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 ۵رپسش           شماره   
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲بیستم  جوالی  -  ۹۹دوشنبه سی و یکم تیرماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 در باره اوضاع سیاسی ایران  
 محمد آسنگران

 

: اعتصاب کارگران هفت تپه، کمپمپمامت اعمتمرا  پرسش

به حکم اعدام سه جوان در ایران که مخالفت با آن تحمت 

عنوان "اعدام نکناد" ابعاد مالاونی به خود گرفت و ترند 

جهانی شد و به سر تاتر اخبار بسامار  ا  رسمانمه هما  

جهان تبدیل شد و تظاهرات در بهبهان و شارا  و تبریم  

و ماهشهر و... و قشون کشی رژیم اسممممی در بمرخمی 

ا  شهرها  ب رگ، آیا ایت نشانگر آغا  دور جدید  ا  

اعتراضات  توده ا  است؟ کم سار اوضاع را بمه کمدام 

 سو ار یابی ماکناد؟

محپد آسنگران: ایت نپونه هایی کمه شمپما گمفمتمامد بمویم ه 

اعتصاب قهرمانانه و متحدانه هفت تپه کمه سمی و شم  

رو  است ادامه دارد و مقابله مردم با حکم اعمدام اممامر 

حسات مراد  و سعاد تپجاد  و محپد رجبی فضایی را 

بوجود آورد که بخشی ا  ممردم شمهمرهما  نماممبمرده بمه 

خاابان آمدند و تنفر خود را ا  رژیم اعمم کردند. ایت نه 

تنها نشانگر دور جدید اعتراضات تموده ا  بملمکمه خمود 

اعتراضات توده ا  در ابمعماد مماملمامونمی را جملمو  شمم 

هپگان قرار داده است. واقعات ایت است: مردم به دنبال 

فرصتی هستند که با قدرت به خاابان باایند و ا  شر ایمت 

رژیم خمص بشوند. اگر منظور شپا ا  آغا  اعمتمرا  

توده ا  در خاابان است، آنمگماه بمایمد گمفمت ایمت رونمد  

است که در شرف وقوع است و کسی نپاتواند ممانمآ آن 

بشود. آنچه مهم و باید مورد توجه ما باشد، که شمپما همم 

به آن اشاره کردید، ایت است که سامر تمحموات اوضماع 

 سااسی و عتراضی به کدام سو مارود؟ 

صرف نظر ا  اینکه اینکمه سمامر اوضماع بمه کمدام سمو 

مارود، یک  ا  قطعی است: تقابل شدید ممردم و رژیمم 

جپهور  اسممی هر آن مامتموانمد شمعملمه ور شمود. ایمت 

شعله ور شدن ماتواند به هر بمهمانمه ا  بماشمد.  صمدور 

حکم اعدام سه جوان، درگار  مردم با ناروها  امنامتمی 

 و یا گار دادن ناروها  سرکوبگر به حجاب 

 کرونا و مذهب در جهان و در ایران
 

 محمدرضا پویا
یکی ا  پاامدها  شاوع ویروس کمرونما، اشمکمار شمدن همر  مه بمامشمتمر 

ضدیت مذهب با علم و بوی ه در ایت دوره با عملمم پم شمکمی بموده اسمت. 

باورها  رایج دینی مبنی بر اینکه اعتقاد به خدا و پاامبران انسمان را ا  

 مجازات اعدام شنیع ترین شکل قتل عمد است!
 منصور حکمت

مالاون تویات جنب  آ ادیخواهی ممردم در ایمران،  01با کساون سااسی 

حکم اعدام سه جوان معتر  آبنپاه لغو گردیمد. اعمدام نمکمامد بمه جمنمبم  

ب رگی تبدیل شد که رژیم اسممی را به عقب نشانی وادار نپود. پم  ا  

موفقات ایت جنب  و در ایمت رو هما، بمایمد ممجمددا یماد عم یم  ممنمصمور 

 

 دالیل دیگری داشت! ۵٧شکست انقالب 
 محمد آسنگران

 

 خود را عرضه ماکند” نو اندیشی“ پ سنتی در ورژن تا ه 

  ۵٧ را انقمب ” در نقد مقاله رفاق به اد مهرآباد  تحت عنوان 

 

 کارگران جهان متحد شوید!

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

mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش
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یک  ن و  یا هر عامل دیگر ، مپکت است آتم  ایمت نمفمرت 

عپومی را شعله ور کند. مانند اتفماقمی کمه در تمونم  افمتماد و 

ممرگ بممو عمم یم   شممعملممه اعمتممرا  مممردم را روشممت کممرد. 

ماخواهم بگویم  ه عاملی بما عمر روشمت شمدن آتم  جمنمبم  

سرنگونی ماشود مهم ناست  مون همر مموضموعمی ا  جمپملمه 

مخالفت با اعمدام ممامتموانمد نمقم  ایمت جمرقمه را داشمتمه بماشمد. 

هپچنانکه مسئله حجاب و درگار  جوانان با ناروها  امنامتمی 

و دستگار  یک نفر در خاابان و اعترا  به مسمئملمه ممحمام  

 یست و هر  ا  دیگر  ماتواند ایت نق  را با   کنمد. خمود 

آن موضوعی که جرقه را ما ند هنو   ا   به ما نپمامگمویمد. 

ها م و بن یت هر دو آماده هستند. بنابر ایت هر اتفاق کمو مک 

و ب رگ یا مهم و غار مهپی ماتواند ایت آت  را روشت کمنمد. 

آنچه برا  ما مهم است ایت است که جنب   پ و کپونمامسمتمی 

 ه نقشی در هدایت و تمعمامامت مسمامر رونمدهما  آتمی خمواهمد 

داشت. اولات شرط برا  تاثار گذار  در ایت رونمد ایمت اسمت 

که بدانام  ه اتفاقی ماتواند بافتد و کدام احمتمپماات پمام  رو  

 جامعه است.  

کسی که بتواند ایت روندها را تشخاص بمدهمد قماعمدتما نمقم  و 

تپرک  فعالات  در جایی خواهد بمود کمه بمه نمفمآ رونمد ممورد 

نظرش باشد. جریانات  پ و کپوناست بمه عمنموان نمامروهما  

جناح  پ جامعه و جنب  و ح ب کپوناست کارگر  همم بمه 

تبآ برا  شکل دادن به سناریو  مورد نظر خود در ایت قطب 

جامعه، بر سا مان دادن و تقویت جنب  انمقممبمی ممردم بمرا  

سرنگونی متپرک  ماشوند. در ایت مسار عموه بر تقابل جمد  

و موثر برا  سرنگون کردن رژیم، جدال با ناروهما  راسمت 

یکی ا  فعالاتها  مهم و موثر خواهمد بمود.  یمرا شمرکمت در 

ایت جدال امکان انتخاب به مردم مادهد. انتخاب افق راسمت یما 

 پ بدون ایت جدال مپکت ناست. ایت بوی ه برا   پ جامعمه 

حااتی است.  یرا سرنگونی جپهور  اسممی سااسمتمی اسمت 

که کل جامعه  ه  پ و   ه راست اپو یساون آنرا پذیرفته و 

دست بکار اجمرا  آن هسمتمنمد. آنمچمه آیمنمده را شمکمل ممامدهمد 

انتخابی است که مردم سرنگونی طلب در ماان دو افق  پ و 

راست ماکنند.  یرا روشت است که توهم "هپمه بما همم" سمال 

 تکرار نخواهد شد.  ٧٧

واضح است که جامعه ابتدا به ساکت یک ح ب یا شخصات و 

نارو را انتخاب نپاکند بعد دنبال انتخاب افمق سماماسمی جمنمبم  

معانی برود. روند انتخاب مردم برعک  اتمفماق ممامفمتمد. ابمتمدا 

جامعه یا دقاقتر بگویم بخ  قابل توجهمی ا  فمعمالمامت و ممردم 

معتر  تحت تاثار یک افق سااسی عپدتا بمه  مپ یما راسمت 

اقبال نشان مادهند و در قدم بعد در ماان ناروها  دخال در آن 

افق و جنب ، یکمی ا  جمریمانمات و یما گمرایم  خماصمی را تمرجمامح 

مادهند. ه مونی پادا کردن در جنبشها  اعتراضی، پراتاک ساماسمی 

 ند وجهی ماطلبد فق  یک تبلمامغمات صمرف نمامسمت. امما یمک  مام  

قطعی و روشت است فعالات و رهبران جمنمبمشمهما  اعمتمراضمی نمقم  

کلاد  و حلقه واس  بات ایت جنبشهما و جمریمانمات سماماسمی را بما   

ماکنند. بدون هپراهی ایت فعالات و لمامدرهما  بما یمک افمق و جمریمان 

معات، کسب ه مونی امر  ذهنی و سوب کتاو ماپاند. برا  عمامنمامت 

پادا کردن و اب کتاو شدن ایت ه مونی، باید ایت حلقه ماانمی، جماممعمه 

و جریانات سااسی را به هم وصل کند. در ضپت ا م اسمت بمگمویمم 

نمخمواهمد  ٧٧ه مونی پادا کردن یک جریان شباهتی به اتفاقات سمال 

داشت. ایت بار دو افق و دو نارو با خود آگاهمی بسمامار بماایمی وارد 

مادان سااست و جدال خواهند شد. ایت روند فق  بمعمد ا  سمرنمگمونمی 

جپهور  اسممی و پارو   یک جمنمبم  بمر جمنمبم  دیمگمر تمعمامامت 

 تکلاف خواهد شد.  

 

: یکی ا  وجوه برجستمه شمرایم  کمنمونمی جماممعمه، وضمعمامت پرسش

اقتصاد  مردم است. گفته ماشود که رژیم اسممی ا  نظر اقتمصماد  

 به فروپاشی رساده است. ار یابی شپا در اینپورد  است؟

محپد آسنگران: فروپاشی اقتمصماد در ایمران تمحمت حماکمپمامت رژیمم 

اسممی یکی ا  احتپاات قو  است. اما کسی که بگوید اممرو  ایمت 

اتفاق افتاده است یا شناخت دقاقی ا  فروپاشی ندارد و یا در ممحمدوده 

تبلاغات علاه رژیم  نات فرمولی را بکار مابرد  که مموضموع بمحمر 

ما ناست. آنچه برا  ما اهپات دارد ایت است که جپمهمور  اسممممی 

هاچ راهی برا  عبور ا  بمحمران اقمتمصماد ، سماماسمی و اجمتمپماعمی 

ندارد. در ایت مورد مشخص باید بگویم  بمرا  ممقمابملمه بما بمحمران و 

ورشگستگی اقتصاد  راه حلی در جمهمار موب ایمت رژیمم ممتمصمور 

ناست. عموه بر آن، د د  و اختمس ساستپماتمامک تموسم  ممقماممات 

جپهور  اسممی، مجالی به کو کتریت تخفافی در بمحمران را نمپمی 

دهد حتی در جایاکه ثروت فراوانی در کشمور تمولمامد شمود، مم مالم  

دوران احپد  ن اد است. ایت مسمئملمه سماخمتمار  اسمت و ربمطمی بمه 

سااست ایت یا آن جناح و قرار داد با ایت یا آن کشور شرقی و غمربمی 

ندارد. اما سار فروپاشی اقتصاد ایران تحت حاکپمامت رژیمم اسممممی 

در شرای  امرو ، خالی دور ناست.  یمرا   وسمامعمتمریمت ممحماصمره 

اقتصاد   بعموه بحران ساختار  و اینحل اکنون دست به دست همم 

داده و با سرعت به ایت سپت مارود. وقتاکه هر دار آممریمکمایمی بمه 

ه ار تومان رساده و دستپ د کارگر با ایت حساب رو   حمدود  ٦٢

کپتر ا  دو دوار تعاات شود، روشت مامکمنمد ابمعماد و عمپمق فمقمر و 

فمکت تا کجا رفته است. اکنون خود مقامات رژیم اسممی گمفمتمه انمد 

که ا  جپعات هشتاد مالاونی ایران حدود شصت مالاون  یر خ  فقر 

 ندگی ماکنند. تا ه ایت فرمول  یر خ  فقر هنو  گویا ناسمت.  یمرا 

حدود  هل مالاون ا  ایت شصت مالاون پنج تا ش  برابمر  یمر خم  

 فقر بسر مابرند.  

پرس : با بحرانی تر شدن اوضاع سااسی طبامعمتما ممردم بما تمپمرکم  

باشتر به ناروها  سااسی  در اپو یساون نگاه خواهند کرد. وضعات 

ایت ناروها را  گونه ماباند؟ آیا جامعه ماان  پ یا راسمت  انمتمخماب 

 خود را کرده است؟ 

محپد آسنگران: جریانمات  مپ و راسمت در اپمو یسمامون همر کمدام 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۵پرسش شماره 

 

 در باره اوضاع سیاسی ایران 
 محمد آسنگران
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تمش ماکنند در جنب  سرنگمونمی عملمامه جمپمهمور  اسممممی 

دخال باشند و رنگ خود را به ایت جنمبم  بم نمنمد. شمعمارهما  

خود را در ایت اعتراضات به جلو صحنه بااورنمد و فمرهمنمگ 

سااسی خود را به فرهنگ جامعه تبدیل کمنمنمد. عمموه بمر ایمت 

جریانات راست عپوما اماد پمامرو   خمود را بمه آممریمکما و 

حپایت کشورها  غربی گره  ده اند.  ه سا مان مجاهدیت و 

 ه سلطنت طلبان و  مه افمراد پمراکمنمده و بمدون تشمکمل ایمت 

جنب ، اتکایشان به دو ممولمفمه بسمامار بمرجسمتمه اسمت. یمکمی 

فرهنگ عامه و دیگر  حپایت دولتها  غربی. فرهنگ عاممه 

مردم  که به  عم ایت جریانات شامل احترام به مذهب، تقدیم  

شخصاتها  افسانه ا  ایران و پر م شار و خورشاد نشان کمه 

یکی ا  مهپتریت آیکونها  جنب  ناساونالاستی است، ماشود، 

پایه سااست هپه آنها و نقطه اشتراکشان محسوب ماشود. آنهما 

مادانند نفرت ا  جپهور  اسممی در جامعه با  ا  حد است 

و ایت نفرت ا  حکومت باعر شده اسمت همر نموع حمکموممت 

مذهبی  بی اعتبار شود. بما ایمت وجمود فمکمر ممامکمنمنمد ممذهمب 

عاملی است که بخ  عقب مانده جماممعمه را بمه آنمهما نم دیمک 

ماکند. مهپتر ا  ایت مولفه، احترام آنها به مذهب عپدتا به ایت 

دلال است که فکر ماکنند با ایت سماماسمت ممامتموانمد بمخمشمهمایمی 

ریمم ش کممرده ا  رژیممم جممپممهممور  اسممممممی را در شممرایمم  

جابجایی قدرت به خود وصل کنند.  سا مان مجاهدیت خلق که 

در برنامه رسپی خود اسم حکومت مورد نمظمرش جمپمهمور  

دمکراتاک اسممی است و  خود را پارو شاعه اثنی عشر  و 

اسمم توحد  ماداند، امرو  بمرخممف بمرنماممه مصموب خمود 

 فریاد ما ند حکومت باید غار مذهبی و غار اتپی باشد. 

ایت غار مذهبی و غامر اتمپمی بمرا  جملمب حمپمایمت دولمتمهما  

غربی و رقبا  منطقمه ا  جمپمهمور  اسممممی طمراحمی شمده 

است. اگر نه هپه مادانند و مابانند که شکل و قاافه نمامروهما  

سا مانی مجاهدیت بطور مشپئ  کننده ا  اسممممی و سمکمتمی 

طراحی شده است. تا جایی که حتی ا دواج و رابطمه عماطمفمی 

 ن و مردم در ایت سا مان مپنوع اعمم شده است و کساناکه 

قبم  ندگی مشترک داشتند نا ار به جمدایمی شمدنمد ایمت یمعمنمی 

سکت مذهبی به تپام معنا. در سااست اح اب اپمو یسمامون مما 

در خاور ماانه فق  دو سا مان با ایت مشخمصمات ممامشمنماسمامم. 

یکی سا مان مجاهدیت و دومی پ.ک.ک در کردستان تمرکمامه 

است. امجماهمدیمت ا  ممنمظمر اسممممی و پ.ک.ک ا  ممنمظمر 

ناساونالاستی. هر دو اعمم کرده اند تا وقتاکمه در ممبمار ه بما 

دشپت هستند افراد سا مانشان باید فق  به ایدئولوژ  سما ممان 

 فکر کنند نه به  ندگی فرد  و عاطفی و انسانی خود. 

ناساونالاستها  سنتی که عپدتا خمود را پمرو غمربمی تمعمریمف 

ماکنند و سلطنت طلبان هم بخشی ا  ایمت جمنمبم  هسمتمنمد، بما 

 نده کردن روایتها  افسانه ا  تحت عنوان "فتمخمارات مملمی"  

که پر م و سرود فاشامسمتمی ا  ایمران ممر  پمرگمهمر و... ا  

مهپتریت آیکونها  آنها است، با مقایسه جپهور  اسممممی بما 

دوره شاه ماخواهند  گمذشمتمه را بمه آ منمده بمفمروشمنمد. تمفماوت 

مجاهدیت و ایت طاف تفاوتی جنبشی است. مجاهمدیمت یمکمی ا  

ناروها  ملی اسممی است کمه ا  نمظمر جمپمهمور  اسممممی 

"منافق" شده است. طاف ناساونالاستها  پرو غمرب ممنمهما  افسمانمه 

ها  تاریخی شان،  در پی تحوات انقمب مشروطه  و مشمخمصما بما 

قدرت گار  رضا شاه وارد عرصه ساماسمت در ایمران شمده انمد. بما 

وجود ایت تفاوتها، هر دو طاف ناروها  راست، تپام شمانم  قمدرت 

گار  خود را به حپایت غرب و مشخصا آمریکا گره  ده اند. اکنون 

رابطه با سااستپداران راست و سمم و علاک بما ممقماممات دولمتمهما  

غربی موضوع رقابت ایمت دو جمنمبم  بما همم اسمت. همرکمدام تممش 

ماکنند کاا  خود را با قاپت ار انتر  به دولتهما  غمربمی عمرضمه 

 کنند تا بلکه توجه آنها را جلب کنند. 

هپانجا ا م است تاکاد کنم سا مان مجاهدیت خلق به دلال فعالاتمهما و 

سااستها   هار دهه اخارش  و به دلال تبدیل شدن  ا  یک سا ممان 

 ریکی مخالف شاه به سا مانی مافاایی و سکت مذهبی، هاچ شانسی 

در جنبشها  سااسی ایران برا  کسب قدرت و حتی شریک شدن در 

قدرت را ندارد.  یرا نپاینده هاچ قشر و طبقه ا  در جماممعمه ایمران 

ناست. هپچنانکه داع  نبود. سا مانی در حال انقرا  است. آنمچمه 

که در صحنه سااست و جنبشها  اجتپاعی ایران ممانمدگمار و ممنمافمآ 

طبقاتی معانی را نپایندگی ماکنند نمامروهما   مپ و کمپمونمامسمتمی و 

جریانات ناساونمالمامسمت ایمرانمی ممامبماشمنمد. نمامروهما  نماسمامونمالمامسمم 

پروغرب و جنب  ملاگرایمی پمر مپمدار دفماع ا  ممنمافمآ بمورژوا   

ایران هستند. عموه بر اینکه بورژوا   ایران ا  رو   اول با سمنمت 

استبداد  و ضد کپوناستی متولد شمده اسمت در ایمت دوره و ممقمطمآ 

ضدیت  با کپوناسم را بسامار  پمر رنمگ کمرده اسمت. ایمت  - مانی،

وی گی و جاذبه ا  است که دولتها  غربی و مشخصا دولت آمریکما 

ماتوانند بر رو  آن حساب با  کنند. هپچنانکه در مورد رضا شاه و 

محپد رضا شاه و خپانی هپات ویم گمی و جمذابمامت را بمرا  غمرب 

نپایندگی کردند. سا مان مجاهدیت هم تا گی به ایت امر واقف شده و 

برا  فروش خود در با ار هر رو  ضدیت اش با هر نوع  پگرایمی 

 و کپوناسم را پر رنگتر ماکند.  

جامعه ا  جریانات  پ و کپوناست ایرانی در تاریخ صد سال اخمامر 

علارغم هر سااستی که داشته اند، تصویر  م بت بموده اسمت. ممردم 

 پها را نپاینده آ ادیخواهی و برابر  طلبی مادانند. مردم کپوناستهما 

و  پها  جامعه را به عنوان انسانها  فداکار ماشناسند. با ایت وجمود 

متاسفانه سهم  پ فق  قربانی شدن و  نمدانمی شمدن و فمداکمار  بمی 

انتها بوده است. هپات شرای  بعموه فضا  سااسمی جمهمان در دوره 

ها  مختلف، آنها را به ماندن در اپو یساون و حاشاه سااست عمادت 

داده است. خارج ا  ماهات سااسی و نظر  و تفاوت آنها با هپدیگمر 

تا اواس  دهه شصت،  پ ایران هپاشمه  ٧٧در قبل و بعد ا  انقمب 

نه تنها قربانی بوده است بلکه حتی نتوانسته است  هره ها و فمعمالمامت 

خود را به جامعه بشناساند. به تاریخ  پ ایران نگاه  که کناد متموجمه 

ماشوید اسامی و شخصاتها   پ تا اواس  دهه شصت شپسمی فمقم  

بعد ا  مرگشان  معروف شده اند. کپتمر شمخمصمامت  مپ ایمرانمی را 

ماشناساد که در قاد حاات بوده باشد و شرای  و سنت سماماسمی بمه او 

اجا ه داده باشد که در بعد اجتپاعی برا  ممردم قمابمل دسمتمرس بموده 

 باشد. 

اما ناروها   پ و کپوناست ایران با هر افت و خا   که داشته اند 

امرو  پر م روشنی دارند. پر م آ اد ، برابر ، رفاه و  مخالفت با 

هر نوع تبعاض  سااسی و اجتمپماعمی و اقمتمصماد  در جماممعمه. ایمت 

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 ۵پرسش شماره 
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تما بمه  ٧٧تصویر مدرن حاصل تحوات  پ بعد ا  انمقممب 

امرو  است. ضدیت بما سمرممایمه دار  در ایمران اکمنمون بمه 

فرهنگ بخ  قابل توجهی ا  طبقه کارگر و مردم آگاه و قشمر 

تحصال کرده ایران تبدیل شده است. مخالفت با مجا ات اعمدام 

و دفاع ا  حقوق کودک و دفاع ا  برابر  کامل  ن و ممرد و 

دفاع ا  دخالت مستقام شمهمرونمدان در سمرنموشمت سماماسمی و 

اقتصاد  جامعه و مخالفت با ناساونالاسم و ملمامگمرایمی و نمقمد 

بدون تخفاف مذهب و.... هپگی ا  جپله دسمتماوردهما  دوره 

ممتماخمر  مپ و کمپمونماممسمم ایمران اسمت. اممرو  رگمه ا  ا  

کپوناسم ایران ایت فرهنگ و سااست را نپایندگی ممامکمنمد کمه 

توانسته است ایت موضوعات را به فرهنگ بخ  قابل توجهی 

ا  مردم و حتی ناروها  سااسی راست و  مپ ایمران تمبمدیمل 

 کند. 

اگر اکنون شاهدیم هپه ناروها  سااسی اپمو یسمامون خمود را 

مدافآ حکومت سکوار و غار مذهبی، حقوق برابر برا   ن 

و مرد و لغو مجا ات اعدام و حقوق کودک معرفی ممامکمنمنمد، 

خارج ا  اینکله تا  ه حد متعهد به ایت مسائل هستند، ناشی ا  

فضا  سااسی ممتمحمول و قمطمبمی شمده جماممعمه اسمت کمه ایمت 

فرهنگ را  به آنها دیکته کرده است. با توجه بمه ممولمفمه هما  

فوق، جنب   پ و کمپمونمامسمتمی ایمران در تمقمابملمی سمخمت بما 

جپهور  اسممی و جدالی دائپی بما جمریمانمات راسمت اسمت. 

جامعه هنو  نه  پ و نه راست را انتخاب نکرده است. کسمی 

که ادعا کند جامعه یکی ا  ایت جنبشها را انتخاب کمرده اسمت 

در توهم و نادانی بسر مابرد. واقعات ایت است جماممعمه وقمتمی 

دست به انتخماب بمامت  مپ و راسمت ممام نمد کمه در پمروسمه 

سرنگونی برجستگی و ه مونی یمکمی ا  ایمنمهما مسمجمل شمده 

باشد. وجمود انمواع شمعمارهما   مپ و رادیمکمال و راسمت و 

ناساونالاستی در خاابان نشانه عانی و غار قابل انکمار  اسمت 

که به ما نشان مادهد هنو  ایت انتخاب اتفاق نافتاده است. تما ه 

بعد ا  رویکرد جنبشی و انتمخماب یمک افمق ممعمامت ا  جمانمب 

اک ریت فعالات  جنبشها  اجتپاعی، ما شاهد ه ممونمی جمنمبم  

معانی خواهام بود. در ایت پروسمه بمه همر درجمه ا  فمعمالمامت 

جنبشها  اجتپاعی بمه یمک حم ب و جمریمان خماص نم دیمک 

بشوند و حضور آن جریان را در اتخاذ سااست و تاکمتمامکمهما  

خود ملحوظ کنند،  مانه انتخاب یک حم ب و جمریمان ممعمامت 

 عانات پادا ماکند. 

بنابر ایت ما در ایت دوره هنو  شاهد تمرکمامبمی ا  شمعمارهما و 

مطالبات راست و  مپ در جمنمبمشمهما  اعمتمراضمی خمامابمانمی 

خواهام بود.  پ باید با تپام قدرت برا  ه مونامک شمدن در 

جنب  سرنگونی طلبانه تمش کند. یمکمی ا  تمممشمهما، ممقمابملمه 

بدون سا ش و بدون تخفاف و نپمایمنمدگمی کمردن رادیمکمالمامسمم 

افراطی در مقابل حکومت است. اما هپ ممان نمقمد جمنمبمشمهما  

راسممت و جممریممانممات مممنممبممعممر ا  ایممت جممنممبمم  ا  ممموضممعممی 

ماکساپالاستی، امکان انتخاب بات  پ و راسمت را بمه ممردم 

مادهد و  مانه ه موناک شدن  پ را باشتر فمراهمم ممامکمنمد. 

کسی که ا  ایت وظامفمه اصملمی شمانمه خمالمی کمنمد در صمحمنمه 

 سااست حاشاه ا  خواهد شد. 
 

اعتصاب کارگران هفت تپه، کپپات اعترا  به حکمم اعمدام پرسش: 

سه جوان در ایران که مخالفت با آن تحت عنوان "اعدام نکناد" ابعماد 

مالاونی به خود گرفت و ترند جهانی شد و به سر تاتر اخبار بساار  

ا  رسانه ها  جهان تبدیل شد و تظاهرات در بمهمبمهمان و شمامرا  و 

تبری  و ماهشهر و... و قشمون کشمی رژیمم اسممممی در بمرخمی ا  

شهرها  ب رگ، آیا ایت نشانگر آغما  دور جمدیمد  ا  اعمتمراضمات  

 توده ا  است؟ کم سار اوضاع را به کدام سو ار یابی ماکناد؟

محپد آسنگران: ایت نپونه همایمی کمه شمپما گمفمتمامد بمویم ه اعمتمصماب 

قهرمانانه و متحدانه هفت تپه که سی و ش  رو  است ادامه دارد و 

مقابله مردم با حکم اعدام امار حسات مراد  و سعاد تپجاد  و محپد 

رجبی فضایی را بوجود آورد که بخشی ا  مردم شهرها  نامبرده به 

خاابان آمدند و تنفر خود را ا  رژیم اعمم کردند. ایت نه تنها نشانگر 

دور جدید اعتراضات توده ا  بملمکمه خمود اعمتمراضمات تموده ا  در 

ابعاد مالاونی را جلو  شم هپگان قرار داده است. واقعات ایت اسمت: 

مردم به دنبال فرصتی هستند که با قدرت به خاابان بامایمنمد و ا  شمر 

ایت رژیم خمص بشوند. اگر منظور شپا ا  آغا  اعترا  تموده ا  

در خاابان است، آنگاه باید گفت ایت روند  است که در شرف وقموع 

است و کسی نپاتواند مانآ آن بشود. آنچه مهم و باید مورد تموجمه مما 

باشد، که شپا هم به آن اشاره کمردیمد، ایمت اسمت کمه سمامر تمحموات 

 اوضاع سااسی و عتراضی به کدام سو مارود؟ 

صرف نظر ا  اینکه اینکه سار اوضاع به کدام سو مارود، یک  ا  

قطعی است: تقابل شدیمد ممردم و رژیمم جمپمهمور  اسممممی همر آن 

ماتواند شعله ور شود. ایت شعله ور شدن مامتموانمد بمه همر بمهمانمه ا  

باشد.  صدور حکم اعمدام سمه جموان، درگمامر  ممردم بما نمامروهما  

امناتی و یا گار دادن ناروها  سرکوبگر به حجاب یک  ن و  یا هر 

عامل دیگر ، مپکت است آت  ایت نفرت عپومی را شعله ور کمنمد. 

مانند اتفاقی که در تون  افتاد و مرگ بمو عم یم   شمعملمه اعمتمرا  

مردم را روشت کرد. ماخواهم بگویم  ه عاملی با عمر روشمت شمدن 

آت  جنب  سرنگونی ماشود مهم ناست  ون هر موضوعی ا  جپله 

مخالفت با اعدام ماتواند نق  ایت جرقه را داشمتمه بماشمد. همپمچمنمانمکمه 

مسئله حجاب و درگار  جوانان با ناروها  امناتی و دستگار  یمک 

نفر در خاابان و اعترا  به مسئله محا   یست و هر  ا  دیمگمر  

ماتواند ایت نق  را با   کند. خود آن موضوعی که جرقه را ممام نمد 

هنو   ا   به ما نپاگوید. ها م و بن یت هر دو آماده هستند. بمنمابمر 

ایت هر اتفاق کو ک و ب رگ یا مهم و غار مهپی ماتواند ایمت آتم  

را روشت کند. آنچه برا  ما مهم است ایت اسمت کمه جمنمبم   مپ و 

کپوناستی  ه نقشی در هدایت و تعاات مسار رونمدهما  آتمی خمواهمد 

داشت. اولات شرط برا  تاثار گذار  در ایت روند ایت است که بدانام 

  ه اتفاقی ماتواند بافتد و کدام احتپاات پا  رو  جامعه است.  

کسی که بتواند ایت روندها را تشخاص بدهد قاعمدتما نمقم  و تمپمرکم  

فعالات  در جایی خواهد بود که به نمفمآ رونمد ممورد نمظمرش بماشمد. 

جریانات  پ و کپوناست به عنوان ناروها  جمنماح  مپ جماممعمه و 

جنب  و ح ب کپوناست کارگر  هم بمه تمبمآ بمرا  شمکمل دادن بمه 

سناریو  مورد نظر خود در ایت قطب جامعمه، بمر سما ممان دادن و 

تقویت جنب  انقمبی مردم برا  سرنگونی متپرک  ماشونمد. در ایمت 

مسار عموه بر تقابل جد  و موثر برا  سرنگون کردن رژیم، جدال 

با ناروها  راست یکی ا  فعالاتها  مهم و موثر خمواهمد بمود.  یمرا 

 زنده باد سوسیالیسم!

 ۵پرسش شماره 
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شرکت در ایت جدال امکان انتخاب به ممردم ممامدهمد. انمتمخماب 

افق راست یا  پ بدون ایت جدال ممپمکمت نمامسمت. ایمت بمویم ه 

برا   پ جامعه حماماتمی اسمت.  یمرا سمرنمگمونمی جمپمهمور  

اسممی سااستی است که کل جامعه  مه  مپ و   مه راسمت 

اپو یساون آنرا پذیرفته و دست بکار اجرا  آن هستمنمد. آنمچمه 

آینده را شکل مادهد انتخابی است که مردم سرنگونی طلب در 

ماان دو افق  پ و راست ماکنند.  یرا روشت است که تموهمم 

 تکرار نخواهد شد.  ٧٧"هپه با هم" سال 

واضح است که جامعه ابتدا به ساکت یک ح ب یا شخصات و 

نارو را انتخاب نپاکند بعد دنبال انتخاب افمق سماماسمی جمنمبم  

معانی برود. روند انتخاب مردم برعک  اتمفماق ممامفمتمد. ابمتمدا 

جامعه یا دقاقتر بگویم بخ  قابل توجهمی ا  فمعمالمامت و ممردم 

معتر  تحت تاثار یک افق سااسی عپدتا بمه  مپ یما راسمت 

اقبال نشان مادهند و در قدم بعد در ماان ناروها  دخال در آن 

افق و جنب ، یکی ا  جریانات و یا گرای  خاصی را ترجمامح 

مادهند. ه مونی پادا کردن در جنبشها  اعتراضی، پمراتمامک 

سااسی  ند وجهی ماطلبد فق  یک تبلاغات صرف ناسمت. امما 

یک  ا  قطعی و روشت است فعالامت و رهمبمران جمنمبمشمهما  

اعتراضی نق  کملمامد  و حملمقمه واسم  بمامت ایمت جمنمبمشمهما و 

جریانات سااسی را با   ماکنند. بدون هپراهی ایت فعالمامت و 

لادرها  با یک افق و جریان معات، کسب ه مونی امر  ذهنی 

و سوب کتاو ماپاند. برا  عانات پادا کردن و ابم کمتمامو شمدن 

ایت ه مونی، باید ایت حلقه ماانی، جامعه و جریانمات سماماسمی 

را به هم وصل کند. در ضپت ا م است بگویم ه مونمی پمامدا 

نخمواهمد داشمت.  ٧٧کردن یک جریان شباهتی به اتفاقات سال 

ایت بار دو افق و دو نارو با خود آگماهمی بسمامار بماایمی وارد 

مادان سااست و جمدال خمواهمنمد شمد. ایمت رونمد فمقم  بمعمد ا  

سرنگونی جپهور  اسممی و پارو   یک جنب  بر جمنمبم  

 دیگر تعاات تکلاف خواهد شد.  

 

: یمکمی ا  وجموه بمرجسمتمه شمرایم  کمنمونمی جماممعمه، پرسشش

وضعات اقتصاد  مردم است. گفته ماشود که رژیمم اسممممی 

ا  نظر اقتصاد  به فروپاشی رساده است. ار یمابمی شمپما در 

 اینپورد  است؟

محپد آسنگران: فروپاشی اقتمصماد در ایمران تمحمت حماکمپمامت 

رژیم اسممی یکی ا  احتپاات قو  است. اما کسی که بگوید 

امرو  ایت اتفاق افتاده است یما شمنماخمت دقمامقمی ا  فمروپماشمی 

ندارد و یا در محدوده تبلاغات علاه رژیمم  منمامت فمرممولمی را 

بکار مابرد  که موضوع بحر ما ناست. آنچه برا  ما اهپامت 

دارد ایت است که جپهور  اسممی هاچ راهی برا  عبور ا  

بحران اقتصاد ، سااسمی و اجمتمپماعمی نمدارد. در ایمت ممورد 

مشخص باید بگویم  برا  مقابلمه بما بمحمران و ورشمگمسمتمگمی 

اقتصاد  راه حلی در جهار وب ایت رژیمم ممتمصمور نمامسمت. 

عموه بر آن، د د  و اختمس ساستمپماتمامک تموسم  ممقماممات 

جپهور  اسممی، مجالی به کو کتریت تخفافی در بحمران را 

نپی دهد حتی در جایاکه ثروت فراوانی در کشور تولاد شود، 

م ال  دوران احپد  ن اد است. ایت مسئله ساختمار  اسمت و 

ربطی به سااست ایت یا آن جناح و قرار داد با ایت یا آن کشور شرقی 

و غربی ندارد. اما سار فروپاشی اقتصاد ایران تحت حاکمپمامت رژیمم 

اسممی در شرای  امرو ، خاملمی دور نمامسمت.  یمرا   وسمامعمتمریمت 

محاصره اقتصاد   بعموه بحران ساختار  و اینحل اکنون دست به 

دست هم داده و با سرعت به ایمت سمپمت ممامرود. وقمتمامکمه همر دار 

ه ار تومان رساده و دستپ د کارگر با ایمت حسماب  ٦٢آمریکایی به 

رو   حدود کپتر ا  دو دوار تعاات شود، روشمت ممامکمنمد ابمعماد و 

عپق فقر و فمکت تا کجما رفمتمه اسمت. اکمنمون خمود ممقماممات رژیمم 

اسممی گفته اند که ا  جپعات هشتاد مالمامونمی ایمران حمدود شمصمت 

مالاون  یر خ  فقر  ندگی ماکنند. تا ه ایمت فمرممول  یمر خم  فمقمر 

هنو  گویا ناست.  یرا حدود  هل مالاون ا  ایت شصت مالاون پمنمج 

 تا ش  برابر  یر خ  فقر بسر مابرند.  

پرس : با بحرانی تر شدن اوضاع سااسی طبامعمتما ممردم بما تمپمرکم  

باشتر به ناروها  سااسی  در اپو یساون نگاه خواهند کرد. وضعات 

ایت ناروها را  گونه ماباند؟ آیا جامعه ماان  پ یا راسمت  انمتمخماب 

 خود را کرده است؟ 

محپد آسنگران: جریانمات  مپ و راسمت در اپمو یسمامون همر کمدام 

تمش ماکنند در جنب  سرنگونی علاه جپهور  اسممی دخال باشند 

و رنگ خود را به ایمت جمنمبم  بم نمنمد. شمعمارهما  خمود را در ایمت 

اعتراضات به جلو صحنه باماورنمد و فمرهمنمگ سماماسمی خمود را بمه 

فرهنگ جامعه تبدیل کنند. عموه بر ایت جریانات راست عپوما اممامد 

پارو   خود را به آمریکا و حپایت کشورها  غربی گمره  ده انمد. 

 ه سا مان مجاهدیت و  ه سلطنت طلبان و  ه افراد پراکنده و بدون 

تشکل ایت جنب ، اتکایشان به دو مولفه بساار بمرجسمتمه اسمت. یمکمی 

فرهنگ عامه و دیگر  حپایت دولتها  غربی. فرهنگ عاممه ممردم  

که به  عم ایت جریانات شامل احترام به مذهب، تقدی  شخصمامتمهما  

افسانه ا  ایران و پر م شار و خورشاد نشان که یکی ا  ممهمپمتمریمت 

آیکونها  جنب  ناساونالاستی است، ماشود، پایه سااست هپه آنهما و 

نقطه اشتراکشان محسوب ماشود. آنها مامدانمنمد نمفمرت ا  جمپمهمور  

اسممی در جامعه با  ا  حد است و ایت نفرت ا  حمکموممت بماعمر 

شده است هر نوع حکومت مذهبی  بی اعتبار شود. با ایت وجود فکر 

ماکنند مذهب عاملی است که بخ  عقمب ممانمده جماممعمه را بمه آنمهما 

ن دیک ماکند. مهپتر ا  ایت مولفه، احترام آنها به مذهمب عمپمدتما بمه 

ایت دلال است که فکر ماکنند با ایت سااست ماتواند بخشهایی ریم ش 

کرده ا  رژیم جپهور  اسممی را در شمرایم  جمابمجمایمی قمدرت بمه 

خود وصل کنند.  سا مان مجاهدیت خلق که در برناممه رسمپمی خمود 

اسم حکومت مورد نظرش جپهمور  دممکمراتمامک اسممممی اسمت و  

خود را پارو شاعه اثمنمی عشمر  و اسممم تموحمد  ممامدانمد، اممرو  

برخمف برنامه مصوب خود فریاد ما ند حکومت باید غار مذهبی و 

 غار اتپی باشد. 

ایت غار مذهبی و غار اتپی برا  جلب حمپمایمت دولمتمهما  غمربمی و 

رقبا  منطقه ا  جپهور  اسممی طراحی شده است. اگمر نمه همپمه 

مادانند و مابانند که شکل و قاافه ناروها  سا مانی مجاهدیمت بمطمور 

مشپئ  کننده ا  اسممی و سکتی طراحی شده است. تا جایی که حتی 

ا دواج و رابطه عاطفی  ن و مردم در ایت سما ممان ممپمنموع اعممم 

شده است و کساناکه قبم  ندگی مشتمرک داشمتمنمد نما مار بمه جمدایمی 

شدند ایت یعنی سمکمت ممذهمبمی بمه تمپمام ممعمنما. در سماماسمت احم اب 

 زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

 ۵پرسش شماره 
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اپممو یسمماممون ممما در خمماور ممماممانممه فممقمم  دو سمما مممان بمما ایممت 

مشمخمصمات ممامشمنماسمامم. یمکمی سما ممان ممجماهمدیمت و دومممی 

پ.ک.ک در کمردسمتمان تمرکمامه اسمت. اممجماهمدیمت ا  ممنمظمر 

اسممی و پ.ک.ک ا  منظر نماسمامونمالمامسمتمی. همر دو اعممم 

کرده اند تا وقتاکه در مبار ه با دشپت هستند افراد سا مانشان 

باید فق  به ایدئولوژ  سا مان فکر کنند نه به  ندگی فرد  و 

 عاطفی و انسانی خود. 

ناساونالاستها  سنتی که عپدتا خمود را پمرو غمربمی تمعمریمف 

ماکنند و سلطنت طلبان هم بخشی ا  ایمت جمنمبم  هسمتمنمد، بما 

 نده کردن روایتها  افسانه ا  تحت عنوان "فتمخمارات مملمی"  

که پر م و سرود فاشامسمتمی ا  ایمران ممر  پمرگمهمر و... ا  

مهپتریت آیکونها  آنها است، با مقایسه جپهور  اسممممی بما 

دوره شاه ماخواهند  گمذشمتمه را بمه آ منمده بمفمروشمنمد. تمفماوت 

مجاهدیت و ایت طاف تفاوتی جنبشی است. مجاهمدیمت یمکمی ا  

ناروها  ملی اسممی است کمه ا  نمظمر جمپمهمور  اسممممی 

"منافق" شده است. طاف ناساونالاستهما  پمرو غمرب ممنمهما  

افسانه ها  تاریخی شان،  در پی تحوات انقمب مشروطه  و 

مشخصا با قدرت گار  رضا شاه وارد عمرصمه سماماسمت در 

ایران شده اند. با وجود ایت تفاوتهما، همر دو طمامف نمامروهما  

راست، تپام شان  قدرت گار  خود را بمه حمپمایمت غمرب و 

مشخصا آمریکا گره  ده اند. اکنون رابمطمه بما سماماسمتمپمداران 

راست و سمم و علاک با مقامات دولمتمهما  غمربمی مموضموع 

رقابت ایت دو جنب  با هم است. هرکدام تمش ماکمنمنمد کماا  

خود را با قاپت ار انتر  به دولتها  غربی عرضمه کمنمنمد تما 

 بلکه توجه آنها را جلب کنند. 

هپانجا ا م است تاکاد کنم سا مان مجماهمدیمت خملمق بمه دلمامل 

فعالاتها و سااستها   همار دهمه اخمامرش  و بمه دلمامل تمبمدیمل 

شدن  ا  یک سما ممان  مریمکمی ممخمالمف شماه بمه سما ممانمی 

مافاایی و سکت مذهبی، هاچ شانسمی در جمنمبمشمهما  سماماسمی 

ایران برا  کسب قدرت و حمتمی شمریمک شمدن در قمدرت را 

ندارد.  یرا نپاینده هاچ قشمر و طمبمقمه ا  در جماممعمه ایمران 

ناست. هپچنانکه داعم  نمبمود. سما ممانمی در حمال انمقمرا  

است. آنچه که در صحنه سااست و جنبشها  اجتپماعمی ایمران 

ماندگار و منافآ طبقاتی معانی را نپایندگی ماکمنمنمد نمامروهما  

 پ و کپوناستی و جریانات ناساونالامسمت ایمرانمی ممامبماشمنمد. 

ناروها  ناساونالاسم پروغرب و جنب  ملامگمرایمی پمر مپمدار 

دفاع ا  ممنمافمآ بمورژوا   ایمران هسمتمنمد. عمموه بمر ایمنمکمه 

بورژوا   ایمران ا  رو   اول بما سمنمت اسمتمبمداد  و ضمد 

 -کپوناستی متولد شده اسمت در ایمت دوره و ممقمطمآ  ممانمی،

ضدیت  با کپونمامسمم را بسمامار  پمر رنمگ کمرده اسمت. ایمت 

وی گی و جاذبه ا  است که دولتها  غربی و مشخصما دولمت 

آمریکا ماتوانند بر رو  آن حساب با  کمنمنمد. همپمچمنمانمکمه در 

مورد رضا شاه و محپد رضا شاه و خپانی همپمامت ویم گمی و 

جذابات را برا  غرب نپایندگی کردند. سا مان مجاهدیمت همم 

تا گی به ایت امر واقف شده و برا  فروش خود در با ار هر 

رو  ضدیت اش با هر نوع  پگرایی و کپوناسم را پر رنگتر 

 ماکند.  

جامعه ا  جریانات  پ و کپوناست ایرانی در تاریخ صد سال اخمامر 

علارغم هر سااستی که داشته اند، تصویر  م بت بموده اسمت. ممردم 

 پها را نپاینده آ ادیخواهی و برابر  طلبی مادانند. مردم کپوناستهما 

و  پها  جامعه را به عنوان انسانها  فداکار ماشناسند. با ایت وجمود 

متاسفانه سهم  پ فق  قربانی شدن و  نمدانمی شمدن و فمداکمار  بمی 

انتها بوده است. هپات شرای  بعموه فضا  سااسمی جمهمان در دوره 

ها  مختلف، آنها را به ماندن در اپو یساون و حاشاه سااست عمادت 

داده است. خارج ا  ماهات سااسی و نظر  و تفاوت آنها با هپدیگمر 

تا اواس  دهه شصت،  پ ایران هپاشمه  ٧٧در قبل و بعد ا  انقمب 

نه تنها قربانی بوده است بلکه حتی نتوانسته است  هره ها و فمعمالمامت 

خود را به جامعه بشناساند. به تاریخ  پ ایران نگاه  که کناد متموجمه 

ماشوید اسامی و شخصاتها   پ تا اواس  دهه شصت شپسمی فمقم  

بعد ا  مرگشان  معروف شده اند. کپتمر شمخمصمامت  مپ ایمرانمی را 

ماشناساد که در قاد حاات بوده باشد و شرای  و سنت سماماسمی بمه او 

اجا ه داده باشد که در بعد اجتپاعی برا  ممردم قمابمل دسمتمرس بموده 

 باشد. 

اما ناروها   پ و کپوناست ایران با هر افت و خا   که داشته اند 

امرو  پر م روشنی دارند. پر م آ اد ، برابر ، رفاه و  مخالفت با 

هر نوع تبعاض  سااسی و اجتمپماعمی و اقمتمصماد  در جماممعمه. ایمت 

تما بمه اممرو   ٧٧تصویر مدرن حاصل تحوات  پ بعد ا  انقممب 

است. ضدیت با سرمایه دار  در ایران اکنون به فرهنگ بخ  قمابمل 

توجهی ا  طبقه کارگر و مردم آگاه و قشر تحصال کرده ایران تبدیمل 

شده است. مخالفت با مجا ات اعدام و دفاع ا  حقوق کودک و دفماع 

ا  برابر  کامل  ن و مرد و دفاع ا  دخالت مستقامم شمهمرونمدان در 

سرنوشت سااسی و اقتصاد  جامعه و ممخمالمفمت بما نماسمامونمالمامسمم و 

مملمماممگمرایممی و نممقممد بممدون تمخممفمماممف مممذهممب و.... هممپمگممی ا  جممپمملممه 

دستاوردها  دوره متاخر  پ و کپوناسم ایمران اسمت. اممرو  رگمه 

ا  ا  کپوناسم ایران ایت فرهنگ و سااست را نپایندگی ممامکمنمد کمه 

توانسته است ایت موضوعات را به فرهنگ بمخم  قمابمل تموجمهمی ا  

 مردم و حتی ناروها  سااسی راست و  پ ایران تبدیل کند. 

اگر اکنون شاهدیم هپه ناروها  سااسی اپو یسمامون خمود را ممدافمآ 

حکومت سکوار و غار مذهبی، حقوق برابر برا   ن و مرد و لغو 

مجا ات اعدام و حقوق کودک معرفی ماکنند، خارج ا  اینکله تا  مه 

حد متعهد به ایت مسائل هستند، ناشی ا  فضما  سماماسمی ممتمحمول و 

قطبی شده جامعه است که ایت فرهنگ را  به آنها دیکته کمرده اسمت. 

با توجه به مولفه ها  فوق، جنب   پ و کپوناستی ایران در تقابملمی 

سخت با جپهور  اسممی و جدالی دائپی با جریانمات راسمت اسمت. 

جامعه هنو  نه  پ و نه راست را انتخماب نمکمرده اسمت. کسمی کمه 

ادعا کند جامعه یکی ا  ایت جنبشها را انتخاب کرده است در توهمم و 

نادانی بسر مابرد. واقعات ایت است جامعه وقتی دست به انتخاب بات 

 پ و راست ما ند که در پروسه سرنگونی برجستگی و هم ممونمی 

یکی ا  اینها مسجل شده باشد. وجود انواع شعارها   پ و رادیکال 

و راست و ناساونالاستی در خاابان نشانه عانی و غار قمابمل انمکمار  

است که به ما نشان مادهد هنو  ایت انتخاب اتفاق نافتاده اسمت. تما ه 

بعد ا  رویکرد جنبشی و انتخاب یک افق معمامت ا  جمانمب اکم مریمت 

فعالات  جنبشها  اجتپاعی، ما شاهد ه مونی جنب  معامنمی خمواهمامم 

 بود. در ایت پروسه به هر درجه ا  فعالات جنبشها  اجتپاعی به یک 

 ادامه مطلب در صفحه آخر                                                    

 زندانی سیاسی،بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!

 ۵پرسش شماره 
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"بمیا" مصون مادارد، در ایت دوره بگونه ا  وسمامآ ریم ش 

نپود. مردم در دناا شاهد بودند که  گونه ویروس کمرونما کمل 

جغرافاا  جهان را در هم نوردید و بشریت را صمرفمنمظمر ا  

باور و یا عدم باور به مذهمب و دسمتمورات دیمنمی بمکمام خمود 

کشاد. یک وجه مشخصه جدال انسان با ویروس کرونا، تمش 

سترگ و بی وقفه کادر پ شکمی و درممان بمرا  نمجمات جمان 

انسانها بوده است. در بحرانی که هم اکنون در ممامانمه راه ان 

هستام به ان بخ  ا  بشریتی که باور مذهبی داشتند، امموخمت 

که تنها  علم و پاشرفتها  تکنولوژیک ممامتموانمد اداممه حمامات 

فا یکی انسان را تضپات کند و نه اوراد، خمرافمات ممذهمبمی و 

دعا خواندن. ناتوانی مطلق مذهب در جمدال ممرگ و  نمدگمی 

انسان با ویروس کرونا، تبعات وساعی به هپراه خواهد داشت 

که در درا  مدت  نانچه با یک جنب  خوداگاه عمجمامت شمود، 

ماتواند در نگاه مردم به فلسفه  ندگی و جایگماه ممذهمب، یمک 

رنسان  ب رگ ایجاد کند اما تا هپات هپانجا  کار هم  حمکمم 

شکست و ناتوانی مذهب در برابر علم صادر شده است. جهان 

شاهد بود که  گونه شهروندان کشورها  مختلمف سمپمبملمهما  

مذهبی ا  جمپملمه ممجمسمپمه و عمکم  را، در ممقمابمل دوربمامت 

ماشکستند و پاره ماکردند. هپه دیدیم که  گونه کشا  اعظمم 

کلاسا در کره جنوبی در بابمر ممردم تمعمظمامم ممامکمرد و بمابمت 

م خرفاتی که در باره کرونا گفته بود، عذر خمواهمی ممامکمرد. 

خدا ا  ترس کرونا خانه اش را تا اطمع ثانو  تعطال و کمار 

را بدست "دعاها  دیجاتالی" سپرد. متولاان اکچر  پموش و 

اکچر  خور خانه خدا بنایندگمی ا  خمود خمدا ا  مملمتمپمسمامت 

 یارت خواستند ه ینه سفر حج خود را بمحمابشمان بمریم نمد تما 

آنها بنپایندگی ا  انها به شاطان سنگ باندا ند که انمطموریمکمه 

قرائت نشان مادهد تعداد بساار اندکی به ایت حقه با   جمدیمد  

 متولاان خانه خدا تت دادند. 

دیوارها  عپارت آن هاله هما  خماکسمتمر  ابمهمام کمه اداممه   

 ندگی انسان را تنها در پناه قدر قدرتی خدا و مذهب ماسر  و 

انقااد بشر گرفتار در ایت اوهام را عات "رستگار  و آ اد " 

مادانست، باکباره ترک برداشت و سالی ا  سواات سخت بی 

پاسخ را رو  ما  مذهبامون گمذاشمت. تماثمامرات ایمت دوره را 

قطعا در سالها  آینده شماهمد خمواهمامم بمود.  در دوره کمرونما 

یکبار دیگر روشت گردید که مذهب مجپوعه ا  ا  قوانمامت و 

باورها  خرافی ناست که بشر را به انقااد و فریب ماکمشمانمد،  

بلکه قبل ا  ان صنعتی است که  عماممل ممرگ صمدهما هم ار 

 انسان شده است. 

در ایران پ  ا  شاموع ویمروس کمرونما، اخمونمد حمکموممت و 

رو ه خوانها  فاضاه قم برا  دایر ممانمدن بسماط خمرافمات و 

امام  اده هایاکه تا دیرو  "مرک  شفا اسممی" ناماده ماشدند، 

با ار مکاره "روغت بنفشه" و "ادرار شتر" براه انمداخمتمنمد تما 

ب عم خودشان  مانگار شدن مذهب و ناتوانی دینشان در ایمت 

بحران را، ا   شم مردم دور نگه دارند. اما تا انجایاکه به ممردم در 

ایران مربوط است، پروسه نقد و بمامرون انمداخمتمت ممذهمب اسممم ا  

 ندگی رو انه خود با کرونا آغا  نشد. اگر کرونا در جهان، ضدیمت 

مذهب با علم را بنپای  گذاشت، در ایران در  هار دهمه اخمامر یمک 

جنب  وساآ ضد اسممی در یمک جمدال بم رگ و ممداوم، ضمدیمت 

مذهب با  ندگی انسان در همپمه عمرصمه هما و ظمرفمامت ممذهمب در 

ادمکشی و تبدیل شدن به یک ماشات تپام عاار جنایت را، جملمو  شمم 

جهاناان گرفت. محدود کردن ایت پدیده ب رگ به "ری ش توهم مردم 

به خرافات" انهم فق  در دوره شاوع کرونا،  صف آرایی در ممقمابمل 

جنبشی است که مطالبات و دادخواست  بر علاه مذهب، کماملموممتمرهما 

ا  "جنب  فاصله گرفتت مردم ا  خرافات مذهبی" جلوتر اسمت. انمچ 

جامعه ایران را ا  مابقی جهان در ایمت  ممامنمه جمدا ممامکمنمد، وجمود 

جنب  عظاپی است که در عرصه سااست در سالها  اخار بمر ممتمت 

یک جنب  توده ا ، به سپبلها  مذهب اسمم حپله ور شمده اسمت و 

بر ادن  شدن مذهب ا  تپامی شمئمونمات  نمدگمی خمود را خمواسمتمار 

است. فراموش نکنام که تمش برا  محدود کردن دامنه ایت جنب  به 

"توهم  دایی به امام داده ها" امر خودبخود  و اتفاقی نمامسمت. یمک 

جنب  راست محافظه کار که  یست در یک جامعه ضد ممذهمبمی در 

آینده را، مخالف اماال سااسی خود ممامدانمد، دسمت انمدرکمار تصمویمر 

سا   ها  "حداقلی" ا  دستاوردها  ایت جنب  است. حال اینمهما ا  

داان "حق انتخاب" مذهب وارد شده اند تا بپردم گوش د کنند که بمه 

"عقاید" مذهبی بمخم  اسمممم ده احمتمرام بمگمذا یمد تما ممگمر ا  ایمت 

رهگذر خواستها  ماک یپالاستی جار  در جامعه که خواهمان ریشمه 

کت ساختت مذهب است را، بعقب بمرانمنمد و ممردم را بما حمداقملمهمایمی 

بخانه بفرستند و اعمم پارو   کنند. ایت هپان جنبشمی اسمت کمه در 

سه سال اخار در مقابل حمپملمه ممردم بمه سمپمبملمهما، مسماجمد و دوایمر 

اسممی را کار "بچه ها  اطمعات سپاه" ماداند که ماخواهند مسمامر 

اعتراضات را به باراه ببرند!!! ماگویند حپله نمکمنمامد، بمهمانمه بمدسمت 

رژیم مادهاد)ظاهرا اینها کشمف کمرده انمد کمه رژیمم اسممممی بمرا  

سرکوب اعتراضات مردم، بدنبال بهانه است(، حپله نکناد و بمه پمامر 

و پاغپبرها  اسمم هم کار  نداشته باشاد وگمرنمه "بمخم  ممذهمبمی" 

جامعه ا  حضور در اعمتمراضمات اممتمنماع ممامکمنمد و شمکماف ایمجماد 

ماشود. گفتند آنهایاکه سپبلها  اسممی در ایت مپلکت را ات   دند، 

مشکوک هستند. ایت در واقآ پمتفمرم بمخم  راسمت اپمو یسمامون در 

مقابل جنب  ضد اسممی جار  در جاممعمه اسمت. تما حماا کسمی ا  

ایدئولوگها  جنب  راست اپو یساون نشناده است که در فردا  پم  

ا  رژیم اسممی اگر اینها بمقمدرت رسمامدنمد ممذهمب رسمپمی در ایمت 

مپلکت را مپنوع ماکنند، در شناسنامه ها  مردم، انتساب به ایمت و 

یا ان مذهب را، حذف ماکنند. تا حاا بصراحت نمگمفمتمنمد "تمعملمامپمات 

دینی" را ا  آمو ش و پرورش بر می اندا ند، شمنمامده نشمد بمگمویمنمد 

مسله ا دواج و طمق را ا  دوایر قدرت اخوند حذف و بدست قوانات 

مدنی جامعه می سپارند. هر  ه باشتر در ایت عرصه کنکماش شمود، 

تفاوت و تضاد مطالبات ضد اسممی مردم که نمه  یمر ممامنمی بملمکمه 

فریاد در خاابان است، با پمتفرم سااسی جنب  راست، باشمتمر عمامان 

ماشود. برا  رسادن به یک جامعه عار  ا  مذهب، باید قاطعمانمه و 

بی تخفاف و بی لکنت ا  دستاوردها  جنب  ضد اسممی دفاع کنمامم 

و در پاشاپا  جنب  آ ادیخواهی مردم با بلند کمردن  پمر مم ممذهمب 

  دایی، به جنگ رژیم اسممی برویم. 

 اساس سوسیالیسم انسان است!

 ۵پرسش شماره 

 کرونا و مذهب در جهان و در ایران
 

 محمدرضا پویا
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حکپت را گرامی داشمت کمه بمرا  اولمامت بمار در تماریمخ آن 

کشور در دفاع ا  حق حاات انسمان و در ممخمالمفمت بما اعمدام 

گفت و نوشت. او مطالبات ایت جنب  را فرموله و به سواات 

عدیده طرح شده در باره اعدام پماسمخمهما  درسمت داد. جمپملمه 

طمیی او "اعدام قتل عپد دولمتمی اسمت" اممرو  مملمکمه ذهمت 

مالاونها انسان است که به ممخمالمفمت بما اعمدام بمرخماسمتمه انمد. 

 )مقدمه ا  پرس ( 

 

 مقدمه خاوران:

مطلبى که در  یر ممحظه ماکناد پاسخهاى منصمور حمکمپمت 

به پرسشهاى ما در  مانه لغو اعدام است کمه در اصمل بمراى 

کتاب ناتپام > را لغو اعدام< در نظر گرفته شده بود. کمه بمه 

لحاظ آماده نبودن کتاب مذکور فمعمم آن را در خماوران درج 

ماکنام. با سپاس ا  منصور حکپت که با وجود گمرفمتماریمهماى 

 بساار به درخواست ما پاسخ م بت داد.
 

خاوران: ح ب کپوناست کارگرى در اسناد خود به صراحمت 

ا  ضرورت لغو اعدام سخت گفته است، اما شپا ا   ه  اویمه 

 و نگاهى و با  ه تحلالى لغو اعدام را ضرورى ماداناد؟

منصور حکپت: مجا ات اعدام اسم دولتى کلپه کشمتمت اسمت. 

افراد یکدیگر را به قتل ممامرسمانمنمد، امما دولمتمهما افمراد را بمه 

"اعدام" محکوم ماکنند. خواست لغو اعدام و مپمنموعمامت قمتمل 

نف  هردو ا  یکجا مایه ماگارد، مخالفت با کشتت عماممدانمه و 

آگاهانه و با نقشه قبلى کسى توس  ک  دیگر. اینکمه یمکمسموى 

ایت قمتمل یمک دولمت و یما یمک ممرجمآ فمائمقمه سماماسمى اسمت 

کو کتریت تغاارى در ایت واقعات نپادهد که مما بما یمک قمتمل 

عپد طرفام. مجا ات اعدام وقاحانه تریت و ک اف تریمت شمکمل 

قتل عپد است.  ون یک نهاد سااسى، جلموى روى ممردم، بما 

اعمم قبلى، ا  قول جامعه، در نهایت حق بجانبى، در نمهمایمت 

خونسردى، تصپام به کشتت کسى ماگمامرد و رو  و سماعمت 

 واقعه را هم اعمم ماکند.
 

: با لغو مجا ات اعدام، جنایتکاران قاتل  مگمونمه بمایمد خاوران

 کافر ببانند؟

: سوال جالبمى اسمت. بما لمغمو ممجما ات اعمدام منصور حکمت

هپان اول جلوى یک قاتل عپده، یعنى دولت، که هاچوقت همم 

بخاطر قتل نف  کافر ندیده است گرفته ماشود. سوال شپا ایمت 

تصور را بوجود مااورد که گویا مجا ات اعدام را براى کافر 

دادن قاتلات ابداع کرده انمد. یما گمویما ایمت ممجما اتمى اسمت کمه 

قانونگذاران پ  ا  غور و تفحص با جرم قتل متنماسمب یمافمتمه 

اند. اما مجا ات اعدام ربطى به مساله قتل در جماممعمه نمدارد. 

تاریخ خودش را دارد. حمقموق و قمدرت دولمتمهماى اممرو  در 

برابر اهالى، امتداد حمقموق و قمدرت دولمتمهماى دیمرو  اسمت. 

وقتى آغا محپد خان قاجار تپام اهالى یمک شمهمر را کمور ممامکمنمد و 

ماکشد، مشغول کافر دادن کسى بخاطر جرمى نمامسمت. وقمتمى اسمب 

د د را در آمریکا دار ماکشند و یا سربا  فرارى را اعدام ممامکمنمنمد، 

مشغول کافر دادن کسى به معنى قضایى کلپه ناستند. بلکمه صماف و 

ساده دارند مردم را سرجایشان مانشانند، دارند مردم را به تپکات بمه 

مقررات و دستورات وادار مامکمنمنمد. دارنمد ارعماب ممامکمنمنمد. دارنمد 

حکومت ماکنند. در هپات جهان امرو  اعدام فق  کافر قمتمل نمامسمت، 

کافر سک  غار مجا ، کافر احتکار، کافر اعتقاد به مرام اشمتمراکمى، 

کافر تشکال اح اب مخالف، کافر طن  کردن خدا و پاغمپمبمر و اممام، 

کافر هپجن  گرایى و غاره هم هست. کشتت اهالى، ا  ابتداى جامعه 

داراى حاکپات، یک رکت به تسلام کشامدن ممردم بموده و همنمو  همم 

هست. تاریخچه مجا ات اعدام نه در مباح ات حقوق قضایمى دربماره 

جنایت و مکافات، بلکه در تاریخ حاکپمامت طمبمقماتمى و دولمت اسمت. 

امرو  هم دولت ها شهروندانشان را ممامکمشمنمد. بمایمد جملموى ایمت را 

 گرفت.

ماپرساد اگر مجا ات اعدام نباشد باید با قاتلات  ه کمرد. کشمتمت قماتمل 

تکرار قتل است. ما ماگوئام ایت یک کار را بهاچوجه نپامشمود کمرد. 

اینکه  ه کار دیگرى ماشود کرد بستگى به فملمسمفمه قضمایمى جماممعمه 

دارد. در هپات ساستم موجود ماتوان قماتمل را حمبم  کمرد. در یمک 

جامعه ایده آل شاید بشود مردم را ا  تکرار جمرم تموسم  او مصمون 

کرد، تمش کرد قبح کارش را به او فهپانمد، بمدون آنمکمه حمتمى ا م 

باشد آ ادى اش را هم ا  او سلب کنند. در یک جامعمه ایمده آل شمایمد 

 بشود کارى کرد که قتل عپد رخ ندهد.
 

: ح ب کپوناست کمارگمرى ایمران بما پماسمداران و شمکمنمجمه خاوران

گرانى که در درگاریها اسار مى شونمد، در صمورتمامکمه ثمابمت شمود 

 دستشان بخون مردم آلوده است  گونه رفتار خواهد کرد؟

منصور حکپت: در قوانات مورد نظر ما اعدام و حمبم  ابمد نمامسمت. 

قاعدتا ایت آدمها را باید به حب  ممحمکموم کمرد و رویشمان کمار کمرد 

شاید بتوانند رو ى به آغوش جامعه بمرگمردنمد و کمارى کمنمنمد ممردم 

 ببخشندشان.

با اعدام نکردن قماتمل، عمدالمت دربماره ى خمانمواده ممقمتمول خاوران: 

  گونه اجراء مى شود؟

: اینکه خانواده مقتول صاحب خون است، و عمدالمت، منصور حکمت

طلبى است که خانواده مقتول ا  جامعه دارد، یک مفهوم عشارتمى و 

عقب مانده و غار قابل پذیرش است. غم و داغ خانواده مقتمول انمکمار 

ناپذیر است. اما اگر اعدام بخاطر تسکات غم و داغ افراد مجا  باشمد، 

 را خود قتل به بهانه احساساتى مشابه ممجما  نمامسمت؟ آیما کسمى کمه 

توس  دیگرى تحقار و خمرد شمده، خمانمه خمراب شمده، ممعمتماد شمده، 

ورشکست شده، دربدر شده، ماتواند براى تسکات احساس تلخ درونى 

خود دست به قتل او ب ند؟ آیا دولت آدمک  مجما ى اسمت کمه افمراد 

براى گرفتت انتقام به آن مراجعه ماکنند؟ آیا عدالت مفهومى است کمه 

جاى انتقام عشارتى نشسته است؟ در مورد مفهوم عدالمت شمایمد بمایمد 

در فرصت دیگرى باشتر حرف  د. ایت مقوله آنمقمدرهما کمه بمعمضمى 

 فکر ماکنند اب کتاو و ماوراء طبقاتى ناست.
 

: آیا با لغو مجا ات اعدام، درجه ى جمنمایمت در جماممعمه بماا خاوران

 نخواهد رفت؟

: خار. برعک . هپانطور کمه گمفمتمم همپمان اول کمار منصور حکمت

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۵پرسش شماره 

 

 مجازات اعدام شنیع ترین شکل قتل عمد است!
 منصور حکمت
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جلوى یک لاست بماابملمنمد قمتمل هماى دولمتمى گمرفمتمه ممامشمود. 

دادگسترى و دولت آمریکا پرکارتریت قاتل حرفه اى آن کشور 

قماتمل سمریمال  ٠٧١است. لغو مجا ات اعدام مانند اینست کمه 

یکجا دستگار شده باشند! ثاناا، جامعه اى که کشتت انسانهما را 

مطابق قانون مجا  کرده باشد هرگ  نپمامتموانمد جملموى تمکمرار 

هپات عپل در ماان اهالى را بگارد. لغو حکم اعمدام و اعممم 

ار ش جان آدمى، اولات گام در مبار ه با فمرهمنمگ آدممکمشمى 

در جامعه است. آمارهاى رسپى هم به روشنمى نشمان ممامدهمد 

که در هلند و اسکاندینماوى و انمگملمسمتمان کمه ممجما ات اعمدام 

مپنوع است، آمار قتل )به نسبت جپعات( به مراتب کپمتمر ا  

 آمریکاست.
 

بنظر شپا مجا ات جنایتکاران براى رسامدن بمه  مه خاوران: 

 هدفى باید انجام گارد؟

: نپادانم آیا اصوا کلپه مجا ات کلمپمه خموبمى منصور حکمت

براى یک ساستم قضایى انسانى هست یا خار. بنظر مت، بحر 

پاشگارى و ا  بات بردن  مانه هاى اجتپاعى و اقمتمصمادى و 

فرهنگى جنایت به کنار، اوا، جاممعمه بمایمد بما حمداقمل اعمپمال 

خشونت و با حداقل سلب اجا ه  ندگى متعارف ا  ممجمرممامت، 

خود را ا  تکرار جرم توس  آنها مصون کند. ثاناا، کپک کند 

ایت افراد متحول بشوند. بنظر مت مجا اتهاى انتقامى و عبرت 

آمو انه باید لغو بشود. باید بجایى برسام که جماممعمه  منمان ا  

خشونت فاصله بگارد که به موارد خشونت م ل بمیاى طباعى 

رفتار کند، به کپک قرباناان بشتابد، سعى کند ا  موارد بعمدى 

آن جلوگارى کند و یا خسارات آن را بمه حمداقمل بمرسمانمد، بمى 

آنکه کسى را به رسم قربانى در آتشفشان بااندا د و یا به دریما 

 تا یانه ب ند.
 

خاوران: اگر لغو مجما ات اعمدام، یمکمى همم بمه دلمامل ار ش 

نهادن به گوهر انسان و حمق حمامات آن اسمت، در آنصمورت 

خواست آ ادى  نداناان سماماسمى اى کمه در اثمر عمپملماماتشمان 

انسانهاى بى گناه کشته شده اند،  گونه باید دنبال شمود؟ مم مم 

با مبار ى که در اثر بپب گمذارى در اتموبموس و یما ممکمانمى 

دیگر، موجب کشته شدن یک یا  ند نفمر شمده اسمت  مه بمایمد 

 کرد؟ آیا باید خواستار آ ادى او شد؟

منصور حکپت: مت آدمى را که در اتوبوس و هواپاپاى مردم 

بپب گذاشته باشد مبار  اطمق نپاکنم. متاسفانه در یک دوره 

معات ایت روش در برخى جنبشهاى حق طلبانه باب شد و بمعمد 

توس  برخى جنبشهاى ارتجاعى به یک هنمر آدممکمشمى تمحمت 

لواى سااست ارتقاء داده شد. یک فرمول کلمى در قمبمال ایمنمهما 

ندارم. بستگى به دولتى دارد کمه ایمنمهما بما آن در حمال جمنمگ 

هسممتممنممد. بسممتممگممى بممه ممموا یممت قضممایممى کشممور مممربمموطممه و 

مشروعات حقوقى آن دارد. بستگى به شرای  وقوع ایت اتمفماق 

دارد. بنظر مت پرونده بپباست هایى که به اهداف غار نظامى 

حپله کرده اند یک پرونده سااسى ناست. ممپمکمت اسمت دائمل 

مخففه سااسى براى وقوع جرم ارائه و بشود و حمتمى تمرتمامب 

اثر داده بشود، اما خود پرونده یمک پمرونمده سماماسمى نمامسمت. 

منتهى یک  ا  را یادآورى کنم. اگر بنا باشد کسانى را کمه بما 

بپب به مردم غار نظامى حپله کرده اند بمگمامرنمد و ممحماکمپمه 

کنند، هفت هشت رئا  جپمهمور و نمخمسمت و یمر غمربمى و صمدهما 

بوروکرات و ژنرال و فرمانده آمریکایى و اروپمایمى در ردیمف اول 

متهپات خواهند بود. مت فرقى ماان تاپوتى مک واى که در اوکمهپا 

آن جنایت عظام را کرد با کسانى که بپب روى پمنماهمگماه و خمانمه و 

 مدرسه مردم بغداد انداختند و آن هپه را کشتند نپى بانم.
 

اگر جواب منفى است در آنصورت  ه قمدرتمى بمایمد او را خاوران: 

 محاکپه کند؟

: قدرتى که ا  نظر حقوقى مشروعمامت داشمتمه بماشمد. منصور حکمت

حکومت هاى استبدادى بنا به تعریف مشروعات نمدارنمد. بمنمظمر ممت 

براى محاکپه ژنرال شوارتسکف ها و بت ادن ها ماتوان در همپمامت 

 جهان بورژوایى هم دادگاههاى قابل قبولى یافت یا ایجاد کرد.
 

: اگر جواب م بت است در آنصورت تعریف شپا ا   نمدانمى خاوران

 سااسى  است؟
 

بنظر مت دو مقوله  ندانى سااسمى و اسمامر جمنمگمى منصور حکمت: 

وجود دارد که هردو به ایت بحر مربوط است.  ندانى سااسمى کسمى 

است که بجرم مخالفت  با دولت مربوطه  ندانى شده اسمت.  نمدانمى 

سااسى بنا به تعریف باید آ اد بشود. محاکپه اى نباید در کمار بماشمد. 

کسى که علاه حکومتى فعالات سااسى کرده است اصم نباید دستگامر 

بشود. اسار جنگى هم جرمى نکرده و نباید ا  حقوق مدنى خود و ا  

جپله آ ادى خود محروم بشود. و ایت فق  موضوعى ماان دولمت هما 

ناست. بنظر مت اعضاى سا مانهاى  مریمکمى کمه بمه دولمتمهما اعممم 

جنگ داده اند و در عپلاات نظامى دستگار مامشمونمد بمایمد ا  حمقموق 

اسراى جنگى برخوردار باشند. قوانات موجود باید عپاقا به نمفمآ ایمت 

اسرا تغاار کند. بنظر مت  ندانى کردن فرد و جلموگمامرى ا   نمدگمى 

متعارف او باید مپنوع باشد. اما ماتواند قوانانى وجود داشته باشد که 

تا پایان جنگ و یا تا مطپئت شدن ا  عدم تپایل فرد به شرکت ممجمدد 

در جنگ، مانآ الحاق مجدد او بمه ارتشم  بشمود. و بمااخمره قمطمعما 

مقوله اى به اسم جنایت جنگى داریم. ایت مقوله باید جدا بما  تمعمریمف 

بشود و تپام مواردى که نارویى افراد غار نظامى و وسائل  یستى و 

رفاهى آنها را مورد تعر  قرار مادهند را در بمر بمگمامرد. در ایمت 

سالهاى اخار شاهد وساعتریت جنایات جمنمگمى تموسم  ارتشمهماى دول 

غربى و محلى در کشورهاى مختلمف، ممانمنمد عمراق و یموگسمموى، 

بوده ایم. جنمایمتمکماران جمنمگمى بسمامارى اممرو  بمعمنموان رهمبمران و 

قهرمانان ملى و فر ندان وطنمپمرسمت مململ و اقموام ممخمتملمف راسمت 

 راست ماان مردم راه ماروند که مابایست شاهد محاکپه آنها باشام.
 

خاوران: علل اصرار و اشتااق مسلپانان بناادگرا به کشمتمت و حمذف 

 فا یکى مخالفان خود بوی ه دگراندیشان را در  ه ماداناد؟

منصور حکپت: اینکه آیا کسى اول به آدمکشى عمقپند ماشود و بعد 

مسلپان بناادگرا ماشود و یا برعک  اول مسلپان بناادگرا ممامشمود و 

بعد به حکم شرع انور آدمک  ماشمود،  مام ى اسمت کمه ممت ابم ار 

تحقاق و موشکافى در آن را ندارم. ولى مطپئنمم پماسمخ یمکمجمایمى در 

 هپات یک جپله شپا نهفته است.
 

فصلنامه خماوران، نشمریمه سما ممان دفماع ا   ٧ایت مطلب در شپاره 

با عنوان " را ممجما ات اعمدام؟  ٠٧٧١ نداناان سااسى ایران، پائا  

 نگاه منصور حکپت به مقوله لغو اعدام" بچاپ رساده است.

 

 مرگ بر کاپیتالیسم!

 ۵پرسش شماره 
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 ”شکست خورد؟

 درج شده است. ١٧٠ایت مقاله در نشریه انترناساونال شپاره 

 

 
 

فضا  سااسی جامعه و سااسمت جمریمانمات ممخمتملمف در قمبمال 

تحرکات جنب  سرنگونی طلبانه در ایران مباحر مختملمفمی را 

دامت  ده است. یکی ا  آنها ایت است کمه سماماسمت درسمت و 

کپوناستی در قبال ایت جنبم  و جمریمانمات دخمامل در جمنمبم  

سرنگونی  ه باید باشد. یا اینکه با  ه تاکتاک و سااستی بمایمد 

در جنب  سرنگونی دخالت کرد؟ نق  جنبشهما  طمبمقماتمی در 

ایت جنب  سمرنمگمونمی  مامسمت،  مگمونمه ممامتموان در جمنمبم  

سرنگونی طلبانه اخار ه مونی  پ یا رهمبمر   مپ بمر ایمت 

 ….جنب  را مپکت کرد و

 

اما در ماان جمریمانمات  مپ عمپمومما دو سماماسمت را ممامتموان 

مشاهده کرد یکی اینکه جنب  سرنگونی را ادامه خطی همپمان 

جنبشها  اعتراضی ماداند و هپانند یک جنب  ممطمالمبماتمی بمه 

آن برخورد ماشود و ممنمتمظمر اسمت رو   ایمت جمنمبم  اوج 

بگارد و کارگران به رهبرش تمبمدیمل بشمونمد تما  مپمهما ا  ایمت 

طریق نق  موثر خود را پادا کنند ایت  پ هم وظافه خمود را 

تقویت ایت روند تعریف کمرده اسمت. در ایمت بمحمر مشمخمص 

 فعم به ایت ترند نپاپردا م.

 

یک سااست دیگر جمنمبم  سمرنمگمونمی را جمنمبمشمی خماص بما 

اهدافی خاص ماداند که نه ادامه خطی جمنمبمشمهما  ممطمالمبماتمی 

است نه ال اما انقمب کارگر . ایت تمرنمد ا   مپ دخمالمتمگمر، 

سااسی و اشتها  کسب قدرت سااسی دارد. به هپات دلال فکر 

ماکند باید مراحل و سااست و تاکتاک دوره جنب  سرنگمونمی 

را با دقت بررسی کرد، آنرا شناخت و سااست وی ه ا  داشت 

تا بتواند ه مونی  پ را در ایت جنب  مسمجمل کمنمد. امما ایمت 

ه مونی ا   ه راهی و با  ه سااستی مپکمت اسمت در ممامان 

ایت ترند ا   پ که عپدتا خود را متعلق به جنبم  کمپمونمامسمم 

 کارگر  مادانند مورد مجادله است.

قبم تمپمایملمی وجمود داشمت کمه همر نموع جمنمبم  تموده ا  و 

سرنگونی طلبانه را انقمب مادانست و وی گاها  یک انمقممب 

را ماخواست بر آن ناظر کند که بعد ا   ند بار آ مون و خطا 

 تا کنون کسی آن را طرح نکرده است. ١۶ا  بعد ا  خا ش 

اما گرایشات و احم اب و افمراد  کمه فمکمر ممامکمنمنمد جمنمبم  

سرنگونی ال اما انقمب ناست اما مامتموانمد بمه انمقممب ممنمجمر 

بشود و باید برا  پارو ی  و برا  ه مونمامک شمدن  مپ و 

کپوناسم در ایت جنب  تمش کرد و سااست داشت ا  راهها  

مختلفی ماخواهند به ایت هدف برسند. در ایمت  مهمار موب آن 

گرای  سااسی که قبم هر تحرک توده ا  را انقممب ممامنماممامد و ا  

تا کنون خود را جایی طرح نکرده است، اخارا به سماماسمتمی  ١۶سال 

رو  آورده است که مر ها  بات  مپ و راسمت را در نموردیمده و 

هر تحرک راسمتمی ”  جنب  سرنگونی“ تحت عنوان سااست در دوره 

 که سرنگونی طلب باشد را با دید  م بت مانگرد.

اما ایت نوشته مت به مباح ی ماپمردا د کمه قمبمم ممت و رفمامق بمهم اد 

مهرآباد  در مادیا  اجتپاعی آنرا به شکل کامنت پا  بردیم. او در 

دفاع ا  بااناه ها   هارده امضایی اخار برا  استعفا  خامنمه ا  و 

تغاار قانون اساسی دفاع کرد. و مت در نقد ایت بااناه ها و نمقمد او و 

رفقا  هپفکرش نوشتم. در پاسخ به مت رفاق به اد مقاله ا  نموشمت 

 را شکمسمت خمورد. وقمتمی در  ۵٧انقمب سال ” تحت عنوان اینکه 

فاسبوک آنرا منتشر کرد مت  یاد جد  نگرفتم و فکر کردم پاسخ ایت 

مسائل را داده ام  نانچه حتی کامنتی در نقد ایمت ممقمالمه نمنموشمتمم. در 

عات حال با نگاهی به نوشته بنظرم  یاد  سنتی و مباحم م  پمام  پما 

افتاده آمد فکر ماکردم پاسخی ا م ندارد  ون کسی تحت تماثمامر ایمت 

نوع مباحر قرار نپاگارد. اما  ند رو  بعد متاسفانه متوجه شمدم کمه 

ایت مقاله سر ا  نشریه انمتمرنماسمامونمال حم ب کمپمونمامسمت کمارگمر  

 درآورد.

 

علت  اپ آن در نشریه انترناساونال فکر ماکنم ایمت بموده اسمت کمه 

در پاسخ به مجادات اخار بر سر بااناه ها   هارده امضایی رفمقما  

دست اندر کار نشریه با نظرات رفاق به اد توافق داشته انمد و درج 

آنرا مفاد دانسته اند.  یرا به اد در نقد نظرات مت گویما اسمتمدالمهما  

را بما همم یمکمجما بمه خموانمنمده ”    ۵٧عانی و تجرباات انقمب سمال “ 

تحویل مادهد. بوی ه اینکه راو  خاطرات پنجا و هفت را بمه عمنموان 

شاهد  نده رو  ما  گذاشته است و شهادت مادهد که روش خمپمامنمی 

موثر بود و باید ا  آن روش و سااست برا  پارو   اسمتمفماده کمرد. 

ا  ایت منظر نتاجه ماگارد اممرو  بمایمد ا  همر گمرایم  راسمتمی در 

جمنمبم  سمرنمگمونمی “ جنب  سمرنمگمونمی حمپمایمت کمرد.  یمرا همدف 

کردن است. ایت سابقه را گفتم تا خوانند بدانمد شمان نم ول ”  سرنگون

ایت مقاله مت  است. در عات حمال ا م اسمت بمگمویمم رفمامق بمهم اد 

هپاشه رفاق ن دیکی به ح ب بوده است اما هاچ وقت عضمو حم ب 

نشد. با ایت حال سر دبار نشریه و دست اندرکاران دیگر احتپاا فکر 

کرده اند ایت مقاله  ون پاسخ محکپی به محپد آسنگران اسمت خموب 

است برجسته بشود و علارغم اینکمه رفمامق بمهم اد عضمو حم ب همم 

ناست  اپ مقاله اش را در نشریه مفمامد دانسمتمه انمد. بما ایمت ممقمدممه 

 اجا ه بدهاد وارد اصل بحر مقاله بشوم.

 

حمپمایمت سما ممانمهما   مپ ا  ”  رفاق به اد مهرآباد  نوشته است: 

خپانی به ایت خاطر نبود که مواضآ ارتجاعی و  را نپادیدند، بلمکمه 

روش و  را موثرتریت شاوه برا  به خاابان آوردن مردم مادیدنمد و 

مردمی که رهبر  و  را پذیرفته بودند و فمکمر …  مقهور آن شده و 

می کردند که شاوه و  موثرتر است، هر گونمه نمقمد  مپ را  موبمی 

با ایمت اسمتمدا رفمامق مما دارد ”  ا   رخ جنب  سرنگونی مادیدند. 

ماگوید دلال پارو   خپانی و شکسمت انمقممب نماشمی ا  تموانما  و 

تاکتاک موثر خپانی بود. او استفاده ا  هپات روش را به کپوناستمهما 

 توصاه ماکند تا پارو  شوند.

 

 نه به اعدام،نه به جمهوری اسالمی!

 ۵پرسش شماره 

 

 دالیل دیگری داشت! ۵٧شکست انقالب 
 محمد آسنگران
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جمنمبمشمى  ۵٧برخمف نظرات رفاق به اد مهرآباد ، انمقممب 

براى آ ادى و رفاه بود که در هم کوباده شد. خمپمامنمی بما یمک 

نسل کشی توانست انقممب را شمکمسمت بمدهمد. جمنمبم  اسممم 

سااسی با تاکتاک خپانی به قدرت نرساد. حقاقت تاریخمی ایمت 

است وقتی که غرب متوجه شمد نمپمامتموانمد شماه را در قمدرت 

نگهدارد برا  شکست انقمب و مپانعت ا  قدرتگمامر   مپ، 

ارتجاع خپانی را در بوق و کرنا کرد و وارد مذاکره با ارت  

و ساواک و مقامات سااسی و نظامی حکومت سلطنتی شد. ا  

ایت طریق راه قدرتگار  خپانی را که ا  هپه جریانات دیگمر 

ضد کپوناست تر بود فراهم کردنمد. اسمنماد طمبمقمه بمنمد  شمده 

دستگاهها  اطمعاتی آمریکا و انگلا  که اخارا منتمشمر شمده 

 اند هپه اینها را مستند کرده است.

 

بنابر ایت قدرتگار  خپانی نه نتاجه تاکتاک و توانایی خپامنمی 

بود و نه مردم ایران آر و  با گشت به عهد عتاق را در سر 

ماپروراندند. خپانمی را همپمان قمدرتمهما  جمهمانمی سموار سمر 

انقمب کردنمد کمه تما دیمرو  ممامخمواسمتمنمد شماه را در قمدرت 

نگهدارند. کساکه تاریخ آن دوره را بخواهد با تجربه شخمصمی 

توضاح بدهد درست یا غل  م ل ایت ماپاند که ا  سوراخ یمک 

سو ن دناا را نگاه کند اجرم نپاتواند کل صمحمنمه سماماسمی و 

اجتپاعی را بباند. هپچنانکه ایت نوشمتمه نمدیمده اسمت. امما ایمت 

راو  ناست. ایمت یمک نمتمامجمه ”  اشتباه معرفتی“ ندیدن، نتاجه 

گار  سااسی است که یمک گمرایم  راسمت بما رجموع بمه آن 

تاریخ ماخواهد حقانات سااست امرو ش را نشان بدهمد.  یمرا 

ایت گرای  هم ا  بااناه ها   همارده امضمایمی حمپمایمت کمرده 

است و هم ا  مساح علان اد در مقابل دانشجمویمان  مپ. حمتمی 

متوجه ناست وقتی که ماخواهد با ایت استدال ا  راستها دفماع 

کند، دارد ماپذیرد که راست در جنب  سمرنمگمونمی دسمت بماا 

پادا کرده است و خودش در نق  هپان  مپمی کمه ا  خمپمامنمی 

 حپایت کرد، ایستاده است.

 

ایت رفاق ما حتی ا  تمجمربمامات خمودش همم نمامامموخمتمه اسمت 

حپایت ا  خپانی را ایت بار با حپایت ا  جریانات مملمامگمرا و 

پروغرب دارد پاسخ مادهد. درس آمو   ا  منظر ایت نگرش 

فق  جابجایی نارویی است که فکر ماکند در جنب  سرنگونمی 

متحدش است و نباید با نقد آنها خود را ا  نارو  آنها ممحمروم 

ایت نگرش سااست و تاکتامک همپمان  مپمهما  دوره ….  کند و

انقمب را دارد تپریت ماکند که ماگفتند فق  شاه برود هر ک  

بااید ما در موقعات بهتر  قرار خواهام گرفت و اهدافپمان را 

 دنبال خواهام کرد.

 

جمنمبم  “ راست را نقد نپاکند و توصاه ماکند نقد نشود تما در 

اش جنب  سرنگونی مامنماممد، ”  نو اندیشی“که در دوره ” خلق

تفرقه ایجاد نشود. مدافعات هپات تفکر مدعی شده انمد کمه اگمر 

 پها خپانی را نقمد ممامکمردنمد همم تمفمرقمه  ۵٧در دوره انقمب 

ایجاد ماشد و هم شماه سمرنمگمون نمپمامشمد. در دفماع ا  مسمامح 

علان اد هم عات ایت استدال را کردنمد کمه نمبمایمد در دانشمگماه 

تفرقه ایجاد کرد. جالب ایت است که اینها خواهان اتحاد  پ و 

راست در دانشگاه و در جنب  سرنگونی هستند و فکر ماکنند ا  ایت 

طریق م ل خپانی ماتوانند رهبر   پ و راست جنب  سرنگونی را 

کسب کنند. برخمف ادعا و توهم ذهنی که دارند با حپایت ا  راستها 

و یا نصاحت راستها، عپم به جامعه ماگویند مردم شمپما همم ا  ایمت 

راستها حپایت کناد. آن مردم هم وقتی که بخواهند انتخاب کنند بساار 

طباعی است که حامی را رهبر خود نپاکنند، بملمکمه همپمان کسمی را 

انتخاب ماکنند که ایت حامامان پشمت آنمهما بسمامج شمده انمد. ایمت نموع 

نگرش حتی جوناوریسم ناست ایت سااست تکرار کپد  یک شکست 

تراژیک است که  پ سنتی و ضد سلطنتی و ضد اممپمریمالمامسمت در 

 تجربه کرده است. ۵٧سال 

 

به قول منصور حکپت خپانی بر شانه سنت و سااست جمنمبم  مملمی 

اسممی که ناروها  اصلی آن جبمهمه مملمی و حم ب تموده بمودنمد بمه 

قدرت رساد. جریان خپانی یک جریان ا  دهمهما جمریمان ممتمعملمق بمه 

جنب  ملی اسممی بود که هپگمی در سماماسمت ممخمرج مشمتمرکمهما  

بودن، حلقه اصملمی سماماسمت مشمتمرک ”  ضد امپریالاست“داشتند. اما 

جریانات متعلق به ایت جنب  بود. ا  ایمت  اویمه همپمه آنمهما ا  یمک 

جن  بودند. هپات نقطه اشتراک، کل ایت جنب  را قدم بمه قمدم پشمت 

سر خپانی به خ  کرد. وقتی که ماگویام دیگر انقمب هپه بما همپمی 

در ایران شکل نخواهد گرفت منظور ایت است که جنبشها  ممخمتملمف 

 پشت یک رهبر بساج نخواهند شد.

 

انقمب هپه با هم نبود بلکه همپمه  ۵٧رفاق به اد نوشته است انقمب 

با خپانی بود. اتفاقا انقمب هپه بما همم همپمامت اسمت کمه جمنمبمشمهما و 

گرایشات مختلف پشت سر یک رهبر  قرار ماگارند. به هپات دلمامل 

منصور حکپت ماگوید ایمت بمار مما در ایمران شماهمد  منمامت اتمفماقمی 

نخواهام بود. نپاتوان با تغاار ترکاب کلپات یک ترمانولوژ  سااسی 

را یواشکی به خواننده قالب کرد. ایت  ه استدالی اسمت کمه انمقممب 

بود. اگر منظور نویسنده ” هپه با خپانی“نبود بلکه ” هپه با هم“ ۵٧

ایت است هپه با هم یعنی در سهم بردن مساو  نبودند معلوم است که 

 ا  پایه متوجه مضپون سااسی ایت ترم نشده است.

 

اگر منصور حکپت تاکاد ماکند ایت بمار در ایمران رهمبمر  واحمد  

شکل نخواهد گرفت. منظورش ایت نبود ا  ایت به بعد جنب  توده ا  

در خاابان فق  کارگران خواهند بود.  نات درکی ا  مباحر منمصمور 

حکپت  یاد  ساده اندیشانه است. اینکه گفته مامشمود همپمه ممردم ا  

اقشار مختلف در خاابان شرکت ماکنند به ایت معنا انمقممب همپمگمانمی 

است. گوینده متوجه ناست نه منصور حکپت و نه هاچ ک  دیمگمر  

انقمب هپه با هم را با حضور افراد ا  اقشار مختلف تموضمامح نمداده 

است. ناسممتی قرار بود جامعه را بر اساس منافآ و سااست طبقمات 

و جنبشها توضاح بدهام. اما رفاق تحلاگر ما جنب  و طبمقمه و سمنمت 

را  یر فرش ماکند تا عمکم  خمامابمان را بمه مما نشمان ….  سااسی و

بدهد. در حالاکه منظور هاچ تحلالگر و کپوناست جد  نمبموده اسمت 

را بما شمرکمت افمراد ا  اقشمار ممخمتملمف در ”  هپه با همم“که انقمب 

خاابان توضاح بدهد. در هاچ دوره تاریخی کسی ایت تفسار را معامار 

خود قرار نداده است. فاکتی برا  آن وجود ندارد. وقتی ا  هپه با هم 

حرف  ده ماشود ا  شکل گمرفمتمت رهمبمر  واحمد بمرا  جمنمبمشمهما  

مختلف حرف  ده ممامشمود. کملمامد درک ایمت مسمئملمه جمایمگماه همپمامت 

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است!

 ۵پرسش شماره 
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جنبشها  سااسی و طبقاتی است که در دستگاه تحلماملمی رفمامق 

 ما غایب است.

 

جنب  اسمم سااسی، جمنمبم  مملمی    ۵٧هپچنانکه در انقمب 

بمعمموه …  اسممی، جنب  ملی نوع مصمدقمی، جمبمهمه مملمی و

جنب   پ آن دوره ا  پوپولاست و  ریک و ملی و تموده ا  

هپگی پشت سر خپانی صمف کشمامدنمد یما بمقمول … و خلقی و

رفاق به اد مقهور تاکتاک موثر او شدند. اگر ایمت دوسمت مما 

به هر دلالی منظورش ا  هپه با هم رهبر  واحد ایت جنبشمهما 

ناست باید ایت ت  را ا  اساس کمنمار بمگمذارد و بما نشمان دادن 

کارت شناسمایمی تمعملمق افمراد بمه اقشمار ممخمتملمف در خمامابمان 

مخاطب را دنبال  ا   نمفمرسمتمد کمه همامچ ممبمنما  نمظمر  و 

 تئوریکی ندارد.

 

در عات حال پاسخ ایت ناسمت کمه رفمامق بمهم اد نموشمتمه اسمت 

نبود بلمکمه همپمه بما خمپمامنمی بمود. بما ”  هپه با هم“   ۵٧انقمب 

عر  معذرت باید بگویم ایت نوع ترمهما شمبماهمت  یماد  بمه 

سفسطه دارد تا سااست. البته ایمت قمابمل فمهمم اسمت کمه رفمامق 

هپه با هم نبود امرو  در  ۵٧به اد تمش ماکند بگوید انقمب 

جنب  سرنگونی هپه با هم باید شکل بگامرد. اگمر ممنمظمورش 

ایت است با صراحت بااید هپات را بگوید نه اینکه با جابجمایمی 

کلپات بخواهد ایت هپانی را یواشکی تمحمت عمنموان تم  جمدیمد 

 تحویل مخاطب بدهد.

 

اما با ایت حال ا  ماان ناروها  ائتمفی جنب  مملمی اسممممی، 

جنب  اسمم سااسی به رهبر  خپانمی تمفماوت جمد  بما بمقمامه 

داشت. ایت جنب  به دنبال سا مان دادن یک حمکموممت دسمت 

راستی با روبنا  اسممی بود. خپانی تئور  خمفت اسممممی 

را قبم گفته … و حکومت بر اساس شریعت اسمم ولی فقاه و

و نوشته بود. ایت تئوریها برا  جنب  اسممم سماماسمی ممعمرفمه 

بود. هپچنانکه بااتر اشاره کردم خپانی با حپایت غرب و بر 

بستر سااست و فرهنگ جنب  ملی اسممی ساخته و پرداخمتمه 

را شمکمسمت داد. یمک  ۵٧شد که با یک نسل کشمی، انمقممب 

واقعات دیگر در جامعه آن رو  ایران ایت بمود کمه گمرایشمات 

سااسی دهه  هل و پنجا اینها را دیده و ماشناختمنمد. امما حملمقمه 

مشترک ضد سلطنتی و ضمد اممپمریمالمامسمت بمودن، همپمه ایمت 

جریانات را به هم وصل کرده بود و ایت هپمان بسمتمر  اسمت 

که خپانی ا  آن تغذیه کرد. کسی که اینرا نباند متوجه سااست 

در بعد کمن ناست ا  سوراخ سمو ن ممامخمواهمد تمحموات را 

نگاه کند. جنبشها را نپاباند سااست را بر اساس نق  جنمبمشمهما 

توضاح نپادهد ا  وقایآ عک  ماگارد و بمه عمنموان حمقمامقمت 

 ناب تحویل مادهد.

 

کمه …  با ایت حال با ن ج نی و تقی شهرام و جمواد قمائمد  و

ا  شمخمصمامتممهما  شمنماخمتممه شمده  مپ آن دوره بمودنمد خمطممر 

قدرتگار  اسمماها را هشدار داده بودند. به قول رفاق بمهم اد 

حتی شفق سرخ هم اینرا گفمتمه بمود. بمنما بمر ایمت رهمبمر شمدن 

خپانی حاصل مهندسی افکار عپومی بود و نه نتاجه تاکمتمامک 

ها  او. ماناستریم جامعه بر بستر فرهنگ شرقی و فرهمنمگ خمود  

تنها به رسانه ها  رسپی که موافق قدرتگار  جریان اسممی بودنمد 

دسترسی داشت.  پ منتقد یما در  نمدان بمود یما رسمانمه ا  نمداشمت 

صدای  را خفه کرده بودند. معرفه نبود. پایه اجتپاعی قمو  نمداشمت 

 …و

 

…. جریانات  پ آن دوره مانند پاکار و سا مان  ریکها  فمدایمی و

در رو ها  اول انقمب و حتی یک سال بعد ا  قدرت گار  خپانمی 

هنو  لباک به خپانی نگفته بودند اما او را نپاینده خورده بورژوا   

مادیدند که ماخواستند رادیکال  کنند. ایت هپان توصاه ا  اسمت کمه 

امرو  رفاق به اد ماکند: رهبر  راست را نقد نکناد، نمقمایصم  را 

با گو کناد تا رادیکال بشود. اما ایشان بایمد بمدانمد کمه ایمت ممتمد  مپ 

سنتی  هل سال قبل شکست خورده و  نمده نمخمواهمد شمد. ایمت عمامت 

… هپان کار  است که پاکار و  ریک و راه کارگر و ر مندگان و

انجام دادند و ماخواستند امام خرده بورژوا را بما فشمار ا  پمایمامت بمه 

صف خلق بااورند. ح ب توده امام  را انتخاب کرده بمود امما  مپ 

” خورده بمورژوا  “ سنتی منتقد ح ب توده به دنبال رادیکال کردن 

به رهبر  خپانی بود. هپات نگرش و تموهمم بماعمر شمد در جمریمان 

جنگ ایران و عراق بساار  ا  اینها مدافآ مام ماهت و جناحهایی ا  

 رژیم اسممی بشوند.

 

متاسفانه امرو   پی که به بهانه جنب  سرنگونی به دنمبمال رادیمکمال 

کردن راسمتمهما و بمورژواهما اسمت و فمکمر ممامکمنمد بمخمشمی ا  آنمهما 

شعارها   پ را دارند تکرار ماکنند پ  ه مونی  پ را پمذیمرفمتمه 

در توهم بسر مابرد. ایت  پ سرنوشت بهمتمر  ا  آن  مپ …  اند و

نخواهد داشت. ایت گرای  فکر  پایمه اجمتمپماعمی نمدارد.  ممامنمه  ۵٧

رشد پادا نپاکند. فق  در مقطآ کوتاهی م احم کار کپوناستها ماشمود 

و پاشرو  کپوناسم کارگر  را کنمد ممامکمنمد. ایمت گمرایم  اداممه یما 

بخشی ا  هپان  پ است که تاریخ  بسر آمده است. ایت گمرایم  و 

ممامنماممم کمه ا  آن  مپ ”  نو انمدیم “ ایت نوع  پ را مت  پ سنتی 

 هم راست تر حرف ما ند. ۵٧دوره 

 

 یرا آنها ا  نظر خود به دنبال رادیکال کردن خورده بمورژوا   بمه 

رهبر  خپانی بودند  ون فکر ماکردند نپاینده یمک قشمر بمامنمابمامنمی 

امرو  مما در ایمت تموهمم اسمت کمه ” نو اندی “است. ایت  پ سنتی 

گویا ماتواند راستها را رادیکال کنمد، بمورژوا   را رادیمکمال کمنمد، 

 ون ماباند آنها شعارهایی را تکرار ماکنند که قبم فق   پمهما ممدافمآ 

آن بوده اند. متوجه ناست خپانی هم رو   مدافآ آ اد  ساماسمی شمد 

و اعمم کرد آ اد  سااسی برا  هپه و مارکساستها هم هست. اعمم 

کرد جپهور  مورد نظر ما هپانند جپهور فمرانسمه خمواهمد بمود. او 

حتی ا  راستها  امرو  در  مانه اقتصاد   ا ها  بساار بامشمتمر  

مجانی را وعده داد. ایت توهپاتمی …  گفت که آب و برق و آمو ش و

که امرو  نسبت به راست شکل گرفته است واقعا تعجب انگا  است. 

نبوده انمد و نمدیمدنمد خمپمامنمی بمرا   ۵٧انگار اینها در جریان انقمب 

 تحپاق مردم  ی وعده ها و  ه حرفهایی  د.

 

ا  منظر ایت گرای  اگر اپو یساون بورژوایی، لمامبمرال و سموسمامال 

دمکرات بشود خوشحال خواهد شمد و بمرا  ایمت سماماسمت طمرح و 

 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران!

 ۵پرسش شماره 
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تاکتاک ماآورد و به ما کپوناستها  کارگر  توصمامه ممامکمنمد 

راه پارو   ا  ایت طریق ممپمکمت اسمت. بما همپمامت ممتمد نمقمد 

راستها را در جنب  سرنگونی مشروط ممامدانمد. رفمامق بمهم اد 

افشاگمر  در ممورد راسمت نمپمامتموانمد در همپمه ”نوشته است:

موارد موثر باشد. خصوصما در  ممانمی کمه راسمت تموانسمتمه 

است عده ا  ا  مردم را بخود جلب کند. نقد برنامه ها  آینمده 

راست برا  مردم عاد  که درگار مبار ه با رژیم هستند، بمی 

اثر است و حتی با عکم  المعمپمل شمدیمد آنمهما روبمرو خمواهمد 

شمد .افشما  راسممت خصموصما بممایسمتمی بمه ضمعمف آن بممرا  

 ”سا مان دادن جنب  سرنگونی متپرک  گردد.

 

هپچنانکه ماباناد رفاق ما معتقمد اسمت گمرایم  راسمت را در 

دوره جنب  انقمبی و جنب  سرنگونی فق  وقتی باید نقد کمرد 

که آنها تاکتاک نادرست و به ضرر جنبم  سمرنمگمونمی اتمخماذ 

مردمی که رهبر  و  ”  ماکنند. به هپات دلال با تاکاد ماگوید

)خپانی( را پذیرفته بودند و فمکمر ممی کمردنمد کمه شماموه و  

موثرتر است، هر گونه نقد  پ را  موبمی ا   مرخ جمنمبم  

سرنگونی مادیدند. موقعی کمه راسمت دسمت بماا را در یمک 

 ”جنب  دارد، ح ب بایستی به رهبران آن کار  نداشته باشد.

نمو “ ایت گرای  به تپام معنا گرایشی راست است.  پ سنمتمی 

منظورم ایت نوع نگرش و سااست و مدافعان  اسمت. ”  اندی 

مقاله رفاق به اد در ایت  همار موب نموشمتمه شمده اسمت. ایمت 

گرای  حتی امرو  که خودش ممعمتمقمد اسمت مسمئملمه رهمبمر  

جنب  سرنگونی با  است و قطعی نشده است توصامه ممامکمنمد 

جنب  راست را فق  وقتی باید نقد کرد که در تاکتاکم  بمرا  

سرنگونی ناپاگار است و یا ماخواهد سد ایجاد کند. )حمتمی بمه 

و  ۵۵توصاه خودش که نوشته است خپانی را ماشد در سال 

نقد کرد وفادار نپانده است.( او تاکاد ممامکمنمد نمقمد راسمت  ۵۶

تفرقه در صف سرنگونی ایجاد ماکند و مردم آنرا  موب ا  

 رخ سرنگونی مادانند. عات ایت سااست را جنبم  فمدایمی در 

دوره انقمب داشمت و بمقمول رفمامق بمهم اد ایمنمطمور فمرممولمه 

 ماکردند:

دیدگاه فدایی ایت بود که نبایستی تضاد ماان ناروها  خلق را “ 

…. آنتاگوناستی کرد و خپانی را ماخواست رادیکال تر کمنمد 

 پ ایران بشدت ضد غربی و ضد آمریکایی و ضد اسرائالمی 

بود و بهپات دلال فکر می کرد که خپانی را بایستی رادیمکمال 

کرد، و  م ل خرده بورژوا در نوسان است وبایستی بمعمنموان 

 ”متحد فق  با فشار رادیکال شود.

ایت رفاق ما و هپفکرانم  اممرو  عمامت ایمت سماماسمت را در 

برخورد به راست پاشه کمرده انمد و آنمرا اداممه بمحمر سملمبمی 

اثباتی معرفی ماکنند. در نوشته ا  جمداگمانمه در ممورد بمحمر 

سلبی اثباتی و درک وارونه ایت گرای  ا  آن ممتمد ممقمالمه ا  

نمکماتمی در ممورد ممتمد بمحمر سملمبمی در دوره “ تحت عنموان 

منتشر کرده ام عمقه مندان ممامتموانمنمد بمه آن رجموع ”  انقمبی

کنند. اینجا هپانقدر بگویم بمحمر سملمبمی ممتمد و سماماسمت یمک 

جنب  اثباتی است که ماخواهد در جمنمبم  سملمبمی در شمرایم  

انقمبی ه مونی کسب کند. بکار گرفتت ایت بمحمر ممحمدود بمه 

شرای  انقمبی است. بحر رابطه بات جنب  سرنمگمونمی و حمکموممت 

است. تعریف و متد  برا  سرنگونی حکومت و رهبر  در جمنمبم  

سرنگونی است. ایت بحر هاچ ربطی به مناسبات  مپ و راسمت در 

جنب  سرنگونی ندارد. اما رفاق به اد ایت متد و سااست را وارونمه 

 کرده است.

 

ایت وارونگی تا آنجا پا  رفته است کمه در نمقم  مشماور و ممفمسمر 

راستها ظاهر شده اند. موارد  باانات گرای  راست را تمش ماکمنمد 

تصحاح و مقبول نشان بدهد. م ل هم جنبشی خود بمه اشمکماات آنمهما 

برخورد ماکند. فکر ماکند دناا  سااست دناا  پلمامتمامک  دن اسمت. 

 ون دوره سرنگونی است پ  باید در ایت مقطآ ا  ایت نوع راستمهما 

دفاع کند تا به رهبر آنها تبدیل شود. ایت نگرش در خوشبانمانمه تمریمت 

حالت هم جن  هپان  پ دوره انقمب است که نپاخواست تضاد بات 

ناروها  خلق را آنتاگوناستی کند. اگر آن  پ ضد امپریالمامسمت بمود 

ایت  پ فق  سرنگونی طلب اسمت و بم . ایمت تمکمرار کمپمد  یمک 

 تاریخ تراژیک است که ما به تحرکات  خاره شده ایم.

 

اما رفاق به اد حتی در بکار گرفتت شاوه خپمامنمی همم د مار مشمکمل 

است  یرا او ا  هاچ جریان سااسی دیگر در ایران حپایمت نمکمرد و 

فق  به جنب  خودش متکی بود. ایت دیگران بودند که ا  او حمپمایمت 

ماکردند، بقاه جریانات سماماسمی ایمرانمی  مپ و راسمت و ممامانمه بما 

داشمتمنمد در …  تصپام خودشان و ار یابی که ا  خپمامنمی و اسممم و

 یر  طر ضد امپریالاستی خپانی تجپآ کمردنمد. خمود رفمامق بمهم اد 

خپانی هاچگاه حپله ا  انتقاد  به نمامروهما  دیمگمر “ نوشته است که 

نکرد. حتی وقتی که در قبل ا  انقمب به هاات سا مان مجاهدیت کمه 

مذهبی بودند، گفته بود که ا  آنها حپایت نمپمی کمنمد، بمر عملمامه آنمهما 

البته رفاق ما ایت نپونه را به ایت دلال نقل کرده ” موضآ نگرفته بود.

است که بگوید  ون خپانی مجاهد را نقد نکرد مما همم دیمگمران )کمه 

منظورش راستها است اگر نه مرتب مشغول نقد  پها اسمت( را نمقمد 

نکنام. اما وجه دیگمرش را کمه ا  کسمی حمپمایمت نمکمرده را نمادیمده 

ماگارد  ون امرو  خودش به بهانه جنب  سمرنمگمونمی کمه خمواسمت 

هپه ا  جپله راستها است نقد ما به جریانات راست را تفرقه افکمنمانمه 

” اتمحماد“ ماداند. جالب است هم راستها و هم ایت نوع  مپ بمه دنمبمال 

راست و  پ در جنب  سرنگونی هستند. اما همامچموقمت راسمتمهما ا  

 پ دفاع نکرده اند و ایت فق  نوع خاصی ا   پ است که به بمهمانمه 

بااناه ها   هارده امضایی که سرنگونی طلبانه است و در دانشمگماه 

 ا  راست دفاع کرده است.… در مورد حجاب و

رهمبمر  مملمی، اتمحماد نمامروهما  ”  شورا  ملی“ راستها تحت عنوان 

ممامخمواهمنممد ا  روش خمپمامنمی بمرا  کسممب ….  دممکمراسمی خمواه و

ه مونی استفاده کنند و ایت نوع  پ هم هپان کمار را تمحمت عمنموان 

است و دوره انقمب بمعمدا خمواهمد ”  سرنگونی“اینکه ایت دوره دوره 

ماخواهد ا  هپان روش خپانی برا  شکل دادن به جنب  … رساد و

هپه با هم علاه حکومت استفاده کنند. جدا ا  ایمنمکمه ایمت ممتمد عمپمم 

انقمب دو مرحله ا  را دارد تئوری ه ماکند امما ممتموجمه نمامسمت کمه 

خپانی با هاچک  نبود. ایت جنبشها و جریانات دیگر بودنمد کمه خمود 

را با او هپراه کردند. او خود را با هامچ جمنمبم  دیمگمر  همپماهمنمگ 

 نکرد و مدافآ هاچک  نشد.

 

 از اعتصاب کارگران هفت تپه حمایت کنیم!

 ۵پرسش شماره 
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 ٦١که بمعمد ا  کمودتما  ”  جنب  ضد امپریالاستی“ گستردگی 

مرداد بسرعت هپه جریانمات سماماسمی ایمران را پموشم  داده 

بود، لجن ار  بود که خپانی ا  آن ارت اق ماکرد. با ایت حال 

آن انقمب با یک نسل کشی شکست خورد.  یرا با وجود هپه 

توهپاتی که نسبت به خپانی وجود داشت، بعد ا  انقمب ورق 

داشت برماگشت و در ابمعماد هم اران نمفمره آ ادیمخمواهمان بمه 

صف مخالمفمامت خمپمامنمی پماموسمتمنمد. سمپمپماتمی رفمامق بمهم اد و 

آنمهما …  نفره و مساح علامنم اد و ٠۴هپفکران  به بااناه ها  

را در نق  حامی نشان مادهد نه رهبر. حتی متوجه ناستند کمه 

هاچ آدم عاقلی حامی را رهبر خود نپاکنمد. پم  تمکملمامف ایمت 

نگرش روشت است متولد نشده سق  شده است. نمقم  خمود را 

 به یک حامی تن ل داده است.
 

تپام تمش مت ایت است که متد سلبی منصور حکمپمت را اوا 

به یک دوره معات که شرای  انقمبی ناماده ماشود محدود کنمم 

و گرایشات دیگر نتوانند ایت متد را به قبل و بمعمد ا  شمرایم  

انقمبی تسر  بدهند. دوما جنب  کپوناسم کمارگمر  و حم ب 

کپوناست کارگر  باید آنقدر قو  و معرفه باشد که ممردم در 

هر مکانی در ایران اعضا و کادرها و سخنگویان و پمر مم او 

را ببانند تا بتوانند انتخاب  کنند. سوما ما باید جنب  خود را و 

کپوناسم کارگر  را بمه عمنموان یمک جمنمبم  اثمبماتمی فمر  

بگاریم که با متد  سلبی در جنب  سرنگونی دخالمت ممامکمنمد. 

ح ب ما و جنب  ما جنب  سلبی نامسمت بملمکمه بشمدت اثمبماتمی 

است. اما برا  رهبر  جنب  سرنگونی و انمقممب کمارگمر  

باید با سااست سلبی در خاابان ظاهر بشود. در خاابمان ظماهمر 

شدن و رهبر  جنب  اعتراضی فق  ماتواند سلبمی بماشمد. امما 

ایت مهم بدون یک جنب  و ح ب اثمبماتمی کمه ممرتمب و بمدون 

وقفه جنبش  را با سااستی کپوناستی تجها  ماکند غار مپکت 

 است.
 

در پایان خواننده را بمه یمک پماراگمراف ا  ممبماحمر ممنمصمور 

حکپت رجوع مادهم که برعک  نظرات رفمامق بمهم اد دایمل 

 را توضاح مادهد. ۵٧شکست انقمب 

جنب  اسممى و دولت اسممى نه فق  محصول ایمت انمقممب “ 

نبود، بلکه سمحى بود که آگاهانه براى سرکوب ایت انمقممب، 

هنگامى که ناتوانى و  وال رژیم شاه دیگر مسجمل شمده بمود، 

به مادان آورده شد. برخمف نظرات رایج، جپهورى اسممممى 

وجود خود را در درجمه اول ممدیمون شمبمکمه مسماجمد و خمامل 

آخوندهاى ج ء نبود. منشاء ایت رژیم قدرت ممذهمب در ممامان 

مردم نبود، قمدرت تشمامآ، بمامعممقمگمى ممردم بمه ممدرنمامسمم و 

ان جارشان ا  فرهنگ غربى، سرعت با  ا  حد شهرنشامنمى 

، و غاره نمبمود. ایمت خم عمبممت ” تپریت دموکراسى“ و کپبود 

نمامم بمنمد و ”  شمرق شمنماسمان“ مپکت است بدرد کاریر شمغملمى 

مفسریت رسانه ها بخورد، امما سمرسمو نمى بمه حمقمامقمت ربم  

ندارد. جریان اسممى را هپان نامروهمایمى بمه جملموى صمحمنمه 

کشادند که تا دیرو   یر بغل رژیم شماه را گمرفمتمه  ۵٧انقمب 

بممودنممد و سمماواکمم  را تممعمملمماممم ممماممدادنممد. آنممهمما کممه پممتممانسمماممل 

رادیکالا اساون و دست  پى ا  آب در آمدن انقمب ایمران را 

ماشناختند و ا  اعتصاب کارگران صنعت نفت درس خمود را 

گرفته بودند. آنها که به یک کپربند سب  در ک  و قموسمهماى جمنمگ 

شدن انقمب ایران پول خمرج شمد، ”  اسممى“ سرد ناا  داشتند. براى 

طرح ریخته شد، جلسه گرفته شمد. هم اران نمفمر، ا  دیمپملمومماتمهما و 

مستشاران نظامى غربى تا ژورنالامسمتمهماى همپمامشمه بماشمرف دنماماى 

دموکراسى ماهها عرق ریختند تا ا  یک سنت عمقمب ممانمده، حماشمامه 

اى، کپک  ده و به ان وا کشاده شده در تاریمخ سماماسمى ایمران، یمک 

و یک آلترناتاو حکومتى بمراى جماممعمه شمهمرى و ”  رهبرى انقمب“ 

بسا ند. آقاى خپانى نه ا  نمجمف و قمم  ۵٧صنعتى ایران سال  –تا ه 

و در راس خال ممهاى خر سوار دهات سر راه، بلکه ا  پاری  آمد 

تجسم اعترا  اصمامل ممردم ممحمروم  ۵٧و با پروا  انقمب. انقمب 

و رژیمم اسممممى ممحمصمول جمنمگ ”  انقمب اسممى“ ایران بود، اما 

سرد بود، محمصمول ممدرن تمریمت ممعمادلمه سماماسمى جمهمان آن رو . 

معپاران ایت رژیم، استرات یستها و سااست گذاران قدرتمهماى غمربمى 

بودند. هپانها که امرو  ا  درون لجمنم ار نسمبمى گمرایمى فمرهمنمگمى، 

جماممعمه “ هاواى مخلوق خودشان را به عمنموان ممحمصمول طمبمامعمى 

یمکمبمار دیمگمر ”  جمهمان اسممم“ و درخمور ممردم ”  شرقى و اسممممى

مشروعات مابخشند. کل امکانات اقتصمادى و سماماسمى و تمبملمامغماتمى 

براى به کرسى نشاندن ایمت  ۵٧غرب براى ماهها قبل و بعد ا  بهپت 

اما ایمنمکمه نمفم  اجمراى …… رژیم و سر پا نگاهداشتت آن بساج شد

ایت مهندسى اجتپاعى در ایران مقدور شد، مدیون اوضاع و احوال و 

 ”ناروهاى سااسى و اجتپاعى داخل ایران بود.

 

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۵پرسش شماره 

 در باره اوضاع سیاسی ایران.. ۶ادامه مطلب از صفحه 

 
 

ح ب و جریان خاص ن دیک بشوند و حضور آن جریان را در اتخماذ 

سااست و تاکتاکها  خود ملحوظ کنند،  مانه انمتمخماب یمک حم ب و 

 جریان معات عانات پادا ماکند. 

بنابر ایت ما در ایت دوره هنو  شاهد ترکابی ا  شعارهما و ممطمالمبمات 

راست و  پ در جنبشها  اعتراضی خاابانی خواهام بود.  پ باید بما 

تپام قدرت برا  ه موناک شدن در جنب  سرنگونمی طملمبمانمه تممش 

کند. یکی ا  تمشها، مقابله بدون سا ش و بدون تخفاف و نمپمایمنمدگمی 

کردن رادیکالاسم افراطی در مقابل حکومت است. امما همپم ممان نمقمد 

جنبشها  راسمت و جمریمانمات ممنمبمعمر ا  ایمت جمنمبم  ا  مموضمعمی 

ماکساپالاستی، امکان انتخاب بات  پ و راست را به مردم ممامدهمد و 

 مانه ه موناک شدن  پ را باشتر فراهم مامکمنمد. کسمی کمه ا  ایمت 

 وظافه اصلی شانه خالی کند در صحنه سااست حاشاه ا  خواهد شد. 

 دیگر ورق برگشته است!
 مردم! 

این اوباش زانو زده اند. دست و پاى خود را گم کرده اند، 
بجان یکدیگر افتاده اند، دارند میگریزند. از ما میتشرسشنشد، 

    برخیزیم و کارشان را یکسره کنیم
            

 منصور حکمت                                                   


