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 ۵۲رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲دوازدهم دسامبر  -  ۹۹سه شنبه  هجدهم آذر ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 سیل خوزستان!
 محمدرضا پویا

باز هم سیل باز هم خوزستان. اینبار سیل آنچنننان یسنینل 

آسای بود که مندد  تنتنر تندمن   نون  ر  نور کنددن 

رسایل زندگیشان را هم پیدا نکددند. گدتتگر آبداه هنا ر 

سدازید شدن تاضالب بنه سن نی خنینابناننیناز بندخنر از 

محالت شید اهواز ر تومه را غید قابل سکونن  کندده 

اس . طبق معوول تدمانداری از خنود سن نس مینو نین  

کدد ر آدرس شیدداری را به مدد  مینداد ر شنیندداری 

هم بدعکس توپ را به زمین تندمناننداری منر اننداخن . 

مدد  سی زده که تتوه زندگیشان هم زید آب رتنتنه دینگند 

توهور نیب  به یاری رسانر در تر نداشتند. از هوینندر 

بر تدس در مقابل درربینیای مدا ر سیوای در نتنر هند 

 چه به زبانشان آمد نثار دزدان در قدرت کددند. 

خوزستان بع   ر ود منای  ک یندی منانننند ننان ز گنازز 

پتدرسیور ر قوالدز هوواره زید سنگیننتندینن سندکنوبنینا 

قدار داشته اس . تدس از اعتصابات کنارگندی در اینن 

منای )رژیم اسالمنر تنبندبنه ننقنر کنارگندان ننان  در 

زمینگید کددن رژیم س  ن  را در تناتن نه خنود دارد  

مو س شده تنا  نونینوری اسنالمنر  ننناینتنکنار تندینن ر 

رتشر تدین عنامد سندکنوب خنود را در اینن اسنتنان 

دستچین کند. اگد امدرز در بدابد مصیب  سنینلز مندد  

به ادارات ر نیادهای مخت ف پاسکاری میشونند ر کینر 

هم میو ی  به عیده ننونینگنینددز امنا در عنو  هنونینن 

کل  ینده خنواران تنکنومنتنر  89یکیال پیر در ابانواه 

در این استان بدای سدکوب مندد  از هنوندینگند سنبنقن  

میگدتتند. بندای  ننناینتنشنان در مناهشنیند بنه هنوندینگند 

تبدیک میگاتند. مدد  بچشم  دیدند که کنل خند  ر تشنم 

در تر از تدمانداری ر نیدری انت امر تنا سنهناه اسنتناننر 

ر ر عصد از شدیعتر تدمانندار  ننناینتنکنار ر تناسند تنا 

تین شاهوارپور پاسدار که تدماندهر  ناین  مناهشنیند 

را به عیده داشن ز هنونگنر  نزر قناتن نینن تندزنندانشنان 

میباشند. مدد  به تبدبه دریاتتند که اینیا تنخنصنصنر در 

مبارزه بنا سنینالب نندارنند بن نکنه درس آمنوخنتنگنان راه 

 ادامه در صفحه آخر                  انداختن یسیالب خونی هیتند    

 هم پیمان شدن با راست در پوشش اجتماعی شدن حزب
 نقدی بر تزهای حمید تقوایی

 گفتگو با علی جوادی
پدسر: ما در شر ماه اخید در چندین شواره نشدیه در بناره دتنای ینک 

خط سیاسر دررن تزب کوونیی  کارگدی از طیف راس  اپنوزیینینون 

بحث کددیم. رتیق توید تقوایر اخیدا در کنادانس کویته کددستان تنزب 

 حکومت ناسیونالیستی کردستان عراق،
 آینده و چشم انداز اعتراضات مردم 

 فرعونهای کردستان گورتان را گم کنید""
 محمد آسنگران

یک بنار دینگند مندد  کنددسنتنان عنداب بنه خنینابنان آمنده انند ر مندای 

 محبوبه سجادی "مادر عزیزان" زندگی را وادع گفت!
 نسرین رمضانعلی

ررز درشنبه ارل دسامبد محبوبه سبادی در ارامر ر در مینان اعانای 

خانواده زندگر را ردای گا ز دایه محبوبه که من دادا خ ابر  میکندد ز 

را کوتد  وان مبارزی در شید سنندج بود که  نشناسد. دادا  ای اعتنوناد 

ر اتکا بدای خی ییا بود. دادا هنم اینن خنینل عن نینم را  درسن  داشن  ر 

 

 کارگران جهان متحد شوید!

 پرسش هر سه شنبه منتشر می شود! نشریه
 سردبیر :محمد رضا پویا
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در بحث یمتد ا تواعر شدن تزبی مبنددا بنه تنکندار هنونان 

تزها پدداخته اس . ع   مدا عه ما به این بحث ها این اسن  

که ادعا شده که این سیاس  )یعنر دتای از طنینف راسن   بنه 

یک متد تبدیل شده اس . ا ازه بدهید از اینبا شدری کنننم کنه 

توید تقوایر در تدسیم  ایگاه تزب در  امعه میگنویند تنزب 

در راب ه با تکوم  باید نواینده کل  امعه باشد ) کنه بنه آن 

درمدی ها میگوید  ر در دل  نامنعنه طنبنقنه کنارگند را  ۹۹

نوایندگر کنیم.   اا بدایوان توضیی دهیند کنه اینن تنز بنه چنه 

 معناس  ر چه سیاستر را نوایندگر میکند؟

 

منعنننای راقنعنر اینن تنز اینن اسن   نه تنزب علیلج الیاد   

 وونیی   ارگدی با سیاستیای  وونییتر ر  ارگدی قائم بنه 

ذات خود نویتواند هوزمان هم طبقه  ارگند ر هنم تنوده مندد  

زتوتكر را در مبارزه بدای سدنگونر رژیم اسالمر ر تحقق 

آزادی ر بندابندی ر رتناه هنونگنان ر اسنتنقندار ین  تنكنومن  

 ارگدی سازماندهرز رهبدی ر هدای   ند. به عبنارت دینگند 

معنای این تز این اس   ه تزب نویتواند ینهی خود بنه  ن نین  

استبداد ر اسال ز یننهی بنه  ن نین  اسنتنثنونارز یننهی بنه  ن نین  

نابدابدی ر تبعیض ر زن ستیزی ر تقد ر تنال ن  ر  نینل ر 

عقس ماندگر را به ینهی  امعه ر مدد  تبندینل  ننند. ر بن نور 

تشدده یعنر اینكه پدچم ر سیاستیای رادیكال ر آزادینخنواهناننه 

ر انیانگدایانه  وونییم  ارگدی نویتواند در  امعه توده گنیند 

 شده ر به پدچم توده مدد  سدنگونر ط س تبدیل شود. 

ی  معنای دیگد یا استنتاج سیاسر از این تنزهنا اینن اسن   نه 

تزبز  ارگد ر  وونییمز نویتوانند هوزمان ر در ی  پندرسنه 

راتد هم رژیم اسالمر را سدنگون  نننند ر هنم ین  تنكنومن  

 ارگدیز  ویوری سوسیا ییترز را میتقد  نند. اینن ننگند  

ر ارزیابر نق ه عزیو  این تز اسن . ننتنینبنتنا اینن تنز اعنال  

شكی  غید رسور  وونییم  ارگدی در  دال ر  شوكشینای 

تاد طبقاتر ر سیاسر در  امعه در قبال  نبنشنینای ا نتنوناعنر 

طبقات دارا ر استثوارگد در  شا ر ننبندد بندای سندننگنوننر 

رژیم اسالمر ر تحقق اهداف  وونییتر ر  ارگدی اسن . امنا 

 چدا ر چگونه؟

ببینید ناس توایز ر تاارت قائنل شندن در سنیناسنتنیناینر  نه بنه 

ام الح بیانگد ینوایندگری طبقه  ارگد ر ینوایندگری  امعه 

هیتند در در ه ارل به این معنناسن   نه شنونا ین  منبنونوعنه 

سیاس  راتد را هنونزمنان ر در هنونه  نا مینتنقنل از اینننكنه 

مخاطبتان چنه  یناننر هین ز ر در  نبنا ایینتناده ایندز بنینان 

نویكنید. یعنر اینكه در قبال تكوم  اسال  ر سدمایه هوان نقد 

ر هوان سیاستر را بیان ر ارائه نویكننیند  نه در  نامنعنه ر بنا 

مدد  بیان میكنید. ر اگد با مقداری ارتاب تند  بنگنیندینم  نه 

سیاس  مورد ن د این تزها ی  مبووعه راتد اس  ر در  امعه  نل 

آن بون ور ینوایندگری طبقه  ارگد م دح میشودز اما در قبال رژینم 

بخشر از آن م دح میشودز نتیبتا این تزها شوا را به مخدج مشتدك 

گدتتن شوا با سیاس   نبشیای دیگد مو نود در  نامنعنه منیندسنانند. 

چدا  ه  امعه  وح خامر نینین   نه دارای گندایشنات ا نتنوناعنر ر 

طبقاتر متخامم نباشد ر زمانیكه این تز اعال  میكند در منقنابنل رژینم 

اسالمر  امعه را ینوایندگری میكندز بالتنامن نه اینن سنمنوال من ندح 

میشود  ه  امعه را با  دا  سیاس  ینوایندگری میكننیند؟ مین نونا اگند 

هوان سیاستر مد ن د بود  ه طبقه  ارگد با آن ینوایننندگنری منینشندز 

دیگد  زرمر به چنین توایز ر تام ه گذاری ننبنود. ننتنینبنتنا سنیناسن  

دیگدی مد ن د اس  ر در بیتدین تا   این مبووعنه سنیناسن  اگند 

در تناقض با سیاستر  ه طبقه  نارگند بنا آن یننونایننندگنری منینشنودز 

نباشدز باید بخشر از آن باشد. سموال این اس   ه  دا  بخر؟ ر اینبا 

ر ه اشتداك سیاستر  ه طبقه  ارگد را ینوایندگری میكند با سیاسن  

گدایشات دیگد ا تواعنرز مشنخنصنا ر عنوندتنا گنداینر راسن  پندر 

غدبرز تقط میتواند مد ن د باشد ر آن چه مشتدك اس  تننینا ر تنننینا 

در   ی  خواس  سدنگونر رژیم اسالمر اس . خواس  ر ننه تنتنر 

چگونگر ر می وا نه من ن نوبنتندینن پندرسنه بندای سندننگنوننر رژینم 

اسالمر. نتیبتا ماتصل این تز این اس   نه منا در قنبنال  نونینوری 

اسالمر اسناسنا بند ر نه مشنتند نونان بنا سنایند گندایشنات راسن  ر 

ارتباعر در  امعه  ه هوانا سدنگونر ط بر اسن ز تنا نیند منینكنننینم. 

هوین ر هوین! ر این ینعنننر اننحنالل  نننبنر  نونوننینینم  نارگندی ر 

سیاستیای متوایز ا  در نبدد بدای سدنگونر رژیم اسنالمنر. ینعنننر 

انحالل  نبر  وونییم  ارگدی در  نبر سندننگنوننر ر تنبندینل اینن 

تزب در بیتدین تا   ر با بنینشنتندینن ارتناب بنه بنخنر یچن ی اینن 

 نبر با سیاستیایر  ه مخدج مشتدك این  نننبنر ر  نننبنر راسن  

 پدر غدبر هیتند. 

بدای درك بیتد این تزها به این نكته هم باید اشاره  ندد. اینن تنزهناز 

مبووعه ر یا منتندی بندای چنگنوننگنر  ن نس تنوده مندد  بنه اردری 

 وونییم  ارگدی ر تبدیل ینهی این  نبر به ینهی  امعه نیی . اینن 

اثباتر ارائه شده توسط منصور تكنون  در   –تزها از  نس تز س بر 

تاشیه  نگده سو  تزب  وونیی   ارگدی نیی . آن تزهاز تالنشنر 

بود بون ور   س توده مدد  به زیند پندچنم  نونوننینینم  نارگندی در 

 امعه. این تزها بد عكس تالشر بدای مخدج مشتدك گندتنتنن منینان 

 نبر  وونییم  ارگدی ر  نبر راس  پدر غدبر اس . تالشر  نه 

تزب ر  نبر  وونییم  نارگندی را بنه قنول منننصنور تنكنون  بنه 

 یشاگدد شوتدی  نبشیای دیگد تبدیل خواهد  دد. 

این تزها بیان ر شكل دیگدی از تز ارتباعر یهوه با همی اس . اینن 

تز ها در پایه ای تدین س ی خود تالنشنر اسن  بندای تنبندینل تنزب 

 وونیی   ارگدی به پدیده دیگدی  ه تا نون نبوده اس . بخشنر از 

 (۱)تال  بدای تكویل دگددییر تزب اس . 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۰۲پرسش  شماره  

 هم پیمان شدن با راست در پوشش اجتماعی شدن حزب                            
 نقدی بر تزهای حمید تقوایی                              

 گفتگو با علی جوادی
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در هوین کنادانس رتیق توید تقوایر میگوید سیاسن  پرسش  

دتای ما از شبدیان ر مییی ع ینژاد ر بیانینه چنینارده نناند بنه 

یک متد تبدیل شده اس . این گا  ز یعنر تبدیل سیاس  دتای از 

 راستیا به یک خط سیاسر منیبم را چگونه ارزیابر میکنید؟

 

من هم تكد میكنم  ه این سیاس  ا نننون بنه ین  عیج ایاد   

خط سیاسر منیبم تبدینل شنده اسن ز امنا خن نر ر سنیناسنتنر 

راس   ه نیخه ای بدای شكی   نبر  وونییم  ارگدی در 

 دا یا ر  شوكشیای سیاسر ر طبقناتنر پنینشنارری اسن . اینن 

سیاس  در گا  ارل  نبر ما را هوان ور  ه قنبنال هنم اشناره 

شده اس  به دنبا چه  نبشیای دیگد تبدیل میكند. سیناسنتنر  نه 

در گامیای بعدی خود استقالل ر سیاستیای پایه ای  نونوننینینم 

 ارگدی را  ه ر ه توایز این  نبر بوده انند را در پنینشنگناه 

 نبشیای راس  ر ارتباعر قدبانر میكند. تبدینل اینن منتند بنه 

خط سیاسر تا م در تزب  ووننینین   نارگندی ین  ضناینعنه 

  بدان ناپذید اس . 

ببینید ما هوواره هد تعد  رژیم به  امعه ر تعا ین ا تواعر 

ر سیاسر را میتقل از نق ه ن دات ر تع ق  نبشر آنان عویقنا 

محكو   دده ایم. ما هوواره خواهنان آزادی بنر قنیند ر شندط 

توا  زندانیان سیاسر شده ایم ر بدای آن تنال   ندده اینم. منا 

هوواره از آزادی بیان توامر آتناد  نامنعنه مینتنقنل از ننقن نه 

ن دات آنیا ر یا تع ق ا تواعر آنیاز دتای قاطعانه  ددایم. امنا 

ما هیچگاه از تعا ین  نبشیای ا تواعر دیگد دتای سنیناسنر ر 

 نبشر نكدده ایم ر چنین سیاس  ارتنبناعنر ر راسنتنر را در 

 دستور خود قدار نداده ایم. 

من ور توید تقوایر در دتای از شبدیانز دتای از تنق آزادی 

هندی ر آزادی بیان امثال شبدیان ر ینا هند شنخنگ دینگندی 

نیی . من ور دتای از بخشر ر یا مبووعه ای از سنیناسنتنیناز 

اتق ر ررشیایر اس   ه توسط این تدد ر یا اتداد مشابه دنبال 

میشود. نیدریر میتنوانند از شنبندینان دتنای سنیناسنر  ننند  نه 

شبدیان را تددی متع ق بنه  نننبنر خنود  بندانند. شنبندینان 

 هندمند  نبر ما نبود.

در مورد مییی ع ینژاد هم باید به چند نكته اشاره  دد. مینینی 

ع ینژاد تددی اس   ه از  نبر ارتنبناعنر در  خندداد آغناز 

 دد ر در  نبر راس  پدر غدبر  اینگناهنر بندای خنود در 

 نار رضا ر تدح پی وی دس  ر پا  دد. عندمنه تنخنصنصنر 

تعا ی  مییی ع ینژاد مقاب ه بنا تنبناب ا نبناری اسن . ر اینن 

 وهین خود را در چنینارچنوب  نننبنر راسن  پندرغندبنر بنا 

سیاستیا ر اتق ناظد بد این  نبر به پیر میبدد. ار ین  تنعنال 

این  نبر اس .  نبر راس  پدر غدبر هم منخنا نف تنبناب 

ا باری اس . تاارتیا امنا عنونینق ر ا نتنوناعنر اسن . منا هنم 

مخا ف ا باری بودن تباب هینتنینم ر هنم منخنا نف ر منننتنقند 

تباب اسالمر  در توامی  آن. نقد ما مدتا ر ینا منحندرد بنه 

ا باری بودن تباب در  امعه ننینین . ننقند منا عنونینق تند ر 

تداتد ر ریشه ای اس . تباب تنتنر آننبناینینکنه هنم ا نبناری 

نیی ز پدچم  نبنر  نثنینف اسنال  سنیناسنر اسن ز ننوعنر از 

پوشر نیی . سند بددگر ر تی یم زن به قوانین ر سن   ثینف 

اسال  ر در عین تال نشان ناوذ آراء دستگاه مذهس در  امعه 

اس . ما هم بدای  غو قانون تباب ا نبناری منبنارزه منینكنننینم ر هنم 

بدای اینكه  امعه به نقد این  نبر ر پدچم  ثیف آن بدسد. منا بندای 

مقاب ه با تباب ا باری ر اسالمر ر آپارتاید  ننینر ر هنزار منقنو نه 

دیگد در راب ه با بدابدی  امل ر بنر قنیند ر شندط زن ر مندد در 

 امعه نیدرها ر تعا ین خودمان را داریم.  نبر  ووننینینم  نارگندی 

قائم به ذات از ابتدای شكل گیدی تا وی  اسالمر بد ع نینه قنواننیننز 

سن  ر نگد  های  نبر ر تكوم  اسالمر تعا ی   دده اس . منا 

سیاس  خود را در این عدمه ر عدمه های دیگد با اتكا به تعا نینن 

  نبر خودمان به پیر میبدیم.

اما شاید سموال شود  ه راب ه ما با تعا ین  نبشیای دیگند  نه بندای 

بخشر از خواستیای ما مبارزه میكنند چیی ؟ پاسخ ررشن اس . منا 

توا  بدابدی زن ر مدد را میخواهیم. از مدد  میخنواهنینم  نه بنه ین  

ذره از بدابدی رضای  ندهند. ما منتقد اتق ر نگند  نناظند بند اینن 

 نبر ها هیتیم. اما در عین تال یچنگ ر دندانری به اینن بنخنر از 

تعا ی  این تعا ین  نبشیای دیگد نشان نویدهیم.  ار ر تال  خودمان 

را میكنیم در عین تا یكه منتقد عویق اتق ر نگدشر هیتیم  ه بنه ین  

ذره از بدابدی زن ر مدد رضای  میدهننند. منا در اینن راسنتنا تنوده 

مدد  بدابدی ط س را به  نبر خودمان دعوت میكنیم. تعا ی  ما در 

عدمه زنان را نباید به مثابه در بنخنر ین   نننبنر راتند در نن ند 

گدت . ما در  نبر متاارت در این عدمه هینتنینم. اینبناد سنازمنان 

آزادی زن در درران منصور تكو ز تال   نننبنر منا بندای اینبناد 

سنازمنناننر تنداگننینند در منبننارزه زننان بندای رهنناینر ر آزادی بننود. 

تداخوان ما در آن زمان دعوت از هوه تعا ین به پیوستن بنه اتنق منا 

در تال  بدای آزادی ر بدابدی هوه  انبه زن ر مدد در  نامنعنه ر 

پیوستن به این سازمان بود. ببینید ما بدای تحقق بدابندی زن ر مندد 

نه تونیی  میشویم ر نه مدات   دیانات راس . هونانن نور  نه بندای 

رت  ستم م رز ناسیونا یی  نویشویم ر یا با آنیا هم پینونان ننونینشنوینم. 

هوان ور  نه بندای اتنزاینر دسنتنونزد ر بنینبنود زنندگنر  نارگندانز 

سندیكا یی  نویشویم. ما سیاس  یمخدج مشتندكی گندتنتنن بنا سنایند 

 نبشیا را نداریم.  نبنر خنودمنان را در اینن عندمنه هنا سنازمنان 

 میدهیم ر از توده مدد  میخواهیم  ه به ما بهیوندند. بیوین ررشنر!

 

ناد  ه آ  راقعا شور اس . دتای از  دیانر  نه  ۴۱در زمینه بیانیه 

هدتر بد ناری یخامنه ایی ر نه سدنگونر   ی  رژیم اسالمر آنینم 

 به شیوه ای غید انقالبرز سیاستر تواما راس  ر ارتباعر اس . 

ببینید سیاس  ما دتای از تعا ین  نبر خودمان ر پیشبدد ر ا تنوناعنر 

 ددن سیاستیای  نبر خودمان اس . این سیاستیا را هم تنیا میتنوان 

انت ار داش   ه بد در  تعا ین  نبر خودمان پیر بندده شنود. منا 

نویتوانیم با دتای از تعا ین  نبشیای دیگد سیاس  ر  ننبنر خنودمنان 

را به پیر ببدیم. هد نوی انت ار ر سیاس  دیگدی تنیا به منعنننر بنه 

می خ بددن  نبر  وونییم  ارگدی اسن . تنبندینل اینن سنیناسن  بنه 

رر  سیاسر تزب در بدخورد به تعا ین  نبشیای ا توناعنر ننقن نه 

پایانر بد سیاستیای رادیكال ر  وونیینتنر اسن   نه ر نه منونینزه ر 

 مشخصه  نبر  وونییم  ارگدی در چنین عدمه هایر بوده اس . 

 

در هوین کنادانس گاته شده که یاین یک تزب ارپنز تزب پرسش  

باز تزب سیاسرز تزبر که خود  را رقینس چنینده هنا ننونر دانندز 

رقیس س بدیتر ها نور داندی در  امعه ای کنه ی ندال  نننبنشنینای در 

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 ۰۲پرسش  شماره  
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 زیر تدین میائل سیاسر در  دیان اسن ز اعنال  اینننکنه منا 

رقیس چیده ها )هوان چیده های طیف راس  ر یا چیده های 

 اسالمر  نییتیمز از ن د سیاسر به چه معناس ؟ - نبر م ر 

 

: قبل از پاسخ ا ازه دهید بنه اینن سنیناسن  اشناره عیج ایاد 

 نم  ه ما توامر انیانیای شدیف ر آزادیخواه ر بدابدی ط نس 

ر رادیكال را  ه بدای آزادی ر بدابدی ر رت  تبعیض مبارزه 

میكنند به ماوف ر اردری خود دعنوت منینكنننینم. منا تنونامنر 

تعا ین ر رهبدان عو ر  نبر  ارگدی را  نه بندای ننابنودی 

ن ا   ار مزدی ر از بین بددن شكاف طبقاتر مبارزه منینكننننند 

به ماوف خود دعوت میكنیم. تزب ما باید تزب رهنبندان ر 

تعا ین رادیكال ر سوسیا یی   نبشیای اعتداضر در  نامنعنه 

باشد. به این اعتبار درهای تزب ما باز اسن . هند  ینر  نه 

امد  نابودی نابندابندیز تنحنقنق آزادی هنای هنونه  ناننبنه ر 

گیتدده ر بر قید ر شندط اسن ز هند  ینر  نه هندتنر رتن  

تبعیضز نابودی استثوار ر تقد ر تال   در  امعه اس ز بنایند 

 به اردری ما بهیوندد. 

اما ا ازه دهید در س ی دیگدی نیز به این سموال پناسنخ دهنم. 

ببینیند منا بندای آزادیز بندابندیز تنكنومن   نارگندی تنال  

میكنیم. این شعار بیان مو ز ر تشدده  نبر ما ر م ا بات منا 

اس . سدنگونر   ی  رژیم اسالمنر گنوشنه ای از تنال  منا 

بدای تحنقنق اینن اهنداف اسنتنداتنژین   نننبنر منان اسن . منا 

پدچودار سیاستیایر عویقا رادیكال ر آزادینخنواهناننه ر تنونامنا 

ضد رژیم اسالمر هیتیم. اما ایدان در تال تاضد  امعنه ای 

اس   ه در آن آزادی هدگونه ابداز ر نود آزادینخنواهناننه ای 

شدیدا سد وب میشود. از این رر ر در شدایط ر توازن قنوای 

سیاسر مو ود بییاری از تعا ین  ننبنر  نونوننینینم  نارگندی 

قادر به ابداز ر ود ا تنوناعنر ر عن نننر ننینینتننند ر ینا هنننوز 

نتوانیته اند ب ور آشكارا ر ع نا   ی  سیاس  ر اهنداف خنود 

را بیان  ننند. ننتنینبنتنا بینیناری از یچنیندهی هنای تنر ا نحنال 

اسالمر ر به در ه ای   –یم دحی اساسا به  نبر  نبر م ر 

 وتد به  نبر ناسیونا ییم پندر غندبنر ر  نننبنر  نونوننینینم 

 ارگدی تع ق دارند. بدخر از این یچیده های منوقنعنین  شنان 

محصول شدایط اختناب ر سد وب گینتندده اسنالمنر اسن  ر 

بدخر نیز سیاستشان اساسا در چیارچوب  نبر م ر اسنالمنر 

مر گنبند. اما اینن تنوازن قنوا دائنونر ر ابندی ننخنواهند بنود. 

توازن قوای سیاسر در  امعه به شدت در تال تنغنینیند اسن . 

بدرن تددید ما در آینده ای نه چندان درر شاهند تنغنینیند تنوازن 

قوای  دیدی خواهیم بودیم  ه به تعا ین  نبر ع یم ما امكنان 

ابداز ر ود ع نر ر ا تواعر گیتدده ای را خواهد داد. در آن 

شدایط میا ه تع ق  نبشر ر سیاسر این چیده ها اساسا معیار 

 ما در ارزیابر ر تداخوان به این بخر از یچیده های اس . 

ا ازه دهید بدای ررشن شندن منحنتنوای راسن  سنیناسنتنر  نه 

توید تقوایر در قبال این یچیده هنای من ندح منینكننند خنود را 

بدای  ح ه ای از  امعه ایدان ر خاقان هوه  اننبنه آن منبنزا 

 نیم. ب ور مثال  امعه آمدیكا در درران پیر از م   ارتییم 

ر تعد  رتشیانه به  وونییتیا را تصنور  نننیند. بندخنر از 

چیده های هندی ر تدهنگر ر سینوایر دارای تنعن نق سنیناسنر 

ررشن ر داده شده ای بودند. بدخر آشكارا از  ننناتنیناینر از هنینات 

تا وه دتای میكددند ر بدخر دیگد منتقد چ  ر رادیكال این سیاستینا 

بودند. تال از خودمان بهدسیم معنای این سیاس  تنونیند تنقنواینر در 

چنین  امعه ر در چنین شدای ر چیی ؟ نزدیكر ر یا دتای ما از این 

یچیده های میتقل از عقاید ر آراء ر باررها ر تالشیای ا تنوناعنر ر 

سیاسر شان چه منعننناینر دارد؟ آینا منعنینار قانارت ر ارزینابنر منا 

متاارت از آن چیزی اس   ه بدای خودمان ر اعاا ر تعا ین  نبنر 

خودمان قائ یم؟ آیا ما هوه این یچیده های را میتقل از تع ق  نننبنشنر 

شان به ماوف تزب ر اردری خودمان دعوت مینكنننینم؟ ینا از آننینا 

 دتای میكنیم؟

ی  تال  ریژه ما در پس سیاستیای یتزب ر  نامنعنهی ر یتنزب ر 

قدرت سیاسری تعیین بخشیدن به چیده ها ر رهبندان عنون نر  نننبنر 

خودمان بوده اس . ما بدای یچیدهی بخشیدن به آتاد  نبر خودمنان 

در عدمه های مخت ف هزینه بییاری داده ایم. این سیاس  در عنینن 

تال بخشر از تال  ما بدای تغیید توازن قوای سیاسر به نا   ارگد 

ر آزادیخواهر اس . اما این سیاس  توید تقوایر توا  این تالشنینا را 

یكیده به درر مر اندازد ر خط ب النر بد آنیا میكشد. اینن سنیناسن  

در عین تال آب ت یید بد یچیده هایی  نبر های دیگد ا نتنوناعنر 

ریخته ر تاضد اس  در قبال  وچنكنتندینن چشنونداشنتنر سنیناسنتنینای 

 رادیكال ر  وونییتر تزب را قدبانر  ند. تاسف آرر اس !

 

هوین خط سیاسر ای که ظاهدا به یک متد تبدیل شنده اسن  پرسش  

میگوید باید در بدخورد بین اتزاب راس  ر چیده ها ر شخصیتینای 

راس  تاارت قائل شد. آیا امد سیاسر این درز اتزاب ر چیده هاز بنا 

 یکدیگد متاارت اس ؟

 

پاسخ ررشن ر عویقا منار اس . چدا ما باید در معنینار عیج ایاد   

در بدخورد به اتزاب ر چیده های سیاسر راس  در  امنعنه داشنتنه 

باشیم؟ چدا؟ اگد  امعه ایدان اسید استبداد ر اختننناب ننبنودز بناز هنم 

چنین تزهای پوچر میتوانی  منعننناینر داشنتنه بناشند؟ آینا بندسنونین  

شناختن این توایز در ارزیابر ر قاارت به معنای رسوی  بنخنشنیندن 

به اختناب ر ثودات آن در شدایط متغید در  امعه نینین ؟ آینا منا از 

اسالمر چنین بدخوردی را در قبنال چنینده   – دیانات راس  ر م ر 

 های  نبر خودمان ر اتزاب  نبر خودمان مر پذیدیم؟

ببنید  امعه ای در چنگال اختناب اسال  ر سدمایه به اسنارت گندتنتنه 

شده اس . بییاری در  امعه نویتوانند بع   توازن قنوای سنیناسنر ر 

مخاطدات ناشر از آن در شدایط تاضد تع ق تنزبنر خنود را عن نننا 

بیان  نندز تال سیناسنتنر از منا منینخنواهند  نه اینن ثنونده اخنتننناب ر 

محصول  ار   ه پنیان  اری در اعال  ع نننر تنعن نق تنزبنر اتنداد 

اس  را به رسوی  بشناسیم ر بدتد به ی  سیاس  در گناننه در قنبنال 

 آنیا تن دهیم. 

می م اس   ه هد گونه توایز ر تاارت سیاسر در قبال تندد ر تنزب 

زمانیكه هد در به  نبر راتدی تع ق دارند ر تدد دارای تع ق خاطد 

ررشن سیاسر اس ز ی  سیاس  تبعیض آمیز ر غید  وونییتر اس . 

این اتداد را باید اعاای تزب ر  نبر مو ود در  نامنعنه بنحنیناب 

آررد. اعاایر  ه ا زاما تق عاوی  پدداخ  نكدده اند ر یا  نارت 

تزبر خود را در  یس ندارند. هوان ور  ه ما بییاری از تنعنا نینن ر 

 ارگدانر را  ه بدای نابودی  نار منزدی ر اسنتنقندار سنوسنینا نینینم 

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

 ۰۲پرسش  شماره  
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مبارزه میكنندز بدرن اینكه ارتباط ینا تنوناس منعنینننر بنا تنزب 

 داشته باشندز ب ور راقعر عاو تزب ق وداد میكنیم. 

از طدف دیگد ما خواهان گیتد  تحزب در  امعه ر تحزب 

یابر اتداد هیتیم. رشد تحزب یابر  امعه ی  شاخگ رشند ر 

 ب وغ سیاسر  امعه اس . 

ما در نوی معیار قاارت در قبال اتزاب ر اتداد متع ق به ی  

 نبر راتد نداریم. سیاس  ما ررشن اس ز در نقد چیده ها ر 

سنازمننانننیننای در  خنندداد ررشننن بننود. در نننقنند چننیننده هننا ر 

سازمانیای  نبر راس  پدر غندبنر ررشنن اسن . اگند اینن 

سیاس  در درران  نادانس بد ین راهنوای ما بود ببای نقد ر 

اتشاگدی اتداد شد    ننده باید بنه یتنانارتنینای منین نینونتندیی 

چیده های شد    ننده در این  نادانس با رژیم اسالمنر منر 

پدداختیم. شاید هم مداتعین این  دیان در امتنداد اینن سنیناسن  

خود ی  یمعذرت خواهری بدای بدخر از این اتداد  ه شنامنل 

این سیاس  امدرزی شان میشوندز ارسنال  ننننند. تناسنف آرر 

 اس . ا بته باید دید. 

بیائید این سیاس  را در زمان به عقس ببدیم ر بنبنینننینم  نه بند 

مبنای این نگد  به چه سیاستر میدسیمز مثال در درران پینر 

از سدنگونر رژیم س  ن . نتیبه ررشن این سیاس  دتنای از 

چیده هایر مانند  الل آل اتنوندز عن نر شندینعنتنر ر ینا تنتنر 

بییاری از چیده های اسالمر از  و ه طا قانر ر منتن ندی ر 

م یدی ر یا خود خوینر خواهد بود. آیا آنیا در زمنده چنینده 

های م دح آن زمان نبودند؟ آیا آن ها چیده های نبودند  ه بنا 

رژیم شاه یزاریهی داشتند؟ آیا با این سیاستیا ما نور بایی  از 

خیل ررشناكندان شندب زده ر اسنال  ده در آن درران دتنای 

میكددیم؟ آیا با اتخاذ این تیناب هنونوار  نننننده راه پنیندرزی 

 نبر اسالمر نویشدیم؟ این سیاس  را اتنزابنر منانننند تنزب 

توده ر بعدها ا ثدی  دنبال  ددندز ننتنینبنه ا  را هنم دیندینم. 

تومیه من به این درستان این اس   ه پا در این راه نگنذارنند. 

 بدای تثبی  این سیاس  تال  نكنند. سم اس . 

پدسر: کوونییم کنارگندی بنا یتنانارتنینای منای شندری کندد. 

ظاهدا منتند منورد اشناره در بناال بندننبنال یتشنابنینات منای بنا 

 دیانات راس   امعه اس  ر آندا متد ا تواعنر شندن تنزب 

مینامد. آیا از ن د شوا هژمونر سیاسر کوونییم کارگندی در 

 امعه با دتای از این ر آن چیده سیاسر راس  تامین مینشنود؟ 

 نتایج سیاسر این دتای کددن ها چه میتواند باشد؟  

ع ر  وادی: بدرن تددید خید! اگد سیاستنینای تنزب تنوده ر 

منننتنج بنه ا نتنوناعنر ی  ۷۵ا ثدی  در پیر ر پس از یانقنالب 

شدن این اتزاب شدز این سیاس  هم میتواند دریچنه ای بندای 

گیتدده تد ر ا تواعر شدن تزب شود. هونانن نور  نه تنزب 

توده ر ا ثدی  به  اده ماف  ن رژیم اسالمر تنبندینل شندنندز 

این سیاستیا هم چنین نقشر در تحوالت تددا ایاا خواهندد  ندد 

ر تزب را به  اده ماف  ن آ تدناتیو راس  تنبندینل خنواهننند 

  دد.

اما تا آنبا  ه میا ه هژمونر سنیناسنر بندمنینگندددز هنژمنوننر 

سیاسر  وونییم  ارگدی در  امنعنه در در نه ارل در گندر 

قدرتوند شدن ر گیتد  پد ر بال  نبنر  نونوننینینم  نارگندی 

اس . در گدر در دستدس بودن تزب در مبنارزات  ناری ر 

هوه  انبه  نامنعنه اسن . در گندر قندرت سنازمنانندهنر ر رهنبندی 

اعتداضات مو ود در  امعه اس ز در گندر ابنداز ر نود گینتندده 

رهبدان متعدد تزبر اس  ر به عبارت دیگد محنصنول ین  اننتنخناب 

سیاسر در  امعه اس . اینكه  امنعنه  ندا  آ نتندنناتنینو ا نتنوناعنر را 

انتخاب میكند. چ  یا راس ز  دامی ؟ ر در مورتیكه  امعه به چ  

خود بدای تحوالت آتر اتكاء  ند به هنونان اعنتنبنار هنم چنینده هنا ر 

رهبدان چ  در  امعه در مدر تحنوالت سنیناسنر قندار منینگنیندنند. 

اهد  ما در این انتخاب سنیناسنرز عنالره بند نشنان دادن من ن نوبنین  

سیاسر  نبر خودز عالره بد گیتد  تاور خود در توامر  دا ینا 

ر  شوكشیای سیاسر  امعهز نقد سیاسر اتق ر آ تدنناتنینو راسن  در 

 امعه ر به قول منصور تكو   دا  ددن توده های مدد  از اتنق ر 

سیاستیای راس  ر بورژرایر در  امعه اس . این سیاس  هم شامنل 

اتزاب ر هم  دیانات ر چیده های راس  میشنود. اسناس تنال  منا 

 تبدیل ینهی  نبر مان به ینهی مدد  ر  امعه اس . 

خالمه  نمز سیاستر  ه ببای دعوت توده مدد  به اردری  وونینینم 

 ارگدیز اردری آزادی ر بدابدی ر رتاه ر تنال  بندای  ندا  نددن 

مدد ز چه با چیده ر چه یبر چیدهی  امعه از آ تدناتیو ر سیاسن  ر 

اتق راس  در  امعهز به دتای از این  نبشیا از  انال دتای از چنینده 

های این  نبر میهددازدز در عول به عصنای دسن   نننبنر راسن  

 پدر غدبر در  امعه تبدیل خواهد شد. 

سیاس  دتای از چیده های راس  در  امعه دریچه ای اسن   نه در 

آن سیاس  میتقل ر قائم به ذات  وونییتر ر  نارگندی بنه سنیناسن  

ضد رژیور مدف تنزل  دده ر عوال به یهوه بنا هنونری بنا راسن  

 امعه میدسد. در این یهوه با هوری می وا بازنده  وونییم  ارگندی 

 اس .  

 

درمندی هنای  ۹۹ا ازه دهید نكته ای هم در راب ه با منقنو نه ی(  ۱)

م دح  نم. بینید در س ی تب یغر ر بنا اغنونا  زینادی شنایند بنتنوان 

در مدییای  امعه متدادف دیگدی بدای ا نثندین   ۹۹گا   ه  قس 

ع یم توده مدد   ار  ن ر زتوتكر هیتند. اما باید تنو نه  ندد اینن 

در مقو ه از نق ه ن د ی  مار ییی  ر در ی  تح یل مار یییتر از 

 ایگاه ر مكان اقتصادی طبقات ر بخشیای مخت ف  نامنعنه تنونامنا ر 

در مدی ها  امعه را بد منبنننای منینزان  ۹۹دقیقا یكر نییتند. مقو ه 

ثدرت ر درآمد ا تواعر اتداد تقییم بندی میكننند رننه بند منبنننای در 

اختیار داشتن ثدرت ا تواعر بد مبنای استثوار ر ینا سنینم بنددن از 

استثوار میتقیم  ارگد. بیادگر میتوان نشنان داد  نه ننه ین  درمند 

باالی  امعه تواما استثوارگدند ر از قنبنل اسنتنثنونار  نارگند بنه اینن 

درمند پنائنینن  نامنعنه  ۹۹ثدرت ا تواعر دس  یاتته اند ر نه ا زاما 

تواما استثوار شونده ر توده مدد   ار ن ر زتوتكر اند. ریژگر اینن 

تقییم بندی این اس   ه  ایگاه ر مكان اقنتنصنادی را منبنننای تنقنینینم 

 بندی  امعه قدار نویدهد. 

 کارگر،معلم،دانشجو،اتحاد اتحاد!

 ۰۲پرسش  شماره  

 نه به فقر،نه به تبعیض، مرگ بر جمهوری اسالمی

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد!



6 

نارضایتر خود را ب ند کدده اند. این ار ین بار نیی  که مندد  

کددستان عداب به خیابان مر آیند. طر سا یای گذشنتنه بنوینژه 

به بعد بارها در ابنعناد تنوده ای اینن مندد  بنه  ١١۴۴از سال 

 خیابان آمده ر م ا باتشان را تدیاد زده اند. 

تکوم  مح ر دزد ر ماتیاینر نناسنینوننا نینینتنینای کندد شنامنل 

اتزاب بارزانر ر طا بانر ر نوشنیندران در منقنابنل اعنتندا  

مدد ز هوانند تکوم  قومر منذهنبنر بنغنداد تنقنط ینک پناسنخ 

داشته اس . سدکوب ر دررغ ر رعده های تنکنداری ر پنو . 

مدد  کددستان عداب هوانند مدد  دیگد بخشیای کددستان در 

تدکیه ر سوریه ر ایدان از بعد از  نگ  یانر ارل تنا کنننون 

اگد چه در چیار کشور تقییم شده اند امنا از مشنکنل راتندی 

رنج بدده اند. تبعیض م ر ر تبعیض طبقاتر. ناسیونا ینینتنینای 

هد چیار بخر کددستان خود را نوناینننده رتن  تنبنعنینض من نر 

معدتر کدده اند. اما سر سال تاکوی  اتزاب این  نننبنر در 

کددستان عداب ثاب  کدد که آنیا تتنر نناتنوان از تنل مین نه 

م ر میباشند. هوچنانکه ناسیونا ییتیای کدد تاکم بد کددستان 

 سوریه تا کنون نتوانیته اند میم ه کدد را تل کنند. 

اما مدد  کددستان عدابز امدرز نه بخاطد میم ه من نر کنددز 

ب که بدای رت  تبعیض طبقاتر ر ع ینه تنقند ر بنر تنامنینننر ر 

بندای آزادی ر رتناه بننه خنیننابنان آمنده انند. چننینزی کننه هنوننه 

ناسیونا ییتیای کدد ع یه آن اییتاده انند. در بنخنشنینای دینگند 

کددستان هوین اتزاب ناسیونا یی  ر قومر مدعر هیتنند کنه 

مشکل مدد  آزادی ر تنبنعنینض طنبنقناتنر ر تنقند ننینین . امنا 

م ا بات ر اعتداضات مدد  کنددسنتنان عنداب عن نینه اتنزاب 

قومر ر ماتنیناینر کندد ینک بنار دینگند ثنابن  کندد کنه مندد  

نویتوانند در مقابل تقد ر سدکوب ر تبعنینض طنبنقناتنر سناکن  

باشند. چنانچه میوتدین م ا به مدد  عداب ر کددستان عنداب 

 امدرز این اس  که یتاکوان بدرید ر گورتان را گم کنیدی. 

اگد در سا یای قبل مدد  کددستان عداب به د یل تنوهنونر کنه 

تاریخا نیب  به اتزاب قومر داشتند ر با منخندر من نر گنداینر 

میوو  شده بودند ر م ا باتشان بد منحنور امنالح قنواننینن ر 

تغیید سیاس  تکوم  بیان میشندز امندرز منداتنتنا ر بندرن 

ابیا  اعال  کدده اند یتندعنوننینای کنددسنتنان گنورتنان را گنم 

کنیدی. این یک تحول سیاسر ر  نبشر میم اس  که در  امعه 

عداب ب ور ک ر ر در کددستنان عنداب بن نور خناا اتناناب 

 اتتاده اس . 

اگد در سا یای گذشته مدد  کددستان بنه د نینل  ندال اتنزاب 

قومر ر ناسیونا ییتر کدد ر عدب نیب  به مدد  عدب زبنان 

بیگانه شده بودندز امدرز مدد  کددستنان ر بنقنینه عنداب ینک 

پدچم ر یک م ا به را در مقابل هوه اتزاب اسالمر ر قنومنر 

بدای درمین بار بنه  ١١۴۹ب ند کدده اند. مدد  عداب از اکتبد 

خیابان آمدند ر  نبشر توده ای را سنازمنان دادنند کنه بند پندچنم آن 

نوشته شده بود هوه اتزاب شدیک در تکنومن  اعنم از اسنالمنر ر 

 قومر دزدز تاسد ر خوندیز هیتند ر باید بدرند. 

شعار سدنگونر تکوم  اتزاب قومر ر مذهبر در کل عداب شعنار 

هوه مدد  اعم از کدد ر عدب ر تدکوان ر.... اس . این یک تنحنول 

سیاسر ر تاریخر میم اس  که بعد از  نگ  نیناننر ارل در عنداب 

اتااب اتتاده اس . بدرن شک این ررندی اس  که در بخشینای دینگند 

کددستان هم اتااب خواهد اتتاد. اگند چنه اتنزاب نناسنینوننا نینین  در 

کددستان ایدان به   ف ر ود  دیان چ  ر آزادیخواهر هنینو رقن  

نتوانیتند مدد  کددستان ر بقیه ایدان را دچار تادقه کنند. منتناسناناننه 

این تس م یگدایر ر تادقه قومر که اتزاب نناسنینوننا نینین  تند  ر 

کدد در تدکیه بانر ر باعث آن هیتندز هوچان در تال میوو  کنددن 

 امعه اس . اما تبدبه کددستان عداب منینتنوانند تنبندبنه بنا ارزشنر 

بدای دیگد بخشیای کددستان باشد که مدد  کدد ر غید کدد زبان از 

یک درد مشتد  رننج منینبندنند. درد آزادی ر بندابندی ر تنبنعنینض 

طبقاتر اس  ر هیو رب ر به به  دال اتزاب قومر بنا تنکنومنتنینای 

 مدکزی که بد سد تقییم قدرت ر ثدرت مورت میگیددز ندارد.  

متاساانه  دال اتزاب قومر کدد با تکومتیای بورژرا ناسیونا ینین  

در تدکیه ر عداب ر سوریه ر ایدان تا کنون ینک منانن   ندی بندای 

اتحاد ر هوبیتگر این مدد  ع یه تاکوان خوندینز ر سندکنوبنگند در 

این کشورها بوده اس . خوشبخنتناننه در کنددسنتنان عنداب مندد  بنه 

مدرر زمان ر به تبدبه دیدند ر شناهند بنودنند کنه اتنزاب قنومنر ر 

مذهبر ر ناسیونا یی  چه آنیایر که در تکوم  هیتند ر چه آنیناینر 

که در اپوزیییونز یک ماهی  طبقاتر راتند دارنند ر  ندال آننینا بنا 

تاکوان ر در تیاز  دا ر بد سد تقوب ر آزادی مندد  ننینین .  ندال 

آنیا بد سد سیم خواهر ر شدینک شندن در قندرت ر ثندرت اسن . 

نوونه کددستان عداب این ادعا را ثاب  کدد ر هیو ناسیونا ینین  بنر 

 مغزی نویتواند آندا منکد بشود. 

سال گذشته اینن تنز ر  ٠١نتیبه تکوم  ماتیایر کددستان عداب در 

تح یل کوونییتیا را تناینیند کندد کنه سنیناسن  ر  یمنبنارزهی اتنزاب 

بورژرا ناسیونا یی  رب ر به تقوب ر م ا به مدد  ندارند. آنیا تقنط 

میخواهند در کیس قدرت ر ثدرت سییم باشند. مدد  به تبدبه دیندنند 

که تاارتر بین تکنومن  بنعنث ر تنکنومن  بنارزاننر ر طنا نبناننر ر 

نوشیدران مص ار ر تکیم ر ما کر ر عنبنادی ر کناظنونر ر دینگند 

اتزاب اسالمر ر ناسیونا یی  نیی . اتزابر که دستشان بنه قندرت 

رسیده اس  راضی تد از قبل ماهی  طبقاتر خود را به  امعنه نشنان 

داده اند. مدد  دریاتتند که شباه  این باندهای قومر با تکوم  بعث 

 مدا  بییار بیشتد از تاارتشان اس . 

کوونییتیا ر اتزاب چ  ر متدقر ماهی  اینیا را بد اساس سنیناسن  

ر تع ق  نبشر ر طبقاتر آنیا نشان داده بودند. اما سا یا طول کشید تا 

مدد  کددستان عداب به تبدبه این تقیق  را بارر کنند. اعنتنداضنات 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۰۲پرسش  شماره  

 

 حکومت ناسیونالیستی کردستان عراق، آینده و چشم انداز اعتراضات مردم           
 فرعونهای کردستان گورتان را گم کنید"                          "

 محمد آسنگران
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مدد  کددستان عداب اگد چه نشان میدهد که مدد  بدر ات زیادی از توهم به این اتزاب آزاد شده اند  ر خواهان سدنگونر تکومتشنان 

 هیتندز اما هنوز از توهم نیب  به اتکار ر تدهنگ ناسیونا ییتر ر م ر گدایر خالا نشده اند. 

ریدرس ناسیونا ییم ر مذهس در میان مدد  در بعد سیاسر ر تدهنگر ر ا تواعر هوچنان یکر از موان  مبارزه ر اتحناد ر هنونبنینتنگنر 

آنیا اس . این رظیاه کوونییتیا ر  دیانات متدقر ر مدرن اس  که آن را  دی بگیدند ر بدای رهایر مدد  در میدان منبنارزه بنینر از 

پیر تال  کنند. به هد نیبتر که مدد  از توهم ر خداته م ر ر مذهبر آزاد بشوند به هوان اندازه اتحاد ر هوبیتگیشان عو ر تد ر رسی  

 تد خواهد بود. 

ناسیونا ییتیای تاکم در کددستان عداب هوچنان مثڵ گذشته تال  میکنند ر ود تقد ر تالک  ر تنبنعنینض طنبنقناتنر ر نناتنواننر خنود در 

پدداخ  دستوزد کارگدان ر کارمندان آن  امعه را به تکوم  مدکزی یا اتزاب رقیس ر شدیک در تکوم  بغداد نینبن  بندهننند. در 

تا یکه سدان این اتزاب هوگر از می یاردرهای من قه محیوب میشوند. دزدی ر تیاد اقتصادی ر تصاتس اموال آن  امعه چنان عینان 

اس  که خود کاربدستان این تکوم   هم نویتوانند دیگد آندا انکار کنند. مدد  کددستنان ر مندد  عنداب تنق دارنند تنکنومن  اتنزاب 

قومرز م ر ر اسالمر را نخواهند. مدد  تق دارند اعال  کنند تکوم  دزدها ر سدکوبگدان را نویخواهند. مدد  تق دارند تکومتر کنه 

در کددستان ر در کل عداب هد ررز تعدادی را سد به نیی  میکند ر تدرر ر کشتن ر زندانر کددن مخا این به امد ررز مده آنیا تبدیل 

 شده اس  را نخواهند. 

اما بین نخواستن ر پیدرز شدن هنوز تام ه زیادی ر ود دارد. مدد  کددستان هوانند بقیه مدد  عداب تاکوان قومر مذهبر دزد ر تاسند 

ر قاتل را نویخواهند. اما بدای پیدرزی در این نبدد باید رهبدان ر اتزاب چ  ر کوونیی  عدرج کنند تا بتوانند باقدرت هوین مدد  در 

خیابان پایه های تکوم  آتر را بیازند. بدرن یک رهبدی رادیکال با پدچور انقالبر ر چ ز پیدرزی این ننخنواسنتنن ر ننانر تنکنومن  

مح ر ر مدکزی هنوز میبل نیی . بدای متحقق کددن پیدرزی مدد  ر ساختن  امعه ای آزاد ر مدته ر سوسیا ییترز بایند تنزب اینن 

 نبر ر طبقه کارگد این  امعه تامل یک پدچم راتد باشند. پدچم دنیای بیتد که بد آن نوشته شده اس  تنکنومن  شنوراهنای مندد  بنا 

مشارک  هوه شیدرندان در ساختاری تکومتر که هم قانون گذار ر هم مبدی قانون اس . چنین تکومتر باید بد ریدانه های تکنومن  

 بورژرازیر ر شکی  ر تاشیه ای کددن  نبر های قومر مذهبر بدپا بشود. 

 

 

 کارگر زندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 ۰۲پرسش  شماره  

 

دارى، يلعلنلى رهلايلى از  "آزادى" يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و فرهنگى سرمايه و سرمايه

آور و سرکیبگر اامعه بیرژوايى، يعنى رهايى از چنگال بردگى ملددى، رهلايلى  کیيه روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت

از انقياد طبقاتى، رهايى از سرکیب ماشين دولتى بیرژوازى، رهايى از بيحقیقى سياسى و انقياد فلرهلنلگلى، رهلايلى از 

هاى مذهبى، قلیملى و  مانده اامعۀ میاید، رهايى از ستم آميد و عقب هاى خرافه پيیه مذهب و پندارها و قیانين و ارزش

 انسى، رهايى از فقر و فالکت، اهل و خرافه و کل تبعيضات و مصائب اامعه بیرژوايى.
 

"برابرى"، يعنى نه فقط برابرى حقیقى و قانینى، نه فقط برابرى شهروندان اامعه از هر قیم و نژاد و انسيت، بلیل له 

برابرى در ام انات مادى، در دسترسى به ابدارهاى ارتقا و ش فتن استعدادهاى فردى و ااتماعى، برابرى در تیلليلد و 

ملنلدى از  در زيست، برابرى در اِعمال اراده در سرنیشت اقتصادى، سياسى و اداره الاملعله خلید ال بلرابلرى در بلهلره

ملانلدگلى و کلملبلید ا  محصیالت مادى و معنیى کار و تالش ااتماعى و برابرى در مبارزه براى فايق آمدن بر هلر علقلب

اى که تنها با درهم کیبيدن مال يت خصیصى بیرژوايى بر وسايل تیليد و مبادله، از ميان بردن بردگى ملددى و  برابرى

قرار دادن وسايل تیليد و ثروت اامعه در مال يت امعى و اشتراکى کیيه انسانهاى سهيم در فعلالليلت االتلملاعلى حلاصلل 

 ميشید.
 

"ح یمت کارگرى"، يعنى ح یمت طبقاتى کارگران، ح یمت استثمارشدگان و تیليدکنندگان کل ثروت اامعله بلر علیليله 

استثمارگران، ح یمت بردگان مددى امروز و ناايان فرداى اامعه، ح یمت کسانى که اامعه، نفس میایديت و ثلروت 

بلشلش  آن، بر کار وتالش مدام آنها بنا شده است، ح یمت کارگرى يعنى طبقه کارگر متش ل بعنیان قدرت و طبقه رهايلى

حاکم. ح یمت کارگرى يعنى ح یمت سرکیب مقاومت استثمارگران در برابر رهايى بشريت تحت ستم. ح یمت کارگلرى 

يعنى دي تاتیرى پرولتاريا عیيه مدافعان فقر و فالکت و استثمار و اهل و خرافه. ح یمت کارگرى يعنى دم راسى بلراى 

کارگران و زحمت شان و استثمار شیندگان و سرکیب براى استثمارگران. ح یمت کارگرى يعنى ضمانت اارايى واقلعلى 

 آزادى و برابرى.

 منصیر ح مت                                                                                                              
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 وانان شید سنندج به ر ود چنین مادران مقار  ر سدسنخنتنر 

 اتتخار میکددند.

 

باید بگوئیم  دادا تنیا مادر رتقای  انباخنتنه منادب رزیندی ی 

توید سنهی ر  محود ع ر رزیدیز ر خواهد رتنینق  ناننبناخنتنه 

کا  محوود سبادی نبود. ار زنر از  نننس منادران منبنارزز 

 یور ر تداکار بود. دادا هوگا  رهنونداه تندزننداننر منبنارزه 

میکدد. ار هوانند ساید مادران در شید سنندج رظاینانر بندای 

خود  تعدیف کدده بود. در میان خانواده ها بعنوان ینکنر از 

مادران قابل اتکا ر معتود هویشه تاور داش . مبارزه عن نینه 

یکر از تاشییتر تدین تکومتیا که بیتدین ر عزیزتدیننیناینر 

را از ری گدتته بودز امد  بود. ار ین بار بعد از  ناننبناخنتنن 

تدزند کوچکر مادب ی تنونیند سنننهی هنوندینگند را منالقنات 

کددیم ر گدیه کددیم ر دادا تال  میکدد ررتنینه منن بنعند از 

توید عزیز  را تقوی  کند. من به یاد هودز  ر هوید عزینز  

توید گدیه میکدد ز دادا توا  رق  تال  میکدد کنه هنونچنننان 

قوی ر استوار باشد. بنا تنعندینف کنددن خناطنده هنای زینبنای 

درران کودکر ر نو وانر  مادب ر اینکنه منادب از بنچنگنر 

هویشه ع یه تقد ر ناعدا تر بوده اس ز بیم تی ر میداد. در این 

دیدار رقتر از هم  دا شدیم گا  میدانم که راه مادب را ادامه 

خواهر داد. اس حه ا  زمین نخواهد ماند. آن ررز هودیگد را 

در آغو  گدتتیم ر هد در گدیه کددیم. دستر تکان داد ر بنه 

من گا  قوی با ! ر من قول داد  قوی باشم . بیم گا  تو را 

سهدد  به محوودز توه ع رز عزیزه اع ور هوید توه عن نر 

ر ر تو بدای من بوی مادب را میدهید. در ارن سا یا شداینط 

تواس گدتتن مدار  نبودز هد رقن  تندمنتنر منینشند ننامنه ای 

بدایر مینوشتمز از رضعی  خود  میگانتنم منبنادا ننگندان منن 

ر بنعند از تنا نعنه گنددان  6611باشد. آخدین ررزهای  عنتر 

شوان من مخار در شید سنندج بود . در منننز نر کنه منخنانر 

بود  دادا به دیدن من آمد. میدانی  توه ع ر تدزند  هنونداه 

گددان شوان اس . اما نویدانی  عزیزه اع ونر عندرسنر ر 

بدادر  کا  محوود بدای مالقات به بیاره آمده بودند ر آننینا 

هم  ان باخته اند.هودیگد را محنکنم  بنغنل کندده بنودینمز منن 

بغض کدده بود ز من در شو  تا عه بود  ننه اشنکنر داشنتنم 

بدیز  نه قدرت تتر تکد کددن به این تا عنهز آن ررز ینکنر 

از سختتدین ررزهای زندگیم بود. چ ور میتوانم بگویم شناهند 

بود  توه ع ر ر عزیزه در کنار هم  انباختند ر خبندی نندار  

از کا  محوود. آرزر کدد  در این مورد هیو سنوا نر ننکننند. 

شاید دادا میدانی  این سوال از من چقدر سیوگین اسن  ر ینا 

شاید از پاسخ من میتدسید. مادر دیگدی هوداهر بود منن را 

به اطاقر بددز سوال کدد خبد داری از بچه ها زنده هیتنند ینا 

نه؟ میدانم نویتوانیتم سد  را ب ند کنم. نویدانیتم چنه بنگنوئنینمز گنان  

خواهشا بگو درس  داریم از تو بشنوینم تنا از منزدرران ر  ناشنیناز 

 بغام تدکید ارا  ر بر مدا گاتم توه ع ر ر عزیزه  انباختند.

 

اما خا و ) دایر  محوود را ندید ! دادا از منن هنینو سنوا نر ننکندد ر 

خوشحال از دیدار با منن ر هنزاران تندس ر ننگنداننر. آن ررز از 

هودیگد  دا شدیم ر به امید دیدار گاتیم. در ررز در هوان محل ماند  

ر هد ررز غذاهایر که مادب درس  داش  را بدای من میناندسنتناد. 

بنه  6611دادا را دیگد نتوانیتنم در شنیند منالقنات کنننم. دادا سنال 

اردرگاه در خا  کددستنان عنداب بندای دیندار منن ر هنونینننگندان 

 تدزندانر آمد.

 

درس  مثل آن ررزهایر که تدزندانر زنده بودندز رساینل زینادی بنا 

خود  آررده بود. با دیدن هوینگدان تدزندانر خندسننند بنودز تنونا  

رق  زمزمه میکدد ر میگا  نیدین راه تدزندان منا را شنونا ادامنه 

خواهید داد. استواری ر مقارم  این زن تنداکنار ر  ینور هند کنبنا 

تاور میات ز زبانزد شده بود. در این مدت ق ده اشکر ندینخن  ر 

هوه رای رر ه گیانی تدزند عزیز  مدا میکدد. هنوز پیکد عنزینزان 

گددان شوان در کنار رردخانه سیدران مانده بودز تقط ینکنبنار سنوال 

کددز کبا پیکد بچه ها خاکیهاری شده اس . سد  را پایین اننداخنتنمز 

هیچگاه به این اندازه شدمنده نشده بود . بدایر پاسخر نداشتم در این 

مناطق هوچنان  نگ در تکوم  هار ر رتشر بودز ما هم نتوانیتنه 

 بودیم پیکد عزیزان گددان شوان را بازگددانیم ر خاکیهاری کنیم.

این آخدین دیدار ما بود. بعدها رقتر به آ وان آمند  تنوناس تن نانننر منا 

سال بنا هنم در تنوناس بنودینم. دادا رادینو را گنو   63رمل شد ر 

میکددز ر بعدتدها ت ویزیون را دنبال میکدد. دادا تا چند سال پنایناننر 

عود  که در تیدان زندگر منینکندد هنونچنننان ینار ر ینارر تنعنا نینن 

 کوونیی  بود.

 

بارها کوکیای ما یر از طدیق من به تزب با نا  منادر عنزینزان را 

دریات  کدد ! ار تکیه گاهر بدای تعا ین در شید سننننندج بنود. اگند 

چه قدرت تاور در مداسویا را نداش  اما در سا یایر کنه سننننندج 

بود در توامر مداسم های ررز  نیناننر زنز ررز  نیناننر کنود ز 

 ررز  یانر کارگد سیور بد در  میگدت .

 

در این سا یا هد رق  با هم محب  میکددیم میگا  تنیا ینک آرزر 

دار  سدنگونر این تکوم  ر پیدرزی خودمان را ببینم. ر هند بنار 

میگا  نیدین امیدرار  این تیدت بد د م نواند ر تنیا ینکنبنار دینگند 

تو را از نزدیک ببینم. ار مدتس تکندار منینکندد نیندینن گنینان بنوی 

عزیزتدین عزیزانم را میدهید. در این طدف خط گوشر منن قن ن  ر 

رمل میشود ر میتدسید  تن مدایم عو  شود ر من دادا را نارت  

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختبیار به انسان است!

 ۰۲پرسش  شماره  

 

 محبوبه سجادی "مادر عزیزان" زندگی را وادع گفت!                                
 نسرین رمضانعلی  
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کنم. زنر مقار  ر مبارز ر من طبق معوول میگاتم من ازت یک خواهر دار ز خی ر مواظس سالمتر خودت با  قندار دیندار منا منیندان 

 آزادی اس .

 

 دادا رفت ولج يک آرزو بر دلش ماندگار شد، سرنگینج ح یمتج که بهترين و عديدترينهايش را ازش گرفته بید.

 دادا رفت و حسرت ديدارمان بر دل من باقج ماند.
 

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۰۲پرسش  شماره  

 ادامه ياداشت سردبير سيل خیزستان!...
 
 

ر  ذا دیگد از انیا انت اری ندارند. این  نایتکاران ریدانر زندگر مدد  را متدادف ادامه تیات خنود منیندانننند. چنینار دهنه اسن  کنه 

خوزستان گدتتار سیل ر سیالب اس . رژیم اسالمر کوچکتدین قدمر در کم کددن مصائس مدد  بدنداشته اس . قدار هم ننینین  کنه 

بددارد. بدای خالمر از مصیب  سیل باید سی ر از مدد  یسیالب قیا ی بد ع یه  انیان اسالمر بداه اندازد تا قاای  امعنه از  نود 

 رتو  اسالمر پاکیزه شود.   

 یاد زعزی محبوهب سجادی "دادا" زنده و گرامی است!
 مرگش قلبهای زیادی را غمگین کرد، هب همگیمان تسلیت میگویم!  


