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دوشنبه ششم مرداد ماه  - ۹۹بیست و هفتم جوالی ۰۲۰۲

ناسیونالیسم درون و بیرون کومه له

در نقد "کمونیسم سیاسی" حمید تقوایی ()۱

چرا دوباره گر گرفته است؟

تالشی برای مارکسیسم زدایی از جنبش کمونیسم کارگری

در دفاع از تاریخ حزب کمونیست ایران
محمد آسنگران

اخیرا با دیدن صفحات میدیای اجتماعی متوجه پددیددن ده
چندان تازن ای مدیدیدویدد نده ا دسدان داتدیدو دا دید دتد دا بدا
تضعیف چپ دنون نومه ه امیدی گرفدتده و بده تد داپدو
افتادن ا د .گر گرفتن دوبانن اتیو ا ی ت ای پدراندنددن نده
دن تا ای گذشته از نومه ه فاصله گرفته بود د و هدر
ندام دن زیر یک بوته دن حال چدرت زدن و ح داو و
نتاو ش ت اییان بدود ددت تدابدعدی از تدحدویت دنو دی
نومه ه امروز اتت.
اما این بان حمله اتیو ا ی ت ا تن ا به نمو ی م ندانگدری
ی ت .نل تانیخ حزو نمو ی ت ایران و اتم این حزو
و هر دنجه از چپ بودن هدم بدراییدان تدیدندل و یدا ده
اتت .فحش هاییان نا به نمو ی م نانگری و مدندردون
ح مت میدهند اما از “بی یاقتی و بی حرفی و بی افدیدی
و داجدوا دمدردی نهدندری ندومده ده” مدیدسدویدندد .حدمدلده
اتیو ا ی ت ا به نومه ه و حزو نمو ی ت ایران شامدل
نل تانیخ این حزو مدیدیدود .ا دسدان از مدیدلد تید دیدل
حزو نمو ی دت ایدران از تدال  ٣١۶٢بده ایدن فدر
نهنری نومه ه خائن شدن اتت و باید موند حمله قدران
بسیرد .این فیف همدا دندد ویدروتد دای خدفدتده دن هدوای
مددلددنددوس خددود تددربددلددنددد نددردن ا ددد .وز بدداد م ددمددوم
اندوگاه ای نومه ه به این ویروس خفتهت آ ا نا بیددان
نردن و دن حال نیختن زهر ضد چپ و آزادیخواهی بده
افرا خود ه تند.
این فیف میخواهد دونان ترخودنگی و ت دوت و بدی
یاقتی خود نا پیت تر بسذاند و واند جنگ آخدر بدا
نومه ه چپ بیود .هد آ ا نمو ی م نانگری دید دت
چون میدا ند اینجا پاتخ یزم خواهند گدرفدت و پدادزهدر
اتیو ا ی م چنان قوی اتت نده آ د دا نا حدداقدل دن تده

علی حوادی

پرسش" :نمو ی م تیاتی" ترمی اتت نده حدمدیدد تدیدوایدی دن تدا دزنو
بزنگداشت منرون ح مت فرح نردن اتت .دن همین بحث گفته شدن نه
صفحه ۳

ما هفت تپه ای هستیم!
کودک کارگر هفت تپه :پدر شرمنده نباش...
محمد آسنگران

اعتراو نانگران هفت تپه احتیاج به حمایت های بییتری داند
با هیتک  #ما هفت تپه ای ه تیم #از نانگران هفت تپه حمایت ننیم.
صفحه ۶

منطق خونین جمهوری اسالمی ،شالق ،اعدام!
پدرام نواندیش

همین ابتدا یاد آون می شوم نه آ چه به عنوان فوق د نال خدواهدد شددت ده
یادآونی آثان و تنعات اجتماعی این مجازات ها به دو تی اتدت نده خدود
عامدا ه چنین مجازات هایی نا علیه ش رو دان جامعه اعدمدال مدی ندنددت
بل ه خلاو آن تمام ش رو دان جامعه ای اتت نه هر نوز به جای دذت
صفحه ۷

نشریه پرسش هر دوشنبه منتشر می شود!
سردبیر :محمد رضا پویا

mohammadreza.pooya@gmail.com
صفحه آرا نشریه :پدرام نواندیش
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ناسیونالیسم درون و بیرون کومه له
چرا دوباره گر گرفته است؟
در دفاع از تاریخ حزب کمونیست ایران
محمد آسنگران

دهه گذشته حاشیه ای نردن اتت .اننون این فدیدف بدا آویدزان
شدن به تانیخ نومه ه قنل از تی یل حزو نمو ی ت ایران و
بلند نردن ع س نهنران جان باخته و نمو ی تدی مدا دندد فدواد
مرلفی تللا ی و صدیق ندمدا دسدر و جدعدفدر شدفدیدعدی و…
میخواهند آ ا نا نهدندران جدندندش ندردایدتدی قدلدمدداد ندندندد و
ا تیامیان نا از چپ و نمو ی م بسیر د .این فیف فدیدم مددافد
نومه ه تا میل قنل از ننسرن دوم این تازمان ه تند.
این فیف تیاتت و مروبات ننسرن های ندومده ده و حدزو
نمو ی ت ایران بعد از نندسدرن دوم ندومده ده بدویدان بدعدد از
تی یل حزو نمو ی ت ایران نا دونان فلرت و افول ندومده
ه مینامند و عالم نردن ا د نه با تروید بدر دامده و تدیداتدت
نمو ی تیت نومه ه به ق یرا نفتده اتدت و “دونان فدالیدی”
تئونی ای یمه م تعمرن یمه فدئدودال بده دا حدق پدایدان یدافدتده
اتت .فرت آ د دا از ندمدو دید دم و دیدرو و ا در ی دنیدافدتدی
اخیرشان ا نته بازگیت به آن تئونی ا ی ت .چون مائو هدم از
ظر آ ا زیادی چپ و نمو ی ت بودن اتت .پرچم اصلی آ د دا
این اتت نه این بان ده پدوشدیددن و پدند دا دی بدلد ده بدا افدتدخدان
اتیو ا ی م نرد نا فریاد بز ند .ن دا دی از ایدن فدیدف نتدمدا
اعالم نردن ا د اگر نمو ید دتد دا مدانندس و دندیدن و مدندردون
ح مت و… .نا دان د آ ا هم قاضی محمد و شیخ مدحدمدود و
تیخ تعید و تم و و… نا دان د .میسویند اگدر ندمدو دید دتد دا
ا یالو انتنر و نمون پانیس و… دان د و ش ت خوندن ا دد
اتیو ا ی ت ای نرد هم اقلیم ندردتدتدان و ندوبدا دی نا دان دد.
عالون بر این حدمدایدت آمدرید دا و عدرب دتدان و… .نا دان دد.
میسویند این تجانو ه تن ا مثل نمو ی تد دا شد د دت دخدوندن
بل ه نو به گ تر هم ه ت.
و اعدتددمدداد بددنددفددس
ایدن فددرهددنددگ و تددیدداتددت و ایدن تددعددر
اتیو ا ی م نرد دنون و حاشیه نومه ه این بان با مواند قنلی
متفاوت اتت .این بان ف ر می نند قلعه نومه ده نا تدمدامدا از
دنون فتح نردن ا د و از بیدرون بدایدد مدوا د و مدالحدظدات و
محافظه نانی نهنران ناتت و اتیو ا ی ت دنون ندومده ده
نا موند حمله قران بدهند نه قاف تر و بدی مدالحدظده تدر بدا
پرچم ز دن باد اتیو ا ی م نرد تابلوی حزو نمو ید دت ایدران
نا پایین ب یند .آ ا آش انا اعالم نردن ا دد “ ندومدلده اصدیدل”
باید با ات ا به جننش ندردایدتدی بده اتدم واقدعدی خدود و پدرچدم
واقعی خود حر بز د .آ ا مدالحدظدات تدابدق خدود نا ندندان
گدشته و نهنران جناح ا و شاخه های نومه ه های فدعدلدی نا
اییق میدا ند و به جدال نمو ی م و آثان و فنعاتش دن ندومده
ه تازمان نردتتان حزو نمو ی ت ایران نفته ا د.

از منظر این فایفه قومپرتت نهنری وقت نومه ه دن دهده شدردت
شم ی به جرم همران شد ش برای تی یدل حدزو ندمدو دید دت ایدران
دچان خلای ابخیود ی شدن اتت و اننون بدا تضدعدیدف چدپ دنون
نومه ه فرصت نا غنیمت شمردن ا د نل آن تانیخت از میل ٣١۶٢
تا به امروز نا موند حلمه قران بدهند .بخیی از این فایفه حدتدی بده
این قناعت ردن و پرچم قوم خود نا با حک ندردن ندلدمده "افدتدخدان
آمیز" "نردایتی" و اتیو ا ی م بر تر از هدر فدلد دفده و تدیداتدت و
تئونی دیسری دن ج ان میدا د و خود نا دشمن نمو ی م مانندس و
منرون ح مت و ضد هر وس چپسرایی خود نا معرفی می ند.
این اعتماد بنفس ا نته یدرو و ا دای خدود نا اتداتدا از تدیداتدتد دای
ترامپ و متحدینش دن منلیه میسیرد .ف ر می نند فرصدتدی تدانیدخدی
پیش آمدن اتت و باید دن تایه احزاو مدافدیدایدی حداندم بدر ندردتدتدان
عراق پرچم خود نا بر تا ای آمری ایی بیاویز د و به مدینه فاضلده
خود برتند .مدینه فاضله این فیف پرانندن همان اتت نه اندندون دن
نردتتان عراق با ش ت فضاحدت بدانی مدواجده شددن اتدت و بدی
اعتنانی آن زبان زد خاص و عام اتت.
این اعتماد بنفس نذایی ح او اینرا ردن اتت نه جدوا دان و مدردم
نردتتان ایران این اف ان ع د عتیق نا و ح ومدت دوس بدانزا دی و
فا نا ی نا خواهند پذیرفت و دوبدانن تدجدربده دخدواهدندد ندرد .زیدرا
مردم مینینند و میدا ند نه ش درو ددان ندردتدتدان عدراق ده تدند دا دل
خوشی از ح ومت و تی تم و فرهنگ اتیو ا ی ت ای نرد حانم بدر
نردتتان عراق دان د بل ه عمیدیدا از آ د دا مدتدندفدر دد .ایدن فدیدف بدا
ح رت دن تدانک دتترتی به خونانی اتدت نده مدردم ندردتدتدان
عراق آ را اتتفراغ نردن ا د.
دن این شرایم اگر نمو ی ت ا و آزادیخواهان با قدنت و اعتماد بنفدس
به میدان یایند و این تحرک اتیو ا ید دتدی نا پدس دز دنددت دن مدتدن
اوضاس منلیهت ویروس اتیو ا یزم ندرد دنون و بدیدرون ندومده ده
میتوا د دن قدم اول ایدن تدازمدان نا قدربدا دی ندندد و دن قددم بدعددی
پان ازی قومی نا تدانک بنیند .ما دفاس از تانیخ حدزو ندمدو دید دت
ایران و دتتاوندهای مانن ی م ا دیدالبدی و ندمدو دید دم ندانگدری نا
وظیفه خود میدا یم و اجازن دمدیددهدیدم نده ایدن تدانیدخ نا تدحدریدف و
دتت انی ننند .ا تظان میرود چپ ا و نمو ید دتد دا بدویدان دن جدامدعده
نردتتان و فعا ین جننی ای اجتماعی آزادیخدواهدا دهت ایدن تدحدرک و
خلرات اتیو ا ی م نرد دن دنون و بیرون ندومده ده نا بدندیدندندد و
اجازن دهند تانیخ پر افتخان جننش نمدو دید دتدی و مدندانزات جدندندش
نانگری نا به بیراهه بنر د.
 ۳۳مرداد ۶۳۳۱

مرگ بر جمهوری اسالمی!
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در نقد "کمونیسم سیاسی" حمید تقوایی ()۱
تالشی برای مارکسیسم زدایی از جنبش کمونیسم کارگری
علی حوادی

"نمو ی م تیاتی" دن تمایز با نمو ی م فرقه ای و ندمدو دید دم
ایدئو و یک فرح شدن اتت .ظر شما دن این مواند چی ت؟
علی جوادی :اجازن دهید قنل از اینكه بده دیدد و بدرنتدی ایدن
میو ه و اتتنتاجات تیاتی اشی از آن دن تیداتدت و پدراتدید
كمو ی تی و حزبی بپردازیم به چند كته دن مدخل بحث اشانن
كنم.
ابتدائا دوتت دانم تاكید كنم كه من دن ید و برنتی این بحدث
به عنوان ی فعال و اكتیوی ت كمو ی م كانگری با بردداشدت
مانك ی – حكمتی از این جننش و ه ا دزامدا ید كدادن حدزو
كمو ی ت كانگری اظ ان ظر میكنم .این جایسدان بده مدن ایدن
امكان و ویاگی نا میدهد كه بدا دتدت بداز و دن چد دانچدوو
ظری تیاتی بحث و یله دظدرات ا دتدیدادی خدودم نا انائده
دهم و سران مالحظات حزبی – تیكیالتی ناشم.
ثا یا من هم ما ند برخی از نفیایی كه این تمینان نا شدندیدد ددت
معتیدم كه این تمینان دن بزنگداشت یشت جایسان و بدرنتدی
یله ظرات و تال عظیم منرون حكمت برای تازما ددهدی
ا یالو كانگری و پییروی و پیروزی كمو ی م و كدانگدر دن
تحویت جانی نود( .او ین تئوا ی نا هدم كده پدس از انائده
ق مت اول تمینان با آن مواجه مییویمت هدمدیدن دكدتده اتدت
بلكه اتاتا برداشت حمید تیوایی از بدرخدی از مدنداحدث انائده
شدن توتم منرون حكمت بود كه متاتفا ه با تعنیدر نوشدن و
غیر قابل تف یر خود منردون حدكدمدت از هدمدیدن مدنداحدث بده
دنجات زیادی متفاوت اتت و بعضا به تایج كامال مدتدضدادی
از آن تئونی ا و یله ظرات منتج مییود كه دن ادامه حتما به
آ ا خواهیم پرداخت .تیجتا ابتدائا باید نو كنیم كه شدمدا دن
این تمینان شاهد باز كردن برخی از یدلده دظدرات مدندردون
حكمت ی تید .تیتر تمینان انائه شددن هدم نبدلدی بده مدنداحدث
منرون حكمت دن زمینه "حزو و قدنت تیاتدی" و "حدزو
و جامعه" داند.
" كمو ی م تیاتی" اختراس حمید تیوایی اتت .منرون حكمدت
هیچسان از چنین میو ه ای اتتفادن كردن اتت .تاكیدد مدندردون
حكمت دن بحث "حزو و قدنت تدیداتدی" اتداتدا یدان دادن
ضرونت و مللوبیت تردر قددنت تدیداتدی تدوتدم حدزو
كمو ی تی كانگری دن شرایلی اتت كه بحث قدنت تدیداتدی
دن جامعه باز شدن اتت .بحثی دن موند "تیاتی" بودن و بده
"قدنت تیاتی" تیاتی خیرن شدن توتم كمو ی م و یا ا دواس
گراییات كمو ی تی بلون علی ا عموم ی ت .بحث "حدزو و
قدنت تیاتی" جد ی اتت با آن مدعیدان كدمدو دید دم كده خدیدز
برداشتن حدزو كدمدو دید دتدی كدانگدری بدرای تردر قددنت
تیداتدی نا دادنتدتت بدال دكدید دتدی و آوا دتدونی دتدی و غدیدر
كانگری میدا تند .یان میدهدد كده اتدفداقدا تدند دا نان تردر

قدنت تیاتی برای فنیه كانگر و پایان دادن به حاكمیت بدون وازی
از این فریق اتت .و دن ادامه همین منحث به مخترات تدیداتدی و
اجتماعی و ظری و كال قابلیت ایی كه حزو كمو ی تی كانگری بدایدد
دانا باشد می پردازد .تاكید میكنمت بحث منرون حدكدمدت دن زمدیدنده
"حزو" و "قدنت تیاتی" اتت و ده "كدمدو دید دم" و "تدیداتدت".
"حزو و جامعه" هم همینلونت بحثی دن زمینه ویاگی هدا و تدال
"حدزو" كددمدو دید دتدی كدانگددری بدرای تردر قدددنت تدیدداتدی دن
"جامعه" معاصر با تمام پیچیدگی ها و ویاگی هایش اتت .حدزو و
حزبیت و ویاگی ها و پراتی حزبی بلون میخص دن مركدز بدحدث
قران داند .نابله حزو و قدنت تیاتی دن جامعه و ترر قددنت
تیاتی توتم حزو م ا ه اصلی آن تزها و تدمدیدندانهدا بدود .ایدندكده
چسو ه حزو كمو ی تی كانگری میتوا د به وز ه و دیدرویدی تدعدیدیدن
كنندن برای ترر قدنت تیاتی تندیل شود.
مناحث انائه شدن دن تمینان "كمو ی م تیاتی" هم زمیدنده هدا و هدم
متد متفاوتی از متد و نو بدرخدوند مدندردون حدكدمدت داند و هدم
میخرا به تایج تیاتی كامال متفاوتی دن عرصه تیاتی میرتد كده
متاتفا ه میتوا د عواق اگوانی برای ی حزو كمو ی تی كانگدری
دن صونت غلنه پیدا كردن داشته باشد .دتدیدجدتدا دن دیدد و بدرنتدی
تزهای مندنج دن "كمو ی م تیاتی" حمید تیوایی از ی فدر بدایدد
یان داد كه این مناحث نبلی به بحث ای كمو ی م كانگری مندردون
حكمت داندت دن تمایز آشكانی با آن مناحث اتت و از فر دیسدر
تایج تیاتی و پراتیكی این تزها نا موند برنتی و ید قران داند.
خالصه كنمت این یله ظرات دن صونت پییروی میتوا ند به خه
ای برای شك ت كمو ی م كانگری دن پدس كیدمدكدید دای حداضدر و
جانی دن جامعه باشند .تیاتتی كه كمو ید دم كدانگدری نا بده زائددن
جننی ای ناتت و بون وایی دن جامعه تندیل كندت دتدیدجده مدتدفداوتدی
میتوا د داشته باشد .دن این زمینه باید بییتر صحنت كرد.
به تئوا تان برگردم .هما لون كه اشانن كدردیددت حدمدیدد تدیدوایدی ایدن
بحث نا دن تمایز با كمو ی م فرقه ای و ایددئدو دو ید مدلدرح كدردن
اتت .من دوتت دانم دن این زمینه به چند دكدتده اشدانن كدندم .بدحدثدم
بلون میخص دن زمینه "كمو ی م" و ایدئو و ی" اتت.
حمید تیوایی با این تعانیف شروس میكند" :نمو ی دم تدیداتدی هدم دن
تمایز از نمو ی م ائی ملرح مییود نه ایدئو و یدک و فدرقده ای و
م تنی ا د ".و دن ادامه اضافه میكند" :منرون ح مت او ین بدان دن
تال  ٩٩دن وشته ای تحت عنوان "حزو و جامعه :از گدرون فیدان
تا حزو تیاتی" ید خود نا از نمو ی م ای فرقه ای -ایدئو و ید دی
ملرح می ند( ".تاكید از من اتدت خدوشدندخدتدا ده مدلدلد مدندردون
حكمت تحت این عنوان دن تایت ای منرون حكمت موجدود و بدرای
همسان قابل دتترتی اتت .شما دن هیچ كجای این مدلدلد و یدا دن
تمینانی كه پیش از آن دن پلنوم وتی كمیته مركدزی تدحدت عدندوان
"حزو و حزبیت و قدنت تیاتی" صونت گرفته كوچكتریدن اشدانن
ای به میو ه ای به ام "كمو ی م ایدئو و ی " میاهدن میكنید .حدمدیدد
تیوایی خرلت فرقه ای برخی جریا دات كدمدو دید دتدی نا مدتدراد و
معادل خرلت "ایدئو و ی " این یروها قلمداد میكند و مدعی مییدود
كه بحث منرون حكمت دن این زمینه اتت و گویا مندردون حدكدمدت
دن ید خرلت فرقه گرایی برخی جریا ات مدعی كمو ی دم دن عدیدن
حال منتید ایدئو و ی این جریا ات هم ه دت .دن ایدندجدا ایددئدو دو ی
حال با هر تعریفیت شامل حال مانك دید دم هدم مدیدیدود .آیدا ایدن ید
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اشتنان ت وی اتت؟ كال به این م ا ه چسو ه بدایدد دسدری دت؟
بعالاون اهمیت فاصله گذانی دن این زمینه چی ت؟
م لما حمید تیوایی میتوا د هر برداشت و یدا هدر تدعدندیدری از
ایدئو و ی داشته باشد .میتوا د ما ند پ ت مدن ی ت ها عضدر
حاضر نا عرر پایان ایدئو و ی ا بنامند .میتوا د معدتدیدد بداشدد
كه مانك ی م اتاتا ی ایدئو و ی ی ت .میتوا د ب دیدانی از
كمو ی ت ای كانگری نا بخافر تاكید بر خرلت مانك ی دتدی
جننش كمو ی م كانگری فرقه گرا و "ایددئدو دو ید " بدندامدندد.
هدمددا دلددون كدده مددا هدم مدجددازیدم ایدن اقدددام نا تدالددشدی بددرای
مانك ی م زدایی از جننش كمو ی م كانگری قلمداد كنیم و بدر
علیه و دن ید آن موض گیری كنیم .اما م لما دمدیدتدوا دد ایدن
مناحث نا به پای منرون حكمت بنوی د و از اعتنان مندردون
حكمت برای پیش بدردن دیدلده دظدرات خداص خدود دن ایدن
زمینه ب رن بردانی كند .این اقدامی غیر اخالقی اتت.
دن ادامه اجازن دهید دن تلحی ا تزاعی تر یعنی از كدا دپدت
ایدئو و ی و مانك ی م شروس كنم .دونن پس از تیوف بدلدو
شرق دن عین حال دونن تعر بده هدر گدو ده ایددن و آنمدان
برابری فلنا ه و آزادیخوان و ا ا سرایا ه بود .پایان تانیدخ نا
اعالم كرد دت پایان مندانزن فدندیداتدی نا اعدالم كدرد ددت پدایدان
ایدئو و ی ا و پایان مانكس و تال كمو ی م و كانگدر نا هدم
به آن اضافه كرد د .این جدال و این تنلیغات گدو كدر كدندنددن
دن عین حال ی هد معینی نا د نال میكرد .بی اعتنان كردن
مانك ی م و خل تالح كانگر و جننش توتدیدا دید دتدی فدندیده
كانگر از دكترین شرایم نهایی خویشت یعنی مانك ی م.
م لما من و شما و ب یانی از دیسدران مدیدتدوا دیدم بدندیدیدندیدم و
تاعت ا دن بانن اینكه آیا مانك ی م اصوی ی ایدئو و ی اتت
یا هت بحث كنیم .میتوا یم به این م ا ه بپردازیم كه اصوی چده
مجموعه ای از عیاید و آنما ا نا میتوان ایددئدو دو ی دامدیدد؟
آیا هر وس ایدئو و ی قائم به ذات دانای بانی منفی اتت؟ آیا
میتوان ی ایدئو و ی مدا دندد داتدیدو دا دید دم داشدت كده دافدی
برابری و ا ا یت ا ا ا اتت و ید ایددئدو دو ی داشدت كده
تمام تاكید نهدایدی ا دان و جدامدعده پدایدان دادن بده دكدندت
تدرمددایدده دانی و كددانمددزدی و جددامددعدده فددنددیدداتدی اتددت؟ آیددا
ایدئو و ی قلمداد كردن مانك ی م منجر بده جدزم گدرایدی دن
مانك ی م و ید مانك ی تی مییود؟ بله میتوا یم بحث كنیدم و
شاید به تایج متفاوتی هم دن بحث برتیم .اما دن ایدن تدردیددی
ی ت كه ی نكن تعر ناتت به كمو ی دم و آزادیدخدواهدی
میخرا زدن مدانك دید دم بده مدثدابده ید ایددئدو دو یت اعدالم
شك ت این چ انچوو ا تیادی و ظدری و ایدن دیدد بده دظدام
ترمایه دانی اتدت .دن ایدن چد دانچدووت دن ایدن تدعدر ت
مانك ی م تماما ی ایدئو و ی اتت .دفدس كدمدو دید دت بدودن
متراد ایدئو و ی بودن اتدت .دفدس مدانك دید دت بدودن و
تنیین مانك ی تی كردن از جامعه و تال برای تغییر آنت ید
اقدام ایدئو و ی و تیجتدا مدذمدوم اتدت .دن ایدن چد دانچدوو
ینرا ی م و یا اتیو ا ی م موند یدد دید دتدنددت بدلدكده بدرعدكدس
بخیی از ابزان تعرضیان اتت.
بنینید اگر اتیو ا ی م ی ایدئو و ی اتتت اگر یندرا دید دم ید
ایدئو و ی بون وایی اتتت مانك ید دم هدم بده اعدتدندانی ید

"ایدئو و ی" اتت .دكترین و علم نهایی و آزادی فنیه كانگر و بده
تن آن تمامی آزادی ا ا ا اتت .تیجتا بحث بر تر امسذانی و یدا
دنتتی و ادنتتی ی مجمدوعده از عدیدایدد و دیدلده دظدرات و ید
دتتسان فكری و عییدتی ی ت .م ا ه بدر تدر مضدمدون و مدحدتدوای
وجودی این مجموعه ظراتت یا به عنانت دیسر "ایدئو و ی ا" اتت
ه بر تر اتم گذانی و یا بحثی تما تی  .اتیو ا ی دم ایددئدو دو ی و
دكترین افی برابری و حیوق یكد دان و جد دا یدمدول ا دا د دا اتدت.
ینرا ی م ایدئو و ی و سر بون وا از حق و آزادی و بدرابدری بدا
قدوتیت ما كیت خروصی بر ابزان و وتایل تو ید و تدوزید اتدت.
مانك ی م هم ایدئو و ی جننش كمو دید دم كدانگدری بدرای آزادی و
نهایی ا ا ا اتت.
و تا آ جا كه بحث منرون حدكدمدت دن مدیدا ده "حدزو و جدامدعده" و
"حزو و قدنت تیاتی" برمیسردد بحثی دن زمینه كنان گذاشتن و یا
حداقل حاشیه ای شددن م دا ده تدال بدرای تردر قددنت تدیداتدی
توتدم بدرخدی از جدریدا دات كدمدو دید دتدی اتدت .ایدندكده ب دیدانی از
تازما ای كمو ی تی عمال تن ا گروه ای فیان به احزاو اصلی دن
جامعه ه تندت به جای اینكه خود حزو اصلی بر تدر جددال بدر تدر
قدنت تیاتی دن جامعه باشند .این مناحث دن عین حال تالشی بدرای
نف موا تندیل حزو كمو ی ت كانگری از "گدرون فیدان" بده ید
"حزو تمام عیان تیاتی" و مدعی قدنتمند دن جدال بدر تدر قددنت
تیاتی اتت.
اما شما دن هیچ جایی دن تمینان "كمو ی م تیاتی" دمدی بدیدندیدد كده
حمید تیوایی تفكیكی میان مانك ی م و ایددئدو دو ی قدائدل شددن بداشدد.
مثال اعالم كردن باشد كه بحث من دن موند مانك دید دم جدریدا دات و
احزاو كمو ی تی ید دت .بدعدالون چدندیدن ادعدایدی اصدوی دمدیدتدوا دد
صونت بسیردت چرا كه بحثش بر تر گراییات اتیو دا دید دتدی و یدا
ینرا ی تی حاكم بر برخی احزاو و تازما ای چدپ و كدمدو دید دتدی
ی ت .ایدئو و ی موند ظر اییان تن ا و تن ا مانك ی م اتت.
حال شاید گفتده شدود كده ب دیدان خدووت اییدان ید كدمدو دید دمدی نا
میخواهد كه ایدئو و ی ی تت مانك ی ت ی تت اما تیداتدی اتدت
و میخواهد دن پس تر سو ی ن یم اتالمی قدنت تیاتی از آن ایدن
چنین حزبی شودت میكل چی ت؟ ا تیادتان چی ت؟
دن پاتخ باید به چند مو فه اشانن كرد .اوی اینكه چنین حزبیت حدزو
موند ظر منرون حكمت و برداشت او از تحزو كمو ی م كانگری
ی تت حزو دیسری اتت .مخترات دیسری داند .ثا یا بنظرم چنین
حزو فرضی ای یرویی متعلق به جننش كمو ی م كانگدری دید دت.
ثا ثا كمو ی م كانگدری بدا مدانك دید دم ا پدیدروز مدیدیدود و ده بدا
مانك ی م زدایی از ی حزو كمو ی تی كانگری .چرا؟
-٣حزو كمو ی ت كانگری و مانك ی م :حزو كمو ی ت كدانگدری
موند ظر منرون حكمت ید حدزو مدانك دید دتدی اتدت .بدندد ید
اصول تازما ی حزو كمو ی دت كدانگدری ایدران دوشدتده مدندردون
حكمت تیان نوی تفید با این تداكدیدد بدر ایدن خردلدت حدزو شدروس
مییود" .حدزو كدمدو دید دت كدانگدری ایدران ید تدازمدان ا دیدالبدی
مانك ی تی اتت كه برای متیكل كردن و هدایت فنیه كانگر بدرای
تحیق ا یالو كمو ی تی تیكیل شدن اتت ".مانك ی تی و تازما دهی
تحیق ا یالو كمو ی تی و ه هر ا یالو دیسریت مفاهیمی كده دیدسدر
خود موضوس جدا ند.
از فر دیسر منرون حكمت دن هدمدان مدلدلد حدزو و جدامدعدهت
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تاكید ویان ای بر خرلت مانك ی تی حزو دن بخدش "حدزو
مانك ی تی – حزو اجتماعی" داند .و تاكید این اتدت كده
ما ی حزو مانك ی تی ه دتدیدم و اگدر حدزو مدانك دید دتدی
بخواهد اجتماعی شودت بخواهد گ تردن و اجتماعی شودت بدایدد
ه ته مركزی و تتون فیرات كادنی آن به شدت مانك ی تدی
و با تع د بایی تئونی ظری باشدت تا بتوا د تودن هایی نا كه
حتی میدا ند مانك ی م خوند ی یا پوشید ی اتت نا بده خدود
جل كند و اجتماعی بیدود .تداكدیدد مدیدكدندد كده مدا از مدعددود
جریا اتی ه تیم كه میخواهد "مانزیما ی م و نمو ی م نا تودن
اى و اجتماعى نند .میخواهد آنما ا و ایدن ا یالو نمو ی دتدى
ا نا بنرد و تودن اى و اجتماعى نند ".آنما ا و ایدن ا دیدالو
كمو ی تی ا نا بنرد و اجتماعی كند این تاكید نا از هدم از
تر خا ی نودن عریضه ا جام داد .میخواتت نوشن كدندد كده
برداشت دیسری از "حزو تمام عیان تیاتدی" مدوند دظدر
یود .هیدان دادن بود كه تاكنون ب دیدانی از جدریدا دات چدپ
برای اینكه اجتماعی شو دت به ناتت چرخیدن ا دت میخدواتدت
چنین بالیی بر تر حزو كمو ی ت كانگری بیاید .پدیدچ و خدم
هدای ایدن پدیدیدروی كدمدو دید دم و كدج ناهد دای پدیدش نو نا
مییناخت .میخواتت یان دهد كه ما آن گدراییدی ه دتدیدم كده
نوی نادیكا ی م و كمو ی م بی تخفیف و آتیین ا مدیدخدواهدد
اجتماعی شود.
حمید تیوایی م لما این بخش از میا ه "حزو و جامعه" نا یز
خوا دن اتت اما دن هیچ كجای بحث "كمدو دید دم تدیداتدی" ده
تن ا كوچكترین اشانن ای به ایدن ویداگدی "حدزو تدمدام عدیدان
تیاتی" موند ظر منرون حكمت داندت بلكه تدزهدای مدوند
ظر دقییا ید این ویاگی حزو كمو ی تی كانگری اتت.
-٢جننش كمو ید دم كدانگدری و مدانك دید دم :از دیدلده دظدر
منرون حكمت جننش كمو دید دم كدانگدری و مدانك دید دم دو
عرصه قائم به ذاتت م تیل و قابل تفكی از هم ی دتدندد .بدلدكده
وجون متفاوت ی پدیدن عینی و اجتماعی ا د .چسو ه؟ كمو ی م
كانگری از ظر فكری و ظری مانك ی م اتدت و بدرداشدت
مددا از مددانك ددی د ددم (مددانك ددی د ددم پددراتددی د ت مددانك ددی د ددم
ماكزیما ی تت مانك ی م نادیدكدال و ا دا دسدرات مدانك دید دم
تازما دن ا یالو كانگری و اصالحات نوزمرن جننه ظدری
و تئونی این جننش نا بیان میكند .دن حا ی كه از ظر عیدندی
و اجتماعی جننش اعترا ضد ترمایه دانی و توتیا ی دتدی
فنیه كانگر اتت .این دو عرصه بدرای كدمدو دید دم كدانگدری
منرون حكمت قابل تفكی و جددا كدردن دید دت .بده عدندانت
دیسر مانك ی دم پدرچدم و ایددئدو دو ی ایدن جدندندش عدیدندی و
اجتماعی اتت .این جننش عینی بدون این پرچم و ایددئدو دو ی
مانك ی تی دیسر كمو ی م كانگری ی ت.
به این اعتنان با این تعانیف از جننش كمدو دید دم كدانگدری آیدا
"دوز باییی" از ایددئدو دو ی مدانك دید دتدی نا واند جدندندش
كمو ی م كانگری كردن ایم؟ پاتخ دقییا و عمییا مدندفدی اتدت.
دن پاتخ باید به تفاوت مدندانزن فدندیداتدیت مدندانزن كدانگدریت
منانزن ضد ترمایه دانی كانگرت منانزن توتیا ی تی كانگدر
و كمو ی م كانگری اشانن كدرد .مدندانزن فدندیداتدی مدحدردول
جامعه فنیاتی اتت .منانزن كان و ترمایه مدحدردول جدامدعده

فنیاتی ترمایه دانی اتت .بددید دی اتدت كده ایدن مدندانزن یدكدی از
میتیات و یا محرول ایدئو و ی مانك ی م ی دت .ایدن مدندانزن دن
كلیت خود میتوا د ا زاما هدیدچ "دوزی" از مدانك دید دم نا دن خدود
داشته باشد .هما لون كه هر اعترا كانگری ا زاما ی اعدتدرا
توتیا ی تی ی ت .هما لون كه هر اعترا توتیا ی تی كانگدری
یز ا زاما ی اعترا كمو ی تی كانگری ی ت .كمو ی م كانگدری
آن بخش از جننش توتدیدا دید دتدی كدانگدری اتدت كده آگداهدا دهت بدلده
آگاها هت پرچم مانك ی م نا دن دتت داند .بده اعدتدندانی كدمدو دید دم
كانگری بخش مانك ی تی گرایش توتیا ی تی فنیده كدانگدر اتدت.
تاكید میكنم كه كمو ی م كانگری آن اعترا ضد تدرمدایده دانی و
توتیا ی تی فنیه كانگر اتت كه با ید و پرچم مانك ی م بده جددال
ترمایه میرود .و اتفاقا ید نكدن مد دم تدال مدا ایدن اتدت كده ایدن
گرایش دن میان گراییات متعددد مدوجدود دن مدندانزن ضدد تدرمدایده
دانی فنیه كانگرت دتت بای و موقعیت هامو ید نا پدیددا كدندد .بده
اعتنانی من فرفدان این ه تم كه مانك ی م و سر مدانك دید دتدی
یش بییتر و گ تردن تری دن اعترا كانگری و مدندانزن فدندیداتدی
ایفا كند.
 -١مانك ی م و پیروزی كمو ی دم كدانگدری :بده دظدر مدن یدكدی از
ملزومات پیروزی كمو ی م كانگری دن تحویت حاضر این اتت كه
فنیه كانگر با پرچم توتیا ی تی و مانك ی تی كمو دید دم كدانگدری
دن جدال بر تدر قددنت تدیداتدی حضدون پدیددا كدندد .اگدر گدراییدات
اتیو ا ی تی و یا تندیكا ی تی – نفرمی تی بتوا ند دیدش هدامدو دید
دن صفو اعتراضی فنیه كانگری نا داشدتده بداشدنددت بددون تدردیدد
پیروزی كمو ی م كانگری به مرات تخت تر و میدكدل تدر خدواهدد
شد .م لما تال برای تامین هامو ی كمو ی م كانگری دن صدفدو
اعتراضی فنیه كانگر ی تال آمدوزشدی و اتدكدویتدتدید دید دت.
محرول ی ا تخاو اجتماعی اتدت .ا دتدخداو اجدتدمداعدی حدزبدی كده
پرچم ی تحول كمو ی تی نا دن جدال اجتماعی بر تدرآیدنددن جدامدعده
بر افراشته اتت و میكوشد دن جننش تر سو ی فدلدندا ده مدوجدود دن
جامعه " ه" خود نا به ه جامعه و تودن مردم تندیل كند.
خالصه كنمت یكی از تایج "كمو ی م تیاتی"ت مانك ید دم زدایدی از
جننش و حزو كمو دید دت كدانگدری اتدت .ایدن تدال دن صدونت
موفییت میتوا د تایج ب یان زیا نانی برای جندندش مدا دن بدر داشدتده
باشد .این یله ظرات خه ای برای شك ت و ه پیروزی كمو ی م
كانگری اتت.
ادامه دارد...

زنده باد سوسیالیسم!
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ما هفت تپه ای هستیم!
کودک کارگر هفت تپه :پدر شرمنده نباش...
محمد آسنگران

پرسش :اعتراو نانگران هفت تپه چ ل و تومین نوز خود
نا پیددت تددر گددذاشددت .ایددن حددرنددت نددانگددری از بددعددد از
اعتراضات آبان و دی مان ود و هیت م مترین واقعه تیاتدی
فنیاتی جامعه ایران اتت .به قول نانگدران هدفدت تدپده ایدندجدا
پایتخت اعتراو جد دان دام گدرفدتده اتدت .امدا ایدن پدایدتدخدت
اعتراو نانگران ج ان اگر چه هنوز فس مدید دیددت بدا ایدن
حال فریادهایی نا از دنون ندانگدران و خدا دوادن هدای آ د دا
میینویم نه عمق دند و گرتنسی نا مخابدرن مدید دندد .آیدا ایدن
فریادها پاتخی دنخون توجه از بییه بخی ای نانگدری ایدران
بویان نانگران مرانز نانگری اتتان خوزتتان و تازما ای
نانگری ج ان و احزاو تدیداتدی چدپ و فدعدا دیدن نتدا ده هدا
گرفته اتت؟
محمد آتنسران :متاتفا ه پاتخ به این تدوال مدندفدی اتدت .مدا
ناید پاتخی مینیما ی تی به این توال بدهیم .میخواهیم به ایدن
حد از حمایت و همن تسی نضایت بدهیم .نانگران هفدت تدپده
شای ته بییترین حمایت ا ه تند .نانگران هفت تدپدهت خدودشدان
یز دنخواتت حمایت بییتر از اینرا دان د .اگدر تدمدپداتدی بده
این منانزات بییتر شودت ح داتدیدتد دا بدیدیدتدر و اهدمدیدت ایدن
اعتراو دن فضای تیاتی ایدران بدیدیدتدر دنک شدودت مدوج
گ تردن تری از همن تسی نان می افتد .ما دمدیدتدوا دیدم ا دتدظدان
فدانانی و از جان گذشتسی بییتدری از ندانگدران هدفدت تدپده
داشته باشیم .این منرفا ه ی ت نانگران این مجتم نانگدری
چ ل و ته نوز اتت بدون وقفه تجم می نند .فریاد میز ند و
هنوز پاتخ دن خونی سرفته ا د .نانگران هر نوز پدالنداند
بای مینر د و تخنرا ی می نند .اما هنوز گو شدندوایدی بدرای
پاتخسویی پیدا ردن ا د .دو ت و نلیه میامات ح دومدتدی ندر
و نون و یل به نانگران زل زدن و منتظر د از شدت خ تسی
و گرتنسی نانگران پرانندن و داامدیدد بیدو دد .امدا دن هدمدان
زما ی نه نودک هفت تپه ای به پدن امید مدیددهددت مدیدامدات
ح ومتی جم ونی اتالمی پیت پردن و دن جل ات مدخدفدیدا ده
خود دن حال توفئه و ییه تفرقه ا داختن دن مدیدان ندانگدران
ه تند .وقتی دختر بچه ایت با امه وشتنت پددن نا خدلداو
می ند و میسوید "پدن اگر برای مخانج ما پول دانید شرمنددن
نا ت میدا م حیوق سرفته اید" .وقتی ی ی از نانگران آبدیدان
هفت تپه دن ننان مزنعه یی ری نه میغول آبیانی آن اتت
با تنی خ ته فریاد میز د "م ئو ین ممل ت خجا ت ب یید مدن
ته مان حیوق معوقه دانمت یخچا م خا ی اتت و پول تدو جدید
دانم با این حال ه با آو بل ه با خدون خدود ایدن مدزنعده نا
تر پا س داشته ام و " ....تن ا دو دمدو ده از دهد دا و صددهدا

مو ه دند انی اتت نه مدا تدا ندندون از ندانگدران و خدا دوادن هدای
نانگری هفت تپه شنیدن و دیدن ایم .همه مینینیم و میدا دیدم نده فدیدر و
فالنت و بی آیندگی دن جامعه ایران گ تر غیر قابل ترونی پدیددا
نردن اتت .دن بلن چنین جامعه ای پاتخ ح ومت به مردم فیم یک
چیز اتت :دنوغ و ترنوو .اما برای میابله با این ح ومت و بدرای
نوتان نردن دتت ترمایده دانان و مدفدتدخدونان و اخدتدالدتدسدران و
دزدان اتالمی هم فیم یک پاتخ وجود داند :اعترا و بده خدیدابدان
آمدن .نانگران هفت تپه امروز پرچم این اعترا و به خیابان آمددن
نا دن دتت گرفته ا د .نوشن اتت نه اهمیت و جایسان این اعتراو
و اعترا و ش ت یا پیروزی ایدن حدرندت ندانگدری مدحددود بده
هفت تپه خواهد ما د .هنسامی ه ی در پدیدیدتداز ایدن جددال فدندیداتدی
پیروز شود شک داشته باشید نه نل جامعه دن میابلده بدا جدمد دونی
اتالمی یک قدم م م پیدیدروی خدواهدد ندرد .بده هدمدیدن دندت اگدر
نانگران هفت تپه به اهدافیان رتدندد جدندندش مدیدابدلده بدا جدمد دونی
اتالمی ضرن می ند .این جدال فنیاتی پرچمدانا ش امروز دن هفدت
تپه ه تند .هفت تپه امروز یش پییتداز مدندانزن مدردم دن ایدران نا
بازی می ند .جننش اعتراضی علیه اعدام ته جوان مح وم بده اعددام
دن فضای بعد از ترنوب ای خو ین آبان ود و هیدتت تدند دا زمدا دی
میتوا ت به ثمر بنییند نه پرچم اعترا دن ان جامعه نمداندان دن
اهتزاز باشد نه این پرچم نا نانگران هفت تپه دن دتت گدرفدتدندد تدا
بنمایندگی از نل جامعه به جم ونی اتالمی بسوید نیتان ابان مدا نا
مرعوو و خا ه یین ردن اتت .اگر فعال ح م اعدام آن ته جدوان
متوقف شدنت تیجه م تییم فضایی اتت نه اعتراو ندانگدران هدفدت
تپه و منانزات فزایندن مردم بدوجدود آوندن ا دد .اگدر اتدم و احدتدرام
نانگر دن جامعه امروز ایران زبدا دزد اقیدان بدیدیدتدری شددن اتدتت
تیجه فدانانی و اتدحداد و ادامده اعدتدرداو ندانگدران هدفدت تدپده و
اعترا دیسر مرانز نانگری اتت.
جم ونی اتالمی با ترنوو خو ین آبدان دود و هیدت تدال ندرد
جامعه نا مرعوو و تانت نند .هفت تپه فضای تازن ای خدلدق ندرد
نه امروز تمام صف چپ و آزادیخوان و برابری فل جامدعدهت چیدم
امید به آن دوخته شدن اتت .اما بحث ما این اتت ناید منتظر تدعدیدیدن
تر وشت جدال نانگران هفت تپه با دو ت و ترمایه دانان بود .بایدد
دن این جدال بازیسر بود ه تماشاگر .او ین ندانی نده هدمده فدعدا دیدن
تیاتی و نتا ه ای و تازما ای نانگری و احزاو چپ میتوا ندد و
باید متحدا ه دتت ب ان آن بیو د حمایت ای بییترت آن یو ای بییتدر
و فنعا نان ا داختن نمپینی وتی با اتتفادن از میدیای اجتماعی اتدت
نه با هیتک  #ما هفت تپه ای ه تیم #میتوا د ابعاد فرا نیونی پیددا
نند .ما از همه فعا ین نانگری و نتا ه ای میخواهیم نه بددون فدوت
وقت دن این حرنت شریک بیو د.
زنده باد اتحاد و همبستگی و حمایت از اعتصاب کارگران هفت تپه
زنده با د کارگران هفت تپه!
با این هشتک از کارگران هفت تپه حمایت کنیم.
#ما هفت_ تپه ای_هستیم

زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!
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منطق خونین جمهوری اسالمی ،شالق ،اعدام!
پدرام نواندیش

بردن از ز دگی ا ا یت با آثان و تنعات اعدمدال ایدن مدجدازات
ها از توی ح ومت مواجه ه تند .یا بدایدد ندانی ندندندد و یدا
این ه خدود و فدرز ددا یدان احدتدمدای دن یدک نوزت ید دی از
قربا یان چنین مجازات ایی شو د.
کمتر شهروندی از جامعه هشتاد میلیون نفری ایرران را مری
توان یافت که الاقل حتی به طور غیر مستقیم آثرار و تربرعرا
اعمال این چنین مجازا هایی ،زندگی خود و یا فرزندانشران
را تحت تاثیر قرار نداده باشد .شهروندان جوامعی که سالرهرا
است دولتهای این جوامع را بره لر رو چرنریرن مرجرازا هرایری
مجبورشان کررده انرد ،برا شرنریردن اخربرار حرلرن آویر کرردن
شهروند جامعه ایران و یا به شالق بستن کارگران در ایران،
به شد مرتراثرر شرده و فرارن از نرو “جرر ” مرترهرم ،ایرن
مجازا ها را غیر انسانی و قرون وسطایی می دانند.
چرا مجازا اعدا ؟
قنل از آ ه به پاتخ این تدئدوال نده چدرا مدجدازات اعددام از
توی دو ت ها دن قوا ین قضایی گنجا دن می شود و دن ایدران
دتتسان عریض و فویلی از قاضی و جالد و پاتدان نا بدرای
اجرای آن نان ا دازی می ننندت بپردازمت یزم اتت تعریفی نا
نه قا و سذان از مدجدازات انائده دادن اتدتت مدرونی داشدتده
باشم .بنا به تعریف قا ون گذان ” نیفر یا مجدازات بده تدحدمدیدل
عملی ن ج آون بر شخص دیسر گفته می شود نه پدیدامدد عدمدل
آن شخص باشد .این وا ن بییتر به تدندند دات و جدریدمده هدایدی
اشانن داند نه میامات قضایی برای افرادی دن ظر می گیر د
نه میرنات م م جامعه نا پایمال نردن ا دد و یدعدندی مدرتد د
جرم شدن ا د ” و دن تعریف جرم هم خود قدا دون گدزان آوندن
اتت نه “ جرم هر وس ا جامت هر گو ه نفتان یا ترک نفتانی
اتت نه قا ون نا یض می نند و برای آن دن قا ون مدجدازات
میخری تعیین شدن اتت” .لفدا ایدن تدعدریدف نا دن خدافدر
داشته باشید نه دن تلر های بعد به آن باز خواهیم گیت.
خوو تا اینجا معلوم اتت یک شخص و یا اشخاصی منفعت و
امیال خود نا دن قا قا ون تعریف نردن ا د و آن نا بدر تدر
ش رو دان جامعه چماق گردا دن ا دد .تدرپدیدچدی از آن نا هدم
جرم و خافی نا هم مدجدرم دا دتده و بده ایدن تدرتدید بدرای
خافی هم نیفر و جزا یا همان تحمیدل عدمدلدی ن دج آون قدران
دادن ا د .شخص و یا اشخاصی نه بر منفعت و امدیدال خدویدش
ام قا ون ادن ا د و برای اعمال آن دتتسان بدونوندراتدیدک و
حتی پلیس و یروی زنن پو تازمان دادن ا د و ترپیدچدی از
آن جرم و مجازاتش ش نجهت اعدام و شالق و حدندس ابددت دن
پوشش مدعی ا عموم صدون ح م می نند .دن میادین ش رهدات
حتی دن ونزشسان و نوی و برزن دتدتدسدان شد دندجده اعدم از

قل اعضاء بدنت شالق و دان اعدام بر پا می نند .توال اینجدا اتدت
نه پیت چ رن این به اصلالح مدعی ا عدمدومت چده ن دا دی ه دتدنددت
ندام منفعت نا د نال می ننند و اجدرای مدجدازات شدالق و اعددام و
حنس های ابدت قران اتت برای چه ن ا ی و چده دتدایدجدی نا د دندال
داشته باشد؟
بی آ ه ا تزاعی دن نان باشد و با توجه به واقدعدیدات عدیدندی صددون
اح ام اعدام هزانان فر فی دزدیدک بده  ١۳تدالت صددون احد دام
شالق صدها ندانگدر و فدعدال تدیداتدیت صددون احد دام حدندس هدای
فوی ی مدت برای نمو ی ت هات فعا ین نانگدریت آزادی خدواهدانت
چ رن اشخاصی نه خود نا پیت مدعدی ا دعدمدوم پدند دان تداخدتده ا دد
آش ان تر از آن اتت نه به هر گو ه ا تزاعی یاز باشد.
دو ت ها بنا بر ماهیت فنیاتی شانت پاتخ به دیدازهدای فدندیده ای نا
د نال و به اجرا می گذان د نه مایندگی آن نا برع دن دان دد .اهددا
فنیاتیت چسو سی پاتخ به یازهای فنیه تحت حمایت دو ت ها نا بدا
نمترین سان به قوا ین مروو این دو دت قدابدل میداهددن اتدت .دوس
مجازات هایی نه دتتسان قضایی این دو تد دا مردوو ندردن ا دد دیدز
بیا ی از تمت و توی فنیاتی این دو ت ها اتت .اتاس دو دت هدای
بون وازی ما یت خردوصدی بدر ابدزان تدو دیدد اجدتدمداعدیت ثدروت
ا دوزی و به تن آن نان مزدی و اتتثمان و ا یدیداد ا دان اتدت .هدر
فنیه اجتماعی نه قدنت تیاتی نا دن اخدتدیدان داشدتده بداشددت واضد
قوا ین تامین ننندن منفعت فنیه اجتماعی خود اتدت .بده ایدن اعدتدندان
بون وازی نه دن ظام تللنتی شان و اننون دن جدمد دونی اتدالمدی
قدنت تیاتی نا دن اختیان داندت قوا ینی نا به عنوان قا ون اتداتدی
به جامعه حینه نردن اتت نه تامین ننندن منفعت فنیداتدی بدون وازی
اتت .ایضا دتتسان قضایی ضامن قوا ین تامین ننندن منفعت فدندیداتدی
بون وازی اتت.
باز گردیم به تعریف دتتسان قا و سذان بون وازی اتالمی از مدعدندی
مجازات و نیفر نه بر اتاس آن هر نفدتدان و ندندیدی نده قدا دون نا
یض می نند نا م توج مجازات و نیفر معرفی می نند .همدچدندان
نه گفته شد و به گوان زدیک به  ١۳تال حانمیت جم ونی اتالمدی
و بر اتاس ص صریح قا دون مدجدازات اتدالمدیت ایدن اقددامدات بده
اصلالح تننی ی اعم از تنس دانت شدالقت قدلد دتدت و پدات دابدیدندا
تاختنت اعدامت حنس ابدد و دیدسدر مدجدازاتدی نده از تدوی دتدتدسدان
قضایی ح ومت صادن و نوزمرن به مرحله اجرا گذاشته می شود.
قلعا تعداد اعدام های صونت گدرفدتده از تدوی حد دومدت تدرمدایده
دانان اتالمی نت بده دو دت تدرمدایده دانی شدان زیداد تدر اتدت.
دتتسان قضایی دو ت تللنتی شان یز ابزان مجازات اعددام نا عدلدیده
نمو ی ت ها و ا یالبیون و برای ترنوو جامعه هدیدچ گدان از دظدر
دون داشت و آن نا ندرانا مدوند اتدتدفدادن قدران داد .بدون وازی و
دو ت های غربی نه این نوزها اتناد معامدلده و زد و بدندد خدمدیدندی
جنایدت ندان بدا آ د دا بدرای قدتدل عدام ا دیدالبدیدون از مدخدازن اتدران
امپریا ی ت های آمری ا و بریتا یا بیرون می افتددت بده د دندال عدروج
اعترضات ش رو دان جامعه ایدران دنتدال ٣١۳۱ت دتدتدسدان دو دت
جم ونی اتالمی نا برای ترنوو ا یالو  ۳۱تازمان داد د .اعددام
ا یالبیون و آزادی خدواهدان نا دن دتدتدون قدران دادن و خدا دق دهده
خو ین شرت و وقای ترنوبسرا ه بعدد از آن شدد دد .هدمدچدندیدن آن
موا عی نا نه ظام تللنت برای اجرای اح امی ظیر شالق و قلد
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عضو داشتت دو ت بون وازی جم ونی اتالمی بده واتدلده
باز تو ید اح ام مجازات انتجاعدی اتدالمدی نا دن قدوا دیدن و
آئین های دادنتی خود گدندجدا دد .بدون وازی بده ایدن تدرتدید
جم ونی اتالمی نا بده عدندوان ابدزان تدرندوو بده جدامدعده
ش ری و صنعتی ایران حینه نرد و هدر گدو ده تدرپدیدچدی از
قوا ین انتجاعی ا با مجازاتی انتجاعی تر پاتخ دادن اتت.
آثان اجرای اح ام انتجاعی اتالمی شالق و اعدام
وقتی جم ونی اتالمی دن مالء عام شالق می ز دت اعدام می
نندت قل عضو ا جام می دهد و با بوق و نر دا ایدن مدجدازات
نا دن اخنان و نتا ه ا هم پخش می نندت دنتدت بدیدا دی از
یازهای فنیاتی دو ت ترمایه دانی اتالمی اتت .ایدند ده بده
این وتیله به مردم نانگر و تودن ناننن جامدعده بدفد دمدا دد نده
تزای اعترا و ترپیچی از قدوا دیدن بدون وازی اتدالمدیت
مجازات اتت نه ی ی ا شالق و دیسری هم اعدام و حدندس
های فوی ی مدت اتت .عالون بر این بون وازی خود این نا
بخوبی می دا د نه دو ت های دی تاتونی نا نده بدر تدر ندان
سه می داند و برای آن پول خرج نردن و تدندلدیدغدات هدم مدی
نندت چه آثان جنایت نانا ه ای بر نوان و نفدتدان شد درو ددان
جامعه نا به د دندال خدواهدد آوند .امدا آثدان زیدا دندانی نا نده
اجددرای اح د ددام جددنددایددت نددانا دده بددر نوی ز دددگددی و نفددتددان
ش رو دان جامعه ایجاد می نندت اظر بدر هدمدیدن دیداز دو دت
بون وازی اتدالمدی بدرای ادامده حدیدات دندسدیدن خدود اتدت.
مرعوو نردن مردم جامعه فانغ از هر آثان زیدا دندان دیدسدرت
آن هدفی اتت نه مد ظر تدرندوبدسدران اتدالمدی و دتدتدسدان
دو ت بون ازی دن ایران اتت .این نا یز باید اضافه نرد نه
به خدمت گرفتدن دمدپدن هدای جدامدعدهت انازل و اوبداشدی نده
جم ونی اتالمی دتت به نان تازمان آ ا اتت و آ ا نا بده
مزدونا ی تندیل نردن نه این نوزها هر جا و دن هر یله ای
از ش ر و مرانز تو ید و نان اعتراضی صونت بدسدیدرد آ د دا
نا گ یل می داندت باز هم اظر بر یاز بون وازی و دتتدسدان
ترگوبسر آن اتت.
تا همین جا تعی بر آن بدودن نده یدان دادن شدود نده اجدرای
مجازات های انتجداعدی از تدوی یدک دو دت انتدجداعدی بدی
نمترین توجه به آثان زیا نان آن بر نوا یناتی مردم جدامدعدهت
هدر نوز از تدوی ن یددم اتددالمدی بددا تددعدنددیددر دنس گدرفددتددن
ش رو ددان جدامدعده از تدر دوشدت بده اصدلدالح مدجدرمدان و
خافیان از قا ون دن حال تو ید و باز تدو دیدد اتدت .دن ز ددان
های ن یم اتالمی ترمایه دانان تعداد زیادی جوان دن وبدت
اعدام قران دان د نه دن فول عمر خدود یدا شداهدد حدلدق آویدز
شدن ا ا ی از توی ح دومدت بدودن ا دد و یدا خدندر اعددام و
تراویر اعدام نا دن شن ه های اجتماعی و نتا ه های ن یدم
نا دیدن ا د و هیچ یک از آن اعدام ها بدرای آ د دا ده ندانندرد
اصالحی داشته اتت و ه آ ا نا مرعوو تاخدتده اتدت .پدس
این منلیی نه از آن خون می باند ه با هد اصالح ش رو د
جامعه اتت و ه اظر بر بازدان دگی از وقوس جندایدت اتدت.
مجازات اعدام دن دنازمدت نه هیچت حتی دن ندوتدانمددت هدم
قادن به جلوگیری از ت ران قتلها دن جامعه ی ت.

راه حل چیست؟
پاتخ به آن تئوال اتاتی نه دن پانگرا اول فرح گردید مننی بدر
این ه ش درو ددان جدامدعده یدا بدایدد ندانی ندندندد و یدا ایدند ده خدود و
فرز دا یان دن یدک نوزت ید دی از قدربدا دیدان چدندیدن مدجدازاتد دایدی
مییو دت با توضیحات مخترری نه بر یازهای دو ت ترمایه دانی
اتالمی و بی اهمیت بودن آ چه نه بر تر مردم جامعه خدواهدد آمددت
اشانن شد .باید نانی نرد .قلعا جم ونی اتالمی نا با بفدرمدا اعددام
نت لفا شالق نا ندندان بدسدذان و دتدتدمدزد ندانگدر نا بدپدرداز و
نانگران نا اخراج نیدت ه قابل اصالح اتت و ده بده ن دا دی نده
چنین توهماتی نا می پراننند باید وقعی اد .آ ان نه اح ام شدالق و
اعدام نا برای نانگران و مردم جامعه صادن می ننند بده صدراحدت
اهدافیان نا می گویند .پس نان حل نا دندایدد دن اصدالح و فدرصدت
دادن به جم ونی اتالمی برای تعدیدل یدوا یدوا اعددام و شدالق
ج تجو نرد .نان حل دن دتت خود ش رو دان جامعه اتت.
اولت ش رو دی نه حیوقش نا می دا دت بر این م ئله آگاهی داند نده
برپا ندردن مدراتدم شدالق و چدوبده دان دن مدیدادیدنت دنتدت بدرای
ترتا دن و مرعوو نردن همان ن ا ی اتدت نده دن دنجده اول بده
تماشای این مراتم میرو د و قلعا ا ان شرافتمندت سان براین مراتم
نا دون نرامت و حرمت ا ان می دا د و دیدسدر شد درو ددان نا از
نفتن به چنین قرابخا ه ای من خواهد نرد.
دومت امروز فرز دت هم رت بردانت خواهر آن نفدیدق و هدمد دایده نا
شالق می ز ند و به دان می آویز د .حیات و بیای جم ونی اتدالمدی
از ابتدا منتنی بر نانب ت ترنوبسری و این ابزانهای ترنوو بودن
اتت .جم ونی اتالمی و ترنوو یزم و ملزوم هم ه تند .جوامعی
نه دن آ ا مردم دو ت اییان نا به غو مجازات اعددام مدجدندون ندردن
ا د و امروز دن آ جا اعدام ی تت آمدان جدرم و جدندایدت بده مدراتد
نمتری دن آ ا وجود داند .دمدیدتدوان جدمد دونی اتدالمدی نا بددون
ترنوو حتی برای حظه ای مترون شد .ضدیت با زنت ضددیدت بدا
نانگرت ضدیت با جوان و نودکت اتاس این ح ومت نا تی یل مدی
دهد .پس یزمه برقدرانی آزادی و حدرمدت زنت بدرقدرانی آزادیت
برابری و فی هر گو ه تنعیضت خلد یدد از ن یدم اتدالمدی بدا یدک
ا یالو اجتماعی اتت .این خل ید از قدنت ن یم اتالمی یعندی دفدی
هر گو ه ش نجه و بی حرمتی به ا ان.
تومت دن جاهای تیپی ی نه فیلم های آن دن شدند ده هدای اجدتدمداعدی
ا تیان یافته اتتت یان میدهد نه میتوان اعدامی نا از اعدام نها دیدد
و می شود شالق نا از دتت ش نجه گر اتدالمدی بده دن آوند .مدی
توان ش نجه گران و جالدان ن یم نا فدرانی داد و مدی تدوان یدک
قدنت متحد و متی ل نا تازمان داد .این اصل اتاتی اتت نه تمدام
هد جم ونی اتالمی از برپا نردن دان دن مدیدادیدن و مدراتدم بده
شالق ب تن نانگران نا تی یل می دهد  .ایجاد نع و وحیدت نده
ما تی یل اتحاد و انادن واحد برای میابله با ترنوبسران شود.
باز هم تانید بر این ته ضرونی اتت نه ش رو دان جامعه یا بدایدد
نانی ننند و یا این ه خدود و فدرز ددا یدان دن یدک نوزت ید دی از
قربا یان چنین مجازات ایی مییو د نه بده دظدر دنتدت تدریدن هدمدان
اتت نه نمترین هزینه نا هم دن پی خواهد داشت و آن تدر دسدو دی
ا یالبی جم ونی اتالمی اتت* .
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