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تعبير شما از مفاهيمى چون بنياا  رراىاى اسا مى س اسا ا سياساى :  پرسش
 چيست؟ تفاست اىن  س عبارت چيست؟ 

من عبارت بنيا رراىى اس مى را بکار نميابرا چاون بن ار منصور حکمت: 
من تعبير  ست راستى هدفدارى است که عامدانه تصوىر رمارا  کنناد  اى 

آنچه ساقعى است عارس   .از اس ا س جنبشهاى اس مى معاصر بدست ميدهد
اس مى سياسى است. اس ا سياسى بن ر من ىک جنبش ارتجاعى معاصر اسات 
س جز  ر فرا خوىشاسندى اى با حرکتهااى اسا مى اساخار قارن ناوز   س 

 اطالعیه حزب حکمتیست:
 

جامعه اىران رسندهائی بررشت ناپذىار      
را از ساار رذرانااد  س ساان رهائی را فتاا  
کاار   اساات. خيزشااهاب انر باای بااراب 
سرن ونی حکومت مجالی براب عنترباازب 
مااشتی جناىتکااار حرفااه ابی ترسرىااست س 
قاچاقچی بين المللی موا  مخدر باقی نمای 
رذار . هيچ ترفند س تحرىک ذائره سياسای 
جامعه نمی تواند بن بست کنونای را باراب 
حکومت بشکند. برعکسی هر عرب ناشينی 
صااورب س تاااکتيکیی هاار اخااذ ساار س  ا 
برىااد  شااعارهاب بااه عارىاات ررفتااه از 
مبارزات کاررران س مار ای تنهاا  ر تناور 
آتش فرسزان تعرض جامعه س کاررران می 
 مد. صورت مسئله رژىم اس می اىنست که 
از مهندسی انتخابات حکومتی ىکدست تار 
براب مرابله باا اعاتراض سارن ونی الباناه 
باايرسن بياااسر . صااورت مااسئله کاااررران 
اىنست که حکومت شکست خور   را رااا 
جدب ترب باه عراب برانناد س باراب ز ن 
ضربه نهائی آما   شوند. صورت مسئله ما س 
ابره کاررر س ار سب آزا ىخواهی اىنست 
کااه آراهانااه شکااست حکوماات  ر اىاان 
 .نماىش را همه جانبه تر س کمر شکن کنيم
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فراخون ماا اىناست کاه  ر مناسابت س 
فااا اب نمااااىش انتخاباااات حکومااات 
جناىتکااارانی فعاهنااه  خالاات کنياام. 
صرى  هرجا س همه جا ب اوئيم شارکت 
 ر اىن نماىش با هر توجيهی نا رساتی 
ضااد منااافد ماار ا س  ر خاادمت براااب 
حکوماات اساا می اساات. تائيااد رلولااه 
هائی است که بر سر س تان عزىازان ماا 
 ر آبانما  شليک شدی تائياد شاکنجه س 
اعداا س سرکوبی تائيد فرر س ف کت س 
اسااتبدا  س آپارتاىااد اساات.  ر  ىمااا  

اص ح البی اصاول رای  ى اه ”رفتيم: 
 ر آبانماا  آمادىم کاه  “تمومه ماجرا!

ماجرا را تماا کنيام. کاسی کاه انت اار 
شااارکت “  انتخاباااات” ار  مااار ا  ر 

هاا  کنندی ارر همدست رژىم خامناه اب
نباشادی باادسن تر ىاد بااا آنهاا منفعاات 

“ راب”مشترکی  ار . کسی که مايرس  
ميدهدی خواسته ىا ناخواستهی حکومات 
 .قاتلين فرزندان مر ا را تائيد می کند

 –حاااازب کمونيااااست کاااااارررب 
حکمتيااااست کاااااررران س ماااار ا 
آزا ىخااوا  اىااران را فراميخوانااد کااه 

رىاست جمهاورب س “  انتخابات”نماىش 
مياناادسر  اب مجلااس س شااوراب هاااب 
شهر س رسستا را به اعتراضی راستر   س 
ميليتاناات عليااه بنيا هاااب حکوماات 
اساا می باادی کنياام. انتخابااات بااازب 
ترسيم قدرت س کسب مشرسعيت فرماای 
حکومتی ها س ابره سارماىه  ار اسات. 
ماااا اىااان باااازب را بااارهم مااايزنيم س 
سن رهاب خاو  را محکام مای کنيام. 
هماااه جاااا پوساااترها س بيلبور هااااب 
انتخاباتی را پار  کنيد س آتاش بزنياد. 
هر تجمد س عوامفرىبی کاندىداها را به 
صحنه اعاتراض علياه حکومات تبدىا  

کنيد.  ر شهر س رسستا به افرا  سو جو 
س فرصت البی کاه باراب نشاستن  سر 
سفر  خون باراب عا وىت  ر شاوراب 
اس می ثبت ناا کر   اند هشدار  هيد. 
هرجا که ميتوانيم روشمالی شاان  هيام 
س اع ا کنيم اقاداا آنهاا همکاارب باا 
جمهورب اس می است س باىد پاساخ و 
باشند. هار کاسی کاه باراب حکومات 
تبلياام ميکنااد را از ميااان خااو  ااار  
کنيد. اجاز  ندهيم کاارنوای انتخاباتای 
را  بياندازندی ترىبون ب يرند س چرناد 

را باه “  انتخابااتی”ب وىند. هر تحار  
تعرضی قااد تبادى  کنيام.  ر فا اب 
انتخاباااات باااه اعاااتراض س اعتاااصاب 
کارررب  امن زنيام س بار تهياه لاوازا 
زنااادری س معياااشت مکفااایی باااراب 
 سترسی به  ارس س  رماان س بهداشاتی 
بر حق ساکسيناسيون فورب س راى اان 

 .هم انی تاکيد کنيم

هماااه جاااا اعااا ا کنياااد کاااه آزا ب 
هيچوقاات از صااندسی راب  رنيامااد  
اساااتی اىااان  رس  بااازر  را برسااار 
روىناادرانش بکوبيااد. انتخابااات تنهااا 
زمانی ساقعی س براساتی آزا  اسات کاه 
اختنای س استبدا ی حکومات جناىات س 

ف کااات برانداختاااه شاااو . انتخااااب 
کاااررران س ماار ا آزا ىخااوا  اىااران 
رسشاان س معرفااه اسااتد نااابو  بااا  
جمهورب اس می! ناابو  باا  حکومات 
فراار س ف کاات س بيکااارب س بيمااارب! 
زنااد  بااا  آزا ب س براباارب س رفااا ! 
مر ا اىران خواهان محاکمه کليه سران 
س عاملين چهار  هه هوهکاست اس می 
 ر  ا راههاب علانی س منتخاب مار ا 
هستند. نماىش انتخابات را به شکاستی 
همه جانباه باراب رژىام اسا می بادی 

 .کنيم

 !ماااار  باااار جمهااااورب اساااا می
 !آزا بی براباربی حکوماات کااارررب

 !زند  با  جمهورب سوسياليستی

 –حزب کمونيست کارررب 
 حکمتيست

 ٠٣٠۰مه  ٠٣ – ۰۰٣٣ار ىبهشت  ٠٣

 زنده باد آزادی و برابری 
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اسائاا  قاارن بيااستم ناادار . از ن اار 
-محتااواى اجتماااعى س اماار سياسااى

اجتماااعى س اقتااصا ى اى کااه  نبااای 
ميکندی اىان جنباش جدىاد کاام   ر 
جامعه معاصر رىشه  ار . تکرار هماان 
پدىااد  قاادىمى نيااست. اىاان حاصاا  
شکست س ىا بهتر ب وىم عريام س نيماه 
کار  ماندن پرسژ  مدرنيزاسيون غربى 
 ر کشورهاى مسلمان نشين خاسرميانه 
از اساخاار  هااه شااصت س اسائاا  هفتااا  
مياا  ىی س هماارا  آن افااوی جنبااش 

ناسيوناليااستى اى بااو  کااه -سااکوهر
مجرى اصلى اىن مدرنيزاسايون ا ارى 
س اقتااصا ى س فرهن ااى بااو . بحااران 
حکومااتى س اىاادئولوژىکى  ر من رااه 
باااه ررفاات. جنبااش اساا مى  ر اىاان 
خ ء اىدئولوژىک سياسى س سر ررمى 
بورژسازى بومى اىن کاشورها بعناوان 
ىکااى از آلترنانيوهاااى راساات بااراى 
تجدىد سازمان حاکميت بورژساىى  ر 
مواجهه با چپ س ابره کارررى که باا 
عرس  کاپيتاليسم رشد پيدا کار   باو  

بااا اىنحااای باادسن  .بااه مياادان آمااد
 ر اىاارانی  ۰٧٩١-٩٧تحااوهت سااای 

اىن جرىانات بن ار مان هناوز شاناسى 
نداشااتند س حاشاايه اى ميماندنااد.  ر 
اىران بو  که اىان جنباش خاو  را  ر 
ىااک حکوماات سااازمان  ا  س اساا ا 
سياسى را  ر ک  من ره به ىک نايرسى 

  .قاب  اعتنا س م رح تبدى  کر 

اس ا سياسى از ن ر من عنوان عموماى 
آن جنبااشى اساات کااه اساا ا را اباازار 
اصلى ىک بازسازى  ست راساتى ابراه 
حاکمااه س ىااک ن اااا حکومااتى عليااه 

چپ راىى  ر اىن جوامد ميداناد س باه 
اىن اعتبار  ر رقابت بر سر ساهم خاو  
از قدرت جهاانى سارماىه باا بخاشهاى 
 ى ر س بخصوص با ق بهاى هژمونياک 
 .جهان سارماىه  ارى کاشمکش  ار 

اىاان اساا ا سياسااى لزسمااا محتااواى 
اسکوهسااتيک س فرهااى  ا   شااد  س 

اساا ا سياسااى لزسمااا  .متعياانى ناادار 
بنيا ررا س  کترىنر نياست. از انع اا  
پذىرى سياسى س پرارماتياسم عريدتاى 
خمينى تاا محافا  خاشکه مراد   ر 
جناح راست حکومت اىرانی از نها ت 
آزا ى س مهدى بازرران س ام  س نبيه 
برى مکا  س کراساتاى تاا االباانی از 
حماااا  س جهاااا  اسااا مى تاااا ىاااا 

امثای سرسش س “  پرستستانيسم اس مى”
اشااکورى  ر اىاارانی همااه بخااشهاى 

  .مختلف اىن اس ا سياسى اند

قاادرتهاى غربااىی س ماادىا س  نياااى 
 انش اهى شانی مروله بنيا  رراىاى را 
پيااش کااشيد  انااد تااا ررااه هاااى 
ترسرىااستى س ضااد غربااى اىاان جرىااان 
اس مى را از شاخه هااى پارس غارب س 
اه  سازش آن جدا کنند. ضد غربى ها 
را بنيا  ررا مينامناد س بنياا رراىى را 
ميکوبند تا اس ا سياساى ب ورکلاى را 
که از ن ر آنها فع  ىک رکن غير قابا  
جاااى زىنى حاکمياات  ساات راسااتى س 
ضاااد سوسيالياااست  ر من راااه اسااات 
ن هدارنااد. امااا جرىانااات ضااد غربااى 
لزسما جناح خشکه مرد  س متعاصبين 
فرهاااى  ر اىااان جنباااش نياااستند. 
بنياااااا رراترىن بخاااااشهاى ار سى 
اساا مىی ن ااير االبااان س عربااستان 
سااعو ىی نز ىااک تاارىن ىاااران غاارب 

  .هستند

تا چاه حاد برادرت رسايدن پرسش: 
اس ميست ها بيان ر عرب ر ى مذهبى 
است؟ آىا اىن ىک بررشت ماذهبى  ر 
اىن جوامد است؟ رجعتى به ارزشاها س 
باسرهاااى  ىاانى  ر زناادرى فاار ى س 

 اجتماعى؟

اىن بن ر من رىاشه  ر منصور حکمت: 
احيااى اسا ا باه مثاباه ىاک  ساات ا  
اعترا ى ندار . اىن اس ا فرهى نيستی 
بلکه اسا ا سياساى اسات. مبنااى آن 
معا هت سياسى معيانى اسات. بدىهاى 
است که با بااه رارفتن قادرت اسا ا 
سياسااى فااشار بااراى احياااى  واهاار 
مذهبى  ر جامعه شادت مي اير . اماا 
اىن ىک فشار سياسى است. مر ا به اىن 

پاشتوانه  .فشار بعا ا تمکيان ميکنناد
اس مى خشونت س ترسر “  رنسانس”اىن 

است.  ر الجزاىار باه ىاک شاک  س  ر 
اىااران بااه شااک   ى اار.  ر اىااران 
ساقعياات اىاان اساات کااه باارعکسی بااه 
تناسب عرس  اس ا سياسى س حاکميات 
 ىنىی مو  بازراشت ضاد اسا مى  ر 
س   معنوى س عريادتى س  ر زندراى 
شخصى مر ا به ارز خاير  کنناد  اى 
باهررفته است. عرس  اسا مى سياساى 
 ر اىااران مردمااه اى باار ىااک انراا ب 
فرهن ى ضد اس مى س ضد  ىنى شاد  
 ر اذهان مار ا س بوىاژ  ناس  جاوان 
شد  است که با ىک انفجار ع يم جهان 
را متوجه خو  خواهاد کار  س شايپور 
پاىااان عملااى اساا ا سياسااى  ر کاا  
  .خاسرميانه را به صدا  ر خواهد آسر 

ارسناد آبراهامياان  ر هميان پرسش: 
ميزراار  مي وىااد ساارور جمهااورى 

 
3صفحه   281شمار    اکترب    

 مرگ بر جمهوری اسالیم ایران

 



اس مى ميا  آخار باه تاابوت جنباش 
اس مى نخواهد بو ی چاون رراىاشات 
 ى ااری بخااصوص غااير شاايعى هااای 
ميتوانناد اىان شکااست را بپااى خااو  
 ننوىسند. آىا با اىن ارزىابى موافريد؟ 

بن اار ماان حرکاات منااصور حکماات: 
اساا مى بااا ساارور رژىاام اساا مى  ر 
اىااران  ر خاسرميانااه س  ر ساا   بياان 
المللى از نفس ميافتد. بحث بر سر اىان 
نيااست کااه اىااران اساا مى ىااک ماادی 
شکااست خااور   خواهااد بااو  کااه 
 ى ران ميتوانند خاو  را از آن مابرا 
بدانند. شکست جمهاورى اسا مى  ر 
متن ىک خايزش سکوهرىاستى ع يام 
تااو   اى  ر اىااران را خواهااد  ا . 
خيزشى که  ست باه بنيا هااى تفکار 
ارتجاااعى اساا مى مياابر  س آن را  ر 
افکار عمومى جهان نه فرط بى اعتباری 
بلکه محکوا س رسوا ميکند. شکاست 
رژىاام اساا مى چاايزى از نااو  ساارور 
آلمان نازى خواهد بو . هيچ فاشيستى 
نميتوانااد بااسا رى بااا صاار  فاصااله 
رذارى مکتبى س سازمانى ميان خاو  
س اىاان ق ااب فرسرىختااه مواضااد س 
موقعيت خو  را حفا  کناد. کا  اىان 
جرىان  هها ساای باه رکاو  ميکاشد. 
شکست اس ا سياساى  ر اىارانی ىاک 
پيرسزى آنتى اس ميستى است کاه  ر 

  .محدس   اىران متوقف نميشو 

شما توصيف کشورهاىى مانند پرسش: 
را “  اسا مى”اىران بعنوان کشورهاىى 

 نميپذىرىد. چرا؟

هر ترسيم بندى س تيتر منصور حکمت: 
رااذارى اى هاادفى را  نبااای ميکنااد. 
اس ا  ر اىران هازار س چهارصاد ساای 
چرخيااد  س ابعااا رناار خااو  را بااه 

چيزهاىى ز   است. اما اىان فراط ىاک 
مولفااه  ر ترساايم ساايماى اىاان جامعااه 
است. همان ور کاه اساتبدا ی سال نتی 
حکومت پليسىی عرب ماندرى صنعتىی 
قوميتی زبانی خاطی پياشينه تاارىخىی 
تااارى  سياسااىی رسااوا پيااشا اساا مىی 
مشخصات جسمى مار ای قادی قيافاه س 
رناار س رسی تمااا  س مااراس ات بياان 
المللااىی جارافيااا س آب هااوای سضااد 
تاذىهی ااوی س عارض کاشوری  رجاه 
تااراکم جمعيااتی مناساابات اقتااصا ىی 
ن اااا سياسااىی  رجااه شااهر نااشينىی 

همه اىنهاا  .آرشيتکتور س غير  س غير 
مشخصاتى ساقعى از آن جامعه را بياان 
ميکند. حای ارر کاسى اصارار  ار  از 
ميان صدها مولفه اى که بين اىاران س 
پاکستان س فراناسه س ژاپان تفاستهاىاى 
اىجااا  ميکناادی باار حاا ور اساا ا  ر 
برخااى جوانااب زناادرى اىاان جامعااه 
ان ااشت ب ااذار  س اىاان اساام را بااه 
پيشانى همه ما مر ای از ضد  ىن هاىاى 
مانند من س شما س  شاتى س هاداىت تاا 
اکثرىت ع يمى که ناه خاو  را مومان 
ميدانند س نه براى اس ا س آخوند تر  
خاار  ميکناادی بچااسباند حتمااا هااد  
خاصى را  نبای ميکناد. اىاران جامعاه 
اى اس مى نيست. حکوماتی اسا مى 
اساات. اساا ا ىااک پدىااد  تحميلااى  ر 
اىران استی نه فرط امرسز بلکه  سران 
سل نت همی س به ضارب ز ن س کاشتن 
سر کار ماند  است. اىاران ىاک جامعاه 
اساا مى نيااست. بيااست سااای اساات 
ميخواهنااد باازسر اساا مى اش کننااد 
نتوانسته اناد. اسا مى ناميادن جامعاه 
اىرانی بخاشى از ىاک جهاا  ارتجاعاى 

  .براى اس مى کر ن آن است

آىااا اساا ا سياسااى را ىااک پرسااش: 
ناايرسى ماناادرار  ر ساااختار سياسااى 
کشورهاى مسلمان نشين خاسرمياناه س 

 شمای آفرىرا تلرى ميکنيد؟ 

ماندرارى ىک مرولاه منصور حکمت: 
نااسبى اساات. باااهخر  زمااانى خواهااد 
رسيد که اىن من ره اس ا را به تماماى 
 فد کند س به ىک پدىد  عتيره تبدى  
کند که ارر چه هناوز باراى تماشاا س 
م العااه سجااو   ار  س حااتى پيرسانااى 
 ار ی عماا  نرااشى  ر زناادرى ماار ا 
بازى نميکند. اما اىنکه اىن زمان کى 
فرا ميرسد تماما باه رسنادهاى سياساى 
 ر اىاان جوامااد س ب ااور مااشخ  بااه 
مبارز  براى آزا ى س سوسياليسم رر  
خور   است. هناوز ناسلهاى بياشترى 
ممکن است نارزىر به تحم  اىن اس ا 
باشااند س حتمااا علمااا س محررياانى هاام 
اس ا را ابادى خواهناد پنداشات. اماا 
هيااچ چاايز اباادى س ساااختارى اى  ر 
اس ميت خاسرميانه نياست. جنباشهاى 
انساندسساات س آزا ىخااوا  ميتواننااد 
پرسند  اس ميت را ببندناد.  ر اىاران 
مر د خ صى از اس ا ميتواناد باسيار 
سرىد فرا برساد. بن ار مان جمهاورى 
اس مى  ر جرىان حذ  شدن اسات س 
همرا  آن اسا ا سياساى  ر اىاران  ر 
هم کوبيد  ميشو . س ارر فشار سياساى 
اس ا س اس ميت حذ  شاو ی آنوقات 
پوکى س بى عمرى آنچه سل ه فرهن ى 
اس ا بر جامعه اى مانند اىران قلمادا  
ميشو  بسرعت عيان ميشو . اىاران  ر 
 ر  چند سای از پاى ا  قدرت اس ا 
سياسى به مرکز س رهبر مباارز  باا آن 

 .تبدى  خواهد شد

ىکى از اشکای براء اسا ا سياساى  ر 
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من ره بن ر من ترسرىسم است. مباارز  
عليااه ترسرىااسم اساا مى بن اار ماان تااا 
چندىن ساای پاس از پايرسزى سياساى 
باشرىت بار اساا ا  ر من راه همچنااان 
ا اماااه خواهاااد  اشااات. برچيااادن 
ررسههاااى تاارسر اساا مى بااه سقاات 

 .بيشترى احتيا  خواهد  اشت

شااما قباا   ر نوشااته هاىااى پرسااش: 
تجدىااد حيااات جنبااش اساا مى را تااا 
حاادس  زىااا ى بااه مااساله فلااس ين س 
جدای اعراب س اسارائي  مارتبط کار   
اىد. شارکت کننادران  ى ار  ر اىان 
ميزرر   ر اىان تاکياد سىاژ  شاما بار 
  .جاى ا  اىن کشمکش شرىک نيستند

بن ر مان اساتاتيک باه منصور حکمت: 
مساله ن ا  ميکنناد. ساوای فراط اىان 
نيست که جنبش اسا مى  ر پاسا  باه 
چه مع  ت س بار محاور کاداا تناشها 
عارس  کاار   اساات. هرچنااد حااتى  ر 
همياان محاادس   هاام جاادای اعااراب س 
اسرائي  س مساله فلس ين س سجو  ىاک 

امپرىاليستى کاه - ىنى-قومى“   شمن”
ناسيوناليااسم س سکوهرىااسم عاارب  ر 
مراباا  آن زانااو ز   اساات ىااک رکاان 
عاارس  حرکاات اساا مى بعنااوان ىااک 
آلترناتيو مدعى حاکميت اسات. ساوای 
مهاام تاار اىنااست کااه  ر غياااب مااساله 
فلااس ينی  ر غياااب پيااداىش کااشور 
اسااارائي   ر اىااان سااارزمين معيااانی 
رسناادهاى اىاادئولوژىکىی سياسااى س 
فرهن ى جهان قرن بياستم کاشورهاى 
عرب نشين س مسلمان نشين خاسرمياناه 
را به چه سمتى ميبر  س تا چه حد اىان 
من ره هام مانناد آمرىکااى هتيان س 
آسياى جنوب شارقى امکاان انت ار  

را “  غرباى”شدن  ر ىاک ن ام جهاانى 
ميداشاات؟ تااا چااه حااد کاپيتاليااسمی 
تکنولوژىی صنعت س سرماىه غرباى باا 
تماا عملکر  ىکسان ساز س شابيه سااز 
ا ارى س فرهن ااى اش  ر اىاان من رااه 
رشد ميکر ؟ تا چه حاد اسا ا مانناد 
ساىر ا ىان  ر قرن بيستم به ىاک رراه 
برسميت شناخته شد ی مادرنيز  شاد ی 
تعدى  شد  س ا غااا شاد   ر رسبنااى 
سياسى ىک کاپيتالياسم جهاانى تبدىا  
ميشد؟ سوای اىن نيست که آىاا ماساله 
فلاس ين س اىاان کااشمش باعااث عاارس  
اس ا سياسى نوىن شد  )که بن ار مان 
سهم بسيار زىا ى  اشته اسات،ی ساوای 
اىاان اساات کااه کااه تااا چااه حااد اىاان 
کشمکش ماند انت ر  شدن ماسلمانان 
س کشورهاى مسلمان ناشين  ر پيکار  
قاارن بيااستم س  ر ن اام کاپيتاليااستى 
جهان شد  استی تا چه حد مساله رشاد 
اقتااااصا ىی انترااااای تکنولااااوژىی 
انت راسيون با فرهنر غربى مسلط  ر 
جهااانی پيااداىش ارکااان ىااک جامعااه 
ماادنى کاپيتاليااستىی رشااد نها هاااى 
سياسااى س ا ارى من بااق بااا ال ااوى 
غربااى س رشااد ررااه هاااى فکاارى س 
فرهن ى غربى )از جملاه سکوهرىاسم 
س مدرنياااسم س ليبرالياااسم،  ر اىااان 
کشورها از سجو  مساله فلس ين تاثيار 

رسنااااد  .منفااااى پذىرفتااااه اساااات
مدرنيزاسااايونی سکوهرىزاسااايون س 
غربي راىى  ر کشورهاى اس ا ز   از 
اسائ  قرن بيست آغاز شاد  باو  س تاا 
 هه شصت مي  ى به نتاىج زىا ى هام 
رسيد  باو . اماا غاربی بادلي  ماساله 
فلس ينی بدلي  سجاو  ىاک کاشمکش 

من ره اى کاه سااىه اى از ىاک ق اب 
بندى اساسى جهانى  ر  سران جنار 
سر  بو ی بدلي  اتحا  اساتراتژىک اش 
بااا اساارائي ی کاا  مااساله انت راساايون 
کااشورها س جوامااد عاارب نااشين س 
مااسلمان نااشين خاسرميانااه  ر ار سى 
جهااانى کاپيتاليااسم غربااى را ناميااسر س 
منتفااى تلرااى کاار . پاساا  ساقعااى بااه 
ارتجا  مذهبى فرط از سوسيالياسم بار 
مياىدی اما عرس  اس ا سياسى ميليتانت 
 ر خاسرميانااااه حاصاااا  شکااااست 
ناسيوناليسم س سکوهرىسم س مدرنياسم 
بورژساىااى  ر اىاان کشورهاساات کااه 
من راااا ميتواناااست س حاااتى ميرفااات 
اس ميت را ه م کند. حتى ارر ساخنى 
از پرستستانيااسم اساا مى نبااو ی اىاان 
رسنااد ميتوانااست اساا ا را  ر اىاان 
جوامد  ر حداق   ر همان جاى اهاى 
قرار بدهد کاه کاتوليسياسم  ر اىرلناد 
 ار . اما شرر اىن پيرسزى بورژساىىی 
رشد کاپيتاليسمی رشد صانعت س انتراای 
تکنولوژى س سارماىه باو  کاه بدليا  
سجو  کشمکش اعاراب س اسارائي   ر 
متن جنر سر ی غرب تمااىلى باه آن 
نداشاات. خاسرميانااه س ماار ا آن  ر 
فرهنر سياسى غربی شاي انى تاصوىر 
شد  اند. اىن ها از پرسوناژهاى منفاى 
اصلى  ر فرهنر سياسى غرب پاس از 
پيداىش اسرائي  اند. خاسرمياناه باراى 
غرب مانند آمرىکاى هتين س آساياى 
جنوب شرقى نيست. ىک من ره ممنوعه 
است. باى ثباات اساتی مخااار  آمياز 
استی غير قابا  اتکااء اساتی خاصمانه 
است. اس ا سياسى  ر اىن حفار  سايا  
عرس  کر   است. ارر ماساله اسارائي  
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 آزادی، برابری، حکومت کارگری

نباااو ی ماااشک ت ماااصر س اىاااران س 
عربستان س عرایی از قمااش ماشک ت 
برزىاا  س پاارس س مکزىااک بااو . حتمااا 
اس ا سياسى سجو  ميداشتی اماا ىاک 
حرکت حاشيه اى س فرقه اى ميماند س 
به بستر اصلى سياست  ر اىان کاشورها 

 .سار  نميشد

شاما سکوهرىاسم را چ وناه پرسش: 
تعرىف ميکنيد؟ حادس  اباراز سجاو  
مذهب س حرکتهاى ماذهبى  ر قلمارس 
سياسااات س فرهنااار  ر ىاااک ن ااااا 

  .سکوهر چه ميتواند باشد

سکوهرىاسم را باىاد منصور حکمات: 
همان ور تعرىف کر  کاه راىاج اسات. 
را ىکاليااسم زىااا ى نميااشو  بااه اىاان 
مروله الصای کار . سکوهرىاسم ىعناى 
جداىى مذهب از  سلات س آماوزش س 
پرسرش. جدا باو ن ماذهب از هوىات 
شااااهرسندى س تعرىااااف حرااااوی س 
اختيارات س س اىف شهرسندان. تبدى  
مااذهب بااه ىااک اماار خصوصااى. سقتااى 
مااذهب فاار   ر تعرىااف مشخااصات 
اجتماعى س سياسى اس س  ر ت قى فار  
س  سلاات س فاار  س بورسکراسااى سار  
تاااصوىر ناااشو . باااه اىااان اعتباااار 
سکوهرىااسم ىااک مجموعااه شااراىط 
حداق  است. منی براى مثایی نميتوانام 
تماااا موضااد خااو   ر قبااای جاى ااا  
مذهب  ر جامعه را  ر اىن مروله جاى 
بدهم. من فراط خواهاان سکوهرىاسم 
نيستمی بلکه خواهان مباارز  آراهاناه 
جامعه با مذهب هستم. خواهان آنم که 
هماان ور کاه بخااشى از مناابد جامعااه 
صر  مبارز  با ماهرىا س سباا مياشو ی 
هماااان ور کاااه علياااه زن ساااتيزىی 
نژا پرسااتىی کااو   آزارى آراهانااه 

سياست ذارى ميشو ی نيرس س امکاناتى 
 ر جامعه صر  مذهب ز اىاى باشو . 
من ااورا از مااذهبی البتااه  ساات ا  
مذهبى س ا ىان تعرىف شد  است س ناه 
اندىااشه مااذهبى س بااا حااتى باااسر بااه 
مذاهب کهنه س موجو . مان ىاک فار  
ضد مذهبى هستم س خواساتار آنام کاه 
جامعه محدس ىت باسيار بياشترىی باه 
نسبت ىک مناسبات صرفا ساکوهری بار 

“ صاناىد  ىانى”مذهب ساازمانيافته س 
اعمای کند. ارر قانون ا ىان را مو ف 
کند که خو  را باه صاورت شارکتهاى 
انتفاااعى س موسااسات خصوصااى ثباات 
کنندی ماليات بدهندی بازرساى باشوندی 
قانون کاری قوانين نا ر باه ممنوعيات 
تبعيااج جنااسىی حرااوی کو کااانی 
ممنوعيت نشر اکاذىبی ممنوعيت افاترا 
س تحرىکی قوانين حماىت حيواناات س 

صانعت ”غير  را رعاىت کنندی ارار باا 
رفتار “  صنعت  خانيات”مانند “  مذهب

بشو ی آنوقت تاز  ما به ىاک موقعيات 
اصااولى  ر قبااای حاادس  ابااراز سجااو  

  .مذهب  ر جامعه نز ىک شد  اىم

شاىد فری اىنجاست که مذهب پرسش: 
ز اىااى ميتوانااد ساارکوب باسرهاااى 
معتردان به اىن مذاهب معنى ىاا تلراى 
بشو . چ ور ميتوان مارز اىان موضاد 
فعای ضاد ماذهبى را باا نراج آزا ى 

 اندىشه س بيان ترسيم کر ؟ 

همان ور که رفتم مان منصور حکمت: 
“ صناىد  ىنى”از مذهب سازمانيافته س 

صااحبت ميکناام س نااه باااسر مااذهبى. 
هاارکس ميتوانااد هاار اعترااا ى  اشااته 
باشد س آن ابراز س تبليم کناد س رار  
آن سازمان بدهاد. ساوای اىناست کاه 
جامعااه چااه مررراتااى بااراى محاف اات 

خو  سضد ميکند. جامعه امرسز ساعى 
ميکند کو کان را از تبليااات صانعت 
 خانياااات ماااصون کناااد.  ر ماااور  
تبلياات صنعت مذهب هام عيان هميان 
کار را ميشو  کر . آ ا سي ارى هماه 
حروی خو  را  ار  س ميتواند هر نهاا  
س انجمنى  ر تبليم خاواص توتاون س 
اتحا  اه   خانيات اىجا  کند. اما اىن 
به معنى کارت سبز به صنعت  خانياات 
نيست.  ست ا  مذهب اسا ا س ا ىاان 
اصاالى  ى اار )مااسيحيتی ىهو ىااتی 
هندسئيااسم س غااير ،،ی انجماان هاااى 
 اسالبانااه معتراادىن بااه اندىااشه هاااى 
معياانى نيااستندی نها هاااى سياسااى س 
بن ا  هاى مالى بسيار ع يماى هاستند 
که هررز ب ور ساقعى حسابرسى ناشد  
اندی تابد قانون سکوهر جامعه ناشد  
اند س  ر قباای اعماای خاو  ماسئوليت 

هيچکااس حاجااى  .قبااوی نکاار   انااد
رسح اهلل خمينى را براى  ا ن فتاواى 
قت  سالمان رشادى باه  ا راا  نابر . 
تحرىااک بااه قتاا   ر همااه کااشورهاى 
جهان جارا اسات. س اىان تنهاا روشاه 
کوچکاى از ىااک شابکه قتاا  س نراا  
ع و س ارعاب س آ ا  ز ى س شکنجه 
س کو   آزارى است. بن ر من کارت  
موا  مخدر مدى ئين )اساکوبارها، س 
س )مثلت هاى چينى س مافيااى اىتالياا 

آمرىکاااا، ان اااشت کوچاااک ا ىاااان 
سازمان ىافته نميشوند. صاحبت مان از 
مبارز  ماشرس  س ساازمان ىافتاه ىاک 
جامعه آزا  س باز علياه اىان نها هاا س 

 ر عين حاای اعتراا  باه  .بن ا  هاست
هرچيزی حتى عرب ماند  تارىن س ضاد 
انااسانى تاارىن احکاااای را حااق انکااار 

  .ناپذىر فر  ميدانم
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سکوهرىسمی س مذهب ز اىاى پرسش: 
مور  ن ار شامای چرادر  ر کاشورهاى 
 اىر  نفو  اس ا  ر خاسرمياناه زميناه 
 ار ؟ چرااادر سکوهرىاااسم  ر اىااان 
جوامد قاب  پيادا شادن اسات؟ ارسناد 
ابراهاميان از امکان اسا مى مانادن س 
 ر هماان حاای ساکوهر باو ن سااخن 
مي وىاد. منااشاء سکوهرىااسم  ر اىاان 
جوامد کداا جنباشها هاستند س چرادر 

 شانس پيرسزى  ارند؟ 

بن ر من خست ى ن رى منصور حکمت:
چپ س ضارباتى کاه آرماان خواهاى س 
اندىشه نرا  س را ىکای از اساساط  هاه 
هفتااا  بااه اىنااسو متحماا  شااد  اسااتی 
بااسيارى از ن رىااه پاار ازان چااپ س 
 -خيرخوا  را هم به ن ارش مرحلاه اى

تاااکتيکى س تاادرىجى رراىااى تاسااف 
باارى  ر قبااای افاق تحرااق آرمانهاااى 
ابتداىى انسان  چاار کار   اسات. صاد 
سای قب  باشرىت آسان اار  باه اىنکاه 
رهاااىى بااشر بدساات کشيااشان س از را  
تعدى  مذهب س عرس  رساىات س تعابير 
جدىااد از  رسن کليااسا بدساات آىااد 
ميخندىاااااد. امااااارسز محرراااااان س 
اندىشمندان حرفه اى ميتوانناد ناسخه 
بپيچنااد کااه زن اىرانااى فعاا  ميتوانااد 
سکوهرىسم را باا اضاافه شادن رنار 
سرمه اى به رن هاى هاى مجاز  سلتى 
براى حجاب معنى کند. اىن بن ار مان 
ندىاادن  ىناميااسم تايااير س انراا ب  ر 
جامعه اسات. جهاان تااکنون از ارىاق 
زىاار س رس شاادن هااا جلااو رفتااه اساات. 
 رررونى هاى خاير  کنناد  س سارىد 
 ر تفکااری  ر تکنيااکی  ر مناساابات 

  .اجتماعى

بن ر من آنچاه براساتى تخيلاى س غيار 

ممکاان اسااتی تعاادى  اساا ا س تبدىاا  
تااادرىجى رژىمهااااى اسااا مى باااه 
حکومتهاى سکوهر است. آنچه ساقعى 
استی محتم  استی س  ر ماور  اىاران 
 ى ر نارزىر استی تحرق سکوهرىاسم 
از ارىق خيزش ضد مذهبى مر ای عليه 
حکومتهاااى موجااو  س تماااا تعااابير س 

 .قرائتها از اس ا است

کاداا نيرسهااى اجتمااعى ىاا پرسش: 
جنبش ها ميتوانناد مباشر سکوهرىاسم 

  ر خاسرميانه باشند؟ 

قاعادتا اىان ميباىاست منصور حکمت: 
رسالت تارىخى جنبشهاى بورژساىاى س 
کاپيتاليااسم نوخاسااته اىاان کااشورها  ر 
قاااارن بيااااستم باشااااد. ليبراليااااسمی 
ناسيوناليااسمی مدرنيااسم س غربي اارى. 
بااراى  سر  اى تااصور ميااشد کااه اىاان 
رسند سلو آهستهی نيم بند س نااق ی  ر 
جرىان است. اما اىن جنبشها تاا اساساط 
 هه هفتا   ى ر از پا افتاا   بو ناد س 
پرسژ  توسعه غربى به رکو  کشيد  شد 
س بحاااران حکوماااتى بااااه ررفااات. 
جنبشهاى استر ی البانه  ر خاسرميانه 
 ر اکااثر مااوار   سلتهاااى پاارس غاارب 
اىجا  نکر . سرور خاندانهاى سال نتى 
منجر به پيداىش  سلتهااى ن اامى شاد 
که بخش عمد  شان  ر جادای شاری س 
غاارب  ر حي ااه نفااوذ شااورسى قاارار 
ررفتناااد. کاپيتالياااسم س صااانعت  ر 
کشورهاى خاسرميانه مجموعا از ارىق 
 سلتهاى ناسيونالياست س ماستبد اشااعه 
ىافته است. ىک جامعه مدنى بورژساىاى 
پاااا ن رفااات. ليبرالياااسم س مدرنياااسم 
بورژساىى جنباشهاى قابا  اعتنااىى  ر 
خاسرميانه نيستند. ناسيونالياسم ماسلطی 
چااه ارفاادار شااورسى س چااه غربااىی 

مجموعا  ر ىک ائت   سياسى با اسا ا 
  .بسر بر   است

بهرحاااای سکوهرىاااسم بعناااوان ىاااک 
محصوی فکرىی سياسى س ا ارى رشاد 
کاپيتاليسم  ر خاسرميانه پدىادار ناشد. 
بن ر من باورژسازى من راه فاقاد ىاک 
 ستور کاار سکوهرىاستى س ىاا حتاى 
توان ىک موضع يرى اىنچنيانى اسات. 
برقرارى ىک ن اا سکوهر  ى ار کاار 
جنبااشهاى سوسياليااستى س کااارررى 
است. س اىن بن ر مان امارى اسات کاه 
پاايرسزى چااپ  ر من رااهی س هاقاا  
بفورىت  ر اىارانی را باه ىاک احتماای 
ساقعى س ماا ى تبادى  ميکناد. مار ا 
ىااک ن اااا سااکوهر ميخواهناادی س  ر 
غياب ىک ار سى سکوهرىست راستی 
مر ا حوی پارچم چاپ کمونياست کاه 
آما   ىک مباارز  اساساى باا حاکميات 

  .مذهب باشد رر  خواهند آمد

تا چه حاد سکوهرىاسم را  ر پرسش: 
 اىن جوامد قاب  پيا   شدن ميدانيد؟ 

 ر جهان امرسزی با اىن منصور حکمت: 
ارتبار اا عاتى ميان بخشهاى مختلف 
آنی بن اار ماان ساارپا ن اهداشااتن ىااک 
رسبناى اس مى  ر من راه اى باه اىان 
سسعتی غير ممکن است. جلوى عارس  
سکوهرىسم  ر خاسرمياناه را نميتاوان 
ررفت. من فکر ميکنم سکوهرىسم ناه 
فرط قابا  تحراق اساتی بلکاه پاس از 
تجربااه اىااران س افاانااستان س الجزاىااری 
نياااز س خواساات ماار ا من رااه اساات. 
مشک  هنوز اساسا مساله فلس ين اسات. 
اىن ت ا  همان ور که جناحهاى مرتجد 
مااذهبى  ر خااو  اساارائي  را تروىاات 
ميکند س قدرتى باسيار بياشتر از سزناه 
اند  شان  ر فرهنر س عراىد مر ا به 

 شوراهای محالت ایجاد باید گردد! 
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آنها ميدهدی  ر جبهاه مرابا  باه ااوی 
عماار اساا ا سياسااى س هوىاات اساا مى 
اضااافه ميکنااد. هرچااه زس تاار کااشور 
مستر  فلس ين اىجا  بشو ی پنبه اسا ا 
س اسااا ميت  ر من راااه زس تااار ز   

  .خواهد شد

جادای ”ن رتان راجد باه تاز پرسش: 
ى ساااااموئ  هااااانتين تون “تماااادنها

چيست؟ قاعدتا شما باىد پياداىش ىاک 
امپرااورى شار تحات پارچم اسا ا را 

  .منتفى بدانيد

مراله س تز هانتين تون منصور حکمت: 
از ن ار علمااى س ما مونى بينهاىاات بااى 
ارزش س توخااالى بااو  س فااورا س بااه 
تفااصي  از ااار  بااسيارى تحليل ااران 
پاس  ررفت. تعاابير  لبخواهاىی سفاق 
 ا ن ساقعيااات بااا تلرااى هاااى ذهنااى 
نوىسند ی تحرىف فاکت هاى غير قابا  
انکار س متدسلوژى فوی العا   فراير س 
عرااب مانااد   ر تحلياا ی جاااىى بااراى 
جدى رارفتن اىان بحاث نمي ذاشات. 

ارائه  ۰٧٧٠م لب هانتين تون  ر سای 
شاادی بعااد از ساارور شااورسى س اعاا ا 

 ر “  پاىان تاارى ”س “  پاىان کمونيسم”
مدىا س آکا مى غربى. براى  هها ساای 
تماااا اندىااشه س خو آراااهى سياسااى 
بااورژسازى غاارب حااوی سجااو  ىااک 
 شاامن جهااانىی ىااک ق ااب جهااانى س 
قدرتمند متخاصامی سااخته س پر اختاه 
شد  بو .  ر سالهاى آخر س  ر  سران 
رى اانی اىان ترابا  حاتى ىاک تبييان 
 .کااام  هاااليوس ى پياادا کاار   بااو 

“ جنار ساتارران”ی “امپرااوى شار”
مروهتااى  ر اىاان فرهناار سياسااى 
بو ند. بعاد از حاذ  شاورسى ماساله 

س موضاو  بازتعرىاف “   شمن کياست”

س اااىف ناااتو س سااازمان ساايای سياساات 
خاااارجى آمرىکاااا س رشاااد مجاااد  
انزساالبى  ر شاخه هااى از جمهاورى 

“ جادای تمادنها”خواهان بااه ررفات. 
ىااک پاساا  جنجااالىی  ر متاان همااان 
فرهنر هااليوس ىی باه اىان ساواهت 

  .بو 

من باا اىان نکتاه رراهااا فولار کاما  
قالباى “  تمادنى”موافرم که اخت فاات 

بااراى باارسز اخت فااات اجتماااعى فااى 
الحااای موجااو ى هااستند. مرااوهت 

 ر تبلياااااات جن ااااى س “  تماااادنى”
بازارىابى سياسى براى اىن منافد نراش 
 ارند. اما  ر خو  کشمکش جاى اهاى 
ندارند. اس ميت س تبيينهاى اسا مى س 
تعاااصبات اسااا مى ابزارهااااى باااسيج 
اجتمااااعى  ر کشمکاااشهاى ماااا ى 
اجتماعى است که خو  بر سار اسا ا س 
تمدن اس مى س تراب  آن باا فرهنار 
غربى نيست. جرىان ىوراس سى برسار 
اختاا   تماادن مااسيحى غربااى بااا 
مسيحيت ارتدسکس شرقى نياست )کاه 

“ تماادن”معلااوا نيااست  ر اىاان ميااان 
اساا مى  ر بوساانى س کوسااوسس چاارا 

غربااى “  تماادن”ساارش را رسى بااالش 
رذاشااته!،. ىااا  هااسای تخرىااب عاارای 
محصوی جدای تمادن غرباى س اسا مى 
نيست.  نيا ابراتى است. صحنه مباارز  
ابراتى است. صاحنه رقابات جناحهاا س 
بخش هاى مختلف ابره سرماىه بر سار 
قدرت سياسى س منافد ما ى س ساو  س 
حي ااه نفااوذ س قلماارس اسااتثمار اساات. 
صااحنه مبااارز  بااراى آزا ى س رفااد 
تبعي است. صحنه جدای چاپ س راسات 
است. صحنه نابر  تمادن هاا نياست. س 
باهخر ی سخن رفتن از تمدن اسا مىی 

آنهم بعنوان چيزى که روىاا  ر شاری 
آن خ ى که آقاى هاانتين تون رسى 
نرشه کشيد  حاکم است پوچ اسات. ناه 
اساا ا ىااک تماادن اسااتی نااه  ر آن 
کشورها حااکم اسات س ناه  ر  رفيات 
اىفاى نراش اماپرااوى شاي انى اسات. 
تبلياااات رسزماار   ر غااربی بخااصوص 
سقتى کلينتون س بلر س نااتو  هاان بااز 
ميکنندی اىن تصوىر را ميدهد که روىا 
صداا حسين  ر ىک قدمى فتا  جهاان 
است س ما زندرى مان را مادىون ناتاو 
هستيم کاه تاا اىان لح اه جلاوى اىان 
هيوه با چنر س  ندان مراسمت کر   
است! تحرىک افکار عمومى غرب علياه 
مر ا خاسرميانه مناافد ماا ى زىاا ى 
براى محاف  مختلفى  ار ی اما رب ى به 
صاافبندىهاى حريرااى  ر جهااان اماارسز 
ندار . بهرحای م لب هانتين تون عم  
نفوذى پيدا نکر ی هرچند ممکن است 
به کارىر هانتين تون س بو جه موساسه 

 ر “  الياااان”تحريرااااات اسااااتراتژىک 
 انش ا  هارسار  خير زىاا ى رسااند  

 .باشد

انترناسيونای هفت ى شمار  به نر  از 
٩٧  

  ٠٣٣۰است  ٠۰ - ۰٠١٣شهرىور  ٧

زمستان  ٠نخستين بار  ر پرسش شمار  
 منتشر شد  است  ۰٠٩٧
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بحرانهااا سباان بااست هاااب همااه جانبااه 
ی سلاات جمهااورب اساا می را  رحاا  
ابتداىی ترىن مشک ت مر ا نااتوان س 
فلج کر   است. ىکدست کر ن بااهب 
حکومت به حکم شراىط سياسی کنونی 
یتنها سياستی است کاه  ر مرابا  رژىام 
اس می قرار ار  .اىن آخارىن ميدانای 
است که رژىم جمهورب اسا می باراب 
مرابله با بحرانها سشورشها س براب خاو  

تان از  ٩سبه آن پنا  بر   است .انتصاب
سااران جناىتکارسامتحااان پااس  ا   س 

هيئات ” ر را  آن ىکی از رسئاساب 
رئيااسی ی از جانااب شااوراب “ماار 

ن هبان روىاب اىن ساقعيات اسات کاه 
جمهورب اس می باراب برااب نن يان 
خو  س مرابله با مر ا یناچاار اسات کاه 
آراىش س چهر  خاشن تارب از چايزب 
کااه تااا کنااون بااو   ازخااو  نااشان 
 هد.شوراب ن هبان س  ست ا  قا اىی 
س امنيااتی شااراىط را اااورب  مهندساای 
شد  کر   اند که رئياسی قاتا  بادسن 
 ر سررئيس جمهوربشو  .ازرسانه ها س 
رسزناماااه ن ااااران نرااا  شاااد  کاااه 
 سات اههاب امنياتی س قا اىی از آنهاا 
خواسته اناد کاه علياه اباراهيم رئياسی 
تبليم نکنند.هزا می بيند که خاو  را 
بيشترتجهيز سمسل  کنند یافرا سبو جه 
 ساات اههاب ساارکوب رازىااا  کننااد 
سخو رابراب ماصافهاب آىناد  باامر ا 
آما   کنند.هنوزانتخابات آغااز ناشد  
یمجلااس اساا می بو جااه ن ااامی سااای 

را ىااااک س نياااام برابرکاااار    ۰۰٣٣
استیمجلسی بو جه خو  س بسيارب از 
نها ها س  ست اههاب زىر بيت رهابرب 
از جمله صادا س ساينمای قاو  قا ائيه س 
سازمان تبلياات اسا می را بااه بار   

 است. 

اسضا  جمهورب اس می آنردربحرانای 
س شکنند  است که هياچ روناه زاسىاه 
ستنااشی را حااتی ميااان صااا قترىن س 
سفا ارترىن عنصرن اا یامثای هرىجانای 
را نمی پذىرند س کوچکاترىن شاکافی 

بينند.رژىاام  را بااه حااای خااو  ماا ر می
جمهورب اس می  ر اىن شراىط بحرانی 
انتخاباااات آراا س بااادسن حاشااايه را 
ترجي  می  هند ی اساسا باه اىان  ليا  
که می  انند مر ا  رم حکه انتخابات 
شرکت نمی کنند .می  انند که اصا ح 
الب س سبزس بنفش که تا کناون برااب 
رژىم را ت مين کر   بو ناد یعمراناان 
بااه پاىاااان رسااايد یزنر ز   س بااای 
خاصيت شد  اند.ميدانند کاه مار ا ناه 
تنهاا ازبالهااب رژىام یکاه ازخيرکليات 
حکوماات جمهااورب اساا می  رذشااته 
اند.نااه تنهااا انتخابااات را بااه چالااش 
کااشاند  سرژىاام را  راىاان عرصااه بااا 
شکست رسبرس کر   اند ی  ر عين حای 
آشااکارا خواهااان رفتاان رژىاام س بااه 
عناااسىن مختلااف شاارکت نکاار ن  ر 
انتخابااات راباادسن ساهمااه تبلياام ماای 
کنند.ع س  بر اىن یمحاافلی از راساتها 

که  ر انتخاباتهاب قبلی با اىجا  توهام 
نسبت به جناحی از حکومت ی ساعی  ر 
ترغيب مر ا براب شرکت  ر انتخاباات 
 اشتندیاىن انتخابات را باىکوت کار   

 اند.

آراىشی که  سلت جمهورب اس می باه 
خو  خواهد ررفت یاساساا باه اسضاا  
سياساای جامعااه س نارضاااىتی س نفاارت 
عميااااق ماااار ا از کلياااات سااااران 
جناىتکارسفاسااد س ر را  آن خامنااه 
اب مربااور اسااتی کااه بااه رااستر ری 
جامعه اىران مو  می زناد. هياچ  سر  
اب ماا حکه انتخابااات  ر جمهااورب 
اس می به انداز  انتخاباات کنونای بای 
رسنااق یکااسا س مور تعاارض س نفاارت 
مر ا قرار ن رفته است .رسى ر انی از 
جمهورب اس می س شرکت نکار ن  ر 
اىن م حکهی اکناون باه ىاک رفتماان 
عمومی تبادى  شاد  س ر  خوبای باه 

رابی باای ”جمهااورب  ا   اناادی کااه 
ی خواست ما برچيدن ک   ست ا  “راب

 جناىت س فسا  س اسبتدا مذهبی است .

  

 ر چنين شراى ی کاه  سلات رسحانای 
تماا اميد خو  را به توافق با امرىکاا س 
کاهش بحران اقتصا ب بسته است یاىان 
رسند تا پاىان انتخابات به محاای رفتاه 
اساات.بعد ازانتخابااات اررچااه  سلاات 
جمهورب اسا می بياشترازهر  سر  اب 
به نز ىکی با امرىکا س رفاد تحرىمهاا 
نياز  ار  ی اما رسناد ماذاکرات ستناش 
ز اىاای بااا آمرىکااا بااا موانااد س  ساات 
 اندازهاب بيشترب رسبرس خواهد شد.

شراىط بعد از انتخابات ی براب اکثرىات 
کارررس زحمتکش که بيشترىن رناج را 
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 انتخابات و آینده تحوالت در ایران

 

 سعید یگانه  



از شااراىط بحراناای کنوناای باار  سش 
کشند سهم براب جمهاورب اسا می  می

که عام  اصلی شراىط بحرانی س ف کت 
اقتصا ب حاضر اسات ی سرجدىادب از 
بحرانهاااا س کشمکاااشها اغازخواهاااد 

ی باه رفتاه اقتاصا  انان ۰۰٣٣شد.سای 
خو  رژىم ی ساای ابار بحرانهاا خواهاد 
بو .تنها  ر اساىا  ساای جدىاد قيمات 
ماىحتا  خوراکی مار ا ب اور ميدانای 

 رصد ررانتر شد  است .مر ا باری  ٩٣
کاااافی ندارناااد . ناااان راااران شاااد  
است .بحران کرسنا سپولی کر ن سعدا 
 سترسی اکثرىت مر ا به ساکسيناسيون 
راى ان یهمه اىنها را سر جمد رسب هم 
ب ذارىم ی سرنماىی براب کااهش اىان 
بحرانهااا نااه تنهااا سجااو  ناادار  ی کااه 
تشدىد آنها بسيارباهس محتما  اسات س 
ترابلهااا س تنااشهاب جدىاادب را ميااان 
مر ا س  سلت جمهورب اس می ی ميان 
کاااررران س ساارماىه  اران بااه صااحنه 
خواهاااد آسر .اعاااتراض معااادنچيان 
یاعاااتراض سسااايد کااااررران نفاااتی 
بازنشست ان س  هها س صدها اعتراض س 
ت اهرات س اعتصاب براب نان س معيشت 
ینشانه بارزاىن شراىط بحرانی س ناتوانی 
رژىم  رمرابله با اىان بحاران س کاهاش 

 رنج س مشرات مر ا است .

باسر باه اىنکاه  رجمهاورب اسا می ی 
رشاىشی  رزندری مر ا اىجا  شو ی به 
صفر رسيد  است. خو ب هاا نيزباه آن 
اذعان  ارند سح  اىن ماشک ت را  ر 
 اىر  جمهورب اس می نمی بينند سباه 

پناااا  آسر   اناااد. “  الهااای”قااادرت 
ميکانيزمهاااب اقتااصا ب ىکاای بعااد از 
 ى رب با بن بست رسبرس شد  س خاو  
بحااران زا شااد  اند.اقتااصا  مراسمتاای 

شااعارب پااوچ اساات س ساارماىه  ارب 
امرسز رهرکشورب بدسن تنش ز اىای 
سشاارکت  ر راار ش ساارماىه سباناار 
جهانیی محکوا به بن باست س شکاست 
است س مر ا بياشتربيکارس ررسانه مای 
مانند .جمهورب اس می نه قدرت حا  
بحران اقتصا ب را  ار ی نه مای تواناد 
از سياستها سفرهنر س قوانين اسا می 
س سرکوب  ست بکاشد.اکثرىت مار ا 
کاااررر س زحمتکااش از اىاان شااراىط 
جهنماای بااه تناار امااد  انااد. کاااری 
رفا یآساىش سازا ب می خواهند. هماه 
اىنها با موجو ىت جمهورب اس می  ر 
تنااقج بنياا ب قارار  ارناد.جمهورب 
اس می سصله نامربور برپيکرجامعاه س 
تماما  ر مراب  اميای س آرزسهاب مر ا 
عماا  ماای کنااد.انتخابات پيااش رسی 
ماااشک  جمهاااورب اسااا می را حااا  
نميکناادی تاااز  آغازتااشدىد رقابتهااا س 
کشمکشهاب جدىد ترب برمتن تاشدىد 
بحرانهاب کنونی خواهد بو  س به رسب 
صااحنه خواهنااد آمااد.تنها را  نجااات 

مر ا از اىن بن بست هنح  س برسنرفت 
ازاىااان بحاااران مااازمن س سىران اااری 
سرن ونی انر بی  سلت اس می سرماىه 
 اران باااه  سااات  ابراااه کااااررر س 

 هاب اسست. ابره هم

 

 سعيد ى انه
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ساای رذشاته  ۰٠اىن رسزها باه مانناد 
جامعه با حکومتی رسبرس است که حتی 
قا ر به تامين ابتداىی ترىن نيازمنادب 
هاب شهرسندان نيست. قا ر باه مباارز  
با پاندمی کرسنا نيستی قا ر باه تاميان 
بهداشت س معيشت ابتداىی تاو   مار ا 
محااارسا س  ر مناااد نياااستی حتااای 
نز ىکان حکومت اىان سضاعيت را باا 
فاکتور جامعه  ر حای فرس پاشای اسات 
توضي  ميدهند. فرر س فاشار اقتاصا ب 
براب اقشار محرسا به اس  خو  رسيد . 
انفجار قيمت های بيکارب س تورا لجااا 

 ٩٣ رصاادب س رراناای  ۰٣رااسيخته 
 رصاادب اقااالم غااذاىی عرصااه را باار 
اکثرىت محرسا جامعه تنر کر  . اىن 
سضعيت اسفبار حاص  بيش از چهار  هه 
ثرست اندسزب س سجو  فاصله ابراتای 
فاحشی است که جامعاه را باه شاراى ی 
سااوی  ا   کااه خااور ن ىااک سعااد  
روشت  رما  رسىاىی  ست نيافتنی باه 
حااساب مياىااد. حکوماات بااراب حفاا  
مدىنه فاضله سارماىه  اران س سارکوب 
کاررران س مر ا محرسا جامعه جاز باا 
زبان زسرس سرکوب باا زباان  ى ارب 
حر  نز  . سقاو  ىاک انفجاار ع يام 
اجتماعی  سراز انت ار نيستی حکومات 
اما هر صداب مخالفی را با خاشن ترىان 
شيو  پاس  ميدهاد. اعماای خاشونت س 
سرکوب مخت  امرسز س حاص  شاراىط 
امرسز جامعه نيستی  رسااىه حکومات 

اس می چهار  هاه اسات اناسانها تحات 
حاکمياات جمهااورب اساا می  ر زىاار 
تازىانه مذهبی قوانين ارتجاعی س سنت 
هاب پوسيد  عهد حجرب با خشن ترىن 
شااايو  هاااا سااارکوب مياااشوند. کااا  
موجو ىاات اىاان رژىاام بااا خااشونت س 
ساارکوب تنيااد  شااد  س اسلياان عاماا  
اىجا  س اعمای خشونتی قوانين حاکم س 
کاا  سيااستمی اساات کااه  ر آن جااان 
انسانها ارزان ترىن کااالی قابا  عرضاه 

 .است

 ر اىن سيستم سراپا تبعيج س بيحروقی 
زن رسما س علنا جنس  سا س موجو ب 
بی اختيار س بيحروی تعرىاف مياشو  س 
بااراىش قياام س سصاای تعيياان ميکننااد. 
ابتداىی ترىن حروی انسانی س اجتماعای 
نيمی از جامعه نه  ر  ست خاو ش کاه 
 ر اختيارخانوا   است! اعمای خاشونت 
برزنان از م اهرجرا محاسوب نمياشو  
س قانونی براب  فا  از زنان  ر مرابا  
خااشونت فيزىکاای س جنااسی اراار هاام 
سجو   اشته باشد از بی خاصيت ترىان 
قوانين  رجمهورب اس می س فرهنار 
مر ساالرانه حاکم برجامعه است. نامو  
س شر  پتکای اسات  ر  سات مار ان 
خانوا   که امنيت جانی زنان را تهدىد 
ميکند س هستند زناان باسيارب کاه از 
تر  جانی تن به زندری س همزىستی با 
مر انی ميدهند که نه عاشرشان هاستند 
س نااه حااتی از زناادری  ر کنااار آنهااا 

احسا  خوشبختی س آراماش ميکنناد. 
نمونه هاب خو کشی س خو ساوزب  ر 
مريا  س انداز  اىی است که راها بن ار 

کرا از خو   رخات ”غير ساقعی مياىد. 
بيااان ماارىج فاجعااه تجاااسز س “  اساات

خشونت جناسی اسات کاه اىان رسزهاا 
زنان  ر ف اب مجازب  ست به افاشا س 
بيان اىن  ر  س رنج ها ز   اناد! پار   
اخر س  راا اىن نماىش بای قهرماان  ر 
اىن  سر باا  زنی اسات کاه حاتی  ر 
 فا  از خو  مرصر است س باىاد راضای 

  !به رضاب متجاسز باشد

 ر جارافياىی باه سساعت اىاران زناان 
حتی  ر مرفه ترىن اقاشار اجتمااعی از 
حق مسافرت س تر   بدسن اجاز  همسر 
س پدر بی بهر  هستند. اما حريرات اىان 
است  سرتسلس  بيحروقی س سرکوب س 
خاااشونت ساااازمانيافته  ر جمهاااورب 
جناىت س سرکوب اس می فرط مختا  
زنان نياست. خاشونت تاسرب ىافتاه از 
جانب حکومت راهاش را از خياباان س 
زندان س قتل اههاب حکومتی به خاناه 
س محيااط زناادری شااهرسندان کااشاند . 
زن س مر  س کو   اررچه نه ىکسان س 
همااسان امااا ب ااور مااداسا زىاار ضاارب 
خشونت س آزار قرار  ارناد.  ر اهاواز 
پاااسر جوانااای را نز ىکاااانش بدليااا  
همجنس راىی تکاه تکاه ميکننادی  ر 

ماهه بار اثار  ۰٩نز ىکی تهران کو   
آزار س خشونت جنسی پدرش ميمار  س 
 ر قلب شهر تهران پدر س ما رب پاسر 

ساله خو  را ميکشند س بادن مثلاه   ۰٩
شااد  اش را  ر ساا   آشاااای محالاات 
 سرسبر تراسيم ميکنناد س  ر ماصاحبه 
م بوعاتی که براب قاتلين ترتياب  ا   
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جمهوری اسالمی تنها سزاوار سرنگونی 

  است!
 

 
 
 ملکه عزت

ای را همه جا بر پا کنید!  ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده  



 

ميشو  مي وىند  ختر به خانه ميااسر  
س اخالرش باد باو !  ا  پادر رسميناا 
هناااوز  ر رااار ش اسااات س فاجعاااه 
ميافرىند.  رکر ستان اىن رسزها صاف 

ساالفی هاام بااه اىاان  -ماارتجعين  اعااش
زنجااير  خااشونت س ساالب آساااىش س 
امنيت اضافه شد  س با قمه کشی جامعاه 
را به ناآرامی کشاند  اند. ب ور ساقعای 
هيچيک از اىن موار  اتفاقی س بی  لي  
نيست. به قت  رساندن همجنس راىان س 
تجااااسز باااه کاااو   س زن رىاااشه  ر 
تعليمات س آموز  هاب  ىن س شارىعت 
 ار . اىاان امااوز  هاااب ضااد بااشرب 
سبااىاات ارتجاااعی تااا کنااون عاماا  
مررهاىی باو   کاه خاون  ر ر  هار 
شنوند  اىی از شنيدن س تاصور آن ىا  
ميبنااد . کاا  اىاان زنجااير  خااشونت س 
سرکوب قرار باو  باه کماک حکومات 
بياىد س خا  مر  بار جامعاه بپاشاد س 
انااسانهاب معااترض را از تااالش بااراب 
 .تايير س اىجا   نياىی بهترنااميد کند

 ر اىنکاه حکومات اسا می باه مثابااه 
مرس  اصلی فرهنر قصاص س ىک نها  
سرکوب ری مسئوی تماا ناهنجارب هاب 
اجتماعی است تر ىدب سجو  نادار  س 
 ر اىنکااه فرهناار حاااکم باار جامعااه 
فرهناار ابرااات حاااکم اساات هاام 
تر ىاادب نيااست. امااا هيچيااک از اىاان 
فاکتورهاا چايزب از اىاان ساقعيات کاام 
نميکنااد انااسانها هاار کااداا سااهمی  ر 
رفتااار س رفتااار خااو   ارنااد س باىااد 
پاسخ وب رفتار س اعمای خاو  باشاند 
س قيرا به اىن  لي  است صف ع يمی از 
انسانها  ر مرابا  اىان فرهنار منحاط 
اىستا   اند س مراسمات ميکنناد. صاف 
ع يمی کاه همارا  س هماسو باا قوانيان 

سحشيانه حکومتی نياستند س باسرهااب 
اىن جانيان را نپذىرفته اند. اىان صاف 
حتی با سجاو  سياستم خاشن حااکم باا 
قبوی مسوليت فر ب پذىرفتاه اناد کاه 
اور  ى رب هم ميشو  زندری کر  س 
ازاىنجاساات کااه جاادای س تراباا  ماار ا 
معترض س ناراضی با ىک سيستم خشن س 
سرکوب ر رسزاناه  ر جرىاان اسات. از 
اىنجاست که مر ا نه با حاکميت بلکاه 
 ر مراباا  آن اىااستا   س اىاان تنااش س 

سای است حکومتی را هاد   ۰٠تراب  
قاارار  ا   س بااه مااصا  البيااد  کااه 
 ستانش به خون بهترىن فرزندان مر ا 
محرسا س ستمدىد  جامعه آلو   اسات. 
اما عليرغم هر حربه س ترفندب که تا به 
امرسز از ار  حکومت باه کاار باسته 
شد  هنوز نتوانسته اند رنار س خاوب 
کثيف خو  را ب ور کام  به ک  جامعه 

 .بزنند

حکومت اس می با سجاو  چهاار  هاه 
سرکوب س خشونت عرىان هنوز موفاق 
ناااشد  اىاااد  آزا ب س برابااارب را از 
اذهان احا  جامعه بز اىد.  رخياباان س 
مياادان ميکااشندی  ر زناادان شااکنجه 
ميکنند س هار آنچاه کاه تواناسته اناد 
کر   اند تا خشونت را نها ىنه کنند اما 
نتوانسته اند صاف اعاتراض س مراسمات 
 ر مراب  اىن خشن ترىن س مستبدترىن 
حکومت من ره را  رهم بشکنند. چه  
س  س سای است ىاک حکومات خاشن س 
بيمار مذهبی  ر را  قدرت اسات کاه 
ىکاای از مهمااترىن عرصااه هاااب حفاا  
حاکميتش  ر انريا  ن ا   اشتن مر ان 
س زنان س جوانان از ارىاق سارکوب س 
ترسر س کشتار بو  . بدرستی رفته اناد 
آنکه با  ميکار  اوفان  رس ميکناد! 

اوفان خشم کارررانی زنان س جوانانی 
که  ر آبان س  ب باه خيابانهاا آمدناد 
مصدای بارز  رس کار ن اوفاان باو . 
آبان س  ب ما  روا  اىن ساقعيات باو  
که شق سومی  ر مراب  حکومات قارار 
ناادار ی انتخاااب  ى اارب بااراب اىاان 
جانيااان باااقی نمانااد . هاار  س جناااح 
حکومتی آنچنان مور  نفارت زناان س 
مااار ان معاااترض س عاصااای از سضاااد 
موجو  هستند که ا اماه اىان سضاعيت 
م لرا  ر چشم اناداز نياست. هراتفاقای 
که بيفتد از انتخاب ع و هييات مار  
بعنوان رىياس جمهاور تاا باه سارانجاا 
رساااندن برجاااا س مااذاکر  ىااا هاار 
سااانارىوب محتمااا  س غاااير محتمااا  
 ى رب که بخواهند خلق کنند باىد به 
اىنها رفات کورخواناد  اىاد! باا هياچ 
ترفندب نميتوانيد ن امتان را از سارور 
نجات  هياد. حکومات قااتلين س تيار 
خال  زن ها س چاقوکشان حزب اللهای 
راهاای جااز ساارن ونی  ر مراباا  خااو  
ناادار . هيااچ ترفنااد س تحرىااک ساااليق 
سياساای جامعااه نماای توانااد باان بااست 
کنوناای را بااراب حکوماات بااشکند س 
مفرب براب خو  از اىن مخمصه بياباد. 
الزمااه پاىااان  ا ن بااه هاار خااشونت س 
بيحروقاای  ر کاا  جامعااهی ساارن ونی 
حکومتی است که عام  س آمر خشونت 
 س سرکوب سازمانيافته س رسمی است. 

 

 ملکه عزت
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پيشاپيش ضرسرىست به من اور شاناخت 
ساقعی از اىن شااخه اسا ا سياسایی باه 
مختصات س اهدا  اصلی اىن ان ا  هاا 

تااا  ر پرتااو  اشااار  اب  اشااته باشاايم
خوانند  بتواند سا   تر از ماهيات  آنی

 .س کارکر  آنها آرا  س م لد شو 

سلفی هاب کر ستان امرسزی رره اب از 
اخوان موسلمين هاستند کاه حاسن بناا 
همرا  با تنی چند از هماکارانش بيش از 

مااصر  نااو  سااای قباا  آناارا ر کااشور 
 رسااات زمانيکاااه   . تأسااايس کااار 

ناسيوناليااسم س سکوهرىااسم  ر کااشور 
هاااب مااسلمان نااشين از جملااه بخااش 
خاسرميانه آن از ا اماه اثار راذارب س 
فع  س انفعااهت  ر جامعاه ناا تاوان س 

س از ا ار  امور جامعاه بااز  عريم ماند  
اىجا  خا ء ناشای از   ر نتيجه ماندندی

اىاان سضااعيتی باعااث ماای شااو  اساا ا 
با پشتوانه ترسر  سياسی نو  هور س نوپا 

س ارعاب باراب اسليان باار  ر قاامو  
تشکلی چون اخوان مسلمينی ماااىر باا 
اس ا فره اب س بنياا  رراىای اسا میی 
 شاااامن هاااار نااااو  چپ راىاااای س 
آزا ىخواهی ابراه کااررری ضاد زن س 
ضد اشاعه تمدن غربی  ر س   من راهی 

با  . سر برسن آسر   س ابراز سجو  کند
اساا ا  اساا ا سياساای ی  توجااه بااه آن

قاادىمی س فرهاای نيااستی اساا ا  سر  
معاصر س امرسزب استی سهمخوا  اسات 
س با سنت س عا ات امارسزب مبتانی بار 
خواساات هاااىش پااا بااه عرصااه سياساات 

رذاشته س ميکوشد براب  ست ىابی باه 
اهدا  سياسای خاو  از اسا ا فرهای س 
بنيا  ررا چون ابزار استفا   نماىد س باا 
اتکا به ترسر س سحشت س نا امن کار ن 
جامعاااهی باااه قااادرت  سااات ىاباااد س 
بدىنوسيله قابليت س لياقت سهم خواهای 
.  خو  را بر جوامد مختلف تحمي  کند

متاسفانه چه  س  س سای قب  اىن امياای 
از جارافيااااب   ر روشاااه اب س آرزس 

خاسرميانه ما ىت ىافت س با حماىت بای 
از   رىم آمرکا س  سی غربی شاخه اب

اس ا سياسی بناا جمهورب اسا می  ر 
رار    اىران رقم خاور  س آنارا رس ب

کااااررر س مااار ا آزا  خاااوا  س آزا  
اناادىش اىااران سااوار کر نااد س اىاان 
رسىدا  با عرس  جمهورب اس می نوپاا 
س تاااز  پياادا شااد   ر اىااران بااسرعت 
تروىت شد س به همين خاار بو  که اىن 
پدىااد  شااوا ب فاصااله مااور  حماىاات 
اخواناای هاااب مااصر قاارار ررفاات س  ر 
جنر هاشت سااله اىاران س عارای نياز 

م افا بر آنی  .آن جانبدارب نمو ند از
 سلاات هاااب فاشيااست من رااه منجملااه 
رژىمهاب ترکيه س اىارانی اای ساه تاا 

بااصورت آشااکار س  چهااار  هااه اخااير 
عرىان از سلفی هاب موجو   ر کاشور 
هاب من ره استفا   نمو   س آنها را باه 
عناسىن مختلف عليه کااررران س مار ا 

 ر ساا    آزا ىخااوا  س براباارب الااب 
 من ره بکار بسته اند. 

های  ساالفی هااا هيچ ااا  بااه آ مکااشی

س بمبارانهاب پی  ر پی منااق  اعدامها 
مرزب اىران س عرایی توسط  سلت هاب 

جمهورب اس میی  فاشيست ار سغان س 
اعتراض نکر   س آنرا محکوا ننماو   

بار شامر ن بخاش  اند. حایی باا توجاه
کوچکی از مختصات ضد اناسانی سالفی 
هاب  اعاشی  ر سا   من راهی باسرا  
 ر  شاااخه اساا ا سياساای کاار  زبااان 

کر ستان اىران ميرسىم س کارنامه کام  
سيا  س خونبار چه  س  س سای قب  اىان 
بخش را نيز به اختاصار سری مايزنيم تاا 
نس  جوان امارسزب نايز باه ماهيات س 
کاااارکر  ارتجااااعی اىااان بخاااش از 

 سياسی هم آشنا سآراهی ىابند. اس ا

با رسترش اعتراضات مار ا آزا ىخاوا  
کر ساتان  عليه رژىم شا ی اخوانی هااب

اىران به رهبرب احمد مفاتی زا   نايزی 
سااار از ه  خاااو  بااايرسن آسر   س 
تحرکات سياسی خاو  را  ر هماهن ای 

 ر   .مرتجعين کر ستان آغاز کر ند  با
اسلين اقداا خوىش  ر شهر هاب جنوب 

تااسلي  ماارتجعين س  کر سااتان اىاارانی 
همکارب با فئو الهاب مرتجد س کهناه 

شاا  را جاى زىان  ها ب زماان ساساکی
امورات به  اهر خاير خواهاناه رذشاته 

س باسرعت  ر چناد شاهر  خوىش کر   
کر ستان منجمله مرىوانی فا ا  جنوب 

را ق بی نمو   س با صدسر فرمان جهاا  
عليه کمونيست ها نا امن کار ن محياط 
کااار س زىااست ماار ا را هااد  قاارار 

قرآن  مسل   با آسر ن نيرسب   ا ند .
بدست س قمه کش به خيابان های جنار 
ناخواسته اب را  ر خياباان آماوزش س 
پاارسرش جلااو بانااک ملاای بماار ا شااهر 
مرىوان تحمي  نمو ند که سرانجاا آن 
به خلد س ح س کتک کارب مفاص  آن 

 در مورد سلفی های کردستان ایران نکاتی

 

 عبداله دارات  
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منجار  جانيان قمه کاش مکتاب قارآن
شکست مفت حانهی  به ت فی اىن  .رشت

بااراب ماادت ىکمااا  ماار ا را تهدىااد 
حملااه خواهنااد  کر نااد کااه بااه شااهر 

اىاان ترفنااد هاام بااا آمااا ری س  .کاار 
بار ساوا  .هوشيارب مر ا خنثی رر ىد
ساارزی بااه  - ر مااسير جااا   ساانند 

کارسان آذسقه جمد آسرب شد  مار ا 
شهر س رسستا هااب مرىاوان کاه باراب 

برا سستی حم  ميشدی   هرانان سوما س
ساارزی کنااار - ر مااسير جااا   ساانند 

رسستاب حسين آبا   ىوانادر ی حملاه 
نماااو   علااايرغم متوقاااف نماااو ن 

نصف آذسقه آنرا نيز غارت س  کارسانی 
 ر نوبت چهاارای باراب  .چپاسی کر ند

اسلين بار  ر کر ستانی نايرسب ماسل  
علنی مفتی زا   بدسن ااا   مار ا س 
شوراب شهر مرىوانی  ر ساختمان تاز  

شا ی ساقد  ر صاد  تأسيس ساسا  رژىم
مترب جناوب بيمارساتان شاهر ماسترر 
رر ىدند که مور  اعتراض مار ا شاهر 
س رسستا ها ساقاد رر ىاد کاه متعاقاب 

به سوب معتمدىن ميانجی رر شاهر  آن 
شااليک کر نااد س  ر جااا سااه نفاار از 
محباوب تارىن اناسانهاب آنادسر ی باه 
نامهااااب محماااد  رسااايس کاررااار 
شهر اربی محمو  بالکی س کمونياست 
فعای س انر بی رئو  کهنه پوشی را به 
قن  رسااند  س تعادا ب را نايز زخمای 
نمو ند س تعدا ب از مز سران خو  را 

 نيز به کشتن  ا ند.

از قرار معلوا به ن ر ميرسد سلفی هااب 
باه  سران رسايد  امارسز نايز باا  تاز  

الهااا از همااان مکتااب س همااان فلااسفه 
اس ا سياسی س با چه  سای هماسوىی س 

مز سرب براب رژىم جمهورب اس میی 
از تااارى   سر  رذشااته  ر  عاابرت 
ن رفتااه انااد س  ر ن اار  ارنااد  ر اىاان 
شراىط بسيار خ ير اىاران س کر ساتانی 
با همان سبک س سايای رذشاته ناا امان 
کر ن محيط کار س زندری مر ا را  ر 
 ستور کار خو  قرار  هند س بار باستر 
آن کم کام خاو  را باراب ىاک ترابا  

 ر  .جدب تر علياه مار ا آماا   کنناد
چهاا  سااای قباا  کااسی باااسر نميکاار  
قابليت س  رفيت اىان مارتجعين باراب 
کاشتن س نااابو  کار ن مخااالفين خااو  

سحااااااشتنا   س  آنراااااادر باااااااه 
 هه رذشاته باه  ۰ ساقعيات سلی  !باشد

خوباای نااشان  ا  کااه هاار رونااه سااه  
اىاان  س  ساات کاام راارفتن  ان ااارب 

جانيان آ مکشی چيزب غير از توهم س 
بار  .خوشخيالی س هقيدب سياسی نيست

عکااسی تنهااا نيرسمنااد کاار ن صااف 
کاااررران س آزا ىخواهااان اساات کااه 

امتحان پاس  ا     ميتواند اىن سحوش
س جناىت پيشه  ران ستر هاب مسل   س 

از ترابا  س رسىاارسىی باا  ب  ى ر را 
البادا ب س خمينای  .مر ا پشيمان کند

نيز از همين جنس س قمااش بو ناد کاه 
تواناااستند مااار ا اىاااران س عااارای س 

چناان   ٠۰ قارن را  ر  ...خاسرميانه س
اثاارات  باه خااا  س خااون بکاشند کااه 

مخرب ناشی از آن تا  هه هاب  ى ار 
  ر ذهن س خاار  ها باقی خواهد ماند.

مر ا کر ساتان  فوی با توجه به نکات
اىن نکته پااب فاشار  کاهی  باىد رسب

امنياات س آساااىش حااق مااسلم س انکااار 
ناپدىر آنهاا اسات س بهميان خااار جاا 

 رابعا  سراسارب  ر    ار  از اىن ببعد

هماااه شاااهر هاااا س محااا ت کاااار س 
براب  فا  از جان س مای خاو   زىست 

را  ر  باىاادررس  هاااب حفااا تی خااو 
امتحاان پاس  برابر اىان  اعاشی هااب 
از  س بدىنوساايله    ا   سااازمان  هنااد
 ر برابر جانياان  امنيت س آساىش خو 

چون ای چند هفته اخير  .  فا  نماىند
به حماىت بيدرىم  اىن مز سران رژىمی 

جمهااورب اساا می عامدانااه اىاان حااق 
مر ا را  ر شاهر هااب مرىاوانی  مسلم 

س  ىواندر ی اشکارا نرج  سنند ی سرز 
نمو   س با اسلحه س قمه س شمشير بمار  

س بدىنوسيله به رعب  ا حمله کر   اند 
س سحشت ميان مر ا  امن ز   اناد. تاا 
همينجا باىد بمر ا کر ستان س جواناان 

س به هار نحاو  انر بی  ستمرىزا  رفت 
ممکاان آنهااا را  ر تااداسا مبارزاتااشان 

 تروىت س حماىت کر .

  عبداله  ارابی

 ٠٣٠۰مه  ٠٣
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غالبا  ربين فعالين سياسی ا هاار مای  
شو  که مبارزات مر ا فاقد رهابارب 
می باشد . مي وىند جااماعاه سمار ا 
جمهورب اس می را نمی خواهند اما به 

هزا مای  انام  رهبرب نياز  ارناد .
بعنوان ىک کاررر کمونيست اشار  اب 
به جاى ا  رهبرب  اشته باشم . اباتادا 
باىد رسشن کر  که رهبرب مور  نا ار 
ابره کاررر س اکثرىت جامعه چه کسی 
 است ساز کداا ابره باىستی  فا  کند؟
حکومت جمهورب اس مای ی رهابار 

سای اسات باا  ۰٠اارافيان فاسد آن   س
کمک سيستم سرماىه  ارب جهاانای  ر 

رهبران حاکام  است . قدرت باقی ماند 
سضد کاررر  ر ترکاياه ی عاربساتاان 
سعو ب ی آمرىکا ی چين سرسسيه چاه 
رب ی به نو   رصد جامعه بشرب امرسز 

  ارند ؟
هاااب آساااساای  اىاان ساا ای اراار بااه
نشوند ی ماماکان اسات    ا   جواب

 سبار  کا    ۰٠۰٩همانند انر ب سای 
بزرری سرمان رفته س جزس بازنادراان 
بشوىم . مر ا آزا ىخوا  س شرافتمند س 
سرن ونی الب اىران باىاد هاوشاياار 
باشند س  ر مرحلاه اسی از سااخاتاار 

هااب حااکام  سياسی س ابراتی  سلات
برجهان س اىران م لد باشند . زىرا تنها 
با اىن شناخت سياسی سمنفعت ابرااتای 
است که می توانند از انتخاب ستاعايان 
رهبر خو  حر  بزنند . همه می  انيام 
بر اىن جهان پهناسر سيستام سارمااىاه 
 ارب حاکم است س بيشتر از نو   رصد 

مر ا  اراب ىک زندری سخت س بای 
آىند  هستند . پس باىد اىن ناامنای س 
بی آىندران را جدب ب يرىم . باراب 
نمونه ما می توانيم ىک قرن رذشته تاا 
امرسز را  ر ن ر ب يرىم .  ر اىن صاد 
سای جامعه جهانی بوسايالاه رهاباران 
رن ارنر بورژساىی  ر سراسار  ناياا 
ا ار  شد  سمی شو  .  سلت سارمااىاه 
 ارب جمهورب اس می هم جزس هميان 
ن اا س سيستم مور  ارزىابی س نرد قرار 

  می رير  .
براب نو   رصد جامعه امارسزب کاه 
شب سرسز مانند بر    ر خدمات اىان 

 لم که بوسيله رهبران س   ن اا سر تاپا
هاب فکرب باورژسازب ااراحای  اتای
هداىت می شو  ی جواب سوای رسشان  

اىن همه تبعيج ابراتی به ناحاق   است .
سيستام باه ماا  از ار  همين رهبرب 

تحمي  شد  است . نو   رصد کاررران 
امرسز با فرسش نيرسب کاار خاو   ر 
ا ارات ی موسسات  سلتی ی غير  سلتای 
ی بهداشتی ی تکنولوژب ی خادمااتای 
یفرهن ی ی آموزش سپرسرش ی حاما  
سنر  زمينی سهواىی براب ىک زندرای 

  بخور سنمير ت ش می کنند .
 ر اىن ن اا سرماىه  ارب س ساياساتام 

ااباراات س   چيز برپااىاه جهانی همه
منفعت ابراتی  ر ن ر رارفاتاه شاد  

  است .
آىا  ر جامعه امرسز بارخاور ارب از 
رفا  سامکانات  ر ميان ابره کاررر با 
سرماىه  اران مفت خور مث  ىکدى ار 

تفاستهاب ناا عاا هناه  س برابرند ؟ به
ن ا  کنيد ! براب مثای برخور ارب از 

ماادرسااه س انشاا ااا    مااهاادکااو   ی
کااررار   سخدمات اجتماعی ی آىا ابره

که اکثرىت جامعه را تشکي  می  هد ی 
با تعدا ب از ابره مرفه که  ر خدمات 
جمهورب اس مای باو   س  ر اىان 

را مای  حکومت عدی الهی خون آنهاا
مکاناد ی از اماکااناات ىاکاساان 
باارخااور ارنااد ؟ چاارا زناادراای س 

ها  ر اىان ساياساتام  آرزسهاب انسان
سرماىه  ارب به ررسران ررفته شاد  
است ؟ چرا شيو  زندری ىک کاررر باا 
شيو  زندری ىک سرماىه  ار از زمايان 

  تا آسمان فری  ار  ؟
ابراتی س باا -ارر ما با آراهی سياسی 

اتحا  سصف مستر   ر مراب  ک  اىان 
سيستم ناحق باىستيم ی آنزمان است کاه 
جاى ا  س شناخت ساقاعای از رهابار 

آنموقد اسات   براىمان رسشن می شو  .
که ما به راحتی می توانيم رهبر ساقعای 

  خو  را انتخاب کنيم .
نمونه  ى ری تارى   سهازار سپاانصاد 
ساله شاهنشاهی به زندرای مار ا چاه 
رب ی  ار  ؟ آنها  ر اوی حاکميتشان 
به فکر خوش اذرانای خاو  س  ارس 
 سااتااه اشااان بااو   انااد . تااارىاا  
هزارسچهارصد ساله اس ا که سارتااسار 
زسر ی خونرىزب س کشتار بو   اسات ی 
به چه  ر  مر ا می خور  ؟ حکومات 
جمهورب اس می که پيرس همان تفکار 

شرىعت اس ا است ی  ر  س قوانين شر  
اىن چه  س س سای باير از جانااىات س 
کشت سکشتار چه کار مثبتی انجاا  ا   

  است ؟
 

امرسز ابره کاررر اىران از معلماان س 

   رهبران واقعی مردم کدامند ؟

 

 
 
 ابراهیم باتمات
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  مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست

ار ىاباهاشات ی  ٠٩بنا به اخبار رسيد  صب  امرسز ىکشنبه 
محمو  صالحی س عثمان اسماعيلی از فعالين کااررارب  ر 
کر ستان حين مراجعه به  ا سراب عماومای شاهار ساراز 

  باز اشت شدند.
اتهاا  ست ير شدران فعاالايات  ر رابا اه باا رارامای 

رسز کاررر اع ا شد  است.  نامبر ران ضامان ر    اشت 
کر ن قرار سثيره  ا را  به حکم صا ر  اعتراض کار   س 

 . زىر بار آن نرفته اند
کميته کر ستان حزب حکمتيست ی اح ار س  ساتا ايارب 
محمو  صالحی س عثمان اسماعيلی را محکوا می کند س از 
همه مر ا آزا ىخوا  مای خاواهاد باراب آزا ب آناهاا 

سرکوب ران رژىم جمهورب اس می باىد بداناناد  بکوشند.
 سران ضرب سشتم س شکنجه آنها رس به پاىان است س مر ا 
مبارز س آزا ىخوا  کر ستان نباىد اجاز  چنيان اقاداماات 

 بيشرمانه اب را به آنها بدهند.
 ۰۰٣٣ار ىبهشت  ٠٩

 ا

 

یه کمیته کردستان حزب کمونیست   اکتبر نشر

حکمتیست است که هر ماه یک   -کارگری ایران

 شود!  بار منتشر یم
 

یه  همایون گدازگر   رسدببر نشر
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روابط عمویم کمیته کردستان: ابوبکر 
یف زاده  رسر
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تا فعالايان ماحاياط   پرستاران س  انشجوىان آزا ىخوا 
 ر شاان  زىست ی از م البه ىک زندری مدرن س انسانی س

بشر امرسز کوتا  نمی آىند . اىن مر ا که از  ست  الام 
سستم بستو  آمد  اند ی بعد از جمهورب اس مای فااساد 
س ز  به راحتی زىر بار  لم ستبليااات س پارسپااراناد 

ناسيوناليست نمی رسند . براب اکثارىات    احزاب راست س
 مر ا تبعي ات ابراتی  ى ر قاب  قبوی نخواهد بو  .

تا جاىيکه به جمهورب اس می مربور است مر ا انتخاب 
خو شان کر   اند س اىن رژىم را نمی خواهند . پاس از 
جمهورب اس می همه ت ش ما باىد استارارارحااکامايات 
مر ا بر مر ا س حاکميت شوراىی باشد . آراهی سيااسای 

ناسيوناليسم  ر جامعه زىا  است . باخاش   رمراب  مذهب 
قاب  توجهی از جامعه بخصوص کاررران ی زناان  س زىا  

سمر ا زحمتکش با  ىد ماثابات باه جارىااناات چاپ 
سکمونيست ن ا  می کنند . اهدا  سسياسيتهاب جرىانات 
چپ سکمونيست با منافد ابارااتای کاارراران سمار ا 
زحمتکش هم جهت است س انتخاب آلترناتيو چپ باراب 

  آنان ىک امکان ساقعی است .
 ر پرسسه سرن ونی جمهورب اسا مای  از همين امرسز س

 رميان ابره کاررر س مر ا آزا ىخوا  صاف رهاباران 
سار بار  کارررب س کمونيست به سفور سجو   ارناد س

خواهند آسر  . باىد اىن شبکه از رهبران از همين امرسز 
جاماهاورب   خو  را آما   کر   سرهبران قيااا عالاياه

اس می را بدست ررفته س ر آىاناد  ساکاان جااماعاه 
هاب آزا ىاخاوا   انسان   ست ب يرند . کاررران س را ر

سعدالت الب باىد خو  را صاحب جامعه بداناناد س باه 
کمونيستها س حزب حکمتيست بپيوندند س اىن حازب را 

  از آن خو  بدانند .
 

  زند  با  سوسياليسم
  ابراهيم باتمانی

 ۰۰٣٣مه  ٠١
 

 رهبران واقعی مردم...


