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 خالد حاج محمدی

پس از تحریمهای اقتصادی آمریکا علیهیا اییرادو د تیا تیرامی   :مقدمه
پیاییتیریی      "نا گاد های عظهم جنگیو سهستیم هیای  یو می  یکیی 

  را در منطقا خلهج فارس مستقر کرده  ٢٥ -بی"بعال ه بمب افکن های 
اسا. در همهن مو  د تا ترام  اعیال  کیرد بیرای کینیتیرن اییراد در 
عراق مانوگار   مستقر خ اهنو  و. این اقواما  همراه بیا  یاو    یانیا 
کشهود ترام    ر سای مختلف این کش رو ز رگ یی نا تنها بیا اییراد 
بلکا با هما د تتهای جهاد   اعال  اینکا همیا کشی رهیا بیاییو هیر نی   
معاملا تجاری  با ایراد را قطع کننو   همزماد پیر پیاگیانیو جینیگیی ایین 
مو و فضای خا رمهانا را ملتهب   مرد  ایراد   منطقا را در هیراس 
  نگرانی جوی فر  برده اسا. این ا  ا  مستقل از عی ار  میخیر  
آد بر مرد  ایرادو در مهاد اپ زیسه د راسا   چ  جمه ری اسیالمیی 
هم صف بنوی ایجاد کرده اسا. در این ن  تا  یمین پیرداخیتین بیا ایین 
ماجرا   اهواف د تا ترام و ع ار  تشیکیر کشیی   میخیاآیرا  آد 
برای مرد  در ایراد   منطقاو صف بنوی اپ زیسه د جمه ری    اتخاذ 

 یک سهاسا اص تی خ اهم پرداخا. 

 صورت مسئله

د تا ترام  دتهل تحریمهای  سهع اقتصادیو مان رهای نظامی   تبوییل 
خلهج فارس   کش رهیای هیمیجی ار اییراد بیا میهیواد رضی ر گسیتیرده 

 "ایراد اتمی"نا گانها   بم افکن ها   سالح های مههب جنگی راو خطر 
عنیصیر نیاامین کیردد  خیا رمیهیانیا نیا  "  بعال ه نقش ایراد با عن اد 

میحیو د "گذا تا اسا. د تا ترام  موعی اسا کل این اقوامیا  بیرای 
  در راسیتیای   "کردد ایراد با عن اد عنصر ناامن کردد خیا رمیهیانیا

 امنها این منطقا  انجا  مهگهرد. "

در رقهقا این ادعای پنتاگ د   ههئیا ریاکیمیا آمیرییکیا   رسیانیا هیای 
مختلف غربی   متحوین آنها در منطقا اسا. اما در دنهای  اقعی کل این 
ص ر  مسئلا ساختگی   بهانا اسا. ساختگی اسیا بیا ایین دتیهیل کیا 

خیطیر  !ایراد اتمی  اسا   نا امنها خارمهانیا"اهواف امریکا مطلقا نا 
ایراد اتمی    نقش این کش ر در کمک با جریانا  تر ریستیو صرفا "

بهانا   ت جیهیهیی بیرای ریل   فصیل مسیاایل   جی ا  بیا میعیضیال  
بزرگتری اسا کا ب رژ ازی آمریکا   د تا آد در مقابل خی د دارنیو. 

  پ چی این بهیانیاو بیاییو ا یاره کینیهیم کیا  "ایراد اتمی"در م رد خطر 
د تا آمریکا بزرگترین زرادخانا اتمییو نیطیامیی   سیالریهیای کشیتیار 
جمعی در دنهار را در اختهار دارد. آمریکا تنها کش ری اسا کا از بمب 
اتم در ههر  هما   ناکازاکی استیایاده کیرده اسیا. در جینیا  ییتینیا    
افغانستاد   عراقو نا تنها از بزرگترین سالرهای کشیتیار جیمیعییو کیا 
بعال ه از بکار بردد ا رانهم رفهق  وه نهز ک تاهی نکرده اسا. بیعیال ه 
کش رهای هم پهماد آمریکا از اسیراایهیل تیا کیره جینی بییو بسیهیاری از 
کش رهای ار پایی   همزماد هنو   پاکستادو همگی بیم اتیم در اخیتیهیار 
دارنو. اگر قرار اسا منع سالح هسیتیا ای   تی تیهیو سیالریهیای کشیتیار 
جمعی در دست ر قرار گهردو کانویو ا ن   قبل از هر کشی ری در دنیهیا 

 خ د آمریکا اسا.
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 مصاحبه با دبیر کمیته مرکزی

موتی از علنی  ود اختالفا  در د رز  کم نهسا ایراد مهگذرد. رهبری رز  رکمتهسا تابحان در ایین رابیطیا   کمونیست:
 عکس اتعمل یا اظهار نظری نکرده اسا. دتهل این مسئلا چهسا؟ آیا دتهل آد مهم نب دد مسئلا اسا؟

 قطعا بوتهل کم اهمها ب دد مسئلا از نظر ما نب ده اسا. عو  اظهار نظر در م رد اختالفاتی کا علنی  وه انووآذر مدرسی: 

دتهل اینکا تا امر ز ما در م رد این اختالفا  رسما اظهار نظر نکردیم اساسا با این دتهل ب د کا ا ال از نظر م قعها سیهیاسیی   
آبقاتیو مادی   جنبشی ک ملاو اتااق جویوی نهاتاده اساو مسئلا یک  کاف   بحراد داخلی اسا کا سرباز کرده اسا   ثانها در 
ابتوا عمق   دامنا اختالفا  داخلی برای ما ر  ن نب د. امر ز مستقل از اینکا آرفهن چا تبههنی از اختالفا  دارنیوو آنیرا انیکیار 

 مهکننو یا هما اختالفا  را آرح مهکننوو مسئلا با درجا زیادی ر  ن  وه اسا.

اقتصادی طبقه   فق های نازل در مقابل مبارزها

 کارگر در ایران

    مصطفی اسدپور

 مقوما

بسهج   سازمانوهی نهر ی آبیقیا کیارگیر   این ن  تا نگاهی با مبارزه اقتصادی آبقا کارگر در ایراد معاصر مشخصا چگ نگی
چیر      اسیا.  نی  یتیا  در قاتبی گسترده   یک پویوه عهنی فر   در این مسهر اسا. مبارزه اقتصادی آبقا کارگر در ایراد

خ د راکمها سرمایا در عمق هما  ج ها  زنوگی   معهشا آبقا کارگر غهر قابل انیکیار اسیا   ایین کیابی س هیمی ینیاد بیر 
در یک جامعا پرتالآم هما جریانا  از در د   بیهیر د ریکی میا از    سرن  ا جامعا کارگری در آد جغرافها سنگهنی مهکنو.

تاریخا عرصا اقتصادی میبیارزه آیبیقیا کیارگیر میهیواد   م قعها   مبارزا  اقتصادی تاثهر پذیرفتا   بونبان تاثهر بر آد ب ده انو.
ابراز  ج د کم نهستها  ناختا  وه اسا   کم نهستها  اخص مهم سرن  ا این مبارزا  با رسا  آموه انو. ن  تا قصو ارزیابی 

نی  یتیا   از مبارزا  م ج د   م ا ع   ارزیابی جریانا  چ    کارگری را مو نظر نوارد. در ع     بیرای سیهی تیا کیارو
مارکس   انگلس باز تعریف کرده   د  س ان را در مقابل خ د قرار   را تعقهب مهکنو: ص ر  مسئلا را با کمک  جها معک س

  7صفحه   (۱)     با کوا  فعاتها ها؟  مهوهو: کوا  کم نهستها

   8٩٣١خرداد  2019ماهانه منتشر ميشود ژوئن 
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این پهر زی در بعو جهانیو در خی د آمیرییکیا هیم 
م قعها بهتری پهوا خ اهو کرد   تیرامی  از ایین 
پهر زی در انتخابا  آتی در آمیرییکیا بیا عینی اد 
قهرماد ایین میهیواد اسیتیایاده میهیکینیو. امیا امیر ز 
 اهویم کا تا اکن د هما این تص را  تیقیرییبیا بیا 
جایهنرسهوه   ترام    همراهاد از قومهایی عقیب 

 نشستا   این را رسما اعال  کرده انو.

جمه ری اسالمی نهز با این امر  اقیف اسیا کیا 
م قعها کن نی د تا آمریکا بیا د راد ریمیلیا بیا 
عراق یکی نهسا   ارتمان رملا از جانب آمریکیا 
 عهف اسا. با همهن اعتیبیار ا  نیهیز عیال ه بیر 
اینکا نمهخ اهو تسلهم   دو تالش مهکنو پهر زمینیو 
  با عن اد د تیتیی کیا در میقیابیل قیلیوری د تیا 
ترام  ایستادو هم در بعو داخلیی   هیم در سیطی  
منطقا اعتباری برای خ د کسب کنو. تالش مهکینیو 
با ک تاه نهامود   تسلهم نشودو م قعها خ د را در 
مقابل آبقا کارگر   میرد  میعیتیر  در اییرادو 
تحکهم کنو   همزماد با عن اد مح ر مقا ما در 
مقابل قلوری آمریکاو نار  از این قلوری   ا غان 
  ز رگ یی را در سط  منیطیقیاو بیا جیهیب خی د 
بریزد. تالش مهکنو محو دیتها   بن بسا امیرییکیا 

هراس امرییکیا از "و "قور  نطامی"را با رسا  
قور  منطقا ای  خ د بگذارد. سهاسیتیی "   "سپاه

کا مخاآب آد نا امریکا   ار پا   عیربسیتیاد کیا 
مرد  معتر ی انو کا برای با زیر کشهیود آد بیا 

 مهواد آموه انو. 

علهرغم تبلهغا  جنگی جمه ری اسالمیو علهرغم 
اینکا جمه ری اسالمی هم خ اهاد اداما تحریمهیا 
  رملا نظامی   ر درر یی نیظیامیی بیا امیرییکیا 
نهسا اما تما  تالش خ د را کرده   مهکنوو تیا هیم 
از تحریم   هم از فضای جینیگیی بیا نیایع خی د   
عیلییهییا میرد  آزادیییخیی اه در ایییراد اسییتیاییاده کیینییو. 
جمه ری اسالمی جنا نمهیخی اهیو   امیا فضیای 
جنگی رربا ای جوی   فرصتی برای راکمهن بیر 
ایراد جها عقب رانود مبارزا  عیواتیتیخی اهیانیا 
علها جمه ری اسا. تالش مهکنو با اتکا با خیطیر 
رملا خارجیی    جی د تیحیرییم اقصیادیو خیطیر 
داخلی را از سر خ د بردارد   نا تنها اعترا ا  
کارگری را خیامی ش کیا فضیای کیل جیامیعیا را 
مختنق کنو. تالش مهکنو با تحریم   فضای جنیگیی 
بییا عیینیی اد فییرصییتییی بییرای تسییلییهییم کییردد مییرد  
آزادیخ اهو عیقیب رانیود اعیتیرا یا  کیارگیریو 
اعترا  زد   ج اد   اقشار زرمتیکیش جیامیعیا 
استااده کینیو   در ییک کیال  میرد  اییراد را بیا 
تمکهن   تسلهم  ادارد   ت ازد ق ا را با نایع خی د 

 ع   کنو.

با این اعتبار مستقل از تحریمهیای اقیتیصیادی کیا 
کمر آبقیا کیارگیر اییراد را  یکیسیتیا   جینیگیی 
جنایتکارانا علها مرد  ایراد اساو فضای جینیگیی 
نهز عمال ابیزاری در دسیا ریاکیمیهیا قیرار داده 
اسا تا م قعها خ د در مقابل مرد  میعیتیر  را 
تحکهم کنو. در نتهجا اقیوامیا  د تیا تیرامی  چیا 
تیحیرییم   چییا قیلیوری   ز رگیی ییی آدو هیر د  
ابزاری برنوه علها آبقا کارگر   بیخیش میحیر   

 جامعا در مقابل جمه ری اسالمی اسا.

تحریم و تبلیغات جنگی و اپوزیسیوون بووراوایوی 
 جمهوری اسالمی

اپ زیسه د ب رژ ایی جمیهی ری اسیالمیی آیهیایی 
رنگهن کمانیی از آیرفیواراد ریمیلیا بیا اییراد تیا 
مخاتاهن آنرا در بر مهگهرنو. اما آن ا در این مهیاد 
مشتر  اساو هیمیا از راسیا تیا چی  صی ر  
مسئلا را از ههئا راکما آمریکا پذیرفتا انو   هما 
در مهوانی بازی مهکننو کیا عیمیال هیهیئیا ریاکیمیا 
آمریکا تعههن کرده اسا. در تیمیا  میبیاریییا  ایین 

آنهاو  "چ  ترین"   "رادیکاتترین"نهر ها   رتی 
بحث بر سر تیخیاصیمیا  د  د تیا   جینیا د  
د تا اساو چهیزی کیا در دنیهیای  اقیعیی  جی د 

 خارجی نوارد. 

تخیاصیمیا  اییراد   آمیرییکیا هیمیزاد جیمیهی ری 
اسالمی اسا. جمه ری اسالمی ههچ زمانی رژییم 
م رد قب ن آمریکا   غر  نبی ده اسیا. در د ره 

د تتهای غربی   رسانا هیای آنیهیا از  ٢٥انقال  
ترس خطر چ  در جامعا اییرادو پشیا خیمیهینیی 
رفتنو   زیر بغل ارتجا  اسالمی را گیرفیتینیو. امیا 
در کل این تاریخ جمه ری اسالمی راکمهتی متحیو 
غر  یا م رد قب ن غیر  نیبی ده اسیا. میتیقیابیال 
ساتهاد آ النی جمه ری اسیالمیی از امیرییکیا بیا 
اسم  هیطیاد بیزرا نیا  بیرده اسیا. امیا دعی ای 
امر ز آمریکا با جمه ری اسالمی نیا یی از ایین 
تخاصما  قویمی نهسیا. امیتیواد ایین تیخیاصیمیا  
نهسا کا امر ز تا سر رو یک جنا تمیا  عیهیارو 

تر ریستیو عقب مانوهو ق می   مذهیبییو  بیا نیا  
مقابلا با جنایا  این د تیتیهیای داده اسیا. عیر   
جریانا  بانو سهیاهیی در عیراقو افیغیانسیتیادو در 
س رییا   تیهیبیی   کشی رهیای افیرییقیایو نیتیهیجیا 

د ن بزرا امپریاتیهیسیتیی  "بشرد ستانا"دخاتتهای 
  تبویل آنها بیا میهیواد تسی ییا رسیا  میعیضیال  

 بنهادی تر مهاد قورتهای بهن اتمللی اسا. 

در م رد ایراد هیم اگیر ریمیلیا نیظیامیی صی ر  
بگهرد نا تنها جامعا ایراد بلکا کل منطقا با آتیش 
کشهوه مهش د   جامعا ایراد بیا میهیواد کشیمیکیش 
بانوهای جنیاییتیکیارو تیبیهیکیارو تیر ریسیم از نی   
مذهبی   ق می تبویل مهش د. در چینیهین ا  یاعیی 
هر نهر ی بانو سیهیاهیی بیا مسیلی  کیردد   اجیهیر 
کردد چنو صو نارو در گ  ا ای م ی دماغ تیمیود 
  مونها مهش د   نهر هاییی از هیم اکینی د بیرای 
چنهن ا  اعی ر ز ماری مهکننیو. میجیاهیو تینیهیا 
یکی از آنها اسا. در این مهواد بانوهای رک متیو 
ان ا  آخ نو   ر سای د تتی جمیهی ری اسیالمییو 
ان ا  دستجا  اجهر  وه قی میی   میذهیبیی ریلیقیا 
بگ ش این   آد د تا مرتجع مهوانوار خ اهنو  یو 
  یک عقب گرد بزرا   با ر نکردنیی بیا میرد  
ایراد   کل منطقا   رتی در سط  جهاد تیحیمیهیل 
خ اهو  و کا رملا با عراق در مقابل آد با بیازی 

 ک دکانا  بها خ اهو ب د.

اما د تا ترام  برناما رملا نظامی بیا اییراد را 
نوارد. آنها مهواننو رملا بیا اییراد  یر   جینیگیی 
اسا کا دامنا   زماد آد در کینیتیرن هیهیچ د تیتیی 
منجملا امریکیا نیخی اهیو بی د. چینیهین اتیایاقیی کیل 
خا رمهانا   خص صا ایراد   منطقا خلهج فیارس 
را با آتش میهیکیشیو   میهیار آد میطیلیقیا از دسیا 
آمریکا   متحوین ا  در منطقا خار  اسا. آمریکا 
مهوانو کا ت اد چنهن جنگی   میهیار آد را نیوارد. 

نیظیامیی -پس از رملا با عراق    کسیا سیهیاسیی
امریکاو ههئا راکما امیرییکیا بیا ایین امیر  اقیف 
اسا کا  ارد  ود با چنهن جنگیی هیزیینیا بسیهیار 
باالیی دارد   می فیقیهیا در آد اگیر غیهیر میمیکین 
نبا وو مطلقا تضمهن  وه نهسا. بعال ه بیر خیالف 
رملا بیا عیراق در ایین میاجیرا جیز اسیراایهیل   
عناصری جنا آلب در خ د آمریکاو هه هک از 
متحوین بهن اتمللی   سنتی ایین کشی ر خی اهیاد   
موافع چنهن جنگی نهستنو. امیر ز ریتیی د تیتیهیای 
متخاصم ایراد از جملا عربستیادو امیارا و قیطیر 
 ... نهز از ترس م قعها خ دو رملا بیا اییراد   
 ر   چنهن جنگی را با ناع خ د نمهواننو. نیتیهیجیا 

سییازمییاد هییمییکییاری کشیی رهییای "نشییسییا اخییهییر 
کا با ابتکیار عیربسیتیاد بیرگیزار  یو    "اسالمی

یکی از م   عا  م رد بحیث آنیهیا اییراد بی دو 
محک   کردد برسمها  ناختن ا ر لهم با عینی اد 
پایتخا اسرااهل از آ  درآمو. هوف آمریکا جینیا 
نهسا.   اما قصو هوف فشار بیا اییراد از کیانیان 
تحریم   فضای جنگی برای مذاکرهو ک تاه آمود   
گردد گذا تن ایراد با  رایط آمریکا   نشاد دادد 
قور  خ د با رقبای بهن اتمللی در منطقا ای اسا 
کا موتها اسا امریکا نا ذ   تی اد اعیمیان قیور  

 خ د را از دسا داده اسا. 

اما   علهرغم هما این فاکت رهاو با فضای ملتیهیبیی 
کا ایجاد  وهو با م  یعیی کیا هیم امیرییکیا   هیم 
جمه ری اسالمی در ج ا  با این تهویوا  گرفتیا 
انوو با نهر هایی کا از هر د  آرف آماده کیرده   
هییمییگییی دسییا بییا مییا ییا هسییتیینییوو خییطییر جیینییگییی 
ناخ استا در اثر ماجراج یی یکی از آرفهن   ییا 
ع امل   عناصری در مهاد آنیهیا مینیتیایی نیهیسیا. 
بعال ه رتی ارتمان اینیکیا در خیار  اییراد   از 
جملا در عراق رملا ای با نهر های میتیحیو اییراد 
از قبهل رشو اتشعبی را پهش ببرنوو با ههچ عینی اد 
منتای نهسا. امری کا مهت انو دسیتیمیاییا مینیاسیبیی 
برای تبلهغ پهر زی ترام    قور  نظامی امریکا 
  د. عقب کشهود نهر های رشو اتشعبی از عراق 
با بهانا کمک با سهل زدگاد در ایراد   اسیتیقیرار 
بخشی از آنها در مناآق میرزی کیردسیتیاد اییراد 

 تال ی برای مقابلا با این سناری  اسا.

ترام    تهم همراهیش تصی ر میهیکیردنیو بیعیو از 
تحریم اقتصادی  سهع ایرادو با تیهیوییو   کشیانیود 
نا گانها  نهر ی نظامی با خلهج فارسو اییراد را 
 ادار با مذاکره   قب ن عقب نشهنی هایی میهیکینیو. 
تص ر مهکردنو میهیتی انینیو بیا میهیلیهیتیارییزه کیردد 
منطقاو کش رهای ار پیاییی را نیاچیار از دخیاتیا 
بعن اد ریامیی خی د کینینیو   بیاالخیره ر ی دفیا  
عربستاد   سیاییر کشی رهیای مینیطیقیا از فضیای 
جنگی زیادی رسا  باز کرده بی دنیو. تصی ر یاد 
این ب د کیا بیرخیالف کیهیس کیره  یمیاتیی ایینیبیار 
پهر زمنو بهر د خ اهو آمو   عیال ه بیر تیاثیهیرا  

بوهنو. کشتارهای  سهع   ییرانیی سی رییا بیا نیا  
مبارزه با دیکتات ری اسوو رملا با تهیبیی   تیبیوییل 
آد با یک جنگلستاد تما  عهار بیا نیا  میبیارزه بیا 
دیکتات ری قذافی   در اداما  ییرانیی می صیل بیا 
بهانا مبارزه با داعش   امر ز ایراد اتمی   نقیش 
جمه ری اسالمی در نیا امین کیردد خیا رمیهیانیاو 
همگی بهانا ب ده   هستنو. تا اد این کشیمیکیش را 
تا کن د مرد  خا رمهانیا بیا  ییرانیی   کشیتیار   
آ ارگی پس داده انو   امتیواد آد بیا اییراد هیم تیا 
کن د با تحمهل فقر   گیرسینیگیی بیا میرد  اییراد 
همراه ب ده اسا. امر ز رتی متحوین تیرامی  در 
منطقا در این  اقعها کا اگر رمیلیا ای بیا اییراد 
ص ر  بگهرد   یا جنگی ناخ استا اتایاق بیهیایتیوو 
مرد  ایراد   منطیقیا بیا تیبیاهیی کشیهیوه میهیشی نیو 
تردیوی نوارنو. عو  رماییا از ریمیلیا بیا اییرادو 
تالش برای پادرمهانی جها مذاکره   هشیوارهیای 
رسمی در م رد ع اقب فاجعا بار رملا نظامیی   
جیینییا در خییا رمییهییانییا هییمییگییی رییاکییی از دیییود 

 مخاآرا   اقعی این   عها در منطقا اسا.

تشکر کشی با خا رمهانا   مهلهتاریزه کردد خلهیج 
فارس   استقرار نهیر ی نیظیامیی در عیراق  ..و 
همراه با تحریم اقتصادی ایراد   اخطیار بیا هیمیا 
کش رها کا بایو هر ن   معاملا تجاری با ایراد را 
قطع کننوو مستقل از ع ار  زیانبار   کشنیوه آد 
برای مرد  ایرادو ییک قیلیوری   گیردنیا گیهیری 
آ کار علها جهاد اسا   بایو در مقابل آد ایسیتیاد. 
امر ز رتی کش رهای ار پاییی زییر فشیارهیهیئیا 
راکما آمریکا هستنو   اینرا رسما بیهیاد میهیکینینیو. 
مستقل از اینکا ماهها د تتهای راکم بیر ار پیا ییا 
ایراد   کرده  ماتی  .. چا اساو ناس این افسیار 
گسهختگی   میهیار آد   میقیابیلیا بیا آدو  ظیهیایا 
بشریا متمود در سراسر جهاد اسا. مشر عیهیا 
دادد با این قلوری آ کار یعنی اگیر فیردا در هیر 
گ  ا ای از جهادو یک رک ما کارگری هم سیر 
کار با و با یک د جهن بهاناو با تهوییو   ارعیا و 
با نهر ی نظامی   بمب   سالح هستا ای امیرییکیا 
آرف خ اهو  و. ههئا راکما امریکا رسما اعال  
کرده اسا کا هر جا منافع ا  اقتیضیا کینیوو بیا آد 
رملا خ اهو کردو جنا را تحمهل مهکنو   آخریین 
سالرهای کشتار جمعی را ر ی مرد  آد میحیل   
منطیقیا آزمیاییش میهیکینیو. اعیال  کیرده اسیا هیر 
کش ری از داییره تیحیرییمیهیای ا  خیار   ی د   
گ ش با فرماد ا  نبا و با آمیرییکیا آیرف اسیا. 
ظاهرا در این جوان هوف ایراد اسیاو امیا اییراد 
بهانا ای اسا برای تحمهل یک قیلیوری بیزرا   
یک ز رگ یی با هما جهانهاد. با ایین اعیتیبیار   
مستقل از ماهها جمه ری اسالمی   هر ارزیابیی 
کا از آد دا او ناس ص ر  مسئلا را از ترام  
نبایو پذیرفا. این ابتوای هیر می  یع اصی تیی در 

 قبان این ا  ا  اسا. 

 عواقب این وضعیت 

ع اقب ز رگ یی ههئا راکما آمریکا با زنوگی   
امنها مرد  اییراد   ریتیی خیا رمیهیانیاو میحیو د 
نمهش دو هم نانکا ع اقب رملا با عراق در د ره 
صوا  با عراق محو د نمانو. هیمی ینیانیکیا عی اقیب 
جنا در تهبی   س ریاو تنها با این کش رها خیتیم 
نشو.  امر ز  اهو ع ار  زیانبار آد جنیگیهیا را 
در ا کان مختلف   از جیمیلیا بیا  یکیل تیعیر  
 سهع راسا با هما دستا ردهای آبقیا کیارگیر   
بشریا متمود در قلیب ار پیا   امیرییکیا هسیتیهیم. 
ع ار  تا کن نی جنیگیهیاییی کیا بیا بیهیانیا هیای 

امیینییهییا "و "مییبییارزه بییا تییر ریسییم"سییاخییتییگییی 
با مرد  تهبی    "کمک بشرد ستانا"و "خا رمهانا

ریقی ق بشیر    "س ریا   عیراق  ..و دفیا  از 
ر و دمکراسی    ...و "و "مبارزه با دیکتات ری"

با خ رد جهانهاد داده انیوو عیال ه بیر  ییرانیی   
جنا   جنایا   کشتار  سهع مرد  این کش رهیاو 
ر و ان ا  بانوهای  رشی ق می   مذهبی در ایین 
منطقا   کل جهادو تحمهل یک عقب گرد سهاسییو 
فرهنگی   اجتماعی در جهاد را با هیمیراه دا یتیا 
اسییا. بیی رژ ازی جییهییانییی   قییورتییهییای بییزرا 
امپریاتهیسیتییو جی ا    افیقیی ر  ین بیرای ریل 
معضال  اقتصادی   سهیاسیی بی رژ ازیو بیرای 
جهاد چنو قطبیو بیرای تیقیسیهیم میجیود قیور  در 
جهاد   نقش    زد هریک از آنها  نیوارنیو. اگیر 
د ره ای ایین کشیمیکیش هیا از آیرییق جینیگیهیای 
جهانی پهش مهرفا امر ز این تنش   جنا بیرای 
سهم خ اهی   تقسهم جهاد   تعههن ر زه نا ذ هیر 
کوا و از کانان  یرانی ج امع بشری در افیرییقیا   
خا رمهانا پهش مهر د. ع ار  این جینیگیهیاو در 
نب د یک آتترتاته  کارگریو کم نهستی   رادییکیان 
  قورتمنوو عال ه بر کشتار    ییرانیی   آ ارگیی 
مهله نی مرد  محر  و عمال مهواد را با جرییانیا  

میبیارزه بیا "در م رد ادعیای امیرییکیا میبینیی بیر 
تر ریسم  نهز این بهانا از ا تی بی پایا تر اسیا. 
نا بیا ایین دتیهیل کیا جیمیهی ری اسیالمیی د تیتیی 
تر ریستی نهسا   یا از تر ریسم در منطقا دفیا  
نمهکنوو کا مهکنوو بلکا با این دتهل کیا در تیارییخ 
صو ساتا گذ تا ههچ کش ری با انیوازه د تیتیهیای 
مختلف آمریکا اعمان تر ریستی را بط ر رسیمیی 
عیلییهیا بشیریییا مییرتیکییب نشیوه انیو. بیعییال ه آنییهییا 
بهشتریین نیقیش را در سیازمیاد دادد   تی تیهیو   
بزرا کردد جریانا  تر ریستی در جهاد دا تیا 
  دارنو. آنها   متحوین  اد عاملهن اصلی ا یاعیا 
تر ریسم در کل جهاد انو. از اتقاعوه تیا داعیش   
جبها اتنصر   دهها جریاد   بیانیوهیای بیزرا   
ک چک جانیو ابتوا ب سهلا د تا هیای آمیرییکیا   
متحوین ا  در منطقا سازماد یافتاو آمی زش دییوه 
انو   اسلحا   امیکیانیا   در اخیتیهیار  یاد قیرار 
گرفتا اسا تا در خوما سهاستهای آنها با جینیاییا 
  آد  کشی بپردازنو. تذا د تا ترام    د تیتیهیای 
مختلف این کش ر در م قعهتی نهسیتینیو کیا ادعیای 

دفییا  ازامیینییهییا "مییبییارزه بییا تییر ریسییم    "
خا رمهانا  را با خ رد مرد  دهنو   ز رگ یی   
قلوری خ د را با این ت جهها  با جهانهاد تحیمیهیل 
کننو. د تا آمریکا یک پای اصلی ناب دی جیامیعیا 
عراقو افغانستادو کش رهای آفریقاییو سی رییا   
تهبیو    یرانی   آ ارگی   کشتار مهله نیی میرد  
این منطقا   عقب گردهایی کا با جهانهاد تحیمیهیل 
 وه اسا. امریکا   میتیحیویین مینیطیقیا ای آد از 
مهمیتیریین عی امیل نیاامینیی   گسیتیرش جینیا   

 تر ریسم در منطقا انو.

اما اصل مسئلا   ص ر  مسئلیا  اقیعییو جیواتیی 
   "جیهیاد ییک قیطیبیی"جوی تر در دنیهیای پسیا 

پهر زی دمکراسی   بیازار آزاد  اسیا. جینیا "
 اقعی مهاد قطبهای اصلی اقتصادی در جهاد در 
د ره ای اسا کا م قعها آمریکا   یکیا تیازی   
اربابی ا  در جهاد ر  با اف ن رفتیا اسیا. د ره 

رهیبیر  بیرای "جنا سردو نهاز بل   غیر  بیا 
این بل  و بعو از دی ار برتهن پایاد یافا   با ایین 
اتااق نات    اتکا با قور  برتیر نیظیامیی آمیرییکیا 
برای متحوین دیر ز ا  هم دیگر جایگاه گذ تا را 
از دسا داد. رملا نظامی با عراق    یرانیی آدو 
عکس اتعمل ههئا راکما  قا آمریکا با م قعهیا 
جویو خ د در دنهای پسا جنا سیردو بی د. عیراق 
بهانا ای  و تا راکمهن بر آمریکا ییک بیار دییگیر 
ژانوارمی خ د   قور  نظامی بیرتیر خی د را بیا 
دیگراد   از جملا با متحوین خ د در ار پاو تحا 
عن اد نظم ن ین جهانیو تحمهیل کینیو. امیر ز هیم 
دقهقا قرار اسا مرد  ایراد   منطقا تا اد قلیوری 
  مقا ما آمریکا در مقابل پایاد یکا تیازی ا  را 
پیرداخیا کینیینیوو کیاری کییا دیییر ز مییرد  عییراق 
تا انش را پرداختنو. امر ز عال ه بر عر   چهین 
با عن اد یک ریرییف بیزرا اقیتیصیادیو  یاهیو 
قطبهای دیگیر   عیر   آنیهیا از هینیو تیا بیطی ر 
 عهاتر ر سیهیا هسیتیهیم. بیعیال ه خی د ار پیا بیا 
عن اد یک قطب اقتصادی مستقل از کشمکشیهیای 
در نی آدو منافع مستقیل تیر خی د از آمیرییکیا را 
دنبان مهکنو. کشمکش این د تتها در د ره کینی نیی 
بر خالف جینیا جیهیانیی ا ن   د  و در  یکیل 
جنگهای نهابتی پهش مهر د. ریمیلیا بیا عیراق در 
د ره صوا  با بهانا دا تن سالح کشتار جمیعیی   
در امتواد  یرانی س ریا   تهبی نتایج جانبی جیوان 
بزرگتری در دنهای بی ثبا  کن نی بی د. دسیا   
پازدد امریکا در این د ره   با اتکا با زرادخیانیا 
نظامی خ دو چهزی جز مقا ما   قیبی ن نیکیردد 
م قعها اف ن یافتا امر زی این کش رو با اتکا بیا 
مهلهتاریز و نهسا. دع ای دییر ز هیهیئیا ریاکیمیا 

خیطیر کیره "آمریکا با کره  ماتی سر س زنی بیا 
اتمی  ربط نوا ا. کره  ماتی بهانا ای ب د تیا از 
کانان آد دع ای آمریکا با چهن پهش بر د. امیر ز 
هم جنا اصلی با چهن اسا   اقواما  ایین د ره 
ترام  از جملا اعمان تعرفا گمرکی بر کیاالهیای 
چهنی کا با ییک کشیمیکیش میهیاد ایین د  کشی ر 
تبویل  وو تنها گی  یا ای از ایین دعی ا را نشیاد 
مهوهو. بردد نا گانهای جینیگیی بیا خیا ر د ر   
مان رهای نظامی با استراتها   ...و بحث تایی اد   
استقالن   عو  استقالن آد   تاکهو چهن بر آمادگیی 
در دفا   نظامی از تمامها ار یی خی دو گی  یا 
ای از این دع ا را نشاد مهوهو. تذا ایراد اتیمیی   
یا دستهابی آد با سالح های کشتار جمعی )رتی بیا 

 فر  صحا آد( تنها یک بهانا بهش نهسا. 

مسییتییقییل از پیی چییی ادعییای تییرامیی و قییرار اسییا 
ع ا  ایین کشیمیکیش را میرد  در خیا رمیهیانیا 

 میلیتاریزم آمریکا ...
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اجتماعیو از یک جنبش بزرا    سیهیع بیرابیری 
آلبانا اجتماعی اسا کیا بیا  سیعیا جیامیعیا در 
محافل کم نهستیو در جمعها    بکا های فیعیاتیهین 
کارگریو در مهیاد زد   جی اد عیواتیتیخی اه ایین 
آبقا در جریاد اسا. متحو کرددو این صیفو بیا 
هم  صل  ود این صف در دن مبارزه ای  اقیعیی 
  با عن اد نماینوگاد صات  آبیقیا کیارگیرو بیرای 
ایجاد سوی محکم در میقیابیل بی رژ ازی اییراد   
ههئا راکما آدو  ظهاا ای اسا کا ریز  میا در 
مقابیل خی د قیرار داده اسیا. بیو د میتیحیو  یود 
کم نهستها در رز  کم نیهیسیتیی خی دو میبیارزا  
رادییکیان   جسیی رانیا آیبییقیا کیارگیرو میعیلیمییادو 
دانشج یاد   زناد   میرداد آزادییخی اه قیادر بیا 

 درهم  کستن قور  راکما نخ اهو ب د. 

کم نهستها با عینی اد سیازمیانیوهینیوگیاد میبیارزا  
م ج دو با عن اد ت الی اتحاد کیارگیراد   میرد  
محر  و بایو با این  ظهاا تیارییخیی خی د در ایین 
د ره خطهر ایاای نقش کننو. ارتمان رملا نیظیامیی 
با ایراد  عهف اساو اما با رملا نظامی   بیو د 
آدو پهشر ی جنبش عواتتخ اهانا آبیقیا کیارگیر   
سو بستن در مقابیل تیعیر  جیمیهی ری اسیالمییو 
دفا  از مونهاو کاهش تیلیایا  میرد    کیمیک بیا 
اتحاد   همهاری در مهاد آنهاو در گر  نقشی اسیا 
کا کم نهستها بیا عینی اد ییک نیهیر ی  سیهیع از 
کارخانیا   میراکیز کیاری تیا میحیال    میراکیز 

 تحصهلی  ...و ایاا مهکننو.

 

 ٥١۱٢ا ن ژ ان 

جامعا ای س سهاتهستی مبارزه مهکنهم. سیرنیگی نیی 
جمه ری اسالمی با افق   سهاسا   رهبری آبقا 

 کارگر ا تهن قوما در این راه اسا. 

جییمییهیی ری اسییالمییی تییالش کییرده اسییاو فشییار 
تحریمهای اقتصادی را بر د ش آیبیقیا کیارگیر   
مرد  میحیر   سیر یکین کینیو. تیالش کیرده اسیا 
فضای جامعا را نظامی   امنهتی کنو   دستگیهیری 
  ارعییا  را افییزایییش دهییو. رییمییال  اییین د ره 
نهر های امنهتیی بیا کیارگیراد   دسیتیگیهیری هیر 
کارگر معتر ییو تیعیر  بیا فضیای جیامیعیا   
تالش برای اییجیاد میحیو دییا بیهیشیتیر بیر زنیادو 
دستگهری فعاتهن سیهیاسییو دانشیجی یییو میعیلیمیادو 
زناد   تهویو میخیاتیایهین سیهیاسییو اعیمیان قی انیهین 
ز رگ یاناو همگی بیا هیوف عیقیب رانیود فضیای 
اعترا ی در مهاد آبقا کارگر   مرد  آزادییخی اه 
  تغههر ت ازد ق ا با ناع خ د بیا اتیکیا بیا فضیای 
جنگی اسا. مقابلا با اقواما  راکمهنو تالش برای 
متحو کردد کارگیراد در میحیل کیار   از کیانیان 
تشکال  خ د   با اتکا با مجامع عم می کیارگیرو 
ر ن مطاتبا  خ دو برای تامهین زنیوگیی انسیانییو 
بییرای افییزایییش دسییتییمییزد   مییقییابییلییا بییا اخییرا    
بهکارسازیو برای تامهن بهما بهکاری   علها فیقیر 
  گرانیو علها امنهتی کردد محل کار   مورسیا   

 دانشگاه  ..و از ناد  ب  اجبتر اسا. 

امر ز جامعا ایراد با فقر   میحیرمیهیا دسیا بیا 
گریباد اسا   اتحاد میرد  میحیر   بیرای تیامیهین 
امکانا  زیستیو درمانیو بهوا تی   رفاهیو علها 
گرانی   فقرو علیهیا امینیهیتیی کیردد میحیل کیار   
زنوگی مرد و    برای مقابلا با تعیر  بیا سیطی  
معهشا خ دو در هما محال     هرها  .. با هیر 
 ه ه   ا کاتی کا میمیکین اسیاو   از جیمیلیا از 
کانان   راهای مرد  در محال    محل کارو نهاز 
جییوی امییر ز   ابییزارجییوی بییرای دفییا  از یییک 
زنوگی قابل تحمل اسا. راکمهن نماینوگیاد  اقیعیی 
جنبشیهیای اعیتیرا یی از کیارگیری تیا اعیتیرا  
معلمادو دانشج یادو زنادو فعاتیهین میحیهیط زیسیا 
 ... را هوف قرار داده انو. آنها را تهویو و دستگهیر 
  زنوانی مهکننوو علها  اد پر نوه سازی مهکینینیو. 
اخرا  از کار   گر  گرفتن ناد  ب خان اده هیای 
آنییهییاو ابییزار خییامیی ش کییردد   مییقییابییلییا بییا اییین 
اعترا ا  اسا. دفا  از نماینوگاد  اقیعیی آیبیقیا 
کارگرو از کسانهکیا در صیف میقیو  ایین میبیارزه 
قرار گرفتا   م رد  رشهانا ترین تعر  ها قرار 
گرفتا انو و تنها نگذا تن آنها در زنواد   خیانی اده 
های آنها در فقر   بی امکاناتیو با عنی اد اسیرای 
ما در زنوانهای راکمهن یک رکن جوی هر مبارزه 

 ای بایو با و.

مقابلا با تارقا های قی میی   میذهیبییو میقیابیلیا بیا 
ا ییاعییا انیی ا  سییمیی   نییاسییهیی نییاتییهییسییتیییو دفییا  از 
همسرن  تی آبقا کارگر   ه یا مشتر  انسانی 
هما مرد  ایرادو افشا   منیز ی کیردد جیرییانیا  
ق می   مذهبی در هما جیا   بیاز کیردد ذهین   
گیی ش   چشییم کییارگییراد   مییرد  آزادیییخیی اه بییا 
مخاآرا  این سم  و یک رکن جوی تامهین اتیحیاد 
کییارگییری   اتییحییاد   هییمییبییسییتییگییی کییل جیینییبییش 

 آزادیخ اهی در جامعا اسا. 

مقابلا با   افشیای هیمیا نیهیر هیاییی کیا بیا بیهیانیا 
و عیمیال از افسیار  مبیارزه بیا جیمیهی ری اسیالمییا
گسهختکی   مهلهتاریز  آمریکاو از فضای جنگی   
تحریمهای اقتصادی دفا  مهکننوو از  ظایف جیوی 

 ما   هر کم نهستی در این د ره اسا.

بی تردیو این د ره  ظایف سنیگیهینیی را بیر د ش 
کم نهستها قرار مهوهو. امیا ایین رسیاتیا میاو ایین 
رساتا کم نهستهای آبقا کارگیر در هیمیا جیهیاد 
اسا. این د رانی اسا کیا مسیتیقیل از سیخیتیی   
مشیییقیییا  آدو صیییف بییینیییوی هیییای سیییهیییاسییییو 
پ الریزاسه د نهر های سهاسیو فاصلیا   تیایا   
عمهق موافعهن راستهن   در غهن آبقیا کیارگیر   
مرد  آزادیخ اهو در زمخا تیریین سیطی  خی د را 
نشاد مهوهو. بایو د ستاد  اقعی   د یمینیاد آیبیقیا 
کارگر   جنبش عواتتخ اهانا این آبقا را در ایین 
د ره زیر ذره بهن گذا ا   چشم   گ ش همیا را 

 با دیود این رقایق باز کرد.

رلقا اصلی در پهشبرد این  ظایفو در سیو کیردد 
تعر  جمه ری اسالمی با جامعا با بهانا تحریم 
  فضای جنگیو با مهواد آمود کیمی نیهیسیتیهیای بیا 
عن اد پهشقرا الد   رهبراد   نماینوگاد راسیتیهین 
آییبییقییا کییارگییر   مییرد  آزادیییخیی اه اسییا. رییز  
رکمتهسا با عن اد بخش متحز  این جنبیشو در 
این مهواد تالش مهکنو. اما رز  رکمتهسیا نی   
تییهییز یییک قییلییا بییزرا از یییک رییز  بییزرا   

مهکننو. با این اعتبار صی ر  مسیئیلیا ای کیا در 
جل  خ د قرار داده انوو از اساس همانی اسیا کیا 

   "بی بی سی"پنتاگ د   رسانا های راسا ماننو 
سی اد اد   ... مهنوسی   بهیاد میهیکینینیو. تی قیع "

سهاستی اص تی از چنهن نهر هایی کا ه یا خی د 
را صرف  ویا با جمه ری اسالمیو  ویا بیا 
اسالمها آد    الیا فقها   سرنگ نی آد بیا هیر 
قهمتیو رتی با قهما ناب دی جامعاو تعریف کیرده 
انوو ت هم اس.  نهر هایی کا با نا  چ    کیارگیر 
دنها   مافها را از  دری ا مخاتاا بیا  تیی فیقیهیا   
اسالمها راکمهن نگاه مهکننو   اینکا در امیتیواد   
در فردای این اتایاقیا و چیا بیالی بیر سیر آیبیقیا 
کارگر   مرد  می آیوو  برایشاد محلی از اعیرا  
نوارد. ت قع سهاستی کم نهستی از نیهیر هیاییی کیا 
عمال در کنار را ها ای تریین   غیهیر اجیتیمیاعیی 

 ترین نهر ها قرار مهگهرنو ت قع زیادی اسا.  

 چه باید کرد

هم نانکا ا اره کردیم ایراد بهیانیا اسیا. اهیواف 
امریکا   افقی کا در مقابل خ د داردو میعیضیالتیی 
کا مهخ اهو از کانان تخاصم با ایراد   مهلهتارییزه 
کردد منطقا پیهیش بیبیردو ییک جینیا اقیتیصیادی 
بزرا با رقهباد خ د   بعال ه ج ا  با معضال  
داخیلییی در آمیریییکییا اسیا.  ییرآ هیر میی  ییع   
سهاسا اص تی مقیابیلیا بیا ایین قیلیوری در سیطی  
جهانی   تالش برای با مهواد آ ردد آبقا کارگیر 
  مرد   رافتمنو در غیر    آمیرییکیا عیلیهیا ایین 
افسارگسهختگی   ز رگ ییو   در مقیابیل تیحیرییم 

 اقتصادی   فضای جنگی اسا. 

متاساانا در ران را ر با هزار   یک دتهل   از 
جملا عو  رض ر یک جنبش ق ی کیمی نیهیسیتیی   
کارگری   هم نهن مهنوسی افکار عم می تی سیط 
رسانا های بزرا جیهیاد بیا عینی اد خیومیتیگیذار 
سهاستهای راسا   جنا آیلیبیانیا آمیرییکیا  ... و  
 یاهییو تیحییرکییی جیوی   هییمیا جییانیبییا عییلیهییا اییین 
مهلهتاریسم عریاد از آرف آبقا کارگر جهانیی   
مرد  آزادیخ اه جهادو نهستهم. با این  صف تیالش 
برای سو کردد   مقابلا با ز رگ یی د تا ترام  
  مهلهتاریز  ا و ا تهن ت قع از هر نهر ی مسیئی ن 

   متمونی اسا.

اگر ترام    همراهاد ا  در پینیتیاگی د   هیهیئیا 
راکما آمریکاو اتکایشاد با زرادخیانیا نیظیامیی   
د ن مرتجع متحو آنها   فضیای راسیا ریاکیم بیر 
د تتهای   رسانا های امپریاتهیسیتیی اسیاو آیبیقیا 
کارگر   میرد  آزادییخی اه در اییراد   مینیطیقیاو 
اتکایشاد با آبقا کارگر در خ د آمریکیا   غیر  
  مرد  متمود   آزادیخ اه جهاد اسا. ایین نیهیر  
اگر تکاد بخ رد مهت انو افسار گسهختگی راکیمیهین 

 بر آمریکا را تگا  بزنو. 

تا جااهکا با آبقا کارگر   مرد  آزادیخ اه ایرادو 
برمهگرددو سهاسا د تا ترام  بهشترین تیطیمیا  
را بییا جیینییبییش عییواتییتییخیی اهییانییا آییبییقییا کییارگییر   
مییحییر مییهیین ایییراد در جییوان خیی د بییا جییمییهیی ری 
اسالمی  ارد کرده اسا.  کی نهسا کا د ره ای 
سخا   پر مشیقیا را بیا میا تیحیمیهیل کیرده انیو. 
آمریکا بیا ایین تیهیوییوهیا   تیحیرییمیهیا عیال ه بیر 
گرسنگی دادد با مرد  میحیر   در اییرادو دسیا 
جیمیهی ری اسیالمیی را بیرای تیعیر  بیا سیطیی  
مییعییهییشییا آییبییقییا کییارگییرو بییا فضییای اعییتییرا  
آزادیخ اهانا در جامعا   با جنبش عواتتیخی اهیانیا 
مرد  ایراد برای سرنگ نی جمهی ری اسیالمیی   
برای تامهن آزادی   رفاه   جامعا ای امن را بیاز 

 گذا تا انو. 

ما در جامعا ایراد در ریان جینیا بیا جیمیهی ری 
اسالمی هستهم. ماو آبقا کارگر   مرد  آزادیخی اه 
در ایرادو در یک جوان جوی   هما جیانیبیا بیرای 
بهب د زنوگیو آزادی های سهاسی   در ییک کیال  
برای سرنگ نی انقالبی جمه ری اسالمی هسیتیهیم. 
فضای جنگی   تحرییمیهیای آمیرییکیا   قیلیوری   
مهلهتاریزه کردد منطقا   تیهیوییو   ارعیا  آنیهیاو 
 رایط میبیارزه میا عیلیهیا آیبیقیا سیرمیاییا دار   
جمه ری اسالمی با عن اد نماینوه آنهیا را بشیو  
سخا   په هوه کرده اسیا. تیذا میقیابیلیا بیا تیالش 
جمه ری اسالمی برای س استااده از ایین فضیا   
برای تحمهل استهصان   ناامهوی   فقر   اسیتیبیواد 
با آبقا کارگر   مرد  محر   جامیعیاو   سینیگیر 
بنوی در مقابل آد از  ظیاییف خیطیهیر ایین د ره 

 اسا.

مییا کییمیی نییهییسییتییهییاو آییبییقییا کییارگییر ایییراد   مییرد  
عواتتخ اهو خ اهاد سرنگ نی جمه ری اسالمی   
تامهن جامعا مرفا   آزاد   امن هستیهیم. میا بیرای 

یا خطر چنهن جنگیو پهش رفتا بیا یو. عیال ه بیر 
آد مستقل از تبلهغا  جنگی جمهی ری اسیالمیی   
الف   گیزاف زنیی هیای سیراد سیپیاه   ارتیشو 
جمه ری اسالمی قور  مقابلا نظامی   جنیا بیا 
قورتمنو ترین ارتش جهاد را نوارد. تیذا بیحیث بیر 
سر جنا کالسهک مهاد د  کش ر نیهیسیا. بیلیکیا 
بحث از رملا نظامی یا ز رگ یی   گردنا گیهیری 
آمریکا اسا. علهیرغیم ایین  اقیعیهیا اپی زیسیهی د 

جنا   "جمه ری اسالمی عمال   رسما با آرح 
و خیی د "دعیی ای آمییریییکییا   جییمییهیی ری اسییالمییی

ص ر  مسئلا را از ترام    پنیاتیگی د پیذییرفیتیا 
اسا. ناس این رقهقا عمال بازی در مهوانی اسیا 
کا د تا آمریکا   رسانا های آنها مهنوسی کیرده 

 انو. 

در مهاد این نهر ها بخشی از بیانیوهیای قی میی   
مذهبی   جریانا  ناسه ناتیهیسیتییو آرز ی ریمیلیا 
آمریکا با اییراد را دارنیو. ایین صیف هیمیراه بیا 
آهای از اپ زیسه د راسا کا د ر ر یا پیهیلی ی 
جمع  وه انوو همگی آیرفیوار تیحیرییم اقیتیصیادی 
ایراننو. رتیی جیرییانیاتیی کیا جسیار  نیوارنیو بیا 
ر  نی آرفواری از تحرییم را بیا زبیاد آ رنیوو 
مهگ ینو تحریم بو اسا اما گناه جمه ری اسیالمیی 
اسا   عمال آ  پاکیی بیر سیهیاسیا  یو انسیانیی 
د تا آمریکا مهریزنو. این جریانا  از میجیاهیو   
فرقا های ق می   میذهیبیی بیی ریشیا تیا اریزا  
ناسه ناتهسا کرد را  امل مهش نو. آنیهیا غیهیر از 
مجاهوو عم ما ر ن فوراتیهیسیم قی میی بیا عینی اد 
آتترناته  رک متی برای فردای ایراد د ر هم جمع 
 وه انیو. در دنیهیای بیی افیق   اسیتیهیصیان   در 
مانوگی کا با آد دچار  وه انوو تص ر مهکینینیو بیا 
رملا با اییراد فیرجیا ای بیرای بیزرا  یود   
امکانی برای گرفتن گ  ا تحافی از قیور و آنیهیم 
در دن جامعا ای  یراد  وهو را خ اهنو یافا. کل 
این صف آماده انو در ازای گرفتن پ ن   امکانا  
از آمریکاو عربسیتیادو اسیراایهیل  ..و بیا عینی اد 
عنصر ناامن کردد محل کار   زنوگی مرد    بیا 
نا  مبارزه با جمه ری اسالمیو ظاهر   نو   بیا 
اعتباری نهر ی خ د را در خیومیا سیهیاسیا ایین 
د تتها با کار گهرنو. مجاهو کا پر نوه ر  نیی از 
ن کری   رلقا بگ  ی برای هر ارتجاعیی را در 
تییاریییخ خیی د داردو  ییایییو بییی آبییر تییرییین امییا نییا 

 مهمترین این نهر ها اسا.

جریانا  راسا پیر  غیر و آیرفیوار تیحیرییم   
فشار سهاسی با ایراد از جیانیب د تیا تیرامی    
هییمییزمییاد کییمییک بییا اپیی زیسییهیی د راسییا بییرای 
جایگزینی جمه ری اسالمی هستنو. هم نانکا کیا 
گاتم اینها آرفوار تحریم اقتصادی انوو اما رملا با 
ایراد افق آنها راو در تح یل گیرفیتین جیامیعیا ای 
دسا نخ ردهو در دسا بوسا  ود قیور  بیو د 
 ربا خ رد بنهادهای اقتیصیادی سیرمیاییا داریو 
ک ر مهکنو. آنها خ اهاد جنیا   ریمیلیا نیظیامیی 
نهستنوو مهخ اهنو با کمک د تیتیهیای غیربیی   بیا 
اتکا با امکانا  آنهاو جمه ری اسالمی سیرنیگی د 
  کل ما هن د تتی   ارتش   مراکز پیلیهیسیی  ... 
دسا نخ ردهو باقی بمانو   در خومیا آنیهیا قیرار 
بگهرد. در ص ر   ق   جنا   رملا بیا اییراد 
این نهر ها نا تنها بهش از پهش بی افیق بیلیکیا در 
مهاد خ د با ان ا   اخا ها تقیسیهیم   بیخیشیی در 

با دامن راکمها یا جینیاریی از  "مههن"رمایا از 
آد بازخ اهنو گشا. اینها ناسه ناتهستیهیای اییرانیی 
هستنو کا خ د را تاریخا متحیو غیر    در راس 
آد آمریکا دانستا   مهواننو. اما همزماد نمهخ اهنو 
 یهیرازه جیامیعیا بیا هیم بیرییز   زییرسیاخیتیهیای 
اقتصادی ناب د   د. مهخ اهنیو بیا عینی اد میتیحیو 
آمریکا   با کمک این کش ر   سیاییر کشی رهیای 
غربیو قور  از باال بوسا اینها بهایتیو. ریمیلیا بیا 

 ایراد کل این آرز ها را دفن خ اهو کرد.

بقها نهر های اپ زیسه د از جملا جریاناتی کا بیا 
نا  چ    کم نهسا فعاتها دارنوو مخاتیف جینیا 
  رملا با ایراننوو بخشا رتی مخاتف تیحیرییم انیو. 
اما هم نانکا گیایتیم هیمیا صی ر  مسیئیلیا را از 
ترام  خیرییوه انیو. میخیاتیایا آنیهیا بیا جیمیهی ری 
اسالمی ت جههی  وه کا کل رقهقا را الپی  یانیی 
کننو   خ د را با نویود   نشنهود بزننو. چ  ترین 
آنها زمانی کا از جنا صیحیبیا میهیکینینیو از د  
قطب ارتجاعی   جوان آنها مهگ ینو. گی ییی میهیاد 
د  د تا ارتجاعیو تخاصماتی می جی د اسیا کیا 
اداما آد امر ز تا سررو جنا   یا خیطیر جینیا 
پهشرفتا اسیا   آنیهیا را گیردد  یاد را بیلینیو 
مهکننو   د  قطب   د  آرف جنیا را میحیکی   

هرجا اتحاد کارگران و 
آگاهى آنها نسبت به 
اینکه اعضاء یک طبقه 
جهانى اند تقویت 
میشود، هرجا کمونیسم 
بعنوان دورنماى انقالب 
کارگرى در میان 
کارگران رسوخ میکند و 
با هر رفیق کارگرى که 
به کمونیسم و به محافل 
و سلول هاى کمونیستى 
کارگران نزدیک میشود، 
یک گام به انقالب 
کمونیستى نزدیک تر 
شده ایم. سلول ها و 

کمونیستى   محافل
کارگرى که امروز تشکیل 
میشوند، فردا کانون 
هاى رهبرى انقالب 
کارگرى و پایه هاى 
قدرت حکومت کارگران 

  .را تشکیل خواهند داد

 منصور حکمت

 میلیتاریزم آمریکا ...
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مقابل آد میقیا میا میهیکینیو تیردییوی نیهیسیا. امیا 
همانط ر کا گاتم اینها چ    راسا یک جنبش   
یک رز  هستینیو. صیرف چی  ییا راسیا بی دد 

 ...هریک هن ز چهز زیادی در م رد سهاسیا   
  آنها نمهگ یو.

جناح چ  در تما  این ساتها در میقیابیل تیمیا  ایین  
راسا ر ی ها سک   کرده   بخشی از آد بی ده 
اسا. در تما  این سیاتیهیا  کسیی از ایین چی  در 
م رد رابطا با اتحادیا مههنی   بارزانیی   د تیا 
اقلهمو در می رد سیکی   کی میلیا در قیبیان تیر ر 
کم نهستهاو در م رد تیحیرییف تیارییخ ریزبیی کیا 
ظاهرا این چ  در راس آد اسا   امیر ز بیرای 
مانود آد مهجنگنوو در م رد عض یا کی میلیا در 

 رتی یک سطر نقو نویوه اسا. ......کنگره ملی   

م تا جویوی کا ظاهیرا ایین هیمیزیسیتیی را بیرای 
جناح چ  سیخیا کیرده اسیا   یعیهیا اریزا  
کردی   بیی آبیر ییی آنیهیا اسیا.  امیر ز هیمیا 
ارزا    گر ههای هم جبها   همکار کی میا تیاو 
رسما در بل   بنوی های منطقا ای در کنار  یکی 
از د ن مرتجع منطقا قرار گرفتا انیو. هیمیکیاراد 
دیر ز ابراههم علهزاده در  جبهیا کیردسیتیانیی    
 مرکز همکاری ارزا  کردی  )د   اخا ریز  
دمکرا و د   اخا ک ما تا زرمتیکیشیاد   گیر ه 
مذهبی خبا ( همگی پر نوه هایی میمیلی  ازاعیال  
آمادگی در بارگاه ترام    اسرااهل   عربستاد تیا 
ترکها   بارزانی دارنو   ابایی از دفا  از تحرییمو 
رملا نظامی   رژیم چهنج   مهره جینیا نیهیابیتیی 
عربستاد  ود نوارد. بل   پ     نهز علهیرغیم 
پر نوه  ساهو  ک بانی امر ز عیمیال   رسیمیا در 
جبها ایراد قیرار گیرفیتیا   میخیاتیف سیرنیگی نیی 
جمه ری اسالمیی هسیتینیو. ایین   یعیهیاو ادامیا 
همزیستی با علهزاده بیرای جینیاح چی  را سیخیا 

 کرده اسا.

با ت جا با تاریخ ا همزیستی این د  جناحو قیبی ن 
اینکا م   عا  م رد مینیاقشیا ظیاهیرا رضی ر 
ک ملا در کمهتا دیپلماسی   کنگره ملی پ     
  یا اختالف بر سر تیحیقیق سی سیهیاتیهیسیم در ییک 
کش رو اختالف مهاد س سهاتهسیم ییا رفیرمیهیسیم   
رتی مانود یا نمانود رز  کیمی نیهیسیا اسیاو را 
سخا مهکنو. بخص ص کا بیحیییهیاییی کیا امیر ز 
آرح مهش د مرب آ با چنو سان پیهیش اسیا.  بیا 
اعتقاد من این ها سنگرهایی اسا کیا جینیاح چی  
برای فرار از رفتن در مهواد  اقعی جوانو در آد 
خزیوه اسا.  این بحث ها برای فرار  از میقیابیلیا 
قاآعو ر  ن   محکم در مقابیل دگیردیسیی کیامیل 
ک ملا با ییک سیازمیاد نیاسیهی نیاتیهیسیتیی چی  در 
کردستاد ایرادو اسا. برای مقابلا با راسا ر ی 
افراآیو نمی ت اد در این سنگیر هیای کینیاری   
را ها ای چهزی فت  کرد! بنظر مهیاییو کیا عیلینیی 
 ود اختالفا    این جوان با جنیاح چی  تیحیمیهیل 

   وه اسا.

ظاهرا مسئلا ای کا باعث علنی  یود اخیتیالفیا و 
کا اتزاما با معنی آرح اختالفا   اقیعیی در ایین 
رز  نهساو  وه اساو تالش جناح علهزاده برای 
کسب هیمیا کیرسیی هیای تشیکیهیالتیی   خیلیع ییو 
تشکهالتی از جناح مخاتف  در ریز  کیمی نیهیسیا 

  ایراد اسا.

جناح چ  موتها ب د با رز  کم نیهیسیا اییراد   
ک ملا بعنی اد ییک سیازمیاد اایتیالفیی از چی    
راسیا ر یاییا داده بی د. ایین جیینیاح هی می نییی 
ناسه ناتهسم کیرد بیر ریز  کیمی نیهیسیا اییراد   
ک ملا را پذیرفتا ب د   با آد مشکلی نیوا یا. ایین 
ااتالف با کسب کرسی های قیور  در تشیکیهیال  
خار  رز  کم نهسا تی سیط گیراییش عیلیهیزادهو 
یعنی گرایش راسا   ناسه ناتهستیو عیمیال می رد 
تعر  قرار گرفتا   گرایش چ  بهشتر   بهیشیتیر 

 با انز ا کشهوه  وه اسا.  

در کنگره هاوهم ک ملیا میا  یاهیو ییکیوسیا  یود 
کمهتا مرکزی ک ملاو با ناع گرایش ناسه ناتیهیسیا 
کردو ب دییم. جینیاح چی و پیس از تصی ییب سینیو 

  دسا باال پهوا    "خط آ عموه سهاسا ک ملا..."
کردد گرایش ناسه ناتهستی در این کنگرهو بیا ایین 
امهو کا ریز  کیمی نیهیسیا اییراد سینیگیر دفیاعیی 
مناسبی در مقابل گیراییش نیاسیهی نیاتیهیسیم کیرد بیا 
رهبری علهزاده اساو ک ملا را با علهزاده  اگذار 
کرد   امهو ار ب د علهزاده متقابال رز  کم نهسا 

  را با آنها  اگذار کنو.

از نظر این جینیاح ظیاهیرا قیرار بی د کی میلیا در 
اختهار ناسه ناتهسم کرد با و   ریز  کیمی نیهیسیا 

گینیاه   "ایراد در اختهار جناح چ  تا بت انو از زیر

اداما آدو آخرین نم نیا اسیا کیا کیمیاکیاد ادامیا 
 دارد.

ما در دن این نقو ها عال ه بر آگاهگری با درجیا 
زیییادی تیی انسییتییهییم تییاریییخو  سیینییا    گییرایییش 
کم نهستی در کردستاد را از زییر دسیا   بیان 
ناسه ناتهسم در ک ملا و کا همهشا از اعیتیبیار آد  
 تغذیا  کرده اساو بهیر د بیکیشیهیم. نشیاد دادد 
تح ال  در نی ک ملاو در تما  تحظا  دگردیسی 
این سازمادو بررسی ریشا های آد   ... برای ما 
نا یک تالش اکادمهک یا تبلهغی یا تههیهیجییو  نیا 
جواتی  در د خان ادگی  کا عرصا ای از جوان 

مبارزاتی برای بهر د کشهود آد تیارییخ  - فکری
  سنا   گرایش از زیر آ ار  ربیاتیی بی د کیا 

 ناسه ناتهسم ک ملا بر سرش خرا  کرده ب د.

با یمن همهن نقوهیا   تیالش داایمیی جینیبیش میاو 
امر ز برخالف ادعای رهیبیری کی میلیاو از دییو 
کارگر کم نهسا   آگیاه در کیردسیتیادو کی میلیا 
امر ز ربطی با ک میلیا کیمی نیهیسیتیی کیا میبیشیر 
س سهاتهسمو تقابل با ب رژ ازی کیردو میقیابیلیا بیا 
ناسه ناتهسمو مبشر بیرابیری   رهیاییی زد بی دو 

 نوارد.

امییر ز از میینییظییر هییر کییمیی نییهییسییا   کییارگییر 
پهشر ییو از منظر هر زد   میرد آزادییخی اهیی 
جریاد   رز  ما اسا کا صیاریب ایین تیارییخو 
موافع تحظا با تحظا آد   اداما تالش کم نهستیی 
برای پهشبرد مبارزه آبقاتی در کردستادو سمیبیل 
هماد  اافهاو تهزبهنیو رادیکاتهسم   امتهازنیوادد 
با ب رژ ازی کرد   ارزا  کردیو سمبل مقابلیا 

 همزماد با راکمها   ب رژ ازی کردو اسا.

ما برخالف سازمانهای میوعیی چی  کیا ظیاهیرا 
منتقو ک ملا انو   گاها نقوهیاییی از ایین سیازمیاد 
مهکننوو اما در عیمیل داایمیا بیا دنیبیان اایتیالف   
همکاری بر پایا امتهیاز دادد بیا هیمیهین گیراییش 
ناسه ناتهستی در ک ملا ب ده   هستنوو نقیومیاد را 
مبنای رابطا خ دماد   آبقا کارگر   کم نهستها 
با ک ملا قرار دادیم. نقوماد را مبنای  یکیل دادد 
با صای از کم نهستهایی کا با  ر ر  تقابل با 
ناسه ناتهسم کرد در هر بستا بنوی برای پیهیشیبیرد 
جنبش کیمی نیهیسیتیی   کیارگیری را در  کیرده 
ب دنوو قرار دادیم. ما برخالف این سازمیانیهیا کیا 
تالش کرده   مهکننیو کی میلیا نیاسیهی نیاتیهیسیا را 
بعن اد نهر ی اصیلیی   تیعیهیهین کینینیوه چی  در 
کردستادو با آبقا کارگر رقنیا کینینیوو ر  ین   
صری  اعیال  کیردییم کیا  یکیل دادد بیا صیف 
مستقل کارگری   کیمی نیهیسیتیی بیو د میقیابیلیا بیا 
ناسه ناتهسم کرد   ب ی ه جناح چ  آد کا بیا نیا  
کارگر   چ    کمی نیهیسیم آیبیقیا کیارگیر را بیا 
  سالو خانا ناسه ناتهسم کرد مهبردو  ممکن نهسا.

این چ و کا داام مشغ ن  دیپلماسیی  بیا کی میلیا 
اسا   عمال در مقابل نقو ر  ن    ایافیی قیرار 
مهگهرد کا در مبارث ما جاری اساو  در اعتبیار 
  ات ریتا بخشهود با ک ملیا عیلیهیزاده   گیراییش 
ناسه ناتهستی آدو در رق با جانبی ایین سیازمیادو 
در مشر عها دادد با آد بعن اد  ک ملا چی    

 س سهاتهسا  سههم اسا.  

 

بهرر  امر ز کا از نظر  میا دامینیا  کمونیست:
ک ملا بیا کیجیا   اختالفا   اافها پهوا کرده اساو

مهوانهم کا مساالیی کیا تیا بیحیان بیعینی اد   مهر د؟
اختالف آرح  وه اسا عبار  اسیا از مسیئیلیا 
سرن  یاو  یر ر  ییا عیو   یر ر   جی د 
رز  کمی نیهیسیا اییرادو سی سیهیاتیهیسیم در ییک 
کش رو مسئلا رض ر ک ملا در کمهتا دیپیلیمیاسیی 

ابراههم علهیزاده از     کنگره ملی پ     اسا.
نب د جنیاح بینیوی در ایین ریز  ریرف میهیزنیو. 
آرف مقابل خ د را چ  مهناموو تیبیهیهین  یمیا از 
اختالفیا  در ایین ریز    جینیاح بینیوییهیای آد 
چهسا؟ گرایشا  در د رز  کم نهسا ایراد   

  زد هریک از آنها را چگ نا مهبهنهو؟

امر ز ایینیکیا د  جینیاح در ریز   آذر مدرسی:
کم نهسا ایراد  ج د دارد علهرغم انکار مسئیلیا 

  از آرف جناح علهزادهو علنی  وه اسا.

بایو ت جا دا ا کا جنیاح بینیوی در ایین ریز و 
جناح بنوی در یک جنبش با همیا ا یتیراکیاتشیادو 

.آد اسیا. در ....محو دیتهای تیارییخیی  یاد   
اییینییکییا جیینییاح عییلییهییزاده گییرایییش راسییا   
ناسه ناتهستی در د ک ملا اسا   جناح دییگیر بیا 
این درجا از گردش با راسا مخاتف اسا   در 

جریاد کردسیتیانیی  ٦نم نا دیگرهمکاری مشتر  
)د  رز  دمکرا و سا  اخا ک ما تا   خبا (   
تشکهل عملی یک جیبیهیا   سیر انیجیا  اآیالعیهیا 
مشتر    همکاری ایین جیرییانیا  در رابیطیا بیا 
انتخابا  در ایراد ب د. سهاستیی کیا رهیبیری ایین 
سازماد   در راس آد ابیراهیهیم عیلیهیزاده از آد 
بعن اد سهاسا  فعان     مسئ النا  یک جیرییاد 

و  یر ر  دفیا  از "جنبیش کیردسیتیاد"سههم در
نهیازهیای مشیتیر  "   "جنبش" منافع مشتر  این

دفا  کردنو. هماد د ره ما این سهاسا  "این جنبش
راسا   ناسه ناتهستی ک ملا را نقو کردیم   گاتیهیم 
کا این همکاری بخشی از سهاسا قویمی تر ک ملا 

در  "جنبش میلیی"  ابراههم علهزاده در په ستن با 
کردستاد   تالش ا   برای زدد مهر خ د بیا ایین 

 جنبش اسا. 

تحریف تاریخ رز  کم نهسا ایراد یکیی دییگیر  
از تحظا  تعههن کننوه در ایین تیغیهیهیر  یهیایا در 
ک ملا علهیزاده بی د. ریذف تیالی یهیای تیئی رییکو 
سهاسی   سبک کاری   جواتهای مارکسهیسیتیی آد 
د ره کا سرانجا  راه تشیکیهیل ریز  کیمی نیهیسیا 
ایراد را هم ار   بیا تشیکیهیل ریز  کیمی نیهیسیا 
ایراد انجامهوو رذف گرایش کم نهستی   برناما   
 خصهتها   سازماد آد   تیبیوییل تشیکیهیل ریز  
کیییمییی نیییهیییسیییا اییییراد بیییا   یییعیییبیییوه بیییازی  

مبیارزیین "عوه ای فارس  علها " "کالهبرداری" 
و ت ث کردد تالش کم نیهیسیتیی بیرای "صادق کرد

تشکهل رز  کم نیهیسیا اییرادو میلیی کیردد ایین 
رز     صل کردد آد با چ  پ پ تهسا   میلیی 

هما   هما تالش علهزاده برای اعال  برااا  ....  
ک ملا از تاریخ کمی نیهیسیتییو از جیواتیهیای ریز  
کم نهسا ایراد   ک ملیا بیا بی رژ ازی کیرد در 

 ... ابعاد سهاسیو اجتماعیو فرهنیگییو نیظیامیی  
 ب د. 

تال ی کا اتااقا این  اقعها کا ک ملا امر ز مطلقا 
نیواردو ایین  ٥١تیا  ۰١ربطی با ک ملا سیاتیهیای 

 اقعها کا ک ملا علهزاده نا فقط اداما ایین تیارییخ 
پرافتخار   کم نهستی نهساو بلیکیا در میقیابیل آد 
ایستاده اسا را در برابر هر کم نهسیا   کیارگیر 
پهشر یی قرار داد. عیلیهیزاده   سیازمیانیش بیرای 
عض یا در  جنبش ناسه ناتهسم کردو بیعینی اد هیم 
ردیییف   هییم رده ارییزا  کییردی   نییا بییرادر 
ک چکتری کا فیرییب خی رده   د ره ای چی    
کم نهسا  وهو با این اعال  بیراایا نیهیاز دا یا. 
همانط ر کا عبوهللا مهتوی با آد نهاز دا ا. برای 
مهتوی   علهزاده رملا با تاریخ کم نهسیتیی ریز  
کم نهسا ایراد   سازماد کردستیاد آدو تیخیطیئیا 
اییین تییاریییخو رییمییلییا بییا کییمیی نییهییسییم اییین رییز    
 خصهتهای اصلی آد   تیبیوییل آنیهیا بیا عیوه ای 

بی یا  یهیری فیرصیا آیلیب    "ر  ناکر    "
ساختن دی ار نار  از آنهاو اعال  فاصلیا  یاد از 
ک ملا کیمی نیهیسیا   هیم جینیبیشیی  یود  یاد بیا 
نهر های ناسه ناتهسا کرد اسا. میوتیهیا اسیا در 
ک ملا آرفواری از منص ر رکما   میبیاریث ا  
جر  سهاسی اسا اما د ستیو هیمیکیاری   اتیحیاد 
عمل   ... رهبری ک ملا با سراد ارتجاعی تیریین 
   و کارگری    و کمی نیهیسیتیی تیریین اریزا  
کردی   رتی بانوهای بی ریشا قی میی   میذهیبیی 
افتخار سهاسی محس   مهش د. میوتیهیا اسیا آثیار 
منص ر رکما در ارد گاهیهیای کی میلیا   ریتیی 
 آر ه  این سازماد پاکسازی  وه   ممن عا اسا. 

 ایو مهمترین تحظا این چرخش کنگره هایوهیم    
مص با  خط آ عموه سهیاسیا کی میلیا در می رد 
همکاری   تنظهم مناسبا  با اریزا  سیهیاسیی در 
کردستاد  کا با بوسا گرفتن کامل رهبری ک ملیا 
بوسا جناح علهزاده   پالتار  پلن   کمهتا مرکیزی 
ک ملا برای تحیکیهیم می قیعیهیا خی د در رهیبیری 
جنبش رفع ستم ملی در کردستیاد اییراد  تیکیمیهیل 
 وو ب د. در این م رد هم ما مایصیل بیا تیاثیهیرا  
این سهاسا بر خ د کی میلیا   میخیاآیرا  آد در 
کردستاد   تق یا بهشتر ناسه ناتهسم کرد پرداختهم 

جییبییهییا "  تییالش کیی مییلییا بییرای  ییکییل دادد بییا 
 کردستانی  را هشوار دادیم.  

باالخره آخرین نم نا رضی ر کی میلیا در کینیگیره 
ملی کرد پ       کمهتیا دییپیلیمیاسیی آد اسیا. 
سهاستی کا راکی از تغههر جبها از قطب بارزانیی 
)مرکز همکاری ارزا  کردستاد( با قطب پ   
  )کنگره ملی   کمهتا دیپلماسی( اسا. نقو ما بیا 
همراهی ک ملا بیا آیهیایی از گیر هیهیای قی مییو 
ناسه ناتهستی   مذهبی در ترکهاو ایرادو عیراق   
س ریا کا در قطب بنوی های ناسه ناتهسم کیرد بیا 
پ     همراهنوو دفا  ر  ن ابراههم علهزاده   
آهای از همراهاد ا  از این سهاسیا   تیاکیهیو بیر 

اگییر اخییتییالف امییر ز در د اییین رییز  بییر سییر 
گردش با راسا   ه م نی ناسه ناتهیسیم کیرد در 
در د ک ملا   فیاصیلیا عیمیهیق ایین سیازمیاد از 
گیذ ییتییا کییمیی نییهیسییتییی آد   بییر سییر آییینییوه رییز  
کم نهسا ایراد اسیاو میا بیطی ر داایم در می رد 
تحر  گرایش ناسه ناتهستی در ک ملاو در می رد 
انشعاباتی کا در این سازماد پهش آمیوو در می رد 
سهاستهای راسیتیی کیا رهیبیری کی میلیا در پیهیش 
گرفاو در م رد تغههر ریل در ک ملا   نیزدییکیی 
سهاسی   استرات یکی آد با ارزا  ناسه نیاتیهیسیا 
کردو با تالش این گرایش در کم نهسیم زداییی در 

ررف زده ایمو نقو کیرده  .....تاریخ این سازماد   
ایمو درم رد ریشا این گردش با راسیا   دالییل 

  آد ن  تا ایم.

بخص ص بعو از کنگره هاوهم ایین سیازمیادو میا 
تنها رزبی ب دیم کا  ر د ک ملا با د ره جیوییوی 
از رها  سهاسی خ د را هشیوار دادییم. بیا دسیا 
باال پهوا کردد   ه م نی نیاسیهی نیاتیهیسیم کیرد در 
ک ملا پرداختهم   گاتیهیم کی میلیا عیلیهیزاده تیعیهیهین 
تیکییلییهییف کییرده   دییگییر سییرسی زنییی بییا گییذ ییتییا 
کم نهستی خ د بعن اد یک سازماد کم نهستی کیا 
در تقابلهای اجیتیمیاعیی   آیبیقیاتیی در کیردسیتیاد 
نماینوه چ و عواتتخ اهیو نماینوه آبقا کارگیر در 
مقابل ب رژ ازی کرد   ارزا  آد اسیاو ربیطیی 

  نوارد.

اگر با ادبها  بهسا   چنو سیان گیذ یتیا میا نیگیاه 
کنهو مت جا مهش یو کا ممیلی  از پیرداخیتین   نیقیو 
ر و گرایش ناسه ناتهستی در این سیازمیاد اسیا. 
نقو ناسه ناتهسم ک ملا بخیشیی از تیالش میا بیرای 
مقابلا با ق می کردد مبارزه مرد  در کردستیاد   
هم نهن  کل دادد با یک صف مستقل کارگیریو 
چیی    کییمیی نییهییسییتییی در مییقییابییل بیی رژ ازی در 
کردستاد اسا. نقوی کا دااما با رمالتی اخیالقییو 
غهرسهاسی از آرف ک ملا   رهبیری آد ر بیر  
 وه اسا. اینجا نمهش د با هما م ارد پرداخا اما 
ا اره با مهمترین تحظا  این گردش با راسیا   

  نقو ما مهت انو تص یر دقهقتری با خ اننوه بوهو.

نیزدییکیی   رابیطیا د سیتییانیا کی میلییا بیا ارییزا  
ب رژ ایی   ناسه ناتهسا کیرد ریاکیم در عیراقو 
 ایو ا تهن نشانا این گردش با راسا ک ملا بی د. 
ما هماد زماد سک   ک ملا در رابطا با جنیاییا  
  تعر  این اریزا  بیا آیبیقیا کیارگیر   میرد  
محر     در راس آد کم نهسیتیهیا در کیردسیتیادو 
سک   ک ملا در مقابل ق انهن ارتیجیاعیی    یو 
زد  ریعاو سک   در مقابل تر ر کم نهسیتیهیا   
فت ای قتل  اد ت سط ارتجا  اسالمیی   دهیهیا   
دهها م رد دیگرراو  کا ک ملا نا  آنرا دیپیلیمیاسیی 
مهگذا او نقو کردیم   گاتهم این نا دیپلیمیاسیی کیا 
یک انتخا  سهاسی ر  ن   آگاهانا اسا. گیایتیهیم 
کا این پر سا با سرانجا  رسانود انیتیخیا  میهیاد 
چ    کم نهسا مانود این سازماد   یا نیزدییکیی 
با جنبش ناسه ناتیهیسیا کیرد   ریل  یود در آد 

  اسا.

هماد زماد هشوار دادییم کیا راهیی کیا رهیبیری 
ک ملا در پهش گرفتا اسا با پهی سیتین کیامیل ایین 
سازماد با ناسه ناتهسیم کیرد مینیجیر خی اهیو  یو. 
گاتهم اداما   عها د فاکت    اداما ریهیا  میهیاد 
راسا   چ  در کردستاد برای کی میلیا عیلیهیزاده 
ممکن نهسا   ک ملا بایو انیتیخیا  سیهیاسیی کینیو. 
نزدیکی   سک   در میقیابیل بی رژ ازی کیرد   
ارزا  آد در کردستاد عراق اعال  ایین انیتیخیا  

  سهاسی از آرف رهبری ک ملا ب د.

پس از آد  اهو تیالش کی میلیا بیرای  یرکیا در 
مجامع ارزا  کردی   سهم خ اهی ایین سیازمیاد 
 از جنبش ناسه ناتهسم کیرد بی دییم. عضی ییا در

یکی از تحظا  تعههن کننوه در  "کنگره ملی کرد"
این پر سا ب د. در این م رد هم ما عال ه بر نیقیو 
عض یا ک ملا در این کینیگیرهو میخیاآیرا  ایین 
سهاسا   این تغههر  هیایا را در میبیارزه آیبیقیا 
کارگر در کردستادو در تق یا ناسه ناتهسیم کیردو 
در مشر عها دادد با ناسه ناتیهیسیم کیرد بیعینی اد 
بخشی از مبارزه برای آزادی   برابیری   رفیاهو 
را نشاد دادیم   ت انستهم در مهاد کارگراد آگیاه   
کم نهستها در کردستاد در مقابل این ناسه نیاتیهیسیم 
در ران ر و در ک ملا سوی ببنویم. فاصلا گرفتین 
آرف کارگراد پهشر    کم نهسا ها از کی میلیا 
در کردستاد نتهجا این گردش با راسا   نقوهیای 

 مارکسهستی جنبش ما ب د. 

 و ...حزب کمونیست ایران، کومله 
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صحنیا کیمی نیهیسیتیی قیطیعیا بیر ر ی قی ی  یود 
ناسه ناتهسم در ک ملا   دسا باال پیهیوا کیردد آدو 
در مقب تها د باره این جنبش بعن اد جینیبیشیی کیا 
مهت انو ک ملا را از بیی افیقیی   انیایعیان بیهیر د 
بها ردو م ثر ب ده اسا. اگر بیرای کی میلیا د ره 
ای په ستن با رز  کم نهیسیا اییراد راهیی بی د 
برای بهر د آمود از بحراد   بیی افیقییو امیر ز 
په ستن با ناسه نیاتیهیسیم کیرد ایین امیکیاد را بیاز 
مهکنو. بخیصی ص کیا در ایین میو  جینیبیش میاو 
کم نهسم کارگریو  یربیاتیی خی رد   فشیار بیر 

 ناسه ناتهسم کرد برای موتی کم  و.

مقابلا با این فشارعظهم ناسه ناتهسم کرد کا با ههچ 
عینی اد نیا ییی از می قیعییهیا اجیتیمییاعیی   قییور  
اجتماعی آد نیبی دو   بیرعیکیس کیامیال نیا یی از 
پر ژه ها   سناری های مخر  د ن غیربیی بی دو 
مقابلا با ناسه ناتهسم کردی کا در منطیقیا بیعینی اد 
اهر  فشار امریکا عمل میهیکیرد   سیهیم خی اهیی 
مهکردو نیهیازمینیو ییک جینیبیش جیوی اجیتیمیاعییو 
رادیکان   کم نهستی ب د. در نتهجا رتی اگیر میاو 
بعن اد کم نهسم کارگریو این  ربا  را نخ رده 
ب دیم عقب زدد ناسه ناتهسم کرد در قیامیا جیوییو 
آد نهازمنو کاری عظهم بی د. عیلیهیزاده   رهیبیری 
ک ملا ظرفها  سهاسی مقابلا با این م   عظیهیم   
رتی په ستن با صف کم نهستهایی کا با جنا آد 
رفتا ب دنوو را نوا تنو   مصلحا را در تسیلیهیم   

 په ستن با این جنبش دیونو.

دیماه   تح ال  پس از آد نهاز کی میلیا بیا ظیاهیر 
چ    دسا نکشهود کامل از این ظاهر   تابیلی ی 

را بهشتیر   بیهیشیتیر کیرد.   رز  کم نهسا ایراد
ااتالف   همکاری با نهر های چ  در کیردسیتیاد 

ریای  "بیاالنیس    ایین "تال ی برای اییجیاد ایین 
ظاهر  ب د. این اپ رت نهسم علهزادهو تنها بر میتین 
بی افقی سایر نهیر هیای چی  در کیردسیتیادو بیی 
تاثهر ب دد این چ  در کردستادو    نهاز مشتیر  
همگی آنها با این نزدیکی   ارساس قور  نیا یی 

 از آدو  ممکن ب د. 

بهر ران عر   ناسه ناتهسم کرد مسئلا ای محیو د 
با ایراد   تح ال  اجتماعی آد   تغههر صایبینیوی 
  باالنس مهاد نهر های سهاسی در ایراد نب د. کل 
منطقا را ق می کردنو   در این مهاد ناسه نیاتیهیسیم 
کرد یکی از بازیگراد جویو نیا اتیزامیا می فیق   

امیر ز عیلیهیزاده   پهر زو آد  یو. بیا هیمیهین دتیهیل
نهازی با  را  ظاهر  چ  هم نوارد   در جی ا  

انیتیخیا  کینیهیو و "ها    فشیار  هیا   "تهویو" با
م تلاهن چ  خ د در کردستاد با رارتیی   عیلینیا 
انتخا  خ دو در په ستن با جنیبیش نیاسیهی نیاتیهیسیم 

 کردو را اعال  مهکنو.

 

رهبری ک ما تیا تیارییخیا نیزدییکیی    کمونیست:
دفا  خ د از جنبش ناسه ناتهستی کرد   جرییانیا  
مختلف آد از راکماد بر اقلهم کردستاد تیا اریزا  
  جریانا  میخیتیلیف آنیرا تیحیا نیا  دییپیلیمیاسییو 
رض ر آنها در کردستاد عیراق   میحیو دییتیهیای 
آنهاو سمتگری ملی   نهاز آنهیا بیا رابیطیا بیا ایین 
جریانا    ..... ت جها کیرده اسیا. امیر ز دفیا  
رسمی از ناس این رابطا   نزدیکی   همکاری   
قرار گرفتن آد در این کم و چیا عی اقیبیی بیرای 
مبارزا  آزادیخ اهانا   برای کم نهستها   ریز  
رکمتهسا در اییراد   خصی صیا در کیردسیتیاد 

 دارد. 

ایی آذر مدرسی : با نظر من این اتااق تاثهرا  مینی
زیادی بر فضای سیهیاسیی در کیردسیتیاد   ریتیی 

  ایراد خ اهو دا ا.

مهمترین تاثیهیر میخیر  آد مشیر عیهیا دادد بیا 
ناسه ناتهسم کرد   ق مهگری با نیا  چی و بیا نیا  
کارگر از آرف سازمانی اسا کا از اعتبار ییک 
دهیا میبیارزه کیمی نیهیسیتییو کیا امیر ز عیلیهیا آد 

 ایستادهو ارتزاق مهکنو.  

ک ملا با سازمانی ماننو راه کارگر فرق دارد. راه 
کارگر   سایر ارزا  را ها ای بیا هیهیچ تیحیر  
اجتماعیو با ههچ تقابل سهاسیی اجیتیمیاعیی تیواعیی 
نمهش د. اگر بخ اههم مقایسا ای بکینیهیم کی میلیا بیا 
رز  ت ده قابل قهاس اسا   تاثهرا  پهی سیتین آد 
با ناسه ناتهسم کرد را بایو با تاثهیرا  سیهیاسیتیهیای 
راسا رز  ت ده بر جنبش کارگری مقایسا کیرد. 
مهم نهسا رز  ت ده از چا زمانی رسما با کمی  
ارتجا  په سا اما برای مو  زماد آی النیی ایین 
رز  با اعتصا  کیارگیراد نیایاو بیا تشیکیلیهیای 

تواعی مهشو. امر ز هم مهم نیهیسیا  ...کارگری   

هم با این سنا ا افا  وه اسا. با همهن دتهل بایو 
کمک کرد این جوان هرچا سهاسی ترو ر  ین تیر 
   ااف تر   هیرچیا میتیمیونیانیا تیر پیهیش بیر د. 
هرچنو عو  جسار و نات انی سهیاسیی راس جینیاح 
چ     ایو نقاآ ا ترا  باالی د  جینیاحو  جیای 
امهو اری کمی برای پهشبرد سهیاسیی   میتیمیونیانیا 
اختالفا    تیعیهیهین تیکیلیهیف نیهیاییی ایین اخیتیالف 

 مهگذارد.  

 

سیم کمونیست:   ما از ه م نی گرایش ناسه نیاتیهی
کرد در ک ملا ررف زدیو. زمهینیا ایین دسیا بیاال 

  پهوا کردد چهسا؟

ایتیم انیتیخیا   آذر مدرسی: همانط ر کا قبال هیم گی
سهاسی مهاد چ    ناسه ناتهسم کرد موتها پهش در 
ک ملا ص ر  گرفتا ب د. مهم نیهیسیا عیلیهیزاده   
رهبری ک ملا آنرا انیکیار میهیکیردنیو امیا رهیبیری 
ک ملا    خص علهزاده موتها اسا این انتخا  را 

 کرده انو. 

اما متحقق کردد آد   په ستن کامل ک ملا بیا ایین 
کم    اعال  رسمی آد   قطیعیی کیردد آد آسیاد 
نب د. راه رهبری ک ملا   علهزاده با م انع زییادی 
ر بر  ب ده   هستنو. منجملا اینکیا نیاسیهی نیاتیهیسیم 
کرد در چنهن م قعهتی نب دو بیخیشیا  یراییط بیرای 
قطع رابطا کامل با چ  آماده نب د. رهبری ک ملیا 
  علهزاده نمهت انستنو ماننو مهیتیوی ییک  یبیا بینیو 
ناف خ د را از گذ تا کم نهستی خی د   سیازمیاد 
آد قطع کننوو نمهت انستنو یک  بیا تیابیلی ی ریز  
کم نهسا ایراد را پااهن بکشنو. نیمیهیتی انسیتینیو هیم 
صیاریب تیمیا  افیتیخییارا  ایین ریز    سیازمییاد 
کردستاد آد با نو   هم ماننو مهتوی بر این تیارییخ 
تف کننو   خ د را از آد مبیرا کینینیو   بیا راسیا 
ترین بخش ناسه ناتهسم کرد بپیهی نیونیو. میهیمیتیر از 
هما هن ز این تغههر ریل برای خ د این رهبری   
 خص علهزاده آخرین امکاد بقا نبی د. سیرنی  یا 
امر ز علهزاده   گرایش اشو   چرخش با راسا 
با این درجاو امری اجتنا  ناپذیر نب د. مهت انسیا 

  قابل اجتنا  با و.

م تاا های متیعیودی در دسیا بیاال پیهیوا کیردد   
باالخره ه م نی امر ز ناسه ناتهسم کرد در ک ملا 

 نقش دا تا   دارنو.

یکی از تبعا  ا  ا  بحرانی منطقا   تیبیوییل آد 
با رها  خل آ  قورتهای بهن اتیمیلیی بیرای ریل   
فصل معضال  خ دو سربلنو کردد   ایجاد انی ا  
نهر های ق می   مذهبی   دامن زدد بیا   ریتیی 
ایجاد ه یتهای ق می   مذهبی ب د. ان ا  ق مها   
 اخا مذهبی را از د ره بربریا از گی ر بیهیر د 
کشهونو   مرد  را با یکی از آنها منتسب کیردنیو   

نماینوه  آنرا هم درسیا کیردنیو. تیا "نهر ی مسل  
قبل از این نا مرد  منطقا خ د را با این ه ییتیهیای 
کاذ  مهشناختنو   نا ان ا  نهر    بیانیو مسیلی  بیا 
نا  نماینوه  عبا هزار  از  اخا صو  فالد میذهیب 

 نماینوه  این مرد  کشتار   مذاکره مهکرد."بعن اد 

در دن این   عهاو مسئلا کردو بعینی اد ییکیی از 
مساال یا معیضیالتیی کیا تیارییخیا ریل نشیوه بی دو 
د باره سر باز کرد. سناریی ی بیا قیور  رسیهیود 
ارزا  ناسه ناتهسا کرد در عراقو زیر سیاییا بیا 
خا    خ د کشهود عراق   بیا کیمیک امیرییکیاو 
امهوی را در مهاد نیهیر هیای کیرد در هیر چیهیار 
کش ر ب ج د آ رد. این   عها برای ناسه ناتهسم 
کردو کا سنتا   تاریخا در  کاف میهیاد قیورتیهیای 
منطقا زنوگی   امر ز با فردا مهکنوو امیکیانیی را 
باز کرد. امکاد    انس استااده از این  کیافیهیا   
کشمکشها   گرفتن امتهاز! در ایراد ارزا  اصلی 
کرد با کشمکش امریکا با جمه ری اسالمیی امیهیو 
بستنو   آنرا تنها امکاد امتهاز گرفتن از جمیهی ری 

 اسالمی دیونو.

 جی د   تییوا   مسییئیلییا کییردو  بیعیینیی اد یییکییی از 
می فیق  بیا "معضال  رل نشوه در منطقاو تجربا 

کردها  در عراقو استااده امیرییکیا "قور  رسهود 
از نهر های کردو آنها را با متحوین آبهعی امریکا 
در منطقا تبویل کرد. ارزا  ناسه ناتهسا کرد چیا 
در ایراد چا در ترکهاو عیراق   سی رییا از ایین 
م قعها بهشترین استااده را کیردنیو. نیقیش اریزا  
کرد در مقا ما علها داعیش در سی رییا   پیوییوه 
ک بانی اعتبار از دسا رفتا ناسه ناتهیسیم کیرد در 
کردستاد عراق را با درجا زییادی جیبیراد کیرد. 

  کردها  د باره  در ب رس  رفتنو!

این   عها   غیهیا  ییک قیور  میطیرح   در 

پراتهکی تاریخی کا رز  کم نهسا ایراد در دن 
آد  ییکییل گییرفییاو دفییا  از هییمییا دسییتییا ردهییای 
ارز منو کم نهستی رز  کم نهسا ایراد تیا قیبیل 
از پهیشیر ی   تیعیر  نیاسیهی نیاتیهیسیم در آدو   
تعر  از این سنگر با راسا ر ی های تاریخیی 
رز  کم نهسا   ک ملا پس از خیر   مینیصی ر 
رکما اسا کا مهت اد در مقیابیل می   عیظیهیم   
سهل ناسه ناتهستی کا هما را در این رز  دارد بیا 
خ دش مهبردو سو بسا. تال ی کا امیر ز اسیاسیا 
فعاتهنی کیا بیا امیهیو میبیارزه ای کیمی نیهیسیتیی بیا 

  صا ف ک ملا په ستنوو آنرا نماینوگی مهکننو.

راس  این جینیاح چی  هینی ز جسیار  دفیا  از "
تییاریییخ رییز  کییمیی نییهییسییا ایییرادو از گییرایییش 
کم نهستی در آد   سهاستهیای کیمی نیهیسیتیی آد را 
نوارد   هن ز برای هر نقوی از جناح مقابل دهیهیا 
بییار مییرزبیینییوی خیی د بییا کییمیی نییهییسییم کییارگییری   
 خصها اصلی آدو منیصی ر ریکیمیاو را اعیال  
مهکنو. اما دفا  از گذ تا کم نهستی این سیازمیادو 
از گرایش کم نهستی در این رز و مقابلا با جیعیل 
  تحریف تارییخ ایین ریز  از آیرف عیلیهیزادهو 
 کستن دیی ار نیایر  از کیمی نیهیسیم کیارگیری   
منص ر رکماو در فعاتهن   کادرهای جی اد ایین 
سازماد براه افتاده اسا   اگر نقطا امیهیوی بیرای 
سو بستن علها ناسه ناتهسم کیرد در کی میلیا  جی د 
داردو  این آهف از کادرهای این سازماد اسا نیا 

  راس جناح چ  رز  کم نهسا ایراد.

امر ز علهزاده دقهقا در راهیی قیو  بیرمیهیوارد کیا 
مهتوی بردا ا. تنها تاا   در سرعا   نح ه آد 
اسا. اگر مهتوی سریع   بی میحیابیا   سیرییع بیا 
مقابلا با هر آن ا  اابا ای از گرایش کم نهستی   

 ...کم نهسم در این سازماد در سهاسا   تاریخ   
آد ب دو پرداخاو عیلیهیزاده هیمیاد میقیابیلیا را امیا 

انیجیا   "دییپیلیمیاتیانیا تیر"آرامترو زیر جیلیکیی تیرو
مهوهو.  ویا عیلیهیزاده بیا کیمی نیهیسیم در د ایین 
سییازمییادو بییا تییاریییخ کییمیی نییهییسییتییی آد   رییتییی 
 خصهتهای اصلی این گراییش کیمیتیر از میهیتیوی 
نهسا. ناسه ناتهسم کردو  یوییا بیا کیمی نیهیسیم   
گرایش   تاریخ کم نهستی رز  کم نهسیا اییراد 
نقطا ا ترا  مهتوی   علهزادهو بعن اد  خصیهیا 
هایی اسا کا اتااقا از آد تاریخ اعتبار گرفیتیا انیو 
  با یمن رض ر اد در این تاریخ امر ز  کسی  

 هستنو. 

جناح چ و با رهبیری صیالح میاز جییو امیر ز 
سهاسا کنار آمود با نیاسیهی نیاتیهیسیم در د کی میلیا 
برای را  رز  کم نهسا ایراد را پهش گرفتا   
امهو ار اسا با دیپلماسیو علیهیزاده را بیا سیازش 
بکشانو. علیهیزاده تصیمیهیم خی د را گیرفیتیا اسیا. 

 ما نیمیهیتی انیهیو سیهیاسیا مصی   "مخاآب اینکا 
کنکره هاوهم ما را تغههر دههو  نا سازمانهای چ  
  م تلاهن ک ملاو  کا اساسا جناح چیپیی اسیا کیا 

 در کنگره هاوهم  کسا خ رد.  

اما در این میهیاد آنی یا کیا میهیتی اد آد را میییبیا 
ارزیابی کرد این اسا کا اعال  مخاتاا با علهزاده 
  ناسه ناتهسم کرد در ک ملا ت سط  یخیصیهیتیهیا   
کادرهای اصلی در رز  کم نهسا اییرادو بیرای 
ا تهن بار جاری  وه اسا.  کستن تاب ی انتقاد از 
ک ملا در صا ف این سازمادو امیکیانیی را بیرای 
فعاتهن کم نهستی کا بوهی با گرایش ناسه ناتهستیی 
   خصهتهای اصلی آد ماننو علهزاده نوارنیوو بیاز 
کرده اسا تا تقابل مستقهم با ناسه نیاتیهیسیم کیرد را 
پهش ببرنو.  در میقیابیلیا بیا راسیا ر ی افیراآیی 

  ک ملاو  این پویوه ای امهو ار کننوه اسا.

با ن  تا هاو اظهار نظرهای این آیهیف کیا نیگیاه 
مهکنهو صرارا   جسیار  بسیهیار بیهیشیتیری را 
مهبهنهو. جسار    صرارتی کا نیا یی از ر  ین 
بهنی سهاسی آنها اسا. در مقایسا با نقوهای ر  ن 

تیئی رییک    بیی خیاصیهیاو "این آهفو  نقوهای 
عو  صرارا   محافظا کاری  خصهتهای اصلی 
رز  کم نهسا ایراد  تاسف آ ر   اعجا  انگهز 

  اسا.

بییهییررییان مسییئییلییا اییین اسییا کییا جییواتییی عییلییهییا  
ناسه ناتهسم کرد در در د رز  کم نهیسیا اییراد 
 ر    وه اسا. سنا ک ملا در مبیارزه سیهیاسیی 
همهشا با جای بحث سهاسی   اسیتیوالنو بیا جیای 
اعال  اختالف سهاسی در مراجع   مجامع رسمییو 

هییای  "یییارگییهییری"و "خیی دی"بییحییث در مییحییافییل 
محالیو دامن زدد با عرق سازمانیو راه انواخیتین 
یک فاالن یسم سازمیانیی قی ی بیا نیا   دفیا   از 
ک ما تا    یهیوای آد    یهیهیو پیر ریو هیتیک 
ررماو پر نوه سازی   اتهیا  زدد بیا میخیاتیایهین 
اسا. امر ز دامن زدد با عرق ملی   کردایتیی  

سهاستهای ناسه ناتهستی ک ملیا  یانیا خیاتیی کینیو. 
قرار ب د ک ملیا بیا نیا  نیمیایینیوه  خیلیق کیرد    

تحکهم م قعها خی د در "جنبش ملی کرد  برای "
این جنبش  فعاتها کنو   با ارزا  ناسهی نیاتیهیسیا 
جبها تشکهل دهو   رز  کم نهیسیا  هیم بیا نیا  
دفا  از کارگر   س سهاتهسیم مشیغی ن اایتیالف بیا 

آتیتیرنیاتیهی  "نهر های م س   بیا چی    تشیکیهیل 
  د! این تقسهم کاری پذیرفیتیا  یوه  "س سهاتهستی

آتترناته  س سهاتهستیی  " از جانب م تلاهن  اد در
  !اسا

سناری    تص یری کا بهش از هیر چیهیزی تی هیم 
این جناح با عمق ناسه ناتهسم در قور  در ک ملیا 

    سنا   پتانسهل آنرا نشاد مهوهو.

همانط ر کا گاتم چ  این ریز  هیم جینیاح چی  
یک رز  معهن با هما نقاآ   سینیا مشیتیر    
نتهجتا محو دیتهای خ د اسا. اینهیا نیهیاز گیراییش 
ناسه ناتهستی در کی میلیا بیا تیابیلی    نیا   ریز  
کم نهسا ایراد  را با نهاز این گرایش با  ج د   
تحمل یک جناح   گرایش چ  در رز و را یکیی 
گرفتنو. با چنهن ت همی تص ر مهکردنو میهیتی انینیو 
  م ج دیا سهاسی   سازمانی خ د را نگاه دارنو.

این جناح عمال قربانی سنا قیوییمیی   ریشیا دار 
ک ملا  و. سنتی کا ابتوا کرسی های تشکهالتی را 
تصرف مهکنو   بعو سهاسا خ د را اعال  مهکنیو. 
جناح چ  سنا کسب رهیبیری تشیکیهیالتیی بیو د 
اعال  ر  ن اختالفا و سنا  را  ظاهر متیحیو  

و اما هیمیزمیاد دسیا زدد بیا "در انظار عم می
تصاها تشکهالتی   محالهسم قی ی در کی میلیاو را  
دسا کم گرفتنو. تص ر مهکردنو خ د اد قربیانیی 
این ر  ها   سنتهای مشتر و قویمی   ریشا دار 
ک ملا نمهش نو. رتی تیرجیهی  دادنیو ایین  اقیعیهیا 
آ کار را انکار کننو کا گرایش ناسه ناتهیسیتیی در 
ک ملا مو  ها ب د نیا فیقیط عیمیال کی میلیا را بیا 
سازمانی خ دمختار   مستقل از رز  کم نیهیسیا 
ایراد تبویل کرده ب دو بلکا رز  کم نهسا ایراد 
را رسما با زیر مجم عا ک ملاو تبویل کرده بی د. 
 اقعهتی کا هر ناظر بهطرف اما هی  یهیاری آنیرا 

 مهویو. 

امر ز هم کا جناح چ  تشیکیهیال  خیار  ریز  
کم نهسا را از دسا داده اسا   خطر از دسیا 
دادد رز  کم نهسا اییراد   در دسیا گیرفیتین 
رهبری آد ت سط جناح علهزاده جیوی  یوه اسیاو 
با جای مقابلا ای سهاسی بیا نیاسیهی نیاتیهیسیم در د 
رز  کم نهسا   ک ملاو با جای نیقیو ر  ین از 

تحکهم م قعها کی میلیا در "سهاسا ناسه ناتهستی 
و بیا جیای "جنبش ملی کرد   کسیب رهیبیری آد

اعال  رسمی مخاتاا با سهاسا سازماد کردستیاد 
این رز  در  رکا در ان ا  اایتیالفیهیای اریز  
کردی منجملا کینیگیره میلیی پ       کیمیهیتیا 
دیپلماسی آدو مشیغی ن بیحیییهیای  تیئی رییک  بیر 

نهیاز بیا ریز  "  "س سهاتهسم در یک کش ر"سر
و بحث های چینیو سیان پیهیش در "کم نهسا ایراد

رز  کم نهسا ایرادو بعن اد میبینیای اخیتیالفیا  
  انو.

با جای دفا  از کم نهسم   س سهاتهسم در میقیابیل 
ناسه ناتهسم در ریز    سیازمیاد کیردسیتیاد آدو 
برای را  م ج دیا سازمانی  ادو با بحث های 
را ها ای در می رد  یر ر   جی دی سیازمیاد 
سراسری پناه برده انو. این سنگری  نی   کی تیاه 
در مقابل م   عظهم   سهل ناسه ناتهستی اسا کیا 
ک ملا   سازماد سراسری اش را با خ د بیرده   

  مهبرد.

تص ر مهکننو با با بهراها زددو با بحث تئ ریک  
بیر سیر مسیاایلیی کیا ریا یهیا میعیضیل  اقیعیی   
ه م نی ناسه ناتیهیسیم کیرد در کی میلیا اسیاو بیا 
بحیهای تئ ریک اما بیی خیاصیهیتیی کیا مسیتیقیهیمیا 
جواتی را علها این ناسه ناتهسم سیازمیاد نیمیهیوهیوو 
مهت اننو فعاتهن معیتیر  بیا نیاسیهی نیاتیهیسیم کیردو 
فعاتهن تشنا کم نهسم   سهاسا کم نهستی در ایین 
  رز  را بسهج کننو   با جنا این گرایش بر نو.

تص ر مهکننو با باال بردد د ز صو ر اآالعها بیا 
نهر های چ و با بزرا کردد نقیش هیمیکیاری   
ااتالف نهر های چ    میقیاتیا نی  یتین در می رد 

میهیتی انینیو  ... ر ر  همکاری نهر های چ    
  جناح علهزاده را در رز  عقب بزننو.

تنها   تنها با رج   با کم نهسم   گنجها نظری   

 و ...حزب کمونیست ایران، کومله 
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پالتار  خ د را اعال  کرده اسیا امیا جینیاح چی  
هن ز پالتارمی ر  ن در می رد امیر ز   آیینیوه 
رییز  کییمیی ییینییسییا ایییرادو در میی رد سییازمییاد 
کردستاد آدو در می رد رابیطیا ایین سیازمیاد بیا 

اراایا نیواده اسیا.  ....ارزا  نیاسیهی نیاتیهیسیا   
ج نه ریسم   عو  جسار  راس جینیاح چی و  نیا 
امهو کننوه اسا. بط ر  اقعی صف مخاتاهن جیوی 
  محکم ناسه ناتهسیم کیرد در کی میلیاو  در راس 
رز  کم نهسا ایراد نماینوه ای نوارد. در نتیهیجیا 
تییا جییااییهییکییا بییا کسییب کییرسییی هییای تشییکییهییالتییی 
برمهگردد چ  م قعها مناسیبیی نیوارد. امیا آیینیوه 
سهاسی ک ملا   رز  کیمی نیهیسیا اییراد بیا ایین 
سیادگییی   بییا تصیرف پسییتییهییای تشیکییهییالتییی رقییم 

  نمهخ رد.

مانع اصلی در مقابل ناسه ناتهسم ک ملا   علیهیزاده 
م تاا های اجتماعی   بهر نی اسا. میانیع اصیلیی 
 ج د کم نیهیسیمیی رادییکیان   اجیتیمیاعیی در آد 
جامعا اسا کا با تاریخ مبارزه مرد  در کردستاد 
عجهن  وه  اسا. همهن کم نیهیسیم   رادییکیاتیهیسیم 
نهادینا  وه در کردستاد   ب ی ه در آبقا کیارگیر 
آد جریانی فا هستی ماننو متهوی را  ادار میهیکینیو 
کمیاکیاد د  از سی سیهیاتیهیسیمو از آزادییخی اهیی   

  برابری بزنو   موعی آد   د.

ما رز  رکمتهسا )خط رسمی( بیخیش میتیحیز  
این جنبش   این  اقعهیا اجیتیمیاعیی هسیتیهیم   تیا 

اجتیمیاعیی  -امر ز هم ت انستا ایم این فشار سهاسی
را ر ی ک ملا نگاه داریم. این آد  اقعها   نقیطیا 
اتکایی اسیا کیا فیعیاتیهین چی    کیمی نیهیسیا در 
صا ف رز  کم نهسا ایراد باییو بیا آد میتیکیی 

   نو. 

 

سهاسا رز  رکمتهسا )خط رسمی( کمونیست: 
در قبان رز  کم نهسا ایراد   ک ملا چا خ اهیو 
ب د؟ آیا ما  اهو تغههری در این سیهیاسیا خی اهیهیم 

 ب د؟ 

سهاسا رسیمیی میا در قیبیان ریز  آذر مدرسی: 
کم نهسا ایراد تغههری نخ اهو کرد. میا کیمیاکیاد 
تقابل با ناسه ناتهسیم کیردو چی    راسیا آدو را 
یکی از مهمترین جواتهای سیهیاسیی در کیردسیتیاد 
مهوانهم. میا میوتیهیا قیبیل اعیال  کیردییم کی میلیا بیا 
ناسه ناتهسم کرد په ستا   جناح چ  آد اسیا. بیر 
همهن مبنا سهاسا خ د را در قیبیان ایین سیازمیاد 
بعن اد یکی از ارزا  ناسه ناتهسا ر  ن کردیمو 
در مییقییابییل سییهییاسییتییهییای راسییا   دگییردیسییی آد 
ایستادیم. سهاسا ما برخالف چ  هایی کا از سیر 
بی افقی خ د با دنبان ک ملا علهزاده د ییونیوو نیقیو 
ر  ن   بی تخاهف با این گرایش در ک ملا بی ده. 
ما هر مقا متی در در د رز  کمی نیهیسیا اییراد 
در برابر این ناسه ناتهسم را تیقی ییا میهیکینیهیم امیا 
همزماد محو دیتهای این مقا ماو نیاتی انیی هیاییی 
آدو نقاآ ا تیرا  هیر د  بیخیش در تیقیابیل   ییا 

 را نشاد مهوههم.  ...فاصلا از کم نهسم   

سرن  ا   چ  یا راسا  ود رز  کیمی نیهیسیا 
ایراد   ک ملا برای میا هیمیهیشیا مسیئیلیا جیوی   
مهمی ب ده اسا   بوقیا آد را دنیبیان کیرده اییم. 
آبعا ما هم راه تالش کرده ایم   امهو ار ب دیم کا 
ک ملا   رز  کم نهسا ایرادو کم نهساو چ    

  کارگریو  می مانونو.

بییهییررییان  ییاخییص مییا در بییرخیی رد بییا رییز  
کم نهسا ایراد   ک ملاو تق یا کم نهسم   صیف 
کم نهستی در کردستاد اسا. مستقل از اینکیا ایین 
رز  چا آینوه ای دا تا با و میا قیطیعیا در راس 
کم نهستها در کردستاد در مقابل تیعیر  راسیاو 
از ارزا  دمکیرا  تیا بیانیو میهیتیویو بیا چی    
کم نهسم   آرماد آزادیخ اهی در جامعاو با بهانیا 

 اختالفا  در د رز  کم نهساو مهایستهم.  

 

 

 ٥١۱٢ژ ان  ٤  

ک ملا در تقابلهای آبقاتی   صابنوی سهاسی کیجیا 
ایستاده اساو مهم نیهیسیا تیا چیا ریو بیا میبیارزه 
اجتماعی   آزادیخ اهانا   رادیکان در کیردسیتیاد 
بهربط  وه اساو مهیم نیهیسیا نسیل جی اد آیبیقیا 
کارگر   کم نهسا در کردستاد آنرا ظرفی بیرای 
مبارزه سهاسی   اجتماعی خ د نمهبهننوو میهیم ایین 
اسا هن ز در  اذهاد جامعا کی میلیا بیا میقیا میا 
علها تعر  نظامی جمه ری اسالمیو بیا تیارییخ 
جنبش ماو جنبش کیمی نیهیسیتییو بیا میبیارزه بیرای 
آزادی   س سهاتهسمو با نیمیایینیوگیی بیرابیری زدو 
بعن اد سمبل مقابلا با ب رژ ای کرد در هما ابعاد 
سهاسیو اجتماعیو فرهنگی   نظامیو با  یکیسیا 

نظامی دادد رز  ناسه نیاتیهیسیا کیرد    -سهاسی
  .تواعی مهش د....سرجا نشانود آد   

تا جااهکا با آبیقیا کیارگیرو کیارگیراد پیهیشیر    
کم نهستها برمهگردد مسیئیلیا میتیایا   اسیا. ایین 
بخش قطعا در مقابیل ایین کی میلیا جیوییوو کی میلیا 
ناسه ناتهساو می ایستنیو   تیا بیحیان هیم ایسیتیاده 
اسا. افا ات ریتا ک ملا در مهاد آبقا کارگر در 
کردستاد کا کم نهسیم در آد اعیتیبیار   اتی رییتیا 
 ی ه ای داردو موتها اسا  ر    وه اسا. ر ی 
برگردانود از ک ملا در چنو سان گذ تا در میهیاد 
آبقا کارگرو فعاتهن آزادیخ اه   چی  در جینیبیش 
دفا  از رق زدو در فعاتهن اجتماعی   سهاسی در 
کردستاد موتها اسا  ر    وه   از مینیظیر ایین 
بخش از جامعا ک ملا موتها اسا تیعیلیقیی بیا ایین 

  آهف   مبارزه آد نوارد.

کم نهسم اجتماعیو رادیکانو ماگزیماتهیسیاو  یو 
مذهب   ق مها در کردستاد موتها اسا دییگیر بیا 
ک ملا تواعی نمهش د. ایین میانیع جیوی در بیرابیر 
رهبری ک ملا برای  دگردیسی سریع   تبیوییل بیا 

 جریانی ماننو مهتوی اسا. 

 

آینوه رز  کم نهسا ایراد   کی میلیا  کمونیست:
 را چگ نا مهبنهو؟

یک مسئلا ر  ن اسا آنهم ایینیکیا  آذر مدرسی:
دسا از رز    ههچ یک از جناح ها را ر نهستنو

کم نهسا ایراد بکشنو. را  سنگیرو تیابیلی    نیا  
رز  کم نهسا ایراد برای جناح چ  تنها محمیل 
اداما رها و تنها سرپناهی اسا کا مهت انینیو زییر 
آد زنوگی کننو   با بقها چ  رشر   نشیر دا یتیا 
با نو   در تبلهغا    دنهای ذهنی خ د  آتترنیاتیهی  

  س سهاتهستی  تشکهل بوهنو.

برای جناح ناسه ناتهسا هم تیابیلی ییی اسیا بیرای 
 را  ظاهر  چی    اعیمیان اتی رییتیا در میهیاد 
د ستاد   م تلاهن چ  خ د در کردستاد   ایرادو 
برای ابراز قور    قب النود خ د بیعینی اد بیرادر 

ق ی  در نشسا با اریزا  اصیلیی   "بزرگتر   
راسا ناسه ناتهسا کردو   بیاالخیره بیرای ر ز 

کا اگر  رق برگشا   ناسه ناتیهیسیم کیرد  " مبادا
بی اعتبار  وو سنگر عقب نشهینیی دا یتیا بیا ینیوو 
اسا! در این مهاد آن یا کیا قیرار اسیا قیربیانیی 
  دو اعتبار   تاریخ گرایش کم نهستی  در رز  

 کم نهسا ایراد اسا!

علیهیزاده پیتیانسیهیل قی ی چی    کیمی نیهیسیتیی در 
کردستاد   اییرادو را میی  ینیاسینیو  سیرنی  یا 
عبوهللا مهتوی را هم دییوه اسیا. بیا هیمیهین دتیهیل 
را ر نهسا بیا ایین سیادگیی از تیابیلی ی ریز  
کم ینسا ایراد دسا بکیشیو. ایینیکیا گی ییا جینیاح 
علهزاده خ اهاد تعطهل کردد رز  اسیا  اقیعیی 
نهسا. علهزاده با نا    تابل ی ریز  کیمی نیهیسیا 

 ارتها  دارد.

جوان امر ز بر سر بیوسیا گیرفیتین رهیبیری ایین 
رز  اسیا. جینیاح نیاسیهی تیهیسیتیهیاو بیا رهیبیری 
علهزادهو برای یکوسا کیردد رهیبیری ریز  بیا 
ناع خ د   خلع یو از جناح مقابلو جینیاح چی  بیا 

  رهبری صالح ماز جیو خهز بردا تا اسا.

اگر جوان سهاسی با  یکیلیی کیا تیا امیر ز پیهیش 
رفتاو پهش بر د امهو زیادی با پهر زی جناح چ  
نهسا. ههچ نهر یی راسا یا چ  نمهت انو با جوان 
بر سر را ها هاو با با بهراها زدد   بیو د ییک 
پالتار  سهاسی ر  ن در ییک جیوان سیهیاسیی بیا 
پهر زی برسو. تیایا   جینیاح چی    راسیا در 
رز  کم نهسا ایراد همهن اسا. جناح عیلیهیزاده 
در کنگره هاوه ک ملا   پلن   پس از ایین کینیگیره 

 حيات، کار و استثمار

ای ترین حق انسان است. جسم و روح افراد از هر  حیات پایه
 نوع تعرض مصون است. 

استثمار انسان ممنوع است. کار مزدی، که اساس استثمار 
انسان در دنیای امروز است، و همچنین هرنوع انقیاد، 

 بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیهی ممنوع است. 

کار فعالیت آزاد و خالق انسان است. هر کس حق دارد 
های فکری و عملی خود را گسترش داده و بکار  خالقیت

 اندازد. 

هرکس مستقل از نقش او در تولید میتواند از نعمات مادی 
و معنوی موجود در جامعه برخوردار گردد. همه انسانها در 

برخورداری از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای 
 حق برابر هستند. 

همه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امنیت دارند. هر 
کس حق دارد از مسکن مناسب و از ضروریات زندگی 

 .متعارف در جامعه امروزی برخوردار باشد

 مصوب حزب حکمتیست -از بیانه حقوق جهانشمول انسان 

هیچ قانون، سیاست و مقرراتی در جامعه نمیتواند حقوق و 
بندهای این بیانیه را نقض کند. هیچ فرد یا بخشی از جامعه 
را از هیچ یک از حقوق این سند نمیتوان محروم کرد یا مورد 

تبعیض قرار داد. دولت و ارگانهای اداره جامعه موطف به 
حزب  تضمین تحقق این حقوق و بندهای این بیانیه هستند. 

حکمتیست اعالم میکند که مواد حقوق جهانشمول انسان را 
حقوق تخطی ناپذیر مردم میداند و با تصرف قدرت 

سیاسی و اعالم جمهوری سوسیالیستی همه این حقوق را 
 های جامعه اعالم میکند. بعنوان مبنای قوانین و سیاست
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Khaled.hajim@gmail.com 
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m.fatahi@gmail.com 
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 و حکومت رضاشاه ٩١٩١دوم: تحوالت سالهای 

پایاد مشر آها   رک ما ر ا  اه درخشاد 
ترین د ره جنبش کارگری از هر تحاظ اسا. 
اساسا با ابتکار رز  کم نهسا )رز  ت ده( 
کادرهای برجستا کم نهستی   اعج با های 

از دن ت رش تما  عهار   سازمانوهی کارگری
اسالمی   چر    خ د -ب رژ ازی پهل ی
امپریاتهستی اتحادیا های  -س داهای ب رژ ا 

هزاراد ناره     رای مرکزی اتحادیا ها سر بر 
   آ ردنو.

کارگری در ن   ک ه یخ   اعتصابا  
عظهمی از فعاتهاو خص صها      مجم عا

کم نهسا    در  -کاردانی کا زمانی با  ت ده ای 
 خصها امیان ی سف افتخاری  ناختا 

محمل نجا  نسل   تبار کارگری جامعا   مهشوو
از زاغا ها   بهغ تا ها   ت تهود در اعماق فقر 
گشتنوو با تحمهل مطاتبا  کارگری قرارداد 
کنسرسه   ناا بریتانهای کبهر   د تا مرکزی را 

با     در زمهن سهاسی داخلی  بی اعتبار نم دهو
با   نظم ب رژ ازیی را  زدد قزاق عنترو  مهار

سنگرهای دفاعی اآ ارهای پارتمانتهستی عقب 
رانونو. انسجا     رو  کارگراد ناا با 
هما ردی کمتر از نا گاد اعزامی ملکا ر ایا 
نوادو   در دریای خاا   خ اری مادرزاد 

ر ح ملی ایراد را از پهسی نجا    ب رژ او  آبقا
 داد.

این جنبش  کسا خ ردو در زمهن سهاسی  
 کسا خ رد. در زنوانها پشا آنرا با خا  
ماتهونو اما قبل از آدو هما  ک ه خ د را 

اقتصادی )با تعبهر مارکس   نا با    زمهن  در
تعبهر آسماد ریسماد  تنگارانا رایج چ  در 
خ انود مبارزه اقتصادی با  مبارزه برای یک 
قراد   د زار (و در پشا کردد با مبارزا  
کارگری  چ د ر ا  اه ب رژ ازی ملی اسا و 

 از کف داده ب د.

 

 ١٥سوم: تحوالت انقالب 

در عر  مو    ٢٥سان   تح ال  سهاسی
تا سپس   ک تاهی از آبقا کارگر یک غ ن ساخا

امکاد یابو پشا ا  را هر چا محکم تر بر زمهن 
این غ ن قورتمنوترین دستگاه رک متی   بک بو.

د راد را متال ی کردو اما خ د ههچ  قا از 
نضج   انسجا  برخ ردار نشو. آبقا ای سرکشو 

اعترا  در د    بازد و تاریخی ممل  از   هم اره
اعتصا و سنا زبر بنای یک اقتصاد پربار در 
سرپا مانود یک جامعا با افزایش جمعها چهل تا 

مهله نی و سرمنشا ناآرامی   چاره ج یی در  ٢١
یک جامعا پرتنش نمهت انو از پر نوه قان د کار 
)آنط ر کا در  یترین عمار  بهارستاد برا ی 
مقابلا با ر ز مبادای   رش غهر قابل کنترتش 
نگهواری مهش د(   از مناسبا  کار م ج د 
)آنگ نا کا  اقعا   عمال ز رش مهرسو( 
برخ ردار گردد. ص ر  مسئلا مبارزا  
اقتصادی دیر ز   امر ز با هماد انوازه رهاتی با 

    ق   خ د باقی اسا.

 

احزاب و جریانات   و  حکومت -مبارزه اقتصادی 
 بوراوایی 

زنوگی   اعترا  آبقا کارگر هم اره بر بستری 
در جریاد اسا. دستگاه سرک     از د  اریها

تنها یکی از این ع امل اسا. د منی جریانا  
دسا کمی از عامل سرک   نوارد.   مذهبی   ملی
خا  بر چشم کارگراد پا هوه   با   بعضی دیگر

ابراز هموردی با آال  امر ز متحو  ود آبقا را 
غهر  ر ری   ناممکن جل ه مهوهنو. این 
بخص ص در م رد دستمزدهای عقب افتاده در 
ایراد صوق مهکنو. تعواد جریانا   و رژیمی با 
 عوه های سهاسی پ چ از صا ف  ربا پذیر 
امر ز آبقا کارگر کهسا آمع د ختا انو از  مار 
خار  اسا. در غها  کم نهستها جریانا  
ب رژ ایی بخص ص از جنس ملی   مذهبی جای 
تکها گاه هایی کا مبارزه اقتصادی بایو   

بارقا های تاکر   ر  های س سهاتهستی ممکن 
صنو قهای تعا نیو صنو قهای   نهسا...

همبستگیو جمع های همهاری کارگری در 
محال و فعاتهتهای از ن    کارگراد نمهگذارنو 

در تحکهم غهر      کسی تنها بمانو  و فعاتهتهایی
هما   گذ ا کارگریو فعاتهتهایی از ن   تقوس 
اتحادیا کارگریو فعاتهتهایی از ن    کم نهستهایی 

از کمترین زمهنا ها   کا مشکالتی را رل کردنو 
   خصهتها در مهاد کارگراد برخ ردارنو. 
مبارزا  اقتصادی مبنای بسهج بهشترین آهف 
کارگرادو مستلز  فعاتها مستقهم آگاه ترین   از 
خ د گذ تا ترین رهبراد اساو فعاتهن محب بی کا 

از   تخم  رتی با اختالف سهاسیو ما کارگراد
سرن  ا مشتر  برخ رداریمو   ما 

منافع مشترکماد را پاس بواریم   متحو   مهت انهم
این کار   با هم   بپا نو   در عمل را  نماینو.

بایو با و   )  با هر درجا(   کم نهستها اساو
 غایب اسا.

 

 سابقه و سایه سنگین تاریخی –مبارزه اقتصادی 

آبقا کارگر ایراد فاقو مکانهسم ها   سنا های 
اتحاد پایا ای کارگری اسا. جز در م ارد محو د 

از مبارزا  اقتصادی با مضم د     کمتر نشانی
آبقا سراغ   چشم انواز آبقاتی را در سابقا
نگاه ا نو در   گرفا. چنهن رکمیو از هماد

کش ری با ارزا  کم نهستی   اعتصابا  
ساتا خ د غهر قابل هضم  ۱۱١  کارگری در سابقا

بنظر خ اهو رسهو. در تاریخ مبارزه آبقاتی 
کارگری در ایراد سا د ره مهم قابل تشخهص 

د  انقال    یک تع یض رک ما را در   اسا کا
پی دا تا انو   با اعتصابا  بزرا   با کرسی 

  با این معنی بنا با   نشانود قان د کار همراه ب ده
مبارزا  اقتصادی   سهاسی آبقا   تعبهر رایج با

 مشخص مهگردنو. 

 

 اول: تحوالت حول مشروطیت

  ۱٢١٢رز  س سهان دمکرا  ایراد در سان  
در بهب ها انقال  مشر آها در برناما خ د 
خ اهاد آزادی تشکهل سنویکا   آزادی رق 
اعتصا  گردیو. همهن خ استها در برناما در 
برناما جریانهای ق ی سهاسی معاصر م رد تاکهو 
قرار گرفتا اسا. جنگلی ها در  مان ایراد فراتر 
رفتا مطاتبا  بهما بهکاریو ر ز کار هشا ساعتا 
  ممن عها کار ک دکاد را در مرامناما خ د 

س سهان دمکراتهای   –گنجانونو. سازماد هما 
مسلمادو بر رق کارگراد در اعتصابا  سهاسی   
اقتصادی تاکهو گذا ا. سابقا اعتصابا  سازماد 
یافتا با رهبری سنویکاها   ارزا  کم نهستی با 

در چاپخانا های تهراد مهرسو. یک  ۱٢١٦سان 
سان بعوو اعتصا  سراسری تلگراف ی ها با 
افزایش رق ق   تضمهن آزادی دستگهر وگاد 

در  ک فای آ کار  ۱٢١٢  منتهی  و. ساتهای
سازمانهای کارگری   اعتصابا  اقتصادی 
کارگری با تاثهر یکی بر دیگری فضای سهاسی را 
دگرگ د مهکنوو در همهن سان تحصن آ النی 
مو  کارگراد برای اصالح قان د کار در مقابل 
مجلس ص ر  گرفا. این د ره بخص ص با 
ابتکار رز  عواتا   تحا تاثهر افکار سلطاد 
زاده ان ا  ا کان اتحاد کارگری   اعمان قور  
اتحاد کارگراد با اجرا گذا تا  و. تعا نی های 
کارگری   اتحادیا های دخاتتگر در زنوگی ت ده 
های کارگراد  کل گرفا. پس از مو  ک تاهی 
کل جنبش   تحرکا    سازمانهای کارگری خ د 
را در جنبش مشر آها منحل کردنو. کارگراد   
اساسا کارگراد متشکل در اتحادیا ها در  مان   
آذربایجاد خمهرمایا تشکر آزادیخ اهاد از جملا 
جنبش خهابانی در آزادی تهراد را تشکهل 

آبقا کارگر ر ح سرکش  تتر   ر س  در   دادنو.
انقال  مشر آها   نجا  ایراد از رشرا  
ترکم د اسالمی  وو اما مجان نهافا در قاما 

چهز قابل ت جهی   آبقا ای برای خ دو
را تیبها   مطاتبا    دستا ردهای خ یش  از

آبقا کارگر با سرعا در گرد   غبار   نمایو.
 ر یوادها رنا باخا.

یک پویوه مادی اسا. معرفا   آگاهی برای آبقا 
کارگر یک  ر ر  انکار ناپذیر اسا. اما جنا 
را در عمل جز با ابزارهای مادی نمهت اد پهش 

علم  ناخا مکانهسم های   برد. مارکسهسم نا فقط
کارکرد جامعا کاپهتاتهستی بلکا مهمتر از آد علم 

مبارزه آبقاتی   مهمتر از هر چهز مبانی    ناخا
اسا. این پهر زی را بایو بر   پهر زی پر تتاریا

توار  یک   متن داده های م ج د قو  یا قو و با
انقال     کل دهی یک رک ما کارگری ساخا 
  با سرانجا  رسانو. مارکس جزیها  ههبا   
ظرفهتهای نکبا سرمایا را ر  ن ساخا   مبشر 
کم نهزمی  و کا آبقا کارگر زیر ی غ سرمایا 
کمر راسا خ اهو کردو   در هر قو  از مبارزه 
امر ز  ک ه فردا را نهز با خ د یو  مهکشو. 
مبارزه اقتصادی ج هره ذا  خ ش بهناناو بخشی 

آبقا     از ملز ما  نقشا راه کم نهستها برای
      اسا.  کارگر   کل جامعا

سرمایا ظلم   نابرابری را با رو اعال   فراتر از  
تما  تاریخ آبقاتی رسانوه اسا. سرمایا در عهن 
ران گ رکناد خ د را در بهترین   مناسب ترین 
م قعها کنار هم قرار داده اسا. کوا  کارگر   
عض  خان اده کارگری اسا کا با گ  ا   
پ سا خ د استیمار  رشهانا سرمایا را بر خ د   
هم آبقا ای های خ د تشخهص نوهو؟ کوا  ک د  
دبستانی اسا کا تمرکز کارگراد   تسلط 
کارگراد بر  ریانهای اصلی جامعا را نبهنو   
نوانو اگر کارگراد متحو   نوو این بساآ د  ر ز 
د ا  نخ اهو دا ا؟ نا فقط اینو بلکا بعال هو 
کارکرد آبهعی سرمایاو منطق س د   انبا ا   
بازت تهو سرمایا مستلز  تعر  داامی با معهشا 
آبقا کارگر اسا. کارمزدی کارگر را در تبا 
پرتگاه نهستی قرار مهوهوو ا  را با تنهایی   
فردگرایی س ق مهوهو   در عهن ران هر ر ز با 
تعر  با پایا ای ترین رگا های رها  با  الق 

متحو   نو   مبارزه کننو. مبارزه   مهکشو کا
اقتصادی ت ال   تختا پرش مهاد فردگرایی   اتحاد 

 مهاد صا ف کارگراد اسا. 

ترس   تنهاییو   در کنکاش کارمزدی اسا
فردگراییو پناه بردد با راه رل های فردی   
ک تاه مو  در مسهر یک اعتصا  معنای  اقعی 
خ د را پهوا مهکنو.  غل   دستمزد 

فقط ناد  بو سرپناهو سالمتی     نا  سرمنشا
درماد کل خان اده؛ نا فقط سر نخ تحصهل 
ک دکادو دتخ  ی های امر ز   امهو فرداهای در 

سرمایا د ستی   علقا   ارترا      راه؛ بلکا هما
ررما فردی   اجتماعی اسا. اخرا    بهکاری 

اسا کا پهوا کردد   آد  رنا باالتر از سهاهی 
کسی کا استیمار کنو با یک رسر  کشنوه تبویل 
مهگردد. در این چهارچ    رکا در یک 
اعتصا  تا چا برسو با رهبری   سازمانوهی 
یک اعتصا  صو اتبتا مستلز   جاعا اسا؛ 

در یک اعتصا    سنا کارگر دیگر را    رکا
بر سهنا ک بهود صو اتبتا نشانا درجا باال از خ د 
گذ تگی مهبا و؛ اما در مقابل هما برایی مبارزه 
اقتصادی در زد دد جنبا های اخالقی   فردی 
کارگراد   همراهی آنها با اعترا ا    رق 
آلبی هم آبقا ای های خ د اسا. در رکما 
مبارزه اقتصادی ترس   فردگرایی ریشا در پویوه 
های مادی دارنو؛ در منطق مبارزه اقتصادی 
مناسبا  راکم سرمایا ترس   تنهایی را با اصل 

ت تهو   بازت تهو مهکنو؛   در   جامعا تبویلو دااما
رکما مبارزه اقتصادی اتحاد کارگری نهز از 

هما صالبا   پایا های مادی برخ ردار مهش د.
مبارزه اقتصادی در معنای عملی   در زنوگی 
ر زمره اساو اینجا اتحادیا چتر دهها په نو   
فعاتها مشتر  اسا کا بن با خ د تصمهما  

برای یک اعترا  را با خ ش بهنی گره   اتحادیا
 مهزنو. 

مبارزه اقتصادی همبستگی   تشخهص 
آبقا بر منافع فردی را در عمل با تک   منافع

در زنوگی   تک کارگراد  نمهام زد و بلکا
کارگر عجهن مهسازدو از ز ایای پنهاد زنوگی 
آبقاتی با جل ی صحنا مهرانو. هر اعتصا  در 
آ ن زماد با د منی بزرگتر علها همبستگی 

گرسنگی   پ ن مهمترین   کارگری تبویل مهگرددو
ابزار کارفرما تنها با مشارکا جمعی   خاتصانا 
جمع کارگراد قابل جبراد اسا   این جز با ا تهن 

ایراد آبستن تح ال  مهم اجتماعی   سهاسی 
این تح ال  مهت انو چا بسا با یک آ فاد   اسا.

منتهی   سهاسی ت ا  با سق آ جمه ری اسالمی
چگ نگی این تح ن   سرن  ا آد با   گردد.

مبارزه م ج د اقتصادی آبقا کارگر گره خ رده 
اسا. د  انقال  قبلیو انقال  مشر آها   
انقال  بهمنو از مبارزا  اقتصادی کارگراد مایا 
گرفتنو   بر انکار بعوی این مبارزا  منتهی 
گردیونو؛ تح ن بعوی ررف آخر را همهن امر ز 
مهطلبو. مبارزه اقتصادی آبقا کارگر س ان 
امر ز اساو   کشمکش های راد   تعههن کننوه 
پهشی گرفتا انو. بحراد   بهکاری   

را با عرصا اصلی   عرصا اقتصادی  فالکا
تح ال  تبویل ساختا اساو مهمتر اینکا مبارزا  
گسترده کارگری در این زمهنا پاسخها   نا  عوه 
ها را با مصاف یکویگر برده اسا. تنش   کش   
ق س جریانا  اصلی سهاسی از چ  تا راسا 
برای انطباق با مبارزا  اقتصادی آبقا تما ایی 
اسا؛ سنا ر ی سنا بنو نهسا. برناما   
تبلهغا    پالتار  ها در ران دگرگ نی اسا. 
کم نهستها با معنای اجتماعی   فراتر از ارزا  
معهن نا در م قعها تعههن ر نوها بلکا خ د 
م     تغههر هستنو. مبارزا  اقتصادی آبقا 
کارگر در پر  رترین   مساعوترین م قعها 
خ د در انتظار کم نهسا ها   راه رلهای 
کم نهستی در جا مهزنو. کوا  کم نهستها   با کوا  

نتهجا اعترا ا  جاری   آینوه این   فعاتها؟
     مبارزا  در پاسخ این س ان نهاتا اسا.

 

 از گرسنگان تا شورشیان 

مبارزه اقتصادی آبقا کارگر از مبارث   مشغلا 
های مهم کشمکشهای اجتماعی   سهاسی جامعا 

صرف عطف ت جا با این پویوه   ایراد اسا.
بنظر من نشانا بل غ سهاسی جامعا اساو نشانا 
غلبا  اقعها   رقایق ساده در مبارث   کنو   
کاش های نهر های دخهل در تح ال  بزرا 
اجتماعی این جامعا اسا. بنظر من اهمها این 
مسئلا با مراتب مهمتر از پویوه تح ال  فکری 
مشر آها   تح ال  مرب آ با مونها   ت تو 
دمکراسی در ایراد اسا. باالخرهو یک زمانی 
می بایسا ن با زباد فارسی   سرزمهن ایراد 
هم برسوو یک اعتصا  کارگری بت انو انب ه 

فکری را ها آنرا کنار بزنو   با هما   زباتا های
ابراز  ج د کنو. این    زد   قاما  ایستا خ د

یک تح ن بزرا   اجتنا  ناپذیرو بسهار فراتر 
از یک پر بلماتهک نخ نمای دنهای جریانا  چ  
در با  اهمها   تقو  مبارزه اقتصادی یا 

 راه  نهمااساو یک تح ن غ ن آسا   در   سهاسی
    اساو بایو آنرا  ناخاو  ناسانوو قور گذا ا

تق یا کرد. جامعا ایراد بایو یاد بگهردو بایو در 
اتگ ها   بردا ا های خ د در ماه   عواتاو 
مبارزه ج ییو در م تاا نقو خ یش از   ع 
م ج دو قهرمانادو رهبراد   ابزارهای تح ن 
 خم زده   د. در ا تهن قو  بایو این عرصا را از 
بهرقهای بشو  گمراه کننوه   نار  انگهز )در 
بهترین راتا د ستی های خاتا خرسا( از ن   
 محر ماد     مظل ماد  پا  نم د؛ 

آد را از ستایشهای قالبی    ر هاد   رهبراد
کرد؛ تشکل   سازمانوهی کارگراد   ناد  معاف

این مبارزا    مکانهسم   را در دسترس قرار دادو
  سرن  ا آنها را همانط ر کا هسا   بایو با و 
در کف فابریکها   محال  کارگری؛ با افا   
خهزهاو ا تباها    دستا ردهایش تق یا کرد   

 با جل  برد. 

 

لزوم باز تعریف صورت  -مبارزه اقتصادی 
 مسئله

ایجاد   تضمهن صف متحو کارگری در مبارزه 
علها سرمایا ص ر  مساتا مبارزه اقتصادی 
آبقا کارگر را تشکهل مهوهو. کشمکش آبقاتی 
یک کشمکش چنو  جهی   داامی؛ اما در نهایا 

 کارگران جهان متحد شوید

 افق های نازل در ...
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سازمانی دسا نهافتا تا بت انو علها قهر دستا 
جمعیو یعنی اقتوار سهاسی آبقا  راکما با 
مبارزه ای قاآع بپردازدو در هر ران بایو با کار 
تهههجی پهاپی علها  ه ه برخ رد سهاسی د منانا 
آبقا  راکما نسبا با ماو این آبقا را با آد 
درجا سازمانی ارتقاء داد. در غهر اینص ر  
آبقا کارگر بص ر  آتا دسا آبقا  راکما 
باقی خ اهو مانو. )کارن مارکسو ناما با ف. 

و ترجما از انتشارا  ۱٧٥۱ب تاو ف ریا 
    س سهان(

 

 یک چشم انداز –مبارزه اقتصادی 

اعتصا    اعترا  کم   آبقا کارگر از صرف
نها رده اسا. خهزش دیماه   پس از آد در 
اعتصا  هاا تپا کل جامعا آبقا کارگر را در 
آغ ش گرفا   آنرا جل  رانو. امر ز انتظار 

امهو اینکا با اتحاد   اعتصا    مبارزه     
کارگری بت اد نقطا پایانی بر تاال    سهاهی 
جاری گذا او در خ د آگاهی جامعا جا گرفتا 
اسا. قبل از هر چهز بایو اینرا با رسا  رهبراد 

در اعترا ا    رق آلبی     کارگراد   معلماد
هایشاد گذا ا. در مخاآره جنا   ظرفهتهای 

جمه ری اسالمیو در پهش بهنی     سرک  
امریکاو در سایا سهاستهای   هراس پهاموهای رملا

ماجراج یانا )چشم د ختن با رژیم چنج 
بخش بزرا اپ زسه د   امریکایی( از آرف

ب رژ ایی؛ عطف ت جا جامعا با آبقا کارگر   
مشخصا مبارزه اقتصادی این آبقا ابوا اتااقی 

این یک فرصا و فرصا آالیی یا    نهسا.
چهزی از این ن   نهساو این راه چاره برای 
کشتی مشترکی اسا کا کل جامعا از جملا 
کارگراد   کم نهستها در آد محک منو کا با دسا 

در اینراه نهازی با اکسهر   یا   خ د نجا  یابنو.
جاد    جنبل خاصی نهساو کافی اسا با 
تجربها    درسهای تاریخی آبقا کارگر چا در 

 ایراد   چا در جهاد مراجعا کرد:

هما مجراهای اعترا  قان نی را ماالمان پر 
بایو بط ر برناما ریزی  وه   خستگی  کنهم:

ناپذیر ادارا    مراکز ت تهوی را با هر 
زیر  ر  مطاتبا  رق آلبانا قرار   بهانا
 عوه ها را تا تا پهگهری کرد. با این معنا   داد.

اجتماعا  علها دستمزدهای مع قا بایو جای خ د 
را با صف اعترا ی آلبکارانی بوهو کا از این 

پا نا در اراجهف د تتی     در با آد درو
خص صیو هر د  با همو را از جا در مها رنو. 
بازنشستگاد ف الد سرمشق گ یایی در این راه 
مهبا نو. ر ان جاری اجتماعا  علها دستمزدهای 
مع قا بایو بسرعا جای خ د را با   ل غی  
های پر درد سری بوهو کا کس   ناکس را گرد 
مها ردو تعواد  کنجکا اد  ده برابر جمعها 
اساو با این ترتهب همهشا   هما جا نهر ی 
کمکی برای دسا با یقا  ود با مام راد در 
دسترس خ اهو ب د.  اخص مهم برای ارزیابی 
پهشرفا در بی اعتباری هر چا بهشتر خانا 
کارگر   نکبا دکانهای  کارگراد مظل   در 
اعترا ا  صنای  اسا: ناد   اجاره 

کارگر جاد با تب رسهوه؛ سهاسی   صنای   برای
بایو زرما   نواردو د تا اگر از عهوه بر نمهایوو

 کم کنو!

آبقا کارگر در اجتماعا  علها دستمزدهای 
سهم خ د را در عرصا مبارزا    مع قا

اقتصادی پرداختا اسا. ههچ کجای دنها   ههچ 
کجای تاریخ اجتماعا  اعترا ی کارگری   

در اختهار فعاتها     قان نی  بص ر  د فاکت 
کم نهستی نب ده اسا. این عرصا   این کارگراد 
آالیا داراد جنا پارتهزانی بر علها رک ما 

ژنراتهاو   سرمایا را  کل داده انو. س ان اینسا:
کار ناساد   مهمتر از هما ماتریان انسانی   
مادی برای توا     پهر زی این پارتهزانها 
کجاسا؟ کم نهستهای صو سان پهش از باک    با 
خ رجهن نشریا  با فال  ایراد سرازیر  وه   
از یک آبقا فقهر   پراکنوه در بره   سرک   
یک قطب معتبر کم نهستی کارگری را  کل 
دادنو. این کم نهز و از بخا بوو پ سا 
ب رژ ازی ایراد را بسهارکلاا کردو قابلها هایی 

بر این   کمتر از آد کم نهستها دیگر
 کارساز نهسا!   ب رژ ازی

هر چقور هم مبارزه اقتصادی  خ د بخ دی  
دستا بنوی   د؛ هر چقور هم عرصا مبارزه 
اقتصادی با  هردالد ارد ی کارگری  اگذار 
گرددو هن ز تنها سر س زنی از اعترا  آبقا 

ساختگی   یا در غهن رتی سمو تحا تاثهر 
پر پاگانوو یا یک آرماد با و. مبارزه اقتصادی با 
آد مکانهز  هایی تعلق دارد کا بردا تهای سهاسی 
را با نهر ی  اقعی تغههر با هم گره مهزنو. قور  
عظهم ب رژ ازی در  کل دادد افکار راکم و   
ریشا این قور  در گر  گرفتن ناد کارگر در 
سهستم کارمزدی اسا کا با ن با خ د 

مهافرینوو نابا ری   فردگرایی را تق یا   تارقا
مهکنوو صبر   آینوه نگری را ک ر مهسازدو با 
جهل   خرافا مهواد مهوهو. مبارزه اقتصادی با 
معنای ایجاد یک قطب   یک پویوه مادی در مقابل 
کار مزدی اسا. مبارزه اقتصادی یک س گنوو 
رای با یک قطعناماو یا اعال  م ج دیا یک 
اتحادیا نمهت انو با و. هما مطل بها   گهراییو 
ا تهن سنا بنای مبارزه اقتصادی برای یک 

  در   در هما گهر ب دد کارگری  کم نهسا  فعان
مضم د اتحاد کارگری آد نهاتا اسا. برای این 
اتحاد بایو کار کردو بایو از انز ای فقرو از انز ای 
عافها آلبی فردی درآ ردو بایو ع امل تارقا را 
 ناخا   برای آدو با مشارکا   سازمانوهی 

 نهر ی خ د کارگراد راه چاره دا ا.

 

 مبارزه اقتصادی و سرکوب

اعترا    رق خ اهی آبقا کارگر هم اره با 
تخطئا   سرک   ب رژ ازی راکم ر بر   وه 
اسا. م انع قان نی   سو سکنور اتحادیا های 

کشتارهای بانو سهاهی   رفرمهسا ار پاییو
امریکاو از پنجا آهنهن تاچر تا کشتارهای خهابانی 
جمه ری اسالمی پاسخ   سهاسا رسمی 
ب رژ ازی ب ده اسا. آبعا   بنا با عقل سلهم 

کارگری از ک رس ی  ب چراغ   اعترا   ناس
چاپخانا های مخای تا آژیتاسه د یک فعان 
کارگری ر ی یک چهارپایا بایو بر هزار ارزیابی 

ر   مبتنی گردد. اما ماه       توبهر   راه  در
مبارزه اقتصادی ههچ ربطی با جنبا امنهتی 
اعترا  کارگری نوارد. این ساختا   پرداختا 
نات انی های فعاتها در مهاد کارگراد اسا. 

مبارزه اقتصادی پ  ش مهوهوو مام رین را   گ یا
گ ن مهزنوو دسا   پای سرک بگراد را 

گ یا فریاد  ما گرسنا ایم  تعواد    …مهبنود
گ یا قسم    …بهشتری از کارگراد را جمع مهکنو

 ما با سهاسا   د تا کاری نواریم  بسهج کننوه 
گ یا رمز …  تر اساو متقاعو کننوه تر اسا

دامنا   م فقها مبارزه اقتصادی در محو د کردد
مهت اد عو  پاسخ با   سهاسی آد اسا! آیا  اقعا

فراخ اد با کارگراد را با ترس از سرک   
بر عکس تحلهل دان بر عامل    ت  ه  داد؟

سرک  و می بهنهم کا جمه ری در بر ز سهاسی 
اعترا ا  فضا را آزاد کرده اسا تا س پاپ 
اآمهناد فضای اعترا ی عمل کنو. ساتهاسا کا 
بص ر  د فاکت  اعتصا    تظاهرا  کارگری 

 مجاز   قابل تحمل با رسا  مهایو. 

برای یک فعاتها کم نهستی مبارزه اقتصادی   
سهاسی د  مررلا   د  مضم د مختلف را  امل 

 نمهش د. 

  آبهعتا هوف نهایی جنبش سهاسی آبقا کارگرو 
تصرف قور  سهاسی اساو   آبهعتا برای این 
منظ ر سازمانی از آبقا کارگر کا دارای درجا 
ای از انکشاف قبلی ب ده   در جریاد خ د 
مبارزا  اقتصادی تشکهل  وه   ر و یافتا با وو 

  ر ری اسا.

اما از آرف دیگرو هر جنبشی کا در آد آبقا  
کارگر بعن اد آبقا با مخاتاا با آبقا  راکم 
برمهخهزد   مهک  و آنها را ب سهلا فشار از خار  

خ د درآ ردو جنبشی سهاسی اسا.   تحا سلطا
میالو ک  ش برای ب نا آ ردد کاهش زماد کار 
از سرمایا داراد منارد در یک کارگاه یا فقط در 
یکی از  اخا های صنایع ب سهلا اعتصا    
نظایر آدو جنبشی صرفا اقتصادی اساو در 
مقابلو جنبش با منظ ر بوسا آ ردد قان د هشا 
ساعا کار   نظایر آدو جنبشی سهاسی اساو   با 
این ترتهب اسا کا از هما جنبش های اقتصادی 

پویو سهاسی منارد کارگرادو در هما جا جنبشی 
بمنظ ر پهر ز گردانود   آبقامی آیوو یعنی جنبش 

منافع خ یش در  کلی عم میو   در  کلی کا 
مهبا و. اگر چا   دارای نهر ی اتزا  اجتماعی عا 

این جنبش ها با  ج د یک سازماد قبلی نهاز 
دارنوو معهذا بن با خ د  سایل انکشاف چنهن 

 سازمانی مهبا نو. 

در آنجااهکا هن ز آبقا کارگر با درجا کافی 

تجمعا  اعترا ی جل ی مویریا تا اعتصابا  
چنو هزار ناره   آ النی مو  بر سر دستمزدهای 

سهاسی   عقب افتاده یک د  فضا   دتمشغ تی های
در ایراد را تنها نگذا تا اسا. برارتی مهت اد دیو 
کا این اعترا ا  تنها فاکت ر تن ر گر  فضای 
سهاسی ایراد   مهمترین بار متر ارزا    
جریانا  در ربط   بهربطی آنها با تنش های 

اعترا ا    جامعا ایراد عمل کرده اسا.
برای بخش اصلی   دستمزدهای عقب افتاده

جریانا  در د   جریانا  اپ زسه د خار  
ماتریان ت پخانا   یک ذخهره ذیقهما  رک ما

تبلهغاتی در چهارچ    و رژیمیو رژیمی در 
 بحراد )های تما  نشونی( سرنگ نی    چنبره

ب ده اسا. بررسی مبارزا  جاری کارگری   
مشخصا از زا یا پراکتهک کم نهستی در این 

بو د ت جا با فضا   قاتب های سهاسی   زمهناو
در بر گهرنوه اعترا ا  مرب آا ممکن نهسا. 

با فر  بحراد رک متی   بحراد   بعن اد میان
العال  ب رژ ازی      بن بسا  اقتصادی؛

قبل از هر چهز زیر پای   رک ما آد در ایراد 
مبارزا  اقتصادی آبقا کارگر را خاتی مهکنو؛ 
اتحاد کارگری   ملز ما  عهنی آد جای خ د را 
با تظاهرا    خهاباد   قطعناما ها مهوهو؛   
رهبری   دخاتا در این ررکا  چهزی بهشتر از 

   انعکاس خبری آنها نمهت انو با و.

اداما ن  تا بر د  فر  اساسی متکی اساو 
ایراد کش ری با سرسا  ت تهو   با تح ن پر تا  
در راه ر بنای د تتی   اجتماعی کاپهتاتهستی 
مشخص مهش د. قور  محرکا دستمزدهای مع قا 
از همهن جا نشا  مهگهرد. در یک آنتاگ نهسم تلخ 
از یک آرف دستمزد عقب افتاده در قاتب یک 
آبقا کارگر س پر ارزاد قنو در دن بخشهای 
مختلف ب رژ ازی آ  مهکنوو   از آرف دیگر 

با ادا در آ ردد برای عواتا     نقش اپ زسه د
بخشهای دیگر   بسهار ارزاد در اختهار  رفاه را

آیا چنوش آ ر نهسا کا اپ زسه د   قرار مهوهو.
سلطنا آلب بازگشا دها پنجاه را موینا فا لا 

   آبقا کارگر در ب ق مهکنو؟

دستمزد عقب افتاده   اعترا ا  مرب آاو 
)دستمزدهایی کا مهش د باال کشهو   اعترا اتی 
کا عموتا با جایی نمهرسو( هما با هم   در تنهوهو 
بستر مشتر  ت تهو    رایط کار   مبارزه آبقا 
کارگر در ایراد را  کل مهوهو. س ان اینسا کا 
کم نهسا ها کوا  نقش را در این تنو پهچ رها  
آبقا کارگر ایاا کردنو؟ این س ان آینوگاد نهسا. 
س ان نسلی از آبقا کارگر اسا کا دارد زیر این 

رژیمو د تاو ب رژ ازی   تلف مهش د.  بار تعنا
یا هر چا آنرا بنامهمو پاسخ ر  ن   فعان داردو 
بخشهای مختلف اپ زسه د از سرنگ نی آلب تا 
ترام    اصالح آلباد پاسخی دارنوو بعضی 

خ د   بی تاا تی  فعاالنا با پخش اخبار سهم   دین
را ادا مهنماینو... در این مهادو کم نهستهایی کا 
برای کاهش مصااب   برای با قور  رسهود 
آبقاو همزمادو راه چاره مهج ینو؛ با کوا  راه رل 
مشخص مهش نو؟ پر بلماتهک  مبارزه اقتصادی 
  سهاسی  کوا  گره را در این مسهر باز کرده   

قلا ها   چاتا های   مهکنو؟ د  اریها   متحوادو
 سر راه کوامنو؟ 

در یک کال و آن ا با نا  جنبش   م   ررکا  
کارگری بر علها دستمزدهای عقب افتاده  ناختا 
مهش د و هر چقور کا نار ایتی بر رق کارگری 
را با خ د رمل مهکنوو با هماد انوازه فقواد یک 
فعاتها کم نهستی برای مبارزا  اقتصادی آبقاتی 
کارگری را جار مهزنو. در غها  یک آبقا آگاه   
متحو با ریشا های است ار در مبارزه اقتصادی 
اسا کا امر ز گسترده ترین مبارزا  کارگری 
قرد معاصر با دستا ردهای محو د مهانجاموو یا 
 نار ایتی   ناآرامی  تقلهل می یابوو در 
تظاهرا  خهابانی گرسنگاد مهاد پرچمهای 

اعتبار خ د را با   آتترناته های ب رژ ایی نهر   
تحلهل مهبرد. بالخره بایو کارگراد کم نهسا راه 
رل   قلق بهر د آ ردد اجتماعا  اعترا ی 
م ج د از سهکل معه    خص صی یا د تتی    

را پهوا کنو.    سرمایا ت تهوی یا رانا خ ار 
ص ر  مساتا را از   اینکار بو ا مستلز  آنستکا

زیر دسا نهر ها   سهاستی کا فرق مهاد رژیم   
 سرمایا را خو ا مهسازد بهر د آ رد.   رک ما

کارگراد هم میل بقها مرد  سهاسی هستنوو رتی 
آنجا کا آگاهانا از صف اعترا ی م ج د کنار 
مهکشنوو دااما رامل با رهایی در راه بهب د   
تعاتی زنوگی فردی   اجتماعی خ یش 

این با رها مهت انو ر یا   یا ت هم با وو   مهبا نو.

برای زنوگی کارگر تامهن کنو را با  بکا   مهت انو
های مذهبی   یا با اتکا با ارتباآ های ملی پر 
مهکننو.  بکا مساجو در رمایا از  ما مسلماناد  
و کمک ماتی با زناد به ه   ک دکاد یتهمو   از آد 
بوتر دستجا   کارگراد مسلماد ناا و   یا 
 کارگراد    تری در اه از  نم نا آ کار از 
این دسا مهبا نو.   راهای اسالمی بخا خ د را 
با ارگانهای اقتصادی کارگری از جملا تعا نی 

 مصرف گره زد. 

 

 االکلنگ "اقتصادی یا سیاسی"

در مر ر م تاا های اصلی مبارزا  اقتصادی 
آبقا کارگر در ایراد بسهار مهم اسا کا این 

قاتب یک پر بلماتهک جریانا  چ    مساتا را از
  معضل جریانا  مارکسهستی خار  کنهم. این 
یک پویوه اجتماعی اساو چ  )اینجا بط ر 
مشخص چ  در ایراد(   م ا ع آد نا نقطا 
 ر   بلکا در را ها قرار مهگهرد. صرف 
استوالن در با  اهمها مبارزه اقتصادی 

دتمشغ تی با تقابل   رابطا فهمابهن با مبارزه    یا
سهاسی آبقا کارگر ابوا مساتا تازه ای نهسا. 
مارکس   انگلس مو  ده سان از فعاتها عملی 
خ د در سازمانوهی کم نهستی آبقا کارگر را 
صرف اتحادیا کم نهستها   مبارث ر ن مبارزه 
اقتصادی آبقا نم دنوو تنهن   رهبراد جنبش های 
کارگری   کم نهستی معتبر در د یسا سان اخهر 

کشش   ک  ش در این   رگا های بارز در
عرصا  ناختا مهش نو. در متو ت ژی مارکس   
تنهن مبارزه اقتصادی با هم ار کردد راه انقال  
کارگری مشخص مهش د. اهمها مبارزه اقتصادی 
در با سرانجا  رسانود بهب دها اسا   در عهن 
ران آبقا کارگر از این مسهر با خ د کارگراد 
در عمل اثبا  مهکنو کا آبقا کارگر مهت انو   

آراز ن ین جامعا بوهو.   مهخ اهو  انا زیر اداره
در این چهارچ   اسا کا صنو ق همبستگی 

در یک کارخانا   ماتی در مقابلا با اخراجها
مهت انو هما چهزو   تص یب بنو مرب آا در 
قان د کار از باال ههچ چهز با و؛ ا تی نقو   د می 
نسها   تازه نقطا  ر  ؛ ا تی بسهج کننوه   

یک  دستا رد  سهاسی از ن     د می چا بسا
جغجغا های  رفرمهستی  دسا رز  ت ده فراتر 

   نر د.

  صنعا بزراو عوه ای از مرد  را کا با 
یکویگر آ نا نهستنوو در یک نقطا گرد هم مهآ رد. 
رقاباو م جب جوایی منافعشاد مهش د  تی مسئلا 
مزدو یعنی ناع مشترکشاد در برابر صارباد 
کارخاناو آنها را بر مح ر انویشا مقا ما 
مشتر  یعنی اتحادو متاق مهسازد. با این ترتهب 
اتحادیاو هم اره دارای اهواف د گانا مهبا و. 
یکی برای آنکا رقابا را مهاد کارگراد از بهن 
ببرد تا بت انو قادر بهک رقابا عم می در برابر 
سرمایا با نو. ا تهن منظ ر از مقا ما فقط را  
دستمزدها ب د   اتحادیا هایی کا در آغاز ایز تا 
ب دنوو در گر ههایی متشکل  ونوو همانط ر کا 
سرمایا داراد بن با خ دو بعلا سهر نز تی 
اقتصادیو متحو  وه ب دنو. را  اتحادیا در برابر 
سرمابا کا همهشا متحو ب دهو  ر ری تر از 
را  دستمزد  و. این م     بقوری صادق اسا 

 وه انو کا   کا اقتصادداناد انگلهسی دچار رهر 
چگ نا کارگراد بخش بزرگی از 

 -خ د را بخاآر اتحادیا هایی کا   دستمزدهای
بنظر اقتصاددانها فقط بخاآر دستمزد ب ج د آموه 
انوُو فوا مهکننو. در این مبارزه یعنی در این جنا 
داخلی  اقعیو تما  عناصر برای یک نبرد آینوه 
متحو مهش نو   خ د را گسترش مهوهنو    قتی با 
این مررلا برسهمو اتحادیا کارگری خصلا 

)کارن مارکسو فقر  سهاسی را بخ د مهگهرد.
صاحا   فلسااو ترجما  انتشارا  س سهاتهسم و

۵۵ ) 

 

کدام مبارزات، کدام زمینه  -مبارزات اقتصادی
 ها؟ 

مبارزا  اقتصادی آبقا کارگر در ایراد در قاتب 
اعترا  با دستمزدهای عقب افتاده یک  اقعها 

از همهن مجرا کم   بهش مطاتبا    عهنی اسا.
دیگر نهز م رد کشمکش قرار گرفتا اساو 
تحرکا  ت ده ای کارگری در سط ح مختلف از 

 افق های نازل در ...
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با تکرار   آبقا کارگرو  این فشار مهخ اهو کا
با مبارزه اقتصادی ک رو در   قها  قبلیو  تجربا

 زمهن سهاسی دسا با خ دکشی بزنو. 

سهاسا   مبارزا  اقتصادی آبقا کارگر تنها رگا
در دنهای  اقعی ایراد اساو نا با خاآر 
اعترا ا    م قعها آبقا    فاکت رهای متعود 
دیگر از این دساو بلکاو رتی فقط بخاآر فالکا 
بی اماد جاری؛ بخاآر تباهی فهزیکی 

خانماد س ز کا د  نسل کارگری   ر ری   
جامعا را در سرا هب نسل کشی   نهستی قرار 
داده اسا؛   با خاآر نجا  جامعا از پرتگاه 
تباهی اخالقی   جن د کار مزدی؛   با خاآر 
نهاز   توار  یک انقال  کارگری. آبقا کارگر 

 در عطش رگا پهشتاز خ د مهس زد. 

 ٥١۱٢ژ ان 

 پان یس ها

( در مراجعا با مارکسو کاری کا مکررا ۱)
انجا  خ اهو گرفاو بخص ص بنا با خصلا 
م     م رد بحثو بناچار پای اتحادیا های 
کارگری با مهاد کشهوه خ اهو  و.. آبعا اینجا نا 
کپی برداری بلکا متو ت ژی مارکس مونظر 
اساو چا بسا بخش مهمی از چ  ایراد ) از 
جملا ن یسنوه مقاتا( با ت جا با تح ال  اتحادیا ها 
  تجربا انقال  اکتبرو آتترناته    راها   مجمع 
عم می را ظرف مناسب اعترا  کارگری 
مهواننو. ناگاتا پهواسا نا اتحادیا های م ج د با 
تص یر مبارزه اقتصادی مو نظر مارکس نزدیک 
هستنو   نا مجامع عم می فعال م ج د.   بعال ه 
ههچ مانع عملی   نظری سو راه پ سا انوازی 

 این تشکلها نب ده   نهسا. 

داراد  ر ری مهش د. بر عکسو کارگراد از 
کا  -هماد آغاز کار بو د تشکهال  نهر منوی 

نظامناما کامال مشخصی دا تا با و کا ب سهلا 
 -سردمواراد   کمهتا های خ د اعمان نا ذ نمایو 

این تشکهال و   کاری از پهش ببرنو. نمهت اننو 
جنبا قان نی بخ د گرفتنو   از ۱٧٥٤ب سهلا قان د 

آنزماد ببعو کارگراد در انگلستاد قورتی  وه   
دیگر ت ده عاجز   میل گذ تا پراکنوه نب دنو. 
بز دی در اثر قور  صنو قی کا بنا با اصطالح 
برادراد فرانس ی ما از  پ ن مقا ما  )صنو ق 
تعا نی کارگراد( ماالمان  وه ب دو بر نهر یی کا 
ااتالف   کاربرد مشتر  آنها نصهبشاد کرده ب دو 
افز ده ب د. اینک تما  داستاد تغههر کرده ب د   
پایهن آ ردد دستمزد   یا آ النی کردد مو  کار 
دیگر برای سرمایا دار رکم یک ریسک را 
دا ا.  )فردریش انگلس و  اتحادیا های 

   کارگری و انتشارا   بکا نسهم(

 

 از نو بنویسیم  تاریخ را

جمه ری اسالمی در قاتب رژیم رفتنی اسا یا نا؟ 
این س ان زمهن را زیر پای سهاسا در ایراد گر  

  و رژیم  پرچم ب رژ ازی   نگا دا تا اسا.
پهش   برای را  خ د در مقابل تالآم های آبقاتی

ر  اساو همانقور کا   اه بایو بر د  مایا 
تنها  ٢٥اآمهناد خاآر ب رژ ازی ب د. از انقال  

چهل سان مهگذردو  گاتی بزرگی بایو در مهاد 
با و کا یک تک تجربا برای تکرار    ایو 

تنها یک تک  عار دی ارن یسی از آد تاریخ   رتی
برای ارجا  امر ز آبقا کارگر نمهت اد سراغ 

در ص ر  رذف فشار سهاسی نهر  ها     گرفا.
افق  و رژیمی مبارزه اقتصادی آبقا کارگر از 
ظرفها کافی برای  کستن سهکل معه     
دردنا   دستمزدهای مع قا  برخ ردار اسا. 

اتگ های ایجاد رختش یخاناو تامهن آ و    د:
آ پزخانا های عم می   ... در دسترس با نو. 
کم نهستها بایو مطابق یک جو ن زمانی در مقابل 
ایجاد تعا نی هاو پ  ش خان اده های فقهر 
کارگریو خان اده بهکارادو مبتالیاد با بهماریهای 

 سخا   ... ج ابگ    نو. 

پایاد رمانتهسهسم انقالبی   
تطما  صف اعترا    :سازمانی  آمات ریسم

آبقا کارگر در مقابل ب زینا های سرک   
جمه ری اسالمی خار  از هر تناسب قابل فکر 
اسا. تما ایی اسا کا هر چا جمه ری اسالمی 

اعترا  کارگری در سازماد     در م اجها با
ر  های خ د جانب ارتهاآ را در پهش مهگهرد   
عاقبا انویشی با خر  مهوهو؛ گارد صف 
اعترا  کارگری در مقابل سرک     زنوانهاد 
خ یش بازتر  وه اسا. چا کسی گاتا   چرا بایو 

در دسترس   رهبری اعتصابا    اتحادیا
کی قرار اسا اتحادیا   سرک بگراد قرار گهرد؟

های کارگری با  بکا بزرا جمعا ری کمک 
کی قرار اسا هر دستگهری   ماتی اراآا   نو؟

با م   تازه ای از صنو قهای همبستگی همراه 
  د کا با ازای هر سکا در صنو ق رابطا تازه 
ای مهاد یک  هر نو با کارگراد  ک فا 

 ج ا  س ان را  ایو بایو با انگلس سپرد:     د؟

  سرمایا داراد همهشا هم اره متشکل هستنو   
در اکیر م ارد ارتها  با ههچ اتحادیا رسمیو ههچ 
نظامناما   ههچ سردمواری نوارنو. تعواد آنها کا 
در مقایسا با کارگراد ناچهز مهبا و   این کهاها 
کا آنها یک آبقا مخص ص را تشکهل مهوهنوو 
معا ر  داامی تجاری   اجتماعی آنها با 
یکویگرو هما این چهزها را زااو مهسازدو   بعوا 
یعنی  قتی کا یک ر تا صنعتی در یک منطقا 

میل صنایع نساجی در النکشهر  -مسلط  وه با و 
تازه آن قا یک اتحادیا کارگری رسمی سرمایا  -

اسا. ایراد را   کارگر در جل ی صحنا جامعا
فر خ ردد محنا   ستم   بایو سرزمهن درنو ا

آبقاتی ب رژ ازی نامهو. اعترا  علها بهکاریو 
استیمار ک دکادو بی مسکنیو گرسنگی   بهماری 
  از کارافتادگیو اعترا  علها کار خانگی   
ا افا کاریو اعترا  علها تحقهر   دسا 

هن ز مجرایی برای ابراز   فر  ی   ک تبری
 ج د نوارد. این کار کم نهسا ها اسا.  ایو بایو 

 کم   در انتظار جنبشی برای سهری مع قا
سرپناه مع قاو سالمتی مع قاو ا تغان   هاو

مع قاو ررما مع قا ... نشسا! محال  
علها دردها     کارگری با ج الد اعترا 

مصااب  ناختا نمهش دو هن ز نمهش د. محال  
کارگری فضای اعترا و فرهنا   آدا  
اعترا ی را را دارا نهساو هن ز 

امر زمحال  کارگری ج النگاه   نهسا.
دره   م سسا    فعاتهتهای خهرخ اهانا اسا.

عظهم مهاد کمک   همبستگیو چا بسا در قاتب 
سخا       چنو سکا پ ن سهاهو تا سر ریز

بهن ایاد     نظربلنوی در رسهود با فریاد به گادو
 ربا  جبراد ناپذیری بر   مستمنواد تا همهن جا

پهکر اعترا  کارگری در جامعا  ارد آ رده 
 اسا. 

 مجمع عمومی، محور اتحاد طبقه:

 کارگراد جهاد متحو   یو!  مارکس نن  ا 
 کارگراد جهاد متشکل   یو . برای 

متشکل  ود بایو بو ا متحو ب د. کارگراد   بهتر
مهت اننو اعضای پویوه های متاا   با نوو اما 
متحو بماننو. ههچ کس نبایو خ د را تنها ببهنوو   
در ههچ فکری   ههچ اقوامی تنها بمانو. مجمع 

اتحاد اساو هر   آبهعی ترین ظرف  عم می
کارگری با صرف آسماد مشتر  در باالی سر 
عض  مجمع اساو در یک سرن  ا  ریک 
اسا   مهت انو ر ی هم سرن  تی بقها رسا  باز 

محو د با جلسا   یا رای     کنو. مجمع عم می
مص با  آد نهساو همانط ر کا په نو د  خ اهر 
در فاصلا د   هر   د   غل   عض یا در د  
رز  مختلف تغههر نمهکنو. بطریق ا تی عض یا 
در مجمع عم می دا آلبانا نهسا. مجمع عم می 
کارخانا م ظف اساو انتظار مهر د کا هما 
کارگراد را در خ د دا تا با و   فعاالنا در این 

 راه تالش مهکنو.

اما این اتحاد را بایو ساخاو از آد مراقبا کرد   
دااما پر رش داد. سهر زنوگی آبهعی   ر زمره 

ههچ   میل خ ره زیربنای اتحاد را خاتی مهکنو.
درجا از عرق   آگاهی  امن پایواری اتحاد 
جمعی نمهت انو قرار بگهرد. این دیگر دسا 
کم نهستها را مهب سو کا هماننو یک گل تا آتش 
بجاد همسایا   همکار افتاده   صغهر   کبهر 

     آبقا را با ان ا  ر تا های ممکن بهم ببافنو.
مهمتر از هر چهز  اتحاد  بخ دی خ دو قاام 
بذا و ماننو اص ن   فر   دینو قابل د ا    دفا  
نهسا. اینجا باز دخاتا نقشا منو کم نهستها اسا 
کا مطل بها یک تهم ف تبان   چگ نگی ر ابط   
مناسبا  کارگراد ر ن بازی ف تبان را در خوما 

 منافع آبقاتی جل ه مهبخشنو. 

مجمع عم میو مص با    پر ژه های اجرایی 
مجمع عم می را بایو بت اد با مص با  آد    :آد

در هر مقطع مشخص نم د. مجمع عم می نقطا 
تقاآع تشکل   ان ا  سازمانوهی در نی اسا کا 
بونبان تشخهص  رکا کننوگاد در دست ر قرار 
گرفتا اسا. این مهت انو مشکل مسکن یک 
همسایاو مسئلا بهس ادی ک دکادو دسا درازی 
یکی از همسایگاد بر ر ی همسر خ دو سازماد 
دادد یک اتحادیا برای دفا  از دستمزد جمعی از 
کارگرادو تحکهم   توار  رابطا با بخشهای 
دیگر کارگری در جها اعترا ا  سراسری در 
عرصا دستمزدهاو بهکاریو دستگهریها   

 با و.   غهره

ر ی ریل نگا دا تن مجامع عم می مستلز  
دخاتا   نا ذ   فعاتها مستقهم   برناما ریزی 
 وه کم نهستها اسا. نشریا  کم نهستی بایو در 
بر گهرنوه مساال مجامع عم می با و.  ایو 
باالخره  قا تجویو نظر در ساختار    رایط 
عض گهری کم نهستهاو نح ه دسترسی فعاتهن 
کارگری   مجامع عم می با ست د نشریا  

 رسهوه با و! 

سازمانهای تعا نی کارگری سریعا هما گهر  

 افق های نازل در ...
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تا کم نهسم با ابزار مبارزه آیبیقیا کیارگیر تیبیوییل 
   د. 

اتااقیی کیا امیر ز در اییراد افیتیاده    در ریان 
پهشیر ی اسیاو رضی ر کیمی نیهیسیم در صیای ف 
مبارزه کارگراد چ    رادیکان   س سهیاتیهیهیسیا 
اسا. در ههچ کجای دنها با انوازه اییراد کیاپیهیتیان 
مارکس   مانهاسا ر ی مهز فعاتیهین   کیارگیراد 
رادیکان   چ   ج د نوارد. آثاری کیا درمیحیافیل 
کارگری دسا با دسا مهگردنو. در هیهیچ کیجیای 
دنها چنهن نهسا. در ایراد هم هیمیانینیو کشی رهیای 
دیگر دنها چا پهیشیرفیتیا   چیا عیقیبیمیانیوهو هینی ز 
ر  نیایکیراد بی رژ ا   خیرده بی رژ ا مشیغی ن 
تاسهر کاپهتان   منطبق کردد آد با سرمیاییا داری 
  ن ستات ی د تا رفاه   دمیکیراسیی هسیتینیو. در 
ایراد همو مارکس   مانهاسا در دسا همهن دستا 
از ر  ناکراد اسا کا میی خی اهینیو در خیومیا 
سرمایا ی  خ دی  ملیو  بخش خص صی خی   
اسا یا د تتی؟  بی رژ ازی  یو امیپیرییاتیهیسیاو 
تقویس مههن بزرا   افتیخیارا  چینیو صیو سیاتیا 
تاریخ  اهنشاهی   ک رش بزرا   تجربا ملی   

 مههنی مصوق...و قرار دهنو! 

اما کم نهسم  و سرمایا داری در هیر  یکیل    
ن عشو ملیو خص صیو د تیتییو امیپیرییاتیهیسیتیی 
  ... در ایراد در صا ف کارگراد س سهاتهیسیاو 
می ر د تا تاا   خ د را با کم نهسم ب رژ ایی   

 غهر کارگری نشاد دهو. 

زمانی کا کارگراد می گ ینو  راسا هیا خی د را 
با میا نی یسیبیانینیو  زمیانیی کیا چی  رادییکیان   
س سهیاتیهیسیا دانشیگیاه  میی گی ییوو دتیقیک هیای 
بی رژ ازی   دالالد مییرتیجییع کسییب کییرسیی در 
قور  ر یایی بعو از سیرنیگی نیی خی د را بیا میا 
ن سباننو ... ایین تیایا   بسیهیار عیهیاد   آ یکیار 
اسا. با هر معهیاری بیخی اهیهیوو ایین چیهیزی جیز 
کم نهسم متعلق با آبقا کارگر نیهیسیا. ایینو جیز 
کمی نیهیسیم   میارکسیهیسیم  یو سیرمیاییا داری   

 ب رژ ازی در هر تباسو نهسا.  

این سنا کم نهسیم بی رژ اییی پیر غیر    هیمیا 
باهمی نهسا. سنا جریانی نهسا کا متحوین خی د 
برای سرنگ نیی را در میهیاد راسیا بی رژ اییی 
جستج  می کنو. این سنا کم نهسم ملی نهسیا کیا 
متحوین خ درا در صا ف ناسه ناتهسا ها   اق ا  
  مذاهب یافتا اسیا. ایین سینیا چی   فیرقیا ای 
نهسا کا با پانو ن ن ساد بهن چ    راسا تبویل 
 وه اسا. این سنا راسا بی رژ اییی نی   میلیی 
مذهبیو اصالرا و  اهیو مجاهوینیو فر گرد   
ققن س   غهره نهسا. مرز بنوی با راسا چیا در 
راکمها  چا در اپ زیسه د جی ا  دنیواد  یکین 
رهیبییراد اعییتییصیابییا  کیارگییری بییزرا اخیهییر   
اعترا ا  دانشج یی با  هما ی آنیهیا اسیا. ایین 
هماد بیر زعیامیل ذهینیی اسیا کیا میی ر د در 

 مبارزه آبقاتی کارگراد ایراد نقش ایاا کنو!

با تبویل  ود کم نهسم با ابزار مبازه ی کیارگیراد 
  رهبراد کارگری   ر  ناکیراد کیمی نیهیسیا   
س سهاتهساو  برای اپ زیسه د ب رژ ایی  انسیی 
باقی  نمی گذارد تا مبارزا  کیارگیراد   جینیبیش 
های رادیکان چ  را دستمایا  وییا بیا رژییم   
سرنگ نی با رای  نیظیا  سیرمیاییا داری   کسیب 

 ٢٥انیقیال  قور  بر  انا های آبقا کارگر کننو. 
تکرار نمی   د. این پیهیا  کیارگیراد اعیتیصیابیا  

 اخهر اسا!

این کم نهسم مارکس  اسا. کم نهسیمیی اسیا کیا 
کم نهسا های امر ز ایراد با افیتیخیار در میقیابیل 
جالداد    کنجا گراد با سربلنوی   افتخار از اد 

 نا  می برنو. 

خط رسمی بیا ایین کیمی نیهیسیم  -رز  رکمتهسا 
متعلق اسا. کم نهسم   سنا های کم نیهیسیتیی میا 
در تیو یین   اتیخیاذ  سیهیاسیتیهیای کیمی نیهیسیتیی   
کارگری اسیا کیا  میو  هیا اسیا در دسیتیرس 
کارگراد س سهاتهسیا   کیمی نیهیسیا هیای اییراد 
قرار گرفتا اسا. از جملاو  آژیتات ر کیارگیری و 
  بکا هیای میحیافیل کیارگیراد سی سیهیاتیهیسیا و 
 جنبش مجامع عم می کارگری و  جنبش کیمیهیتیا 
های کم نهستی کارگیری و  تیحیز  کیمی نیهیسیتیی 
آبقا کارگر و    راهای کارگری   مردمی  ... 
  ایستادگی میحیکیمو قیاآیع   کی بینیوه در میقیابیل 
اپ زیسه د ب رژ ایی   ناسه ناتهسم   ق   پرستیی 
   چ  ب رژ ایی پر غر    ملی   مذهبی اسا!

بارها   بارها بایو تکرار کرد کا پیاسیخ پیهیشیر ی 
عظهم آبقا کارگر ایرادو همهن تجربها    درس 

نشنهوه انو؟ یا فعاتهن  اد بی ارتباآ بی ده انیو؟ نیا. 
این غیهیر میمیکین اسیا. در جیرییاد اعیتیصیابیا  
 صنعا ملی ف الد اهی از و کیارگیراد  صینیعیا 
ف الد خ زستاد  کا مرکز بزرا تری اسا   بیا 
ف الد اه از ارتباآ نزدیکی با هم دارنیوو جینیب   
ج  هایی راه افتاد   اگر سرک   مانع نیمیی  یوو 
بو د  ک این بخش کارگری هیم بیا اعیتیصیابیا  
کارگری خ زستاد می پهی سیتینیو. بی یی ه آنیهیا هیم 
خ استهای مشتر    هماد مشکال  را کیا فی الد 

 اه از داردو دارنو. 

 

 رهبری عملی و واقعی -٣

درس   نقطا قور  دیگر اعتصابا  اخهرو عر   
آهف  سیهیعیی از رهیبیراد کیارگیری جیوییو بی د. 
رهبیراد رادییکیان   آگیاه   صیاریب اتی رییتیا   
محب     م رد اعتماد در میهیاد تی ده کیارگیراد. 
آژیتات رهای کارگری هم در ف الد   هم در هیایا 
تپا. نماینوگاد  اقیعیی کیارگیری. نیمیایینیوگیانیی کیا 
اتزاما با رای گهری باال نهاموه ب دنوو اما در عمیلو 
رهبر عملی میبیارزه   اتیحیاد کیارگیراد بی دنیو   

  ونو. 

بعال ه این رهبراد   نماینوگاد در مهاد خ د اتحاد 
  انسجا  دا تنو. ایجاد کمهتا های کارگیری را در 
دست ر قرار دادنو. ارتباآا  گسترده ای می رفیا 
مهاد فعاتهن   رهبراد کیارگیری در ابیعیاد  سیهیع 
تری ب ج د آیو. ارتباآ   اقعی   همبستیگیی میهیاد 
کارگراد س سهاتهسا   ر  ناکراد چ  دانشیگیاه 

 هاو ب ج د آمو. 

رهبراد رادیکان کارگری  با افق  سهع تر آبقاتی 
عر   کردنو. آژیتاتی رهیای کیارگیری سیخینیرانیی 
کردنو   بر ریای  اتیحیاد   دخیاتیا کیارگیراد در 
سرن  ا خ د تاکهیو نیمی دنیو.  تیجیمیعیا  بیزرا 
کارگری در کارخانا   بهر د از آد در  یهیرهیای 
  ش   اه از برگزار کیردنیو. میجیامیع عیمی میی 
برای تصمهم گهری در م رد اعتیصیا و تیاکیتیهیک 
هاو را  اتحاد    هیمیبیسیتیگیی د  بیخیش بیزرا 

 کارگریو تشکهل  ونو.  

امر ز از هر کارگری در هاا تپا بپرسی آ یکیار 
  با صوای بلنو می گ یو  اسماعهل بیخیشییو عیلیی 
نجاتی   آهف بیهیشیتیری از فیعیاتیهینو رهیبیراد   
 نماینوگاد  اقعی ما هستنو. درف الد هم همهن اسا.

 کی نهسا در جنبش آبیقیاتیی کیارگیراد هیمیانینیو 
دیگر بخشهای جامعا سنتهیای غیهیر کیارگیری هیم 
عمل می کنو. گرایشا  غهر کارگری با نا  کارگر 
 ج د دارد. اما در اعتصابا  اخهر این گیرایشیا  
  تاا   هاو منز ی  ونو. اکن د اعتصا   کینیی 
در مهاد کارگراد   سازش با کارفرماها مذمی     
ز ا  وه اسا. بعهو اسا رهبر کارگری در مهاد 
گرایشا  غهر کارگری   مما ا  بیا کیارفیرمیا   
د تا بت انو باز عر   کنو. این کار خهیلیی سیخیا 

 تر  وه اسا. 

این یک پهر زی   پهشر ی بیرای آیبیقیا کیارگیر 
ایراد اسا کا بایو تکیهر   با سنا دیگر بخشهیای 
کارگری تبویل   د. از جملا تامهن اتحاد سراسری 
کارگراد د  میرکیز بیزرا صینیعیتییو بیرگیزاری 
میجیامییع عییمی میییو آیرح  ی راهییای کییارگیری   
مردمیو  کمهتا های کارخانا. ههاتهای نمیایینیوگییو 
ارتباآا  کارگری با دیگر بخشهای جامعیا    بیا 
دانشگاهو با مصاف آلبهود نماینوگاد ریاکیمیهیا   

 موعی اداره   رایی جامعا...! 

 

 عامل عینی، عامل ذهنی-٤

چا تاریخا در هما دنها   چا ب ی ه در اییراد ایین 
کا آبقا کیارگیر بیمیییابیا ییک نیهیر ی اجیتیمیاعیی 
قورتمنو کا چرو هیای تی تیهیو   تیامیهین نیهیازهیای 
جامعا را می چرخانوو بعن اد عامل عهنی ت اناییی 
کسب قور    اداره جامعا را دارد. اما خ دآگاهی 
آبقا کارگر با میییابیا ییک آیبیقیا  اریو در ییک 
کش ر   یک آبقا جهانی   کم نهسم بعن اد ابیزار 

 مبارزه   کسب قور  را کم دارد.  

اگر امر ز با پهشر ی مبارزه آیبیقیاتیی   بی یی ه 
اعتصابا  اخهر د  مرکز صنیعیتیی بیزرا اییراد 
نگاه کنهم   سینیا هیا    یهی ه هیا   بیا مصیاف 
آلبهود سرمایا داراد   رکامشاد نگاه کینیهیمو میی 
بهنهم کا افق پهشار ی مبارزا  اقتصادی  سهاسیی 
آبقا کارگر ایراد این ن یو را می دهو کا می ر د 

اعتصا  کیارگیراد نیهیشیکیر هیایا تیپیا ایین بیار 
ت انسا نا تنهیا هیزاراد کیارگیر ایین  یرکیا را 
متحوانا با مهواد آ رد بلکا خان اده های کارگیراد 
  بخش بزرگی از ساکنهن  ی ش   میغیازه داراد 

 را با رمایا از اعتصا  بکشانو. 

این  رایط فی ق اتیعیاده میهیمو ظیرفیهیا   قیور  
عظهمی با کارگراد ایین میرکیز صینیعیتیی بیزرا 
بخشهوه اسا. اعتصا  اخهر این قور    عظیمیا 
  م قعها  ی ه را نماینوگیی کیرد. کیارفیرمیاهیا   
د تا با  ج د سرک    رشهانا   فریب   دالتیی 
  در غو هن ز این د ر تعر  آبقاتی کیارگیراد 
را از سر نگذرانوه انو. بعال ه بخ بی می دانینیو بیا 
 جیی دی کییا  رهییبییراد کییارگییراد را دسییتییگییهییرو 
 کنجاو اخرا    تهویو کرده انوو اما خطر بزرا 
تری تهویو اد می کنو. خطر تیکیییهیر  یود اتیحیاد 
کارگری اتگ ی اعتصابا  هاا تپا   فی الد. ایین 

 خطر اما تکیهر خ اهو  و!

 

 سازمان  -٢

در بنو یک گیایتیم اتیحیاد کیارگیراد در د  میرکیز 
بزرا صنعتی  ف الد اهی از     نیهیشیکیر هیایا 
تپا   با ابزارها    ه ه هیای میتیایا تیی از سیابیق 
تامهن  و. سنویکا تا این زمیاد سیازمیاد کیارگیراد 
این د  مرکز صنعتی ب ده اسا. اما بوتهل ساختیار 
بیی ر کییراتییهییک   خصیی صییهییا  ییهیی ه   سیینییا 
سینیویییکیاتیهییسیمو نییتی انسیتییا بی دو اتیحیاد سیراسییری 
کارگراد   مبارزه ی رادیکان کارگری را تیامیهین 
  نماینوگی کنو. اما اعتصابا  اخهر ف الد   هیایا 
تپا این مرز را  کستا    سنا    ه ه ی متاا   

 را با ثبا رسانو.

این  ه ه   سناو دخهل کردد اکیییرییا کیارگیراد 
در تصمهم گهری بیرای  یر   اعیتیصیا و ادامیا 
اعتصا و انتیخیا   یهی ه هیای میبیارزه میییل راه 
پهمایی   تجمع در  هرهاو جلیب تی جیا  ریمیاییا 
مرد    ش   اه از از کیارگیراد  اسیاسیا بیوتیهیل 
 ابستگی بخش بزرگی از میرد  بیا کیارکیرد ایین 
 رکیا هیاو بی د. دخیاتیا مسیتیقیهیم کیارگیراد در 
مبارزه   تصمهم گیهیری در  اقیع ابیزار    یهی ه 
دیگری از اتحاد   سازماد کیارگیری   در سینیا 
  رایی اسا. این ن   سازماد   سنا    ه ه بر 
پایا ی برگزاری مجامع عم می کارگریو کیا در 
سنا سنویکایی غیاییب اسیاو اسیتی ار میی بیا یو. 
انتخا  ههاتهای نیمیایینیوگیی ریتیی بیا تیرکیهیبیی از 
رهبراد سابق سنویکاو باز بیر ایین سینیا اسیتی ار 
اسا. امر زه دیگر برای هر فرد کارگر فی الد   
هاا تپا میل ر ز ر  ن اسا کا میعینیی دخیاتیا 
جمعی کارگراد   مناعا مجامع عم می کارگیری 
چهساو کارکرد   نتاییجیش کیوا  اسیا! هیر فیرد 
کارگر می دانو کا  دییگیر انیتیخیا  هیهیا  میوییره 
برای چنو   چنوین سان   بی دخاتتی کارگراد در 
سرن  ا کار   مبارزه  اد بی معنی اسا. دیگر 
برای هر فیرد کیارگیر ر  ین اسیا کیا نیمیایینیوه 
کارگر کسی اسا کا اعتصیا   یکین نیهیسیاو بیا 
کارفرما خ ش  بش   سیازش نیمیی کینیو. فیرییب 
 عوه هایشاد را نیمیی خی رد. از د تیا سیرمیاییا 
داراد نمی ترسو. با درجا  زیادی می فیهیمیو کیا 
رهبری جمعی یعنی مجمع عم می. یعنی انیتیخیا  
نماینوه برای م رد معهن. یعنیی اگیر ییک ییا چینیو 
رهبر   نماینوه دستگهر  و فردایش مجمع عم میی 
نماینوگاد جویوی انتخا  می کنو   جل  می فرستیو 
  دیگر ههی ی قیا بیو د رهیبیر   بیو د نیمیایینیوه 
نهسا. کارگر آگاه   رادیکان   سی سیهیاتیهیسیا در 
مهاد کارگراد برای قب ن رهبری   مسی تیهیا کیم 
نهستنو. بخص ص در این سنا   ر ش رهیبیر   
نماینوه کارگراد دتش قرص اسا کا کل کارگیراد 

   مجمع عم می  اد را پشا سر خ د دارد. 

این ها داده های اعتصابا  اخیهیر خی زسیتیادو در 
بهخ گ ش قیورتیمینیوتیریین میرکیز صینیاییع نیایا   
پتر  همی ایراد اسا. می تی اد تصی ر کیرد کیا 
کارگراد این د  بخش این تح ال  را نویوه انو؟ ییا 

اعتصابا  د  میرکیز صینیعیتیی بیزرا   یرکیا 
نهشکر هاا تیپیا     فی الد میلیی اهی از  درس 
بزرا تاریخی   نقطا عطیایی در جینیبیش آیبیقیا 
کارگر ایراد اسا. ایین اعیتیصیابیا  بیا خی اسیا 
رق ق های مع قا  ر    و. اما بسهار فیراتیر از 
آد رفا. مبارزه برای رق قهای مع قیا در اییراد 
بهشترین اعتصابا  کیارگیری را رقیم زده اسیا. 
این میبیارزه اقیتیصیادی  تی  مسیتیمیر    سیهیع   
گسترده ب ده اما دستا ردهای کم تری دا تا اسا. 
اعیتییصیا  یییک مییاهیا د  میرکییز صیینییعیتییی مییهییم 
کارگری ایرادو هاا تپا   ف الدو با د ر باآل   
کم دستا رد تالش برای گرفتن مع قیا هیا خیاتیمیا 
داد. زمانیی آی النیی  ایینیکیا میبیارزه اقیتیصیادی 
کارگراد چگ نا از   ع دردنیا  می جی د گیذر 
کرده   دری ا ای با پهر زی می گشیاییو دغیوغیا 
 بانا ر زی هر کم نیهیسیتیی اسیا کیا بیا آیبیقیا 
کارگر تعلق دارد. ر یایی ب د کا می بایسیا ییک 
ر ز با  اقعها تبیوییل  ی د.   ایین اتیایاق افیتیاد.  
امر ز هر کارگری بپرسیوو راه پیهیشیر ی آیبیقیا 
کارگر در مبارزا  اقتیصیادی   سیهیاسیی جیاری 
کوامسا ؟ با انگشا هاا تیپیا   فی الد را بیا ا  

 نشاد می دههم. 

درس های بیزرا ایین اعیتیصیابیا  بیاییو میوا    
په ستا در محافل   مجامع   محال  کیارگیری   
پات ق های کارگری   ا قا  صرف غذا در سلف 
سییر یییس کییارخییانییاو در اتیی بیی س رییمییل   نییقییل 
کارگرادو هما جا... تکرار   تیکیرار  ی د   بیا 
آم زه ی مهم سراسری آبقا کارگر تیبیوییل  ی د. 
بر  انا های این اعتصیابیا  میی تی اد ایسیتیاد   
اتحاد آبقاتی کارگراد در هما ی مراکز صنیعیتیی 
را تامهنو پهشر یهای بزرا   بزرگیتیری کیرد   

 پهر زیهای بهشتری با دسا آ رد.

 

مهم ترین درس هوای اعوتوصوابوات هوفوتوه تو وه و 
 فوالد:

 اتحاد کارگری -٩

در اعتصابا  هاا تپا   فی الدو هیزاراد کیارگیر 
دسا در دسا همو متحو   سازمانهافتا بیا میهیواد 
آمونو. ب ج د آ ردد ایین اتیحیاد ییک  یبیا اتیایاق 
نهاتاد. کارگراد هاا تپا بهش از یک دها میوا    
در ف اصل ک تاه اعتصا  کرده بی دنیو. اگیر ایین 
اعتصابا  نتیهیجیا فی ری   دسیتیا رد اقیتیصیادی 
مهمی کسب نکردنوو اما کارگراد را در میبیارزه 
آبویوه   صارب تجربا کرد. یکپارچگیی صیای ف 
کارگیراد هیر د  بیخیش  فی الد میلیی اهی از    

و  ی رانیگیهیز کشا   صنعا نهشکر هایا تیپیا " 
ب د. نشاد قور  کیارگیرانیی بی د کیا میتیحیو  یوه 
ب دنو.  کارگراد این د  بخش با  ج دیکا مو  ها 
صارب تشکهال    سازماد سنویکایی ب دنیوو امیا 
هه  قا ت اد متحو کیردد صیای ف کیارگیراد   
ابراز  ج د قورتمنو آبقاتی در مبارزه اقیتیصیادی 
علها کارفرما   د تا را پهوا نیکیردنیو. ایین نشیاد 
داد کا می ت اد سنویکا دا ا امیا میتیحیو نیبی د   
تامهن اتحاد کارگری با ابیزارهیای دییگیری نیهیاز 

 با این ابزارها می پرداز . ٥دارد. در بخش 

اما باز هم در باره اتحاد کارگریو فرام ش نکنیهیم 
کا  کارگراد مرکز بزرا صنعتی نهیشیکیر هیایا 
تپا نسل س   کارگراد این بخش انو. بیا تی جیا بیا 
 ابستگی د  اتی سا  رکا دیگر با این مجم عیا 

هزار کیارگیر  ٤١تا  ٠١ی بزراو زنوگی  رو د 
  خانی اده هیایشیاد بیا چیرخیهیود چیرخیهیای ایین 
صنعا  ابستا اسا   بعال ه عمال  زنیوگیی بیاتیغ 

هزار نار در   ش   منطیقیا بیا  ٠١١تا  ٥١١بر 
ص ر  غهر مستقهم با این بیخیش صینیعیتیی گیره 
خیی رده اسییا. هییر تییغییهییهییر میینییاییی در   ییعییهییا 
کارگرادو زنوگی این بخیش بیزرا میرد  را هیم 
تحا تاثهر قرار می دهو.   این دتهل په ستن بخش 
بیزرگییی از سییاکیینییهیین  یی ش   مییغییازه داراد بییا 

 اعتصا  کارگراد ب د.

 این تازه آغاز کار است!

)درسهای بزرگ دو اعتصاب(   

 
  

 مظفر محمدی
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مسخ   تخریب خ د این تئ رى ب د. تغههر جها 
اجتماعى   آبقاتى س سهاتهسم بعن اد یک تئ رى 
  جنبش سهاسىو عال ه بر این در پراتهک 
سنتهایى تر تسکهسمو ماا اهسمو ار کم نهسمو چ  
ن و چ  آمریکا التهنو   پ پ تهسم جهاد س مى   

کم نهسم  "غهره کا خ د را در مخاتاا رسمى با 
اتحاد   ر ى  کل دادنوو تحکهم گردیو. در 

س سهاتهسم  بعن اد دکترینى "ار پاى  رقىو 
براى ایجاد اقتصادهاى سرمایا دارى د تتى   
اآمهناد خاآر از اآاعا آبقا کارگرو بکار 
گرفتا  و. در غر و س سهاتهسم بعن اد پ  ش 
ایوا ت ژیک براى دمکراسى خ اهى دانشج یاد   
مهلهتانسى آنار هستهاو مباریا  فرهنگى   
آتئهستى ر  ناکرىو رفرمهاى فرهنگى   
آم ز ى آبقا مت سطو سهاستهاى چ  
پارتمانتاریساو رفع بحراد با  ه ه کهنزى 
)اقتصاد کهنز(   آ تى آبااتى بکار گرفتا  و. در 
 جهاد س    کا دستا ردهاى ا تها صنعتى  ود 
اتحاد   ر ى   سپس تمجهوهاى ماا اهستى از 
ناسه ناتهسم کا بر زمهنا ستم   استیمار عریاد 
امپریاتهسمو مرد  را بخ د جذ  مهکردو 

س سهاتهسم  ت سط بخشهاى مهلهتانا ب رژ ازى "
ب مى   نهر هاى آبقا خرده ب رژ ازى بعن اد 
چهارچ بى ماهو براى تحر  ناسه ناتهسم 
 وامپریاتهستى بکار گرفتا  و. تاریخ کم نهسم   
تاریخ مبارزه آبقا کارگرو نا فقط خهز هاى 

آبقا کارگرو بلکا  مبارزه به قااو گاه  اى ت ده
آ کار   گاه پنهاد  کارگراد علها کاپهتاتهسم کا 

داری  مارکس آد را دینامهسم جامعا سرمایا
 مهخ انوو د  تاریخ متمایز   جواگانا  ونو. 

اگر براى جنبش کم نهستى در غر  این جوایى 
دهنوه یک چرخش   ناى  رو  ا تها  نشاد

کم نهسم   آبقا ب دو براى س سهاتهسم ایرانى کا 
ظه ر کرد   در ساتهاى  ۱٢٤١در ساتهاى 

تکامل یافاو این یک م قعها  ۱٢٥١   ۱٢٦١
ا رژینان ب دو  رایطى همجنس با م ج دیا خ د 
بعن اد سنتى در اپ زیسه د ایراد ب د. این سناو 
س سهاتهسم را بعن اد دکترینى براى تحقق استقالن 
ملىو ت سعا اقتصادىو دمکراسى ب رژ ایى   
رفرمهاى اجتماعى دریافا کرد   بکار گرفا. 
چنهن س سهاتهسمى گرایشا  رادیکان   مهلهتانا 
در د سنتهاى  کل گرفتا ناسه ناتهستىو 
رفرمهسا   تهبران اپ زیسه د ب رژ ایى را 
نماینوگى مهکرد   سریعا ت سط ر  ناکراد ر  
با افزایش جامعا  هرى در پهش گرفتا  و. 
س سهاتهسم ایرانى ساختارى جوا از عمل   
پراتهک آبقا کارگر زاده  و   با س سهاتهسم 

 مارکس   تنهن بهگانا ب د. 

تاریخ کم نهسم ایراد رسما با ا ایل قرد   
گهرى محافل س سهان دمکرا  در تهراد     کل

آذربایجادو کا ارتباآهااى با س سهان دمکراسى 
ر سها ب ی ه بلش یکهاى باک  دا تنو برمهگردد. 

و رز  کم نهسا ایراد  کل گرفا. ۱٢٥١در 
این رز  خ د یک دها فعان ب دو نقش مهمى در 
ا اعا افکار س سهاتهستى   سازمانوهى قشر 
ک چک کارگراد مزدى  هر   دهقاناد فقهرو   
تشکهل یک جمه رى   رایى ز دگذر در استاد 

تا اکتبر  ۱٢٥١گهالد در کنار دریاى خزر )ژ ان 
( دا ا. این رز  متحمل عقبگردهاى ۱٢٥۱

 و   نهایتا ت سط  ۱٢٥١جوى در ا اخر دها 
 دیکتات رى ر ا اه منهو   و. 

اتبتا تاریخ  اقعى چ  ایراد بعوا با ارها   ت سعا 
تا  ۱٢٤۱جنبش اپ زیسه د در د راد بى ثبا  

آغاز مهش د. د  سازماد مهم در این مقطع  ۱٢٢٠
ظه ر کردنوو رز  پر   ر ى ت ده کا در اکتبر 

تاسهس  و   جبها ملى مصوق کا در  ۱٢٤۱
تاسهس  وو   یک ااتالف نا چنواد  ۱٢٤٢اکتبر 

محکم از گر هها   سهاستمواراد تهبران   
ایرانهستها   مسلماناد  س سهان دمکرا  تا پاد

کار را در بر مهگرفا. در بهن آنهاو رز   محافطا
ت ده   جبها ملى آرمانهاى پابرجاتر سهاسى قرد 
-بهستمى ر  ناکراد ایرانى یعنى ب رژ ا

دمکراسىو ت سعا اقتصاد ملى   استقالن سهاسى 
را در خ د دا تنو. آن ا صاا  مشخصا 
ایوا ت ژیک   اجتماعى چ  رادیکان را در 

 کل دادو سنتز جبها  ۱٢٥١   ۱٢٦١هاى  دها
ملى   رز  ت ده ب د   نا مهراث رز  

 کم نهسا انقالبى ایراد. 

جبها ملى یک اتئالف خ د اعال  کرده 
ناسه ناتهستى ب دو اما رز  ت ده براى نماینوگى 
چ  س سهاتهسا در اپ زیسه د بکار گرفتا  و. 
رز  ت ده رسما یک جبها غهر مارکسهستى  و 

اى  نگر ایرانى اسا کا بط ر فزاینوه تهبران   ساده
اکن د در ژ رناتهاى مارکسهستى در غر  با 
عن اد مالرظا    درسهایى در م رد کم نهسم 
معاصر ایراد پ  ا  مههابنو. بنابراینو تعجب آ ر 

اى تجربا ایراد را با  نهسا کا چنهن تاریخ نگارى
عن اد یک  کسا جمعبنوى کنو   پر سا 
برجستا تکامل   تح تى کا کم نهسم از انقال  

 ازسر گذرانوه را نادیوه بگهرد.  ۱٢٥٢

ر ایا مارکسهستى از تاریخ معاصر کم نهسم 
ایرانى هن ز ن  تا نشوه اسا. م   عا  آد 

انو. اینجا من خ د را با بحث  بسهار متن     په هوه
چنو مسأتا خاص محو د مهکنم. ا نو صاا  
مشخصا ایوا ت ژیک   اجتماعى چ  در آستانا 
انقال . د  و بحراد چ  رادیکان.   دسا آخر 
ساختارهاى ایوا ت ژیک   سازمانى چ  ایراد   
بخص ص  کلگهرى یک جریاد کم نهسم 

 کارگرى انقالبى. 

 چپ رادیکال ایرانى: سوسیالیسم یا ناسیونالیسم؟

چ  ایراد در د راد پس از چنا جهانى د  و از 
تا پ پ تهستهاى  ۱٢٤١رز  ت ده ساتهاى دها 

را بایو در متن د  پر سا تاریخى بررسى  ۱٢٥١
کرد: ا نو  کلگهرى باصطالح جنبش کم نهستى 

اتمللىو   د  و تکامل تاریخى اپ زیسه د  بهن
ب رژ اــ ناسه ناتهستى ایراد. چ  ایراد از 

محص ن مشتر  این د  تاریخ  ۱٢٧۱تا  ۱٢٤۱
ب دو در هر مقطعو بر منطق مشتر  در نى این 
د  پر سا یعنى تبویل کردد س سهاتهسم بمیابا یک 
تئ رى   سنا سهاسى با پرچم ناسه نان 

 رفرمهسمو تأکهو مهگذا ا. 

پرى آنورس د در اثر خ د مالرظاتى بر 
جوایى "و ا اره مهکنو کا مارکسهسم غربى

ساختارى  تئ رى مارکسهسم از  عمل سهاسى و 
متحقق  و   با  ۱٢٠١بتوریج آى ساتهاى 

خصلا مشخصا اصلى مارکسهسم غربى بعن اد 
یک سنا تبویل  و. اتبتا پرى آنورس دو در بخش 
عموه اثرشو اساسا با محت اى آبقاتى  اقعى 

اى کا مادى  تئ رى   ماهها آبقاتى عمل سهاسى
اجتماعى تئ رى کم نهسم را  کل مهوهوو 

نگر ى کا علا  هاتگى  -غهرانتقادى باقى مهمانو 
در  ۱٢٦٧ا  نسبا با ر یوادهاى ما تا ژ ان 

پاریس   نظرش در این باره بعن اد یک نقطا 
عطف تاریخى را ت  ه  مهوهو. در  اقع 

تر از آن ا  گسهختگى بسهار ریشا دارتر   بنهادى
اتمللى  آنورس د ا اره مهکنوو در کم نهسم بهن

ای کا  گسهختگى -  تحلهال   تاریخا ر ى داده اسا
کل کارآکتر اجتماعى   سهاسى کم نهسم   

هاى مختلف آد را تغههر داد. این گسهختگى  ر تا
عمل کم نهستى   بنهادى با معنى بهگانگى تئ رى 

هاى استیمار  با آبقا کارگرو نا فقط بعن اد ت ده
  نوهو بلکا بعن اد تجسم انسانى یک م قعها 
اقتصادى عهنى در اقتصاد سهاسى کاپهتاتهسم اسا. 
براى مارکس   انگلسو کم نهسم  دکترین  رایط 

اى کا از آریق آد  رهایى پر تتاریا  ب دو  سهلا
مهت انستنو  علها سازماد اجتماعى کهن   کارگراد

نا بعن اد افراد بلکا  در ظرفهتشاد بعن اد 
یک قرد بعوو کم نهسم [ .٥]اعترا  کننو "انساد

تقریبا هما چهز ب د بجز این. کم نهسم با 
چهارچ بى ایوا ت ژیک   سازمانى براى بهاد 
نار ایتى آهف  سهعى از تمایال  فردىو 

هایى از  سازماد  ناسه ناتهستى   محلى علها جنبا
 اجتماعى کهن  تغههر یافا. 

ناسه ناتهزه کردد مارکسهسم در اتحاد   ر ى در 
ساتهاى آخر دها بهسا   ساتهاى آغازین دها 

  متعاقب آد تئ ریزه کردد ناسه ناتهسم    ۱٢٠١
رفرمهسم بعن اد محت ى مارکسهسم ب د کا این 
گسل تاریخى را ایجاد کرد. با رغم انز اى 
تئ ریسهنهاى مارکسهسم غربىو در هر رانو براى 

هاى اصلى آدو نتهجا  بستر اصلى کم نهسم    اخا
 جوایىنهایى تجربا   ر ى تحا راکمها استاتهن 

تئ رى  تغههر مسهربهن تئ رى   عمل نب دو بلکا 
در خوما عمل سهاسى غهرپر تترى   در نتهجا 

مبحث ناسه ناتهسم چ     مقدمه:
با  ۱٠٦٦کم نهسم آبقا کارگر در سان 

زباد انگلهسی ن  تا  وه   بعوا با فارسی 
ترجما  وه اسا. منص ر رکما در این 
بحث با  اخا های مختلف چ  ایرادو 
 کل گهری آنها   افق   ارمانهای 
ناسه ناتهستی آنها زیر نا  چ    کم نهسم   
سرانجا  این جریانا  مهپردازد. همهنجا با 
 کسا   بن بستهای این چ    انشقا های 
آنها   سرانجا  کم نهسم آبقا کارگر   

در عر   آد   نهایتا  ٢٥نقش انقال  
اتحاد مبارزاد کم نهسا   تشکهل رز  
کم نهسا ایراد مهپردازد. این ن  تا برای 
آ نایی نسل ج اد آبقا کارگر   
کم نهستهای ج اد در جامعا ایراد با این 
تاریخ بسهار ارز منو اسا. با همهن دتهل 
با مناسبا هاتا رکما این ن  تا از 
منص ر رکما را در این  ماره کم نهسا 
ماهانا منتشر   خ انود آنرا با هما 

 کم نهستهای آبقا کارگر ت صها مهکنهم.

 

 ناسیونالیسم چپ و کمونیسم طبقه کارگر

 بررسى تجربه ایران

رهر  آ ر اسا کا در غر و رتى در بهن 
س سهاتهستهاو در م رد تاریخ معاصر   عها 
چ  ایراد آنقور کم اآالعا  دارنو. هر کم نهسا 
ایرانى کا بخشى از تجربا غنى سهاسى دهساتا 
گذ تا ب دهو از ن   تاسهرهایى کا هر از گاهى 
در ژ رناتهاى  با کهاها  چ  در غر  در م رد 
ایراد   چ  ایراد منتشر مهش دو دتسرد مهش د. 
آن ا در این ن   نشریا  در غر  مهبهنهم نا تنها 
تحلهلهاى سطحى بلکا تحریف زمخا 
 اقعهتهاسا. این فاجعا اساو نا فقط با این خاآر 
کا ر ایتى تحریف  وه از یک تاریخ زنوه مهوهوو 
بلکا بهشتر با این دتهل کا درجا بهتاا تى سهاسى 
  سط  نازن تئ ریک س سهاتهستهاى غربى  قتى 
کا  ظهاا تحلهل م   عا  مبارزه آبقاتى خار  

دارى بمهاد  از مرزهاى دنهاى پهشرفتا سرمایا
 مهآیوو را با نمایش مهگذارد. 

بنظر مهآیو کا نقو معهنى از کم نهسم در محافل 
]مارکسهستى ر  ناکرى در غر  رایج  وه اسا

برخى تِمها با عن اد عناصر   اص ن این نقو [ .۱
مشاهوه   ج د "موا ما تکرار مهش نو. ا الو یک 

دارد کا کم نهسم در ایراد در ساتهاى اخهرو 
)سى خرداد  ۱٢٧۱بخص ص بعو از ژ ان 

(   سرک    سهعى کا سراسر کش ر را ۱٠٦١
فرا گرفاو  کسا فارشى خ رده اسا. اکن د 
 ظهاا اصلىو  جمعبنوى  تجربا دهساتا و 

ا تباها   کم نهستهاى ایرانى    آماده "بررسى 
 ود  براى گشایش تاریخى آینوه اسا. ثانهاو این 

رغبتى دگماتهستى چ   تص ر کا نات انى   یا بی
ایرانى با اتحاد   ایجاد یک ااتالف  سهع از 
نهر هاى  مترقى  جامعا ایراد در مقابلا با تهاجم 
ارتجا  اسالمىو نا فقط م جب باصطالح ز ان 
چ   و بلکا بخشا مسئ ن  رایط دهشتبارى اسا 
کا مرد  ایراد تحا راکمها جمه رى اسالمى 
تجربا کردنو. ثاتیاو با ما یادآ ر مهش نو کا 
ایوا ت ژى   پراتهک چ  ایراد چا انو  تحا 
تأثهر دمکراسى چا با عن اد یک ماه     یک 
بهنشو   چا با عن اد یک هوف سهاسى ب د   این 
کا چگ نا دمکراسى مقه ر   و امپریاتهسم  

اى    غاتب بر آگاهى سهاسى   ا ت یتهاى برناما
عملى سازمانهاى چ  ب دو   چگ نا این آگاهى 
ناقصو با رژیم اسالمى امکاد س ء استااده   

 انوازى داد.  دسا

اى در این نقو آرح  وه م ج د نهسا.  چهز تازه
این در  اقع صرفا خالصا مجود م ا ع بخش 
معهنى از چ  ایراد اسا. م ا عى کا آى 

آرح  ونوو م رد جون  ۱٢٧۱تا  ۱٢٥٧ساتهاى 
قرار گرفتنو   عموتا رد  ونو. این صواى چ  

هایی اسا کا در راهی کا هاا تپا   ف الد آغیاز 
کردنو نشاد داده  و! این اتااقی اسا کا در زمهین 
 اقعی افتاده اسا. اتگ یی با دسا داده  وه اسا. 
  این کار کم نهسا ها را آساد کرده اسا. دیگیر 
الز  نهسا من ن عی با ذهن خ د  فشار بها ر    
دنبان راه بگرد . اتگ ی اتحاد کارگیری بیا دسیا 
اموه اسا. سازماد اجیتیمیاعیی   تی ده ای آیبیقیا 
کارگر تعههن   تجربا  وه اسا  ت  در  کل خیا  
  ا تییهییا اشو  یی را   مییجییمییع عیمیی مییی. هییهییا  
نماینوگی تشکهل  وه   نشاد داده  وه اسا. کمهتا 
های کارگری از کارگراد رادیکان   س سهاتهسا 
  پهشر  پایا گذاری  وه اسا. آژییتیاسیهی د هیای 
کارگری انجا   وه اسا. رابطا مبارزه اقتصیادی 
  سهاسی در زمهن ساا    اقعی   ش   اهی از 
نشاد داده  وه اسا. دیگر با این ادعا کا میبیارزه 
اقتصادی رفرمهسم اسا پس مبارزه سیهیاسیی چیا 
 وو بایو گاا از دنها بی خبریو. اینجا ایراد اسیا. 
کارگراد  د تا   کارفرما را با چاتش کشهوه انو. 
کارگراد د تا را  بخاآر  کنجا کردد رهیبیراد 
کارگری با محاکما آلبهوه انو. نماینوه سیرکی بیگیر 
ترین بخش د تا در اآالعا  سپاه پیاسیواراد در 
مقابل این س ان کا بیهیاییو بیا عیمیل  ینیهیع  غیهیر 
انسانی    وکارگری  کنجا ی کارگرادو پیاسیخ 
دهوو بیا داالد مسیجیو خیزییو تیا در غیش را بیا 
مجلسهاد دیکتا کینیو!  کیارگیراد بیا کیارفیرمیا   
د تا گاتینیو  یمیا عیر یا اداره ی ایین  یرکیا 
صنعتی عظهم را نواریو ما کارگیراد میی تی انیهیم. 
بحث بر سر این نهسا   خ اسا کارگراد هم این 
نب ده کا صارب  رکا   نو   خ د کار کینینیو   
س دش را با کارفرما بوهنو. این یک ادعانیامیا ی 
 اقعی اسا کا در بطن آد کینیتیرن کیارگیری بیر 
ت تهو نهاتا اسا. این ادعا کا کارخانا  صنیاییع   
جامعا دسا کارگراد با و کسی بهکار   گیرسینیا 

   با رق ق مع قا نهسا... 

هن ز کارهای بهشتر   اتگ های ههجاد انگهزتیری 
از مبارزه اقتصادی   آبقاتیی کیارگیراد  کیا در 
هماد ران مبارزه سیهیاسیی  یاد اسیاو در پیهیش 
اسا. اتگ ی هاا تپا   ف الد بیاییو تیکیییهیر  ی د. 
بایو کل آبقا کارگر ایراد این تجربا را بیارهیا   
بارها بررسی کننیوو بیخی انینیوو بیهیامی زنیو    در 

 صا ف خ د رایج کننو   انتخا  کننو. 

برخالف  کسا آلبادو د  اعتصا  بزرا اخهر 
در خ زستاد ایرادو با این تجار  بسهار گرانیبیهیا 
یک پهشر ی بیزرا بیرای آیبیقیا کیارگیر اییراد 
اسا. مبارزه آبقاتی     و سرماییا دارییی  کیا 
پشا کارفرماها   ریاکیمیانشیاد را تیرزانیو   بیا 
تکاپ  انواخا   هن ز هم یقا  اد از آد رها نشیوه 
اسا. بق ن یک فعان   رهبر کیارگیری ایین تیازه 

 آغاز کار اسا!

 

 (٥١۱٢)ژ ان  ٢٧خرداد 

 

طبقه کارگر، برخالف 

کليه طبقات فرودست 

در تاریخ پيشين جامعه 

بشری، نميتواند آزاد 

شود بی آنکه کل 

 بشریت را آزاد کند. 

از: یک دنیای بهتر، برنامه حزب 

 حکمتیست -کمونیست کارگری 

 ناسیونالیسم چپ و کمونیسم طبقه کارگر این تازه آغاز ...

 بررسى تجربه ایران
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ماننو خرافا  یک عصر باستانى   فرام ش  وه 
 بنظر مهآمونو. 

از تحاآ تاکتهکىو چ  رادیکان بر سر د  
ا نو  :م     مح رى   مرتبط با هم گهر کرد

برخ ردش با جمه رى اسالمى   جنارهاى 
اسالمهستى آدو   د  و جنا ایراد -تهبران   پاد

  عراق. ماا اهسم رسمى   رز  ت ده در 
تاکتهکهایشاد انسجا  بسهار بهشترى از چ  
رادیکان نشاد مهوادنو. ماا اهستها بسرعا در 
تهبراتهاو تجسم  ب رژ ازى ملى  محب   خ د را 
یافتنو   نهایتا جز   دفتر هماهنگى راهس 

اى براى ااتالف غهررسمى  جمه ر و کا تاافا
سهاستمواراد   گر ههاى متحو با بنى صور براى 
دفع رز  جمه رى اسالمى ب دو  ونو. رز  
ت ده رژیم خمهنى را اساسا در خوما م  ع 
ع اماریبانا  وآمریکایى خ د رمایا کرد   
پهر  سرسخا  خط اما   باقى مانو. رز  ت ده تا 
آد رو با جناح مسلط رز  جمه رى اسالمى کنار 
آمو کا از رژیم تر ر    کنجا   اعوامهاى دستا 

رمایا کرد. اما  ٦١جمعى پس از سى خرداد 
جمه رى اسالمى براى سازمانهاى چ  رادیکانو 
یک معضل رل نشونى   بو د ج ا  ب د. مشکل 
از خصلتى نا ى مهشو کا چ  رادیکان با 
اپ زیسه د اسالمى ماقبل انقال  بعن اد جنبش 
سهاسى خرده ب رژ ازى سنتى منتسب مهکردو 
قشرى کا در چهارچ   فکرى چ   و 
امپریاتهسا بخشى از  ااتالف انقالبى خلق  ب د. 
این فرم السه د در خ دو کامال مکانهکى   
غهرمارکسهستى ب د. اتبتا زمانى کا این خصلا 
با د تا ب رژ ایى پس از انقال  منتسب  وو 
یک فاجعا تئ ریک   سهاسى ببار آ رد. بخش 
]عموه سازمانهاى چ  رادیکان یعنى فوایىو پهکار

و در چرخش از یک [٥]و رزمنوگاد[٦
فرم السه د با فرم السه د دیگر براى رل 
تضادى کا بهن ارزیابى تئ ریک آنها   پراتهک 
ارتجاعى  ودمکراتهک    وکم نهستى 
جمه رى اسالمى  ج د دا او ن ساد مهکردنو. 
ر یوادهایى ماننو ا غان ساار  آمریکا   بر ز 

 جنا ایراد   عراق با این سردرگمى افز د. 

جناو ارساسا  چ  ناسه ناتهسا را برانگهخا. 
بط ر کلىو آنهایى کا ت ّهما  ق ى با خصلا 
  و امپریاتهسم  رژیم دا تنوو م  ع 
ناسه ناتهستى   دفا  آلبانا در پهش گرفتنو. این 
م  ع ابتوا ت سط سازمانهایى کا با اتحاد 
  ر ى سمپاتى دا تنو اتخاذ  و. سازمانهایى کا 
برخ رد رادیکاتترى با رژیم مهکردنو عم ما 
جنا را بعن اد یک جنا ارتجاعى در د 

  تعوادى از  پهکاردارى محک   کردنو.  سرمایا
سازمانهاى ک چکتر نزدیک با آد  عار  تبویل 
جنا با جنا داخلى  را مطرح کردنو. این 
م  ع قطعا قاآعها پهکار بر را  م  ع 
رادیکان خ د در مقابلا با یک چرخش با راسا 
را نشاد مهواد. اما این  عار یک امتهاز د گانا 
دا ا. ا نو راه مهانبُرى براى رل مشکل 
م  عگهرى نسبا با رژیم ب دو فراخ اد با 
 جنا داخلى  معادن فراخ اد با سرنگ نى رژیم 

 عارى کا پهکار نمهت انسا از  -اسالمی ب د 
 تى  -تحلهل خ د نسبا با خ د رژیم اتخاذ کنو 

اکن د مهشو تاکتهک رادیکان را بو د 
رادیکاتهزاسه د تئ ریک اتخاذ کرد. د  و این 
م  عگهرى با تشبها ساده این جنا با جنا 
جهانى ا ن   برخ رد تنهن   بلش یکها با آدو 
بسهار قابل دفاعتر ب د. این م  ع ا جگهرى 
بحراد ایوا ت ژیک در این خط را با تع یق 

 انواخا. 

بحراد سازمانى با  کل انشعابا  په ستا   
گر هسازى در مهاد کلها جریانهای عموه ص ر  
گرفا   منجر با تجزیا تقریبا کامل سازمانى آنها 
 و. انشعا  ا ن در سنا فوااى بر سر مشى 

و ٢٥چریکى  هرى رو داد. بز دى پس از قها  
ب دو بر [ ٧]بخش ک چکى کا با ا رف دهقانى

مبناى گسسا سازماد از  مبارزه مسلحانا  
انشعا  کرد   رفا تا انشعابهاى دیگر با 

نا ذ در در د آد رو بوهو.  گر ههاى ک چک بى
انشعا  د   بر سر چگ نگى برخ رد با رژیم   
کشش ر زافز د سازماد با رز  ت ده ب د. 
اقلهتى قابل ت جاو کا بعوها با   اخا چ  

)تهر  ۱٢٧١اکیریا  ملحق  وو در ژ ان 
( پس از اینکا سردبهرى ارگاد مرکزىو ۱٠٢٢

و آ کارا   علنا با راسا ٢٢نشریا کار  ماره 
چرخهوو انشعا  کرد.  اکیریا  بز دى م  ع 
رز  ت ده را یکجا اتخاذ کرد   دچار انشعابهاى 

(  و   عمال ۱٠٦١)  ۱٢٧۱دیگرى پس از سان 

نسل جویو فعاتهنى را کا از  کسا ارزا  سنتى 
  رژیمهاى سرک بگر با تنا آموه ب دنوو بکار 

 گرفتا   د. 

اینجا هم چرخشهاى ایوا ت ژیک   تئ ریک در 
سط  بهن اتمللى چهارچ بى مضم نى براى یک 
تغههر اساسا محلى را فراهم کرد.  کسا سهاسى 

ــ مترجم(  ۱٠٠٥مرداد  ٥٧)ک دتاى  ۱٢٢٠در 
یک عقبگرد جوى ب د. اما این اصالرا  ار ى 

( ب د کا سرن  ا ۱٠٤١)ساتهاى  ۱٢٦١دها 
اپ زیسه د تهبران   ناسه ناتهسا سنتى را تعههن 
کرد. از نظر سهاسىو اصالرا  ار ىو 
اپ زیسه د ناسه ناتهسا متعارف را خلع سالح   
پایاد کار جبها ملى با عن اد یک نهر ى فعان 
سهاسى را اعال  کرد. بعال هو این رفرمها کمک 
کرد تا استبواد تحکهم   د   با آد خصلا د تا 
پلهسى مورد داده   د. از نظر اقتصادىو این 

دارانا ت تهو را  رفرمها کلها ا کان ماقبل سرمایا
منحل   یک ارتش  سهع از کارگراد مزدى ایجاد 
کرد. این پهر زى کاپهتاتهسم   ادغا  کلها بخشهاى 
سرمایا در یک بازار  ارو را تأمهن کرد   آخرین 
ظ اهر تقسهم اقتصاد با  ملى      ابستا  را از 
بهن برد. یک پر سا  تاباد انبا ا آغاز  و کا 
ب رژ ازى   ر  ناکراد آد را تماما جذ  کرد. 
ب رژ ازى امر تهبراتهسم   رفر  را تا زمانى کا 
بعوها خطر انقال  بط ر جوى آد را تهویو کردو 
با خرده ب رژ ازى نارا ى سپرد. چ  مهلهتانا 
-نماینوه این چرخش در مرکز جاذبا ناسه نان

رفرمهسم از ب رژ ازى با خرده ب رژ ازى ب د. 
محت اى سهاسى   اهواف اجتماعى این مبارزه 
براى رفر  اجتماعىو تهبراتهزاسه د سهاسى   
ناسه ناتهسم  وامپریاتهستىو بو د تغههر مانو. 

   ٦١هاى  بهترین ت صهف براى چ  رادیکان دها
رفرمهسمو ناسه ناتهسم   رفرمهسم -و ناسه نان٥١

مهلهتانا اسا کا با ظرفهتهاى سهاسى   افق خرده 
 ب رژ ازى تطبهق داده  وه اسا. 

 انقالب و بحران چپ

انقال  با خ د یک گسترش سریع   یک بحراد 
اجتماعى براى چ  رادیکان  -عمق یابنوه سهاسى

ثباتى  با همراه آ رد. هما جریانها در م قعها بى
ایوا ت ژیک   سردرگمى سهاسى  ارد انقال  
 ونو. سنا چریکى رتى ت سط کادرهاى برجستا 
خ د در زنواد تحا رملا قرار دا ا.  کستهاى 
عملى در ایرادو ت ّهم زدایى نسبا با نم نا 
 کسا خ رده چریکى در آمریکاى التهنو   

اى از برسمها  ناختن عو  انطباق  درجا
مارکسهسم با در  ا تها مشى چریکىو بط ر قطع 
در ظه ر این جریاد انتقادى نقش دا ا. اتبتا 
نهر ى عموه براى تغههر دیوگاه چریکى از جنبش 

بهر د درهاى زنواد ب دو جنبشى  اى سهاسى ت ده
هاى  کا بنهادهاى نخبا گرایى چریکى   خط مشى

گری چریکى را رد کرد. ماا اهستها دیگر  ت آئا
بمیابا یک جریاد تئ ریک اعتبار خ د را از دسا 

ر انا  داده   عمال با دتهل م  عگهرى راسا
اتمللى کا  ُزُمخا خ د   پهر ى از یک بل   بهن

 "امیان  اه را بعن اد سمبل م  ع  جهاد س  
علها  ابرقورتها  ستایش مهکردو از جانب بونا 
اصلى چ  آرد  ونو. بعال هو تئ ریهاى دهقانى   

  هرىم  ع  وفئ داتى آنها با خصلا آ کارا 
انقال و اعتبار خ د را از دسا داد. پ پ تهستهاى 

و با سهم خ دو با مشکال  نا ى خط سارادیکان 
از گسسا خ د از د  خط دیگر دسا   پنجا نر  
مهکردنو. آنها فاقو یک ه یا تئ ریک اثباتى 

اص ن  ا  براى "  ب دنو. رج   آنها با استاتهن  
تحقق ثبا  ایوا ت ژیک در مقابلا با برآمو 
تئ ریک   ر  ناکرى تهز چ  در د راد انقال  

 کارى از پهش نَبُرد. 

رفرمهسم  -با هر ر  انقال  بنهادهاى ناسه نان
مهلهتانا را ترزانو. در رو د کمتر از سا سانو از 

و سهستم ۱٢٧۱تا تابستاد  ۱٢٥٢زمستاد 
مضم نى چ  فر  پا هوه ب د   با خ د عمار  

اى از  سازمانى آد را هم پااهن کشهو. ههچ جنبا
ایوا ت ژى چ  ناسه ناتهسا   تئ رى سهاسى 

بنوى   وامپریاتهستى آد قِِسر در نرفا. خصلا
ر ابط ت تهوى بمیابا  سرمایا  ابستا و  ایوه 

   خرده ب رژ ازى "ب رژ ازى ملى مترقى 
اىو با انقال   مترقى و تئ رى انقال  مررلا

دارى کا با  دمکراتهک   رل ر ابط ماقبل سرمایا
ادعاى آنها بر کشا رزى ایراد غلبا دا او کلهشا 

بنوى ااتالف آبقا  خلقى   غهرهو  قویمى آبقا
همگى بسرعا کنار گذا تا   بو د اثر دفن  ونو. 
رتى مراجعى چ د استاتهن   ماا  هم نجاتى 

 ۱٢٥٧و اعتقادا    مااههم ۱٢٧۱نوا تنو. در 

دارى غهر  ابستا   م ز د بعن اد یک  سرمایا
امر عادالنا   مترقى. اینجا اسط ره ب رژ ازى 

زمهنوارى  -ملى نا بعن اد آنتى تز سهستم فئ داتى
)هموسا اصلى امپریاتهسم براى ماا اهستها( بلکا 
ب رژ ازى کمپراد ر بعن اد تجسم ب مى 
ستمگرى امپریاتهستى   استیمار  خلق ایراد  

هذاو ناسه ناتهسم رادیکاتهزه  وه  ستایش گردیو. مع
در جریانهای جویوو را ى تعوادى تعابهر جویو   

  :هاى عملى مهمی ب د جهتگهری

 

ا نو انتقان از ماه   ملا با ماه    خلق . خلق 
با مجم عا محو دترى اآالق مهشوو    امل 
آبقا    اقشار معهنى از  ملا ایراد  ب د. این 
انتقان برسمها  ناسى آ کارتر تقسهم اجتماعى 
در د جامعا ایراد ب د. ناسه ناتهسم دیگر فقط 

اى  درگهر مبارزه  واستعمارى نب دو بلکا مبارزه
علها   و خلق  ب د یعنی آبقا    اقشار 

ای کا سلطا امپریاتهسم را نماینوگى   تحکهم  ب مى
مهکردنو. مبارزه  وامپریاتهستى مرد  نهر ى 
محرکا جامعا   اساس ناسه ناتهسم   اقعى و   

 رادیکان تعریف مهشو. 

د  و در  چ  از دمکراسى هم با همهن ترتهب 
تغههر کرد. سازمانهاى سنتى تعبهرى تهبران از 

فردى   مونى  رق قدمکراسى دا تنو. آنها موافع 
دمکراتهک   تأسهس یک رژیم قان د -ب رژ ا

اساسى ب دنو. از آرف دیگرو چ  رادیکان 
اى آبقا  خلقى  دمکراسى را بعن اد راکمها ت ده

اىو  تعریف کرده ب د.  کل  اقعى این رژیم ت ده
قان د اساسى   رق ق  هر نوى تحا چنهن 
رژیمى ثان ى ب دنو   با نُور  تعریف  وه ب دنو. 
-در ایوا ت ژى چ و  وامپریاتهسم بر ب رژ ا

 دمکراسى غلبا یافا. 

س  و مسأتا قور  سهاسى ناگزیر با مهاد آمو. 
فقط مهت انسا با  " تضاد بهن خلق   امپریاتهسم

سرنگ نى سلطناو  رژیم دسا نشانوه  
امپریاتهسم رل بش د. یک  ویا آ تى ناپذیر با 
سلطنا   یک دفا  پُر ررار  از ر  هاى خشن 
  انقالبى علها د تاو کل آد چهزى ب د کا در 
تحلهل نهایىو پهکره چ  رادیکان  وامپریاتهستى 
را تشکهل مهواد. این جوایى آ کار از ر  هاى 
ارزا  سنتى   راه رلهاى اساسا پارتمانتاریستى   

 [ .٢]قان نگرایانا ب د

چهار و در قلمر  اقتصادىو چ  رادیکان موافع 
نقش مستقهم   فعان د تا در د تتى کردد  سهع 

هاى  مستقل  ب دو در راتی کا  سرمایا
ناسه ناتهسم سنتى از هوف ایجاد   ت سعا بازار 
محلى سرمایا همراه با درجا معتوتى از ت زیع 
مجود درآموها فراتر نمهرفا. در هر د  راتا 
هوف اصلى صنعتى کردد   خ دکاااى اقتصادى 
ب د. اما براى چ  خا    ات پهساو خ دکاایى با 
یک اصل ایوا ت ژیک تبویل  و    اخص  ویا 

 با امپریاتهسم   رتى س سهاتهسم ب د. 

  باالخرهو چ  رادیکان در تئ رى خ د ر  با 
آبقا کارگر آ رد   آد را ماتخر با نقش نهر ى 
رهبرى در مبارزه علها امپریاتهسم    ابستگى 

هذاو چ  سنتى موا ما در فرم السه نهاى  کرد. مع
تئ ریک گ ناگ د تأکهو مهکرد کا خ استهاى 
آبقاتى   س سهاتهستى بایو تابع انقال  خلقى 

 با نو. 

اتمللى بر  بنویهاى جویو در کم نهسم بهن تأثهر صف
م قعها چ  رادیکان در ایراد در این د ره 
بسهار آ کار اسا. ق یترین تأثهرا  از تجربا 
چهن   ماا اهسم ب دو گرچا نا ذ جنبشهاى 

اى در آمریکاى التهنو  یتنا   ناسه ناتهسا   ت ده
  رتى اتجزایر هم نبایو دستکم گرفتا   د. ساده 

هاى متافهزیکى ماا  از مارکسهسم   ب ی ه  کردد
د  اثر  فلساى  ا   درباره تضاد     درباره 

کل دستگاه تئ ریک چ  رادیکان را  کل  "عمل
داد. آنها دیوگاه مکانهکى از تح ن تاریخى را کا 
قبال از  تاریخ مختصر  استاتهن با ارث برده 
ب دنو تکمهل کردنو. ماا اهسم ر ایتى از 
مارکسهسم را عر ا مهکردو یک متوت ژى   یک 
ِسرى از مق ال    فرم السه نهایى کا با رارتى 
مهت انسا ت سط ناسه ناتهستهاى رادیکان یک 

مانوه   از نظر سهاسى زیر سرک    کش ر عقب
ترو گسسا  بکار گرفتا   د. در یک سط  عملى

چهن از اتحاد   ر ى بر مبناى یک تاسهر ظاهرا 
رادیکاتتر از مارکسهسمو با چ  رادیکان کمک 
کرد کا خ د را از تجربا رز  ت ده جوا کنو. 
ناسه ناتهسم ذاتى   مهلهتانسى جوتى   بهانى آد 

اى کا ت سط کنگره  فا هستى )پهر  خط جبها ت ده
هاتم کمهنترد در پهش گرفتا  و( ب د. این رز  
با هم نزدیک  ود د  جریاد را نماینوگى مهکردو 
یکى جریاد ب مى   دیگرى جریاد بهر نى 
-انترناسه ناتهستىو ناسه نان رفرمهسم   پر 

س  یتهسم. در آغازو د  گرایش نا تنها با هم 
انطباق دا تنو بلکا یکویگر را تحکهم هم مهکردنو. 
براى ر  ناکر آبقا مت سط ایرادو اتحاد 
  ر ى مون بازسازى ملى   رفر  ب دو یک سو 
 وفا هستىو د من فقر   ستم ملىو   نهر یى 
براى را  ایراد در برابر آررهاى ستمگرانا 
امپریاتهسم بریتانها ب د. اتبتا با آ کار  ود 
سهاسا اتحاد   ر ى در مقابل ایرادو د  گرایش 
 ر   با د ر  ود از یکویگر کردنو.    فادارى 
راسخ رهبرى رز  ت ده با اتحاد   ر ى بط ر 

اى عناصر ملى در د رز  را نسبا با  فزاینوه
آد بهگانا مهکرد. ا تهن اختالف آ کار   سازماد 

رو داد  ۱٢٤٧یافتا ر ن خط ناسه ناتهستى در 
زمانى کا تعوادى از کادرهاى رز    فعاتهنى کا 
ت سط خلهل ملکى هوایا مهشونو رز  را بوتهل 
تابع کردد منافع ملى با ا ت یتهاى سهاسا 
خارجى اتحاد   ر ى   نهر ى ناسه ناتهسا 

تاا تى  بهر د رز و تر  کردنو. اتبتا این بى
 اابا   کامل از د تا  رز  ت ده در رمایا بى

اعتنایى آد در دفا   ملى مصوق   بخص ص بى
 ۱٢)  ۱٠٠٥مرداد  ٥٧  ک دتاىاز این د تا علها 

(و کا گسسا نهایى ناسه ناتهسم ۱٢٢٠ا   
 ایرانى از رز  ت ده را ببار آ رد. 

چ  رادیکان از خأل نا ى از عو  رمایا رز  
ت ده از ناسه ناتهسم   ز ان جبها ملى در ابتواى 

   ٦١هاى  نشأ  گرفا. چ  رادیکان دها ۱٢٦١
قبل از هر چهزى محص ن نقو ناسه ناتهستى  ٥١

از  کسا رز  ت ده    خهانا  آد با  جنبش  
ب د. بعبار  دیگر  گسسا تاریخى  چ  
رادیکان از  سازمانهاى سنتى  در اصل چهزى 
نب د جز ارهاء مجود خ د آد سناو جز اثبا  
مجود برترى ناسه ناتهسم بعن اد تِم مح رى 
س سهاتهسم ایرانى. اما این صرفا از آریق 
رادیکاتهزه  ود خ د ناسه ناتهسم   چرخش 
متناظر با آد در پایگاه اجتماعى   آبقاتهش 

 متحقق  و. 

این ِ بِا س سهاتهسم رادیکان ناسه ناتهستى 
جریانهای مختلف   سازمانهاى گ ناگ نى ایجاد 
کردو از ماا اهسم   چریکهاى  هرى ا اخر دها 

"تشکهالتى -تا گر ههاى  سهاسى ٥١  ا اال  ٦١
. خط سامعر ف با  ۱٢٧۱- ۱٢٥٧ ]٠]

ماا اهستها با افراآ ناسه ناتهستى ذاتى ماا اهسم   
ر ایا چهنى از کم نهسمو قادر  ونو نقو 

ناسه ناتهسم در  -ناسه ناتهستى   کل تاریخ ب رژ ا
ایراد را در سهستم فکرى   تاریخ خ د  ارد 
کننو. آنها این ناسه ناتهسم را تکمهل   تقویس کرده 
  اساس  س سهاتهسم  خ د قرار دادنو. تئ رى 

ر سو تئ ریزه کردد  " س سهان امپریاتهسم
اعتمادى جبها ملى با اتحاد   ر ى ب د.  بى

کارآکتریزه کردد اقتصاد ایراد بعن اد  نهما 
فئ دانو نهما مستعمره  گر چا یک تقلهو نازن از 
چهن ب دو در خوما تمجهو   تقویس باصطالح 

ااتالف " ب رژ ازى ملى  بعن اد بخشى از 
انقالبى خلق و   مبارزه براى ت سعا 

دارى مستقل تحا یک رژیم ملى بعن اد  سرمایا
اى در رسهود با س سهاتهسم قرار دا ا.  مررلا
کم   بهش نتایج مشابهى را از یک [ ٤]فوااهاد

مسهر تئ ریک دیگر کسب کردنو. آنها از اتحاد 
  ر ى اتبتا نا با  و  ماا اهستهاو فاصلا 
گرفتنو.  و    رو  محک   کردد اتحاد   ر ى 
از س ى بنهانگزاراد این جنبش متاا   ب دو از 
ارموزاده   پ یاد کا هر ن    ج د ر ابط 
س سهاتهستى ت تهو را در اتحاد   ر ى م رد 
سؤان قرار مهوادنو   رز  کم نهسا   ر ى 
پس از استاتهن را ر یزی نهسا مهخ انونو تا 
جزنى کا از این تحاظ کمتر انتقاد دا ا. اتبتا در 
محک   کردد رز  ت ده بعن اد خاان با منافع 
ملى   د تا جبها ملى مصوق کا َسمبل این 

اتق ن ب دنو. بعال هو چریکها  آرماد ملى ب دو متاق
  برخى گر ههاى ماا اهساو ماه   

دارى مستقل  را از بحث ت سعا  سرمایا"
اى  آمریکاى التهن عاریا گرفتا   با هماد ر رها

کا اکیریا ماا اهستها بحث  نهما فئ دان نهما 
مستعمره  را بکار بردنوو بکار گرفتنوو این یعنى 

دارى ایراد را از ق انهن  خار  کردد سرمایا
ررکا سرمایا جهانى   قلمواد کردد 

 ناسیونالیسم چپ و ...
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چ  ایراد را م رد تردیو   انتقاد قرار داد. این 
پر سا بر کلها سازمانهاى چ  رادیکان 
بخص ص سازمانهاى خط سا تأثهر گذا ا. این 
رادیکاتهسم را با بازگشا با کالسهکهاى 
مارکسهستى   آثار تنهنو تأکهو بر تقو  مبارزه 
آبقاتىو جهتگهرى بس ى کار در مهاد آبقا 
کارگر   دفا  از تاکتهکهاى رادیکان مهشو 

ترین موافع این  باز ناخا. آ کارترین   سرسخا
گسسا با چ  پ پ تهساو اتحاد مبارزاد 
کم نهسا ب د. اتحاد مبارزاد کم نهسا کا در 

 کل گرفا   ابتوا سهنو خ انوه  ۱٢٥٧دسامبر 
مهشوو کمپهن تئ ریک قورتمنوى علها تئ ریها   
مااههم ناسه ناتهستى   پ پ تهستى چ  رادیکان 

ب رژ ازى ملى  را اسط ره خ انو   " آغاز کرد.
دارى  مستقل     ملى  را یک  ت سعا سرمایا

ات پى ارتجاعى نامهو. اتحاد مبارزاد کم نهسا 
ماه   انقال  دمکراتهک براى رل مساتا ار ى 
  ت سعا نهر هاى ت تهوى را رد کردو    ظهاا 
انقال  جارى را ایجاد  رایط سهاسى   اجتماعى 
الز  براى تحر  س سهاتهستى آبقا کارگر   یک 

 قاا بس ى انقال  س سهاتهستى  ررکا بی
مهوانسا. اتحاد مبارزاد نقو چ  رادیکان از 
امپریاتهسم را ناسه ناتهستى    و سرمایا 
انحصارى دانسا   رد کرد   ک  هو نقوى مبتنى 
بر ماه   استیمار آبقاتى ارااا دهو. اتحاد 
مبارزاد بر اساس تحلهل خ د از خصاال د تا 
ب رژ ایى در د رانهاى بحراد انقالبىو جمه رى 
اسالمى   د  جناح در نى آد را ب رژ ازى   
 وانقالبى خ انو. بعال ه اتحاد مبارزاد کم نهسا 
تشکهل یک رز  تنهنهسا را یک  ظهاا مبر  
مهوانسا   پلمهک تئ ریک خ د علها پ پ تهسم را 

اى براى دستهابى با یک مبناى محکم   سهلا
اى براى چنهن رزبى مهوانسا. در ماه  برناما

و اتحاد مبارزاد برناما خ د را ۱٢٧۱مارس 
منتشر کرد کا در آد بر تعهو خ د با انقال  
کم نهستى تأکهو کرده    ظایف مبر  جنبش 
کم نهستى را جمعبنوى کرده ب د. این برناما کا 
بعوا مبنای برناما رز  کم نهسا ایراد  وو 
هم نهن  امل مطاتبا  دمکراتهک   اقتصادى 

 بال اسطا ب د. 

هاى اتحاد مبارزاد کم نهسا تأثهر عمهقى بر  ایوه
چ  رادیکان بخص ص فعاتهن خط سا دا ا. 
بسهارى مستقهما با آد په ستنوو اما نا ذ  اقعى آد 
بسهار فراتر ب د. در راتهکا اتحاد مبارزاد  چ   
   تر تسکهسا  قلمواد مهشوو ترمهن ت ژى   
تحلهلهاى آد بط ر ر زافز نى ت سط سازمانهاى 
عموه چ  در جستج یشاد براى انسجا  تئ ریک 
  در د راد چرخش تاکتهکى آنها با چ و  ا  
گرفتا مهشو   بکار مهرفا. فراکسه نها   
جریانا  ق یا آرفوار اتحاد مبارزاد کم نهسا در 
کلها سازمانهاى عموه خط ساو رزمنوگادو پهکارو 
 رو  انقالبى ظه ر کرد. هما اینها بعوا با اتحاد 

 مبارزاد   سپس با رز  کم نهسا په ستنو. 

اما نا ذ مهم اتحاد مبارزاد در چ  رادیکان از 
و ۱٢٧۱جاى دیگرى سر برآ رد. در ماه مارس 

تاو یک سازماد کم نهستى با  د مهن کنگره ک ما
اى در کردستاد   یک رکن مهم  رمایا ت ده

مقا ما مسلحانا علها جمه رى اسالمىو 
م ا عى  بها م ا ع اتحاد مبارزاد اتخاذ کرد   
اتحاد مبارزاد را علنا پهشتاز کمپهن  وپ پ تهستى 

بعن اد یک  بکا  ۱٢٦٢تا در سان  خ انو. ک ما

گهرى بس ى مارکسهسم کالسهک   سنتهاى  جها
تنهنى   تأکهو ق ی آد بر کار سهاسى   تشکهالتى 
در مهاد آبقا کارگر اسا. از نظر سازمانىو این 
جریاد با رز  کم نهسا ایراد نماینوگى مهش د. 

هاى  اما آهاى از محافل کارگرى مهلهتانا    بکا
گهرى  غهر رسمى آنها را هم  امل مهش د.  کل

این جریاد محص ن بسهار مهم   میبا تکامل چ  
 رادیکان ایرانى در دها گذ تا اسا. 

حزب کمونیست ایران و چشم انداز کمونیسم 
 کارگرى

انقال  د  تح ن مهم ببار آ رد: ا نو یک نقو 
هاى ایوا ت ژیک   تئ ریک چ   باتنوه از پایا

خرده ب رژ ازى رادیکان از م  عى 
اتعاده  مارکسهستىو   د  و ر و   خهزش ف ق

جنبش آبقا کارگر. این د  عنصر با هم  رایط را 
براى ظه ر جریاد سازمانى مارکسهسم انقالبى 
متمایز از چ  رادیکان م ج د فراهم کردنو. 

ترین ررکا سهاسى  عموه ۱٢٥٧-٢انقال  
دارى ایراد ب د. این  برخاستا از تناقضا  سرمایا

انقال  ا تهن فرصا تاریخى  اقعى را براى آبقا 
کارگر فراهم کرد تا در عرصا سهاسى هماد 
 زنى را کا در عرصا ت تهو اجتماعى کسب کرده 
ب دو بوسا آ رد. جنبش آبقا کارگر نقش رهاتى 
در سرنگ نى سلطنا دا ا. اعتصابا  کارگرى 

هاو  ب ی ه در صنایع کلهوى ماننو ناا   کارخانا
اى را تشکهل مهوادو  اسکلا اصلى مبارزه ت ده

د تتهاى نظامى یکى پس از دیگرى را فلج کرد   
با مبارزه مرد  ر رها   جسار  بخشهو. 
اعترا ا  کارگرى پس از انقال  نهز اداما یافا 

هاى    یکى از م   عا  مح رى ر درر ای
 سهاسى در جامعا باقى مانو. 

اینجا بایو با  ج ه معهنى از جنبش آبقا کارگر 
ایراد ا اره کرد. ا نو با دتهل سرک    ویو در 
د  دها گذ تا    ر د دهقاناد فقهر با صا ف 
کارگرادو سنا مبارزه سازمانهافتا در در د آبقا 
کارگر ایراد بشو   عهف اسا. در غها  

اىو مبارزه ر زمره ت سط  سازمانهاى ت ده
اى از محافل متشکل از رهبراد عملى محلى   بکا

  آژیتات رهاى کارگرى سازمانوهى   رهبرى 
مهشو. د  و تا قبل از انقال و جنبش آبقا با نُور  
از تغههر   تح ال  در د چ  رادیکان تأثهر 
مهگرفا. آبقا کارگر از سنا س سهاتهستى با پایا 
دانشج یى   ر  ناکرى کا مبارزه آبقاتى را 
تابع  مبارزه براى خلق  کرده ب د   چهزى 
بعن اد خط مشى   راهنماى ر  هاى عملى 
چنوانى براى ارااا با آبقا کارگر نوا او جوا 
مانو. س  و با هماد دالیلو آبقا کارگر تحا تأثهر 
ارزا  ر یزی نهسا   رفرمهسا کا بت اننو 
مهلهتانسى آنها را محو د کننو نب د. آنها در کلو 

تر از آبقا کارگر در کش رهاى  سهاسى
دارى متر پل ب دنوو بهشتر از آنها با  سرمایا

مسأتا د تا   قور  سهاسى اهمها مهوادنو   
 بهشتر خ اهاد اتخاذ ا کان رادیکان مبارزه ب دنو. 

در د راد انقال  محهط مناسبى براى ا اعا 
هاى کم نهستى   سازمانهابى کم نهستى در بهن  ایوه

آبقا کارگر ب ج د آمو. بسهارى از رهبراد عملى 
جنبش کارگرى کم نهسا  ونو   رتى فعاتها 
سازمانى کم نهستى کردنو. اتبتا در کل آنها فاصلا 
خ د را از سازمانهاى چ  رادیکان نگا دا تنو. 
بسهارى از کارگراد از این سازمانها بعن اد 
رادیکاتترین بخش اپ زیسه د رمایا کردنوو 
هم نانکا کارگراد با ناگزیر   در غها  ارزا  
 اقعى کارگرى این کار را مهکننو. اما کارگراد 
در مقهاسى  سهع با آنها نپه ستنو. علهرغم ر و 
یک سنا ق ى کم نهستى در در د آبقا کارگر 

اى از رهبراد عملى آبقا  کا بخش قابل مالرظا
را در بر مهگرفاو چ  رادیکان تحا غلبا 
سهاستهاى دانشج یى باقى مانو   کارآکتر 
ر  ناکرى خ د را را  کرد. این  کاف بر 
سازمانهاى چ  رادیکان فشار داامى مهآ رد   

 اى در تجزیا نهایى آنها ب د.  فاکت ر عموه

یک تغههر   تح ن م ازى در سط  ایوا ت ژیک   
سازمانى قابل مشاهوه ب د. مارکسهسم اص تى   
انقالبى در د راد انقال  با سرعا ر و کردو 
بنهادهاى ایوا ت ژیک س سهاتهسم خرده ب رژ ایى 

  ر ى ظه ر کرده -ــ یک قطب جویو پر ۱
اسا. این قطب مهک  و جاى رز  ت ده را در 
ارتباآ با اتحاد   ر ى بگهردو با مساتما با 
ناسه ناتهسم برسو   بونبان افتضارا  سهاسى 
رز  ت ده   فوایى اکیریا در رمایا از 

  ر ى ن عى -جمه رى اسالمى براى خط پر 
پرسته    آبر ى سهاسى بخرد. معر فترین اما نا 

ترین نماینوه این خطو راه کارگر اساو کا  با ثبا 
آى انقال  بعن اد گر ه فشار تئ ریک   سهاسى 
بر جریاد فوایى تشکهل  و. عال ه بر اینو این 
جریاد  امل گسستى اسا کا با رهبر اکیریاو 
على کشتگرو تواعى مهش دو   هم نهن  رز  
دمکراتهک مرد  ایراد و کا اخهرا از رز  ت ده 
انشعا  کرد. هر د  این سازمانها انشعا  کردنو 

اى اتحاذ کننو. کلها  تا م ا ع بهشتر ناسه ناتهستى
سازمانهایى کا با این جریاد تعلق دارنو اتحاد 
  ر ى را  سرزمهن پورى س سهاتهسم  مهواننو   

اتعم   از سهاسا خارجى آدو مگر در  على
م اردى کا مرب آ با منافع  سرزمهن پورى 
خ د اد  با وو رمایا مهکننو. اینجا اینها 
مهخ اهنو مستقل بماننو. این تمایز بنهادى آنها با 

اى   تنها امهو آنها براى جذ   سنا ت ده
دار  ناسه ناتهسم ایرانى اسا. تا با رانو گذ تا تکا

گر ه کشتگر   رز  دمکراتهک مرد  ایراد مانع 
هر ن    رو  مشخصى در این خط  وه اسا. 
اتبتا این قطب مهمى اسا با این دتهل کا مهت انو 
با هستا اصلى نسل دیگرى از موافعهن ناسه نان 
رفرمهسم د تتى تبویل   دو  ایو این بار با 
خصلتى بهشتر کارگرى. تح ال  اخهر در اتحاد 

اى براى این    ر ى قطعا ع اقب تعههن کننوه
 جریاد خ اهو دا ا. 

ـــ یک  چ  ن  ایرانى  ر  ناکرى در مهاد ٥
ای ظه ر کرده اسا کا با  ایرانهاد تبعهوى

ای تأخهرو جوتها   پلمهکهاى در د  درجا
مارکسهسم غربى   چ  ن  را د باره کشف 

نا ذ مارکسهسم غربى با آرز [ .۱١]انو کرده
گنگى ت سط جریاد  رو  کم نهستى در جریاد 

اى در بهن  انقال  نماینوگى مهشوو اما نا ذى را ها
سازمانهاى چ  رادیکان دا ا.  رو  کم نهستى 
از رادیکاتهزه  ود ج انترین نسل فعاتهن جبها 

تشکهل  ۱٢٥١ملى نشا  گرفا. این سازماد در 
 و   اساسا در مهاد دانشج یاد ایرانى در خار  
فعان ب د. قبل از انقال  در تماس با سازمانهاى 
چریکى داخل ایراد ب د   آنها را رمایا مهکرد   

 ۱٢٥٦مهک  هو با فوایى  رو  کنو. آنها در سان 
در مخاتاا با ماا اهسم   استاتهنهسِم آ کارتر 
فوااى از آنها فاصلا گرفتنو. در د راد انقال    
پس از آدو  رو  کم نهستى یک م  ع پایوار 

سکتاریسم  چ و دیوگاه "تهبران چ  دا او علها 
جهاد س مى چ    عو  تمایل آد با  رو  با 
مجاهوین   جناح چ  ب رژ ازى تهبران ایراد 
براى مقابلا با قشر ر رانه د   آخ نوها جون 
مهکرد.  رو  کم نهستى در راتی کا خ د را در 
اص ن با س سهاتهسم متعهو مهوانساو در عمل   

اى خ د از مبارزه براى  در چنو بهانها برناما
خ استهاى ف رى   محو د سهاسى فراتر نرفا. 
 رو  کم نهستى بخص ص خ د را با مبارزه 
آبقا کارگر   مساال مرب آ با آد درگهر 
نمهکردو خط مشى گسترش تشکهالتى نوا ا   

ای از  یک گر ه تئ ریک   پر پاگانویسا با درجا
 نا ذ در مهاد ر  ناکراد چ  باقى مانو. 

چ  ن   ایرانىو در عهن اینکا تحا تأثهر  رو  "
کم نهستى ب دو خصلتهاى متاا تى از خ د نشاد 
مهواد. در تئ رى بهشتر س ب کته    ذهنى اساو 

اى داردو    ویوا مخاتف فعاتها  دیوگاه بوبهنانا
عملى کم نهستى اسا. این جریادو گسسا 
ر  ناکراد ایرانى کا تاکن د خ دبخ دى با 

انو با کم نهسم مهلهتانا را  مارکسهسم گرایش دا تا
نشاد مهوهو. چ  ن  ایراد ریشا در  کسا چ  
رادیکان سنتى در ایراد دارد   مخاآبهن اصلى 
آد فعاتهن ناامهو   عقهم چ  سنتى سابق هستنو. 
این جریاد در ران را ر اهمها سهاسى نوارد. 

اى از کادرهاى س سهان  اما زمهنا ایجاد هستا
 دمکراسى راسا را فراهم مهکنو. 

ـــ یک کم نهسم رادیکان   مهلهتانا  کل گرفتا  ٠
نماى آد استقالن ایوا ت ژیک    اسا کا خصلا

اتمللىو  سهاسى آد از قطبهاى م ج د کم نهسم بهن

با چنو گر ه ک چکو کا بعضا فقط تعواد معو دى 
دارى فوایى  ب دنو   هر یک هم موعى مهراث

ب دنو   تماما با دع اهاى ِسکتى خ د مشغ ن 
گردیونوو تقسهم  و. رزمنوگاد هم تا آد زماد 
دچار تنشهاى ایوا ت ژیک   سهاسى در نى ب دو 

در ارگاد  ۱٠٢٢زمانى کا رهبرى آد در سان 
م  عى آ کارا  ٠٢مرکزى رزمنوگاد  ماره 

در دفا  از جنا   در  ویا با برخ رد 
رادیکان صا ف خ د گرفاو با بحراد عمهقى 
فر  رفا. رهبرى   کادرهاى آرفوار جنا  ش 
هاتا بعوو آد م ا ع را پس گرفتنو اما سازماد 
قادر با جل گهرى از تجزیا   انشعا  نشو. بحراد 

)  ۱٢٧۱در ژ اها  ۱۱١پهکار با انتشار پهکار 
( با ا   رسهو. سردبهرى آد کا درگهر ۱٠٦١

کشمکشهاى در نى جمه رى اسالمى بهن بنى 
صور   جناح جمه رى اسالمى ب دو م  عى 
آرفوار جناح تهبران گرفا. مقاتا بسرعا پس 
گرفتا  وو اما سازماد دیگر چنو پارچا  وه ب د. 
کلها تال هایى کا براى بازسازى سازمانى   یا 
انشعا  با فراکسه نهاى  کل گرفتا در در د آد 
انجا   وو در غها  فراکسه نها یا محافلى کا 
داراى انسجا    سر   سامانى تئ ریک   
مرجعهّا سازمانى با نوو با  کسا انجامهو. 
سازمانهاى چ  رادیکان دیگر نهز کم   بهش 
دچار همهن سرن  ا  ونو.  رو  انقالبى کا 
اتحاد  سهعى از سازمانهاى خط سا ب د   تحا 
تاثهر ماا اهسم   در راسا پهکار قرار دا او 
بو د اینکا  اقعا کارش را  ر   کنوو فلج  و   
صاى از نهر هاى سردرگم   ر رها باختا را بجا 

 گذا ا. 

بحراد   تجزیا سازمانهاى عموه چ  رادیکان 
آنط ر کا ادعا مهش دو نتهجا سرک    سهع در 

  پس از آد نب د. هم نهن این  ۱٠٦١سى خرداد 
بحراد   تجزیاو راصل ا تباها  تاکتهکى چ    
یا عو  اتحاد آنها یا باصطالح غالا آنها در 

این تجزیا [ .٢]ناهمهود ارزش  دمکراسى  نب د
در تغههر   تح ال  اقتصاد سهاسى آى د  دها 
اخهر ایراد ریشا دا ا. اگر چ  رادیکانو 
علهرغم کیر  خ د   ق ى ب دد از نظر تعواد   

اى  مهلهتانسى سهاسىو بعن اد یک نهر ى را ها
در سهاسا ایراد در آى انقال  ظاهر  وو با این 
دتهل ب د کا این چ   س سهاتهسم    ر  هاى 

اى را نماینوگى مهکرد. بحراد  عملى آبقا  را ها
رفرمهسم  -س سهاتهسم خرده ب رژ ایى   ناسه نان

مهلهتانا کا ماهها اجتماعى چ  رادیکان را 
تشکهل مهواد در  اقع موتها ب د کا د رانش سپرى 
 وه ب د. تحکهم کاپهتاتهسم پس از اصالرا  
ار ىو پر سا  تاباد انبا ا سرمایا با افزایش 
قهما ناا در ساتهاى دها هاتاد   عر   آبقا 
کارگر  هرى در ابعاد  سهعو دیگر هر ن   
س سهاتهسم غهرپر تترى را با یک ات پى عقهم 
تبویل کرده ب د. استبواد پَـهلَ ى با سرک   آگاهانا 
هر ن   اختالآ سهاسىو مانع آ کار  ود 
تناقضا  در نى چ  رادیکان گردیو. با بحراد 

سهاسا باالخره  ٥٢-٥٧  انقال   ۱٢٥٥سهاسى 
با اقتصاد رسهو. تناقضا  خاتا بهوار  ونو   رل 
خ د را در بحراد چ  رادیکان   تجزیا آد در 
ر یار یى با رادیکاتهزه  ود تئ ریک   
جهتگهرى اجتماعى متمایز کم نهسم ایراد یافتنو. 
سرک   سى خرداد  صا   پس از آدو این 
پر سا را ُکنو کرد   مانع  و کا کامال با فرجا  

سهماى ایوا ت ژیک    ۱٠٦١هذا تا  برسو. مع
ترکهب سازمانى چ  رادیکان کامال تغههر کرده 

 ب د. 

   

 یک قطب بندى جدید

بحراد چ  رادیکان بنابراین با ههچ  جا یک 
تغههر ر  با عقب نب د. برعکس نشانا تغههر   
تح تى مهم   یک نقطا عطف تاریخى عموه ب د. 

بنوى جویو  از بحراد چ  سنتى رادیکان یک قطب
بر اساس جریانهایی کا خصلتهاى پایوار تئ ریک 

   اجتماعى دا تنوو ظه ر کرد. 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی
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با جمه رى اسالمى بر سر خ استهاى دمکراتهک 
نب د. نات انى چ  رادیکان در تحقق هه هک از 
دستا ردهاى دمکراتهک با این دتهل ب د کا 
بانوازه کافى س سهاتهسا نب د. این جریاد فاقو 
قور   اقعى در در د آبقا کارگر ب د کا بت انو 
 اعمان فشارى  اقعى بر جمه رى اسالمى بکنو. 

این ترنو آنقور اهمها سهاسى نوارد کا [ ٩١]
بعن اد قطب بمعنى اخص کلما دستا بنوى   د. 
اینجا من با د  دتهل آنها را مطرح کرد . ا نو 
آنها م   پاسهاهسم سهاسى را نماینوگى مهکننو کا 
تعواد قابل مالرظا اى از فعاتهن سابق را در خ د 
غرق کرده اسا. د  و ر ایا آنها از تجربا 
انقال  ایراد کا در ژ رناتهاى س سهاتهسا در 

 غر  ر ا  یافتا اسا. 

* * * 

 
  ٥٤١تا  ٥٠١منتخب آثار صاحا  

 
ترجما فارسى این مقاتا ا تهن بار در  منتخب 
 –آثار و انتشارا  رز  کم نهسا کارگرى 

( منتشر  وه ٥١١٢)  ۱٠٧٤رکمتهساو خرداد 
 اسا. 

 
این متن ترجما فارسى مقاتا اى اسا کا در 

 ن  تا  وه اسا. با انگلهسى ۱٢٧٥

فوایى )سازماد فوااى خلق( سازماد عموه [ ٤]
 فعان ب د.  ۱٢٥۱چریک  هرى ب د کا از سان 

این نکتا از آرف اغلب سازمانهاى ج  [ ١]
رادیکان بعن اد مهمترین دتهل جوااهشاد از سنا 
رز  ت ده تاکهو مهشو. در  اقعو تاا تهاى 
سازمانى در د چ  رادیکان مقومتا ر ن مساال 

 تاکتهکى درباره سرنگ نى استبواد ب د. 

پهکار )سازماد پهکار براى آزادى آبقا [ ٦]
در مجاهوین یک  ۱٢٥٢کارگر( از انشعابى در 

سازماد چریکى اسالمى ب د. یک بخش خ د را 
بعن اد مارکسهسا ــ تنهنهسا اعال  کردو عمال 
کل سازماد را گر فا   کسانى را کا در مقابل 
این تغههر ایوا ت ژیک مقا ما کردنو را اخرا  

این سازماد کار چریک  هرى  ۱٢٥٥کرد. در 
را کنار گذا ا. در آستانا انقال  بونبان بحراد 
رهبرىو دچار انشعابا  دیگرى  و. رهبرى 
برکنار  و   سازماد با پهکار   د  گر ه بسهار 
ک چک منشعب  وو نبرد   آرماد. پهکار تبویل با 

 اصلى ترین سازماد خط سا تبویل  و. 

 )رزمنوگاد )سازماد رزمنوگاد آبقا کارگر[ ٥]
بعن اد یک محال مارکسهسا ــ تنهنهسا در ا ایل 

 کل گرفا. یک سازماد تهپهک  ۱٢٥١
   ۱٢٧١ــ  ۱٢٥٢پ پ تهسا رادیکان ب د آى 

 جزیى از جناح چ  خط سا ب د. 

چریک سابقو بخاآر مقا ما قهرمانانا اش [ ٨]
در زیر  کنجا   فرارش از زنوانهاى  اه در 

 مشه ر ب د.  ۱٢٥١ا ایل 

اگر هر چا نب دو الاقل چ  رادیکان [ ١]
 دمکرا   ب د. کل پراتهک سازمانهایى ماننو 
پهکار   رزمنوگاد چهزى بهش از تقابلهاى موا   

بهاد اعترا  آبقاتى   فعاتها آبقاتى اسا. 
انقال  ایراد ماتریان الز  براى این انتقان آبقاتى 
را فراهم ساخا. ظه ر قشر  سهعى از رهبراد 
کارگرى س سهاتهسا   رادیکانو  ر کستگى 

رفرمهسم   -ایوا ت ژیک   سهاسى ناسه نان
س سهاتهسم خرده ب رژ ایىو   ظه ر یک رز  
مارکسهستى رادیکان کا باتق ه مهت انو ت سط آبقا 
کارگر در دسا گرفتا   د   با عن اد ابزار 
مؤثرى در مبارزه آبقاتى بکار گرفتا   دو 

اى در این جها  همگى پهشر یهاى تعههن کننوه
هستنو. اما اینها هما با پراتهک نسل را ر 
مارکسهستهاى انقالبى ایراد   ت انایى آنها در 
پاسخگ یى در چرخشهاى سهاسى مهم در آینوه 
بستگى دارد. این آزمایشى اسا کا رز  

 کم نهسا ایراد بایو از سر بگذرانو. 

 
 

  منصور حکمت

 یادداشتها

براى نم ناو با  ان مقو و  س سهاتهسم یا  و [ ٩]
امپریاتهسم؟ و چ    انقال  در ایرادو   مصاربا 
با فرد هاتهوىو  انقال  ایراد   نتایج آد  در نه  

و ن امبر ــ دسامبر ۱٦٦تاا ری ی و  ماره 
 و رج   کنهو. ۱٢٧٥

فردریک انگلسو  ناما با مارکس در [ ٢]
و منتخب مکاتبا و ۱٧٤٤پاریس و اکتبر 
 . ۱٢و صاحا ۱٢٥٢انتشارا  پر گرسو 

سهاسى ــ تشکهالتى و متمایز از نظامىو [ "٣]
ترمى ب د کا ت سط آرفواراد این خط براى 
دالتا کردد بر مخاتاا  اد با تاکتهک هاى 

 جریاد چریک  هرى بکار مهرفا. 

زیر زمهنى فعاتهن با آرمانهاى ماا اهستى با تعهو 
محکمى با کار سهاسى در مهاد مرد  تشکهل  و. 

و سا ا  تعواد زیادى از اعضاى ۱٢٥٤در 
رهبرى آد را دستگهر کرد اما سازماد ناب د نشو. 

تا با  با  ق   انقال    آزادى رهبرانشو ک ما
اى در کردستاد  سرعا خ د در رأس جنبش ت ده

فقط  ش ماه بعو از  ۱٢٥٢قرار داد. در ا   
سق آ سلطناو رژیم اسالمى تعر  نظامى خ د 

تا مرد  را  با مرد  کردستاد را آغاز کرد. ک ما
اى فراخ انو   دسا  با مقا ما مسلحانا ت ده

تا  بکار سازمانوهى  اروهاى پهشمرا  و. ک ما
اش با رز  آبهعى مرد   تا زماد د مهن کنگره

زرمتکش کردستاد تبویل  و   از رمایا مرد  
تا  مناآق ر ستایى    هرى برخ ردار ب د. ک ما

نا فقط علها رژیم اسالمى مقا ما کرد بلکا 
ناسه ناتهسم کردستادو رز  -ه م نى ب رژا

نظرانا آد بر  دمکرا  ایراد   ناسه ناتهسم تنا
 جنبش کردستاد را هم با مصاف آلبهو. 

تا از جوتهاى  قبل از کنگره د  و ک ما
ایوا ت ژیک در د چ  ایراد خ د را کنار کشهوه 
ب د   مشغ ن سازمانوهى   رهبرى جنبش 

تا م ازنا را با  کردستاد ب د. د مهن کنگره ک ما
تا را  ناع جریاد  و پ پ تهستى تغههر داد   ک ما

با ق یترین قطب در جذ  فعاتهن مارکسهسا 
تا   اتحاد مبارزاد  ر   با  تبویل کرد. ک ما

همکارى نزدیک براى ایجاد رز  کم نهسا 
کردنو. آنها پهش ن یس یک برناما مشتر  را 
ن  تنو   آد را برناما رز  کم نهسا نامهونو   
با کلها سازمانها   گر ههایى را کا با آد سمپاتى 
دا تنو فراخ اد په ستن با مبارزه براى تشکهل 
رز  کم نهسا ایراد را دادنو. در سپتامبر 

و کنگره م سس رز  کم نهسا ایراد ۱٢٧٠
متشکل از کادرهاى کم نهسا با س ابق سازمانى 
گ ناگ د در کردستاد برگزار  و   رز  

 کم نهسا ایراد تشکهل  و. 

تشکهل رز  کم نهسا ایراد گسسا ایوا ت ژیک 
  سازمانى نهایى س سهاتهسم ایراد از سنتهاى 
ناسه ناتهستى   پ پ تهستى ب د. رز  کم نهسا 
ایراد بر آبقا    مبارزه آبااتى با عن اد مااههم 
مح رى کار ایوا ت ژیک   سازمانى خ د تأکهو 
کرد. این با معنى بازگشا با ارتوکسى مارکسهسم 
قبل از استاتهن ب د. براى رز  کم نهساو ماننو 
مارکسو س سهاتهسم مقومتا ماتکها ا تراکى بر 
 سایل ت تهو   تغ  کارمزدى اساو نا ت سعا 
نهر هاى ت تهوى یا برناما ریزى اقتصاد د تتى. 

دارى  اقتصاد اتحاد   ر ى با خصلا سرمایا
د تتى مشخص مهش د. رز  کم نهسا ایراد ههچ 
ن    ارد گاه س سهاتهستى  را با رسمها 
نمهشناسو   خ د را با هه هک از قطبها یا 

اتمللى تواعى  جریانهای باصطالح کم نهسم بهن
نمهکنو. رز  کم نهسا در تاکتهک بر عمل 
مستقهم آبقاتى   مبارزه آبقاتى تأکهو مهکنو. 

اى آبقا کارگر  رز  کم نهسا ایراد جنبش ت ده
را رکن اصلى هر ن   مبارزه براى تغههر انقالبى 
مهبهنو. رز  کم نهسا ایراد آرفوار ساختار 

اى آبقا کارگر    رایى براى سازمانهاى ت ده
اسا   خط مشى تق یا جنبش مجمع عم مى 
کارگراد بعن اد مؤثرترین ابزار ایجاد ف رى 

اى کارگراد را در پهش مهگهرد.  سازمانهاى ت ده
برعکس سنا پ پ تهستىو رز  کم نهسا ایراد 
اهمها فرا انى براى مبارزه ر زمره کارگراد 

  اد قاال اسا.  براى بهب د   عها کار   زنوگى

آى پنج سان گذ تا رز  کم نهسا ایراد 
ت انستا خ د را با عن اد سازماد اصلى در چ  
س سهاتهسا ایراد تیبها کنوو گرچا ارزش 
سهاسى  اقعى آد در نقشى اسا کا مهت انو باتق ه 
در پهشر ى با س ى یک سنا اصهل   ق ى 

 کم نهستى کارگرى در ایراد دا تا با و. 

ههچ انوازه رادیکاتهزه  ود تئ ریک   سهاسى در 
خ د قادر با تغههر خصلا کم نهسم امر ز   پُر 
کردد  کافى کا آد را از آبقا کارگر جوا مهکنوو 
نهسا. آن ا کا براى تحقق کم نهسم پر تترى 
مانهاسا کم نهسا الز  اساو یک انتقان 
اجتماعى  اقعى اسا. کم نهسم بایو از هما کسانى 
کا آد را آى قرد بهستم براى رفر  در کاپهتاتهسم 
بکار گرفتنوو پس گرفتا   د   با آبقا کارگر 
داده   د تا علها سرمایا   براى رهایى بشریا 
بکار گرفتا   د. بایو جنبش کم نهسم کارگرى 
 کل بگهرد؛ جنبشى کا در آد کم نهسم د باره 

 ناسیونالیسم چپ و ...
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آم زاد موارس در کردستاد م فق نب دو با خاآر 
عو  پذیرش اجتماعی آد   دسا رد بر آرح  
پاکسازی ق می با دنبان این آرح      اد ب د. 
اینها هما نم نا هایی از ارزش ها   پرنسه  
هایی انو کا با یمن رض ر ک ما تا تاریخیو 
امر زه داده های را ر در فرهنا سهاسی 
جامعا انو. نتهجا این مهش د کا علهرغم تما  عشق 
رهبری این ک ما تا با ایاای نقش در جنبش 
ناسه ناتهستیو  ر دش با تجنزار ناسه ناتهستی با 
مقا ما اجتماعی از آرف بخش چ  جامعاو 

 ر بر  مهش د.

مانع دیگر  ج د   رض ر یک کم نهسم قورتمنو 
در فضای سهاسی این جامعا اساو کا یک سرش 
در  هرهای ار پا   سر دیگرش در  هرهای 
کردستاد اسا. منظ ر از این کم نهسمو آهف 
 سهعی از  خصها ها   فعاتهن  ناختا  وه   
محافل   جمع های پر ماری اسا کا بخش اعظم 
 اد در بهر د صا ف ارزا  سهاسی قرار 
دارنو. چنو صو ناری کا بهانها مشتر    
ت مارعلها آرح های تر ر بانو مهتوی صادر 
کردنوو بخشی از این نهر سا کا قور  فشارش 
 قتی کا با ررکا می افتوو در افکار عم می   
در قلب  هرهاو غهرقابل انکار اسا. این آهف   
این نهر  با فر ش تاریخ پشا سر خ یش ت سط 
ک ما تا امر زی ر ایا نمهوهو   تمکهن نمی 
کنو. بخش عموه ای از ادبها   بکا های اجتماعی 
محص ن کار فکری این آهف اسا کا علهرغم 
هر نار  نی در افق   هر کجر ی در این   آد 
مقطعو علی اتعم   موافع پرنسهب هایی اسا کا با 
معاملا   مسهر ملی  ود این ک ما تا همساز 
نهسا. برای صوها کم نهسا جاد با در برده از 
جنا علها جمه ری اسالمی   رز  دمکرا  
کردستادو ایستادد ر ی پای خ د   دفا  
 رافتمنوانا از تاریخ پشا سر یک ارزش معتبر 
اسا. این صف   این آهف  سهعو دگردیسی این 
ک ما تا بس ی راسا را می بهنو   از آد دن 
خ  ی نوارد. اگر د ستی این ک ما تا با این   آد 
م ج د سهاسی راسا انرژی زا   ق   قلب 
اساو برای صف  سهعی از کم نهسا های 
بهر د این ک ما تاو م جب نار ایتی   اعترا  
اسا. علا ر  ن اسا؛ این صف مهوانو کا این 
ک ما تا مشغ ن معاملا   خریو   فر ش سهاسی 
با س استااده از آد سرمایا تاریخی اسا کا 
محص ن کار کم نهسا های آد تاریخ اسا. همهن 
م رد افشا  ود رابطا   د ستی این ک ما تا با 
تشکری جریاد ناسه ناتهسا   اسالمی در کنگره 
ملی پ    و م جبا  یک ابر  ریزی   یک 
اسکنوان سهاسی در فضای آهف  سهعی از این 
چ  را فراهم کرد. راال در نظر بگهریو این ک ما 
تا رسما   علنا  ارد همکاری نا با گر ههای 
دسا راستی بلکا با این   آد د تا   بل   
منطقا ای بش د   مسهر ناسه ناتهسا های  ناختا 

  وه را در پهش بگهردو چا غ غایی برپا مهش د.

 
 مانع بعدی همین عنوان کمونیستی است. 

این ک ما تا مادا  میل منشعبهن خ د رسما عن اد 
کم نهسم را کنار نگذا تا اساو   مادا  با اسم 
یک سازماد کم نهستی فعاتها مهکنوو در ابعاد 
اجتماعیو   در قلب  هرهای کردستادوههچ بخش 
چ  این جامعا آنرا برای  ر د با تجنزار سهاسی 
  ن کری د تا ها   مزد ری برای این   آدو را 

 همراهی نمی کنو. 

در بعو اجتماعی این  اقعها  ناختا  وه اسا کا 
کم نهسم همراه سازمانوهی کارگر اساو همراه 
عواتا خ اهی   خص ما با تبعهض اساو همراه 
برابری بهن زد   مرد اسا. همراه ایاای نقش 
برای جار  کردد مذهب   زد ستهزی از جامعا 
اسا. کم نهسم عنصر مبارز علها ناسه ناتهسم   
خرافا  ملی   ق می   آایاا ای اسا... ک ما تا 
اتبتا مهت انو  ارد عرصا م رد عالقا اش  وه   
میل بقها نهر های هم جنبشی خ د عمل کنوو اما 
این کار  قتی مهسر مهش د کا در متن جامعاو آنرا 
هم چهزی دقهقا ماننو بقها ک ما تا ها با رسا  

 آ رده انو...

عن اد کم نهسا در در د خ د این سازماد هم 
یک مانع داامی ایاای نقش با عن اد یک سازماد 
تما  عهار ناسه ناتهستی اسا. مادامی کا با اسم 
کم نهسا فراخ اد مهوهوو خ استا یا نخ استا 
ج اد  ارد  وه با ارد گاه  اد هم از سر 
کنجکا ی هم کا با و سراغ کم نهسم مهر د   
 قتی رفاو سراغ متاکرین    خصها های آنرا 

اسا. تاریخی کا در آدو  این ک ملا   با تشکهل 
قادر  و تبعهض علها مرد   ٬رز  کم نهسا ایراد
سرک   های تاریخی    ٬در کردستاد ایراد

 کاف با د تا مرکزیو را با یک جنبش چ    
رادیکانو کارگری   کم نهستی گره بزنو کا 
همسرن  ا مرد  محر   در سراسر ایراد   

 آبقا کارگر در ایراد اسا.

تغههر این فرهنا   این سنا    ٬قلب این تاریخ
اگر کار اگر  ٬تحا نا  ک ملاو ٬این تجرباو

مطلقا ساده نهسا. این ک ما تا   غهرممکنی نبا وو
ت الی اتحاد هزاراد   دهها هزار کارگر در ک ره 
های آجرپزی ب ده اساو صای آ النی از 
 رافتمنوترین   فواکارترین انقالبه د کم نهسا 

 در قلب  هرها را همراه خ د دا تا اسا. 

بخش عظهم خ ش نا  ترین انقالبه د برخاستا از 
انقال  در صا ف تاریخ پشا سر آد رض ر 
دا تا انو. تاریخی از مراسم های کارگریو از 
جنا های قهرماناناو از دفا  جانانا از کارگر   
زرمتکش در مقابل ارتجا و پشا سر این نا  

 اسا. 
این ک ما تا در تاریخ معاصر تنها نهر ی 
کم نهستی ب ده اسا کا در د راد جنا با یک 
رژیم هار   فا هستیو پ زه رقهب ناسه ناتهسا 
خ د را با خا  ماتهوه   تاریخ  کستی با اسم آد 
ن  تا اسا کا نسل با نسل کم نهسا ها را در 
مقابل عنصر ناسه ناتهستی صارب اعتماد با ناس 

   با ر با خ د کرده اسا. 

زرمتکش   کارگر   زدو در کردستادو بعواز 
ت تو آد ک ما تا کم نهسا قویمی ب د کا دارای 
 خصها   م قعها   عنا ینی با بار میبا 
سهاسی اجتماعی  ونو. بهانها رق ق زرمتکشاد با 
زرمتکشاد قور    اعتبار داد. تسله  زنادو با 
زد م قعهتی داد کا در سرتاسر د راد های جنبش 
های ناسه ناتهستیو بی رق قی زد یک پای قور  
 اد ب ده اسا. کارگر در کردستاد با ت تو ک ما 
تا کم نهسا اسا کا یک ه یا مستقل سهاسی   

 آبقاتی   جنبشی پهوا کرد. 

این رقایق ت قع جامعا از یک نهر ی سهاسی رتی 
غهر کم نهسا را باال برد. در آ ن فعاتها آد 
ک ما تا قویمی ارزش هایی در کردستاد تیبها 
 ونو کا نا فقط از صاحا  تاریخ بلکا از اذهاد   
 ع ر سهاسی   داده های همهن امر ز جامعا پا  

 نشونی انو. 

مسئ تهاو پرنسه و عنصر  رافتمنوی   رسا    
کتا  سهاسی   تعهوو در اذهاد عم   از این نم نا 

 ها هستنو. 

ت مار آ النی  خصها های سهاسی آد جامعا 
علها ت آئا گری   تر ریسم بانو تبهکار مهتویو 
یک گ  ا ک چک از رساسها اجتماعی نسبا با 
عملکرد یک نهر ی نامسئ نو بی پرنسه    
خطاکار را با نمایش گذا ا. چنهن پویوه ای در 
کردستاد های دیگر مطلقا دیوه نمی   د. در همهن 
کردستاد عراقو ارزا  ناسه ناتهسا در آ ن 
عمر خ یش خر اری جنایا   تر ر   سرک   
در پر نوه دارنوو بو د اینکا در جامعا با یک 
ایسا ق ی ر بر    نو. در ترکهاو پ     در 
د ره ای تعواد پر ماری معلم ر ستایی را با اتها  
آم زش با زباد بهگانا اعوا  کردنو. تعواد بسهاری 
کوخوای ر ستاها را با اتها  کارمنو د تا   خاان 
کشتنو   ههچ جبها اجتماعی   سهاسی در داخل 

 کردستاد  اد با اینها ایسا نواد.

اگر در کردستاد ترکها پ     با سادگی زناد 
  مرداد صا ف خ د را در ساتهای گذ تا با 
جر  عشق با هم در مال عا  با گل تا می بسا   
برای عبر  جنازه عا قاد را با نمایش 
مهگذا او در مناآق  ماتی کردستاد ایرادو 
منطقا رض ر ا تها اینهاو با ا تهن تنار اجتماعی 
از این جنایا   ادو ناچار  و این  رشهگری   

 بربریا را تعطهل کنو. 

اگر همهن سازماد قادر نشو بمب گذاری در 
 هرها راو درسا ماننو  هرهای ترکهاو با یک 
سنا تبویل کنوو با خاآر عو  پذیرش اجتماعی آد 
از هماد بو   ر   کار بمب گذاری های  اد در 
سننو  ب د. اگر دمکرا  کردستاد ایراد ماننو 
دمکرا  کردستاد عراق پر نوه سهاه تری نواردو 
موی د رض ر ک ما تا تاریخی در این جامعا 
اسا. اگر سازماد زرمتکشاد از بو  ت توو 
علهرغم اآالعها   تبلهغا و در امر راه انوازی 
خص ما   د منی   تارقا ق می بهن دانش 

رز  دمکرا  کردستاد ایراد دستا دستا 
پهشمرگانش را با اسم عملها  نظامی با کا  مرا 
می فرستو   سپاه پاسواراد را صارب پهر زی 

 می کنو.

در متن چنهن سناری  دردنا و  رشهگری   
کا  ٬جنایا   خ د اسا کا رهبری این ک ما تا

دیگر تماما از اتکا با قور  پایهنو چ    کم نهسم 
دسا  ستا اساو برای بقا در فضای سهاسی   

امهو تحکهم م قعها خ یش در این  اداما رها و 
 د.جنبش را دار

نهر یی کا مهخ اهو در مهواد این جنبش م قعهتی  
کسب کنوو بایو با پ       بارزانی   پسراد 
آاتبانی   عبوهلل مهتوی   مصطای هجری رقابا 
کنوو تا م رد تطف قور  های درگهر  اقع   د؛ 
بایو با ساار  عربستاد رفتا   برای آ ن عمر 
خانواد آن سع د دعا بخ انوو بایو نماینوه ای با 
مکا بارستو تا از دمکرا  عقب نمانوو بایو آماده 
تح یل کرک کی بش دو  نگاتی را همراه هزاراد 
زد   مرد   ک د    پهر   ج اد تح یل داعش 
بعوی بوهوو بایو برای ترکها در خا  کردستاد 
بجنگوو بایو از پ تهن عملها  نظامی ساارش قب ن 
کنوو بایو برای کم نهسا ها در همسایگی خ د 
آرح تر ر بریزدو بایو آماده تبهک با با ترام  
ها با وو بایو تهم نظامی برای  هاد  با داخل 
مرزهای ایراد بارستوو بایو ق ن نا امن کردد 
کردستاد را با اسرااهل   عربستاد بوهو   اتبتا 
اگر تما  این خوما  م ثر  اقع نشوو برگردد   
سال    علهک   ار اتپرسی های مخای   علنی 
در اآراف ساار  جمه ری اسالمی در اربهل را 
از سر بگهردو   بالخره با دسا گرفتن ان ا  
ابتکاراتی کا ناسه ناتهسا های مقب ن ترو در یک 
سان اخهر از خ د نشاد دادنو   رک رد آخرین 
دری زگی ها را  کستنو   مرز فر ش آد  را 

 بسهار بهشتر از مسع د بارزانی هم ار کردنو... 

بلیو از  انس بو ک ما تاو خ دفر  ی   مرد  
فر  ی   با کشتن دادد نهر ی خ د   مرد  
بهوفا و هزینا تح یل گرفتا  ود ت سط د تا ها   
قور  ها را با درجا غهرقابل تص ری باال برده 
اسا. صف نهر های ناسه ناتهسا را بنگریمو 
مهزاد م فقها های م فق های اینهاو نسبا 
مستقهمی دارد با  مار نقش هایی کا ر ز ر  ن 
علها انسانها بعهوه گرفتا انو. با صف تما  
نهر ها   ارزا  ناسه ناتهسا کرد کا نگاه می 
کنهوو هه کوا   اد بی هزینا صارب م قعها 

 امر ز نزد د تا ها   قور  ها نشوه انو.

تما  نهر های ناسه ناتهستی کا امر ز صارب  
قور  نظامی   پ ن   امکانا  انوو بو د استینا 
یک تاریخ آ النی خوما با د ن   قور  های 
منطقا ای را در کارناما رنگهن خ یش دارنو. از 
این نظرو ههچ   مطلقا ههچ پریسه    اصل 
سهاسی مسهر ررکا اینها را نشاد نمهوهو؛ تنها 
پرنسه  کسب م قعها   امکانا  با هر قهما 

 اسا. 

بارزانی   آاتبانی   پ     تاریخی آ النی از 
چنهن نقشی پشا سر م قعها   پ ن   نهر    
امکانا  امر ز  اد دارنو. مهواد جنبش 
ناسه ناتهستی نا فقط در کردستاد بلکا در ههچ 
جایی محل فعاتها یک نهر ی مسئ نو  رافتمنوو 

 با پرنسه    قابل رسا    کتا  نهسا. 

س ان اینجاسا کا آیا رهبری این ک ما تا ظرفها 
 ایاای چنهن نقشی را دارد؟    آمادگی الز  برای 

فاکت رهای م ج د در رها  این سازماد برای این 
 س ان پاسخ منای دارنو.

 
 عوامل بازدارنده؛

معتبرو  ٬ا تهن عامل همهن پر نوه سروو انقالبی
تاریخ پشا سر این ک ما تا  چ    کارگریو

تحکهم م قعها در رهبری جنبش ناسه ناتهستیو 
ا ت یا ا ن ک ما تا با رهبری ابراههم علهزاده 
اسا. این یاددا ا با م انع این هوف می پردازد. 
برای این کارو با یک رسا  سرانگشتیو ا ن 
نگاهی مهکنهم با چگ نگی ر و م قعها خ د 
جنبش ناسه ناتهستی در فضای سهاسی 

سپس نگاهی با پتانسهل   ظرفها  جامعا. 
این ک ما تا برای رسهود با این هوف در  های 

 این جنبش می انوازیم.

تاریخا ناسه ناتهسم کرد در د ره هایی ر و کرده 
کا در سط  منطقا کشمکشی بهن د ن   قور  
های رقهب  کل گرفتا اسا.  کاف د تا های 

زمهن راصلخهز برای  ک فایی اینها  منطقا تنها 
ب ده اسا. ا تهن نهر ی ناسه ناتهسا کرد کا 
ت سط یک رز  سهاسی  کل گرفا   یک  با 
قورتی  وو جمه ری قا ی محمو در مهاباد سان 

مهالدی اسا. ت تو این نهر ی سهاسیو  ۱٢۹۰
رقابا   ر ی استاتهن    بل   غر   محص ن 

در متن    د ره پایانی جنا جهانی د  و برای 
گسترش مناآق تحا نا ذ خ یش در ایراد اسا. 
در مقطع رض ر نهر های   ر ی در بخش 
هایی از  مان   غر  ایرادو مقاما  د تا 

بر متن  کاف های ملی بهن مرد  در  ٬استاتهن
آذربایجاد   کردستاد ایراد با د تا های مقتور   

کمک کردنو کا د  رک ما   ٬سرک بگر مرکزی
 ٬محلی  ابستا با خ دو در کردستاد   آذربایجاد

م ج دیا هر  در مو  ک تاهی  کل بگهرد. 
بعوها سرمایا ای برای  ٬ها این جمه ری  د  

 استاتهن در معاملا با  اه  و. 

د مهن جنبش قورتمنو ناسه ناتهسم کرد متعلق با 
مال مصطای بارزانی در دها هاتاد مهالدی اسا 
کا بخش اعظم کردستاد عراق را با تصرف 
خ یش در آ رد. این جنبش   قور  

محص ن کشمکش د راد جنا سرد ب د     ٬هم
با رمایا   دخاتا مستقهم  اه ایراد م فقها هایی 
کسب کرد. اگر قور  قا ی محمو   رز  
دمکرا  کردستاد ایراد را بار قبل استاتهن با  اه 
ایراد معاملا کرد   آد را فر خاو این بار ن با 
 اه ب د تا جنبش بارزانی   رز  دمکرا  

 کردستاد عراق را با صوا  معاملا کنو.

تحر  پشا سر پ       عبوهللا ا جالد   
ر و آد با عن اد یک نهر  در منطقا فعاتها 
خ یش هم محص ن کشمکش د راد جنا سرد 
اسا. د تا س ریا با عن اد عض  بل    رقو 
رامی   ناظر بر کار جنبش ا جالد با هوف 
فشار با د تا ترکها   از این آریق فشار با 
بل   غر  ب د. با پایاد کشمکش های د راد 
جنا سرد   ت افقا  بعوی د  د تا س ریا   
ترکها   از این آریق خاتی  ود محل اآراق پ 
    در آد منطقاو این بار اختالفا  ی ناد   
ترکها برای موتی  سرپناه  پ      و. با کم 
  ود اختالف ی ناد با ترکهاو ا جالد فراری  و.

محل اآراق بعوی پ     با ترتهب ارمنستاد   
جمه ری اسالمی در تقابل ترکها ب ده اسا. 
امر زو نا فقط م ج دیا پ     بلکا 
م ج دیا آاتبانی   بارزانی در کردستاد عراق 
  ارزا  ناسه ناتهسا کرد ایرانیو تماما   بو د 
استینا محص ن کشمکش بهن د ن منطقا    کاف 

  بهن قور  های جهانی اسا. 

مشکل اینها اما تنها اتکا با  کاف ها نهسا. 
امر زه در متن کشمکش قور  های جهانی   
منطقا ایو در متن جنا های نهابتیو اتکای اینها 
با  کاف ها تبویل با تقبل نقش های خ نهن   
ن کری   ت آئا   جنایا در خوما آرف های 

 صارب جنا اسا.

رز  بارزانی در این متن اسا کا  نگان   
سرن  ا خ نهن دهها هزار مرد  آد  هر   

 منطقا را تح یل داعش مهوهو.

در متن تقبل ن کری برای این قور  هاسا کا 

چرا ناسیونالیسم چپ در کردستان 
 به جایی نمیرسد؟

 
 باز هم در باره سرنوشت کومه له

 
 

 محمو فتاری
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تقالی این بخش از چ  ک ما تاو بط ر  اقعی 
م رد رمایا هر کم نهستی اسا کا عالقا ای با 
تح یل این سازماد   تاریخ پشا سر   اعتبار آدو 

 با ارتجا  ناسه ناتهستی نوارد.

 و بالخره حزب حکمتیست؛ 

خ د ما با عن اد رزبی کا نا تنها در کل این  
تاریخ با ر  نترین  جا در مقابل راسا ر ی 
این سازماد   کل جنبش ناسه ناتهستی ایستاده ایم 
کا دسا بر قضا صارب آد تاریخ هم بط ر 
 اقعی هستهنم. ما ک ما تا م ج د را جاگذا تهم 
اما ههچ زمانی آنها را صارب آد تاریخ   کل 
جنا   جوتهای رز  کم نهسا   تشکهال  
کردستانش   پراتک م رد ا اره در این یاددا ا 
نوانستهم. اگر قطب چپی در جامعا   بهر د در 
مقابل این راسا ر ی م ج د اسا سر ر  ن 
بهن این قطب رز  ما اسا. ما بط ر قطع 
نخ اههم گذا ا اعتبار آد د راد درخشاد 
تاریخی را پشا راسا برده    مهما جنبش 
ناسه ناتهستی کننو. ما چشم   گ ش کارگراد   
بل   چ  جامعا را بر کل رقایق مرب آ با این 
مسئلا   این تاریخ را باز مهکنهم. ما برای راط آد 
سرمایا تاریخی در خوما با کم نهسم   کارگرو 
از ههچ ک  شی صرفنظر نمی کنهم   در این 
مسهرو دسا هر کم نهستی کا برای این هوف از 

 تالش خ د مایا مهگذارد را می فشاریم.

مهاد کارگرادو بلکا در مهاد معلمادو بازنشستگادا 
دانشج یاد   رتی مان باختگاد    کشا رزاد هم 
اسماعهل بخشی با عن اد یک رهبر کارگریو با 
قامتی بلنوو با  ه ه های مختلف بر  انا های 
معتر هن ایستاده اسا. چنهن فضایی آماده 
استقبان از نهر یی نهسا کا با عن اد 
کم نهساومشغ ن معاملا   خ ش   بش   بنو   
بسا   د ستی با ارتجاعی ترین نهر ها در 
اپ زیس د اسا. این تناقضا و م انع   مشکال و 
کار این ک ما تا برای رسهود با م قعهتی کا 
آرز  دارد را اگر نا غهر ممکنو بسهار سخا 

 کرده اسا. 

 

 مانع درونی؛

خ  بختانا امر ز بخش قابل ت جهی از کادرهای 
قویمی خ د این سازمادو در مقابل راسا ر ی آد 
سنگر گرفتا انو. صرفنظر از کهاها   چگ نگی 
این سنگربنویو  تی این بخش ک ما تا همراه این 
راسا ر ی   فر ش این سازماد با جنبش 
ناسه ناتهستی نهسا. اگر د ره های قبل بخش هایی 
از خ د کادرهای قویمی این سازماد در د ره های 
متاا   آنرا برای په ستن با راسا ناسه ناتهستی 
کنار گذا تا انوو امر ز  ایو تنها د ره ای اسا 
کا بخشی از الیا کادری آد از م  ع چ  در 
مقابل رهبری راسا ر  آد قو علم کرده اسا. 

فصلی جمع های ناسه ناتهسا ر  ن بهن از این 
سازماد محص ن همهن تنگاد تنگاد کردد های 
این ک ما تا در جنبش ناسه ناتهستی اسا. از 
آرفی تحکهم م قعها در این جنبش ا ت یا اساو 
از آرف دیگر موعی گردآ ری متحو   نهر  
برای تق یا آتترناته  کم نهستی ! نقش  تر 
مرغی ک ما تا در چنهن م قعهتی یک اجبار   
یک تحمهل نا ی از تناقضا  سهاسی در د 
خ یش اسا. فردا ر ز ا  ا  کم نهسم در متن 
اجتماعی بهب د بهشتری بهابوو این بار ن با 
کم نهسا های ر  ن بهن در د صف اینهاسا 

 کا مسهر خر   در پهش مهگهرنو.

 

 اوضاع فعلی هم یک مانع جدی است؛

تحکهم م قعها در جنبش ناسه ناتهستی کردو از 
 انس بو این ک ما تاو در د ره ای اسا کا تغههر 
در تناسب ق ای سهاسی در یک سان اخهر   ب ی ه 
بعواز سربرآ ردد   راهای هاا تپا   اه ازو با 
ناع جنبش   افق کارگریسا. برای ا تهن بار در 
تاریخ این مملکاو  خصهتی ماننو اسماعهل 
بخشیو در م قعها یک کارگر آگاه   یک رهبر 
فههم کارگریو جایگاه یک قهرماد ملی پهوا مهکنو 
کا از  مان تا جن     از  رق تا غر  این 
کش رو هر جا صوا   پرچم اعترا  باالساو اسم 
  عکس    عارهای ا  هم باالسا. نا فقط در 

هم مهگهرد   مهخ انو   چشم باز مهکنو. کم نهسم 
منص ر رکماو اگرچا دسا   پا کستا  تی از 

 همهن مسهر  ارد س خا   ساز اد مهش د.

این رقایق با ما مهگ ینو کا برای ایاای نقش آنهم 
در رهبری جنبش ناسه ناتهستیو این سازماد بایو 
تغههرا  خهلی بهشتری بکنو. بایو ظرفها هایی 
کسب کنو کا ارتماال هن ز خهلی با آد فکر نکرده 
انو. د ر ریختن عنا ین امر ز  رآ ا ن انو. یک 
جنا آ کار علها کم نهسم   برابری آلبی  رآ 
د   اسا. در متن چنهن تغههراتی اسا کا آماده 
ایاای نقش ماننو هما ناسه ناتهسا ها مهش نو. تا 
آد ر زو علهرغم تما  از خ د را ی ب دد هاو 
ناچار اسا با م قعها مشابا رز   ه عی 
کردستاد عراق ر ایا دهوو کا همهشا  مهما 
دیگراد   جز   عهف ترین های جنبش 

 ناسه ناتهستی کرد ب ده اسا.

یک علا اصلی ر و موا   ناسه ناتهسا های 
افراآی در در د این سازمادو بی نقشی   
نات انی آد در همراهی تما  عهار با نهر های 
ر  ن بهن ناسه ناتهسا کرد اسا. عنصر جوی 
ناسه ناتهسا با این ک تاهی در ایاای نقش 
نارا ی اسا   بهر د مهزنو. جوا  ود های 

ما فرهنگ مردم را عوض میکنیم. بجاى این که شما بیایید نیمى از جامعه را قربانى بکنید، میتوانید آن فرهنگ را قربانى 
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 کنیم، یا حقیقتى که به آن معتقدیم زیر پا بگذاریم، آن فرهنگ را عوض میکنیم. 

آن فرهنگ از کجا آمده؟ آن فرهنگ هم تاریخا محصول طبقات حاکمه در آن کشور است، فرهنگى است که بدرد سودآورى سرمایه 

میخورده، فرهنگى که بدرد حاکمیت همین الت و لوتایى که در ایران بر سر کارند میخورده... ما حکومت را عوض میکنیم، 

همه جاى دنیا همینطور است. شما نمیتوانید آزادى بیاورید بدون اینکه به سنتهاى عقب مانده  .فرهنگ را هم عوض میکنیم

هجوم ببرید. ما این سنتها را عقب میزنیم، نیم بیشتر مردم ایران، فکر میکنم اکثریت عظیمى از مردم ایران در حرکت علیه 

اى ندارند، باید دندان  فرهنگ عقب مانده با ما خواهند بود. اگر هم بخشهایى قشرى و عقب مانده و متحجر پیدا بشود، چاره

روى جگر بگذارند. باالخره کسى باید دندان روى جگر بگذارد. یا زن باید دندان روى جگر بگذارد و تحت ستم بماند، یا آن حاج 

 …آقا باید دندان روى جگر بگذارد. ما در این قضیه میگوییم حاال حاج آقا لطفا دندان روى جگر بگذارد

 منصور حکمت

 چرا ناسیونالیسم چپ در ...
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شت  هب مناسبت زبرگدا
 زندگی رپبار منصور حکمت

 
 14تا  41از به این مناسبت 

خرداد بحث و گفتگو در 
باره آثار منصور حکمت 
توسط سخنرانان ارائه می 

 گردد.
 

سخنران تشکیالت انگلستان 
 لندنُ، خالد حاج محمدی  -

 
سخنرانان تشکیالت آلمان 

کلن، محمد راستی و  -
 سهند حسینی

 
 -تشکیالت سوئد 

گفتگو  -گوتنبرگ، بحث 
و پخش گوشه هایی از 

 سخنرانیهای منصور حکمت

 



 زنده باد سوسیالیسم
 

کنو تا نشاد دهو کا مهخ اهو این مذاکره  استااده می
با کجا بهانجامو.   ب ج د آمود  رایط جنگیو در 
زمانی کا اعترا ا  در ایراد  کل دیگر   
پهشر  تری با خ دش گرفتا اساو عمالً در 
خوما  و انقال    عاملی دیگر برای سرک   

 اعترا ا  جاری در ایراد اسا. 

 

 ما ا اره کردیو کا تحریم ها هیمن خاکی:  
  عها اقتصادی ایراد را خهلی بوتر کرده   ما 
 اهو ب دیم در سان گذ تا کا این ا  ا  با  و  
با هم خ رده   با  و   خهم اسا. با ت جا با 
اینکا جمه ری اسالمی از یک س  در داخل 

با ت جا با  -ی ایراد تحا فشار اسا  جامعا
افتو   مهزاد  مهزاد اعترا اتی کا اتااق می

ای کا اقشار مختلف جامعا علها  نار ایتی
رتی کار با جایی  -جمه ری اسالمی دارنو 

رسهوه کا بخش های متاا   جمه ری اسالمی 
کننو کا تحا فشار هستنو   در  رایط  کتماد نمی

خ د ههئا راکما هم  برنو   رتی  بوی با سر می
زننو   دنبان یافتن راه رلی برای  از آد ررف می

آد هستنو.   از س ی دیگر  اهو ب دیم کا تحریم 
های جویوی اعمان  وه اسا.  ما هم نهن ا اره 
کردیو کا مذاکرا   ایو همهن اآلد هم  ر    وه 

کنهو کا در د ر  با و. با این ا صاف فکر می
بعوی ما  اهو این خ اههم ب د کا ایراد   آمریکا 
د ر مهز مذاکره خ اهنو نشسا   د باره گاتگ  
خ اهنو کرد   یک قرارداد جویو خ اهنو ن  ا؟ 
یا ناو این کشمکش هم ناد اداما پهوا خ اهو کرد؟ 
آیا ارتمان انجا  مذاکره بهشتر از ارتمان جنا 

  مانو؟ اسا یا ا  ا  با همهن من ان باقی می

ببهنهو اینط ر نهسا کا میال در د ره   امان کفا:   
قبل از ت افقا  برجا    یا رتی در زمانی کا 
برجا  در ران منعقو  ود ب دو مذاکره ای انجا  

 و. آد د ره هم مذاکرا  ب د  تی سط ح  نمی
  د. اینکا مذاکره در  مذاکره اسا کا ع   می

یک اتاق اسا یا پای یک مهز مهم نهساو مهم 
انجا  آد اسا. مذاکره یعنی همهن! د  آرف 

گ ینو کا در چا م قعهتی هستنو   در این  می
 رایط اگر پای مذاکره بنشهننو   قراردادی 

  د. تا آنجا کا با  بن یسنوو مااد آد قرارداد چا می
  دو رتی در کنار  ایراد   آمریکا مرب آ می

اعال  خر   آمریکا از برجا و آمریکا گاتا ب د 
ر د   گاتا ب د کا نکا   کا پای مذاکره می

ت انو  اش چا چهزهایی هستنو. ایراد هم نمی مذاکره
کنم.  می خ اهم بگ یم کا  بگ یو  من مذاکره نمی

این ها خ د بخشی از مذاکره اسا کا دارد با پهش 
برده می   د. همانط ر کا  ما گاتهو اعترا ا  
داخل ایراد باال گرفتا اسا. این اعترا ا  مسلماً 
مت جا جمه ری اسالمی اسا   برای با زیر 

داننو کا  کشهود جمه ری اسالمی اسا. هما می
بحث سرنگ نی جمه ری اسالمی یک فر  
جامعا اسا. اینط ر نهسا کا بخشی م افق اسا 
  بخشی مخاتف. این اعترا  خهلی  سهع اسا   

اتعم   اسا. اما تا  قتی کا جمه ری اسالمی   علی
در قور  اساو خ اسا هایی کا در رابطا با 

با آنهن  منطقا از قبل مطرح  وه ب دنوو
سط  جامعا ابراز می   نو.  سهعتری امر ز در 

یکی از این خ استا ها این اسا کا جمه ری 
اش را از منطقا  اسالمی بایو تما  نهر ها نظامی

خار  کنو. دتهلی نوارد کا نهر ی نظامی   
مستشار نظامی جمه ری اسالمی در کش رهای 

از عراق تا س ریا   تبناد   یمن   تا  -مختلف 
رض ر دا تا با و. این نهر ی  -هر جای دیگری 

نظامی بایو با داخل ایراد برگردانوه   د. این 
ی  یک خ اسا  اقعی اسا کا در سط  جامعا

اتعم   مطرح اسا.  ایراد با ص ر  علی
جمه ری اسالمی نمی بایستی این نهر هایش را 
با آد کش رها ببرد. معل   اسا کا بایو نهر هایش 

گ یهم کا قرار  را خار  کنو. همانط ر کا می
نهسا آمریکا نهر هایش را اینجا   آنجا ببرد. ا  

 هم بایو نهر هایش را از منطقا خار  کنو. 

نظامی کردد   مهلهتاریستی کردد منطقا     
بخشی از مشکِل کل این منطقا اسا. یکی از 
خ استا ها مرد و با همهن اعتبار این اسا کا 
جمه ری اسالمی نهر هایش را از کش رهای 
دیگر بهر د بکشو. همهن امر ز کا جمه ری 

اما در اینجا یک نکتا رااز اهمها اسا؛ جوا     
ی جمه ری  ی آمریکا   جوا از خ استا از خ استا

ای   در رابطا با  اسالمیو  ما در رابطا با منطقا
کنهو کا در هر  رایط غهر  د تا هایی صحبا می

ت اننو با جنا دامن بزننو.   امکاد  ای می منتظره
ررکتی ناخ استا میال در عراقو در رابطا با 
نهر ی ه ایی   زمهنی ایراد   هزار اتااق دیگر 

 تر کرده اسا.  اسا کا مسئلا را بغرنج

 

ً من همم میهیمن خاکی:  خ استم با همهن  دقهقا
مسئلا ا اره کنم. فر  کنهم کا ما بگ یهم کا د  

خ اهنو  ارد جنا بش نو. در عهن ران  آرف نمی
 اهو این هستهم کا هم آمریکا در منطقا نهر  دارد 
 -  هم نهن د تا هایی کا متحو آمریکا هستنو 

  هم  -ی بارز آد اسا  عربستاد سع دی نم نا
ایراد در منطقا نهر  دارد؛ در عراقو یمنو 
س ریا  غهره.   ما  اهو هستهم کا گاهی جوان 

گهرد. آیا این  های تنگاتنگی در آنجا  کل می
ت انو منجر با باال گرفتن این   رایط نمی

 ها در این منطقا بش د؟ کشمکش

مسلما باال رفتن کشمکش ها ممکن   امان کفا:  
اسا. نکتا سر این اسا کا  قتی کا  ما کبریتی 

کنهو   با جایی کا در آد م اد   ر می را  علا
کنهوو مهم نهسا کا  مناجره  ج د دارد نزدیک می

تصمهم  ما چهسا   بخ اههو آد را آتش بزنهو یا 
کا با  -ایو خ استا یا ناخ استا  نا. هر جرقا

ً   عمال ناخ استا اسا  ت انو  می -نظر  بخشا
 رایط جنگی را با جنا تبویل کنو.   این مبون 
 ود  رایط جنگی با جنا اسا کا امر ز بر 
سر زباد ها اسا. رض ر نظامی آمریکا با یک 
تهرانوازِی ناخ استا از یک جایی   رتی اتااقی کا 
بعواً آد را با ص ر   تخاصم جنگی  تاسهر 

ت انو مشکل زا با و. ما در رابطا با  کننوو می
کنهم کا در آد هر د  آرف  ای صحبا می منطقا

خ اهنو  رایط جنگی را دا تا با نو. اما  می
ای  ای کا منجر با جنا بش د مسئلا امکاد جرقا

اسا. اما جوای از   اسا کا  رایط را بغرنج کرده
تما  این مساالو آن ا کا آمریکا دارد انجا  می 

گ یو کا  دهوو خ د نهاز با تأمل دارد. آمریکا می
 من ژانوار  منطقا هستم.  صحبا بر سر این 
نهسا کا رق دارد یا نواردو قان نی اسا یا قان نی 

های دیگر   نهسا. این را بگذاریم برای بخش
جامعا خص صاً بخش های متاا   ب رژ ازی کا 

کننو در این  رایط محهطی را برای  سعی می
خ د اد باز کننو. با آ ر  اقعی آمریکا دارد 

خ اهم آد را  خ اهم   می گ یو  من این را می می
با دسا بها ر .  این یک سهاسا قلوری اسا کا 

برد. این یک نکتا اسا کا بایو  آمریکا با پهش می
در نظر بگهریم. بحث اینجا بر سر امریکاسا   نا 
هر نهر ی ب رژ ازی دیگری کا  ادای قلور ب دد 

گ یو  من  را در مها رد؛ این آمریکاسا کا می
خ اهم این کار را بکنم   برایم مهم نهسا کا  می

هوف چا کسی یا چا چهزی اسا.    کی نهسا 
کا در این مهادو زنوگی ده ها مهله د انساد 
گر گاد گرفتا  وه اسا. انساد هایی کا قربانهاد 
این سهاسا می   نوو همانا مرد  منطقا   ایراد 
هستنو؛ خص صاً این را با در نظر گرفتن اتااقاتی 
کا در داخل خ د ایراد در ران  ق   هستنوو بایو 

 در نظر دا ا.

در نتهجا اگر از این زا یا با قضایا نگاه کنهم     
هوف  آرفهن جنا و پهشبرد مذاکره برای 
دستهابی با یک ت افق اسا. در این مذاکرا  قرار 
اسا یکی از آرفهن در مقابل دیگری مجب ر 
بش د  ک تاه بهایو    مذاکره با جایی برسو. 
همانط ر کا ا اره کرد و بحث بر سر این نهسا 
کا ایراد را مجب ر با نشستن پای مهز مذاکره 
کننوو بلکا بحث بر سر این اسا کا در آد مذاکره 

ای بگهرنو. در نتهجا اگر از این زا یا  چا نتهجا
نگاه بکنهم این  رایط جنگی را نهاز دارنو   چنهن 

ات ق   اسا. هم نهن  با نظر برسو کا جنا قریب
جمه ری اسالمی می ت انو از این  رایط استااده 
کنو تا هم م قعها خ دش در رابطا با مساال 
داخلی ایراد را تق یا کنو   هم رض رش در 

اش نا  منطقا. آمریکا هم با آ ردد نا گاد جنگی
ای با خ دش گرفتا    تنها  کل ژانوار  منطقا

خ اهو آد را تیبها کنوو بلکا دارد از آد  می

 وه اساو اسم  جنا  گذا ا؟   یا این یک 
اسا    جواتی اسا کا  ارد سط  دیگری  وه

ی این تص یر ایراد را  آمریکا سعی دارد با ارااا
 پای مهز مذاکره بکشانو؟

ی قهرآمهز  ببهنهو در  اقع جنا اداما  امان کفا:  
سهاسا اسا. خ ِد سهاسا اسا کا با جنا می 
انجامو. اینجا بحث بر سر سهاسا جنا نهسا. 

ی یک سهاستی اسا  بهنهم اداما آن ا کا امر ز می 
ت انو با جنا بهانجامو. اینکا آیا آمریکا  کا می

خ اهو یا نا تا آنجا کا از اظهارا    اقعاً جنا می
  د بردا ا  د تا ترام    مقاما  آمریکایی می

گ ینو کا هوفشاد جنا نهسا. چنوین  کردو می
انو کا این امر را تصری  کننو.  بارسعی کرده

اش همهن را   جاد ب تت د  هم در آخرین مصاربا
خ اههم. تصمهم ما آد چهزی  گاا.  ما جنا نمی

کا با آد  رژیم ِچنج  مهگ ینو نهسا. بلکا 
مهخ اههم ایراد را با  رایطی برسانهم کا بت انو 
تحا   ابطی جویو   با قرار های جویوی پای 
مهز مذاکره بهایو   قب ن کنو.  این تص یری اسا 
کا مقاما  آمریکا ارااا مهوهنو. تا آنجا هم کا با 

  د با  ج د تما   جمه ری اسالمی مرب آ می
اظهارا  متاا تی کا مقاما  این رژیم مهکننو با 
 اقع قور  نظامی آمریکا آ ری نهسا کا ایراد 
بت انو با عن اد یک کش ر با مقابلا با آد بر د. 
این غهر  اقعی اسا. در نتهجا انتظار اینکا این 
د  آرف جنا بخ اهنو   با جنا همویگر بر نو 
در  اقع برای هه کوا  عملی نهسا. رواقل در 
ران را ر   با  رایط امر ز عملی نهسا.  ما 

ی معهن    رایط  داریو در رابطا با یک منطقا
ای کا  معهن صحبا مهکنهو. این د ره با د ره

جنا   پهشبرد جنا مهم ب د متاا   اسا. در 
زمانی کا جنا خلهج  ر    و   بهانا د تا 
صوا  ب دو در آنجا مسئلا بایو از آریق جنا رل 

 و. چ د اختالفاتی کا دا تنو با اسم  نظم  می
ن ین  بایو از آریق جنا رل مهشو   از این 
آریق قرار ب د قور  مهلهتاریسم آمریکا تیبها 
بش د. امر ز در دنها نا چهنو نا ر سهاو نا ار پاو 
نا ژاپن؛ هه کوا  از اینها سر اینکا آمریکا 
نهر ی مسلط نظامی اسا ررفی نوارنو   این 
مار   اسا   ادعای مخاتف با آد نوارنو. در 
نتهجا پهشبرد   انجا  جنا امری نهسا کا آمریکا 
الز  دا تا با و تا با آد چهزی را تیبها کنو. با 
این خاآر آمریکا همانط ر کا گاتا جنا 
نمهخ اهو. اما چهزی کا در  اقع دنبان آد هستنو   

ت اد جنا گذا او همانا  رایط  اسم آد را نمی
جنگی اسا. من با این ا اره کرد ؛ کا یک 
سهاستی  ج د دارد   این سهاسا اسا کا با پهش 
برده می   د.   این سهاسا هم سهاسا فشار   

ی  برای تغههر   عملی کردد سهاسا در منطقا
ً مسئلا  خا ر مهانا اسا. از یک آرف مشخصا

اسرااهل اسا   بخشا رقابا -اسرااهل   فلسطهن
های م ج د در منطقا اسا. در همهن رابطا اسا 

ی نا ذ ایراد در منطقا  ی رو د   انوازه کا مسئلا
مطرح اساو   از آرف دیگرو تقابل هایی کا 
آمریکا با چهن   ر سها   با آ ر مشخص ار پا 
در رابطا با این منطقا دارد. بقها دیگر هما  او 
  برا های این داستاد هستنو. با این ترتهبو 
اآلد اصالً بحث بر سر خ ِد جنا نهسا. اما 
 رایط جنگیو آد چهزی اسا کا هرد یشاد 
مهخ اهنو.   این  رایط جنگی بخشی از یک 

مذاکرا  اسا   بازتا  آد را در نتهجا   پر سا
مذاکرا  خ اههم دیو. رتی اآلد صحبا بر سر 
این اسا کا آیا اینها قرار اسا با این  رایط 
جنگی تن بوهنوو تا پای مهز مذاکره بر نو یا اصالً 

ت انو بگ یو  مذاکره  ر    وه اسا؟ هه کس نمی
مذاکره  ر   نشوه. این  رایط خ د بخشی از آد 

 اسا.   مذاکره
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گذ تا ما  اهو ب دیم کا   در هاتا هیمن خاکی:
آمریکا صنایع آهنو ف الدو آت مهنه     مس ایراد 
را تحریم کرد.   از س ی دیگر  اهو ب دیم کا 
نا گر ه  تهنُکلن  را در خلهج فارس مستقر کرده 
اسا. با عن اد ا تهن س ان مهخ اهم  از  ما 
بپرسم ا  ا     رایط کن نیو یعنی کشمکشی 
کا بهن ایراد   آمریکا در جریاد اساو را چگ نا 

 مهت اد ارزیابی کرد؟ 

فکر مهکنم  ما با چنو نکتا ا اره  امان کفا: 
کردیو کا بهتر اسا با این نکا  با ص ر  تک 

ی  تک بپردازیم. در رابطا با تحریم ها؛ مسئلا
ی تحریم ها با آ ر کلیو نا تنها  تحریم ها   اداما

اسا بلکا  رایط   اقتصاد جامعا را فلج کرده
مصهبا باری را برای تما  مرد  در ایراد با 

اسا. گرانیو از بهن رفتن ارزش   ج د آ رده 
لایر   فشاری کا با ص ر  داام بر مرد   ارد 

 اد را پایهن آ رده ب دو با   و   سط  معهشا  می
ی تحریم ها  اسا.   این اداما  مراتب بوتر  وه

ً نا با ناع مرد و بلکا با  رر آنها عمل  مسلما
اسا. اداما دادد این تحریم ها   گسترش آد  کرده 

با صنایع دیگرو بخشی از هماد پر ژه اسا   با 
آ ر  اقعی مرد  را بمراتب تحا فشار بهشتری 

اساو آ ری کا بهر د آمود از آد کار  قرار داده 
د  اری اسا. بر خالف تص یری کا غر و 
مشخصاً آمریکاو سعی مهکنو ارااا دهو کا تحریم 
ها عامل فشار بر ر ی جمه ری اسالمی هستنوو 
اما این تحریم ها با آ ر  اقعی عامل فشاری 

  د.   مبارزه برای  هستنو کا بر مرد   ارد می 
کسی کا در  رایط سخا تری اسا مسلماً 
د  ارتر اسا؛ نسبا با کسی کا امکانا  دارد. 
بنابراین تحریم ها از هما جها  با  رر مرد  

 ایراد اسا. 

  با اعزا  نا گر ه تهنُکلن مسئلا کمی فرق کرده
اسا. کاری کا آمریکا عمالً دارد انجا  مهوهو   

ای کا از کل این اختالف ارااا می  تص یر نظامی
دهوو نشانگر این اسا کا نا ایراد بلکا مساال 

اتمللی  در اینجا مطرح  تر   در سط  بهن عموه
اسا. رقابا های جهانی از یک س    مساال   
مشکال  داخلی آمریکا   م قعها خ د  ترام   
از س ی دیگر؛ اینها بخش های دیگری هستنو کا 

گذارنو. مستقل از اینکا چرا  بر این مسئلا تاثهر می
  چگ نا این مسئلا با اینجا رسهوه اساو با آ ر 
 اقعی آ ردد تص یر نظامیو یعنی با  ج د 
آ ردد  رایطی کا هما فکر کننو ا  ا  در ران 
 -نظامی   جنگی  ود اساو چهزی اسا کا 

با ج د استقبان جمه ری اسالمی از این تص یر 
دهو    مرد  را تحا فشار بهشتری قرار می -

عمالً در مقابل اعترا اتی کا در ایراد انجا  
گهرد. با عبار  دیگرو این    د قرار می می

تص یر محو د با ایراد نهسا بلکا در جها با 
ای  هم ریختن کل ا  ا  منطقا اسا. این مسئلا

اسا.    قتی کا هما راجع با   اسا کا راد  وه
کننو از این زا یا اسا کا تاثهرا   آد صحبا می
ت انو گسترش پهوا کنو. یعنی مستقل  این ا  ا  می

  د مشکل اصلی    د یا نمی از اینکا جنا می
رنا نظامی   مهلهتاریستی زدد با این تخاصم   

 کشمکش م ج د اسا. 

 

 ما گاتهو کا مستقل از اینکا هیمن خاکی:     
ای  جنا اتااق بهافتو یا نا این تص یر مهلهتاریستی

اسا کا اکن د با آد ر بر  هستهم. ما  اهو این 
ی آمریکا با عراق ابتوا با  ب دیم کا میالً در رملا

تص یر نظامی  ارد منطقا  ونو   بعواً منجر با 
  د ر ی این کشمکش هاو کا با  جنا  و. آیا می

 ر د نا گاد آمریکا با خلهج فارس نظامی هم 

 تحریم ها و میلیتاریسم آمریکا

 )مصاحبه هیمن خاکی با امان کفا(
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گ یو جنا نش د. این یک بخش از اپ ز سه د  می
 راسا اسا. 

ملی  -بخش دیگرو با خص ص نهر های ق می
هستنو کا از ر ز ا ن گاتنو کا در   ع تحریم 
هاو جنا   غهره هما جاو جمه ری اسالمی 
مقصر اسا.  اگر جمه ری اسالمی نب دو تحریم 
هم نوا تهم!  با اصطالح آ  پاکی را ر ی سر 

گ ینو کا مشکل  ریزنو   می غر    آمریکا می
گ ینو  فقط جمه ری اسالمی اسا. امر ز هم می

کا این  رایط با خاآر جمه ری اسالمی اسا   
 آمریکا بی گناه اسا . نهر  آ ردد   مهلهتاریزه 

با مرد  ر ا می کا  کردد منطقا   فشارهایی
  دو از نظر اینادو ههچ ایرادی نوارد! گ یی تنها 

گهرنو این اسا کا اگر جمه ری  ایرادی کا می
افتاد. اما این تص یر  اسالمی نب د این اتااق نمی

غهر  اقعی   در غ اسا. در غ از این جها کا 
خ اهنو بگ ینو کا با  ج د آمود این  رایط با  می

اسا   ههچ ربطی   خاآر  ج د جمه ری اسالمی
با سرمایاو امپریاتهسمو رقابا های جهانی   
قلوربازی   ژانوار  بازی های آمریکا نواردو   
انگار کا آمریکا   بقها هما مقب ن هستنو   تنها 
جمه ری اسالمی اسا کا بو اسا! البو نا 
سرمایا   نا نظا    نا .. مشکل نهسا   فقط 
کافی ب د کا این اپ ز سه د در قور  سههم ب د تا 
جل ی این  رایط گرفتا می  و. این نهر ها نهزو 

پا نو  با این ترتهب عمالً در چشم مردمی خا  می
کا در ایراد علها جمه ری اسالمی مبارزه 

کننو. همانط ر کا گاتمو برای اپ ز سه د  می
جاافتاده راساو  ق   جنا با ناع نهسا.  رر 

خ اهنو.   اتبتا کا در  می کننو. آنها جنا را نمی
ی تبلهغاتی بکننو    خ اهنو استااده این  رایط می

گ یو   مقصر  بگ ینو کا آمریکا درسا می
جمه ری اسالمی اسا. در ص رتهکا مرد  ایراد 

خ اههم.   انو کا  ما جمه ری اسالمی را نمی گاتا
انو  جمه ری اسالمی را   تهکن مرد  ایراد نگاتا

خ اههم کا نهر ی نظامی  خ اههم اما می نمی
ماد با و!   معل   اسا کا این  آمریکا دِ  در خانا

نهر ی نظامی برای سرک   مبارزا  فردای 
هماد مرد  اسا. اگر اعترا ا  جاری در ایراد 
باز هم   و  بگهرد   جمه ری اسالمی در 
مخاآره قرار بگهرد )با این ص ر  کا امکاد 

اش از راتا باتق ه با باتاعل تبویل  سرنگ نی
بش د(و سهاسا آمریکا هم هم ناد بنا با  رایط 
تغههر خ اهو کردو چا بسا سهاسا غر  هم ناد 

 دفا  از سرمایا    نظا  آد در ایراد اسا.

ما یک بار  اهو این ب دیم؛ در زماد  اهو  
هنگامی کا اعترا ا  گسترش یافا   هنگامی 
کا دیونو کل این سهستم دارد با هم مهریزدو برای 
جل گهری از انقال و خمهنی را آ ردنو. در نتهجا 
 رآ بنوی اپ زسه د راسا ر ی این کار  کا 
 از چهن تا ر سها   ار پا   آمریکا مخاتف 
جمه ری اسالمی انو  درسا نهسا   خط 
قرمزهای آنها را در نظر نمی گهرنو. امر ز هم 
اپ ز سه د راسا تصمهم دارد این د ره از تاریخ 
را درز بگهرد   گ یی از رافظا جامعا پا  کنو. 
 تی  کی نهسا کا اعترا ا    مبارزه علها 
سرمایا   انواختن سرمایا در ایراد تما  این صف 
بنوی ها را تغههر خ اهو داد. م قعها آمریکا   

ی آمریکا با جمه ری اسالمی را هم تغههر  رابطا
گ یو  ما  خ د نهسا کا ترام  می خ اهو داد. بی

داننو برانواختن  خ اههم.  چ د می چنج نمی  رژیم
ای کا  جمه ری اسالمی با این  کل   در جامعا

در ران غلهاد علها جمه ری اسالمی اسا قابل 
کنترن نهسا. این تص یری کا اپ زسه د راسا 

دهو با این اعتبار در غ اسا. اگر جنا  ارااا می
بش د اپ زسه د راسا آچمِز کامل اسا. اگر 
جنا نش د    رایط با این جا برسو کا 
اعترا ا  مردمی با  کلی در بهایو کا ارتمان 
سرنگ نی جمه ری اسالمی   از بهن رفتن تما  

ی کار مزدی در ایراد  ج د دا تا  آد رابطا
با وو نا تنها این اپ زسه د دنبان جمه ری 

 اد علها  د د بلکا هما اسالمی   آمریکا می
  نو.  خط   هم سنگر می  مبارزا  مرد  هم

مضافا اینکا یکی از راه هایی کا جمه ری 
اسالمی برای اداما رهاتش   اداما سرک بش 

کنوو همانا رض رش در منطقا اسا.    استااده می
ً آمریکاو  در عهن ران غر و   در اینجا مشخصا
منظ رش از محو د کردد جمه ری اسالمی در 
منطقاو تنها در رابطا با غهر متخاصم کردد 
جمه ری اسالمی با سهاسا آمریکا در منطقا 
اسا   همهن   بس. رض ر جمه ری اسالمی هم 

 جها با آمریکا کا برای غر  مشکلی نهسا. 

جمه ری اسالمِی م افق آمریکاو یا بهتر بگ یهم 

س ریا را در مقابلشاد گذا تنو یا تص یر یمنو   
یا رتی تص یر ارتش   قور  ارتش میال در 
مصر را. اعترا ا  م ج د   جاری اساو   
اجازه نوارنو کا  رایط را باز هم نظامی کننو. 

کننو   دسا قور  های   قتی کا آد را نظامی می
کننو عمالً در جها سرک    نظامی را باز می

کننو.   با این  مرد    اعترا ا  مرد  عمل می
خاآر رض ر نظامی نا گاد های آمریکاو کا چهز 
جویوی نهسا   قبالً هم آنها را فرستاده اساو 

ایم کا  محک   اسا    هر بار هم ما این را گاتا
 اجازه نواریو     این مسئلا با  ما چا ربطی 
دارد؟ کی با  ما مقا  پلهس راه کشتی ها را داده 

تاد را   اسا؟    اجازه نواریو کا نهر های نظامی
با منطقا بها ریو    رایطی را با  ج د بها ریو 

تاد استااده کنهو   بخ اههو   کا باز از قور  نظامی
مرد  کش رهای منطقا را تحا فشار قرار بوههو. 
  این بایو در خ دش محک     د   نبایو در آد 

 ای  ارد کرد. ههچ خو ا

 

ای کا  اهو باال  ما در هر د رههیمن خاکی:    
ایم  گرفتن این کشمکش ها بهن ایراد   آمریکا ب ده

چا با ص ر  فضای جنگی چا با ص ر   -
 -تحریم های بهشتر یا با هر ص ر  دیگری 

ً بخش سلطنا  دیوه ایم کا جناح راسا   مشخصا
آلب اپ زسه د ایرانیو کا با معنای  اقعی کلما 

 اد  انو   ت اد انوو نهر  گرفتا ِچنج ب ده دنبان رژیم
بهشتر  وه. در خ د آمریکا هم از جها  مختلف 
سعی کردنو کا با آنها کمک کننو   کاری کننو کا 
اینها نهر  بگهرنو. با ت جا با اینکاو همانط ر کا 
 ما هم ا اره کردیوو سرنگ نی جمه ری اسالمی 

ی ایراد اسا. یعنی امر ز هما  ی جامعا یک داده
گ ینو کا جمه ری اسالمی بایو بر د. یعنی  می

سا. با  ی اصلی آد جامعا یک خ اسا   مطاتبا
کنهو کا این کشمکش  ت جا با این ا  ا  فکر می

ت انو بر اپ زسه د راسا دا تا  ها چا تاثهری می
با و؟ هم نهن با ت جا با بحث آتترناته های بعو از 
جمه ری اسالمی کا جز  بحث های اصلی اسا 
  تنها بحث سرنگ نی جمه ری اسالمی مطرح 
نهسا. اینکا بعو از جمه ری اسالمی چا خ اهو 
 و   چا رک متی سر کار خ اهو آمو   ما چا 
آتترناته ی خ اههم دا ا   چا کار خ اههم کرد؟ 
آیا د باره سناری ی انقال  پنجاه   هاا تکرار 

کنهو این    د یا ناو   تما  این بحث ها. فکر می می
 رایط چا م قعهتی را برای اپ زسه د راسا با 

  کنو یا نا؟ ارمغاد بها رد؟ آنها را قورتمنوتر می

ببهنهو اپ زسه د راسا  اقعا با  امان کفا:  
اسا. بی افقِی کامل. با این  مشکل م اجا  وه

خاآر کا انتظار دا تنو آمریکا بر د   جمه ری 
خ استنو این تص یر  اسالمی را سرنگ د کنو   می

را بوهنو کا اینها نهر یی هستنو کا در آد ص ر  
ت اننو ناع برده   در صف مقو  قور  با نو.  می

خ استنو جمه ری  ناع  اد در این نب د کا می
اسالمی سرنگ د   دو بلکا در این ب د کا 
اعترا ا  مرد  باعث این سرنگ نی نش د.   در 

سهاسا آمریکا هستنو.  خط   هم   اینجا هم
تص یری کا آنها با آد امهو بستا انو این اسا کا 
با فشار آمریکا جمه ری اسالمی بت انو از این 
 کل فعلی با  کلی دیگر تغههر پهوا کنوو بهرران 
تغههر بو د انقال   کل بگهرد. آنهایی  اد کا 
 د رانویش تر  هستنوو بر این اساس خ اهاد 
همهن  رایط جنگیو بمیابا عامل فشار با 
جمه ری اسالمی هستنو. مسلما در این مهاد 
جمه ری اسالمی را مقصر معرفی می کننو   کال 

اما اگر   ر ی این مسئلا سرمایا گزاری کرده انو.
جنا بش د این اپ زسه د راسا کامالً آچمز   

  د. اگر آمریکا رملا با  نات اد از ررکا می
ایراد را آغاز کنو بخش  سهعی از این اپ زسه د 
در کنار جمه ری اسالمی خ اهو رفا. با این 

خ اهو. د ره   اد این را می  خاآر کا ناسه ناتهسم
قبل هم همهن اتااق افتاد. با محض اینکا امکاد 
جنا اعال   و این اپ زسه د راسا در  دفا  از 
مههن  اعال  دا ا کا  سرباز آد مملکا اسا  . 

گ ینو  با سپاه  انو. می هن ز هم پشا ارتش ایستاده
پاسواراد مخاتف هستم اما از ارتش رمایا 

کنهم!   در نتهجا اگر جنگی ص ر  بگهرد  می
  د.  اپ زسه د راسا کامالً آچمز   بی اعتبار می

ی  دفا  از مرز   تمامها ار ی  با  چ د مسئلا
افتو   تما  نهر یش را  دسا جمه ری اسالمی می

با کنار د تا راکمو جمه ری اسالمیو می فرستو 
دهو.    جایگاه اپ ز سه د خ دش را از دسا می

در نتهجا اپ زسه د راسا خ اهاد جنا علها 
ایراد نهسا.   اگر اعال    د کا جنگی در 

  د کا  خ اهو گرفاو ا  هم با نهر یی تبویل می

جمه ری اسالمی اساو بلکا برای این اسا کا 
ش را تیبها کنو     خ اهو در منطقا این سهاست می

این تیبها کردد در مقابل دیگر رقبایش را با این 
 کل ژانوارمی با پهش مهبرد   رتی را ر 

 نهسا کا با آد رقبا سهمی بوهو. 

برای مردمی کا علها جمه ری اسالمی مبارزه    
می کننوو مسئلا   س ان این اسا کا این  سط 

پرسنو کا آمریکا چرا بایو  آمریکا چکاره اسا؟ می
اش را جل  بها رد؟    نا گاد نظامی  قور  نظامی

با ا  چا ارتباآی دارد؟ اعترا ی در ایراد در 
پهشر ی اسا   کاری کا آمریکا با با  ج د 

  با  -کنو  آ ردد  رایط نظامی   مهلهتاریستی می
علها هماد اعترا اتی  -گ ینو  آد  قلوری  می

اسا کا در ایراد در ران  کل گهری   در 
جریاد اسا. قلوری آمریکا علها آاتباد نهسا. 
بلکا کامالً علها اعترا اتی اسا کا در ایراد در 

ی کارگر  ران  کل گهری اسا.   در اینجا آبقا
ً نمی خ اهنو کا  ایراد   مرد  مبارز ایراد مسلما

یک  رایط مهلهتاریستی با  ج د بهایو.   فراتر از 
آدو این نظامی کردد منطقاو امکاد را با 
جمه ری اسالمی می دهو کا با این بهانا کا 

ی دیگر از   رایط جنگی اسا بخ اهو یک د ره
سرک   م جا جل ه دهو.   رتی بهشتر از آدو 
بخ اهو منطقا را با این  کل نظامی در بها رد. 

اش را  خ اهو نهر گاه ه ایی گ یو کا می آمریکا می
در عراق تیبها کنوو برای اینکا جل ی ایراد را 
بگهرد! ر رانی هم با این مسئلا اعترا  کرده 
اسا. اینجا کاری با تص یری کا ر رانی ارااا 

دهو نوار . اما در این  رایطو مرد  عراق را  می
هم در این بهن گر گاد گرفتا انو. چا اتااقی قرار 
اسا بهافتو؟ قرار اسا مهواد جنا عراق با و؟ 
قرار اسا کش رهای خلهج با و؟ راال نگ ینو 
جنا با ایراد   یا در تهرادو اما آیا قرار اسا 
مهواد جنا میالً بصره با و؟ قور مسلمو این 

کنو   سرک      تر می   رایط منطقا را نا امن
مخو ش کردد هرگ نا اعترا ی کا در منطقا 

  دو را ممکن تر می  علها ب رژ ازی انجا  می
و از  ه خی کا سر  سازد. قور  د تا های منطقا

دهو   با این  کار هستنو تا اسرااهلو را افزایش می
اعتبار همو این قلورِی سرگردنا امر ز آمریکاو 
در جها پهشبرد سهاسا جل گهری   سرک   
اعترا ا  در منطقا اسا. با همهن خاآر ما می 

ایو  گ یهم کا آمریکا این اجازه را نوارد. ههچ بهانا
چا جمه ری اسالمی   یا هر د تا دیگریو   
ههچ ت جههی برای این سهاسا آمریکا قابل قب ن 
نهسا. فقط  ما یک تحظا فر  کنهو کا در آینوه 
یک رک ما مردمی در ایراد سر کار بهایو. 

گ یو  من  رایط را   ای کا می رک ما مردمی
کنم . آیا آمریکا در   برای زنوگی مرد  بهتر می

مخاتاا بایو اجازه دا تا با و نا گانش را بها رد 
  رملا کنو؟ خ   عهناً هماد  رایط امر ز  ج د 
دارد. برای همهن اسا کا می گ یهمو آمریکا این 

  سط چکاره اسا؟ 

تکرار می کنم کا امر زو جمه ری اسالمیو   
مح ر مسئلا نهسا. این سهاسا آمریکا اسا کا 
محک   اسا.   باز با همهن دتهل اسا کا آناد کا 
از دری ا برخ رد با جمه ری اسالمیو چا در 
م افقا   چا در مخاتااو سراغ این کشمکش می 

  نو. ما این مشکل را  ر نوو دچار مشکل می
نواریم. ما خ اهاد غهر نظامی  ود منطقا هستهم 
  در نتهجا خ اهاد خر   تما  نهر های نظامی 
آمریکا از منطقا هستهم. نکتا بعویو در رابطا با 
خ د ایراد اسا. ما خ اهاد پهشبرد اعترا ا  
جاری هستهم   خ اهاد از بهن رفتن هرگ نا 
 رایط جنگی.   یکی از خ استا هایماد کا در 
جها منافع مرد  منطقا اساو این اسا کا تما  
نهر های نظامی جمه ری اسالمی بایو فراخ انوه 
  نو. ههچ نهر ی نظامی   مستشار جمه ری 
اسالمی اجازه نوارد در خا  کش رهای دیگر 
فعاتها دا تا با و.   این خ استی اسا کا مرد  

خ اههم با یک  گ ینو  نمی کننو. می مطرح می
 نهر ی ژانوارمی دیگر در منطقا تبویل بش یم . 

بر این اساس ما در اینجا د  نکتا داریم؛ ا ن     
نظامی کردد   رض ر نظامی آمریکا در خ د 
محک   اسا. سپس  ج د نهر های جمه ری 
اسالمی در کش رهای دیگر محک   اسا.  تی با 

کننو  هر ران هر د و آمریکا   ایرادو سعی می
منطقا را نظامی کننو.   ما خ اهاد از بهن رفتن 
 هرگ نا  رایط مهلهتاریستی در منطقا هستهم.

کا کل این منطقا الز  دا تا     صل    آد چهزی
انو این ب ده اسا کا هر  هر بار آد را از ا  گرفتا

جا کا خ استنو اعترا ی بکننو با یک نهر ی 
نظامی   جنگی م اجا  وه انو؛   یا تص یر 

اسالمی در قور  اسا این یک خ اسا  اقعی 
اسا کا در سط  جامعا مطرح اسا.   اتبتا کا 
 قتی جمه ری اسالمی نبا و   یک رک ما 
مردمی  کل بگهردو آد رک ما هم  نهر های 

را از آد کش رها بایستی فرا بخ انو ؛ اگر   نظامی
کنو  رک ما کارگری با و کا قطعاً این کار را می

  نهر    مستشار نظامی ایراد را در منطقا پخش 
نمی کنو. همانط ر کا گاتمو جمه ری اسالمی 
برای سرک   اعترا اِ  ر ز افز د نهازمنو این 
 رایط جنگی اسا. جمه ری اسالمی در  اقع 

  د  تا  چنهن  انم د می کنو کا  گ یا جنا می
 با بهانا آد سرک   بهشتر را م جا جل ه دهو.

اگر برای جمه ری اسالمی با  ج د آمود     
 رایط نظامی   جنگی بهانا ای   بخشی از پاسخ 
با اعترا ا  داخل ایراد اساو از نظر آمریکا 
همو این سرک   م رد قب ن اسا. این را با این 
خاآر می گ یم کا  قتی کا با این اعترا ا    

کنهوو مطل بها  رایط  درجا ر و آد نگاه می
جنگی برای سرک   آد ت سط ب رژ ازی را می 
بهنهو.   جمه ری اسالمی از این بهاناو ماننو 

کنو   آمریکا در این   رایط تحریم استااده می
زمهنا با جمه ری اسالمی مخاتاا نوارد. نا نظا  
آمریکاو نا چهنو نا ر سها   نا ار پا با سرک   
اعترا ا  در ایراد مخاتاا نوارنو. آنها 

خ اهنو چنهن سرک   هایی  ج د  دا تا با و.  می
قرار اسا کا با و. درنتهجا اعترا  آنها علها 
این سرک   نهسا؛ اتبتا  بایو از تبلهغاتی کا 

کننوو بگذریم. باز تاکهو می کنم کا فشاری کا  می
کننوو برای آ ردد  با ایراد امر ز اعمان می

جمه ری اسالمی پای مهز مذاکره با معی یک 
ت افقی   -ت افق برای یک راه رل در منطقا اسا 

ر ن ک تاه  ود نا ذو م قعها   دسا جمه ری 
اسالمی در منطقا.   این هم نا با این خاآر کا 

کننو بایو دسا عربستاد باال بر دو بلکا  فکر می
خ اهنو در  اقع م قعهتی کا  با این خاآر کا می

اسرااهل دارد را تیبها  وه تر   معل   تر کننو. 
ً اعال  کرده اسا کا فکر می کنو  آمریکا رسما

پاسخ با فشار یا امکانی در منطقا کا اسرااهل را 
نا میالً  -با هر دتهلی در مخاآره قرار بوهو 

سق آ د تا آد بلکا با ص ر  مخاآرا  امر ز 
ی فلسطهنو از این آریق بهتر    پاسخ با مسئلا -

ی آمریکا اسا.  گهرد. این خ استا انجا  می
درنتهجا اگر م قعها ایراد در منطقا رتی با 

اشو با ناع سهاسا غر     همهن نهر های نظامی
آمریکا با وو مخاتاتی با آد نوارنو. همانط ر کا 

چا  -ی قبلی هم دیویم؛ هه کس در دنها  در د ره
اعترا  نکردنو کا میالً  -ار پا   چا آمریکا 

ش  چرا پاکستاد بمب اتمی دارد.  قتی کا سهاسا
در تقابل با آمریکا یا ار پا نبا و   در خوما 
پهشبرد آد با و با آد مخاتاا نمی کننو. هم نهن 

کنو کا اسرااهل بمب اتمی  ههچ کس اعترا  نمی
دارد.  تی کش ری ماننو ایراد نبایو بمب اتمی 
دا تا با و چ د قابل اتکا در پهشبرد هماد 
سهاسا غر  نهسا. با همهن خاآر اختالف بر 

 سر  اتمی  ود ایراد  تنها یک بهانا اسا.  

 رایط جنگی با این ترتهبو با ناع جمه ری 
اسالمی اسا   بهانا ای برای سرک   
اعترا ا و  امری کا غر  با آد ههچ مخاتاتی 
ً فشار  نوارد   چهن هم با آد مخاتاتی نوارد. ثانها
آ ردد با جمه ری اسالمی برای محو د کردد 
امکاناتش در سط  منطقاو جنبا دیگری از این 
 رایط جنگی اسا   این هم خ د هم بخشی از 

ی اصلی  ی س     مسئلا  مذاکره  اسا.   مسئلا
کا قبالً با اد ا اره کرد  در رابطا با رقابا های 
جهانی آمریکا   با آ ر  اقعی سهاستی اسا کا 

خ اهو با پهش ببردو سهاستی کا  چهن در منطقا می
زیادی از   در جها  خط ابریشمی  نهازمنو درجا

ثبا  اسا.   با همهن خاآر چهن هم رسماً اعال  
کرده اسا کا ههچ مخاتاتی با ابراز قور  نظامی 
آمریکا از این جها نوارد؛ منتهی ثبا  برای ر و 
اقتصادی کا چهن دنبان می کنوو مهم اسا. 
درنتهجا چهن هم مخاتاتی نوارد کا دسا ایراد در 
ً همهن  منطقا کمی ک تاه بش د. ار پا هم کا رسما
را اعال  کرده اسا. ماکر د د  سان پهش گاا 

خ اههم جل ی م  ک های باتستهک    کا  ما می
ابراز  ج د نظامی  ایراد گرفتا   د . این ها هم 

ی فشار آ ردد با ایراد  بخش هایی از آد پر سا
اسا. ما می بهنهم کا در  اقع این  رایط جنگی 
قرار اسا راهکاری برای ممکن کردد تمامی 
این ج انب با و. پس همانط ر کا صحبا کردیمو 
قلوری آمریکا با این خاآر نهسا کا علها 

 تحریم ها و ...
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دانو کا بایو متشکل  جامعا را با  ج د بها ردو می
ی  عمل کرد.   تشکل یعنی ابراز  ج د آبقا

کارگر با عن اد یک نهر ی مستقلو   این نهازمنو 
رز  اسا. رزبی کا این را اعال  کنو. رزبی کا 
با این ص ر  این سهاسا را نماینوگی کنو.   
رزبی کا تحا هر  رایطی را ر با و نگاه کنو 

ت اد دنهای دیگری ساخا.      ببهنو چگ نا می
ت اد کل جمه ری اسالمی    ببهنو چگ نا می

ی سرمایا را از بهن بُرد. نهازمنو چنهن  رابطا
تشکلی اسا. این تشکل با نظر من  رز  

کنم پاسخ  رکمتهسا )خط رسمی(  اسا. فکر می
ی کارگر ابراز کردد    تشکل   پاسخ آبقا

سهاسا مستقل خ د را جل  بردد با معنای رزبِی 
 کلما اسا. 

  د  رق را  این راهی اسا کا از آد می    
اتعم   اعترا    تشکل الز   برگردانو. علی

اسا. اما سهاسا مستقل دا تن   اعال  این 
سهاسا تنها از آریق رزبی کم نهستی ممکن 
اسا.    ج د این رز     ج د این تشکل چهزی 

زنو.   برای  اسا کا جامعا برای آد فریاد می
همهن اسا کا جمه ری اسالمی با هرگ نا 

ت انو کنار بهایو   با هرگ نا  اعترا ی می
ی  ای ممکن اسا بت انو کنار بهایو اما مقابلا مقابلا

ی  ی مستقلو با معنای سهاسا آبقا متشکلو مقابلا
  د  ر    کارگرو با محض اینکا اعال  می

کننو با زدد ان ا  اتها  ها   آد را با عن اد  می
کننو کا  متهم  را بایو با خاآر  ُجرمی معرفی می

ی  آد درجا اعوا  کرد! با این خاآر اسا کا آبقا
کارگر بو د رزبشو بو د  ج د تشکل مستقلش 
با این اعتبارو دستا ردهای محو د   غهر قابل 

آ رد. جامعا ایراد نهازمنو این  اتکا با دسا می
اسا   پهشبرد راهش از آریق همهن نماینوگی 

هایی اسا کا نا  ی کارگر   سهاسا مستقل آبقا
فقط برای بخشی از جامعا بلکا برای کل جامعا 
ماهو اسا. رزبی کا مناعا کارگراد نا فقط یک 
کش ر ماننو ایراد بلکا کل منطقا   کل دنها را 
مونظر دارد. این راه پهشر ی اسا.   در این 

ی فعلی کا  اعترا ا  امر ز   در تحظا
جمه ری اسالمی بر سر کار اسا د  خ اسا را 

کنو:  در مقابل این رک ما ارتجاعی مطرح می
ا نو جل گهری از مهلهتاریزه کردد بهشتر   
بهر د کشهود نهر های جمه ری اسالمی   د  و 
جل گهری از هرگ نا ماجراج یی اسا. جل گهری 
از ناب دی  هرازه جامعا کا ب رژ ازیو چا 
جمه ری اسالمیو چا آمریکا   چا اپ زسه د 
های متاا   راساو می ت اننو بر ایراد راکم 

ی  ای اسا کا با نظر من آبقا کننو. این خ استا
کارگر بایو مطرح کنو   این راهی اسا کا 

 ت اد  رق را برگردانو.  می

کننو  ای کا سعی می نهر های ناسه ناتهسا   ق می
ا  ا  را با گ نا ای نظامی کننو. آنها سعی 
دارنو تا از این آریق جای پایی برای خ د اد   
رض ر اد در قور  باز کننو. هر    مر  آد 

خ اهنو. ما مخاتف با  چهزی اسا کا اینها می
 ج د آمود هرگ نا هر    مر    نامعل می 
ا  ا  در ایراد هستهم. چنهن ا  اعی با 
جمه ری اسالمی اجازه می دهو کا خ د را ناجی 
ایراد برای جل گهری از س ریا  ود ایراد نشاد 
دهو! ما مخاتف این تص یر   نهر هایی کا بانی 

 این تص یر هستنوو هستهم.

 کی نهسا کا گسترش اعترا ا  در ایراد با 
معنای پهشر ی   تحکهم دستا ردهایی اسا کا 

  د انجا  داد؟ هما  قابل اتکا با نو. چا کاری می
می داننو کا اعترا ا  جاری اسا. امر ز نهاز 
نهسا کا کسی بر د   بگ یو  من علها  رایط 

کنم.  این اعترا ا  باتاعل  جنگی اعترا  می
 ج د دارنو. چهزی کا در اینجا الز  داریم 
 تشکل  اسا. چهزی کا اینجا نهاز داریم نهر ی 
فعاتی اسا کا با  کل متشکل نماینوگی 

گهرد   این آتترناته و  اعترا ا  را با دسا می
ی کارگرو را در مقابل جامعا قرار  آتترناته  آبقا

دهو. با همهن دتهل پهشر یو بو د نشاد دادد 
ی کارگرو غهر قابل  ممکن ب دد آتترناته  آبقا

 دسترسی اسا. 

امر ز هما جای ایراد در اعترا  اسا.       
  د با  هم ناد هر اعترا ی باتا ر تبویل می

اعترا  علها جمه ری اسالمی. پاسخ جمه ری 
اسالمی با هر خ استا ایو با هر اعترا ی برای 
دستهابی با هرگ نا بهب دیو امر ز بهش از 
همهشاو پاسخی نظامی اسا. بهانا دیگری دارنو 
کا بگ ینو اآلد  رایط جنگی اسا   ان ا    اقسا  

ها   ارکا  امنهتی را با معتر هن بزننو کا  تهما
 ما داریو برای نهر های غر    نهر ی آمریکا 

کنهو! برای ما کا خ اهاد گسترش   ر و  کار می
این اعترا ا  هستهمو  رایط جنگی یک مانع 
دیگری اسا   می خ اههم این بهانا از باالی سر 

 مرد  بردا تا   د. 

  د برگردانو؟ راه  گاتهو کا  رق را چگ نا می   
 اقعی برگردانود  رق با آ ر عملی یعنی 

ی کارگر   آد آتترناته  را در  آتترناته  آبقا
جامعا با رسمها  ناسانود.   برای این امر  ما 

  د    د. نمی با رز  نهاز داریو. بو د رز  نمی
هما جا تنها با اعترا  کردد دسا زد بو د 
اینکا  ج د تشکل مستقلو با معنای تشکل مستقل 

ی کارگر را در اینجا دیو.   اینجاسا کا  آبقا
ً هر  رض ر رز    رزبها معنا دارد. آبهعتا

ی  خ اهو آبقا کم نهستیو هر نهر یی کا می
کارگر با عن اد ناجی بشریاو با عن اد نهر یی 

ی سرمایا   کار مزدی را  ت انو این رابطا کا می
از بهن ببرد   با عن اد نهر یی کا راه خالصی 

  عها زنوگی بوی دارنو   در بوترین  رایط 
ممکن قرار دارنو. چا از تحاظ اقتصادیو چا از 
تحاظ فرهنگیو چا از تحاظ سهاسی   از هر 

ی یک  تحاظی کا فکر کنهم در  رایطی کا  ایستا
انساد با و برخ ردار نهستنو   خهلی  ا   

گ ینو کا جمه ری اسالمی بایو بر د! چ د  می
ت انهم با عن اد انساد زنوگی کنهم.  رای هر  نمی

ی ایراد  فکر   انویشا   آتترناته ی کا برای آینوه
خ اهنو جمه ری  در ذهنشاد دارنو یا نوارنو. می

ت اننو زنوگی کننو. در این  اسالمی بر د چ د نمی
ت اد  رق را برگردانو؟ با  ا  ا  چگ نا می

ی ایراد هستهو    عن اد فردی کا در جامعا
خ اههو جمه ری  ر دو می تاد پهش نمی زنوگی

اسالمی سرنگ د بش دو فضای مهلهتاریستی  ج د 
داردو فضای نظامی ایجاد  وه اساو نهر ها   

انو کا ا  ا   آتترناته های زیادی دنواد تهز کرده
را با ناع خ د اد تغههر بوهنو؛ در این ا  ا  

ت اد اجازه نواد کا    د چکار کرد؟ چط ر می می
این سهاسا   این فضا بر ر ی اعترا ا  سایا 

 بهانوازد؟ 

 رآ ا ن این اسا کا  ما جل ی هر  امان کفا:  
آد چهزی کا سو راه پهشر ی این مبارزا  

  د را بگهریو. سو راه آد اآلد چهسا؟ یکم؛  می
با  ج د آ ردد  رایط   تص یر جنگی در منطقا 

گ یهم بخشی    با آ ر مشخص ایراد. خب ما می
هایی کا امر ز هم  ج د داردو این  از خ استا

تاد  گ یهم کا نهر های نظامی اسا کا با ایراد می
را از منطقا خار  کنهو.   این با این دتهل اسا 

کنهم این امر  رایط   م قعها بهتری  کا فکر می
را برای مبارزا  در داخل ایراد   با خص ص 

کنو. نهر ی  برای پهشر ی این مبارزا  فراهم می
نظامی جمه ری اسالمی بایو از آد کش رها 
خار    د. د  ؛ جل گهری از هرگ نا تص یری 
کا جمه ری اسالمی   مقاما  آد برای 

گ ینو کا این  دهنو   می رض ر اد ارااا می
نهر های نظامی در منطقا با هماد انوازه  نهر ی 
کمکی برای ایراد  هستنو. آ ردد رشواتشعبی   
ً بعو از اعترا اتی کا  غهره با ایرادو مخص صا

ی اخهر از این  درم رد سهل ب دو یک نم نا
سهاسا اسا. در نتهجا ما خ اهاد پایاد یافتن 

ی سط حِ آد هستهمو چا  مهلهتاریزه کردد در هما
در سط  کش رو چا در سط  محهط کار   غهره. 
با جمه ری اسالمی نبایو اجازه داد کا ههچ جایی 
را پادگاد کنو. بخش دیگری از این خ اسا ماو با 
معنای مقابلا با تما  نهر هایی اسا کا چنهن 
 انم د می کننو کا سهاسا های تحریم   جنگی 
آمریکا اسا کا جمه ری اسالمی را تحا فشار 
گذا تاو   با این اعتبار گ یا آد سهاسا ها با ناع 

ی مرد  اسا. این نهر ها سهاسا های  مبارزه
دهنو    آمریکا   غر  را مقب ن   م جا جل ه می

ی ایراد نا جنا  بایو در مقابل آنها ایستاد. جامعا
خ اهو   نا  رایط جنگی   نا ج النگری  می

 غهر مخاتِف  با سهاسا های آمریکاو با هماد 
انوازه م رد قب ن اسا کا هر رژیم دیگری در آد 
منطقا. امر ز با مهلهتاریزه کرددو با این رض ر 
نظامی   با این ژانوار  بازی کا آمریکا در پهش 
گرفتاو دیگر مسئلا نا محو د با ایرادو بلکا 
اعال  جنگی اسا علها مبارزا  جاری بخش 
های گ ناگ د کل کش رهای منطقا. این  رایط 
در عمل بوین معنی اسا کا نا فقط ایرادو بلکا 
کل منطقا در م قعهتی اسا کا هر اعترا ی در 
هر کوا  از این کش رهای منطقا با مخاآره جنا 
  تبویل  ود با یک مهواد نظامی م اجا اسا. 

ی آد د تا  این مهلهتاریسمی اسا کا با  اسطا
های ب رژ ایی منطقا هم بت اننو در کش رهای 
خ د ادو دسا باالتری پهوا کننو.   با همهن دتهل 
ما خ اهاد این هستهم کا ا ال نهر های نظامی 
آمریکا از منطقا خار    نو. ثانها تما  نهر های 
نظامی جمه ری اسالمی از تمامی این کش رها 

ای  بازگردانوه   نو. ثاتیا آن ناد  رایط سهاسی
غاتب با و کا اعترا ا  جاری برای سرنگ نی 

ی کش رهای این منطقا )کا  ب رژ ازی در هما
ترینشاد اآلد ایراد اسا( بت اننو بو د  نزدیک

م اجا با فشار نظامیو اداما   گسترش پهوا کننو. 
ما مخاتف هر آد چهزی هستهم کا جل ی این 

گهرد. هر چهزی کا با گسترش  انقالبا  را می
کنو.   این مهلهتاریزه  اعترا ا  مرد  مخاتاا می

کردد بخشی از آد سو بنوی در مقابل آد 
اعترا ا  اسا   با همهن دتهل بایو در مقابل آد 

 ایستاد. 

 

با عن اد س ان آخر؛  ما از هیمن خاکی:    
ی ایراد    ی این سهاسا بر فضای جامعا ترجما

ً فضای اعترا ی جامعا ی ایراد ررف  مشخصا
ای کا در این باره ذکر کردیو  زدیو. ا تهن مشخصا

ی سرک   ب د کا گاتهو دسا جمه ری  مسئلا
کنو  کنو   فضایی را فراهم می اسالمی را باز می

کا امکاد سرک   بهتری دا تا با و   بت انو 
اعترا ا  را با عقب برگردانو.   هم نهن ا اره 
کردیو کا مهلهتاریزه کردد این  رایط با  رر 

ی ایراد علها  اعترا اتی اسا کا در جامعا
جمه ری اسالمی در جریاد اسا   مشخصاً علها 
  ع م ج د اسا. با این ا صاف مطمئناً  ما هم 
م افق هستهو کا این ا  ا    این سهاسا 

ی ایراد    مخاآرا  زیادی را برای جامعا
ً برای اعترا ا  در آد جامعا با  مخص صا

ت اد  رق را   ج د خ اهو آ رد. چگ نا می
ی ایراد  برگردانو؟ یعنی مردمی کا اآلد در جامعا

خ اهنو کا  هستنو   معتر  هستنو   می
جمه ری اسالمی کنار بر د. با این دتهل کا 

 تحریم ها و ...
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***** 

 اسامی امضا کننوگاد:

Art Francisco-  عض  اتحادیا کارگراد
 Control Line   سردبهر  ٠١ساختمانی  عبا 

Sean Gallagher -   اتحادیا کارگراد ما هن
 ٥٧۰۵ (  عبا UAWسازی )

Ephraim Hussain - معلم 
Mary Kimmerling -  از کارگراد صنعتی

  (  ا نگتن IWWجهاد )

Sarah Morken  -  خوما   کارگر
  ا نگتن بهوا تی , 

Jeffrey Nunes -  اتحادیا کارگراد
  ۱۵٥ عبا  ساختمانیو 

Cathy Pryor -   اتحادیا کارگراد م اد
 8GS  عبا  (و UFCW) غذایی 

Sarah Saunders -   اتحادیا
  کاتهارنها پرستارادو 

Heather Schroeder -   اتحادیا کارگراد م اد
 8GS  عبا  (و UFCWغذایی )

Scott Schroeder -   اتحادیا کارگراد م اد
 8GS  عبا  (و UFCWغذایی )

Cheryl Zuur -   دبهر سابق فوراسه د کارگراد
 هرداریو استاد   د تتی آمریکاو )

AFSCME ۹۹۹(  عبا   

 

در عهن ران نبایو  رایط خ اهراد   برادرانماد 
در فلسطهن را از یاد ببریم   از مبارزه  بررق 
 اد برای تعههن سرن  ا خ یشو علها جنایا  

 د تا اسرااهل   رامهاد آدو پشتهبانی کنهم.

سرمایا داری کل کره زمهن   بشریا را با 
ناب دی مهکشو. این ماو کارگراد جهادو هستهم کا 
می ت انهم با اتکا با همبستگی بهن اتمللی آبقا 
کارگر   س سهاتهسم این کره   بشریا را نجا  
دههم. ما مشتاق رابطا ای مستقهم مهاد کارگراد 
امریکا   خ اهراد   برادرانماد در ایرادو بمیابا 

 قومی ک چک در این راه هستهم.

 

جاد رایمنو معا د سابق اتحادیا کارگراد 
   ٥۱٠امریکاو کاتهارنهاو  عبا  -سارتمانی
   oaklandsocialist.comسردبهر 

   

  1999wildcat@gmail.comآدرس تماس  

 

بایو اذعاد کنهم کا بخشی از کارگراد در آمریکاو 
فریب ناسه ناتهسمو راسهسمو  ویا با زد   
خارجی ستهزی ترام  را خ رده انو. ترام  با 
ترس   رتی تنار از مرد  مسلماد دامن می زنو. 
اگر ترام  با جنا علها ایراد بر دو مسلما از 

 این تعصبا  ک ر استااده می کنو.

این   عهاو برقراری یک رابطا مستقهمو یک 
همبستگی آبقاتی مهاد کارگراد ایراد   امریکا 
را مهمتر از همهشا کرده اسا. همبستگی کا با 
مبارزه علها افراآی های مذهبیو کا در هر د  

 کش ر نا ذ دارنوو کمک می کنو. 

ما مت جا هستهم کا ترام  در راتهکا مرد  ایراد 
را تهویو می کنوو همراه ر رانیو خامنا ای   
پ تهن سعی دارد با سرپا نگاه دا تن یکی از خشن 
ترین دیکتات رهای این قردو بشار اسوو کمک کنو. 
ما معتقویم بایو همانط ر کا همبستگی خ د را با 
خ اهراد   برادراد هم آبقا ای ماد در ایراد 
اعال  مهکنهمو همبستگی خ د را با هم آبقا ای 
های خ د در س ریا اعال  کنهم. همانط ر کا ما 
در کنار هم علها رملا آمریکا با ایراد ایستاده ایمو 
بایو در کنار هم علها این رمایا از اسو در س ریا 

 بایستهم.

با درود به خواهران و برادران کارگرمان در 
 :ایران

 

در این د راد خطرنا و همبستگی آبقا کارگر 
کش رهایمادو بمراتب مهمتر از گذ تا اسا. ما  
کارگراد با این امر کا ههچ نقطا ا تراکی با 
سهاسا های خش نا آمهز محلی   بهن اتمللی 
د تتهای اینجا )غر ( نواریمو آگاههم. این امر 
 امل تحریم های اقتصادی د تا ترام  بر علها 
مرد  ایراد نهز مهش د. ما با اینکا این  ما 
کارگراد   مرد  محر   هستهو کا بهشترین 
تطما  را از تحریم ها می بهنهوو آگاههم   از 
اینر  با هما  ج د مخاتف آد هستهم. ما نهز در 
هراس اینکا اقواما  د تا ترام  می ت انو با 
جنا بهانجامو با سر مهبریم. ما می دانهم کا این 
کارگرادو خ اهراد   برادرانمادو در ایراد   
هم نهن ما کارگراد در آمریکا هستهم کا هزینا 

 چنهن جنگی را بایو بپردازیم.

ما از مبارزا  کارگراد در ایرادو از اعتصابا  
کارگری   اعترا ا  بخشهای دیگر مرد  علها 
سرک   هاو با خبریم. در امریکا نهز جوان 

مبارزه   مشابهی از اعتصابا  ر  با افزایش تا
زناد برای ارقاق رق ق خ دو مبارزه علها 
راسهسم   هم ف بهاو علها سرک   مهاجرین در 
جریاد اسا   این مبارزه مشتر  ماسا کا ما 

 کارگراد جهاد را په نو داده اسا. 

 پیام به کارگران ایران

 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى !

انقالب کارگری بايد دولت بورژوايي را به زير بکشد. مقاومت بورژوازی در 

برابر انقالب و بويژه در مقابل اشتراکي شدن وسائل توليد، حتي پس از در هم 

شکسته شدن قدرت دولتي اش ادامه خواهد يافت. از اينرو تشکيل يک حکومت 

کارگری که اين مقاومت را خنثي کند و فرمان انقالب را به اجرا در بياورد، امری 

حياتي است. حکومت کارگری نيز، نظير هر حکومت ديگر، حکومتي مافوق 

جامعه و طبقات نيست. حکومتي طبقاتي است. اما اين حکومت، که به همين 

اعتبار در تئوری مارکسيسم ديکتاتوری پرولتاريا ناميده شده است، دولت اکثريت 

استثمار شده جامعه برای ديکته کردن حکم آزادی و برابری انسان ها به طبقات 

استثمارگر و فائق آمدن بر تالش ها و توطئه های آنهاست. از نظر شکل، حکومت 

کارگری يک دولت آزاد است که تصميم گيری و اعمال اراده مستقيم خود توده 

وسيع مردم کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان ميدهد. حکومت کارگری بنا 

بر ماهيت خويش حکومتي گذرا است که با تحقق اهداف انقالب ضرورت وجودی 

   خود را از دست ميدهد و زوال پيدا ميکند.
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ک دکاد خردسان در موارس با رقص خ د  کسا 
راکمها را در اسالمی کردد جامعا فریاد مهزننو. 
این نقطا ا ترا  خانم باقری   بها اما  در 
تعر  با این ک دکاد    اخا  انا کشهود برای 

 آنها اسا. 

رربا این موافعاد رقنا کردد سنتهای عهو عتهق 
  د مناد  ادی   سالما ک دکاد آنجاسا کا 
چهل سان سک     اغما    مهر تااهو با ق انهن 
عصر رجری خ د را با رملا با  ما فعاتهن رق ق 
ک دکاد   فرهنگهاد مترقی فرم تا می کننو   
همگی را متهم با ریاکاری در مخاتاا با ازد ا  
ک دکاد مهکننو. آرح  افزایش سن ازد ا   از 
س ی مجلس نشهناد از سر انسانها   متمود  ود 
آنها نهسا  بلکا فشار جامعاو فشار ما فعاتهن 
رق ق زناد  ک دکاد   جنبش ما اسا. زیر فشار 
همهن جنبش اسا کا د تا هن ز جرأ  تص یب 

 آرح  نهع  ازد ا  با فرزنوخ انوه  را نوارد.

این یک خ اسا بویهی سا کا آم زش های 
ک دکاد با سن آنها بایو مطابقا دا تا با و   
 ادی ک دکاد بایو از جنس   ن   دیگری با و. 
اما با یکی با مهخ   یکی با نعل زدد نمی ت اد با 
عقهم سازی فکر   ذهنی ک دکاد   هم نهن با 
تحاظ جنسی ک د  آزاری را نادیوه گرفا م رد 

 اغما  قرار داد.

نمی ت اد ترانا خار  کش ری را تخریب ر اد 
ک دکاد اعال  کرد  تی  تعر  فکری با ک دکاد 

ساتگی نادیوه بگهریم . اجبار کردد  ۵را از سنهن 
ک دکاد در را   آیا های ارتجاعی  قراد  را 
مطابق با سن   سان ک دکاد را زیر فرش قایم 
کنهم. سالما ر انی  ک د  راو اجبار با نماز   
ر زه   گ ش دادد با ن را با خطر می انوازد نا 

 م زیک های  ادی آفرین!.

بنا با آمار سازماد پز کی ایراد خ دکشی در  
درصو افزایش  ۱٥و ٧٧نسبا با سان  ۱٠٧٢سان 

دا تا اسا  کا مهترین علا آد ناامهوی از زنوگی 
  افسردگی سا. تا بحان فهلم خ دکشی دردنا  
د  دختر ج اد  را دیویو کا با تبخنو با باالی پل 
می ر نو   خ د اد را با  سط ات باد پر  می 
کننو   قبل از خ دکشی از خ د اد فهلم می گهرنو 
  می گ ینو امهوی با آینوه نواریم.   ایراد از بهن 

کش ر دنها مقا  چهار  از افسرده ترین  ۱۹١
 کش رها را دارد. 

جنبش دفا  از رق ک د  پا با پای جنبش 
کارگریو جنبش رق زدو جنبش آزادیخ اهی 
مرد  در ایراد برای ساختن دنهایی  ایستا 
ک دکادو برای یک زنوگی  ادو ایمن   خالقو 
مرفا   سعادتمنو برای ک دکادو با مهواد آموه   
مصمم اسا راکمها   سهستمی کا مانع دستهابی 

 با این زنوگی انسانی اسا را با زیر بکشو. 

دفا   رمگهنانا خانم باقری از ق انهن سهاه 
اسالمیو آنهم در د ره ای کا س   پایاد عمر 
جمه ری اسالمی با صوا در آموه بهش از انوازه 

 رقهر اسا. 

با ن زاد را بررق   سالما ک د  می نامو.  
گ ش دادد با ترانا ای کا اسم خانم   آقا در آد 
آموه باعث ایجاد فرهنا تجا ز با ررما دختر 
ب ا ها نهسا بلکا تباس سن تکلهف    رعی   

ساتا ای کا از  ٢قان نی پ  انود بر تن ک د  
دنهای ک دکی بو د ههچ درکی از این پویوه با 
دنهای زنا  یی هوایا می   د تعر    تجا ز 

 جنسی با ک دکاد   با ررما انساد اسا.

خانم باقری می گ یو: فر  کنهم همهن فردا نظا  
ایوا ت ژیک ما از بهخ   بن متح ن   صو در صو 
سک الر   د. آیا ما بزرگترها با عن اد پور   
مادر   معلم آمادگی تربها ک دکانماد را در یک 
نظا  سک الر داریم؟ آیا علم ر انشناسی در یک 
نظا  سک الر با ما اجازه می دهو کا چشم   گ ش 
ک دکانماد را در معر  ان ا  پها  های آسهب زا 

 قرار دههم؟ .

اما ایشاد باتبراا کردد رک ماو آگاهانا  اقعها 
ها را پنهاد می کنو. بایو یادآ ری کنم کا در 
جامعا ی س ک الری کا ایشاد از آد یاد می کنوو 
مسئ تها تک تک افراد خص صا ک دکاد با 
گردد جامعا   د تا اسا. از  ادی   بازی تا 
تامهن رفاه وآسایشو آم زشو تحصهل رایگاد   
تامهن زنوگی ک دکاد با بهترین نح  تماما با 
گردد د تا اسا نا خان اده.   اگر خان اده ای 
دچار مشکال  خان ادگی با نوو ت سط د تا یا 
تحا درماد   مشا ره قرار می گهرنو   اگر آد 
محهط برای ک د  خطرنا  با و. د تا 

 سرپرستی ک د  را برعهوه می گهرد.

خانم باقری از گاتن  اقعها های آم ز ی در 
کش رهای ار پایی آاره می ر د   دسا با داماد 
علم ر انشناسی می   نو کا تحریف گ یی محض 

 اسا    اقعی نهسا. 

 ناخا ک د  با مسایل جنسی   جسم خ دش بنا 
با سن ک د  از مهو ک د  ها تا د راد 
دبهرستادو در کش رهای ار پایی  مررلا با 
مررلا ص ر  می گهرد. برای نم نا در کش ر 
آتماد توریس مسایل جنسی در موارس م رد 
رمایا قان نی قرار گرفتا اسا   رتی آد دستا از 
 اتوینی کا مخاتف  رکا فرزنواد خ د در کالس 
های آم ز ی جنسی با نو در  هلا ی ا ن جریما 
  در ص ر  تکرار مخاتاا با پهگرد قضایی   

 مجازا  می   نو.

ر نو آم زش   آگاه گری    ااف سازی ک دکاد 
در این زمهنا در کش ری ماننو س او با  و  
جوی تر   ررفا ای تر اسا. ران خانم باقری 
موافع سهستم ارتجا  اسالمی   ق انهن  و ک د  

 آدو دسا با تحریف مهزنو. 

خانم باقری ماننو هما سراد   موافعهن ارتجا  
راکمو  کسا سهاسی ایوا ت ژیک جمه ری 
اسالمیو نات انی راکمها در تحمهل ق انهن   
فرهنا ارتجاعی   اسالمی را با جامعا امر ز 
از دری ا رقص  اد ک دکاد مهبنهو. امر ز دیگر 
فقط دختراد   زناد ج اد نهستنو کا خ اهراد 
زینب را زیر تگو   مشا مهگهرنوو امر ز دیگر 
ج اناد نهستنو کا ا باش رژیم را در تعر  با 
دختراد  بورجا   را گ  ماتی مهوهنوو امر ز 

آم زش می دهنو. با نمایش گذا تن ازد ا  
ک دکاد بعن اد محص ن  عشق     بهتابی  
آرفهن برای  ر د با رابطا زنا  ییو را در 

 ب ا مهنوس  نم نا ای از رق  سریان خان ادگی
 ادی ک د و  تحا راکمها ق انهن ارتجاعی   

 ۱٥اسالمی اسا. در این سریان دختر ب ا ای کا 
یا  ۱٠سان بهشتر نوارد را با پسری کا ا  هم 

سان دارد نمایش می دهنو. این ک د   ۱۹رواکیر 
  ن ج اد نقش د   دتواده     عا ق  را بازی 
می کننو.  تمی کا با دختر داده انو بازی کنو این 
اسا کا بگ یو:  م قع خوارافظی اسا  تی 

ماه آ ن می کشو کا تکلهف ما مشخص  ۰رواکیر 
سان هم آ ن بکشو  ۰بش د   پسر می گ یو اگر 

من منتظرا  می مانمو  دختر می گ یو  تی من  
نمی ت انم اینقور صبر کنم    بایو ز دتر تکلهف 
ماد مشخص بش دو ماماد را ی   فقط بابا را 

 بایو را ی کنهم !.

با خانم باقری بایو یادآ ری کرد کا ررف از 
مسئ تها های فردی زدد بو د دسا بردد با 
ریشا ها   بر  مردد تبعهض هاو نابرابری هاو 
بی رق قی  ک دکاد در رک متی کا در تما  
ز ایای  زنوگی  خصی  دخاتا می کنو   
مقررا    ق انهن   و انسانی را بعن اد یک 
قان د  ریعا تص یب   با جامعا تحمهل می کنو. 
  خی بهش نهسا!. تما  دستگاه عریض   آ یل 
 و انسانی راکمها با کار افتاده تا  ک د  
همسری و این جنایا رسمی علها ک دکادو را 

 قان نی   عملی کننو.

کامهل ارموی پ  هشگر اجتماعی می گ یو:  در 
در  ج د دارد.   هزار ک د  به ه۱۹کش ر تنها 

انو  هزار ک د  ازد ا  کرده ۹١بهش از  ٢٠سان 
سان سن  ۱١نار از آنها کمتر از  ۱٥۰کا 
 ی  مار ت تو ن زاداد از چنهن مادراد انو.   دا تا

 ٧٦٥هزار    ٢٥و ۱٠٢۹خردسان را در سان 
سان مت تو  وه انو کا از  ۱٢ن زاد از مادراد زیر 

 سان سن دا تنو . ۱٢نار زیر  ۱٢۱۱این مهاد 

فاجعا   جنایتی کا  از رسانا ی ملی صوا    
سهماو خان اده ها را تش یق   ترغهب می کنو   با 
تص یب قان د  ک د  همسری  با ت جا با  
گسترش ر ز افز د دامنا فقر خص صا در 
خان اده های کارگری با بستا  ود یا اخرا  از 
کارخانا هاو این  سها ر زی دامن ک دکاد را 
گرفتا  ک دکاد ا تهن قربانهاد فقر   فشار 
 اقتصادی هستنو.

امیان خانم باقری آگاهاناو ق انهنو فرهنا   
اسالمی را زیر فرش مهکنو   –سنتهای ارتجاعی 

مرد  را با بی کاایتی   بی تهاقتی متهم می کنو   
تما  مسئ تها ها  را با گردد خان اده ها می 
انوازنو. ایشاد با نا  موافع  ادی ک د  در کنار 
دستگاه راکمها رقص    ادی ک دکاد را با 
تحاظ سالما ر انی نگراد کننوه می داننو اما 
فت ای  رساتا رل اتمساال خمهنی   رابطا سکسی 

 ادی   رقص ک دکاد در موارس   پخش 
تصا یری از آد در مهویای اجتماعی با معضلی 
جوی در باالترین ارکاد رک ما جمه ری 
اسالمی تبویل  و. چهل سان تالش رک ما 
اسالمی در تحمهل ن را خ انی   آم زش قرآد   
توریس خرافا مذهبی در موارس از آرف 

گرفا    ”نا”ک دکاد با رقصی زیبا ج ا  
رمال  ههستریکی موافعهن   سراد نظا     او 
   انا کشهود علها ک دکاد  فاسو و معلمهن 
 خاآی    دستگاه آم زش   پر رش  بی تهاقا  

 را با دنبان دا ا.

در ههاه ی م    ادی   رقص ک دکاد در 
مورسا هاو خانم م گاد باقری معلمو مویراد 
موارس   کسانی کا فهلم های رقص ک دکاد را 
در دنهای مجازی پخش کردنو را  بی مسئ تها  
دانسا   م رد انتقاد قرار داده   می گ یو: 
 اگرچا  ادی رق ک دکاد اسا  تی  ادی بایو 
متناسب با سن ک دکاد با و . ایشاد می گ یو 
 عر ساسی مانکن  سکسی  اسا. خانم باقری   
باقری ها با  مشهر کهنا   زنا زده ای با جنا 
جامعا ای مهر نو کا رتی ک دکاد آدو  کسا 

 ایوا ت ژیک نظا  را اعال  کرده انو!  -سهاسی 

این موافعهن در غهن ک د  با ژسا موافع ر و   
 ادی ک دکاد ظاهر می   نو اما ن   تهز رملا 
را با بی ررمانا ترین  کل از راکمها با سما 
 اتوین مهگهرد. در غهن ب دد این ژسا آنجا 
اسا کا این منتقوین  ادی   رقص ک دکاد با این 
هما  نب غ     تهزبهنی  تاکن د ک چکترین نقوی 
با تعر   رشهانا نظا  اسالمی در آ ن چهل 
سان راکمها با زنوگی ک دکاد نوا تا انو! تا 
کن د اعترا ی با اعوا  ک دکاد یا با تجا ز   با 
بردگی جنسی کشهوه  ود ک دکاد با اسم  ریعا 
نوا تا انو!   امر ز با رقصی کا اعال   مهخ اهم 
ک د     اد با م   زنوگی کنم  در دفا  از 
پ سهوه ترین   گنویوه ترین ارز ها   ق انهن کف 
بر دهاد مها رنو   تحمهل ارتجا  با زنوگی 

 ک دکاد را تئ ریزه می کننو.

امیان م گاد باقری چهل سان اسا کا خ د را با 
نویود   نشنهود زده انو. در سهستم آم ز ی 
جمه ری اسالمی ک د  از هماد ر زی کا پا با 
مورسا  می گذارد با پویوه ی تبعهض   تاکهک 
جنسهتی ر بر  می   د   ر زانا  ادی ک دکانا 
اش م رد تعر  ق انهن اسالمی قرار 

برایش س ان اسا کا چرا دیگر نمی ت انو .مهگهرد
با دختر یا پسر همسایا کا تا دیر ز در ک چا   
مهوک د  همبازی ب دو در یک کالس   مورسا 
کنارش بنشهنو  هر ر ز گستره این ممن عها ها 
برایش بهشتر  بهشتر مهش د.  ادی ممن  . رقص 
ممن  .  رزش ممن  .  رز گاه ممن  . 
د چرخا ممن  . زنوگی  اد   ک دکانا   امن   

 آزاد ممن  !

خانم باقری با جشن تکلهف دختر ب ا ها در سن 
ساتگی   اتقا آمادگی بهره برداری جنسی با  ٢

آنهاو  ستسش ی مغزی ک دکاد با  محر    
ساتا با دنهای  ٢نامحر  و س ق دادد ک د  

رابطا جنسی   سکسو آنهم از دری ا ق انهن   
سنن کیهف اسالمیو معتر  نهسا. آد را 
متناسب سن ک دکاد مهوانو. اینها اعترا ی با 
بردگی جنسی ک دکاد تحا ت ای  ر  نوا تا   
با افتخار سک   اختهار می کننو اما با دیود  ادی 
  رقص ک دکاد کا ماتکها نظا  بر جسم   جاد 
ک دکاد را زیر س ان می برد با رعشا   جن د 
می افتنو. ران با در غهن    اهی ب دد تئ ری 

 سازیشاد در اداما برخ اهم گشا.

ایشاد با دت اپسی عجهبی کا مبادا رک ماو 
مقصر  ناختا   د اداما می دهو:  آیا بایو 
مسئ تها فردی را فرام ش کرده   با رها کردد 
ک دکاد در مهاد انب هی از فهلم ها   م سهقی های 
نامناسبو ر ح   ر اد آنها را ناب د کنهم   دسا 

 آخر بگ یهم تقصهر رک ما اسا؟ 

نظا  جمه ری اسالمی با ت سل با تما  ابزارهای 
م ج دش از آم زش   پر رش تا صوا   سهما با 
ت تهو   بازت تهو جهل   خرافا می پردازد   
نگرش پو فهلی را در سط  جامعا تر یج   

 مدافعین دروغین در صف تعرض به شادی کودکان

 مونا شاد

آزادي بشر از نظر بورژوازي، در اساس، آزادي استثمار کردن و استثمار شدن است. آنجا هم که پاي حقوق 
بشر به ميان کشيده ميشود در بهترين حالت حقوق سياسي مشروط و محدودي تصوير ميشود که استفاده 

اند ممکن نيست. آزادي و برابري با انقياد اقتصادي  از آن براي اکثريت کساني هم که شامل آن شده
متناقض است. حقوق بشر سرمايه داري با مسکوت کذاشتن اين واقعيت نميتواند پاسخگوي نياز انسان 

باشد. بيانيه حقوق بشر تضمين کننده آزادي و برابري انسانها نيست. ابزار جلوگيري از طغيان مردم 
اي براي ممانعت از جلب مردم و متفکرين و آزاديخواهان به ابعاد  آزاديخواه و برابري طلب است. وسيله
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عظهمی ب رژ ازی ت اد مبارزه را هرگز نخ اهو 
 دا ا . ه یا ما این چنهن اسا . 

برای کم نهسم در کردستاد   کم نهسا ها   
کارگراد س االتی مطرح اسا کا  آیا تح ال  
در د ک ما تا تاثهر مستقهمی بر جامعا کردستاد 
یا بخشی از مرد  کردستاد دارد؟ آیا سهاسا های 
راستر انا ک ملا علهزاده می ت انو یا ت انستا 
اسا در کردستاد نهر یی با ناع ناسه ناتهسم کرد 
جابجا کنو؟ آیا راسا ر ی ک ما تا می ت انو 
ت ازد ق ای چ    راسا در کردستاد را تغههر 

 دهو؟...

این س اال  از آنجا مطرح اسا کا ک ما تا 
کن نی هن ز از ررما  اعتبار ک ما تا ی قویم 
استااده می کنو. هن ز سنا اجتماعی   خ  نامی 
ک ما تا قویم زنگ تا ای اسا بر گردد  علهزاده   
جنارش.   این می ت انو مضرا  چرخش با 

 راسا ک ما تا علهزاده را ت  ه  دهو.

از نظر من چرخش با راسا ک ما تا علهزاده با 
ناسه ناتهسم   سنی گری مشر عها   ررما می 
بخشو. این سهاساو  کرنش کم نهسم در مقابل 
ناسه ناتهسم  در جامعا تلقی می   د   از اعتبار 
  ررما کم نهسم کم می کنو چرا کا هن ز مرد  
می گ ینو ک ما تا ی رز  کم نهسا ایراد!   
اینو نا   کم نهسم را  بی اعتبار می کنو. یو  
کشهود نا  کم نهسم اما سهاسا   عملکرد 
ناسه ناتهستی ک ملا علهزادهو قطب بنوی   صف 
آبقاتی در جامعا را مخو ش می کنو. علهزاده با  
استناد با    رو  آلبی خلق کرد و  کردایا تی  
  جنبش اش را تقویس   جامعا آبقاتی   مناعا 
کارگر   زرمتکش کردستاد را نای می کنو. 
هم نهن از آنجا ک ما تا ای کا تا کن د با چ  
تواعی می  وو  ابستگاد با آد را یک کاسا با 
دامن ناسه ناتهسم کرد می انوازد   آنها را از 

 کم نهسم   چ  ب دد پشهماد   د ر می کنو...

کارگراد   کم نهسا ها در کردستاد هه گاه با 
 رو    همراهی کم نهسم   ناسه ناتهسمو 
کارگراد   ب رژ ازی کرد   ارزا  
ناسه ناتهسا   ق می   مذهبیو تن نمی دهنو   از 
تجار    درسهای زیاد د منی ناسه ناتهسم   
 ویا ارزا  ق می   مذهبی در کردستاد با 

دها مبارزه آم ختا  4کارگر   کم نهسم در آ ن 
انو. از دیوگاه کارگراد   کم نهسا های کردستاد 
 رو  آلبی  و کارگری    و کم نهستی   
قربانی کردد منافع آبقاتی کارگراد   زرمتکشاد 
جامعا در پهشگاه ناسه ناتهسمو مذم      غهر قابل 

 بخشش اسا.  

 

کردستاد در مقابل تعر  ناسه ناتهسم   خطر 
ملی گرایی   ق   پرستی  سنی گریو ت هم با وو 
اما فشار کم نهسم  بایو چناد صری     ااف   با 
اعتماد بناس   قورتمنو با و کا رهبری کن نی 
ک ملا   در راس آد علهزاده را از سهاسا 
 ترس اری د ال د ال   نا  بردد از کم نهسم در 
ررف   انتخا  سهاستهای ناسه ناتهستی در عملو  
پشهماد کرده   صری    ر  ن اعال  کنو کا 
دیگر با ک ملا کم نهسا   رکا پایبنو نهسا. این 
جناح بایو صرارا   جسار  را از عبوهللا مهتوی 

 بهام زد.

نبایو مت هم ب د کا راستر ی  ک ملا علهزاده 
بسهار فراتر از امضای بهانها ای بهمراه خبا    یا 
تبریک سان ن  بهمراه پ ا  اسا. علهزاده 
صرارتا بر همکاری خ د با  کنگره ملی کرد   
کمهتا دیپلهماسی آد پای می فشارد   آد را نشانا 
ی درایا   زیرکی سهاسی خ د می نامو. از نظر 
علهزادهو ک ملا  قتی  اجتماعی اسا کا سری در 
مهاد ارزا   جریانا  ق می   مذهبی با و.   
ریاکارانا این راستر ی سهاسی آ کار را 
دیپلماسی زیرکانا تلقی می کنو. گ یا این ک ملا ا  
اسا کا ارزا  ناسه ناتهسا را با بازی گرفتا 
اسا. اما در  اقع این مناعا کم نهسم   کارگر در 
کردستاد اسا کا ا  با استااده از نا  ک ملاو با 
ناسه ناتهسم کرد با معاملا گذا تا   قربانی می 

 کنو. 

من هما کسانی کا هن ز با ک ملا کم نهستی 
د راد پهشهن  فادار هستنو را با با ر یکی از 
رهبراد ک ملا قویمو ارجا  می دهم تا در یابنو کا 
آیا ک ملا علهزاده  با آد ک ملا ههچ سنخها   
 باهتی دارد؟ این انساد کم نهسا کسی اسا کا  
علهزاده ریاکارانا ساتگردهایش را گرامی می 
دارد! این کم نهسا انقالبی جعار  اهعی اسا کا 

 می گ یو:

 ما می خ اههم د رانی از مبارزا  را با مهواد 
بازگردانهم کا کم نهستها پهشقرا الد آبقا کارگر 
  نو . آنانی کا قهرمانانا ترین   تاریخی ترین 
نبرد آبقاتی را انجا  می دهنو   در ههچ تح ن 
سهاسی   اجتماعی با ب رژ ازی مجان نمی دهنو 
کا خ د را د باره بسهج کنو . ما می خ اههم 
د رانی دیگر در جنبش کارگری پویو آ ریم کا 
پرچم کم نهسم در صف ا ن مبارزه با اهتزاز در 
بهایو . می خ اههم یک بار برای همهشا با این 
مصااب خاتما دههم . می خ اههم کارگراد رهن 
مبارزه بواننو کا با کمتر از رک ما کارگری 
ر ایا نوهنو . بواننو تنها آد زماد پهر زنو کا 
نظا  سرمایا داری سرنگ د  وه و بردگی کار 
سرمایا داری ازمهاد رفتا   رک ما کارگری و 
نظا  س سهاتهستی   کم نهستی برقرار  وه اسا . 
می خ اههم ت ده های مهله نی کارگراد با این 
اهواف سهاسی   مبارزاتی   برای نهل با چنهن 

بهاینو. در برابر چنهن نهر ی  آرمانی با مهواد

 کاف اختالف د تتهای مرتجع منطقا تشکهل می 
 دهو...

این پر سا ای اسا کا ک ملا علهزاده آی کرده تا 
با این نقطا   مکانی کا بر توا مش پای می 
فشارد رسهوه اسا. برای رسهود با این جایگاهو 
ک ما تا می بایسا هما پلهای پشا سر خ د را 
خرا  کنو تا راه برگشتی باقی نگذارد. دتهل 
سهاسی    اقعی این انتخا و این اسا کا علهزاده 
  همراهانش افقی برای پهر زی کم نهسم   
کارگر   زرمتکش در کردستاد نمی بهنو   
پهر زی را در هماهنگی   همکاری   ت افق   
اتحاد با ناسه ناتهسم کرد   سهاستهای ت کل با باال 
جستج  می کنو. ا  می خ اهو از این قافلا  
 پهر زمنو  هماننو برادراد کرد راکم در عراق یا 
 پ       رز  برادرش در س ریا عقب نمانو.

تالش بقایای کم نهسم در رز  کم نهسا ایراد    
ک ملا برای گذر از این چرخش با راساو تال ی 
با ارزش اسا. اما بازگردانود  ک ملا با جنبش 
چ  انقالبی   کم نهستی   کارگری در کردستادو 
تنها از کانان مبارزه ای  سهاسی   اجتماعی   
دفا  جانانا از کم نهسم   مناعا کارگراد در 
مقابل تعر  ناسه ناتهسم   ملی گرایی   ق   
پرستی   سنی گری می گذرذ. مبارزه ای کا اگر 
نت انو علهزاده   همراهانش را از سهاسا 
راستر انا  پشهماد کنوو اما بت انو با مانعی جوی 
در مقابل آد تبویل  وه   ک ملا را با  رر کم تر 
  کم درد   کم دردسری از این راستر ی عب ر 

 دهو. 

علهزاده   جنارش برای تیبها م قعها جویو ادو 
مخاتاا کم نهستهای در د ک ملا   رکا را 
بعن اد گرایشی سهاسی   جوی در د خ د انکار 
می کنوو اما در عمل با هر  ه ه    ت آئا ای 
برای پس زدد این مانع مت سل می   د   نهایتا 
تالش می کننو با تصاها تشکهالتی   سلب 
مس  تها   جمع آ ری رای با عقبمانوه ترین 
 ه هو یقا خ د را رها کننو. چرا کا قور    
ثر     اسلحا تماما دسا رهبری کن نی ک ما تا 
با زعاما علهزاده اسا. هر ن   مخاتاا جوی با 
تصاها ای ر بر  می   د کا امکاد زیسا   
امنها  خص یا ا خاص نارا ی را بخطر می 

 انوازد.  

اگر بازگشا علهزاده  جنارش با کم نهسم      
دفا  از مناعا آبقاتی کارگراد   زرمتکشاد 

رهبر اصلی   سهاستگزار ک ملاو ابراههم علهزاده 
رو اقل در د  دها اخهر با توریج هما پل های 

 مانع راستر ی خ د را خرا  کرده اسا. 

علهزاده زمانی کا با تحریف تاریخ رز  
کم نهسا ایراد پرداخاو  آد را اتااقی پهش پا 
افتاده تلقی کرد   آگاهانا از تاریخ این رز  
برااا جسا. ا  نشاد داد کا بسهار را ی تر ب د 
اگر ک ما تا همانط ر کا ب د   یا  با تنهایی 
رز   کم نهستی  خلقی   ملی ای را تشکهل می 
داد   خ د را در خان اده ی ملی گرایی کردستاد 
نگا می دا ا   دستش را با کاله خ د می گرفا 
  با زنوگی سهاسی اداما می داد   اد اتااقا  

 بعوی نمی افتاد.

علهزاده از عر   کم نهسمی کا ک ملا    
کم نهسم را در کردستاد ابعادی اجتماعی بخشهوو 
را ی نهسا. د ستاد   همکارانش پهشوستی 
کردنو   ز دتر یقا خ د را از کم نهسم خالص 
کرده   با را ها ی ناسه ناتهسم   ق مگرایی 
افتادنو.   اکن د همراهاد  علهزادهو رز  
کم نهسا ایراد را  بان گردد خ د می داننو   
دیر تر از مهتوی می خ اهنو ک ملا ای دا تا 
با نو در خان انوه ناسه ناتهسم کرد. کاری کا 
علهزاده موتها اسا  رایط آد را فراهم کرده 
اسا . علهزاده در کنگره ملی کرد  رکا کرد   
ههچ ابایی برای آ تی دادد کم نهسم اش با ملی 
گرایی   رتی   رتر از آد نشسا با سراد 
د تتهای مرتجع منطقا نوا ا. با ارزا    
جریانا  ق می   مذهبی بهانها مشتر  سر 
انتخابا  ایراد امضا کرد. در نشسا های متعود 
با مهزبانی   کارگردانی جریانا  ق می   مذهبی 
کردستاد عراق کا بخشا آرفواراد جمه ری 
اسالمی ب دنوو   رکا کرد کا م   عش اتااق 
  اتحاد ارزا  کردی   رتی تشکهل جبها برای 
رل   فصل مساتا کرد در کردستاد ایراد با 

 جمه ری اسالمی ب د. 

علهزاده با برااا   رتی انکار جنبش انقالبی   
کم نهستی   کارگری در کردستادو با جنبشی 
په ستا اسا کا یک جنارش  مرکز همکاری 
ارزا  کردستاد ایراد   ابستا با کم  بارزانی 
  عربستاد   جناح دیگرش  کنگره ملی کرد  در 
کم  پ       اتحادیا مههنی   جمه ری 
اسالمی اسا کا ک ملا علهزاده با این جناح 
په ستا اسا. جنبش ناسه ناتهسم کرد کا اهوافش 
را راه رل امپریاتهستی مساتا کرد   زنوگی در 

 کومله علیزاده همه پل های پشت سر را 

 خراب کرده است!

 مظفر محمدی

اردیبهشا دانشج یاد دانشگاه تهراد  ٥٠د  نبا 
در اعترا  با آرح  رجا    عااف و رجا  
اجباری   رض ر گشا ار ادو در دانشکوه فنی 
  سپس دانشکوه هنرهای زیباو مقابل پردیس 
هنرها تجمع کردنو   در صحن دانشگاه اجتما  
اعترا ی براه انواختنو. تشویو فشار با 

 رجا    عااف  بخشی از   آرح دانشج یاد 
های امنها  تعر ی  سهعتر تحا عن اد  آرح

اخالقی   اجتماعی  اسا کا قرار اسا با اتکا 
با بسهجی ها   چماقواراد جمه ری اسالمی با 

 اجرا در آیو.

 ناد کار آزادیو پ  ش  با  عار دانشج یاد
پذیرد و  مهرد ذتا نمی دانشج  می"اختهاری و 

   بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری""
در دسا دا تن پالکاردهایی با خ اسا آزادی 
سا تن از دستگهر  وگاد ر ز جهانی کارگرو 
مر ها امهریو عاآاا رنگریز   نوا ناجیو با 
آمای تئاتر دانشکوه هنرهای زیبا رفتنو. 
دانشج یاد معتر  م رد رملا تباس  خصی ها 
  ا باش بسهجی قرار گرفتنو. رملا ای کا با 
پاسخ دانشج یاد ر بر   وو با درگهری مهاد 

 دانشج یاد   بسهجی ها منجر مهش د . 

های  بر اساس فهلم   تصا یر منتشر وه در  بکا
اجتماعیو در این اعترا ا  دانشج یی بعال ه  

  ارتجا و / ن ادو ار اد پالکاردهایی با  عار علی
انقهاد   ج د دا ا.  عارهایی کا  بهانگر 

اعترا  دانشج یاد با دخاتا قور  های 
خارجی   البهگری چهره ها   فعاتهن سهاسی 

 اسا.

اردیبهشا دانشج یاد دانشگاه  ٥٠ررکا ر ز 
تهرادو بی تردیو آغاز د ر دیگری از تحرکا  
مستقل دانشج یی با پرچم آزادی   برابری اسا. 
ررکتی کا مستقال   با اعال  فاصلا از هما قطب 
های ارتجا  محلیو منطقا ایو جهانی   بهن 
اتمللیو بر ررما انسانی  هر نوادو از جملا 
دانشج یاد دخترو بر عطش جامعا برای دستهابی 
با رفاهو آزادی   امنهاو  تاکهو می گذارد.  این 
اعال  رض ر مستقالنا دانشج یاد مترقی   
پهشر و برای دستهابی با رواقل رق ق انسانی در 
جامعا ای اسا کا از هما آرفو از تحریم   
پر پاگانوهای جنگیو  تا سرک     بسهج   فقر 

 …   بهکاری   سهل   تخریب محهط زیسا  
محاصره  وه اسا. این اعال  آمادگی دسا بردد 
با قور  متحو   متشکل خ دو برای دستهابی با 

  رق ق انسانی خ د اسا.

دانشج یاد معتر    پهشر و فرزنواد جامعاو 

فرزنواد آبقا کارگرو فرزنواد مرد  محر     
فرزنواد مرد  آزادیخ اه انو. نبایو اعترا  آنها 
تنها بمانو! نبایو بسهج   سپاه   اآالعا  جرا  
کننو کا رتی با یکی از آنها دسا بزننو. رمایا 
از اعترا  آنهاو رمایا از خ اسا های 
آزادیخ اهانا   برابری آلبانا هما محر مهن در 

  ایراد اسا.

دانشگاهو جامعاو مورسا   محل کار   زنوگی   
خهاباد ها را بایو از هما نشانا های راکمها 
سرک     بسهج    زد ستهزیو رجا    تبعهض 

   جواسازیو پا  کرد. 

 

حکمتیست )خط  -حزب کمونیست کارگری
 رسمی(

 ٩٣١٨اردیبهشت  ٢٣

 ٢١٩١مه  ٩۱

 دانشگاه در دفاع از آزادی و برابری

اساس 

سوسیالیسم 

 انسان است
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مرد  کردسیتیاد اییراد  .سراسر ایراد بستگی دارد
نمی خ اهنو تجربا ی اقلهم کردسیتیاد بیا جینیا   
جوان ارزا  ناسه ناتهسا آد بر سر تقسهیم قیور  
  ثر     خهانتهیایشیاد بیا میرد     نی کیریشیاد 
برای د ن مرتجع منطقا میل جمه ری اسالمیی   
ترکها   عربستاد   در راس هیمیا امیرییکیا و در 

   .کردستاد ایراد تکرار   د

جامعا ی آزاد   مرفا   برابیر در کیردسیتیادو بیا 
آرد   منز ی کردد ناسه ناتهسم و ق   پرسیتیی   

و در دن میبیارزه بیا قیور  ریاکیم ... سنیی گیری
  تنیهیا نیهیر ی  .جمه ری اسالمی امکانپذیر اسا

 امن این آینوهو کم نهسم  بعینی اد ابیزار میبیارزه 
کارگراد   زرمتکشاد بیرای سیاخیتین جیامیعیا ی 

   !آزادی   برابر اسا

 

 

  )خط رسمی ( دفتر کردستان حزب حکمتیست

  ) ٢١٩١اول اوئن  ( ١٨خرداد  ٩٩

 

کارگراد   زرمتکشاد کردستاد بایو آگاهانیا   بیا 
چشم باز با زد  بنو   ااتالف   اتحیادهیا   بی یی ه 
مخاآرا  آتی سهاستهای ناسه ناتهسم   ق   پرستی 

مرد  کردستاد باییو بیوانینیو  .  سنی گری نگاه کننو
کا نا اختالف   جنا مسلحانا ای این مرتجعهن با 
هم   نا ااتیالف   اتیحیادهیایشیاد سیر سی زنیی بیا 
مناعا کارگراد   زرمتکیشیاد کیردسیتیاد ربیطیی 

  .نوارد

کییردسییتییاد ایییراد بییرخییالف سیینییا ارتییجییاعییی 
ناسه ناتهسم کرد در منیطیقیاو صیاریب ییک سینیا 
 .کارگریو آزادیخ اهی   بیرابیری آیلیبیانیا اسیا

کم نهسم در کردستاد سنیتیی آ ینیا   میحیبی   در 
مهاد کارگراد   بخش آگاه جامعا   زناد بیرابیری 

  .آلب اسا

مرد  کردستاد بایو صری    قاآعانا اعیال  کینینیو 
 .کا راهشاد از راه ناسه نیاتیهیسیم کیرد جیوا اسیا

کارگراد کردستاد بیخیشیی از کیل آیبیقیا کیارگیر 
اییراد   سییرنی  ییا تیحیی ال  آتییی کیردسییتیاد بییا 
سرن  ا جنبش آزادیخ اهی   برابری آیلیبیی در 

  .بعوا افشا گردیو

د مییا اتییحییاد   ااییتییالف جیینییاح هییا ی مییخییتییلییف 
ناسه ناتهسا   ق می   مذهبی اساسا برای تیزییهین 
 یترینی برای مقب ن  ود از جانب امریکا   د ن 

بیارهیا د تیا امیرییکیا از  .مرتیجیع مینیطیقیا اسیا
جریانا  ک ردی خ استا اسا کا متحیو  ی نیو تیا 
زمییانییی کییا الز   ییو بییعیینیی اد ابییزار فشییار بییر 

  در  .جمه ری اسالمی م رد استااده قرار گهرنیو
جینیا  .مقابل هم جایزه هیاییی درییافیا کیرده انیو

نهابتی روکا با ناع عربستادو اخهرا اتااق افیتیاده   
  .هن ز پایاد نهافتا اسا

میا بیارهییا در می رد میخییاآیرا  جینییا   جییوان 
ناسه ناتهسا ها   ق    پرستاد کرد در رقیابیا بیا 

خیطیری کیا در آیینیوه ی  .همویگرو هشیوار دادییم
تح ال  ایراد   کردستاد با جنا داخلی   ایجیاد 
سناری ی سهاه ب ی ه از جانب ق   پرستیانیی چی د 
جریاد مهتوی   مذهبه د سنی چ د خا با و میی 

  .انجامو

در ر زهای اخهر خبر د  درگهری بهن نیهیر هیای 
ارزا  ناسه ناتهساو ق می   میذهیبیی کیردسیتیاد 

  .ایراد در خا  کردستاد عراق اتااق افتاده اسا

یکی صف آرایی   تهرانوازی نهر های د  جریاد 
ک ملا ی عبوهللا مهتیوی   عیمیر اییلیخیانیهیزاده در 
ارد گیاه هییایشییاد در مییقییابییل هیم در زرگیی یییز   
دیگری محیاصیره نیهیر هیای خیا بیا  از جیانیب 

  .رز  دمکرا  در ک هستانهای قنویل

پتیانسیهیل اریزا  کی ردی بیرای دسیا بیردد بیا 
اسلحا در ریل اخیتیالفیا   یاد پیوییوه ی جیوییوی 
 .نهسا   برای مرد  کردستاد  ناختا  یوه اسیا

اما جاتب اینجا اسا کا همهن جریانیا  بیارهیا در 
میاجیرا  .اتحادها   ااتالف هایی کنار هم ایستاده انو

 چهسا؟

ا ال در سنا ناسه ناتهسم کرد در سراسر مینیطیقیا 
هر  قا اختالفی پهش آموهو ف را پیای اسیلیحیا بیا 
مهاد آموه   نهایتا آرف با نیهیر ی مسیلی  بیرتیرو 
دسا باال را دا تا   آیرف میقیابیل را بیا عیقیب 

جیینییگییهییای ارییزا  رییاکییم در اقییلییهییم  .رانییوه اسییا
ریتیی در جیرییاد جیوا  .کردستاد را هما می داننو

 ود زرمتیکیشیاد عیبیوهللا میهیتیوی از کی میلیا ی 
سازماد کردستاد رز  کم نهسا ایرادو تی آیئیا 
ی رملا با ارد گاه ک ملا  هر چنو عملی نشیو امیا 

مليت برخالف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و تاريخ انسان است. مليت از اين نظر 
به مذهب شبيه است. اما برخالف تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال هم انتخابى نيست. 

بعنوان فرد نميتوان به مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد. )هرچند برخى محققين ملت و ملى 
گرايى چنين تعابير سوبژکتيوى از اين مقوله بدست داده اند(. اين خصوصيت، مليت و تعلق ملى 
را از کارآيى و برندگى سياسى باورنکردنى اى برخوردار ميکند. طوقى است بر گردن توده هاى 

وسيع مردم که کسى 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 ميپندارند. اما نسل ما اين شانس را 
دارد که در زمان حيات خود بطور 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 بسا نقد 
کند. مليت يک قالب براى دسته بندى و آرايش دادن به انسانها در رابطه با توليد و سازمان 
سياسى جامعه است. ملت جمع افرادى با يک مليت يکسان نيست، برعکس، تعلق ملى فرد 

محصول نازل شدن هويت ملى جمعى بر اوست. اين ملل نيستند که جدا و يا ملحق ميشوند، بلکه 
اين الحاق ها و جدايى هاى تحميلى به توده هاى انسانى است که ملتها را شکل ميدهد. 

ناسيوناليسم محصول سياسى و ايدئولوژيک ملتها نيست، برعکس، اين ملتها هستند که محصول 

  .ناسيوناليسم اند

 منصور حکمت از نوشته ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری

 !جنگ و صلح ناسیونالیست ها بر سر چیست

کارگراد محر     گرسنا تحمهل کرده اسا. پینیاه 
بردد با ک تبری برای تامهن ناد  یب گیرسینیگیاد 
این خان اده هیا جیرمیی اسیا کیا رژییم سیرمیاییا 
داراد نسبا با کارگراد   زرمتکاد مرتکب میی 

   نو.

جنایا   قتل عمو   تعر  با انسانها   ریرمیا 
  زنوگی   جاد  مان همسرن  تیانیمیادو از  یمیا 
ج ا  قاآع   جس رانا می آلبو. سک   نکینیهیو! 

هم نشاد هموردی نهسا! بغضهایتیاد را   آه   ناتا
در گل  خاا نکنهو. بغض تاد را با فریاد   تیجیمیع 

   اعترا  دستجمعی تبویل کنهو!

  

 ننگ بر حاکمان زبون سرمایه و تفنگدارانشان

 خط رسمی –دفتر کردستان حزب حکمتیست 

 )٢۳۰١ مه ۰۳( ١٨ خرداد ١

مرد  آزادیخ اه از زد   مرد   ج اد   پیهیر بیاییو 
استانواراد   فرمانواراد   دستگاه های میجیر  را 
با محاکما بکشاننو. قاتلهن این جنایا بایو با میرد  
معرفی  وه   در دادگیاه هیای عیلینیی میحیاکیمیا   
مجازا    نو. خانی اده هیای ایین کیارگیراد بیاییو 
م رد رمایا صمهمانا   انسانو ستانا   همبستگی 

 آبقاتی کارگراد   زرمتکشاد قرار گهرنو.

  

 کارگران! مردم

با تعر    اعیتیرا      قتل عمو جنایتکاراد را
تجمعا  خی د پیاسیخ دهیهیو! نیایس کی تیبیری خی د 

راکمیاد سیرمیاییا بیا بیخیشیی از   جنایتی اسا کا

این جنایا  را نبایو نادیوه گرفا. برای هیر انسیاد 
کارگر   زریمیتیکیش   زد   میرد  جی اد ایین 
کشتار بهررمانا   انتقا  بهشرماناو تیعیر یی  یو 
انسانی علها ررما   کراما    خصها همیا ی 
انساد ها اسا. کسانی کا بهوفا    خستا   گرسنا 
در خ د می غلطنو و عهن کشتار انسیانیهیا اسیا. 

 این قتل عمو   جنایا علها بشریا اسا.

نا تنها کارگراد   زرمتکشاد کردستاد بلیکیا کیل 
آبقا کارگر ایراد   هما ی انسانهای  رافتمینیو   
انسانو سا بایو در مقابل این کشتار عاموانیا   از 
فرآ استهصان د منیاد میرد  فیرییاد یاد را بیلینیو 
کننو. در مقابل این جنیاییا  خیهیابیاد هیا زییر پیای 
کارگراد   زرمتکشاد با ترزه در بیهیاییو. تیجیمیع 
بزرا در مقابل مراکز د تتی در هر  هر تی سیط 

کشتار ک تبراد در منطقا پهرانشهیر از زنیجیهیره  
تیا کینی د  قتل هایی اسا کا نهر های مسل  رژیم 

 آ کارا انجا  داده   می دهنو.

کشتن انساد هایی کا بار سینیگیهین   کیمیر یکینیی 
انسیاد   برک ن  د ش  دارنوو قتل عمو اسا. ایین

ها نا مسل  انوو نا میل سرداراد    زرا    کیال 
  تییجییارو دزد   مییحییتییکییر   قییاچییاقیی ییی! کشییتیین 
انسانهایی کا بیرای نیاد سیایره بی یا هیایشیاد راه 
سخا   آ النی   بار کمر کین بیرد ش دارنیوو 

 جنایا علها بشریا اسا.

گرفتا   آ کارا   این رژیم ناد ساره مرد  را گر 
  بو د  ر و جیانشیاد را هیم میی گیهیرد. کشیتین 
ک تبر نشاد قور  رژیم نهسا. نشاد استهیصیان   
 قارا   د منی   کهنا ت زی آبقیا ای ریاکیم   
ذتهل در مقابیل خشیم   نیایر    عصیهیاد ده هیا 
مهله د کارگر   زرمتکش اسا. این انتقیا  اسیا. 
انتقامی زب نانا   کشتار انسانهاییی بیو د دفیا    

گیرسینیگیی   میرا  اسهر زنوگی فالکتبار کیا بیا 
 دسا   پنجا نر  می کننو.

 خط رسمی –دفتر کردستان حزب حکمتیست 

 کشتن کولبران قتل عمد است!
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با آیا هللا سهو علی خامنا ایو رهبر 
 جمه ری اسالمی ایراد

م    : آزادی ف ری   بی قهو    رآ 
 فعاتهن بازدا ا  وه در ایراد

  

 آقای محتر و

با نماینوگی از اتحادیا کارگراد خوما  
عم می کانادا )که پی( نگرانی عمهق 
خ دماد را از دستگهری خش نا آمهز ده ها 
عض  سنویکای کارگراد  رکا  ارو   
گر ههای دانشج یی را در رهن مراسم 
ر ز جهانی کارگر اعال  می داریم. 
خشن دیم کا بخشی از بازدا ا  وگاد تا 
امر ز آزاد گشتا انو. با این  ج دو هن ز 
تعوادی از این فعاالد در بنو هستنو کا در 
مهاد آنها نا  د  تن از اعضای  ناختا  وه 
سنویکای کارگراد  رکا  ارو 
ات ب سرانیو رسن سعهوی   سهو رس ن 
آاتب مقو و با چشم می خ رد. ما در کنار 
جنبش بهن اتمللی کارگراد   موافعاد رق ق 
کارگری خ اهاد آزادی ف ری   بی قهو   

 . رآ این فعاالد هستهم

در ر ز جهانی کارگرو مراسمی در مقابل 
مجلس در تهرادو بنا بر فراخ اد سنویکای 
 ارو کا م رد رمایا دیگر تشکال  مستقل 
کارگری   دانشج یی قرار گرفتا ب دو 
برگزار گردیو کا در آد رض ر سهمگهن 
نهر های پلهس   تباس  خصی برجستا 

تنها انوکی پس از آغاز مراسمو  .ب د
نهر های امنهتی   انتظامی با  رکا 
کننوگاد رملا  ر  ونو   ده ها نار را با 
خش نا فرا اد دستگهر کردنو. بنا بر 
گزارش ها بهش از بهسا نار بالفاصلا 

 .دستگهر  ونو

ما صوای سنویکای کارگراد  رکا  ارو 
ات ب سرانی تهراد   ر ما را بازتا  می 
دههمو   این برخ رد قهرآمهز را با  و  
محک   می کنهمو   خ اهاد آزادی ف ری   
بی قهو    رآ تما  بازدا ا  وگاد هستهم. 
این رق مسلم کارگراد اسا کا در ر ز 
جهانی کارگرو   همهنط ر در ر یوادهای 
دیگرو صوای خ د را با گ ش عم   

 .برساننو

رق تشکل یابی   آزادی بهاد   تجمع در 
زمره ی رق ق پذیرفتا  وه در سط  بهن 
اتمللی هستنو. سرک   مستمر کارگراد در 
ایراد   اعضای سنویکای کارگراد  رکا 

 . ارو بایو ف راً خاتما یابو

 

 با ارترا و

 مار  هنک  و راهس کش ری

 چارتز فل ریو دبهر   خانا دار کش ری

 

 

 استیمار وه گاد کانا و کاتو نی جویو

مسئ الد   نماینوگاد بخش های مختلف س ژ  و 
همگی از نماینوگاد منتخب   عبا های مختلف 

برای  رکا در پنجاه   د مهن کنگره  از ایاتا 
 های مختلف فرانسا:

 امان ال  یرو اس دیله  ِجیو س ژ   

 پی یر ت رادو

 آتهس فلهپی

  اتری ت فِ ر فوراسه د بانک   بهماو س ژ  

 )سن علها( فرانسا ٢٥آد ژیر د و س ژ   استاد 

 س ژ   -مهلن کازیمهر اف.اس.پ. .آ

 س ژ   -ژیل ر ت ب دو ا .د. 

 س ژ   -ژاد ظی یر س ت هو , اس.پ. .آ

 تنها پ ر 

 فابهن م نه 

 آنااهس تریک آ

  اتری مهسهِلئا

 کریستف بهساهتی

 ا ته یا ببهن

 کاترین برنار

 پی یر په کهن

  هخ ب س 

 فرانس آز د  

  ر تهن ن ر د

 سخنگ ی بخش راه آهن س ژ    

 سسهل مار اد

 ژیل بنات 

 مهشل ک فر 

 ملن سبا ی

  نساد ک تِر د

آتن د ت ماو مشا ر آفریقا در س ژ   مشا ر 
 فوران بخش بهن اتمللی

 مهشل تهر د-ژاد

 فل رانس بر سار

  انتان ریز د

 ا ته یا َمن فر آ

 سهم د د.تی یِل

 نجا  فر زومسئ ن خا رمهانا س ژ  

  

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
 تهران و حومه

٢١٩١ماه مه  ٩٨  

Email: vsyndica@gmail.com 

Website: www.vahedsyndica.com 

Telegram: @vahedsyndica 

 تیو آرژانتهن-سنویکای سی تی اِ 

 آِو آرژانتهن-ه راسه  کاِتناو سنویکای سی تی اِ 

ن تبِرت  دیاز سانِ زو دبهر کل سی ی  تیو 
  هلی

بازی باس تماو دبهر کل س ژ    و 
 ب رکهنافاس 

ژاد مار  بهک ک و راهس سنویکای سی اس 
 پیو کامر د

آد ماری نزیالو راهس سنویکای ی  اس سیو 
 کنگ 

ارِمو  عبواتلهیو دبهر کل سنویکای سی جی 
 تی ا و م ریتانی

ایوریسا جهبریالو دبهرکل سنویکایسی دی تی 
 ادو نهجریا

ر ا سِ  و معا د دبهرکل سنویکای سی اِس 
 تی ا و ماتی

 دی ف اِتهمادو سنویکای سی اس اِو سنگان

س زانا کام س و دبهر بهن اتمللیو سنویکای 
 سی جی آی اِنو ایتاتها

سات ات ره  ماراو مشا ر سنویکای سی جی آی 
 انو ایتاتها

ِخز س گاِتگ و دبهر بخش سهاسا بهن اتمللی 
 سنویکای ی  جی تیو اسپانها

کریستهنا فاسهابِن الک رتاو مسئ ن بهن اتمللی 
 سنویکای سی سی ا  ا و اسپانها

ا نای س رد  کاتُ و دبهرکل سنویکای سی سی ا  
 ا و اسپانها

دیمهتر ه هادو مشا ر راهس سنویکای سی اد 
 فراتهاو ر مانی-اس ان آر

ف سا ِکهس   و معا د دبهرکل   مسئ ن بهن 
 اتمللی سنویکای ِزنر ردو ژاپن

کهِئ ناو معا د دبهرکل سنویکای   -ج نا هی
 سی تی ی و کره جن بی

مهکه نا ریه و مسئ ن بهن اتمللی   سی تی ی و 
 کره جن بی

بِلهک هارِ نو هماهنا کننوه بهن اتمللیو سنویکای 
  ی نایا هههر و آمریکا

امهر ن رق امهنو راهس سنویکای کارگراد  
 بنگالدشو سی اس اد

ر هو معال یو راهس سنویکای سی جس اِ تی اِ و 
 اتجزایر

عوناد عبواتعلهم ر هو اتصاارو نماینوه سنویکای 
 جی اف آی تی ی و عراق

 کاستر  عبوهللاو راهس سنویکای فِناس نو تبناد

ا رف ع ار آسیو دبهرکل سنویکای پی جی اف 
 تی ی و فلسطهن

صالح قنویلو دفتر مرکزی سنویکایسی دی تی و 
 مراکش

ی سف  ن نو دبهر بهن اتمللی سنویکای کارمنوادو 
 ِکشکو ترکها

عبواتقادر کمان ارمو عباسو هماهنا کننوه 
 عم می سنویکای سی تی ی    اِس و مصر

 محمو اتَ فیو دبهر کل سنویکای ی  ا  تیو مراکش

آنوره ف رساو اتحادیا سنویکاای کارگراد   

نمایندگان تشکالت کارگری از دهها کشور 

جهان، با پشتیبانی از مبارزات کارگران 

ایران، خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان 

تجمع روز جهانی کارگر  از جمله حسن 

سعیدی، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، 

نسرین جوادی، ندا ناجی، کیوان صمیمی و 

فرهاد شیخی و نیز س یده قلیان و اسماعیل 

بخشی شدند. ترجمه فارسی این بیانیه 

مشترک که بدنبال نشستهای متعدد نماینده 

سندیکای کارگران شرکت واحد، آقای رضا 

شهابی، با نمایندگان تشکالت کارگری از 

بخشهای مختلف جهان، و به ابتکار ث ا ت 

صورت گرفت، به شرح زیر می باشد. 

سندیکای کارگران شرکت واحد، به سهم خود 

از کلیه نمایندگان تشکالت کارگری بین 

المللی نهایت قدردانی و تشکر دارد و 

امیدوار است که همکاری و تبادل تجربه و 

حمایتهای متقابل میان ما بیش از پیش 

 گسترش یابد. 

 

 بیانیه پشتیبانی

و در یک گردهم آایی ٥١۱٢چهار نبا ا ن ماه ما 
مساتما آمهز در برابر مجلسو رو د چهل نار از 
تظاهرکننوگاد )کارگرو دانشج و معیلیمو ر زنیامیا 
نگار( م رد خشی نیا نیهیر هیای انیتیظیامیی قیرار 
گرفتا   دستگهر  ونو. آناد با زنواد های مختلیف 
از جملا ا ین منتقل  ونو. تاکن دو بیخیش بیزرگیی 
از بازدا ا  وگاد   عموتا بیا قیرارهیای کیایاتیا 

 سنگهن آزاد  وه انو.

اما آقای رسن سعهویو عض  سینیوکیای کیارگیراد 
 رکا  اروو خانم میر یهیا امیهیریو دانشیجی    
خبرنگار ر زناما  رقو خانم عیاآیایا رنیگیرییزو  
دانشج ؛ خانم نسرین جی ادیو بیازنشیسیتیا؛ خیانیم 
ناههو خواج و بازنشستیاو خیانیم نیوا نیاجییو فیعیان 
رق ق زناد   آقیاییاد کیهی اد صیمیهیمیی سیردبیهیر 
ماهناما اییراد فیردا   فیرهیاد  یهیخییو کیارگیرو 
هم ناد در زنواد با سر می برنو. هم نیهین خیانیم 
سپهوه قلهاد   آقای اسماعهل بخشی از هیایا تیپیاو 

 کا قبال دستگهر  وه ب دنوو هن ز زنوانی هستنو.

ما این اعمان خ دکاما علها کارگراد در راه اعاده 
رق ق ا تها   مطاتبا  عادالنا  اد  را میحیکی   
می کنهم. ما خی اهیاد آزادی فی ری   بیی قیهیو   
 رآ زنوانهاد یاد وه در باال   ارتیرا  بیا ریقی ق 
مرد  ب ده   از فعاتها سنویکیاایی آزاد در اییراد 

 رمایا می کنهم.

عال ه بر اینو مشاهوه میی کینیهیم کیا اییراد زییر 
تهویو   تحریم های اقتصادی قرار گرفتا اسا. ما 
اآمهناد داریم کیا هیر دخیاتیا خیارجییو بیا هیر 
ت جههی کا ص ر  گهردو در درجا نخسا میرد  
کش ر   با  ی ه اقشار فقهر   زرمتیکیش جیامیعیا 
ایراد را هیوف قیرار میی دهیو. هیم اکینی دو ایین 
تهویوها   تصمهما   رایط زنوگی رق ق بگهیراد 
را سخا تر کرده اسا. تجربا نشاد می دهیو کیا 
نتهجا ی چنهن میواخیلیا هیاایی بیرای میرد  عیادی 
کش ر بسهار مصهبا بار خ اهو ب د. ما علهیا هیر 

 اقوا  جنگی در این منطقا هشوار می دههم.

 

 ٥١۱٢ما  ۱۹-۱٠دی  دو 

 امضاکنندگان

اد آرد  پِرراو دبهر بهن اتمللی سنویکای سی 
 تی و آرژانتهن -تی اِ 

مارتا اِسکارپات و مسئ ن بخش ار پاو 

 بیانیه مشترک در همبستگی با جنبش و فعاالن کارگری ایران

 س ا ت، دیژون فرانسه –در پنجاه و دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کار 
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 زنده باد سوسیالیسم

با دنبان تحریمیهیای اقیتیصیادی امیرییکیا 

علها ایرادو ا افا کردد تحریم صینیاییع 

 آهنو ف الدو آت مهنه     مس   بیاالخیره

کشهود نا گانهای تهنکلن با خلهج فارسو 

اعال  اداما استقرار پایگا نظامی خ د د 

عراق بیا هیوف کینیتیرن اییرادو فضیای 

جنگی نا فقط ایراد کا کیل خیا رمیهیانیا 

  .را فرا گرفتا اسا

بعو از تجربا رملا نیظیامیی امیرییکیا بیا 

عییراقو افییغییانسییتییادو پییس از بییا خیی د 

کشهود مبارزه مرد  در س ریا   تهیبییو 

پ چ ب دد تحمهل این جنا ها با بیهیانیا 

خلع سالح صوا  از سالح های کشیتیار "

و "تر ریسم اسالمی"و مبارزه با "جمعی

دخیاتیا هیای "و "گستیرش دمیکیراسیی"

خییطییر ایییراد هسییتییا "   "بشییرد سییتییانییا

میقیابیلیا بیا تیهیوییوا  "و دیگر بهانیا "ای

برای الپ  انی قلیوری  "منطقا ای ایراد

امریکا   تیبیوییل خیا رمیهیانیا بیا میهیواد 

کشمکش امریکا   رقبای جهانی   دسا 

باال پهوا کردد امریکیاو کسیی را فیرییب 

کشمکشی کا بیهیای آد را بیاییو  .نمهوهو

مهله نها انساد بهگناه در خیا رمیهیانیا بیا 

ناب دی زنوگیو گرسنگی کشهودو جنیا 

 .  کشتار بوهنو

تهویوا    قلوری آ کار ههیئیا ریاکیمیا 

آمریکاو فضای جنگی   کاب سی کیا بیا 

کمک رسیانیا هیای رسیمیی   نی کیر   

م اجب بگهر با مرد  اییراد   مینیطیقیا 

 تحمهل کرده انیوو قیرار اسیا می قیعیهیا

افیی ن یییافییتییا امییریییکییا در جییهییاد   

خا رمهانیاو   در جینیا اقیتیصیادی بیا 

  .رریااد جهانی ا  را بهب د بخشو

امییر ز  ییاالتییاد تییرییینو کییالش تییرییینو 

غهرمسئ ن ترین   دسا راسیتیی تیریین 

عناصر   در راس آنیهیا تیمیپین می تیتیی 

مهلهاردری چ د ترام  در راس هیهیئیا 

عناصری  .راکما امریکا قرار گرفتا انو

میی ازییین   مییقییرارا  بییهیین "کییا رییتییی 

دسا پخا ارتجا  جهانی میانیع  "اتمللی

قلوری   تهویوهای نظامی   ییکیا تیازی 

ترامی  قیرار اسیا بیا بیا  . اد نمهش د

تباهی کشانود زنوگیی میرد  در اییرادو 

و ....عراقو افغانستادو س ریاو تهبیی   

با تحمهل عقب گرد   تسلهم   سک   با 

ایین  "پیهیر ز"جهانهادو با عینی اد میرد 

مهواد عر   کنو   د ر دیگر در مقیابیل 

رریااد خ د در آمریکاو در مسنو قور  

  .بمانو

مستقل از اهواف ترام    متیحیویین اش 

در منیطیقیاو مسیتیقیل از ادعیای تیرامی  

مبنی بر در دست ر نب دد رملا نیظیامیی 

  آمیادگیی بیرای میذاکیره بیا جیمیهی ری 

اسییالمیییو  ییلییهییک هییر گییلیی تییا   هییر 

تحریکی از جانب هیر کیس از آیرفیهین 

این ماجراو مهت انو کل منطقا را با آتیش 

فضای جنگی امر ز در اییراد    .بکشو

منطقا تماما میحیصی ن مسیتیقیهیم قیلیوری 

 .نظامی ههئا راکما امریکا اسا

قربانهاد این جنا اقیتیصیادی   فضیای 

ملتهب   ترسنا  نظامی در  هیلیا ا ن 

اما ابعاد مخر     یو  .مرد  ایراد انو

انسانی این گردنکشی   افسار گسختگیی 

ترام    هیمیراهیاد ا و تینیهیا بیا میرد  

ایییراد   میینییطییقییا خییا رمییهییانییا مییحییو د 

نمهش دو بلکیا   بیعیال ه ایین تیعیر یی 

آ کاربا بشریا متمود   تالش برای با 

سک     تسلهم کشانود مرد  در جهیادو 

عی اقیب  .در خ د آمریکا  غیر و اسیا

سهیاسیی ایین قیلیوری   ز رگی ییی اگیر 

عاملهن آد از جانب بشرییا عیواتیتیخی اه 

در جهادو افسار نش نو   اگیر ریاکیمیهین 

بر آمریکا سر جیایشیاد نشیانیوه نشی نیوو 

عقبگردی سهاسیو اجتماعیی   اخیالقیی 

بیاییو  .را با جهانهاد تحمهل خ اهنو کیرد

با این جنا اقتصادی علها مرد  ایرادو 

با فضای جنیگیی   میهیلیهیتیارییزه کیردد 

منطقاو با نا امن کردد هر ر زه   هیر 

تحظا زنوگی مرد  در اییراد   مینیطیقیا 

  .پایاد داد

تیهیوییو    )خط رسمی(رز  رکمتهسا 

قلوری آمریکیاو تیحیرییمیهیای اقیتیصیادی 

علها مرد  ایراد   تبویل خلهج فیارس   

کشیی رهییای هییمییجیی ار ایییراد بییا مییهییواد 

راو بیا هیر تی جیهیا    ...مان ر نظامی  

  .بهانا ای  ویوا محک   مهکنو

ما در کنار مهله نها انساد ریق آیلیب   

آزادیخ اه در ایرادو  من ایسیتیادد در 

مقابل قلوری   گردنکشی د تا آمریکاو  

بیا هییمیا تیی اد خیی د میانییع سی ءاسییتیاییاده 

رییاکییمییاد بییر ایییراد از اییین فضییا   

تهویوا و برای عقب رانود مبارزه ریق 

آلبانا آبقا کارگیر   میرد  آزادییخی اه 

ما همراه آبقا کارگر  .ایراد خ اههم  و

ایراد   محیر میاد ایین جیامیعیاو تیالش 

مهکنهم هما جهانهادو خص صا هم آبقیا 

ای های خ د در آمریکا   ار پا را علها 

افسار گسهختگی ترام    هیمیراهیاد ا  

 .با مهواد بها ریم

 

 )خط رسمی(حزب حکمتیست 
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 نشریه ماهانه کمونیست

 -نشریه ای از حزب کمونیست کارگری 
 حکمتیست )خط رسمی(است

 مسئولیت مقاالت کمونیست 

 با نویسندگان آن است

 سردبیر: خالد حاج محمدی

khaled.hajim@gmail.com 

 دستیار سردبیر: هساره ابراهیمی

sepideazhand@gmail.com 

 

هساره ابراهیمیدبیرخانه حزب:   

hekmatistparty@gmail.com 

  دبیر کمیته مرکزی: آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com 

 دفتر کردستان: مظفر محمدی

mozafar.mohamadi@gmail.com 

: امان کفاتشکیالت خارج کشور  

aman.kafa@gmail.com 

تمـاس بـا واحـدهای تشکیـالت خـارج 

١١٢٢٧٧٧٧٥٧٤٠٠٠بختیار پیرخضری:تلفن  انگلستان:   

pirkhezri.bakh@gmail.com 

١١٢٦٧٠٥٤٤٦٤٢٤رعنا کریم زاده: تلفن استکهلم:   

rana.karimzadeh@ymail.com 

9241383١١٢٦٧٠: تلفن سیوان رضائییوتبوری:   

syvan_rezaei@yahoo.com 

176476064540049: تلفن  محمد راستیآلمان:   

mohammedraasti@yahoo.com 

ابراهیم هوشنگیدانمارک:   

ebi_hoshangi@hotmail.com 

١١٢٧٢١٠٦٠١٢٤آزاد کریمی :  تلفننروژ:   

azadkarimi@yahoo.com  

0032485122607پیمان حسینی: تلفن بلژیک:   

parham.poya@gmail.com 

١١٢٠٧٥٤١٧٤٤٥٧پرشنگ کنعانیان: تلفن سویس:   

sunshayn2@gmail.com 

سهند حسین زادهتورنتو:   

sahand.hosseinzadeh@gmail.com  

١١٠٦١٢٧١١٤٧٤٤دلشاد امین: تلفنونکوور:   

shashasur1917@gmail.com 

اسد کوشاآمریکا:   

akosha2000@gmail.com 

 علیه قلدری و میلیتاریزم امریکا

کمونیست      26 
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