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 ۸۱رپسش           شماره   
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲بیستم اکتبر   -  ۹۹سه شنبه  بیست و نهم  مهر ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

لطفا راست روی خود را پشت اعتراض 
 مردم پنهان نکنید!

 محمد آسنگران 
 

 به بهانه مباحث حول جایگاه شجریان

 پاسخی به رفقا حمید تقوایی و ایرج فرزاد

من قصد نداشتم در موررد مو و م موثوپسو  رگوپ مو و 

محمد رضپ شج یپن چیزی بنریگم. امپ نرشته رفقپ ایو   

ف زاد م سمید تقرایی م ا نپچپر ک د نواوپتوی را در ایون 

 .مررد بنریگم

شج یپن خراننده م موریویوقوی دان یونوتوی موپ و ی بورد. 

ف  نگ ینتی م ع فپن تپریخ ای ان را نمپیندگی میواو د 

م الحق در این زمینه چی ه دیت بورد. دودای خور  م 

مهپرت خربی  م در رشوتوه خوردا داشوت م در مویوپن 

بخشی از م دم ای ان  م محثر  برد. در شو ایو وی کوه 

ام فرت شده برد م خپنراده م دمیتدارانش در فوقودان ام 

  .نپراست م عزا دار بردند الزم نمیدیدم مارد نقد ام بشرم

اگ  رفقپ ایو   م سومویود از کوپدر وپی شوپخو   ونوثوش 

کمرنیگم کپرگ ی چیزی نمیگفتند ستی الزم نمیودیودم در 

رپیخ به دیگ ان چیزی بنریگم. زی ا ب ای مرمد به ایون 

مثپس   میشه مقت  گت. به  مین دلویوت توپ بوه امو مز 

فقط خراننده م بیننده مونوتوقودیون م مو اویوه خورانوهوپ بوردم. 

تصرر نمیا دم م نمیانم که مثپس  دفپعی م یپ انتوقوپدی 

سرل  پیگپه شج یپن، طرل عم  چنودانوی داشوتوه بوپشود. 

چند رمز دیگ  م شپید  مین سپال آن بخش از  پمعه کوه 

در م ایم شج یپن م و ب  دیاتپترر گوفوتونود بوه سوپلوت 

ن مپل خردشپن بو گشوتوه م بوه فواو  نوپن م یو موت م 

س مت م آزدی خرد  گوتونود. شوعوپر دادن آنوهوپ در ایون 

ف دت فقط لحظه ای از مثپرزه م دم متنف  از رژیم را 

نشپن داد. زی ا آنهپ نه به خپط  شج یپن منتقد رژیم شده 

بردند م نه م و ب  دیاتپترر گفتن شپن موحودمد بوه ایون 

  .م ایم برده ایت

این م دم به    بهپنه ای  مین شوعوپر را یو  داده انود. 

قث  در م ایم رفگنجپنی م منتظ ی  وم  ومویون کوپر را 

  .ک دند

 

 مرگ شجریان، همنوازی ارکستر اپوزیسیون راست!
 گفتگو با علی جوادی

 
ر یش: م و شج یپن مر ب عاس العمهپی ف امانی شد. عده ای ب  له 

م تعدادی ب  علیه  پیگپه م نرع  ن ی که ام نمپینوده اا بورد، نورشوتونود. 

بنظ  شمپ چ ا م و یک خراننده به این در ه مهم میشرد؟ چقودر مواوپن 

 سیاست سازماندهی ما در میان کارگران
 بخش دوم()

 منصور حکمت
 

 نگپ ى ا مپلى به فعپلیت تپکنرنى

املین مگپله اى که در بدم تشایت سز  در مقپبت مپ ق ار داشت، مگوپلوه 

 احمدهای پالستیکی ماهواره و آل
 منصور حکمت

انود، مورتوزارت، بوتوهورمن،  تقو یوثوپ توموپم مو دان بوزرو  وهوپن موپ مو ده

 …ررشاین، الیرت

 مجله رپنچ… سپل خردم  م زیپد تع یفى ندارد

دنف رمشنفا   ن مند م ا ت اد  ای انى یوه چوهوپر د وه اخویو  رودیوده 

 

 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

۴صفحه   

۸صفحه   

۸۸صفحه  



2 

امپ دم رفیق از رفقپی شپخ  از کپدر پی  نوثوش کومورنویوگوم 

کپرگ ی مقتی مارد این میدان شوده م یواوی بوعود از دیوگو ی 

سمله به چپ م دفپع از  پیگپه یک چه ه رایت ملی ایو موی 

را به بهپنه اعت اض م دم دیتمپیه نظ یه ر دازی خورد کو ده 

م ادعپ پیی غی  ماقعی م  ح ک ده اند، دیگ  یارت معونوپی 

بدی داشت. زی ا یارت به معنی تپیید اگو  نوثوپشود بوه موعونوی 

میدان دادن به تفا ی ایت که مض  به سپل کمرنیگم م  نثش 

  .ب اب ی طلثپنه ایت

این رفقپ نقش شخصیت م چهو ه  وپی مو و ح در  وپموعوه را 

مگتقت از  نثشی که به آن تعلق دارند موررد بوحو  قو ار داده 

اند. انگپر در  پمعه نه طثقوه ای  گوت م نوه  ونوثوشوی م نوه 

 دالی در مررد ییپیت م ایت اتژی این  ونوثوشوهوپ.  وهوپن از 

نظ  آنهپ چنپن ژله ای م بی شات م بی محترا شده ایت انگپر 

 مه چیز در ی ح افاپر م ماپتب رقم میخررد م شوهو منودان 

  . م فقط "م دم" بپ منپفع یاگپن

اگ  چه رفیق سمید بپ  گپرت بیشت  از قثت  مپن راه م رما 

یپبق خرد در دفوپع از مگویوح عولویونوژاد م چوهوپرده امضوپ را 

تا ار ک ده ایت. امپ ای   ف زاد قث     ییوپیوتوی را دنوثوپل 

  .ک ده بپشد تپزگی مارد این میدان شده ایت

 مین یک نمرنه کوپفوی ایوت مون بوه ایون قونوپعوت بو یوم کوه 

کپدر پی کمرنیگم کپرگ ی  م در مقپبت گ ایش ملی ایو موی 

م ینت چپ یپبق متپیوفوپنوه ماکگویونوه نویوگوتونود. ایون میو م  

دی مز فقط سمید را آلرده ک ده برد م ام مز ای   را  م آلرده 

  .ک ده ایت. معلرم نیگت ف دا چه کگی را آلرده میاند

امپ تمپم ایتدالل این دم رفیق م مدافعین آنوهوپ بو  یو  ایون دم 

 مله رپیین ایوت. "مو دم فورت شوجو یوپن را فو دوتوی بو ای 

تع ض به سارمت یپفتند م کگپنی ف دتی ب ای نقد شج یپن. 

این منتقدین  پمعه را نمپیندگی نمیانند، ب عاس دمری خورد 

از  پمعه م بیگپنگی خرد از ماپنیگم  پی ا تمپعی اعتو اض 

را به نمپیش میگذارند" ام " ونو مونودی بورد کوه بوپ سواورموت 

زامیه داشت م مخپلفتش  م اه بپ رشد  ونوثوشوهوپی اعوتو اضوی 

 پمعه، مثت بگیپری از چه ه  پ م اف اد عپدی دیگ ، تندت  م 

 عمیق ت  میشد" سمید تقرایی

بنپب  این بح  ب  ی  نقد شج یپن در ع ده  ن  م مریویوقوی 

نیگت م من  م ی  رشته ای در آن ندارم. تمپم بح  این رفوقوپ 

ب  ی   پیگپه ییپیی م ا تمپعی مخپلفت شج یپن م زامیه ام 

بپ رژیم م اعت اض م دم به این بهپنه ایت. بنپب  این من تموپم 

ادعپ پی دیگ  این دم رفیق را نوپدیوده مویوگویو م م بوه  ومویون 

  .مرضع میپ دازم

ایناه کدام چپ منزمی م غی  ا تمپعی منظرر این رفقپ ایوت 

اگ  اغ اق نثپشد تموپموپ  ودالشوپن بوپ رگو عومور وپی خوردشوپن 

ایت. گریپ ب ت ی این رفقپ نگثت به رفیق دی مزشوپن رو منوده 

روویوو مزی اموو مز ایوون رفووقووپ را رقووم موویووزنوود. ایوون سوود از 

  .محدمدنگ ی  م  پی تپیف ایت  م اغ اقی بینهپیت

ب خ ف دیدگپه این دم رفیق ماقعیت امپ چیز دیگ ی ایت. چوپوهوپیوی 

که از شج یپن دفپع کو دنود دوفوشوپن بگویوپر طورالنوی تو  از دوف 

منتقدینش ایت. دف مدافعین شج یپن توموپموپ مولوی ایو موی م چوپ 

ینتی بردند. دف دملتیهپ م دمم خ دادیهپ بردند. دف  ونو مونودان م 

یلث یتهپی نپن به ن خ رمز خرر بوردنود. در کونوپر ایونوهوپ افو ادی از 

انگپنهپی خرشنپم  م سضرر داشتند. امپ چ ا رفقپ سومویود م ایو   در 

قثپل آنوهوپ یواورت کو ده انود. در مویوپن رایوتوهوپ از مزیو  م مکویوت 

 مهرری ای می گ فته تپ مزی  م مکویوت رژیوم شوپه م یولو ونوت توپ 

 مهرری خراه م ای می م ملی گ ا م بی بی یی م تلریزیرنهپی من 

م تر م ای ان اینت نشنپل م بقیه  مه در یوک  وثوهوه م در رژه عوزا 

داران م مجیز گریپن شج یپن بخط شده بوردنود. چو ا یوک کولوموه در 

 .مررد آنهپ ننرشته اند

 مه این دف طریت را اگ  نگپه کنیم م  م  هتی رفقپ ای   م سومویود 

القت بپ بخش "زامیه دار" آنهپ را اگ  دقت کنیم، تنهپ بخشی از مو دم 

را  م میثینیم که متنف  از  مهورری ایو موی  گوتونود م فو دوت را 

غنیمت شم ده م شعپر م و بو  دیواوتوپتورر دادنود م بوه ایون بوهوپنوه 

 .نف تشپن را از رژیم بیپن ک دند

این دم رفیق مدعی  گتند که منتقدیون شوجو یوپن از اعوتو اض مو دم 

نگ ان شده اند م به  مین دلیت به خیت مدافعین ام نقد کو ده انود. ایون 

ادعپ چنپن بی رپیه ایت که فا  نمیانم بپ نشپن دادن فوپکوتوهوپی غویو  

قپبت اناپر تران دفپع ب ایشپن بوموپنود. زیو ا مودافوعویون کو ه موخومولوی 

شج یپن دفشپن د هپ ب اب  منتقدین ام برد. بپال ت  لیوگوت ایون خویوت 

  .را نرشتم

املین یرال این ایت چ ا این رفقپ س فوی م نوقودی بوه دوف طوریوت 

رایتهپی ر مغ   این خیت عزا دار م ملی ای میهوپی رویوشوتوپز ایون 

کپرنپمال ندارند؟ آیپ آن دف را ندیدند م فوقوط دوف دمیوتوپن یوپبوق 

خرد را مهم میدانند م این میدانی ب ای ری مزی این مدافعین شج یوپن 

ایت؟ یپ ییپیت م دیدگپه ینتی یپبقشپن چنپن بپ قودرت اسویوپ شوده م 

چنپن  پیگپ ی در ذ نشپن ریودا کو ده ایوت کوه خورد را بوپ رایوتوهوپ 

 نزدیک م فقط بپ رفقپی یپبقشپن اسگپ  کینه ترزی میانند؟ 

امیدمارم القت رفیق سمید متد م تج بوه شواوگوت خوررده دفوپعوش از 

مگیح علینژاد م چهپرده امضوپ را بویوش از ایون اداموه نود ود. نوتوپیو  

دفپعش از آنهپ را دیدیم.  ونوگوپمویواوه آن دم در کونوپر رضوپ روهولوری 

ایگتپدند مدافعینش ستمپ سپل م رمز خربوی نوداشوتوه انود.  ومویون یوک 

فپکترر کپفی برد که رفیق سمید راه توجو بوه شوده را دمبوپره اموتوحوپن 

ناند. امپ متد ب خررد به  نثش ی نگرنی  نوگوپمویواوه رایوت رمانوه 

بپشد م  پیگپه طثقپت م  نثشهپی ییپیی در آن نوپدیوده گو فوتوه شورد 

تا ار این تجپر  ستمی ایت. تپ  مین سپال مرضع ییپیی مگیوح م 

چهپرده امضپ در مررد رضپ رهلری را ی ب ای دفپع رفیق سمویود از 

آنهپ بپقی نگذاشته ایت. نپچپر ایوت دعوپ کونود کگوی یوپدا نویوپیود ام 

مودافوع مگویوح م چوهوپرده امضوپ بورده ایوت. بودمن شوک در مووررد 

  .شج یپن  م نتیجه  مین ایت

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۸۱پرسش  شماره   

 لطفا راست روی خود را پشت اعتراض مردم پنهان نکنید!                       
 محمد آسنگران 
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ام مز به شج یپن رییده ایت ف دا نگ انم به رایت تو  از  . 

شج یپن که "زامیه اا بپ رژیم"، این چنین ام را محثور  دل 

ک ده ایت ب ید. بد ت  از این امیدمارم این سام فا  نشوده م 

ی حی، مگثرق به یپبق نشرد. زی ا  مین سود از مو دم چوه 

بگپ بیشت ، در م ایم م و منتظ ی م رفگنجپنی  م بپ  میون 

شعپر م و ب  دیاتپترر سضرر ریدا ک دند. شپید بگریند آنوهوپ 

سارمتی بردند م  نپیت کپر، امپ ایون رفوقوپ بوه خویوپبوپن آمودن 

م دم بعد از م و رپشپیی خراننوده  وران ایو انوی را چوگورنوه 

ترضیح مید ند؟ آنجپ  م دیدیم که م و ب  دیاتپترر ی  دادنود 

 م آماز خراندند. آیپ رپیخی به این دارند.؟ 

ماضح ایت که تمپم ایتدالل این رفقوپ زیوپدی بوی روپیوه م بوی 

ریشه ایت. بپ  مین چند مثپل فا  کنم    منتقدی میتراند رنثه 

کت ایتدالل آنهپ را بزند. رفیق سمید نرشته ایت نقد شوجو یوپن 

به این دلیت برده ایت که مو دم بوه بوهوپنوه فورت شوجو یوپن بوه 

خیپبپن آمده م م و ب  دیاتپترر گفته اند منتقدین از اعوتو اض 

م دم نپراست شده انود م.... ایون نورع ایوتودالل زیوپده از سود 

عپمیپنه م دمر از ماقعویوت م بوی روپیوه ایوت. زیو ا در مویوپن 

منتقدین املین کگی که دیدم نوقود دنودان گویو ی نورشوت بصویو  

نصیثی برد. کگی که از تمپم اعت اضپت م دم علیه  مهورری 

ای می دفپع ک ده م خرشحپل شده ایت. بپ  یچ   یوپن چوپوی 

 م نثرده ایت. چپهپی مررد نقد سمید م ای    م    نقودی بوه 

آنهپ داشته بپشیم در ی نگرنی طلب بردنشپن شای نیگت. رس 

چ ا این اغ اق گریی م گوزافوه گوریوی مارد ادبویوپت یویوپیوی 

میشرد. چ ا در کنپر این ادعپ پی غی  ماقوعوی یوک کولوموه از 

مدافعین ک ه مخملی شج یپن س ف نومویوزنونود؟ چو ا سوتوی از 

مدافعین شپخ  م م تجع م ستوی افو اد سواورموتوی مودافوع ام 

 .چیزی نمیگریند

 پلب این ایت دف نگ انهپ از اعت اض م دم م ستی دوف 

ی کربگ ان اعت اض م دم در میپن  مپن مدافعیون شوجو یوپن 

  گتند. امپ چ ا این رفقپی مپ در این مرارد یپکتند؟ 

از نظ  من فقط یک دلیت میتراند دریت بپشد آنهم این رفقوپ بوپ 

سمله به چپهپ بریژه چپوهوپی دوف کومورنویوگوم کوپرگو ی فواو  

میانند بپ چ اغ یثز نشپن دادن به رایتهپ  ونوثوش یو نوگورنوی 

طلثی را تقریت میانند. شپید  م فا  میانند سمله به چپهپ آنهپ 

را موحووثور  دل رایوتوهووپ خورا وود کو د.  وپ و ا  ومو ا ووی بووپ 

رایتهپی "زامیه داری" مپنند شوجو یوپن م مگویوح م چوهوپرده 

امضپ م.... تنهپ راه ا تمپعی شودنشوپن ایوت. عوپقوثوت خوربوی 

  .نیگت. امپ ماقعیت تلخی ایت

در رپیپن الزم میدانم کرتپه م مختص  ناپتی را تپکویود کونوم کوه 

   شخصیت  ن ی یپ ییپیی م ا وتوموپعوی م  و   ونوثوش م 

اعت اض م مثپرزه ای در  وپموعوه رنوگ م بوری طوثوقوپت م 

 نثشهپی ییوپیوی آن  وپموعوه را بوپ خورد دارد. شوجو یوپن از 

رمزی که بپ ر ثو   وموهورری ایو موی بویوعوت کو د م تویوتو  

رمزنپمه  پ شد، از رمزی که ی مدا در موررد خومویونوی م 

نهپیتپ ربنپ م  م ا ی م  مدلی اا بپ  وهوتوی کوه آ ونوگو ان م 

ی مد پیش ریشتپز آن برد، تپ رمزی کوه بو  یو  یوهوموش از 

ددا م ییمپ م نه یهم م دم م زنپن م بقیه  ن مندان م... بلاه 

یهم خردا دلگی  شد، تپ رمزی که م و ب  دیاتپتورر گوفوت 

م شوپل یوثوز نشوپن داد م توپ رمزی کوه تور وه مو دم را بووه 

کررما م ف دمیی  لب ک د، تمپمپ نقشی رایت م ارتجپعوی بوپزی 

ک ده ایت.  مین یی  تحرل را رفیق سمید تحرلوی  وموپنونود مو دم م 

"یی  تاپملی از ربنپ به م غ یح " را به مپ نشپن مید د م توردویوه 

 میاند تغیی ات ام را بثینیم. نه تنهپ بثینیم بلاه بپذی یم.!؟

در سپلیاه زامیه شج یپن بپ  مهرری ای می  مین سد بورده کوه ام 

تردیف ک ده ایت. ام ستی به اندازه ک مبی م منتظو ی م موحومورد 

دملت آبپدی م شه  ش کت م شی ین عثپدی م...بپ  مهرری ای می 

زامیه نداشت. این سد از زامیه داشتن م دفپع رفیق سمید از ام قپعدتپ 

بپید شپمت سپل محمرد دملت آبپدی م شوهو ام نوپ و ی م نصویو ی م 

مشپیخی م گلشی ی م رئیس دانپ م گنجی م یپزگپرا م شی ین عثپدی 

  .م ....  م میشد یپ بشرد

مقتیاه انق   " مگپنی" تع یف بشرد م فقط نوقود ارورزیگویورن چوپ 

مجپز م افشپ م نقد اررزیگیورن رایوت، مواو مه، م فوقوط موحودمد بوه 

  .مرارد خپص بشرد،  مین ییپیت از خ م ی آن بی من میزند

این مثپس  را بپ دمره ای مقپیگه کنید که  لر کونوگو توهوپی شوجو یوپن 

تظپ  ات گذاشته میشد م در ایتواوهولوم م آلوموپن م....  ومویون سوز  

کمرنیگت کپرگ ی شج یپن را به عنران یفیو  فو  ونوگوی خوپتوموی م 

  . مهرری ای می مع فی میا د م در نقد ام افشپگ ی میا د

 دانه فلفت ییپه م خپل مه رمیپن ییپه،

   دم  پنگرزند امپ این کجپ م آن کجپ

 

 ۰۲۰۲اکتبر  ۸۸محمد آسنگران 

 

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 ۸۱پرسش  شماره   
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 ن ی خراننده م یپ فضپی ییپیی کشرر در این ارزیپبی موهوم 

 ایت؟

علی  رادی: ای ان  پمعه ای عمیقپ ییپیی ایت.  و  رمیوداد 

م تحرل ا تمپعی میتراند بوه یوع عو دوه توقوپبوت م  شومو وش 

ا تمپعی م ییپیی تثدیوت شورد. از رویو مزی در یوع مگوپبوقوه 

فرتثپل گ فته تپ فرت  ن مند م چه ه ای ا تمپعوی، بوهوپنوه ای 

ب ای ابو از م ورد م توعو ض بوه رژیوم ایو موی ایوت. ایون 

میژگی  پمعه ای در سپل دگ گرنی م توغویویو  متوحورل ایوت. 

 را م خ ما  پمعوه را موپ فوقوط در موثوپرزات  وپرگو ی، 

درمثپرزه علیه فق  م ف  ت م یپ در اعت اض علیه بی سقرقی 

زن م سجپ  ای می م نپب اب ی ا تمپعوی م یوپ تو ا بو ای 

خ دی ف  نگی م ضدیت بپ قرانین م ینتهپی  ثیف ایو موی 

م یپ در شررشهپی شه ی مشپ وده نومویو ونویوم. ایون رمیوداد وپ، 

فررانهپی ا تمپعی م اعت اضی در  پمعه ای در آیوتوپنوه یوع 

تغیی  م تحرل عظیم ایوت. مو دم سو وم بوه یو نوگورنوی رژیوم 

ای می داده اند، عم  دیت به  پر به زی   شیدن رژیم ای م 

گورشوه  وپیوی  ۶۹م آبپن  ۶۹م ی مپیه  گتند. خیزا دی مپه 

از این تحرل عظیم ا تمپعی بردند.    بهپنوه ای مویوتورانود بوه 

مج ایی ب ای اعت اض ترده ای تثدیوت شورد. فضوپی یویوپیوی 

 پمعه نقش ایپیی م تعیین  ننوده ای در شو وت د وی بوه ایون 

 .اعت اضپت دارد

م پن  ن ی م ییپیی ف د در این ما نش م ع س العملوهوپ چوه 

نقشی دارد؟ مگلمپ  پیگپه  ن ی م ییپیی فو د فوپ وتورری در 

چگرنگی ما نش اعت اضی م دم ایت. امپ ما ونوش مو دم بو  

سگپبگ ی رمشنی در  دال ب ای یو نوگورنوی رژیوم ایو موی 

ایترار ایت. ترازن قرای ییپیی یع عپمت توعویویون  ونونوده در 

این سگپبگ ی ایت. به این معنپ اگو  یوع خورانونوده رادیو وپل، 

چپ م آزادیخراه در این ش ایط فرت   ده برد، الزامپ بپ  مین 

ع س العمت مرا ه نمیشدیم. این ما نش بهیچور وه نشوپن عودم 

محثربیت م یپ عدم اعتثپر ییپیی آن فو د در  وپموعوه نویوگوت. 

مگپله به میزان معینی به ترازن قورای یویوپیوی در  وپموعوه م 

این ه این ش ایط چوه امو وپنوی بو ای ابو از م ورد یویوپیوی م 

  .اعت اضی گگت ده را مید د، ب میگ دد

شوجو یوپن بوهوپنوه یوع اعوتو اض بورد،  ودف  وت نوظوپم ایوت. 

 مپن رر  ه مریری بهپنه برد. این میژگی ما نش اعت اضوی 

در رس فرت شج یپن برد. ایون  ونوثوش یوپلوهوپیوت  وه ابو از 

م رد   ده ایت. امپ ییپیتی  وه تو ا مویو ونود اعوتو اضوپت 

مر رد را نپشی از م به اعتثپر  پیگپه ییپیی شج یپن م  ح 

ای می را در دیت گ فوتوه  - ند، عم  ر چم یع ییپیت ملی 

  .ایت

ر یش: ارزیپبی شمپ از شج یپن م نرع مرییقی ای که ارائوه 

 میا د، چیگت؟

علی  رادی: شج یپن  مپن رر  ه دمیتدارانش میوگوریونود، "ایوتوپد" 

مرییقی ینتی ای انی برد. ام در  پر خردا مارد برد. دیتگوپ وهوپ م 

گرشه  پی مرییقی ینتی را بوه خوربوی مویوشونوپخوت م بو  آن تگولوط 

داشت. تثح  خپدی  م در این چهپرچر  داشت. مگپله اموپ بو  یو  

ارزیپبی از این نرع مرییقی م نقش م  پیگپه ف  نوگوی م ا وتوموپعوی 

  .این ینت ف  نگی ایت

من مرییقی ینتی ای ان را    عقب مپنده، مارگگ ا،  هونوه رو یوت، 

ای م زده م ایپیپ ردیده ای م دانه م   ه مخملی مویودانوم.  و ل آل 

اسمد م علی ش یعتی  مزاد ادبی شوجو یوپن م یوثوع  وپرا  گوتونود. 

ضدیت بپ مدرنیگم م نر آمری  ونو ی، ضودیوت بوپ توحورالت عوظویوم 

 ن ی م مقپبله بپ ب مز م ش ت گی ی یثع  پی  ن ی  دیود میوژگوی 

این یثع مرییقی م ر چمدارانش ایت. این یوثوع موریویوقوی گوذشوتوه 

ر یت م ارتجپعی ایت. ت  اری م خگته  ننوده م مو ل آمر ایوت. 

شپد م ام مزی م ت پن د نده نیگوت. غوم زده م توخو یوثوگو  رمح م 

  .رمان خ ق م رریپ ایت

این مرییقی در دمران قپ پر م به دیترر امیو  وثویو  گو دآمری شود. 

مرییقی آن دمران را طثقه بندی م تدمین   دند. دیتگوپ وهوپی  وفوت 

گپنه م یپ دمازده گپنه م رن  گرشه را ب ای ا  ای آن بپ تپر م یه تپر 

م  مپنچه آمپده   دند. از آن تپریخ تپ نرن،    نورع  وپری بوپیود در 

ی ی از این دیتگپه  پ م بپ ایون گورشوه  وپ ارائوه شورد. آماز خورانوی 

عنص  ادلی این نرع از مرییقی ایت. رس از مقداری دلوی دلوی م 

چهپرمض ا  بپ آماز م تصنیف م چه چهه دنثپل میشرد. م این رمده 

   .ی  دراز دارد

این مرییقی ضد تغیی  ایت. اد ح رذی  نویوگوت. خوپر  از ردیوف 

خرانی در این ینت بپ مجپزات ینگین  پ نپن این ینت عوقوب موپنوده 

مرا ه میشرد. زمپن بگیپری از دمران شو وت گویو ی ایون موجومورعوه 

مرییقی گذشته ایت. تحرالت عظیمی در توموپموی عو دوه  وپ م از 

 مله در ع ده  ن ی دررت گو فوتوه ایوت. اموپ موریویوقوی یونوتوی 

 مچنپن ی   پلیز م در ده مپنده م لجر پنه سپض  به تو وپن خورردن 

  .نیگت

از طو ف دیوگو  ایون یونوت موریویوقوی  وموراره از یوربگویود دملوتوی 

ب خرردار برده ایت. بقپء تپ نرنی خرد را مدیرن اختنپق آریوپموهو ی 

  .م ایتثداد ییپه ای می ایت

ر ییده اید ارزیپبی تپن از شج یپن چیگت؟ شج یپن به لحپ  ییپیوی 

ای موی توعولوق داشوت.   –م ا تمپعی به ینت م  نثش ارتجپعی ملی 

 پرا مجمرعه ای از قپری خرانی م تعداد زیپی آلثرم در موریویوقوی 

ینتی ایت. در  نپر م  مدم چه ه  پی  ونو ی م یویوپیوی تورده ای 

مپنند ل فی م  گ ایی م ابتهپ  برد. توعولوق اا بوه ایون  ونوثوش بورد. 

تغیی اتش  م  مگپم م متنپ   بپ تغیی ات این  نثش بورد. در ابوتودای 

تمپمپ در  نپر رژیم برد. دیته  معی بپ خمویونوی بویوعوت " ۷۵"انق   

  دند. در د ه شصت، در دمرانی  ه گرر پی دیته  معی م چربوه 

 پی دار را بو  روپ  و دنود، دودایوش، دودای رژیوم بورد. در مو و 

 کارگر زندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 ۸۱پرسش  شماره   

 
 مرگ شجریان، همنوازی ارکستر اپوزیسیون راست!                    

 گفتگو با علی جوادی        
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خمینی یرگرار شد. بپ خپمنه ای بیعت   د. در د ه  فوتوپد در 

 نپر رفگنجپنی م  ونوپح ام قو ار داشوت. در دمران خوپتوموی 

یفی   ن ی ام به خپر  از  شرر برد. در د ه  شتپد در  نپر 

مریری م  نثش یثز برد. در اماخ  عم  م بپ تشدید  شم ش 

 پی درمنی رژیم مررد بی مه ی رگ  عومور وپی خورد قو ار 

گ فت م بعضپ به مرضع ارورزیگویورنوی رو توپ  شود. اموپ ایون 

مرضع آخ ی نه قپئم به ذات بل ه نپشی از آنچه ایون  وموپعوت 

 ."انحصپرطلثی"  نپح سپ م میدانند، برد

ر یش: ا پزه بد ید به ارزیپبی مراضعی که در این چند رمز 

از  پنب نی م پ م شخصیتهپی مختلف در بپره شج یپن اتخوپذ 

شده، بپ دازیم.   یپنپت رایت عمدتپ بعنران "شخصیت ملی" 

م "نمپد ملی" از ام یپد ک دند. ستوی گوفوتوه شوده کوه شوجو یوپن 

ط سی را ب ای "گذار از  موهورری ایو موی" نوزد یواوی از 

شخصیتهپی اررزیگیرن به امپنت گوذاشوتوه توپ روس از مو گوش 

منتش  شرد. این ت ا   یپنپت رایت ب ای "نمپد" یپزی از 

 شج یپن را چگرنه ارزیپبی میانید؟

علی  رادی: یع ت ا ارتجپعی ب ای تزریق نپییورنوپلویوگوم م 

ینتهپی عقب مپنده این  نثش به تحرالت  وپری در  وپموعوه! 

اف یشپن را به نمپیش میگذارند. فپقود یوع یویوپیوت رمشون م 

مقثرل ب ای آینده ای ان  گتند، نتیجتپ به    ردیده ای موتوریوت 

میشرند. میخرا ند از اسگپیپت م عراطفی  وه در روس فورت 

یع شخصیت  ن ی ایجپد شده م از بهپنه ای  ه م دم در ایون 

رایتپ ب ای تع ض به رژیم ایو موی رویودا  و ده انود، از ایون 

نمد،    ی ب ای خرد م  نثش شپن بودمزنود  م از قو ار موپ 

بپید توپ اطو ع اوپنوری در "اضو و ا  م  ویوجوپن" نوپشوی از 

رمنمپیی شدن از این "قپنرن ایپیی" م ط ح شوجو یوپن بو ای 

"گذار از  مهرری ای می" بپشیم. گریپ این ط ح ق ار ایوت 

 .آ  را به ش ا  م مس را به ط  تثدیت  ند

ا پزه د ید چند  لمه  م در بپره مفوهورم "گوذار از  وموهورری 

ای می" بگریم. گذار از " وموهورری ایو موی" نوپم دیوگو ی 

ب ای ی نگرنی  لیت س رمت ایو موی نویوگوت. بویوپنوگو  یوع 

ر میه انق بی ب ای ی نگرنی رژیم نیگت.  مپن رر  ه قویود 

شوده، یوع "گوذار" موود نوظو  ایوت. روو میوه ای  ووه از قوو ار 

بخشهپیی از خرد س رمت ای می نیز عنص  شو یوع در ایون 

ر میه "گذار"  گتند. بثینید اگ  در یویوپیوت ادو ح طولوثوی 

س رمتی،  نوپسوی از خورد رژیوم از قو ار رو چومودار توغویویو  

خردا برد، در این ر میه از ق ار بخشی از رژیم بوپ یوپزا 

بپ   یپنپت دیگ ی خپر  از رژیم مشت  پ ر چمدار توغویویو  م 

تحرل رژیم م نهپیتپ تثدیت آن به ردیده دیگ ی  گتند  وه دیوگو  

" مهرری ای می" نیگت. یع  دف این ر میوه،  ولورگویو ی 

از دخپلت مگتقیم م دم انق بی ب ای تعویویون تو ولویوف بوپ رژیوم 

ای می م یپ در دررت عدم ام وپن،  ونوتو ل م موهوپر  و دن 

میزان دخپلت مو دم در ایون رو میوه ایوت. رو چوموداران ایون 

ییپیت زمپنی به این د افت افتپده اند  ه خیزشهوپی شوهو ی 

را دیده اند. ر مژه "گذار" آلت نپتویوری  ۶۹م آبپن  ۶۹در دیمپه 

در مقپبت خیزا م قیپم انق بی م دم بو ای یو نوگورنوی رژیوم 

  .ای می ایت

این "نمپد ملی"  م ردیده  پلثی ایت. یع رمز شپ زاده ای از 

تپ  م تخت افتپده یموثوت اا ایوت، رمز دیوگو ی شوجو یوپن، 

 پندید ف داا  م چندان رمشن نیگت. امپ  پمعه ای  ه میخرا د آزاد 

م ر پ بپشد. در ری بزی   شویودن نوموپد ایو م م ایو مویوت م رژیوم 

  .ای می ایت، تمپمی این ت شهپ را به بپد خرا د یپ د

ر یش: در میپن م پلب طیف چوپ، نورشوتوه سومویود توقورایوی توعوجوب 

بگیپری را ب انگیخت. قثت از آناه به مرارد ریزت  موقوپلوه بوپو دازیوم 

میخرا م بپ یم اگ  نپم سمید تقرایی را از بپالی آن مقپلوه بو داریود م 

آن ا بخرانید، سد  میزدیود کوه ایون مو ولوب موتوعولوق بوه کودام طویوف 

 اررزیگیرن ایت؟

علی  رادی: اگ  سقیقت گریی مگتر ب لوعون م نوفو یون م عوقوربوت 

ییپیی نثپشد، بپید بگریم این ییپیتهپ بویوپنوگو  توعولوق بوه  ونوپح چوپ 

ای می م یپ  نپح چپ  نثش نپییرنپلیگم عظمت طلب   – نثش ملی 

ای انی ایت. به عثوپرت دقویوقوتو  در فصوت مشوتو   ایون دم  ونوثوش 

ارتجپعی ق ار دارد.  مپن رر  ه م دم به بهپنه درگوذشوت شوجو یوپن 

به رژیم ای می تع ض   دند، ایشپن  م به بهپنه اعت اض م دم بوه 

بخشهپیی از چپ م  مرنیگم  پرگ ی تع ض   ده م بوه توموجویود از 

 پیگپه ییپیی شج یپن م تر یه رایت رمی م   نش خرد در قوثوپل 

  .اررزیگیرن رایت ر داخته ایت

 ۹۹این ییپیت ادامه  مپن ییپیتی ایت  ه ایشوپن در اعوتو اضوپت 

ر چمدارا برد. در آن زموپن ریوموپ اعو م  و دنود  وه موریوری توپ 

زمپنی ه علیه خپمنه ای ق ار دارد در  ونوپر مو دم ایوت؟! ایون عویون 

ییپیت ایشپن در آن دمران برد. اعت اضپت م دم را بهپنه م تور ویوه 

گ  ییپیت رایت خرد ق ار دادند.  مین نگ ا موثونوپی دفوپع ایشوپن 

نف  م ییپیت ر مغ بی م رایت مگیح علینژاد م  ۴۱از بیپنه رایت 

آذر در عویون سوپل در قوثوپل  ۴۹تع ض به دانشجریپنی برد  وه در 

    .مجپ د م رهلری اب از م رد   ده بردند

در  -ر یش: سمید تقرایی میگرید:" ایون بو آمود اعوتو اضوی  وپموعوه 

بدنثپل فرت شج یپن املویون نواوتوه در  -خیپبپنهپ م در مدیپی ا تمپعی

مخپلفت من بپ این نرع منتقدین ام ایت. تپ زمپنی کوه شوجو یوپن زنوده 

برد این دمیتپن کلمه ای در نقد  ن ی م یپ ییپیی ام ب  قلم نویوپمرده 

بردند. امپ به مج د درگذشتش خرد را مور وف دیودنود ام را بوه نوقود 

باشند. آیپ  ز این ایت که آنوچوه آنوپن را بوه ایون دو افوت انوداخوتوه 

اعت اض خیپبپنی چندین  وزار نوفو ه مو دم عولویوه دیواوتوپتورر ایوت؟ 

 پ  ا دمیتپن نگ ان آن  گتند که م دم یک یپزشاپر بوپ رژیوم را 

بپ مخپلف رژیم اشتثپه گ فوتوه بوپشونود! مویوخورا ونود بوه مو دم بوگوریونود 

شج یپن ضد دیاتپترر نثرد، به خپنه تپن ب گ دید" علی  رادی شوموپ 

که به شج یپن م  ن ا نقد دارید، آیپ از آمدن م دم به خیپبپن نگ ان 

 شدید؟ ف اخران خپنه نشینی مید ید؟

علی  رادی: "عمیق" م دیدنی ایت؟ بپمرن  دنی ایت! من نومویودانوم 

 دام   یپن ییپیی م  سوی فو اخوران خوپنوه نشویونوی بوه مو دم داده 

ایت؟ شپید  م بپ شثحی رمب م  گوتویوم  وه رفویوق موپ بو ای تور ویوه 

ییپیت خرد به آن نیپزمند ایت. امپ  مپن رر  ه اشپره  و دم مو دم 

به بهپنه م و شج یپن به خیپبپن ریختند. عولویوه رژیوم شوعوپر دادنود. 

علیه ددا م ییمپ شعپر دادند. بعضپ  مپن شعپر پیی را ت  ار   دند 

 ه در اعت اضپت گذشته شپ د آن بردیم. این م دم سق داشتند  ه    

 رر  ه میخرا ند به این مگپله ما نش نشپن د ند. امپ  مپنو ورر  وه 

سضررشپن در دمم خو داد ایوپیوپ بوه موعونوپی توپیویود خوپتوموی نوثورد. 

ایپیپ نشپن تپییود موریوری نوثورد.  ۹۹ مپن رر  ه اعت اضپتشپن در 

در این مررد  م چنین نثرد. این مو وپنویوگوم اعوتو اضوپت تورده ای در 

ش ایط مختنق م ایتثدادی در ای ان  نرنی ایت. بهپنه  پی گرنپگورن 

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

 ۸۱پرسش  شماره   
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بعضپ زمینه یپز ش ت گی ی س  وتوهوپی اعوتو اضوی تورده ای 

  .میشرند

ای می تو ا  و دنود ایون  -امپ در ش ای ی  ه   یپنپت ملی 

س  ت را من ثق ب  ییپیتهپ م تمپی ت ا تمپعی شوجو یوپن م 

 نثش ییپیی ای  ه ایشپن به آن تعلق داشت قو ار د ونود، موپ 

 م محق ایم در مقپبت چنین ت شهپیی بپیگتیم. موی بوپیگوت در 

 –مقپبلش بپیگتیم. مپیی  وه عومو ی را در نوقود  ونوثوش مولوی 

ای می م ررررلیگم د ف   ده ایم. مپیی  ه یع ر ن فعپلیوت 

ییپیی مپن نوقود م افشوپء  و یوپنوپت رایوت م  ولورگویو ی از 

گگت ا نفرذ ییپیی این   یپنپت در  پمعه ایوت. موپیوی  وه 

در    تح   ا تمپعی ت ا مویو ونویوم رابو وه خوردموپن را بوپ 

م دم تح یم م تقریت  نیم. بثینید  نثش موپ بوپ رایوت رمی م 

دنثپله رمی از "ترده  پ" به ر ث  اعت اضپت ترده ای توثودیوت 

نمیشرد، ب ع س به مقپم دنثپلچه   یپنپت رایت م ارتوجوپعوی 

تنزل می  ند. به قرل منصرر س مت مپ را بوه شوپگو د شورفو  

  .این  نثشهپ تثدیت می ند

چند یئرال: آیپ مپ در دمم خ داد از خپتمی م ر مژه اا دفوپع 

  دیم؟ آیپ مپ مجپز نثردیم یپزش پری امثپل مریری م   مبی 

م ر مژه شپن را نقد م افشپء  نیم؟ آیپ مپ نمی بپیگت آن بوخوش 

از م دم معت ض را از زی  ر چم این   یپنپت بی من ب وشویوم 

م به گ د شعپر پ م م پلثپت  نثش خردمپن بگویو   ونویوم؟ آیوپ 

ر مژه ییپیی این   یپنپت را نمی بپیگت عمیقپ م  مه  پنوثوه 

نقد   د؟ آیپ مپ اشتثپه   دیم خپتمی را نقد   دیم؟ این یویوپیوت 

سوز  را در  ونوپر  ۹۹سمید تقرایی  موپنو ورر  وه در یوپل 

مریری ق ار داد، این بپر  م مپ را در  نپر  و یوپنوپت رایوت 

 .ای می ق ار مید د –م ملی 

امپ مگپله فقط ب  ی  ارزیپبی غلط از نقش م  پیگوپه یوع فو د 

در  پمعه نیگت. این ییوپیوت بو مز  ودیود یوع موتود م رما 

ییپیی ایت. مپ یت آن رمشون ایوت. روررورلویوگوم دیوگو  نوپم 

منپیثی ب ای آن نیگت. آنچه در این میپن مپ شوپ ودا  گوتویوم 

ادامه ییپیت "بپ مریری  شتی نمیگی یم"، بپ "رضوپ روهولوری 

 شتی نمیگی یم" م "اررزیگیرن اررزیگیرن نمیشوریوم"، ایوت. 

بپ این تفپمت  ه این متود ا ونورن بوه  وپی  شوتوی نوگو فوتون بوپ 

مریری م رضپ رهولوری بوه عصوپی دیوت یویوپیوت دفوپع از 

ایو موی توثودیوت شوده  - پیگپه ییپیی شج یپن م نثوش مولوی 

  .ایت. این متد عمیقپ رایت م مخ   ایت

از ط ف دیگ  نقد  ن ی م ف  نگی اقدامی ف دی ایت.  ویوچ 

محدمدیت زمپن م م پنی  م ب  آن سپ م نیگت.  پر سز   وم 

نیگت. سزبیت  ومورنویوگوم  وپرگو ی یویوپیوت توپیویود م یوپ رد 

ت شهپی ف  نگوی م  ونو ی را نودارد. موپ از آزادی توموپموی 

اش پل  ن ی دفپع می نیم. در عین سپل بمثپبه فو د مون نورعوی 

  .ط فدار م ر چمدار  ن  ریش م م آمانگپرد م مدرن  گتم

بع مه مپ مجپزیم در    ش ای ی  ه رایت  پمعوه بوه دنوثوپل 

بت یپزی ایت، به دنثپل ایجپد یمثت  پی  دید بو ای رو مژه 

 پی ارتجپعی خرد ایت، این ت شهپ را نقد م افشپء  ونویوم. موپ 

میترانیم  م از سقپنیت اعت اض م دم دفپع  نیوم م  وم مونوتوقود 

ییپیتهپی   یپنپت رایت م ارتجپعی بپشیم. این دم غی  قپبوت 

 مع نیگتند.  نرز میشورد  وم آداموس  وریود م  وم دمچو خوه 

 !یراری   د

ر یش: در  مپن نرشته سمید تقرایی )ریپمد پی در گذشت شجو یوپن  

گفته شده که شج یپن بپ رژیم ای می زامیوه داشوتوه اموپ:" اموپ بو ای 

بعضی از نی م پی چپ زامیه بپ رژیم اگ  کوموتو  از دود م  شوتوپد 

در ه بپشد بپید بحگپ  یپزا گذاشتوه شورد. از نوظو  آنوپن افو اد م 

 ن مندان م یلث یتی  پ یپ بپید از  مپن رمز امل عولویوه کولویوت نوظوپم 

 مهرری ای می بپشند م یپ بپید نقد م افشپ بشورنود. سوتوی اگو  کگوی 

ام مز مرضعی ضد سواورموتوی دارد بوپیود موراضوع رو م سواورموتوی 

دی مزا را به رخش کشید که دیگو   و ات نواونود عولویوه سواورموت 

س فی بزند م مرضعی بگی د! این متد اسزا  ییپیی نویوگوت، رما 

ف قه  پئی ایت که ام شپن نه  پمعه م ماپنیگوم ماقوعوی سو کوتوهوپی 

اعت اضی ا تمپعی بلاه رادیاپل نمپئی در میپن رفوقوپی خوردشوپن م 

ف قه بغت دیتی شپن ایت" آیپ نق وه عوزیوموت شوموپ در ارزیوپبوی از 

ردیده  پیی مپنند شج یپن بگورنوه ای ایوت ایوت کوه سومویود توقورایوی 

 میگرید؟ 

علی  رادی: معلرم نیگت بپ این ییپیت چ ا نثپید امثپل ا ث  گونوجوی 

را رمی ی  گذاشت م سلرا سلرا   د؟ چ ا نثوپیود موحوگون یوپزگوپرا، 

محتثی ماسدی م محگن مخملثپف م ع پهللا مهپ  انی را به به م چوه 

چه   د؟ اینهپ  ملگی  گپنی  گتند  ه زمپنی یپ در ارگپنوهوپی رژیوم 

م یپ در سپشیه آن بردند امپ مجمرعپ مررد غضب رژیوم ماقوع شودنود. 

ماقعیت این ایت  ه مخپلفت م ضدیت بپ رژیم ای می تنهپ معویوپر م 

شپخ  قضپمت م ارزیپبی نیگت، ش ط الزم م ض مری ایت، اموپ 

ش ط  پفی نیگت. یئرال سیپتی این ایت  ه االن  جپ ایگتپده اند. بوه 

  . دام  نثش ا تمپعی تعلق دارند

بثینید شخصیتهپی  ن ی م ا تمپعوی را دیورار چویونوی از  وپموعوه م 

 نثشهپی ا تمپعی مجزا ن  ده ایت. در  پئنپت دیگ ی  وم یویو  م 

ییپست نمی نند. این شخصیتهپ را نیز بپید مپنونود توموپموی چوهو ه  وپی 

 پمعه ب  مثنپی توعولوق  ونوثوشوی م یویوپیوی شوپن موررد ارزیوپبوی م 

قضپمت ق ار داد. مپ دم ایتپندارد نداریم. یع ایوتوپنودارد بو ای افو اد 

ییپیی م سزبی م ایتپندارد دیگ ی ب ای  ن مندان. بعو مه  وپموعوه 

در ب گی نده ترده خپم م بی ش ت م شمپیلی نویوگوت. بگوتو  توحو   م 

 شم ش  نثشهپی ا تمپعی ایت. شج یپن ف اخران  یچ اعوتو اضوی 

را نداده برد. ر چمدار  یچ اعوتو اضوی  وم نوثورد. یوع بوپر در طورل 

سیپتش به مح ممیت زنپن از مرییقی ستوی گولوه نو و د. اموپ مو گوش 

بهپنه ای به دیت م دم ب ای اعت اض داد. م دم در م و ایشپن یوع 

   .تر د نی به رژیم ای می زدند

امپ انگپنهپ نظ اتشپن تغیی  می ند.  پبجپ میشرند. از این  نثش بوه آن 

 نثش می رمند. این نقت م پنهپ تمپمپ قپبت فهم ایت. یئرال  لیدی در 

   زمپن امپ  پیگپه ا تمپعی م تعولوق  ونوثوشوی آنوهوپ ایوت. امو مزه 

ای می در سپل تجزیه م ت شی ایت. تو وه روپره  وپی   – نثش ملی 

این  نثش بعضپ رس از عم ی سمپیت مشو مط م غویو  مشو مط از 

رژیم ای می به مخپلفت بپ آن ب خپیتوه انود. ایون موخوپلوفوت بوپ رژیوم 

ای می ایپیپ نپشی از ییپیتهپی قوپئوم بوه ذات ایون  ونوثوش نویوگوت. 

نپچپرا م علی غم میت خرد به این مرقعیت رانده شده اند. من شوخوصوپ 

دیت     گی را  ه ام مزه خرد را مدافع م فوعوپل ماقوعوی  ونوثوش 

 مرنیگم  پرگ ی میداند، مگتقت از تعلق  نثشی گذشته اا ) ونوثوش 

ای می یپ  نثش نپییرنپلیگوم رو م غو بوی  مویوفوشوپرم. توپاویو    –ملی 

گذاری ب  انگپنهپ یع ر ن ت ا رمزمو ه موپیوت. اموپ  گوی  وه توپ 

دی مز بخشی از مدافعپن رژیم ای می برده، ام مزه به  وغو افویوپیوی 

 نثش رایت ر م غ بی نقت م پن   ده م از مرضع این  نثش ضود 

 نه قومی،نه مذهبی،زنده باد هویت انسانی!

 ۸۱پرسش  شماره   
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رژیم شده ایت، خرد یع یرژه نقد مون ایوت.  وموپنو ورر  وه 

  .نی م پی خرد این  نثش مررد نقد رمزم ه مپ  گتند

امپ این ارزیپبی شپمت شج یپن نمیوشورد. شوجو یوپن یوع چوهو ه 

ای می برد. تپ آخ  عم   م یوع چوهو ه  ونوثوش   – نثش ملی 

ای می بپقی مپند. تغیی ی ن  د. چه آن زموپنوی  وه از   –ملی 

خمینی دفپع می  د م چه آن زمپن  ه از مریری دفپع مویو و د 

م م و ب  دی تپترر گوفوت! آنوچوه توغویویو   و ده ایوت، رفویوق 

مپیت  ه ییپیت ام مزا ب  مثنپی یپزا م امتیپز دادن بوه 

   .این نی م پی رایت ایترار شده ایت

ر یش: در  مپن نرشته میخورانویوم کوه: "در ارزیوپبوی  ونو ی 

شج یپن نیز بپید  مین متد را باپر ب د. ام  م ربنپ را خورانوده 

ایت م  م م غ یح  نپله ی کن را. م رمشن ایت که این دم 

از نظ  مضمرن م ستی یوپبوقوه آ ونوگ م تو انوه بوپ یواودیوگو  

متفپمت  گتند. یای در انق   مش مطه ریشه دارد م دیگ ی 

در تج به ق ائت ق آن! رمشن ایت که نمیتران تنوهوپ یواوی از 

آنهپ را مثنپی ارزیپبی  ن ی شج یپن ق ار داد. مهم اینگت که 

ام در ادامه فعپلیت  ن یش بیشت  م بویوشوتو  بوه یوری "مو غ 

یح " یی  ک د." علی  رادی بنظ  شمپ رس از دم مقپله مهوم 

منصرر سامت در بپره  ن  م  پمعه  نو ی ایو ان یوعونوی آل 

اسمد  پی ر یتیای م نپمه در بوپره مو و شوپمولور، دفوپع از 

 "م غ یح " یک عقثگ د عظیم در این زمینه نیگت؟

علی  رادی: عقثگ د بیپن گریپیی ب ای این یویوپیوت نویوگوت، 

چ خش م ضدیت بپ این ییپیتوهوپ بویوپن ماقوعوی تو ی  گوتونود. 

ضدیت بپ ییپیتهپ م ف  نگ آمانوگوپرد م رویوشو میوی  وه ایون 

 .سز  در دمران منصرر س مت ر چمدار آن برد

ا پزه د ید به چند ن ته اشپره  ونوم. بو  خو ف تصوریو ی  وه 

سمید تقرایی ارائه مید د، شج یپن  یچگپه "تحرل" ریدا ن و د، 

تغیی  چندانی  م ن  د.  م منپ پت ربنپ م  م ت انه م غ یحو  

م  م ی مد ای ان ی ای من، م  م تفنگوت را زمویون بوگوذار، 

ای می ق ار میگی نود. ایون   –تمپمپ در چهپرچر   نثش ملی 

ای می ایت. شج یپن  مه این یپیه رمشنهپ را   – نثش ملی 

دارا برد. تپریخ این  نثش تمپم ایون دقوپیوق را در خورد دارد. 

شج یپن بنپ به درخرایت خردا بوپ دعوپی ربونوپ در آراموگوپه 

ف دمیی در طر  به خپ  یپ ده شد. ریش از آن نویوز بو خوی 

از ی ان رژیم ایو موی بو   گودا در بوهوشوت ز و ا نوموپز 

خراندند. شج یپن  یچگپه به ربنپ رشت ن  د. ستی زمپنی ه بوه 

رادیر م تلریزیرن اعت اض   د  ه از آ نوگ  وپیوش ایوتوفوپده 

ن نند، امپ ربنپ را نظ  به این ه بو ای افو وپر "مو دم" خورانوده 

 .برد، مگتنثی   د

ب ایتی این چه یونوتوی  ونو ی ایوت  وه از اعضوپی  وپبویونوه 

رمسپنی تپ ف ح رهلری م مگعرد ر ری م عثدال و یوم یو ما 

 در یع دف ماسد در تمجید از آن به خط شده اند؟ 

ر منده یپزی  علی ب ای شج یپن یع ر ون دفوپع از نوقوش م 

ای می تریط این نی م وپ در   – پیگپه ییپیی این چه ه ملی 

ش ایط  نرنی ایت. نپییرنپلیگم رایت م عوظوموت طولوب  وم 

بعضپ ب   مین "تغیی  م تحرالت" دیت میگذارند. یع یئرال، 

شج یپن به یمت  دام  نثش ا تمپعوی توغویویو  م توحورل رویودا 

   د؟ 

اموپ در ایون ارزیووپبوی از قو ار ا وو ای "موو غ یوحوو " نشووپن 

 پمدانه تحرل م یی  "ت پملی" شج یپن ایت. ب ایتی چند د ه بوپیود 

به عقب ب گشت  ه چنین ینتی را مثنوپی رویوشو م م امو مزی بوردن 

قلمداد   د. م غ یح   شم ش دمران ریوشوپ یو موپیوه داری  وپموعوه 

ای ان را منع س می ند.  یچ نشپنی از  شم شهپ م  دالوهوپی مور ورد 

در  پمعه ی مپیه داری موعوپدو  ایو ان را نوه در خورد دارد م نوه 

میترانگت داشته بپشد. ت  ار خگته  نند مفوپ ویوم م رمیوپ وپی دمران 

 نثش مش مطه د فوپ تو ا بو ای عوقوب  شوپنودن ایوتوپنودارد وپ م 

معیپر پی قضپمت م  ر   ت ا  پی ا تمپعی در شو ایوط  ونورنوی 

ایت.  نثش مش مطه ت شی ب ای دگ گرنوی بوررژمایوی  وپموعوه م 

مرمد به عص  ی مپیه داری برد. این تحرل ا نرن دوررت گو فوتوه 

یرییپلیگتی  پمعه، یوع   –ایت. مگپله مپ ب  ی  دگ گرنی  پرگ ی 

انق    پرگ ی ایت. اگ   گی میخرا د به دنثپل مرییقوی مودرن م 

خ ق م آمانگپرد ام مزی بوگو دد بوپیود بوه دنویوپی زیو  زمویونوی در 

  .مرییقی ای ان ی ی بزند

شج یپن یمثت یع ینت عقب مپنده م مارگگ ا در مریویوقوی بورد. بوه 

شدت انحوصوپر طولوب م خوردخوراه بورد. فوغوپن یوپیو  گو ایشوپت در 

مرییقی از دیت ایشپن م ینت شپن بپالیت. اگ  امتویوپزات ایوتوثوداد 

آریپمهپی م ایتثداد مذ ثی م یربگید این   یپنپت نثرد، این مرییقوی 

 پی چندانی در مرییقی  پمعه ریدا نمویو و د. مورقوعویوت  ونورنوی اا 

محصرل اختنپق م ینتهپی ای می ایت. دمران مپ دمران موریویوقوی 

رپ، مرییقی را  م گگت ا عظیم خ قیت  پی  ن ی چه در یثوع 

  .م چه در   م م چه در ابزار م ت نرلرژی م ادمات مرییقی ایت

رایتی، ربنپ ب خ ف ادعپی رفیقمپن "ت انه" نیگت، منپ پت م دعوپ 

ایت.  ثیف ایت. ب گ فته از چهوپر یورره قو آن ایوت. الوتوموپ  م 

درخرایت از خدای ای م،  ه ف مپنده  شوتوپر  وپفو ان ایوت، بو ای 

بخشش م ت سم م  دایت ایت. از  نس ف یپد پی هللا ا ثو  ایوت  وه 

 .ام مز بپ آن ی  میث ند م قتت عپم می نند

 اساس سوسیالیسم،انسان است!

 ۸۱پرسش  شماره   
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بپزیپزى تشای تهپى شه  پ برد. مپ در این کپر دم مو سوظوه 

ایپیى داشتیم. امال، ییپیت یپزمپند ى مپ میثپیگت متاى ب  

ادرلى میثرد که در نقد یوثوک کوپر خو ده بوررژمائوى بوه آن 

رییده بردیم، م اپنیپ، تشواویو توهوپى موپ مویوثوپیگوت بوه نوحورى 

یپزمپن مییپفتند که بوتورانونود در شو ایوط امونویوتوى فورق الوعوپده 

نپمنپیب م در  ر ی کر  رلیگى ادامه کوپرى خورد را سوفو  

کنند. ادرل یثک کپر کمرنیگتى، تپ آن سد که ترانگته بوردیوم 

آن ا تدقیق کنیم، ب خى از خ رط ایپیوى یوپزموپنود وى موپ را 

معین میا د. در در ه امل  دف مپ راه انداختن تشایو توهوپى 

کپرگ ى برد. مگپله مپ راه انداختن شای تهپى " ورادارى" م 

دانوش مورزى، " ورخووه  وپى رزموى" م  گووتووه  ووپى رووخووش 

 اع میه م ت اکت م غی ه نثرد.

 

 دف مپ یپزمپند ى کپرگ ان کمرنیگت م موتوحود کو دن آنوپن 

در سز  کمرنیگت برد.  دف مپ ایجوپد م توحواویوم روپیوه  وپى 

سز  در درمن کپرگ ان بورد. سورزه  وپى سوزبوى در موحوت 

زیگت م کپر، سرزه  پئى که میثپیگت تریط شثاوه  وپئوى از 

محپفت کپرگ ان کمرنیگت دمیتدار سز  اسپطه شرند، شواوت 

ادلى م محررى یوپزموپنود وى موپ در شوهو  وپ توعو یوف شود. 

بع مه، بپ تع یف م ترضیح کپر رمتین کمرنیوگوتوى در درمن 

طثقه کپرگ ، کپرى که    یلرل رپیه کمرنیگتى میتورانگوت م 

میثپیگت در محویوط بو فصوت رویو امورن خورد بوه رویوش بوثو د، 

کرشیدیم تپ  م به گگت ا م افزایش ی یع توعوداد سورزه  وپى 

م تثط بپ سز  کمک ب یپنیم م  م کپرى کنویوم توپ  و  سورزه 

سزبى در محت فعپلیت خرد بپ در ه بپالئى از "خورد کوفوپئوى" 

قپدر بپشد تحت  دایت عمرمى ارگپنوهوپى ر وثو ى از طو یوق 

رادیر م نش یپت سزبى فعپلیت  مه  پنثه خرد را انجپم بود ود. 

در مجمرع، بپ اتاپ به نقدى  دى از شویوره  وپ م یوثوک کوپر 

رای  در چپ ینتى ای ان بپ ب ریى ماقع بینپنه امضپع امنیتوى 

م ترانپئى  پى بپلفعت نی م پى سز  در شه  پ خ ورط کولوى 

یپ ییپیت یپزمپند ى ادرلوى، یویوپیوتوى یوپزگوپر بوپ ا وداف 

کمرنیگتى سز  م مشخصپت امضپع  وپرى، تو یویوم شود م 

 تجدید یپزمپن سز  در شه  پ ب  این مثنپ رى گ فته شد.

 

امضپع امنیتى به یهم خرد تپای  تعیین کونونوده اى بو  اشواوپل 

یپزمپنى فعپلیت مپ داشت. ادت یپزمپند ى منفصت رپیوخ موپ 

به این امضپع برد. در این ط ح ارتثپط افقى میپن سرزه  وپى 

سز  بپ یادیگ ، تشایت اشاپل ت کیثى یپزمپنى از سرزه  وپ 

نظی  تشای تهپى محلى م کوپرخوپنوه اى، م ایوجوپد ارگوپنوهوپى 

ر ث ى در ی رح بپالت  از سرزه ب اى  لرگیو ى از انوتوقوپل 

ض بپت استمپلى از دیترر خپر  شد.    سرزه میثوپیگوت بو  

مثنپى  ریت کمرنیگتى خرد، م بپ اتاپء به توعوپریوف رمشونوى کوه از 

کپر رمتین سزبى بدیت داده شده بورد، فوعوپلویوت  وپرى خورد را در 

م ره مختلف به ریش بث د.  مه سرزه  پ مگتوقویوموپ توریوط بوپالتو یون 

م  ع یپزمپند ى در سز   دایت شرند. ر ث ى سز  میثپیگت از 

ط یق دداى سز  کمرنیگت ای ان م نش یپت سوز  امو  توثولویو  م 

 ت می  ی ای ى م  دایت سرزه  پى سزبى را به انجپم ب یپند.

 

 معثندى  پمع دیتپمرد پ م نقپط قدرت م ضعف کپر یپزمپند ى مپ 

در چند یپل گذشته بپید در ف دت دیگ ى مگق  ارائه بشورد. ایونوجوپ 

 مینقدر میترانیم اشپره کنیم که ییپیت یپزمپند ى موپ در رابو وه بوپ 

ا داف معینى که تعقیب میا د در مجمرع مرفقیت آمیوز بورد. سورزه 

 پ م شثاه  پى متعددى از کوپرگو ان م انوقو بویورن کومورنویوگوت در 

مح ت کپرگ ى م کپرخپنجپت بر رد آمد. راب ه مگتقیم م یپزمپنى 

سز  بپ بخش  پى مختلفى از طثقه کپرگ  ب ق ار شد م بگط یوپفوت. 

در دفرف سز  طیف قپبت تر هى از فعپلین م کپرگ ان کمرنویوگوت 

بر رد آمد که از قدرت تشخی ، اعتمپد به نفس م ترانپئى عومولوى م 

ییپیى کپفى ب اى ریشث د مگتق نه کپر سزبوى در عو دوه فوعوپلویوت 

خرد ب خرردارند. بپفت غپلب تشالهپى سزبى اى کوه از درمن ایون 

ر میه شات گ فتند، کپرگ ى ایت. به این فعپلیت مگتقیم یپزمپنوى، 

بپید یپزمپنیپبى م آرایش موثوپرزاتوى اى را کوه گو مه  وپ م موحوپفوت 

مختلف کپرگ ى به ابتاپر خرد، سرل مراضع سز  م تحوت  ودایوت 

عمرمى دداى سز  کمرنیگت، بخرد گ فته اند، افزمد. بعو مه، در 

مجمرع ادامه کپرى سرزه  پ، ایتحاپم امنیتى آنهپ در ش ایط دشورار 

 یه یپل گذشته رضپیت بخش برده ایت.

 

در مررد اشاپالت م نراق  کپر نیز به تفصیت میتران دحثت ک د. 

 پى این  م طثعپ اینجپ نیگت. بپ این  موه از آنوجوپ کوه نوراقو  کوپر 

تپکنرنى مپ ی نخ  پئى ب اى درک اقوداموپت م املوریوت  وپى موپ در 

دمره آتى بدیت مید د، رمى این مرضرع ما  بیوشوتو ى مویواونویوم. 

اشاپالت کپر مپ در ع ده یپزمپنود وى را مویوتوران در کولوى تو یون 

ی ح به دم دیته تقگیم ک د. امل، اشاپالت نوپشوى از نوحوره ا و اى 

ییپیت یپزمپند ى سز ، تپ  مپن سدى کوه ایون یویوپیوت م نواوپت 

گ  ى م یپیه رمشن  پى آن معلرم م تع یف شده برد. دمم اشاوپلوت 

نپشى از ابهپمپت م کمثرد پى مر رد در خرد ییوپیوت یوپزموپنود وى 

 مپ، م یپ نراق  مر رد در شیره ف مرلثندى م ع ضه این ییپیت.

 

در مررد اشاپالت نرع امل، یعنى اشاپالت ا  ائى، به ذکو  نومورنوه 

 پئى اکتفپ میانیم. در ییپیت یپزمپنود وى موپ  وپى موهوموى بوه امو  

گگت ا طیف کپرگ ان دمیوتودار سوز ، کوپرگو ان کومورنویوگوت، م 

یپزمپند ى آنهپ در اشاپل متنرع اختصپص داده شده بورد. در عوموت 

این م یفه در قیپ  بپ یپزمپند ى سرزه  پ م شوثواوه  وپى کوپرگو ى 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۸۱پرسش  شماره   

 سیاست سازماندهی ما در میان کارگران                         
 بخش دوم()                        

 منصور حکمت   
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م تثط بپ سرزه، کمت  مررد تر ه ق ار گ فت. رفع این نقو  

دخپلت مرا ت ى را از  پنب ارگپنهپى ر ث ى سوز  ایوجوپ  

میا د. در ییپیت مپ ا میت آمرزا کپر رپیه کمرنویوگوتوى بوه 

فعپلین م لذا کمک به مگتقت ک دن آنوهوپ از ر ونومورد وپى  و  

رمزه "بپال" تپکید شده برد، اموپ بو اى دمره اى ایون یویوپیوت 

آن رر که بپید رى گ فته نشد. سجم آمرزا مپ در ایون زمویونوه 

نپکپفى برد م ستى گ ایش معاوریوى در  وهوت مابگوتوه شودن 

فعپلین م سرزه  پى سزبى به ر نمرد پى  وزئوى مگوتومو  از 

رادیر مشپ ده میشد. ب خى دیگ  از نوراقو  ا و ائوى نوتویوجوه 

تثعى محدمدیت  پى یپزمپند ى منفصت برده ایت. از  ومولوه 

میتران به ضعف  پى تدریجى مپ در ی ح محلى اشپره کو د. 

در غیپ  یک یپزمپن متصت سزبوى کوه بوتورانود مو م ویون بوپ 

تج به م دیتچین شده اى را به کپر بپ محپفت ریش م کوپرگو ى 

اختصپص د د، ت می  م دیپلرو ییپیى مپ بپ محپفت کپرگ ى 

رایپ در تمپم ی رح توریوط خورد سورزه  وپ در موحوت انوجوپم 

میشرد. در مراردى سرزه  پى مپ از کمثرد تج به م تورانوپئوى 

خرد در این ع ده نپلیده اند. این خو ء قوپعودتوپ مویوثوپیگوت بوپ 

ارتقپ ی ح ب نپمه  پى رادیرئى، مقپالت ت میجى در نش یوپت 

سزبى م بریژه بپ  زمات روپیوه در بوپره ادورل کومورنویوگوم م 

رئر  مراضع کلیدى سز  ر  شرد. کپرى که در این ع ده 

انجپم شده کپفى نثرده ایت. مگپئت امنیوتوى خوپص یوثوک کوپر 

منفصت نیز، که ریش از این در نش یه کمرنیگوت اشوپراتوى بوه 

 آن داشته ایم، تر ه  دى ت  م مگتم ت ى را می لثد.

 

اینهپ د فپ نمرنه  پئى از مشا تى ایوت کوه در رویوشوثو د م 

ا  اى ییپیت یپزمپند ى مپ م رد داشته ایت. امپ اشاوپالت 

نرع دمم مهمت ند م ت ا در  هت رفوع آنوهوپ م ویوفوه ادولوى 

نرشته سپض  ایت. ب اى ایناه بترانیم بوه  ورانوب ضوعوف م 

ابووهووپم در یوویووپیووت یووپزمووپنوود ووى تووپکوونوورنووى خوورد بوو خووررد 

ییگتمپتیک ت ى بانیم بهت  ایت تز پئى را که در بخش قوثوت 

آمردیم مثنپى بح  ق ار بد یم. ییپیت یپزمپند ى موپ توپ چوه 

سد در مررد ا میت این ناپت رمشن برده ایت م یپ بوهو سوپل 

 د است م تپکید کپفى داشته ایت.

 

خرد  زمه "سرزه  پ" گراه اینگت که از ابتدا بوه ا ومویوت  -۴

اشاپل متنرع یپزمپنیپبى طثقوه کوپرگو  تور وه کو ده ایوم. اموپ 

ب ریى مثپسثوپت موپ در یوه یوپل گوذشوتوه نشوپن مویود ود کوه 

نترانگته ایم آن رر که بپید نقوش ایوپیوى اشواوپل خوردبوخوردى 

یپزمپنیپبى طثقه کوپرگو  را، م بوریوژه یوپزموپنویوپبوى موحوفولوى 

کوپرگوو ان را بووعوونووران یووک نووقو ووه عووزیومووت ادوولوى در کووپر 

یپزمپند ى کمرنیگتى کپرگ ان ب  گته کنیم م آمرزا بد یم. 

رفقپى مپ نه فقط ب رر یاجپنثه اى به یپزمپند ى سرزه  وپ م 

شثاه  پى ری امرنى آن مع رف شده اند، بلاه ستى آنوجوپ کوه 

متر ه لزمم تقریت اشاپل دیگ ى در یوپزموپنود وى کوپرگو ى 

برده اند، به م رد عویونوى ایون اشواوپل در دوفورف کوپرگو ان 

مثپرز م نقش مثپرزاتى آن در مق ع کنرنى کم تر ه برده انود. 

شپید بتران گفت در تفا  تعداد زیپدى از رفوقوپى موپ گگوتو ا 

آشنپئى  پ م رفپقت  پى کپرگ ى، ایوجوپد موحوپفوت در یو ورح 

مختلف، م تثط ک دن کپرگ ان ریش م م کمرنیگت در رمابوط نگوثوتوپ 

"گت م گشپد" م نظپی  آن  نرز تپ انعاپ  مگتقیمى در ابوعوپد سورزه 

 پ م شثاه  پى کپرگ ى م تثط بپ سز  نداشته بپشد، "یپزمپند وى" 

محگر  نمیشرد. ب اى بگیپرى از رفقوپى موپ مگوپلوه  ونورز بو  یو  

آرایش دادن، یپزموپن دادن "نویو م وپى خورد" ایوت، م نوه توقوریوت 

اشاپل متنرع یپزمپنیپبى طثقه م تثدیت این اشاپل به مجپرى م تگمه 

نقپله  پئى ب اى اشپعه افاپر م یویوپیوت  وپى کومورنویوگوتوى م رما  

اشاپل مثپرزه مررد نظ  سوز  کومورنویوگوت. م وه دیوگو ى از ایون 

مشات، کمثرد سگپییت در بو خوى رفوقوپى موپ نگوثوت بوه تو وشوهوپى 

کپرگ ان ریش م ب اى یپزمپند ى طثقه کپرگ  در تشاوت  وپى غویو  

سزبى نظی  دندمق  پ، تعپمنى  پ م اتحپدیه  پیت. ییپیت آتى موپ 

بپید  پى بگیپر  ودى تو ى بوه اشواوپل موتونورع یوپزموپنویوپبوى طوثوقوه 

 اختصپص بد د.

 

مپ از ابتدا در بپره لزمم گگت ا طیف کپرگ ان کمرنیگت ب ورر  -٢

کلى م کپرگ انى که ب رر اخو  خورد را دمیوتودار م نوزدیوک بوه 

سز  میدانند، دحثت ک ده ایم. امپ طیف کمرنیگتى در درمن طوثوقوه 

کپرگ  از زامیه اى که ام مز ط ح میانیم کمت  موررد تور وه قو ار 

گ فته ایت. شپید بتران گفت که مپ بیشت  در بپره  پیگپه م نقش ایون 

طیف در مثپرزه سز  دحثت ک ده ایم تپ  پیگپه سوز  در موثوپرزه 

این طیف. ام مز بپید سز  کمرنیگت م طیف کپرگو ان کومورنویوگوت 

را بعنران ارکپن تفایک نپرذی ى که کمرنیگم کپرگ ى ای ان بوپیود بوپ 

اتاپء ب  آنهپ بنپ شرد تصری  کونویوم. سوز  کومورنویوگوت بوپیود تشواوت 

ییپیى م تجگوم تشواویو توى ایون طویوف میویوع بوپشود. قودرت سوز  

کمرنیگت در    مق ع به اندازه قدرت این طویوف ایوت. قودرت ایون 

طیف به یهم خرد به رمشنى نظ ات آن، انگجپم درمنوى آن، مگولوح 

بردن آن به ییپیت  پى عملى کپریپز در مثپرزات  پرى، ایتحاپم 

ریرند آن بپ ترده کپرگ ان، ترانپئى آن در نقد ییپیت  وپى گو ایشوپت 

غی  کمرنیگت م انق بى در درمن طثقه کپرگ  م نظپی  اینهپ مابگوتوه 

ایت. مگپله یپزمپند ى مپ بپ یپزمپند وى کوپرگو ان کومورنویوگوت در 

سز  ش مع نمیشرد، بلاه بپ انگجپم بوخوشویودن م یوپزموپن دادن بوه 

طیف کپرگ ان کمرنیگت در ع ده مثپرزه طثقپتى شو مع مویوشورد. 

یپزمپند ى سزبى این طیف سپدت عملى ریوشو مى در ایون رو میوه 

ایت. ییپیت مپ در دمره آتى بپید به این م ه مگپله تر ه بویوشوتو ى 

 مثذمل کند.

 

در مررد مگپله ا میت ر ث ان عملى  م مشات مپ کمپبیش  مین  -٣

برده ایت. در ی ح کلى م بریژه در رابو وه بوپ امو  گگوتو ا نوفورذ 

سز ، از ابتدا ا میت ر ث ان عملى کپرگ ان تپکید شده ایت )بو اى 

 ، امپ ترضویوح م ٢٢آبپن مپه  ٢مثپل ر رع کنید به کمرنیگت شمپره 

نقش م  پیگپه ر ث ان عملى، چه در سیپت سز  م چه در ماپنویوگوم 

مثپرزه رمزم ه طثقه، بعنران یک  زء ارگپنیک تفا  یپزموپنوى موپ 

در ماقع کپرى ایت که بپ بح   پى م برط به آژیتپتورر کومورنویوگوت 

ب رر  دى ش مع شده ایت. درک ام مز مپ از  پیگپه تعیین کونونوده 

 این قش  بپید به ایتنتپ پت عملى مییعت ى منج  شرد.

 

فعپلیت م سگپییت مپ در قثپل مثپرزه اقتصپدى بپیود بگویوپر بویوش  -٤

از این افزایش یپبد. این  نثه یاى از نق ه ع ف  پى ادلى در کوپر 

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است!

 ۸۱پرسش  شماره   
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بپز نه بپین عنران که "ا میت" مگوپلوه  -تپکنرنى مپ برده ایت 

درک م تپکید نشده، بلاه به این عنران که نقش سیپتى م تعییون 

کننده این ع ده فعپلیت در کپرگ ى شدن سز  م در توثودیوت 

سز  بوه سوز  ر وثو ان عومولوى کوپرگو ان بوه انودازه کوپفوى 

بو  گوتوه نشوده ایوت. گگو ا دخوپلووت م شو کووت سوز  در 

موثووپرزات اقووتووصووپدى، م نوویووز تشوودیوود سگووپیوویووت عووموورمووى م 

 رشیپرى کت سوز  در قوثوپل مگوپئوت ایون عو دوه یواوى از 

محرر پى ادلى در ییپیت یپزمپند ى کپرگ ى مپ در دمره 

 آتى ایت.

 

اینپد تثلیغى م ت میجى سز  در دمره گوذشوتوه از لوحوپ   -٥

ترضیح ارزا در خرد اتحپد طثوقوه م از نوظو  مو زبونودى بوپ 

یاتپریگم سپکم ب  چپ ینتى گریپیت. اموپ بو مزات  و یوف 

ت  یاتپریگم، بریژه در ب خررد بوه موحوپفوت کوپرگو ى کوه بوپ 

سز  مپ اخت ف نظ  دارند،  ونورز در در دوفورف موپ دیوده 

میشرد. در دمره آتى فعپلیت م ان ژى بگیپر بیشوتو ى بوپیود بوه 

نقد این عرارض م میو ا  یوریویوپلویوگوم خو ده بوررژمائوى م 

گگت ا ارتثپطپت متقپبت، تثپدل نظ ،  مفواو ى م  ومواوپرى 

تشات  پى سزبى بوپ بوخوش  وپى موخوتولوف  ونوثوش کوپرگو ى 

 اختصپص داده شرد.

 

از لحپ  ان ثپق اشاپل یوپزموپنوى سوز  بوپ خصوردویوپت  -٢

عینى زیگت م مثپرزه طثقه کپرگ  نیز بوپ امضوپع یویوپیوى م 

عمرمى  پمعه دیتپمرد پى  دى اى داشتوه ایوم. سورزه  وپى 

محت زیگت م کپر م یپزمپند ى منفصت نمرنه  وپئوى از ایون 

دیتپمرد پ  گتند. امپ این بهیچر ه کپفى نیگت.  نرز نمیتران 

گفت که متشات شدن بپ سز  کمرنیگت ب اى کپرگ ان مثپرز 

به اندازه کپفى یپده شده ایت.  نرز نمیتران گفت کوه اشواوپل 

تشای تى اى که سز  کمرنیگت بر رد مى آمرد، آرایشى که 

به خرد مید د م منپیثپتى که ب  تشات  پى سزبى سپکم ایت، 

سز  کمرنیگت م ریا ه یپزمپنى آن را به   فى طوثویوعوى م 

منپیب ب اى اب از م رد ییپیى م مثپرزاتى کپرگ ان ریشو م 

تثدیت ک ده ایت. در  مین راب ه بپید به کومو نوگ بوردن امو  

یپزمپند ى کپرگ ان در اشاپل "بپزت " م غی  ریمى تو ، م 

بریژه به یپزمپند ى شثاه  پى محفلى اشپره ک د. این رمشى 

 ایت که در دمره آتى در ددر املریت  پى مپ  پ میگی د.

 

 رئر  ییپیت یپزمپند ى مپ در دمره آتى

ییپیت یپزمپند ى موپ اداموه ادو ح شوده رمشوى ایوت کوه 

تپکنرن در ریش گ فته ایم. محرر پى ادلى ییپیت توپکونورنوى 

مپ، نظی  کپرگ ى ک دن سز ، ریرند بپ ر ث ان عومولوى، کوپر 

سرزه اى، یپزمپند ى منفصت م غی ه  مچونوپن در ایون دمره 

نیز مثنپى کپرمپ خرا د برد. ناپتى که اینجپ م  ح میانیم بپید 

امال کمک کند تپ درک  پمع ت  م "ییپیى" ت ى از ا داف م 

رمشهپى یپزمپنى مپ در بین رفقپى سزبى تثثویوت شورد، اوپنویوپ 

تر ه رفقپ را به آن اقدامپت م  هت گی ى  پیى کوه توپ کونورن 

در کپر مپ کم نگ برده یپ ف امرا شده ایت، مع رف کند م 

اپلثپ یی  م م است آتى فعپلیت یپزموپنود وى موپ را رمشون تو  

نمپید م یک افق ماسد از دمرنمپى کوپر موپ در مویوپن فوعوپلویون سوز  

بر رد بیپمرد. ماضح ایت که این نرشوتوه نومویوتورانود مارد  وزئویوپت 

اقدامپتى بشرد که در این دمره در دیوتورر موپیوت. از ایون رم بودما 

ناپت ادلى در یویوپیوت یوپزموپنود وى سوز  در دمره کونورنوى را 

فه یت مار ذک  میانیم م یپس تحت چند ی فصت ادولوى در بوپره 

این ناپت ترضیحپتى مید یم. بح  مشخصت  در بپره  رانب عومولوى 

 کپر را بپید به مقپالت دیگ ى ماگذار نمرد.

 

 مثپنى ادلى ییپیت یپزمپند ى مپ در این دمره اینهپیت:

 

یوپزمووپنود وى سوزبوى در قودم امل مگوتوولوزم آن ایوت کووه سووز   -۴

کمرنیگت بتراند  نپح رادیاپل م یوریویوپلویوگوت در مویوپن کوپرگو ان 

ریش م م ر ث ان عملى  نثش کپرگ ى را متوحود کونود م بوه توحو ک 

درآمرد. این طیف رپیه مپدى بو فصوت سوز  کومورنویوگوت ایو ان در 

درمن طثقه کپرگ  م سلقه مایط در ریرند سز  بپ تورده  وپى میویوع 

 طثقه ایت.

بپ تر ه به ش ایط کنرنى، شات منوپیوب بو اى یوپزموپنود وى ایون  -٢

طیف شات شثاه  پى محپفت کپرگ ى ایوت. سورزه  وپ م یوپزموپن 

سزبى مپ در میپن کپرگ ان بپید به مثپبه کپنرن  پى ریش م در درمن 

 این شثاه  پ کپر کنند.

 

بپ گگت ا اتحپد درمنى م افزایش دخپلت این طیف در ی نرشوت  -٣

 نثش کپرگ ى م در ر ث ى اعت اضپت م مثپرزات  پرى، ییپیت 

 پ م شعپر پى سز  کمرنیگت عم  تپای اتى بگیپر ر دامنوه تو  در 

 نثش کپرگ ى خرا د داشت م دخپلت مرا تو  از  وپنوب سوز  در 

  دایت مثپرزات  پرى اماپنپذی  خرا د شد.

 

بپ اعت ى  نثش کپرگ ى بریژه بپ تغیی  تنپیب قرا به نوفوع طوثوقوه  -٤

کپرگ  م  نثش ترده اى در آیونوده، اشواوپل نوریون م  ودى تو ى در 

یپزمپنیپبى سزبى این طیف اماپنپذی  میشرد. بدر ه اى کوه در ایون 

دمره سز  کمرنیگت ترانگته بپشد اتحپد م آگپ ى ییپیى ایون طویوف 

را افزایش بد د م مرقعیت آن را در را   نثش اعوتو اضوى توثوثویوت 

کند، بهمپن در ه ریرند تشای تى م عملى اکث یت عظیم کپرگ ان در 

این طیف بپ سز  کمرنیگت در آینده یهلت  م ی یعت  انوجوپم خورا ود 

 شد.

 

سز  کمرنیگت از  م اکنرن میارشد تپ فوعوپلوتو یون م آگوپ وتو یون  -٥

ر ث ان این طیف را به دفرف یپزمپند ى سزبى خرد  لب کونود م 

یپزمپند ى سزبى را به یپزمپن ر ث ان عملى کمرنیگت کوپرگو ان، 

 تشات کپرگ ان کمرنیگت، تثدیت یپزد.

 

 

  گگت ا دادن، مونوگوجوم کو دن م موتوحود کو دن طویوف کوپرگو ان ۴

 کمرنیگت

 مپن رر که قث  گفتیم، سز  کمرنیگت در درمن طوثوقوه کوپرگو  از 

دف  ش مع نمیاند، بوپ خو ء رمبو م نویوگوت، بولواوه بوپ موپبوه ازاء 

ا تمپعى خرد در درمن کپرگ ان رمب میت. یک طیف کمرنویوگوت، 

یرییپلیگت، فى الحپل در درمن طثقه کپرگ  ایو ان  -طیف رادیاپل 

 زنده باد سوسیالیسم!

 ۸۱پرسش  شماره   
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م رد دارد که سز  کمرنیگت بپید قثت از    چیز خرد را بوه 

 آن م تثط کند م به   ف زندگى سزبى آن تثدیت شرد.

مشخصپت این طیف چیگت؟ مقتى مپ از گ ایش کمرنیگتوى م 

یرییپلیگتى در درمن کپرگ ان یخون مویوگوریویوم  -یپ رادیاپل 

که به سز  کمرنیگت ای ان نزدیک ایت، منظررمپن دو فوپ 

قش ى نیگت که مگپئت را دقیقپ م نعت بپلنعت  مپن رر میوثویونود 

که در نش یپت سزبى م  ح شوده ایوت. مونوظورر موپ دو فوپ 

کپرگ ان ط فدار سز  نیگت. مپ از گ ایشى بگیپر مییوع تو  

م ف اگی ت  در دفرف کپرگ ان ریش م یخن میگریویوم کوه بوپ 

 خصردیپت ادلى زی  مشخ  میشرد.

 

  کپرگ انى که خرد را، سوپل بوپ  و  توعوثویو  م یوپ شونوپخوت ۴

تئرریک، کمرنیگت یپ یرییپلویوگوت مویودانونود. کوپرگو انوى کوه 

معتقد به ض مرت نپبردى ی مپیه دارى بعنوران عولوت الوعولوت 

مصپئب م مشقپت کپرگ انند م ماقف اند که نوپبوردى یو موپیوه 

دارى  ز از ط یق انوقو   کوپرگو ى م بو قو ارى سواورموت 

 کپرگ ان مقدمر نیگت.

 

  کپرگ انى که تصری ى آرمپنخرا پنه م بودمن توخوفویوف از ٢

یرییپلیگم م سارمت کوپرگو ى دارنود م لوذا، ملور بو  بونوپى 

مشپ دات موحودمد، سوپضو  نویوگوتونود آنوچوه را کوه امو مز در 

شررمى م چین م نظپی  آنهپ میگذرد م آن تفا  م ر اتیاى را 

که امثپل سز  ترده م مشپبهپنش نمپیندگوى مویواونونود، بوعونوران 

 نمرنه  پى یرییپلیگتى بپذی ند.

 

  کپرگ انى که نگثت بوه امضوپع طوثوقوه کوپرگو  م موثوپرزه ٣

کپرگ ى در  مه  ثهه  پ سگپ  م دخپلت گ ند. خورد را در 

را     اعت اض سق طلثپنه کوپرگو ى قو ار مویود ونود م در 

مقپبت    خط مشى م ییپیتى که متضمن رپیمپل شودن سوقورق 

کپرگ ان م یپ خدشه دار شدن س مت ا تمپعى م انگوپنوى آنوپن 

ایت میپیگتند. کپرگ انى که ق ب نمپى س کتشپن بهثرد عینى 

مضع طثقه کپرگ ، ارتقپء س مت م مرقعیت استمپعى کوپرگو  

 م قدرت یپبى امیت.

 

  کپرگ انى که از تف قه در دفرف کپرگ ان رن  میث نود م ٤

دائمپ، در زنودگوى م در موثوپرزه خورد، در  گوتوجورى راه م 

رمزنهپى ب اى متحد ک دن    چه بیشوتو  کوپرگو ان، کوپ وش 

دادن م از میپن ب دن رقپبت در دفرف آنپن م بوهوم بوپفوتون م 

 آگپه ک دن آنپن به منپفع طثقپتى شپن اند.

 

 -ایوونووهووپ مشووخووصووپت عووموورمووى م ایووپیووى طوویووف رادیوواووپل 

یرییپلیگت در درمن طثقه کپرگ  ایت.   یک از این م ره 

ایون طویوف را از گو ایشووى موتومووپیوز مویوواونود، از رفو مویوگووم، 

آنپرشیگم، یپزشاپرى م گ ایشپت متر م به  نپسهپى مختلف 

بررژمازى. ماضح ایت که این مشخصپت کلوى م شوموپتویوک 

ایت م د فپ میتراند ناپت ب   گته را در یویوموپى عومورموى 

یک قش  رادیاپل در درمن طثقه کپرگ  بویوپن کونود. اموپ بوهو  

سپل این مشخصپت ب اى ت ییم خصردیپت کولوى ایون طویوف 

 کپفى ایت.

 

آیپ یک چنین طیفى ماقعپ م رد دارد؟ آیپ ایون موخولورق تصوررات موپ 

نیگت؟ این طیف م رد دارد م بگویوپر گگوتو ده نویوز  گوت. امو مز 

یرییپلیگم رادیاپل، کمرنیگم، یاى از گو ایشوپت زنوده م فوعوپل در 

درمن طثقه کپرگ  ای ان ایت. این طیف کپرگ انى را در ب  میگی د 

که قثت از ایناه یپزمپنهپى چپ "تغویویو ایودئورلورژى" داده بوپشونود یوپ 

"ییپیى تشای تى" شده بپشند، نرشته  پى موپرکوس م لونویون را در 

محپفت کپرگ ى میگ داندند. کپرگ ان مثپرزى که تورده کوپرگو ان را 

در انق   علیه رژیم یل نتى به میدان کشیودنود، م از  وموپن فو داى 

ایتق ار  مهررى ای مى، علی غم تمپم تر مپت خلقى سپکم ب  چوپ 

رادیاپل دیت باپر بگی  کپرگ ان ب اى کگب م پلثپت مگتقت شوپن 

به یو عوت رشود کو د م فوعوپل  ٥۵شدند. این طیف در طرل انق   

ت ین کپرگ ان را در خرد  پى داد. این طیفى برد که رس از انوقو   

دیت رد به یینه ییپیت  پى ترده ایگتى سمپیت از رژیوم زد م در 

ب اب   مهررى ای مى م تر یه گ ان م سپمیپن "مشو مط" م غویو  

مش مطش، بپ  نثش شررایى م بپ اعتصپبپت م توحوصون  وپ قود عولوم 

نزدیک شد تپ ضمن سمپیت از رادیواوپلویوگوم  ٣ک د. این طیف به خط 

آن، یاتپریگم، آمانترریگم م مشغله  پى خ ده بررژمایى آن را نوقود 

را  وذ  کو دنود،  ٥۵کند. اینهپ کپرگ انى بردند که دریهپى انق   

آشنپیى مییعت ى بپ مپرکگیگم بودیوت آمردنود، بوررژمازى م خو ده 

بررژمازى م اسزابشپن را در دحنه عمت ییپیى توجو بوه کو دنود م 

شنپختند. این طیفى ایت که تنهوپ بوخوش بگویوپر کورچواوى از آن، در 

مقپیگه بپ ابعپد مییوع آن، بوه اعضوپ، دمیوتوداران م سوپمویوپن سوز  

کمرنیگت تثدیت شده ایت. این طیف نوه فوقوط سوپدوت آمورزا  وپى 

، نه فقط سپدت نفرذ  دى ایده  پى کمرنویوگوتوى در ٥۵عمیق انق   

میپن کپرگ ان مثپرز در یپلهپى اخی ، بلاه سوپدوت  ورا خورردن 

تپریخى ایده  پ م آرمپنهپى کمرنیگم بپ طثقه کپرگ  در یوک موقویوپ  

بین الملولوى ایوت. امو مز در ایو ان توعوداد کوپرگو انوى کوه خورد را 

کمرنیگت میدانند، به نپبردى ی مپیه دارى م به سواورموت کوپرگو ى 

میپندیشند م میارشند تپ این ایوده  وپ م آرموپنوهوپ را بودرمن دوفورف 

کپرگ ان بث ند، اگ  بیشت  از کپرگ ان یندیاپلیگت یپ ف اکگیرن  وپ 

م گ ایشپت دیگ  در درمن کپرگ ان نثپشد ابدا کمتو  نویوگوت. طویوف 

رادیاپل یرییپلیگت، طیف کمرنیگت، در درمن طثقه کپرگ  ایو ان 

 یک ماقعیت عینى م ملمر  ایت.

 

منگجم ک دن م متحد ک دن این طیف عویون کوپر کومورنویوگوتوى ایوت. 

کمرنیگم ای ان تپ ام مز ایپیپ محصورل رادیواوپلویوزه شودن " ونوثوش 

چپ" م بیپنگ  فعت م انفعپالتى در ی ح قش  فوعوپلویون یویوپیوى بورده 

ایت. امپ مقصد این کمرنیگم تثدیت شدن بوه یوک نویو مى ا وتوموپعوى 

ایت. رپیه ا تمپعى این کمرنیگم ب رر کلى طثقه کوپرگو  ایوت، اموپ 

راب ه این کمرنیگم بپ طثقه کپرگ  على العمرم نمیتراند  ز از ط یق 

 نپح رادیاپل در درمن خرد طثوقوه کوپرگو  بو قو ار شورد. بوعوثوپرت 

دیگ  طیف کپرگ ان کمرنیگت یک رکن ایپیى م سیوپتوى در شواوت 

گی ى کمرنیگم کپرگ ى در ای ان را تشایت مید د. این قش  مپبه ازا 

طثقپتى فررى مپرکگیگم انق بى در ای ان ایت م بپید  وپى خورد را 

در یی  تاپمت کمرنیگم در ای ان ریدا کند. در ش ای ى که کمورنویوگوم 

در ای ان در ی ح تئررى، ب نپمه م توپکوتویوک رویوشو مى  وپى  ودى 

 زنده باد شوراهای کارگری!

 ۸۱پرسش  شماره   
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داشته ایت، در ش ای ى که چپ ای ان یی  تغیی  م تثدیلوهوپى 

درمنى خرد را تپسد ایجپد یک سز  کمرنیگوت انوقو بوى طوى 

ک ده ایت، رپیه طثقپتى ب فصت این کمرنیوگوم، رادیواوپلوتو یون 

 نپح در درمن خرد طثقه کوپرگو ، از انگوجوپم بگویوپر انودکوى 

ب خرردار ایت م راب ه عملى ضعیفى بپ یی  تاپمت تپکنرنى 

در ای ان داشته ایوت. ایون شواوپف م فوپدولوه بوپیود از مویوپن 

ب داشته شرد. در یک کلمه، گپم بعدى در یی  توحواویوم سوز  

کمرنیگت ای ان ی م یپمپن دادن به روپیوه ا وتوموپعوى بوپلوفوعوت 

سز ، یعنى طویوف رادیواوپل م کومورنویوگوت در درمن طوثوقوه 

کوپرگو ایوت. قودرت ایوون طویوف، قودرت کوومورنویوگوم م سووز  

کمرنیگت ایت، ستى اگ  در این م سله، م بو اى دمره  وپى 

کمپبیش طرالنى، تنهپ اقلیتى از عونوپدو  فوعوپل ایون طویوف بوه 

عضریت سوز  در آیونود. رویورنود یوپزموپنوى میویوع سوز  بوپ 

کپرگ ان کمرنیگت ام ى ایت که تحت ش ایوط موتوفوپمتوى در 

آینده به ی عت عملى خرا د شد. آنچه ام مز بپید انوجوپم شورد 

م بدلیت م رد سز  کمرنیگت میتراند در یک موقویوپ  میویوع 

انجپم شرد، یوپخوتون م مونوگوجوم کو دن ایون روپیوه  وپى موپدى 

کمرنیگم م سز  کمرنیگت کپرگ ى در درمن طوثوقوه کوپرگو  

ایت. در تقریت م یپزموپنود وى طویوف کوپرگو ان کومورنویوگوت 

 م پیف مشخصى ب  عهده مپیت.

 

بپید  ریت نظ ى م ییپیى این طیف را منگجم کو د. ایون  -۴

یک محرر کپر ت میجى مپیت. مپسصت کپر مپ بپید این بوپشود 

که کپرگ ان کمرنیگت    چه بویوشوتو  بوه  وریوت یویوپیوى م 

فا ى خرد، در تمپیوز بوپ یوپیو  گو ایشوپت، نوظویو  گو ایشوپت 

یندیاپلیگت، آنپرشیگت، ترده ایگت م غی ه ماقف شورنود. بوه 

تئررى انق   ر ملت ى م به در   پ م تجپر  مثپرزه طوثوقوه 

کپرگ   هپنى اسپطه ریدا کنند. تفا  مپرکگیگتوى ایونودیوتوه از 

کپرگ ان بپید خلرص م شفپفیت بگیپر بیشت ى ریدا کند. بوریوژه 

بپید، بپ تر ه به بدآمرزى  پى چندین ده یوپلوه رمیوزیورنویوگوم، 

این طیف خصلت انت نپییرنپلیگتى طثقه کپرگو )در توموپیوز بوپ 

تمپی ت ملى  م ا داف یرییپلیگتى طوثوقوپتوى خوریوش را )در 

تمپیز بپ خلق گ ایى م تفا  م سله اى رای  در چپ ایو ان در 

د ه اخی  ، بوپ رمشونوى بویوشوتو ى تشوخویو  د ود. کوپرگو ان 

کمرنیگت بپید رپیخ ییپیى م نظ ى گ ایشپت دیگ  در درمن 

طثقه کپرگ ، بریژه گ ایشپت رف میگتى م رمیزیورنویوگوتوى را 

داشته بپشند. در نتیجه فعپلیت موپ، کوپرگو ان کومورنویوگوت بوپیود 

بترانند افق انق   کپرگ ى م م است م  ثهه  پى مختولوف آن 

را رمشن ت  بثینند مرمشن ت  ب اى تورده کوپرگو ان تورضویوح 

بد ند. در یک کلمه این به موعونوى بو دن موپرکگویوگوم، مگوپئوت 

گ  ى در  دال مپرکگیگم م رمیزیرنویوگوم م توجو بوه انوقو   

کپرگ ى در مقیپ  بین المللى به درمن ایون طویوف م توثوثویوت 

 ک دن آن ایت.

 

در گپم بعد، یعنى در م است ریش فته ت  انگجپم م خرد آگوپ وى 

این طیف شپخ   پى مشخ  ت ى ریدا مویواونود. ایون طویوف 

بپید بیش از ریش ب رر آگپ پنه خرد را بپ سز  کمورنویوگوت م 

سز  کمرنیگت را بوپ خورد توداعوى کونود، سوز  را یواوى از 

آرایش  پى درمنى خرد م یک دیتوپمرد م ابوزار خورد بوثویونود م در 

ی نرشت آن عم  دخیت شرد. نش یپت سز  را ارگوپنوى موتوعولوق بوه 

خرد بداند م بپ سگپییت ییپیتهپ م شعوپر وپى سوز  کومورنویوگوت را 

 تعقیب کند.

 

بپید قدرت این طیف را در موثوپرزات کوپرگو ى افوزایوش داد. از  -٢

لحپ  ییپیى این به موعونوى موجوهوز کو دن کوپرگو ان کومورنویوگوت بوه 

شعپر پ، ییپیت  پ م مراضع رمشن در قثپل مگپئت متونورع موثوپرزه 

طثقپتى م انق بى در ع ده  پى مختلف ایت. کپرگ  کمرنیگت بپید 

سس کند که رپیخ مگپئت  پرى مثپرزه را دارد. سگپییت م یو عوت 

عمت سز  در تحلیت مگپئت  نوثوش کوپرگو ى م امضوپع یویوپیوى م 

مرضعگی ى به مرقع سز  در قثپل مگپیوت موثوپرزات  وپرى توپاویو  

 دى در ارتقپء مرقعیت ییپیى م عملى کپرگ ان کمرنیگت در میوپن 

کپرگ ان م در مثپرزات کپرگ ى خورا ود داشوت. از لوحوپ  عومولوى، 

قدرت یپبى طیف کپرگ ان کمرنیگت در م ولوه امل در گو م موتوحود 

شدن آن م متحدانه ب خررد ک دن آن به موثوپرزات  وپرى ایوت )بوه 

این مگپله رپیین ت  بپز میگ دیم . اپنیپ، رمشهپى عملوى یوپزموپنود وى 

ترد پى کپرگ ان، چه در آکگیرن م چه در زندگى م کوپر رمزمو ه، 

بپید  معثندى شرد م به بخشى از آمرزا کپرگ ان کمرنیگت توثودیوت 

شرد. در این میپن  معثندى تجپر  کوپرگو ان رویوشو م ایو ان م نویوز 

انتقپل تجپر  بخش  پى مختلف طثقه کوپرگو   وهوپنوى نوقوش موهوموى 

خرا د داشت. اپلثپ، کپرگ ان کمرنیگت بپید بترانند ابوتواوپر عوموت را 

در ایجپد رمابط متقپبت، توثوپدل نوظو  م  ومواوپرى م اتوحوپد عوموت بوپ 

 و یووپنوپت مووثوپرز دیووگو  در درمن طووثوقووه کوپرگوو ، بووریووژه گوو ایووش 

 یندیاپلیگتى بدیت بگی ند.

 

بپید این طیف را عومو  در اشواوپل موعویونوى یوپزموپن داد. طویوف  -٣

کپرگ ان کمرنیگت نمیتراند م نثپید بصررت یوک گو ایوش دو فوپ یوپ 

عمدتپ ییپیى م متاى ب  ینوت  وپى خورد بوخوردى م نورعوى اتوحوپد 

درمنى تصپدفى، مق عى م آمپتررى، بوپقوى بوموپنود. یوپزموپنویوپبوى در 

سز  کمرنیگت یاى از اشاپل تحقق این ام  ایت. امپ این از یاگر 

تمپم رپیخ مگپله نیگت م از یرى دیگ  به ی عت عومولوى نومویوشورد. 

مگپله ب  ی  انتخپ  آن اشاپل یپزمپند وى غویو  سوزبوى ایون طویوف 

ایت که  م بپ مرقعیت فا ى، ترانپیى مثپرزاتى م یونوت  وپى کوپر 

تشای تى این طیف م  م بپ تنپیب قراى ییوپیوى مور ورد در یو وح 

 پمعه م ابعپد فشپر رلیگى رژیوم بوررژمایوى سوپکوم خورانوپیوى داشوتوه 

بپشد. مهمت ین م مرا ت ین شات یپزمپنیپبى مییع طویوف کوپرگو ان 

کمرنیگت در این مق ع به اعتقپد مپ یپزمپنیپبى بصررت شثاه  وپى 

محپفت کپرگ ى ایت. مپ بپید شثاه محپفت کوپرگو ان کومورنویوگوت را 

 بر رد بیپمریم. به این ناته در یک ی  فصت مجزا خرا یم ر داخت.

 

  محپفت م شثاه  پى رمابط محفلى منپیب ت ین شات یپزمپند وى ٢

 مییع کپرگ ان کمرنیگت در ش ایط کنرنى ایت.

متحد ک دن طیف کپرگ ان کمرنیگت اشاپل متنرعى میتراند به خورد 

بپذی د. یپزمپند ى در سز  م رمابط ری امرنى آن یواوى از اشواوپل 

ممان م الزم ایت. امپ در این م سله تر ه ادولوى موپ، توپ آنوجوپ کوه 

یپزمپند ى مییع ت  این طیف را مد نظ  داریم، بپید به یپزموپنود وى 

محپفت کپرگ ى مع رف شرد. تونوهوپ بو  موثونوپى ایوجوپد یوک  و یوپن 

 نه به شکنجه،نه به زندان،نه به جمهوری اسالمی!

 ۸۱پرسش  شماره   
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کمپبیش متحد از کپرگ ان کمرنویوگوت در شوثواوه  وپى میویوع 

محفلى ایت که میتران اشاپل ریچیده ت  م خپص ت  مثپرزاتى 

 را بر رد آمرد.

 مپن رر که گفتیم یپزمپنیپبى محفلى یک شات "خردبخردى" 

یپزمپنیپبى کپرگ ان ریش م ایوت. ایون شواوت "خوردبوخوردى" 

ایت به این معنى که سپدت ط ح یپزمپنوى اسوزا  یویوپیوى 

نیگت، بلاه یک ینت  پ افتپده در درمن کوپرگو ان م  وزئوى 

از منپیثپت طثیعوى در درمن طوثوقوه کوپرگو  ایوت. اموپ لوفو  

"خردبخردى" ابدا به این معنى نیگت که یپزمپنیپبى کپرگو ان 

در محپفت اترمپتیک اتفپق میپفتپد. در ماقع این شالى ایت کوه 

کپرگ ان ریش م در ای ان، رفقپیى که چندین د وه توحوت شوپق 

ت ین ش ایط رلیگى م مح مم از تشات  پى عولونوى م قوپنورنوى 

ام  متحد ک دن م یپزمپن دادن کپرگ ان را دنثوپل کو ده انود، 

آگپ پنه آن را دردرمن طثقه کوپرگو  بور ورد آمرده م توثوثویوت 

ک ده اند. اگ    ف تشای تى متعپرف فعپلیت م اب از م ورد 

مثپرزاتى کپرگ  ارمرپیى اتحپدیه ایت، در ایو ان ایون  و ف 

محپفت م شثاه  پى محفلى ایت. این محپفت ضورابوط م آئویون 

نپمه  پى ماتر  ندارند، یلگله م اتب م ش ح م پیف بپال م 

رپئین ندارند، بلاه از شثاه اى از کپرگو ان  وموفواو  تشواویوت 

میشرند که ب  مثنپى مشت ک رفپقت م اعتمپد متقوپبوت م ادوت 

ر ث ى طثیعى عنپد  ریش م م بپ تج به گو د  وم مویوپیونود م 

مجمرعه نگثتپ گگت ده اى از م پیف موثوپرزاتوى، از آمورزا 

کپرگ ان  ران م تپزه کپر م بپال ب دن ی ح معلرمپت ییپیى 

م آگپ ى طثقپتوى اعضوپى موحوفوت، توپ دخوپلوت م ایوفوپى نوقوش 

ر ث ى کننده در اعت اضپت م اعتصپبپت کپرگ ى را به ریش 

 میث ند.

 

دحثت ام مز مپ اینگت که مپ بپید آن طویوف خوپدوى را کوه 

ذک  ک دیم  م ام مز فررا بپ این ماپنیوگوم موتوحود کونویوم. بوپیود 

تر ه ک د که مپ لزممپ از ایجپد محپفت کپرگ ى اى کوه ریوموپ 

از سز   پنثدارى کنند دحثت نمیانیم. این د فپ بخوشوى از 

تصوریوو  ایووت. دووحوثووت بوو  یوو  مووتوشوواوت کو دن کوپرگوو ان 

کمرنیگت م رادیاپل، کپرگ ان نزدیک به سز ، در موحوپفوت 

کپرگ ى ایت.    شثاه محفلى ممان ایت بدر پت مخوتولوف 

به سز ، نزدیک یپ از آن دمر بپشد. در درمن یک شوثواوه یوپ 

یک محفت از یک شثاه، ممان ایت کپرگ انى عضور سوز  

بپشند م کپرگ انى  نرز اخت فپت چندى مویوپن خورد م سوز  

اسگپ  کنند. آنچه مهم ایوت ایونوگوت کوه ایون موحوپفوت  و ف 

فعپلیت م اتحپد کپرگ ان کمرنیگتى بپشد که نق وه عوزیوموت م 

نگ شى رادیاپل م یرییپلیگتى دارند م خرا پن اتخپذ ییپیت 

 پى ریش م در  نثش کپرگ ى  گوتونود. رویوریوتون عومولوى ایون 

محپفت م یپ عنپد     چه بیشت ى در درمن آنوهوپ بوه سوز  

اموو ى ایووت کووه دیووگوو  تووپبووعووى از فووعووپلوویووت آگووپ ووگوو انووه م 

یپزمپند نده مپ در درمن این محپفوت خورا ود بورد. بونوپبو  ایون 

نزدیاى بپلفعت این محپفت به سز ، به معنپى تشای تى کلمه، 

نق ه عزیمت مپ نیگت بلاه خصلت کومورنویوگوتوى آنوهوپ م ایون 

ماقعیت که چنین شثاه  پى محفلوى کوپرگو ان کومورنویوگوت را 

متحدت  میاند م راه آنپن را ب اى دخپلت در ی نرشت  نوثوش 

 کپرگ ى م طثقه کپرگ   مرارت  مینمپید، مررد تر ه مپیت.

 

یپزمپند ى محپفت کپرگ ان کمرنیگت م کز اقت کپر تشواویو توى موپ 

در دمره کنرنى ایت. سرل این فعپلیت رپیه اى ایت که یوپزموپنود وى 

سزبى مپ، ایجپد سرزه  وپى سوزبوى ازکوپرگو ان در موحوت زیگوت م 

کپر، دخپلت در مثپرزات  پرى م نظپی  آن  پى خرد را ریدا میانود. 

در بووپره رما  ووپى عووموولووى تشوواوویووت م گگووتوو ا ایوون مووحووپفووت م 

خصردیپت آنهپ در ف دت دیگ ى بپید در  زئیپت دوحوثوت کو د. 

 تپآنجپ که به این مقپله م برط میشرد، ذک  ناپت زی  ض مرى ایت:

 

در ایجپد این محپفت به در ه زیپدى بپید به ینت  پى مر ورد در  -۴

درمن کپرگ ان ریش م اتاپء ک د. ب اى ایجپد این موحوپفوت نویوپزى بوه 

ر تف م م ایپینپمه از ریشى نیگت. خ رطى که در تورضویوح  وریوت 

ییپیى کپرگ ان کمرنیگت نزدیک بوه سوز  ذکو  کو دیوم، شو ط م 

ش مط مرمد م یپ عضریت در این محپفت نیوگوت، بولواوه، چوهو ه اى 

ایت که محپفت کپرگ ان کمرنیگت در رمند شات گی ى م رشد خرد 

م بپ کپر آگپ گ نه مپ بپید بخرد بگی ند. در زندگى ماقعى، کوپرگو ان 

مثپرزى که بپ در پت مختلفى از آگپ ى ییپیى م ایدئرلورژیوک خورد 

را کمرنیگت میدانند، در ارتثپط بپ  م ق ار میگی ند. در م له امل موپ 

بپید آگپ پنه این ارتثپطپت را ب ق ار کنیم م به آن خصلتى اداموه کوپر 

بد یم. ب  گته شدن  ریت متمپیز کومورنویوگوتوى ایون موحوپفوت سوپدوت 

کپرى خرا د برد که مپ در درمن این محپفت به ریش خرا یم بو د. در 

   شثاه محفلى کپرگ انى بپ ی رح مختلف آگپ ى طثقپتى م ییپیى 

م رد خرا ند داشت. ب خى در م کز م ب خى دیگ  در ری امرن این 

محپفت ق ار میگی نود. موثوپرزه فواو ى در درمن ایون موحوپفوت بو اى 

ارتقپء عنپد  ری امرنى تپ ی ح کمرنیگت  پى آگوپه م رمشون بویون 

 ام ى تع یت نپرذی  خرا د برد.

این محپفت،    قدر  م که خرد آگپ پنه به نزدیاى شپن بوه سوز   -٢

کمرنیگت ماقف بپشند، بو ورر ریوموى  وزئوى از تشواویو ت سوز  

نیگتند. در ماقع غی ریمى نگپ داشتن راب ه این محپفت بپ سوز  در 

ش ایط کنرنى از لحپ  ادامه کپرى این محپفت، انع وپف روذیو ى آنوهوپ 

در کپر بپ کپرگ ان مختلف م دخپلت در موثوپرزات  وپرى، بو اى موپ 

م لر  نیز  گت. تنهپ در دود کوموى از فوعوپلوتو یون م آموپده تو یون 

عنپد  م  گته  پى این محپفت در سز  یپزمپن خرا ند یپفت. ایون 

محپفت اع م مر ردیت علنى نمیانند م ستى در درمن خرد نیز تونوهوپ 

در ی رح معینى، بگته به ی ح ییپیى م عومولوى رفوقوپى فوعوپل در 

محفت، نگثت به خصلت  دفمنود م موتوعوهود موحوفوت، آگوپ وى خورا ونود 

داشت. بپید ستى المقدمر یعى شرد که این محپفت بو  زمویونوه رمابوط 

طثیعى کپرگ ان بپ یادیگ  رشد کنند م آنچه این محپفت را از اشواوپل 

خردبخردى تمپ  کپرگ ان ریش م بپیادیگ  متمپی  میاند نوه  وپ و  

رمابط، بلاه محتراى ییپیى اى خرا د برد که به  مت رفقپى سزبى 

 م عنپد  فعپل م محررى این محپفت، در آن به   یپن میپفتد.

 

دامنه این محپفت به محت کپر م زیگت محدمد نیگت. در ماقع بپید  -٣

کرشید تپاین شثاه  پى محفلى تپ سد اماپن رشد کنند. بدیهى ایت که 

تم کز پیى در درمن این محپفت ب  سگب محت کپر م زیگت بو ورر 

خردبخردى بر رد خرا د آمد. امپ یک شثاه محفلى معین کپنرن  پى 

اینچنینى متعددى را در ب  میگی د که بپ رمابط نگثتپ اداموه کوپرى بوپ 

 سرمایه داری مسبب تمام مصائب بشریت امروز است!
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 یادیگ  در ارتثپط ق ار دارند.

 

قدرت سز  در  دایت این محپفوت توموپموپ توپبوعوى از نوفورذ  -٤

معنرى م قپبلیت  پى ییپیى سز  خرا د برد م نوه اتورریوتوه 

چیزى که در این چهپرچر  معنى ریدا نمیاند. در  -تشای تى 

ماقع شثاه محپفت کپرگ ان کمورنویوگوت بوپیود بگوتو  م زمویونوه 

 عمرمى فعپلیت مثلغین م م م ین مپ بپشد.

 

ماضح ایت که شات یپزمپنیپبى محفلى در قیپ  بپ انوراع  -٥

اشاپل یپزمپنیپبى که مسدت کپرگ ان کمرنویوگوت بوپیود بوخورد 

بگی د،  نرز شات خپم م محدمدى ایت. امپ  میون شواوت در 

ش ایط کنرنى تنهپ راه م موجو اى ماقوعوى بو اى یوپزموپنود وى 

کمرنیگتى طثقه کپرگ  در مقویوپ  میویوع ایوت. شوثواوه  وپى 

محفلى یک نق ه ش مع سویوپتوى ایوت. از لوحوپ  عومولوى ایون 

شالى ایت که کپرگ  کمرنیگوت ایو انوى بوپ موحودمدیوت  وپى 

ییپیى مر رد م بپ فقدان ینت  پى کپر یندیاوپیوى م توحوز  

در درمن طثقه کپرگ  ای ان، بپقدرى ت ا قوپدر بوه ایوجوپد م 

سف  ادامه کپرى آن ایت. این شات رپیخ منپیثى به نیوپز وپى 

فررى یپزمپنیپبى کپرگ ان کمرنیگت مید د. بع مه، از لحپ  

امنیتى، یپزمپنیپبى محوفولوى کوپرگو ان بوه دلویوت اتواوپء آن بوه 

م در ماقع بدلیت ایناه خورد یواوى از رمابوط  -رمابط، طثیعى 

م بگیپر بیشت  از اشاپل ریچیوده  -طثیعى در درمن طثقه ایت 

ت  یپزمپنوى در بو ابو  فشوپر رولویوس موقوپمم ایوت. کوپرگو ان 

کمرنیگت بدمن ایجپد این سداقت یوپزموپنویوپبوى در درمن خورد 

قپدر به شات دادن به یپزمپنهپى ریچیده ت  در مقیپ  مییع م 

سف  ادامه کپرى آن نخرا ند برد. بوعو مه ایون شواوت در ایون 

مق ع بپ مرقعیت ذ نى کپرگ ان کمرنیگت، مرقوعویوتوى کوه در 

آن تعلق متقپبت آنپن م سز  کمرنیگت بوه یوک  و یوپن ماسود 

تپزه بپید رمشن م تثثیت شرد، تنپیب بیشت ى دارد. اشاپل  پ 

افتپده م س فه اى ت  یپزمپنیپبى کپرگ ى مگتلوزم یونوت  وپى 

ریشه دارت  کپر سزبى م کمرنیگتى متشاوت در درمن طوثوقوه 

ایت. م بپالخ ه این شات ب اى اب از م رد طویوف کوپرگو ان 

کمرنیگت در را   نثش اعت اضى کپرگ ان، در کرتپه ت یون 

مدت ممان بگیپر منپیب ایوت. ایوجوپد شوثواوه  وپى موحوفولوى 

کپرگ ان کمرنیگت ی یعپ به یک ر وثو ى کومورنویوگوتوى غویو  

 ریمى در را   نثش شات خرا د داد.

 

 

   یپزمپند ى سزبى، سرزه  پ م محپفت٣

نخگتین یرالى که رویوش مویوپیود ایونوگوت کوه ایون توپکویودات بو  

یپزمپند ى محفلى کپرگ ان کمورنویوگوت بوعونوران موحورر کوپر 

تشای بى مپ، آیپ به معنپى ف عى شدن یپزمپند وى سوزبوى بوه 

معنى اخ ، محدمد شدن رشد بدنه خرد سز  م تحت الشعپع 

ق ار گ فتن ام  ایجپد سرزه  پى سوزبوى در موحوت زیگوت م 

کپر نخرا د برد؟ به اعتقپد مپ خیو . کوپمو  بو  عواوس، بوپ در 

املریت ق ار دادن یپزمپند ى طیف کپرگ ان کومورنویوگوت در 

اشاپل بپزت  م بریژه در شات شثاه  پى محپفت، مپ در ماقوع 

رپیه  پى ماقعى رشد م گگت ا ی یعت  سز  به معنى اخ  

کلمه را ایجپد میانیم. کپر سرزه اى مپ تنهپ بپ خم شدن رمى این م ه 

یپزمپند ى کپرگ ان کمرنیگت میتراند به معنى ماقوعوى کولوموه م در 

 ابعپدى بگیپر مییع ت  از ی ح فعلى رشد کند.

یپزمپند ى سزبى کپرگ ان ریش م توپبوعوى از در وه نوفورذ عومورموى 

سز  کمرنیگت م انگجپم م تح ک مثپرزاتى طیفى در درمن طوثوقوه 

کپرگ  ایت که فى الحپل بپ سز  کمرنیگوت بوه یوک  و یوپن توعولوق 

دارد. یپزمپند ى م گگت ا محپفت کپرگ ان کمرنیگوت بوه ایون امو  

دمم خدمت میاند. مپ نمیترانیم در متن یک رکرد م توفو قوه در مویوپن 

طیف رادیاپل کپرگ ان، یک یپزمپن سزبى مییع م محام کپرگ ى 

ایجپد کنیم. سز  در    موقو وع در دود موعویونوى از ایون طویوف را 

مگتقیمپ در بدنه خرد یپزمپن مید د، یعنى ر ث ان م فعپلین کرشوپ م 

ر  تح ک این طیف را. یاى از اشاپالت کپر تپکنورنوى موپ کومو نوگ 

بردن کپر رپیه ب اى مسدت عمرمى طیف کپرگ ان کومورنویوگوت بورده 

که نمیتراند مپسصلى  ز محودمد موپنودن یوپزموپن سوزبوى م انوزماى 

 نگثى سرز هپى مپ از ترده مییع کپرگ ان داشته بپشد.

 

امپ ناته مهم ت  اینگت که مع رف شدن به ایجپد م گگتو ا موحوپفوت 

کپرگ ان کمرنیگت نه فقط یک بهثرد کمى بلاه یک ارتقپء کیفوى در 

کپر سرزه اى موپ بور ورد مویو مرد. سورزه  وپى موپ خصوردویوپت م 

  فیت  پى  دیدى کگب میانند م به تصریو ى کوه از یوک سورزه 

قپبت م  پمع الش ایط داریم، نزدیک ت  خرا ند شد. بدیهوى ایوت کوه 

 مراره الزم ایت که رفقپى کپرگ ى که به لزمم ریوریوتون بوه سوز  

کمرنیگت ای ان رى میث ند م ترانپیى کپر به مثپبه اعضوپى سوز  را 

دارا  گتند در سرزه  پى سوزبوى در موحوت زیگوت م کوپر موتوشواوت 

شرند. این سرزه  پ یلرلهپى رپیه م تشایت د نوده سوز  کومورنویوگوت 

ای ان  گتند. امپ اینک، بپ نواوپتوى کوه طو ح کو ده ایوم، سورزه  وپى 

سزبى بپید بترانند، یپ بارشند که بعنران عنص ى یپزمپنده م  ودایوت 

کننده در شثاه  پى محفلى کپرگ ان کمرنیگت نقش ایفپء کنند. رویوش 

از این مپ از "اسپطه شدن" سرزه  پ تریط قش  بگیپر مییعوتو ى از 

کپرگ ان دمیتدار سز  یخن گفته ایم. اکنرن از ق ار گ فتون سورزه 

 پ درمتن محپفت م شثاه  پى کپرگ ان کمرنیگت کمپبیش نزدیک به 

سز  یخن میگرئیم. ایجپد این شثاه  پ به اندازه ایوجوپد خورد سورزه 

 پ سیپتى ایت. شثاه  پ م سرزه  پ در تو کویوب بوپ  وم امواوپن کوپر 

کمرنیگتى گگت ده تریط سز  را بور ورد مویو مرنود. بودمن زنوجویو ه 

محپفت کپرگ ان کمرنیگت نزدیک به سز ، سورزه  وپ، مونوزمى کوم 

تپای  م فپقد یک بگت  منپیب ب اى فعپلیت خرا ند برد. بودمن سورزه 

 پ، امال ایجپد شثاه محپفت تریط سز  عومولوى نویوگوت م اوپنویوپ، در 

دررت م رد چنین شثاه  پیى  ذ  آنهپ بوه یویوپیوت  وپى رمشون 

کمرنیگتى م نزدیک ک دن آنهپ به ر اتیک سزبى مقودمر نویوگوت. در 

ییپیت یپزمپند ى مررد نظ  موپ سورزه  وپ خورد تومو کوز وپیوى در 

درمن شثاه  پى محپفت کپرگ ى محگر  میشرند. سرزه یلورلوى از 

سز  م درعین سپل کپنرنى ریش م در درمن موحوفوت ایوت. اعضوپى 

سرزه اعضپى این شثاه  پ  گتند، امپ م پیفى مییعت  م سگپ  تو  

از کپرگ ان غی  سزبى ب  دما آنهپ ایت. سرزه  پى سزبى کوپنورن 

 پیى  گتند ب اى نزدیک ک دن ییپیى م عمولوى ایون شوثواوه  وپ بوه 

سز  م سز  به آنهپ. کپنرن  پیى کوه آگوپ وپنوه بو اى گگوتو ا ایون 

محپفت، فعپل شدن آنهپ درمثپرزات کپرگ ى م بر رد آمردن شفپفویوت 

ییپیى م نظ ى در درمن محپفت ت ا میانند. مپ خورا وپن آنویوم کوه 

 کارگر،معلم،دانشجو،اتحاد،اتحاد!
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سرزه  پى مپ خرد دیت باپر ایجپد این محپفت بشرند م کیفیت 

خرد را تپ ی حى ارتقپ بد ند که بترانند به مثپبه اترریتوه  وپى 

 معنرى م ییپیى در این محپفت عمت کنند.

 

اگ  بخرا یم تصوریو ى کولوى از یوک مورقوعویوت مو ولور  در 

ش ایط فعلى بدیت بد یم چنیون خورا ودبورد. توعوداد زیوپدى از 

کپرگ ان کمرنیگت، بپ خصردیپت فا ى م  هت گی یوهوپیوى 

که قث  به آن اشپره ک دیم، بصررت مجمرعوه اى از موحوپفوت 

رادیاپل در میپن کپرگ ان بپ  وم در ارتوثوپط انود. ایون شوثواوه 

محپفت ا پزه مید د تپ کمرنیگم رادیواوپل در مویوپن کوپرگو ان، 

الاقت در شه  پى دنعتى م در دنپیع ادلى، به یک   یوپن 

مثپرزاتى فعپل م دپسب مر ردیت مثپرزاتوى توثودیوت شورد م 

کپرگ ان ریش م م کمرنیگت بدر ه بیشت ى ب رر آگوپ وپنوه م 

در یک  مپ نگى م ارتثپط میویوعوتو  بو اى قو ار گو فوتون در 

 دف ر ث ى اعت اضپت کپرگ ى فعپل شرند.

 

این محپفت مگپئت مثپرزه طثقپتى ب رر کلى م مگوپئوت  ونوثوش 

کپرگ ى م مثپرزات  پرى ب رر اخ  را مررد بوحو  قو ار 

مید ند. یک فعت م انفعپل فا ى زنده در این موحوپفوت بور ورد 

موویووپیوود. ایوون شووثوواووه عوو دووه اى بوو اى آموورزا یوویووپیووى م 

ایدئرلرژى کوپرگو ان ایوت. از اعضوپى سوز  توپ کوپرگو ان 

کمرنیگتى که  نرز بپ سز  کمرنیگت آشنپیى کپفى نودارنود م 

یپ در مرارد خپدى میپن موراضوع خورد بوپ سوز  اخوتو فوپتوى 

سس میانند، دری رح مختلف در این محپفت ش کت دارنود م 

یپ بپ آن در ارتثپطند. نظ ات موخوتولوف در درمن ایون موحوپفوت 

مررد بح  ق ار میگی د م طثوعوپ نوظو ات سوز  کومورنویوگوت 

بعنران   یپن کمرنیگتوى کوه بوپ خوط یویوپیوى م نوظو ى ایون 

محپفت تشپبه م نزدیاى ایپیى دارد  پى میژه اى را در ایون 

مثپسثپت اشغپل میواونود، م بودر وپت موخوتولوف توریوط رفوقوپى 

مختلف مررد سمپیت م تپئید م یپ نقود قو ار مویوگویو د. درعویون 

سپل این محپفت   ف م شثاه ارتثپطى اى ب اى اتوحوپد عوموت 

کپرگ ان کمرنیگت در مثپرزات  پرى ایوجوپد مویواونود. توعوداد 

اعت اضپت م اعتصپبپتى که این   یپن م کپنورنوهوپى موخوتولوف 

آن در ماسد پى گرنپگرن در آن نقش ریش م م ر ثو ى کونونوده 

داشته اند، افزایش مییپبد. گپم به گپم شوثواوه موحوپفوت کوپرگو ان 

کمرنیگت بعنران فعپلین یک خط، بعنران بخش ریش م م فعوپل 

تمپی ت رادیاپل طثقه کپرگ  خرد را مویوشونوپیود م بوه سوز  

 کمرنگت که تشای ت سزبى این طیف ایت نزدیک میشرد.

 

در این میپن رفقپى سرزه  پى سزبى نقش اشوپعوه م تورضویوح 

نظ ات م مراضع سوز  را انوجوپم مویود ونود. رفوقوپى موپ بوپیود 

تضمین کنند که این محپفت بپ نظو ات م یویوپیوت  وپى سوز  

آشنپ شرند. سرزه  پى مپ بپید کپرى کنونود کوه نشو یوپت سوز  

کمرنیگت بتراند در درمن این محپفت بچ خد م به نق ه تم کز 

مثپسثپت تثدیت شرد. سرزه  پى مپ بپید تضمین کنند که سوهوت 

گی ى  پ، م سظپت م نظ ات این طیف کپرگ ان  وموعوثونودى 

شرد م در سز  م  ح گ دد. سرزه  وپى موپ  وموچونویون کوپر 

میژه اى را بپ رفقپى کپرگ  ریش مت  م نزدیک تو  بوه سوز  

 به ریش میث ند.

 

بدیهى ایت که سرزه  پیى که اینچنین در متن م در یلگولوه اعصوپ  

طیف کپرگ ان کمرنیگت  پى گ فته بپشند، چیزى بیوشوتو  از سورزه 

 پى محت زیگت م کپر به معنى محدمد م اخ  کلمه خورا ونود بورد. 

ب خى سرزه  پى مپ ممان ایت بتراننود چونویون نوقوشوى را بو  عوهوده 

بگی ند م ب خى دیگ  نترانند. در    سپل سرزه  پ چیزى در سپشویوه 

محپفت نخرا ند برد، بلاه کپنرن  پى متشات م سزبى در درمن ایون 

شثاه  پ خرا ند برد که به یهم خرد در یرق دادن کت این طیوف بوه 

یمت اتخپذ ییپیت  پى سز  م در اشپعه نفرذ سز  در درمن ایون 

طیف ت ا میانند. م پیفى را که یک سرزه در ش ایط م ولور  در 

 این ط ح به ریش میث د میتران چنین خ ده ک د:

 

ایجپد م اشپعه شثاه  پى محفلى کپرگ ان کمرنیگت. متحد ک دن  -۴

 م م تثط ک دن کپرگ ان ریش م م رادیاپل در این محپفت.

ب  گته ک دن م  پ انداختن ییمپى ییپیى میژه این طیف، یعنوى  -٢

یرییپلیگم رادیاپل م انق بى از ط یق کپر ت میوجوى م آگوپ وپگو انوه 

 دائمى. آمرزا ادرل م مثپنى مپرکگیگم م ر اتیک کمرنیگتى.

 

ت ا ب اى گگت ا نوفورذ کوپرگو ان کومورنویوگوت در مویوپن تورده  -٣

 کپرگ ان م تحایم مرقعیت آنهپ در را  مثپرزات  پرى کپرگ ى.

 

افزایش سگپییت این طیف نگثت به سز  م نظ ات آن، تو میو   -٤

م ترضیح دائمى مراضوع م یویوپیوت  وپى سوز  در موررد مگوپئوت 

مختلف مثپرزه طثقپتى، نزدیک ک دن ییپیى، نظو ى م عومولوى ایون 

 طیف به سز .

 

ریپندن نش یپت سزبى به محپفت کپرگ ان کمرنیگوت م یوپزموپن  -٥

 دادن بح  م تثپدل نظ  ری امرن آنهپ.

 

م لع نگهداشتن سز  از تمپی ت،  وهوت گویو یوهوپ م موعوضو ت  -٢

 کپرگ ان کمرنیگت م محپفت آنهپ.

 

ت ا ب اى آمپده ک دن عنپد  فعوپل م رویوشو م در ایون موحوپفوت  -۵

 ب اى یپزمپنیپبى مگتقیم بپ سز  کمرنگت.

 

 

   یپزمپند ى منفصت، سرزه  پ م محپفت٤

در این دمره نیز ادت یپزمپند ى منفصت در رابو وه بوپ تشواویو ت 

سز  به معنى اخ  کلمه، یعونوى سورزه  وپ م شوثواوه  وپى سوزبوى 

 مچنپن دپدق ایت. مپدام که امضپع امنیتى فعپلیت مپ چونویون ایوت 

که  گت، یپزمپند ى منفصت بعنران یک رما سف  ادامه کوپرى م 

امنیت کپرگ ان م فعپلین عضر سز  م ارگپنهپى سزبوى در دیوتورر 

بپقى میمپند. سرزه  پى سزبى بپید ادت انفصپل را  مچنوپن رعوپیوت 

 کنند.

امپ یپزمپند ى مونوفوصوت در موررد شوثواوه  وپى موحوفولوى کوپرگو ان 

کمرنیگت دیگ  مصداق ندارد. این شثاه  پ بوپیود بو  موثونوپى رمابوط 

طثیعى درمن طثقه کپرگ  م بپ اتاپء به آن در ه از رونوهوپنواوپرى کوه 

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران!

 ۸۱پرسش  شماره   
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 م ام مز یک ینت  پ افتپده در درمن کپرگ ان ریوشو میوت، 

گگت ا یپبد. شثاه  پى محفلوى کوپرگو ان در گگوتو ا خورد 

 یچ محدمدیتى ندارند. بدیهى ایت که معنوپى ایون سو ف ایون 

نیگت که    کس میتراند به آن بپیرندد م یپ ستى از م رد آنهپ 

م لع شرد، بلاه اینگت که این محپفت محدمد به محوت زیگوت 

م کپر معین نیگت م اندازه  پى از ریش تع یف شده اى بو اى 

گگت ا خرد ندارد. این محپفت لزممپ سوتوى بوه یوک شوهو  یوپ 

دنعت خپص محدمد نیگت. یک محفت در نپییرنپل بپ محفلوى 

از کپرگ ان یپختمپنى، گ م ى از کپرگ ان نفوت،  وموعوى از 

کپرگ ان فصلى ک د م بپ عنپدو ى در ایون یوپ آن کوپرگوپه م 

 کپرخپنه ممان ایت یک شثاه محفلى کپرگ ان را بگپزند.

 

در ماقع این شثاه به ایتقثپل رمابوط  ودیود در عو دوه  وپى 

 دید می مد.    عضر محفت میارشد تپ بپ اتواوپء بوه آشونوپیوى 

 پى خرد در ع ده  پى دیگ ، کپرگ ان کمرنیوگوت  ودیودى 

را به این   یپن م تثط کند. در یچ مق عى،  یچاس، اعم از 

یک محفت یپ ف د، در بوپره دامونوه شوثواوه در کوپرخوپنوه  وپ م 

مح ت م منپطق دیوگو  اطو عوپت دقویوق م مشوخو  نودارد. 

ممان ایت عده اى از عنپد  ریش مت  م فعپل ت  در شوثواوه 

بدانند که ب اى مثپل تعدادى از رفقپ در ف ن کپرخپنوه یوپ فو ن 

شه   گتند، امپ شنپخت سضوررى م مگوتوقویوم  و  موحوفوت از 

تعداد م  ریت ماقعى اعضپى موحوپفوت دیوگو  موحودمد ایوت م 

تپبعى از نیپز پى مثپرزه  پرى ایت.  و  موحوفوت از طو یوق 

رفقپیى که خرد آشنپیى  پ م تمپ   پى خرد در عو دوه  وپى 

دیگ  را یپزمپن داده انود بوپ موحوپفوت دیوگو  مو بورط مویوشورد. 

محپفت بپ  م "ق ار تشای تى" ا  ا نمیانند، بلاوه بو  موثونوپى 

آشنپیى  پى طثیعى که آنهپ را به  م متصت ک ده ایت رابو وه 

خرد را سف  میانند. آنچوه کوه موهوم ایوت ایون ایوت کوه ایون 

ارتثپطپت چنپن زنده م فعپل بپشد که بوتورانود یوک موتوپبورلویوگوم 

ییپیى م یک  م نظ ى م اتحپد عمت ماقعى میپن تجموع  وپى 

موحوفولوى موخوتولوف کوپرگو ان بور وورد آمرد. ایون مووحوپفوت یووک 

"یپزمپن" تشایت نمید ند،    قدر  م که محتراى فعپلیت آنهپ 

س کت متشات ییپیى بپشد.  یچ کپرگ  م تثط بپ این موحوپفوت 

نثپید خرد را ریمپ متعلق به یپزمپن یپ یوک  و یوپن موتوشواوت 

بداند، بلاه بپید خورد را  وزئوى از یوک یونوت، یوک  و یوپن 

آشنپیى  پ م رفپقت  پى کپرگ ى م یوک سو کوت تولوقوى کونود. 

ب رر اخ  محپفت کپرگ ان کمرنیگت در ایون مو سولوه  ویوچ 

تعلق سزبى )تعلق به سز  کمرنیگت  ندارند م خرد نیز نثوپیود 

چنین تصری ى از خورد بودیوت بود ونود. ضوپمون اداموه کوپرى 

امنیتى این شثاه  پ چفت شدن آنهپ به رمابوط م رفوپقوت  وپى 

طثیعى م متاى شدن آنهپ به اخ قیپت مثپرزاتى طثوقوه کوپرگو  

ایت. بدر ه اى که تنپیب قرا در  پمعه به نفع طثقوه کوپرگو  

تغیی  کند، به در ه اى که  نثش اعت اضى رپ بگی د م بح ان 

انق بى ام  ریدا کند، این شثاه  پ ب رر طثیعى بصررت یک 

یرییپلیگت در درمن طثوقوه  - نپح م   یپن متشات رادیاپل 

کپرگ  که یمپپتى  دى اى به سز  کومورنویوگوت دارنود روپ بوه 

  لرى دحنه خرا ند گذاشت.

 

در مقپبت یک تعثی  تشای تى م ریمى از این شثاه محپفت، بپید یک 

تعثی  ییپیى م مثوپرزاتوى را قو ار داد. ایون شوثواوه  وپ یوک یونوت 

مثپرزاتى میژه در درمن کپرگ ان را میگپزند. کپرگو ى کوه بوه ایون 

  یپن متصت میشرد بپید بداند که بوه یونوت  وپى خوپص م م وپیوف 

خپدى، به مثپبه یک کپرگ  انق بوى م موثوپرز، موتوعوهود شوده ایوت. 

ت ا در افزایش دانش ییپیى خرد م دیگ ان، ت ا در متحد کو دن 

طثقه، تو ا در بوه اومو  ریوپنودن موثوپرزات کوپرگو ى، موثوپرزه بوپ 

  یپنپت ضد کپرگ ى ای موى م یوپ خونوثوى کو دن خوط مشوى  وپى 

ف دت طلثپنه رمیزیرنیگتى امثپل سز  ترده، مثپرزه بپ ف دگو ایوى، 

یپ  م انفعپل در درمن دفرف کپرگ ان. اینهپ گرشههوپیوى از یونوت 

  پى این   یپن ایت که آگپ پنه بپید تحایم شرد.

 

یک چنین شثاه زنجی ه اى از محپفت کپرگ ان کومورنویوگوت اسوتوموپال 

ممان ایت چند سرزه سزبى را در این یپ آن کپرخپنه م محله در بو  

بگی د. این بوپ ادوت انوفوصوپل سورزه  وپى سوزبوى موغوپیو توى نودارد. 

اط عپتى ایت م نه یک نحره زیگوت  -انفصپل یک ادت تشای تى 

م فعپلیت ا تمپعى. سرزه  پى سزبى  م اکنرن نیز در دل موثوپرزات 

کپرگ ى به  م ب خوررد مویواونونود. در دل شوثواوه موحوپفوت کوپرگو ان 

کمرنیگت، سرزه  پى سزبى میترانند م بپید ادت انفصوپل یوپزموپنوى 

را رعپیت کنند. سزبیت    رفیق م سرزه سزبى  زم ای ارى ایوت 

که نثپید در ی ح این محپفت، م لذا ب اى رفقپى سرزه  پى دیگو  کوه 

در  مپن شثاه ق ار گ فته اند، علنى شرد )د فنظ  از مراردى کوه 

اع م تعلق سزبى رفقپى مپ ش ط الزم  لرت  بو دن رابو وه یویوپیوى 

تشای تى بپ رفقپى کوپرگو ى ایوت کوه در  و یوپن  وذ  بوه سوز  

 گتند.  در درمن شثاه  پ، سرزه  پ نیز در   فیت اعضپ م کپنورن 

 پى شثاه اب از م رد میانند.  پنثدارى از سوز  در شوثواوه  وپى 

محفلى کپرگ ان کمرنیگت ام ى قوپبوت انوتوظوپر ایوت م فوى الونوفوگوه 

چیزى را در مررد عضریت این یپ آن رفیوق کوپرگو  در یوک سورزه 

سزبى بیپن نمیاند. رفقپى مپ بپید  مین ی ح را در مونوپیوثوپت خورد 

سف  کنند.    رفیق عضر سرزه  پ در مرا هه اسوتوموپلوى بوپ رفوقوپى 

عضر سرزه  پى دیگ  سام یک کپرگ  موثوپرز دمیوتودار سوز  را 

دارد م نه بیشت . تپ آنجپ که در سرزه در چهپر چر  شوثواوه موحوپفوت 

کپرگ ى بپ  م مرا ه میشرند  یچ م یفه اى  ز عمت ک دن به نوقوش 

خرد به عنران اعضپى فعپل م رویوشو م ایون موحوپفوت نودارنود م  ویوچ 

لزممى ندارد که رفقپى عضر سز  از چونود سورزه موخوتولوف رابو وه 

میژه اى را ف ات  از دمیتداران سز  در میپن خورد بو قو ار کونونود. 

 یچ سرزه اى ستى اگو  خورد ر وثو  م عونوصو  فوعوپل در ایوجوپد م 

گگت ا این شثاه  پى محفلى ایت، نثپید موحوپفوت را "شوثواوه  وپ م 

رمابط ری امرنى خرد" تلقى کند. شو ط الزم سوفو  اداموه کوپرى ایون 

محپفت متاى ک دن آنوهوپ بو  موثونوپى رمابوط طوثویوعوى م یونوت  وپى 

یپزمپنیپبى خردبخردى کپرگ ى ایت. اگ  سرزه  پى مپ ادرل ایون 

یپزمپنیپبى را بدریتى درک م رعوپیوت کونونود، موخوپطو اتوى کوه ایون 

 محپفت را تهدید میاند، به سداقت خرا د ریید.

 

   محپفت کپرگ ان کمرنیگت م دخپلت سز  در مثپرزات  پرى٥

گگت ا محپفت کپرگ ان کمرنیگت مج اى ماقعى م مونوپیوثوى بو اى 

دخوپلوت موراو  سوز  کوومورنویووگوت در موثوپرزات اعوتو اضووى  ووپرى 

کپرگ ان بر رد میپمرد. در بح   پى تپکنرنى در بپره راب ه سوز  

 نه قومی،نه مذهبی،زنده باد هویت انسانی!

 ۸۱پرسش  شماره   
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بپ مثپرزات  پرى کپرگ ى مپ به یک سولوقوه ایوپیوى انوگوشوت 

گذاشته ایم، م آن ا میت ر ث ان عملى م سضررى کوپرگو ان 

ایت. تنهپ   یپنى میتراند امید به دخپلت فعوپل م ر وثو ى در 

مثپرزات اعت اضى داشته بپشد کوه عومو  ر وثو ان عومولوى م 

آژیتپترر پى کپرگ ى را در ب  گ فته بپشد.  یچ یلرل مخوفوى 

م  یچ م کز غیثى نمیتراند بدمن ر ث ان عملى اعت اضوى را 

ر ث ى کند. به  مین دلیت ایت که بخش اعوظوم م قو یوب بوه 

اتفپق اعت اضپت کپرگ ى ام مز نه تریط یپزمپنهپى ییپیى 

م اندام  پى مخفى آنهپ بلاه تریط عنپد  مگتقوت م دوپسوب 

نفرذ در میپن کپرگ ان  دایت میشورنود. ایون عونوپدو  مومواون 

ایت گ ایش م  هت گی ى معینى به این یپ آن سز  یویوپیوى 

داشته بپشند، امپ قدرت اعمپل ر ث ى آنهپ بونودرت موتواوى بوه 

یپزمپن برده ایت.  م ام مز محپفت کپرگ ى نقش ایپیى را 

در تپمین  مین سداقت ر ث ى عملى ب   نثش  پى اعت اضوى 

دارند. بپید این ماقعیت را ب یمیت شنپخت م مثنپى کوپر قو ار 

داد. کپرگ ان کمرنیگتى که مپ از آنهپ یخن میگرییم  م اکنرن 

عنپد  ریشتوپز موثوپرزات اعوتو اضوى انود. اموپ ایون عوموت را 

بدر ه زیپدى ب  مثنپى ابتاپر ف دى م یپ دو ح م مصولوحوت 

 پ در رمابط محفلى محدمد انجپم مید ند. به راه انداختون یوک 

  یپن از کپرگ ان کمرنیگت در شات شثاه  پى محفلى، ی  

م یپمپن دادن به این محپفت، فوعوپل کو دن آنوهوپ در بوحو  در 

مررد شیره  پى  دایت  نثش کپرگ ى، ایجپد اتحپد عمت  پى 

مییع ت  میپن آنوهوپ، ایون راه ماقوعوى بو اى توقوریوت یویوپیوت 

 کمرنیگتى در مثپرزات  پرى ایت.

مپ نمیخرا یم مه  م آرم سوز  را بوه اعوتو اضوپت کوپرگو ى 

باربیم، مپمیخرا یم در  وهوپن ماقوعوى اعوتو اضوپت کوپرگو ى 

ب رر رمز افزمنى از ر ث ى کمرنیگتى ب خرردار شرند. موپ 

میخرا یم ییپیتهپ م شعپر پى سز  کمرنیگت میویوع تو  در 

میپن ر ث ان  نثش اعوتو اضوى  وپ بوپز کونود. موپ مویوخورا ویوم 

کپرگ ان  مفا  م  م خط مپ اعم از ایناه عضر سوز  م یوپ 

متصت به آن بپشند یپ خی  در ددر اعت اضپت کپرگ ى  وپى 

خرد را ریدا کنند. ریش از آناه از ر ث ى  ز  بو  موثوپرزات 

 پرى یخن بگورئویوم، بوپیود از ر وثو ى طویوف یوریویوپلویوگوت 

رادیاپل، طیف کپرگ ان کمرنیگت ب  این اعتو اضوپت سو ف 

بزنیم. این گپم امل ایت. تثدیت ک دن ایندم به یک چیز، یعونوى 

بر رد آمردن ش ای ى که در آن ر ث ى کمرنیگتى ب   نثوش 

کپرگ ى،  ز ر ث ى به ییپق سز  کمرنیگت،  وز ر وثو ى 

م پبق ر نمرد پ م شوعوپر وپ م یویوپیوت سوز  کومورنویوگوت، 

معنپیى نداشته بپشد. م این مگتلزم مثپرزه ب اى نزدیک کو دن 

طیف کپرگ ان کمرنیگت به سز  ایت. راه میپن بو ى بو اى 

دخپلت در مثپرزات  پرى در مقیپ  مییع از بپالى یو  ایون 

طیف م رد ندارد. آنجپ که یپزمپن سز ، سرزه  پ م رمابوط 

ری امرنى آنهپ، عم  در ب  گی نده ر ث ان عملوى کومورنویوگوت 

ایت، دخپلت مپ مگتقیم، تشای تى م دد در دد خرا د بورد. 

آنجپ که کپرگ ان کمرنیگت بدمن ارتوثوپط بوپ موپ، بوپ بو داشوت 

خردشپن از یویوپیوت  وپ م شوعوپر وپى موپ در ر وثو ى قو ار 

 میگی ند، دخپلت مپ غی  مگتقیم، معنرى م ییپیى ایت.

 

سز  کمرنیگت در ر نمرد پى خرد در قوثوپل موثوپرزات  وپرى کوت 

طیف کپرگ ان کمرنیگت را مخپطب ق ار خرا د داد. سوز  خورا ود 

کرشید که    کپرگ  کمرنیگتى که رپ به عو دوه ر وثو ى موثوپرزات 

کپرگ ى میگذارد بخربى نظ ات م موراضوع سوز  را بودانود. سوز  

خرا د کرشید که بخش    چه مییع ت ى از این کپرگ ان به دحوت 

این ییپیت  پ م شعپر پ متقپعد شرند م در عمت ب  مثنوپى آن عوموت 

کنند. سز  در عین سپل خرا د کرشید که آنجپ که خرد مگتقیمپ توران 

مپدى م قپبلیت ا تمپعى آن را دارد ر ث ى کمورنویوگوتوى بو  سو کوت 

 پى اعت اضى را تپمین کند. درش ایوط کونورنوى ایون سوپلوت آخو  بوه 

استمپل قرى بندرت اماپن رذی  خرا د برد. سپلت متعپرف م محتوموت 

ت  سپلتى خرا د برد که کپرگ ان کمرنیگت بپ یک یمپوپتوى عومورموى 

به سز ، تحت ر نمرد پى عپم م ییوپیوى سوز ، بوه ابوتواوپر خورد 

مارد عمت شرند. این سپلت را بپید ب رر ییگتمپتیاى تقریوت کو د م 

ی  م یپمپن داد. گگت ا شثاه  پى محفلى کپرگ ان کمرنیوگوت در 

در ه امل بپ تقریت اتحپد عوموت درمنوى کوپرگو ان کومورنویوگوت م بوپ 

نزدیک ک دن ییپیى م معنرى آنوهوپ بوه سوز  بوه ایون امو  خودموت 

خرا د ک د. اینجپیت که دیگ  نگ انى از آکگویورنویوگوم یوپزموپنوى م 

سرزه  پى کم نفرذ سزبوى  وپیوى نودارد. رفوقوپى کوپرگو  موپ در ایون 

محپفت کگپنى اند که دخپلت در مثپرزات  پرى م رپگذاشتن به  لورى 

دحنه کپر رمز م شب شپن ایت. تمپم راه م چپه م فرت م فون کوپر 

علنى را میدانند. آنچه مپ به این ترانپئیهپ اضپفه میانیم خوط یویوپیوى، 

شفپفیت نظ ى م قدرت عملى از ط یق ریرند دادن این رفقپ در شثاه 

 پى محفلى ایوت کوه امواوپن کوپر فشو ده سوز  بوپ آنوپن را فو ا وم 

میگپزد. در دل این ر میه یپزمپنهپى سز  کپرگ ى ت  م از لوحوپ  

مثپرزاتى مرا ت  خرا ند شد م کپرگ ان کمرنیگت م موثوپرز سوزبوى 

توو  م خووط دارتوو . دخووپلووت سووز  بووه مووثووپبووه یووک سووز  در را  

 اعت اضپت طثقه کپرگ  نق ه اى در امتداد این راه ایت.

 

   گگت ا یپزمپن سز ٢

 مپن رر که قث  گفتیم، ییپیت مپ مثنى بو  املوریوت دادن بوه ایوجوپد 

محپفت غی  سزبى از کوپرگو ان کومورنویوگوت ابودا نوپ و  بو  انوقوثوپض 

تشای ت سزبى یپ کم نگ شودن امو  گگوتو ا یوپزموپن سورزه اى 

سز  نیگت. ب عاس، مپ راه ماقعى به گگت ا یوپزموپن سوزبوى را 

 گتجر میانیم. مپدام که تشای ت مپ بارشد خرد را از طو یوق کوپر 

رمى رمابط ر اکنده م ف دى در درمن طثقه کپرگ  را ندیده بگی د م 

کپرگ  به مثپبه ف د را مرضرع کپر ادلى خرد ق ار بد د، گگوتو ا 

مپ الک رشتى خرا د برد م از این مهمت ، لزممپ متنپ   بوپ رویوریوتون 

ریش مت ین ر ث ان عملى کپرگ ان به سز  نخرا د برد. مپ ابدا کوپر 

بپ کپرگ ان منف د، در    ی ح ییپیى م عومولوى کوه بوپشونود را رد 

نمیانیم، ب عاس، معتقدیم تنهپ راه ماقعى ب اى  لب    تک کپرگو  

در این محله م آن کپرخپنه به سز ، م تثط ک دن آنهپ بپ یک   یوپن 

مثپرز در درمن خرد طثقه م فعپل ک دن آنهپ به مثپبه  زیوى از یوک 

 س کت زنده کپرگ ى ایت.

در توموپیووهوپى رمزموو ه در کووپرخوپنوه  ووپ م مووحو ت کووپرگو ى، مووپ 

ارتثپطپت م آشنپئى  پى متعددى بپ کپرگ ان تپزه کپر، کوموتو  فوعوپل، 

امپ ر شرر م  گتجرگ  ب ق ار میانیم. ایپ  کپر مپ این نویوگوت کوه 

تک تک این رفقپ را در یک راب ه ف دى تپ سد عضوریوت در سوز  

ارتقپء بد یم. کپر مپ اینگت که آنهپ را در کرران موثوپرزه یویوپیوى م 

 جنبش مجمع عمومی کارگران را گسترش دهیم!

 ۸۱پرسش  شماره   
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ولوقویووپت م مشوغولوه  وپیوش   پلثى ایت که م پلعه رمسیوپت م خل

اا را داشوتوه بوپشود خوپلوى از  ب اى کگى که مقت م سوردولوه

محورر رونودارى -بینى م خرد بزرو-ل ف نیگت. نزد اینهپ خرد

اِى این دنف در  مه  وپیوت، بوه  که شپید یک عپرضه س فه

یک مرتپییرِن ژنتیاِى تمپم عیپر بدل شده ایت. کوموتو  کگوى 

چرن دنف رمشنفا  ادبى ایو انوِى دمرا اخویو  در ارزیوپبوى 

اندازه م ار  م قل   م  پیگپه ا تمپعوى خوریوش ایونوچونویون بوه 

 پى    تندرویوچِ  بی ا ه رفته ایت. رگق امالِن  پمعه م  پمپنده

تووپریووخِ مووعووپدوو ، موودام خوورد را نووپ وویووپن م را وونوومووپیووپن آن 

اند. بیمپیگى م لانت اندیشه، بپ  ن  م آف ینش عرضى  انگپشته

گ فته شده. کمت  قش ى اینچنین مارگگ ا م دیت م رپ چولوفوتوى 

چنین ریپلتى ب اى ارشپد م  دایت ب اى خرد قپئت برده ایت. 

کمت   مپعتى اینچنین ف امرا شده م در سوپشویوه ر وپ شوده، 

اى ایونوچونویون  اند. کوموتو  فو قوه چنین خرد را م کز عپلم رنداشته

 ایی  گذشته، چنین یهمى از آینده را سق خرد دانگته ایت.

 

زده، تمدن  این دنف، این ف قه، یک ردیده م دانه، ملى، ای م

مگولوک م -یتیز، گذشته ر یت، ییپه ررا، ضد ِعلم م آخرنود

م   ایت. ینتى ایت که فقط بوه اعوتوثوپر اخوتونوپق  ک ه مخملى

آریپمه ى م ای مى م بگته بردن چشم م دیت م د پن مو دم 

م تافی  شعرر در آن مومولواوت توپ امو مز دمام آمرده ایوت. 

میگریم ف قه م دنف، چرن اگ چه ق عپً  مه را نثپید بوه یوک 

چر  راند م البد میتران معدمدى از شپع ان م نریگندگپن را 

آمر ایون  خپر  این دای ه بشمپر آمرد، امپ افق م نگ ا چنودا

 ف قه ایت که به بپد  ح محیط ادبى ای ان سپکم ایت.

 

آقپى عثپ  مع مفى، در یترنش در رمزنپمه نویومو مز توحوت 

)الوموعونوى فوى بو ون الشوپعو  ، ”  سضرر خلورت انوس“ عنران 

یاثپر دیگ  مپ را به ییپست این دنیپى ک  م کرله نپرییگیگوم 

مپندگى میث د. ایشپن در یترنش، شپید از  م خردف یثى م عقب

دلوى، توموپم موحوپیون ایون دونوف را یواوجوپ م بودمن  ی  یوپده

ررشى به نمپیش گذاشته ایوت. دعوراى آقوپى موعو مفوى م  ر ده

مار  ر   کشماش کت این قشو   رژیم ای مى به شالى نمرنه

بپ ارتجپع ییپیى در ای ان را در خرد فشو ده کو ده م موعونوى 

میاند. دعرا، آن رر که خردا میگریود، یو  کوپغوذ م ا وپزه 

کپغذ ف مشهپى  هیو  “  پیش ایت. معتقد ایت که  نش  نرشته

انود.  م کنت ل قلم را به دیت گ فته”  اند االی م به قدرت رییده

راه ب  آنهپ کوه ”  درخت اره میانند تپ کپغذ کنند“ تنرمندانى که 

نثرغى دارند م شب تپ دثح نمیخرابند م تخی ت “ چرن ایشپن 

انود. ایشوپن اعوتو اض مویواونود:  بگوتوه” خریش ب  کپغذ می مرند

این کپغذ پیى که بپ ارز خرن  گ  مارد مملات میشرد موپل “ 

، ایتدالل میاند: چ ا مقتى دحثت دونوعوت م ”من م امثپل من ایت

کشپمرزى ایت متخصصین را خوثو  مویواونونود، اموپ توپ روپى  ونو  م 

النوپ ، خورد را دوپسوب نوظو   ، عرام”  پمعه“ ف  نگ میشرد  مه، 

در مررد مگپئت ف  نگى موپشوپهللا “ میدانند م دحنه را شلرغ میانند. 

 زار مپشپهللا شصت میلیرن دپسثنظ  داریم که به  یوچ قویوموتوى  وم 

آمرنودگوپن فو  ونوگ م نوریگونودگوپن ادبویوپت  کرتپه نمیپیند. بیچپره ردیود

قه )شاگته نفگى نف مپیید  که از رس مع که َیَ ک میاشند بثینند  خ و

نه این رر نمیشرد، رژیوم ایو موى مونوفوعوت ”. آن میط چه خث  ایت

محررى میانود. درد -خرد را نمیشنپید، دارد منپفع ملى را فداى خرد

را آقوپى ”  توهوپ وم فو  ونوگوى“ هللا از  اى م انصوپر سوز  آقپى خوپمونوه

 وپى بوپالى  مع مفى ایت که خر  درک میاند. ایشپن آنتون بشوقوپبوى

 پ را نشپن ی ان رژیوم مویود ود م خویو خورا وپنوه نصویوحوت  یپختمپن

آن میدان ریودا کو ده از آن ”  مثتذل“ پى  م ب نپمه MTVمیاند: اگ  

رمیت که د پن ایشپن م امثپل ایشپن بگته ایت، کتپبهپیشپن مونوتوظو  

نشویون  را گرشه” بهت ین خپلقپن آاپر ادبى م  ن ى“ا پزه چپپ مپنده، 

مجنرن دارد می ن ر یه میزند م مینپلد م مو دم دارنود از “ اند.  ک ده

 ”.مپ راره لیلى را نگپه میانند

 

اگ  کگى ی  ب  نمیگ داند تپ به این مجنرن رنجیده م می ن نگپه کند 

آمرى دارد.  شپید از آنو میوت کوه شواوت م شوموپیوت آشونوپ م کگوپلوت

میشنپیندا، نمیخرا ونودا. یوپلوهوپیوت ایون تویوپ ا وتوموپعوى در آن 

اسمد پى ر یتیاى. خرشثختپنه ایون  مملات کشیمنى ترلید میشرد. آل

گوفوتوم “ یاى خرد میداند تمپم م ردا کپى م تا ارى ایت. میگریود: 

ایون …  که تپریخ این دد یپل به شات مسشوتونوپکوى تواو ارى ایوت 

سگون “ رمز پ کتپبى میخراندم که بشدت م ا توحوت توپاویو  قو ار داد 

نفو ت سگون …   پلب ایت” …  مقدوم م  عف خپن از ف نگ ب گشته

مقدوم به غ  ، م تر ه ام به مصپلح ملى م شهپمتش در بویوپن درد وپ 

اگ  از سگن ”  م ا به این بپمر می یپند که انگپر زمپن نگذشته ایت.

مقدوم تپ عثپ  مع مفى، زمپن نگذشته بپشد، مواوپن از قو ار گوذشوتوه 

نوه “ شعوپر سگون موقودوم بورده بوپشود، مصو ع ”  نه غ بى“ ایت! اگ  

بوه موقوپموپت “ اا، مگتقیمپ محصرل ماشنگتن دى.یى ایوت:  ” ش قى

” رو امدا“  پ را توعو ویوت کونویود م یوک  رژیم گفتم بیپیید  مه رمزنپمه

اسگنت، چه یوخون نور م چوه ادبویوپت ”.  منتش  کنید ب اى  مه م دم

اى! چه انتقپد عمیق م یپزا نپرذی ى بوه ارتوجوپع یویوپیوى در  خ قه

ایو ان! اگوو  تصوورر موویواوونویود کونووپیوه آقوپى موعو مفووى بووه بوو ژنوف م 

بى ایت، ستمپ سگن نظ  دارید. خویو ، ایشوپن دارد بوپ  یرییپلیگم ق و

اا را سوپضو   نمپِى  نگ ی دى اعتثپرنپمه ضد چپوى این ف مرل نخ

بهوتو یون خوپلوقوپن آاوپر ادبوى م “میاند. م الثته این  م تا ارى ایت. 

 وپ را در رفوع  شویو یونوى-یونووتوپ خوراص ایون خورد”   ن ى در ایو ان

 پى ضد کمرنیگت به خربى میشنوپیونود.  یپنگرر کتپبهپیشپن در رژیم

سپال  مه چیز به کنپر، خردمپنیم، ماقعپ ش ایط شررمى یپبق، سوتوى 

 برنامه دنیای بهتر را بخوانید و آن را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۸۱پرسش  شماره   

 احمدهای پالستیکی ماهواره و آل                           
 منصور حکمت        
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روودیوود آمرنوودگووپن “ بوپ  ومووپن بو ژنووف م کووپ.و.  اا، بوو اى 

م نراب  شثپنگپ ى ایو ان بوه نگوثوت رژیوم ایو موى ”  ف  نگ

رگ فت محگر  میشرد؟! ماقعپً که  شدار آقپى مع مفى چقدر 

را که فقط د هپ  زار قتت عمد در ر منده ”  مقپمپت رژیم“ بپید 

 شپن  گت، خجت ک ده م به خرد آمرده بپشد!  معى م ف دى

 

م مثپدا تصرر کنید بپ این س فهپ آقپى موعو مفوى روپ بوه قولومو م 

 ”!ام من نریگنده“آلرده ییپیت گذاشته ایت. خی ، 

 

نوه عووزیووز موون، نوه آقووپى مووعوو مفووى، کووت مووپ وو ا را مارمنووه 

اید. یپنگرر آاپر شمپ م شوموپ وپ عولوت  وجورم مو دم بوه  فهمیده

اى نیوگوت، بو عواوس، بو چویودن   پى تلریزیرنى مپ راره شثاه

آنتهپى بشقپبى م ق ن ینه ف  نگى م دم علت بقپء شمپ م سیپط 

تپن در آن ممولواوت ایوت. مو وموئون بوپشویود  خلرت محق   ن ى

رمزى که م دم آزادانه به آنچه در  هوپن مویوگوذرد دیوتو یوى 

 پ م دنثپل ک دن عو ئوقوشوپن آزاد  داشته بپشند م در بیپن یلیقه

مپنده شوموپ، بوپ  وموه تو   م  بپشند، دنیپى ادبى م  ن ى عقب

نف تش از    آنچه غی  ای مى م غی  ای انى ایت، یک شثوه 

شوپن را  انود. تو  ویوح منق ض میوشورد. مو دم سو فشوپن را زده

اند. به تی اژتپن نگپه کنید. شوصوت مویولویورن مو دم، تشونوه  گفته

خراندن م دانگتن، مح مم از ادبیپت  هپنى، موحو مم از  ونو  

ام مز، بپ  زار یؤال، م دد  زار نیپز معنرى م فو  ونوگوى، 

بگته م بودمن آلوتو نوپتویور بوعونوران  بپ ش ق آخرند م رپیدار َکت

انود، آدموهوپیوى چونوپن  مگتمع ایی  به محضو  شوموپ آمرده شوده

مشتپق دیدن م شنیدن م تمپشپى دنیپ م م دمپنش، کوه خورد را 

نگپه کنند،    کس  MTVم ” مپ راره“اندازند تپ  به خ   مى

انود م بویو من  اند م بگوتوه اند م کشته س ف دیگ ى داشته گ فته

ً خونوده ک ده آمر نویوگوت  اند، م سپل به تی اژتپن نگپه کنید. ماقعوپ

روودیود آمرنودگووپن “ کوه دوونوف شومووپ بووخورا وود، آنووهوم بوپ ژیوت 

ه در ی ح  هپنى، از  ، به شخصیت”ف  نگ  پى ف  نگ عپمو

بپ  دی ن م رملینگ ایترنز توپ بورن  ورمى م موپدمنوپ فوخو  

 بف مشد؟

 

ابتذال الثته لغت گریپیى ایت. مثتذل مدف سپل  نو مونودان م 

ف  نگگپزان عزیزى ایت که بقرل نپد   پمید در ش ایو وى 

انود،  که د پت دارد تخلیه میشرد، از نظ  ادبى ی   پلیز موپنوده

اند م به  یچ قیمت سپض  نیگتنود  بیلشپن را در خپک ف م ک ده

موپن م سگو تونوپموه از مورضوع  به شه  بیپیند. ک مر کو مر رل

دانشجرى شه یتپنى غ یب م نمپزخران دانشگپه ته ان را ع 

به ده م رپیگپه ژاندارم ى م ای ت م عشپی  م دمران شی یون 

آفتپبه مگوى م خوزیونوه توحوریوت  وپموعوه مویود ونود. آدم شوهو ى 

ام مزى را نمیشنپیند، چه رید که بخرا ند تصری ا کنند م 

چیزى را ع به زندگیش بگریند. در ادبیپت ایونوهوپ زن  ونورز، 

موپدر “ تپزه اگ  مثت آقپى مع مفى خویولوى بوزرگورارى کونونود، 

ک یى را رمبو اه مویواو د م ”  یپدا بخی “ ایت که ”  بزرگى

شپن میگذاشت. نوپتورانوى از بو قو ارى یوک   لرى”  فگنجرن“ 

راب ه  نگى ی  رایت، انگپنى، بپز م بو ابو  بوپ  ومواوپر م 

م ”  درد فو اق“ شپن را دیتمپیه میلیرنهپ بیت مدف   ما یى

اند. مثتوذل، توردویوف یونوت   پى ضجه ک ده م منظرمه” غم ِس مپن“

اى ایت که در یک گرشه ر ت، بدمر از چشم منوتوقود  وهوپن  ف  نگى

زدگوى، مو دیوپالرى م  موپنودگوِى اخو قوى، موذ وب معپدو ، از عوقوب

خردر یتِى قرمى م ملوى م فق  تانیاى خرد یوک فضویولوت م  وریووت 

اى ایت کوه زیو   ا تمپعى یپخته ایت. مثتذل مدف سپل ینت ادبى

چت  رژیمهپى مارگگ ا م ارتجپعى که ستى نگپه م دم به بی من ایون 

کننود، بوه زمر یوربگویود م  افتپده را ممنرع م ی کر  مى محیط ر ت

رمى دما کپر ارزان کپرگ  چپپ ب اى خرد یک بپزار محقو   زار 

گو یوزى م  م  شتوصود نوفو ه تو تویوب داده م بوپ روپشویودن یوم بویوگوپنوه

 ر یتى از آن دفپع میاند. قرمپ یتى م گذشته

 

اى که بپ یقرط رژیوم ایو موى  م مئن بپشید که  مپن آزادى ف  نگى

چیند، این  شارفپ میشرد م بگپط سمپقت مذ ثى م ملوى را بالوى ب  مى

را  م از دمر خپر  خرا د ک د. این ینووت ادبوى م ”  یپزان ف  نگ“

ف  نگى  مزاد ارتجپع ییپیوى در ایو ان ایوت م از  وموپن توغوذیوه 

میاند،  مفا  آن ایت م به  مپن  م خدمت میاند. بپ  مپن  م محر 

 خرا د شد. م دم شپیگته  ن  م ادبیپت م ف  نگ دیگ ى  گتند.
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، با امضاى ناادر باهاناا ، ۸٩٩٣، فوریه ۸٧٣١اولین بار در بهمن 

 انترناسیونال منتشر شد. ۰٧در شماره 

 ٧١٩تا  ٧١١مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات 

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۸۱پرسش  شماره   

با کانون مباحث کمونیسم کارگری در تماس باشید لطفاا  

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

 کانون مباحث کمونیسم  کارگری ارسال کنید!

kanoonmabahes@gmail.com 


