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 ۷۱رپسش           شماره   
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲سیزدهم اکتبر   -  ۹۹سه شنبه  بیست و دوم مهر ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 جنگ در قره باغ  
 زمینه های سیاسی، مختصات یك راه حل

 علی جوادی
پرسش: جنگ در قره باغ پس از سه دهه مجدجادا لج ج جه 

ور لاه است. آوارگی و کشته لان مردم بماننا سه دهه 

پجج ججش در تججار شجج ججرار لججان اسججت.  ججر جج جج  درگجج ججر  

ارمنستان و آذربایدان  چه ادعاهایی را در قبار مجنجهج جه 

 قره باغ  رح م  ننا؟ ای  جنگ چه ن روهایی است؟

ع ی جوادی: ناس ونال سم آذری ماعجی اسجت  جه  جر  

م ابل دست به پجا سجازی هجای قجومجی زده اسجت. مجردم 

منتسب به آذری را از لهرها و منا ق عماشا "ارمجنجی" 

نشج جج  پججا سججازی  ججرده اسججت. در  ججر  مجج ججابججل نجج جج   

ناس ونال سم ارمنی  ادعجاهجای مشجابجهجی دارد. هجر  جاام 

بخشهایی از واق  ت را ب ان مج جنجنجنجا. تجاود یج  و نج جم 

م   ون ش  از مردم منتسجب بجه "آذری" و "ارمجنجی" از 

محل زنجاگجی و  جارلجان در پجس ششجایجا  شجمجنجشجهجای 

ناس ونال ستی آواره و بی خانمان لاه انا. جنجایجت قجومجی 

  .ینی از واق  ات دهشتناك ای   شمنش ارشداعی است

ناس ونال سم آذری بر "شمام ت ارضی" خود شا  ا م ننا. 

الغار قره باغ و هفت منه ه در مجدجاورت قجره بجاغ را 

مبنای "مشروع ت" شحر ات و لشگر  شی  نونی خجود 

قرار داده است. در سوی دیجگجر  نجاسج جونجالج جسجم ارمجنجی 

الغار ای  منا ق را بر مجبجنجای ر جرانجام هجای  جورت 

گر ته در قره باغ و درخواستهای ن روهای ایج  مجنجهج جه 

  .شوج ه م ننا

اما ای  ادعاها شنها شجوججهج جات و بجهجانجه هجای  شجمجنجش 

خون نی است  ه در چجنجا دهجه گج لجتجه در ایج  مجنجهج جه 

 ورت گر ته است. گفته انا  جنگ ادامه س است است. 

جنگ  نونی ادامه س است نفرت پرا نی قومی و م ی و 

مجج هججبججی و جججاالججی بججر سججر سججهججم خججواهججی دو نجج ججروی 

   .ناس ونال ستی است

ای  جنگ دو ن روی ناس ونال ست در منه ه است. جنگ 

 ب ات تا م مرشدع و دست راستی تا م بر ای  ججوامجع 

است. جنگی  ه ادعاها و شجبج ج جغجات  جور نجاسج جونجالج جسجم 

س اسجی آن   –"آذری" و "ارمنی" بن ان های ایائولوژی  

 "پیام رضا پهلوی: تکرار رویایی کهنه با پیامی "نوین

 جدال آلترناتیو راست و چپ جدی تر میشود
 محمد آسنگران

در بخش اور ای  نولته به ن ات محوری پ ام رضجا پجهج جوی پجرداخجتج جم. 

 رضا پهلوی و انقالب!
 پدرام نواندیش

 

سخ  گجفجتجه اسجت کجه ” ان الب مسالمت آم  “اخ را آقای رضا په وی از 

گام اور آن گویا با اعتصابات کارگری قرار است لجرو  لجودم مجبجار  

بالام باالخره وارث ناپ گ ر س هنت ب ا از دوره ای دربجاری در بجاره 

و مبارزه در تال ه آخونا خاشجمجی و سجالم ”  ر رانام“و ” انتخابات آزاد“

 موضع نگرفتن حزب درباره مرگ شاملو
 منصور حکمت

 نامه به ر  ق بابک ی دى 

در رابهه با اظجهجار نج)جر دیجا در واقجع عجام  ر  ق بابک  ر  اى ع ی  

اظهار ن)ر( ت ب در مورد مرگ اتما لام و ن)ر م  را پرس اه بودیا. 

چن   برم ایا که لما آندا بحثهاى مفص ى در ایج  مجورد کجرده ایجا. مج  

 

 کارگران جهان متحد شوید!

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

mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش
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را ششن ل م اها و ماننا هر جنگ دیگری از ای  جنس  منا جع 

زم نی بورژوازی تا م بر ای  جوامع را دنجبجار مج جنجنجا. ایج  

  .جنگ از هر دو سو ارشداعی و ضا انسانی است

ای  جنگ مردم ن ست. ججنجگ مجردم مجنجتجسجب بجه "آذری" یجا 

"ارمنی" ن ست. ای  مردم در هر دو سو قربان ان ای   شمنش 

خون   ناس ونال ستی انجا. مجردمجی  جه سجالج جان سجار در  جنجار 

ینایگر  ار و زناگی  رده انا  در پس شحر ات ناس ونال ستجی 

ا نون رو در روی هم قرار داده لجاه انجا. ایج  ججنجگ  یجنجی 

دیگر از محصوالت خون   ناس ونال سم  ور و ضا انسانی در 

   .دوره تاضر است

پرسش: ای   شمنشها ریشه ای شاریخی دارنجا  مجگجر انج جالب 

 ا تبر ای  مناقشات م ی را تل ننرد؟

ع ی جوادی: انج جالب ا جتجبجر یج  شجحجور عج)ج جم اججتجمجاعجی و 

 ارگری بود. ا ق و س استهای ناس ونال ستی در ان الب ا جتجبجر 

لنست خوردنا اما از  حنه س است و جام جه تج   نشجانجا. 

تنجومجت  جارگجری لجنجل گجر جت  امجا ججنجگ شجحجمج ج جی دور 

امپریال ستی ع  ه تنومت نوپای  ارگری و در هجم ریجخجتجگجی 

ل رازه اقتصادی جام ه  ع ب نش نی های م ج جنجی را بجه ایج  

تنومت شحم ل  رد. ش  "سجرمجایجه داری دولجتجی"  یج  عج جب 

نش نی شا ت نی بمن)ور گ ر از ای  موق  ت ویژه بود. اقجاامجی 

 ه در پس از مرگ لنج ج  و در دوران اسجتجالج ج  بجه سج جاسجت 

اقتصادی و استراشژی  ای  تنومت شبایل لا. ان الب ا تبر در 

دگرگون  ردن مناسبات اقتصادی در جام ه  در نجابجودی  جار 

م دی  ت   بازار و پور و الترا ی  ردن مجالجنج جت وسجایجل 

شول ا و شوزیع اجتماعی لنست خورد. تنجومجت لجوروی بجر 

مت  لنسجت شجحجور اقجتجصجادی انج جالب ا جتجبجر لجنجل گجر جت. 

ناس ونال سم  مست ل از ادعاهای  اذب ای  تجنجومجت  هجمجواره 

ی  پایه ایجائجولجوژیج  ججمجهجوری هجای ششجنج جل دهجنجاه "اشجحجاد 

جماه ر" لوروی بود. ناس ونال سم  ایائولوژی جمهوری های 

ششن ل دهناه لوروی بود. اما دامنجه و مجحجاوده عجمج جنجرد آن 

شوسط تنومت مر  ی در مسنو همواره " نترر" م شا. مرز 

های شصن ی   وچ های اجباری قومی ی  ر   س است  نترر 

تنومت لوروی در دورانجهجای مجتجفجاوت بجود. بجا  جروپجالجی 

لوروی ای  ن روها ا سجار گسج جخجتجه   نجای مجنجاسجبجی بجرای 

  .گسترش و شحرك یا تنا

بهور خال ه  ان الب ا تبر س است و ا ق ناس جونجالج جسجتجی را 

لنسجت داد  امجا بجا لجنجسجت انج جالب ا جتجبجر و لجنجل گج جری 

لوروی  ناس ونال سم دو باره موق  ت ویژه ای در بجنج جانجهجای 

  .س اسی و ایائولوژی  جمهوری های مت اد پ اا  رد

پرسش: آیا نبایا ادعجاهجای ارضجی آذربجایجدجان را بجر مجنجا جق 

مورد مناقشه هماننا قه نامه های سازمان م ل شائ ا و خواهان 

 اخراج ن روهای ارمنستان از ای  منا ق لا؟

ع ی جوادی: شائ ا ادعاهای ارضی ناس ونالج جسجتجهجای مجخجتج ج  

ه چگاه ی  س است  مون ستی نبوده است. ای  مرزها  امال شصجنج جی 

انا. در پی جنگها و  شجمجنجشجهجای  جبج جات تجا جم لجنجل گجر جتجه انجا. 

محصور دعواهای شاریخی انا. برای م   مجونج جسجت هج جی قجاوسج جت 

 –خا ی ناارنا. چرا م  نوعی بایا مهر شائ ا بر س اسجتجهجای قجومجی 

م ی در دوران سوس ال سم بورژوایجی در لجوروی بج نجم؟ چجرا بجایجا 

ادعاهای ای  جریانات بر سرزم نهای مخت   را به رسم ت لناخجت؟ 

ن هه ع یمت و لاخص ما شنها م توانا موق  ت زناگی مردم و اراده 

 !مردم سا   در ای  منا ق بالا. هم  

م  الغار منه ه قره باغ و منا ق مداور را محنوم نم نجنجم. مجبجنجای 

محنوم ت چ ست؟ خط  ش و گون ای س استجمجااران  جبج جات تجا جم؟ 

جنگ ها و شغ  ر تاود و ثغور  شوری؟ ب الوه م جنجای مجحجنجومج جت 

شنها م توانا شالش برای اعاده اوضا  گ لته بالا. ای  گج لجتجه را مجا 

لنل ناادیم. ای  گ لته خود  اقا هجرگجونجه مشجروعج جت اججتجمجاعجی و 

 ب اشی از جانب ماست. م  اما هر جنایتی ع  جه مجردم و بجه  جریجق 

اولی پا سازی های قومی و  شمنشهای ضا انسانی ای  جریانجات را 

  .عم  ا محنوم م ننم

از  ر  دیگر م  س است ناس ونال سم ارمنی در الغار ای  مجنجا جق 

را شای ا هم نم ننم. س است الغار ای  منا ق در پی اهجاا  عج)جمجت 

  بانه ناس ونال سم ارمنی  ورت گر ته اسجت. نجالجی از اراده آزاد 

مردم ای  منه ه ن ست. هرگونه شغ  ر و شحور جغرا  ای  شجورهجای 

موجود شنها زمان نه مجحجصجور اراده آزاد شجوده مجردم بجالجا  دارای 

  .مشروع ت س اسی است

ای  موضع گ ری در امتااد و از جنجس مجوضجع مجا در قجبجار الجغجار 

 . ویت از جانب عراق است

پرسش: جنگ در قره باغ از آن دسته ججنجگجهجایجی اسجت کجه رد پجای 

مناقشات منه ه ای را از ساعت اور م شود در آن مشاهاه کرد. ن ش 

ن روهای منه ه در ل  ه ور کردن و ادامه جنجگ چج جسجت؟ شجرکج جه  

 اسرائ ل  روس ه  جمهوری اسالمی؟

ع ی جوادی:  شمنشهای منه ه ای بر ای  جاار سوار لاه انا و بجر 

لات و پ چ اگی ای  جاار خونبار ا  وده انا. شر  ه و اسرائ ل اساسا 

در  نار جمهوری آذربایدان انا. روس ه و به درججاشجی هجم تجنجومجت 

اسالمی در  نار ارمنستان ایستاده انا. هر چنا  ه رژیجم اسجالمجی در 

چنبره شناقناشی  ه در آن گر تار است ناچار به اشخاذ نوعی مجوضجع 

دو گانه در قبار هر دو سوی ای  جاار لاه است. از یج   جر  بجر 

"شمام ت ارضی" آذربایدان شا  ا م ننا و از  ر  دیگجر شسج ج جحجات 

  .به ارمنستان ارسار م ننا

تنومت شر  ه پس از لنست در سوریه و در پی شحج جق ججاه  ج جبجی 

های منه ه ای خجود در یج  سجوی ایج  ججنجگ قجرار گجر جتجه اسجت. 

اردوغان به دنبار گسترش توزه نفوذ پان شر  سم در مجنجهج جه اسجت. 

ش ویت ن)امی و س اسی تنومت آذربایدان سج جاسجت اعجالم لجاه ایج  

جریان است. از  ر  دیگر تجنجومجت اسجرائج جل بجانجبجار اسجتجراشجژی 

 اهش دامنه نفوذ تنومت اسالمی در منه ه و  شانان  حنجه ججاار 

های منه ه به ن دینی مرزهای ایران است. ش ویت ن)امجی تجنجومجت 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۷۱پرسش  شماره   

 جنگ در قره باغ                   
 زمینه های سیاسی، مختصات یك راه حل                      

 علی جوادی
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آذربایدان و ا  ایجش شجنجش مج جان ایج  ججمجهجوری و تجنجومجت 

  .اسالمی ینی از ار ان س است اسرائ ل است

مساله آذربایدان و ارمنستان ابج جاد  جامجال  جرا شجوری بجخجود 

گر ته و تل آن ن   مست  م  م  ردن لجر سجرمجایجه گج اری و 

  .بهره برداری ای  ن روهای مرشدع از ای  م نل است

پرسش: ی ی از پ اماهای جنگ قره باغ    ار لان ن جروهجای 

ارشداعی قومگرا پان شجرکج جسجت در ایجران بجود. در یج جی از 

ش)اهراشهای برگ ار لاه شوسط ای      ل ارهایی بر عج ج جه 

|"کردها"  " ارس ها" و "ارامنه"  داده لجاه اسجت. ارزیجابجی 

شان در اینمورد چ ست؟ آیا ن روهایی از ای  دست م تواننا بجر 

سر راه جنبش آزادیخواهی مردم برای سجرنجگجونجی ججمجهجوری 

 اسالمی  مخا راشی بوجود ب اورنا؟

ع ی جوادی:  جال شجحجرك ججریجانجات نجاسج جونجار  جالج جسجت در 

بخشهای مخت   جام ه ی  پروب مجاشج ج  سج جاسجی در شجحجوالت 

پ ش رو است. در ای  م ان سهم ناس ونال سم آذری برجسته شر 

و به همان درجه مخرب شر است. ا جوال نجاسج جونجالج جسجم  چجه 

ناس ونال سم ع)مت   ب ایجرانجی و چجه انجوا  نجاسج جونجالج جسجم 

قومی  همان ن ش مخرب و ضا انسجانجی را ایجفجا مج جنجنجنجا  جه 

ایجفجا  جرد. هجر درججه  ۷۵اسالم و اسالم س اسی در شحجوالت 

پ شروی و گسترش دامنه  ج جالج جت ایج  ججریجانجات بجه مج جنجای 

گسترش و شرا م ابرهجای شجاریجنجی در  نجای سج جاسجی ایجران 

  .است

ای  جریانات ن ش عم  ا مخربی را بازی مج جنجنجنجا. شجحجریج  و 

نفرت پرا نی ع  جه مجردم مجنجتجسجب بجه " جارس" و " جرد" و 

"ارمنی" عامل بازدارناه مهمی در همبستگی  فو  مردم و 

آزادیخواهی در م اب ه بجا تجنجومجت اسجالمجی اسجت. تجنجومجت 

اسالمی از ای  شب  غات  ث   عم  ا منتفجع مج جشجود. بج جنجا بجه 

  .درجاشی هم دست آنها را باز م گ ارد

ب الوه بخش بخش  ردن مردم و ا الق هویتهای  اذب قومجی 

و م ی و م هبی بر چهره لان  زم نه ساز انوا   شمجنجش هجا 

و جنگ های قومی و م ی اتتمالی آشی است. جام ه ایجران از 

پ ش در م ابل شحر ات ای  ویروس های  شناه وا س نه نشجاه 

است. س ر  م مش ت شحوالت آشی را بایا بجا قجارت  جارگجر و 

 . مون سم و آزادیخواهی شنم    رد

هر درجه شحرك ای  جریانات ناس ونال ستی را بایا خنثی  جرد. 

شا  ا بر هویت انسانی همگان  شالش برای ایجدجاد ججامج جه ای 

آزاد و برابر و انسانی با ت وق برابر لجهجرونجای و ر جع هجر 

گونه شب  ض و ستم در جام ه ی  عنصر مهم در نا ار  جردن 

ای  شب  غجات اسجت. نجاسج جونجالج جسجم و قجوم گجرایجی را شجنجهجا بجا 

  .آزادیخواهی و برابری   بی م توان از  حنه بار  رد

پرسش: برای قهع جنگ و منجاقشجه در مجنجهج جه قجره بجاغ راه 

ت های متفاوشی ارائجه لجاه اسجت. اخج جرا تجمج جا شج جوایجی نج ج  

 رتی در ای  زم نه ارائه داده است. رئوس ای   رح به ایج  

قججرار اسججت: هججمججه پججرسججی تججور مججنججشججور "تجج ججوق مسججاوی 

لهرونای"  شحت ن)ارت و  نترر سازمان مج جل و دولجتجهجای 

ارمنستان و آذربایدان برای ایداد نوعی ارگجان "خجودگجردان" 

 در منه ه قره باغ است. ارزیابی لما از ای   رح چ ست؟

ع ی جوادی: شالش بجرای شجااوم بجخجشج جان بجه  جرح مجنجهج جه 

"خودگردان" قره باغ غ ر واق ی شریج   جرتجی اسجت  جه در 

لرایط  نونی مهرح است. ای   رح از دو  ر  و لایا بایجا گجفجت 

از سجه  جر  مجورد شج جرر قجرار گجر جتجه اسجت. آیجنجاه ای نجاارد. 

ه چناام از سه ن روی درگ ر خواهان ادامه وض  ت گ لته ن جسجتجنجا. 

ارجا  به  رح "منه ه خود گردان" رج ت به گ لتجه ای اسجت  جه 

جریانات ناس ونال ست در لنل دادن آن سه م بوده انجا. بجازگشجت بجه 

اوضا  گ لته  تار با هر شجبجصجره ای  راه تجل نج جسجت  ششجخج جص 

 .نادرست اوضا  و اساسا ی  غ ر ممن  س اسی است

د ا  از  رح "منه ه خودگردان" به لحاظ س جاسجی و نج)جری دسجت 

بردن در شوبره ناس ونال سم در قبار مسائل و م نالت م ی و قجومجی 

است. راه ت ی برای سهم خواهی و سهم دهی به انوا  ناس ونال ستجهجا 

بججوده اسججت.  ججمججونجج ججسججم  ججارگججری سججالجج ججان سججار اسججت  ججه  ججرح 

"خودمختاری" و روایت دیگر آن ی نی "منهج جه خجودگجران" را نج جا 

 جرده و  جنججار گجج الجتججه اسججت. یجج  سججنجوار: سججا ججنجان ایجج  "مجنججهجج ججه 

خودگردان" لهروناان  اام  شورنا؟ پاسپورت  اام  شور را تجمجل 

م نننا؟ ش م م  رح "منه ه خودگردان" به بخشهای مختج ج  ججامج جه 

متراد  رسم ت بخش ان به  رح ارشداعی  ارال سم است.  ارال جسجم 

در لنل قومی آن  رتی عم  ا  وق ارشداعی است.  ارال سم استانی 

ن   متنم  نابرابری م ان بخشهای مخت   جام ه و " جارار" هجای 

 .نابرابر اما ظاهرا "متساوی الح وق" است

ر راناوم تور منشور "ت وق مساوی لهرونای" هم پجایجاه غجریجبجی 

است. هر ر رانامی عموما دو یا چنا انتجخجاب را در مج جابجل ججامج جه 

قرار م اها. ارجا  به آراء مردم برای انجتجخجابجی مج جان گج یجنجه هجای 

موجود و مهرح. بهور مثار راه تل  جمجونج جسجم  جارگجری در قجبجار 

مساله  رد  برگ اری ر رانام با ایج  دو گج یجنجه اسجت: "ججاایجی" و 

ششن ل  شور مست ل یا بودن در چهارچوب ایران بجمجثجابجه "لجهجرونجا 

متساوی الح وق". جاایی ی  جراتی است. ججراتجی ای  جه در اثجر 

عم نرد جریانات ناس ونال ست برای پایان دادن به  شمنش های م جی 

ضروری لاه است. اما گ ینه یا گ ینه های مج جابجل "تج جوق مسجاوی 

 لهرونای"  اامنا؟ آیا ا ال گ ینه ای دیگر مهرح است؟ 

ننته غریب دیگر ای   رح  تنور نمایناگان جمهوری آذربایدان و 

ارمنستان در  نار ن روهای سازمان مج جل بجرای نج)جارت بجر اججرای 

 رح "ت وق مساوی لهرونای" است. از قرار ضمانت اجرایی ایج  

 رح را بایا ن روهایی شنم    ننا  ه خود درگ ر ججنجگجی قجومجی و 

خون   انا. عدب شر ایننه تنور نمایناگان ای  ن جروهجای مجتجخجا جم 

 .از جم ه لرو  ای   رح پا در هوا ق مااد لاه است

پرسش: پس از ن)ر لما برای پایان دادن به مش ات مردم ای  منهج جه 

 چه راه ت ی وجود دارد؟

ع ی جوادی: هر راه تل  وری  شا  ا مج جنجنجم  جوری  بجایجا بجه چجنجا 

 :مساله پایه ای پاسخ دها

اعمار  شار بشریت مجتجمجان و وادار  جردن  جر ج ج  درگج جر در  -۱

جنگ برای قبور  وری آشش بس همه جانبه گام اور در هر راه تج جی 

 .است

رس اگی  وری به آوارگان جنگی. مردم بس اری شا نون  شجتجه و  -۲

آواره و بی خانمان لاه انا  محل زناگی و  ار خود را از دست داده 

انا. قربان ان ای  جاار عادی شری  مجردمجان انجا. رسج جاگجی  جوری و 

همه جانبه به وض  ت ای  مردم ی  امر ت اشی است. ایج  مجردم بجایجا 

بتواننا به دور از هرگونه شهایا و ارعابی به محل زنجاگجی خجود  در 

 . ورت شمایل  مراج ت و در آرامش زناگی  ننا

قهع دخالجت نج)جامجی و شسج ج جحجاشجی شجمجامجی  شجورهجای مجرشجدجع  -۳

 آزادی،برابری،حکومت کاارگری!

 ۷۱پرسش  شماره   
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 .پ رامونی در امور ای  منه ه

سرنولت قره باغ بایا در پس ی  ر رانام در منه ه ش     لود. ه ی مرجع دیگری نبایا از باالی سر ای  مردم سرنولجت ججامج جه را  -۴

  .رقم ب نا

سه پرسش اساسی در ای  ر رانام مهرح است: ال : پ وست  به جمهوری ارمنستان بمثابه لهروناان متساوی الجحج جوق. ب: پج جوسجتج  بجه 

جمهوری آذربایدان بمثابه لهروناان متساوی الح وق. ج: جاایی و ششن ل  شور جایا و برسم جت لجنجاسجی تج جوق بجرابجر بجرای شجمجامجی 

 .لهروناان

اما آنچه ق ا لا رئوس ی  راه تل  وری است. راه تل پایه ای ما اندجام انج جالب  جارگجری و دگجرگجونجی اسجاسجی در ایج  ججوامجع اسجت. 

سرنگونی تنومتهای مرشدع دست راستی و ناس ونال ستی و  وشاه  ردن دست ای  مرشد    از زناگی مردم لر  اساسی رس جان بجه یج  

جام ه آزاد و برابر و انسانی است. جام ه ای  ه در آن انسانها نه با هویتهای  اذب قومی ب نه بر اساس ت وق برابر لهرونجای شج جریج  

 .م شونا. لنل دادن به جوامع غ ر قومی  غ ر م ی  غ ر م هبی  دستور اور ی  ان الب  ارگری است

 پرسش: موانع شح ق ای  راه تل  وری  اام است؟ م  ومات رس ان به ای  راه تل چ ست؟

ع ی جوادی: مشنالت  م ن ستنا. وادار  ردن  شورهای درگ ر در برسم ت لناخت  تق مردم منه جه در رقجم زدن و لجنجل دادن آیجنجاه 

خود  ا  ی شری  م نل است. ناس ونال سم تا م بر ای  جوامع خود مسبب ای  وض  ت ناگوار مردم انا. پ جشجبجرد هجر راه تجل ا جولجی 

مست  م اعمار  شار جهانی بر ای  دولتها است. چرخش بر ع  ه س استها و ا ق ناس ونال ستی در ای  جوامع ی   ا تور مهم و ش      جنجنجاه 

 .است

در م ان آلترناش وهای مهرح  ایداد  شور مست ل قره باغ یا الحاق به جمهوری آذربایدان از اتتمار  جمجتجری بجرخجوردار اسجت. ا جثجریجت 

مردم ای  منه ه در  ی ر رانام های گ لته رای به الحاق به جمهوری ارمنستان داده انا و امنان شنرار آن در هر ر رانامی از اتجتجمجار 

  .باالشری برخوردار است

آیا جمهوری آذربایدان ای  چشم انااز را برسم ت خواها لناخت؟ باون شردیا باون ی   شار همه جانبه داخ ی و ب   الم  جی پجاسجخ مجنجفجی 

  !است

آیا شنرار ر رانام اقاامی بی نت ده نخواها بود؟ نه ال امام برگ اری ر رانام زیر ن)ر مراجع لناخته لاه بج ج  الجمج ج جی و سجازمجان مج جل  

   !شام   م  ومات س اسی برگ اری ی  ر رانام آزاد لر  شح ق اراده آزاد مردم است. راه دیگری ن ست

 زنده باد سوسیالیسم!

 ۷۱پرسش  شماره   

اعتبار و ریااکااراناه اسات  در مایاان  دفاع از موجودیت اسالم تحت لوای بحث احترام به باورهای مردم، به نظر من بی
مردم، باورهای مختلفی هست  بنابراین بحث نه بر سر احترام به باورهای مردم، بلکه بر سر اناتاخااب بااورهاای قاابال 
احترام مردم است  هر کس هر چه بگوید، به هر حال همه دارند باورهای باب میل خودشان را انتخاب میکنند  و الجرم 
آنها که تحت لوای حرمت باورهای مردم، نقد به اسالم را پس میزنند، دارند فقط انتخاب معنوی و سیاسی خود را بایاان 
میکنند و بس  اسالم را به عنوان یک عقیده قابل احترام برمیگزینند و فقط برای مشروعیِت "خلقی" دادن به انتخابشاان، 

ای، به هیچ ناحقی، حتی اگر هاماه ماردم  بندی "اعتقادات مردم" عرضه میکنند  من به هیچ خرافه عقاید خود را در بسته
جهان به آن صحه بگذارند، احترام نمیگذارم  این را البته حق هر کس میدانم که به هر چه میخواهد باور داشاتاه بااشاد  

ایام و داور  اما میان احترام به آزادی عقیده افراد با احترام به عقیده افراد فرق اساسی هست  ما بر فراز جهان ننشستاه
جهانی هستیم کاه باه  -ای از این جدال تاریخی این دنیا نیستیم  بازیگران و شرکت کنندگان در آن هستیم  هر یک گوشه

نظر من از آغاز تا امروز بر سر آزادی و برابری انسانها در جریان بوده است  من به خرافاتی که با آنها در حال جاناگام و 
 ام، احترام نمیگذارم  زجر انسانها را در چنگال آن دیده

 منصور حکمت                                                                                  
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شرج ح م  ای  بود و هست   ط اتج جام مجورد نج)جر خجودم را 

ب ان ن نم  ب  ه قبال نشان باهم م جنجی واقج جی و زمج جنجی پج جام 

رضا په وی چ ست و چرا جمالت و س است او هجم مجتجنجاقجض 

است و هم م نای واق ی مورد ن)رش را نخواسته سر راسجت 

ب ان کنا. او اهاا ش را در هاله ای از ابهام و ک ی گویی بج جان 

کججرده اسججت کججه بججتججوانججا هججمججه  جج ججفججهججای مججورد نجج)ججرش 

دناس ونال ستهای پرو غرب و س هنت   ب  م ی اسجالمج جهجای 

خارج و تال ه ت ومت  جریانات قومپرست و ارشش و سپاه( 

  .را راضی کنا

در پایان بخش اور نولتم در بخش ب ای به ن ات زیر خواهجم 

پرداخت: چرا جاار آلترناش و راست و چپ جایتر و مجحجوری 

شر م شونا؟ آیا ای  شالش ن روهای راست و ناسج جونجالج جسجتجهجای 

پروغرب دپ ام رضا په وی( لانس مو   ت دارد؟  روناهجایجی 

اتتمالی آشی  و لانس آلترناش و چپ و راسجت در ایجران کجاام 

 است؟ 

چرا جاار آلترناش جو چجپ و راسجت ججای شجر و مجحجوری شجر 

 م شود؟

اکنون همه   ال   و جریانات س اسی از م امات رژیجم گجر جتجه 

شا جریانات اپوزیس ون چپ و راست و م انه جمهجوری خجواه  

س هنت   ب  کمون ست و ضا کمون ست  کارگجر و بجورژوا 

و... همه م ااننا و متفق ال ور هستنجا کجه شجحجوالشجی ججای در 

ایران در لر  وقو  است. بنابر ایج  تجاکجمجان دنجبجار راهجی 

برای ادامه ت ات خود هستنا و برای ای  امر گ ینه سجرکجوب 

مخالف   و مردم م ترر ج و اولج ج  اقجاامشجان خجواهجا بجود. 

بحث بر سر ای  است که گ ینه را با کاام س است و شجاکجتج جک 

پ ش ببرنا که موثر واقع بشود و مجرگ رژیجم را بجه شج جویجق 

ب ناازد. بحث بر سر ایج  اسجت کجه بجا رقجبجای مجنجهج جه ای و 

جهان شان چگونه و از چه راههایی م اب ه کجنجنجا یجا چجگجونجه و 

شحت چه عنوانی و به چه بهانه ای کوشاه ب اینا و ججام زهجری 

بنولنا و یا نه شا آخر بایستنا و م اومت ب ننا. همه ای  گ یجنجه 

ها برای جمهوری اسالمی باز و روی م    راتجان سج جاسجت 

  .ت ومت است

اپوزیس ون چپ و راست هم بنا به ا ق و جنبشی که نماینجاگجی 

م  ننا به دنبار ش ویت جبهه خود هستنا که بتجوانجنجا آیجنجاه ایج  

شحوالت را رقم ب ننا. آنچه در پ ام رضا په جوی مج جشجود دیجا  

ای  است که او بستجر عجمجومجی شجحجوالت را دیجاه اسجت و بجه 

متحای   ب اشی خود پ ام داده است که با همایگر پ مان ببنانجا. 

او قرار ن ست با کسی پ مان ببناد. پ ام او خجهجاب بجه کسجانجی 

است که از لحاظ  ب اشی یک س ستم و ا ق واتا را نمجایجنجاگجی 

م  ننا و لازده در ای  شوهم بسر م برد که او م جتجوانجا چسجب 

درون شان بالا. واضح است همه ای    فها چنا ن هه الترا  دارنا. 

ن ا  التراکشان بستری است که رضا پجهج جوی روی آن تسجاب بجاز 

  .کرده است

همه ای  جریانات چشم ام ا به شحولی کجنجتجرر لجاه در ایجران دارنجا. 

شحور کنترر لاه از من)جر آنجهجا یج جنجی ججابجدجایجی مجهجره هجای راس 

ت ومت و خ ع یا از ولی    ه و بخشی از  رماناهان سپاه و بس ج و 

"گ ار" از ای  رژیم نه "سرنگونجی" آن ا ج جی اسجت کجه هجمجه ایجنجهجا 

ش   ب م  ننا. گ ار مسالمت آم   یا همان نا رمانی مانی ادامه  جرح 

ر راناوم قب ی آنها اسجت. هجمجه ایج   جرتجهجا قجرار اسجت ججنجبجش و 

جریانات راست را کمک کنا شا بتواننا به قارت برسنا. برای عجبجور 

از جمهوری اسالمی و یا گ ار مسالمت آم   از جمهوری اسالمی به 

رژیم ب ای مورد ن)ر آنها  کنترر اعتجراضجات و نجارضجایجتجی مجردم 

ت  ه ا  ی برای آنها اسجت. هجمجه آنجهجا نج جالب را "هجرج و مجرج" 

م ااننا. با س است گ ار از رژیم    ی به رژیم ب ای  قور داده انا که 

"دم راسی و س والریسم" برقرار بشود.م ن روهای مس ح هجم بجرای 

تفظ "شمام ت ارضی مم  ت" ب ار گجر جتجه لجونجا. ظجاهجرا نج جروی 

مس ح   ط برای تفاظت از مرزها است امجا کج جسجت کجه نجاانجا شجمجام 

ت ومتهای مستبا هم   تر  را ش رار م  ننا. اما کشتار مخالف   و 

سازمان دادن ن روی کار ارزان و استثمار ن روی کار در بجازار آزاد 

  .!برای آنها ا  ی پایه ای و غ ر قابل چشم پولی است

انگار در شاریخ بشر نایاه و نشن اه ایم وقتی ن روی مجا جوق مجردم را 

سازمان م اهنا همه دی تاشورها هم   تر  مفت را شحویل خ جق   

م اهنا. اما ب ا از قارت گ ری همان کاری را م  ننا که قجبجال رضجا 

خان و ب اا محمارضاا په وی و باالخره خم نی و دیجگجر نجمجایجنجاگجان 

 ب ات تاکم اندام داده انا. واق  ت ای  است که شمام دولتها و  ب جات 

ستمگر در دن ا  هم   را م گوینا که ن روهای مس جح بجرای د جا  از 

مردم و مرزهای کشور است. اما ت   ت چ  ی سوای ای  "واق  ت" 

ش خ شاریخی است. همه ما دیاه و یا خوانجاه ایجم کجه نج جروهجای مسج جح 

اساس و بن اد کارلان شاریخا تجفجاظجت از مجنجا جع  جبج جات دارا بجوده 

است. بنابر ای  واق  ت شاریخی با ت   ت شاریخی متناقجض بجوده انجا. 

ت   ت ای  است که ن روهای مس ح از چجنجا هج ار سجار پج جش شجا بجه 

امروز با ای  ها  سازماناهی لاه انا که از منا ع قشر ممجتجاز و یجا 

  .منا ع  ب ات تاکم د ا  کننا

و به قجارت  ۱۲١١به هم   دل ل ارشش و ن روهای مس ح در کودشای 

رسانان رضا لاه  ن ش ا ج جی را بجازی کجردنجا. هجمج ج  ارشجش در 

باز هم ن ش محوری در خ ع یا از مصاق دالت  ۱۳۳۲کودشای سار 

هم هم   ن روی مس ح از پشجت مجحجمجا رضجا پجهج جوی  ٧۵و در سار 

کنار ر ت و زم نه قارشگ ری خم نی را  راهم نمود. هم   ن جروهجای 

مس ح ماا ع شمام ت ارضی بودنا که بال ا  ه به سرکوب ان جالبج جون 

مبادرت ورزیا. هم نها بودنا که مردم کردستان و شرکمج   جحجرا و 

زنان بی تداب و کجارگجران بج ج جار و.... را بجه ججرم نج جض ا جل 

 کارگر زندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 ۷۱پرسش  شماره   

   

 "پیام رضا پهلوی: تکرار رویایی کهنه با پیامی "نوین                      
 جدال آلترناتیو راست و چپ جدی تر میشود                        

 محمد آسنگران      
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اعت ادی ای  جریانات راست ی نی "قاوس ت مال ج جت و تجفجظ 

  .شمام ت ارضی و تفظ امن ت برای سرمایه" سرکوب کردنا

رضا په وی خ  ی عالقه منا است از شدربه خجمج جنجی اسجتجفجاده 

کنا. به هم   دل ل ک  ت ارشش را همچنان لاهجنجشجاهجی  جرر 

کرده و سپاه و بس ج را هم بد  ش اادی از  رماناهان  خجودی 

م اانا. آنچه غ ر خودی است و بایا در پروسه "گ ار" ججابجدجا 

بشونا ش اادی آخونا در قارت هستنا. شجازه آخجونجاهجای خجوب 

  .همچنان م تواننا درباری باقی بماننا

از ن)ر ای  لازده اگر شحوالت ایران از پروسه  جوق شجبج ج جت 

ب نا آن وقت "سرمایه گ اران و کارگران" "شجحجت سجتجم" کجه 

هر دو ظاهرا یک سرنولت و یک موق ج جت واتجا دارنجا  بجا 

سرمایه گ اری داخ ی و خارجی هر دو بجه رهجایجی مج جرسجنجا. 

موارد  وق اساس منمون پ ام رضا په وی را شش  ل م اهنا. 

نه شنها ای  پ ام  ب  ه کل استراشژی و س است رضا پجهج جوی و 

خ ل ماا     بازار آزاد که مجورد خجهجاب او هسجتجنجا  هجمج ج  

ن ات  را شب  غ م  ننا. شازه ماا      رلگردی او  با وقجاتجت 

شمام از ای  هم  راشر ر ته و رسما از خجامجات سجاوا  ششج جر 

م  ننا و اعمار ساوا  را برای کشت  مخالف   م ستاینا. بنابر 

ای  در قبار شحوالت آشی ایران دو جنبش چپ و راسجت بجا دو 

 .ا ق و دو آیناه متفاوت    آرایی کرده انا

 چپ و راست در م ابل جمهوری اسالمی

در م ابل جمهوری اسالمی  ما لاها عروج دو جنبش چجپ و 

راست در جام ه هست م. جنبش راست چشم به انت)ار شجرامجپ 

اسجت کججه بجا وعجاه سججرمجایجه داری بجازار آزاد و ضججایجت بججا 

کمون سم  مشغور باه بستان و یارگ ری است و م خواهجا بج جا 

از به ثمر نرس ان "شان  و بجوش" مجورد قجبجور شجرامجپ قجرار 

  .گ رد

جنبش چپ یک جنبش قوی سجرنجگجونجی  ج جبجانجه  کجارگجری و 

رادی ار است.  چپ بودن ای  جنبش ع)ج جم اججتجمجاعجی را در 

ل ارها  در خواسته ها و در سخنرانی رهبران و   الج ج  ایج  

جنبشها به وضوح قابل مشاهاه است. لج جار لجاخجص ججنجبجش 

چپ ع  ه جمهوری اسالمی نجابجود بجاد ججمجهجوری اسجالمجی و 

نابود باد   ر و... است. هم   جنبش در ش ابل با جنبش راسجت 

ل ار لاخصی را مهرح کرد که گفت "نه به ستمگر چه لجاه 

  "بالا چه رهبر

اما عروج جنبش چپ ای   ایفه ناس ونال ست و مج جی اسجالمجی 

را به ش اپوی جایای انااخته است. ای  جاالی سخت اسجت کجه 

در جام ه جریان دارد. ابجتجاا رسجانجه هجای نجان بجه نجر  روز 

خور یک ل ار تال ه ای شحت عنوان رضا لاه روتجت لجاد 

را در بوق و کرنا کردنا. اما دهها ل ار چپ و آزادیخجواهجانجه 

ع  ه جمهوری اسالمی و در نج جا ججنجبجش راسجت را سجانسجور 

کردنا. هم   رسانه ها پ ام رضا پهج جوی را در بجوق و کجرنجا 

کردنا اما دهها و  اها پ ام و  راخوان و اعتصاب عمومی و 

غ ره چپ  تتی جایی ماننا کردستان  که به عجمجل اججتجمجاعجی 

شبایل لاه  را سانسور کردنا و یا بجهجور تجالج جه ای بجا یجک 

الاره از آن گج ر کجردنجا.  جراخجوان رضجا پجهج جوی بجه اشجحجاد 

راستها  برای آلترناش و سازی ای  جنجبجش و سجنجگجر بجنجای در 

  .م ابل جنبش چپ است

بنابر ای  هر دو جنبش راست و چپ ججامج جه مج جخجواهجنجا ججمجهجوری 

اسالمی نبالا. ی ی با ل ار "گ ار مایریت لاه و جابدایی قارت از 

باال" و دیگری با ل ار ججمجهجوری اسجالمجی نجابجود بجایجا گجردد خج ج  

بردالته انا. پ ام رضا په وی س است و استراشژی ججنجبجش راسجت را 

اعالم کرده است. جنبشی برای تفظ ارکان ن)ام و جابجدجایجی قجارت. 

جنبش دیگر برای سرنگونی رژیم و ساخت  جام جه ای نجویج  کجه بجا 

دخالت لهروناان در قانون گ اری و اجرای قانون که   ط از  جریجق 

اعمار قارت شوده ای از مدجرای لجوراهجای مجردم در مجحجل کجار و 

زیست مم   است. اینها دو جنبش دو ا ق دو استراشجژی و دو آیجنجاه 

متفاوت و متناد را نمایناگی م  ننا. تار سوار ای  اسجت پج جروزی 

 کاام یک از ای  جنبشها محتمل است؟

 آلترناش و سازی جنبش راست

قبال به ن هه قوت جنبش راست پرداختم و رول  است جنبش راسجت 

عالوه بر رسانه و پور و ساب ه تاکم ت  و... چشم ام ا به دولجتجهجا و 

جابدایی قارت از باالی سر مردم دارد. ن هه ض   ججنجبجش راسجت 

لامل موارد زیر است: راست پراکناه است  بجاون تج ب اسجت  بجا 

پالنه آل ل ساب ه س هنت په وی و س است چماق و هجویجج دولجتجهجای 

غربی  نسبت به جمهوری اسالمی مواجه است. راست منت)ر روزی 

است که س است چماق و هویج دولتهای غربی در مج جابجل ججمجهجوری 

اسالمی  به س است شنها چماق شبایل لود. جنبش راست مجورد نج)جر 

م  لامل جنبش م ی اسالمی ناراضی از جمهوری اسالمی  س هنجت 

  بان  جمهوریخواهان و ن روهای قومجی اسجت. هجر کجاام ایجنجهجا را 

بررسی کن م از ن ا  ض   متفجاوشجی رنجج مج جبجرنجا. بسجتجر عجمجومجی 

ن روهای راست پروغرب نه سنت کار و   ال ت تج بجی دارنجا و نجه 

  .جنبش آنها پ روزیش را از شح ب و شش ل و ان الب م گ رد

به هم   دل ل ای      ب ا از چهجل سجار هجنجوز نجتجوانسجتجه انجا یجک 

ت ب قابل شوجه و دارای انسدام ل ل باهنا. عناوینی ماننا لجورای 

م ی ایران ان   رلگجرد  قج جنجوس  تج ب مشجرو جه ایجران  لجورای 

مایریت دوران گ ار و ت ب س والر دم رات و... هجمجگجی نجوعجی 

ائتال  ا راد پراکناه جنبش ناس ونال سم پروغرب هستجنجا. آنجهجا تجور 

س استهایی عمومی مجانجنجا اعجتج جاد و شج جهجا بجه سج جسجتجم بجازار آزاد  

دم راسی  س والریسم  و شمام ت ارضی ل  ی ژله ای بخود گر ته 

و مرشب در تار شد یه و جابدایی هستنا. از م ان ای   ج ج  راسجت 

شنها جریانات قومی در کردستان از سنت ت بی برخجوردارنجا. ایجنجهجا 

هم ب ش از این ه متحا کسی بالنا منت)ر سهم بری از هر سجفجره ای 

هستنا. چنانچه هر جریانی خارج از س جاسجت و مجاهج جت آن در بج جا 

سراسری روی خوش به آنها نشان باها  دورش ت  ه م ج نجنجا. تجتجی 

اگر جمهوری اسالمی یا جناتی از جمهوری اسالمی چراغ سجبج  بجه 

آنها نشان باها همه متحای  و موش ف   امروزلان را رها مج ج جنجنجا و 

  .دور سفره رژیم شدمع خواهنا کرد

در ای  م ان جنبش م ی اسالمی در نت ده ناکام هجایجش بجرای ا جالح 

رژیم  قام به قام روی خوش به ناس ونال ستهای پروغرب نشجان داده 

و م اها. ای  جنبش مهمتری  ن هه اش ای رضا پجهج جوی و ججریجانجات 

    راست پجروغجرب اسجت.  ج جفجی کجه لجامجل سج جهجنجت  ج جبجان  

ناس ونال ستهای پروغرب  جمهوری خواهان ای   ج ج  و نج جروهجای 

قومی بویژه در کردستان و.... است. اما رضجا پجهج جوی و هج جی کجس 

 نه قومی،نه مذهبی،زنده باد هویت انسانی!

 ۷۱پرسش  شماره   
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دیگری نم تجوانجا و قجارت سجازمجانجاهجی و مجتجحجا کجردن ایج  

جریانات را ناارد. همه اینها ضم  شالش برای نج دیجک لجان 

و سالم و ع  ک کردن با همایگر  چشجم امج جالجان بجه هجمج ج  

  .جنبش ل ست خورده م ی اسالمی تال ه ت ومت است

شصور راستها و رضا په وی ای  است کجه ا جالح  ج جبجان و 

ن روهای جنبش م ی اسالمی ناراضی از تج جومجت  بجه عج جت 

پ ش نه در ت ومت بودنشان  هم در ت ومت ام جانجاشجی دارنجا 

هم سر و سری با ن روهای مس جح دارنجا و هجم امج جان ابجراز 

وجود   ال   ع نی آنها در چهارچوب جمهوری اسالمی  ب جش 

از ب  ه وجود دارد. به هم   دل ل پج جام رضجا پجهج جوی ججایجگجاه 

خا ی برای ای  جنبش قائل لاه است. باون اینج جه اسجم آنجهجا 

را ب اورد گفته است به گ لته کسی نبجایجا کجاری دالجت و در 

  .بناهای مخت فی ام ار آنها را ب ان کرده است

اما مادام رضا په وی بنا نا جش را از سج جهجنجت قجهجع نج جرده 

بالا  لانس ج ب وس ع اینها را نجاارد. در مجورد نج جروهجای 

قومی هم لانس زیادی ناارد. زیرا اگر به خواسجتجه هجای آنجهجا 

ش  باها بخش زیادی از ن جروهجای راسجت پجروغجرب در بج جا 

سراسری را از دست م اها. نمایش چج ج ی مجانجنجا قج جنجوس و 

لورای م ی و غ ره هم دردی از راسجت دوا نجخجواهجا کجرد. 

بنابر ای  م توان شصور کرد که ای  اقاام رضا پجهج جوی مجتجولجا 

نشاه مرده است. اما هنوز یک سوار را بایا پاسخ داد اگر ایج  

نو  اشحاد غ ر عم ی و غ ر موثر است و بدایی نمج جرسجا  آیجا 

به ای  م نی است که راست لانس قارت گ ریش را از دسجت 

داده و ل ست خورده است.؟ به ن)ر م  نه. مادام که دولتهای 

منه ه ای و قارشهای جهانی در  نجای سج جاسجی ایجران شجاثج جر 

گ ار هستنا  جنبش راست همچنان لانس به بازی گر ته لجان 

دارد. ش اپوی رضا په وی و پ ام و پ مان نامه او برای هجمج ج  

من)ور شاار  دیاه لاه اسجت. روزی کجه سجرنجگجونجی رژیجم 

ن دیک بالا  انتخاب دولتهای غربی م توانا همج ج  ججریجانجات 

راست یا ی ی از آنها بالنا. کسی که ل ست ای  پروژه هجای 

رضا په وی را ل ست قه ی ججریجان راسجت بجاانجا و خج جار 

خود را راتت کنا  دچار شوهم لاه است. زیرا نم تجوان بجاون 

  .لرکت در جنگ ل ست آنها  اعالم پ روزی کرد

ل ست جنبش راست در پروسه جاار آلترناش وها مم   است. 

ل ست جنبش راست در درججه اور کجار ججنجبجش کجمجونج جسجم 

کارگری است. اگر جنجبجش راسجت در ججریجان و در پجروسجه 

جنبش سرنگونی از ن)ر س اسی و ا ق و استراشژی مرشب ن جا 

و تال ه ای نشود  لانس اینرا دارد که بخش متوهم جام ه را 

یک بار دیگر چشم به انت)ار نگهاارد. لج جار  ٧۵هماننا سار 

"همه باهم و اشحاد" مورد ن)ر رضا په وی  خا  تش هجمج ج  

است که همه   فهای ناراضی را متوهم  چشم به انت)ار و بجه 

هم ن دیک کنا. اگر هم نج دیجک نشجانجا رضجا پجهج جوی را بجه 

عنوان ناجی خود کم و ب ش بپ یرنا.  دولتهای غربجی هجم اگجر 

روزی متوجه بشونا که جمهوری اسالمی ر تنجی اسجت لجک 

ن ن ا به ش ویت هم   ن روهای ناس ونجالج جسجت و مجاا جع بجازار 

آزاد خواهنا پرداخت. بنابر ای  وظ فه مهم   ال   و رهبران و 

جنبش چپ بهور ک ی و جنبش کمون سم کارگری بهور اخص 

ای  است که هم مان با جنجگجشجان عججج جه ججمجهجوری اسجالمجی  

  .خهر جنبش راست پرو غربی را دست کم نگ رنا

هم   فهای پراکناه م ی اسجالمج جهجا بجاون  ٧۵زیرا در دوره ق ام سار 

این ه اشحادی سازمانی دالته بالنا هر کس از من)ر خود دوست دار 

و ماا ع و یار خم نی لا و آنچه که نبایا اشفاق م فتاد  دیایم که اشجفجاق 

ا تاد. آن دوره ناس ونال سم پروغرب در قجارت بجود و اسجالمج جسجم و 

جنبش م ی اسالمی در اپوزیس ون. امروز ای  م ادله برعنس اسجت. 

اما جنبش م ی اسالمی در ه ی دوره ای خود به شنهایی ادعای قجارت 

ن رده است و هم شه ن جروی خجامجات دهجنجاه بجه دو ججنجبجش راسجت 

اسالمی و ناس ونال سم ایرانی بوده است. امروز داستان برع س سار 

است و ای  جنبش قرار است در خامت به ناس ونال سم پجروغجرب  ٧۵

سهمی از قارت را بگ رد. اما دوره ماه عسل جنبش م ی اسجالمجی بجا 

دو جنبش اسالمی و ناس ونال سجتجی کجوشجاه و مجوقجتجی اسجت. آنجهجا در 

ازدوجشان با اسالم سم و خم نی ماه عسل چنا ماهه ای دالتجنجا. اگجر 

چه قرار داد ازدواجشان  والنی بود. اما ماه عسل آنها ب جش از چجنجا 

  .ماه  ور ن ش ا

ای  سرنولت در مورد ازدواج اتتمالی لان با ناس ونال سم پروغرب 

هم  به هم   من)ور است. آنها ن روی کم ی دوره گ ار و پجادوهجای 

عججبججور از بججحججران  بججرای دو جججنججبججش ا جج ججی راسججت اسججالمججی و 

ناس ونال ستی هستنا. امروز دوره اسالم سم به پایان ن دیک م شود و 

خواه م دیا جنبش م ی اسالمی قام به قجام بجه خجامجت نجاسج جونجالج جسجم 

  .پروغرب درخواها آما

 لانس قارشگ ری جنبش چپ و ن ش کمون سم کارگری

واق  ت ای  است که جنبش چپ شمام خواستها و مهالبات ججنجبجشجهجای 

ان البی بویژه جنبش کارگری را نمایناگی کرده و کمون سم کجارگجری 

به عنوان شرنا ا  ی چپ ای  دوره ایران  موق  ت و جایگجاه مجمجتجاز 

و قابل شوجهی در جنبش کارگری و دیگر جنبشجهجای اججتجمجاعجی پج جاا 

کرده است. رونا رو به پ ش جنبشهای اعجتجراضجی عججج جه ججمجهجوری 

اسالمی و س ستم تاکم  زم نه مراج ه   ال   ای  جنبشها به منجصجور 

ت مت را ب ش از پ ش  جراهجم کجرده اسجت. زیجرا نج جازهجای ججنجبجش 

کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی ماننا جنبش ع  ه اعاام و جنجبجش 

د ا  از ت وق کود  و جنبش د ا  از آزادی بی ق ا و لر  بج جان و 

جنبش ضا م هبی و....   ط با اش ا  به سج جاسجت و نج)جریجات ججنجبجش 

کمون سم کجارگجری کجه مجنجصجور تج جمجت آنجرا شجبج ج ج  کجرده اسجت  

م توانست ای  چن   برجسته لفا  و رادی ار ابراز وجود کجنجا. ایج  

جنبش   ال   و رهبران مهمی در جام ه دارد که وزن آنها غ ر قجابجل 

ان ار است. ای  لرایط تا ل جاالی س اسی و ن)ری جنبجشجی اسجت 

که در چنا دهه اخ جر در ججریجان بجوده اسجت. ایج  ججاار در دوران 

زناگی منصور ت مت اب ادی گسترده و موثر پج جاا کجرده بجود و بجه 

همت ت بی که منصور ت مت پایه گ الت و   ال   و پ اده کنناگجان 

ای  ن)رات در جام ه و در ب   جنبشهای اجتماعی جایگاه مهمی پ جاا 

کرده  و ما همچنان از شاث رات آن بهره م بریم. دهمج جنجدجا الزم اسجت 

پرانت ی باز کنم و بگویم: متاسفانه بجا مجرگ مجنجصجور تج جمجت خجال 

ب رگی در ن)ریه پردازی و نمایناگی کردن س اسجی و ججنجبجشجی ایج  

شحور اجتماعی بوجود آما و ت ب او بجه دالیجل مجتج جادی از ججمج جه 

مرگ خود منصور ت مت ضربه خورد و منش ب لجا. امجا  ج جالج ج  

ای  جنبش اکنون نه شنها در ات اب موجود ب  ه در جنجبجش کجارگجری 

و دیگر جنبشهای اجتماعی و تتی برخی مست ل از ات اب کمون ست 

کارگری اسم و رسم دار  در تار   ال ت هستنا و ن ش خجود را ایجفجا 

 نه به شکنجه،نه به اعدام،نه به جمهوری اسالمی!

 ۷۱پرسش  شماره   
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  .(م  ننا

عالوه بر این ه شرنا ا  ی چپ ایران از دهه لصجت بجه بج جا 

به گرایش و جنبشی ا الق م شود که با اسم کمون سم کارگری 

و منصور ت مت عد   لاه اسجت  کجال ججنجبجش چجپ ایجران 

تتی آنهایی که خود را مخال  کمون سم کارگجری و مجنجصجور 

ت مت م ااننا  شحت شاثج جر دسجتجاوردهجای نج)جری و سج جاسجی 

منصور ت مت قرار گر ته انا. برخال  س است گج لجتجه ایج  

چپ  امروز همه آنها مخال  اعاام  مجاا جع  آزادی زنجاانج جان 

س اسی  مخال   ش  بورژوازی م ی  مخال  شب  ض  جبج جاشجی 

و ماا ع ت وق کود  و منت ا م هب و منت ا س ستم  س اسی و 

اقتصادی ب و  لرق هستنا. ای  ن ات و موارد بس ار دیگری  

که قبال در سنت و س ستم   ری و ن)ری چپ ایران جایگاهی 

  .ناالت  اکنون جایگاه جای و قابل شوجهی پ اا کرده است

هم   تا از شحور  ج جری و سج جاسجی چجپ ایجران  خجارج از 

درجه عمق ای  س ستم   ری در م ان چپ  زم نجه اججتجمجاعجی 

لان و و ل لان ای  چپ به جنبشهای ان جالبجی و ججاری را 

بس ار ب شتر از پ ش  راهم کرده است. م اانم که کل ایج  چجپ 

خارج از جنبش کمون سم کارگری اگر چه بجه درججات زیجادی 

از س ستم ن)ری سابق خود کناه لاه انا اما هنوز از سج جاسجت 

و سنت جنبش سابق خود کناه نشاه و به هم   دل ل لاها کج جه 

  .پا لانشان در موارد مت ادی هست م

هم   چپ ع  رغم شحوالت ن)ری که کم و ب جش شجحجت شجاثج جر 

مباتث کمون سم کجارگجری و شجحجوالت سج جاسجی و اججتجمجاعجی 

جنبشهای جاری در دوره م ا ر قرار گر ته بود امجا بجخجشجی 

از آن در دوره دوم خرداد به ا ل خود رججو  کجرد و چشجم 

ام ا به ا الح   بان دالت. قبال و در دوره پسا ب جو  لجرق 

ای  نو  چپ   ر م  رد سوس ال سمش دم راسی کم دالته و 

بایا ش ویت لود. به هم   دل ل بخشا نجا امج جا از بج جو  لجرق 

خود را ل ست خورده م اانستنا و اسجم کجمجونج جسجم را تج   

کرده و "دم رات"  لانا. ن روها و ات اب زیادی در دن ا ب ا 

از ریجخجتج  دیجوار بجرلج ج  اسجم خجود را شجغج ج جر دادنجا. مجاا جع 

دم راسی لانا. م نی دم راسی برای آنها شا به امروز هم نجه 

به م نای آزادی ب  ه به م نای همان سبک و س ستمی کجه در 

کشورهای بج جو  غجرب بج جار مج جرود  جهجمج جاه انجا. امجا ایج  

شحوالت شنها به شغ  راشی در ن)ر و شجنجوری ایج  چجپ مجحجاود 

و ل ست آن انج جالب یجک  ٧۵ن ست. زیرا کال ب ا از ان الب 

ب گبنگ اشفاق ا تاد که کل   ال   و جریانات س اسی به گ لجتجه 

خود مروری کردنا و هر کس در محاوده م  نی درسی از آن 

  .گر ت

آن درس برای ما کمون ستهای کارگری پا شاری ب ش از پ جس 

بر ت ان  ت متاولوژی مارکس  لغو کار م دی  آزادی انسجان 

از همه ق ا و بناهای ججامج جه سجرمجایجه داری  لجغجو هجر نجو  

شب  نی در جام ه و برقراری جام ه ای سوس ال ستی هجمج ج  

امروز بود. سازمان دادن س جتجسجم لجورایجی و اداره لجورایجی 

جام ه ب ش از پ ش ن د جنبش ما م بور واقع لا. چجپ خجارج 

از جنبش کمون جسجم کجارگجری  مجمج ج  اسجت هجمج ج  الجفجاظ و 

ا هالتات را ش رار کنا اما همچجنجان مجرتج جه اور شجحجوالت 

س اسی در ایران را مرت ه دم راش ک م اانا که درجه ای از 

دم راسی دارد و ش ایالشی در زیجاده رویجهجای بجورژوازی تجاکجم را 

شدوی  م  نا. به هم ج  روار کجمجتجر دیجاه مج جشجود کجه از تج جومجت 

کارگری و ت جومجت سجوسج جالج جسجتجی تجر  بج نجنجا. تجتجی وقجتجی از 

سوس ال سم تر  م  ننا همچنان خود را موظ  و م  جا مج جاانجنجا از 

ک جمجات نجامجهجفجوم و بجا قج جا زمجان و مج جان  مجانجنجا تجرکجت بسجوی 

سوس ال سم نه خود سوس ال سم و سمت گ ری سوس ال ستی باز هم نجه 

   .خود سوس ال سم به م نای لغو کار م دی تر  م  ننا

مثال در م ابل س استهای رول  کجمجونج جسجم کجارگجری در ضجایجت بجا 

م هب و سرمایه و شب  ض  جبج جاشجی و د جا  از لجغجو کجار مج دی و 

برقرار سوس ال سم هم   امروز و... ای  چپ رادی ار اگر موا ق هجم 

نبالا مثل گ لته م اومت از خود نشان نم اها. ب نا خود ایج  چجپ 

به ماا ع هر چنا ناپ گ ر و ب ناب نی آنها شبایل لاه است. بجا هجمجه ایج  

اوضا  چپ سنتی "مجتجحجور" لجاه ایجران  هجمجچجنجان خجود را ضجا 

امپریال ست و ضا  ه ون ست هر چنا رق ق لاه م اانا. در تج ج ج جت 

ای  نو  ضایات نه از زاویه ضا مناسبات سرمایجه بجودن  بج ج جه از 

زاویه سنتی هم جنس بودن یا ن دی ی به جنبش مج جی اسجالمجی بجودن 

  .در دوره های تساس و ن هه عهفهای س اسی م نی م اها

بنابر ای  چپ سنتی متحور لاه همچنان گولجه چشجمجی بجه سجنجتجهجای 

جنبش م ی اسالمی دارد. همچنان هم خونجی و هجم ججنجس بجودن ایج  

چپ با م ی اسالم جهجا را در مجواردی لجاهجا هسجتج جم. نجمجونجه چجنج ج  

س استهایی را در مواردی ماننا عروج دوم خرداد و ام ا بجه ا جالح 

پ یری رژیم  یا مثبت بودن ن ش ا الح   بان در مجخجالجفجت بجا ولجی 

   ه و انحصار   بی جناح تاکم  یا برخورد به مرگ لامج جو  مجرگ 

لدریان و یا برخورد به مسائ ی ماننا جنگ آذربایدان و ارمجنجسجتجان 

و.... م ب ن م. ولی برخال  شاریخ گ لته چجپ ایجران امجروز ججنجبجش 

چپ با شمام گرایشات متنو  آن مسن ه کود  و مخجالجفجت بجا اعجاام و 

ت وق برابری زن و مرد و مجوضجو  سج جوالریسجم و  ج جالج جت ضجا 

م هبی و... را کم و ب ش مهم و جای ش  ی م  نا.  اگر چه م اانم چپ 

خارج از کمون سم کارگری اکنون م  مه ای از سج جاسجتجهجای سجهجحجی 

لاه کمون سم کارگری و سنتهای س جاسجی سجابجق خجود را نجمجایجنجاگجی 

م  نا که نه ای  و نه آن است. اما ای  شحور عجمجومجی ججامج جه   کجل 

  .چپ ایران را هم شحت شاث ر قرار داده است

با ای  تار شحور اجتماعی مهمی ر  داده است.  شاثج جرات اججتجمجاعجی 

ای  شحوالت ب الوه شاث رات ن)ری و س اسی کمون سجم کجارگجری ایج  

نو  چپ را شا آن تا شغ  ر داده است که ه ی کاام از آنها نجمج جتجوانجنجا 

ن)ریات دوره ان الب و تتی دهه لصت خود را نمایناگی کننا. زیرا 

آن چپ به درجات زیادی شد یه لجاه اسجت. شجرکج جب کجادری سجابجق 

جنبش چپ سنتی ایران بخشا ناس ونال ست جمهوری خواه و بخشا بجه 

  .چپ رادی ار متحور لاه است

نه شنها جنبش چپ  تتی راستها را هم ناچار لجاه انجا  جور دیجگجری 

تر  ب ننا. چنانچه در م ان اپوزیس ون راست ایران اگر نگاه کجنج جا 

اکنون جریانی را پ اا نم  ن ا از ت ومت م هبی تجر  بج نجا. تجتجی 

مداهای  خ ق که یک جریان اسالمی ل  ه است ججرات نجمج ج جنجا از 

ت ومت م هبی و مدازات اعاام  د ا  کنا. شا جای  ه تجتجی خجود را 

  .س والر م ر ی م  ننا

با ای  تار با شوجه به شحولی که چپ ایران هم اجتماعا و هم از لحاظ 

س اسی و ن)ری پ اا کرده است  جایگاه مهمی را در سج جاسجت ایجران 

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است!

 ۷۱پرسش  شماره   
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الغار م  نا. چپ هم به دل ل شحور خود جام جه هجم بجه دلج جل 

شاث رات س اسی و ن)ری کمونج جسجم کجارگجری و هجم بجه دلج جل 

شاث رات ش نولوژی و م ایای اجتماعی و... قجهجب مجهجمجی در 

س است ایران را ل ل م اها. بنابر ای  چپ یک جنجبجش قجوی 

و شجاثج جر گج ار در ججامج جه اسجت. در راس هجمجه ججنجبجشجهججای 

اجتماعی تق   بانه مجا لجاهجا  ج جالج ج  و رهجبجران چجپ ضجا 

سرمایه و منت ا استثمار و ع  ه شب  ض و ع  ه اختال   ب اشی 

هست م. ش ریبا شمام ب ان ه ها و قه نامه هایی که در دو سه دهه 

اخ ر از درون جنبش کارگری منتشر لاه انا  نشجان مج جاهجنجا 

که ما لاها رگه ای قوی در ن ا سرمایه و در ن ا س ستم تاکجم 

  .هست م

مدموعه ای  شحوالت س اسی ب الوه وجود یک  بج جه چجنجا ده 

م   ونی کارگر و خانواده هجای کجارگجری کجه مجخجالج  وضجع 

موجود هستنا و سرمایه داری را عامل ا  ی   ر و  الکت و 

مصائب زناگی خود م ااننا  شوان و ام ان قارت گ جری چجپ 

را باال وه چنان قوی کرده است که  لانس قجارت گج جری چجپ 

به ای  م نا یک اتتمار قجوی مجحجسجوب مج جشجود. شجمجام بجحجث 

امروز بر سر ای  است که ای  شوان باال وه را چگونه و از چه 

  .راههای م توان باالف ل کرد

خال ه کنم. دولتهای منه ه و قارشهای جهانی بج جالوه قجارت 

رسانه ای و پور و ام انات مادی ن هه قارت راستها هسجتجنجا. 

شحوالت   ری و رول  ب نی جنبش کمون سم کارگری و چجپ 

جام ه ب الوه مهالبات تق   بانه و قارت جنبشهای اجتماعی 

و در راس آنها جنبش کارگری  ن هه قارت جنبش چپ است. 

چپ بایا به خودش ببالا که جنبش ع  ه سجنجگجسجار را شجا تجای 

قارشمنا کرد که ای  مدازات اسالمی و وتشج جانجه  جریج  لجاه 

است. چپ بایا به خود ببالا که جنبش ع  جه اعجاام را بجه یجک 

جنبش ع) م اجتماعی و م  ج جونجی شجبجایجل کجرده اسجت. نجمجونجه 

مخالفت با مدازات اعاام سه جوان اعتراضات آبجان مجاه سجار 

و مخالفت با اعاام نویا ا  اری در چنا هفته اخج جر  نشجان  ١٩

داد اب اد ای  جنبش چ ار وس ع و عم ق است.  چجپ بجایجا بجه 

خود ببالا که مسن ه ت وق کود  را به مسن ه ای اجتجمجاعجی و 

م   ونی شبایل کرده است. و باالخره چپ بجایجا  بجه خجودش و 

جنبش کارگری ام اوار بالا که کل جنبجش کجارگجری بجا شجمجام 

شنوعات گرایشی آن  خود را اساسا ضا جام ه سرمجایجه داری 

  .و ضا سرمایه م ر ی م  نا

جناح راست  جنبشهای نجاسج جونجالج جسجتجی و مج ج جگجرایجانجه  ایج  

واق  ت چپ جامج جه را دیجاه و بجوی پجایجان عجمجر ججمجهجوری 

اسالمی را هم کش اه است. ای  دو مولفه  جناتهجای راسجت و 

بورژوایی ایران را به   ر  رو برده است که به   ر آلترناش و 

سازی مورد پسنا دور غرب بالنا. چپ هم بجایجا ایج  لجرایجط 

تساس را بب نا و شالش کنا با هر شنو    ری و گجرایشجی کجه 

دارد یک قهب و محورهای یک پالشفجرم را بجرای آلجتجرنجاشج جو 

لان ما ن)ر قرار باها. ای  بار نبایا اجازه داد س  ل م  جوب 

ناس ونال سم ـ اسالم سم ش را بشود. نوبجتجی هجم بجالجا ایج  بجار 

نوبت جنبش کجارگجری و مجردم شجحجت سجتجم اسجت. ججریجانجات 

متش ل چپ ایران و همه   ال   و رهبران جنبش کمون ستی و 

کارگری ایران در جنبشجهجای مجخجتج ج  بجایجا ضجمج  ججنجگ بجا 

جمهوری اسالمی هم مان جاار با جنبش و جریانات راست بجر سجر 

آلترناش و و ا ق آیناه را جای بگ رنا. ای  ججاار لجرو  لجاه اسجت و 

راست انوا  پالشفرم و اشحاد و ائتال  را پ ش کش اه است که بجتجوانجا 

کاالی خود را به قارشهگای جهانی بفجرولجا چجون شجنجهجا امج جاش ایج  

است. چپ ایران بایا ام اش به جنبش کمون ستجی کجارگجری و دیجگجر 

جنبشهای اجتماعی را به پراش ک و سازمان شبایل کنا. پالشفجرمجش را 

برای ل وه سرنگونی رژیم و بس ج ن رو و قارشگ ری و اداره جام ه 

  .ب ا از ای  رژیم را در خهو  ک ی اعالم کنا

 محمد آسنگران

 اساس سوسیالیسم،انسان است!

 ۷۱پرسش  شماره   

با کانون مباحث کمونیسم کارگری در تماس باشید لطفط طا      

نظرا ت و دیدگاه های  خودتان را برای ما به آدرس هطای      

 کانون مباحث کمونیسم  کارگری ارسال کنید!

kanoonmabahes@gmail.com 
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و ع  ک با جمهوریخواهان مس حی و دست راستی آمجریج جا و 

البی های یهودی  جر جاار دولجت اسجرائج جل  تجاال از انج جالب 

 سخ  م گویا  خودش شرقی محسوب م شودم

 

آیا واق ا رضا په وی ان البی لاه است؟ به خاناان س هجنجتجی و 

دستگاه م هب که شاریخا مفتخور و سر بار مم  ت بجوده انجا  

ان الب گری نم خورد. شنها م توانا ای  مهجرح بجالجا کجه وقجتجی 

ان الب تس م شود  ارشدا  زمانه اعجم ”  خهر“بوی ان الب و 

از اسالم و دستگاه م هب شا ناس ونال سم و دسجتجگجاه سج جهجنجت  

پوست ب اناازد شا ان الب را با نام خود مهار و سجرکجوب کجنجا. 

ی بار در ایران ای  شدربه لاه است و ضا ان الب اسالمجی بجا 

نام ان الب  ان الب را کوب ا. اما رضا په وی چهور؟ کسی که 

دستش  ج جال از هجمجه چج ج  کجوشجاه اسجت و در کجریجاورهجای 

 آلترناش و سازی سرگردان؟

 

واق  ت اینست که سرمایه داری عموما و ججمجهجوری اسجالمجی 

خصو ا در بحرانی لایا دست و پا م  نا و در ایناوره ب ش 

از هر زمان ان الب م توانا یک راه تل بحران بالجا. سجخجنجان 

ای  روزهای رضا په وی در بجاره  جر جااری اش از انج جالب 

مسالمت آم    ان  اسی وارونه از ظر  ت و پجتجانسج جل وقجو  

ان الب در جام ه است. رضا په وی البته ایندجا هجم از زمجانجه 

ع ب است و با وام گر ت  عنوان کودشاهای مخم ی در بج جو  

شججالش دارد هججم  -نججام دیججگججر انجج ججالب مسججالججمججت آمجج جج   –لجرق

زرورقی لبه انج جالبجی بجه ارشجدجا  سج جهجنجت بجپجولجانجا و هجم 

محتوای راست و ضا کمون ستی اش را بجا اسجم رمج ی آلجنجا 

ب ان کنا. ای  دیگر بایا از عدایب دن ای درهم ریجخجتجه امجروز 

 ”ملاه اده ان البی لود“بالا که 

 

اما نه  به کار بردن واژه ان الب از سوی رضا په وی از سجر 

شصاد  ن ست. وی م اانا که ان الب چجه مج جنجی ای دارد. او 

م اانا  که رژیم اسجالمجی یجک دولجت بجورژوایجی اسجت و از 

 ر  همان دولت هایی بر مردم ایران شحم  ش کجرده انجا کجه 

در گ لته ای نه چناان دور  پار شاجاارش را با کودشا مجدجادا 

 جاای “ همان پار شجاججاار  ۷۵بر سرکار آوردنا و اشفاقا سار 

و بنا بر شو  ه دولت هجای بجورژوازی ”  ان الب را لن اه بود

وظجایججفججش را بججه رژیججم سجرکججوبججگجر اسججالمجی شججفجویججض کججرد. 

را بجا ”   جاای انج جالب“ همانهجور کجه مجحجمجا رضجا پجهج جوی 

اعتصابات کارگران نفت و اعجتجراضجات گسجتجرده در ججامج جه 

لن ا  غری ه  ب اشی ایشان ن   ای  را  هم جاه اسجت کجه ادامجه 

شحم ل رژیم اسالمی به لهروناان جام ه ب شتر از ای  امج جان 

پ یر ن ست. بحران های رژیم اسالمجی عجالج نجاپج یجر اسجت و 

خود به عنوان یک بحران برای بورژوازی جهانی شبایل لجاه اسجت. 

اعتصابات و اعتراضات کارگران در گوله گجولجه ایجران و مجراکج  

کار گسترش کمی و ک فی پج جاا کجرده اسجت. سجهجح آگجاهجی  جبج جاشجی 

کارگران و شوده های کارک  جام ه نسبت به گ لته ا  ایش چشمگ ر 

یا ته و مهالبه شش  ل شش ل های مست ل به عجنجوان پجایجه هجای لج جل 

گ ری اعتصابات گسترده شجر  بج جش از گج لجتجه در مج جان کجارگجران 

مهرح لاه است. اعترضات دیگر لهروناان جام جه ابج جاد ججایجا و 

گسترده شری پ اا کرده و نخواست  شااوم ت ومت اسالمی در جامج جه 

وس ع است. در م ان     های گوناگون اپجوزیسج جون بجورژوازی و 

م ی اسالمی  رضا په وی خود را آلترناش و ندجات بجورژوازی ایجران 

می دانا و بایا در مت  ل ست جام ه مانی و پروژه ا الح رژیم و 

و غ ره  ای  پرچم بجار دیجگجر و بجا زرورق ”  ان الب خشونت است“

مجتجولجا ”  ان الب مسالمت آمج ج “ دیگری برا رالته لود. به ای  م نی 

م شودم ن ته دیگر ن روی اجتماعی ای  ان الب است. اگر چجپجگجرائجی 

و محتوای ان البی تار به هر م نی مهرح اسجت  آنجوقجت کجارگجر و 

اعتصاب محوری م شود. دو  اکتور که در شرک ب با کمون سم تی و 

تاضر م توانا به یک ان الب کارگری مندر لود. ایشجان بجایجا بجرای 

خهر چپ را هم منتفی کنا شا بجتجوانجا کجل بجورژوازی ”  ندات ایران“ 

 را رو به قب ه آنتی کمون سم به نماز وتشت  رابخوانا.

 

  ط ای  سناریو چ  ی کم دارد که با آی کج جوی مشجاوریج  سج جهجنجت 

  ب ایشان جور در می آیا. اینها هر شح   جی بجرای ابجاا  منجحج جه 

ان الب مسالمت آم   دالته بالنا   ج جر نج جردنجا چجهجور کجارگجر بجا 

اعجتجصججابجات سججراسجری  آنجهجم بجفجراخججوان کسججی کجه هجنجوز خجود را 

م خوانا  بم اان می آیا  ان جالب مج ج جنجا و تج جومجت را ”  لاه اده“ 

دست ایشان م اهام آدم بایا ع ل ناالته بالا یا مثل مشجاوریج  ایشجان 

و کال نگرش س هنتی مردم را رع ت باانا که  جرر کجنجا کجارگجران 

ب نوان بردگان و رعایا ق ام و ان الب م  ننا و روی دولجشجان رضجا 

په وی و س هنت را اعاده م  ننام؟ آدم وقتی بجه ایج  داسجتجان از هجر 

سری نگاه م  نا  پوس اگی ا  ار بورژوازی ایجران و عج جبجمجانجاگجی 

  ری و  رهنگی آنرا م ب نا. انصا ا رضا په وی با ای  اظجهجار نج)جر 

کجارگجری نشجان داد کجه بجورژوازی   –ا الح  ج جبجانجه  -لبه ان البی

ایران چ  ی در چنته س اسی ناارد. س هنت البته هم شه با مج هجب و 

آخونا  ک  سا و ارشدا  جفت و جور بوده است. از قایم و اخج جرا هجم 

سر به آستان  ال سم می سایا و برای شجفجریجح هجم کجه لجاه پجرده ای 

 نمایش ان البی/  ورشی بازی م  نام

 

س هنت   ب همان اناازه م توانا ان البی لود کجه کجارگجران نج جروی 

جاویا لاه لونا و لهروناان رع ت دربار. رضا په وی عرر خود 

 م برد و زتمت ما م ااردم

 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۷۱پرسش  شماره   

 رضا پهلوی و انقالب!                             
 پدرام نواندیش         
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متاسفانه در جریان ای  بحثها و اسجتجاالالت اتجتجمجالجى  جر ج ج  

ام و الجرم چ  ى که م گویم مم   است مسائ ى کجه مجا  نبوده

ن)ر لماست را در بر نگ رد. بهرتار م  ن)ر لخصى ام را 

 م گویم.

 

بن)ر م  ت ب ب نوان ت ب نم جبجایسجت در رابجهجه بجا مجرگ 

لام و متنى در ب رگاالت  رثا و یا تتى ن ا وى منتشر کنا و 

بارست چن   ن رد. در ماههاى اخ ر ل را و ادبا و هنرمناان 

دیگرى ن    وت کرده انا و ت ب در مورد آنها هم بن)جر مج  

بارست موضع رسمى نگر ت. من)ورم گ شج جرى  رتجمجانجى  

نادرپور و  ردی  است. تتما ر  ایى خواهنا گجفجت کجه لجامج جو 

ام: اور   رق م  رد. در شوض ح ای   رق م  چنا دلج جل لجنج جاه

این ه لام و رادی ار بود. یا انساناوست بود. دوم این ه ج وى 

رژیم اسالمى سر خم ن رد و به ت ومت نه گفت. و ب نا در 

برخى ال ار الاراشى ع  ه ت ومت م هبى و اسالمى و رژیجم 

جمهورى اسالمى دارد. و باالخره  سوم  م ام ادبجى و هجنجرى 

 برجسته لام و.

 

بگ اریا از ای  آخرى لرو  کنم. بجنج)جر مج  از ایج  مجوضجع 

آخر تتما بایا در رثاى لام و چ   نولته لود. اما ای  وظ جفجه 

یجک تج ب سجج جاسجى نج ججسجت. وظج جفججه هجنجردوسجتججان و ادبجا و 

عالقمناان به لام و و ل ر و ادب ات است. دخجالجت تج ب در 

اى و دادن موضع رسمى روى جایگاه ادبى ا راد  چن   عر ه

ابجاا بججا سججنجت مجا خجوانججایجى نججاارد. لجج جر و ادبجج جات عجر ججه 

هجا و بجردالجتجهجاى  جردى اسجت و تج ب کجمجونج جسجت  خالق ت

کارگرى و  ردا دولت کارگرى اباا نبایا م ک الش را و ادبجاى 

 مداز و غ ر مداز و رسمى و غ ر رسمى دالته بالا.

 

در مورد شمد ا از لام و ب نوان یک رادی ار و انسجانجاوسجت 

بن)ر م  ایندا ق مرو و ل ر و ادب دارد با یک نگاه لرقى و 

استبااد زده بررسى م شود. ل ر و ادب شاریخا جاى خالى ن جا 

و کار و   ال ت س اسجى را در لجرق و در ایجران پجر کجرده. 

و در در  «نثر»ها که به  بداى رهبران س اسى و   ال   جنبش

اى از   ال جت مجادى و دونجاگجى هجاى هجرروزه امجر  مدموعه

س اسى خود را پ ش م برنا و جام ه را قهبى م  نجنجا  لجاعجر 

و ادیبى که بهور سربسته از تق د ا  مج ج جنجا نشجسجتجه اسجت. 

جاى خالى ش)اهرات و اعتصاب و سخنرانى و سازمانجاهجى و 

ها و ابج جات و ایجمجا و الجارات  ها را قص اه ها و پالشفرم برنامه

انا. بداى سازماناهى جنبش بجرابجرى  سربسته هنرمناانه گر ته

زن و مرد با سازمانها و لخص جتجهجایجش  یجک مصجر  راججع 

 ریاد کش ان زنى در رویاى کسى داریم. به ای  واق  ات ع ب 

هاى هنرى را هم اضا ه کنج جا. در ایجتجالج جا و آمجریج جا  ماناگى در  رم

   مساز مهم است. دامروز که از همه ب شتر موزیس ج  مجهجم اسجت(. 

اى نج جسجت. در ایجران  اى و لناختجه لجاه در غرب لاعر موجود شوده

لاعر مهم بوده است دهرچنا امروزه بس ار کمتر(. اما بهرتجار اگجر 

دنبار رادی ار و انساناوست م گردیا  از لاعر بودن و خج جا  بجودن 

و نانوا بودن آدمها انت ا  کن ا و با یک مال  به همجه نجمجره بجاهج جا. 

بن)ر لما ت ب کمون ست کارگرى با ای     پر از انسانهجایجى کجه 

خ  ى ب شتر از اب ات لاعرانه در کارنامه نبجردلجان بجراى رهجایجى و 

اش را از مجدجاهجاات  برابرى هست بایا برخ  د و مراشب قارلناسجى

انساناوستانه و رادیج جار لجامج جو بج جان کجنجا؟ آیجا ایج  پجائج ج  کشج جان 

استانااردها ن ست؟ آیا لام و ن ص و محاودیت و م ا  تى دالجت کجه 

نم توانست مثل مج  و لجمجا بجه زبجان عجادى و در مجتجون بسج جار و 

هرروزه و باون ایما و الاره و است اره سالهجا از آزادى و بجرابجرى 

انسانها تر  ب نا. برنامه عمل باها  عنو سازمانى بشود  بدنگا  

ل ار باها  ب اار کنا  م اومت کنا؟ چون لجاعجر بجود نجمج جتجوانسجت؟ 

لام و عنو ه ی جنبش و سازمجان رادیج جار و انسجانجاوسجتجى نجبجود. 

عنو ه ی ت بى نبود. در آثارش ن)رش راجع به تجدجاب اسجالمجى  

ت وق کود   ب مه ب  ارى  ممنوع ت اعاام  لغو کار مج دى   جب 

مدانى  ن)م نوی  جهانى  شحریم اقتصادى عراق  ت وق برابر بجراى 

اى  تج جوق  کار مشابه زنان و مردان  لورا و پارلمان  ارشش تجر جه

مدرم   و متهم    ت وق مانى  قانون کار و غ ره گفته نشاه  شا چه 

رسا به این ه عمرى را  ر  قانع کردن مردم بجه ایجنجهجا  رسجانجان 

ای  ن)رات به دست مردم در در اختناق کرده بالجا. شجاللجو و ججالى 

ق مرو ل ر در م ان ال ت  رهنگى کوچک ایران و شجحجصج ج ج جردگجان 

نم توانا و نبایا یک کائنات س اسى مد ا براى لج جرا و ادبجا درسجت 

 ها چ   دیگرى است. ها و مبنا کنا که در آن م  ار

 

گفت. نادرپور هم نه گفت.  جریجاون  «نه»لام و به جمهورى اسالمى 

هجاى  «نجه» رخ اد هم نجه گجفجت. داریجوش هجم نجه گجفجت  ولجى ایج  

لخصى است که اباا جایى در یک ججنجبجش نجه گجفجتج  بجه ججمجهجورى 

اسالمى را اتراز ن رد. لام و م توانست عنو رهبرى یجک تج ب 

 به رژیم را عم ى کنا. چرا نبود؟ «نه»س اسى بالا که م خواها 

 

اگر لام و یک لاعر کمون ست بجود چجه؟ بجنج)جر مج  بجایجا مشجاهج جر 

کمون ست را ارج گ الت. و اگر لام و یک لاعر کجمجونج جسجت بجود  

اگر لاعر یا    مساز یا ورزل ار و دانشمنا له جرى بجود کجه نجام و 

لهرشش را وث  ه قارت گ رى ای  جنبش اجتماعى کجرده بجود  تجتجمجا 

بایا اعالم ه م اادیم و ب رگش م االت م. اما لام و نجاسج جونجالج جسجت و 

ایران دوست بود. به سست لان  رهنگ م ى در م ان ایران ان مج ج جم 

شری  ل ل   نه م  د. پایان کجمجونج جسجم را اعجالم کجرده  خارج به ش خ

بود. لام و یک لاعر و ادیب خوب و خالق جنبجش مج جى و مج جهجنجى 

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران!

 ۷۱پرسش  شماره   

 موضع نگرفتن حزب درباره مرگ شاملو                         
 منصور حکمت
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اى است که مم   اسجت مجا در آن بجا شجمجام  ایران بود. همان جنبش هم البا ع ی ش م اارد و لان او را شاک ا م  نا. ای  چه م راث ادبى

 اپوزیس ون و تتى رئ س جمهور اسالمى داگر جرات کنا تر ش را ب نا( لریک از آب در ب ائ م؟

 

اى در گرام االت لام و ناادیم  چون ای  خویشاوناى س اسى و اجتماعى را با او تس نم  جردیجم. چجنج ج   بهررو ما ب نوان ت ب اعالم ه

اى مدادا ما را عنوى از خاناان اپوزیس ون سنتى ایران ش ری  م  رد.  ا  ه گر ت  از ای  سنت و ایداد یک جنبش اجتمجاعجى  اعالم ه

نو و متفاوت که ن اش به جام ه و راه ت ش براى جام ه از اساسا با آنچه شا امروز بستر ا  ى اپوزیس ون در ایران  با همه مشجاهج جر و 

هایش  بوده است  رق م  نا  ای  کار ماست. ر ت  در همان زم   س اسى سنتى و ایداد ای   صل مشتر  هاى ادبجى و  سمب ها و مدسمه

 رهنگى  خال  جهت پ شروى جنبش است. لام و آدم خولنام و محترم و انسانى بود  رلته شخصصى خود را خوب ب ا بجود  ایج  نجو  

انسانها به هر جام ه اى غنا م اهنا. در دن اى ما خالق ت اینها  اها برابر ب شتر بروز م  نا. اما لجامج جو الجگجو و سجمجبجل و چجراغ راه 

 جنبش ما نبود.

 

آیا نم شا ا الع ه داد و جایگاه ابژکت و لام و را گفت و اگر هم ن اى بود  رح کرد؟ ب نوان ت ب  ای   ح ح نبود. آدم خولنامى  جوت 

کرده است  ت ب س اسى نبایا مرزبنایهایش را درست همانروز بگویا. ب نوان ا راد اهل ادب  بن)ر م  ر  اى مختج ج  مجدجاز بجودنجا و 

 م بایست در مورد لام و با امناى  ردى مه ب م نولتنا  کارش و لخص تش را ارزیابى م  ردنا. هنوز هم بایا ب ننا.
 

 بهرتار ای  ن)ر م  است. مشتاقم ن)ر ر  ا را باانم.

 

 به اميد ديدار همگى
 

 نادر )م. حکمت(

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۷۱پرسش  شماره   

 آلبرایت، کوسووا و "یک ایده گذرا"

با باال گرفتن بحران کوسووا دنيا براى پرده ديگرى از تراژدى انسانى يوگسالوى آماده ميشود. همممه مميمتموانمنمد کمراهمت  

ناسيوناليسم صربى و آلبانيايى و فجايعى که بويژه متعصبين دو کمپ قادر به خلق آن هستند را تجمسمم کمنمنمد. امما نمه در 

موارد پيشين و نه اينبار، صرف تقابل جريانات قومى و ناسيوناليست ابعاد عظيم فاجعه را توضيح نميدهمد. مسملمولميمن و 

بانيان فاجعه يوگسالوى را بايد جاى ديگر جستجو کرد، در غرب در ميان دول اروپاى واحد و آممريمکما، در کميمنمه تموزى 

جنگ سردى بلوک پيروز، در پافشارى يکجانبه و جنايتکارانه آلمان براى برسميت شناسى سلوانيا و کمروآسمى و آغماز 

تجزيه يوگسالوى، در رقابت ميان دول غربى و روسيه بر سر منطقه نفوذ در بالکان. اينبار داس مرگ را خمانمم آلمبمرايمت 

باالى سر مردم يوگسالوى گرفته است. تهديد نظامى و اقتصادى کمابيش به تنها شکل ابراز وجود آمريکا در صحنه بميمن 

المللى تبديل شده است. روش تشنج زا و تحريک آميز آمريکا در مورد بحران کموسمووا، و رجمزخموانمى هماى همر روزه 

 آلبرايت عليه دولت ميلوسوويچ، دارد مقدمات يک بوسنياى ديگر را فراهم ميکند.

 

٭ تقابل دوباره آمريکا با ميلوسوويچ قطعا يکبار ديگر پاى محکمه بين المللى رسيدگى به جنايات عليه بشريت را بعنوان 

يک حربه فشار در دست غرب به ميان ميکشد. و هر وقت اسم جنگ عليه بشريت برده ميشود، فورا جمممهمورى اسمالممى 

به ذهن ميآيد. فقط به عنوان يک ايده گذرا، آيا نبايد رسما از سران جمهورى اسالمى بمه ايمن دادگماه شمکمايمت کمرد  آيما 

خمينى ها وخامنه اى ها و رفسنجانى ها و الجوردى ها از جمله شايسته ترين متهمان تاريخ اين محکمه نمومواهمنمد بمود  

آيا در چنين دادگاهى خاتمى براى توفيف مجازاتش عليه ساير سران رژيم شهادت خواهد داد  و آيما کسمى، ايمن حمول و 

 حوش، براى برائتش تالش خواهد کرد 

 منصور حکمت

 (۰٩٩١آوريل  ٣) ۰٣١١فروردين  ۰١، ٣ايسکرا شماره 


