بردارد
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در جريان جنايات هولناک اسرائيل بر عليه مردم لبنان و کشـتـار هـزاران                
و بي خانمان شدن صدها هزار نفر از مـردم ،کـورش مـدرسـي                    نفر و آواره  

در مصاحبه اي بـا تـلـويـزيـون پـرتـو کـه مـتـن آن                            رهبرحزب منشعبين 
مصاحبه در سايت اين حزب درج شده ،عليرغم اينکه حزب اله را کثـيـف               

اين جريان را نماينده مردم لبنان خوانده و دليـل        و ارتجاعي مينامد اما   
مياورد که اين تقصير آزاديخواهان و کمونيستهاست کـه نـتـوانسـتـه انـد                  

مـردم غـيـر         سر پناهي براي مردم بسازند و در غياب جريانات مـتـرقـي،           
و حتي زنان سکوالر براي دفاع از زندگي و شرافت خود بـه ايـن            مسلمان

کورش مدرسي در مصاحبه اش حزب الـه را نـيـروئـي               .   نيرو پناه ميبرند    
ميداند که در مقابل لجام گسيختگي اسرائيل و آمريکا ايستاده و بـراي          
مردم سرپناهي ايجاد کرده و اضافه ميکند که حماس نيز در فلسطين بـه             

البتـه يـادش نـمـيـرود کـه بـه آزاديـخـواهـان و                       .   همين کار مشغول است     
با نفرت از جريانات چپ که بـي خـط ، بـي افـق و                         و   کمونيستها بتازد 

نااميد هستند و غير از شعارهاي تـو خـالـي کـار ديـگـري از دسـتـشـان                          
کورش مدرسي مـيـگـويـد کـه ايـن جـنـگ دو                    .   ساخته نيست ، نام ببرد      

هسـتـنـد کـه در نـظـر                طرف ندارد و اين تنها جريانات هپروتي و ذهـنـي          
دارند اسـالم سـيـاسـي را نـيـز بـعـنـوان طـرف ديـگـر جـنـگ بـه مـيـدان                                     

ميگويد تظاهرت و محکوم کردن و به خيابان آمدن کار عبـثـي                . بياورند
بـه ايـن تـرتـيـب          .   معتقد است که نيروي سومي هم در کار نيست   .   است  

آلترناتيو ارائه شده از طرف ايشان و بزعم خودش کمـونـيـسـتـي        شرط اول 
حزب اله را بعنوان نماينده مـبـارزات و مـقـاومـت در                    را اين ميداند که   

دولت موقت با جنـاحـهـائـي        در افزوده کورش به تشکيل( لبنان پذيرفت  
و دوم اينکه در هيچ جا نبايد در تظـاهـراتـهـا ظـاهـر شـد و بـه                 ) از رژيم  

اسم مستعار اسالم سياسي و جـمـهـوري    (   خيابان آمد و بر عليه حزب اله      
. با اين وصف پراکتيک اينها مشـخـص مـيـشـود            .   شعار داد   )   اسالمي  

بالفرض اگر تظاهراتي بر عليه جـنـگ در کشـورهـاي مـخـتـلـف صـورت                       
و خــامــنــه اي بــاال بــرود ،کــورش و                و عــکــس حســن نصــرالــه         بــگــيــرد

 همراهانش ترجيح ميدهند که اوال در تظاهرات شرکت نکنند چون طبق 
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 در تند پيچي ديگر  منشعبين
 

 حزب اله گيت کورش مدرسي 

 منصور فرزاد 

سخن من با تماي کساني در صفوف مـنـشـعـبـيـن از حـزب کـمـونـيـسـت                          
کارگري است که خود را کمونيست و آزاديخواه و مدافع منصور حـکـمـت              

دوستان زمان تعيين تکليـف بـا تـزهـاي تـوده ايسـتـي کـورش                      .   ميدانند
 !باور کنيد فردا دير است! مدرسي فرا رسيده است

آيـا حـمـالت مـحـفـل           :   دوستان عزيز من صادقانه از شما ميپرسـم                       
آقاي کورش مدرسي و جريان منحط حزب طوفان بـه حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري مبني بر اتخاذ موضع پرو اسرائـيـلـي و هـمـزمـان جـانـبـداري و                   

و تالش براي حقنـه ايـن        "   حزب اهللا لبنان  " تعريف و تمجيد مشترکشان از      
مـتـحـد    " و نـيـروي       "   مـردمـي  " جريانات مرتجع اسالمي بمثابه جرياناتي       

، امـري تصـادفـي        " بخشي از جنبـش مـقـاومـت مـردم         " و يا "   کننده مردم 
است؟ آيا بمنظـور جـانـبـداري از حـزب اهللا نـمـي بـايسـت هـمـزمـان بـه                                

 شما پاسخ دهيد؟ ! کمونيسم و آزاديخواهي حمله کرد؟
آيا اعالم اين سياست توسط محفل آقاي کورش مدرسي کـه قصـد                         

تحقق فوري پروژه سوسياليسم را ندارند، امري تصادفي است؟ آيا اعـالم             
آيـا اعـالم ايـنـکـه          !   تصادفي بـود "   سوسياليسم مردم را رم ميدهد    " اينکه  

شرکت کـنـد، تصـادفـي بـود؟ آيـا               "   دولت نوع حجارياني  " حاضر است در    
واقعا حذف شعار سرنگوني رژيـم اسـالمـي از زيـر نشـريـه مـرکـزي ايـن                          
جريان و بازگشت مجدد آن تنها پس از افشاگري ما هـم تصـادفـي بـود؟             
آيا عدم محـکـومـيـت رژيـم اسـالمـي در کشـتـار مـردم عـرب زبـان در                               

 خوزستان در اعتراضات مردم در خوزستان تصادفي بود؟ 

دوستان عزيز آيا اعالم اين سياست از جانب کورش مدرسي مبنـي                 
عمال بعنوان مدافع مردم ظاهـر مـيـشـونـد،            " بر اينکه نيروهاي حزب اهللا      

دسـت مـردم را تـوي دسـت هـم قـرار                   .   عمال براي مـردم كـار مـيـكـنـنـد             
. سرپناه عاطفي و فيزيكـي درسـت مـيـكـنـنـد              .   متحد ميكنند .   ميدهند

تصادفـي اسـت و       . "   بفكر مردم هستند.   عقب نشيني را سازمان ميدهند    
نقد ما به اين سياستها ناشي از بد طينتي و عدم درک جوهـر انـقـالبـي و               

دوستان عزيز اگر اين مـزخـرفـات        !   کمونسيت نهفته در اين مواضع است؟     
ارتجاعي را توده ايستها و اکثريتي ها و امـثـال گـنـجـي و حـجـاريـان و                         
بهزاد نبوي و يا فرخ نگهدار ميگفتند شما بـدنـتـان کـهـيـر نـمـيـزد؟ چـرا                     
خاموش شده ايد؟ مگر فراموش کرده ايد که فدايي چگونه اکثريتي شـد؟             
اگر ده درصد اين تبليغات ارتجاعي به نفع حزب اهللا را جريان اکثريـت و                
يا جريانات توده ايستي انجام ميدادند شما قبل از اين چرخـش سـيـاسـي                 
چگونه برخورد ميکرديد؟ کورش مدرسي تا کجا بـايـد سـقـوط کـنـد تـا                      

   شما قبول کنيد که جايگاهش تغيير کرده است؟
زمـيـنـه بـرخـورد بـه دولـت                 دوستان عزيز نه آن مواضع سياسي در               

سـوسـيـالـيـسـم مـردم را رم              " حجارياني تصادفي بود، نـه اعـالم ايـنـکـه               
ايـن يـک مـجـمـوعـه           .   و نه جانبداري از حزب اهللا تصادفي اسـت         "   ميدهد

نـاشـي از يـک چـرخـش            .   کهنه و آشنا و منزجر کننده اسـت .   سياسي است 
" ضـد امـپـريـالـيـسـتـي          " سياسي آشکار به سمت مواضعـي ارتـجـاعـي و               

در صـورت حـاد شـدن          .   آيـنـده ايـن مـواضـع روشـن اسـت               .   منحط اسـت  
کشمکش ميان دو قطب تروريستي جهان معاصر شما را کامال در کـنـار        

تـا ديـر نشـده اسـت           .   تکليفتان را روشن کنيد.   رژيم اسالمي قرار ميدهد 
با آيـنـده سـيـاسـي خـودتـان قـمـار                .   فردا دير است  .   صف تان را جدا کنيد    

اصغر کريمي درست گفته است هيچ بهانه و توجيهي قابـل قـبـول               .   نکنيد
 .نيست

زمان تعيين تکليف فرا رسيده 
 است،

 ! فردا دير است
 علي جوادي



رهنمودهاي بسيار عميقشان اينها شعارهاي توخالي است و ثانيا اگر بـر            
حسب اتفاق کسي از آنها در تجمع شرکت کند ، طبعا ترجيح ميدهد کـه              
بر عليه حزب اله نباشد زيراکه به گفته رهبري منشعبين بر عـلـيـه حـزب           

بويژه شعـار عـلـيـه         اله و اسرائيل بودن کار چپهاي غير اجتماعي است و           
حزب اله به اين معني است که خشتهاي مقاومت بر عليه اسرائيل که از               

يـک   ايـن مـوضـع کـه           .   طرف حزب اله رو هم گذاشته شده را بهم ميريزد           
را ميخواهد حـذف کـنـد، تـمـامـا تـوده                   طرف جدال يعني اسالم سياسي    

ارتجاع را تقويت ميکند و راهگشاي حـمـايـتـهـاي آتـي از           . ايستي است  
اسالم سياسي در صورت حمله احتمالي امريـکـا بـه جـمـهـوري اسـالمـي                 

 .است 
اگـر     و اسالم سياسـي و در راس آن جـمـهـوري اسـالمـي                     حزب اله                

تبديل به نيروئي شده اند که خودشان را بعنوان نماينده مردم جا ميـزنـنـد             
، در وهله اول حاصل بعقب راندن نيروهاي مترقي ، قتل عام و جـنـايـات          

بوده اسـت کـه در طـول سـه دهـه                     بي شمار بر عليه چپ ، زنان و جوانان    
وحشيگري حزب اله از افعـانسـتـان       .   اخير در خاورميانه سازمان داده اند       

الجزاير و لبنان و فـلـسـطـيـن ديـگـر بـر کسـي                         تا ، ايران و عراق گرفته      
پوشيده نيست و سالهاست که زندگي ميليونها نفر را به تبـاهـي کشـانـده                 

اسـالم سـيـاسـي از         .   آزار داده است    است و در سطح جهان وجدان بشر را  
طرف غرب و اساسا بر عليه اکثريت مردمي که زنـدگـي شـاد و آزادي و             

جـريـانـي مـرتـجـع ، آدم کـش ،                  .   رفاه ميخواستند به ميدان آورده شـد           
را در دوران جـنـگ سـرد و               جنايتکار و حاشيه اي در جوامع اسالم زده          

بر عليه کارگران و چپ جامعه با پشتـيـبـانـي بـي دريـغ مـادي و                        اساسا  
حـزب الـه نـه تـنـهـا             .   معنوي غرب و در راس آن امريکا ، سازمان دادنـد       

نماينده مردم در لبنان نيست بلکه عـيـن جـمـهـوري اسـالمـي و گـروه و                          
. نيروئي جنايتکار و سياه است        دستجات اسالمي در سراسر خاورميانه    

شرط ترقي و دستيابي مردم به رفاه، صلح پايدار و آزادي، بمـيـدان آمـدن          
نيروهاي عدالتخواه ، سکوالر و آزاديخواه در خاورميانه و سراسـر جـهـان              

در اين ميان مسئله فلسطين يـکـي        .   بر عليه هر دوقطب تروريستي است       
از مسائل اساسي است که حل آن يعني تشکيل دولت متساوي الـحـقـوق           

. بايد در صدربرنامه و شعارهاي جريانات مترقي قرار بـگـيـرد         فلسطين
 .امکان پذير نيست   و اين جز با مبارزه قاطع با دو قطب تروريستي

دفاع آشکار از حزب اله وانعکاس اين موضع در صفوف منشعبيـن                
حزب اله را بعنوان نماينده مقاومت لبنان خواندن تازگي نداشته و اولـيـن     

اين است که کورش مدرسـي       آنچه تازه است    .   بار نيست که اعالم ميشود    
صورت مسئله را قبول کرده و آن را بـه عـنـوان سـيـاسـت حـزبـش اعـالم                           

اين موضع رسمي جمهوري اسالمي حتي قبل از جـنـگ لـبـنـان        . ميکند  
در جريان حمله دهشتناک اسرائيل به لبنان جمهـوري اسـالمـي کـل         .  بود  

امکاناتش را بکار گرفت که حزب اله را تا حد نماينـده مـردم لـبـنـان بـه                       
جهان نشان بدهد و کشتار مردم بي گناه لبنان را دليل حقانيت حزب الـه                

 . جلوه دهد 
      موضع کورش مدرسي از طرف اعضاي خودشان با مخالفـت و شـک         

بـروزپـيـدا     و ترديد مواجه شد که در نوشته هاي چند تن از اعضاي آنـهـا                 
حـزب الـه نـمـايـنـده مـردم              "   مهرنوش موسوي در مقاله اي به نـام      . کرد  

که در سـايـت اکـتـبـر درج شـده ، مـوضـعـي راديـکـال و                              "   لبنان نيست  

انساندوستانه اي ميگيرد و فاتح شيخ موضعي ديگرکه در آن عـلـيـرغـم                 
نديدن نيروي متمدن و مخالف هر دوقطب و عليرغم برجسته کردن قـطـب     
تروريستي دولتي آمريکا و اسرائيل ، امـا نـفـرت ضـد کـمـونـيـسـتـي و                           

مـقـالـه ديـگـري از بـهـرام              .   سمپاتي آشکارکورش به حزب الـه را نـدارد             
کـه از     مدرسي در سايت درج شده در جواب بـه يـکـي از اعضـاي آنـهـا                        

 :بخشي از نامه چنين است. موضع کورش دفاع ميکند 
با تمام صحبت هايي که از رفيق کوروش در مورد جنگ حزب اهللا            "  

و اسرائيل شنيدم باز هم معتقدم که وظيفه يک حزب سياسي کمـونـيـسـت            
شايـد هـمـيـن جـا بـر             .   اين نيست که طرف يکي از طرفين دعوا را بگيرد       

اما وقـتـي در يـک          . "   ما طرف حزب اهللا را نگرفتيم    " من خرده بگيريد که     
بيانيه رسمي گفته مي شود جنگ يک طرفه است و تمـام مسـئـولـيـت بـه                   
عهده اسرائيل هست در واقع جانب داري از قطب ديگه ارتجاع درگير در              

بايد اين بيانيه کمي بي طرفانه تر و رو به طبقه کـارگـر          .   اين مسئله است  
لنبان و اسرائيل نوشته مي شد نه اينکه در مقام يک قاضـي بـراي قـطـب            

 وقتي حرمت و کرامت انساني مد نظر . هاي ارتجاع تعيين تلکيف کرد
بيانيه رسمي گفته مي شود جنگ يک طرفه است و تمـام مسـئـولـيـت بـه                   
عهده اسرائيل هست در واقع جانب داري از قطب ديگه ارتجاع درگير در              

بايد اين بيانيه کمي بي طرفانه تر و رو به طبقه کـارگـر          .   اين مسئله است  
لنبان و اسرائيل نوشته مي شد نه اينکه در مقام يک قاضـي بـراي قـطـب            

وقتي حرمت و کرامت انساني مد نـظـر          .   هاي ارتجاع تعيين تلکيف کرد    
در تل  )   اگر جنگ ادامه پيدا کند    ( است بايد کشته شدن مردم در حيفا و         

آويو را هم محکوم کرد تنها کميت انسانهايي که ميميرند نـبـايـد مـالک                 
 . محکوم کردن يکي از دو قطب ارتجاع بيانجامد

آيا پيروزي حزب اهللا لبنـان بـه قـوي تـر               .   يک سوال هم در اين زمينه دارم      
شدن جمهوري اسالمي و پررنگ تر شدن اسالم سياسي در مـنـطـقـه نـمـي                   

 انجامد ؟ 
       تا اينجا به سطح سياسي و تئوريک قضيه پرداخـتـم امـا از ايـن بـه                

بـبـيـن بـهـرام        .   بعد مي خواهم کمي در مورد نقش ما در اين زمينه برسم           
جان همانطور که در جريان هستي دو تـا تـجـمـع ضـد جـنـگ در هـفـتـه                             
گذشته برگزار شد که من و رفقاي ديگه مون مي توانستن در مـتـن ايـن                    
تجمعات باشند اما به همون دليل قوي شدن اسالم سياسي در منـطـقـه و                 
ايران ما خود را از اين کار کنار کشيديم چون فقط به ظم ما اين محکوم                

. کردن يک جانبه اسرائيل بود و سودش به جيب اسالم سياسـي مـي رفـت                 
بــرگــزاري ايــن تــجــمــعــات بــه ســود جــنــبــش                ســوال مــن ايــن اســت کــه         

 "سوسياليستي است؟
 : بخشي از جواب بهرام مدرسي به نامه مذکور   
سوال من اين است كه آيا مردم امروز در لبـنـان اگـر بـه حـزب اهللا                        "  

براي دفاع از خود رجوع نكنند، چه آلترناتيو ديگري در مقابـلـشـان قـرار                 
دارد؟ در جامعه اي كه نيروهاي سكوالر و بخصوص كمونيست ها در آن              
نتوانسته اند سنگي روي سنگي بگذارند، در جامعه اي كـه كـمـونـيـسـت             
ها در آن نتوانسته اند ظرفي براي تشكل و مبـارزه مـردم بـراي دفـاع از                      
خود، بخصوص در مقابل دولت اسراييل ايجاد كـنـنـد، رجـوع عـمـومـي                  

 )تاکيد از من است ....."( مردم به حزب اهللا جاي تعجب دارد؟ 
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٤١ادامه در صفحه   



در کــنــار عــقــابــهــاي هــر دو قــطــب مــلــيــتــاريســتــهــاي امــريــکــا و                       ” 
نـيـز در     "   مـحـتـرمـانـه تـر        " تر و       فاشيستهاي اسالمي، دو روايت پيچيده    
در کنار مـلـيـتـاريسـم امـريـکـا           .   دفاع از طرفين اين کشمکش وجود دارد 

در .   کساني هستند که فرمول جنگ مدنيت با تروريسم را جـار مـيـزنـنـد          
کشهاي جنبش اسالمي کساني هستند که تروريسم اسـالمـي را               کنار ادم 

مذهبي و جهـان سـومـي رايـج دهـه هـفـتـاد                   –ملي  "   ضدامپرياليسم" با  
ها در جنبش مقاومت مردمي نفـوذ       هيچيک از اين تبين   .   توجيه ميکنند 

 . ...جدي اي نخواهند يافت
     آنچه که در سطح نظري و سياسي ميتواند جنبش بالقوه مردم پيـشـرو       
جهان را به بيراهه بکشد، بنظر من موضع پاسيفيـسـتـي و تـالش عـبـث                     

صرف ممانعـت از حـملـه امـريـکـا بـه                 ( ليبرالي براي حفظ وضع موجود      
 ١١قـبـل از       (   و يـا بــرگـردانـدن اوضـاع بـه وضـع سـابـق                       )   افـغـانسـتـان    
 ) سپتامبر١١منصور حکمت، دنيا بعد از . (”است) سپتامبر

     اگر منصور حکمت با شنا خت ديالکـتـيـکـي در عـمـل و پـر اتـيـک                          
در    به اينجا رسيد ، اما هستند کساني که با فقر مـفـرط               اجتماعي خود 

انسـان  " درك اين اصول شناخت، در رويدادهـا مـحـو مـيـشـونـد، بـعـضـاً                        
ميشوند، آنقدر که با جمالت بيربط و بيمعنـي و اسـتـدالالت پـا                  "   دوست

 .در هوا، در پي اثبات خود بر ميايند
يک عمل جنون آميز بـيـمـقـــدمـه انسـانـهـاي              ”      نه فقط يازده سپتامبر     

که جنگ اخير هم ناشـي  )   حکمت همانجا.  م(” بريده از متن جامعه نبود 
 .از جنون اسرائيل نيست

     اين رويدادها، پاسخ جريانات سياسي عصر ما به تـنـاقضـاتـي اسـت                 
نـقـطـه    " قبل از جنگ اخير خاورميانه هم جهـان در يـک               .   که بدان دچارند  

 ".تعادل نبود، بلکه در يک سير تحول قهقرايي قرار داشت
هم كامال متـفـاوت اسـت، مسـتـقـل             "   كمونيستهاي ماركس "       پاسخ،  

امـا، پـاسـخ      .   است، بـه هـچـيـك از دو قـطـب ارتـجـاعـي بـاج نـمـيـدهـد                             
پاسيفيستي که برغم دفاع خجوالنه از حزب اهللا، تکفيرشان هم مـيـکـنـد                
اسرائيل و امريکا را يکطرفه به عنوان باني جنـگ مـعـرفـي مـيـکـنـد و                        
وضعيت قبلي را آرزومند است، يک موضع ليـبـرالـي در قـبـال نـه فـقـط                        

این نه فقط عملي نيست، تخيـلـي        .   ، که در قبال هر تحولي است      " جنگ" 
پـزمـتـفـا وت       " فقط تالشي کودکانه براي      .   است، انساندوستانه هم نيست   

 !است، تفاوتي که وجود ندارد" بودن
" حمله يک طـرفـه       "   مصاحبه تلويزيوني و يک         کورش مدرسي در يک   

و بد ون ذکر نام، به نقد موضع فقط حککا در قبال جـنـگ خـاورمـيـانـه،             
يعني کساني که مثل منصور حکمت دنياي بعد از يازده سپتامبر را بـا                

 . ميفهمند، پرداخته است" دو قطب ارتجاعي و غول خفته"تقابل 
      كورش مدرسي در پاسخ به سوال اول مـجـري تـلـويـزيـون پـرتـو، کـه                        

اسرائيل و نـقـش       -مجبور است به واقعيت جنگ بين حزب اهللا و حماس           
اشاره بکند و براي توضيح و تشريح مـوضـع      جمهوري اسالمي و امريکا    

در نگاه به اين واقعه بايد قبل ازهـر    ” :   ميگويد خود با حککا "   متفاوت" 
در تـحـلـيـهـايـي کـه رايـج اسـت انسـان،                     .   تحليلي به يک فاکت دقت کرد     

سرنوشت انسانها اتفاقاتي که دامن اين انسانهـا در مـنـطـقـه را گـرفـتـه                       
اين تـحـلـيـلـهـا تشـابـه زيـادی بـه بـررسـي                     .   است به کنار گذاشته ميشود    

سرنوشت بعنوان نمونه فک و پنگون در قطب شمال بر اثـر تـغـيـيـرات آب                     
" مسـبـبـيـن    " و   "   عـوامـل  " به همين سياق به سـراغ لـيـسـتـي از            .  هوا دارد 
اينجا اتفاق روشني افتاده است خيلي ساده مردم لبنان داشتـنـد            .   ميروند

مردم جنوب لـبـنـان صـبـح سـر              .   زندگيشان را ميکردند، امروز نميکنند    
مدرسه، بيمـارسـتـان و       .   کار ميرفتند، امروز از چنين کاري باز مانده اند        

زندگي در جريان بود، امروز تعداد زيادي از همان بـچـه هـا کشـتـه شـده                       
 )کورش مدرسي همان مصا حبه( ” .اند

 هم در همان دو برج مـعـروف و       ٢٠٠١       مردم قبل از يازده سپتامبر      
حواشيشان داشتند زندگيشان را ميکردند، در همان چند ثانـيـه پـيـش از          
از تپش افتادن قلب هزاران انسـان در آن دو بـرج و اطـرافشـان و يـا در                             

اصـابـت کـردنـد، مـردم داشـتـنـد                  هواپيماهاي مسافريي که بدان برجـهـا      
تـازه،  .   آنموقع هم مسئله به همـيـن سـادگـي بـود             .   زندگيشان را ميکردند  

 !داشتند زندگيشان را ميکردند" مردم امروز"آنموقع مردمي شش برابر 
از کسـانـي کـه بـر           ”       آنموقع هيچ ليبرالي در صف کمونيسم کارگـري          

کـه اگـر در يـکـي از دو               :   سوار بودند نپرسيـد "   دو قطب تروريستي  " اسب  
و يا يکي از هواپيماهاي انتحاري بوديد چه ميکرديـد؟ امـريـکـا را                    برج

 ”هدف تير خود قرار ميداديد؟
      آن موقع، هيچکـس بـيـن پـيـدا کـردن عـوامـل و مسـبـبـيـن مـرگ                              

فک و پنگون هم موجود زنده انـد،       !   موجودات زنده تفاوتي قائل نشده بود     
اين فقط توحش ماست که تصور ميکنيم زندگي خيلي متفا وتـي داريـم              

مـتـا سـفـانـه، از کـورش             .   و قرباني شدن انها بـا مـا فـرق بسـيـاري دارد                 
عصر خر و پـاالن و گـاري، و اخـيـرا             " مدرسي و دوستانش که کماکان در   

 .جا مانده اند، بيش از اين هم انتظاري نبايد داشت" اسب
مدرسي با اشاره به اينکه حزب اهللا در لبنـان پـنـاه و نـاجـي                             کورش

مردم شده است و تاکيد به اينکه مردم لـبـنـان حـق دارنـد از خـود دفـاع                          
از کدام طـرف  "   پيچيده" بکنند، عمال چه چيز را تبليغ ميکند؟ در تالشي       

 کشمکش دفاع ميکند؟
مصاحبه تلويزيوني کورش مدرسي، نه تنها متفاوت نبود، کـه عـاقـبـت                

کـورش مـدرسـي      .   ديدن ميفهمد و تغيير مـيـدهـد       " کار کسي بود که بقدر      
انتگره بـه عـاريـت گـرفـتـه از                 فقر درک خود از جهان پيرامون را با        قبال  

و )   نشريه حکـمـت يـک      "   ( ديدن، فهميدن و تغيير   " لودويک فويرباخ، يعني    
جبر و اختيـار مـارکسـيـسـتـي از مـنـصـور                  " دروغ شاخدار تحويل گرفتن     

به نمايش عمومي گذاشته بـود، امـروز مـا           )   نشريه حکمت دو  "   ( حکمت
 سپتامبر منصور حـكـمـت      ١١دنيا بعد از ! .   فقط ناظر عاقبت آن تزهايم    

همه ميتواننـد فـقـر آقـاي         .   به فارسي نوشته شده و در دسترس همه هست  
با اين مصـاحـبـه       مدرسي در فهم همين نوشته را نيز با مقايسه اي ساده  

حكمت و همـچـنـيـن          ببيند، همه ميتوانند شاهد حمله مستقيم ايشان به       
 .پاسخهاي حكمت به امثال ايشان باشند

کـورش مـدرسـي در دفـاع از اسـالم سـيـاسـي                     "   پـيـچـيـده تـر       " اين تالش    
خط به خط مصاحبه اي پر تناقضش جاي بررسي دارد، حيـف کـه             است،  

 تالش عبث ليبرالي

 منصور تركاشوند
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     بيش از يک ماه بمباران مردم لبنان، کشـتـار هـزاران نـفـر و آوارگـي                       
صدهها هزار ديگر، و يرانسازي وحشيانه بخش زيادي از جـنـوب لـبـنـان                  
توسط رژيم جنايتکار اسرائيل و با تائيد و چراغ سبز آمريکا و انگـلـيـس            
يک بار ديگر توحش و بربريت نظام کثيف سـرمـايـه را در مـقـابـل مـردم                       

 دنيا قرار دادـ
      در تقابل با تـوحـش رژيـم اسـرائـيـل حـزب اهللا لـبـنـان ايـن جـريـان                                
جنايتکار و ارتجاعي، هر انچه در توان داشت بکار برد تا تعداد هـر چـه                  
بيشتري از مردم بيدفاع اسرائيل را قرباني کند، دو سـوي ايـن تـخـاصـم                     
کثيف و ارتجاعي هيچ ربطي به خواست و آرزوي مردم بيدفاع اسرائيل و         
لبنان و فلسطين نداشته و نـدارد، ايـن هـمـان دوقـطـب تـروريسـم عـنـان                           
گسيخته دولتي و اسالميست که منصور حکـمـت نـوشـتـه دنـيـا پـس از                       

 يازده سپتامبر را بهش اختصاص دادـ
 :      در آنزمان منصور حکمت نوشت

در دو سوي اين کشمکش ضد بشري، دو ارودي اصـلـي تـروريسـم بـيـن                     "   
المللي قرار گرفته اند که مهر خونين خود را به زندگي دو نسـل از مـردم                   

در يک قطب، عظيم ترين ماشين تروريسم دولتـي و           .   جهان ما کوبيده اند   
متشکل از هيات حـاکـمـه        .   ارعاب و باج خوري بين المللي ايستاده است       

و دولت آمريکا، تنها نيرويي که سالح اتمي عـلـيـه انسـان بـکـار بـرده و                    
صدها هزار مردم بيخبر و بيگناه هيروشيما و ناکازاکي را در ظرف چـنـد               
ثانيه خاکستر کرده است، ميليونها نفر را در ويـتـنـام بـقـتـل رسـانـده و                          
سرزمينشان را با بمباران شيميايي براي سالها سوزانده و بيمصرف کـرده           

ناتو و ائتالفهاي دولتهاي غربي که از عراق تا يوگسالوي خـانـه و                .   است
مدرسه و بيمارستان مردم را بر سرشان خـراب کـرده انـد و نـان و داروي                      

بـورژوازي و دولـت اسـرائـيـل، کـه               .   ميليونها کودک را گروگان گرفته اند     
اينها بـه    .   اشغال ميکند، تصرف ميکند، کشتار ميکند، محروم ميکند       

اردوگاههاي آوارگان بمب و راکت ميزننـد و بـه کـودکـان دهسـالـه پـنـاه                        
از هـيـروشـيـمـا و        .   گرفته در آغوش پدر و در صف مدرسه شليک ميکنند         

ويتنام تا گرانادا و عراق، از ميدانهاي تيرباران در اندونزي و شـيـلـي تـا                    
قتلگاههاي فلسطين، کارنامه و پرونده اين قطب جهاني تروريسم دولـتـي            
و قدر قدرتي امپرياليستي، عيان و غير قابل انکار جلوي چشم جهانـيـان     

  .است
      در قطب مقابل، تروريسم اسالمي و جنبش ارتجاعي و کثيف اسالم           

اينها که زماني خود دسـت پـرورده و مـخـلـوق                .   سياسي قرار گرفته است   
آمريکا و غرب در جنگ سرد و ابزار سازماندهي ارتـجـاع بـومـي عـلـيـه              
چپ در جوامع خاورميانه بوده اند، اکنون به يک قطب فعال تروريسم بيـن              

. المللي و يک پاي جنگ قدرت بورژوايـي در خـاورمـيـانـه بـدل شـده انـد                        
تاريخ ضد انساني اسالم سياسي، از ايران و افغانستـان و پـاکسـتـان، تـا                    
الجزاير و فلسطين ليست طويلي از نسل کشي ها و جنايات تکان دهنـده       

از کشـتـارهـاي دولـتـي و شـبـه دولـتـي در ايـران و                           .   را در بر مـيـگـيـرد       
افغانستان، تا جنايات روزمره گروههاي تـرور اسـالمـي در اسـرائـيـل و                     
الجزاير و قلب اروپا و آمريکا، از سرکـوب خـونـيـن مـخـالـفـان فـکـري و                      
سياسي، تا حاکم کردن قوانين ارتجاعي و ضد بشري اسالمي بر مـردم و               
بويژه بر زنان، از سر بريدن ها و دست بريدنهاي شرعي، تا بـمـبـگـذاري و                  
قتل عام در اتوبوسها و کافه ها و ديسـکـوتـک هـا، اقـالم کـارنـامـه ايـن                   

  .مرتجعين است
      اکنون، قرار است اين جدال صدها هزار و چـه بسـا مـيـلـيـونـهـا نـفـر                         
ديگر را، فردا در افغانستان و پس فردا درهرگوشه ديگر جـهـان، قـربـانـي            

 "ـ .بايد جلوي اين ايستاد. بگيرد
نوشته درخشان منصور حکمت به روشني موضع هر کمونيستـي را                  

عليه هر دو قطب تروريسم را به روشني بيان مي کند، و حزب کمونيسـت              
کارگري در مقابل اين سياهي به پاي ساختن جبهه سوم رفته تا بـتـوانـيـم           
با اتکا به نيروي ميليونها انسان متنفر از قلدري آمريکا و متحدينش و              
متنفر از اسالم و جريانات اسالمي و جنايتهايشان عـلـيـه هـر دو قـطـب                     

امـا امـروز کـورش مـدرسـي رهـبـر                 وحشي و جنايتکار قد علم کنيـم ــ            
حـزب اهللا لـبـنـان را           "   واقعيتهـا " مشنعبين در ادامه خط راستش با ديدن      

مدافع شـرف مـردم و حـمـاس را تـحـصـيـن مـي کـنـد کـه بـراي مـردم                                     
کودکستان مي سازند، بخش زيادي از چپهاي غربي که پيـشـيـنـه بسـيـار               
بيشتري از آقاي مدرسي در دفاع از اسالم و جريانات مـرتـجـع دارنـد تـا                   
کنون اين چنين حماس و حزب اهللا را مدافعين شرف مردم معرفي نکـرده              
بودند، آقاي مدرسي دير تشريف دارند اين نـظـرات بـراي مـا آشـنـاسـت،                     
شخصا در طول تمام دوره تظاهراتهاي ضد جنگ در کـانـادا بـا انـواع و                 

کـه از حـکـومـت صـدام و تـمـامـي گـروهـهـاي                        "   چپ" اقسام سازمانهاي   
اسالمي و ناسيوناليستي دفاع مي کردند درگـيـر بـودم و اسـتـدالل ضـد                     
امپريالسيتيشان را با نشان دادن اجساد کودکـان حـلـبـجـه وجـنـايـتـهـاي                     
صــدام در عــراق افشــا مــي کــرديــم ، کــورش مــدرســي اگــر در حــزب                           
انترناسيونال سوسياليست بود فکر نمي کنم احتيـاجـي بـود در مـوردش                 
نوشت، اما مدرسي و منشعبين از حزب کمونيست کارگري به ناحق اسـم       

چشم در واقعيت دوختنهاي آقاي 
 مدرسي 

 يدي محمودي

2006                                                                       سپتامبر 1                                                                                          جدل   شماره 25  

گوارن حوادث سخت تندند و اال ميشد قول ايـن بـررسـي را صـد درصـد                   
 . داد

آيا هيچيک از وا حدهاي گارد            :       به عنوان موخر، ميشود پرسيد         
آزادي جسارت توضيح و تبليغ نظرات کورش مدرسي در دفاع از حزب                 
اهللا و تقبيح يکطرفه امريکا و اسرائيل در کردستان ايران را دارند؟ آيا                  
جسارت دارند عين مصا حبه کورش را، حتي مسلحانه، در سنندج                       
توزيع کنند؟ اگر همين امروز و حوش حزب اهللا براي تغيير خط، فاجعه                

آفريدن، آقاي مدرسي و پيروان، به ما اسب         "   سپتامبر ١١"اي بزرگتر از    
سواران دو قطب ارتجاعي، چه خواهند گفت؟ نبوغ بهرام مدرسی در                     

" نبوغ.  "دفاع از اين مواضع ضد منصور حكمتي هم جالب است                         
ميخواهد كه آدم واقعيت را انكار كند، تا صورت مسئله را از امريكا و               

در قسمت بعد به اين نبوغ هم خواهيم              !  اسرائيل تحويل نگرفته باشد     
اينان استعداد شاياني براي رهبر چپ سنتي را به نمايش                       .  پرداخت

  !گذاشته اند، عجيب است كه اين چپ هنوز متشتت است



حکمت را به دنبال خود يدک مي کشند و به همين خاطر نـبـايـد گـذاشـت                    
دفاع از حزب اهللا و حماس را کسي به حساب سياستهاي منصور حکمـت   
قلمداد کند، بايد تالش کنيم بيش از بيش سياستهاي راست و ارتجـاعـي              

را افشا کنيم وبه مردم ايران بگوئيم که خط راسـتـي کـه از حـزب                      اينها  
جدا شد چه سر انجام تلخي پيدا کرده و بي ربطي آن را به خـط و تـئـوري                    

 هاي منصور حکمت نشان دادـ
     آقاي مدرسي در ادامه کشفيات جديدشان بـه قـول خـودش چشـم در                    

سـكـوالر و مـردم           زنـان    حتـي بـراي     " واقعيتها مي دوزد و مي نويسند  
حزب اهللا تبديل به تـنـهـا نـيـرويـي شـده اسـت كـه بـا آن                               غير مسلمان، 

اقـال يـك مـقـاومـتـي را             .   بتوانند از شرافت و زندگـي خـود دفـاع كـنـنـد                
 "همان كاري كه حماس در فلسطين مشغول آن است. سازمان دهند

جـنـگ دو     " موضع امروز مبني بر     "   .         و در جائي ديگري مي نويسد       
اين موضع، موضع امريـكـا    .   بزرگترين خدمت به حزب اهللا است     "   ارتجاع
به اين خاطر كه انگليس به دنيا خاطر نشـان  .   موضع انگليس است .   است

ميگويد كه حزب اهللا بايد از مـرز كـنـار        .   ميكند كه جنگ دو طرف دارد     
در اين ميان كسي نيست كه بگويد تنها نيرويي كه هـمـيـن امـروز                  .   برود

دارد در مقاب ويراني حمالت اسرائيل براي مردم جنگ زده لبنـان سـدي                
ميسازد، با كمال تاسف، يكي از كثيفترين نيـروهـاي دنـيـاي امـروز مـا                    

و در عـوض         امروز اسرائيل جـنـگ و خـونـريـزي،            .   همان حزب اهللا است   
 "حماس دارد به مردم فلسطين مهد كودك ميدهد 

      از اين دفاع اشکارتر از حماس و حزب اهللا را تنها بايد در روزنـامـه                  
هــاي جــمــهــوري اســالمــي پــيــدا کــرد، آقــاي مــدرســي بــا ايــن نــوشــتــه                      

 سال از دفاع سازمان اکثريت و توده از خـمـيـنـي       ٢٨تنها "   درخشانشان  " 
ضد امپرياليست ديرتر رسيده وگرنه تزها و تئوري همـانسـت، امـا اقـاي                 
مدرسي اين بار مجبور است در کنار اشک تمـسـاح ريـخـتـن بـراي مـردم                      
فلسطين و لبنان و در کنار حمله وقيحانـه بـه چـپ و حـزب کـمـونـيـسـت                       
کارگري تزهاي ارتجاعيش را پيش بـبرد، او اگر خطـر اعـتـراضـات درون                 
خودشان را نمي ديد شايد زياد احتياجي به حملـه بـه مـا نـداشـت و سـر                         
راستر از حماس و حزب اهللا دفاع مي کردـ کمونسـيـتـهـا هـيـچ گـاه بـراي                  
دفاع از مردم و حتي به قول مدرسي راه نشـان دادن حـاظـر نـيـسـتـنـد از                        
کثيفترين نيروهاي ارتجاعي دفاع کنند حتي اگر اين نيرو ميليونها نـفـر              

 ۵٧را دنبال خود داشته باشد همانطوري که منـصـور حـکـمـت در قـيـام                     
ايران عليه ارتـجـاع و جـمـهـوري اسـالمـي ايسـتـاد و آن را افشـا کـردـ                                

به کمونيـسـم مـنـصـور حـکـمـت نـدارد                    ابداعيات مدرسي ربطي نه تنها    
 درجه در تقابل با آن است ـ اين توريها صاحباني دارد کـه در                  ١٨٠بلکه  

طول سه دهه گذشته با دفاع از ضد انسانترين نيرهاي دنيـا، بـا دفـاع از                    
جنايتکاراني مثل بن الدن، صدام حسين، خميني، و هزار ويـک مـرتـجـع                 
ديگر در مقابل خواست و آرزوي مردم دنيا براي جامعه اي عاري از فـقـر        

ايسـتـاده انـد و           و بدبختي و کشتار، عاري از بمب و بـي حـقـوقـي مـردم           
  مبارزه کرده اندـ 
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 خليل كيوان

" حـکـمـتـيـسـت      "         اظهارات کوروش مدرسي و بيـانـيـه رسـمـي حـزب              
بـيـانـيـه ايـن        .   درباره جنگ اسرائيل و حزب اهللا گام ديگري براسـت اسـت        

حزب و بيانات کوروش بوضوح نشان ميدهد که چگونه با مباني پايه اي       
سياست کمونيسم کارگري در بـاره جـنـگ دو قـطـب تـروريسـتـي جـهـان                         
معاصر که در مقاالت درخشان منصور حکمت تحت عنوان جـهـان پـس          

دانـش و ذکـاوت سـيـاسـي            .    سپتامبر آمده است، وداع مـيـکـنـنـد          ١١از  
ايـن حـزب و هـم در               عجيبي الزم نيست تا اين چرخش که هم در بيانيـه          

کوروش مـدرسـي در مصـاحـبـه تـلـويـزيـونـي در بـاره جـنـگ                              اظهارات
در زير چند نقـل    .   اسرائيل و حزب اهللا بصراحت بيان شده است، درک شود         

 . قول آورده ميشود
 :به نقل ازبيانيه 

اين جنگ برخالف آنچه ادعا ميشود در دفـاع از امـنـيـت مـردم                    «       
طـي چـهـل سـال گـذشـتـه،              .   اسرائيل در مقابل تروريسم حزب اهللا نيسـت       

دولت اسرائيل اصلي ترين عامل ناامني زندگـي مـردم مـنـطـقـه، بـويـژه                  
براي فلسطينيان، براي مردم لبنان و همچنين براي مردم اسـرائـيـل بـوده             

ايـن  .   اين جنگ ادامه جنگ چهل ساله اسرائيل و اعـراب نـيـسـت           . است
جنوب لبنان، شـش سـال پـس از           "   نوار امنيتي " جنگ بازگشت به اشغال     

اين جنگ ادامه تقابل قطبهاي تروريسم، پـس از يـازده       .   تخليه آن نيست 
 ).خط تاکيد از من است ( ».سپتامبر نيست

بيانيه عليرغم اينکه نکات درسـتـي دارد امـا بـه نـتـيـجـه گـيـري                                       
حکمي کـه از آن اسـتـنـتـاج مـيـشـود بـا مـبـانـي                           .   درستي ختم نميشود  

تاکنوني سياست کمونيسم کارگري در قبال جنگ تروريست ها منـافـات            
بصراحت يک قطب ارتـجـاعـي و تـروريسـت را از مـعـادـلـه خـارج                        .   دارد

ميکند و آن را نه تنها از زير ضرب بشريت متمدن خارج ميـکـنـد بـلـکـه              
از اينرو بـه    .   مستقيم و غير مستقيم از نقش اين قطب مثبت ياد ميشود          

تبين هاي تاکنوني کمونيسم کارگري پشت ميکند و راه را بـراي تـبـيـن                 
 . ضد امپرياليستي هموار ميکند

کوروش مدرسي بر اساس همين نگرش که جـنـگ يـک قـطـب دارد                           
آنقدر پيش رفته است که عليرغم همه تالشش براي خط فـاصـل کشـيـدن                  

-او هم بـا آن سـر جـنـگ دارد               -با حزب اهللا بعنوان جرياني مرتجع که      
در همين چارچوب حزب اهللا را در مقام جنبش مقاومـت، تـقـديـس هـم               

عالوه بر اين تاکيد ميکنـد کـه حـتـي در صـورت بـروز چـنـيـن                          .   ميکند
اتفاقي در ايران هم، همين سياست را در قبال جمهوري اسالمـي خـواهـد                

اينجا ديگر سـيـاسـت تـوده ايسـتـي کـوروش مـدرسـي در قـبـال                          .   داشت
 .جمهوري اسالمي سر باز ميکند

 :از اظهارات کوروش مدرسي       
اين يك موضع ظاهرا تند است ولـي در واقـع مـوضـعـي در خـدمـت                        "      

جـنـگ دو     " موضع امروز مبني بـر        .   اسرائيل و خدمت به حزب اهللا است      
اين موضع، موضع امريـكـا   .  بزرگترين خدمت به حزب اهللا است"  ارتجاع
به اين خاطر كه انـگـلـيـس بـه دنـيـا خـاطـر                   .   موضع انگليس است  .   است

سياست توده ايستي کوروش مدرسي در 
 قبال جنگ اسرائيل و حزب اهللا

 گامي ديگر به راست



ميگويد كه حزب اهللا بايد از مـرز      .   نشان ميكند كه جنگ دو طرف دارد      
و در عوض حماس دارد      امروز اسرائيل جنگ و خونريزي،. . . .   كنار برود 

 ."به مردم فلسطين مهد كودك ميدهد
دست مردم را توي دسـت هـم     .  عمال براي مردم كار ميكنند"حزب اهللا "   

سـرپـنـاه عـاطـفـي و فـيـزيـكـي درسـت                    .   متحد مـيـكـنـنـد      .   قرار ميدهند 
 ...."بفكر مردم هستند. عقب نشيني را سازمان ميدهند. ميكنند

دست مردم را توي دسـت هـم     .  عمال براي مردم كار ميكنند"حزب اهللا  "  
سـرپـنـاه عـاطـفـي و فـيـزيـكـي درسـت                    .   متحد مـيـكـنـنـد      .   قرار ميدهند 

 ...."بفكر مردم هستند. عقب نشيني را سازمان ميدهند. ميكنند
اين يك موضع ظاهرا تـنـد اسـت ولـي در واقـع مـوضـعـي در خـدمـت                              " 

جـنـگ دو     " موضع امروز مبني بـر        .   اسرائيل و خدمت به حزب اهللا است      
اين موضع، موضع امريـكـا    .   بزرگترين خدمت به حزب اهللا است     "   ارتجاع
به اين خاطر كه انگليس به دنيا خاطر نشـان  .   موضع انگليس است .   است

ميگويد كه حزب اهللا بايد از مـرز كـنـار        .   ميكند كه جنگ دو طرف دارد     
و در عـوض حـمـاس دارد بـه              امروز اسرائيل جنگ و خونريزي،. ... برود

 ."مردم فلسطين مهد كودك ميدهد
دسـت مـردم را تـوي          .   عمال براي مردم كـار مـيـكـنـنـد        " حزب اهللا "            

سـرپـنـاه عـاطـفـي و فـيـزيـكـي                 .   متحد ميكنـنـد   .   دست هم قرار ميدهند   
بـفـكـر مـردم       .   عـقـب نشـيـنـي را سـازمـان مـيـدهـنـد                   .   درست ميـكـنـنـد     

 ...."هستند
 تاكيد ميكنم مردم فلسطين و لبنان حق دارنـد از خـود دفـاع             "       

كمونيستها و آزاديخواهان و طبقه كارگر آنجا غـايـبـنـد و از دور                   .   كنند
 "."دست تكان ميدهند"براي آن مردم 

و در آن مـيـان حـتـي                امروز در لبنان و در مـنـطـقـه بـراي مـردم،          "           
حـزب اهللا تـبـديـل بـه تـنـهـا                    سكوالر و مردم غير مسلمـان،        زنان   براي

. نيرويي شده است كه با آن بتوانند از شرافت و زندگي خـود دفـاع كـنـنـد                    
همان كاري كه حماس در فـلـسـطـيـن           .   اقال يك مقاومتي را سازمان دهند     

اوضاع بوجود آمده از يك طرف لجام گسـيـخـتـگـي بـي                .   مشغول آن است  
از طرف ديگر هميـن     .   پرواي اسرائيل و امريكا را به نمايش گذاشته است        

اوضاع گوياي انفعال، بيخطي، نااميدي مزمن دامنگير جـريـانـات چـپ               
اين جريانات نتوانسته و نميتوانـنـد هـيـچ سـرپـنـاهـي بـراي مـردم                   .   است

اين جريانات بجز شعارهـاي تـوخـالـي كـار ديـگـري ازشـان                 .   درست كنند 
از آنجاييكه از دست اين جريانات كاري بـجـز پـخـش               .   ساخته نبوده است  

اعالميه ساخته نبوده است، جريانات ديگري مثل حماس و حزب اهللا بـه           
 ."تنها مرجع دفاع از خانه و زندگي مردم تبديل شده اند

کوروش مدرسي بسيار از موضع بيانيه اين حزب فراتر رفـتـه اسـت                     
و کمونيست ها را آمـاج حـملـه قـرار مـيـدهـد و بـه تـمـجـيـد حـزب اهللا                                  

اگر حزب اهللا عاقل باشد بايـد بـرخـي از بـيـانـات او را قـاب                    .   ميپردازد
" بگيرد و بعنوان يکي از وجوه پيروزيش در اين جنگ در بـازار مـبـارزه                    

بي جهت نيست که شيـخ حسـن نصـرالـه         .   عرضه کند"   ضد امپرياليستي   
در مصاحبه اي که قبل از آتش بس با روزنامه حزب کـار تـرکـيـه داشـت                      

. بخاطر حمایت چپ از حزب اهللا در سراسر جهان، سر از پا نمی شـنـاسـد             
نصراله آنقدر از اين پيروزي مسرور است که اين چپ را بـه تشـکـيـل يـک             

 .  با اسالم سياسي فرامي خواند»جبهه جهاني ضد امپرياليستي«
ميبينيم که کوروش مدرسي عليرغم اختالفش با حزب اهللا ، بـا آن                      

جنگ در لبنان قـربـانـيـان زيـادي        .   هم جهت ميشود، تقديس شان ميکند     
را هـم از جـملـه             آيا صفوف حـزبـش  .   داشت، کوروش هم يکي از آنهاست     

ايـن   مـتـوجـه      "   حکمتيسـت "   آيا صفوف حزب  اين قربانيان بايد دانست؟    
چرخش در سياست تاکنوني شان در قـبـال جـنـگ دو قـطـب تـروريسـتـي                        
جهان معاصر هستند ؟ آيا مخاطرات و معاني زميني ايـن سـيـاسـت را            
متوجه هستند؟ بعيد است که جملگي آنها اين تـبـيـيـن و ايـن سـيـاسـت                       

بـايـد تـا ديـر نشـده فـکـري بـحـال خـودشـان                         . راست را قورت داده باشند 
 . بکنند
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، نـوشـتـه اي شـبـيـه             " پـروانـه صـدر     "       بار ديگر پشت نامي يکبار مصرف،        
کارهاي پليس سياسي و وزارت اطالعات رژيم اسالمي عليه حزب کمونيـسـت             

وسيله قرار گـرفـتـه    "  آشتي"اينبار سايت . کارگري و منصور حکمت منتشر شد 
دراين مطلب بجز تکرار اتهامات اسالمي و تـکـراري و پـوچ بـه حـزب                       .   است

کمونيست کارگري، نويسنده شکوه خود را در مقابل مـخـالـفـت قـاطـع مـا بـا                       
اين نوشته سيـاسـت جـمـهـوري          .   اسالم و رژیم جمهوری اسالمی پنهان نميکند      

اسالمي را تبليغ ميکند و هدفش ايجاد اغتشاش سيـاسـي و در مـقـابـل هـم                        
ما ميدانيم کـه   .   قرار دادن جريانات اپوزيسيون به يک شيوه تخريب کننده است         

کسب و کار عده اي بدون حمله به منصور حکمت و حزب کمونيـسـت کـارگـري                   
امـا  .   نميگذرد و اين ساز با هر پيشروي حزب بالفاصله از جائي کوک مـيـشـود            

پـلـيـسـي، قـدرت          –حزب کمونيست کارگري در پس اين نوع تشبثات آخوندي      
خود را ميبيند و بر تداوم گسترده پراتيک انقالبي و کمـونـيـسـتـي و حـقـانـيـت                        

 .  سياسي اش پاي ميفشارد
حزب کمونيست کارگري بعنوان يک جريان سرنگوني طلب، نقد سيـاسـت                 

و خط مشي ديگر سازمانهاي اپوزيسيـون را، در چـهـارچـوب مـنـاسـبـات بـا                         

اپوزيسيون پيش ميبرد و در مـقـابـل تـحـريـکـات پـلـيـسـي رژيـم اسـالمـي و                                
همينطور سياستهائي که آب به آسياب رژيم اسالمي ميريزند، کامال هوشـيـار             

ما به رژيم اسالمي و اعوان و انصارش اجازه سو استفاده از مـنـاسـبـات       .   است
در عين حال اين    .   سياسي و اختالف نظر در سازمانهاي اپوزيسيون را نميدهيم        

حداقل توقع و انتظار را از جريانات اپوزيسيون داريم که در مقـابـل ايـن گـونـه               
سـايـت آشـتـي بـعـنـوان يـک سـايـت                   .   تحرکات روشن و بدون ابهام عمل کـنـنـد          

اپوزيسيون که خود را چپ هم ميداند، بجاي اينکه نـردبـان چـنـيـن سـيـاسـتـي                        
 . شود، بايد مسئوالنه و با دقت بيشتري به اين نوع مسائل برخورد کند

تکرار اتهامات آنتي سيميتيستي  جمهوري اسالمي و دفاع از اسـالم و                    
رژيم اسالمي، و همزمان حمله به منصور حکمت و حزب کمونيست کارگري و              

به حزب، تنها انعکاس فشار حزب بـر گـويـنـدگـان و            "   فشار بيشتر" فراخوان به   
. اين فراخواني از سر استـيـصـال اسـت          .   کارگردانان اين سياست ارتجاعي است    

اگر کساني ميخواهند کمونيسم کـارگـري و مـنـصـور حـکـمـت را از صـحـنـه                            
بايد بتوانيد در   .   سياست ايران منزوي کنند و شکست دهند، اين راهش نيست         

بايد زحمت بکـشـيـد،      .   مقابل طبقه کارگر و مردم آزاديخواه و انقالبي بايستيد        
نيرو به اندازه کافي بسيج کنيد، و در عرصه سياست و جدال طبقات و نبرد رو             

 در رو برسر سرنگوني و سوسياليسم ما را شکست دهيد

 فراخواني از سر استيصال
 سياوش دانشور



 "به پدرو و ماريا به خوان و خوزه"
اي عزيزي که آنور آبي، اگر از احواالت ما بخواهيد بدانيد هـيـچ مـاللـي                

پيروز شد و وعده نصرت الهـي        مقاومت     نيست جز دوري شما؛ الحمداله    
شيخ حسن نصراهللا بر صهيونيسم کـافـر        محقق شد و حزب اهللا به رهبري 

و يک بار ديگـر ثـابـت شـد تـنـهـا نـيـروي مـقـاوم در بـرابـر                               .   پيروز شدند 
امپرياليسم جهانخوار و نوزاد نامشروعش صهيونيسم کافـر مـتـاسـفـانـه               

 ساله که جنبش حـزب اهللا رودروي      ٢٧االنه .   جنبش کثيف اسالمي است   
راستـش را    .   استکبار شرق و غرب ايستاده است و پيروز بيرون آمده است          

بخواهيد ما بي عرضه بوديم نتوانستيم سنگي روي سـنـگـي بـگـذاريـم و                 
گرنه حزب اهللا در ايران به رهبري روح اهللا نازکتر از گل به ما هـيـچ وقـت                    

اين خود ما بوديم دو دستي فقط کالهمان را چسبيديم کـه        .   هيچي نگفت 
چندين هزار نفري در اين ميان ناپديد شدند که آن هـم اصـال و                   .   باد نبرد 

توي همه خانواده هـا گـاهـي بـگـو و مـگـو مـيـشـود و                       . ابدا مهم نيست 
سوتفاهماتي پيش مي آيد؛ پدر تو گوش فرزند ميخواباند، نـبـايـد بـه دل               
گرفت هر چه نباشد پدر است حق دارد فرزند را حتي بـکـشـد کـي جـرات                      

خـامـنـه      -دارد بگويد چرا؟ حزب اهللا به رهبري روح اهللا و قربونش برم آقا            
گـوش فـرزنـدان سـرکـش را             تو اين بيست و چند ساله پدري کردنـد       -اي

کمي پيچاندن، گيرم که کمي زيادي پيچاندن، مهم نيست، گذشـت زمـان              
به قول برادران گمنام مان، سربازان امـام زمـان،           .   همه چيز را حل ميکند    

توي خانه تکاني برخي لوازم ميشکند حاال هم چند هزاري نفري جـانشـان          
را از دست دادن چيزي نشده؛ تازه، معروف است که ميگويند که چهار تـا        
اسباب کشي معادل يـک آتـش سـوزي اسـت، خـوب تـو ايـن جـابـجـايـي                             
حکومت از طاغوت به ياقوت يک مختصر آتش سوزي هم شد، مهم امـا               

سـنـگـي       اين است که ثابت شده که ما ها عرضه نداشتيم که سنگي روي          
 .بگذاريم و گرنه همه اينها بهانه است

نگاه کنيد، تو همه اين سالها برايمان مـهـد کـودک سـاخـتـن، مـدرسـه ،                       
دانشگاه، ورزشگاه، پارک، آب لوله کشي، برق، تلفن همراه و غير همـراه،              
جاده آسفالته، اتوبان چهار بانده، فـرودگـاه بـيـن الـمـلـلـي، مـتـرو، تـونـل                         
رسالت، برج ميالد، بمب اتم هم داريم ميسازيـم بـه حـول قـوه الـهـي، از                      
همه مهم تر مسجد، تو هر سوراخ سمبه اي مسجد ساختن تا خـاليـق در                 

البته همه اينها بي منـت نـبـوده، اگـر         .   رفع قضاي حاجت درمانده نشوند    
يک بوته خيار هم بعمل آيد که ايشان يک قطره آب پايش ريـخـتـه بـاشـنـد                      
همه عالم و آدم را خبردار ميکنند؛ خوب اگر تو بـوق نـکـنـنـد کـي مـي                         

با همه اينها چون برادران با خدا معامله کردند بـراي هـمـيـن هـم                    فهمد؟  
اگر يک مستراح هم بسازند اگـر ريـس جـمـهـور نشـد حـداقـل وزيـري يـا                            
معاون وزيري را ميبرند تا با يک صلوات محمدي آن مـکـان مـقـدس را                     

 .افتتاح کند
در مهد کودک و مدرسه تو گوش بچه هايـمـان انـا اعـطـيـنـا کـل کـوثـر                            

 ٩ميخوانند، به دخترهايمان ياد ميدهنـد از جـنـس نـر بـپـرهـيـزنـد، از                          
بـه  .   سالگي برايشان جشن ميگيرند که ميتوانند مورد تجاوز واقع شونـد          

. پسرهايمان مي آموزند به جنس مونث به عنوان جنس پست نگاه کنـنـد             
اينها همه قوانين الهي است فکر نکنيد همين جور مـفـتـي بـدسـت آمـده              

تـو  .    سال تاريخ شمشير اسالم پشتش خوابيده ، کشک کـه نـيـسـت              ١٤٠٠
همه اين سالها قوانين اسالم بحمـدالـه جـاري و سـاري اسـت چـنـد فـقـره                          

. سنگسار داشتيم چند فقره قتل زنجيري چند هزار تاي هم کشـتـه شـدنـد                
چند ميليوني آواره، چند ميلـيـونـي ديـگـر روز بـه روز خـانـه خـراب تـر                             
ميشوند، ميدانيد به خاطر چي؟ چون مثال ما کمونيست هستيم امـا دو              

کـارگـريـم، خـجـالـت         .   تا سنگ هم را هم نمي توانيم روي هـم نـگـه داريـم                
سرمان نمي شود؛ کارخانه بغل دستي که چه عـرض کـنـم هـمـکـار بـغـل                        
دستي مان را اخراج ميکنند هيچ کاري نمي کنيم، دو دسـتـي کـالهـمـان                  

 .را چسبيديم و مي گوييم انشااله گربه است
خوشا بحال مردم لبنـان کـه آنـهـا هـم الـحـمـدالـه حـزب اهللا دارنـد، کـه                                
مقاومت راسازمان ميدهند و براي اهالي مهد کودک ميسـازنـد؛ مـا کـه          
مزه حزب اهللا را چشيديم ميدانيم اهالي لبنان چـه سـعـادتـي نصـيـبـشـان                

تصورش را بکنيد اگر حزب اهللا نبود االنه اسراييل از جـنـوب          .   شده است 
اما موشکهاي حـزب اهللا کـه         .   لبنان رفته بود از شمال لبنان در آمده بود        

سر شهرک نشينان صهيونيست فرود آمد فهميدن يک مـن مـاسـت چـقـدر                  
و انشـاالـه     .   کره داره و افسانه شکست ناپذيري ارتش اسراييل بـاطـل شـد             

که فردا اسراييل را از روي زمين محو کردند يـا بـه االسـکـا فـرسـتـادنـد                        
حکومت اهللا را بر سرزمين مقدس فلسطين مستقر ساختند، همـه مـردم               
منطقه را از نعمت حکومت اسالمي برخوردار خواهند کـرد؛ بـعـدش هـم                 
خدا را چه ديديد شايد امريکا را از نقشه جغرافيايي جهان محو کردند و               
حکومت عدل علي را بر جهان حاکم ساختند، و ايـنـگـونـه تـاريـخ را بـه                     

مهدي جان بايد باز هم در سردابها منتـظـر     فقط اين وسط. پايان ميرسد 
تا دوباره فساد به روي زمـيـن گسـتـرده شـود تـا آنـوقـت شـرايـط                              بماند

ظهورش فراهم شود و ديگر آنوقت روز قيامت است و همه ابناي بشـر بـه                 
دادگاه عدل الهي ميروند تا جزاي کار نيک و بد خود را بگـيـرنـد، آنـوقـت                  

 .جهان نيز کارش تمام ميشود؛ خالص
چه دردسرتان بدهم، فردا روزي هم اگر امپرياليسم امريکا هـوس حـملـه                 

کند، نه اين است که سازمان نداريم و عرضه نداريم حتي يک مهد کـودک                
را راه بيندازيم ، شک نکنيد صف اول وايستاديم و از دولـت مـهـرورزمـان               

انـرژي هسـتـه اي        .   از خاک پر گهرمان، از وجب به وجبش دفاع ميـکـنـيـم       
حق مسلم ماست، معني ندارد که امريکا سالح اتمي داشته باشد دولـت            

از بـوش دارد، اصـال چـه               ما نداشته باشد مگر احمدي نژاد چـي کـمـتـر            
معني دارد که سالح اتمي انحصاري باشد، مگر خون آنها از ما قـرمـزتـر     
است؟ مگر برادارن ما نميتوانند آنها را مـنـفـجـر کـنـنـد؟ بـگـذاريـد بـه                       

قـبـل   .   وقتش، آنوقت است که کفار ملعون انگشت به دهان خواهند مـانـد    
از اينکه موشکهاي اتمي امريکا به ايران بـرسـد شـهـابـهـاي بـرادران مـا                      
همه شهرهاي امريکا و اروپا را مي سوزاند، چه خيـال کـرديـد؟ از مـهـد                     

 !کودک راه انداختن تا انفجار بمب اتم راه زيادي نيست
حاال ديگر بايد تي شرتهايي بپوشيم که به عـکـس شـيـخ حسـن نصـراهللا                      
منقوش باشد ديگر چه گوارا کهنه شده، فکر کنم االن هم ال چه زنده بـود                 
يک پا مسلمان شده بود، هيچ بعيد نبود به خودش يک بمب مـي بسـت و                   

 . بهر حال بايد گفت حزب اهللا ماشااله. يک جايي را منفجر ميکرد
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 حزب اهللا، ماشااله
 !) درتاييد فرمايشات کورش و بهرام مدرسی      (

 ياشار سهندي



   نقد مواضع جديد آقاي کورش مدرسي تنها اهـمـيـتـش در نشـان دادن                   
در صحنه سياست ايران نقد اين چـپ         .   عمق راستگرائي اين جريان نيست    

پوپوليست و متحد جنبش اسالمي به پايان رسيده است و نتايج عملي و              
عـروج مـجـدد آن بـا تـوجـه بـه                  .   سياسي خود را نـيـز بـدسـت داده اسـت              

 در ابـعـادي       ۵۷دگرديسي چپ ناسـيـونـالـيـسـت ايـران بـعـد از انـقـالب                        
روشن است با هـر درجـه حضـور اجـتـمـاعـي و                    .   اجتماعي ناممکن است  

هژموني فکري کمونيسم کارگري در سياست ايران و بـا فـرض تـمـايـالت                  
وسيع آنتي اسالميستي مردم و بويژه نسـل جـوان، هـنـوز ايـن نـوع چـپ                        
دستکم در حالت آزمايشگاهـي بـه بـقـاي خـود ادامـه خـواهـد داد امـا                           

نـقـد ايـن مـواضـع از دو              .   بازيگر مهمي در صحنه سياست نخواهد بـود        
اين جريان نام منصور حکمت را سپري بـراي تـوجـيـه                 -۱جهت مهم اند؛    

نمونه آقاي مدرسي دريچه اي بـه سـنـت              -۲راستگرائي خود کرده است،     
حاکم در ميان چپ رسمي و موجود دنياست کـه فـي الـحـال در صـحـنـه                         
جنبشهاي ضد جنگ دست باال را دارد و خـود مـانـعـي بـراي اعـتـراض                        
وسيعتر مـردمـي اسـت کـه هـم از مـيـلـيـتـاريـزم و کشـتـار آمـريـکـا و                                    
موئتلفينش به تنگ آمدند و هم مايل نيستند اعـتـراض شـان بـه جـيـب                     

اگر اين دو موئلفه در مقابـل کـمـونـيـسـم کـارگـري              .   جنبش اسالمي برود  
پوپوليستي آقاي مدرسي چيزي جـز اتـالف           –نبود، نقد مواضع اسالمي     

 . وقت بي حاصل نميبود
     اخيرا حسن نصراله رئيس اوباش حزب الـه لـبـنـان مصـاحـبـه اي بـا                        
روزنامه حزب کار ترکيه انجام داده که عين آن توسط يک روزنامه خـبـري               

بـه دوسـتـان حـزب         .   چپ آمريکا به نام کانتر پانچ تجديد چاپ شده اسـت           
منشعبين توصيه ميکنم که اين مصاحبه را بخوانند و با مـواضـع آقـاي             

حسن نصرالـه اگـر فـارسـي بـلـد بـود و مـواضـع                       .   مدرسي مقايسه کنند  
کورش مدرسي را خوانده بود، حـتـمـا از ايشـان در کـنـار ديـگـران اسـم                            

حزب اله گيت آقاي مدرسي دنبالچه چـپـهـاي اسـالمـي طـرفـدار                   .   ميبرد
اســتــالــيــن و مــائــو و تــروتســکــي اســت کــه تــنــدتــريــنــهــايشــان حــزب                       
سوسياليستهاي اسالمي را تشکيل دادند و عکسهاي استالين و مائو و            

ديـگـر   .   خميني و لنين را به رديف در لوگوي نشريه شان منتشر ميکننـد            
نحله هاي اين سنت منحط البته به اندازه آقاي مدرسي جـلـو نـرفـتـه انـد                     
اما جوهر ديدگاه و متدولوژي ناسيوناليسم ضـد امـپـريـالـيـسـتـي را در                      

رويدادهاي آمـريـکـاي      .   قبال رويدادهاي اخير جهان حفظ و بسط داده اند        
التين و قدرتگيري جريانات چپ ناسيوناليـسـت و مـرکـز بـورژوازي ايـن                    
خط را تقويت کرد و مسائل خاورميانه روح تازه اي در کـالـبـد ايـن چـپ                     

اگر اين چپ فرقه اي و غير مسئول تا ديروز بـا اغـمـاض بـه                   .   مرده دميد 
جريان اسالمي و تروريزه کردن زندگي مردم و خشونت به زنان و کـودکـان                
برخورد ميکرد با قدرتگيري حماس در فلسطين و جـنـگ لـبـنـان ايـدول                     

مستقـيـمـا سـراغ حسـن نصـرالـه و احـمـدي نـژاد رفـت و                            .   خود را يافت  
آقاي مدرسي هـم دوان      .   عکسهايشان را در کنار چگوارا و چاوز قرار داد   

دوان سعي کرد خود را برساند و با تمجيدي که از حزب اله و حماس کـرد                  
چــهــارچــوب فــکــري و        –و چــه بســا فــردا از طــالــبــانــي و بــارزانــي                     –

متدولوژيکي خود و حزب جـديـدشـان را در بسـتـر ايـن سـنـت سـيـاسـي                            
البته شيخ حسن نصراله مانند آقاي مدرسي به کمونيسـتـهـا    .   تعريف کرد 

و آزاديخواهان نتاخته است و بـرعـکـس تـالش کـرده آخـريـن دنـدانـهـاي                         
سکوالر و ضد مذهبي چپ ناسيوناليـسـت را بـکـشـد و آن را ضـمـيـمـه                           

او هم مثل آقاي مدرسي معتقد است که چـپ بـراي       .   جنبش اسالمي کند  
مدت طوالني در صحنه مبارزه بين المللي حضوري نداشته اسـت و ايـن               

. اواخر است که به حمايت معنوي و اخالقي از ايشـان اقـدام کـرده اسـت                     
البـد خـبـر      .   هوگو چاوز و حزب کار ترکيه را بعنوان نمونه مـثـال مـيـزنـد                 

شـيـخ   .   نداشته و گرنه حزب آقاي مدرسي و حزب طوفان را هـم مـيـگـفـت                 
نصراله به دوستان سوسياليست اش که مـيـخـواهـنـد بـا حـزب الـه بـراي                        

بجنگند ميگويد که اگر ميـخـواهـيـد ايـنـکـار را بـکـنـيـد بـايـد                      "   آزادي" 
، اين تحليل در عـمـل رد شـده اسـت و در                     " دين افيون است  " نگوئيد که   

عکسهاي چاوز و چگـوارا و صـدر و خـامـنـه اي                   )   لبنان( خيابانهاي ما   
او ميگويد مـادام کـه بـه نـظـر مـا احـتـرام                      .   دوشادوش هم ديده ميشود   

بگذاريد و ما هم به نظر شما احترام ميگذاريم، قدرت امپرياليـسـتـي اي               
شـيـخ نصـرالـه       .   وجود نخواهد داشت که ما نتوانيم در مقابل آن بايستيـم          

ميگـذارد، دعـوت بـه        "   دست ها را در دست همديگر     " بقول آقاي مدرسي    
جبهه ضد امپرياليستي با رهبري خودش و احمدي نژاد و خـامـنـه اي و                    

سياست او از     .   چگوارا و چاوز ميکند و چپ غيرفعال را هم فعال ميکند        
. سياست يکجانبه ضد چپ و پرو اسالمي آقاي مدرسي منسجم تر اسـت         

همان خطي را پيش ميبرد که خميني و بهشتي پيش بـردنـد و وقـتـي بـه                      
اهدافشان رسيدند الـبـتـه تـمـام کـردن کـار ايـن چـپ سـاده لـوح کـه بـه                                   

انـقـالب ايـران سـنـد          .   اسالميها سواري ميدهد براي شرع انور ساده است       
 . زنده و مدون اين تجربه است

      نه حزب توده و نه سازمان اکثـريـت و نـه حـزب رنـجـبـران اسـالمـي                          
نـه تـروتسـکـيـسـتـهـا و نـه اسـتـالـيـنـيـسـتـهـا و نـه                                .   نبودند و نـيـسـتـنـد       

مائويستهاي عاشق حزب اله و نه آقاي مدرسي و همفکرانشان مسـلـمـان              
هيچکدام اينها نه در عقايد و نه زندگي روزمره و نـه در رفـتـار                   .   نيستند

اما يـک اشـتـراک مـعـيـن            .   شخصي اسالمي به معني اخص کلمه نيستند      
دارند و آن جهانبيني و متدولوژي و منافع طبقاتي و جنبـشـي اسـت کـه                   
آنها را موسمي در کنار خميني و احمدي نژاد و طالبان و مقتدا صـدر و                   

يک افق سياسي مـعـيـن، يـک نـقـد مـعـيـن بـه                     .  شيخ نصراله قرار ميدهد 
سرمايه داري، يک نگرش معين به مبارزه سياسي، و يک ضديـت مـعـيـن                 
با انتقاد مارکسيستي به سرمايه داري است که دوستي و دشمني آنها بـا              

چپ ضد يانکي و ضـد مـک     . جنبش کمونيستي کارگري را ترسيم ميکند 
دونالد و ضد سرمايه بزرگ اگر ببيند که کسي ديگر، حال هر کسي و هـر                

اسـت  "   امپـريـالـيـسـم     " مرتجع و بورژوائي، بيشتر و قويتر و قاطع تر عليه   
نـاسـيـونـالـيـسـم ضـد           .   او را بعنوان نماد جنبش خويش روي سر ميگذارد        

امپرياليستي جنبشي سترون و بي افق است و صد جنگ ديـگـر صـورت                  
بگيرد و در کنار صد مرتجع ديگر قـرار بـگـيـرد و ده کشـور ديـگـر در                            
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ايـن شـيـهـه       .   انتخاباتها دستش بـيـافـتـد نـهـايـتـا نـوکـر سـرمـايـه اسـت                         
گوشخراش بخشي از بورژوازي اسـت کـه در جـدال قـدرت امـروز جـهـان                        

مهم نيست پرچمهـا چـه       .   منافع سياسي و اقتصادي خود را طلب ميکند       
رنگي دارند، يا هر کدام شاخه چندم فالن جريان پرو سويت يا سه جهـانـي                
يا تروتسکيستي و يا اسـالمـي هسـتـنـد، مـهـم اهـداف زمـيـنـي و افـق                             
سياسي و طبقاتي کنکرت و روشني است که آنهـا را در کـنـار هـم قـرار                        

کنار هم بودن ضرورتا حضور در جبهه هاي جنـگ و يـا حضـور                  .   ميدهد
ميشود سالها براي جمهوري اسـالمـي        .   در دولت يا قدرت سياسي نيست     

سگ دوي کرد و اجاز باز شـدن قـانـونـي يـک نشـريـه يـا حضـور در يـک                                
مـيـشـود هـويـت        " .   وطـنـي  " مانند نمونه هاي     .   انتخابات قالبي را نداشت   

جـهـان سـوم تـعـريـف کـرد و از                  "   جنبشهـاي انـقـالبـي      " خود را حمايت از     
خميني و جنبش اسالمي و جـنـبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي دفـاع کـرد امـا                               

ميشود مانند آقاي مدرسي اداي سياست پراتيـک       .   هيچکاره سياست بود  
قابل مشاهده ات حـملـه بـه کـمـونـيـسـتـهـا و                      "   پراتيک" را درآورد و تنها     

ميـشـود در دفـاتـر جـلـب             .   آزاديخواهان و تطهير حزب اله و حماس باشد       
توريسم براي کوبا صبح تا شب چاي و قهوه به مراجعيـن داد و دلـخـوش                
بود که ارز را به دولت انقالبي رفيق کاسترو فرستـاد و سـيـاسـت تـحـريـم                    

در يک سنت اجتماعي معين، در يک جنبـش         .   امپرياليستي را خنثي کرد   
تـعـداد زيـادي      .   اجتماعي خاص، همه اجزا و جوارح آن سينيور نـيـسـتـنـد             

برخي مانـنـد خـمـيـنـي و شـيـخ نصـرالـه و ديـگـران خـط و                              .  جونيور اند 
شخصيت و جريان اصلي ميشوند و ديگران پادو و سرويس دهنـده مـفـت                

جرياني از اين جنبش پاي قدرت و جـنـگ و مـذاکـره و غـيـره                  .   و مجاني 
حـزب  .   است و صدها جريان نقش بافر ذون و متحد رسمي و غيـر رسـمـي                

آقاي مدرسي عليرغم تالش مارکسيستهاي ايـران بـا يـک اخـتـالف فـاز                     
همانطور که تعداد ديـگـري نـقـد           .   بيست ساله به اصل خويش رجعت کرد      

مارکسيستي را زمـيـن گـذاشـتـنـد و از مـيـان کـمـونـيـسـتـهـا بـه صـف                                  
ايـن پـديـده نـه         .   ناسيوناليستها و قوم پرستان و پست مدرنيستها رفـتـنـد        

اين يک نتيجه جـدال طـبـقـاتـي در يـک جـامـعـه                     .   عجيب است و نه جديد    
 . متحول و ملتهب است

 
 اهداف حزب آقاي مدرسي  

 
      آيا حزب اله گيت آقاي مدرسي يک لغـزش قـلـم و يـا سـهـو مـوردي                   

اين جريان مجـمـوعـه    .   است؟ اي کاش اينگونه بود اما ابدا اينطور نيست    
مواضعي بعد از جدائي از حزب کمونيست کارگري اتخاذ کرده اسـت کـه               

من ميخواهم نشان دهـم کـه ايـن خـط               .   يک خط پيوسته را نشان ميدهد     
اگرچه با ما ميجنگد و بد دهني ميکند اما بـا طـرف ديـگـري بـا زبـان                        

نمونه ها کم نيستنـد امـا بـه چـنـد مـورد اکـتـفـا                    .   شيرين سخن ميگويد  
 ميکنم؛

      در جريان شورش محالت فقير نشين خـوزسـتـان مـانـنـد خشـايـار و                     
کوت عبداهللا، که مردم مـرحـوم و گـرسـنـه در اعـتـراض بـه فـقـدان آب                              
آشاميدني و نبود برق سر به شورش و اعتراض برداشتند و هم رژيم و هـم            
جريانات قوم پرست در روز سوم آن دست به تحريک قومي زدند، بـيـش از                

 نفر از مردم محروم و از جمله زنان و کودکان با شلـيـک سـرکـوبـگـران                 ۲۸

جريان آقاي مدرسي در اين ماجـرا حـتـي يـک              .   رژيم اسالمي جان باختند   
اطالعيه خشک و خالي در محکوميت جنايـت رژيـم صـادر نـکـرد و در                      
پاسخ نقد ما گفتند که اين االحواز و قوم پـرسـتـان بـودنـد کـه اعـتـراض                         
ارتجاعي راه انداختند و حزب کمونيست کارگري جنازه هاي آنـهـا را در                 

در اعتراضات کردستان که بـعـد از قـتـل           .   مقابل در حزب ما آورده است  
شوانه صورت گرفت تماما سکوت کردند و در مـورد تـظـاهـرات عـظـيـم                
شهر سنندج صبح اطالعيه دادند که مردم شرکت نکنيـد و سـنـگ پـرت                   

ظهر گزارشي منتشر کردند که دو نفر ريشو به مـغـازه هـا حـملـه                   .   نکنيد
عصـر کـه     .   کردند و دو ماشين اسقاطي را براي تحريک مردم آتـش زدنـد              

ديدند گند ماجرا درآمده و خيابانهاي سنندج در قـرق مـردم اسـت و بـه                      
تمام مراکز دولتي حمله شده و شـعـارهـا هـمـه عـلـيـه رژيـم اسـالمـي و                              

اما همان شب کـل ايـن         .   راديکال و انقالبي است، اطالعيه حمايت دادند      
اعتراضات را به حساب پژاک و قوم پـرسـتـان نـوشـتـنـد و مسـئـول آن را                           

در مـورد رويـدادهـاي        !   جرياناتي دانستند که جوانان را تحريک ميکنـنـد        
شهرهاي آذربايجان ابتدا از آزادي بـيـان روزنـامـه رژيـم دفـاع کـردنـد و                          
بالفاصله از اين اسب پائين آمدند و اطالعيه مردم در خانه بنشـيـنـيـد و                  

البته در تمام اين ماجـراهـا کـل          .   دنبال قوم پرستان نرويد صادر فرمودند     
نبوعشان را بکار انداختند تا با تحريک، انتساب جعل، و افترا بـه حـزب          

در ماجراي جنگ لبـنـان   .   شان را نشان دهند" پراتيک"کمونيست کارگري  
منسجم تر اين استداللـهـا را        .   هم حزب اله گيت آقاي مدرسي شکوفه زد       

 .رژيم اسالمي در اين رويدادها بارها تکرار کرد
      در اين چند مورد موضع رژيمي اين دوسـتـان غـيـرقـابـل پـوشـانـدن                      

اين را من در مصاحبه هاي راديوئي يا نوشته هاي ديگري عـنـوان              .   است
تصريح ميکنم دوستان سابق ما رژيمي نشدنـد، مـوضـع سـيـاسـي           .   کردم

سوال اينست چرا؟ سـيـاسـت کـمـونـيـسـتـي و انسـانـي                      .   شان رژيمي است  
پيشکش، کدام سياست حداقل ليبرالي براي جرياني سرنگوني طـلـب کـه             
طبق تعريف رابطه خصمانه اي با رژيم اسالمي دارد، مانـع مـيـشـود کـه                   
کشتار مردم بيدفاع توسط رژيم در خوزستان را مـحـکـوم نـکـرد؟ کـدام                      
منفعت سياسي موجب ميشود که مردم را در کـردسـتـان و آذربـايـجـان                     
همراه با سران رژيم به خانه نشيني دعوت کرد؟ کدام مـنـفـعـت سـيـاسـي                     
باعث ميشود که از حزب اله لبنان و حماس، و بقول محتـشـمـي و شـيـخ                  

، بعنوان نيروهاي مردمي و جـنـبـش        "فرزند معنوي امام خميني"نصراله  
مقاومت و مظهر شرف و غيره ياد کرد؟ اين مواضع را در کنار زبان تلـخ          
و لحن بشدت غير اخالقي عليه حزب کمونيست کارگري و آزاديـخـواهـان          
بگذاريد، آيا اين مواضع رژيمي نيـسـتـنـد؟ لـحـن و کـالم ايـنـهـا عـلـيـه                             

چرا ايـنـطـور      .   کمونيستها از لحن و کالم حزب توده و اکثريت تندتر است          
است؟ يک پاسخ ميتواند اين باشد که اين انعکاس شکست و نـاتـوانـي و                  
نگرفتن پروژه شان است که باعث مـيـشـود بـي مـهـابـا بـه حـزب حـملـه                             

اين ميـتـوانـد     .   ميکنند چون مقصر سرنوشت فعلي شان را حزب ميدانند        
چرا اين مواضع رژيمي انسـجـام       .   جائي را پر کند اما پاسخ واقعي نيست       

و تداوم دارند؟ چرا پيشتر تاکتيک دو خرداديها و سلطنت طلبهـا مـبـنـي                 
را آقاي مدرسي مطرح کرد؟ چـرا شـرکـت در دولـت             "  نافرماني مدني"بر  

حجاريان را پيشنهاد کرد؟ چرا گفت اگر حـزب بـه تـنـهـائـي هـم بـقـدرت                         
برسد نبايد دست به اقدامات سوسياليستي بزند؟ چرا  گفت سوسياليـسـم        
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مردم را رم ميدهد؟ چرا برنامه حزب را کنار گذاشتند و از دولت مـوقـت                 
منشويکي سر درآوردند؟ آيا اين مـواضـع يـک خـط و اجـزا يـک نـگـرش                         
منسجم سياسي و معرفه را منعکس نميکنند که در قالـب تـحـلـيـلـهـاي                    

و دلبخواهي پوشانده شدند؟ به نظر من ايـنـهـا يـک                  کليشه اي و بي ربط    
سيستم سر و ته دار سياسي است و هـر آدم سـيـاسـي غـيـر مـغـرض کـه                             

يـکـي دو     .   نخواهد کاله سر خودش بگذارد بسادگي ميتواند آن را بفهـمـد         
مورد چنين مواضعي براي بستن يک حزب انقالبي و کمونيستي کـفـايـت            

 .ميکند
     اما آقاي مدرسي و دوسـتـانـش و حـزبشـان نـه رژيـمـي شـدنـد و نـه                               

اين دوستان سابق يک خط و يک ارزيابي و يـک هـدف سـيـاسـي                    .   اسالمي
. معين دارند که براساس آن تئوري مورد نيـازشـان را تـدويـن مـيـکـنـنـد                      
. معضل نفهـمـيـدن و تشـخـيـص نـادرسـت و اشـتـبـاه سـيـاسـي نـيـسـت                                 

ميخواهند به خطي شکل بدهند که در تناسب قواي سياسـي در ايـران و                  
در .   در کردستان بتواند جائي فرود آيد و پايش روي زمـيـن سـفـت بـاشـد                    

کردستان عراق تالش براي نزديکي به طالباني و فعال حفظ خود به اميـد              
تبديل شدن به نيروئي که بتوانند با هرم کـردسـتـان کـنـار بـيـايـنـد و در                            
کردستان ايران نزديکي به کومله با تحليل حفظ پـيـوسـتـگـي گـذشـتـه و                      
آينده و تداعي شدن با کومله به اميد ايفاي نقشي در آينـده کـردسـتـان و                    
در سطح سراسري اميد به فروپاشي و کنار رفتن خامنه اي و شـرکـت در                   

شيخ نصـرالـه و حـمـاس شـايـد فـارسـي                   .   دولت موقت حجاريان و گنجي    
نميدانند و احتماال از مواضع درخشان آقاي مدرسي مطلع نشـدنـد، امـا          

هر کس ديگري جاي احـمـدي   .   دوستان شان در جمهوري اسالمي فهميدند 
نژاد و روزنامه هاي رژيم باشد همـيـن مـواضـع را بـه مـخـالـفـيـن نشـان                            
ميدهد و ميگويد ببينيد اينها کمونيستهاي دشمن خوني نظام بـودنـد و              
هنوز هستند اما قدرت حزب اله لبنان و جنبش اسالمي ناچارشان کـرده              

البته شريعتـمـداري    !   اينطور سخن بگويند، کمونيسم شکست خورده است      
و کيهان و مطبوعات رژيم در دوره جـنـگ لـبـنـان دوز تـبـلـيـغـات ضـد                            
کمونيستي را باال بردند و همين مضمون را به رخ کارگران و کمونيستـهـا             

عنوان کردند چپ دنيا پشـت سـر حـزب          .   و مردم آزاديخواه ايران کشيدند  
اشتباه است کسي فکر کـنـد کـه آقـاي مـدرسـي چـپ و راسـت                     . اله است 

ميزند، اين توهم است، او دارد سياست واقعي و مکنونات قلـبـي اش را        
نميتوان از سوسيـالـيـسـم فـورا دسـت کشـيـد و انـقـالب و                         .   بيان ميکند 

حتي اگر گـويـنـده اش        .   سوسياليسم را به تمسخر گرفت و به اينجا نرسيد        
 . خود نداند چي دارد ميگويد

 وظايف کمونيسم کارگري
     همانطور که پيشتر گفتم در صحنه سياست ايران عروج ناسيوناليسـم           

دالئـل ايـن امـر روشـن           .   ضد امپرياليستي موضوعيت اجتماعـي نـدارد       
است؛ قبل از هر چيز حزب کمونيست کـارگـري و پـرچـم مـارکسـيـسـتـي                        

ايـران  .   منصور حکمت يک جريان هژمونيک و بالنده و رو بـه رشـد اسـت                 
تنفر از اسالم و جنبش اسـالمـي در ايـران             .   يک جامعه ضد اسالمي است    

هيچ شخصيت مکال جنبش اسـالمـي هـم نـمـيـتـوانـد                  .   حد و حصر ندارد   
. جائي قابل محاسبه در تحـوالت و خـيـزش انـقـالبـي مـردم پـيـدا کـنـد                           

جريانات فرقه اي مانند حزب آقاي مدرسي و يا حزب طوفان هـيـچـوقـت                 
جزو بازي محسوب نشدند و بطريق اولي با اين سياستهـا هـم نـخـواهـنـد                    

حتي جريانات اصلي تر پرو اسالمي مانند حزب توده و اکثريـت هـم     .   شد
. در اين بحران تالش کردند فاصله شان را با حزب اله بنوعي حفظ کـنـنـد    

اين نقش را تنهائي حزب آقاي مدرسي بعهده گرفت که زيان آن بـمـراتـب                  
مسئله در سطح جهـانـي امـا      .   بيش از سودش گريبانشان را خواهد گرفت    

اين جنبش هنوز قوي است و در اعتراض مردم بـه جـنـگ      .   متفاوت است 
ايـن خـط بـايـد در           .   و ميليتاريسم نقش مخرب و ارتجاعي ايفا ميکـنـد         

چپ اسالم گـرا بـايـد مـنـزوي و              .   سطح ماکرو مجددا توسط ما نقد شود 
صف مردم سکوالر و آزاديخواه را بايد از اين جـريـانـات              .   حاشيه اي شود  

چپ اسالمي و ناسيوناليسم ضد امپرياليستي نه تنها شـاخـص       .   جدا کرد 
افکار عمومي مردم معترض در اروپاي غربي و امريکا نـيـسـت، بـلـکـه                   

امـا ايـن     .   شاخص جريانات بستر اصلي جناح چپ بورژوازي هـم نـيـسـت              
مسئله از ضرورت يک تعرض گسترده مارکسيستي به اين خط ارتجاعـي            

منشا فکري امروز اين جـريـانـات بـقـايـاي پسـت               .   و واپسگرا کم نميکند   
مدرنيسم است که در سيماي امثال شيـخ نصـرالـه دمـکـراسـي قـومـي و                       

اين خـط    .   مذهبي خاورميانه اي ضد سرمايه انحصاري را ترسيم ميکند        
يک وظـيـفـه مـهـم ديـگـر مـا بسـيـج                   .   بايد به زبان همين جوامع نقد شود 

سازمانهاي کارگري و افکار عـمـومـي پـيـشـرو در دفـاع از سـرنـگـونـي                           
. دولتهاي اسالمي و روندهاي پيـشـرو و سـکـوالر در خـاورمـيـانـه اسـت                       

برجسته کردن مسئله فلسطين کـه در ايـن کشـمـکـش تـوسـط تـروريسـم                        
اسالمي و تروريسم دولتي به حاشيه رانـده شـده و سـازمـانـدهـي اعـمـال                       
فشار جهاني براي تشکيل دولت مستقل و متساوي الحـقـوق و سـکـوالر                

تالش بـراي سـرنـگـونـي انـقـالبـي             .   فلسطيني يک پروژه مهم ما بايد باشد    
جمهوري اسالمي و اخراج رژيم اسالمي از نـهـادهـاي بـيـن الـمـلـلـي يـک                        
جبهه مهم ديگر براي منزوي کردن تـروريسـم اسـالمـي و مـيـلـيـتـاريسـم                       

تقويت و شکل دادن به صـف مسـتـقـل بشـريـت آزاديـخـواه                     .   دولتي است 
جهان در کشورهـاي مـخـتـلـف و بسـيـج سـازمـانـهـاي سـکـوالريسـت و                              
سازمانهاي مدافع حـقـوق زنـان و کـودکـان و سـازمـانـهـاي کـارگـري و                             
شخصيتهاي بانفوذ جوامع غربي در جبهه سـوم يـک پـروژه فـوري ديـگـر                     

افشا و نقد و مبارزه بي امان و سازش نـاپـذيـر بـا سـيـاسـتـهـا و                  .   ماست
اهداف جنبش اسالم سياسي و تروريسم اسالمي در جـوامـع غـربـي يـک                    

 . محور اساسي کار ماست
در يکسو ميليتاريسـم  .   امروز جبهه هاي نبرد و توازن نيروها روشن است       

و تروريسم دولتي صف کشيدند و در سـوي ديـگـر تـروريسـم اسـالمـي و                       
صـف بشـريـت      .   جنبش اسالم سياسـي و مـتـحـديـن چـپ اسـالمـي آنـهـا                      

متمدن، صف کارگران جهان، صف آزاديخواهان و سوسياليستـهـا، صـف             
سکوالرها و مدرنيست ها، و صف تمام کساني کـه بـه آزادي و بـرابـري                      

ايـنـهـا وظـايـف        .   انسانها فکر ميکنند بايد جدا و متشکل و بسيج شـود      
خطير و سنگين کمونيسم کارگري و مباني پراتيک انقالبي و کمونيسـتـي             

. جبهه هاي نبرد طبقاتي در جـدال جـهـانـي امـروز روشـن اسـت                     .   ماست
کمونيسم کارگري بايد بعنوان يک پاي اين جنگ و جدال قدرت کـه آيـنـده           
متفاوتي را در پس اين تحوالت تعقيب ميکند قدرتمندتر به ميـدان آيـد               

پاسخ ما به ناسيوناليسم ضد امپريالـيـسـتـي       .   و نيروي خود را بسيج کند     
و چپ اسالمي گوشه اي از پاسخ وسيعتر ما به دو اردوي تـروريسـتـي و                     

 . دو قطب بورژوائي دوران ما براي شکل دادن به آينده بهتر است

2006                                                                       سپتامبر 1                                                                                          جدل   شماره 31  



 
     مواضع جديد کورش مدرسي درباره حزب اهللا گـرچـه حـتـي صـفـوف                    

پـايـه   .   خود حزب منشعبين را مبهوت کرده است اما يک تصادف نيسـت           
آن منافعي زميني و مباني تحليلي معيني از وضعيت جهان و نيروهـاي             

کـورش مـدرسـي نـه         .   درگير در عرصه سياست بر اساس آن منـافـع اسـت            
طرفدار جنبش اسالم سياسي است، نه سابقه سـيـاسـي وي بـه چـپ ضـد                       
امپرياليست متحد اسالميها وصل است، و نه لغزش تئوريک و يا صـرفـا        

جـنـبـش    " بي بضاعتي نظري وي باعث شده به سمـت تصـويـر پـردازي از                    
حزب اهللا و حماس از يکسو و دهن کجي به کمونيسم و چپ از               "   مقاومت

در عـيـن حـال، جـدا از واقـعـيـت حـزبـش و                        .   سوي ديگر سوق داده شـود     
آرزوهايش، او جزو آن چپهائي نيست کـه بـخـواهـد در حـاشـيـه جـامـعـه                          

اگر آن بـخـش از چـپ          . "   کاري بکند" بماند، بلکه مدعيست که ميخواهد     
ســنــتــي بــراي در آمــدن از مــوقــعــيــت حــاشــيــه جــامــعــه مــجــبــور بــوده                    
سوسياليسمش را رقيق کند و آب قاطي آن بکند، کورش مدرسي خود را       
مجبور ديده که ذرات سوسياليسم را هرچه بيشتر از آب بيرون بکـشـد، و             

اش بـا سـوسـيـالـيـسـم بـلـکـه                    اينهم باز نه آرزوي قـلـبـي وي و دشـمـنـي                  
" کـاري " پراگماتيسم سياسي و امکانگرائي وي در تالش عبث براي همان           

امر سياسي از تئوري در نميايد، امـر سـيـاسـي         .   است که ميخواهد بکند   
. مقدم بر تئوري است و تئوري هميـشـه در خـدمـت امـر سـيـاسـي اسـت                         

بهمين دليل هم زيگزاگهاي سياسي وي کمتر محصول آشـفـتـگـي نـظـري                  
اوست، اساسا ماحصل همان پراگماتيسم و تالش بـراي تـبـديـل شـدن بـه                    

 .در عرصه سياست است" نيرو"يک 
توحش افسار گسيخته هيئت حاکمه جنايتکار اسرائيل عليـه مـردم                       

لبنان با اجازه و توافق و نقشه آمـريـکـا و هـمـپـيـمـانـان آن از يـکـسـو و                              
جنايات حزب اهللا علـيـه مـردم اسـرائـيـل بـاز هـم بـا تـوافـق و کـمـک و                                   
هماهنگي قطب تروريسم اسالمي از سوي ديگر، بحران خاورميانه را بـه          

اين بحران و اين تندپيچ سياسي، مـثـل هـر مـورد               .   مرحله جديدي رساند  
ديگر، جريانات سياسي را براي انتخاب سنگر، براي جستجوي متحد، و         

مـقـام شـامـخ       .   براي ترسيم حرکت سياسي خود تحت تاثير قرار مـيـدهـد            
حزب اهللا و حماس در تحليل کورش مدرسي از اين بحران و مباني نظـري           

اين جنگ ادامه تقـابـل قـطـبـهـاي         " و "   جنگ يک طرف دارد" وي مبني بر    
که قرار اسـت حـزب اهللا و اسـالم              "   تروريسم پس از يازده سپتامبر نيست     

سياسي را بعنوان يک طرف جنگ حذف کند، جـواز ورود بـه کـمـپ چـپ                      
اينبـار الـبـتـه کـورش مـدرسـي              .   ضد امپرياليست متحد اسالميها است    

تزهايش را مثل موارد قبل با تحريف و دستکاري در تئوريهاي منـصـور            
حکمت جستجو نميکند بلکه مستقيما در مقابل کل تـحـلـيـل و نـظـريـه                    

مـن در    .   ارائـه مـيـکـنـد       "    سپـتـامـبـر     ۱۱دنيا پس از    " منصور حکمت در    
اينجا بسراغ اشاره به نقل قول از بحث کورش مدرسي و تقابل مسـتـقـيـم                  
نظرات وي با بحث منصور حکمت و همچنين بررسي دقيـق پـيـوسـتـگـي                  
بحث اخير وي با تزهاي راست او در چند سال اخير نميروم، رفقـاي ديـگـر         
در حزب اينکار را در دو هفته گذشته بدقت انـجـام داده انـد و آنـرا زيـر                          

جــوانــان " ،   " انــتــرنــاســيــونــال  " در نشــريــات      .   ( نــورافــکــن قــرار داده انــد        
من در ادامه سعي ميکنم بـطـور   " )   روزنه" و سايت   "   ايسکرا" ،  " کمونيست

اي براي اين تالش سياسي کورش مدرسي را    مختصر داليل و مباني پايه    
 . توضيح بدهم

  
 اي در حرکت منشعبين دو فاکتور پايه

  
     تزهاي چهار سال پيش کورش مـدرسـي پـس از درگـذشـت مـنـصـور                       
حکمت، درباره تشکيل دولت ائتالفي با جريانات و عناصر باقيمـانـده از       

مـردم از    " فروپاشي جـمـهـوري اسـالمـي و هـمـچـنـيـن تـئـوري مشـهـور                            
يعني اگر حزب قدرت را بـتـنـهـائـي بـگـيـرد و             "   ( سوسياليسم رم ميکنند  

بخواهد بخش سوسياليستي برنامه اش را پيـاده کـنـد آنـگـاه ضـرب اول                     
، نه رعد و بـرقـي در          ) مردمي که پشت ما جمع شده اند پراکنده ميشوند        

. شـدن يـکـشـبـه ايشـان          "   رويـزيـونـيـسـت     " آسمان بي ابر بود و نه محصول         
همانوقت ما بدرست داليل اجتماعي اين خط راست و حضـور گـرايشـات           

اما خود همـيـن نـکـتـه کـه             .   اجتماعي مشابه در جامعه را توضيح داديم      
چرا کورش مدرسي بجاي ايستادن روي خط کمونيسم کارگري به جـنـبـش           
ديگري وصل ميشود دو دليـل اسـاسـي و پـايـه اي دارد کـه از آنـزمـان                             
تاکنون، حتي در مقطع عقب نشيني از اين مواضع تـا زمـان انشـعـاب،                   

نااميد شدن از پيـروزي    -۱:   چراغ راهنماي تئوري و سياست او بوده است     
جايگاه ائتالف و ديپلوماسي در سـيـسـتـم نـظـري کـورش                    -۲کمونيسم،  

 . مدرسي براي تصرف قدرت سياسي و نيز در فعاليت سياسي و حزبي
گرچه اطالع نـدارم کـه قـبـل از           :  نااميد شدن از پيروزي کمونيسم -۱     

درگذشت منصور حکمت امکان پيروزي کمونيسـم در ايـران تـا چـه حـد                   
براي کورش مدرسي زير سوال بود، اما بعد از منصور حکمـت امـيـد بـه                   

 و در اسنادي کـه  ۱۶اينرا از همان پلنوم .   اين پيروزي نزد وي از بين رفت      
وي در   "   رم از سـوسـيـالـيـسـم      " در واقع بحث .   توسط وي ارائه شد ميبينيم    

 تئوريزه کردن اين نااميدي بود و اظهـار  ۲۰۰۲جلسه دفتر سياسي اکتبر    
نگراني کردن وي در قبال پـيـاده کـردن بـخـش سـوسـيـالـيـسـتـي بـرنـامـه                             

مـنـصـور    "   آيا کمونيسم در ايران پيروز ميشـود   " مستقيما در مقابل بحث     
اين معضل عدم اميد بـه پـيـروزي کـمـونـيـسـم کـل حـرکـت                      .   حکمت بود 

و انشـعـاب از       .   سياسي و نظرات کورش مدرسي را تحت تاثير قـرار داد            
حزب کمونيست کارگري در واقع نه تنها اين مـعـضـل را بشـدت نـزد او                       
تقويت کرد بلکه در حزب جديد بمعني از کف رفتن هـر نـوع امـيـدي بـه                     
پيروزي کمونيسم شد و اينرا لحظه بـه لـحـظـه در حـرکـت آنـان مـيـتـوان                         

تا قبل از انشعاب و بدنبال عـقـب نشـيـنـي ظـاهـري از آن                  .   مشاهده کرد 
، بروز اين بي اعتمادي به نقش حزب در تـحـوالت         ۱۶بحثهاي دوره پلنوم    

قطعنامه درباره حزب کمونـيـسـت کـارگـري و             " آتي ايران را در برخورد به       
ميتوان ديد که بعدا معلوم شد راي دادن بـه             "   چشم انداز انقالب در ايران    
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عـدم  " بـعـد از انشـعـاب امـا              .   بـوده اسـت    "   سـازش " آن از سر مصلحت و       
يکسال اول پـس از       .   بسيار آشکار بيان ميشود   "   امکان پيروزي کمونيسم  

اميد جامعه و طبقه کارگر براي رهائـي از          " انشعاب عباراتي با مضمون     
در هــر نــوشــتــه و بــحــثــشــان در نشــريــات و ســايــتــهــا و                          "   بــيــن رفــت   

راست در جـامـعـه      " اما عالوه بر اين، تئوري .   سخنرانيهايشان موج ميزد  
آنچنان به تابلوي سر در حزبشان بدل شد که انگار يـک             "   دست باال را دارد   

چـه  "   دست باال داشـتـن راسـت در جـامـعـه              .   " بند برنامه اي حزبشان است    
بعنوان اسبابي براي مقابله با پيشروي حزب ما در سـطـح جـامـعـه، چـه                      
بعنوان هجو کردن انقالب توسط برخي از رهبرانشان، چه بعنوان تـوجـيـه               
بي عملي و ناتواني مطلقشان و براي نگهداشتن صفوفشان، و چه بعنـوان             
جوازي براي ترسيم حرکت سياسـي آتـي و اتـخـاذ تـاکـتـيـکـهـاي بشـدت                          
راستشان درباره فراخوان خانه نشيني بمردم در مقابل جمهوري اسـالمـي             
و نيروهاي سياه و دست راستـي مـرتـب مـورد اسـتـفـاده قـرار گـرفـتـه و                             

شـان  " منشور سـرنـگـونـي     " انعکاس اين نااميدي به کمونيسم در       .   ميگيرد
کـه  "   حـزب رم از سـوسـيـالـيـسـم             " اين محصوالت فـکـري       .   هم بجاي خود  

کامال و بطور منسجم بهم مربوطند در واقع نتايج سياسي آن نـاامـيـدي                 
به پيروزي کمونيسم و در نتيجه ماتريـال و مـبـانـي سـيـاسـي يـک حـزب                          

بورژوائي است که البته دلش ميخواهد کاري بکـنـد و در حـاشـيـه               "   چپ" 
منصور حکمت در سمينارش گفت واضح است که جـواب مـن     .   هم نباشد 
مثبت است و گـرنـه سـمـيـنـار         "   آيا کمونيسم ميتواند پيروز شود" به سوال   

و باز هم واضح اسـت کـه کسـي کـه جـوابـش بـه ايـن سـوال                        .   نميگذاشتم
مثبت باشد تمام تالش سياسي اش را از بميدان کشيدن طبـقـه کـارگـر و                   
مردم زحمتکش تا سازماندهي انقالب و تا کنار زدن موانع سر راه حـزب          

. اما آنطرف سوال هم پـاسـخ خـود را دارد             .   بکار ميگيرد که پيروز بشود    
يعني اگر کسي اميدي به پيروزي کمونيسم نداشته باشد و پـاسـخـش بـه                   

اش بنشيند آنگاه بـراي      سوال مذکور منفي باشد و ضمنا نخواهد در خانه        
نيرو شدن و شريک شدن در قدرت راه و روش خود را دارد که نقطه مقـابـل                 

اش هر چيزي ميتواند باشد بجز کمونيسم و در خـدمـت      اولي است، تئوري  
کمونيسم، سازمان و سبک کارش را هـم در خـدمـت تـحـقـق آن تـئـوري                            

ديگر حرف از کـارگـر و مـردم و سـازمـانـدهـي آنـهـا و                      .   ميسازد و غيره  
افاضات شبه سوسياليستي تماما تشريفاتند و الـبـتـه الزم هـم هسـتـنـد                 

 . زيرا بهرحال خود را چپ تعريف کرده است
اما عرصه پراتيک چطور اسـت؟ بـاالخـره        :   ائتالف و ديپلوماسي  -۲           

کسي که مستقل از ظاهر و تبليغاتش فکر ميکند کـمـونـيـسـم شـانسـي                     
براي پيروزي ندارد براي نيرو شدن چکار بايد بـکـنـد؟ ايـنـجـاسـت کـه بـه                       

اينجـا هـم     .   فاکتور مهم دوم يعني جايگاه ائتالف و ديپلوماسي ميرسيم        
در .   براي کورش مدرسي جايگاه ائتالف و ديپلوماسي تصـادفـي نـيـسـت              

ايران و کال در کشورهائي که فعاليت پارلماني براي احزاب اپوزيسيـون و     
بويژه چپ غيرممکن است، ديپلوماسي و ائتـالف بـيـن احـزاب يـکـي از                     
راهها و تالشهاي شناخته شده براي راه يافتن به قدرت يا تبديل شـدن بـه                 
نيروست، بخصوص وقـتـي کـه ايـن احـزاب و سـازمـانـهـا يـا کـوچـک و                                

اند و يا بهرحال بتنهائي نيروي قابل اتکائي در سـطـح جـامـعـه               اي  حاشيه
در غياب چنين ائتالفهائي، مستقل از ايـنـکـه عـاقـبـتـش چـه                     .   نيستند

باشد، راه ديگري براي يک سازمان و جريان کوچک باقي نميماند که سـري              

عالوه بر اينها، براي يک جريـان غـيـر انـقـالبـي،           .   ميان سرها داشته باشد   
براي يک سازمان که بهر دليل امرش برقراري فوري سوسياليسم نـيـسـت،             
براي چنين جرياناتي بميدان آوردن طبقه کارگر و مردم زحمتکش نه فقـط          

چنين جرياناتي حتـي آنـجـا        .   ممکن نيست بلکه ضرورت زيادي هم ندارد      
که به نيروي مردم توجه داشته باشند اين نيرو و نفوذ اجتماعي را بيشـتـر    
بعنوان ابزاري براي دست باال داشتن در پروسه ديپلوماسـي و مـوقـعـيـت               

کورش مدرسي در اولين اظهار نظرش بعـد  .   بهتري در ائتالفها الزم دارند    
از درگذشت منصور حکمت نسخه ائـتـالف بـا جـريـانـات بـاقـيـمـانـده از                         
فروپاشي رژيم را در مقابل حزب قرار داد و ديپلـومـاسـي را بـعـنـوان راه                      

اين نـگـرفـت و عـقـب نشـيـنـي                .   تصرف قدرت سياسي جلو حزب گذاشت     
اما پس از انشعاب و برداشته شدن تور کمونيـسـم کـارگـري از زيـر                    .   کرد

. پاي اين جريان با سر بطرف کوکاکواليشان روي زمـيـن شـيـرجـه رفـتـنـد                    
تالشهاي زيادي را براي ائتالف کردن و نزديک شدن بـه احـزاب در پـيـش                     

از حرف زدن در مورد ضرورت اتحاد چپ تا تماس و حتي اخيـرا              .   گرفتند
شوراي انقـالبـي    " با گروه   "   مستقل" تا عملي شدن فعاليت مشترک و البته        

جالب اينست که تحـزب تـاکـنـونـي را          .   پيش رفتند "   جوانان سوسياليست 
تحزب کـمـونـيـسـتـي         " ميدانند و ملحق شدن احزاب را بهمديگر     "   سکتي" 

تـئـوريـهـاي     .   در سطح ديگري در عراق اين تالشها چشمگـيـرتـر بـود      " ! باز
عقيم مانده در چهار سال پيش را از طريق حزب ريـبـوار احـمـد در عـراق               

کـه اکـنـون عـمـال بـجـاي حـزب                 "   کنگره آزادي عـراق " طرح . عملي کردند 
ريبوار احمد نشسته است را کورش مدرسي تدوين کـرد و دسـت ريـبـوار                

کـه قـبـال هـم در نـوشـتـه                "   کنگره آزادي عـراق    .   " احمد داد که عملي کند    
به ابزاري براي ائـتـالف       "   انتخابات" ديگري به آن اشاره کرده ام، در جريان         

حزب ريبوار احمد با مرتجعترين جريانات سـيـاسـي عـراق بـدل شـد کـه                       
. اطـالع داد   "   ر   مـاوه    جـه " خبرش را سامان کريم در مصاحبه اي با نشريه           

گذشته از اين موضوع و نيز نامه ريبوار احمد به پرزيدنـت طـالـبـانـي در                    
جهت آشتي، تماس و نشست و هـمـکـاري بـا مـرتـجـعـتـريـن عـنـاصـر و                             
گروههاي عراقي ديگر به کار شبانه روزي اين کنگره بـدل شـده اسـت کـه                    

گارد " طرح  .   داد کادرهاي خودشان و گروههاي چپ عراق را درآورده است         
، مستقل از اينکه موجوديت آن چه هست و چـه نـيـسـت، اسـاسـا                  " آزادي

در عـرصـه ديـپـلـومـاسـي و ائـتـالف و                    "   پر بودن دسـتـشـان      " ابزاري براي   
در مـجـمـوع آنـچـه کـه در               .   نزديکي با سازمانهائي در کـردسـتـان اسـت           

فعاليت حزب کورش مدرسي براي خودشان امروز برجستـه اسـت حـرکـت                
له از يکسو و با برخي از گروههـاي چـپ            بسوي ائتالف و نزديکي با کومه     

از اتـحـاد چـپ بـدسـت            "   مـدل مـوفـقـي      " ميخواهنـد    .   از سوي ديگر است   
از تالشـي کـه ديـگـران در بـيـسـت سـال                    "   سربلند" بدهند و اميدوارند که     

انـد و       اما مسيري را که رفته    .   اند بيرون بيايند    گذشته به سرانجام نرسانده   
ميروند هنوز بطور کامل داليل ورود به کمـپ چـپ ضـد امـپـريـالـيـسـت                       

براي توضيح دليل بدنيا آمدن نـوزاد      .   متحد اسالميها را توضيح نميدهد    
، يعني مـواضـع اخـيـر کـورش مـدرسـي                " رم از سوسياليسم  " جديد تئوري   

درباره حزب اهللا و حماس، بايد به تـحـوالت نـاشـي از تـقـابـل دو قـطـب                            
 .اي مختصر کرد تروريستي نيز اشاره
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تا قبل از پائين آمدن ديوار برلين هژموني چپ طوري بود کـه مـثـال                
سـوسـيـالـيـسـت       "   موال عـلـي   " عروج ميکردند يا    "   کشيشان سوسياليست " 

چپ ضد امپرياليسم امريکا باعتبار وجود بلـوک شـوروي           .   قلمداد ميشد 
ايـن تـحـول      .   فروپاشي بلوک شرق اين وضعيت را تغيـيـر داد     .   وزنه اي بود  

مهم قرن بيست با تهاجم همه جانبه بورژوازي به آرمان کمـونـيـسـم و هـر                    
نوع آزاديخواهي روبرو شد و چند سالي چپگرائي را بطور کلي زير ضـرب              
گرفت و خيلي از چپها اسـمـشـان را عـوض کـردنـد، دمـکـرات شـدنـد و                            

در جريان جنگ اول خليج، و در شرايطي کـه          .   مجيزگوي دمکراسي شدند  
اسالم سياسي بيش از يک دهه از قدرتگيـريـش در ايـران گـذشـتـه بـود و                       
جناحهاي ديگر آن توسط امريکا تقويت ميشد، قـد عـلـم کـردن جـريـان                     

 سـپـتـامـبـر        ۱۱فـاجـعـه      .   اسالمي در عرصه اجتماعي قابل مشاهده بود      
دشمن جديد امريکا را معرفي کرد و از آن مقطع جنگ تروريسم دولـتـي                
امريکا عليه اسالم سياسي محمل اساسي پيشبرد نظم نوين جهانـي شـد              
و در سوي ديگر تروريسم اسالمي در اشکال گوناگون کانال سهم خـواهـي              

خاورميانه محل تالقـي اصـلـي       .   اين جريان در جنگ قدرت بورژوائي شد      
حمله دوم امريکا به عراق و سرنگوني حـکـومـت           .   اين جدال ارتجاعي شد   

صدام که يک شکست اساسي براي ناسيوناليسم عرب بود، جايگاه اسـالم       
سياسي را بعنـوان يـک جـانشـيـن نـاسـيـونـالـيـسـم عـرب در تـقـابـلـهـاي                                 

. خاورميانه و مشخصا بر سر مساله فلسطين و لبنان بـرجسـتـه تـر کـرد                   
وضعيت عراق بعد از سرنگوني صدام، قـدرتـگـيـري حـمـاس در مـقـابـل                       
الفتح، و جنگ اخير لبنان و تقويـت مـوقـعـيـت حـزب اهللا و کـل اسـالم                           
سياسي، در شرايطي که اردوگـاهـي بـنـام شـرق وجـود نـدارد، هـژمـونـي                         

اگـر  .   اسالمي سياسي را در مقابل چپ ضد امپريـالـيـسـت تـثـبـيـت کـرد              
چـپ  " ديروز با کشيش و موال علي سوسياليست مواجه بوديم، امروز بـا               

نه فقط تبديل شدن چپ ضد امـپـريـالـيـسـت بـه          .   مواجه هستيم "   مسلمان
نيروي ذخيره اسالميون که حتي در تظاهراتها و اعتراضـات ضـد جـنـگ             

مـحـسـوب    "   چپ" شاهد آن هستيم بلکه روابط حسنه دولتهائي که بنوعي       
ميشوند با جمهوري اسالمي و جـريـانـاتـي مـانـنـد حـزب اهللا و حـمـاس                          
نشاندهنده اين واقعيت است که موقعيت هژمونيک اسـالم سـيـاسـي نـزد                 

خود نصـراهللا رهـبـر حـمـاس در              .   چپ ضد امپرياليست تثبيت شده است     
مصاحبه اش با روزنامه اي در ترکيه ضمن ابراز خوشـحـالـي از حـمـايـت                
چپ از حزب اهللا و آرمان و هدف مشترک ضد امپرياليستي آنها و اشـاره                
به عکسهاي چاوز و چه گوارا و صدر و خامنه اي در کنار هم و در خـانـه              

ديـن افـيـون تـوده         " هاي مردم، به آنان توصيه ميکند که ديگر از گـفـتـن             
و .   دست بردارند و آنها را به همکاري و همرزمي دعوت ميـکـنـد             "   هاست

البد چپ حاشيه اي بايد ممنون هم باشد کـه نصـراهللا ايـنـچـنـيـن پـدرانـه                        
 .نصيحتشان ميکند و دستشان را ميفشارد

اين بحث مفصلي است اما همين اشاره کوتاه کافي است که بگويـم                         
موضع کورش مدرسي دربـاره حـزب اهللا و حـمـاس از کـجـا سـرچشـمـه                            

و مشـخـصـا      "   چـپ " نقش هژموني اسـالم سـيـاسـي در مـقـابـل                 .   ميگيرد
جايگاه حماس و حزب اهللا در تقابل و جنـگ مسـتـقـيـم بـا اسـرائـيـل در                          

" چـپ " باصطالح دفاع از مردم فلسطين و لبنان که سنتا مـورد حـمـايـت                 
مـحـبـوب    "   چـپ " نيز بوده است اين جريانات تروريسم اسالمي را نزد ايـن             

کرده است و در نتيجه عطف توجه به حماس و حزب اهللا خود يک مـعـيـار           
کـورش  .   بـهـمـديـگـر مـيـتـوانـد تـلـقـي شـود                   "   چپ" نزديکي اين گروههاي    

ايـن جـنـگ ادامـه تـقـابـل              " و   "   جنگ يـک طـرف دارد      " مدرسي با تزهاي    
، در جـنـگ لـبـنـان، هـم               " قطبهاي تروريسم پس از يازده سپتامبر نيست      

را کنار گذاشـت و هـم حـزب اهللا و حـمـاس را                     "   جنگ تروريستها " عمال  
و مـظـهـر شـرف مـردم مـعـرفـي                 "   جنبش مقـاومـت   " بعنوان نماينده هاي    

ميکند و البته ايشان و متحدين حزبيش دهن کجي و دشـنـام بـه مـا را                    
ايــن جــواز ورود حــزبشــان بــه کــمــپ چــپ ضــد                  .   فــرامــوش نــمــيــکــنــنــد   

کورش مدرسي، برخالف خيلي از      .   امپرياليست مجيزگوي اسالميهاست  
چپهاي ديگر، بعيد است به متحد سرراست حزب اهللا و حماس بـدل شـود               
اما اولين خاصيت اين موضعگيري براي حزبشان ندا دادن به همـان چـپ               

اما خاصيت اين ندا چيسـت؟ بـاالتـر اشـاره             .   است که يک خانواده هستيم    
کردم که بي افق شدن شانس پـيـروزي کـمـونـيـسـم نـزد وي حـزبـش را بـه                              
جرياني بدل کرده که پراگماتيسم سياسي و امکانگرائي را راه نـيـرو شـدن       

بـخـشـي از      .   خود ميداند و دنبال ائتالف و نزديکي با چپ معيـنـي اسـت              
مـوضـع ايشـان پـيـام          .   اين چپ امروز هوراکش حماس و حـزب اهللا اسـت            

کورش مدرسي حزب اهللا را جنايتکار و کـثـيـف           .   روشني به اين چپ دارد    
اما نقش سيـاسـي ايـن کـلـمـات در             . مينامد و بنظرم به اين معتقد است 

کنار جايگاهي که به اين جريانات اسالمي ميدهد مانند اين شعار گـروه             
پـي     دي   دماغـتـان را بـگـيـريـد و بـه ان                 " تروتسکيست است که ميگفتند     

آيا دماغشان را خـواهـنـد        " .   راي بدهيد )   حزب سوسيال دمکرات کانادا   ( 
گرفت و در تظاهراتهاي ضد جنگ کنار اسالميها خواهند ايسـتـاد و بـه                 
مردمي که عليه هر دو قطب تروريستي شعار بدهـنـد پـرخـاش خـواهـنـد                    

 کرد؟
چقدر بزرگ ميشود و آيـا      "   رم از سوسياليسم" اينکه اين نوزاد جديد              

به بلوغ خواهد رسيد يا نـه مـعـلـوم نـيـسـت، ايـن بـه عـکـس الـعـمـل و                                   
فعـال يـکـي      .   ايستادگي اعضاي رهبري و کادرهاي حزبشان بستگي دارد       

از موافقان کورش مدرسي گفته است که اگر فردا امريکا به ايـران حـملـه                 
بنـظـر   !   کند و ما آنجا نباشيم مردم حق دارند کنار رژيم اسالمي بايستند           

ميرسد که از نظر ايشان در جنگ ايران و عراق باين دليل بمردم تـوصـيـه            
نميکرديم که کنار رژيم اسالمي بايستند چونکه بمـبـهـاي صـدام حسـيـن              

! که بر سر مردم ساکن شهرهاي ايران فرود ميامد ساخت آمـريـکـا نـبـود                  
حزب منشعبين عاقبت اسف انگيزي پـيـدا کـرده اسـت، امـيـدوارم ايـن                      

 .*مسير را تا ته طي نکنند
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تند پيچهاي تاريخي ماهيت واقعي آدمهـا و جـريـانـات سـيـاسـي را بـه                       
اينبار جنگ لبنان و حمله وحشيانه اسرائيل بـه مـردم             .   نمايش ميگذارد 

اين کشور، بخاک و خون کشيدن مردم و تباه کردن زندگي آنها و فـجـايـع                   
وحشتناک آن و همچنين موشک پراني جرايانـات ارتـجـاعـي حـزب الـه و                 

اسرائيل، کورش مدرسي و جريان بـه اصـطـالح چـپ                کشتار مردم بيگناه  
هر چند بسيار پـيـشـتـر نـيـز مـاهـيـت                (   ايشان قرباني اين تند پيچ شدند    

راست اين جريان هم در جريان جدائي از حزب کمونيست کارگري ايـران و               
 .) هم پس از آن بارها عيان گرديد

حملـه اسـرائـيـل بـه                  دفاع جانانه آقاي مدرسي از حزب اله در جريان        
را روي آب انـداخـت و يـکـبـار ديـگـر                "   آزادي"   مردم لبنان، پته مدافعان     

. سياست هاى کوروش مدرسى را بـوضـوح آشـکـار کـرد                    ماهيت راست 
تعريف و تمجيد از حزب اله چه ربطي به چـپ و آزاديـخـواهـي دارد؟ چـه                     

جـهـان   .رسد به حکمتيست؟ لطفا دست از سر منـصـور حـکـمـت بـرداريـد                  
نقد برنده و تيز منصور حکمت در مورد دو قطب تروريستـى جـهـان           بيني

معاصر، تروريسم دولتي غرب بسرکردگي آمريکا و تـروريسـم اسـالمـي                
 سـپـتـامـبـر آمـده           ١١دنـيـا پـس از           که از جمله در مقاالتى تحت عنوان      

است، چنان روشن و واضح است که بي ربطـي حـزب کـورش مـدرسـي بـا                       
يدک کشيدن اسم منصور حکمت هيچ کمکـي        .   نظرات او را برمال ميکند    

 .اين جريان در گرداب اين تندپيچها نخواهد بود به سقوط
کنار زد کـه زيـر حـجـاب                 بايد حجاب را از اپورتونيسم آقاي مدرسي      

کورش مدرسـي   . مردم لبنان و کودکان پنهان ميکند      سانتيمانتال دفاع از  
تـالـشـش را بـکـار مـيـانـدازد کـه بـه                      در مصاحبه با تلوزيون پرتو تـمـام        

مخـاطـبـش بـقـبـوالنـد کـه چـپ، کـمـونـيـسـم و ازادي خـواهـي در کـار                                    
اصال وجود ندارد و اگر هم هست مريخي اسـت، پـاسـيـو اسـت و                     ! نيست

هـر کـس در ايـن مـيـان عـلـيـه هـردو قـطـب                          .   کاري ازش ساخته نيـسـت     
هـرکـه عـلـيـه هـردو           .   تروريسم حرف بزند طرفدار اسرائيل و امريکا اسـت        

قطب حرف بزند طرفدار اسرائيل است چون حزب اله دارد در مقابل حملـه              
اسرائيل مقاومت سازمان ميدهد، مردم را متحد نـگـه مـيـدارد و بـراي              
مردم سرپناه و مهد کودک درست ميکند و تازه گي هم قول داده به مـردم                

 .لبنان پول بدهد تا خانه هايشان را درست کنند
      در يک کالم حمله جانانه کورش مدرسي به چپ و کمونيسـم و آزادي                
خواهي هدف اصلي ايشان در اين مصاحبه است تحـت پـوشـش دفـاع از                   

ده بـار تـکـرار مـيـکـنـد کـه                 در هر پاراگراف  .   مردم جنگزده و آواره لبنان    
جـنـگ اصـال دو        !   مساله کشته شدن مردم لبنان است و هيچ چيـز ديـگـر            

تـمـام اپـورتـنـيـسـم آفـاي مـدرسـي ايـنـجـاسـت کـه از يـک                               .   طرف نـدارد  
تحت نام دفاع از مـردم لـبـنـان بـه تـعـريـف و تـمـجـيـد از جـريـان                                  طرف

ارتجاعي حزب اله دست پرورده جمهوري اسالمي مپـردازد، بـه جـمـالت                

 .آقاي مدرسي توجه کنيد
و در آن مـيـان حـتـي                      امروز در لبنان و در مـنـطـقـه بـراي مـردم،                  

حـزب اهللا تـبـديـل بـه تـنـهـا                    سكوالر و مردم غير مسلمـان،        زنان   براي
. نيرويي شده است كه با آن بتوانند از شرافت و زندگي خـود دفـاع كـنـنـد                    

همان كاري كه حماس در فـلـسـطـيـن           .   اقال يك مقاومتي را سازمان دهند     
اوضاع بوجود آمده از يك طرف لجام گسـيـخـتـگـي بـي                .   مشغول آن است  

از طرف ديگر هميـن     .   پرواي اسرائيل و امريكا را به نمايش گذاشته است        
اوضاع گوياي انفعال، بيخطي، نااميدي مزمن دامنگير جـريـانـات چـپ               

اين جريانات نتوانسته و نميتوانـنـد هـيـچ سـرپـنـاهـي بـراي مـردم                   .   است
اين جريانات بجز شعارهـاي تـوخـالـي كـار ديـگـري ازشـان                 .   درست كنند 

از آنجاييكه از دست اين جريانات كاري بـجـز پـخـش               .   ساخته نبوده است  
اعالميه ساخته نبوده است، جريانات ديگري مثل حماس و حزب اهللا بـه           

  .تنها مرجع دفاع از خانه و زندگي مردم تبديل شده اند
       از طرف ديگر حمله به حزب کموبست کارگري و کـال چـپ و آزادي                   

الحق بايد به آقاي کورش مـدرسـي   .   خواهي را تحت اين نام شروع ميکند      
مدال تاخت و تاز به چپ و آزادي خواهي و بشريت متمدني که در جـبـهـه               
سوم اين جدال و کمکش هستند و دفاع روشن و صريحش از حزب الـه را                  

بايد به آقاي مدرسي گفت کـه شـمـا            .   مبارکت باد .   به گردنش آويزان کرد   
دير تشريف آورديد اينها را سالها قبل پيش از شما، کيهان شريعتمـداري             

 .و امثالهم گفتند و نوشتند
      به مدرسي و شرکا اشاره کردم، اينجا توضيحاتي را الزم ميدانم کـه              

  چرا شرکا؟
      جماعتي از اين جريان که هم نظر کـورش مـدرسـي هسـتـنـد هـم بـه                      

 .دفاع از تئوري دفاع ايشان بر خواسته اند و سياه روي سفيد نوشتـه انـد                
بـه حـملـه      "   هـواداران خـودشـان     "مشخصا بهرام مدرسي در جواب يکي از  

آمريکا به ايران ميپردازد و بـا عـوام قـريـبـي زيـرکـانـه                    نظامي احتمالي 
تحت نام دفـاع از مـردم ايـران بـه دفـاع روشـن و بـدون ابـهـام از رژيـم                                   
جنايتکار جمهوري اسالمي ميپردازد به اين جمالت بـهـرام مـدرسـي تـو                 

فردا اگر دولت آمريكا و متحدينش بـه بـهـانـه جـلـوگـيـري از                      :   جه کنيد   
دسترسي رژيم اسالمي به بمب اتمي، به ايران حمله كردند و همان بـاليـي               
را كه روزانه سر مردم عراق و لبنان مياورند را به ما، بـه مـن و شـمـا و                   
تك تك اقوام و آشنايانمـان آوردنـد، سـيـاسـت درسـت چـه خـواهـد بـود؟                           
محكوم كردن دو طرف؟ اگر كمونيستي در آن شرايط براي شما مـثـال از                 
مكزيك بنويسد كه باني اين حمله به ايران دولت ايران است كه ميخواهـد         
بمب درست كند، جواب شـمـا چـه خـواهـد بـود؟ و اگـر تـا آن وقـت مـا                                 
كمونيست ها، ما حكمتيست ها نتوانسته باشيم كـه ظـرفـي بـراي دفـاع                   
مردم از خودشان ايجاد كرده باشيم، متعجب خواهيد شد كه مـردم بـراي             

  "دفاع از خود و زندگيشان احتماال كنار رژيم اسالمي قرار گيرند؟
     بهرام مدرسي خودش همين االن بـا ايـن نـظـراتـش کـنـار جـمـهـوري                          
اسالمي قرار گرفته است و ميخواهد که مردم جان به لب رسـيـده از ايـن              
رژيم توحش و بربريت را، طرفدار اين جنايات کاران قلمداد کـنـد بسـي و               

 .قاحت است
همچنين مطلب ايرج فرزاد که توهين و افـتـرا بـه اصـغـر کـريـمـي و                          

 حزب کمونيست کار گري ايران و در دفاع از سياست ليدرشان است  و

سانتي مانتاليسم کورش مدرسي در 
  دفاع از انسانيت

 حجابي بر اپورتونيسم سياسي

 رحيم يزدانپرست
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     رحمان حسين زاده و محمود قزويني، اعضاي کميـتـه مـرکـزي حـزب               
. انـد    کوروشيستها اخيرا به نقد مواضع حزب کمونيست کارگري پرداخـتـه     

هـردو بـا     :   در مطالب هردوي اين رفقا يک چيز برجسته و قابل بحث اسـت            
آوردن نقل قولهائي از حميد تقوائي و در گيومه گذاشتن اين نقل قـولـهـا                 
بر آنند خواننده را متقاعد کنند که حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري بـيـراهـه                        

   : و اين نقل قولها عبارتند از. رود مي
امروز نميتوان بدون کوتاه کردن دست اسالم سـيـاسـي از سـر مـردم            "            

 " فلسطين و خاورميانه، مساله فلسطين را به نفع مردم حل کرد
امروز به طور مشخص راه حل مساله فلسطين از تعيين تکليف بـا                 " 

 ."اسالم سياسي در خود فلسطين ميگذرد
تا زماني که نيروهايي مثل حـزب اهللا و حـمـاس از هـژمـونـي در                              "   

و دولـت    ! ! )   ؟( جنبش فلسـطـيـن بـرخـوردارنـد، هـدف تشـکـيـل جـامـعـه                      
 "متساوي الحقوق در فلسطين تامين نخواهد شد

 ) ها و پرانتز از رحمان حسينزاده و تاکيدات از من است گيومه(
      هر گاه من بخواهم به دفاع از مواضـع حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري                        

براي من و بـراي هـرکسـي           .   گيرم  بپردازيم، نقل قولهاي باال را معيار مي      
که خواستار فيصله بخشيدن به مسـئلـه فـلـسـطـيـن بـه نـفـع مـردم خـود                             

اسـالم سـيـاسـي از سـر مـردم امـري                     فلسطين است، کوتاه کـردن دسـت        
مردم لبنان و فلسـطـيـن، بـرخـالف تصـورات              .   باشد  حياتي و مشروط مي   

رحمان حسينزاده و محـمـود قـزويـنـي زيـر                 ليدر حزب  کوروش مدرسي،   
بال و پر حزب اله و حماس نه آرامش خواهند داشت و نـه بـه سـعـادت و                         

، چـتـر    بال و پر اين احزاب آغشته به ترور و جنايت است        .   رسند  رهائي مي 
و حـاکـمـيـت سـيـاه مـذهـب بـر                     ننگين بربريت و حجاب اجباري بر زنـان       

 .زندگي مردم است

مـردان           پيروزي حماس در انتخابات فلسطين، به جز فشار بر زنـان و          
 به همراه داشت؟   فلسطين چه ارمغاني سکوالر جامعه 

حـق  »حل مسئله فلسطين، حتي براي کسي که بـا فـرمـول سـنـتـي                                
بـه سـراغ ايـن مسـئلـه بـرود تـنـهـا زمـانـي                         «ملل در سر نوشت خويش    

امکانپذير است که اسالم سياسي نه تنها هژمونيش بر جنبش فلـسـطـيـن               
اسالم سـيـاسـي بـه        .   را از دست داده، بلکه شرش از سرمردم کم شده باشد          

ــر                                            ــظـ ــنـ ــرفـ ــاس صـ ــمـ ــه و حـ ــزب الـ ــژه حـ ــه ويـ ــي و بـ ــلـ ــور کـ طـ
. ارتجاعيشان راه حلي براي حل مسئله فـلـسـطـيـن نـدارنـد                   ازسياستهاي

اين احزاب نه به قضاوت ديگران بلـکـه خـودشـان روشـن و عـلـنـا اعـالم                          
کنند که تا محو اسرائيل از روي جغرافياي جهان از پـاي نـخـواهـنـد                      مي

 .دانند که عملي نيست نشست و اين، همه مي
اينکه اسرائيل يک دولت تماما راسيستي است و با قلدري غـرب بـه                          

اما در اين سـرزمـيـنـي         .   منطقه تحميل شده است بر کسي پوشيده نيست       
کنند و ايـن مـردم نـبـايـد              که امروزه اسرائيل نام دارد مردمي زندگي مي       

مـطـمـئـنـا رحـمـان          .   مورد حمالت تروريستي اسالم سياسي قرار بگـيـرنـد         
آنچه کـه ايـن رفـقـا از             .   پزيرند  حسينزاده و محمود قزويني هم اين را مي       

درک آن عاجزند سياستي است که آب به آسياب اسالم سياسي و تروريسـم            
موضع گيريهاي کوروش مـدرسـي در مـورد            .   ريزد  حزب اله و حماس مي    

حتي اگـر او صـد        .   بشخد  جنگ لبنان به حزب اله مشروعيت سياسي مي       
نه جنايات دولـت    .   بار نه هزار بار به حزب اله و حماس بد و بيراهه بگويد            

اسرائيل عليه مردم لبنان و فلسـطـيـن ايـن مـوضـعـگـيـريـهـا را تـوجـيـه                            
کند نه واپسگرائي کوروش مدرسي به مواضع چپ سنتـي در عـرصـه           مي

 . مبارزه ضد امپرياليستي
قهقراي تاريخ، نه تنها جنـبـشـهـاي        کوروش مدرسي در مسيرش به                 

راديکال و کمونيستي منطقه بلکه حضور فيزيکي طـبـقـه کـارگـر را هـم                    
محمود قزويني، اگر ميخواهد کـار خـيـري انـجـام بـدهـد                  .   کند  انکار مي 

آنجـا  :   ميتواند به جاي آسمان و ريسمان بي موردش از ليدر حزبش بپرسد          
تشکيل کدام دولت موقت باعث شـده اسـت بـراي کـارگـر و                      ديگر عشق 

 کمونيست غيبت بگذاري؟ 

 
 کوروش مدرسي و جنگ لبنان

 شاهو پيرخضرانيان
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اين گام نـه فـقـط مـمـکـن             .   استقالل فلسطين يک گام مهم به جلوست     .   يک اسرائيل قومي و مذهبي نميتواند يکسوي يک صلح عادالنه در منطقه باشد            
به نفع امـنـيـت      .   استتقالل فلسطين تناسب قوا و چهارچوب تحول سياسي در منطقه را بهبود ميدهد   .   است، بلکه اکنون ديگر اجتناب ناپذير شده است       

اما آزادي مردم فلسطين، خالصي مردم اسرائيل از جناياتي که بنامشان ميشود و رهايي شـان از مـوقـعـيـت                         .   کودک فلسطيني و عابر اسرائيلي است     
يک ملت ستمگر، خالصي هر دو سو از تروريسم و نفرتي که قوميگري و مذهب در هردو سوي اين شکاف دامن ميزنند به صرف اسـتـقـالل فـلـسـطـيـن                                   

در تشکيل کشور و يـا کشـورهـايـي کـه          .   آزادي و رهايي در فلسطين و اسرائيل در گرو سوسياليسم و سکوالريسم در کل منطقه است              .   متحقق نميشود 
  .در آن مردم مستقل از تعلقات و يا تصورات قومي و ملي و مذهبي خويش، بعنوان شهروندان متساوي الحقوق جامعه برسميت شناخته شوند

 
 )٢٠٠٠ نوامبر ١٧ ، ٢٨منصور حكمت، انترناسيونال هفتگي شماره (

همچنين نوشته هاي تعدادي ديگر از اعضاي اين گروه بود که الزم ديـدم              
 .که از مدرسي و شرکا نام بياورم

 جريان بکجا ختم      نيد عاقبت ا   يد منتظر شد و د       يالبته هنوز با        
تا حاال نوشته مهرنوش موسوي خالف نظرات اين جماعت بوده            .  ميشود

. است، و فاتح شيخ هم تحليلي متفاوت از تحليل کورش مدرسي دارد                 
 باشند و اجازه ندهند اين سياست بپاي آنها                   ياميدوارم تعداد بيشتر    

  نوشته شود



     
هميشه تند پيچهاي سياسي براي احزاب و جريـانـات سـيـاسـي  تـعـيـيـن                     

البته نه تنها براي طرفين منازعه در يک درگـيـري مـعـيـيـن           .   کننده است 
بلکه براي آنهايي هـم کـه بـه  مـنـاقشـاتـي مـثـل                       ,     مثل جنگ در لبنان   

حزب منشعب از حزب کمونيست کارگـري    .   جنگ لبنان دلخوش کرده اند    
مـثـل ايـنـکـه        .   ايران دارد هويت راست بودن خودرا بيشتر علني ميکنند        

جنگ لبنان ميعادگاه ابـراز نـظـرات راسـتـروانـه و اکـثـريـتـي شـدن ايـن                            
در ابـتـداي مـنـازعـات درون حـزبـي در تـابسـتـان سـال                            .     جماعـت شـده    

 ما گفتيم که راست هستيـد و خـواهـان هـمـکـاري وهـمـسـوي بـا                     ٢٠٠٤
.  ناسيوناليستهايي هستيد مثل حجاريـان و حـزب مشـارکـت             /   اسالمي

ما گفتيم کورش مـدرسـي و دارو         . "   مسلماني نيست"   بانگ بر آوردند که 
منشعـبـيـن اسـم بـي مـثـمـاي               .   دسته اش پرچم ضد حکمت بلند کرده اند       

انشـعـابـي از      ,   رهبري اين جريان ليبرالي   .   حکمتيست را بر خود گذاشتند    
اهـواز و    ,    تـيـرهـا   ١٨کمونيسم کارگري هويت خودرا پيشتر هم در جريان     

اعتراضات کارگري و مبارزات مردم کردستان چه در عراق چـه در ايـران                 
اسالمي اينبار از هول حليـم  /   اين جريان هم جهت ملي.   نشان داده بودند 

دوباره در ديگ افتاد و با موضع گيريشان در مـورد جـنـگ لـبـنـان ضـد                   
حکمتي بودن و ضد کمونيسم کارگري بودن خـودرا عـيـان تـر بـنـمـايـش                       

ارزش مصرف نام حکمت براي اين جريان رفرميست ايـن اسـت         .   گذاشتند
 .که زير نام منصور حکمت  خاک به چشم مردم بپاشند

اگر هر کس حتي کمي با نظرات کمونـيـسـم کـارگـري و مـنـصـور                            
حکمت در مورد دو قطب تروريست  آشنا باشد پوچ بودن ادعـاي جـريـان            

 . منشعبين و  وابستگيشان به منصور حکمت را بيشتر ميشناسد
: کورش مدرسي در مصاحبه هايش با نشريات حـزبـش مـيـگـويـد                      

حزب اهللا تنها جريانـي اسـت کـه از  حـقـوق زنـان سـکـوالر در مـقـابـل                                 
 .اسرائيل دفاع ميکند

و در آن مـيـان حـتـى                امروز در لبنان و در مـنـطـقـه بـراى مـردم،                     "   
حـزب اهللا تـبـديـل بـه تـنـهـا                    سكوالر و مردم غير مسلمـان،        زنان   براى

. " نيرويى شده است كه با آن بتوانند از شرافت و زندگى خود دفـاع كـنـنـد                
 سايت اکتبر مصاحبه کورش مدرسي

حال آقاي کورش مدرسي آپارتـايـد جـنـسـي اسـالم و             !         زهي بيشرمي 
 . جريانات تروريست اسالمي را دفاع از سکوالريسم ميداند

) نشـريـه سـازمـانـده کـمـونـيـسـت              (      کورش مدرسي در جـايـي ديـگـر             
 :مينويسد

فردا اگر دولت آمريكا و متحدينش به بهانه جلوگيري از دسـتـرسـي             "       
رژيم اسالمي به بمب اتمي، به ايران حمله كردنـد و هـمـان بـاليـي را كـه                         

روزانه سر مردم عراق و لبنان مياورند را به ما، به من و شما و تـك تـك               
اقوام و آشنايانمان آوردند، سياست درست چه خواهد بود؟ محكوم كـردن         
دو طرف؟ اگر كمونيستي در آن شـرايـط بـراي شـمـا مـثـال از مـكـزيـك                             
بنويسد كه باني اين حمله به ايران دولت ايران است كه مـيـخـواهـد بـمـب                     
درست كند، جواب شما چه خواهد بود؟ و اگر تا آن وقت ما كـمـونـيـسـت                    
ها، ما حكمتيست ها نتوانسته باشيـم كـه ظـرفـي بـراي دفـاع مـردم از                         
خودشان ايجاد كرده باشيم، متعجب خواهيد شد كه مردم بـراي دفـاع از                

 " خود و زندگيشان احتماال كنار رژيم اسالمي قرار گيرند؟
     کورش مدرسي ضد امپرياليسم حتما حاال خـواسـتـار مـجـهـز کـردن                   

بـعـضـا تـاريـخ بـا           .   حزب اهللا به سالحهاي سنگين وبمب اتم هم مـيـشـود            
. بيرحمي تکرار ميشود و چهرهاي کريه دروغ وتزوير را بر مال مـيـسـازد                

اگـر اکـثـريـتـي        .   البته نه بسادگي زيرا هر بازي سياسي قاعده خودرا دارد      
ها به دست بوس خميني رفتند و خواستار مجهز کـردن سـپـاه پـاسـداران                 
شدند امروز کورش مدرسي ميخواهد با کرنش و خـاکـبـوسـي هـم جـهـت                    

شايد در طرح آينده اش خـواسـتـار      ,     تروريستهاي حزب اهللا در لبنان شود     
مجهز کردنشان به سالحهاي شيميايي باشد؟  تا سکوالريسم نوع کـورش            

 ..مدرسي را پاسداري کنند
در تبليغات گوبلزي يک تاک تيک هسـت و آن تـرسـانـدن مـردم از                             

در مبدا انشعاب جريان رفـرمـيـسـتـي کـورش         . انقالب و راديکليسم است 
مدرسي مردم را از سوسياليسم ميترساندند و يا براي قانع کردن همفـکـر          

حـال  .   هايش مثل توده اي ها ميگفتند مردم از سوسياليسم رم مـيـکـنـد               
آقاي مدرسي ميخواهد براي همجهت بودن خود با حزب اهللا مـردم را از                 
حمله آمريکا بترساند درست همان کاري که ملي اسـالمـيـسـت هـا بـراي                   

 .  سرپا نگهداشتن اسالم سياسي بکار ميگيرند
     حزب کورش مدرسي در منجالب اين سياست راست تنها راهـش بـه               
اکثريتي پيوستن است زيرا در شرايطي که همگـي انسـانـهـاي آزاديـخـواه                  

هـمـچـنـانـکـه هـمـه           .   دنيا عليه دو قـطـب تـروريسـتـي صـف کشـيـده انـد                    
آزاديخواهان در دنيا خواستار خروج اسرائيل و حزب اهللا از جنوب لبـنـان              

در شرايطي که دوقطب تروريست دولتي آمريکا و متحدينش از           .   هستند
يک طرف و تروريستهاي اسالمي حزب اهللا و متحدينش از طـرف ديـگـر              

کـورش  .   دنيا را به صحنه کارزارهاي تروريستـي خـود تـبـديـل کـرده انـد                    
مدرسي ضد امپرياليست شده و همسو با حزب اهللا و حماس دارد جـبـهـه                

 .ضد امپرياليستي ميسازد
اين يک نمونه تيپيک افتادن توي دام ناسيوناليسم و هـمـسـويـي بـا                       

کورش مدرسي ميـدانـد چـه مـيـگـويـد تـنـهـا                   .   ملي اسالمي هاي ايراني   
زيرا کورش مدرسي از سوسيالـيـسـم رم          .   منتظر لبيک اطالح طلبان است    

کورش مدرسي مدال سکوالريسم را به حزب اهللا مـيـدهـد تـا در         .  ميکند
آقـاي مـدرسـي هـر         .   فرداي بازي منطقه اي براي خودش حسابي باز کـنـد          

طور فکر ميکند اشکالي ندارد و ميتوان بعنوان يک نـيـروي لـيـبـرال در                    
ولي بايد اين را بداند که کـمـونـيـسـم        .     معادالت ضد امپرياليستها باشد   

  .کارگري و حزبش هوشيارانه مچ هر ليبرالي باز ميکند

!جنگ لبنان و مواضع راست حزب کورش مدرسی   

 اسماعيل مولودي
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     اين روزها را بايد با سكوتي به يـاد جـان بـاخـتـگـان آزادي وبـرابـري                         
انان جان ندادند كه جنبش اهل تغيير وثيقه بازي فـرصـت             شروع كرد، اما  

نقد بي امان و نـفـس گـيـر ايـن جـمـاعـت يـك                      . طلبان بازار سياست بشود   
به ياد و براي گرامـي داشـت آنـان، هـنـوز            .   است خواست اعالم نشده آنها   

كمونيسم كار گري آرمان غايي جان باختگان شصـت هـفـت             .   بايد جنگيد 
پس بيـاد  .   بودو دفاع از اين كمو نيسم نوعا گرامي داشت آنها نيز هست    

 .رفقا يي كه ديگر هر گز نيستند
****************** 

 
بـارز   يـك مشـخـصـه            جريان انشعابي از حزب كمونيسـت كـار گـري ،             

در هر مقطعي و در هر بر خوردي با جريانات اجتماعي، يـك وجـه                .   دارد  
را صفت اختصاصي خود وفقط خود قلمـداد   خاص از كمونيست كار گري    

، و ما كمونيستهاي كار گري را به جـرم زيـر پـا گـذاشـتـن آن خصـيـصـه                            
.  خـطـاب كـرده انـد        . . . . . وصفت ،چپ فرقه اي،هپروتي،غير اجتـمـاعـي،          

بيش از هر كس ،از سوي خود كورش مدرسـي صـورت گـرفـت                  واين البته 
 چرا؟ . ومي گيرد

براي نشان دادن تمايل به كسب قدرت سـيـاسـي، اول بـايـد ثـابـت                           آيا
و بعد تـمـايـل      "   حككا نمي خواهد قدرت سياسي را تصرف بكند" كرد كه   

 خود به كسب قدرت سياسي را اثبات كرد؟
بـه  "   هخا از مـا نـيـسـت         "      اگر كسي خواست از اين مقدمه صحيح كه       

حككا و هـمـسـوئـي       " برسد، آيا اول بايد به      "   مردم درخانه بمانيد  " تاكتيك  
بپردازد و در حالي كه هخا با تمام چسبهاي توليدي عالم بـه             "   اش با هخا  

و بعد صحت تا كتـيـكـش را        "   رسوا" حككا نمي چسبيد، اين همسوئي را       
 اثبات كند؟

اگر كسي خواست در كنار برادران حزب اهللا داخلي ، كيهـانـي هـا                      آيا
تـجـزيـه طـلـبـان         " و صبح صـادقـي هـا ، تـعـرضـات مـردم اهـواز را بـه                            

منتسب بكند حـتـمـا بـايـد          )   همان قومپرستان معروف " (   االهواز قومي
و بعد خود و موضـع    بيرون بكشد "   نقب"   را از "   نا سيوناليست حككا  " اول  

 اش را توضيح بدهد؟
را به سبك راه كار گر و   "   نوع دوم"      ايا اگر كسي خواست آزادي بيان از  

اكثريت ترويج بكند ، الزاما بايد نفي شرط آزادي بي قيد وشرط بيـان بـه       
 كند ؟ پرتاب سوي حككا

سر كوبگرترين و ارتجاعيتريـن نـيـرو هـاي             در كنار  آيا اگر كسي خواست   
تجزيه طلبـان   " داخلي، ماجراي آذر بايجان را عين ماجراي اهواز، به پاي           

بنويسد، خواست تعرضات مردم بـه جـان آمـده از اسـالم               "   گوناز تي وي   
در بدوي ترين شكلش ، ارتجاعي بخواند، اول بايـد           سياسي را بدليل بروز   

 به سينه بزند؟ را" عروج ناسيوناليسم درحككا"مدال كشف
و رو به عمـوم مـردم           آيا اگر كسي بخواهد،در يك مصاحبه تلويزيوني 

عالم ، به رغم اطالق هر صفتي به حزب اهللا لبنـان، از صـحـت عـمـل آن                        

حتما بايد يك روند ويكطرفه به مواضع حككا حمله كنـد؟ اگـر          دفاع كند 
صحت نظرات سياسي عـلـنـي در دفـاع از حـزب اهللا لـبـنـان را                           خواست

سواران اسب دوقطب ارتجاعي را ، حـكـكـا             "   اثبات كند، حتما بايد اول      
" نشـان بـدهـد كـه            با ژست پدر بـزرگـي      اول الزاما بايد   آيا رسوا كند؟  " را

 ؟"ناسيوناليسم عظمت طلبي ايراني نبايد در حككا جان بگيرد
بي اشاره به حككا طرح شـود؟       "   تعدد نظر "      آيا بهتر نبود الگوي حزب      

بدون تعنه به حككا، اين ژست مدرن، راندمانش بيـشـتـر نـمـي شـد؟ ايـا                      
بـي   " يك فرا كسـيـون مـخـالـف اعـالم نشـده               "بهتر نبود افتخار به داشتن  

ايـدولـوژيـك     و و فـرقـه گـرايـي         ديـكـتـاتـوري     " وافشـاي  تـحـقـيـر    "   سعي در  
حككا صورت بگيرد؟ آيا بهتر نيست كه مثل منصور حكمت خـود             بودن

را توضيح بدهي و افشاي ديگرا ن را به قيا س و شعور عمومـي جـنـبـش          
 بسپاري ؟

از اين دست سواالت به تعداد حوادث دو سال گذشـتـه،                پيش روي ما  
و "   زمـيـنـي      "   در مقابل بايد پرسيد، چه نيازي ، يك حـزب         .   مو جود است  

، مـثـل حـزب اقـاي           "   فـوق مـدرن    " و"   ما گـزيـمـالـيـسـت        " و  " غير فرقه اي  " 
هـپـروتـي و      " بـه چـپ        بدون حـملـه وهـتـاكـي          مدرسي را ملزم مي كند كه     

مـثـل   " مريخي و غيره اجتماعي و غيره توده اي و كپك زده اي حاشيه اي               
 حككا، مواضع و نقطه نظرات خود را تر ويج نكند؟

      نود درصد مطالب نشريه اي پاسخ، عليه حـكـكـا اسـت ،گـويـي در                     
صد در    . دنياي وارون، نود درصد اوقات ، فقط بايد به حككا پاسخ گفت           

صد تا كتيك هاي كـورش مـدرسـي بـا تـعـرض بـه حـكـكـا هـمـراه بـوده                                
 چرا؟.اند

كورش مدرسـي   .      حقيقت پشت پوسته اي فيزيكي واقعيت پنهان است       
طالبان واقعي قدرت سياسـي ،        مي دانست ومي داند كه اهل اين جنبش       

دوستاران واقعي انسان، دشمنان واقعي ناسيوناليسم ،متمـايـالن واقـعـي             
به تشكيل يك حزب مدرن و متفاوت وعميق ، برابر طلباني بي تخـفـيـف                

 .و كمونيستهاي ماركس اند
نـمـايـانـدن خـود نسـبـت            "   چـپ تـر    "      ظاهرا هيچ كس تا اين تاريخ، بي        

باقيمانده گان درحزب، صفوف حزب كمونيست كار گـري را تـرك نـكـرده                  
وايـنـك كـورش      . . . .   عبداهللا مهتـدي ،ايـرج آذريـن ، رضـا مـقـدم                   . است  

ماندن بر اصول كـمـونـيـسـت        " مدرسي ظاهرا همگيشان ، بر سر اصرار به      
 .منشعب شده اند" كارگري

     تا انجا كه به جريان كورش مدرسي بر مي گـردد ، يـك بـه يـك ايـن                          
و  كـورش مـدرسـي     "   صفات خـاص   " كمونيست كار گري و     "   اصول" رعايت  

 .دوستانش، و عاقبتشان در عمل را، بررسي مي كنيم 
" در ماجراي اهواز و تبريز ، چندين نفر از مـردم عـادي بـي آنـكـه مـارك                  

در پيشاني داشته باشند ، در همان خيـابـانـهـاي            "   االهواز و گوناز تي وي      
اهواز وتبريز به دست اوباش حزب اهللا ،و چندين نـفـر در زنـدانـهـاي ايـن                       

اما همه ديدند، كه كـورش مـدرسـي،      .   شهر ها با حكم اعدام،كشته شدند     
، حداقل بدون مكـث و تـاخـيـر، از دادن يـك                   " انسان دوست جنگ لبنان   " 

اعالميه و محكوم كردن كشتار مـردم مـعـتـرض در خـيـابـان بـه بـهـانـه                           
از آن طرف، اگـر كـورش مـدرسـي راسـت مـي                   .   سر باز زد     قومپرستي ، 

يك نيروي ارتجاعي است كه در نبود كـمـونـيـسـت            گويد و حزب اهللا لبنان    
ها مردم را سازمان مي دهد كه حداقل يك مقاومتي بكـنـنـد ،پـس چـرا                    

 ديدن يا فهميدن كمونيسم كارگري
  ژستي مدرن درعرصه فعاليت حزبييه بهانه ادعاب

 منصور تر كاشوند
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در شرايط مشابه، يعني مثال در اهواز و تبريز ، كه كمونيستها نبـودنـدو     
حاضر بودنـد و مـردم را سـازمـان             "   قومپرستان مرتجع فالن، فالن شده  "   

دادند كه حداقل يك مقاومتي بكنند، قومـپـرسـتـان بـه هـمـان انـدازه ي                       
و باز از سـوئـي ديـگـر،            حزب اهللا لبنان مورد لطف ايشان قرار نگرفتند؟       

در بر گزيـدن     اگر چه گويا ايشان انحصارا تنها چپي هستند كه مبنايشان         
اسـت و ظـاهـرا        "   انسـان " در قطب شمال، كه    نه حيات فك وپنگون    تاكتيك

حركت از انسان خصيصه انحـصـاريشـان، پـس سـكـوت در مـقـابـل ايـن                         
كشـتـه شـدگـان و جـان             انساني چگونه توضيح داده مي شـود ؟         "   فاكت  " 

باختگان واسير شدگان ما جرا هاي اهواز وتبـريـز، نـه فـك وپـنـگـون كـه                        
نشـد؟  "   فـاكـت  " اينجا عود نـكـردو       "   انسان دوستي " چرا اين   .   انسان بودند 

جايي يكطور وجايـي ديـگـر،      .   چپ سنتي اند     اينگونه تناقضات همزادان  
يـكـي از تـمـايـزات مـنـصـور               .   و عمل مي كـردنـد          طور ديگري برداشت  

مثال انسان دوستي براي منـصـور حـكـمـت            .   حكمت با ان چپ همين بود       
اما كورش مـدرسـي كـه درقـبـال             .    مبنا بود نه ابزار بيشبرد فرقه ودسته      

در ماجراي لبنـان از     حداقل چند روز ساكت بود، كشتار در اهواز و تبريز  
شـد كـه از مـيـل بـه انسـان دوسـتـي در صـفـوف                           "   انسـان دوسـت    " آن رو   

كمونيست كار گري با خبر بود، در ماجراي تعرضات شـهـرهـاي اهـواز و                  
و دشـمـن سـر سـخـت            "   انـتـرنـاسـيـونـالـيـسـت            " تبريز نيز ايشان از آن رو          

بـا   شد كه پتانسيل دشمني صفوف كـمـونـيـسـت كـارگـري                " ناسيوناليسم" 
 . ناسيوناليسم را مي دانست

مـي  "   سر نگوني و كسب قدرت سـيـاسـي   "        در مقطع انشعاب طوري از    
گفتند و مي نوشتند كه گويا تمام فلسفه زندگيشان همين بود،امـا هـمـه                
ديدند كه با اوجگير خطر حمله امريكا و بحران هسته اي ، بنابر وظايفـي              

بحران هسته اي يا بحران به بهانه هستـه         " كه كورش مدرسي در نوشته اي       
تدوين كرد است ، ايشان و دوستانشان از همان چـپـهـايـي شـدنـد كـه               " اي

ازقدرت سياسي و كسب اش حرف زدند و نه از    ديگر نه.   قبل هم داشتيم    
براي جلو گيري از فرو پاشي مـدنـي در صـورت          !   سر نگوني و منشوراش   

بـراي مـبـارزه بـافـقـر غـنـاعـت                 حمله امريكا ، به سازمان دهي كار گران       
به قسمت آخر بحران هسته اي يا بحران به بهانه هسته اي كـورش          (   كردند

 )مدرسي مراجعه كنيد
     در ما جراي انشعاب گفتند و نوشتند كه به كنگره نمي روند، گفتـنـد               
و نوشتند كه با دوستان قديميشان نمي توانند حتي همسايـه بـاشـنـد چـه                   

اعـالم نشـده و الـبـتـه            "   فـراكسـيـون   "   رسد به هم حزبي ؟ ولي حا ال وجود          
با حككـا را    )   حداقل در ارتباط با جنگ اخير خاور ميانه   (   كامال همسو 

بعنوان افتخار انحصاري براي خودو تجربه اي نو و بـديـع ، بـه رخ مـردم                      
بـودنـد كـه حـتـي           انكـارنـه انـكـار كـه ايـنـان هـمـان كسـانـي                     .   مي كشند 

 . را نداشتند  رفتن به كنگره و طرح علني نظراتشان جرات
بـه   در ما جراي لبنان ،و نه دعوتشان از مـردم           "   انسان دوستيشان "      نه  

رفتن در خانه و افشا گريشان از قو مپرستان اهواز وتبريـز، ونـه رزم يـك                   
كسب قـدرت    " نه تمايلشان به "   ناسيوناليسم و قوم پرستي    " تنه شان عليه    

رژيم در مقطع انشعاب و نه دعوتشان از مـردم در        "   سياسي و سر نگوني  
صورت وقوع جنگ با امريكا به تبديل شدن به سربازان امام زمان ، ونـه                
فرا موشي سوسياليسم ، هيچ كدام ، سر سوزني به كمـونـيـسـم كـار گـري                  

 . مر بوط نبود
فـراكسـيـون     نـه پـذيـرش      و متمهاي سازماني و حـزبـيـشـان و        "   اصول"و نه  

در )   حـداقـل در ارتـبـاط بـاجـنـگ اخـيـر خـاورمـيـانـه                       ( همسو با حككا     
انـدازي و تـالش       "   چرتـكـه  " گرايي و    " مصلحت" بي   صفوفشان ، هيچكدام  

 . براي حفظ فرقه خودي نبود است 
و "   نـاسـيـونـالـيـسـتـم        "   وضديت بـا      "   انسان دوستي   "    و"   اصول گراي        " 

حـزب تـوده اي       " و"   ژست تئوريك و تئورسين ونشر نشـريـه اي تـئـوريـك                 " 
كـورش   " حـكـمـتـيـسـتـم       " اعـالم نشـده و         "   فـراكسـيـون   "   و پذير فتـن    "   شدن

ناسيوناليسم و هـپـروتـي وعـظـمـت            " مدرسي ،همگي در كنار پخش لجن       
به كـمـونـيـسـت هـاي كـارگـري ، فـقـط از سـر حـفـظ فـرقـه                                   ..."طلبي و 

تالش مي كنيم در قسمتهاي بـعـدي تـك تـك ايـن            .   است  وسكتشان بوده 
نه كـه    .   روشن كنيم" حكمتيست"نكات را حداقل پيش از كنگره اي حزب  

كورش مدرسي انسان دوست و ضد ناسيوناليست و كمونيست ، و اشـنـا                
نبـاشـد، بـلـكـه مصـالـح             به سازمان واصول سازماني كمونيست كار گري      

دوسـال نشـده،     . اين مفاهيم ، كشيده اسـت          فرقه اي او را به مبتذل كردن      
را پذيرفته و توجيه مي كند، كـه دوسـال       "   فراكسيوني" در مال عام،وجود    

آنـمـوقـع    .   پيش امكانش در شرايط بسيار بهتري ممكن بود و نپـذيـرفـت        
هم مي شد به كنگره رفت ،مي شد متمدن ماند وحدت عمل داشت ،امـا               

 دوستاني كه آنموقع نتوانستند، چگونه امروز مي توانند ؟
فهميدن كمو نيزم كـار گـري        "      جملگي اين نكات نشان خواهند داد كه        

 .به چيزي بيش از اين منجر نمي شد " بقدر ديدن

     کورش مدرسي با عدم ناتواني در پاسخ به حزب اله گيـتـش و تـحـت                   
تمام انزجار و تنفر هميـشـگـي        "   به بهانه فراکسيوني که اعالم نشد     "   لواي  

را و در     "   درخشـان " خود عليه حزب کمونيست کارگـري در ايـن نـوشـتـه                  
خـاصـيـت ايـن       .   نصيحت اعالم کنندگان فـراکسـون بـر زبـان آورده اسـت                

ايشـان  .   اگر غير از اين بود عجيب مـي بـود    .   نگرش چيزي جز اين نيست    
خطاب به فراکسيونيها و احيانا کساني که حال و هواي ملحق شدن به آن      

مثل هميـشـه بـه       .   را داشته باشند، نصايحي خطاب به آنها بيان مي کند         

تعريف و تمجيد از سياست و مواضع درون تشکيالتي جريان خويش نـيـز        
مي پردازد و بارهـاي مـنـفـي بـر گـرفـتـه از نـوشـتـه اش  عـلـيـه حـزب                                     
کمونيست کارگري که مصداق نگرش و مواضع  کورش اسـت، بـه حـزب                  

از کـل نصـايـح ايشـان خـطـاب بـه                  .   کمونيست کارگري نسـبـت مـيـدهـد         
فراکسيونيها، نزديک به نصف بـيـانـاتـش تـاخـتـن بـه حـزب کـمـونـيـسـت                        

به بـهـانـه فـراکسـيـونـي کـه              "   کارگري است آنهم در نوشته اي تحت عنوان       
ايشان افکـار بـيـرون از خـودش را هـمـيـشـه تـحـقـيـر شـده                              " .   اعالم نشد 
خطاب بـه کـارگـران        "   بي نظيرش" اين را بارها در سخنرانيهاي .  ميفهمد
را خـوانـده بـود        . . .   "   به بهانه فراکسيـون    "   بقول دوستي که اين .   گفته اند 

گفت اين آقا دارد با دو نفر از رفقاي خودش صحبت مـيـکـنـد  چـرا ايـن                    
 : همه به شما پرخاش مي کند؟ و در ادامه گفت

" پرخاش به حزب براي توجيه
 "  حزب اله گيت

 عبدل گلپريان
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.       منصور حکمت در لفافه و بهانه سخن نـمـي گـفـت و نـمـي نـوشـت                        
طـبـقـاتـي  و         _   شهامت و شجاعت صريح ، روشـن، مسـتـقـيـم سـيـاسـي                  

. مارکسيستي را در نقد هر گرايش و پديده اي، بخشـي از مـتـدش بـود                      
 اين است هواداري از حکمت؟ 

در پايين  بخش حمالت ايشان عليه حزب کمونيسـت کـارگـري کـه                         
به بـهـانـه      "   توجيهي مسکوت در حزب اله گيتش نيز  است، از کل نوشته  

ايشان مجزا کرده ام تا خواننده مـتـوجـه ايـن              "     فراکسيوني که اعالم نشد   
تنفر عميق ايشان از حزب کمونـيـسـت کـارگـري کـه نـمـي گـذارد بـا نـام                         
منصور حکمت ، حکمت را به زير آوار ببرد ، و هر مواضع و سياستي را                 

 .    با نام او به خورد مردم بدهد، گردد
 ب

 ه بهانه فراکسيوني که اعالم نشد
 کورش مدرسي

 
      حزبي که انسانهاي مختلف با عقـايـد و نـظـرات مـخـتـلـف را حـول                         
اهداف عمومي برنامه جمع ميکند و بر وحدت سياسي و نه ايدئـولـوژيـک      

ما از کسي که به حزب ميپيوندد نه امتحـان ايـدئـولـوژيـک                .   استوار است 
 . ميگيريم و نه توقع داريم نعل به نعل مثل ديگران فکر کند

 سـال گـذشـتـه در           ٨٠     يک نقطه تمايز بارز ما با کل چپ راديکـال در          
اين چپ راديکال بعد از شکست انقالب روسيه در اواخر دهـه           .   جهان است 

بيست قـرن گـذشـتـه خـود را در قـالـب گـروه هـاي غـيـر اجـتـمـاعـي و                                      
 . ايدئولوژيک و بشدت فرقه اي متشکل کرد

      هنوز هيچ حزبي وجود فراکسيون و تعدد نظرات را بعـنـوان يـک حـق                  
متاسفانه دو سال پس از دست دادن منصـور حـکـمـت              .   اعالم نکرده است  

حزب کمونيست کارگري به يکي از غير اجتماعي تـريـن و سـکـت تـريـن                  
 . جريانات تاريخ چپ ايران تبديل شد

     حزبي به خود مشغول که قادر به اتـخـاذ هـيـچ تصـمـيـم جسـورانـه و                          
چگونه ميتوان مانع از آن شد که به حزبي تـبـديـل شـويـم        .   مقتدري نيست 

که اساسا به بحث و مناقشه با خود مشغول اسـت، سـرش بـه مـجـادالت              
 دروني خودش گرم است و شب قيام مبارزه ايدئولوژيک اش مي گيرد؟  

و ايجاد يک سـکـت بـه نـوعـي بـه يـک نـيـاز جـواب                       "   وحدت ايدئولوژيک " 
چـپ  .   يک سکت ايدئولوژيک ميتواند مثل يک ارتش عـمـل کـنـد         .   ميدهد

راديکال هم از اين نمونه ها بسيار دارد که همه اعضا سـر در ره رهـبـري                     
خود مينهند، مخالفين دروني را حتي تـرور مـيـکـنـنـد، امـوال شـان را                        
مصادره ميکنند،به خود حق ميدهند که هر ناحق و هـر اتـهـامـي را بـه                      

چـپـي کـه      .  آنها ببندند و تا دست آخر انسجام تشکيالت شان را نگهدارند 
ناتوان از درک جامعه و وظييفه پيچيده متحد کردن در ابعاد اجـتـمـاعـي                 
است به راه حل عملي و ساده اتحاد بر مبناي وحدت ايدئولوژيک متوسـل   

مخالف سياست رسمي را آنقدر تحت فشار قرار ميدهند کـه يـا       .   ميشود
برود و يا به وجدانش پشت کند و در جذبه يـک انـقـالب ايـدئـولـوژيـک بـه                  

 . برسد" انتقاد از خود"
     اما سنت تحزب ايـدئـولـوژيـک در چـپ تـاثـيـر بسـيـار عـمـيـقـي در                                

در سنتي که ايدئولوژي مبـنـاي       . روانشناسي داخلي اين جريانات نيز دارد     
همه چيز است هر اختالفي معني خدشه دار شدن اين وحدت سازمانـي را          

شکل گيري هر اختالف جدي يا حتي غير جدي اي، تـبـديـل            .   پيدا ميکند 
به احساس نا امني عميق و همه جانبه اي در صفوف سازمـان هـاي چـپ                  

اين عدم امنيت به مجادله و بحث در سازمان هـاي چـپ جـنـبـه          .   ميشود
پرخاشگرانه، بدون تناسب، بي ادب، رو به خود و غير اجتماعي مـيـدهـد             
بطوريکه براي کسي که بيرون از اين سازمـان ايسـتـاده اسـت قـابـل درک                      

هر اختالف نظر جدي سـيـاسـي، حـتـي غـيـر جـدي، عـمـيـقـا بـار                        .   نيست
بـرداشـت   "   بـدعـت  " و يـا      "   کـفـر  " ايدئولوژيک پيدا ميکند و نتيجتا ماننـد         

ميشود و الزم ميشود که عليه آن جهاد و غسل تعميد ايـدئـولـوژيـک راه                    
مخالفين يک سياست در حزب فکر ميکنند بـايـد عـلـيـه رهـبـري              .   بيفتد

شورش و انقالب کنند، از زير تنظيمات و مقررات حزبي خارج شـونـد، و                 
موافقين هم دقيقا بر اين متن تصور ميکنند که بـه حـزب شـان تـعـرض                    

 . شده است و بايد از خود دفاع کنند و دست به همان نوع حربه ميبرند
بر مـتـن   .   تنها عارضه دروني احزاب چپ غير اجتماعي نيست"   فضا" اين  

تاريخ جدائي ها و اتحاد هاي چپ راديکال در دوره ما، جامعـه نـيـز ايـن               
تصور را دارد که بروز اختالف در يک سازمان چپ و بخصوص اگر علـنـي            

 . هم شود، طليعه انشعاب در آن سازمان و تشکيل سازمان جديد است
عکس العمل سنجيده حزب ما به اطالعيه منتشر شـده از جـانـب رفـقـا                     
مهرنوش موسوي و مـحـمـود زنـدي، کـه بـدون اطـالع حـزب و رعـايـت                             
ضوابط حزبي پيشنويش فراکسيوني را اعالم کردند، بيانگـر فـاصـلـه اي                
است که حزب حکمتيست از همه احزاب سيـاسـي چـپ راديـکـال گـرفـتـه                       

اين اقدام در بسياري از سازمانهـاي چـپ مـنـجـر بـه يـک واکـنـش                         .   است
" بـرات از مشـرکـيـن        " ايدئولوژيک و به صف کردن اعضا و کادرهـا بـراي              

روشي که ، براي نمونه، تبديل به راه حل همه مشکالت بيروني و              .   ميشد
مـا بـايـد دوقـطـبـي عشـق و                . .   دروني حزب کمونيست کارگري شده است   
 . نفرت، مومن و مرتد در چپ را بشکنيم

     جامعه و همگان بايد ببينند که حزب حکمتيست يک حـزب سـيـاسـي             
بايد ببينند که پيـوسـتـن و جـدا شـدن از              .   است و نه يک فرقه ايدئولوژيک 

پيوستن و جدا شـدن از حـزب تصـمـيـم            . اين حزب به يک اندازه ساده است 
حـزب و در        داشـتـن     .   سياسي انسان ها است نه تصميم ايدئولوژيک آنـهـا         

نهايت راي ارگان ها و نهادهاي قانوني حزب است و نـه تشـخـيـص هـا و                      
احکام فردي، فحاشي، پرخاشگري، توهين، شلوغ کردن، محفل سـاخـتـن             

 . و توطئه کردن
     جامعه بايد ببيند که ما بـرخـالف حـزبـي نـظـيـر حـزب کـمـونـيـسـت                            
کارگري نه اختالفات مان را زير فرش ميزنيم، نه با هم فرقه ايدئـولـوژيـک         
و انجمن تملق متقابل تشکيل ميدهيم، نه عاشق خودمان هسـتـيـم و نـه                  

 . و عليه خود ميدانيم" کافر"هر کس که با ما نيست را 
     حزب ما تنها با چنين قـابـلـيـت هـا و خـاصـيـت هـائـي اجـتـمـاعـي                               

وجود يک حزب سياسي با دو خاصيت تـعـدد نـظـرات و وحـدت                    .   ميشود
اراده است که اتفاقا ميتواند باالترين ديسيپلين را در ابـعـاد مـيـلـيـونـي                    
شکـل دهـد و خـود را در مـقـابـل مـاجـراجـوئـي سـيـاسـي، رفـتـارهـاي                                   

زيـر پـا     .   آنارشيستي، محفليسم و منش هاي غير اجتماعـي حـفـظ کـنـد              
چـه در دفـاع از         "   به هم ريـخـتـن کـافـه         " گذاشتن اصول و مقررات حزبي و       

 . حزب و چه در مخالفت با آن تکرار تجربه شکست خورده چپ است
گامي در ساختن يک حزب سياسي با اعتماد به نفس، بـاز، مـنـضـبـط و              
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و رزمنده کمونيستي که از سنت کپک زده چپ غير اجـتـمـاعـي مـتـمـايـز                      
حزب ما بايد براي هميشه صف شکست خورده گان حرفه اي تاريـخ  .   است

 .جاري چپ در جهان را ترک کند
 

     چنانکه مالحظه کرديد ادبيات و فرهنگ هميشگـي ايـن جـريـان کـه                  
شاهکارش فقط تاختن به حزب کمونيست کارگری اسـت و خـود را نـيـز                     

به بهانـه فـراکسـيـونـي کـه اعـالم              "   مي داند، در اين نوشته    "   حکمتيست  " 
نگرانيهاي کورش مدرسی و رحمان حسـيـن زاده و         .   مالحظه کرديد"  نشد

تا اين حد از بر آشفتگي  از حزب کمونيست کارگـري ايـن اسـت کـه ايـن                        
حزب را بعنوان مـانـع بـزرگـي در جـهـت سـوق دادن کـل چـپ بـه طـرف                                 

که بخاطر آن  هر گونه ناسـزايـي را کـه              .   سياستهاي راست خود مي دانند    
فقط از زبان جـريـانـات نـاسـيـونـالـيـسـت و اسـالمـي خـطـاب بـه چـپ و                                  

 .کمونيست ها بکار برده مي شود، يکجا نثار اين حزب مي کند
ايشان بجاي اين بهانه گيري از داستان فراکسيون، و تـفـره رفـتـن هـا و                        

" پرخاشگريها به ما ، ميتوانست به حداقل پاسخي کوتاه در نقد مـواضـع             
که توسط رفقاي بسياري از حـزب مـورد نـقـد قـرار گـرفـت،                      "   درخشانش
 . اما بايد اذعان کرد که چنين انتظاري بيهوده است. بپردازد

     مواضع کورش و مدافعين مواضع ايشان در حزبش مبني بر شهامـت     
و شجاعتهاي حزب اله در قبال جـنـگ در لـبـنـان نـه نـاشـي از چـرخـش                              
سياسي است و نه بي اطالعي و نـدانـم کـاري، بـلـکـه چـنـيـن مـواضـع و                             
سياستهايي ، تداوم همان خط و سياستهاي است کـه دو سـال اسـت ايـن                     

ائتـالف  (   حزب بخاطر رسيدن به آن يعني کسب قدرت سياسي و از طريق   
با اجناسي از نوع حجاريان در ايـران، و در عـراق بـا نـوع طـالـبـانـي و                               
بارزاني، در لبنان با نصراله و در انگلستان با اس دبليو پي، بي خاصيـت               
نشان دادن هر نوع حرکت اجتماعي در جامعه و بي وظيفه کردن خـود در                
قبال عرض اندام جريانات ناسيوناليست و خالـي گـذاشـتـن مـيـدان بـراي                    
آنها و به خانه فرستادن مردم، تذکر دادن به مردمي که به مراکز سرمـايـه             
و مراکز ارتجاعي مساجد و منـبـر هـا در شـهـر هـاي کـردسـتـان حـملـه                             

رمــيــدن مــردم از ســوســيــالــيــســم ، شــانــه بــاال انــداخــتــن و                  .   مــيــکــردنــد
قومي دانستن حرکت اعتراضي مـردم در آذربـايـجـان و               _   ناسيوناليستي

اهواز و نوشتن آن به پاي جريانات ناسيوناليست محلـي و دهـهـا نـمـونـه                     
ديگر از اين مواضع غير کارگري و کمونيستي که کلمه اي از آن را نـمـي                   

. ميخـواهـدبـه آن دسـت يـابـد            )   توان در آثار و افق منصور حکمت يافت،       
کورش مدرسي در مصاحبه اي پيرامون رويدادهـاي آذربـايـجـان، اتـخـاذ                 

" برداشـت خـويـش        "   مواضع حزبش را در قبال اين مسله نشات گرفته از           
بـرداشـت   "   و در پاسخ به سوال کننده مي گويد    .   از اين واقعه بيان مي کند     

گويا اتخاذ هر موضع و سياست و افقي بايد از برداشـت،            "     من اين است    
چنانکـه مـي بـيـنـيـم           .   درک و تصور ايشان به رشته تحليل و برسي در آيد          

همين متد برداشت گونه و منطبق بر سياست و مـواضـع راسـت ايشـان،                    
چگونه سر از تـعـلـق خـاطـر بـه مـواضـع و آمـال و آرزوهـاي چـپ ضـد                                    

  ، و همسويي با اس دبليو پي و  شيخ حسـن  ٧٠ و ٦٠امپرياليستي دهه   
 .نصراله در مي آورد

     وظيفه ما  زدودن نام منصور حکمت و حکمتيست از اين مـواضـع و                 
سياستهاي بشدت بيگانه و در تناقض با سياست و افق منصور حـکـمـت                

آثار موجود و در دسترس منصور حکمت مملو از نقد تنـد و تـيـز        .   است
 .پايه هاي اين گرايشات  در تاريخ معاصر است

     اما نکته اي که در اينجا مـيـخـواهـم اشـاره کـنـم ايـن اسـت کـه آيـا                              
صفوف اين جريان واقعا اين سياستها و اين مواضع رهـبـري اش را جـزء                   

پـذيـرش   .   شخصا بر اين باور نـيـسـتـم         !   مواضع و نظرات خويش مي داند؟     
سياست و موضع گيري رهبري اين جريان  از جانب صفوف اين حـزب در                 

بـه  .   قبال جنگ اسرائيل و حزب اله در لبنان، انتخابي تعيين کننده اسـت    
سهم خود اميدوارم  اين صفوف در اين حزب، مواضع و سياستهاي حـزب        

و تاريخ تالشهاي خود را به ايـن افـق گـره        . توده و اکثريت را بخاطر آورند 
 .         نزنند
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بهرام مـدرسـي در مـقـابـل يـکـي از اعضـائـي کـه بـه سـيـاسـت                                  جواب  
مـتـن      . منشعبين شک کرده است تکرار هـمـان بـحـثـهـاي کـورش اسـت                       

سئوال و جواب را محمد آسنگران به دليل گويا بودن موضع منـشـعـبـيـن                 
در اينجا بهرام مدرسي مـعـتـقـد          .   بدون تفسير درسايت روزنه منتشرکرد      

است که نيروهاي سکوالر و کمونيستها مقصرند زيراکه آنها سنگـي روي           
سنگي نگذاشته اند و در عـوض چـون حـزب الـه سـنـگـي روي سـنـگـي                              
گذاشته پس مردم به آنها رجوع ميکنند و بنظر او اين جاي هيچ تعجـبـي                
بزعم بهرام مدرسي حزب اله ظرفي بـراي تشـکـل و مـبـارزه مـردم بـراي                        

اما وي فراموش ميکند و يـا آگـاهـانـه               · دفاع از خود بوجود آورده است       
خود را به نفهمي ميزند که آن خشتهائي که حزب اله رو هـم گـذاشـتـه بـه                  
خون هزاران تن از انسانهاي شرافتمند ، سکوالر و چـپ و کـمـونـيـسـت و                      

نيروئي که حزب اله فراهم کـرده تـنـهـا در مـتـن                   ·   ازاديخواه رنگين است    
و مـخـالـفـيـن           خفه کردن هر نوع صداي آزاديخواهي ، کشتن زن و بـچـه               

ارتجاع اسالمي در راه مدرسه ، محل کار و رسـتـوران و بـا کـمـک هـمـه                     
اين نيرو محصول خـود غـرب و در         ·   بوده است   جانبه جمهوري اسالمي 

ستيز با سطح باالي توقع مردم از زندگي و جهت دامـن زدن بـه رعـب و                       
و به قتل رساندن هـمـان انسـانـهـائـي بـوده کـه کـورش و بـهـرام                                وحشت

موضع کـورش و بـهـرام مـدرسـي غـيـر                  · مدرسي آنها را مقصر ميدانند  
حزب الـه را        در مال عام ميخواهند   ·   واقعي ، شرم آوروضد انساني است       

به همين جهت جاي تعجبي ندارد که در صفوف خـودشـان            ·   را تبرئه کنند    
منشعبين در تـنـد پـيـچ خـطـرنـاکـي قـرار                   ·   با مخالفت روبرو گردند        نيز

گرفته اند و مـوضـع فـعـلـي آنـهـا در مـورد حـزب الـه بـه آسـانـي بـراي                                     
به اين جهت براي بخط کردن صفوف خـود    ·   اعضايشان قابل هضم نيست   
و متد تا کنـونـي بـرخـي از اعضـاي دفـتـر                    و عبور از اين تند پيچ شيوه        

پرخاشگري و تـوهـيـن و          شيوه اي که در آن      ·   بکار گرفته ميشود   سياسي  
شخصيت شکني مخالفين ازطرفي و دم زدن ازاجتماعي بودن و احسـاس             
مسئوليت رهبران منشعبين از طرف ديگر، مضمون مقاله هاي آنهاسـت           

به اين جماعت بايد گفت اجتماعي بودن پـيـشـکـشـتـان ، لـطـفـا دسـت                         ·   
 · خوني حزب اله را نشوئيد 

...حزب اله گيت   
  ٢٣ادامه از صفحه  



 
 

و حمالت وحشيانه و گسترده اسرائيل بـه               جنگ اسرائيل و حزب اهللا      
مردم لبنان و عواقب آن توجه هاي زيادي را در دنيا بخـود جـلـب کـرد و                      

بعضا بـه دسـت          متعددي را به موضعگيري و  احزاب و نيروهاي و افراد 
 . انداز انداخت

     در يکسو گله هاي حزب اهللا را در قـلـب اروپـا و كشـورهـاي غـربـي                          
ديديم که اين بار به زنان بي حجاب در استکلهم و لندن و برلين و تورنـتـو          

زنـجـيـر مـي          تعرض ميکـردنـد و افسـار گسـيـخـتـه و بـيـشـرمـانـه                       . . .   و
چرخاندند و عکسهاي خامنه اي و شيخ نصراهللا را در دسـت داشـتـنـد و                     

احزابي را ديديم که با تکيه بـر يـکـسـوي               هماهنگ با اين صف ارتجاع،      
جنگ و با نشان دادن رجز خوانيهاي احمدي نژاد و خـامـنـه اي و حـزب                        

مبني بر نابودي اسرائيل و پاک کردن آن از روي نـقـشـه جـغـرافـيـا،                           اهللا
هماهنگ با اينها سرود نابودي کفارخواندند و از سوي ديگر جريـانـات و            
احزاب و دولتهايي را ديديم که در مقابـل حـملـه اسـرائـيـل و قـتـل عـام                           
وحشيانه هزاران نفرسکوت کرده و جنايات دولت اسرائـيـل و امـريـکـا و                   
ميليتاريسم غرب را، با نشان دادن همين شعار نابودي اسرائيل و حـذف               

 . پرده پوشي ميکردند آن از نقشه جغرافيا، 
در يک کالم موضعگيري در قبال اين جنگ و بررسي و تحلـيـل آن و              

و مـوقـعـيـتـي کـه جـنـگ                پاسخ دادن به علت و اهداف جنگ و شـرايـط             
مزبور در آن اتفاق افتاد و نقش نيروهاي درگير در جنگ بـه يـک چـالـش                     

 . جدي تبديل شد و جدائيها و وحدتهاي جديدي را بوجود آورد
     تحوالت و جنگ اخير در لبنان از جمله حزب كوروش مدرسـي را بـه                 

كـورش مـدرسـي ايـن         "   درخشـان "   موضعگـيـري      .   مخمصه انداخته است  
اين بار ديگر يـك اشـتـبـاه سـيـاسـي            .   جريان را در كنار حزب اهللا قرار داد    

زيـرا جـريـانـي       .   نام بگـيـرد  "   ايدئولوژيک"   اين ميتواند يك انقالب .   نيست
كه با هر تعبيري خود را چپ بنامد نميتواند به راحتي در كنار حزب اهللا                

هر کس بنا به موضعگيري خـود در          .   قرار گيرد و آب از آب تكان نخورد       
قبال اين موضع يعني در قبال دفاع جانانه کوروش مدرسي از حـزب اهللا          

 . لبنان و اسالم سياسي، نميتواند سكوت كند
جرياناتي مثـل طـوفـان و بـرادر بـزرگـتـر انـهـا اس دبـلـيـو پـي در                                        

هميشگيشان در كنـار  ״   ضد امپرياليست״ انگلستان ميتوانند با موضع    
اما جرياني كه تا ديروزعلـيـه اسـالم سـيـاسـي                .   جريانات اسالمي باشند  

بــوده اســت بــه ايــن ســادگــي نــمــيــتــوانــد از ايــن ســالــن بــه آن ســالــن                              
بروزعلني اين تکان اعالم موضع تعدادي از هوادارن اين جريـان و       . برود

اكـثـريـت    "  در قبال اين واقعه بود که خـودرا نـمـايـنـده                  ״ فراکسيون״ طرح  
البته اين عكس الـعـمـلـهـا        .   حزبشان معرفي كردند"   نگران و مالحظه كار  

ليدر بر عليه فراخوان دهندگان مـواجـه     با رجزخواني علني و شديداللحن 

اما فكر نميكنم آقاي مدرسي به اين سادگي بتواند هـمـان چـنـد ده                   .   شد
 . بايستند  نفر اطرفيانش را هم قانع كند كه در كنار حزب اهللا

در مورد سياست دفاع از حزب اهللا كه در واقـع خـط جـدي كـوروش                        
" خـر "   مدرسي است، اين بار بجز چند نفـري كـه قـبـال هـم در جـريـان ،                            

، فرمـان   . . . خطاب کردن، معترضين در تبريز و رضاييه و مشکين شهر و          
انـتـسـاب شـورشـهـاي مـردم در                 در خانه ماندن دادن به مردم اهواز و يـا         

، كسي حاضر نشـده    "   ريشوي حزب اللهي  "   کردستان و سنندج به تعدادي      
 .است كه آشكارا از تزهاي ارتجاعي او دفاع كند

     حتي رحمان حسين زاده كه معاون ليدر يعـنـي مـعـاون هـمـيـن آقـاي                      
مــورد اشــاره   "   مــالحــظــه كــاريــهــاي   " كــوروش مــدرســي اســت و هــمــان             

فراكسيونشان وادارش نموده حرفي در دفاع از حـزبـش بـزنـد، يـك كـلـمـه                      
اينكه مـوضـع او چـيـسـت يـك               .   نتوانسته است از موضع ليدر دفاع كند      

مساله است، اما اينكه امكان دفاع از اين مـوضـع بـغـايـت اسـالمـي و                       
ارتجاعي را نداشته يك واقعيت عيان است كه در نـوشـتـه ايشـان كـامـال                    

ايشان دست به قلم برده تا حمله به حزبش را دفـع كـنـد امـا                  .   آشكار است 
مـردم  "   وپـنـاه   حـزب اهللا حـامـي و پشـت               " يك كلمه نگفته است باالخـره     

پاي اثبات اين حرف كوروش مدرسي نـرفـتـه اسـت              .   فلسطين هست يا نه   
 كه از حزب اهللا و دست پرورده جمهوري اسالمي دفاع کند

بجاي اين بحث ها كه بحث اصلي است رحمان حسين زاده به خس و                          
خاشاك و گردوخاكهايي نظير اينكه نوشته حميد تقوايي بـه صـفـحـه دوم                 

مـتـوسـل    . . .   حزب كمونيست كارگري منتقل شـده اسـت و        "   سايت اصلي " 
وقتي كسي به داليلـي   .   شده تا روحيه صفوفشان را كمي هم شده باال ببرد         

متوسل ميشود كه يك دقيقه هم اعتبارش دوام نمي آورد و با يك كـلـيـك          
كردن و رفتن روي سايت پرت وپال بودنش رو ميشود، ميتوان فهميـد كـه       

 . و ضع چقدر خراب است
  

 اختالف بر سر چيست و رحمان حسين زاده کجا ايستاده است؟ 
  

:      به ما ميگويند که حميد تقوايي در نشـريـه انـتـرنـاسـيـونـال نـوشـتـه                      
امروز نميتوان بدون کـوتـاه کـردن دسـت اسـالم سـيـاسـی از سـر مـردم                             " 

 " فلسطين و خاورميانه، مساله فلسطين را به نفع مردم حل کرد
بـا حـالـتـي             اينرا دال بر دفاع ما از اسرائيل و امريکا قلمداد کرده و              

مستاصل دست كمك به سوي چپهاي سنتي دراز مـيـكـنـد و مـيـگـويـد                       
میخواهم بعنوان يك جمعبندى و در عين حـال يـك هشـدار و تـوقـع ،                        " 

مـادام كـه     .    جلب کـنـم    يتوجه همه جريانات چپ در ايران را به نكته مهم         
حزب كمونيست كارگري در زمـره چـپ جـامـعـه مـحـسـوب مـيـگـردد و                          
مواضع آنها به پاي اين بخش جامعه نوشته ميشود، چپ جـامـعـه ايـران                  

محق اسـت مصـرانـه خـواسـتـار             .   محق است اين مواضع را تحمل نکند        
شـوخـي   . "   (   پس گرفتن صریح و روشن و بـي ابـهـام ايـن مـواضـع شـود                      

معلوم نيست اينكه كسي تـحـت نـام چـپ بـه دفـاع آشـكـار از                       ! )   نكنيد
جريان ارتجاعي و تروريست دست پرورده جمهوري اسالمي بپردازد و در            
برابر به چپها حمله كند بدعت است و بايد پس گـرفـتـه شـود يـا مـوضـع                         
حميد تقوايي كه دو قطب ارتجاع و تروريسـم و مـيـلـيـتـاريسـم را مـورد                        
حمله قرار ميدهد و به مردم فراخوان ميدهد كـه بـه جـبـهـه سـوم يـعـنـي                          

 نگاهي به جنگ لبنان، 
 پاسخي به رحمان حسين زاده 

 مينا احدي

2006                                                                       سپتامبر 1                                                                                          جدل   شماره 42  



نه دوستان داليل مـحـكـمـه پسـنـد تـري               .   جبهه انسانيت متمدن بپيوندند   
 . براي اين بازي هاي الزم داريد

رحمان حسين زاده اما دارد مشكل خود را بـا بـرادران چـپ سـنـتـي                        
رد به چپ سنتي ميگويد اوال ما در كنار شما هستيـم            او دا .   طرح ميكند 

و دوم اينكه اعالم ميكند كه دفاع از حزب اهللا كار شما هم بوده و بـايـد                    
عليه حزب کمونيست کارگري حرف بزنيد و در اين شرايط خـطـيـر مـا را                   

اين تـقـالهـا قـرار اسـت حـزب اهللا گـيـت حـزب كـوروش                           .   تنها نگذاريد 
رحـمـان   .   اما اين امري غير ممكن بنظـر مـيـرسـد         .   مدرسي را پنهان كند   

حسين زاده ناچار است از اين نظرات مدرسي دفاع كند يا در مـقـابـل آن                   
راه سومي وجود ندارد، زيرا نه تنها خارج از آنـهـا بـلـكـه                   .   موضع بگيرد 

فراخوان به چپ سنتي هم چاره سـاز         .   دوستانش هم اين را از او نميپذيرند      
 .نيست

شايد نيروي حاضر به يراق تر ديگري ميتـوانـد مـخـاطـب و مـجـري                         
زيـرا در سـنـت اسـالمـي و سـنـت جـمـهـوري                       .   سياست حمله به ما باشـد    

از اسرائيل به مـعـنـي حـالل بـودن خـون فـرد و يـا                        "   دفاع"   اسالمي ايران 
ظـاهـرا راه پـيـمـوده آقـاي             .   جرياني است که اين اتهام به او زده مـيـشـود            

مـيـتـوانـنـد ايـن         .   رئيس دانا را امروز رحمان حسين زاده آغاز کرده اسـت          
نـيـروي واقـعـي را کـه بـه ايـن خـطـاهـا                          فرمان حمله را گستـرش داده و      

يا حداقل خط بدهد کـه      رسيدگي فوري ميکند، مورد خطاب قرار داده و       
 ! را رسيد" کافرو طرفدار اسرائيل" حميد تقوايي  بايد حساب 

در مورد معضالت پيش آمده، چه جنگ لبنان مـد نـظـر بـاشـد چـه                          
اوضاع داخلي حزبشان رحمان به نحو كودكانه و ناشيانه اي بـا چـرخـانـدن            

حميد تقوايي مبني بر اينکـه يـک راه حـل مـعـضـل               "   کفر" چشمها بسوي   
فلسطين کوتاه کردن دست اسالم سياسي از مقـدرات مـردم اسـت سـعـي                   

 . ميكند فشار را از گرده حزبش بردارد
     اينها هر روز بخشي از دنـيـا را بـه تصـرف در مـي آورنـد و مـثـل                                

ايـن  .   هم مسلکشان در لـيـوان در حـال تـکـان خـوردن هسـتـنـد                      "   طوفان" 
تخليالت بچه گانه ممکن است مخدري براي رهبري اين جريـان بـي افـق                 

 . باشد اما کسي آنها را جدي نميگيرد
     در مورد جنگ و حمله اسرائيل به لبنان بيش از بيست نـفـراز اعضـا           
رهبري حزب ما و کادرها اظهار نظر کـرده و ايـن جـنـگ را تـحـلـيـل و                             

الـزامـا هـمـه ايـن رفـقـا ، در مـورد هـمـه جـزيـيـات                              .   ارزيابي کـرده انـد     
آقاي مـدرسـي     " تعدد نظرات"چيزي که در حزب . تاکيداتشان يکي نيست 

ما وحـدت نـظـر روي آن             آنچه در حزب و در رهبري     .   ابدا نبايد کفر باشد   
هست، تحليل اين معضل در اوضاع امروز و با توجـه بـه پـيـچـيـدگـيـهـا                       
معضل در چهار چوب نظم نوين جهاني و نيروهاي جديد در گير است کـه        

 .جنگ تروريستها نام گرفته است
ويژگي بحث حميد تقوايي اين بود که فلسطين قـربـانـي ايـن جـنـگ                               

در چهارچوب جنگ دو قطب تروريستي و در شرايط امروز نمـيـتـوان    .  شد
او بـرخـالف و در         .   همان جوابهاي چند سال قبل را تحـويـل جـامـعـه داد               

اعـالم  " ضدامپرياليسـت " مقابل جريانات پرو اسالم سياسي و يا جريانات         
 .کرد اين جنگ، جنگ دو قطب تروريستي است

ما در مقابل کساني که فقط اسرائيل و يک طرف جنگ را محکـوم                          
کسـانـي کـه مـثـل          .   کردند گفتيم که در کنار اسالم سياسي قرار نگـيـريـد           

آقاي مدرسي حزب اهللا و اسالم سياسي و نقش طرف ديگر جنگ و ايـران           
گـفـتـيـم        . و جمهوري اسالمي را در اين ماجرا تطهير کردند هشدار داديم   

گفـتـيـم کـه گـر          .   اينها بعنوان يک قطب ترور و وحشت بايد محکوم شوند         
گرفتن شعار نابودي اسرائيل پروسه صلح را دو چندان دچار مشکل کـرده             

 .... است و
بـاالخـره نـمـيـگـويـد از            .   اما پاسخ رحمان ساده انگارانه و بچـگـانـه اسـت        

نظرات ليدرش در دفاع از حزب اهللا دفاع مـيـکـنـد يـا نـه؟ او در مـورد                           
اينکه حزب اهللا خانه و جاده ميسازد و چتر عاطفي و اجتماعي دفـاع از                 
مردم را ايجاد کرده است و غيره چرا سکوت کـرده اسـت؟ او اصـال نـيـم                        
نگاهي هم به نوشته بهرام مـدرسـي مـبـنـي بـر زمـيـنـه سـازي دفـاع از                              
جمهوري اسالمي درشرايط احتمالي حمله امريکا به ايران نميکند، او را         

اما معلوم است که در عالم سياست ايـن  .   کاري نيست"   جزييات  "   به اين   
سکـوت رحـمـان حسـيـن زاده در              .   شيوه سياست را اپورتونيسم ميگويند    

 . مورد نظرات ليدر حزبش بجز اپورتونيسم سياسي چيزي را بيان نميکند
را بهر قيمت بايد سر پا نگه داشت و از بـلـنـدگـوي      ظاهرا اين بساط          

تبليغاتي آن عليه چپ و کمونيزم و در مورد ضعف و نـاتـوانـي چـپـهـا و                       
فعال بايد اين بساط سر پا بـمـانـد      .   داد سخن گفت قدر داني از حزب اهللا     

تا به مردم بگويد حزب اهللا قهرمان و نجات دهنده اما چپ كال ضـعـيـف          
بايد سر پـا بـمـانـد کـه در شـورش مـردم در                    .  و کاري ازش ساخته نيست 

اهواز عليه حکومت، اعالم كـنـد مـردم هـمـه االهـوازي شـده انـد و در                            
حرکات اعتراضي مردم در تبريز و آذربايـجـان مـردم هـمـگـي بـه خـاطـر                       
قومپرستي به ميدان آمدند و باز جاي دوست و دشمن را عوضي بـگـيـرد                 

 .و حرفهاي کيهان شريعتمداري را تکرار کند
 نـفـر از جـوانـان مـعـتـرض و                  ۱۶     هميـن امـروز کـه رژيـم اسـالمـي                 

تظاهرکننده در اهواز را بجرم اعتراض عليه حکومت به اعـدام مـحـکـوم                
ميکند، اينها الم تا کام حرفـي نـمـيـزنـنـد چـرا کـه از نـظـر آنـهـا مـردم                                 

گــويــا دفــاع از حــق حــيــات ايــنــهــا           .   االهــوازي و قــومــپــرســت شــده انــد        
ايـن حـزب ظـفـرنـمـون           .   اسـت ״   مريخي و هـپـروتـي   ״ است و "   قومپرستي" 

کاري به اين ندارد و اعالميه خشک و خالي در محکوميـت آن نـمـيـدهـد                    
   .چون اينها همان لولوهايي هستند که نبايد اعتراض ميکردند

     دستگيريهاي گسترده در اذربايجان و شکنجه و کشتارمعترضيـن در          
اين شهرها از نظر اين جماعت چندان مهم نيست چـرا کـه ايـنـهـا هـمـان                        

خـر نشـويـد و بـيـرون            "   مردمي هستند که کوروش به آنـهـا گـفـتـه اسـت                
دفاع از مـبـارزات مـردم و اعـتـراض بـه جـنـايـات حـکـومـت                               . " نياييد

چپي که اگر در سنـگـر مـبـارزات       .   اسالمي ظاهرا امروز زيادي چپ است   
اصـال کـل چـپ نـه در ايـران بـلـکـه در                       .   ايستاد، زيادي خراب مـيـکـنـد        

خاورميانه و دنيا هپروتي است و مريـخـي اسـت و اخ و تـف اسـت امـا                           
مدرسـه درسـت مـيـكـنـنـد و از شـرف مـردم دفـاع                         ״ حزب اهللا و حماس     

" سـازنـده  "  به همين دليل فراخوان بـه تـطـهـيـر ايـن نـيـروهـاي                    ״ . ميكنند
   .ميدهند

اگر دنيا اين تحليلهاي ماليخوليايي آقاي مـدرسـي و پـيـش كسـوتـهـاي                    
بـاد     ايشان يعني امثال اس دبليو پي را قبول ميکرد بايد ميگـفـت زنـده               

همچنانكه جـورج گـالـووی، نـیـز در              .   حزب اهللا و زنده باد شهردار تهران      
:  جوالي نوشته اسـت   ۲۹ روز ۲۰۱۱ی  شماره"   کارگر سوسياليست "   نشريه
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اهللا، شيخ سـيـد حسـن           اهللا و رهبر حزب     من از جنبش مقاومت ملي حزب     
طبق تحليل ايشان و آقاي مدرسي گـويـا چـپ             . "   کنم  نصراهللا، تجليل مي  

باعث ميشود که حزب اهللا نفوذش باال برود و حـمـاس قـدرت را قـبـضـه                
اين حزب اهللا نيست که در همان لـبـنـان و فـلـسـطـيـن بـا هـر                             گويا.   کند
حجاب به زور سـر زنـان مـيـکـنـد و يـا قـتـل نـامـوسـي                         " پيشرفت"  درجه

ميکند ويا کارگر معترض را تکه تکه ميکنند و هر انسـان مـعـتـرض و                   
مترقي ديگري خونش حالل و کافر و ملـحـد اسـت و بـايـد سـرش بـريـده                          

گـويـا جـنـبـش اسـالم           .   گويا اينها را کسي نميـدانـد و خـبـر نـدارد               .   شود
گويا اين جـنـبـش عـکـس              . سياسي ، يک جنبش ارتجاعي و سياه نيست       

العمل مردم به سرکوب و استيصاال است نه يـک جـنـبـش دسـت سـاخـتـه                       
غرب براي مقابله فعال با چپ وکمونيزم و سکوالريـزم و آزاديـخـواهـي و                   

 .تمدن
دفاع از حزب اهللا و مثال زدن از شـعـرايـي کـه در وصـف حـزب اهللا                                    

شعر ميگويند ، شايد مدتي بساط رسانه هاي اسالم پناه را رونق بخـشـد               
رحـمـان حسـيـن       .   ولي در عالم واقعي معضالت به گونه ديگـري هسـتـنـد             

زاده بايد متوجه باشد که در ايران با تجـارب وحشـتـنـاکـي کـه مـردم بـا                         
دارند فروختن اين مطعمه به آنـهـا زيـادي تـوهـم                حزب اهللا حاکم بر ايران    

 . است  قاطي اش شده
 :خالصه کنم

در مـيـان     .        در جنگ لبنان مردم قربـانـي جـنـگ تـروريسـتـهـا شـدنـد                    
از جـملـه ايـن        .   جريانات سياسي قربانياني را ديديم كه قابل توجه بـودنـد          

كه البته ازقبل زمينـه بسـيـار مـنـاسـبـي بـراي قـربـانـي شـدن                          ( قربانيان  
امروز درمقابل اين جمـاعـت يـک      . ، كوروش مدرسي و حزبش بود) داشت

سوال قرار گرفته است و آن اينكه آيا ميخواهند اين موضع بغايت راسـت              
و اسالمي را در كارنامه خود براي هميشه ثبت كنند؟ لـيـدر و حـواريـون                   

بـه مـرجـع      "   کثـيـف  "      درجه اول او از اين موضع دفاع کردند که حزب اهللا          
کمک به مردم و قبله آمال مردم تبديل شده است و نه فقط نبايد محـكـوم           

با هيچ بازي و ضد حمله اي نميشـود ايـن     .   شود بلكه بايد از آن دفاع كرد    
  . سياست را ماستمالي كرد و از انظار مخفي نگه داشت

     رحمان حسين زاده به دو دليل درموقعيت بشدت سـخـتـي گـيـر كـرده                 
و سـاخـتـن يـک            يكي اينكه با چنگ و دندان از جدايي از حزب ما.   است

دفـاع کـرد و بـه             " آماده براي گرفتن قدرت در ايـران ״ جريان بقول خودش   
جايي نرسيد و شكست خورد و ديگري اينكه اکنون اين پـالتـفـرم جـدايـي             

 .به دفاع از اسالم سياسي و حکومت اسالمي دارد تغيير ميکند  عمال
     اين اتفاق مهمي است اما شک دارم که سکوت در قبال آن بهترين راه              

اينها نميتوانند به اين راحتي اعضا و كادرهايي كه يـك عـمـر               .   حل باشد 
عليه اسالم سياسي و براي سوسياليسم جنـگـيـده انـد را بـه مسـلـخ گـاه                         
اسالم سياسي ببرند و در كنار حزب طوفان و برادر بزرگترشان اس دبـلـيـو     

 .پي قرار دهند
     رحمان نميتواند فرد دوم حزبش باشد اما حـزب اهللا گـيـت را نـاديـده                  

فعالً ممکن است مصلحتي و با سـيـاسـت تشـکـيـالت داري کـه                 .   بگيرد
اما فشار واقـعـيـات کـمـي        .   سابقه چندان درخشاني هم ندارد سکوت کند  

با اتکا به نوشته او در دفـع            . بيشتر از افق رحمان حسين زاده موثر است       
ليست قـربـانـيـان          حمله به کورش مدرسي متاسفانه بايد اسم او را هم در          

عـاقـبـت اسـف انـگـيـزي اسـت امـا                  .   كمي خجول تر اين جنگ قـرار داد         
سياست بي رحم را انسانهاي با احساس اتخاذ ميكنند و مـيـنـويسـنـد و                  

 . اين چنين نيز قرباني ميشوند
     از همه اينها گذشته، بايد يکبار ديگر برگشت و به خود واقعـه نـگـاه                 

رحمـان حسـيـن زاده هـنـوز مـيـتـوانـد                  .   کرد و ارزيابيهاي محتلف را ديد   
او مثل كورش مدرسـي بـه مـكـان            .   جايگاهش را بهتر از اين تعيين كند      

اين نه کفر است و نه عجيب، ميتوان در مـورد            .   بي برگشت نرسيده است   
اما دفاع آشکار و بي پرده از     .   ارزيابي از جنگ لبنان اختالف نظر داشت      

مدرسي سياه روي سـفـيـد از حـزب             . حزب اهللا كار چندان ساده اي نيست 
ايـن  .   اهللا و در امتداد آن از جـمـهـوري اسـالمـي ايـران دفـاع كـرده اسـت                         

فراخوان رحمان از جانـب چـپ عـقـب         .   بيشتر از يک افتضاح سياسي است  
و افرادي از كـوملـه در       ״   توفان״ مانده و سنتي تا كنون با استقبال حزب         

زيرا نوشته اند که بايد به حـزب کـمـونـيـسـت         . سايت آشتي ربرو شده است 
گفتـه انـد     .  کارگري فشار آورد و موضع حزب آقاي مدرسي را تقويت کرد 

نيسـتـنـد و مـوضـعـشـان            "   اسرائيلي" که اينها ديگر مثل منصور حکمت    
نـوشـتـه انـد کـه          .   منطبق بر موضع چپهاي ضد امپرياليـسـت شـده اسـت          

جريانات مقاومت اسامي اکنون بر خالف سياست حـکـمـت مـورد دفـاع               
 ....آقاي مدرسي و حزب اش است و

  
 موضوع چيست؟ جنگ در لبنان بر سر چه چيز بود؟  
  

     براي خواننده اي که بدنبال کشف حقايق و روشن شدن مـعـضـل و راه               
حل است، سوال اينست که چرا اين جنگ اتفاق افتاد و مهمتر از آن ايـن                 
جنگ در چه شرايطي اتفاق افتاد، ويژگي آن چه بود آيا اصوال اين جـنـگ          
و عواقب آن تفاوتي با جنگها و صـلـحـهـاي مـتـعـدد، و مـداوم در ايـن                            

 منطقه و بين اسرائيل و فلسطين داشته است يا نه؟ 
آيا اصوال اين جنگ در مورد معضل فـلـسـطـيـن بـود و يـا ايـنـکـه                                 

طرفين جنگ بدنبال اهداف ديگري بوده و اهـداف ديـگـري را پـيـگـيـري                      
واقعيت اينست که در منطقه خاورميانه، معضل فـلـسـطـيـن،              .   ميکردند

معضل مردمي که از خانه خود بيرون رانده شده و سالهاي سال اسـت کـه                 
در آوارگي و بـي تـامـيـنـي بسـر                با سرکوب و بي حقوقي و بي حرمتي و          

زخمي که در عـيـن حـال        .   ميبرند، يک زخم کهنه در قلب خاورميانه است     
 . يک منبع تغذيه اسالم سياسي و ناسيوناليسم عرب است

طرفين اين جنگ سالهاي سال است که در کشمـکـشـي دائـمـي بسـر                       
ميبرند و هر از چند گاهي آتش جنگ حادتر شده و صـدهـا نـفـر قـربـانـي                   
جنگي ميشوند که ميتوانست بسيار زودتر از اينها پايان يابد و مردم را             

امــا دولــت اســرائــيــل بــرخــالف        .   از ايــن اوضــاع دردنــاک خــالص کــنــد            
اعتراضات در داخل خود اسرائيل و در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي، بـرخـالف                        
خواست مردم و نهادها و سازمانهاي مترقي و مدافع صلح، کـمـاکـان بـر                 
طبل جنگ کوبيده و جناياتي غير قابل توصيف بر عليه مردم فلسـطـيـن               

در آنسوي خط هم ناسيونـالـيـسـم عـرب و جـنـبـش سـيـاه                       .   انجام ميدهد 
اسالم سـيـاسـي بـراي قـدرت          .   اسالمي از اين درد و زخم تغذيه کرده است      

گيري در اين منطقه و براي اعماال نفوذ در زندگي مردم ، بـه عـمـلـيـات                   
انتحاري و ايجاد ناامني دست زده واين سير تسلسل جنـگ و درگـيـري،                  
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در طول اين چندين سال بـارهـا و          .   سالهاي سال است که ادامه يافته است      
تقالهايي براي صلح درميان بوده و هر بار به بهانه اي و به داليلـي                بارها  

طرفين جنگ و درگيري، توافقات را بهم زده و مجددا وارد دوره جـنـگـي                 
تا کنون يک بخش مهم تاريخ زندگي مردم در ايـن مـنـطـقـه بـا                     .   شده اند 

بعد از چندين دهه ادامه جنـگ و       . اين جنگ و صلحها عجين شده است   
کشتار باالخره مسئله صلح و تشکيل دولت فلسطين براي پايان دادن بـه        

تـا  .   اين جنگ خونبار مورد توافق قطعي و ضمني طـرفـيـن قـرار گـرفـت                   
قدرت گيري حماس در فلسطين، نـمـايـنـدگـان سـازمـان الـفـتـح و                  مقطع  

 . دولت اسرائيل کم و بيش اين پروسه را داشتند طي ميکردند
اکنون در فلسطين، و بـخـشـي از لـبـنـان قـدرت در دسـت سـازمـان                                 

سازمانهايي که شـعـارشـان نـابـودي اسـرائـيـل                .   و حزب اهللا است    حماس  
است و با دخالتهاي مستقيم ايران دراين مـنـطـقـه، و بـا دفـاع فـعـال از                          

و با رجزخوانيهاي احمدي نـژاد ، عـمـال               سياست جمهوري اسالمي ايران   
همان حد اقل زمينه موجود براي مذاکره و مصالحه دو طرف کامـال بـي                

نقش جـمـهـوري اسـالمـي و هـمـاهـنـگـي جـريـانـات                        .   خاصيت شده است  
اسالمي در اين منطقه با شعار نابودي اسرائيل بطور رسمي همان زمينـه       
حداقل براي صلح و يا گفتگو و راه رسيدن به توافق را نـيـز از بـيـن بـرده                        

اگر تا ديروز، هيئت هاي نمايندگي طرفين بارها و بارها در مـورد             .   است
وبهانـه     راه حل معضل فلسطين نشست و برخاست کرده و هر بار به دليل           

اي دولت اسرائيل پروسه صـلـح را بـا مـعـضـل روبـرو مـيـکـرد، اکـنـون                              
جمهوري اسالمي، حماس، حزب اهللا و همه جريانات اسالمي، بـا شـعـار                
حذف اسرائيل از نقشه جغرافي، ديـگـر عـمـال بـن بسـت کـامـل در ايـن                           

 . پروسه ايجاد کرده اند
حماس و حزب اهللا که در فلسطين و لبنان به قدرت رسيدند يک پـاي                         

ايـن  .   اين جنگ بوده اند و به هيچ چيز جز نابودي اسرائيل راضي نيستنـد        
يک فاکتور جديد در اوضاع منطـقـه و بـررسـي جـنـگ مـزبـور اسـت کـه                            
بسياري از جريانات سياسي آنرا نميبينند و هنوز در فضاي جـنـگ سـرد                

از ايـن مـهـمـتـر          .   دو قطب شرق و غرب به مسئله فلسطين نگاه ميکننـد       
اما واقع شدن اين جنگ در دنياي امروز و در فضاي بـيـن الـمـلـلـي پسـا                       

 ۲۰۰۱ سپتامبـر     ۱۱اين جنگ اکنون در دنياي پس از        .   بلوک شرق است  
کسـي کـه     .   و در دوره تنش شديد بين دو قطب تروريستي در جريان اسـت             

تفاوت ماهيت، اهداف و نيروهاي درگير در اين جنـگ را بـا دوره قـبـل                     
نبيند از تاريخ عقب است و ناچار بـه دفـاع از ايـن يـا آن طـرف جـنـگ                              

 .ميپردازد
  

 جنگ لبنان جنگي نيابتي بود
  

 سپتامـبـر بـه جـنـگ بـا نـيـرويـي                   ۱۱دولت امريکا و متحدينش پس از       
پرداخته اند که ساخته دست خودشان و محصول سيـاسـتـهـاي ارتـجـاعـي                

. آنها در مقابله با بلوک شرق و چـپ در ايـران و خـاورمـيـانـه بـوده اسـت                     
اکنون جنگ دو قطب تروريستي، مقـدرات مـيـلـيـونـهـا نـفـر را تـعـيـيـن                           

وحشيانه و غيـر قـابـل       اکنون ما جنگها و حمالت و بمبارانهاي .   ميکند
را شاهد هستيم کـه هـمـه حـد           . . .   تصور، در عراق و افغانستان و لبنان و       

ايـجـاد   "   شـوک    "   ومرزهاي اخالقي را پشت سـر گـذاشـتـه و بـيـرحـمـانـه                       

ميکنند و مي کشند و طرفين جنگ به هيچ کس و هـيـچ مـرجـعـي نـيـز                       
بشريت در صحنه تلويزيونها، ويراني و خرابيـهـايـي را            .   پاسخگو نيستند 

منازل مسکوني، بيمارستـانـهـا و        .   مي بيند که باور کردن آن سخت است       
پلها و شهرها وجاده ها در يک چشم بهم زدن به تلي از سـنـگ و چـوب و                       
ويراني و شهر وحشت تبديل ميشود و اجساد قربانيان تکه تکـه شـده در                 
البالي اين تل و خاک به چشم ميخورد و عروسکهاي کودکاني که قربانـي              
شده و اسباب بازيهايشان در گوشه اي از اين ويراني افتاده است، صحـنـه           
هاي دلخراشي هستند که عمق جنايتـکـاري و بـيـشـرمـي هـر دو قـطـب                         
تروريستي و ميليتاريستي را نشان ميدهد که بشريت را با اين جـنـايـات        

 . جنگي گامها به عقب ميرانند
در يک قطب اين نمايش توحش دولت اسرائيل و آمريکا را ميبينـيـم                      

که تاريخ طوالني کشتارو قتل عام مردم در کشورهاي مختلف را پشـت               
. سر دارند و اکنون هم با توحش تمام همان سياستها را ادامـه مـيـدهـنـد                 

در قطب مقابل آنها اسالم سياسي و نيروهـاي مـرتـجـع و جـنـايـتـکـار و                         
فاشيستي را مي بينيم که در مقابل دوربينها سر ميبـرنـد، سـنـگـسـار و            
اعدام ميکنند و وجودشان در هر نقطه اي با ترور و جنايت و سر بريدن و                 

عمليات انتحاري ميکنند و امـنـيـت مـردم            .   دست بريدن تداعي ميشود   
را در اتوبوس و محل کار در ديسکوتک و رستوران و در سـالـن رقـص و                      

اکنون اين جـريـانـات تـروريسـتـي،          .   جشن و پارتي به مخاطره مي اندازد   
يکي بـراي    .   مقدرات مردم را در منطقه خاورميانه و در دنيا رقم ميزنند          

اعمال قدرقدرتي خود در دنيا چنين ميکند و ديگري براي سهـم خـواهـي                
در منطقه خاورميانه و باالخص بـراي بـاقـيـمـانـدن در اريـکـه قـدرت در                      

     .ايران
با جنگ دولتهاي غربي در عراق و با ايجاد سنـاريـوي سـيـاهـي کـه                               

شاهد آن هستيم، نه فقط پاي اسالم سياسي و يا حتي بـخـش ضـد غـرب                    
اين اختاپوس بريده نشد، بلکه اين نيروي سياه و ارتجـاعـي و تـروريسـت                   
بيش از پيش در مقدرات مردم در عراق دخالـت کـرده و شـبـکـه تـرور و                         

در اينجا ميخواهم تاکيـد    .   وحشت خود را در منطقه کامال گسترده است       
کنم که نقش اين جنبش سياه و باندهاي وابسـتـه بـه آن بـطـور مـثـال در                          

، فـقـط بـه عـمـلـيـات تـروريسـتـي و يـا                        . . . عراق و يا فلسطين و لبنان و      
حضور اين جريانات در هر نقطه اي، بـا دخـالـت             .   انتحاري محدود نيست  

در زندگي مردم، با پس رانـدن زنـان، بـا حـجـاب و زن سـتـيـزي و قـتـل                                
مقابله با حقوق کارگران و يا حقوق انساني و مـدرنـيـسـم و                   ناموسي، با 

يک نمونه زنده آن همـان وضـعـيـت مـردم در                 .   سکوالريسم مترادف است  
امروز در عراق زنان حتي حق و يـا امـکـان بـيـرون آمـدن از                       .   عراق است 

اين سناريوي وحشتناک بخشا ساخته دست همين نـيـروي           .   خانه را ندارند  
مرتجع و ضد انسان و ضد زن است، که يک شـاخـص آن، ضـديـت کـامـل                 

در .   هر آن چيزي است که نشانـه از تـمـدن و انسـانـيـت داشـتـه بـاشـد                          با
فلسطين و لبنان نيز جنبش سياه اسالمي نقش مخربش را همه ديـده انـد                

 .و يك پاي بازي قدرت اسالم سياسي در منطقه هستند
آمريکا و متحدينش ميخواهند در جنگ با اسـالم سـيـاسـي پـيـروز                      

اسالم سياسي هم بـراي پـيـروزي و تـحـمـيـل سـهـم خـواهـي خـود                            .   شوند
ميليتاريزم غرب، با وجـود جـنـايـات بـيـرحـمـانـه در عـراق و                        .   ميجنگد

 منطقه، با سرعت غير قابل باوري بسوي رو در رويي نهايي با جمهوري 
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جنگ تروريستها، در ابعادي غيـر قـابـل تصـور و               .   اسالمي پيش ميرود  
و .   وحشتناک تر از همه اين جنگها، بنظر ميرسـد در ايـران خـواهـد بـود                    

جـنـگ لـبـنـان        .  طرفين با ديوانگي کامل بسوي اين سناريو پيش ميروند 
 . به اذعان طرفين درگير جنگي نيابتي بوده است

  
 ! جنگ در لبنان از مدتها قبل تدارک ديده شده بود

  
و جهانـي      جنگ اخير در لبنان را بايد در يک چهارچوب منطقه اي               
خودشان گفتند که براي تمرين جنگ ديگري اين کار را مـيـکـنـنـد،                 .   ديد

گـفـتـنـد     .   گفتند که براي ايجاد خاورميانه بزرگ اين عمليات ضروري بود  
" که اين جنگ در سـطـح سـيـاسـتـهـاي عـمـومـي تـر و تـقـابـل جـهـانـي                                  

گـروگـان   .   غربي با اسالم سيـاسـي و تـروريسـم اسـالمـي بـود                  "   دمکراسي
دو سرباز اسرائيلي شروع يک جنگ پيـشـگـيـرانـه اسـالم سـيـاسـي                       گيري

توحش اسرائيل در لـبـنـان بـه          .   براي نشان دادن قدرت خود به رقيبش بود       
بهانه گروکانگيري دو سرباز اسرائيلي هم شروع جنگي بود که در هـيـئـت               
حاکمه اسرائيل و با نظارت نزديک دولت امريکا ، تصميم آن گرفتـه شـده                

هر دو طرف جنگ قبل از شروع جنگ براي آن تـدارک الزم را ديـده               .   بود
 .بودند

آنچه درلبنان و عراق اتفاق افتاد نمونه کوچک جـنـايـاتـي اسـت کـه قـرار                  
است در ايران انجام شود و آنچه در اسرائيل با مـوشـک پـرانـي حـزب اهللا                
اتفاق افتاد قرار است فردا با ابعاد وسيعتر به وسيله جـمـهـوري اسـالمـي                

در اين جـنـگ   "   پيروزي"  هر دو طرف خواستند ببينند که . پي گرفته شود 
در ايـن جـنـگ و در روزهـايـي کـه کـودکـان زيـر                          .   چگونه مـيـسـر اسـت       

و  بمبارانهاي وحشيانه جان سپرده و تکه تکه ميشدند، در جريان جنـگ              
در شرايطي که خانه ها و مراکز و پلها و بـيـمـارسـتـانـهـا ويـران مـيـشـد،                          

نـه  .   کسي از معضل فلسطين و راه حل معضل فـلـسـطـيـن حـرف نـمـيـزد                      
اسرائيل و دولتهاي غربي و کاندوليزا رايـس و ديـگـران و نـه نصـراهللا و                       
حزب اهللا و جمهوري اسالمي ايران، هيچ يک از معضل مردم فلسطـيـن و          

هـمـگـي از جـنـگ کـفـر و بـاطـل و جـنـگ                           .   يا حل آن حرفي نـمـيـزدنـد         
در حـالـي کـه جـواب مـردم              .   دمکراسي با تروريسم و غيره حرف ميزدند      

فلسطين تشکيل دولت متساوي الحقوق فـلـسـطـيـن در کـنـار اسـرائـيـل                       
 .است

  
 ما چه ميگوئيم؟ 

 
اولين نکته مورد تاکيد ما در اين جنگ و در اين اوضاع ايـن بـود                      

اين جنگ صد در صـد مـنـطـبـق بـا                 .   که تغييرات در اوضاع را بايد ديد      
اين جنگ بطـور    .   جنگها و صلحهاي قبلي بين اسرائيل و فلسطين نيست        

و در      نظم نوين جهاني و جنگ دو قطب تروريسـتـي       کامل در چهارچوب  
يک تصوير بين المللي و تقابل دو قطب اتفاق مي افتد و اتفاقـا مـعـضـل             

. مردم فلسطين و مسئله فلسطين خود يکي از قربانيان اين جـنـگ اسـت         
کسي که اين اوضاع را نمي بيند و جنگ را مستقل از زمـان و مـکـانـي                     

. که اتفاق افتاده است بررسي ميکند از سياست چـيـزي نـفـهـمـيـده اسـت                     
کسي که تغييرات فاکتورهاي دخيل در اين اوضاع را نبينـد، نـمـيـتـوانـد                  

 . پاسخي به معضل مردم در اين روزها و در اين اوضاع بدهد
مهمترين فاکتورهاي تـغـيـيـر يـافـتـه، يـکـي چـهـارچـوب اهـداف                            

ديگر دست باال پيدا کردن جنبش سـيـاه          .   منطقه اي و جهاني جنگ است     
اسالمي در فلسطين و بـه قـدرت رسـيـدن حـزب اهللا در لـبـنـان و نـقـش                             
بيشترجمهوري اسالمي در اين منطقه و نقش و جايگـاه ايـن جـنـبـش بـه                     

کســي کــه بــه ايــن       .   شــعــار نــابــودي اســرائــيــل اســت         عــنــوان مــدافــعــيــن  
 سال قبل دنيا را نگاه مـيـکـنـد     ١٠فاکتورتوجه نميکند و با همان عينک       

کسـانـي کـه پـا در           .   نميتواند در کنار اين يا آن قطب جنگي قرار نگـيـرد           
و يـا       دنياي جديد نگذاشته اند در خوشبينانـه تـريـن حـالـت بـه ايـنـسـو                      

آنسوي خط لغزيده يا مدافعين سرسخت و سيـنـه چـاک حـزب اهللا يـا در                       
کـه نـمـونـه زنـنـده آن کـوروش                .   کنار آمريکا و اسرائيل قـرار مـيـگـيـرنـد            

مدرسي و مدافعين او در حزبش و يا حزب هم قد آنها طوفان است كه در        
را مـي    "   مقاومت مسلحانه و ضد امپرياليستي خلقـهـا       " قامت حزب اهللا    

بخشي نيز به دفاع آشکار و ضمني از جنايات غير قابل توصـيـف               .   بيند
دفـاع کـردنـد،       اسرائيل عليه مردم لبنان بر خاسته و از ميليتاريزم غرب  

و يا حداقل در مقابل جنايات جنـگـي اسـرائـيـل سـکـوت کـردنـد طـيـف                     
بشريت متـمـدن    .   سلطنت طلب و جريانات قومپرست از اين دسته هستند        

در مقابـل  .   راه ديگري غير از اين دو را در پيش گرفته است و بايد بگيرد          
جـبـهـه    .   و انسانـيـت مـتـرقـي       ,   سكوالريسم,   هر دو قطب در دفاع از تمدن      

 .  است٢١سوم جوابي به اين توحش قرن 
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