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 !نه به حكومت پادگانى

 ! برای كنترل محالت آماده شويم
 

طرح استقرار نيروی ضربت محالت ادامه 
ميليتاريزه کردن جامعه برای پيشگيری و 
تقابل با خيزشهای توده ای محله محور است 
که کل حکومت اسالمی را بوحشت انداخته 

استقرار نيروهای سرکوب در مناطق و .  است
چهار راهها و محالت شهرهای بزرگ، 
آوردن يگان ويژه به کارخانه برای مقابله با 
اجتماع و اعتصاب کارگری، سياست پادگانی 

 . کردن جامعه است
 

از درب منزل تا محل کار را نظامی ميکنند تا 
ارتش گرسنگی راه نيافتد، لشکر بيکاران، 
حاشيه نشينان، جوانان و زنان انقالبی خيز 

اين .  برندارند و آبانماه ديگری شعله ور نشود
. فرمانداری نظامی اعالم نشده اسالمی است

حکومت پادگانی شمايل خشنی دارد اما آئينه 
وحشت پايان رژيم و آغاز پرده آخر نظام 

 . منحوس اسالمی است
 

سياست ما شکست اين پروژه و تعرض متقابل 
نه به حکومت .  برای کنترل محالت است

پادگانی يعنی در محالت و محلهای کار برای 
گارد و واحدهای .  اعمال کنترل آماده شويم

مقاومت و محافظت از محله را ايجاد کنيم و 
برای درهم شکستن واحدهای ضربت و کل 

 ! ماشين سرکوب آماده شويم
   

 .سردبير

!آزادی، برابری، حكومت كارگری  
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 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 !آبانماه ادامه دارد، حكومت اعدام را سرنگون مى كنيم

 بازتاب جهانى اعدام نويد افكاری

 

 اعدام، گروه ضربت، آپارتايد جنسى
 !هراس رژيم از آبانماهى ديگر

 ٤حه صف آذر ماجدی                                                                                                                    

 تشكيل تيم های ضربت در محالت،
 ترس نظام از تكرار شورشهای آبانماه

 

 ٥صفحه     سعيد يگانه                                                                                                                   

 

 اعالميه حزب حكمتيست 
 

 يگان ويژه عليه اعتصاب هفت تپه و استفاده از  قمه چرخانى

 ! ناسيوناليسم، ملت و هويت ملى  را ميسازد، نه برعكس
 ) در رد ليست استالينى تعريف از ملت و هويت ملى(

 

 ٦حه رحمان حسين زاده                                                                                                            صف

 "!برای طناب دارشان دنبال يک گردن مى گردند"
 برای بهيه نامجو

 ٨ه صفحجاويد حكيمى                                                                                                                  

 پيام تسليت به مناسبت درگذشت رفيق بهروز مهرآبادی 

، عليه اعدام  ١٤سپتامبر ساعت  ١٨استكهلم، مقابل سفارت رژيم اسالمى، جمعه   



!مرگ بر جمهوری اسالمى  

شهريور نود و چهارمين روز اعتصاب کارگران  ٢٦روز چهارشنبه 
کارگران .  هفت تپه در درون شرکت و مقابل مديريت ادامه يافت

. اعتصابی ناگهان با تهاجم تعدادی از عوامل کارفرما مواجه می شوند
چند نفری با هدايت جافرپور مسئول بازرسی شرکت به کارگران 
اعتصابی بويژه به کارگران عرب زبان توهين و دست به تحريک 

تحريک .  قومی ميزنند و با شمشير يا قمه به کارگران حمله ميکنند
قومی به اشکال مختلف در طول اعتصاب بارها مورد استفاده قرار 

شکنی گرفته بود و هدفی جز ايجاد تفرقه ميان کارگران و اعتصاب 
کارگران اما با اتحاد و مسئوليت واکنش نشان می دهند، نه فقط . نداشت

حمله را دفع می کنند بلکه مهاجمين را سرافکنده به فرار وادار می 
 . کنند

 
کارگران در اعتراض به تحريک قومی و دفاع از همکاران عرب 
زبان و تاکيد بر وحدت منافع کارگران، اعالم کردند که امروز پنجشنبه 

اينبار اما با .  شهريور در مقابل مديريت مجددا اجتماع می کنند ٢٧
ورود يگان ويژه به داخل شرکت برای مقابله .  يگان ويژه روبرو شدند

با دسته قمه زن نبود بلکه برای حمايت از کارفرما و متفرق کردن 
کارگران با هشياری اوضاع را اداره و از .  کارگران اعتصابی بود

نود و پنجمين روز .  ايجاد درگيری توسط يگان ويژه ممانعت کردند
اعتصاب کارگران هفت تپه در داخل شرکت با حضور يگان ويژه 

 . متفرق شد
 

استفاده از نيروی ويژه ضد اعتصابات کارگری، شايد بصورت موقت 
از اعتصاب بصورت تجمع در خيابان و يا در کارخانه جلوگيری کند 

سياست .  اما نمی تواند اعتراض و اعتصاب را در هفت تپه تمام کند
پادگانی کردن کارخانه ها و مراکز کار در ايران جديد نيست و کمابيش 

اما استفاده از نيروی ويژه ضد .  در شرکتهای کليدی وجود داشته است
اعتصابات کارگری و وادار کردن کارگران به کار تحت فقر و 
سرنيزه، تنها بيانگر اين واقعيت ساده و قديمی است که دولت، ارگان 

يگان ويژه و نيروی .  اجرائی طبقه سرمايه دار و استثمارگر است
سرکوب و ضد شورش اساسا برای دفاع از منافع کارفرمايان و طبقه 

 . سرمايه دار درست شده است
 

نکته اساسی اما اينست که همه اين اقدامات کارفرما از سر استيصال و 
درماندگی و برای پوشاندن يک شکست بزرگ از کارگران هفت تپه 

در طول اين اعتصاب کارگران توانستند عمده خواستهايشان را .  است
يک به يک تحميل کنند، بخشا مانند پرداخت حقوقها و بيمه ها کم و 
بيش محقق شدند و بخشا مانند بازگشت کارگران اخراجی نيز به 
پروسه اداری و امنيتی موکول شده اما نفس خواست الاقل در صورت 

همينطور يک خواست مهم ديگر يعنی نفی .  ظاهر پذيرفته شده است

خصوصی سازی و خلع يد از کارفرمايان کنونی نيز به مرحله تصميم 
اعالم خلع يد قطعی از کارفرما توسط ديوان محاسبات .  گيری رسيده است

رژيم، حتی بنا به قوانين و ادله های خودشان، چيزی جز پيروزی کارگر 
. هفت تپه بر کارفرما در اين جدال و بيرون انداختن وی از شرکت نيست

واکنش عصبی و بی ترمز کارفرما، دسته راه انداختن و قمه کشی و يا 
توسل به يگان ويژه در داخل شرکت عليه اعتراض و اجتماع کارگران، 

معادله اساسی در هفت تپه تا امروز .  ناشی از اين شکست بزرگ است
کارفرمايان کنونی و حاميان آنها در استان و در نهادهای دولتی از : اينست

نمايش قلدری ديروز .  اعتصابات کوبنده کارگران شکست خوردند
چهارشنبه و امروز پنجشنبه از موضع قدرت و تعرض نبود بلکه از 

 . موضع يک شکست مفتضحانه بود
 

کارگران هفت تپه قطعا اعتصاب و مبارزه ايندوره پرتالطم را جمعبندی و 
مصافهای پيش روی هفت .  در دوره آتی با دستان پرتری بميدان می آيند

تپه در دوره جديد بعد از نهائی شدن خلع يد از کارفرمای کنونی، نحوه 
اداره و مالکيت شرکت و نحوه نظارت کارگران بر شرايط کار و توليد و 

کارگران هفت تپه در اين دوره نمونه های .  کليه امور در مجتمع است
هرچه "بزرگی از اتحاد کارگری، سنت تصميم جمعی و بقول خودشان 

کارگران توانستند بايکوت رسانه ای را .  بدست دادند"  کارگران بگويند
. بشکنند و سخنانشان ميان کارگران و مردم در مقياس وسيع شنيده شود

همين اتحاد و روحيه و آگاهی عامل تعيين کننده در محقق کردن 
 ! درود بر رزم و اتحادتان. خواستهای آنهاست
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 اعالميه حزب حكمتيست 

يگان ويژه و استفاده از  قمه چرخانى

 عليه اعتصاب هفت تپه 

 

 پيام تسليت به مناسبت درگذشت رفيق بهروز مهرآبادی 

 

با کمال تاسف مطلع شديم که رفيق بهروز 
مهرآبادی عضو کميته مرکزی حزب 
کمونيست کارگری ايران پس از سه سال 

سپتامبر  ١٦جدال با بيماری سرطان روز 
 .درشهر گوتنبرگ سوئد درگذشت ٢٠٢٠

 

حکمتيست درگذشت رفيق بهروز مهرآبادی را   -حزب کمونيست کارگری
به اعضای خانواده و بستگانش و به دوستان و رفقايش در حزب کمونيست 

 .يادش گرامی باد. کارگری ايران تسليت می گويد

 

 دفتر مرکزی

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری ايران

 ٢٠٢٠سپتامبر  ١٧

 



اعدام نويد افکاری توسط جنايتکاران اسالمی با واکنشهای گسترده در 
باصطالح هنرمند و معدودی بجز .  ايران و جهان روبرو شده است

وابستگان حکومتی که در دنيای ممنوعه های حکومت اسالمی 
سلبريتی ناميده ميشوند، مردم آزاديخواه در تهران و بوشهر و شيراز 
بالفاصله واکنش نشان دادند و موج وسيعی از نفرت و انزجار ميان 

شعارنويسی و ديوار .  قتل نويد افکاری بودبه مردم واکنش اوليه 
جامعه در منگنه فقر و فالکت و بيکاری و .  نويسی وسعت گرفت

بيماری با ضربه قتل جنايتکارانه نويد افکاری ملتهب و آماده اعتراض 
در سطح بين المللی سازمانهای حقوق بشری .  و خيزش مجدد است

مانند صليب سرخ، عفو بين الملل و گزارشگران سازمان ملل تا 
المللی المپيک، اتحاديه  نهادهای ورزشی از جمله رئيس کميته بين

جهانی کشتی، فدراسيون جهانی فوتبال، ورزشکاران و چهره های 
در سوشيال ميديا اعدام نويد افکاری با .  سرشناس واکنش نشان دادند

همه جا جمهوری اسالمی بعنوان يک .  واکنشهای تند روبرو شد
حتی دولتهای غربی که با .  حکومت آدمکش مورد حمله قرار گرفت

يکدست زير بغل جمهوری اسالمی را گرفتند و در مقابل بيشتر 
جنايتهای اين رژيم سکوت ميکنند، به اعدام نويد افکاری واکنش نشان 

 ١٢تظاهراتهای اعتراضی در خارج کشور از همان روز شنبه .  دادند
شروع شد و در هفته جاری در کشورهای ، سپتامبر که نويد را کشتند

 .مختلف ادامه دارد
 

مسئله کليدی برای جمهوری اسالمی در اعدام نويد افکاری، مقابله با 
امواج قريب الوقوع اعتراضات توده ای و کارگری و مقابله با تداوم 

رژيم اسالمی نياز داشت خون .  جنبش انقالبی سرنگونی آبانماه است
نويد را بريزد تا به نيروهای سرکوب خودش روحيه بدهد، تا بگويد 

گردنی "بقول نويد آنها .  کشته شدن يک عضو امنيتی اش پاسخ ميگيرد
. و قرعه اينبار بنام نويد افکاری درآمد"  برای طناب دار می خواستند

روشن است رژيمی که با پرونده سازی و اعتراف قالبی تحت شکنجه 
حکم صادر می کند و با اعدام يک جوان بيگناه نمايش قدرت ميدهد، 
بشدت ترسيده و نگران برآمدهای توده ای است و در وحشت سرنگونی 

اخبار رسيده از ايران از روز يکشنبه حاکی .  روز را به شب ميرساند
از استقرار نيروهای سرکوب در محالت و چهار راهها و مناطق 

احضار و تهديد فعالين اجتماعی مجددا شروع شده و .  حساس است
جمهوری اسالمی .  رفتار زندانبانان در زندانها وحشيانه تر شده است

بدنبال اعتراض دهها ميليونی به اعدام و يک عقب نشينی، اينبار نمی 
خواست کوتاه بيايد و هر نوع عقب نشينی را عالمتی برای تعرض 

فضای سياسی .  بيشتر جامعه و موج جديدی از خيزشها ارزيابی ميکرد
جامعه و تناسب قوای کنونی اما آماده آغاز دور ديگری از اعتراضات 

خطر .  اعدام نويد افکاری اين فضا را ملتهب تر کرد.  خيابانی است
نيز به فضای زندانی منتظر اعدام و نگرانی ها در اين زمينه  ٣٣اعدام 

 . اعتراضی دامن زده است
 

حکمتيست مردم آزاديخواه، کارگران و   -حزب کمونيست کارگری 

 ٥٦١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٣صفحه    

جوانان انقالبی را به اعتراض خيابانی و تظاهرات در محالت و مناطق و 
ضروری است با .  ميادين شهرها عليه حکومت اعدام دعوت می کند

ابتکارات مختلف از فضای کنونی بهره برد و تعرضی متقابل را به 
نويد افکاری و بسياری از .  جمهوری اعدام اسالمی سازمان داد

از زمره کارگران و زحمتکشان بودند که  ٩٨و آبان  ٩٦جانباختگان ديماه 
برای آزادی و برابری و رفاه و برخورداری از يک  ،عليه فقر و اختناق

اين جدال و جنگ با حکومت .  زندگی انسانی و خوشبخت بميدان آمدند
اسالمی تازه آغاز شده و در گام اول بايد زندانيان سياسی را از زير تيغ 

رژيم را وادار به لغو احکام صادر شده اعدام .  جالدان اسالمی نجات داد
برای .  کرد و برای درهم کوبيدن ماشين اعدام و سرکوب دورخيز کنيم

اينکار ضروری است بسرعت سازمانهای موجود در محل کار و محالت 
ميتوانيم و .  را تحکيم و همه جا پايه های سازماندهی توده ای را ايجاد کنيم
در مقابل .  بايد ماشين جنايت و سرکوب جمهوری اسالمی را متوقف کنيم

سياست رژيم اسالمی برای بقاء با اتکا به سرکوب و شکنجه و پرونده 
همه جا بنويسم و فرياد .  سازی و اعدام، پرچم آبانماه را برافراشته تر کنيم

دگر باره برخيزيم و حکومت جنايتکاران اسالمی !  آبانماه ادامه دارد:  زنيم
 !را سرنگون کنيم
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 !آبانماه ادامه دارد، حكومت اعدام را سرنگون مى كنيم

 بازتاب جهانى اعدام نويد افكاری

گذشته مردم همه راههای ممکن را تجربه کرده اند و بابت آن نيز هزينه 
اين ديوار اختناق را با ادامه اعتراض و مبارزه و اعتصاب بايد .  داده اند

اقدامات سرکوبگرانه رژيم اسالمی .  شکست و راه پيشروی را هموار کرد
اعالن يک جنگ تمام عيار عليه اکثريت مردمی است که در اين نظام 

بدون شک .  کثيف اسالمی سرمايه  هست و نيستشان را از دست داده اند
مردم بيشتر از اين اجازه نخواهند داد که جمهوری اسالمی با وحشت 
پراکنی و دستگيری و شکنجه و اعدام و راه اندازی تيم های ضربت در 

عمر رژيم مستبد اسالمی به پايان  .  محالت به اهداف کثيف خود برسد
محالت و خيابانها را بايد به .  آبانهای ديگری در راه است.  رسيده است

"گورستان سرکوبگران تبديل کرد از "  وای به روزی که مسلح شويم. 
 !شعارهای معترضين در شورشهای آبانماه بود

 
 ٢٠٢٠سپتامبر  ١٧

 

*** 

 تشكيل تيم های ضربت در محالت،

 ...ترس نظام از تكرار شورشهای آبانماه 



آماده سازی می .  جمهوری اسالمی در هراس يک آبانماه ديگر است
احکام اعدام و اجرای اعدام تالشی .  به پيشواز آن می رود.  کند

اين .  خون می پاشد تا آبانی ديگر را به تاخير بياندازد.  پيشگيرانه است
رژيم جنايتکار هميشه چوبه دار را باالی سر جامعه و حلقه طناب را بر 

چهل و دو سال .  گلوی مردم گرفته است تا نفس را در سينه ها حبس کند
است که به زور سرکوب، اسارت، شکنجه و اعدام در قدرت لميده 

 .است
 

اين رژيم از همان ابتدا به ضرب سرکوب و کشتار قدرتش را حفظ 
زير بنای حکومتش در گورهای دستجمعی خاوران ها جای گير .  کرد

شده و پايه های آن بر تلی از کشته ها در کردستان و در جبهه های 
کودتای خونين سی خرداد شصت و اعدام .  جنگ با عراق نشسته است

اما آبانماه صحنه را .  بيش از صد هزار انسان بقای آنرا تضمين کرد
 . تغيير داد

 
مردم در سراسر کشور به خيابان ها آمدند؛ نمادهای کثيف آنرا به آتش 
کشيدند؛ بخش هايی از جامعه را برای اولين بار به کنترل خود 

هزاران کشته در کف خيابان و در زير شکنجه در زندان ها .  درآوردند
اکنون با اعدام معترضين آبانماه می .  فرصتی ديگر برای آن خريد

نويد افکاری را . کوشد مانع از شکل گيری يک خيزش عظيم ديگر شود
جوانان ديگر که "  عبرت"دستگير کرد، وحشيانه شکنجه نمود و برای 

اعدام نويد در .  خود را برای خيزشی ديگر آماده می کنند، اعدام کرد
شهر شيراز که صحنه های پر شوری از کنترل توده ای را به نمايش 

 .گذاشت بويژه از اهميت بسياری برای رژيم اسالمی برخوردار بود
 

اعتراضات گسترده به اعدام نويد که هنوز در شکل شعار نويسی، 
صدور بيانيه و فراخوان اعتراض است، به رژيم نشان داد که بايد 

اعدام نويد، کارگر جوانی که تمام عمر .  سريعا تدابير ديگری بيانديشد
رنج و درد فقر و استثمار خشن را با گوشت و پوست خود احساس کرده 

رنج نويد و اميد او برای يک زندگی .  بود، قلب جامعه را به درد آورد
بهتر که در تالش شبانه روزيش و در مبارزه با اين رژيم جنايتکار 

اين رژيم بدنبال گردن "تجلی يافت و پيامش از درون زندان به مردم که 
زندگی . قلب های بيشماری را به لرزه درآورد" برای طناب دارش است

ميليون ها جوان خود را در سرنوشت او .  نويد منحصر بفرد نيست
 .شريک می يابند؛ ميليون ها مادر با مادر او همدردند

 
تشکيل گروه های ضربت محالت طرحی است برای ممانعت از و 

مردم را به " ضربت"رژيم به اين اميد است که نام . مقابله با خيزش آتی
به اين خيال است که با گسيل جنايتکاران روانی به محالت . عقب بنشاند

اما حتی .  سايه ترس را بر جامعه حاکم کند و حجاب اختناق را سياه تر
آن اعتماد به نفس را در خود نمی يابد که برای مردم ُکرُکری بخواند و 
قصد و نيتش را از تشکيل و گسيل گروه های ضربت به محالت اعالم 
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مجبور است به آن ظاهری باصطالح .  کند
مردم پسند بدهد؛ اعالم می کند که اين 
تدبيری است برای حفظ امنيت مردم و 

احدی هم برای اين !  مقابله با قاپ زنی
 .طرح تره خرد نمی کند

 
مانند تمام حکومت های در بحران به جان 

می "  اصولگرايان"باصطالح .  هم افتاده اند
ارازل و .  خواهند قدرت را يکپارچه کنند

. اوباش خامنه ای چی در برابر دار و دستۀ روحانی صف آرايی می کنند
محاکمات نمايشی از تعدادی دزد حکومتی برای آرام کردن سازمان می 

. هيچيک از اين تمهيدات نتوانسته است جبهه مردم را ساکت کند.  دهند
 .مردم در انتظار فرصت اند

 
 يورش پليسی و ايدئولوژيک

از همان ابتدا رژيم اسالمی يورش سياسی، پليسی و نظامی را با يورش 
حمله به .  اين برگ برندۀ آن بوده است.  ايدئولوژيک همراه کرده است

زنان، تحکيم آپارتايد جنسی و تحميل حجاب اسالمی يک ستون هميشگی 
در تاريخ اين حکومت يورش .  يورش رژيم اسالمی به جامعه بوده است

 -به زنان، تحميل حجاب اسالمی و آپارتايد جنسی به يورش پليسی 
طی اين چهل و دو سال هرگاه خواسته است .  نظامی پيشی گرفته است

جامعه را عقب بنشاند و حجاب اختناق را سفت تر و سياه تر کند ابتدا به 
اين بار نيز در کنار اعدام ها و تشکيل گروه .  زنان يورش برده است

 .     ضربت يورش به زنان را سازمان داده است
 

دو سه روز پيش از اجرای حکم اعدام نويد داستان حذف تصوير دختران 
و در زمانی که .  از کتاب های رياضی دبستان فضای مجازی را پر کرد

فعالين در حال واکنش به اين هجوم ارتجاعی به زنان بودند خبر اعدام 
هم زمان با اعالم طرح گروه های ضربت اعالم شد که .  نويد پخش شد

بسياری پيامک هايی از پليس دريافت کرده اند حاوی اين نکته که در 
ماشين هايشان زن بی حجاب ديده شده و از آنها خواسته اند که به پليس 

حنای شان .  زبل اند، دغلکار اند ولی دستشان رو شده است.  رجوع کنند
 .ديگر رنگ ندارد

 
. جامعه می رود که يکبار ديگر رعشه مرگ بر پيکر اين رژيم بياندازد

رژيم .  نجواهای آبانی ديگر در گوشه و کنار جامعه به گوش می رسد
تدبير می انديشد؛ .  اسالمی اين نجواها را می شنود و بر خود می لرزد

. سرکوب سازمان می دهد؛ خون می ريزد اما همچنان بر خود می لرزد
مردم حکم خود .  مرگ اين حکومت سرکوب و جنايت به سر رسيده است

به زيرش .  در کمين آن نشسته اند.  را به سرنگونی آن صادر کرده اند
خواهند کشيد و تمام سردمداران را بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه 

 .خواهيم کرد
*** 

 اعدام، گروه ضربت، آپارتايد جنسى
 !هراس رژيم از آبانماهى ديگر

 

 آذر ماجدی

 اعدام 

!قتل عمد دولتى است  

 



همه .  جامعه ايران دستخوش تحوالت زيرورو کننده می تواند باشد
فاکتورهای سياسی، اقتصادی و شرايط زندگی مشتقبار مردم نشان می 
دهد که اوضاع روز به روز رو به وخامت ميگرايد و کنترل اوضاع از 

از .  اين منظر دارد از حيطه قدرت جمهوری اسالمی خارج ميشود
شروع شورش سراسری دی ماه تا به امروز برخالف سالهای گذشته، 

جمهوری .  خيابان، اعتراض، اعتصاب روند تحوالت آينده را رقم ميزند
با وجود وحشت پراکنی و .  اسالمی از پس اين اوضاع برنخواهد آمد

دستگيری و شکنجه و اعدام، مقابله با و سد کردن اعتراض و نارضايتی 
رو به رشد جامعه، اما مردم گوششان به اين وحشيگری چندان بدهکار 

در اين فضای اختناق اسالمی و سرکوبگری، هنوز و بطور .  نيست
روزمره شاهد گسترش اعتراض و نارضايتی اقشار تهيدست جامعه به 

به .  ويژه طبقه کارگر ايران به فقر و بيکاری و اختناق اسالمی هستيم
موازات اين روند، نفرت و بيزاری از کليت رژيم اسالمی هر روز 
دامنه بيشتری به خود می گيرد و اعدامهای اخير بخصوص اعدام 
رزيالنه و وحشيانه نويد افکاری اين نفرت و بيزاری را هزاران بار 
بيشتر کرده است و اين رويداد دلخراش می توانست به تنهايی چاشنی 
انفجار توده ای بعدی باشد که هم جمهوری اسالمی و هم مردم انتظار آن 

 .را می کشند
  

جمهوری اسالمی خوب می دانند که جامعه بشکه باروتی شده است که 
خيزش انقالبی و سرنگون طلبانه مردم در . منتظر جرقه های بعدی است

. آبانماه گذشته حفره عميقی در کل دستگاه رژيم اسالمی ايجاد کرده است
ترس از تکانهای اجتماعی و تکرار خيزش آبانماه، کل نظام و 
دستگاههای سرکوب را به اين سمت برده است که چگونه با مردم و 
نفرت و بيزاری آنها مقابله کنند تا چند صباحی بقای خود را تضمين 

به اين داليل سپاه پاسداران تهران بزرگ اعالم کرده است که در .  کنند
تشکيل شده است تا با اراذل و "  تيم های ضربت"محالت مختلف تهران 

فرمانده سپاه تهران .  اوباش و ساير اخاللگران امنيت مردم مقابله کنند
هدف از تشکيل تيم های ضربت، با استفاده از "دمحم يزدی گفته است که 

ظرفيت پايگاههای بسيج در محالت مختلف شهر تهران، پايگاههايی 
تاسيس شده که با استفاده از ظرفيت نيروی انسانی اين پايگاهها در تالش 

امنيت جمهوری "بخوان   -هستيم تا امنيت محالت پايتخت و شهروندان
او اضافه کرده است که طرح امنيت محله ".  را برقرار کنيم  -"اسالمی

محور با همکاری و هماهنگی کامل نيروی انتظامی و دستگاه قضايی در 
بعد از اعتراضات  ٩۶اين طرح در سال .  دستور کار قرار گرفته است

حماسه امنيت و "سراسری در صد شهر و استان، سپاه پاسدران در قالب 
 . به گشت زنی در محالت و کنترل مردم راه اندازی کرده بودند" خدمت

 
ترس نظام جمهوری اسالمی از شبح آبانماه علت اصلی راه اندازی تيم 
. های ضربت سپاه و بسيج در محالت و محيط زيست مردم است

گسترش اعتراض و اعتصاب و احتمال شروع اعتراضات توده ای و 
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تشکيل تيم .  خيابانی دور از انتظار نيست
های ضربت در محالت شهر تهران با 

طرح "  اسم رمز"استفاده از نيروی بسيج 
جديد دولت و سپاه و همه دستگاههای 

مقابله با "سرکوب نظام و آمادگی برای 
تکرار اعتراضات توده ای بزرگ و 

به ويژه هسته ها و تيمهای اوليه "  خيابانی
شروع اين اعتراضات در محالت و 
مناطق مختلف شهرها و از جمله تهران 

به موازات دستگيری و شکنجه و اعدام، می خواهند .  بزرگ می باشد
محالت را قرق کنند تا بدينوسيله جلو اعتراض و نارضايتی مردم را قبل 

شکی .  از رسيدن به خيابانها و ميادين شهرها در همانجا سرکوب کنند
نيست که اقدامات اخيرمحدوديتهايی را بر تحرک و فعاليت مردم در 

 .محالت ايجاد خواهد کرد و حرکت های اعتراضی را کند خواهد کرد
 

 ! واحدهای گارد آزادی را ايجاد کنيد
در اين شرايط الزم است که جوانان انقالبی و مردم ناراضی در محالت 
ابتکارات جديدی را برای مقابله با سياست سرکوب رژيم در دستور کار 

جنبش اعتراضی ناچار است در هر مرحله کشمکش سياسی از .  بگذارند
در محالت نيز بايد از محله و امنيت و آزادی عمل .  خود محافظت کند

يعنی .  اين يعنی بر محالت کنترل پيدا کنيم.  برای اعتراض دفاع کرد
الزمست در مقابل گروه های ضربت رژيم و برای خنثی کردن و 
شکست آنها، ما نيز واحدهای مقاومت و محافظت را در محالت تشکيل 

تشکيل واحدهای گارد آزادی در محالت برای چنين روزهائی و .  دهيم
خبر رسانی از تحرکات رژيم، زمينگير .  روزهای نبرد خيابانی است

کردن نيروهای سرکوبگر با ابتکارات جديد، تسليح گارد و هر ابتکار 
جديدی با توجه به اوضاع و تناسب قوا برای آمادگی مقابله با نيروهای 

 . سرکوبگر در شرايط اضطراری بسيار ضروری است
 

اما سوال اين است که رژيم اسالمی با اقدامات فوق برنامه موفق خواهد 
تجربه سه سال گذشته از .  شد که مانع اعتراض و نارضايتی مردم باشد

شروع اعتراضات دی ماه به اين سو اگرچه وحشيگری رژيم وقفه های 
دراين روند ايجاد کرده است اما نمی تواند و موفق نخواهد شد جامعه را 

فاکتورهای تعين کننده تری در اين اوضاع .  به دوران تاريک برگرداند
نميشه .  دخيل هستند که حل آن از قدرت جمهوری اسالمی خارج است

 ۴۵يارانه .  مردم را دائم گرسنه نگه داشت و همزمان سرکوب کرد
کارگران و .  تومانی تحقير شخصيت و کرامت مردم است ٢٠٠هزار و 

کار نيست، حقوق پرداخته .  مردم تهيدست زندگيشان رو به نابودی است
نمی شود، ميليونها حاشيه نشين کار و نان ندارند، بهداشت و مدرسه و 
آب و برق ندارند، فالکت افتصادی و اختناق و فشارهای روانی داليل 

اگر .  پايه ای تری هستند برای اعتراض و مبارزه و شکستن سد اختناق
فاکتورهای منطقه ای و جهانی را به اين اوضاع اضافه کنيم که همگی 
به ضرر جمهوری اسالمی عمل می کنند، آنگاه روشن تر می شود که 
جمهوری اسالمی هيچ ابزاری جز سرکوب برای ادامه بقا در اختيار 

 .ندارد
 

منطق جمهوری اسالمی زور است و بايد در مقابل آن زور بکار برد و 
جوانان، زنان، کارگران و همه مردم خوب می . بزور سرنگونش کرد

 در سالهای . دانند که انتخاب ديگری در مقابلشان نيست

 تشكيل تيم های ضربت در محالت،
 ترس نظام از تكرار شورشهای آبانماه

 

 سعيد يگانه 

  ٣صفحه   

 



از معدود کسانی که خود را کمونيست ميداند و در تبيين و تعريف از 
ملت و هويت ملی و ناسيوناليسم، از دايره تبيين و برخورد 
ناسيوناليستی منطبق با ليست استالين نه تنها عبور نکرده، بلکه 

را هم اضافه کرده، دبير اول کومه له، "  ابداعات راست روانه تری"
طنز مساله اينجا است در مباحث يکی دو سال .  ابراهيم عليزاده است

و نصيحت "  خود را نو کنيد"اخيرش مدواما، به ديگران اندرز ميدهد، 
خود او منطبق با اين ".  به مارکسيسم علمی برخورد کنيد"ميکند 

نه تنها ظرفيتی از خود نشان نميدهد، تازه "  خيرخواهانه"اندرزهای 
در برخورد به ملت و هويت ملی و ناسيوناليسم هنوز در فاز تعاريف 
چپ ضد امپرياليست اواسط قرن بيستم که ليست استالين در تعريف از 

بعيد .  ملت و ناسيوناليسم مبنای فکر و سياست شان بود، بسر ميبرد
ميدانم دبير اول کومه له از آخرين مباحث و نظريات سياسی و 

ملت "مارکسيستی در برخورد به مساله ملی بی اطالع باشد، يا متوجه 
بعد از فروپاشی بلوک شرق و "  سازيهای قالبی و سوپر ارتجاعی

به ناسيوناليسم و ملی "  برخورد نو و علمی"ضرورت به قول خودش 
مساله اينست آخرين داده های .  گرايی در قرن بيست ويکم نباشد

مارکسيستی در برخورد به اين پديده، از جمله از جانب تاريخ 
نگارمارکسيست مشهور، اريک هابسبام، يا کمونيست روشن بين 
منصور حکمت و بعضی های ديگر به درد امر امروزيش که تالش 
شتابان برای انتقال و ادغام سازمان تحت رهبريش کومه له در جنبش 

او برای به فرجام رساندن .  ملی و ناسيوناليستی کرد است، نميخورد
شيفت مورد نظر سازمانش اتفاقا به ديدگاه عميقا ناسيوناليستی خود 

به شدت راست روانه  "  ابداعاتی"ساخته ای متکی شده  که حاوی 
است که تاکنون از جانب رهبران و ايدئولوگهای شناخته شده جنبش 

دبير اول کومه له در پاسخ به سئوال راديو .  ملی کرد طرح نشده است
. ديالوگ در مورد موقعيت ناسيوناليسم به طور فشرده چنين ميگويد

يکی .  چند اليه هست که با تفکيک در مورد آنها بايد صحبت کرد"
که عمر  آن صد ...   ملت کرد است و اين يک واقعيت عينی است 

بعد واقعيت ...   ، سپس واقعيت عينی ديگر ستم ملی است !ساله است
، و تا اينجا هيچيک از اين واقعيتها به ...عينی ديگر جنبش ملی است
(ناسيوناليسم مربوط نيست درادامه، مساله ديگر حزب ).  عجب! 

... سياسی صاحب برنامه و خط مشی و ايدئولوژی  مطرح ميشود  !
تازه احزاب سياسی در بطن اين جنبشهای ملی، گوناگون بوده اند، از 
جمله حزب کمونيست وجود داشته، ليبرال وجود داشته، رفرميست 

. وجود داشته، تازه آنوقت حزب ناسيوناليست هم وجود داشته است
نقل به معنی از مصاحبه ...".  يعنی ناسيوناليسم از اينجا وارد ميشود و

 .  دوم ابراهيم عليزاده با راديو ديالوگ
 

و ضد "  علمی"کشفيات به شدت ناسيوناليستی و سطحی، و البته غير 
مارکسيستی ابراهيم عليزاده در همين گفته کوتاه، يکی دوتا و حتی 

تازه اختراع شده، خود جای نقد "  احکام"چند تا نيست، تک تک اين 
ايشان با تئوريزه کردن عينيت و حقانيت .  مفصل و ضروری است
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صراحتا ميگويد "  ملت و جنبش ملی و هويت ملی بی ربط به ناسيوناليسم"
در "   ملت و جنبش ملی"ناسيوناليسم يکی ازمحصوالت بعدی و فرعی 

و تازه محصول "  کمونيسم، ليبراليسم، رفرميسم"کنار ديگر محصوالت آن 
ناتوان و ناپيگير در جنبش "حاشيه ای و بی اهميت تر و به نظر ايشان 

براستی انسان .  است، و گويا عده ای بيخود آن را بزرگ کرده اند"  ملی
مساله اينست، !!  ميماند از اين درجه تئوری پردازی آشفته و وارونه

عليزاده هيچوقت نفس تئوری برايش مهم نبوده، بلکه چشم به ارزش 
در اينجا هم ارزش مصرف تئوری پردازی آشفته و .  مصرف آن ميدوزد

وارونه اش قرار است، تسهيل کننده راه پيوستن تمام و کمال و بی اما و 
" پيگيرکردايه تی"اگر کومه له در جنبش ناسيوناليستی کرد به عنوان جناح 

در فرصت .  اين همه وارونه گويی در خدمت اين امر زمينی است.  باشد
در اينجا .  ديگر به اليه های مختلف نظرات راست گرايانه او بايد پرداخت

در رد اين بحث ناسيوناليستی وارونه که گويا ناسيوناليسم عارضه چندم 
ملت و ملی گرايی است، بخشی از سخنرانی مکتوب شده خودم را در 

را که "  ملت و ناسيوناليسم"معرفی ديدگاه منصور حکمت در برخورد به 
 .ارائه شده، مجددا منتشر  ميکنم ٢٠١٧در کنگره سوم او در سال 

 
در دنيای امروز ملت و هويت ملی به عنوان يک داده عينی جامعه بشری "

به قول ...مثل وجود انسان، مثل جنسيت و .  مفروض نگريسته ميشود
"حکمت مليت برخالف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و : 

اما برخالف تعلق . مليت از اين نظر به مذهب شبيه است. تاريخ انسان است
بعنوان فرد .  مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال هم انتخابى نيست

هرچند برخى محققين ملت . (نميتوان به مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد
اين ).  و ملى گرايى چنين تعابير سوبژکتيوى از اين مقوله بدست داده اند

خصوصيت، مليت و تعلق ملى را از کارآيى و برندگى سياسى باورنکردنى 
طوقى است بر گردن توده هاى وسيع مردم که کسى .  اى برخوردار ميکند

منشاء آن را نميداند و نميتواند جستجو کند و با اينحال وجود آن آنقدر 
طبيعى و بديهى است که همه آن را بخشى از پيکر و وجود خويش 

اما نسل ما اين شانس را دارد که در زمان حيات خود بطور .  ميپندارند
روزمره شاهد خلق ملتهاى جديد و بى اعتبارى مقوالت ملى قبلى باشد و لذا 
ميتواند هويت ملى را بعنوان يک محصول اقتصاد سياسى لمس کند و چه 

مليت يک قالب براى دسته بندى و آرايش دادن به انسانها در .  بسا نقد کند
ملت جمع افرادى با يک .  رابطه با توليد و سازمان سياسى جامعه است

مليت يکسان نيست، برعکس، تعلق ملى فرد محصول نازل شدن هويت 
اين ملل نيستند که جدا و يا ملحق ميشوند، بلکه اين .  ملى جمعى بر اوست

الحاق ها و جدايى هاى تحميلى به توده هاى انسانى است که ملتها را شکل 
ناسيوناليسم محصول سياسى و ايدئولوژيک ملتها نيست، برعکس، .  ميدهد

تلقى حاکم بر اذهان عمومى، ..اين ملتها هستند که محصول ناسيوناليسم اند
بر تفکر دانشگاهى، بر چپ موسوم به کمونيست و حتى بر بخش اعظم 

. جنبش کمونيستى کارگرى تاکنونى، اين وارونگى را در خود مستتر دارد
حتى در درون چپ و جنبش کمونيستى تاکنونى، تعلق و هويت ملى فرد، 

نظير جنسيت او، يک خصوصيت عينى و داده شده و غير 

 ! ناسيوناليسم، ملت و هويت ملى  را ميسازد، نه برعكس
 ) در رد ليست استالينى تعريف از ملت و هويت ملى(

 

 رحمان حسين زاده 
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فعال از اين ميگذرم که تبديل جنسيت و .  قابل ترديد وى محسوب ميشود
تفاوت جنسى به يک رکن هويت و خودشناسى اجتماعى فرد هم يک 

اشاره من اينجا .  محصول تاريخى قابل نقد جامعه طبقاتى تاکنونى است
حتى به آن گرايشات متعددى در تاريخ کمونيسم نيست که انواع خاصى 
از ناسيوناليسم و عرق ملى و وطنپرستى را تقديس کردند و بر تارک 

کمونيسم روسى و چينى و جهان سومى، کمونيسم . کمونيسم خود نشاندند
ضد انحصارى و ضد امپرياليستى و ضد يانکى و کمونيسم سوسيال 

سنديکايى و چپ نويى غربى که بر ويرانه هاى انقالب   -دموکراتيک 
اکتبر روئيدند، همه بيش از آنکه رنگى از انترناسيوناليسم در خود 

ر ايران، .   داشته باشند، مشتقات ناسيوناليسم و ناسيونال رفرميسم بودند
 ٣کل چپ سنتى، از حزب توده پريروز، تا فدايى و راه کارگر و خط 

، همه در يک "جنگ سردى  -پسا "ديروز و چپ هاى تازه دموکرات 
بستر قوى ناسيوناليستى و ميهن پرستانه شکل گرفته اند که نه فقط 
پذيرش مقوله ملت بعنوان يک واقعيت ابژکتيو بيرونى، بلکه تقدس و 
تقديس آن، و بنا کردن کل کائنات سياسى خويش حول آن، وجه 

اشکال اينست که در ."در ادامه تاکيد ميکند."  مشخصه اصلى اش است
سنت کمونيسم انترناسيوناليستى نيز تلقى رايج از مقوله ملت و 
ناسيوناليسم به اندازه کافى انتقادى نيست و بخصوص رابطه ملت و 

در اين نگرش، ملت پديده اى است .  ناسيوناليسم سروته تصوير ميشود
داده شده و مفروض و قابل مشاهده، و ناسيوناليسم محصول عقيدتى و 

ناسيوناليسم خودآگاهى معوجى .  سياسى انحرافى و فاسد يک ملت است
صورت .  است که طبقات باالدست ميکوشند بر آحاد يک ملت حاکم کنند

مساله براى بخش اعظم کمونيسم انترناسيوناليستى، مبارزه با 
ناسيوناليسم و جلوگيرى از گسترش نفوذ آن در درون يک ملت بوده 

خود ملت، بعنوان يک مقوله، بعنوان يک پديده، سرجاى خود .  است
ملت موجوديتى فاقد بار سياسى و .  باقى است و مورد سوال يا نقد نيست

مجموعه اى از انسانها که اشتراکشان در .  طبقاتى خاص تلقى ميشود
مجموعه اى از انسانها که به .  خصوصيات معينى، يک ملت شان ميکند

همين عنوان، بعنوان يک ملت، ميتواند بازيگر مستقل و قائم به ذاتى در 
ميتواند صاحب حق، صاحب دولت، صاحب .  تاريخ جامعه بشرى باشد

 .استقالل و صاحب سرنوشت ويژه اى براى خويش باشد
 

اين .  در واقع رابطه برعکس است: "در جای ديگری مجددا تاکيد ميکند
ناسيوناليسم .  ملت است که محصول و مخلوق تاريخى ناسيوناليسم است

اگر اين تعبير را قبول کنيم، آنگاه فورا روشن .  بر ملت مقدم است
ميشود که مبارزه کمونيسم با ناسيوناليسم، نهايتا مبارزه اى برسر 
کشيدن ملتها به اين يا آن خودآگاهى و عمل سياسى و اجتماعى نيست، 

برسر رد و قبول .  بلکه برسر نفس تعلق و يا عدم تعلق ملى انسانهاست
پيروزى بر ناسيوناليسم، بدون تحقق بخشيدن به يک .  هويت ملى است

و باز روشن ميشود که .  گذار از مقوله ملت و هويت ملى، ممکن نيست
با "  حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"چگونه فرمول برنامه اى 

شخصيت و شيئيت بخشيدن به مقوله ملت، بعنوان موجوديتى که از پيش 
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داراى حقوق خاص خويش است، عمال يک موضع تاکتيکى براى عقب 
راندن و خنثى کردن ناسيوناليسم را به يک برسميت شناسى استراتژيکى 

 ".هويت ملى بدل ميکند و به اين ترتيب به امر واقعى خود لطمه ميزند
 

همانطور که حکمت هم تاکيد کرده، .  توضيحات باال شفاف و روشن است
نگرش کمونيسم امروز در قبال ملی گرايی و ناسيوناليسم در عين حال 
نقديست به کمونيسم انترناسيوناليستی دوره مارکس و انگلس، دوره لنين و 
مارکسيسم و کمونيسم کارگری خود ما تا مقطعی که حکمت خود پرچم 

چرا اينجوری است؟ چرا کمونيسم دوره مارکس و .  اين نقد را بلند ميکند
انگلس و لنين و مارکسيسم انقالبی و مباحث دوره اول کمونيسم کارگری 
ارائه شده توسط حکمت به اندازه کافی در برخورد به ملت و هويت ملی 
و ناسيوناليسم انتقادی و شفاف نيست؟ اين ديگر برميگردد به دوره های 
تاريخی و شرايط سياسی و اجتماعی آن دوره ها که ملی گرايی در آنها 

حکمت در بخشی از مبحث خود تحت عنوان زاويه .  طرح شده است
مارکس : "تاريخی مختصات اين دوران تاريخی را بيان ميکند و مينويسد

در ابتدای عصر ناسيوناليسم زندگی ميکرد، اما اين ناسيوناليسم امروز و 
بعد از توضيح روشن تری تاکيد ميکند "  يا ناسيوناليسم دوران لنين نبود

يک ناموزونی در موضع آنها در قبال مليت و حق تعيين سرنوشت "اما 
موضع برجسته تر و شاخص تر مارکس و "اما تاکيد ميکند .  وجود دارد

در .  است"  غيرتاريخی"از ملل "  تاريخی"و ملل "  مليت"انگلس تفکيک 
صحبت بر سر روند عينی شکل گيری و قوام گرفتن "ديدگاه آنها 

کشوری قابل دوام کاپيتاليستی در اروپا است و نه حق   -ساختارهای ملی 
مارکس و .  همه ترکيبهای ملی و قومی جهان به ايجاد کشور خويش

انگلس تعلقات ملی را به عنوان مبنای تشکيل کشورهای مستقل صريحا 
 ". رد ميکنند

 
منصور حکمت .  دوره لنين متفاوت از دوره مارکس و حتی دوره ما بود

وقتى لنين از حق جدايى ملل .  دوران لنين دوران ديگرى است"مينويسد 
سخن ميگويد، اساسا ملتهاى تحت ستم در امپراطورى تزارى و 

. مستعمرات و کشورهاى تحت سلطه امپرياليسم جلوى چشمش ميايند
توجه لنين به نقش مثبت مبارزات ضد استعمارى ملل کوچک در 

اينجا هم به .  مستعمرات در ضربه زدن به قدرت بورژوازى جهانى است
معنايى ديگر با يک روند ابژکتيو ملت سازى بر متن يک نظم کهنه و 
ارتجاعى، در راستاى تحول مناسبات اقتصادى و رشد سرمايه دارى در 

با نوعى ناسيوناليسم روبروئيم که نه صرفا .  مقياس جهانى، روبرو هستيم
در برابر پرولتاريا و جنبش کارگرى، بلکه همچنين در برابر استعمار، 

توجه لنين به توان سياسى .  ارتجاع سياسى و فئوداليسم معنى پيدا ميکند
اين جريان و نوع و نحوه تالقى و تقابل آن با جنبش سوسياليستى طبقه 

مساله حق تعيين سرنوشت براى لنين در اين چهارچوب .  کارگر است
. لنين هم دامنه شمول اين حق را محدود ميکند.  سياسى معنى پيدا ميکند

فرمول حق تعيين سرنوشت در روايت لنين از فرمول مارکس و انگلس 
به «و  »حق جدايى«عام تر است، اما از نظر عملى با تفکيکى که ميان 

قائل ميشود، عمال حمايت جنبش کمونيستى از  »صالح بودن جدايى
تشخيص مطلوبيت جدايى . جدايى ملتها را به موارد معدودى محدود ميکند

و يا توصيه و عدم توصيه به جدايى در فرمولبندى لنين کامال به تحليل 
 ".شرايط مشخص موکول ميشود

 
می بينيم حکمت به درست اشاره ميکند، لنين فرمول حق تعيين سرنوشت 
را به عنوان راه حل تاکتيکی و ابزار سياسی حل معضالت ملی درنظر 

دارد و دامنه محدود کاربست اين فرمول را به درست 

ناسيوناليسم، ملت و هويت ملى  را 

 ! ميسازد، نه برعكس
 ) ...در رد ليست استالينى تعريف از ملت و هويت ملى(
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 .   ميشناسد
 

"در مورد دوره حاضر حکمت مفصلتر مينويسد دوران ما دوران : 
تا قبل از فروپاشى بلوک شرق هيچ روند فراگير .  کامال متفاوتى است

و يا تعيين کننده ملت سازى در سطح جهانى و يا در مقياس منطقه اى 
موارد پراکنده اى که وجود داشت، حداکثر ميتوانست .  در جريان نبود

از اين .  آرايش ملى جهان معاصر را در جزئيات کم اهميتى تعديل کند
تحوالت .  مهمتر، حرکتهاى ملى فاقد محتواى اقتصادى ويژه اى بودند

منشاء اين .  مورد نظر جنبشهاى ملى اساسا سياسى و فرهنگى بودند
جنبشها نه تحوالت اقتصاد سياسى جهانى، نظير دوران مارکس و لنين، 
بلکه اساسا ستم ملى و فرهنگى و يا تخاصمات ناسيوناليستى برسر 

اقتصاد سياسى جهان و قطب بندى هاى اقتصادى و .  قدرت بوده است
آنچه اساسا در . سياسى آن از اين کشمکشها کوچکترين تاثيرى نميپذيرد

اين دوره در قلمرو بحث حق تعيين سرنوشت وجود دارد، تعدادى 
مساله حل نشده ملى است، مانند مساله فلسطين، مساله کرد، مساله 
ايرلند و غيره که بدرجات مختلف مانع سير متعارف اقتصاد 
کاپيتاليستى در منطقه خويش هستند و يا به عامل بى ثباتى و تنش 

اين مسائل بعضا .  سياسى در مقياس منطقه اى و جهانى تبديل شده اند
به صحنه هايى از يک جدال وسيعتر ميان غرب و شرق تبديل شده 
بودند و به اين اعتبار محتوايى غامض تر از موارد متعارف کشمکش 

سقوط بلوک شرق به معناى جديدى يک روند ملت سازى . ملى يافته اند
را آغاز ميکند، که حتى از نظر اقتصادى هم محتوايى تعيين کننده 

سرمايه دارى بازار در بخش عظيمى از جهان صنعتى و نيمه .  دارد
صنعتى، در متن گسيختگى کليه ساختارهاى سياسى نظام پيشين و نبود 
يک قالب ايدئولوژيکى پذيرفته شده براى حاکميت، ميرود جاى مدل به 

نوعى از ناسيوناليسم، .  بن بست رسيده سرمايه دارى دولتى را بگيرد
اساسا ناسيوناليسم قومى، بعنوان ماتريالى براى بنا کردن شالوده 
ايدئولوژيکى حکومت و کسب مشروعيت سياسى براى دولتهاى 
بورژوايى جديد در تکه پاره هاى امپراطورى مضمحل شده به جلوى 

بحث .  هر روز مساله ملى جديدى ساخته ميشود.  صحنه رانده ميشود
جالب .  حق تعيين سرنوشت وسيعا به باالى دستور رانده ميشود

اينجاست همان روندى که مسائل ملى جديد را به ميان ميکشد، حل 
اين شرايط زمين تا آسمان با دوره .  مسائل ملى قديم را محتمل تر ميکند

کل مساله بر متن يک واپسگرايى عظيم .  هاى ديگر فرق دارد
ناسيوناليسم قومى در منحط .  اجتماعى، سياسى و فرهنگى جريان دارد

برخالف دوران .  ترين و فاسدترين اشکال آن پرچمدار مساله ملى است
مارکس و لنين، ملت سازى امروز و هويتهاى ملى در حال حدادى 
. شدن، ربطى به جلو رفتن مادى تاريخ در هيچ جهت مثبتى ندارند

نوک تيز اين ناسيوناليسم مستقيما عليه کارگر و کمونيسم و حتى رفرم 
تکرار ساده فرمول لنين در قبال استقالل مستعمرات .  و ليبراليسم است

و فرمول مارکس در قبال ملت سازى بورژوايى قرن نوزدهم جواب 
کمونيست و کارگر امروز بايد جواب مساله ملى .  مسائل امروز نيست

در اين تالش بنظر من ميتوان به تبيينى .  امروز را، آنطور که هست، بدهد
رسيد که به دوره هاى گذشته نيز قابل تعميم باشد و جوهر انقالبى و 

 " .منسجم برخورد مارکس و لنين را نيز با شفافيت بيشترى نشان بدهد
 

براساس آن من فکر ميکنم .  توضيحات حکمت بسيار شفاف استاينجا هم 
نقدی که به کمونيسم انترناسيوناليستی دوره مارکس و لنين و مارکسيسم 
خود ما وارد است، اين مسئله ميباشد که مليت و ملی گرايی و هويت ملی 
را به عنوان داده مفروض در جامعه پذيرفته بود، که گويا به ناسيوناليسم 

در صورتيکه به قول حکمت اين ديد در برخورد به مليت .  شکل داده است
در واقع اين ناسيوناليسم است که .  و ملی گرايی و ناسيوناليسم سروته است

جنبش بورژوا ملی، ايدئولوژی بورژوايی .  مليت و هويت ملی را ميسازد
. ناسيوناليستی ، مليت و ملی گرايی و هويت ملی و تعلقات ملی را ميسازد

اگر مسئله را . را ميسازند" خدا"همانطور که همه مذاهب خرافه ای به نام 
به اين شکل ببينيم، آنوقت تقابل کمونيسم با ملی گرايی و هويت ملی و 
تعلقات ملی و ناسيوناليسم ابعاد ريشه ای تر و وسيعتر و همه جانبه تری 

مثالی بزنم، در فضای حاکم کنونی، ملت در هر جايی از .  به خود ميگيرد
با اين فرض آنوقت کمونيسم و چپ .  جمله در فرانسه فرض گرفته ميشود

فرانسه تمام هنرش اين خواهد بود، کاری کند، ناسيوناليسم و تازه جناح 
در صورتيکه با ديد انتقادی .  افراطی ناسيوناليسم فرانسه رشد نکند

کمونيستی شفاف بايد در اساس خرافه ملی گرايی و هويت ملی و تعلقات 
ملی فرانسوی و در هر جای ديگر اين کره خاکی زير نقد و سئوال و با 

بايد کاری کرد شهروند فرانسوی يا هر کشور ديگر اين . تقابل روبرو شود
. خودآگاهی را داشته باشد که خود را فارغ از ملت و هويت ملی بشناسد

ملی گرايی را در همه ابعاد و ناسيوناليسم را درهمه ابعاد به عنوان خرافه 
 . کنار بزند و رهايی سوسياليستی انسان را مبنا قراردهد

 
اين واقعيت که ناسيوناليسم، مليت و ملی گرايی را ميسازد و نه برعکس، 
قبلتر متفکر ليبرالی چون گلنر آن را مطرح کرده و يا تاريخ نگار 

جالب است .  مارکسيست اريک هابسبام به کرات بر آن تاکيد کرده است
اما مسئله .  بعضی نظريه پردازان متاخر ناسيوناليست هم به آن واقفند

اينست فراتر از جنبه تحليلی نظری، چه کاربست سياسی اجتماعی از اين 
بعضی نظريه پردازان ناسيوناليست، با تکيه .  حکم واقعی استنتاج ميکنند

کرد، يعنی ملی گرايی "  ملت سازی"بر اين حکم نتيجه ميگيرند، پس بايد 
را با همه متعلقات خرافی و نهايتا شکافها و نزاعها و مصائب آن پروراند 

تاريخ زشت ناسيوناليسم در .  و مثل طوقی به گردن بشريت انداخت
سراسر جهان و در همه دوره ها ايجاد همين هويت سازيهای جعلی و 

اما کمونيستها و مارکسيستهای .  خرافی و فجايع برآمده از آن بوده است
اين دوران با حرکت از اين حکم درخشان، بايد تاکيد کنند، اگر مليت و 
ملت سازی دست ساز ناسيوناليسم و بی پايه و خرافه است، پس چرا 
بشريت به آن تن دهد؟ چرا آن را فرض بگيرد؟ بلکه برعکس چرا کليت 

چرا !  خرافه مليت و ملت سازی و هويت ملی و متعلقات آن را دور نريزد
بشريت ناسيوناليسم و محصول آن ملی گرايی، هويت ملی و تعلقات ملی 
را به عنوان خرافه و نگرش ضد انسانی به جامعه و انسانيت زير نقد و 

! چرا به ناسيوناليسم و ملی گرايی همانند خرافه مذهب ننگرد!  سئوال نبرد
واقعيت اينست در طول تاريخ آن درجه حساسيت نسبت به خرافه مذهب 
از جانب کمونيستها و چپها و بشريت مترقی وجود داشته، آن درجه 

به .  حساسيت نسبت به خرافه ملی گرايی و ناسيوناليسم وجود نداشته است
همين دليل کارکرد مضر و ضد انسانی ناسيوناليسم و ملی گرايی در سه 
قرن اخير به باور من در سطح جهانی و در تقابل با جنبش طبقه کارگر و 

آزاديخواهانه بسيار عميقتر و گسترده تر از مذهب بوده 

  ٩صفحه   

ناسيوناليسم، ملت و هويت ملى  را 

 ! ميسازد، نه برعكس
 ) ...در رد ليست استالينى تعريف از ملت و هويت ملى(



متاسفانه چنين نگرش انتقادی .  جانبه ناسيوناليسم و ملی گرايی رفت
کمونيستی و چنين خودآگاهی در برخورد به ناسيوناليسم و ملی گرايی 

نه تنها در سطح عموم جوامع بلکه هنوز در سطح .  بشدت در اقليت است
نيروهای چپ و کمونيست هم، ملی گرايی را همانند مذهب خرافه و 

اکنون در کل جهان و تمام کشورهای آن نزديک به .  ارتجاعی نميدانند
دويست کشور موجود آن، بشريت در وهله اول با ملی گرايی و 

تصور .  ناسيوناليسم و ديگر عواقب مضر آن دست و پنجه نرم ميکند
سطحی و محدود نگرانه اينست فقط در مناطق و جاهايی چون فلسطين و 
کردستان در خاورميانه که هنوز با مسئله ملی حل نشده روبرو هستيم، 

در صورتيکه ما هر .  گويا با ناسيوناليسم و ملی گرايی روبرو هستيم
روزه در همه کشورها با توليد و بازتوليد ملی گرايی و ناسيوناليسم 

ملی گرايی و ناسيوناليسم بيشترين نفوذ و تاثيرگذاری .  روبرو هستيم
مضر را بر افکار و سياست و فرهنگ و رفتار و اخالقيات و موزيک و 

هر روزه ما شاهديم تک تک .  ورزش و سوخت و ساز عادی جامعه دارد
" منافع ملی"قدرتهای بزرگ جهانی و همه دولتهای بورژوايی تحت نام 

چه ابعاد تکان دهنده ای از جنگ و جنايت و نسل کشی و تروريسم و ستم 
در همين !  و استثمار و ناهنجاری و تباهی را به بشريت تحميل ميکنند

کشورهای پيشرفته و مدرن صنعتی غرب، راست افراطی، راسيسم و 
فاشيسم را اندک خراش ميدهی با چهره عريان ناسيوناليسم روبرو 

عروج ترامپ فاشيست و برگزيت در بريتانيا و ماری لوپن .  ميشويد
به ميدان .  راسيست در فرانسه محصول ناسيوناليسم و ملی گرايی است

آمدن نژاد پرستی و قوم پرستی در ابعاد جهانی و دارودسته های 
ما در .  جنايتکار ضد انسان آن محصول ملی گرايی و ناسيوناليسم است

پديده .  اين ابعاد خطرناک با پديده ملی گرايی و ناسيوناليسم روبرو هستيم
ملی گرايی و ناسيوناليسم به عنوان خطرناکترين جنبش و ترند 
بورژوايی، به عنوان تاثيرگذارترين و همه گير ترين ايدئولوژی 
بورژوايی و به عنوان خرافه ای زشت در دست قدرتها و دولتهای 
کاپيتاليستی سرنوشت دردناک و پرتباهی بر بشريت امروز تحميل کرده 

اين ابعاد دهشتناک از اثرات ملی گرايی و ناسيوناليسم را بايد ديد و . است
در مقابل هيوالی ملی گرايی و ناسيوناليسم به .  در مقابل آن سد بست

ميدان کشيدن جنبش سوسياليستی و انترناسيوناليستی شفاف و جنبش 
طبقاتی و آزاديخواهانه پرقدرت اجتماعی که عزم کند خرافه ملی گرايی 

اگر زمانی مارکس .  و ناسيوناليسم را در نطفه بخشکاند، مبرميت دارد
امروز وقت آنست اين .  و همه گير شد"  مذهب افيون توده ها است: "گفت

را همه "  ناسيوناليسم ننگ بشريت است"حکم درخشان منصور حکمت 
اين کاريست که کمونيسم روشن بين و ماکسيماليست و کارگری . گير کرد

 .را به بوته آزمايش سپرده و ميسپارد
 

*** 

 ٥٦١شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ٩صفحه    

 

منصور حکمت در رساله تفاوتهای ما اين چنين رسا مضرات .  است
"ناسيوناليسم را بيان ميکند در مورد ناسيوناليسم مسأله از اين هم . 

تر است، زيرا اين يکى حتى کلمه مخفف و يا روايت نيمبندى  روشن
نگاه .  طلبانه انسان هم نيست طلبانه و برابرى براى يکى از آرمانهاى حق

تمام .  کنيد ببينيد که ناسيوناليسم براى مردم محروم جهان چه پيامى دارد
در استثمارش، .  مضمون ناسيوناليسم حمايت از طبقه حاکمه خود است

ناسيوناليسم .  در جنگش، در رواج خرافاتش، در نقض حقوق انسانش
بعنوان يک جنبش و يک حرکت سياسى ابزارى براى تعيين تکليف 

هاى مختلف اين  درونى بورژوازى در سطح جهانى و کشمکش بخش
ناسيوناليسم .  بَرى از پروسه انباشت سرمايه است طبقه بر سر سهم

اينکه ناسيوناليسم بورژوازى .  ايدئولوژى رسمى امپرياليسم بوده است
در کشور تحت سلطه، يا در ميان ملل تحت ستم، خود را در مقطع 
محدودى در تاريخ در تقابل با وجوهى از امپرياليسم يافته است باعث 
شده که چِپ غيِر کارگرى که خميره خودش را اين ناسيوناليسم ميسازد 

اما کارگر .  اى براى ناسيوناليسم باز کند و تطهيرش کند حساب ويژه
کمونيست، و مارکسيسم، در ناسيوناليسم شمايل بورژوازى را ميبينند و 

بعنوان يک تفکر و يک تمايل، ناسيوناليسم به .  نه هيچ چيز ديگرى را
نظر من جزو آن خرافات دوران جاهليت بشر است که بايد از آن 

از نظر فکرى ناسيوناليسم يعنى بريده شدن انسانها از .  خالص شد
ناسيوناليسم با اصل اصالت انسان . شان خصلت مشترک انسانى و جهانى

ماحصل اجتماعى ناسيوناليسم هم به هر حال تکه تکه شدن . تناقض دارد
کارگرى که به .  طبقه کارگر و ضعف اردوى انقالب کارگرى است

جاى اينکه خود را يک انسان و يک کارگر توصيف کند، خودش را 
الحال گردنش را  بريتانيايى، تاميل، هندى و يا ايرانى و غيره ميداند، فى

تعصب .  حقوقى خم کرده است براى پذيرش يوغ بردگى و بى
آور است و نه فقط هيچ  اى براستى شرم ناسيوناليستى به نظر من عاطفه

نوع خوانايى با سوسياليسم کارگرى ندارد، بلکه اصوالً با هر نوع 
 ."  اعتالى معنوى انسان مغاير است

 
به نظر من با چنين نگرش انتقادی و ماکسيماليست بايد به تقابل همه 

مليت از ايـن  .  مليت برخالف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و  تاريخ  انسان است

اما برخالف تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال هم انتخابى .  نظر به مذهب شبيه است

 .بعنوان فرد نميتوان به مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد. نيست

 منصور حكمت

 ملت، ناسيوناليسم و برنامه كمونيسم كارگری

ناسيوناليسم، ملت و هويت ملى  را 

 ! ميسازد، نه برعكس
 ) ...در رد ليست استالينى تعريف از ملت و هويت ملى(



هيچ چيز به اندازه اين گفته به غايت تلخ و تراژيک، ماهيت پليد اين 
صدها مقاله و سخنرانی و .  حکومت ضد انسانی را برمال نکرده است

تحليل سياسی، اين همه خشم و نفرت عليه حکومت اعدام را در وجود 
به راستی که در .  آدمی برنمی انگيزد که اين جمله با روان آدم می کند

اين سرزمين نفرين شده جز با گره زدن طناب دار بر گردن انسان های 
 .حق طلب نمی توان از بقای سرمايه و تداوم استثمار دفاع کرد

 
از بامداد آن روز نحس شهريور نود و هفت که نويد افکاری را در 
منزلش دستگير کردند تا بامداد شوم ديگری در نود و نه همان ماه که 
جنازه اش را شبانه دفن کردند، وقايعی تلخ و ناگواری بر اين کارگر 

وقايعی که که نامش را برای هميشه .  ساده گچکار و خانواده اش گذشت
 .در تاريخ جاودانه ساخت

 
مردم از اين ماجرا تا خرداد نود و نه همانقدر می دانستند که رسانه 

يک عنصر امنيتی به نام حسين .  های حکومتی خبررسانی کرده بودند
. ترکمان که در سرکوب تظاهرات مردادماه شرکت داشته کشته شده

دولت برای انتقام و به قيد قرعه از ميان جوانان معترض شهر، يکی را 
خودش می گويد داشتم .  نامش نويد افکاری است   .انتخاب کرده است

می خواستم قهرمان .  زندگی ام را می کردم و به کشتی ادامه می دادم
نويد نيمی از اين راه .  بشوم و مايه افتخار خانوداه و بيش از همه مادرم

اما .  قهرمانی را رفته بود و نايب قهرمان نوجوانان کشور هم شده بود
  .زندگی تحت سيطره حکومت اعدام مسير ديگری را برای او رقم زد

 
خرداد نود و نه بر نويد افکاری حقيقتی تلخ آشکار می گردد و همين، 

به گمانم سارتر است که می    .شخصيت او را يکسره متحول می کند
محصول .  گويد انسان محصول اراده و انتخابی است که می کند

کشتی گير جوان وقتی تمام .  تصميمی است که در موقعيت می گيرد
مدارکی که برای اثبات بی تقصيری يک متهم الزم است را ارائه می 
دهد و نتيجه نمی گيرد، وقتی بازجو، وکيل، دادستان، قاضی و خبرنگار 
صدا و سيما را عناصر مختلف يک پروژه و همدست می بيند، وقتی 
قوه قصاص حکومت اسالمی را مصصم برای انتقام و ريختن خونش 

 .می يابد، آنگاه تصميم می گيرد تالش کند تا زنده بماند يا ايستاده بميرد
  
از اين لحظه به بعد زندگی نويد عبارت می شود به تصميم و عمل به  

نويد .  حاال او بود که می تاخت و حکومت بود که عقب می نشست.  آن
اگرچه زندانی بود اما همانند تمام آزادگان، سکان زندگی اش را در 

اول وکيل تسخيری .  دست گرفته و هر کار اراده می کرد انجام می داد
. و مزدور را حذف می کند و دفاع از پرونده را خود به عهده می گيرد

و بدخواهان مبنی بر سکوت و سياسی " خيرخواهان"سپس به الطائالت 
نکردن پرونده وقعی نمی نهد و اپوزيسيون و تمام انسان های باشرف و 

بانگ برمی آورد که من و بردارانم . داخل و خارج را به ياری می طلبد
می گويد .  را شکنجه کرده اند و مادر و خواهرانم را تهديد به شکنجه

اگر من اعدام شوم بدانيد که در قرن بيست و يکم و با اين همه ساز و 
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خطاب به .  کار و نهادهای حقوق بشری، بشر همچنان هيچ حقی ندارد
تمام دنيا می گويد بدانيد که حکومت فقط و فقط برای طناب دارشان دنبال 

او همه را در موقعيت اراده و انتخاب قرار می دهد !  يک گردن می گردد
 !که؛ يا از انسانيت دفاع کنيد يا پرده از روی نقاب برداريد

 
عرصه چنان بر حکومت تنگ می شود که آدمکشان، تشريفات نفرت 
انگيز آدمکشی را هم کنار گذاشته و او را شتابزده می کشند، ننگ ابدی 

 !بر شما
 

آنچه اما در در اين جدال نفس گير و خونين شايسته ذکر است اين است 
که کشتی گير جوان نه فقط پشت کل حکومت اسالمی و دستگاه قصاص 
را به خاک ماليد که حيثيت نداشته منتقدان قالبی بسيارانی چون مهدی 

نشان داد جنبش انقالبی پيکره .  خزعلی و احمد زيدآبادی را به باد داد
گفته بود نمی گذارم کسی دم از .  واحدی است که داخل و خارج ندارد

 . شرافت و انسانيت بزند و در برابر قتل يکی مثل من سکوت کند
 

نويد را خواستند قربانی کنند اما خودشان و هم پالکی هايشان قربانی شدند 
نويد چونان يک قهرمان کشته شد، درست همانند .  و به مسلخ رفتند

ناجی "می گويم قهرمان و مقصودم اشاره به شواليه های .  ريحانه جباری
در تعريف ما قهرمان کسی است که ايستاده می ميرد و در .  نيستند"  ملت

کسی که زندگی و مرگش می تواند الهام بخش و الگويی .  جبهه حقيقت
تاريخ مبارزه و مقاومت مملو از تجارب و .  برای ديگر مبارزان باشد

نويد با اقدامش برگی زرين به اين تاريخ .  خالقيتهای فردی و جمعی است
افزود و مجددا راه نشان داد که هر محکوم به اعدامی و اساسا هر زندانی 

 . چگونه بايد با حکومت کشتی بگيرد
 
آرزوی نويد !  به فرزندت افتخار کن!  خانم بهيه نامجو، مادر داغدار نويد 

اين بود برای خوشحالی و رضايت خاطرت، روی سکوی قهرمانی برود 
حاال او روی دوش مردم منزجر از حکومت اعدام در .  و افتخارت باشد

 ! چه افتخاری از اين باالتر. ايران و جهان رفته است
 
 

*** 

 "!برای طناب دارشان دنبال يک گردن مى گردند"
 برای بهيه نامجو

 

 جاويد حكيمى 
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!زنده باد سوسياليسم  
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 ! به حزب كمک مالى كنيد

لطفا . حكمتيست به كمک های مالى شما نيازمند است -حزب كمونيست كارگری
 :كمک های مالى خود را از طريق اين شماره حساب برای حزب بفرستيد

 

Norway 

Account number: 0532 1432 400 

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400 

BIC: DNBANOKKXXX   

Bank: DNB 

 

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران
 

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد

 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنـبـه   .  منتشر ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .دريافت شده باشند

 

 :دولت را موظف كنيم
                 بيدرنگ شهرها و مناطقى بحرانى را قرنطينه كند، نيازهای بهداشتى، اقتصادی، تداركاتى و خدماتى ويژه قرنطينه

 ! را تامين و تضمين كند

 بيشترين امكانات و بودجه را به كادر درمان و نيازهای درمانى اختصاص دهد ! 

              تداوم فعاليت مراكز ضروری و اورژانس،      .  كليه مراكز توليدی و خدماتى اعم از دولتى و خصوصى را تعطيل كند

 !بصورت شيفتى با كاهش ساعات كار باشد

 حقوق كارگران و پرسنل واحدهای توليدی و خدماتى بدون كاهش يا تعويق پرداخت شود ! 

 هر نوع اخراج و بيكارسازی توسط كارفرمايان ممنوع شود! 

  معيشتى و پزشكى و بهداشتى كليه ساكنين ايران را به فوريت تامين كندنيازهای! 

                     كودكان كار، زباله گردها، بى مسكنان و معتادين را در مراكز ويژه با رعايت كامل كرامت انسانى و تامين نيازهای

 !معيشتى و بهداشتى آنان اسكان دهد

 وسائل بهداشتى از قبيل ماسک، دستكش و شوينده ها بصورت رايگان توزيع شود! 

 پرداخت قبوض آب و برق و گاز و اجاره  و تلفن تا فائق آمدن كامل به بحران لغو شود! 

 كليه بدهى و ديون مردم به بانكها تا پايان بحران و برگشت به وضعيت عادی لغو شود! 
  

 حكمتيست –حزب كمونيست كارگری ايران 

 ١٣٩٨اسفند 


