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 ۰۲رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲سوم نوامبر -  ۹۹سه شنبه  سیزدهم آبان ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 برای نابودی تروریسم اسالمی
 چه باید کرد؟ 

 

 علی جوادی
 

عملیات تروریستی و آدمكشی در فرانسه بار دیگرگر ایگ  

سئوال را در اذهگا  اگامگبگه بگراسگتگه تگرد  اسگ  تگه 

چرونه میتوا  از شر تروریسم اسالمی خالص شد؟ را  

حل ها تدامند؟ را  حل تمونیسم تگاررگرچ چگیگسگ ؟ امگا 

پیش از پرداخت  به ای  سئواالت، ذتر نکاتگی در مگورد 

  .قربانیا  ای  فجایع الزم اس 

هولناك اس : اما آنچه در فرانسه صورت ررفتگه اسگ ، 

روشه اچ از سلسله انای  اسالمیستها اس ، و متاسفگانگه 

شاید آخری  بار هم نخواهد بود. تا زمانیکه انبش اسگالم 

سیاسی تماتا  یک هیوالچ زند  اس  و نفگ  مگیگکگشگد، 

باز هم خگواهگد تشگ ، بگاز هگم اگنگایگ  خگواهگد آفگریگد. 

واقبی  تلخ ای  اس  ته هرروشگه اچ مگیگتگوانگد صگ گنگه 

عملیات تور ای  اریانات اسالمی بگاشگد. قگربگانگیگا  ایگ  

عملیات تروریستی عادچ تریگ  مگردم هسگتگنگد. عگابگر و 

توریس  بیخبر، دوند  یک ماراتا . تگود  و اگوا  و 

پگگیگگر را، در خگگیگگابگگا ، در اتگگوبگگو ، در مگگتگگرو، در 

رستورا ، در دیسکو ویگا در سگاحگل دریگا، بگا بگمگ  و 

رلوله به خا  و خو  میکشند. عامل و باعث و بانی ای  

عملیات انایتکارانه انبگش اسگالم سگیگاسگی و تگروریسگم 

اسالمی اس  ته زندری و مدنی  مگردم را بگه رگرورگا  

رگگرفگگتگگه اسگگ . تگگارنگگامگگه تگگروریسگگم اسگگالمگگی و اگگنگگبگگش 

ارتجاعی اسالم سگیگاسگی در نسگل تشگی و قگتگل عگام و 

سربرید  و اعدام و سنرسار و انای  شرعی، عگیگا  و 

غیر قابل انکار الوچ چشم مردم اها  قرار دارد. بگایگد 

به ای  وضبی  خاتمه داد. تروریسم، چه اسالمی و چگه 

دولتی آ ، یک تهدید و خطر ادچ علیه مدنی  و زندری 

و آزادیخواهی اس . براچ یک آیند  انسگانگی بگایگد بسگا  

تروریسم را برچید. اها  را مگیگتگوا  و بگایگد از دسگ  

بم  رذارها و تروریستها و ژنرالگهگاچ دسگ  بگه مگاشگه 

 .خارج ترد

 مناسبات دولتهای غربی با جنبش اسالم سیاسی!  
 محمد آسنگران

ببد از ترورهاچ فگرانسگه و تگانگادا و اتگریگش مگبگاحگوگی حگول تگروریسگم 

اسالمی، انبش اسالم سیاسی و عک  البمل اریانات و دولتهاچ اسالمی 

مطرح شد  اس . براچ پاسخ به و بررسی ای  مگبگاحگث ابگتگدا الزم اسگ  

  .پیشینه ای  انبش را مقدمتا و مختصرا بررسی تنیم

 کودکانی که آرزوهایشان نقش بر آبهای کانال مانش شد!
 انسانیت مرزی نمی شناسد !

 

 پدرام نواندیش
  

رسول و شیوا همرا  با سه فرزند خردشال شا  در آبگهگاچ تگانگال مگانگش 

میا  فرانسه و بریتانیا، همرا  دو پناهجوچ دیرر بر اثر واژرگونگی قگایگ  

 سرنگونی، انقالب و سوسیالیسم
 نامه به حمید تقوائی و فاتح شیخ

 ٦٠٠٧شمار : 

 ٧١١١ژوئیه  ٧٦تاریخ: 

 فاتح اا ، حمید اا 

مصاحبه را ررفتم. بنظر م  ای  مطل  حاوچ تبییگنگا از مسگ لگه اوضگا  

 

 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   

۷صفحه   

۹صفحه  
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اما براچ نابودچ تروریسم اسالمی چه باید ترد؟ براچ شگرو  

باید از را  حگل هگاچ تگانگنگونگی شگكگسگ  خگورد  آغگاز نگرد. 

واقبی  ای  اس  ته "را  حل هاچ" دول غربی بارها شکسگ  

خود را اثبات ترد  اس . لشکر تشگی و عگمگلگیگات نگظگامگی و 

پلیسی ترد  فضاچ اامبه و م دود ترد  حقوق مگدنگی آحگاد 

اامبه نه تنها پاسخ نیس ، نه تنها عگامگلگی در مگ گدود تگرد  

دامنه تروریسم اسالمی نبود  و نیس ، بلکه خود زمینه ساز و 

حلقه اچ در رسترش عملیات تروریستی اس . خود یک نمونه 

 .زند  عملیات تروریسم دولتی اس 

 

سپتامبگر بگه  ٧٧آنچه ته هیات حاتمه آمریکا در فرداچ فاابه 

آ  "انگ اهانی علیه تروریسم" نگام نگهگاد، در واقگع اگنگرگی 

علیه تروریسم اسالمی و ریشه هاچ آ  نگبگود، بگرعگکگ  خگود 

یک اقدام تروریستی دیرر بود. اقدامی تروریستی و بگه هگمگا  

انداز  دهشتنا  بود ته ثمر  اچ از خانه خرابی و نگاامگنگی و 

م رومی  عظیم تود  هاچ مردم را بدنگبگال نگداشگ . بگمگبگارا  

افغانستا  و عراق انری علیه تروریسم اسالمی نگبگود. رگوشگه 

اچ از سیاس  ارتجاعی میلیتاریسم آمگریگکگا و نگاتگو بگود. ایگ  

انگ و لشکر تشی ها نه تنها ذر  اچ امگنگیگ  بگراچ سگاتگنگیگ  

اروپا و اوامع غربی بدنبال نداشته اس  بلکه بر عکگ  خگود 

باعث رسترش عملیات ترویستی در سطگح اگهگا  شگد  اسگ . 

هدف هیات حاتمه آمریکا از ای  انگ ها نه نابودچ تروریسم 

اسالمی و اسالم سیاسی بلکه ت کیم موقبی  و سلطه سگیگاسگی 

 .و نظامی خود بر اها  به عنوا  ابرقدرت اس 

واقبی  ای  اس  ته در سیاس  هیات حاتمه آمریکگا نگه تگنگهگا 

دولتهاچ اسالمی اایرا  ویژ  اچ دارند، بلکه متکی شد  و یگا 

شکل داد  به دولتهاچ اسالمگی و قگومگی یگک رتگ  سگیگاسگ  

تنونی آ  در خاورمیانه و شمال آفریقا اس . در ایگ  سگیگاسگ  

نه تنها دولتهاچ اسالمی میتوانند سر تار بگاشگنگد، بگلگکگه حگتگی 

تروریسم اسالمی تا زمانیکه متواه غگر  و مگتگ گدیگ  غگر  

نباشد، مجاز اس . از ای  رو مقابله همه اانبه بگا سگیگاسگتگهگاچ 

تجاوزررانه و قلدرچ نظامی و سگیگاسگی آمگریگکگا و نگاتگو یگک 

رت  تبیی  تنند  مبارز  با تروریسم اسگالمگی اسگ . در عگیگ  

حال باید در مقابل هر رونه تالش دول غربی در م دود ترد  

آزادیهاچ سیاسی و مدنی مردم و رسترش حاتمی  پگلگیگسگی بگه 

بهانه مقابله با تگروریسگم اسگالمگی، ایسگتگاد و ااگاز  نگداد ایگ  

اریانات نیز در پ  تشمکش خود با اریانات اسالمی باز از 

 .حقوق و شرایط زندری مردم قربانی بریرند

 

 تروریسم: سیاس  پایه اچ اسالم سیاسی

تروریسم اسالمی صرفا تگار چگنگد رگرو  مگرتگجگع و آدمگکگش 

اسالما برید  از اامبه نیس  ته با نابودیشا  بتوا  بسا  تگروریسگم 

اسالمی را برچید. تروریسم اسالمی یگک سگیگاسگ  پگایگه اچ اگنگبگش 

اسالم سیاسی اس . اسالم سیاسی آ  انبش ارتجاعی و بسترچ اسگ  

ته اریانات تروریس  اسالمی بر مت  آ  فگبگالگیگ  مگیگکگنگنگد. اسگالم 

سیاسی انبشی ارتجاعی با پگرچگم اسگالم اسگ  تگه بگمگنگظگور تگجگدیگد 

سازما  دهی قدرت سیاسی در سطح اوامع خاورمیانه پگا بگه مگیگدا  

سیاس  رذاشته اس . ای  انبش ارتجاعی براچ تگجگدیگد سگازمگانگدهگی 

حاتمی  سیاسی اوامع خاورمیانه و مقابله با چپ و  بقه تگاررگر بگه 

میدا  آمد  اس . یک پایه رسترش ای  اریانات غگر  اسگ . غگر  

در دورا  انگ سرد ای  اریانات را از حاشیه اگوامگع خگاورمگیگانگه 

براچ مقابله با آزادیخواهی و برابرچ  لبی و سوسیالیسم و فشگار بگه 

بلو  رقی  بگه اگلگوچ صگ گنگه سگیگاسگ  تشگانگد و از ایگ  رو ایگ  

اریانات توانستند در دورا  پ  از انگ سرد اایگرگا  بگراسگتگه اچ 

در سیاس  اهانی پیدا تنند. در ایرا  اسالم سیاسی بگه تگمگک غگر  

به قدرت رسید و خود را در شکل یک حکگومگ  سگازمگا  داد و بگه 

همی  اعتبار انبگش اسگالم سگیگاسگی را بگه یگک نگیگروچ آدمگکگش بگا 

امکانات وسیع دولتی در سطح منطقه تبدیل ترد. ای  اگنگبگش اتگنگو  

خود یک پاچ انگ قدرت در تشورهاچ اسالمزد  در خاورمیانه در 

 .رقاب  با دول مت د آمریكا اس 

براچ ریشه ت  ترد  تروریسم اسالمی باید به سگرا  اگنگبگش اسگالم 

سیاسا، دولتهاى اسالما، انبشها و سازمانهاى اسالما و هگمگچگنگیگ  

دولتهاچ حامی ای  اریانات در سطح بیگ  الگمگلگلگی رفگ . یگک رتگ  

اساسی در هم شکست  انبش اسالم سیاسی، سرنرونی رژیم اسالمگی 

در ایرا  اس . سرنرونی رژیگم اسگالمگی در ایگرا ، اگنگبگش اسگالم 

سیاسی و اریانات اسالمی را بدو  اف  و چشم انداز خگواهگد تگرد و 

نیروچ عظیمی را براچ برچید  اسالم سیاسی و تگروریسگم اسگالمگی 

 .در تل خاورمیانه به حرت  در خواهد آورد

از  رف دیرر باید الوچ حمای  مادچ و مبنوچ دولتهاچ غگربگی از 

اریانات اسالمی رنرارنگ را ررف . باید یک تالش عظیم سگیگاسگی 

را سازما  داد و به پگیگش بگرد. بگایگد مگذهگ ، اسگالم، قگوم پگرسگتگی، 

راسیسم و نسبی  فرهنری و هر نظریه و تفکرچ ته فرهنگ و آمگال 

و ارزشهاچ یکسا  و اهانشمول انسانی را به رسمی  نگمگی شگنگاسگد 

نقد و افشا ترد. باالخر  اینکه باید بگه مشگقگات، مگ گرومگیگتگهگا، سگتگم، 

استومارو اختناقی ته انسانها را به استیصال سوق میدهد و بگرخگی را 

قربانی اریانات تروریستی میکند، پایا  داد. باید ریشه ها و منگابگبگی 

ته ای  تروریسم از آ  تغذیه مگیگکگنگد، را خشگکگانگد. تگالش مگا بگراچ 

نابودچ تروریسم اسالمی، بخشی از مبارز  عمومی مگا بگراچ ایگجگاد 

اوامبی باز، آزاد، برابر، مرفه، سکوالر و سوسیالگیگسگتگی اسگ  تگه 

در آ  اا  و حرم  و آزادچ، بگرابگرچ و آسگایگش و امگنگیگ  انسگا  

 .اسا  ارزشهاچ اامبه اس 

 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۰۲پرسش  شماره   

 برای نابودی تروریسم اسالمی چه باید کرد؟                                  
 علی جوادی    
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حلقه هاچ م ورچ، عالو  بگر سگرنگرگونگی رژیگم اسگالمگی در 

 ایرا ، براچ نابودچ تروریسم اسالمی تدام اس ؟

 

 حل مساله فلسطی 

تشور مستقل فلسطینی باید تشکیل شود. مگردم فگلگسگطگیگ  بگایگد 

تشور مستقل و دول  متساوچ ال قوق خود را داشگتگه بگاشگنگد. 

اسالم سیاسی از ظلم و ستمی ته تاریخا بر مردم فلسطی  رفته 

اس ، تغذیه میگکگنگد. ایگ  اگنگبگش ارتگجگاعگی عگلگیگرغگم ایگنگکگه 

توچکتری  ربطی به ستم وارد  بر مردم فلسطی  ندارد امگا از 

نارضایتی و بی حقوقی مردم درفلسطی  و خگاورمگیگانگه بگهگر  

بردارچ ترد  و براچ خود سرمایه سیاسی میسازد. باید دولگ  

اسرائیل و حامیا  غربی آ  را ت   فشار قرار داد تا صلگح و 

ایجاد دول  مستقل فلسطینی را با تمام حقوق شناخته شگد  بگیگ  

المللی برسمی  بشناسد. باید دول غربی را تگ گ  فشگار قگرار 

داد تا به حمای  بی قید و شر  خود از سیاستهاچ ارتجاعی و 

تگجگاوزرگرانگه دولگ  اسگرائگیگل خگاتگمگه دهگنگد. تشگکگیگل تشگگور 

فلسطینی و برقرارچ صلح در خاورمیانه رت  اساسگی و یگک 

 .پایه ریشه ت  ترد  تروریسم اسالمی در سطح اها  اس 

 

 پایا  داد  به حمای  غر  از دولتها و اریانات اسالمی

بدو  حمای  دول غربی، رژیم اسالمی در ایرا  بگه سگر تگار 

نمی آمد و بدو  حمای  ای  دولتها اگریگانگات اسگالمگی شگانگ  

چندانی براچ قرار ررفت  در قدرت دولتی را ندارند. عگراق و 

لیبی و افغانستا  نمونه هاچ بارز ای  حکم اند. بگدو  حگمگایگ  

دول غربی نظامهاچ برد  دارچ و شیوخ مختلف در عربسگتگا  

سبودى و امیر نشینا  حاشیه خلیج قادر به بقا نگخگواهگنگد بگود. 

بدو  حمای  غر  دولتهاچ تشورهاچ اسالمزد  قادر نمیشدند 

قوانی  اسالمی را به یک رت  سیا  زندری مردم تبدیگل تگنگنگد. 

بدو  حمای  غر  اریانات اسالمی و  البگا  در افگغگانسگتگا  

قدرت نمیررفتند. بدو  حمایگ  غگر  اگریگانگات اسگالمگی در 

عراق به نیرویی اصلی در قگدرت سگیگاسگی تگبگدیگل نگمگیگشگدنگد. 

واقبی  ای  اس  ته در غگیگا  حگمگایگ  سگیگاسگی، نگظگامگی و 

دیپلماتیک غر  از دولتهاچ اسالمی مردم ای  منطقه بسرع  

ای  دولتها را بزیر خواهند تشید. بگراچ پگایگا  داد  بگه اسگالم 

سیاسی باید الوچ بند و بس  و حمای  دول غربی از دولگتگهگا 

و اریانات و احزا  اسالمی را در هگر شگکگل آ ، چگه ضگد 

 .غربی و چه پرو غربی، ررف 

متفکرا  و استراتژیستهاچ دول غربی براچ توایه دفگا  خگود 

از اریانات اسالمی مقوله فاندمانتالیسم اسالمی را پیش تشیگد  

اند تا بتوانند شاخه هاچ ضد غربی اسالم سیاسی را از شگاخگه 

هاچ پرو غربی و اهل بند و بس  و سگازش آ  اگدا تگنگنگد تگا 

بتوانند با یک بخش بر علگیگه بگخگش دیگرگر مگتگ گد شگونگد. ایگ  

سیاس  قدرتهگاچ غگربگی را بگایگد افشگا  تگرد. بگایگد تگاثگیگرات 

مخر  ا  در رسترش دامنه تروریسم اسالمی و اسالم سیاسی 

را به مردم خا ر نشا  ترد. پیش تشید  بنیادررایگی اسگالمگی 

و یا اسالم سیاسی "خو  و بد" علی البموم راهی بگراچ بگقگا  

انبش ارتجاعگی اسگالم سگیگاسگی اسگ . اسگالم سگیگاسگی بگدو  

حمای  غر  بسرع  از مگردم آزادیگخگوا  و سگکگوالریسگم و 

 .سوسیالیسم شکس  خواهد خورد

 

 دفا  پیریر از سکوالریسم

انبش اسالم سیاسی و تروریسم اسالمی اتنو  پر و بال خگود را بگه 

م یط هاچ ااتماعی اسالمگی در تشگورهگاچ غگربگی نگیگز رسگتگرانگد  

اس . ای  انبش از یک  رف زندری و حقوق مدنی ای  مردم را بگه 

ررورا  ررفته و از  رف دیرر قوانی  سیا  اسالمگی را بگخگصگوص 

به زنا  و دخگتگرا  تگ گمگیگل مگیگکگنگد و ایگ  مگ گیگط هگا را عگمگال بگه 

پایراههایی براچ سربازریرچ در عملیات انت ارچ و آدمکشی تگبگدیگل 

ترد  اس . دولتهاچ غربی اما با تز تماما ارتجاعی نسبی  فگرهگنگرگی 

و ببضا با دس  شست  و یا حاشیه اچ ترد  مبانگی سگکگوالریسگم در 

ساختار دول  و آموزش و پرورش، عمگال دسگ  اگریگانگات مگرتگجگع 

اسالمی را در ارعا  و تبرض به زنا  و حاتم شد  بر سرنوش  و 

زندری مردم باز رذاشته اند. ای  اریانات حتی از تمکگهگاچ مگادچ و 

مبنوچ دولتهاچ غربی نیز برخوردار هستند. براچ ریشگه تگ  تگرد  

تروریسم اسالمی باید بدو  قید و شر  از اهانشمولی حقوق مدنی و 

شهروندچ انسانها در همه تشورها و در تمام م یط هگاچ ااگتگمگاعگی 

اسالمی دفا  ترد. هگر رگونگه زیگر پگا رگذاشگتگ  حگقگوق اگهگانشگمگول 

شهروندا  و سازش و همکارچ با اریانات اسالمی در حگاتگم تگرد  

 .دی  بر زندری مردم در ای  اوامع باید م کوم شود

در عی  حال بدو  دفا  پیریر از سکوالریسم در خود اوامع غگربگی 

نمیتوا  از سکوالریسم و حاتم شد  قوانی  اهانشمول حقوق بشگر و 

حقوق مدنی در م یط هاچ اسالمی بطور پیریر دفا  ترد. یگک پگایگه 

ریشه ت  ترد  اسالم سگیگاسگی در اگوامگع غگربگی دفگا  پگیگرگیگر از 

سکوالریسم در ای  اوامع و مقابله با قوانی  و رونگدهگایگی اسگ  تگه 

منجر به نفوذ مذه  و دسترا  مافیایی مذه  در حاتمی  سیاسی ای  

 .اوامع میشود

 

 برچید  مدار  اسالمی

مدار  اسالمی مراتزچ براچ رسترش دامنه آموزش و سگیگاسگتگهگاچ 

ضد انسانی اسالم سیاسی اس . تودتا  در مدار  اسگالمگی  گبگمگه 

ت می  و شستشوچ مغزچ و ت جر و عق  ماندری اسالمی مگیگشگونگد. 

در ای  مدار  نفرت، نا برابرچ انسانها، ضدیگ  بگا ز  و آزادچ و 

تمد  به تودتا  خوراند  میشود. ای  مدار  مگجگرایگی بگراچ عضگو 

ریرچ رروهها و فرقه هاچ اسالمی و تروریستی هستند. دس  مذه  

را باید از آموزش و پرورش توتا  ترد. تلیه مدار  مذهبی را بگایگد 

برچید. تودتا  باید بدور از تبرض و دس  اندازچ مگذهگ  آمگوزش 

ببینند. باید قا بانه از حقوق تودتا  در بگرخگوردارچ از آمگوزش و 

پرورش ادا از مذه  دفا  ترد. یک رت  نابودچ و ریشه ت  ترد  

اسالم سیاسی الوریرچ از دس  اندازچ اریانات اسالمی به تودتگا  

و مصو  داشت  آنها از تبرض فرقه هگا واگریگانگات مگذهگبگی اسگ . 

دولتهاچ غربی با باز رذاشت  دس  فرقه ها و اریانات مذهبی و یا با 

تمک مادچ به آنها عمال در قربانی شگد  تگودتگا  تگوسگط اگریگانگات 

اسالمی شریک هستند. هر رونه حمای  و سوبسید دولتی به اریانات 

مذهبی باید قطع شود. حجا  تودتا  بدو  استونا  باید ممنو  شگود. 

حجا  تودتا  ت میل پوشش فرقه هاچ مذهبی اسالمی به تودتا  و 

ابزارچ براچ ایجاد آپارتاید انسی در اامبه و م روم ترد  تودتا  

از فبالی  ااتماعی، تفریگح و بگرخگوردارچ از یگک زنگدرگی شگاد و 

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 ۰۲پرسش  شماره   
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خالق و ایم  اس . اامبه باید از منافع و حقوق تودتا  قا بانه دفا  تند. به قول منصور حکم  تودتا  مذهگ  نگدارنگد. اگامگبگه بگایگد 

 .شرایط یکسا  و برابرچ براچ آموزش همه تودتا  فراهم تند

 

 مقابله با راسیسم و مسلما  ستیزچ

تروریسم تار مسلمانا  نیس . سیاس  استراتژیک انبش اسالم سیاسی و اریانات تروریس  اسالمی اس . سیاستی ته بجاچ اگریگانگات 

و دولتهاچ اسالمی افراد مسلما  را هدف تهاام سیاسی و تبلیغی خود قرار میدهد، راسیستی و ضد انسانی اس . ای  سیاستهاچ ارتجاعی 

عمال منجر به مقبولی  اریانات و فرقه هاچ ارتجاعی اسالمی در میا  قربانیا  راسیسم و م یط هاچ اسالمی میشود. مگبگارز  قگا گع بگا 

 .راسیسم و مسلما  ستیزچ یک واه مهم مبارز  علیه اسالم سیاسی و تروریسم اسالمی اس 

 
 در پایان

 

مدتها است که اسالم سیاسی، تروریسم اسالمی را به یک واقعیت سیاه در زندگی مردم تبدیل کرده است. به این وضعیت باید پایان داد. 

این کار بشریت متمدن و آزادیخواه است. کار کمونیسم کارگری است. سرنگونی رژیم اسالمی در ایران در پس یك خیزش عظیم آنتیی 

اسالمیستی حلقه محوری در خالصی از شر اسالم سیاسی و تروریسیم اسیالمیی اسیت. سیرنیگیونیی رژییم اسیالمیی سیییمیای سیییاسیی 

  .خاورمیانه را دگرگون خواهد كرد

 

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

 ۰۲پرسش  شماره   

 دیگر ورق برگشته است!
اطالعیه روابط عمومى وزارت اطالعات جمهورى اسالمى مبنى بر دستگیرى عاملین قتل مخالفین حکومت در هفیتیه هیاى 

اخیر، نشانه هراس روزافزون رژیم اسالمى از خشم و از قدرت نهفته مردم ایران است. شک نیست که این راه حلى اسیت 

که همه سران رژیم و سردمداران همه جناحهاى حکومت مشترکا پس از تقالهاى زیاد و بند و بستهاى مختیلی ، بیه خیییل 

خود براى ماستمالى کردن مساله و ساکت کردن مردم یافته اند. شک نیست که این یک صحنیه سیازى مسیخیره بیراى در 

بردن عاملین اصلى این جنایات است. مردم میدانند، و خاتمى و رفسنجانى و خامنه اى هم میدانند که میردم میییدانینید، کیه 

جنایات اخیر بدستور باالترین مقامات خود رژیم صورت گرفته است. اما همین صحنه سازى، به گیوییاتیریین شیکیل قیدرت 

مردم و دستپاچگى رژیم را به نمایش گذاشته است. چرا رژیم اسالمى رسما اذعان میکند کیه آدمیکیش هیا اییادى خیودش 

بوده اند؟ زیرا میداند که مردم هیچ پاسخ دیگرى را نمى پذیرند و هر نوع بازى دادن مردم بر سر این مساله، خشم آنها را 

شعله ورتر میکند. چرا خامنه اى، آنهم پس از آنهمه عر و تیز مبنى بر توطئه خارجیان براى کشتن مخالفین رژیم، امروز 

زیر چنین فرمولى را امضا میکند؟ چون امتناع، عاقبت وحشتناک ترى را برایش ترسیم میکند. و باالخره، چرا رژیمى کیه 

دهها هزار نفر از مخالفان خود را رسما و علنا اعدام کرده است و بارها وقیحانه به این توحش بالیده اسیت، اکینیون بیایید 

 جوخه هاى مرگ "مستقل" علم کند و دزدکى آدم بکشد و باالخره هم عقب بنشیند و ماموران جزء خود را قربانى بدهد؟

 به این دلیل ساده که دیگر ورق برگشته است.

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

 برخیزیم و کارشان را یکسره کنیم.

 

 دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران

 (٩٧۷۷دیماه  ٩٥) ٩۹۹۹ژانویه  ٥
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نراهی به تاریخ انبش اسالم سیاسی: عگروج ایگ  اگنگبگش در 

دهه هفتاد میالدچ در قر  بیستم بود. مجاهدی  افغا  در مقابل 

روسیه در افغانستا  و عروج امهورچ اسالمی به قگدرت در 

ایرا  آغاز ت ر  ادچ ای  انبش در دور  مباصر اس . اما 

با اتکا به اسنادچ ته اتنو  هگم آمگریگکگا و هگم سگایگ  ویگکگی 

لیک  منتشر ترد  اس  اثبات شد  اس  ته دولتهاچ غربگی و 

در را  همه آنها آمریکا در سازما  داد  و قدرت ریرچ ایگ  

انبش نقش اساسگی و مگ گورچ بگازچ تگرد  انگد. تگمگک ایگ  

دولتها به اریانات اسالمی و فراهم ترد  زمینگه عگمگلگی رشگد 

آنها، باعث شد قدرت سیاسی در ای  دو تشور به دس  انبگش 

اسالمی بیفتد. ببد از قدرت ریرچ اریانات انبش اسالمگی در 

ای  دو تشور و ادعاچ سهم بیشتر در تقسیم قگدرت و ثگروت، 

آنها را به رقاب  با تشورهاچ غربی بویژ  با آمگریگکگا تشگانگد. 

اما همزما  دو شاخه اسالم سیاسی شیبه و سنی بگا هگمگدیگرگر 

 .رقابتشا  شدت ررف 

ای  ت والت با عث شد ته هم اگریگانگات اسگالمگی در مگنگطگقگه 

اعتماد بنف  بیشترچ پیدا تنند، هم فگبگالگیگ  ایگ  اگنگبگش دسگ  

بکار سازما  داد  و رسترش شاخه هاچ ای  انبش در ابگبگاد 

وسیبترچ بشوند. در دل ای  شرایط امهورچ اسالمی مستقیما 

براچ رسترش منطقه نگفگوذ خگود و بگراچ تگ گکگیگم پگایگه هگاچ 

حکومتش دس  بکار تقوی  و سازما  داد  انگوا  اگریگانگات 

اسالمی شد. در مقابل اریانات انبش اسگالم سگیگاسگی شگیگبگه، 

اریانات سنی هم با تمکهاچ مالی وسیبی ته از عگربسگتگا  و 

قطر و دیرر تشورهاچ عربی و غگربگی مگتگ گد آنگهگا دریگافگ  

میکردند همی  تار و همی  سیگاسگ  را بگراچ رسگتگرش نگفگوذ 

 .خود آغاز تردند

ضدی  هر دو شاخه ای  انبش با آمریگکگا و فگرهگنگگ غگربگی 

همزما  بود با تشدید رقاب  آنگهگا بگا هگمگدیگرگر. ایگ  دو واگه 

خصگوصگیگات اگنگبگش اسگالمگی هگم سگابگقگه تگاریگخگی اخگتگالف 

ایدئولوژیک آنها با همدیرر را شدت بخشید هم مخالگفگتگشگا  بگا 

آمریکا براسته تر شد. اگمگهگورچ اسگالمگی بگا سگازمگا  داد  

دارو دسته هاچ تروریس  اسالمی عالو  بر قتل عگام و نسگل 

تشی مخالفی  خود در داخگل ایگرا ، عگمگلگیگات تگروریسگتگی و 

منفجر ترد  سفارتخانه ها در تشورهاچ مگخگتگلگف و تصگرف 

 .را به اسم خود ثب  ترد…. سفارت آمریکا در تهرا  و

ببدا القاعد  براچ نشا  داد  توا  و قدرت و قا بی  خود در 

مقابل آمریکا براهاچ دو قلوچ آمریکا را منفجر ترد. آمریگکگا 

در پاسخ به ای  عمل تروریستی بهانه اچ پیدا تگرد تگه تشگور 

افغانستا  را اشگغگال تگنگد. تشگدیگد ایگ  اگدال هگر روز ابگبگاد 

وسیبتر و مخربترچ به خود میررف  و امروز رقاب  آنگهگا بگا 

غر  و ادالشا  با همدیرر هم خاورمیانه را بگه آتگش تشگیگد  

اند و هم تشورهاچ غربی را به میدا  عملیات تروریستی خود تبدیگل 

 .ترد  اند

بنابر ای  امروز از یک  رف دو شاخه اسگالم سگیگاسگی بگه رهگبگرچ 

عربستا  سبودچ و امهگورچ اسگالمگی بگه دلگیگل اخگتگالف مگنگافگع و 

ایدئولوژچ فرقه هاچ متفاوتی ته نمایندری میکنند در ادال سختگی بگا 

همدیرر هستند و هم از  رف دیرر هر دو اناح ای  اگدال بگه دلگیگل 

اختالف منافبشا  با آمریکا و تشورهاچ غگربگی هگر تگدام بگه روش 

خود با سیاستهاچ آنها مخالف  میکنند. ضدی  انبش اسالمی و هگمگه 

اریانات اسالم سیاسی با آمریکا و غر  و ضدی  آنگهگا بگا هگر نگو  

فرهنگ و سیاس  غیگر اسگالمگی، بگخگشگی از هگویگ  اگنگبگش اسگالم 

سیاسی اس . از نظر م  همه اریانات اسالمی از امهورچ اسالمی 

همری ضد غگر  و …  ررفته تا  البا  و مجاهدی  افغا  و داعش و

ضد آمریکایی هستند. به همی  دلیل همه آنها بخشی از هوی  خود را 

ضدی  با غر  و فرهنگ غربی تبریف ترد  اند. دول  عربستا  و 

دول  اردوغا  از امله دولتهاچ پگرو غگر  بگودنگد امگا قگدم بگه قگدم 

ضدیتشا  با آمریکا و غر  عیا  تر شد  و منافع واقبی و منطقه اچ 

آنها در بسیارچ موارد با منافع آمریکا در تبارض قرار ررفته اسگ . 

ضدی  نیروهاچ اسالمی مورد حمایگ  آنگهگا در مگنگطگقگه بگا آمگریگکگا 

آشکارتر شد  و اتنو  اسناد منتشر شد  حتی ثاب  میکند ته مقامگاتگی 

از دول  عربستا  سبودچ در انفجار براهاچ دو قلوچ آمریکا نگقگش 

 .داشته اند

انگ تروریسم دولتی و تروریسم اسالمگی: ایگ  تگرم و ایگ  مگبگ گث 

اساسا دور  اچ مبنی روشنی داش  تگه بگراگهگاچ دوقگلگوچ آمگریگکگا 

مورد حمله قرار ررف  و بوش دستور لشکر تشی به افگغگانسگتگا  را 

صادر ترد و ببدا هم عراق را به همی  بهانه اشغال ترد. اما ببگد از 

شکس  آمریکا در عراق و عق  نشینی نیروهاچ نظامی آمگریگکگا در 

از عراق، ای  دور  تمام میشود. اتنو  هما  آمریکا تگه  ١٠٧٧سال 

 البا  را در افغانستا  ساقط ترد، وارد مذاتر  با  البا  شگد  اسگ  

و قرار داد صلح با همدیرر امضا ترد  اند. ماترو  با نمایند  حگز  

هللا در لبنا  مذاتر  میکند و اروپا با اریانات مختلگف اسگالمگی وارد 

مبامله و مماشات شد  اس . حتی آمریکا با تمام فشارهاچ حداتگوگرچ 

اش علیه امهورچ اسالمی، رسمگا اعگالم تگرد  اسگ  هگدفگش ازایگ  

فشارها ای  اس  ته امهورچ اسالمی در مگوقگبگیگ  ضگبگیگفگتگر وارد 

مذاتر  با ترامپ بشود و ارر ای  تار را بکند ترامپ حاضر اس  بگا 

   ...آنها رابطه سیاسی و اقتصادچ همه اانبه داشته باشد و

اما آنچه امروز در اگریگا  اسگ  ایگ  اسگ  تگه اگریگانگات اسگالمگی 

تروریس  براچ تسلط بر تشورهاچ مگنگطگقگه خگاور مگیگانگه و شگمگال 

آفریقا به تالش خود ادامه میدهند. بنابر ای  دخال  مستقیم آمریکا ببگد 

از یازد  سپتامبر و انگ آنها براچ ساقط ترد   البا  در افغانسگتگا  

و اشغال عراق و... امروز وارد فگاز دیگرگرچ شگد  اسگ . قگرار داد 

صلح آمریکا با  البگا  و دخگالگ  آمگریگکگا و تشگورهگاچ غگربگی در 

 کارگر زندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 ۰۲پرسش  شماره   

 

 مناسبات دولتهای غربی با جنبش اسالم سیاسی!                               
 محمد آسنگران
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تشورهاچ منطقه بگه شگکگل حگمگایگ  از نگیگروهگا و دولگتگهگاچ 

نزدیک به خود دید  میشود. تروریسم دولتی سیاستی اس  تگه 

هر دور  اچ ممک  اس  دولتهاچ ارتجاعی به آ  دس  ببرنگد. 

اما انری ته امروز در تشورهاچ اسالم زد  مگیگبگیگنگیگم اگنگگ 

تروریسم دولتی و تروریسم اسالمی نیس . بلکه اساسا اگنگگ 

  .اریانات و دولتهاچ تروریس  اسالمی با همدیرر اس 

براچ موال انگ سوریه انگ آمریکا و اسد نیس . در عگراق 

انگ آمریکا و حکوم  بغداد نیس . انگ دولتهاچ اروپگایگی  

با دولتهاچ مبینی در منطقه نیسگ . بگلگکگه ایگ  اگنگگ عگمگدتگا 

انگ نیروها و اریانات مختلف اسالمی با همدیرر اسگ  تگه 

در دو قط  اسالمی شیبه و سنی و نگزدیگک بگه عگربسگتگا  و 

امهورچ اسالمی اا ررفته اند. براچ نگمگونگه ارگر سگوریگه را 

نرا  تنیم یک  رف اسد و مت دینش هسگتگنگد و  گرف دیگرگر 

اریانات اسالمی و حامیگانشگا  قگرار رگرفگتگه انگد. در یگمگ  و 

عراق هم همی  مبادله در اریا  اس . بنابر ای  انگ تنونی 

خاورمیانه را میتوا  نتیجه ب رانی دانس  ته سیاس  آمگریگکگا 

و دولتهاچ غربی در منطقگه بگا تگقگویگ  اگریگانگات اسگالمگی و 

اشغال عراق و دخال  در تشورهاچ دیرگر بگاعگث شگدنگد. امگا 

نمیشود انگ امروز را با فرمول قبلی ته انگ مستقیم دولگ  

آمریکا به رهبرچ بوش علیه  گالگبگا  و الگقگاعگد  و اگریگانگات 

اسالمی دیرر بود توضیح داد. آ  دور  ته مبروف بگه اگنگگ 

بگا  ١٠٧٧تروریسم دولتی و تروریسم اسگالمگی بگود از سگال 

 .عق  نشینی نیروهاچ آمریکایی از عراق به پایا  رسید

میخواهم برویم اتنگو  ارتگش آمگریگکگا و دولگتگهگاچ غگر  در 

یگک  گرف اگنگگ ….  منا قی از سوریه و عراق و یگمگ  و

نیستند. بلکه دو  رف ای  انگ، اریانات تروریس  اسالمی 

هستند اما دولتهاچ غربی و آمریکا از دولتها و نگیگروهگایگی از 

آنها حمای  میکنند و روسیه و چی  و امهورچ اسالمی هم از 

بخشهایی دیررچ از ای  دولتها و اریانگات حگمگایگ  مگیگکگنگنگد. 

بنابر ای  ارر ص نه انگ در خاورمیانه و شگمگال آفگریگقگا را 

نرا  تنید ابتدا انگ دولتها و اریانات اسالمی مگنگطگقگه عگلگیگه 

همدیرر را میبینید. نمونه لیبی یکی دیگرگر از آ  تشگورهگایگی 

اس  ته دو  رف انگ اریانات مگرتگجگع اسگالمگی و قگومگی 

هستند.  پش  سر آنها دولتهاچ عربستا  و امهورچ اسگالمگی 

را مشاهد  میکنید و در رد  سگوم مگتگ گدیگ  …  و اردوغا  و

اهانی هرتدام از ای  نیروها را میبینید. به ای  مبنی نمگیگتگوا  

انگ تنونی را با فرمول انگ تگروریسگم دولگتگی و اسگالمگی 

 .توضیح داد

با ای  حال نمیخواهم برویم ته دولتهاچ غربی نگقگشگی نگدارنگد. 

آنها هم در بواود آمد  و قدرتریرچ اریانگات اسگالمگی نگقگش 

داشته اند هم در ای  تشتار بیرحمانه منطقه نقگش دارنگد و هگم 

در ادامه دار بود  ای  ادالها و انرها و خونریزیها نقش ایگفگا 

میکنند. منتها نقش امروز آمریکا و دولتهاچ غربی با نقشی ته 

در دورا  انگ تروریسم دولتی و اسگالمگی داشگتگنگد مگتگفگاوت 

اس . نقش امروز آنها عمدتا حگمگایگ  از ایگ  یگا آ  دولگ  و 

نیروچ ارتجاعی در منطقه اس . در حقیق  آمریکا و دولتهاچ 

غربی اساسا مدیری  و هدای  انگ در منطقه و حگمگایگ  از 

مت دی  و نگیگروهگاچ نگزدیگک بگه خگود را بگراچ رسگیگد  بگه 

 .استراتژچ مورد نظرشا  ببهد  دارند

تجربه شکس  آمریکا در عراق ارر درسی بگراچ قگدرتگهگاچ اگهگانگی 

داش  ای  بود ته خودشا  مستقیم در انگرگهگاچ ایگ  مگنگطگقگه دررگیگر 

نشوند. زیرا هنرامیکه ارتش آمریکا در عراق مستقیم دررگیگر اگنگگ 

شد و ای  تشور را اشغال ترد، اریانات اسالمی نو  سنی با حمای  

عربستا  و اریانات اسالمی نو  شیبه با حمای  امهورچ اسگالمگی 

هر دو علیه ارتش اشغالرر وارد انگ شدند. در عگیگ  حگال ایگ  دو 

قط  اریانات اسالمی سنی و شیبه در رقاب  با همدیرر در اگنگگ 

بودند. اما یک دلیل عمد  شکس  آمریکا انگ همزما  ای  دو قط  

اسالمی سنی و شیبه با ارتش آمریکا بود. زیرا هر دوچ آنها آمریگکگا 

 .را مزاحم قدرتریرچ خود میدانستند

امروز در سوریه انگ اریانات اسالمی اپوزیسگیگو  بگا دولگ  اسگد 

اس . امهورچ اسالمی از اسد حمای  میکگنگد و بگبگد از اگمگهگورچ 

اسالمی روسیه وارد میدا  شگد و اتگنگو  نگیگروچ تگبگیگیگ  تگنگنگد  در 

سوریه اسگ . در اگبگهگه مگقگابگل هگم پشگ  سگر نگیگروهگاچ اسگالمگی 

تروریس  سوریه قطرو ترتیه قرار ررفته اند. ای  اابجایگی نگیگروهگا 

و تغییر سیاس  آمریکا و غر  براچ دخالتررچ در منطقه ارر دقیگ  

و درس  ارزیابی نشود، هم ممک  اس  ما را به ای  نگتگیگجگه اشگتگبگا  

برساند ته انگ تروریسم دولتی و اسالمی همچنا  ادامگه دارد، هگم 

ممک  اس  به ای  ت لیل نادرس  برسیم ته موال داعش مانند القگاعگد  

ضد آمریکایی  و ضد غر  نیس . بگه نگظگر مگ  هگر …  و  البا  و

 .دوچ ای  نتیجه ریریها اشتبا  و دور از واقبی  اس 

اما در  یک نکته بسیار مهم و ظریف در انگ امروز مگهگم اسگ . 

آنهم در  پیچیدری انگ نیروهاچ منگطگقگه اچ و مگنگاسگبگات آنگهگا بگا 

دولتهاچ غربی اس . ارر به ص نه انگ امروز افغانستا  نرا  تنیگد 

میبینید از یک  رف داعش و القاعگد  بگا هگمگدیگرگر در حگال رقگابگ  

هستند و از  رف دیرر هر دو آنها علیه نیروهاچ آمریکایی و ناتو و 

دول  افغانستا  هستند.  البا  ضگمگ  اگنگرگهگاچ تگاتگتگیگکگی در حگال 

مذاتر  با دول  افغانستا  و آمریکا اس . در حالیکه همگه نگیگروهگاچ 

اسالمی ای  منطقه و دول  افغانستا  متبل  به قطگ  اسگالم سگیگاسگی 

نو  سنی هستند. در سوریه و عراق ای  آرایش و ص نه هاچ انگگ 

تمی متفاوت تر اس . زیرا آنجا نیروهاچ اسالمی نو  سنی و شیگبگه 

در مقابل هم در حال انگ هستند و هر تدام متگ گدیگ  مگنگطگقگه اچ و 

 .اهانی خود را دارند

بنابر ای  به مرور زما  هم ص نگه اگنگگ و هگم دراگه اسگتگقگالل و 

روش به فرما  بود  ای  اریانات نسب  به حامیا  خود تغییگر تگرد  

اررچه در ابهه اسالم …. اس . از امله داعش و القاعد  و  البا  و

نو  سنی قرار دارند اما روش به فرما  هیچ دول  و نگیگروچ حگامگی 

در عراق و …. خود نیستند. همچنانکه مقتدا صدر و حما  و اسد و 

روش به فرما  امهورچ اسالمی نیستند. ای  ت ول در ….  سوریه و

ابباد منطقه اچ و اهانی شامل دولتها هم میشود. عربستا  سبودچ و 

امهورچ اسالمی و ترتیه را ارر نرا  تنید هر تدام حامیگا  اگهگانگی 

خود را دارند. اما هیچکدام از آنها تماما تابع قدرتهاچ اهگانگی حگامگی 

خود نیستند. بنابر ای  قرار ررفت  نیروها و دولتهگاچ مگنگطگقگه اچ در 

هر تدام از قطبهاچ رقی  منطقه اچ و اهانی به مبنی تگابگع بگود  و 

 .منطب  بود  سیاستهاچ آنها با همدیرر نیس 

ای  مولفه ادید مهمی در سیاس  اهانی و منطقه اچ اس . واود ای  

   ادامه در صفحه هشتم ....                      مولفه پیچیدری اوضا   

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

 ۰۲پرسش  شماره   
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الستیکی  اا  باختند. پیکر شیوا م مد پنگاهگی، رسگول ایگرا  

نژاد و آنیتا و آرمی  ایرا  نژاد از آ  بیرو  آورد  شگدنگد،امگا 

مگگاهگگه آنگهگگا آرتگیگگ  ایگرا  نگگژاد و دو پگنگگاهگگجگگوچ  51فگرزنگگد 

دیرر،همچنا  مفقود هستند. خبرچ ته  در چهارشنبه  بیس  و 

 هشتم اتتبر، وادا   بشری  آزادیخوا  را آزرد  ترد!

سرا  دول بورژوازچ فرانسه و بریتانیا در رام نخس  مطاب  

مبمول اظهار تاسف و همدردچ شا  را اعالم تردند وبه رفته 

بوری  اانسو  نخس  وزیر بریتانیا تمام تالش خود را براچ 

رحم تبهکار به تار خواهند بس  تا مانع   هاچ بی سرتو  ررو 

سفرهایی اینچنی  خطرنا  شگونگد!!!. خگانگواد  ایگرا  نگژاد و 

چندی  پناهجوچ دیرر، از شهر ساحلی دانکر  سوار بر قای  

برسانند، اما آرزوهگایشگا  الستیکی شدند تا خود را به بریتانیا 

 نقش بر آبهاچ تانال مانش شد!! 

در رابطه با غرق شد  چندی  نفر در آبهاچ تانال مانش، چگنگد 

واتنش قابل تواه بود. ابتدا و به دنبال انتشگار خگبگر، بسگیگارچ 

از رسانه ها حکومتی؛ سکوت را پیشه تردند. امگا در دنگیگاچ 

تنونی، مرر می شود خبر را درز ررف  و مگانگع انگتگشگار آ  

شد؟ شهروندا  اها  از  ری  سوشیال میدیا با خبر دردنگا  

غرق شد  سه تود  خردسال به همرا  پدر و مگادر  و چگنگد 

پناهجووچ دیرر آراهی یافتند. اولی  پگرسگش ایگ  بگود تگه چگه 

پیش آمدچ آنچنا  عرصه را بر خانواد  اچ تگنگگ سگاخگتگه تگه 

آنها را به توچ از ایگرا  واداشگتگه اسگ ؟ پگرسگشگی تگه تگمگال 

حسی  پور  نمگایگنگد  رژیگم اسگالمگی از سگردشگ  در مگجگلگ  

 اسالمی با ارائه آمارچ بر آ  ص ه رذاش . 

رفته اس  ته "از  ١۲پور، به سای  خبرچ رویداد  تمال حسی 

پنج ما  پگیگش بگیگش از هگزار نگفگر از مگردا  و زنگا  اگوا  

اند. بیشتر ای  مگهگااگرا  را  سردشتی از تشور مهاارت ترد 

دهگنگد  درصد را افرادچ تشگکگیگل مگی ۰٠تا  ١٠مردا  و حدود 

 اند." ته به صورت خانوادری مهاارت ترد 

واتنش امشید پرویزچ، رئی  ادار  تگنگسگولگی وزارت امگور 

خاراه در غر  تشگور در خصگوص هگزیگنگه  بگازرگردانگد  

پیکراانباخترا  به ایرا  تگه سگیگصگد مگیگلگیگو  تگومگا  اسگ ، 

تگوانگنگد بگکگنگنگد،  اعالم ترد ته از ل اظ منابع مالی تمکگی نگمگی

حاال یا خانواد  باید مبگلگغگی را بگپگردازنگد یگا در تگمگال تگ سگف 

ااساد در هما  م ل دف  خواهد شد. خوانگنگدرگا  ایگ  مگطگلگ  

پگونگد پگول  0888تواه تنند ته سیصد میلیو  تومگا  مگبگادل 

 بریتانیا میباشد.!!!!

فارسی  فیلم مسگتگنگدچ را تگ گ    BBC ٧۰١۰بهم   ١٠در  

منتشر ترد. یاد آورچ مگی تگنگم هگم ” تاله آخری  مرز“عنوا  

اتنو  ته در شهر دانکر  فرانسه تمپ پناهجویا  دایگر شگد  

اس ، پیش از ای ، در شهر ساحلی تگالگه و در مگیگا  اگنگرگل 

هاچ تاله، پناهجویا  شبها را به صبح می رساندند تا مرر سگوار بگر 

تامیونی شوند و خودشا  را به بریتانیا برسگانگنگد. دولگ  بگورژوازچ 

بریتانیا با همدستی فرانسه در تاله دیگوارچ بگنگا تگرد تگا مگانگع ورود 

فارسی در فگیگلگم مسگتگنگدش بگه    BBCپناهجویا  به بریتانیا  شوند. 

 موضو  پناهجویا  در شهر تاله پرداخته بود. 

اچ بگزر  از صگنگبگ   اما درتوضیح فیلم مستند رفته میشود ته شاخه

هگایگی از  تصاویر، مت ر  اس  ته منظور از آ  مستند ترد  اگنگبگه

واقبی  اس . همانطور ته در توضیح فیلم مستند بر آ  تاتید رگذارد  

شد  اس ، فیلم مستند تاله آخری  مرز، یک تاالچ صنبتی اسگ  تگه 

تلویزیو  بی بی سی فارسی به عنوا  میدیاچ دول  بریگتگانگیگا، تگولگیگد 

از سگوچ بگی بگی ”  تاله آخری  مرز“ تنند  آ  اس . تولید فیلم مستند 

سی، بازتا  منافع دول  بگریگتگانگیگا و دول اروپگائگی و هگم اگهگ  بگا 

 سیاستهاچ نژادپرستانه آنها علیه قربانیا  و آواررا  انری اس .

 

هر هفته هزارا  مهاار غیرقانونی تالش میکنند ته خودشا  را بگه “ 

ای  امله اچ اس  تگه مسگتگنگد ”.  به بریتانیا…  آ  سوچ دریا برسانند 

ساز تاله آخری  مرز، با آ  فیلم را آغاز می تند. در ابتدا، سگخگ  از 

ای  به میا  می آورند ته آ  هزارا  نفر نرو  بختی را ته از اگهگنگم 

هاچ ساخته شد  به دس  دولتهگاچ مگبگظگم بگورژوازچ آمگریگکگایگی و 

غگیگر “ اروپایی و حکوم  هاچ ت   حگمگایگ  آنگهگا رگریگخگتگه انگد را 

می نامند. امبی  انبوهی از اوانا ، زنا  و تگودتگانگی تگه ”  قانونی

در سرماچ شدید شهر توچک تاله فرانسه در بدتری  و غیر انسگانگی 

تری  شرایط رهایشا  ساخته اند و بورژواها ته خود را مالکی  تگر  

زمی  می دانند، آنها را غیر قانونی می نامند. همگیگ  هگا تگه خگود را 

صاح  دنیا میدانند، عامدانه زندری میلیونها انسا  تاررر و تگارتگ  

اوامع خاورمیانه و شمال آفریقا را به ناامنی تشاند  و با ت میل یگک 

سناریوچ سیا  و وحشتنا  به آنها، راهی از مهگااگرت و رگریگز از 

 منا   انری براچ ای  مردما  باقی نرذارد  اند.

 

ای  نکته را ضرورچ می دانم ته پدید  به بگردرگی رگرفگتگ  یاد آوری 

مردم بومی آفریقا و انتقالشا  به آمریگکگا، بگخگشگی از تگارنگامگه سگیگا  

بورژوازچ اس . براچ بورژوازچ تگه در دور  انگبگاشگ  اولگیگه بگه 

نیروچ تار رایرا  و برد  نیاز داش ، قانو  لوله تفنگ بود و رلگولگه 

سربی ته رریخترا  از اهنم بردری را بگر خگا  مگی افگکگنگد. سگود 

قانو  اصلی سرمایه اس . بر ای  مبنا هر اگا تگه ضگرورت ایگجگا  

تند، پارلمانهاچ آنها دس  به نرارش قانو  می شوند و هر اگا سگود 

بورژوازچ اقتضا تند حتی نهادهاچ قانونرذار خگودشگا  را از مگیگا  

برخواهند داش . دول  هاچ بورژوازچ با قانونی ترد  اسگتگوگمگار و 

بردری مزدچ، شهروندا  را باید به ا اع  وادار تننگد. هگمگیگ  چگنگد 

وق  پیش بود ته دول  بریگتگانگیگا بگراچ دخگالگ  نگظگامگی و بگمگبگارا  

شهرهاچ سوریه، ببد از چندی  ساع  ادل و رگفگتگرگو در پگارلگمگا ، 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۰۲پرسش  شماره   

 کودکانی که آرزوهایشان نقش بر آبهای کانال مانش شد!                          
 انسانیت مرزی نمی شناسد !                       

 

 پدرام نواندیش       
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 ادامه مطلب مناسبات دولتهای غربی با جنبش ....
 

و  والنی بود  ب را  و خونریزچ را رسترد  تر میکند و تنتگرل 

اوضا  منطقه بوسیله قدرتهاچ اهانی را با موانع بیشترچ مگوااگه 

میکند. بنابر ای  ب را  و انگ در منطقه تا هنرامیگکگه قگدرتگهگاچ 

اهانی و منطقه اچ به توافقی بر سر منطقه نفوذ هگرتگدام از آنگهگا 

 .نرسند ادامه خواهد داش 

 

تنها فاتتورچ ته میتواند ای  موقبیگ  تگنگونگی و نگقگش نگیگروهگا و 

دولتهاچ ارتجاعی را تنار بزند و حاشیه اچ تگنگد دخگالگ  مسگتگقگیگم 

مردم و عروج اریانات چپ و آزادیخوا  اس . از ای  مگنگظگر بگه 

نظر م  تشور ایرا  و اعتگراضگات اگنگبگشگهگاچ سگکگوالر و ضگد 

مذهبی و رادیکال شان  بیشترچ براچ تغییگر تگل فضگاچ مگنگطگقگه 

دارند. ای  فاتتور ارر از اان  اریانات چپ و آزادیگخگوا  ایگرا  

تشخیص داد  شود و آنرا ادچ بریرند و را  حل مناسگ  را پگیگش 

روچ اامبه قرار بدهند، توتاهتری  و تم ضرر تری  را  رهگایگی 

 .از ب را  و تشتار و خونریزچ فبلی اس 

 ادامه دارد...

 

تشت  و به روز سیا  نشگانگد  مگردم در سگوریگه را تصگویگ  

ترد. تا پیش از پایا  انگ سرد، تمام دول  هگاچ بگورژوازچ 

مبتنی بر بازار آزاد و در تقابل با سرمایه دارچ دولگتگی بگلگو  

 ٧١۹٧شرق، خود را ملزم به ااراچ تنوانسیو  ژنو در سال 

می دانستند. تو رویی پایا  انگ سرد، وظیفه اش پگایگا  داد  

به وظایف نهادهائی بود ته عنوانهاچ پر مطگراق و تگوخگالگا 

حقوق بشر را بر دوش می تشیدند. دولگتگهگاچ سگرمگایگه دارچ 

ماندند و امضاهائی ته ت   ای  عگنگاویگ  زمگانگا پگاچ بگرخگی 

تنوانسیونها رذارد  بودند. واقبی  اینس  ته ژس  حقوق بشر 

 مال دورانا خاص در دنیا بود. 

بورژوازچ، "مهاارا  قانونی"  را در مقابل "مهاارا  غگیگر  

قانونی" قرار می دهد. توریسم براچ ای  دولتها یگک صگنگبگ  

سرشار از سگود اسگ  تگه بگه اگیگ  رشگاد سگرمگایگه دارا  و 

دولتهاچ آنها سرازیر میرگردد. حضگور عگنگاصگر سگرتگوبگرگر 

دولتهاچ ت   حمای  آنها ته با خود میلیونگهگا دالر از ثگروت 

مردم آ  اوامع را به غارت برد  اند نیز در زمر  "مهگااگرا  

قانونی" مد نظر دول  هاچ غربی م سو  مگی شگونگد. بگراچ 

و رژیگم  ۹٦تسانی ته سیر به شکس  تشگیگد  شگد  انگقگال  

ماحصل آ  شکس  را دنبال ترد  اند، بگه اسگامگی تسگانگی بگر 

میخورند ته در بسیارچ از پروژ  هگاچ سگرتگوبگرگرانگه رژیگم 

اسالمی نقش داشته اند و حتی در بسیارچ پستهاچ تلیدچ رژیم 

هم مسئولی  داشته اند اما اتنو  با تاببیتی دو رانه بی  تگهگرا  

و پایگتگخگ  ایگ  تشگورهگا در رفگ  و آمگد هسگتگنگد. عگطگا هللا 

مهاارانی، فا مه حقیق  او، سروش، رنگجگی و بسگیگارچ از 

سفراچ رژیم و نیروهاچ وزارت ا گالعگات تگ گ  نگام تگااگر، 

م ق ، نویسند  و....در ای  تشورها اقام  رگرفگتگه انگد. بگراچ 

هگر  ٬دولتهاچ بورژوائا ته سنگ حقوق بشر به سینه میگزنگنگد

آنچه ته رنگ و بوچ پول و سود بیشتر را داشته باشد و یا بگه 

قابل تواه اسگ .  ٬ن وچ به منافع غارتررانه آنها تمک رساند

ولی پناهند  اچ ته با ای  خالی و یک دس  لبا  آمگد  اسگ  

الاقل در ایندور  نمی تواند براچ بورژوازچ پگول سگاز بگاشگد. 

آ  زما  ته به نیروى تارشا  احتیاج بود ظاهرا رذشته اس . 

اتنو  بورژوازچ در بگ گرا  مگزمگ  اقگتگصگادچ تگه از سگال 

رریبانش را ررفته، دس  و پگا مگی زنگد. بگرخگی دول  ١٠٠۲

بورژوایی اروپایی مگرزهگاچ خگود را تگه بگبگد از فگروپگاشگی 

بلو  شرق از میا  برداشته بودند، در برخی نقا  احیگا تگرد  

اند. ای  دول  ها براچ احیا مرزها دس  در تیسه ملی رگرایگی 

، مگرزهگاچ ” به خطر افتاد  هگویگ  اروپگایگی“ برد  و با بهانه 

خود را بسته و با تشید  سیم خاردار مگانگع ورود پگنگاهگنگدرگا  

مستاصل به تشورهاچ خود می شوند. تگنگاقضگات بگورژوازچ 

یکی پ  از دیررچ سر برمی آورند. بگورژوازچ در بگ گرا  

اتنو  در موقبیتی قرار ررفته اس  تگه دورنگمگاچ خگروج از 

ب را  را دور از دستر  می بیند و به تبع آ  تگداوم سگیگاسگ  

ت میل ریاض  تشی علیه  بقه تاررر و مردم تگارتگ  اروپگا 

 از سوچ ای  دولتها اعمال می شود.

 

اگلگسگات رگونگارگو  وزراچ دول اروپگایگی بگراچ حگل مسگئگلگه 

پناهندرا  ته در واقبی  امر م صول اقدامات خود ای  دولتها 

اس ، بیانی از شکس  بورژوازچ در ای  رابطه اسگ . را  حگلگهگاچ 

آنها در ارتبا  با مسئله پناهندرا ، مانند را  حل شا  در قبال بگ گرا  

اقتصادچ اس  و در اینجا نیز مبتنی بر تشدید فشار بر پگنگاهگنگدرگا  و 

بی قوقی م ض آنها اس . براسا  نتایج نشس  آخگر وزارچ تشگور 

، پنگاهگنگدرگانگی تگه بگدو  ١٠٧۲فوریه  ١۹ات ادیه اروپا در پنج شنبه 

رذرنامه سفر ترد  اند و به اصطالح آنها غیگر قگانگونگی هسگتگنگد، مگی 

بایس  ضم  انرش  نرارچ از آنها، به تشورشا  باز ررداند  شوند. 

ای  دول بورژوایی هستند ته تاله را آخری  مرز ساخته اند. انسانیگ  

 مرزچ نمی شناسد .

 

 ٬پناهجو که از جهنم فرار کرده و درگیر مشکالت جدیدى شده اسیت

باید به نیروى خود متکى شود. بیایید میتیشیکیل شیود و راه درسیت 

مقابله با این سیاستهاى ارتجاعى را بیابد. تشکل و اعتراض ضامن 

امنیت و مقابله با دیپورت و بند و بست دولتها و نقطه عزیمتى مهم 

 براى حل و یا بهبود مشکالت جدید است. *

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است!

 ۰۲پرسش  شماره   
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سیاسا و استراتژچ سیاسا حز  اس  ته درج آ ، نگظگر بگه 

اهمی  موضو  و اعتبار مصگاحگبگه شگونگد ، بگه افگ  سگیگاسگا 

حگگز  و تگگلگگقگگا مگگا از رونگگدهگگاچ آتگگا در ایگگرا  یگگک قگگالگگ  

نامنبطف و خشک ت میل میکند. به ای  اعتبار ای  مقاله عمال 

یک اعالم موضع نهایا روچ رونگد عگمگلگا اوضگا  سگیگاسگا 

ب سا  خواهد آمد ته بنظر مگ  قگرار مگربگو  بگه اگمگهگورچ 

سوسیالیستا چنی  قصدچ نداش . م  با ای  تبیی  به ای  دلگیگل 

مواف  نیستم ته اوضا  آتا ایرا  را بشدت ساد  میکند و یک 

آل از روندهاچ آتا را بجاچ تل احتمگاالت واقگبگا  تصویر اید 

نگاپگذیگرچ و  نرگرچ و انگبگطگاف مینشاند و الارم نوعا یکجانبه

انگدیشگا در روش بگرخگورد حگز  ایگجگاد مگیگکگنگد.  حتا سگاد 

 برذارید توضیح بدهم.

 

تصویر مطل  حمید اینس . در ایرا  حگتگمگا انگقگال  مگیگشگود. 

انقال  امهورچ اسالما را سرنرو  میکند.  بقه تاررگر، بگا 

حمای  اتوری  عظیم مردم امهورچ سگوسگیگالگیگسگتگا را بگرپگا 

میکند. ای  تصویر غلط نیس ، چو  بهرحال یکگا از حگاالت 

ممک  هس . اما درس  نیس ، چو  حاالت ممک  دیررچ را 

منتفا میکند. نوشته، و سؤال تنند ، چند فرض دیرر هم دارند 

 ته ااچ سؤال دارد.

 

اینکه انقالبا در ایرا  شرو  شد  و در شگرف وقگو  اسگ ، 

اینکه حز  تمونیس  تارررچ با اتخاذ ای  شگبگار انگقگال  را 

م توم اعالم ترد  اس . اینکه از ای  پ  میتگوا  نگیگروهگا را 

به اردوچ انقال  و ضد انقال  تقسیم ترد. اینکه ایگ  انگقگال  

یک انقال  همرانا اس . اینکه منگظگور از انگقگال ، انگقگال  

علیه رژیم اسالما اسگ  و بگا سگرنگرگونگا رژیگم انگقگال  هگم 

 پیروز میشود. ای  مفروضات همه بنظر م  ااچ سؤال دارد.

 

انگد.  بنظر م  سرنرونا و انقال  به یکدیرر رگر  نگخگورد  -٧

سرنرونا بدو  انقال  هم ممک  و م تمل اسگ . سگرنگرگونگا 

میتواند حاصل یک رونگد نگظگامگا، بگ گرا  و هگرج و مگرج، 

پروسه نافرمانا سیویل و فبل و انفباالت انتگخگابگاتگا و غگیگر  

هم باشد. میتواند حاصل پیروزچ نیروهایا بجز یگا عگالو  بگر 

 نیروهاچ انقالبا هم باشد.

 

بنظر م  به احتمال قوچ سرنرونا نه نتیجه انقال  در ایگرا ، 

بلکه یکا از ل ظات شگرو  انگقگال  در ایگرا  خگواهگد بگود. 

بنظر م  انقال  ایرا  با سقو  امهورچ اسگالمگا تگاز  آغگاز 

تر ببد از آ  اس . بگنگظگر مگ   میشود و نبردهاچ  بقاتا ادچ

ها شرت  خواهگنگد تگرد، امگا در انگقگال ،  در سرنرونا خیلا

 تارررا  "اتوری  عظیم مردم" را با خود نخواهند داش .

 

امهورچ سوسیالیستا هم بگه انگقگال  عگلگیگه رژیگم رگر  نگخگورد   -١

اس . بنظر م  اعالم امهورچ سوسیگالگیگسگتگا هگم مگیگتگوانگد حگاصگل 

پیروزچ نظاما، قاپ زد  قدرت در خال  سیاسا، تودتا و هر چگیگز 

دیررچ باشد. چرا ته امهورچ سوسیالیستا میگتگوانگد بگبگنگوا  دولگ  

دور  انقالبا، دور  ب را ، ظاهگر شگود. ایگجگاد حگکگومگ  شگورایگا 

ترچ بگاشگد.  تارررچ، پ  از اعالم امهورچ، ممک  اس  تار سخ 

 انگ داخلا الزم داشته باشد.

 

اسگ . مگ  ایگ  را  ٧٦تصویر حمید تمابیش تکرار پروسه انگقگال  

تری  حال  نگمگیگدانگم. چگو  اگنگاحگهگاچ اگمگهگورچ اسگالمگا و  م تمل

نگیگروهگاچ سگیگگاسگا دخگیگل در ایگرا ، مگجگاهگدیگگ ، راسگ  غگربگا و 

تمونیستها و غیر ، با یک ضربه میدا  را بدس  نمیریگرنگد و خگالگا 

هم نمیکنند. قیام اینبار به احتمال قوچ در اوائل انقال  رخ مگیگدهگد و 

 نه اواخر آ .

 

برخا اظهارات در مت  بیش از حد یکجانبه و ببضا نادرسگ  اسگ . 

 موال:

 

٭ "در اینکه انقال  دیررچ در ایگرا  در حگال شگکگل رگرفگتگ  اسگ  

 ااچ هیچ تردیدچ باقا نماند  اس ".

بنظر م  در اینکه مبارز  بگراچ سگرنگرگونگا در ایگرا  اوج خگواهگد 

ررف  ااچ تردید نیس . اما اینکه آیا ای  به یک انقال  ارتگقگا  پگیگدا 

میکند ااچ تردید دارد. براچ حمید انقال  فرض اسگ  و سگؤال ایگ  

اس  ته "انقال  چه سیرچ را دنبال خواهد ترد". بنظر م  یک سیر 

م تمل اینس  ته تار به انقال  نکشد، تگودتگا و ضگد تگودتگا بشگود. 

ثگبگاتگا سگیگاسگا و  رژیم برود و ممگلگکگ  وارد یگک فگاز پگیگچگیگد  بگا

 تشمکش نظاما بشود.

 

٭ "ما با شبار امهورچ سوسیالیستا اعالم میکنیم ته در انقالبا تگه 

دارچ را همرا  امهورچ اسالمگا دفگ   در را  اس  تارررا  سرمایه

 خواهند ترد".

ما ای  را حتما میخواهیم. اما با ای  شبار چیزچ رااع به حتمگیتگ  در 

را  بود  انقال  و اینکه تارررا  چه خواهند ترد نمیروییم، بلکه از 

 حتمیت  سرنرونا و اینکه ما چه میخواهیم حرف میزنیم.

 

٭ "تکیه حز  بر ای  شبار مبتنا بر حتگمگا دیگد  وقگو  انگقگال  و 

 سرنرونا رژیم اس " )مت  خود سؤال دوم(.

بنظر م  خیر. قرار از حتمیت  اواریرچ مگبگارز  بگراچ سگرنگرگونگا 

حرف میزند و نه انقال . تکیه حز  بر ای  شبار، بنا به مت  قگرار، 

 مسئله اصلی اما تغییر جهان است!

 ۰۲پرسش  شماره   

 سرنگونی، انقالب و سوسیالیسم                               
 نامه به حمید تقوائی و فاتح شیخ                              

 منصور حکمت     
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بگراچ تگنگکگرت تگرد  شگبگار حگز  در مگتگگ  مگبگارز  بگگراچ 

 سرنرونا اس .

 

٭ "همانطور ته حز  ما انقال  و سرنرونگا رژیگم را پگیگش 

 بینا میکند".

 ایم، اما انقال  را لزوما نه. بینا ترد  سرنرونا را پیش

 

 ٭ "انقال  در شرف وقو  ایرا  از ای  اصل مستونا نیس ".

رگیگرتگر  ٭ "شبار امهورچ سوسیالیگسگتگا در واقگع بگیگا  تگود 

شبار حکومگ  تگاررگرچ در شگرایگط انگقگالبگا امگروز ایگرا  

 اس ".

فکر نمیکنم بشود شرایط امروز ایگرا  را شگرایگطگا انگقگالبگا 

توصیف ترد اما شبار ما براچ شگرایگط مگبگارز  وسگیگع بگراچ 

 سرنرونا اس . حتا ارر انقالبا در تار نباشد.

 

٭ "امهورچ سوسیالیستا تنها با انقال  میتواند بگرقگرار شگود 

 چو  رژیم ایرا  با زباِ  خوش تنار نمیرود".

انقال  تنها آلترناتیو "زباِ  خوش" نیس . رژیم ایرا  بگایگد بگا 

 قهر سرنرو  شود. اما هر قهرچ لزوما انقال  نیس .

 

٭ "در ای  انقال   بقه تاررر تنگهگا نگیگسگ . اتگوگریگ  عگظگیگم 

اامبه یبنگا زنگا ، اگوانگا  و بگخگشگهگاچ وسگیگبگا از اقشگار 

 م روم شهرچ در ای  انقال  تنار تارررانند".

در تدام انقال ؟ در نبرد براچ سرنرگونگا شگایگد ایگ  تصگویگر 

درس  باشد )هرچند اوانا  و زنا  هم تقسیم خواهند شد( امگا 

در انگگقگگال  بگگراچ تگگبگگدیگگل "رژیگگم اسگگالمگگا بگگه آخگگریگگ  رژیگگم 

دارچ"، اتفاقا بنظر م  تارررا  اتوگریگ  عگظگیگمگا را  سرمایه

 همرا  خود نخواهند داش .

 

خالصه تالم، ای  مطل  رااع به م تومگیگ  انگقگال  اسگ  و 

شبار اگمگهگورچ سگوسگیگالگیگسگتگا را از آ  نگتگیگجگه مگیگرگیگرد. 

مطلوبی  انقال ، و حتا م تمل بود  آ ، یبنا واقگبگا بگود  

احتمال آ ، خیالا نبود  آ  در ایرا  امروز، میتوانگد مگوضگع 

حز  باشد. اما حتما دانست  انقال  موضع رسما مگا نگبگود  

اس  و بشدت دس  و بال سیاسا ما را میبندند و ما را به یک 

 سیر از میا  چندی  سیر م تمل میخکو  میکند.

 

بنظر م ، و بنا به مت  قرار، باید شبگار را بگه مگبگارز  بگراچ 

سرنرونا ربط داد و براچ انقال  از سر مطلوبگیگ  آ  بگراچ 

ما و مردم تبلیغ ترد. اید  حتما بود ، تا چه رسد به در حگال 

وقو  بود  آ  بنظر م  درس  نیس . الاقل قرار مصو  مگا 

ای  نیس . چنا  تبیینا احتیاج به یک قطبنامه اوضا  سیاسگا 

 دارد ته حتمیت  انقال  را نشا  داد  باشد.

 

اچ دربار  سیر م تگمگل اوضگا  از  ارر حمید در ب ث ادارانه

نظر خودش حرف بزند، همه اینها را میگشگود چگاپ تگرد. امگا 

ای  تبیی  در توضیح یک قرار مهم ادید، بگه مگبگنگا تصگویگ  

ای  تبیی  ببنوا  خط رسما اسگ . و ایگ  بگنگظگر مگ  اشگکگال 

 دارد.

 

 نکات دیرر:

 

بنظر م  خو  نیس . از اول مصاحبه شوند  را در  ۰٭ بیا  سؤال 

یک موضع تدافبا قرار میدهد تا با هزار زحگمگ  از خگود و حگز  

رفع شبهه تند. حمید هم زیادچ یادآورچ ترد  اس  ته سوسیالیسم مگا 

با نو  روسا و چینا فرق دارد. بگیگشگتگر یگک نگرگرانگا خگود مگا را 

در سؤال،   تر و تمتر مچریرانه منبک  میکند. شاید یک حال  اثباتا

 تر و م کمترچ را باعث بشود. اوا  روشنررانه

 

ناقص اس . عالو  بر ب ث انقال  ته اشار  تگردم،  ٧٭ پاسخ سؤال 

رما  میکنم سؤال تننگد  در مگورد رابگطگه سگرنگرگونگا بگا مگبگارزات 

اارچ و اصالح  لبانه و شاید اقتصادچ و اتصال حلقگه بگه حگلگقگه از 

 امروز تا آ  روز هم پرسید  اس . ای  واه سؤال پاسخ نررفته.
 

 خسته نباشید.

 منصور حکمت

 

اى است که در بعدا در انترناسییونیا   این مکاتبه مربوط به مصاحبه

(، بییا عیینییوان دربییاره شییعییار جییمییهییورى ۹۹)اوت  ٧٣شییمییاره 

 سوسیالیستى منتشر شده است.

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۰۲پرسش  شماره   

با کانون مباحث کمونیسم کارگری در تماس باشید لطفا نظرر   

ت و دیدگاه های  خودتان ر  بر ی ما به آدرس های کرانرون     

 مباحث کمونیسم  کارگری  رسال کنید!

kanoonmabahes@gmail.com 


