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 ۹۱رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲بیست و هفتم اکتبر   -  ۹۹سه شنبه  ششم آبان ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 ،انتخابات آمریکا
 مهم شکست ترامپ است نه پیروزی بایدن!

 محمد آسنگران
پرسش: انتخابات امریکا نزدیک است. گفته میشود هییی  

دوره ای انتخابات امریکیا ایینینینییی  میورد ایو یه  یرار 

نگرفته است. گفته میشود یکی از علل ایو یه وسییی  بیه 

ای  انتخابات و ود ارامپ است که مییییا او را نینیایینییه 

سیاستی مییییانینیی کیه "نیرا ازیارل از رییل سیییاسیتی یای 

ااکنونی امریکاا ارزیابی میکننی. "یا شنا با ای  ارزییابیی 

 موافقیی؟

"سنگران: اینکه هی  دوره ای انتخابات "مریکا به انییازه 

ای  دوره م م و  ابل او ه نبوده است، درست است. اما 

دلیلش ای  نیست که ارامپ در مورد میییای رسنیی هیه 

میگویی ییا ایی  مییییییا هیه اایوییری از ایرامیپ دارد. 

برعکی  اایوییری کیه مییییییای رسینیی از ایرامیپ و 

ارامپ از مییا و هر دو از  امعه امریکا بیست مییهنی، 

مسائل بنیادی ار و م نتری  در  یامیعیه "میرییکیا و یود 

 دارد. 

"ننه که در "مریکا وا عی و بنیادی اسیت ایی  اسیت کیه 

مبارزه طبقاای و سر بیر"وردن  ینیبیشی یای اعیتیرا یی، 

علیه کل هیئت حاکنه "مریکا شیت و وسیعیت بیییشیتیری 

گرفته است. ای   نبش ا در شکل اوده ای "ن  بال به اسم 

درصیی ا علیه یک درصیی یا  ٩٩ نبش اشغال و  نبش 

بروز علنی و اوده ای پییا کرد. امروز ای  اعیتیرا یات 

در  الب  نبش علیه نژادپرستی و راسیییسیم و فیاشیییسیم 

ارامپی زود را نشان مییهی. بنابر ای  در بینیییادی ایریی  

سطح "ننه که  امعه "مریکا را دستخیو  ایغیییییر کیرده 

است گسترش و اعنیق ای   نبش یاعیلیییه کیل سیییسیتیم و 

مناسبات حاکم است، که شامل هر دو حزب دمکیرات و 

 ن وری زواه میشود. پ  "ننه که مناسبات باالئی یا را 

اغییر داده است و ای  انتخابیات را بیه ییکیی از حسیا  

اری  انتخاباا ای "مریکا ابییل کرده است ای  نییسیت کیه 

میییای رسنی نسبت به ارامپ هه میگویی و ییا ایرامیپ 

 ای  میییا را هگونه ااویر میکنی. 

 علیه تبعیض!
 شخصیتهای اجتماعی تافته جدا از بافته ای نیستند!

 علی جوادی
 

بحث پیرامون نقش و  ایگاه شجریان و اعترا ی كه در ای  ه ارهیوب 

صورت گرفت به مباحثی دام  زد كیه در ادامیه زیود از ییز ارزییابیی 

 کارگران و انقالب
 منصور حکمت

 

طبقیات میخیتیلی  و کارگران کنونیست زواهان انقالبنی. اما کیام انقالب؟ 

گرایشات سیاسى و ا تنیاعیى میخیتیلی  اانیقیالبا را بیه میعیانیى بسیییار 

متفیاوایى بیکیار میییبیرنیی. دنیییاو میا هینیه نیوه اانیقیالبا و هینیه نیوه 

اانقالبىااو بخود دییه است. اقریبا هر ک  و هر  ریانى کیه میییخیواهیی 

 والدیمیر لنین
 چهارمین سالگشت انقالب اکتبر

 
 ٤١  مررر  ٩٣١روزنامه "پرراواا"  مرررار  ٤٢٩٤اکتبر سال  ٤١

 ٤٢٩٤اکتبر سال 
 

هر  یر ای  روز بزرگ از ما دورار میشود، اهنیییت انیقیالب پیرولیتیری 

 

 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

۵صفحه   

٤۱صفحه   

٤١صفحه  
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وا عیت ای  است که  یال  ناح های مختل  هیئت حاکینیه نیه 

استرااژیک بلکه ااکتیکی است. زیرا از یک طرف  یال "ن یا 

بر سر اداره هنی  سیستم حاکم در  امعه "مریکا پ  از   ان 

دو  طبی و افول مو عیت "مریکا در   ان اسیت و از طیرف 

دیگر هگونگی م ار کردن هنی   نبش ای اعتیرا یی  یاری 

 است. 

 

پرسش: ه ار سال از ریاست  ن وری ارامپ گذشیتیه اسیت. 

"ننیزی که به "ن اارامپیسیما میگوینی هه اغییری در  یامیعیه 

 امریکا ایجاد کرده است؟ 

"سنگران: اوال یادمان باشی که  بل از "مین ایرامیپ و بیعیی از 

  ان دو  طبی، "مریکا ایالش کیرد بیا سیییاسیت انی یم نیویی  

  انیا به دولتی  یر  یرت در   ان ابییییل شیود کیه ر یبیای 

دیگرش را ااب  زود کنی. ای  سیاست شکست زورد. هنزمیان 

با شکست ای  سییاسیت و بیروز  ی یان هینیی  یطیبیی، بیحیران 

ا تاادی   انی عنیقی از هنییی  "میرییکیا شیروه شیی و ایی  

مو عیت رو به  ع  "مریکا را بیش از پیش بیر سیتیه کیرد. 

 رار بود با "مین اوباما ااثیرات ایی  شیکیسیتی یا را ایخیفییی  و 

زمینه عرول دوباره ا تااد و سیاسیت "میرییکیا در  ی یان را 

فراهم کننی. اگر هه در ای  دوره بحران ا یتیایادی پشیت سیر 

گذاشته شی اما افول مو عیت "مریکا پایه ای ار و بنیادی ار از 

"ن بود که با "مین و رفت  یک رئی   نی یوری بیتیوان عیالل 

اش کرد. این م نشی. بعی از ای  احوالت  ی یانیی و دازیلیی در 

 "مریکا بود که ارامپ بعی از اوباما وارد کاخ سفیی شی. 

در پ  ای  احوالت بود که هیئت حاکنه "مریکا بیه ییک نیژاد 

پرست میلیاردر به اسم ارامپ ر ایت داد اا سکان  ییرت را 

در دست بگیرد. هیف ای  بود که مو عیت رو به افول "مریکیا 

را احیا کننی. ارامپ بیا سیییاسیت ااول "میرییکیاا در عیرصیه 

ا تااد با اشییی افکر اول ا تااد "مریکا در اقابل بیا ا یتیایاد 

  انی و در عرصه سیاست با گسترش سیاست نژادپرسیتیانیه، 

 امعه "مریکا را وارد فیاز  یییییی کیرد. ایی  سیییاسیتی یا در 

  ان، "مریکا را منزوی و در دازل "مریکا  امعه را  یطیبیی 

کرد. هناننه اکنون در یک بعی سراسیری و گسیتیرده ایی  دو 

 طب در مقابل هم  رار گرفته انی. هیئت حاکنه "مریکیا ایحیت 

ااثیر ای   طب بنیی ا تناعی با  یالیی سیخیت درگیییر اسیت. 

 یالی که گفته میشود در دویست سال گذشته کیم سیابیقیه بیوده 

 است. 

ی فیایینشینیشیال ایایینیز  لینیین  هناننه مارای  وول  در روزنیامیه

نوشته است اغرب با یک بیحیران  ییی روبیروسیت، و اگیر 

 ارامپ بار دیگر انتخاب شود، ای  کار ویرانگر زواهی بودا.

ای  نوه ارزیابی ا به اوافق کل هیئت حاکنه "میرییکیا بیعیی از ) 

اشیاره دارنیی  ٩٨٧٩ااویب اولی   انون اساسی ای  کشور در سال 

که در دویست و سی سال گذشته ای  هنی  دهار شکاف نشیه انیی.امیا 

 ٧٨زود ای   انون اساسی در بیش از دو صیه گذشته اا کینیون بیجیز 

متنم پا بر ا مانیه است و اغییر نکیرده اسیت. هینییی  فیاکیتیور نشیان 

سیال  ٧٣٢مییهی مردم "مریکا هنننان بر اسا   انون اساسی حیود 

 بل ااویب شیه زنیگی میکننی. برزالف گفته بسیاری از احلیلگیران 

سیاسی و رسانیه هیای رسینیی  یانیون اسیاسیی "میرییکیا بینیییادش بیر 

نژادپرستی و ابعیض ن یاده شییه اسیت. هییی  میتینینیی هیم ایا کینیون 

 نتوانسته است ای  بنیادهای فکری را اغییر بیهی.( 

ارامپ با ااکا به هنی   وانی ، سیاست ااول "مریکاا و اول اا تایاد 

"مریکاا را طراحی و به ا را گذاشت. بیر اسیا  هینییی   یوانییی  از 

بسیاری از اوافق نامه های دولت ای  بلی ای  کشور با هنیتیاییان زیود 

در   ان زارل شیه است. در ای  شرایط سخیت کیرونیاییی حیتیی در 

مقابل سازمان ب یاشت   انی  رار گرفته است. نه ان یا از پیردازیت 

بود ه اوافقی به ای  سازمان سیر بیاز زده اسیت، بیلیکیه در "زیریی  

ک ا یعنی کنسرسیوم   انی  پیگیر سازت، اولیی، و  ا یامش از اکووش

اوزی  واکس  ویرو  کرونا، کنار کشییه است. او هنننان بیه کینیار 

کشیین از ن ام کنترل اسلیحات ااکیی دارد. ای  یعنی گستیرش  ینی  

اسلیحاای و باال رفت  زطر  ن  اانی. لغو اانیم دانشننیان دولیتیی 

برای من  مواد شینیایی  دزیل در "سیب مغزی به کودکان یکی دیگیر 

از اانینات ارامپ بوده است. زرول از ایوافیق پیاریی  در میورد 

حفظ محیط زیست و دادن مجوز به حیفیاری نیفیت در مینیاطیق  ییییی 

"مریکا یکی دیگر از ا یامات مخیرب او عیلیییه میحیییط زیسیت بیوده 

است. از  نله مجوز حفاری در یکیی از "زیریی  رزیییرهیای عی یییم 

طبیعی در "السکا که در اخریب میحیییط زیسیت نیقیش می ینیی بیازی 

ا یراییی شیی  ٧٢٩٧میکنی. در دوره ارامپ با سیاستی کیه از سیال 

ایر از کیارگیران  برای اولی  بار در صی سال گذشته، میلییاردرهیا کیم

انیی.  صنای  فوالد، معلنان میار ، و بازنشستیگیان میالیییات پیردازیتیه

بری اولی  بیار در ایاریی   ٧٢٩٧طبق گزارشات منتشر شیه از سال 

نوی  ایاالت متحیه، در ه ارهوب هنان  وانی  مرسوم سیستم حیاکیم 

سرمایه کنتر از کار مالیات پردازت میییکینیی. از ایی  نیوه ا ییامیات 

اخریبی ارامپ ننونه ها بسیارنی. شکاف عنیقی کیه در میییان میردم 

"مریکا ایجاد شیه است نگرانی زیادی را بیو یود "ورده اسیت. زییرا 

ای  شکاف مثل گذشته فقط بی  فقیر و غنی نیست بیلیکیه بیخیش  یابیل 

او  ی از مردم "مریکا احت ااثیر سیاست ای نژادپرستانه کسی میثیل 

ارامپ مشکالت دیگری هم دارنی که گذر از "ن کار ساده ای بینی یر 

ننیرسی. سیاست ای ارامپ شباهت زیادی به "ننه هییتیلیر از سیالی یای 

انجام داده، دارد. اگر ایی  راسیییسیت دییوانیه هی یار  ٩٩٩١اا  ٩٩٣٣

سال دیگر در کاخ سفیی بنانی او اه مردم "مریکا و   ان از ای  هم 

 بیار زواهی شی. 

 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۹۹پرسش  شماره   

 ،انتخابات آمریکا                         
 مهم شکست ترامپ است نه پیروزی بایدن                              

 محمد آسنگران
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پرسش: طییی  راسیت اپیوزیسیییون اییرانیی مییعیی اسیت کیه 

انتخاب ارامپ شان  سرنگونی رژیم اسالمی را بیشتر میکنیی 

و بقیرت رسیین بایین به معنای "ن اسیت کیه رژییم اسیالمیی 

برای نجات زود از و عیت کنونی فر یه پییییا زیواهیی کیرد. 

 شنا وا عیتی در ای  ارزیابی میبینیی؟

"سنگران: هی  وا عیتی در ایی  ارزییابیی و یود نییارد. زییرا 

ارامپ بارها ااکیی کرده است که در پی اغییر رفتار  ن وری 

اسالمی است نه سرنگونی "ن. ای  سیاست را بایین هیم اعیالم 

کرده است و سیاست هنه دولت ای "مریکا در ه ل سال گذشته 

هنی  بوده است. "ننه افاوت ارامپ با بقیه را بیر سیتیه کیرده 

است اشییی محاصره ا یتیایادی بیرای رسیییین بیه ایی  هییف 

است. بنابر ای  افاوت ارامپ با بقیه در اایخیار ایاکیتیییک دوره 

ای است نه استرااژی. در بعی استرااژیک هیف هنه "ن ا یکی 

است. کنک به استحاله یا میطییی  کیردن  ینی یوری اسیالمیی. 

اینکه اوباما بر ام را طراحی و ایاییییی کیرد و ایرامیپ از "ن 

زارل شی ازتالف سیاسی و ااکتیکی "ن ا برای رسیین به ییک 

 هیف واحی است. 

پرسش: یکی از معضالت م م  امعه ایران در دوره ایرامیپ 

مسله ااحرین ای حیاکثریا است. طیی  راسیت اپیوزیسیییون 

ایران معتقی است هر هنی که ای  ایحیریینی یا میو یب فشیار بیه 

مردم شیه است ولی از انجاییکیه میردم در دوره هیای اغیییر 

احریما هم س نی از ثروت  امیعیه نییاشیتیه و عینییایا ثیروت 

مابی  بانیهای مختل  اسالمی اقسیم شیه است، لیذا ایحیریینی یا 

عنیاا متو ه رژیم اسالمی است و ادامه "ن مو ب فیروپیاشیی 

ا تاادی رژیم میشود. دو نکته م م در ای  ادعیا و یود دارد. 

اول اینکه میگوینی هه با احریم و هه بیی ایحیرییم،  ینی یوری 

اسالمی  س نی برای میردم  یاییل نیییسیت. ثیروت  یامیعیه را 

غارت میکننی و اه مانیه "نیرا هیم بیه گیروه هیای ایروریسیتیی 

نیابتی زود می دهنی. میعی ا نیی "میین بیاییین بیه کیاخ سیفیییی 

مو ب اکرار هنی  سیکل زواهی شی. سوالم ای  است که شنیا 

 هه مخالفتی با ای  ادعا داریی؟ 

"سنگران: اولی  مسئله ای  است کیه ازیتیالف مینیافی  حیاکینیان 

سرمایه در دو کشور ایران و "مریکا نه بر سر زنیگی مردم و 

نه در مورد ادمکراسی و حقوق بشرا است. برزالف هیییزی 

که دیروز اوباما و امروز ارامپ و باییین مییعیی "ن هسیتینیی. 

وا عیت ای  است که  نی یوری اسیالمیی ییک رژییم اسیالمیی 

برای سرکوب انقالب "زادیخواهانه مردم در بعی دازیلیی بیود. 

در عی  حال یک رژیم احنیلی به زود بورژوازی   انی بیود 

برای مقابیلیه بیا انیقیالب  ٩٩٨٩هون "لترناایو دیگری در سال 

مردم نیاشتنی و ناهارا به "ن ا  دادنی. منشا بحران و ر ابت و 

کشنکش دولت ای غربی و "مریکا با  ن وری اسالمی هینییی  

وا عیت احنیلی است که بورژوازی   انی نتوانسیتیه اسیت ایا 

کنون از "ن زالص بشود. حیال ایینیکیه ر یابیت "نی یا و ایالش 

برای م ار  ن وری اسالمی در دوره های مختل  باعث شیه 

است که "مریکا و متحیینش احرین ای ا تاادی اعینیال کینینیی 

 که فقط دودش به هشم مردم رفته است. 

اینکه  ن وری اسالمی با یا بیون و ود احرین ای ا یتیایادی 

راه حلی برای برون رفت از ب  بست ا یتیایادی نییارد و در 

نتیجه احنیل فقر و فالکت به مردم از ابعات "ن است از مسئله ریشیه 

ای ار و بنیادی اری ناشی میشود. با یک رژیم اسالمیی کیه زیود را 

ستون فقرات کل  نبش اسالم سیاسی مییانی، ا تااد ایران نینیییتیوانیی 

در حوزه بازار   انی به عنوان یک شریک ا تاادی پذیرفته شیود. 

بطور کلی بحران و ب  بست ا تااد احیت حیاکینیییت رژییم اسیالمیی 

ناشی از سازتار سیاسی رژیم است که احرین ای ا تیایادی امیرییکیا 

 "نرا اشییی کرده است. 

احرین ای ا تاادی "میرییکیا میحییود و ییا گسیتیرده احیی اکیثیری ییا 

حیا لیا، فقط او اه ا تاادی ایران را بی و بیار کرده اسیت. زییرا 

ریشه ای  معیضیل و میرق ا یتیایاد اییران در میاهیییت  ینی یوری 

اسالمی ن فته است. حتی با لغو کلیه احرین ای ا تاادی هم، معضل 

ا تااد ایران الینحل با ی زواهی مانی. زیرا ماهیت رژییم اسیالمیی و 

اسالمیت ای  رژیم به عنیوان سیتیون فیقیرات  ینیبیش اسیالم سیییاسیی 

 هنننان سی ورود ا تااد ایران به بازار   انی است. 

اما ای  وا عیت پایه ای نبایی ما را از ایاثیییرات میخیرب ایحیریینی یای 

ا تاادی "مریکا بر زنیگی مردم غافل کنی. باالزره فرق هسیت بییی  

ا تاادی که میتوانی در حاشیه بازار   انی با دنیا داد و ستی کنیی، بیا 

ا تاادی که انام منفذها و شریان ای "ن مسیود شیه باشی و بسیییاری 

 از مایحتال مردم  ربانی  یال دولت ا و احرین ا شیه باشی. 

کسی که این ا را نبینی و فقط  یال دو حکیومیت را بیبییینیی و فسیاد و 

دزدی ای مقامات  ن وری اسالمی را برای او یه احرییم ا یتیایادی 

ببینی، اگر حتی ریگی در کفش نیاشتیه بیاشیی بیی ربیط بیه زنییگیی و 

نیازهای  امعه ای هشتاد میلیونی اییران اسیت.  یرییانیات راسیت و 

کسانیکه فساد و دزدی مقامات  ن یوری اسیالمیی را بی یانیه ایو یییه 

احرین ای ا تاادی میکننی و "نرا به نف   نبش زود مییاننیی، وا یح 

است که فقر و مرگ و میر و کیارای  زیوابیی و اعیتیییاد و بیییکیاری 

میلیونی مردم ایران "ن ا را "زار ننییهی. با ای  منطق هیف وسیله را 

او یه میکنی و هر عنل  ینیاییتیکیارانیه ای اگیر حیتیی فیردا بینیبیاران 

ش رها هم باشی هون به  رر  ینی یوری اسیالمیی اسیت پی   یابیل 

او یه است. عالوه بر هنه این ا و ود احرین ای ا تاادی ب انیه ای 

دست رژیم داده است که نان مردم را گرو بگییرد و بیگیوییی میقیایر 

 احریم "مریکا است.

بنابر ای  احرین ای ا تاادی از هنی  نبه به  رر مردم ایران است 

هم باعث اشییی بیکاری شیه  و هم پیروسیه بسیتیه شیین بسیییاری از 

مراکز ا تاادی را شیت داده است. هم اورم ا تاادی را هنیه برابر 

کرده است، هم با باال رفت   ینت ارز،  یرت زریی مردم اا حی ه ار 

پنج برابر زیر زط فقر سقوط کرده است. از هنه می ینیتیر بی یانیه ای 

 دست رژیم داده است که کل نان و معیشت مردم را گرو بگیرد.

اینکه در میان ر ابت و کشنکش دولت ای سرمایه داری هه بالیی بر 

سر مردم ایران می "یی مسئله راست ا نیست. "ننه برای "ن ا م م است 

ارامپ در مقابل  ن وری اسالمی  اط  ار از بایین است و مردم هم 

اگر بیشتر  ربانی میشونی هزینه ای است که مردم بیاییی بییهینیی و از 

ن ر "ن ا  ابل او یه است. وا ح است هنی  سیاستی  ی  یامیعیه و 

 مخرب است. 

پرسش: در کنار ای ، "مریکا عالوه بیر میحیاصیره ا یتیایادی، سیپیاه 

پاسیاران و اعیادی از مقامات  ن وری اسالمی را هم ایحیرییم کیرده 

 است میخواستم در ای  مورد ن ر شنا را بپرسم.

"سنگران:  ما از سال ا پیییش رسینیا اعیالم کیرده اییم کیه  ینی یوری 

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 ۹۹پرسش  شماره   
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اسالمی حکومت مردم ایران نییسیت بیلیکیه  یاایل میردم اییران 

است. نه ان ا احریم و بایکوت سپاه و بعضی از مقامات رژییم 

بلکه بایی کلیت  ن وری اسالمی و انام میقیامیات رسینیی ایی  

رژیم بایکوت بشونی. ما رسنا اعالم کرده ایم زواهیای ازیرال 

 ن وری اسالمی از انام مجام  بی  النللی و بسیتی  سیفیارت 

زانه های ای  رژیم هستیم.  ن وری اسیالمیی بیاییی از لیحیا  

سیاسی و فرهنگی و ورزشیی و نی یامیی... بیاییکیوت بشیود. 

رژینی که یکی از   رمانان ورزشی به اسم نویی افیکیاری را 

هنی  هنیی پیش اعیام کرد، شایسته نیست در مجام  ورزشی 

  ایی داشته باشی. 

پرسش: در صورت پیروزی بایین، طی  راست اپیوزیسیییون 

ایرانی که سرنوشت زود را به سیییاسیتی یای ایرامیپ گیره زده 

 است هه و عیتی پییا زواهی کرد؟

"سنگران: بیون شک  ریانی که امیی زود را بیه سیییاسیتی یای 

ارامپ گره زده است با شکست او در انتخابات شکیسیت زیود 

را میبینی و دهار دپیر  و سیرزیوردگیی میییشیود و امیییی بیه 

پیروزی را هم اگر از دست نیهی، از اک و اا میفتی و به فکر 

راه هاره دیگری زواهی افتاد. راست ای ایران اا کنون بیه هیر 

لجنی هن  زده انی که بتواننی در  ابجایی هیئت حاکنه اییران 

نقش و س نی داشته باشنی. "ن ا امییییشیان را بیه مینیاسیبیات و 

ر ابت  یرا ای   انی با حاکنان  ن وری اسالمیی گیره زده 

انی. بیون ای  ر ابت ا و بیون حنایت  یرا ای   انی و منطقیه 

ای، "ن ا شانسی در "ینیه ایران نیارنیی. زییرا نیفیرت میردم از 

 ن وری اسالمی و به زیییابیان "میین میردم عیلیییه ایی  رژییم 

، اساسا علیه فیقیر و اسیتیبییاد و بیرای رفیاه و ٩٧هناننی سال 

 "زادی است. 

 ریانات راست بیون دفاه و او یه فیقیر و اسیتیبییاد، شیانسیی 

برای  یرت گیری نیارنی. حتی اگر در ییک شیراییط بیحیرانیی 

 ناحی از "ن ا هم دستش به  یرت برسی بییون اعینیال فیقیر و 

استبیاد سر پا ننی ماننی و اوان پاسخگویی به مطالیبیات میردم 

را نیارنی. بنابر ای  احنیل فقر و اعنال دیکتااوری و اسیتیبییاد 

بخشی اینتگره بورژوازی ایران است. اساسا بیورژوای اییران 

با اعنال دیکتااوری زش  و احنیل فیقیر میتیولیی شییه اسیت و 

بخشی از سنت سیاسی و فرهنگی ای  طیبیقیه در اییران اسیت. 

بحث رفاه و "زادی و غیییره بیرای بیورژوازی اییران از هیر 

 نوعش لوک  و ننسب است. 

پرسش: اگربخواهیی نتیجه ای از ای  مباحث بگییرییی زیالیصیه 

 "ن هیست؟

"سنگران: در پایان ای  مااحبه الزم است ااکیی کنم "نینیه در 

"مریکا م م است شکست ایرامیپ  ٧٢٧٢انتخابات نوامبر سال 

است نه پیروزی بایین. شکست ارامپ پیروزی می ینیی بیرای 

مردم "مریکا و  ی یان میحیسیوب میییشیود. زییرا ییک  یرییان 

راست و شبه فاشیستی در دوره ارامپ امییوار شیه اسیت کیه 

در کشورهای دیگر ماننی ایتالییا و میجیارسیتیان و انیگیلییی  و 

برزیل و هنی و.... سکان  یرت را در دست بگیرد و   ان را 

 به عقب برگردانی.

شکست ارامپ پیروزی مردم "زادیخیواه اسیت نیه بیاییین کیه  

زود بخشی از هنی  هیئت حاکنه است. با شکست ارامپ سیی 

محکنی در مقابل  نبش و  ریانات راست در   ان بسته میشود. در 

"مریکا با شکست ارامپ  نبش ای اعترا ی امییوار ار و ایعیر یی 

ار زواهنی شی و با  یرت بیشتری میتواننی مطالبات زود را به هییئیت 

حاکنه "مریکا حال بایین باشی یا هر ک  دیگیری، ایحینیییل کینینیی. بیا 

شکست ارامپ سی محکنی در مقابل  نبش ای راست و نژاد پرستانه 

 و ابعیض گرا بسته زواهی شی. 

 

 

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 ۹۹پرسش  شماره   

 دیگر ورق برگشته است!
اطالعيه روابط عررمى وزارت اطالعات جرهررى اسالمرى مربر رى 

بر استگيرى عاملين قتل مخالفين حکرمت ار هرفرتره هراى ا ريرر  

نشانه هراس روزافزون رژيم اسالمى از  شم و از قدرت نرهرفرتره 

مرام ايران است. مک نيست که اين را  حلى است که هره سرران 

رژيم و سرامرداران هررره جر راحرهراى حرکررمرت مشرتررکرا پر  از 

تقالهاى زيراا و بر رد و بسرترهراى مرخرترلرخ  بره  ريرل  ررا برراى 

ماسترالى کران مساله و ساکت کران مرام يافته اند. مک نريرسرت 

که اين يک صح ه سازى مسخر  براى ار بران عاملين اصلى اين 

ج ايات است. مرام ميدان د  و  اترى و رفس جانى و  ام ه اى هم 

ميدان د که مرام ميدان د  که ج ايات ا ير بدسترر باالترين مقامات 

 را رژيم صررت گررفرتره اسرت. امرا هررريرن صرحر ره سرازى  بره 

گرياترين مکل قدرت مررام و اسرترگراررگرى رژيرم را بره نررراير  

گذامته است. ررا رژيم اسالمى رسرا اذعان ميک د که آامک  ها 

ايااى  راش برا  اند؟ زيرا ميداند که مرام هيچ پاسخ ايگرى را 

نرى پذيرند و هر نرع بازى ااان مرام بر سر ايرن مسرالره   شرم 

آنها را معله ورتر ميک د. ررا  ام ه اى  آنهم پ  از آنهره عر و 

تيز مب ى بر ترطئه  ارجيان براى کشتن مخالرفريرن رژيرم  امرروز 

زير ر ين فرمرلى را امضا ميک د؟ ررن امت اع  عاقبت وحشت اک 

ترى را براي  ترسيم ميک د. و براال رر   رررا رژيرررى کره اهرهرا 

هزار نفر از مخالفان  را را رسررا و عرلر را اعردام کررا  اسرت و 

بارها وقيحانه به اين ترح  باليد  است  اک رن بايد جرر ره هراى 

مرگ "مستقل" علم ک د و ازاکى آام بکشد و براال رر  هرم عرقر  

 ب شي د و مامرران جزء  را را قربانى بدهد؟

 به اين اليل ساا  که ايگر ورق برگشته است.

مرام! اين اوباش زانر زا  اند. است و پاى  را را گم کررا  انرد  

بجان يکديگر افتاا  اند  اارند ميگريزند. از ما ميترس د  بر يزيم 

 و کارمان را يکسر  ک يم.
 

 افتر سياسى حزب کررنيست کارگرى ايران

 (٤٣١١ايرا   ٤٥) ٤٢٢٢ژانريه  ٥
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مشخص و یا یز ااكتیز معی  فراار رفته و به  ییل پیییرامیون 

متیلوژی و سیاست عنومی در  بال شخایت ای ا یتینیاعیی و 

روش برزورد كنونیسم كارگری در  بال ای  مساله منتج شییه 

است. در ای  ه ارهوب دو سیاست، دو ااكتیز در میقیابیل هیم 

  رار گرفته انی:

اولی معتقی است كه كنونیسم كارگری انبایی كیائینیات سیییاسیی 

مجزا برای شعرا و ادبا )و می  بییون زییشیه دار كیردن ایی  

سیییاسییت عیینیومیی سیایییر شیخییاییییتی یای ا یتیینیاعیی از  ییبییییل 

شخایت ای ورزشی و هنری را نیز ا افه میكنم( درست كنی 

كه در "ن معیارها و مبناها هییز دییگیری اسیتا ایی  میو ی  

مناور حكنت است. ای  مو   روش  كینیونیییسیم كیارگیری 

است. ای  مو   ناشی از برابری طلبی مفرط در  ضیاوت و 

 برزورد به "حاد  امعه است.

دومی معتقی است كه امیعیییار میا در بیرزیورد بیه احیزاب و 

شخایت های سیاسی اپوزیسیون كامال از برزورد به افراد و 

ه ره ها بایی متفاوت باشی.ا و ای  مو   حنیی اقوایی اسیت. 

ای  مو   دفاه از ابعییض و بیرزیورد نیابیرابیر بیه انسیانی یا 

است. "حاد  امعه را برحسب امحبوبییتیشیانا در یه بینییی و 

 معیار  ضاوت متفاوای را مطرح میكنی. 

 ای م  در ای  یادداشت دفاه از مو   كنونیستی مینیایور 

حكنت و نقی میو ی  حینیییی ایقیواییی اسیت. امیا بیرای اثیبیات 

حقانیت سیاست مناور حكنت ابتیائا بایی به هنی نكته اسیاسیی 

اشاره كرد و نقی مشخص مو   حنیی اقوایی را در پراو ایی  

 نكات روش  كرد:

یكی از ای  دو ااكتیز: مسلنا هیر دو ایی  میوا ی  نینیییتیوانیی 

درست باشی، هر دو ااكتیكی در برزیورد بیه ییز پیییییه واحیی 

هستنی. هر دو سیاستی در  بال شیخیایییتی یای هینیری و ادبیی 

و ... در  امعه در شرایطی هسیتینیی كیه  یامیعیه در ایكیاپیوی 

زالصی از شر حكومت اسالم و سرمایه است. اما یكی بطیور 

روش  و غیر  ابل انكاری نا ض دیگری اسیت. نیتیییجیتیا اینی یا 

یكی از ای  دو سیاست میتوانی اصیولیی و كینیونیییسیتیی بیاشیی. 

بعالوه حنیی اقوایی از مو   مناور حكنت در  بال شیامیلیو 

و دیگران مطل  است. نوشته منیایور حیكینیت در رابیطیه بیا 

مرگ شاملو را زوانیه است. مو   اش را بیون كوهكیتیریی  

 اشاره ای به ای  موا   مطرح و بیان كرده است. 

ب انه هایی برای اعرق:  امعه در حال اغییر و احول اسیت. 

هر روییادی میتوانی به ب انه و امكانی برای اعرق میردم بیه 

رژیم اسالمی ابییل شود. پیروزی ایم فوابال. فوت مالییی كیه 

به مذهب رسنی دستگاه حاكم ایعیلیق نییارد. میرگ نیابی ینیگیام 

 وان "وازه زوانی كه هینگاه حتی نغنه ای عیلیییه و یعیییت 

حاكم ابراز نكرده است. و باالزره مرگ زواننیه ای سنتی كیه 

در دوره های طوالنی ازسوبسیی ازتناق "ریام ری و اسیالمیی بی یره 

برده است. مردم از هر درینه و مجرایی كه امكان ابراز و ود پییییا 

كننی، استفاده میكننی و او دهنی ای به رژییم میییزنینیی. ایی  میكیانیییسیم 

حركت ا تناعی در  امعه ای است كه ازتناق و استبیاد پیكره "ن را 

در اسارت زود گرفته است. ای  مكانیسم حركت اوده ای در  یامیعیه 

ای است كه هر روییادی میتوانی به یز پیییه سیاسی ابییل شیود. امیا 

ب انه ها نیز با اغییر شرایط و اغییر اوازن  وای سیاسی میو یود در 

 امعه متحول شیه و هر هه بیشتر بییون هیوب دسیتیی و بی یانیه بیه 

 سیاست  نبش ای ا تناعی مو ود در  امعه نزدیز میشونی. 

ب انه های مردم، ااكتیز احزاب سیاسی: اما ب انه و حركت اوده های 

مردم در هر شرایطی ننیتوانی نعل به نعل به مبنای ایاكیتیییز سیییاسیی 

اوسط  نبش كنونیسم كارگری ابییل شود. هر حركت اوده ای  یابیل 

دفاه نیست. هر سیاستی در هر حركت ا تناعی  ابل دفاه نیست. یز 

ننونه ازیر: ا اهرات بخش ایی از  امعه در ش رهای "رربایجان در 

حنایت از  ن  "رربایجان و ارمنستان و فریاد شعیارهیای میرگ بیر 

فار  و ارمنی و كرد از ای  دست انی. ا یامی اناما اراجاعی. مثالیی 

دیگیر، میردم در انیتیخیابیات دوم زیرداد شیركیت كیردنیی. شیكیاف و 

دعواهای درونی رژیم را اقویت كردنی. اما "ن حزبیی كیه سیییاسیتیش 

شركت در مضحكه انتخابات رژیم اسالمیی اسیت، سیییاسیتیش اسیاسیا 

اراجاعی است. ادنباله روی از ایوده هیاا میكیانیییسینیی بیرای كسیب 

هژمونی و رهبری  نبش اوده ای بیرای سیرنیگیونیی رژییم اسیالمیی 

نیست، نبوده است، نخواهی بود. ما هنواره ااكیی كرده ایم كه پی  از 

بلشویك ا ان ا نیرویی هستیم كه مانم هستیم بر مبنای رادیكالییسیم و 

افراطی گری پا رو زمی ، حزب زود را به نیرویی ا تناعیی ایبییییل 

 كنیم. ا سنت گود استخر  سنت راست استخر نیست. 

"ینیه  امعه،  نبش ای ا تناعی:  امیعیه عیرصیه ایال یی  ینیبیشی یای 

ا تناعی است. سرنوشت "ای  امعه در گیرو كشینیكیش سیه  ینیبیش 

ا تناعی،  نبش كنونیسم كارگری،  نبش ناسیونالیسم پرو غربیی و 

اسالمی، است. "ینیه ایران را  یال میان ایی   ینیبیشی یا   – نبش ملی 

اعیی  میكنی. "یا فردا در ایران شاهی شكل گیری و اسیتیقیرار نی یامیی 

سوسیالیستی با حكومتی شورایی زواهیم بود یا نه بار دیگر سیرمیاییه 

و سرمایه داری نوعی دیگری از استبیاد و كیار ارزان و میذهیب و 

نابرابری را به مردم حقنه زواهی كرد. در ای   یال سیرنیوشیت سیاز 

كنونیسم كارگری ان ا اردوی نناینیه "زادیخواهی و برابری طلبیی و 

رفاه و انسانیت است. هرگونه سازش و ااحاد و حینیاییت مشیروط از 

نیروهای  نبش های دیگر سیاستی اراجاعی و مخرب بیرای  ینیبیش 

 كنونیسم كارگری است. 

اسیالمیی در حیال حیا یر در حیال ایجیزییه و از هیم   – نبش ملیی 

گسیختگی است. با به سراشیبی افتادن رژیم، افق سیییاسیی بیرزیی از 

نیروهای ای   نبش در حفظ و یا اصالح رژیم اسالمیی نیییز ایییره و 

اار گشته است. بخش عنیه ای به دنبال اغییر موا   و بیازایعیریی  

 کارگر زندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 ۹۹پرسش  شماره   

 علیه تبعیض!                         
 شخصیتهای اجتماعی تافته جدا از بافته ای نیستند!                  

 علی جوادی
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مو عیت سیاسیی زیود هسیتینیی. دوری از رژییم اسیالمیی ییز 

ویژگی اغییر و احوالت درونی ای   نبش است. دوری ای كه 

نه از سر موا   سیاسی  ائم به رات بلكه بر اثر رانیه شین و 

اانامیت زواهیا  ناح حاكم صورت گرفتیه اسیت. میعییودی 

نیز به دفاه هنه  انبه ار از رژیم اسالمی كینیر هینیت بسیتیه 

انی. هنانگیونیه كیه  ینیاحیی از نیییروهیای ایی   ینیبیش میانینیی 

بازرگان و سنجابی و فروهر در احوالت پیش از سیرنیگیونیی 

سلطنت با روش  شین افق شكست رژییم سیلیطینیت از پیروژه 

اصالح سلطنت به ناهار دست كشیینی و بیخیش كیوهیكیی نیییز 

 ماننی بختیار به نجات شاه برزاستنی. 

در دوران پیش از سیرنیگیونیی، بیخیش عینییه ایی   ینیبیش بیه 

حنایت از اراجاه اسالمی روی "ورد و با زنینی بیعیت كیرد. 

ای  بار ای  روی گردانی از رژیم اسالمی اسیاسیا میییتیوانیی بیه 

نقل و انتقال و نزدیكی با  نبش راست پرو غربی میعینیا دهیی. 

ننونه های بسیاری گویای ای  اغییر و احول انی. اما احیركیات 

درونی ای   نبش و دوری از موا   شرم "ور دفاه از رژییم 

اسالمی الزاما به معنای ااخار سیاست "زادیخواهانه و بیرابیری 

طلبانه در  بال احوالت  اری در  امعه نیست. اینی یا بیا دفیاه 

روش  و صیرییح از "زادی و بیرابیری انسیانی یا میییتیوان در 

 اردوی "زادیخواهی  رار گرفت.

رابطه سرنگونی طلبی و رهایی  امعه: وا عیت ای  اسیت كیه 

هر گونه ب بودی در زنیگی مادی و ا تناعی و معنوی  امعه 

و كسب ابتیایی ایریی  حیقیوق و "زادی هیای فیردی و میینیی 

مستلزم سرنگونی هینیه  یانیبیه رژییم  یی بشیری  ینی یوری 

اسالمی است. ما برای سیرنیگیونیی فیوری رژییم و اسیتیقیرار 

حكومت كارگری مبتنی بر شوراهای مردمی مبارزه مییكینیییم. 

ان ا حكومت كارگری، یز  ن وری سیوسیییالیییسیتیی، شیراییط 

"زادی و رهایی و برابری وا عی كامل مردم را فراهم مییكینیی. 

از اینرو سرنگونی طلبی مترادف "زادی و رهیاییی  یامیعیه و 

اوده های مردم نیست. سرنگونی طلبی مترادف "زادییخیواهیی 

نیست. دو  نبش اصلی در اپوزیسیون بعالوه نیییروییی میانینیی 

مجاهیی  اناما سرنگونی طلب انی. اما یكی به دنبیال "زادی و 

رهایی  امعه و دیگیری بیه دنیبیال نیوه دییگیری اسیتیثینیار و 

استبیاد و فرودستی اوده كارگر و مردم زحنتكش است. اقلیییل 

االش برای احقق "زادی و برابری وا عی  امعه به سرنگونیی 

رژیم به معنای درغلطیین و فرو رفت  در موا   اپوزیسیون 

راست است. ما میكوشیم انها  نبش زود، نه به نیابیرابیری و 

استثنار، نه به استبیاد و حكومت مذهبی، نه به   ل و زرافه، 

نه به فقر و فالكت، به زن ستیزی را به انها اوده مردم ابییل 

كنیم. هرگونه دوری از ای  سیاست نزدیكی و ااخار سیاست ای 

 راست پرو غربی است. سم است! 

ه ره ها و شخایت ا: شخایییتی یای سیییاسیی و ا یتینیاعیی و 

هنری را دیوار هی  از  نبش ای ا تنیاعیی میجیزا و میتینیاییز 

نكرده است. به  ول مینیایور حیكینیت ایی  افیراد در كیائینیات 

متفاوای سیر ننیكننی. هر  نبشی ه ره های سیاسی، ا تناعی 

و هنری زود را دارد. ای  شخایت ا در هر زمیانیی ایولیییی و 

بازاولیی میشونی.  نبش كارگری ننونه زنیه و بارز "ن اسیت. 

 نبیش میا، بسیییاری از هی یره هیای سیییاسیی و كیارگیری و 

ا تناعی زیود را در نیبیرد بیا رژییم اسیالمیی حیاكیم در طیول ایی  

ه اردهه از دسیت داده اسیت. هیم اكینیون بسیییاری از هی یره هیای 

سیاسی ما در زنیان در اسارت رژیم اسالمی انی، بسیاری  یان زیود 

را از دست داده انی و بسیاری ناهار به فرار و ایبیعیییی شییه انیی. امیا 

طبقه و  نبش ما بنا به  رورت مادی و سیاسی كشنكش طبقاای در 

 امعه شخایت ای زود را اولیی میكنی. "ننه امكیان بیروز عیلینیی بیه 

ه ره های عرصه های متعید  نبش ا تناعی ما مییهی، اوازن  وای 

سیاسی است. اردیی نبایی كرد كه با اغییییر ایوازن  یوای سیییاسیی در 

 امعه ما شاهی علنی شین ه ره های متعید  ینیبیش میان در اینیامیی 

 عرصه های كارگری و ا تناعی و سیاسی و هنری زواهیم بود. 

 ن وری اسالمی حاكنیت سیاه زود را با كشتار و  تل عام و زنیانی 

كردن ه ره های سیاسی هپ و كنونیست "غاز كرد. سعیی سلطانپور 

را شب عروسی اش دزدیینی و سپ  اعیام كردنی. سركوب هر گونه 

ابراز و ود هنری و ا تناعی و سیییاسیی و كیارگیری كینیونیییسیم و 

 "زادیخواهی یز رك  سیاست ای رژیم اسالمی است. 

ان ا  نبشی كه ه ره های "ن در عرصه های متفاوت اوانسته انی بیه 

در ات  ابل مالح ه ای در ای  هنی دهه ابراز و ود كینینیی،  ینیبیش 

اسالمی است. هر هنی كه نیروهای ای   نبش نیز با مشكالایی  –ملی 

برای فعالیت ا تناعی موا ه بوده انی. اما در ایی  هی یار دهیه اینی یا 

ه ره های ای   نبش در سایه ازتینیاق اسیالمیی ایوانسیتینیی  یاییی در 

  امعه پییا كننی. 

ما شخایت ا تناعی و هنری و سیاسی فرا طبقاای و فیرا  ینیبیشیی 

 نیاریم. هر  نبشی ه ره ها و فعالی  زود را گرامی مییارد. 

معیارهای دوگانه: حنیی اقوایی معتقی است كه معیار ارزیابی از نقش 

و عنلكرد ه ره های ا تناعی ماننی هنرمنیان، شعیرا، ورزشیكیاران 

و ... بایی از معیار  ضاوت از شخایت ای سیاسی و حزبی و فعالیی  

ا تناعی متفاوت باشی. اما هیرا ایبیعیییض؟ هیرا بیاییی دو میعیییار در 

برزورد به شخایت ای سیاسی و شخاییتی یای هینیری و ا یتینیاعیی 

داشت؟ هه ویژگی و انایزی ای  برزورد متفاوت را او ییه میییكینیی؟ 

هرا بایی با استانیارد متفاوای بیه سیرا" اشیخیایییتی یای ا یتینیاعییا 

 رفت؟ كیام منفعتی ای  دوگانگی و معیارهای دوگانه را او یه میكنی؟ 

از  رار ای  دوگانگی را منفعت اسرنگونی طلبیا ایو یییح مییییهیی. 

 اهرا  نبش سرنگونی طلبی اوده های مردم،  نبشی فرا طبقاایی و 

فرای  یال ای ا تناعی است. اهنه با هما انی. بیه ایی  عیرصیه كیه 

وارد میشوی ان ا یز معیار حاكم اسیت. سیرنیگیونیی رژییم اسیالمیی. 

هگونگی سرنگونی، سیاست سرنگونی و كشنكش  نیبیشی یای بیرای 

كسب رهبری ای   نبش بی معنا است. از  رار م یم نیییسیت در ایی  

 نبش فریاد بزنی، ار ا شاه روحت شادا یا فریاد بزنی، امرگ بر 

ستنگر، هه شاه باشه هه رهبرا. در ای  زمییی  از  یرار میجیاهیی و 

ر ا پ لوی و كارگر و كنونیسم به یكبار یكی میشونی. از یز  ینی  

میشونی. اما وا عیت ای  است كه نه  نبش راست پیرو غیربیی هینییی  

اسالمی. "یا ااكنون دییه ایی  –معیار و شازای دارد و نه  نبش ملی 

كه اپوزیسیون راست هنی  معیار و شازای در برزیورد بیه هی یره 

ها و شخایت ای كارگری و هپ و كنونیست ارائه داده باشی؟ اقلیییل 

معیارهای "زایخواهانه و برابری طلبیانیه ییز ركی  سیییاسیت راسیتیی 

است كه حنیی اقوایی پرهم "ن را در دسیت گیرفیتیه اسیت. الیبیتیه در 

هنی  ه ارهوب هم با اخفیی  بسیییاری میوا یه هسیتیییم. امیییلییینیتیر 

زاویها با رژیم مبنای  ضاوت است، نه الزاما سرنگونی كلیت رژییم 

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

 ۹۹پرسش  شماره   
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 اسالمی. 

استیالل دیگیری كیه در دفیاه از ایی  سیییاسیت راسیت ارائیه 

میشود ای  است كه ابا پیشرفت  نبش سرنگونی طلبانه نقی و 

اعتراق "ن ا نیز میتوانی عنییق ایر و ریشیه ای ایر بشیود و 

عقایی و گرایش سیاسی "نان نییز بیییشیتیر و بیییشیتیر بیه سینیت 

"زادیخواهی و برابری طلبی و "رمیانی یای انسیانیی سیوق پییییا 

کنی.ا امییوارم. اما "یا وا عا ای  طور است؟ بطور مثال "ییا بیا 

ه ره های سیییاسیی و  ۷٨اعنیق  نبش سرنگونی در سال ای 

اسالمی بیشتر و بیشتیر بیه سینیت   –ادبی و هنری  نبش ملی 

"زادیخواهی و برابری طلبی و "رمیانی یای انسیانیی سیوق پییییا 

كردنی؟ یا نه، با  نبش اسالمی بیعت كردنی؟ "یا شجریان هیا و 

سینی  دانشور ها و ابت ال  ا و امثال م "زادییخیواه و بیرابیری 

طلب شینی یا با زنینی بیعت كردنی؟ وا عیت ایی  اسیت كیه بیا 

اغییر اوازن  وای سیاسی  در  امعه ما شاهی ااعنیقا زاوییه 

های میلینتری به زاویه هیای بیییشیتیر و عینیییق ایر بیا رژییم 

زواهیم شی، اما "زادیخیواهیی و بیرابیری طیلیبیی مسیتیلیزم ییز 

هرزش سییاسیی ا یتینیاعیی و  ینیبیشیی اسیت. افیراد و حیتیی 

سازمان ای سیاسی میتواننیی دگیرگیون شیونیی، امیا  ینیبیشی یای 

ا تناعی پاییار و ثابت زواهنی مانی. ما مسیلینیا از هیر در یه 

روی "وری ه ره های ا تناعی به  نبیش زیودمیان اسیتیقیبیال 

میكنیم. اما اعنیق و گسترش زاویه با رژینی كه در سراشیبیی 

سقوط است، معیار افكیز كننیه ص  "زادیخواهیی و بیرابیری 

طلبی نیست. دفاه روش  از "زادییخیواهیی و بیرابیری طیلیبیی 

معیار اسیت. و در ایینیجیا رره ای ایخیفییی  در شیازای یا و 

 معیارهای  ضاوت و ارزیابی مجاز نیست. 

اما هرا معیار دوگانه؟ هرا بایی فعالیی  سیییاسیی و ییا فیعیالییی  

 نبش زودمان را با السكوپ رصی كنیم و یز میلینتر انحراف 

"ن ا را نقی و افشا كنیم اما به ه رها و سلبرای ها كه میرسییم، 

به میلینتر زاویه "ن ا با رژیم بسنیه و  ناعت كینیییم. هیرا؟ هیه 

گناه مادرزادی ای  فعالی  مراكب شیه انی كیه مسیتیلیزم هینییی  

برزورد دو گانه و ابعیض "میزی هسیتینیی؟ بیه ایی  عیلیت كیه 

بجای فعالیت در عرصه هنری و ادبی و ورزشیی در زمییینیه 

اغییر  امعه و اغییر رژیم اسیالمیی ایالش كیردنیی؟ ایی   یرم 

شان است؟ زون دل زوردنی، كشتیه و ززینیی شیینیی، ای  بیه 

حاكنیت سیاه رژیم اسالمی نیادنی؟ هرا رره ای نیاسیییونیالیییسیم 

یز فعال سیاسی را مجازییم افشیا و نیقیی كینیییم امیا ییز كیییسیه 

ناسیونالیسم در و ود یز سلبرای را بایی با دییه اغنیاق نیگیاه 

كرد؟ حال اگر یز فعال سییاسیی كیارت عضیوییت و حیزبیییت 

زود را پ  دهی و دست بر  ضا به یز ه ره ا تناعی ایبییییل 

شود هه برزوردی بایی كرد؟ "یا برزوردمان میتیفیاوت زیواهیی 

 شی. دیروز بی گذشت و امروز با میارا؟

برای مثال فرق كنییی، ییز شیخیایییت سیییاسیی در دفیاه از 

مفاهیم ناسیونالیستی از  بیل پرهم شیر و زورشیی و اینیامیییت 

ار ی و زیلیییج هینیییشیه فیار  داد سیخینیرانیی بییهیی و ییز 

اسلبرایا هم هنان مفاهیم را اكرار كرده و به ننایش بگذارد. 

براستی هگونه میتوان با دو معیار به سرا" نیقیی ایی  میفیاهیییم 

 رفت؟ 

راستی هه بر سر مف وم برابری انسان ا "مییه اسیت؟ حیقیییقیت 

گویی هه شی؟ "یا وا عا فكر میكنیی كه هییی  انسیان بیرابیری طیلیب و 

"زادیخواه ای  برزورد ابعیض "میز را زواهی پیذییرفیت؟ هیر انسیانیی 

كه رره ای اعلق "زادیخواهی و برابری طلبی و انااف در و یودش 

باشی، به شنا زواهی گفت كه هنی  برزوردی دون شیان هیر انسیانیی 

است. دون شان م  اسیت. زنییه بیاد  ضیاوت و ارزییابیی بیرابیر از 

 انسان ا!

اهیاف وا عی معیارهای دوگانه: "ننه ما بو وح شاهی "ن هستیم یز   

هرزش سیاسی و ا تناعی دیگر از موا   ااكنونی  نبش كنونیسیم 

كارگری است. ب انه ای  پشت پا زدن به  نبش كنونیسم كارگری از 

 رار االشی برای اا یتینیاعیی شیینا و ایالش در كسیب ارهیبیری 

 نبش سرنگونیا است. اما ای   اب انه هاا دریینیه ای اسیت بیرای 

كنار زدن سیاست ای رادیكال و پایه ای  نبش كنونیسم كیارگیری كیه 

ااكنون ننونه های بسیاری از "ن را شاهی بوده ایم. كسانی كیه میورد 

اسیالمیی و   –بحث هستنی، اساسا ه ره های ا تنیاعیی  ینیبیش میلیی 

بعضا ه ره های  نبش ناسیونالیسم پروغربی هستنی. ای  اایخیفییی ا 

موسوی را در كینیار میردم  ٧٧ادامه هنان سیاستی است كه در سال 

 رار داد و اعالم كرد با راست و ر ا پ لوی كشتی نخواهی گیرفیت. 

ن ایت ای  هرزش ای سیاسی ای  است كه  نبش كنونییسیم كیارگیری 

را به اشاگرد شوفرا  نبش ای دیگیر و سیكیوی  ییرت گیییری "نی یا 

 ابییل زواهی كرد. نبایی ا ازه داد! 

هنه انسان ا با یز معیار: هینگونه ابعیضی در بیرزیورد و  ضیاوت 

سیاسی و ا تناعی  ایز نیست. انسانی یا میتیفیاواینیی. نیقیش و  یاییگیاه 

متفاوای در  امعه و احوالت ایفا میكننی. اما ما دو معیار  ضیاوت و 

ارزیابی نیاریم. در پایان بن رم اشیاره مینیایور حیكینیت در زمییینیه 

 ارزیابی از شاملو بسیار گویا و راهگشا است. 

"یا شاملو نقص و محیودیت و معافیتى داشت که ننیتوانست مثل م  ا 

و شنا به زبان عادو و در متون بسیار و هیرروزه و بییون ایینیا و 

اشاره و استعاره سالی یا از "زادو و بیرابیرو انسیانی یا حیرف بیزنیی. 

برنامه عنل بیهی، عضو سازمانى بشود، بجنگی، شعار بییهیی، بییییار 

کنی، مقاومت کنی؟ هون شاعر بود ننیتیوانسیت؟ شیامیلیو عضیو هییی  

 نبش و سازمان رادیکال و انسانیوسیتیى نیبیود. عضیو هییی  حیزبیى 

نبود. در "ثارش ن رش را   به حجاب اسالمى، حقوق کودک، بینیه 

بیکارو، مننوعیت اعیام، لغو کار مزدو، طب میجیانیى، نی یم نیویی  

  انى، احریم ا تاادو عراق، حقوق برابر براو کار مشابه زنان و 

او، حقوق مجرمی  و مت نییی ،  مردان، شورا و پارلنان، اراش حرفه

حقوق مینى،  انون کار و غیره گفیتیه نشییه، ایا هیه رسیی بیه ایینیکیه 

عنرو را صرف  ان  کردن مردم به این ا، رسانین ایی  نی یرات بیه 

دست مردم در دل ازتناق کرده باشی. االلو و  الو  لینیرو شیعیر در 

میان الیت فرهنگى کوهک ایران و احایلکردگان ننیتیوانیی و نیبیاییی 

یک کائنات سیاسى مجزا براو شعرا و ادبیا درسیت کینیی کیه در "ن 

 ها هیز دیگرو است.ا  ها و مبنا معیار

 نه قومی،نه مذهبی،زنده باد هویت انسانی!

 ۹۹پرسش  شماره   

با کانون مباحث کمونیسم کارگری در تماس باشید لطفا نظرا ت 

و دیدگاه های  خودتان را برای ما به آدرس های کانون مباحث 

 کمونیسم  کارگری ارسال کنید!

kanoonmabahes@gmail.com 
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و   میو یود در  یامیعیه را بشیییوه او نیاگی یانیى و بیطیور 

غیرمسالنت "میز اغییر بیهی از انقالب حرف میزنی و زیودش 

را انقالبى مینامی. زیلیى از ایی  انیقیالبیات هیییزو بیییشیتیر از 

اراجاه صرف نیستنی. ننونه اانقالب اسالمىا زنیه و حیى و 

حا ر  لوو هشم ماست. عقب مانیه اری  زرافات و مشیقیت 

باراری  او اه را انقالب نام گیذاشیتیه انیی. میرایجی  ایریی  و 

کثی  اری  عنیاصیر نیام انیقیالبیى بیرزیود نی یاده انیی. کیارگیر 

کنونیست پیگیییرایریی  دشینی  هینییی  انیقیالبیات و انیقیالبیییون 

 دروغینى است.

 

برزى دیگر از انقالبات هیزو فراار از اصالحات محییود در 

و   مو ود نیستنی. زیالیصیى از اسیتیبییاد، کسیب اسیتیقیالل 

ا تاادو، برنامه رییزو و بی یبیود سیطیح ایولیییی، ایوزیی  بیه 

اصطالح اعادالنه ارا ثروت و غیره مضنون اصلى بسیارو 

از احوالاى بوده است که در کشورهاو مختل  ایحیت عینیوان 

انقالب صورت گرفته است. در هنه ای  موارد بنیاد مناسیبیات 

مو ود در  امعه و کل ن امى که مایه مشقات و میحیرومیییت 

هاو اوده مردم کارگر و زحنتکش را اشیکیییل مییییهیی دسیت 

نخورده با ى مانیه است. دو دهه  بیل شیاهیی انیقیالبیات میتیعیید 

اینننینى در کشورهاو احت سلطه بوده است. امروز و تى بیه 

ای  کشورهاو انقالب کرده نگاه میکنیم دیگر حتیى نشیانیى از 

هنان احوالت محیود ناشى از انقالب هم با ى ننیانییه اسیت و 

منطق ن ام سرمایه دارو بار دییگیر ایی  وا یعیییت را "شیکیار 

کیرده اسیت کیه مییادام کیه اسیا  سیرمییاییه و سیرمیاییه دارو 

پابر است نایب اوده کارگیر و زحینیتیکیش  یز فیقیر و بیى 

 حقو ى سیاسى و ا تناعى نخواهی بود.

 

زاصیت مشترک هنه ای  انقالبات دروغی  و نیم بنی ای  است 

که اناما احت ااثیر اهییاف و میقیاصیی بیخیش هیائیى از زیود 

طبقات حاکنه  رار داشته انی و رهبرو سیاسى و عینیلیى "نی یا 

بیست هنی  ا شار بوده است. کارگران هنواره بعنوان نیروو 

رزیره و کنکى به مییان کشییه شیه انی،  نگییه انی و فیاکارو 

هاو بى ن یر از زود نشان داده انی. اما حاصل کار  ز دسیت 

بیست شین  یرت در درون زیود طیبیقیه سیرمیاییه دار و  یز 

پییایش شکل هاو  یییو براو اداره ن ام استثنارگر میو یود 

نبوده است. در بسیارو موارد اولی  کسانى که مورد ایعیرق 

بخش هاو اازه بقیرت رسییه طبقه حاکنه  رار گرفته انی زود 

کارگران بوده انی و انقیالب زیود بیه دسیتیاوییز  یییییو بیراو 

 سرکوب  نبش کارگرو ابییل شیه است.

 

بنابرای  و تى کارگر از انقالب صحبت میکنی بایی د ییقیا بییانیی 

که هه هیز میخیواهیی و هیه هیییز نینیییخیواهیی. میا زیواهیان انیقیالب 

کارگرو علیه کل سیستم سرمایه دارو و کیل  ییرت طیبیقیه سیرمیاییه 

دارو هستیم. ما زواهان انقالب کنونیستى هستیم که  امیعیه میو یود 

 را از بنیاد دگرگون میکنی.

 

انقالب کارگرو هه هیفى را دنبال میکنی؟ پاس  ای  سوال در هینییی  

 امعه سرمایه دارو ن فته است. هر کارگرو که ده د یقه به او یاه 

زودش فکر کنی ایراد اصلى او را کیه بیاییی در دنیییا بیرطیرف شیود 

اشخیص مییهی. ای   یامیعیه وارونیه اسیت. ایولیییی کینینییگیان ثیروت 

 امعه، کارگران، بى هیزنی و بیییکیارگیان ثیرواینینیی. پسیت ایریی  و 

فرومایه اری  عناصر، نجبا و عالیجنابان ایی   یامیعیه انیی و شیریی  

اری  مردم، اوده زحنتکشان فرودست و بى حقوق انی. "ن یا کیه ییک 

عنر کار کرده انی و ثروت سازته انی حتیى پی  از سیى سیال بیراو 

گذران هر روز از زنیگى زود بایی از نو براو کارشان مشترو پییییا 

کننی.  یرت زال ه و میولیی کیارگیر زیود را در  ییرت ا یتینیاعیى و 

سیاسى روزافزون سرمایه و فرودستى هیرهیه بیییشیتیر زیود کیارگیر 

نشان مییهی. براو حفظ ای   امعه وارونه دولیت هیا پییییا شییه انیی، 

اراش ا ایجاد شیه انی، زنیان ا و شکنجه گاه ا بینیا شییه انیی، زییاییان 

"فرییه شیه انی و مذاهب سازته شیه انیی. مسیالیه از روز روشی  ایر 

است. ای   امعه مبتنى بر بردگى است. بردگیى میزدو. هییی  در یه 

رشی زیمات ا تناعى و بینه ها و افزایش در"می کیارگیران کیه ایازه 

هنه بایی با نبرد و با زور از حلقوم طبقات حاکم بیرون کشییه شونیی، 

در اسا  ای  مو عیت برده وار کارگر اغییرو ننیییهیی. کیودکیى کیه 

امروز در میان ما متولی میشود م ر اسیتیخییام سیرمیاییه شیین را بیر 

 پیشانى زود دارد.

 

کل ابعیضات ا تناعى و سیاسى و کل فساد و اباهى ازال یى  یامیعیه 

حا ر، از ستنگرو بر زنان و ابعیض نژادو اا اعتیاد و فیحیشیا، از 

ر ابت و منفعت طلبى فیردو کیه در زیون  یامیعیه  یرییان دارد ایا 

 حطى و گرسنگى و بینارو که هر روز میلیون ا انسیان میحیروم را 

بکام مرگ میکشی، هنه حاصل ای  وارونگى  امعه انی.  یامیعیه او 

که صاحبان برحق و "فریننیگان وا عى "ن، کارگیران، اسیییر بیردگیى 

مزدو انی. انقالب کارگرو بر سر در هم کوبییین بینیییاد ایی   یامیعیه 

 طبقااى است.

 

بنیاد ای  ن ام مالکیت زاوصى ا لیتى کوهک بر وسائیل ایولیییی در 

 امعه است. مادام که انسان ا براو نان زیوردن و بیراو بیرزیوردار 

شین از حیا لى از رفاه ناگزیرنی بیراو کی  دییگیرو کیار کینینیی کیه 

ازتیار وسائل اولیی را در دست گرفته است، مادام که اولیی ا تنیاعیى 

و اامی  مایحتال بشر ان ا از طریق سیود رسیانیى بیه میالیکیان انیگیل 

وسائل اولیی منک  است، صحبتى از "زادو و برابرو انسیانی یا و از 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۹۹پرسش  شماره   

                
 کارگران و انقالب                     

 منصور حکمت  
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میان بردن محرومیت ها و ابعیضات ننیتوانی در میییان بیاشیی. 

انییقییالب کییارگییرو در اسییا  زییود انییقییالبییى عییلیییییه مییالییکیییییت 

زاوصى طبقه سرمایه دار بر وسائل اولیی ا یتینیاعیى اسیت. 

انقالب کارگرو انقالبى بیراو بیر یرارو میالیکیییت و کینیتیرل 

اشتراکى و دسته  نعى اولیی کننیگان بر وسائل کیار و ایولیییی 

است. انقالب کارگرو انقالبى براو محو طبیقیات و اسیتیثینیار 

 طبقااى است.

 

بورژوازو به زبان زوش دست از  یرت اش بیر نینییییارد و 

بساط استثنیارش را  ینی  نینیییکینیی. پی  بیاییی انیقیالب کیرد، 

حکومتى کارگرو بر رار سازت که مقاومت استثنارگران را 

در هم میشکنی و راه را بیراو  یامیعیه او بییون اسیتیثینیار و 

ال رم بیون نیاز به هی  نوه حکومیت و سیتیم و زیرافیه بیاز 

 میکنی.

 

براو کارگر کنونیست انقالب یعنى زیزش طبقه کارگر بیراو 

عنلى کردن انام ای  احول عی یییم ا یتینیاعیى. میبیارزه بیراو 

"زادو، برابرو و حکومت کیارگیرو. اگیر کیارگیر بیه مییییان 

سیاست میایی بایی براو ای  بیایی. بایی بعنوان رهبر رهائى کیل 

 امعه به مییان بیایی. دوران کشییه شین کارگران بینیبیال ایی  

و "ن بسر رسییه است.  یرییان کینیونیییسیتیى در درون طیبیقیه 

کارگر هیف زود را ای   رار داده اسیت کیه کیارگیران را بیه 

ای  دورننا مج ز کنی و حرکت مستقل کارگیران بیراو کسیب 

  یرت سیاسى و انجام انقالب کارگرو را سازمان بیهی.

 

اگر هیزو گرایش کنونیستى را از سایر گیرایشیات در درون 

 نبش کارگرو متنایز میکنی هنی  االش براو  ایگیر کیردن 

"رمان انقالب کارگرو در درون طبقه کارگر و سازمیان دادن 

نیروو ای  انقالب است. کارگر کنونیست در ص  میقییم هیر 

مبارزه براو ب بود شرایط کار و زنیگى کیارگیران اسیت. امیا 

او در ای  مبارزه هیف عالى ارو را نیز دنبال میکنی. از ن ر 

ما در دل ای  مبارزات است که کارگر زود را به عنوان ییک 

طبقه میشناسی، به  یرت زود وا   میییشیود و بیا راه رهیائیى 

زود، انقالب کارگرو علیه کل نی یام ا یتیایادو و ا یتینیاعیى 

مو ود "شنا میشود. سازمانیهى انقالب کارگرو امرو مربوط 

به "ینیه دور نیست. ایی  ایالش هیم اکینیون در  یرییان اسیت. 

هر ا ااحاد کارگران و "گاهى "ن ا نسبت به اینکه اعضاء ییک 

طبقه   انى انیی ایقیوییت میییشیود، هیر یا کینیونیییسیم بیعینیوان 

دورنناو انقالب کارگرو در میان کارگران رسوخ میکنی و با 

هر رفیق کارگرو که به کنونیسم و به محافیل و سیلیول هیاو 

کنونیستیى کیارگیران نیزدییک میییشیود، ییک گیام بیه انیقیالب 

کنونیستى نزدیک ار شیه ایم. سلول ها و محافیل کینیونیییسیتیى 

کارگرو که امروز اشکیل میشونی، فردا کانون هیاو رهیبیرو 

انقالب کارگرو و پیاییه هیاو  ییرت حیکیومیت کیارگیران را 

 اشکیل زواهنی داد.

 

هینک  اردیی نیارد که حکومت و ا تااد سرمیاییه دارو در 

ایران دهار یک بحران عنیق است و  امعه ایران در "سیتیانیه 

احوالت سیاسى اعیی  کننیه او  رار گرفته است. دییر ییا زود  ییال 

طبقات ا تناعى در اییران اول ایازه او زیواهیی گیرفیت. احیزاب و 

نیروهاو بورژوازو، هه در دازل حکومت اسالمى و هه در زیارل 

"ن دارنی زود را براو زور"زمائى هاو ن ائى "ماده میکننی. اینبار میا 

بایی اضنی  کنیم که طبقه کارگر بعنوان ییک نیییروو مسیتیقیل، زییر 

پرهم زود و با "رمان انقالب کارگرو به مییان زواهی "می. ایی  کیار 

عنلى اسیت.  یرییان کینیونیییسیتیى در درون طیبیقیه کیارگیر  یرییان 

 یراننیو است. حزب کینیونیییسیت اییران گیوشیه او از ییک حیزب 

کنونیستى کارگرو به مرااب نیرومنیار است کیه هیم اکینیون ریشیه 

هیاو زیود را در درون طیبیقیه کیارگیر و  ینیبیش هیاو اعیتیرا ییى 

کارگران محکم کرده است. شعارهاو ما و افق هاو ما هم اکنون راه 

زود را در میان اوده هاو وسی  طبقه کارگر باز کرده انی. حکیومیت 

اسالمى هم اکنون فشار ای  حزب وسی  و اعیالم نشییه کیارگیرو را 

بشیت بر پیکر زود احسا  میکنی. به سرنوشت  انون کیار اسیالمیى 

نگاه کنیی، به حال و روز شیوراهیاو اسیالمیى نیگیاه کینیییی، میجیامی  

عنومى کارگران و مطالبات "نان را ببینیی، هنه گواه یک رادیکالیسم 

در ایران  ١٨ یراننی کارگرو است که در طول دوره پ  از انقالب 

شکل گرفته است. اگر بناست طبقه کارگر ایران در احوالت "اى بیار 

دیگر  ربانى نشود، ای  حزب ع یم و اعالم نشیه بایی سیر و سیامیان 

بگیرد. ا زاء مختل  "ن، حزب کنونیست ایران، شبکه هاو گسترده 

محافل کارگران کنونیست،  نبیش میجیامی  عینیومیى و سیلیول هیاو 

رهبرو اعترا ات کارگرو بیاییی در ییک حیرکیت واحیی کیارگیرو 

ادغام شونی. ای  عا ل اری  کارو است که کینیونیییسیم کیارگیرو در 

ایران در برابر زود  رار مییهی. برنامه میا بیراو  یامیعیه، راه حیل 

هاو ما براو رف  مشقااى که دامنگیر اوده هاو وسییی  زحینیتیکیشیان 

است، شعارها و زواسیتی یاو میا هینیه روشی  اسیت. شیعیار "زادو، 

برابرو، حکومت کارگرو ، یعنى هکییه انقالب ا تناعى کارگیران، 

هم اکنون در دل اوده هاو وسی  طبقه ما  او گیرفیتیه اسیت. ایبییییل 

هنه ای  ماالح و امکانات به یک حزب  یراننی ا تناعیى کیه  یادر 

به هیایت کل طبقه کارگر در نبرد هاو اعیی  کینینییه "ایى بیاشیی، ایی  

 کار ماست. ای  اولویت اساسى کارگران کنونیست در ایران است.

 
 

 کررنيست ارگان مرکزى حزب کررنيست ايران

 ٤٣٣١  مهريرر ٥٣مرار  

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است!

 ۹۹پرسش  شماره   
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روسیه روشنتر میگردد و ما درباره اجربه عنلی مجنوه کار 

 زود عنیقتر میانییشیم.

 

ای  اهنیت و ای  اجربه را میتوان بیا ازیتیایار زییاد و الیبیتیه 

 بسی غیر کامل و غیر د یق، به نحو زیر بیان داشت:

 

 -و یفه مستیقیییم و نیزدییک انیقیالب روسیییه و یییفیه بیورژوا

دمکرااییک بیود، ییعینیی بیرانییازیتی  بیقیاییای نی یامیات  یرون 

وسطایی و زدودن ای  بقایا اا "زر و اافیه روسیییه از و یود 

ای  بربریت، از ای  نن  و از ای  بزرگتری  ایرمیز هیرگیونیه 

 فرهن  و هر گونه پیشرفتی در کشور ما.

 

ایر  ار و سری   و ما بحق میبالیم که ای  اافیه را بسی با عزم 

ایر و از نیقیطیه نی یر  ار و پردامنه  ار و کامیابانه  و  سورانه 

ایر از  های زلق در  شرهای  یخیییم "ن عینیییق  نفور در اوده

سال پیش وا ی  شیی،  ٩٧١انقالب کبیر فرانسه، که متجاوز از 

 ایم.  انجام داده

 

هیم "نیارشییییسیتیی یا و هییم دمیکییراای یای زییرده بیورژوا )ییعینییی 

"رها، که نناینیگان روسی ای  بخش ا تنیاعیی  منشویک ا و ا 

العاده زیادی مطیالیب در هیم بیر  النللی هستنی( بنیزان فوق بی 

دمیکیراایییک و انیقیالب -هم درباره رابطه بی  انقیالب بیورژوا

ایی   سوسیالیستی )یعنی پرولتری( میگفیتینیی و میییگیویینیی. طیی

ه ار سال صحت استنباط میا از میارکسیییسیم در ایی  بیاره و 

صحت حساب ما در مورد اجربه انقالب ای گذشته کامال اأییییی 

دمیکیراایییک را بی یتیر از هیر کی  -گردیی. ما انقالب بورژوا

دیگر بفر ام زود رسیانییییم. میا بیا "گیاهیی کیامیل، اسیتیوار و 

بالانحراف بسوی انقالب سوسیالیستی پیش میرویم و مییییانیییم 

دمیکیراایییک -که ای  انقالب را دیوار هی  از انیقیالب بیورژوا

 یا ننیکنی، مییانیم فقط مبارزه معی  زواهی کرد که اا هه حیی 

موفق زواهیم شی )"زراالمر( به پیش برویم و کیام بیخیش ایی  

العاده عالی را ا را زواهیم کرد و کییام بیخیش از  و یفه فوق

هاینان را برای زود احکیم زواهییم نینیود. "یینییه ایی   پیروزی

مو وه را نشان زواهی داد. ولی هنی  حاال میییبییینیییم کیه در 

بیرای کشیوری وییران،  -امر اصالحات سوسیالیستی  امعیه 

بنیزان عی ییینیی کیار انیجیام گیرفیتیه  -رنج دییه و عقب مانیه 

 است.

 

دمییکییراایییییک انییقییالب -ولییی اول مییو ییوه مضیینییون بییورژوا

زیودمییان را بییپییایییان رسییانیییییم. مییعیینییای اییی  کییالم بییایییی بییرای 

مارکسیست ا روش  باشیی.  ی یت ایو یییح میطیلیب، میثیالی یای 

 روشنی بیاوریم.

 

دمکراایک انقالب، یعنی اافیه مناسبات ا تناعی  -مضنون بورژوا

)ن امات و مؤسسات( کشور از "ثار  رون وسیطیائیی، از سیرواژ و 

 فئودالیزم.

 

هیای  ایریی  می یاهیر و بیقیاییا و بیازمیانییه عینییه ٩٩٨ ٩"یا مقارن سال 

ای، ملکیاری و شیوه  سرواژ در روسیه هه بود؟ سلطنت، ن ام زمره

استفاده از زمی . و   زنان، مذهب و ستنگری نسبت به ملیت ا. هر 

یک از ای  اکالی   را که بگیریی میبینیی که ما کامال "نیرا اایفیییه و 

ایم. در صورای که بجاست گفته شود که هنه کشیورهیای  پاکیزه کرده

و  ٩٧١دمکراایک را در -غربی هنگامی که زودشان انقالب بورژوا

( انجام مییادنی ٩٤٩٩سال پیش و از "ن هم  لوار )انگستان در  ٧١٢

اافیه ای  اکالی  را ناانام با ی گذاردنی. کاری که ما طی اقرییبیا ده 

 ١و انحالل مجل  مؤسیسیان ) ٩٩٩٨نوامبر(  ٨اکتبر ) ٧١هفته بی  

( در ای  رشته انجام دادیم هزار بار بیشتر از "نینیییزی ٩٩٩٧ژانویه 

بود که دمکراا ا و لیبرال ای بورژوا )کادا ا( و دمیکیراای یای زیرده 

"رها( در عرق هشت میاه حیکیومیت زیود  بورژوا )منشویک ا و ا 

 انجام دادنی.

 

ای  ارسوها، پرگوها، زودپسنیان و هاملت ا، شنشیر هیوبیی زیود را 

حرکت مییادنی و حال "نکه حتی سلطنت را هیم نیابیود نسیازیتینیی! میا 

زباله سلطنت را هنان بیور ریختیم که کسی هرگز هینیان نیکیرد. میا 

ای  سنگی بر سن  و زشتی بر زشت کیاخ دییریی  سیال نی یام زمیره

با ی نگذاشتیم )کشورهای غربی از  بیل انگستان و فرانسیه و "لینیان 

انیی!(. میا عینیییقیتیریی   ای زیالص نشییه هنوز از بقیاییای نی یام زمیره

ای ییعینیی بیقیاییای فیئیودالیییزم و سیرواژ را در  های ن ام زمره ریشه

ای  زراعت بکلی برانیازتیم. امیتوان مباحیثیه کیردا )در زیارل عییه

"رهیا هسیتینیی کیه بیه ایی   کافی از ادبا و کادا ا و مینیشیوییکی یا و ا 

مباحثات مشغول باشنی( که اسرانجاما از اصالحات ار یی انیقیالب 

کبیر اکتبر هه هیزی حاصل میشود. ما زواهان "ن نیستیم کیه اکینیون 

و ت را بر سر ای  مباحثات ال  کنیم زیرا ما ای  مبیاحیثیه و اینیامیی 

مباحثات مربوط به "ن را بوسیله مبارزه حل میکینیییم. ولیی نینیییتیوان 

منکر ای  وا عیت شی کیه دمیکیراای یای زیرده بیورژوا هشیت میاه بیا 

مالکی ، که سن  سرواژ را حفظ میننودنی، اسازش کردنییا ولیی میا 

در عرق هنی هفته، هم ای  مالکی  و هم انام سن  "ن یا را از روی 

 سرزمی  رو  بکلی برانیازتیم.

 

حقو ی زنان یا ستنگری نسبت به ملیت ای غیییر رو  و  مذهب یا بی

نابرابری حقو ی "ن ا را بگیریی. هنه این ا مسائل مربیوط بیه انیقیالب 

دمکراایک است. فرومایگان دمکراسی زرده بورژوا هشیت -بورژوا

 مسئله اصلی اما تغییر جهان است!

 ۹۹پرسش  شماره   

 والدیمیر لنین                  
 چهارمین سالگشت انقالب اکتبر                     
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ماه درباره ای  مطالب پرگوییی میییکیردنیی  حیتیی ییک کشیور 

-غربی   ان نیست که ای  مسیائیل در "ن در  ی یت بیورژوا

دمکراایک اا "زر حل شییه بیاشیی. در کشیور میا ایی  مسیائیل 

بوسیله  انونگذاری انقالب اکتبر اا "زر حل شییه اسیت. میا بیا 

ایم و میکنیم. میا بیه هینیه  مذهب هنانکه بایی شایی مبارزه کرده

ملیت یای غیییر رو   ینی یوری زیاص زیودشیان بیا مینیاطیق 

ایم. در کشور ما یک هینییی   زودمختار زاص زودشان را داده

الیحیقیو یی  دنائت و پلییی و ررالتی ن یر بیحقو یی و ییا نیا یص

زنان، ای  بازمانیه نفرت انگیز سرواژ و  یرون وسیطیی، کیه 

بورژوازی مغرق و زرده بورژوازی کـُنی ره  و میرعیوب 

در هنه کشورهای   ان بیون کوهکتری  استثناء بییان رنی  

 نو میزنی، و ود نیارد.

 

دمکراایک است. صیی و -مضنون انقالب بورژوا -هنه این ا 

پنجاه اا دویست و پنجاه سال پیش از ای  پیشوایان پیشگیام ایی  

انقالب )اگر بخواهیم از یک یک صور ملیی ایی  طیراز کیلیی 

سخ  گوییم بایی بگویییم ایی  انیقیالبی یا( بیه میردم وعییه دادنیی 

بشریت را از  یی امتیازات  رون وسطیائیی، نیابیرابیری زنیان، 

امتیازات دولتی فیالن ییا بی ینیان دیی  )ییا اانیییشیه دیینییا و 

ادینیاریا بطور اعم( و از  یی نابرابری ملیت ا برهاننی. وعیه 

دادنی و ا را نکردنی. ننیتوانستنی ا را کننی زییرا ااحیتیرام بیه 

مالکیت زاوصی مقی ا مان  بود. در انقالب پیرولیتیری میا 

ای  ااحتراما ملعون به ای  "ثار سه بار ملعون  رون وسطائیی 

 و به ای  امالکیت زاوصی مقی ا و ود نیاشت.

 

دمکرااییک را بیرای  -ولی برای "نکه فتوحات انقالب بورژوا

زلق ای روسیه احکیم کنیم، میبایست  لوار بیروییم و  یلیوایر 

دمکیراایییک را در -رفتیم. ما مسائل مربوط به انقالب بورژوا

اثنای راه، در  ریان عنل و بنثیابیه امیحیایول فیرعییا کیار 

پرولتاری زیودمیان حیل -سوسیالیستی عنیه و وا عی و انقالبی

میکردیم. ما هنیشه میگفتیم رفرم، میحیایول فیرعیی میبیارزه 

انقالبی طبقاای است. ما میگفتیم و در عینیل ثیابیت کیردییم کیه 

دمییکییراایییییک مییحییاییول فییرعییی انییقییالب -اصییالحییات بییورژوا

پرولتری یعنی سوسیالیستی است. بجاست گفته شود کیه هینیه 

هییا،  هییا، هییرنیی  هییا، مییارایی  هییا، هیییییلییفییردییینیی  کییائییواسییکییی

هیا و دییگیر  هیا، میاکییونیالییهیا، ایوراایی ها، لیونیکیه ویت هیلک

  رمانان مارکسیزم ادو و نیما نتوانستنی ای  رابطیه را درک 

کننی. نخستی  انقالب  ن  رشی زیود بیه انیقیالب دوم ایحیول 

مییابی. انقالب دوم مسائل انقالب اول را در  ریان عینیل حیل 

میکنی. انقالب دوم کار انقالب اول را احکیم میننیاییی. میبیارزه 

و ان ا مبارزه است که معی  میکنی اا هه حیودی انیقیالب اول 

 موفق زواهی شی به انقالب دوم احول یابی.

 

ن ام شوروی هنانا یکی از ایأیییییات ییا می یاهیر "شیکیار ایی  

است. نی یام شیوروی حیی   احول یک انقالب به انقالب دیگری

اکثر دمکراایزم برای کارگران و دهیقیانیان اسیت و در عییی  

حال دال بر گسست با دمکراایزم بورژوائی و پییییاییش طیراز 

ااریخی دمکراسی یعنی دمکراسی پیرولیتیری ییا  -نوی    انی

 دیکتااوری پرولتاریاست.

 

بگذار سگان و زیوکیان بیورژوازی میحیتیضیر و دمیکیراسیی زیرده 

بورژوائی که از دنبال ای  بیورژوازی میییرود بیخیاطیر نیاکیامییی یا و 

اشتباهات مراکبه در امر سازتنان ن ام شوروی ما بارانی از لیعینیت 

ای فراموش ننییکینیییم کیه  و دشنام و است زا بر سر ما ببارنی. ما د یقه

ناکامی ا و اشتباهات ما وا عا زیاد بود و زیاد اسیت. و اصیوال میگیر 

میشود در امر ایجاد طراز ایا کینیون نیادیییه سیازمیان دولیتیی، بییون 

ناکامی و اشتباه عنل کرد! ما پیییوسیتیه در راه اصیالح نیاکیامییی یا و 

اشتباهات زودمان و ب بود انطباق عنلی اصول شوروی، انطبا ی که 

بسیار و بسیار از حی کنال دور است مبارزه زواهیییم کیرد. ولیی میا 

حق داریم بخود ببالیم و میبالیم که سیعیادت شیروه سیازیتینیان دولیت 

شوروی و بیینوسیله شروه دوران نیویی  در ایاریی   ی یان، دوران 

داری ستنکش اسیت  سلطه طبقه نوی ، که در کلیه کشورهای سرمایه

و هنه  ا بسوی زنیگی نوی ، بسوی پیروزی بر بورژوازی، بسوی 

دیکتااوری پرولتاریا، بسوی زالصی انسیانیییت از ییو" سیرمیاییه و 

  نگ ای امپریالیستی گام برمییارد، نایب ما شیه است.

 

النللی سرمایه میالیی کیه  مسأله  نگ ای امپریالیستی و "ن سیاست بی 

اکینییون در هیینییه  یی ییان اسییتیییییال دارد و نییاگییزیییر میو ییی  یینییگیی ییای 

امپریالیستی  ییی و اشییی بییسیابیقیه سیتیم میلیی و غیارت و ایارال و 

ازتناق زلق ای نااوان و عقب مانیه و کوهک اوسیط مشیتیی از دول 

مسیألیه اسیاسیی سیییاسیت  ٩٩٩٩ای  مسأله از سال  -اغربیا است، 

مسأله حیات و منات ده ا  -کلیه کشورهای کره زمی  شیه است. ای  

ای است در بیاره ایی  کیه "ییا در  ینی   میلیون نفر است. ای  مسأله

امپریالیستی بعیی، که بورژوازی در برابر ان یار میا "ن را اییارک 

داری پییی میآیی، بیست مییلیییون  میبینی و در برابر ان ار ما از سرمایه

م بیه "ن کیه  نفر هالک شینی، "ن هم با افه  نگ ای اکوهکا ُمنضش

هنوز هم زاانه نیافته است( و "یا در ای   ینی  نیاگیزییر "یینییه )اگیر 

داری حفظ شود( شات میلیون نفر معلول زواهنی شی )بجای  سرمایه

انیی( ییا  معلول شییه ٩٩٩٧اا  ٩٩٩٩سی میلیون نفری که در سال ای 

ای    یانیی ایازه -نه. انقالب اکتبر ما در ای  مسأله هم دوران ااریخی

را افتتاح کرده است. زیمه بورژوازی و پامنبری زوان ای وی یعنی 

"رها و منشویک ا و انامی دمکراسی به اصطالح اسوسیالیسیتییا  ا 

زرده بورژوایی شعار اابییل  ن  امپریالیستی به  ن  دازلییا را 

مسخره میکردنی. ولی ای  شعار یگانه حقیقت منحار از کار در "میی 

 -امیان، هینیه ایینی یا درسیت  پرده و بی حقیقتی نامطلوب، زش ، بی -

العاده  ری  شووینیستی و  ولی حقیقتی در بی  یک دنیا فریب ای فوق

ست افشاء شیه است.  پاسیفیستی. بنیاد ای  فریب ا فرو میپاشی. صلح بر 

هر روزی که میگذرد معنا و عوا ب صلح ورسای را کیه از صیلیح 

ست هم بیار است، با بیییرحینیی بیییشیتیری افشیاء مییینینیاییی. بیرای  بر 

میلیون ا و میلیون ا مردمی که درباره علل  ن  دیروز و  ن  فردا 

ی یییب روز بیروز  که در حال اکوی  است میانییشنی، ایی  حیقیییقیت مش

ار و مؤکیار میشود که: از  ن  امپریالیستی و از  روشنتر و وا ح

امیرا  امپریالیستی که بناگزیر مو ب پییایش "ن میشود )اگیر امیالء 

 ییم حفظ شیه بود م  اینجا دو کلنه امیرا را به هیر دو میعینیای "ن 

مینوشتم( یعنی از ای  دوزخ ننیتوان  ز از راه مبارزه بلیشیوییکیی و 

 کارگر،معلم،دانشجو اتحاد اتحاد!

 ۹۹پرسش  شماره   
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 انقالب بلشویکی رهایی  ست.

 

بگذار بورژوازی و پاسیفیست ا، ژنرال ا و زیرده بیورژوازی، 

داران و فیلیسیتیرهیا، کیلیییه مسیییحیییان میؤمی  و هینیه   سرمایه

های انترناسیونال دوم و دو نیم بیا هیاری اینیام بیه ایی   شوالیه

انقالب دشنام بیهنی. "ن ا با هی  سیالب غیظ و ب تان و اکاریب 

ااریخی را ننیتواننی مه "لود کننی که، پی   -ای  وا عیت   انی

از صیها و هزارها سال برای نخستی  بار بیردگیان بیه  ینی  

داران با اعالم "شکار ای  شعار پاس  دادنی: ای   ن   بی  برده

داران را که هیفش اقسیم غنائم است به  ن  بردگیان  بی  برده

 داران هنه ملل ابییل کنیم. هنه ملل علیه برده 

 

پ  از صیها و هزاران سال برای نخستی  بار ایی  شیعیار از 

یک انت ار مب م و زبون بیه ییک بیرنیامیه سیییاسیی روشی  و 

اد یقا به مبارزه مؤثیر میییلیییونی یا سیتینیکیش ایحیت رهیبیری 

پرولتاریا، به نخستی  پیروزی پرولتاریا، به نخیسیتییی  پیییروی 

در امر محو  نگ ا، در امر ااحاد کارگران کلیه کشورها علیه 

ااحاد بورژوازی کشورهای مخیتیلی ، "ن بیورژوازی کیه هیم 

صییلییح و هییم  یینییگییش بییحییسییاب بییردگییان سییرمییایییه، بییحییسییاب 

مزدوران، بحساب دهقانان، بحساب زحنتکشیان اسیت، میبییل 

 گردیی.

 

ای  نخستی  پیییروزی هینیوز پیییروزی نی یاییی نیییسیت و ایی  

پیروزی را انقالب اکتبر ما با سختی ا و دشواری یای نیادیییه و 

رنج ای ناشنییه و یک سلسله ناکامی ا و اشتباهات ع ینی کیه 

ایم، بیست "ورده است و اصوال مگر میشی کیه  ما مراکب شیه

یک زلق عقب مانیه بتوانی بیون نیاکیامیی و بییون اشیتیبیاه بیر 

 نگ ای امپریالیستی میقیتییرایریی  و کشیورهیای غیربیی کیره 

زمی  غلبه کنی! ما از ا رار به اشتباهات زیود پیروا نییارییم و 

هشیارانه به "ن ا زواهیم نگریست اا شیوه رف  ای  اشیتیبیاهیات 

را بیاموزیم. ولی وا عیت بجای زود با ی است: پ  از صیهیا 

و هزارها سال برای نخستی  بار وعیه اپاس  دادنا به  ینی  

داران بوسیله انقالب بردگان عیلیییه هینیه و هیرگیونیه  بی  برده

و علی رغیم هینیه مشیکیالت اییفیا  -داران اا "زر ایفا شیه  برده

 میگردد.

 

ایم. و اما اینکه "یا هه مو ی  و طیی  ما ای  کار را شروه کرده

هه میای و پرولترهای کییام میلیت ایی  امیر را بیه سیرانیجیام 

زواهنی رسانی مسأله اساسی نیست. مسأله اساسی ای  است کیه 

ی  از  ا کنیه شیه و بحرکت در"میه است،  اده باز شییه، راه 

 نشان داده شیه است.

 

داران هنه کشورها، که امییی ی ا ژاپینیی را در  " ایان سرمایه

بییرابییر امییییی یی ا "مییریییکییایییی و امییییی یی ا "مییریییکییایییی را در 

برابرامی  ا ژاپنی و امی  ا فرانسوی را در برابر امییی ی ا 

انگلیسی و غیره ادفاه میکنییا، به سالوسی زود ادامه دهیییی! 

های انترناسیونال دو و دو و نیییم و هینیه زیرده  " ایان شوالیه

بورژواها و فیلیسترهای پاسیفیست سراسر   ان، بیا نیگیارش 

( به ٩٩٩٧های بالا  یییی )طبق ننونه بیانیه بال مورخ سال  ابیانیه

اطفره رفت ا از مسأله مربوط بیه وسیائیل میبیارزه عیلیییه  ینیگی یای 

امپریالیستی ادامه دهیی! نخستییی  انیقیالب بیلیشیوییکیی نیخیسیتییی  صیی 

میلیون مردم روی زمی  را از هن   نی  امیپیرییالیییسیتیی و  ی یان 

امپریالیستی بیر "ورد. انقالب ای بعیی انام بشریت را از هن  هنی  

  ن  و هنی    انی بیر زواهنی کشیی.

 

اری  کارهای میا سیازیتینیان  "زری  و م نتری  و دشواراری  و ناانام

بنای نوی  سوسییالیییسیتیی بیجیای   ریزی ا تاادی برای ا تاادی و پی

داری اسیت. میا در ایی   بنای من یم فئودالی و نیینیه مینی ییم سیرمیاییه

م نتری  و دشواراری  کیار زیود بیییش از هینیه نیاکیامیی و اشیتیبیاه 

ایم. و اصوال مگر میشود هنی  کاری را که در مقییا   ی یانیی  داشته

اازگی دارد بیون ناکامی و اشیتیبیاه انیجیام داد! ولیی میا "ن را "غیاز 

ایم و در کار ا رای "نیم. اافا ا هنی  حاال ما به کنک اسیییاسیت  کرده

ا تاادی نوی ا زودمان یک سلسله اشتیبیاهیات زیودمیان را اصیالح 

میکنیم و فرامیگیریم که هگونه در کشور زرده دهیقیانیی بیاییی بییون 

 اراکاب ای  اشتباهات سازتنان سوسیالیسم را ادامه داد.

 

دشواری ا را حی و حاری نیست. ما به مبارزه با دشواری ای بی حی 

ایم. بی وده نیسیت کیه میا را دشینینیان میا اسینی   و حار زو گرفته

 -انی. ولی ما ایضا  زاراا و نناینیگان اسیاست استخوان شک ا نامییه

هنر دییگیری را کیه در انیقیالب  یروری  -و الا ل اا حیود معینی 

ایم، که عباراست از نرمش، امکان اغییر سیریی  و "نیی  است "موزته

ااکتیک زود با در ن ر گرفت  شرایط اغییر یافته ابژکتی  و انیتیخیاب 

راه دیگر نیل به هیف در صورایکه راه گذشته در دوران معیینیی از 

 زمان زالف مالحت و غیر منک  از "ب در"یی.

 

ما، که اموال شور و هیجان برانگیخیتیه بیودمیان و نیخیسیت شیور و 

هیجان سیاسی و سپ  شور  نگی را در زیلیق بیرانیگیییخیتیه بیودییم، 

حساب میکردیم که بر زمینه ای  شور و هیجان و ای  ا تایادی بیه 

هنان در ه ع یم را )ن یر و ای  سیاسی و  نگی( مستقینا عنیلیی 

سازیم. ما حساب میکردیم و شایی هم ب تر است بگیوییییم بییون "نیکیه 

بانیازه کافی حساب کنیم فرق میکردیم که با اوامیر مسیتیقیییم دولیت 

پرولتری ایولیییی دولیتیی و ایوزیی  میحیایوالت دولیتیی را بیه شیییوه 

کنونیستی در یک کشور زرده دهقانی عنلی سازیم.  یرییان زنییگیی 

داری  اشتباه ما را نشان داد. یک سلسله مراحل انتقالی یعینیی سیرمیاییه

دولتی و سوسیالیزم لزوم یافت اا انتقال به کنونیزم را ایارک بیبییینیییم 

و "ن هم با فعالیتی که سنوات میییی بطول میانجامی اییارک بیبییینیییم. 

بایی بخود زحنت دهیی که نه بر زمینه مستقیم شور و هیجان، بلکه به 

کنک شور و هیجانی که مولود انقالب کبیر است، بر اسال ریینیفی  و 

ریعال ه کردن اشخاص و بر اسا  اصل بازرگیانیی، نیخیسیت پیلی یای 

استواری را کیه در کشیور زیرده دهیقیانیی بییی  سیرمیاییه دولیتیی و 

سوسیالیسم  رار میگیرد بسازیی  در غیر ای  صیورت بیه کینیونیییزم 

نزدیک نخواهیی شی، در غیر ای  صورت ده ا و ده ا میلیون نفر را 

به کنونیزم نخواهیی رسانی. زنیگی بنا هنی  حکم کیرده اسیت. سیییر 

 عینی اکامل انقالب بنا هنی  حکم کرده است.

 

 اساس سوسیالیسم انسان است، چه در ظرفیت جمعی و چه فردی!

 ۹۹پرسش  شماره   
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ایم، حاال با پشتیکیار و  و ما، که در عرق سه ه ار سال شیوه هرزش ای سری  را )هنگامی که هرزش سری  الزم است( انیکی "موزته

د ت و  ییت )گر هه هنوز به انیازه کافی با پشتکار و به انیازه کافی د یق و به انیازه کافی مجیانه نیست( بیه "میوزیتی  شیییوه هیرزیش 

ایم. دولت پرولتری بایی به یک ااربابا محتاط و  یی و  ابل و ییک ایا یر عینییه فیروش  نوی ، یعنی اسیاست ا تاادی نوی ا پردازته

در غیر ایناورت ننیتوانی کشور زرده دهقانی را از لحا  ا تاادی بر روی پای زود استوار کنی و در شیراییط  -کار "زموده بیل شود 

داری است( راه دیگری برای انتقال به کنونیزم و یود نییارد. ایا یر عینییه فیروش  داری )که هنوز سرمایه کنونی در کنار بازتر سرمایه

گویی "نننان ایپ ا تاادی است که از کنونیزم به انیازه زمی  اا "سنان دور است. ولی ای  یکی از "ن اضیادهیاییی اسیت کیه میا را در 

داری دولتی به سوسیالیزم میبرد. رینف  کیردن اشیخیاص سیطیح  زنیگی  وشان از ا تااد زرده دهقانی بیرون میآورد و از طریق سرمایه

اولیی را باال میبرد و برای ما مقیم بر هر هیز افزایش اولیی به هر  ینتی که شیه الزم است. بازرگانی عنیه فیروشیی، میییلیییونی یا دهیقیان 

زرده پا را از لحا  ا تاادی متحی میکنی بیی  ارایب که "ن ا را رینف  سازته، ب م پیونی مییهی و به مرحیلیه "ایی ییعینیی بسیوی شیکیلی یای 

اییم. میا در  مختل  ااحاد و پیونی در زود اولیی سوق مییهی. هم اکنون ما به اجییی سازمان  روری در سیاست ا تاادی زود دسیت زده

ایم که راست است کوهک و  زئی است ولی به هر   ت موفقیت بیون اردیی اسیت. میا اکینیون  ای  زمینه موفقیت ای هنیی بیست "ورده

 در ای  رشته اعلما  ییی کال  ا یه را به پایان میرسانیم. اگر ما با استواری و ماّرانه اعلیم بگیریم و هر گام زود را با اجیربیه عینیلیی

ایم نترسیم و اشتباهات زود را اصالح کنیم و با د یت در میعینیای "ن غیور و  وارسی کنیم و از اغییر و ابییل مکرر "ننه که شروه کرده

بررسی نناییم، در "ناورت به کال  بعیی اراقاء زواهیم یافت. ما انام ادوره احایلیا را زواهییم گیذرانیی. گیرهیه او یاه و احیوال 

ار و دشوارار از "ن کرده است که مطلوب ما بود. به هر  ینتی که باشی و هر  ییر هیم  ا تاادی و سیاسی   ان ای  امر را بسی طوالنی

ماائب دوران انتقال، یعنی فقر و گرسنگی و ویرانی دشوار باشی، ما روحیه زود را نخواهیم بازت و کار زود را به فر ام  فرننونیش 

 زواهیم رسانی

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۹۹پرسش  شماره   

از نقطه نظر انديشه و پراتيک مارکسيستى ل ين مقام برجسته اى اارا. اي گرنه فرمرلربر ردى هرا کره "لر رير ريرسرم  

مارکسيسم اور  امگرياليسم است" و غير  ب ظر من پي  پا افتاا  است. اهريت ل ين و سرهرم مشرخري لر ريرن ار 

ج ب  کررنيستى را بايد ار رابطه روم ى که او ميان تئررى و پراتيک انقالبى برقرار ميک د جستجر کرا. بر رظرر 

من ل ين تجسم ترام و کرال وفااارى به تعبير مارک  از کررنيسم بع ران "ماترياليسم پراتيک" است. سهم ويره  

ل ين  ارک نق  اراا  انقالبى طبقه کارگر ار سير مااى جامعه سرمايه اارى و ارک اام ه عرررل عر رعرر فرعرالره 

انقالب کارگرى بر زمي ه عي يات اجتراعى ار هر اور  است. ل ين نگرش تکاملى و انفعالى حاکم به انترناسيرنرال 

اوم را عق  راند و هران تعبير فعالى را از کررنيسم بدست ااا که مررا نظر مارک  است. اگر بخراهم برحر رم را 

ساا  ک م  سرسياليسم قبل از ل ين عردتا "ضرورى بران و اجت اب ناپذيرر برران" سررسريرالريرسرم را از مرارکر  

آمر ته است. ل ين "امکان پذيرى" سرسياليسم ار اين ععر را تاکيد ميک د و عرال است بکار تحقق آن ميشرا. 

ارک ل ين از تاريخ و از نق  پراتيک انقالبى طبقات ار تحرل تاريخى عريقا مارکسيستى است. لر ريرن برراى ايرن 

پراتيک جا باز ميک د و آن را سازمان ميدهد. ميدانم که تعابير بعدى و عردتا  را  بررژوايى از اهررريرت عر رعرر 

فعاله و عرل انقالبى به يک رگه ولرنتاريستى  اليتيستى و ترطئه گرانه ار سرسياليسم م جر مد. اما هر مطرالرعره 

ساا  نظرات و عرل سياسى ل ين نشان ميدهد که او از اين ولرنتاريسم مبراست. زيرا اوال  عرررل انرقرالبرى برراى 

ل ين مفهرمى اجتراعى و طبقاتى اارا و ثانيا  ل ين بهيچرجه از مرايط عرير رى و عرير ريرات اجرتررراعرى کره اامر ره 

 پراتيک انقالبى طبقه را محدوا و مشروط ميک د انتزاع نريک د.

ب ظر من براى هر ک  که به سرسياليسم نه بع ران يک ايد  آل تزئي ى  بلکه بع ران يک امر عاجل و عرلى نگا  

ميک د  براى هر ک  که به تحقق عرلى سرسياليسم و انقالب کارگرى فکر ميک د  ل يرن برعر رران يرک مرترفرکرر و 

 م عرر حکرترهبر سياسى هررار  يک م شاء غ ى آمرزش و الهام  راهد برا.               


