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 ۰۳رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲نوزدهم  ژانویه   -  ۹۹سه شنبه  سی ام  دی ماه ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 جنون آیت الله
 محمدرضا پویا

در حالیکه کل جهان در تکککایکدس دیکف نکارکچک   ک   که 

ی نعچ  به واکسنهاس ک ونا ایف، آنف هللا  کا در انک ان 

   کدام دیف به انبان روانات عجیب و غ نب بک د  تکا 

در مسابقه نش  مکخرک رکات بکیکنکاراکدنکه رکامکنکه اس در 

منندعیف ایچفاد  از واکسنهاس شنارچه شد ، جا نکنکانکنکد  

در کنار ان ، اربار وییعی از انچقال مقادن  قابل تدجهکی 

از  نی  واکسنهاس منندعه به ان ان منکچکشک  شکد  ایکف 

که بی شک حکام ایالمی از آن بک اس واکسکیکنکه کک دن 

ردد و رانداد   یشکان ایکچکفکاد  کک د  و رکدا کنکد کک د  

ب ری دیچدر منندعیف ایچفاد  از واکسنهاس کک ونکا از 

جانب رامنه اس را نشانه جندن وس مکیکدانکنکد   ک   کنکد 

ردد ان  دیچدر جندن امیخ ایف اما کناکان عکقکل یک کیک  

ب  ییایف "ا نخ از یقکد"" ایکالمکیکدن  حکاکک  ایکف  

منندعیف ورود و ایچفاد  از واکسنهاس ک ونکا بکی  کیک  

اما و اا س در زم   جنانف ع یه بش نف ایف اما ر ات  

از آن تاکید ب  ان  نکچه ایف که رژن  ایالمی از ک ونکا 

ابخارس ب اس حاک  ک دن یکدت و یکدن در جکامکعکه، 

یارچه ایف  احنقچ ننهاس رژن  ایالمی    یقد" را در 

 ش  انداز آنند  نخدنک میبینند  بی شک وجکدد ونک و  

ک ونا در عدم  شک گی س تجنعات و اعچ اضات بکخر  

در جامعه در ان  دور ، نقش بازس ک د  ایف  رشار بکه 

جنهدرس ایالمی جهف لغد منندعیف ورود واکسکنکهکاس 

شنارچه شد  به ان ان، به رشار ییایی باال و ککنکنکیکنکهکاس 

 جهانی نیاز دارد  ان  مانع را باند از ی  را  ب داشف  

...................................................................... 

 آغوش باز 

یخنان رائخ  ررسنجانی در یکالکگک د کشکچکه شکدن قکایک  

ی ینکانکی در بکار  یکیکایکچکهکاس جکنکهکدرس ایکالمکی در 

یدرنه، مدجب  شک گی س عکک  الکعکنکهکانکی در مکیکان 

کارب ان مدناس اجچناعی و نی و اس ایدزنسیدن  ا دند  

حچی نک نگا  اذرا به نقد ا و یچانشها در انکنکنکدرد، در 

   ادامه در صفحه آخرحدص ه ان  مط ب کدتا  ننی انجد،

 

 

جنجالی كه پیرامون نقد سیاست "دفاع از فعالین با  
 پرچم الله اكبر" به راه افتاده است!

 گفتگو با علی جوادی
  

ی یش: در ان  افچگد دویف دارم ایایا در مدرد حداشکی نکقکد شکنکا بکه 

تخ اس جدند حنید تقدانی بحث كنی   نقد شکنکا بکه یکیکایکف ررکیک  حکنکیکد 

 

 نقش غولهای فناوری در زندگی شهروندان جهان
 محمد آسنگران

 

ردا ند ردد را کشک  ککنکنکد و رکدنشکچک  رکدد را  ونژای ار ادس که می

 یخس باشند و نکه  «ر انند»اند   ا بیشچ  مانل تحق  بخشند، ان  ایف که آن

 نا محصدل آن    «ر آورد »

 کارل راج ز

 دیپلوماسی" یا انتخاب سیاسی؟"
 كومه له جدید در "شکافهای منطقه ای"

 

 منصور حکمت
 

در شنار  دى ما  نش نه جهان ام وز مقاله کدتا ى از آقاى عن  ان خانى 
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 پرسش هر سه شنبه منتشر می شود! نشریه
 سردبیر :محمد رضا پویا

 mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش

 ۲صفحه 

 ۵صفحه 

۹صفحه   



2 

تقدانی در مدرد دراع از رعالینی كه با ی    هللا اكب  به مکیکدان 

آمد  بددند، با یایخهاس جنجالی ب ری از ررقاس حخبی مداجه 

شد  بسیارس از ان  یایخها تنکهکا  کچکم حک مکف و تکد کیک  بکه 

ررقاس كاندن مباحث كندنیس  كارا س و شخص ع ی جکدادس 

بدد  "بی ی نسیک""، "بکی وجکدان" و "دشکنک  حکخ." و     

نندنه  انی ان  ندع ب ردرد ا  سکچکنکد  احسکا  تکان بکعکد از 

 مشا د  ان  واكنشها  ه بدد؟ 

 

ع ی جدادس: واقعا تای  آور ایف  تای  آور از اننكه حخ. 

كندنیسف كارا س و كال جنبش ما بکانکد شکا کد  کنکیک  ررکچکار 

مادون انسانی از جانب ررقانکی در حکخ. بکاشکد كکه یکالکهکاس 

مچنادس ب اس آزادس و ر انی جامعه در كنار    مبارز  كک د  

ان   مچایف  از اننكه ما ام وز باند شکا کد  کنکیک  واكکنکش  کاس 

یخیفی در ب اب  نقد نقطه نظ ات رایف در حخ. باشی   انک  

ینف یانه اس ان  حخ. نبدد  ایف  م  ان  ررچار  یسچ نکم و 

غی  كندنیسچی را به یاس رط ییایی حنید تکقکدانکی در حکخ. 

كندنیسف كارا س مکیکنکدنسک   انک  رکط و بکاالتک نک  مک اجکع 

تشكیالتی در حخ. مسئدل  نی  شید   انی  سچند  مدتکهکایکف 

كه ان  حخ.  نی  عك  العن ی در ب اب  نقد نکقکطکه نکظک ات 

ر ب س ردد نشان مید ند  یایخ نقد ییایی ماركسیسچی نایخا 

 ادنی و  چم ح مف نیسف!

به    حال ت دند نكنید اا  ان  دویچان یایخی ییایی و قکابکل 

قبدلی در دراع از ان  نظ ات رایف و تکدد  انسکچکی داشکچکنکد، 

حچنا تاكندن شنید  بددن   واقعا درنک  از نکم جکد ایکچکدالل و 

 بحث ییایی مسچدل   

مان   كه تاكید كن  كکه انک  شکیکد   کاس غکیک  كکنکدنکیکسکچکی را 

بهیچدجه نباند به یاس كکنکدنکیکسک  كکاراک س مکنکصکدر حکكکنکف 

ندشف   نانکطکدر كکه ررکچکار تشکكکیکالتکی یک دمکداران حکخ. 

 ب شدنم بعد از لنی  را نباند به یاس رط و ییایف لنی  ندشف  

اما تا آنجائیكه به احسا  شخصی م  ب میگک دد، مکنکهک  مک کل 

   انسان حسایی از ان  نایخا ادنی  ا و  کچکم حک مکف  کا 

مچاث  و ارس د  میشدم  اما ردشبخچانه تاثی   ندانی روس كکار 

و رعالیف كندنیسچی ام نخدا د اذاشف، حداقل تکال  بسکیکارس 

ردا   ك د كه تاثی  منفی نگدارد  بعالو  میدان  كه رط رایف 

در حخ. با ان  شید   ا ننیچداند كکنکدنکیکسک  كکاراک س رکال  

 ج نان را م عد. و رامد  كند! 

تدصیه م  به ان  ررقا ان  ایف كه مچندن باشید، دیف از انک  

روشها ب دارند  بیشچ  از ان  اردل نكنید  میچدان نکقکد یکیکایکی 

را بطدر ییایی و مچندنانه یایخ داد  میچدان در عی  یانبکنکدس 

به ب نامه و اصدل یازمانی و مق رات حخبی به جدل ییایکی 

مچندنانه و اصدلی ی دارف و وظان  كندنیسچی مان را انجکام 

 د ی   

 

ی یش: رری  حس  صالحی در مط بی عکالمکف یکئکدالکی در مکقکابکل 

"ش ارف" ییایی شنا ق ار داد  ایف  در عیک  حکال مکطک کبکی را از 

جانب محندد احندس دندم كه به تح نفات ان  مط ب اشار  ك د  بدد  

 ج نان  یسف؟ 

 

ع ی جدادس: مضحم ایف  ح  صالحی مط ب رکدد  را بکا  کنکد 

نقل قدل كه ظا  ا از مطالب م  اتخاذ شد  ایف ش وع كک د  ایکف  

ین  با شدت و غ ظف زنادس بحث یخیفی را یی ام  انک  نکقکل قکدل 

 ا ش وع ك د  ایف  محندد احندس    یایخ جالبی به انک  تکحک نک  

 و ضد حقیقف ادنی داد  ایف: 

 نگان انچظار داشچند كه ان  نقل قدلها از آنجا كه در ایدمه    آمکد  " 

اند، دقیقا از مباحث و افچه  کا و نکدشکچکه  کاس عک کی جکدادس بکاشکد  

بخصدص اننكه انشان ك ی    در مدرد ش ارف ییایی ع ی جکدادس 

و نقطه نظ اتش داد یخ  داد  ایف  مگ  انچظار دنگک س  ک  مکیکشکد 

داشف؟حاال ب اس  ند لحظه، بگذارند رددمان را مسچقل از انک  اک د 

و راكهانی كه انشان به را  اندارچه ایف، ق ار د ی  و م ل نم قاضی 

بیط   تارنخ به مساله نگا  كنی   اولی  یئدال ان  ایکف كکه آنکا انک  

نقل قدلها صحف دارند؟ یئدال عجیبی نیسف  یکایکخ ا   ک   کنکدان 

دشدار نیسف  م  افچگدس نش نه ی یش با ع ی جدادس را  کنکد بکار 

رداندم   ی  كجاس ان  مصاحبه  نی  نقل قدلی ییدا نك دم   ی  كکجکا 

ع ی جدادس نگفچه ایف كه حخ. "در ور"ه تدد  انسک  در غک کطکیکد  

ایف"،  ی  كجا ع ی جدادس نکگکفکچکه ایکف كکه حکخ. "مکاركسکیکسک  

زدانی" میكند،  ی  كجا ع ی جدادس نگفچه ایف، "ان  حخ. شکااک د 

شدر  جنبش  اس رایف ایف"  ع ی جکدادس مصکاحکبکه ا  روشک  

ایف و در مدرد ییایچهاس رری  حنید تقدانی در مصاحبه اس كه در 

ب نامه "یایخ" انجام داد  صحبف ك د  ایف  ییایف شخص معکیکنکی 

را نقد ك د  ایف و به ییایف دراع از رعالینی كه ی    هللا اكکبک  در 

دیف دارند افچه ایف كه ان  یکیکایکف تکدد  انسکچکی ایکف  بکه نکظک  

معینی از جانب حنید تقدانی افچه ایف كکه انک  نکظک  تکالکشکی بک اس 

ماركسیس  زدانی ایف  به ییایف دراع از رعالی  جنبشهاس رایکف و 

ارتجاعی افچه ایف كه ان  ییایف  نانطدر ککه  مکنکصکدر حکكکنکف 

افچه ایف جنبش ما را به شاا د شکدرک  جکنکبکش  کاس رایکف تکبکدنکل 

میكند " و در آر  ی یید  ایف كه: "م  از تنام كسکانکی كکه مکطک کب 

حس  صالحی را النم زد  اند مین ی ، ررقاس ا امی حکقکیکقکف بک اس 

 شنا  قدر ارز  دارد؟"

تای  آور ایف ان  دویچان دارند نشان مید ند كه ب  رال  ینچهکاس 

 یانه اس كندنیس  كارا س یانبندس  ندانی به حقیقف ندارند!

ی یش: نم ت  ثابف در ان  حنالت ان  ایف كه  ک ا در انک  حکخ. 

ماند  اند؟   ا از ان  حخ. ننی رونکد؟  ک ا ظک   دنکگک س بک اس 

 آزادی،برابری،حکومت كارگری!

 ۰۲پرسش  شماره  

 
 جنجالی كه پیرامون نقد سیاست "دفاع از فعالین با پرچم الله اكبر" به راه افتاده است! 

 گفتگو با علی جوادی 
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رعالیف ردد انچخا. ننیكنید؟ در ر وجی را نشان مید ند  انک  

در عی  حال یئدال ب ری از رعالی  كندنیس  كارا س    كکه 

در ان  ا د و راك ش نم نیسچند و منچقد آن  سچند، نیخ  سف؟ 

  ا می مانید؟   ا ان   چم ح مف  ا را تحنل میكنید؟ یایکخ 

 تان  یسف؟ 

ع ی جدادس: ان     بنظ  رو  جدندس ایف كه مکدتکی ایکف 

درحخ. كندنیسف كارا س با. شد  ایف،    وقف جک نکانکی 

انچقادس در حخ. ی ب ند میكند، ر ب س ان  حکخ. عکاجکخ از 

یایخی ییایی به راحچی در. ر وجی را نشان مکیکد کد  البکد 

اننه  بخشی از یکیکایکف "اجکچکنکاعکی" شکدن حکخ. ایکف  بکه 

  حال ان  شید  ادار  نم حکخ. مکدرن یکیکایکی و امک وزس 

نیسف  ان  ررچار بیشچ  به نم ر قه ییایی شبیه ایف تا به نکم 

حخ. كندنیسچی كارا س و ییایی  اجاز  د ید به  نکد نکكکچکه 

 یانه اس اشار  كن :

ما تعدادس كندنیسف  سچی  كه عن س را در را  تحق  ا کدا  

آزادنخدا انه و كندنیسچی تال  ك د  انک   مکا بک اس رکعکالکیکف 

كندنیسچی مان و ظ ری كه در حال حاض  انچخا. كک د  انک ، 

از كسی اجاز  نگ رچه ان  و رایچش شکخکصکا مشکچکاد شکنکیکدن 

تدصیه  اس غی  كندنیسچی كسی    نیسچ   اننكه   ا و تا  که 

زمانی در ان  حخ.  سچی  تصنی  ااا انه رددمان ایف  حچنا 

    زمان كه الزم دندن  نظ اتنان را اعالم میكنی  

ببینید ما حخ. كندنیسف كارا س را حخ. رددمان مکیکدانکیک   

در مقابل رط رایف حاك  ب  حخ. ب  ییایچهانی كندنکیکسکچکی 

و آزادنخدا انه تاكید میكنی   ما ردد را یک  کنکداران و حکارک  

ییایچهانی در ان  حخ. میدانی  كه تدیط منصدر حكنف یانکه 

رنخس شد  ایف  ما ب  ار ، قطعنامه  ا و ییایکچکهکانکی تکاكکیکد 

میكنی  كه  درش تحق  نم انقال. كارا س و ایکچکقک ار رکدرس 

 یدییالیس  و تامی  آزادس و ب اب س و ررا   نگان ایف  

ب اس ما م ل روز روش  ایف كه ییایچی كه نم روز از میک  

حسی  مدیدس دراع میكنکد، نکم روز اعکالم مکیکكکنکد بکا رضکا 

یه دس كشچی نخدا د ا رف، نم روز از ارتکش آزاد یکدرنکه 

دراع میكند، روز دنگ  از كددتاس دیف رایکچکی در اوكک انک  

دراع میكند و ام وز تخ می آورد كه از رعالی  جنبشهاس دنگک  

اجچناعی باند دراع ك د، حچی اا  یک  ک  حکخ. هللا در دیکف 

داشچند، كد كچ ن  ق ابچی بکا یکیکایکچکهکاس رادنکكکال و رکال  

ج نان و شنارچه شد  كندنیس  كارا س ندارد  نسخه اس بک اس 

 شكسف ایف  

اما   ا ننی رون ؟ ما ننیخدا ی  جنبش كندنیس  كارا س انک  

ی مانه ییایی را از دیف بد د  ما ننیخدا کیک  انک  یک مکانکه 

ییایی به دیف نم ا انش رایف بیفچد  ما تال  میكنی  كه بکه 

اصدلی ت ن  شك ی كه مکنکكک  ایکف رکط رایکف را در انک  

حخ. انخوله و منخوس كنیک  و نکا حکداقکل مکانکع رایکف روس 

بیشچ  رط حاك  ب  حخ. شدن   به حال اا  ق ار باشکد كسکی 

به لحاظ ییایی رك س به حال آنند  ردد بكند، ررقاس انک  رکط 

باند  نی  كنند  م  ت دندس ندارم كه ان  رط در تداوم ردد بکه 

 دنباله روس از ج نانات رایف در جامعه كشید  ردا د شد  

ببینید معضل رط رایف در حخ. تنها ما نیسچی   و با ررچ  مکا 

   معضل ان  دویچان حل نخدا د شد  ان  اک انکش عکیکنکی و 

زند  ایف  كندنیس  كارا س ارتدوك  در    دور  و رص ی در ان  

حخ. شكل میگکیک د  انک  نکم ضک وت مکادس ایکف  نکنکیکچکدان آثکار 

منصدر حكنف را دند و تناقض رط حاك  و ییایچهاس اولیه كندنیس  

كارا س را ندند  ای م كه ما    نباشی   رایچش ر داس  کیکچکكکدام از 

ما     ندان مع دم نیسف  معضل ان  رط كناكان ب  یک  جکاس رکدد 

باقی ردا د بدد  باز ج نانی در مقابل ان  رط شكل ردا د اک رکف و 

دراع از اصدل یانه اس كندنیس  كکاراک س را در دیکچکدر كکار رکدد 

 ق ار ردا د داد 

از "   دنگ  م  ب  ان  باورم كه تدازن قکداس رایکف و  ک" در 

حخ. كندنیسف كارا س به  نی  صدرت باقی نخدا ند ماند  جامعه 

در حال غ یان ایف  جامعه نکیکازمکنکد رکط كکنکدنکیکسکچکی و كکاراک س 

رادنكال ایف  دریف ایف كه در حال حاض  ما در حخ. اق یچی  اما 

اوضاع به  نی  شكل باقی نخدا ند ماند  تغکیکیک ات بسکیکارس در را  

ایف  ما تال  میكنی  تا آلچ ناتیدس رادنكال در مقابل نکیک و کانکی كکه 

در آنند  به حخ. روس می آورند ق ار د ی   آلچ ناتیدس كه ض ورت 

حیاتی جامعه ایف  تدازن قداس نی و اس درون حخ. مس نا تکغکیکیک  

ردا د ك د  نم دلیل   ا  رط حاك  از مباحث انچقادس و وجکدد مکا 

 در حخ. دقیقا  نی   ش  انداز از آنند  ایف  

به    حال آنند  تحدالت ییایی را ننیچدان با دقکف رنکاضکی یکیکشکی 

بینی نیسف  آنند  میچداند ع ی غ  تصدر و تال  ما به اکدنکه دنکگک س 

رق  بخدرد  ما  نانچه به ان  نچیجه ب یی  كه رعالیکف كکنکدنکیکسکچکی و 

تال  ب اس زند  نگهداشچ  رط كندنیسچی كارا س در ان  حخ. بکی 

راند  ایف، مس نا به ان  یئدال باز ردا ی  اشف و را کنکان را بکاز 

تع ن  ردا ی  ك د  مساله در  ک  حکالکف بک اس مکا تکداوم رکعکالکیکف 

كندنیسچی در رایچاس ییایچهانی ایف كه با كندنیس  منصدر حكنف 

 تبیی  میشدند   

ب ری از دویچان ی یید  اند كه   ا اننهنه نایخا را تحنل مکیکكکنکیکد؟ 

رایچش  ی  عالقه اس به شنیدن نایخا و  چم ح مف ندارن   امکا را  

یاد  ت س در مقابل ردد ننی بینی   آمکاد  انک  تکا  کخنکنکه ا  را  ک  

بن دازن   ب اس ا دا  بخراچ  و  ش  انداز بخراچ س تال  میكکنکیک   

از "   دنگ  ان  رو  محدود به ما نیسف به    منچقد انک  رکط و 

ا انش  نی  "الطاری" دارند  بنظ م به جاس عقب نشینکی در مکقکابکل 

ان  رط باند مچندنانه نقدشان ك د و امید داشف كه انک  نکقکد را کگکشکا 

 باشد 

ی یش: ب ری ان  ییایف را مط ح میكنند كه شنا با نقکدتکان مکنکجک  

به "تخ نب" حخ. میشدند  حخ. را تضعی  میكنید؟ میگکدنکنکد بکانکد 

ان  حخ. را ع ی غ  ب ری ییایچهانش، حف  ك د   ه حکقکیکقکچکی در 

 ان  نقد  ا و نقطه نظ ات مدجدد ایف؟  

ع ی جدادس:  ی  حکقکیکقکچکی در انک  انکچکقکادات مکدجکدد نکیکسکف  نکقکد 

ییایچهاس حنید تقدانی در زمانیكه در ظ ریف شکخکصکی حک   زد  

ایف به معناس "تخ نب" حخ. نیسف  به معنکاس "تضکعکیک " حکخ. 

   نیسف  بعالو  ما ردد را صاحب ینف و ییایچکهکاس یکانکه اکذارس 

شد  در ان  حخ. میدانی   ما ردد را صاحب ان  حخ. میکدانکیک   انک  

حخ. ع ی غ  ییایچهانی كه ما با آن ارچال  دارن ، كناكان نکیک ونکی 

مچع   به جنبش كندنیس  كارا س ایف  ان  حخ. مکایکف  حکفک  آن 

 ب  روس رط كندنیسچی كارا س ام  مایف 

ببینید  ی  حخ. كندنیسچی كارا س با نقد رادنكال و نقد یکیکایکچکهکاس 

تدد  انسچی تضعی  ننیشدد، تقدنف میشدد  تخ نب ننیشکدد، تکحکكکیک  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۰۲پرسش  شماره  
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میشدد  مساله ب  عك  ایف! اتفاقا غ به ییایچکهکاس رایکف و 

 یازشكارانه حخ. را تضعی  و تخ نب میكند  

ان  حخ. ب اس ییشب د ام  انقال. كکاراک س بکنکا شکد  ایکف  

ابککخار  ککنککیکک   ککدرککی ایککف  اتککخککاذ  کک  یککیککایککف رایککف و 

یکازشکكکارانکه اس رشکف از روس رشکف ا ککدا  انک  حککخ. 

ب میدارد  ننیچدان با ینچهاس بنیانگذارس شد  در ان  حخ. بکه 

دراع از رعالینی ب رایف كه "یک  ک  هللا اککبک " را در دیکف 

ا رچه اند  ننیشدد  ان  حخ. ابخار ان  ی وژ  نیسف  به  نیک  

 یادای!

واقعیف ان  ایف كه ان  حخ. بکا نکقکد كکنکدنکیکسکچکی كکاراک س 

تدانسف تفاوتهاس ردد را با یان  ا انشات نایکیکدنکالکیکسکچکی و 

یانچ  در حخ. كندنیسف ان ان روشک  كکنکد  كکنکار اکذاشکچک  

 ابخار نقد در ان  حخ. مچ اد  ر ع یالح و تس ی  شدن ایف  

به    حال تدصیه دویچانه مک  بکه  کنکه ررکقکاس دلسکدز انک  

حخ. ان  ایف كه به جاس تکحکف تکاثکیک   کنکیک  رضکاس قک ار 

ا رچ  به ا دا  كندنیسچی اولیه ان  حخ. رکیک   شکدنکد  را  

 حل اننجایف!

ی یش: ب ری از ان  ررقا میگدنند كه نقد نقطه نظ ات ررکیک  

حنید تقدانی ب اب  با نکقکد حکخ. ایکف  یکایکخ شکنکا  کیکسکف؟ 

اصدل یازمانی ناظ  ب  رعالیف و " ح مباحکث انکچکقکادس در 

 حخ. كدام ایف؟ 

ع ی جدادس:  نی  نگ شی نم حخ. ییایی ماركسیکسکچکی را 

با ر قه مذ بی نا انجن  تن   اکدنکان ر کبک س اشکچکبکا  اک رکچکه 

 ایف  

 ی  مقامی در حخ. داراس "مصدنیف" ییایی در مقابل نکقکد 

ماركسیسچی و كندنیسچی نیسف  نقد ییایی آزاد ایف  مسک کنکا 

ننیچدان عضد كنیچه اس بدد و مصدبات آن كنیچه را نقد كک د  

اما نقد نظ ات ارائه شد  در ینینار ا و افچگد ا تناما آزاد و 

 اصدلی ایف  

بعالو  ردد ررقاس ر ب س بار ا و بار ا به مکا اعکالم كک دنکد 

كه نقطه نظ ات انچقادس ردد را ع نا مط ح كنکیکد   کنکانکطکدر 

كه ردد تاكندن ك د  اند  از ق ار ان  ررقا مجازند ما را ع نکی 

نقد كنند، اما ما مجاز نیسچی  ییایچهاس ان  ررقا را نکقکد كکنکیک   

 ان  معیار اس دلبخدا ی ب ازند  نم حخ. ییایی نیسف  

نم نكچه كد م، آنا ان  ررقا از تارنخ شكل ایک س رک اكکیکسکدن 

 كندنیس  كارا س و تالشهاس منصدر حكنف با رب ند؟ 

ی یش: نم ت  ثابف در مبکاحکث ررکقکاس مکقکابکل انک  ایکف كکه 

حخ. به قطعنامه  اس شنا راس نکداد  ایکف، یکایکخ شکنکا را 

قا"عانه داد  ایف، نظ اتچان را رد ك د  ایف  ی  بهچ  ایکف 

كه دیف از انچقادات ردد ب دارند  ما اك  نف قا"ع  سکچکیک  و 

تق نبا میگدنند كه  نی  ایف كه  سف  آنا واقعا  نکیک  ایکف؟ 

 آنا تالشهاس تاكندنی  ی  ثن   اس نداشچه ایف؟

ع ی جکدادس: دریکف مکیکگکدنکنکد، حکخ. بکه قکطکعکنکامکه  کاس 

ییشنهادس ما راس نداد  ایف  اما آنا عدم راس به قطعنامه  کاس 

ییشنهادس ما نشان حقانیف ییایی مداضع مط ح شکد  تکدیکط 

 ان  ررقا ایف؟ واقعا؟ 

آنا راس نشان حقانیف و اصدلیف مکاركسکیکسکچکی ایکف؟  کنکیک  

بکا  ۷۵ایچدالالتی ب اس نی ونی كه ح كف ردد را در انقال. 

تعداد ق ی ی آغاز ك د و ین  ی  از تحدالت بسیارس به بسچ  اص کی 

 " در ان ان تبدنل شد، كنی یاد  انکگکارانکه ایکف  آنکا رکدد حکنکیکد 

از جانب ییكارس  کا و رکدائکیکان مکی  ۷۵تقدانی ان  بحث را در یال 

 یذن رف؟ 

از ما میخدا ند كه از نقطه نظ اتنان دیف بک دارنک ، واقکعکا تکعکجکب 

آور ایف   گدنه میچدان از حقیقف ماركسیسچی دیف شسف؟  گدنکه 

میچدان از نکقکد یکیکایکچکی كکه مک کل روز روشک  ایکف كکه رایکف و 

 یازشكارانه ایف، دیف كشید؟ 

از "   دنگ  ان  ررقا تاكید بیش از حدس ب  تعداد آراس رع ی رکدد 

دارند   ه كسی ایف كه نداند ان  آراء میچدانند تکغکیکیک  كکنکد، عکد  

 شدند  اق یف میچداند به نی وس اك  نف تبدنل شدد  

م  از ان  ررقکاس اک امکی مکی یک یک  ااک  راس  کا تکغکیکیک  كک د و 

" رداران ان  رط در اق یف ق ار اک رکچکنکد و قکطکعکنکامکه  کانشکان از 

دیچدر رارج میشد باز     نی  بحکث را مکطک ح مکیکكک دنکد؟ مکا را 

مجاز میدانسچند كه ازشان بخدا ی  دیف از عقکانکد رکدد بکكکشکنکد؟ مکا 

 مجاز بددن  در. ر وجی را نشانشان د ی ؟ م  كه ت دند دارم  

بعالو  ما نقدمان را عنی  و اصدلی مط ح میكنی ، اما انچخا. با انک  

 ررقا ایف  به انچخا. ر دس شان ع ی غ  نقدمان احچ ام میگذارن   

ی یش: ب ری از ررقاس حخبی میگدنند كه ان  حخ. حکنکیکد تکقکدانکی 

ایف  مدقعیف كندنی حخ. ناشی از رط ییایی انک  ررکیک  ایکف و 

 قدر ان  رری  را باند دانسف  

ع ی جدادس: ان  نم رك  ییکایکف تکبک کیکغکاتکی انک  ررکقکا ایکف  ااک  

بنذن ن  كه ییش وس  اس ان  حخ. محصدل رط ییایی رری  حکنکیکد 

تقدانی ایف آنا در عی  حال نباند ان  ررقا بنذن ند كه ی  روس  کاس 

 حخ.    مسئدلیش بعهد  رری  حنید تقدانی ایف؟ 

آنا به ان  اعچبار مسئدلیف كنار  ای س ر دس و جکنکعکی و انشکعکابکات 

مچعدد در ان  حخ. به عهد  حنید تقدانی نیسف؟ ننیشدد مدرقکیکف  کا 

را محصدل ییایچهاس ردد دانسف و در عکیک  حکال از یکذنک   بکار 

 شكسف  ا اجچنا. ك د 

اما م  " ردار یکیکشک وس  ک   که روزمک   كکل جکنکبکش كکنکدنکیکسک  

كارا س و حخ. كندنیسف كارا س در اوضاع كکنکدنکی  سکچک    ک  

 ه  " در مقابل رایف قدس ت  باشد، را  ییش وس ما بک اس تکحکقک  

ا دارنان آیان ت  ایف  م  قدر    رریقی در ان  جنبش را مکیکدانک   

اما نقد ییایی و جدال ب  ی  ارقهاس ییایی و اجچناعی مچفاوت امک  

 دنگ س ایف  

اما تا آنجائیكه به رط رری  حنید تقدانی ب میگ دد، م  بیشچک  از آن 

از  ند و  دن و ونژای  اس ان  اک انکش رایکف مکطک کع  سکچک  كکه 

بخدا   امچیاز  ندانی به ان  رکط بکد ک   انک  رکط نکقکش مکهکنکی در 

تضعی  و به  رنخچگی صفد  جنبش كندنیسچکی كکاراک س تکاكکنکدن 

داشچه ایف  رطی كه رکدد  را ایکدزنسکیکدن  ک" جکامکعکه مکیکدانکد 

 حقانیف زنادس ندارد 

ی یش: ی  از درج ان  مط ب در شنار  قبل نش نه ی یش ما شا کد 

ا د و راكهاس زنادس بددن ، اما درن  از نم مط ب ییایی مسچدل و 

ییایی    ا؟   ا مدارعان رط ر ب س حاك  ب  حخ. از  ک  اکدنکه 

یایخ ییایی اجچنا. میكنند؟  ه  دری را از انک  جکنکجکال  کا دنکبکال 

 میكنند؟ 

ع ی جدادس: اجچنا. از یایخ ییایی از ق ار در نکخد انک  ررکقکا نکم 

                           دامههههه در صههههفههههحههههه   هههه هههه   ارو  یککککیککککایککککی ایککککف  

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

 ۰۲پرسش  شماره  
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به بهانه اعنال منندعیف دائ  رعالیف دونالد ت ام" و تکعکدادس 

از مدارعینش در تدئیچ  و  نچنی  ییشکگکیک س از حضکدر وس 

در ری  بدک، ندتید.، تدن  و   ، مباح ی حکدل آزادس بکیکان 

مط ح شد  ایف  اما ر ات  از " ح ان  بحث عکنکال یکداالت 

زنادس در مدرد نک مشکل جدس جهان ام وز بک جسکچکه شکد  

ایف  م  در ان  ندشچه تال  میکن  بکه بکحکث در مکدرد انک  

یداالت و ان  مشکل بن دازم  مشک ی ککه نکبکانکد در مکحکدود  

جدال جناحهاس حاک  در آم نکا باقی بناند زن ا بحکث در انک  

محدود  میچداند ان ا  کنند  باشد  اصل بحث در مکدرد رکعکال 

مانشاع بددن ش کچهاس رناورس و می یاردر ایف  شک ککچکهکانکی 

که بخش عند  اس از اقچصاد و ییایف و ریانه  اس اننچ نچکی 

و میدناس اجچناعی را در دیف دارند و ب  زندای شکهک ونکدان 

و ر  نگ و تنانل آنها تاثی  میگذارند  تا جانی ککه بکه ریکانکه 

م بد" ایف حچی آن بخش از ریانه  ا که مسچقی  دیکف آنکهکا 

نیسف به " د غی  مسچقی  و نام ئی از را  رناورس دنجیچکالکی 

و ما دار  و یدرف ور اس ییش رچه و تکندلدژس رکدد مکدرن 

و بیدتکندلدژس و  د  مصندعی و    عنال ککنکچک ل آنکهکا را 

   غی  مسچقی  در دیف ا رچه اند  اما ان  اتفاد دو وجه دارد 

 و باند    دو وجه آن ا مد نظ  ق ار داد 

از نک "   با امکاناتی که ان  رناورس در ارچیار شه وندان 

ق ار داد  ایف انحصار ریانه  اس ینچی شکسچه شد  ایف و 

   شه وندس میچداند در ابعادس اسچ د  ت  از قبکل و در حکد 

تدان تاثی  اذار باشد  امککانکات ارتکبکا"کی و یک عکف اک د  

ا"العاتی که در تارنخ بش  بی یابکقکه بکدد  ایکف  از "ک   

دنگ  ان  ش کچها اا   نچنان غی  قابل کنکچک ل بکنکانکنکد رکعکال 

مانشاع بکاشکنکد، مکیکچکدانکنکد مکنکشکا رکطک ات جکدس در زنکداکی 

شه وندان جهان باشند  زن ا ییایف و تنانل رکددشکان را بک  

 ایا  منارعی که دارند در ابعاد جهانی میچدانند بکار ای ند  

 

روش  ایف ککه نکقکش و یکیکایکف انک  "شک ککچکهکاس رکنکاورس 

رصدصی " جهانی اعنال میشدد  آنها "ب  قاندن و یکیکایکف 

بنیانی ت س ان  نقش جهانی را عانکد رکدد کک د  انکد  "قکانکدن 

ی مانه دارس بازار آزاد" که ام وز در یطح جهان از جانکب 

 نه حاکنان و دولچها یذن رچه شد  ایف  ب  ایا  ان  ییایکف 

رینا و قاندنا دیف ان  ش کچها باز و بدون مانع و محکدودنکف 

تع ن  شد  ایف  آنها تا    جا که میچدانند اعنال نکفکدذ ککنکنکد 

مانع قاندنی ندارند  کسانیکه میگدنند ان  ش کچکهکا رصکدصکی 

 سچند و عنل غی  قاندنی انجکام نکداد  انکد دریکف مکیکگکدنکنکد  

زن ا آنها ب  ایا  ی مانه دارس بازار آزاد نکبکانکد تکابکع  کیک  

قاندنی باشند  مگ  مق راتی که رددشان آزادانه وضع ک د  و 

   وقف بخدا ند آن ا تغیی  ردا ند داد  ان  نعنی رعال مانشاع بکددن 

 ان  ش کچها در یطح جهان  

بناب ان  بحث ب  ی  آزادس بیان ت ام" راشیسف نیسف و ان  مسکئک که 

جدس و جهانی را نباند در ان  محدود  دند  بحث ب  ی  رعال مانشکاع 

بددن ش کچهاس رناورس ایف  آنا اننها باند ح  داشچه باشند    ی را 

دویف نداشچند حذ  و از دیچک   دورککنکنکد  یکایکخ مک  نکک "نکه" 

 روش  ایف 

ب اس  نه ما روش  ایف که ان  یدند  تاز  اس ایف ککه امک وز بک   

زندای  نه آحاد بش  مس ط شد  ایف و نظ  حاک ، ح  کنچ ل و امک  

و نهی  نکه مکا شکهک ونکدان را بکه آنکهکا دا  ایکف  زنک ا " شک ککف 

رصدصی ایف و دولف نیسف"  نی  حقی ر ات  از مکحکدود  آزادس 

بیان ایف  بط ن  اولی ر ات  از جدال ت ام" و بکقکیکه رکاشکیکسکچکهکاس 

آم نکا با جناح مقابل ایف  مکچکایکفکانکه بکعکضکی از  کنکهکا در  کنکان 

محدود  آزادس بیان      ندز و ب  ایا  داد   اس یکابک  تکحک کیکل و 

کنند  در حالیکه اکندن نک غدل وارد ا"اد  نه مکا شکد   ب ریی می

و کل رضاس  سف ونیسف ما شه وندان را در  کنکگکال رکدد اک رکچکه 

ایف  ان  واقعکیکف را بکانکد دنکد و در مکقکابک کش از حکقکدد یکانکه اس 

 ا و راشیکسکچکهکاس  شه وندان دراع ک د  باند دعداس آزادس بیان رایف

 اس مدارع بکانکدن در مکقکابکل را رکقکط بکه  مدارع ت ام" و دراع رایف

 عندان راکچی که اصل مدضدع را ب جسچه ک د  ایف دند  

اننکه کسانی ی و ت ام"  سچند و میخدا ند او را ق بانی ج د  بکد کنکد 

زن ا آکانچش را بسچه اند و نا کسانیکه تا دن وز دویف داشچند ت امک" 

در انچخابات ب ند  بشدد  دن در مقابل "جنهدرس ایالمی قکا"کعکیکف 

دارد" و حچی ییش بینی ک د  بددند ت ام" ب ند  انچخابکات ایکف و    

ح   ام وزشان در مدرد آزادس بیان و دراع از قدرت ککنکچک ل انک  

ش کچهاس رناورس و       از  نان بسچ  کدته بینکانکه نکاشکی مکیکشکدد  

زن ا  نینها از نک "   مدارع تح ن  اقچکصکادس بکددنکد و یکیکایکف 

ت ام" در ان  مدرد را م بف میدانسچند، از "   دنگ  با یکیکشکبکیکنکی 

یی وزس ت ام" و قا"ع بددنش در مقابل جنهدرس ایالمی، ییک وزس 

او را به نفع م دم ان ان میدانسچند  ان  دیچه از  " با ککنکی رکاصک که 

   صدا با رایچهاس ی وغ . بددنکد  انک   ک" بکا  کنکیک  دنکداکا کی 

نچدانسچه و ننیچداند نظام ب ت  مدرد نظ  کندنیسچها را نکنکانکنکداکی و 

اجچناعی کند     وقف    ردایچه اجچناعی بشکدد ککال رنکل عکد  

 ک د  و رایف شد  ایف  

روش  ایف که  ت ام" و باندن و اوباما و     از نک ییسچ  واحد که 

اینش ی مانه دارس بازار آزاد ایف دراع میککنکنکد و از انک  زاونکه 

تفاوتی با    ندارند  تفاوتشان در ییایکف و روشکی ایکف ککه بک اس 

 دراع از منایبات تدلیدس حاک  در ییش ا رچه اند 

   کدام جناح راصی از بدرژوازس آم نکا را نکنکانکنکداکی مکیکککنکنکد  

ت ام" مدارع ی وتکشنیس  اقچکصکادس در آمک نکککا و در  کهکار کد. 

ی مانه دارس بازار آزاد ایف  ان  ییایف را با اتکا به ناییدنکالکیکسک  

 زنده باد جنبش مجامع عمومی كارگران!

 ۰۲پرسش  شماره  

 
 نقش غولهای فناوری در زندگی شهروندان جهان                 

 محمد آسنگران
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و ییایف راشیسچی بیگانه یکچکیکخس، بکا بک تک س نکژادس یکفکیکد    

یدیچان دنبال میکند  باندن اتکانش به ییایف اک کدبکالکیکسکچکی و 

 ینچی آم نکا ایف 

 

 " و کندنیسچها در مقابل ان  دو باند ب ت س نظام و یکیکایکف 

و جامعه آزاد مدرد نظ شان را بک اس جکامکعکه ثکابکف ککنکنکد و 

جنبشی ییایی حدل آن یازمان بد ند  ان  جنکبکش یکیکایکی و 

نظام ب ت  ننیچداند از رو  و ییایف دشکنکنکان "کبکقکاتکی ا  

تبعیف کند  ادنا رقط تفاوت ان  ایف آنها ب اس مکا مکحکدودنکف 

کنند و ما    اا  قدرت داشچه باشی  بکانکد بک اس آنکهکا  انجاد می

 محدودنف انجاد کنی  

م  دارم میگدن  ان  را  تج به شد  و شککسکف رکدرد  ایکف  

ب دک ش د از  نی  ییایچکی یکیک وس کک د و نکچکیکجکه ا  را 

دندن   عالو  ب  ان  کسانیکه  نی  ییایچی دارند  نی  ام وز 

که در ایدزنسیدن تش ن  دارنکد انک  نکدع مکحکدودنکف را در 

 مقابل مخال  ییاییشان اعنال میکنند  

 

کندنیسچها و  نهاس آم نکا باند ب اس شکککسکف  ک  دو جکنکاح 

بدرژوازس آم نکا به عندان دولف "بقاتی آن جامعه نگا  کنند 

و به زن  کشیدن کل ان  ییسچ  و منایبات تدلیدس ایچ کنکاراک  

باند ییایچشان باشد  ان  ام  منک  نخدا د بدد مکگک  در قکدم 

اول ییایچی را ننانندای کنند که ردا کان یکیکسکچکنکی بک  تک و 

آزاد و م ره ایف  یدییالیس  مدرد نکظک  جکنکبکش ککنکدنکیکسک  

کارا س ییسچ  ایچالینی نیسف  ییسچ  ت وتسکیکسکچکی نکیکسکف  

 شبا چی به کدبا و ک   شنالی ندارد  

ییسچ  مدرد نظ  ما ب  ایا  مچد مارک  و منصدر حکککنکف 

" احی شد  و باند آزاد ت ن  جامعه بش س باشد  آزادس بکدون 

قید و ش " بیان در  نی  جامعه اس از حقدد یانه اس و ردشکه 

نایذن   نه شه وندان ایف  بناب  ان  آزادس بیان بدون قکیکد و 

ش " شامل آحاد بش  ایف نه رقط مدارقی   در قکبکال آزادس و 

آزادس بیان رایچها تک یفشان روشک  ایکف و رکدا کان  کنکیک  

نظام تبعیض ا اس ی مانه دارس بازار آزاد  سچند  اما بخشی 

از  نها که عکنکدتکا بکخکش یکنکچکی  ک"  سکچکنکد آزادس مکدرد 

نظ شان بدون قید و ش " نیسف  بخش دنگ س از  " از انک  

   عقب ماند  ت  ایف و ردا ان بسچ  د کان  کنکه اک انشکات 

ییایی مخالک  رکدد  ایکف   کدن بکه زعک  آنکهکا بکدرژوا، 

رایف، مذ بی و      سکچکنکد! زنک ا از نکظک  آنکهکا رایکچکهکا و 

 مذ بیها در جامعه مدرد نظ شان ح  آزادس بیان ندارند !؟  

 

ب رال  ان  دیف از  " در ییسچ  مدرد نظ  ما ایالمکی و 

راشیس  و راییس  و غی   آزاد  سچند ح رشان را بخنند  ما  ک  

آزادن  نقدشان کنی   در  نی  جامعه اس ییسچ  بک تک  و تکفککک  

انسانی و آزاد ب ند  ایف  اا  ب ت  نباشید شکسف میکخکدرنکد  

 نچنانکه ایچالی  و ب دک ش د شکسف ردرد  ب اس شککسکف 

ایالمیس  و راییس  و از جکنک که تک امک" و  ک  نکژادیک یکف 

دنگ س را ش بسچ  د ان آنها نیسف، مگ  اقدام عن ی و جک م 

 راصی م تکب شد  باشند 

 

در جامعه مدرد نظ  ما اا  کسی ج می نک د  باشکد ، ولکی رایکف 

ت ن  و ایالمی ت ن  و ارتجاعی ت ن  ح رها را بکخنکد مکادام ککه از 

ح  آزادس بیانش ایچفاد  میکند دولف مدظ  ایف ان  آزادس بیان را 

یایدارس کند   یچک  ح  ندارد محدودنف ب اس بیان و اب از وجکدد 

ییایی و مذ بیشان قانل باشد  اماع ی غ   نه ان  نکات ککه الزم بکه 

تاکید بدد،  د  بحث م  در انک  نکدشکچکه رک اتک  از آزادس بکیکان و 

 تع ن  آن ایف  

 

اصل مدضدع مدرد بحث ان  ایف در جکهکان امک وز ککنکسک نکهکانکی 

رناورس و دنجیچالی وارد زنداکی مکا آحکاد بشک  شکد  انکد ککه ضکنک  

امکاناتی که در ارچیار ما ق ار مید ند، رط  ناک     سکچکنکد  بکحکث 

ام وز ما باند ان  باشد با ان  یکدنکد   که بک رکدرد و یکیکایکچکی بکانکد 

داشف؟ ان  ش کچها ع ی غ  امکاناتی که در ارچیار بش  ق ار داد  انکد 

و بدون ان  امکانات زندای عادس در جهان ام وز غی  منک  بنکظک  

می ید،  ه ض ر انی ب اس شه وندان دارد نا میچداند داشچکه بکاشکد؟ 

واضح ایف تنام ان  امکانات ایایا در جهف منکفکعکف انک  شک ککچکهکا 

" احی شد  اند  زن ا شه وندان ضن  ایچفاد  از ان  امکانات عنکال 

آزادس ر دس و ییایی و اقچصادس و آزادس بکیکان و غکیک   شکان در 

کنچ ل ان  ش کچها ق ار ا رچه ایف     آن بخدا ند و به  ک  درجکه 

که مانل باشند و به نفع شان باشد، ان  ش کچهاس میک کیکاردر مکیکچکدانکنکد 

 نه شه وندان نا    بخشی از شه وندان را محدود ککنکنکد  نکه تکنکهکا 

ان ، ب که  نه شه وندان را میچدانند در جهچی ککه مکیکخکدا کنکد یکدد 

بد ند و ا"العات رصدصی و اجچناعی و ییایی و اقچکصکادس شکان 

را در ارچیار بگی ند و آنطدر که میخدا ند ایچفاد  کنند  زنک ا تکا بکه 

ام وز قاندنی در جهان ب اس مهار آنکهکا و نکظکارت شکهک ونکدان بک  

اعنال و ییایف آنها وجدد ندارد  بقدل نکدوال نکدح  ک ارس تکارنکخ 

نگار ای ائی ی ان  ش کچها اا  نظارت ب ا اعنالشان نباشکد در آنکنکد  

میچدانند مغخ ما را حک و کنی کنند و کنچ ل شه وندان را در دیکف 

 بگی ند  

 

ب اس م ال  نگامیکه ت ام" با ییایچی زن یچیخانه اب از وجدد کک د 

از نظ  ان  ش کچها ج م م تکب نشد  بدد و اجاز  نارف     کی را 

که میخدا د بگدند  ضدنف ت ام" و ت امنیسف  ا با ییا ان را جک م 

ندانسچند  تع   ع یه رارجیها را جک م نکدانسکچکنکد  دنکدارکشکی بکیک  

آم نکا و مکخنک را ج م ندانسچند و د ها نندنه دنکگک  از انک  نکدع 

مجاز شن د  شدند و کسی از ان  ش کچها در مکقکابکل تک امک" اقکدامکی 

نک د  ان  ویط رقط نک  یخ از نظ  آنها ج م ت قی شکد، آنکهک  بکیکان 

 تق ب در انچخابات و اشغال یارچنان کنگ   بدد 

بحث ما کندنیسچها ان  ایف نباند ان  را یذن رف  نباند تس ی  ش انطی 

شد که    ه را ان  ش کچها ردایچند انجام بد کنکد  زنک ا مکدارد بکاال 

نشان مید د آنچه ب اس جناح مقابل ت ام" ج م ایف  یخس ایف ککه 

منفعف نک جناح از بدرژوازس آم نکا آن ا جک م مکیکدانکد  بک عککک  

ان  مسئ ه    دریف ایف  اما کسانی باز    از میان  نها اکفکچکه انکد 

جدال حاکنان به ما م بد" نیسف  ان  حک  در جهان امک وز دریکف 

نیسف  آنها در نک بیابان و بدور از جامعه و بکدور از مکحکل ککار و 

زنسف ما به جان    نیفچاد  اند  اتفاقا جدال آنها بک  زنکداکی  کنکه مکا 

تاثی  دارد و باند شه وندان درالف کنند  ننیچدانند درالف نکننکد  نکدع 

درالف ما م دم باند روش  باشد که در قطب مکخکالک   ک  دو جکنکاح 

 كارگر زندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 ۰۲پرسش  شماره  
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بدرژوازس ق ار میگی د  زن ا جدال  نه آنها و    اتفاقی ککه 

در جامعه میفچند ب  ی  تس ط نکی از آنها در جکامکعکه ایکف و 

 ان  ننیچداند به ما م بد"  نباشد   

  

از نظ  م  ج ان  ت ام" قبل از ان  دو اقدام )بیکان تکقک کب در 

انچخابات و اشغال محل کنگ   بدیی ه ت امنیسچها( صکد کا بکار 

جدس ت ، رط ناکچ  و ضد انسانی ت  بدد  جناح مقابل ت امک" 

و  نی  ش کچهاس رناورس ان  اقکدامکات را جک م و بک رکال  

منارع م دم ندانسچند  زن یچیخس و رضا یازس ع یه رارجکیکان 

و ییا ان و تقدنف راییس  و نژادی یچی و   را عادس و مجاز 

دانسچند  اما افچ  تق ب در انچخابات و اشغال کنگ   ب اس آنکهکا 

قابل اذشف نیسف  زن ا یانه مش وعکیکف بکدرژوازس آمک نکککا 

 سچند  مچایفانه بخشی از  " ان ان     نی  دو مدضدع را 

مبناس ایچدالل رکدد قک ار داد  ایکف  انک  دو نکگک   و دو 

جهانبینی مچفاوت ایف   نی که ر ضیکات و مکقکدیکات  ک دو 

جناح نا نک جناح از  یئف حاکنه آم نکککا را یکذنک رکچکه ایکف 

 مع دم نیسف تفاوتش با رایچها کجا ایف  

 

تا اننجا باند جهف و  د  بحث روش  باشد  نی ونی که عکنکال 

در نقش دولف جهکانکی تکحکف عکنکدان شک ککچکهکاس رصکدصکی 

رناورس عنل میکند را باند دند و ب اس ارسار زدن به آن تال  

ک د  در ی تد  نی  ر ضی ایف که م  رککک  مکیکککنک  عصک  

اس ب اس آزادس بکیکان و حکککدمکف و دولکف و مکنکایکبکات  تاز 

اجچناعی و ییایی جهان ام وز رق  ردرد  ایف  از وقچکیکککه 

بحث آزادس بیان در جدامع انسانی مط ح شد  ایکف  کنکیکشکه 

حاکنان و دولچها به عندان ناقض آزادس بیان شنارچه شد  انکد  

به  نی  دلیل تع ن  آزدس بیان و درکاع از آن، مسکائک کی در 

محدود  دراع از ح  شه وندان در مقابکل دولکچکهکا و حکاککنکان 

بدد  ایف  اری ا دندم که ار اد و ج نکانکاتکی در مکدرد آزادس 

بیان ح   زد  و از اقدام ان  ش کچکهکا نکه تکنکهکا درکاع، بک کککه 

محدودنف و نظارت ب  ان  ش کچکهکا را بکه ضک ر جکامکعکه و 

 آزادس بیان میدانند ! 

 

ما ام وز از یدند  تاز  اس ح   مکیکخنکیک  ککه دولکچکهکا  ک  در 

مقابل ان  یدند  ک  قدرت بنظ  می یند  عی  ی مانه ککه رکدد 

ی مانه دار را ایی  و ب د  ردد و تابع نیاز اس ردد مکیکککنکد  

ش کچهاس رناورس و میدناس اجچناعی به عندان زن  مجکنکدعکه 

آنها حاکنان تاز  اس  سچند که در عک   و قکدانکیک  ریکنکی، 

کسی آنها را حکدمف ق نداد ننیکند  ش کف رصدصی  سچکنکد 

و ارچیار م ک ردد را دارند  مدارعی  دمک ایی و نظام حکاکک  

در آم نکا میگدنند ان  نظ  و قاندن از جانب ت ام" در رطک  

ایف  باند از دمک ایی و قاندن آم نکا دراع کک د  مکیکگکدنکنکد 

ت ام" رشدنف را تب ی  ک د  ایف  مکیکگکدنکنکد دروش مکنکچکشک  

میکند و     وقچیکه ان  مدارد را میشندن  قاعدتا اولی  یکدالکی 

که ب اس    شه وند عاقل مط ح میشدد ان  ایکف  که کسکی 

م جع تشخیص و قاضی و صکادر ککنکنکد  حککک  و  که کسکی 

مج س ان  مدارد ایف  یایخ از جکانکب شک ککچکهکاس رکنکاورس 

تکندلدژس و شبکه  اس اجچناعی روش  ایکف  مکیکگکدنکنکد مکا 

 صاحبان ان  ش کچها  ما میگدنی  م دم آم نکا  

 

زن ا  نی  ش کچها عالو  ب  کنچ ل بخش مه  و مکدثک س از ریکانکه 

 اس جنعی و شبکه  اس اجچناعی، روشک  ایکف ککه تکاثکیک شکان بک  

اقچصاد و ییایف و ر  نگ جامعه بار ا بیشچ  از تکاثکیک  دولکچکهکا و 

اراانهاس رینی و تابع قاندن حکدمچی ایف   کیک  دلکیکل مکنکطکقکی و 

 قابل قبدلی وجدد ندارد که ان  ش کچها به جاس م دم تصنی  بگی ند  

 

در حقیقف ان  ش کچها دولکچکهکاس تکاز  ظکهکدر کک د  اس  سکچکنکد ککه 

دولچشان جهانی ایف  اما قاندن و مالکیف آنها شخصی و رصکدصکی 

ایف  مچعهد به  یچکدام از قدانی  م ی و بی  الکنک ک کی نکیکسکچکنکد مکگک  

رددشان داو" بانه آن ا یذن رچه باشکنکد  انک  "دولکچکهکاس جکهکانکی" در 

 یبف ادال، آمازون و ایل و    در ی ای  جهان حک  مکیک انکنکد  در 

 نه ش کچها و میدناس اجکچکنکاعکی و در  کنکه دولکچکهکا و رکانکه  کاس 

رصدصی ما و در جیب ما مسچقی  و غی  مسچقی  تاثی  بک  زنکداکی و 

ذ   و رک  کل بش  را در ارچیار ردد ا رچه اند  نه تنها در یکیکایکف 

و اقچصاد و آزادس بیان ما، ب که در جهف دادن احسایات و عدا"ک  

و روانشنایی ما    اننها تاثی  دائنی و مدث  دارند  تاثیک  اکذارنشکان 

ب  زندای و عدا"  و روحکیکات و نکیکاز کاس مکا  ک  لکحکظکه قکابکل 

مشا د  ایف و م تب غ ی  ت     میشدد  ر ار از آن منک  نکیکسکف  

حچی به ما میگدنند  ه  یخس باند بخ ن  و  ه  یخس در بازار  سف 

و کجا  سف و  گدنه باند ان  کار را ک د و نهانچا دیچدر ردد را بکه 

 اشکال م ئی و نام ئی اج ا میکنند 

 

بش  ب اس اولی  بار در زندای ردد با  نی  یدند  اس در ق ن بکیکسکف 

و نک  مداجه شد  ایف  تاثی ات و کنچ ل انک  یکدنکد  را نکنکیکچکدان بکا 

تئدرس ق ون اذشچه یایخ داد  کسانیکه با یایخهاس یکاد  مکیکخکدا کنکد 

مسائل ییچید  ام وز از ندع ییایف و اعنال ش کچهکاس مکدرد نکظک  

را تدضیح بد ند، در بهچ ن  حالف  کنکدز در قک ن اکذشکچکه یکیک  و 

 ییاحف میکنند  ربطی به مسائل دنیاس ام وز بش  ندارند  

ان  یدند  تاز  در دنیاس ام وز ش کچهانی  سچند که قاندن و داداکا  و 

دادیچان و وکیل و مج س و غی   رددشان  سکچکنکد  حکچکی رکدد آنکهکا 

 سچند که تصنی  میگی ند رشدنف  کیکسکف  دروش ککدام ایکف  ککدام 

ک ی" مجاز و کدام مجاز نیسف  تا کجاس بدن زن و م د نشان دادن و 

یدب یک شدنش مجاز ایف نا نه  به  ه  یخس میگدننکد قکانکدن و  که 

 یخس را به نفع ما شه وندان میدانند و     در حکقکیکقکف رکیک  و شک  

شه وندان ارچیار  در دیف ش کچهانکی ایکف ککه بک  جکهکان حککک  

می اننکد بکدون انکنکککه مکچکعکهکد بکه  کیکخس بکاشکنکد ککه شکهک ونکدان و 

نناننداانشان تانید ک د  باشند  کسیکه اننهکا را مکچکدجکه نکبکاشکد نشکان 

مید د با ان  اعنال ککه انک  شک ککچکهکا بکه جکاس شکهک ونکدان تصکنکیک  

 میگی ند مشک ی ندارد  

 

بش  تا قبل از شککل اکیک س انک  نکدع شک ککچکهکا ککه رکدد مکحکصکدل 

دمک ایی و بازار آزاد  سچند، رقط نک ندع دولف و قاندن میشنارف 

و میشناید  آنه  دولچکهکانکی یکازمکان نکارکچکه  سکچکنکد ککه بکا یکیکایکچکی 

دمک اتیک نا دنکچاتدرس حکدمف میکنند  دولچهانی که ابکچکدا  کنکانکنکد 

ان  ش کچها رعال مانشاع بددند  اما به م و زمان شه ونکدان آنکهکا را 

تابع نک ی س قدانی  و مق رات کک د  انکد  انک  قکدانکیک  بکا درکالکف 

 شوراهای محالت را ایجاد كنید!

 ۰۲پرسش  شماره  
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 ادامه مطلب علی جوادی ، جنجالی که پیرامون  نقد....

ن     شید  جدندس ایف  شید  اس ایف كه میداند در میدان جدال ییایی ب د  ندانی ندارد نچیجچا روس ا د و راك و  چم حک مکف و ا 

نایخا ادنی ی مانه اذارس میكند  بعضا در دور   انی مدر     بدد  ایف  ب ری نا نا ار شدند كه در مقابل ان  رایف رونها یكکدت 

 كنند و ب ری    صفد  حخ. را ت ك ك دند  

 به رایچی  گدنه میچدان از ییایف  اس تدد  انسچی در مقابل رادنكالیس  كندنیس  كارا س دراع ك د؟ 

 ی یش:  ش  انداز ان  جدالها را  گدنه می بینید؟ بقدلی آنا "آ. در  اون" ننیكدبید؟ 

ع ی جدادس: را  ی  و یی  و رنی در مقابل ردد دارن   ییش وس در كدتا  مدت  نکدان یکهکل نکیکسکف  انک  ررکقکا  ک" و رایکف در. 

ر وجی را نشان ما مید ند  اما ان  ییایچشان را  به جانی ننیب د  بخودس در مقابل نم دو را ی ق ار ردا ند ا رف  نا بنذن ند كه ان  

ا انش نم واقعیف زند  و ییایی در ان  حخ. ایف و وجدد دارد نا اننكه دیف به حذ  تشكیالتی بخنند  اقدامی كه بعضا به آن تدیل 

جسچه اند  اما ان  مسی   خننه ینگینی ب اس ان  رط به دنبال ردا د داشف  ما  نی  آنند  اس را ب اس ان  رط ننیخدا ی   را  اصکدلکی 

یذن   ان  واقعیف ییایی ایف كه ما نم ا انش مدجدد در ان  حخ.  سچی  و ان  ا انش را باند بک یکنکیکف شکنکارکف  انک  تکنکهکا را  

 كندنیسچی ایف 

 شه وندان حال واقعی نا صدرس در بعد کشدرس و م ی شکل ا رچه اند 

 

ام وز دولچهانی وجدد دارند که نه رینی نه قاندنی و نه کشدرس  سچند  ب که قدرتهاس مط قی  سچند که ب   نه جدارح زندای ما حککک  

می انند و جهانی عنل میکنند و تابع  ی  بخشی از شه وندان    نیسچند  ب اس درک ان  مسئ ه تصدر کنید نک روز ادال و آمکازون و 

ایل ب نامه  اس ردد را از کار بیندازند  رک  میکنید  ه اتفاقی رخ ردا د داد  واضح ایف که تنام اا  نگدن ، ندد درصکد مکدیکسکات و 

دولچها و بانکها و ی واز ا و ررف و آمد ا و آزمانشگا ها و بیناریچانها و تدلیدات و حچی غذاردردن ما و زندای عادس در جهان د کار 

 ارچالل جدس ردا د شد  

بناب  ان  م  از  نی  تحدلی ح   میخن  که  ند ش کف از آنها به انداز  نص  جنعیف جهان ث وت در دیف ا رچکه ایکف  بکحکث انک  

 ایف   ا ان  ش کچها اننقدر قدرت دارند که رعال مانشاع دنیا باشند  بحث ان  ایف بش  نباند ارچیار ردد را به ان  ش کچها وااکذار ککنکد 

 ان  دنکچاتدرس مط   و جهانی نک "بقه می یاردر ایف و نباند آن ا یذن رف  ان  ش کچها را باند در قدم اول تابع قدانی  و مق راتی کک د 

میدان ان  افچه نه تنها از جانب رایچها حچی بخشی از  نها    با آن مخال  ردا ند بدد  البچه  نی  ییایچی که مک  یکیکشکنکهکاد مکیکککنک  و 

  نی  مخالفچهانی     یچکدام تاز  نیسچند  

 

اا  در تارنخ قدن  کسی میگفف که دولچها باند تابع قاندن و ب آمد  از ردایف شه وندان باشند، بدون شک کسانی م ل مخکالکفکیک  امک وز 

یک  دانییدا میشدند که بگدنند آ ا رالنی از بیخ مخال  داشچ  دولف ایف  نا بد ت  از ان  میگفچند تابع ک دن دولچها به معناس نادند  ا رچ  ق

 ردا و ییغنب  نا یانه ردا روس زمی  ایف  نا  خار بهانه دنگ  مط ح میشد که قدرت دولچی به  الش " بید  نشدد  

 

بنظ  م  میچدان رعال و تا وضع قدانی  بهچ  و ر ع ند از کل ان  حاکنان رع ی، در  نی   هار  د. منایبات مدجدد باند انک  شک ککچکهکا 

را نا ار به رعانف نک ی س قدانی  ک د  بش  نباند تس ی  و تابع مق رات و تنانل  ند می یاردر بشدد   نی  ش کچها در  ند ما  اکذشکچکه 

اکانف  خاران و د ها  خار کارب   " و ضد مذ ب را بسچند و کسی    یایخگد نبدد  ان  دنیاس وارونه قابل دراع نیسف  روش  ایکف 

از نظ  ما کندنیسچها را  حل نهانی ر ع ند و در    شکسچ  کل ان  ییسچ  و منایبات تدلیدس حاک  و ب یانی نک حکدمف یدییالکیکسکچکی 

 آزاد و م ره ایف  اما تا آن روز باند اقداماتی ردرس ب اس دراع از ح  شه وندان انجام داد 

 

 كارگر،معلم،دانشجو اتحاد اتحاد!

 ۰۲پرسش  شماره  
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زاد  به  اپ ریید  که حاوى نکات بسیار مهنى ایف  مط کب 

انشان ظا  ا در یایخ به مقاله م  در انچک نکایکیکدنکال، شکنکار  

، ندشچه شد  ایف  م  آنجا بکه نکنکدنکه  کانکى از بک رکدرد ٩١

یطحى و نابال  یازمانهاى باصطالح  " بکه بکحکث احکچکنکال 

لبنانیخ  شدن ش انط در ان ان اشار  ک د  بددم  بنظک  مک  نکه 

رقط کسانى که ردد را  " و یدیکیکالکیکسکف و رکعکال یکیکایکى 

میدانند، ب که    آدمى در دنیاى ام وز که نک جد عقل داشچه 

باشد و دلش ب اى ردد  و  ننکدعکانکش بسکدزد مکنکطکقکا بکانکد 

راجع به احچنال ان  دورنناى تارنک رک  کند و نکظک  داشکچکه 

باشد  اما  نانطدر که آنجا    نکدشکچک ، از قک ار انک  انکچکظکار 

 بیجانى از " "" ایف 

 

به حال آقاى ان خانى زاد  در ندشچه اری   وارد انک  بکحکث 

نشد  و آن  ند یاراا ارى    که مقدمچا در ارشکاى "نکیکات" مکا 

در " ح ان  مبحث ندشچه ایف،  نان بهچ  که نکدنکد  اک رکچکه 

شدد  ارز  ندشچه انشان در ان  ایف که یدال مهنى را ککه 

مدتهکایکف بکاالى یک  یکازمکانشکان  ک خ مکیکخنکد عک کنکا و بکا 

ص احف ج دى ردد اذاشچه و یعى ک د  به آن جکدا. بکد کد  

صدرت مساله اننسف:  ه  یخى ان  وارونگى و ان  مدقعیف 

غی  قابل  ض  در روابط ییایى و عن ى کدمه لکه امک وز بکا 

دولچها و نی و اى ییایى منطقه را تدضکیکح مکیکد کد، از نکک 

"   دویچى و یاز  و یکدت در قبال دولچها و نکیک و کاى 

ارتجاعى منطقه، و در مدرد احکخا. مک کى و عشکیک تکى کک د 

حچى حنانف ییایى ع نى از آنها، و از "   دنگک ، مکدضکع 

نفى ا انانه و در مدارد زنادى حچى رصنانه در ب اب  حکخ. 

 کندنیسف کارا ى ع اد 

 

 

عن  ان خانى زاد  تال  ننیکند ان  تصدن  از منایبات ککدمکه 

له ام وز در منطقه را از نظ  عینى رد کند  ب عک ، آن را 

تدجیه میکند، و نه رقط ان ، ب که ان  مدقعیف را نشکان قکدرت 

 یازمان ردد ج د  مید د و مانه مبا ات اعالم میکند 

 

 

بنظ  م  بحث آقاى ان خانکى زاد  در تکدجکیکه انک  مکدقکعکیکف، 

ضعی  و رددر نبانه ایف  در جکدابکیکه آقکاى انک کخکانکى زاد  

ب وشنى میچدان دند که ان  "عدضى ا رچ " دویف و دشنک ، 

تصادرى نیسف، از ی  بیدقچى نیکسکف، نکک انکچکخکا. آاکا کانکه 

 کدمه له ام وز ایف، اجبار نا اشچبا ى در کار نیسف 

 

 انشان میندنسند:

ب  کسى یدشیکد  نکیکسکف ککه ککدمکه لکه  ک  بکا احکخا. یکیکایکى در "

ک دیچان ان ان و عک اد و  ک  بکا دولکف عک اد روابکط یکیکایکى و 

دنن دماتیک معینى دارد و ان  ام  به  یچدجه تازاکى نکدارد و حکچکى 

قبل از تشکیل حخ. کندنیسف و قبل از انجاد نک رابطه دنن دماتیک 

با دولف ع اد، شنا و یکازمکانکچکان )ا م ک ( از آن مکطک کع و بکا آن 

مدار  بدد  اند  بعد ا نیخ در حخ. کندنیسف شنا از ان  رابطه دراع 

میننددند  ان  رابطه ب  ایا  حف  اصدل و ی نسیکنکهکاى انکقکالبکى و 

ب مبناى تعادل قداى منطقه اى تنظی  شد  ایف  کدمه له بعنکدان نکک 

نی وى اجچناعى و دریل در رعل و انفعاالت منطقه تکاککنکدن تکدانسکچکه 

ایف به شید  اى اصدلى و قابل دراع ان  روابط را حف  ننانکد و  ک  

در عکیک  حکال از امکککانکات دو رادنکدى ککنکدنکیکسکچکى    و حضکدر 

تشکیالت ع نى و نظامى ب ردردار باشد  تنها محدودنچکى ککه مکا در 

قبال ان  امکانات ب  ردد تحنیل ک د  ان  محدودنف در تب یغکات بکدد  

و ان  ام ى ایف که یکالکهکایکف    عک کنکا اعکالم نکنکدد  انک  تکا  کیک  

ناروشنى در حد و حدود ان  روابط باقى نناند  تا زمانى که کدمکه لکه 

بچداند با حف  ی نسینهاى کندنیسچى و به نفع جنکبکش انکقکالبکى از انک  

تضاد ا و شکا   اى منطقه اى به   میگی د و  نچکنکانکککه تکاککنکدن 

عنال نشان داد  ایف ع نى، ی ب ندانه و قطعکا بکا حکفک  یک نسکیکنکهکاى 

 انقالبى حاض  به ادامه ان  روابط ردا د بدد و الغی  "

 

 ان  یایخ دو عیب ایایى دارد:

 

 

تکدارککاتکى  -انشان تال  میکند که مساله را به نک رابکطکه رکنکى  -٩

)دنن دماتیک!( با رژن  ع اد و رکقکط عک اد مکحکدود جک کد  بکد کد و 

حنانف ییایى یازمان ردد از احخا. ارتجاعى کک د در کک دیکچکان 

ع اد را، که در تب یغات اننها "دولف" ک د نام ا رچه اند، از تصدنک  

بی ون بگذارد، به ان  امید که به ان  ت تیب یقد" یازمانش بکه نکک 

یال اری  )دور  یک  از  ٥ییایف رایف و آشکارا ناییدنالیسچى در 

جنگ ر یج و تشکیل "دولف ک د"( را ی د  یدشى کند  حال آنکککه بکا 

حاد شدن اوضاع ییایى ع اد و ک دیچان و ب جسچه شدن صفبکنکدى 

 اى ییایى و "بقاتى در ان  کشکدر، زشکچکى انکچکخکا. یکیکایکى انک  

یازمان در صحنه ییایى ع اد و منطکقکه بکه زمکخکف تک نک  شکککل 

عیان شد  ایف  آنچه شا دن  نک رایف روى آشکار یکیکایکى ایکف 

 که ربط راصى به مقدله "دنن دمایى" ندارد 

 

مشکل اننجایف که یاى ردد "دننک کنکایکى" رابکطکه بکا عک اد  ک   -٢

بشدت می نگد و با ان  ندع ر مدل  ا قابل دراع نیسکف  درکاعکیکه آقکاى 

ان خانى زاد  از رابطه بکا عک اد حکچکى در  کنکان  کهکار کد. رکام 

اندنشانه اى که انشان به مساله مید د، ربطى بکا حکقکیکقکف و واقکعکیکف 

عن ى در منطقه ندارد  تدضیحات انشان نه رقط بک  مکعکضکل واقکعکى 

 مسبب تمام مصائب بشر در قرن حاضر،نظام سرمایه داری است!

 ۰۲پرسش  شماره  

 دیپلوماسی" یا انتخاب سیاسی؟            "
 كومه له جدید در "شکافهای منطقه ای"             

 

 منصور حکمت  
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ام وزشان یک یکد  مکیکگکذارد، بک کککه تکارنکخ واقکعکى حکخ. 

کندنیسف ان ان و ی نسینها و اصدل کندنیسچى اى ککه بک اى 

 یالها بنیاد آن حخ. را تشکیل میداد لدث میکند 

 

در ان  ندشچه میخدا   تناقضات و ضع  دراعیه آقاى ان خانى 

زاد  را را"  نشان کن  و نکبار دنگ  غیک  قکابکل درکاع بکددن 

مدقعیچى را که ان  دویچان ردد را در آن ا رچار ک د  انکد، و 

با روانف آقاى ان خانى زاد  ظا  ا مچایفانه شک وع کک د  انکد 

که از آن لذت    بب ند، ادشخد کن   در انچها، بکه نکک یکدال 

مشخص آقاى ان خانى زاد  در مدرد ع کف ا"کالد "ککدمکه لکه 

 جدند" به یازمان انشان    یایخ ردا   داد 

 

ییدایف که روانف آقاى ان خانى زاد  از رابکطکه ککدمکه لکه بکا 

دولف ع اد و احخا. م ى ک د نک دراعیه عام و جهکانشکنکدل 

و مسچقل از اوضاع ککنککک ت ایکف  رک مکدل انشکان نکه رکقکط 

تغیی ات بنیادى اى را که در ک یه راکچدر ا و ش انط دریل در 

مساله در "دل ان  دوران بدجدد آمد  نکس   ندند  میگکیک د و 

الج م میچداند ب اى تدجیه    ندع منایباتى در آنند     بککار 

ب ود، ب که به رددى ردد به  یچیک از تکک دور   کاى انک  

نک و اندى د ه کاربسف ندارد  انشان مچدجه نیسکف )نکا بکانکد 

یکال  ٩١بگکدنک  تک جکیکح مکیکد کد نکبکاشکد( ککه در "کدل انک  

راکچدر اى زنادى تغیی  ک د  اند و م احل مخچ فکى "کى شکد  

اند  مدقعیف مادى کدمه له، نحد  ایچق ار  در منطکقکه، نکدع 

رابطه ا  با ان  دولچها و احخا.، دامنه محدودنچهاى تحنکیک کى 

و ابعاد وابسچگى، رابطه ان  دولچها و احخا. با مک دم عک اد، 

وضعیف ردد جامعه ع اد، رابطه و دامنه ب ردرد کدمکه لکه 

با م دم ع اد، جانگا  ع اد در ذ نیف ییایى مک دم  که در 

منطقه و  ه در یطح بی  الن  ى، رابطه ان  دولچها و احکخا. 

یال قکبکل  ٩١و نی و ا با   و غی   و غی   به شدت به نسبف 

تغیی  ک د  ایف  ق نب نک و نی  د ه از ورود ککدمکه لکه بکه 

ق ن و "دنن دمایى" میگذرد و  ش  بسچ  به تغییک ات اوضکاع 

عینى و ما یف و محچداى منایبات مچقابل نی و کا در مکنکطکقکه 

 در ان  یالها، نشان یطحى ا ى ایف 

 

 رابطه با ع اد

اولی  تنا  کدمه له با ع اد نه ربطى به انجاد رادنکد داشکف 

و نه به کسب امکانات انجاد تشکیالت عک کنکى و اردواکا کهکاى 

نظامى  دراعیه آقاى ان خانى زاد  کال به دور  اول رابکطکه بکا 

ع اد، که تا رییدن نی و اى جنهدرى ایالمى به م ز ا در 

را در ب  میگی د، بی بط ایکف  وقکچکى اولکیک  تکنکا   ٢٢یال 

کدمه له با ع اد صدرت ا رف، مق  م کخنکف ککدمکه لکه نکه 

در  ند کی دمچ ى ی ینانیه، ب که در  کنکد ککیک کدمکچک ى بکدککان 

بدد  شه  بدکان و بخش اعظ  را ها و مکنکا"ک  رویکچکانکى و 

تعداد زنادى از شه کهاى ک دیچان در دیف ییشنک اکان بکدد  

م کخنف و  نه اردواا هاى کدمه له در رکاک انک ان بکدد و 

حچى ب رال  حخ. دمدک ات، نخدنک م ز ع اد  ک  نکبکدد  

 کنککدز رادنککدنککى در کککار نککبکدد و بکک اى بک قکک ارى رادنککد و 

ایچق ار  نیازى به تنا  با ع اد نبکدد  رادنکدى ککدمکه لکه، 

 ند ما  بعد با امکانات ردد یازمان و در راک انک ان ککار رکدد را 

ش وع ک د و تا ما ها بعد به  نی  صدرت ادامه داد  بقاء رادنکد در 

 ان  دور  به  ی  ندع منایباتى با ع اد وابسچه نبدد 

 

 د  از تنا  اولیه با ع اد در ایا  درنارف ایک کحکه بک اى انکجکاد 

تدازن تس یحاتى بیشچ  در جنگ با رژنک  ایکالمکى و در درجکه بکعکد 

ب ردردارى از امکانات تخصصى ت  یخشکى بدد  بعکد کا امکککانکات 

ارتبا"اتى، نظی  امکان تنا  و ت دد به ارویا و غی   به ان  نیاز  کا 

اضاره شد  "تعادل قداى منطقه اى" )که مکعکنکى آن بک  مک  مکجکهکدل 

ایف(، "ب ردردارى از رادند و حضدر تشکیالت ع نى و نکظکامکى" 

مط قا جانى در تع ن  ان  منایبات نداشف  از یدى دنگ ، کدمه لکه 

ب اى درنارف ان  کنکها نیاز به  ی  یازشى نداشف  تب کیکغکات عک کیکه 

ع اد، در آن م ح ه به حال جانگا  راصى در تکبک کیکغکات ککدمکه لکه 

نداشف و لذا کا ش دامنه آن محدودنف و یاز  قابل لنسى محکسکد. 

ننیشد  رژن  ع اد تهدند نظامى و امنکیکچکى رکاصکى بک اى ککدمکه لکه 

ننیچدانسف انجاد کند  مضندن رابطه با ع اد در ان  دور  درنکارکف 

بدون قید و ش " ای حه و مهنات و امکانات مکادى بکدد  الکبکچکه بکانکد 

افف که ای حه و امکانات درنارچى از ع اد تنها بخش بسیار نا یخى 

از نیاز اى کدمه له را ب آورد  مى ک د و کدمه له ایایا مکچکککى بکه 

کنکهاى مادى ردد م دم بدد  بکهک رو در انک  دور  "دنکنک کدمکایکى" 

ب اى کدمه له به معنى یاز  و یکدت و باج دادن به  ی  نکیک ونکى 

 نبدد 

از اوضاع آن روز، تا ش انط ام وز و اوضاع مدرد مکبکا کات آقکاى 

ان خانى زاد ، تنام ان  راکچدر ا اام به اام و بار ا دیچخکد  تکغکیکیک  

شد  اند  ب اى کسى که قصد رددر نبى نداشچه باشد، نک لحظه تعن  

ب اى درک ان  مساله کارى ایف  بگذارند رهک یکف وار رکقکط نکقکطکه 

 عط   اى مه  ت  را ذک  کن  

 

 رییدن جنهدرى ایالمى به م ز ا:

ان  تحدل باعث شد مق  اى م کخى ما به دارل راک ع اد مکنکچکقکل 

شدد  ان  نک وضعیف کامال جدند بدجدد آورد  از نکسد مکدجکددنکف 

اردواا ى تشکیالت به رضانف ع اد وابسچه شکد، از "ک   دنکگک  

کدمه له ب اى اولی  بار مسچقینا با م دم ع اد و ک دیچان در تکنکا  

روزم   ق ار ا رف  م زبندى با ییایچهاى دولف عک اد و احکخا. 

ک د، اام به اام ض ورى ت  شد و یکدت زنانبارت  و غی  اصکدلکى 

ت   رشار عن ى دولف ع اد و احخا. ک د و قکابک کیکچکشکان در انکجکاد 

مخاحنف ارخانش ییدا ک د  امکانات کدمه له بک اى اعکالم بکیکطک رکى، 

مدضع نگ رچ  و حف  تعادل دیی دماتیک دائنکا ککنکچک  و ککنکچک  شکد  

بهاى ییایى اردواا  داشکچک  در رکاک عک اد و "بک رکدردارى از 

 امکانات" اام به اام اخا  ت  میشد 

 

 

 رچ  جنگ ان ان و ع اد:

اردواا ها ک  ک  به عن  ک دیچان ع اد منچقل شدند و زنک  مکنکا"ک  

تحف کنچ ل نظامى ع اد ق ار ا رچند  نقل و انچقاالت نظکامکى عکنکال 

به اجاز  ع اد مند" شد و آزادى عنل تشکیالت در اعخام نکیک و بکه 

دارل ان ان محدود شد  اردواا ها ینگی  بار و بشدت ی ر ج شکدنکد 

و بعضا به شه کهاى عظی  ینا نداان تبدنل شدنکد ککه ککدمکه لکه بکار 

 زنده باد شوراها!
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ینگی  تامی  معا  و زنسچشان را بک عکهکد  داشکف  رکعکالکیکف 

نظامى کا ش نارف  وابسچگى مالى تشکیکالت ارکخانکش نکارکف  

اجاز  ایچق ار اردواا ى و امکانات مالى و ویکائکل زنسکچکى، 

در لیسف مطالبات کدمه له باالت  از ای کحکه و مکهکنکات قک ار 

ا رف  دیف رژن  و ارتش ع اد ب اى محدود ک دن رعکالکیکف 

 تشکیالت و اعنال رشار ب  آن به م اتب بازت  شد 

 

باال ا رچ  جنگ دولف عک اد بکا احکخا. مک کى کک د یک  از 

 شکسف مذاک ات:

مدقعیف از نظ  امنیکچکى بکاز  ک  دشکدارتک  شکد  تک دد ارتکش 

ع اد و یازمانهاى ک د، و حچى ینکا  یکایکداران در مکنکا"ک  

ایچق ار اردواا کهکاى مکا شکدت یکیکدا کک د  حکفک  مکدازنکه و 

ییایف عکدم درکالکف در "امکدر دارک کى عک اد" بکه مک اتکب 

دشدارت  شد  بعندان نندنه رقط ب اى ارعا. کدمه لکه و دور 

ک دنش از ایدزنسیدن ک د ع اد، رژن  عک اد اردواکا کهکاى 

ما را در  ند ندبف بنباران ک د  تنها در نک مکدرد بکنکبکاران 

شینیانى اردواا  م کخى کدمه له، بیسف و یه ت  از ب جسچکه 

ت ن  و قدننى ت ن  رعالی  ما جان رددشان را از دیف دادنکد  

بنباران شینیانى م دم ح بجه ادا  مکهک  دنکگک ى بکدد بک  انک  

حقیقف که رابطکه بکا عک اد بکه نکک وزنکه یکنکگکیک  بک  یکاى 

 تشکیالت تبدنل شد  و باند ی نعا از آن رالص شد 

 

و اننها تاز  مقدمه تغیی  بنیادى اوضاع بدد  عدامل جدندى بکه 

 ی عف کل تصدن  را زن  و رو ک د:

 

 

 اعچالى جنبش کندنیسچى در ع اد:

نفدذ ییایى کندنیس  کارا ى و حخ. ککنکدنکیکسکف انک ان در 

ع اد و بدنژ  در ک دیچان راکچدر جدند و ردد العکاد  مکهکنکى 

بدد که " ح شد و میبانسف در تعیی  مدقعیف در قکبکال رژنک  

ع اد و احخا. ک د به حسا. بیاند  رابطه ما با ان  کندنیکسک  

ندرایچه ع اد، و با دشننان ییایى و "بقاتى ا ،  ه دولکف 

ع اد و  ه احخا. ک د که کن  به رفه ک دنش بسچکه بکددنکد، 

نک بعد کامال جدند بکه مکعکضکل "دنکنک کدمکایکى" داد  مکحکارکل 

کندنیسف نخدنک به حخ. تشکل میشدند، تنا  میکگک رکچکنکد و 

بعضا تدیط رژن  ع اد دیچگی  و ی کد. میشکدنکد  اک رکچک  

ظا   بیط رى، ب ق ارى رابطه ص را ینهانى با ان  ج نانکات 

و یکدت در ب اب  اقدامات ارتجاعى رژن  ع اد عک کیکه آنکهکا 

 دنگ  غی  منک  میشد 

 

 جنگ ر یج:

جنگ ر یج تدجه ارکار عکنکدمکى را مکچکدجکه رژنک  عک اد و 

اوضاع جامعه ع اد ک د  جانگا  رژن  ع اد در تبک کیکغکات و 

ادبیات ییایى نک ج نان حاض  در منطقه دنگ  ننیکچکدانسکف 

نظی  اذشچه بناند  تا ییش از جنگ ر یج اظهار نکظک  دربکار  

ما یف رژن  ع اد لخوما در دیچدر یازمانهاى غیک  عک اقکى 

نبدد  اما ی  از آن مساله ع اد و رژن  صدام حسی ، دریکف 

مانند اوضاع ر سطی ، ای ائیل، یدمالى، نداسالوى و غکیک   

به نک مساله بی  الن  ى تبدنکل شکد ککه  ک  یکازمکان جکدى یکیکایکى 

میبانسف دربار  آن مدضع بگی د  رابطه با ع اد )در واقکع ضک بکه 

یذن ى در ب اب  اقدامات انچقام جدنانه ع اد( یکدتى را به کدمکه لکه 

و حخ. کندنیسف ان ان تحنیل میک د که از نظ  ییایى دنگ  قکابکل 

 ادامه نبدد 

 

 جدم رژن  ع اد به ک دیچان بعد از جنگ ر یج و آواراى می یکدنکى 

 م دم ک دیچان:

ان  بنظ  م  میخ آر ى بدد که به تابدت "رابطه با عک اد" ککدبکیکد  

شد  ب اى یازمانى که داعیه تع   به ح  " بکى مک دم کک دیکچکان را 

داشف، ب اى یازمانى که در نک ادشه دنگ  منطقه ی    ررع یکچک  

م ى را ب ند ک د  بدد، نکظکار  اک  رکامکد   کنکیک  جکنکانکاتکى مکانکدن 

 ننیچدانسف بیش از ان  تدجیه یذن  بناند 

 

با ر مدل یطحى آقکاى انک کخکانکى زاد  )"رادنکد و اردواکا  در ازاء 

دقیقه از ان  تارنخ را ننیشدد تکدضکیکح داد و  ٥تب یغات کنچ "( حچى 

 یچک     در ر ب ى آن حخ.   اخ  نی  تبیی  بى مکحکچکدانکى از 

مساله بدیف نداد  واقعیف اننسف که "دنن دمایى" منطقه اى کدمه لکه 

در "دل ق نب نک د ه تا مقطع جدانکى مکا بکا نکک تکنکاقکض رو بکه 

تعنی  روب و بدد  در حالى که درالف مسچقی  و  نبسچگکى عک کنکى بکا 

"بقه کارا  و کندنیس  در ع اد و کل کک دیکچکان روز بکه روز بکه 

نک وظیکفکه مکبک م تک  تکبکدنکل مکیکشکد، اوضکاع مکادى و ایکچکقک ارى 

تشکیالت، آن را ب عک     ه بیشچ  زن  مکنکگکنکه دولکف عک اد و 

ج نانات ارتجاعى ق ار میداد و آزادى عکنکل آن را  ک  که بکیکشکچک  

کا ش میداد  تضاد میان "روابط دنن دماتیک"    روز مقید کنند  تک  

از نک ید، و وظان  ییایکى رو بکه اسکچک   و نکیکاز روزارکخون 

تشکیالت به درالچگ ى از یدى دنکگک ،  ک دم بک جسکچکه تک  مکیکشکد  

روندى که با ییایف درنارف کنک تس یحاتى بى قکیکد و شک " بک اى 

نب د با رژن  ایالمى آغاز شد  بدد، م ح ه بکه مک حک که، بکه یکذنک   

قیدد و ش و"    ه بیشچ  ب اى حف  امنیف ردد منج  شد  بدد  ان  

وضعیف قابل ادامه نبدد و ادامه    نیارف  جدانى  " و رایکف انک  

 ب  بسف را شکسف 

 

ر مدل آقاى ان کخکانکى زاد  تکبکیکیک  مکا در ر کبک ى آن حکخ. نکبکدد  

 یچک  در آن ر ب ى اننقدر یاد  اندنش نا رددر نب نبدد  رکاککچکدر 

اص ى در محایبات ما از مدتها ییشچ ، از مقطعى که اردواا هاى ما 

دنگ  به یشف رط جبهه ع اد در جنگ با ان ان منچقل شد، در درجه 

اول رن ى ک دن تد"ئه  اى رژن  ع اد و  نه ج نانات و نی و کاى 

ارتجاعى و اجچنا. از درایک ى بکا آنکهکا بکدد، تکا زمکانکى ککه تکال  

کندنیسچهاى کدمه له ب اى نک یکازمکانکیکابکى نکدنک  بک  نکک مکبکنکاى 

ییایى مچفاوت حدل یازمانهاى حخبى و ککاراک ى در شکهک  کا، بکه 

ثن  ب ید و ض به یذن ى ار اد و امکانات تشکیالتى در راک ع اد 

ررع بشدد    اخ در آن حخ. ما ان  تنایها و منایبات و ماندر ا و 

باج دادن  ا را نشان قدرت و عالمف "وزنه یکیکایکى" رکدد و مکانکه 

مبا ات ندندن   ب که نشان ضع  و محدودنف ردد، ادا  عکدم اتکککاء 

کارى مان به نی وى مادى و واقعى حخ. در شکهک  کاى کک دیکچکان و 

ینگی  بددن یشف جبهه اردواا ى مان میدندن   ب رال  تبییک  آقکاى 

ان خانى زاد ، آن حخ. در ان  منایبات جا رد  نکک د  بکدد، بک کککه 

 نه به فقر،نه به تبعیض،نه به سرمایه داری!
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در تال  دائنى ب اى رالصى از آن بدد  صحبف م  البچه از 

ر ب ى و رط مشى حاک  حخ. در آن دور  ایکف، نکه جکنکاح 

رایف که   اخ تا مقطع جدانى نفدذ قابل اعکچکنکانکى در بکاالى 

آن حخ. نداشف  ییچیداى  ا و تضاد اى رابطه با ع اد نک 

مشغ ه مه  و  نیشگى ر ب ى آن تشکیالت و مکدضکدع زنکد  

و دائنا مدرد بحث بدد  ر مدل جکنکاح رایکف و تک کقکى آن از 

ما یف کدمه له و ایا  منایباتش دقیقا  کنکیک  بکدد ککه آقکاى 

ان خانى زاد  ام وز بیان میکند  انک  رک مکدل آن تکارنکخ و آن 

 اصدل را نناننداى ننیکند 

 

 

 ارچال   " و رایف

آقاى ان خانى زاد  یعى میکند از م   ک  بک اى رک مکدل رکدد 

تائیدنه بگی د  اما نقل قدل ضکنکنکى انشکان از مکککالکنکه مک  و 

قکبکل از  ٢٦رری  اب ا ی  ع یخاد  در اولی  دندارمان در یال 

تشکیل حخ.، و اظهار انکنکککه مک  در حکخ. ککنکدنکیکسکف از 

"ان " رابطه دراع میک دم، کنکى به انشان ننکیکککنکد، و حکچکى 

ب اى بحث انشان مض  ایف،  دن در را ب  روى بکازاکدنکى 

 نه حقیقف و رجدع به کل کشنکش ییایى و رککک ى اى ککه 

ب  ی  مدقکعکیکف ککدمکه لکه در مکنکطکقکه و نکدع روابکطکش بکا 

نی و اى ییایى و اجچناعى در ان ان و عک اد در "کدل آن 

دوران در درون حخ. کندنکیکسکف انک ان جک نکان داشکف بکاز 

میکند  آقاى ان خانى زاد  رک امکد  مکیکککنکد )نکا دویکف دارد 

رک امکد  شکدد( ککه نککگک   انشکان بکه مکا ککیکف ککدمکه لکه و 

منایباتش در منطقه و روابط به اصکطکالح دنکنک کدمکاتکیکککش بکا 

دولف ع اد و نی و اى ارتجاعى ک د، نگ   جناح رایف و 

ناییدنالیسچى آن حخ. بدد که در تک تک نقطه عطکفکهکاى آن 

یالها در ب اب  رط مشکى ککنکدنکیکسکچکى ر کبک ى حکخ. قک ار 

 ا رف و در تک تک ان  تقاب ها شکسف ردرد 

 

 

ارچال  نظ   " و رایف ب  ی  رابطه کدمه لکه بکا عک اد، 

انعکایى از ارچال  ب  ی  ت قى    نک از ما یف ییایکى و 

اجچناعى کدمه له و ایچ اتژى آن در کک دیکچکان بکدد  جکنکاح 

رایف، در یکیکنکاى ککدمکه لکه رونکدشکف  ک" اک اى حکخ. 

دمکدککک ات را مکیککدنکد  یکازمککانکى ایکایککا مککچککککى بکک  مککبککارز  

ییشن اانه، حضدر نظامى و نا حف  تصدن  نظکامکى رکدنکش، 

که منچظ  ایف با بح ان و تالکشکى جکنکهکدرى ایکالمکى وارد 

شه  ا بشدد و مق  ا و کنیچه  اى ردد را دان  ککنکد و امکدر 

را بدیف بگی د  کارى که آقاى "البانى ک د  اردواا  نکظکامکى 

و رادند )که باند حضدر و ادامه کارى تشکیالت را بکه مک دم 

ادشخد کند و نکام آن را یک  زبکانکهکا نکگکه دارد( ایکا  انک  

ایچ اتژى ایف  ب اى حف  ان  دو رک  مکدجکددنکف یکازمکان 

   بهانى را میشد داد و    ش انکطکى را مکیکبکانسکف بکه جکان 

ر ند  شید  دنگ ى از مبارز  در ک دیچان ب اى انک  جک نکان 

قابل تصدر نبدد   " در مقابکل، ککدمکه لکه را نکک یکازمکان 

کندنیسچى، یازمانگ  و مچکى به نی وى عظیک  ککاراک ان در 

شه  اى ک دیچان میدند  کدمه له جناح  ک" جکنکبکش مک کى و 

کنى آتشى مخاج حخ. دمدک ات نبدد، نک یازمان کندنکیکسکچکى بکدد 

که یچدن اص ى مدجددنچش را مکیکبکانسکف در شکهک  کا و ککانکدنکهکاى 

کارا ى ک دیچان بسازد  مس ح بددن و مبارز  مس کحکانکه، نکک بکعکد 

حیاتى مبارز  ککدمکه لکه بکدد، امکا  کدنکف ککدمکه لکه نکبکدد و شکککل 

ییشن اانه تنها شکل تداوم ان  بعد مبارز  نبدد  اردواا ها تنها شکککل 

 مدجددنف و بقاء یازمان محسد. ننیشدند 

 

 

شکا   " و رایف حدل مساله رابطه با ع اد از ی ندم د   کنکیکچکه 

م کخى حخ. کندنیسف بالراص ه ی  از رچ  جنگ ان ان و عک اد، 

که در آن قطعنامه اى مبنى ب  کا ش وابسچگى بکه عک اد و تکقکدنکف 

ایچقالل عنل تشکیالت تصدنب شد، آغاز شد  با رییدن ان  قطعنامه 

به تشکیالت ک دیچان، جناح رایف نایازاارى و تکحک نکککات عک کیکه 

ر ب ى حخ. را ش وع ک د  ان  تحک نکککات ککه در ادامکه رکدد از 

جن ه ع نا حدل شعار "میخدا ند رابطه با ع اد را تکخک نکب ککنکنکد" 

یازمان نارف، نهانچا حچى )با ش کف رعال ردد جنا. انک کخکانکى زاد ( 

شکل نک کددتاى تشکیالتى ع یه ما را بخکدد اک رکف  انک  حک ککف، 

 نانطدر که ری ى  ا مط عند، تدیط جناح  " حخ. رن ى شد و در 

ی ندم شانخد   به کنار اذاشچه شدن انشان و  ند نف  دنگ  از ککنکیکچکه 

م کخى حخ. کندنیسف و کنیچه م کخى کدمه له منج  شد   نه ان  

مباح ات و کشنکشها، که بحث مدقکعکیکف و مکنکایکبکات ککدمکه لکه در 

منطقه ادشه اى از آن بدد، وییعا مسچند و مکککچکد. ایکف  نکه رکقکط 

ردد آقاى ان خانى زاد  به ان  ایناد دیچ یى دارد، ب که ادشه  کانکى 

از ان  ایناد و مباح ات در  نان زمان از "   حخ. کندنکیکسکف و 

 بعد ا حخ. کندنیسف کارا ى منچش  شد  ایف 

 

 نانطدر که افچ  از نظ  ر ب ى حخ. و کل ا انش  " رابکطکه بکا 

ع اد کنابیش به انچها ریید  بدد و اقدامات اسچ د  اى ب اى تکغکیکیک  

رنل رعالیف کدمه له، ع ی غ  تخطئه اک ى  کا و مکنکفکى بکارکى  کاى 

رایف ناییدنالیسف، در ج نان بدد  امکا بکا جکدانکى  ک" و تشکککیکل 

حخ. کندنیسف ککاراک ى مسکالکه بکطکدر رنشکه اى تک ى حکل شکد  

اک  نف ق نب به اتفاد ر ب ان حخ. کندنیسف ان ان و کدمه لکه، و 

اک  نف عظی  کادر ا و اعضاء آن حخ.، ان  رابطه را اسسچند  در 

حخبى مچشکل شدند که کد کچ ن  محدودنچى در بکیکان حکقکیکقکف، در 

دراع از "بقه ردنش در ع اد و در  نبسچگى با کنکدنکیکسکچکهکاى انک  

کشدر ننذن رچه ایف  آنها با نک اام بک کنکد رکدد را از آن مکنکایکبکات 

رالص ک دند تا بچدانند در نکى از حسا  ت ن  دور   ا در مکنکطکقکه 

یخنگدى کارا  و کندنیس  و مدارع یاز  نایکذنک  مک دم شک نک  و 

زحنچکش در ب اب  رژن  ارتجاعى ع اد و احکخا. ارتکجکاعکى کک د 

باشند  حکقکیکقکف انکنکسکف ککه انک  را  بک وى آقکاى انک کخکانکى زاد  و 

دویچانشان    باز بدد و آنها ردد نخدایچند به آن اکام بکگکذارنکد   ک  

ک  که کد کچ ن  احچ امى ب اى حقان  تارنخ حخ. ککنکدنکیکسکف و 

کدمه له قائل باشد میفهند که آقاى انک کخکانکى زاد  و یکازمکانشکان، و 

"دنن دمایى" شان، دنباله تارنخ حخ. کنکدنکیکسکف و مکنکایکبکاتکش در 

منطقه نیسچند  آنچه ادامه منکطکقکى آن تکارنکخ و آن یک اتکیکک و یکنکد 

حقانیف و اصدلیف آن ایف، اقدام ییک   اص ى آن حخ.، از بکاال تکا 

یائی ، در رچ  آن منایبات ایکف  آن جکنکبکش حکخبکى، آن رکط مشکى 

ییایى، آن ر ب ى، آن کادر ا و رعالکیکنکى ککه حکخ. ککنکدنکیکسکف و 

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاطی كارگران!
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کدمه له قدن  را میسارچند، دوران "دنن دمایى انکقکیکاد" را بکى 

 ی  ابهامى یانان دادند  رابطه امک وز آقکاى انک کخکانکى زاد  و 

یازمانشان با دولف ع اد نه به تکدصکیکه نکا تکائکیکد مکا، بک کککه 

ع ی غ  مکخکالکفکف مکا، عک کیک غک   شکدار مکا و بک رکال  را  

ییشنهادى ما صدرت ا رکچکه ایکف  انک  وضکعکیکف نکه امکچکداد 

روابط ییشی  کدمه له کندنیسف در منطقه، ب که نک انکچکخکا. 

مجدد و آاا انه از جانب کدمه له جدند، تحف ش انکط یکیکایکى 

و اجچناعى کامال مچفاوتى ایف و در  نی   هار د.    بانکد 

 از آن دراع کنند 

 

 

به حال اذشچه    ه بدد، ام وز دنگ  رابکطکه بکا عک اد در 

حک  نک بنب یاعچى ب اى کدمه له ایف که عقل ی یک  حککک  

میکند که ردد را از آن به ی عف رالص کنند  رابطکه ککدمکه 

له ام وزى با احخا. م ى ک د در ع اد نهانچا ب  نک تائید و 

نخدنکى ییایى مچکى ایف  اتحادنه میهنى و "دولف" نار جام 

بارزانى بطدر مشخص از نظ  انکنکهکا یکدنکد   کانکى  -"البانى 

م بف و ییش و ت قى میشدند  امکا روشک  ایکف ککه رابکطکه بکا 

ع اد از جن  کامال مچفاوتى ایف  نخدنکى و ینناتى ییایى 

اى در کار نیسف  ب اى آقکاى انک کخکانکى زاد  و دویکچکانشکان، 

 نانطدر که انشان تاکید میکند، ان  ص را نک معکامک که مکادى 

ایف   یخى مید ند و  کیکخى مکیکگکیک نکد  امکا حکچکى در نکک 

 هار د. معامالتى    باند تدجه کنند تاثی ات ان  رابطکه از 

نظ  ییایى ب اى یازمانشان،    قدر    حاض  باشد یک   

را یائی  بیاندازد، دنگ  میچداند بشدت مخ . باشد  کک دیکچکان 

ع اد در آیچانه تحدالت ییایى مهنى ایف  ککدمکه لکه جکدنکد 

در تقابل بعدى رژن  عک اد و مک دم کک دیکچکان ککجکا رکدا کد 

 انسچاد؟ ان  رقط نکى از د ها یدال ایف 

 

 

 احخا. م ى و "دولف" ک د

 نانطدر که افچ ، رابطه کدمه له با ع اد عک کیک غک  مکعکنکا و 

عداقب ییایى مخ بى که میچداند بک اى انک  دویکچکان در بک  

داشچه باشد، ما یچا رابطه اى ییکایکى نکیکسکف، بک کککه تکجکارى 

ایف  اما رابطه بکا احکخا. مک کى کک د امک  دنکگک ى ایکف و 

حنانف ییایى از ان  احخا. را ننیچکدان یشکف رک مکدل  کاى 

دنن کدمکاتکیکک دربکار  رابکطکه بکا عک اد یکنکهکان کک د  تکبکیکیک  

دنن دماتیک از رابطه با احخابى نظی  اتحادنه میهکنکى و قکیکاد  

مدقف، نک ند آورى  ند یال اری  انک  دویکچکان ایکف  انک  

انعکایى ایف از ییایکف رایکف روانکه ککدمکه لکه جکدنکد در 

 ب ینیف شنایى ان  ج نانات بعندان "دولف" 

 

 

رابطه با احخا. ک د    در انک  نکک و نکیک  د که دیکچکخکد  

تحدالت مهنى شد  ایف  تا قبل از انچقال اردواا ها بکه عکنک  

ک دیچان ع اد، رابطه کدمه له با یازمانهاى م کى کک د نکیکخ 

یاز  و یکدت و تخفیفى در ا کدا  و تکبک کیکغکات ککدمکه لکه 

انجا. ننیک د  قیاد  مدقف کنار رژن  ان ان به جنگ با ککدمکه 

له و حخ. دمدک ات مشغدل بدد و در تبک کیکغکات تشکککیکالت  ک  ارز 

"جا "  ا ق ار میکگک رکف  اتکحکادنکه مکیکهکنکى نکک یکازمکان دویکف 

محسد. میشد که اا  ه تشکیالت کدمه له بدنژ  با ق ار ا رکچک  در 

روند تشکیل حخ. کندنیسف ان ان بطدر روزارخونى بکه شکککارکهکاى 

ییایى و ب نامه اى ردد با آن واق  مکیکشکد، از آنکجکا ککه در حکدز  

کشدرى و اجچناعى مشچ کى با کدمکه لکه رکعکالکیکف نکنکیککک د،  کنکدز 

ض ورتى به م زبندى ع نى با آن، الاقکل در یکطکح تکبک کیکغکات دنکد  

ننیشد  عقب مکانکداکى یکیکایکى و رک  کنکگکى انک  جک نکان، بک رکدرد 

ارتجاعى ا  با م دم ک دیچان ع اد، و ضدنچش با تع   کدمه له به 

حخ. کندنیسف ان ان، اننها نکاتى بدد که تشکیالت کدمکه لکه را بکه 

نک مدضع شدندا انچقادى نسبف به اتحادنه میهنى یدد میداد  امکا از 

 نظ  ع نى، تب یغاتى ع یه اتحادنه میهنى صدرت ننیگ رف 

 

ایچق ار اردواا ها در ک دیچان عک اد، بک  تکنکش بکیک  ککدمکه لکه و 

اتحادنه میهنى ارخود  ییدا شدن نک یازمان مارکسیسچى، با مکداضکع 

و ر  نگ ییایى ییش و در محیط رعالیف اتحادنه میهنى نکک عکامکل 

آزار د ند  ب اى ان  ج نان بکدد  نکه رکقکط در شکهک  کاى کک دیکچکان 

ع اد، ب که در ردد صفد  اتحادنه میهنى ج ناناتى یکیکدا شکدنکد ککه 

تحف تاثی  کدمه له و حخ. کندنیسف ان ان بددند  امکا انک  واقکعکیکف 

بدوا محارظه کارى بیشچ  و اجچنا. از تشنج را در دیکچکدر ککار مکا 

میگذاشف  در بخش اعظ  ان  دور  قیاد  مدقف  ندز یکازمکانکى بکدد 

که کدمه له ع نا ع یه آن بعندان نکک یکازمکان ارتکجکاعکى تکبک کیکغکات 

میک د و مدضدع  ی  منایبات "دنن دماتیکى" نبدد   ی  ندع رابطه 

و منایبات ونژ  اى با یازمانها و دیچجات دنکگک  کک د در عک اد و 

 ت کیه وجدد نداشف 

 

اعچالى ییایى در ک دیچان ع اد مچعاقب جنگ رک کیکج، صکحکنکه را 

بک ى دا ادن ک د  جنبش  " و کارا ى ککه رکدد را عک کنکا بکا مکا 

تداعى میک د به شکککل رکیک   ککنکنکد  اى رشکد کک د و یکازمکانکهکاى 

کندنیسچى در مقیا  وییع به ج دى صحنه مکبکارز  تکدد  اى آمکدنکد  

ان  آن ج نانى بدد که میبانسف مدرد حنانف قکا"کع و عک کنکى مکا در 

صحنه ییایى ع اد ق ار بگی د  در نقطه مقابل، زن   چک  حکنکانکف 

آم نکا، "دولف" ر مانشى اتحادنه میهنى و قیاد  مدقف تشکککیکل شکد  

واضح بدد که صکحکنکه یکیکایکى کک دیکچکان عک اد داک اکدن شکد  و 

معادالت و محایبات ینچى دنگ  ننیچداند مبناى تعییک  روابکط مکا در 

منطقه باشد  نک انچکخکا. یکیکایکى آشکککار روبک وى  کنکه مکا قک ار 

 ا رف 

 

 م حبا ابدعنار!""

و ان  انچخا. صدرت ا رف  ی  کار آمدن "دولکف کک د"  کنکخمکان 

بدد با جدانى در حخ. کندنیسف ان ان و تشککیکل حکخ. ککنکدنکیکسکف 

کارا ى  ارچال  ب  ی  شید  ب ردرد به احخا. مک کى و حکککدمکف 

در حال شکل ای ى آنها نکى از نکات اص کى مکدرد مشکاجک   مکیکان 

 " و رایف در آن حخ. و نکى از راکچدر اى مه  در ج د اندارچ  

جدانى بدد  )رجدع کنید به کچا. "بح ان ر یج    "(  جناح  "، ککه 

بعدا ایایا در حخ. کندنیسف کارا ى مچشکل شد، ردا ان رکاصک که 

ا رچ  از احخا. م ى ک د بدد و مش وعیچى ب اى آنکهکا قکائکل نکبکدد  

دولف بعدى ان  ج نانات ننیکچکدانسکف مکدرد تکائکیکد مکا بکاشکد  حکخ. 

 زنده باد سوسیالیسم!
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کندنیسف کارا ى در صحنه ییایى کک دیکچکان عک اد ککنکار 

کندنیسچها انسچاد و در شکل ای ى حخ. کندنیسکف ککاراک ى 

ع اد نقش با ارزشى بازى ک د  از آن مقطع تا ام وز در کل 

ع اد ما تنها کنار نک حخ. انسچاد  ان  و آن حخ. کندنیسف 

 کارا ى ع اد ایف 

 

ی ان کدمه له جدند، ب عک ، به ایچقبال حکدمف "البانکى و 

بارزانى شچارچند  آن را به عندان "دولف" ک دیچان و نکنکانکنکد  

م دم ک دیچان ع اد در صکحکنکه بکیک  الکنک ک کى بکه ریکنکیکف 

شنارچند  بند و بسف دو ج نان "البانى و بارزانى با نکککدنکگک  

و با آم نکا، از باالى ی  م دم و ب  رال   ک  نکدع اعکنکال 

اراد  م دمى را، ظا  ا به ص   قدمیف آنها اامى بکه یکیکش 

ت قى ک دند  در ان  میان قیاد  مدقف نیخ ظا  ا غسکل تکعکنکیکد 

ت قى ردا انه نکارکف و مشک وعکیکف یکیکایکى یکیکدا کک د  انک  

دویچان نه رقط به عن ک د ضد م دمى و عقب مکانکد  احکخا. 

م ى ک د  ش  بسچند، نه رقط در قکبکال تکالکشکهکاى انک  احکخا. 

ب اى ی کد. کندنیکسکچکهکا یکاککف مکانکدنکد، بک کککه در مکدارد 

مچعددى با مدج تب یغات    روز  ان  جک نکانکات عک کیکه حکخ. 

کندنیسف کارا ى ع اد و حخ. کندنیسکف ککاراک ى انک ان 

 نندا شدند  عنل اننها نادآور اعالم  نکبکسکچکگکى امک کال نکایک  

ایکف  آنکهکا بکه نکام مک دم  ٥۵ع رات با رژن  رنینى در یال 

ر سطی ، مه  تائید یاى حکدمف م تجعى زدند که بک اى رکفکه 

 ک دن انقال. م دم ی  کار آمد  بدد 

 

ان  آن وضعیچى ایف که ی ان کدمه له جدند باند ب اى مک دم 

تدضیح بد ند  دویچان عخنخ، لطفا تدضیح بد ید ککه  ک ا در 

مقابل جنانات و زورادنى  اى ان  احخا. ع یه م دم یاکچید؟ 

  ا در ب اب  مدج ت ور زنکان یکاککچکیکد؟  ک ا دیکچکگکیک ى و 

ی کد. و اا  حچى قچل کارا ان معکچک   و ککنکدنکیکسکف  کا 

)کدام کندنیسچها؟!( تدیط ان  جناعات را محکدم نکنکیکککنکیکد؟ 

  ا تدقی  روزنکامکه ککنکدنکیکسکچکى بکد یکیکشکه و  را مکحکککدم 

ننیکنید؟   ا در ب اب  "رچدا"ى قچل ر ب ان کندنیسف و تائید 

آن تدیط "دولف رددى" یاکف نشسچه انکد؟ در قکامکد  شکنکا 

 ه ر قى میان ی نان رشدى و تس ینه نس ن  با رنبکدار احکنکد 

 سف که زبانچان را در حنانف از او در بک ابک  ارتکجکاع  کار 

ایالمى ب ند  ایف؟   ا در ب اب  ردشخدمکچکى  کاى "دولکف 

رددى" ب اى رژن  ان ان، که یاى آدمکش  ا و ت ورنسکچکهکاى 

رژن  ایالمى را ع نا به ریابان  اى ی ینانیه و کد که بکاالنکى 

مق  رددتان    باز ک د  یاکچید؟   ا در ش انکطکى ککه حکچکى 

ر وشنداان دور  اک د د کات کک دیکچکان  ک  انک  احکخا. را 

"دولف" رطا. ننیککنکنکد، شکنکا مکدام از انک  و آن مکنکبک  بکه 

حکدمف اننها مش وعیف مید ید، آنها را دولف و مسئدل امدر 

ق نداد میکنید، به "یارلنان" یقط شد  شان تعظی  میکنیکد، یک  

ا دنه بگی ى قیاد  مدقف لب م ز ت کیه را "بکدیکف اک رکچک  

کنچ ل ان کات شنال" نام میگذارند و ر اردان "رییکداکى بکه 

وضع م دم" به اننها مید ید؟   ا تصنی  اک رکچکه انکد در انک  

وانفساى ییایى در منطقه و در مچ  ان  تحدالت تعیی  ککنکنکد  

در تارنخ ک دیچان و ع اد، در نکقکش مکطکیکع تک نک ، راضکى 

ت ن ، مدد. ت ن  و ردشباورت ن  شه ونکد "دولکف" یکا در  کدا و 

بارزانى ظا   شدند؟   ا یاى ورقه    ج نان  -ین ى شد  "البانى 

و جناعچى،  ه در ع اد و  ه در ت کیکه، بکه صک   کک د بکددنکش 

 امضاء میگذارند؟

 

عدضش رادند دارن " حچى ب اى بچه  اى کددکسکچکانکى  ک  جکدا. "

نیسف  حقیقف اننسف که انک  حک ککات و بکى حک ککچکى  کا نکاشکى از 

 ن ا ى ییایى شنا با کسانى ایف که به ریال ردد حک  تکیکدلکدارى 

ک دیچان را از آم نکا و مدئچ فی  آن ا رچه اند  ان  "دولف" شکنکا نکا 

به حال "دولف" مط د. شنایف که آنجا ی  ککار ایکف  الکحک  ککه 

 م حبا ابدعنار!

 

 کدام کندنیسچها؟""

زمخچى ان  دویچى  ا و م دم دارى  ا و "دنن دمایکى" بکازى  کا بکا 

ارتجاع ک دیچان ع اد صدبار بیشچ  عیان میشدد وقچى  نکخمکان بکا 

آن رصدمف ان  دویچان را با کندنیسچهاى ک دیچان ع اد مى بینی   

و ان  رصدمف ظا  ا آنقدر عکالج نکایکذنک  و ذاتکى ایکف ککه حکچکى 

تکذنب نامه شان    بى ارچیکار نکک حکنک که عک کنکى دنکگک  بکه حکخ. 

کندنیسکف ککاراک ى عک اد از آ. در مکیکانکد  آقکاى انک کخکانکى زاد  

 میندنسد:

منظدرتان کدام کندنیسکچکهکایکف؟)!!( "کبکعکا مکنکظکدر شکنکا "حکخ. "

کندنیسف کارا ى ع اد" ایف      مچایفانه ان  حخ. بکه آلکچکى در 

دیف شنا تبدنل شد  و اذشچه از انکنکککه آنکهکا حضکدر جکدى اى در 

منطقه ندارند، ایایا مدجددنف مسچق ى جدا از حخ. شنا نکنکیکچکدانکنکد 

داشچه باشند، تا حدى که کنیچه م کخى انشان را نیکخ ککادر کاى شکنکا 

 ادار  میکنند "

 

نک دنیا انحطا" در ان   ند یط   سف  بحث عدم "حضدر جکدى" 

حخ. کندنیسف کارا ى ع اد اب هانه ت  از آن ایف که بخکدا کد بکه 

ردد جنا. ان خانى زاد     دلدارى بد د  نه رقط نگهبان مق  کدمه له 

که الاقل از باالى بام به محیط ک دیچان عک اد نکگکا  مکیکککنکد، بک کککه 

  ک  که رقط اربار منطقه را دورادور دنبال کند، به ان  رددر نبکى 

  ا و تخطئه ا ى  ا رقف میاورد 

 

اما مه  ت  اننسف که نف   نی  تب یغاتى ردد العاد  زنند  ایکف   ک ا 

یازمانى که الم تا کام در نقد احخا. م ى و عشی تى کک د د کان بکاز 

ننیکند و به "دل و ع ضشان که یهل ایف، به ضدنف شان با م دم 

   کارى ندارد، باند را  بیفچد و در رادند و روزنامه اى که به قینچکى 

که دندن  دیف و یا ک د  تب یغات کند که حخ. ککنکدنکیکسکف ککاراک ى 

ع اد "نی و" نیسف؟   ا ننیشدد ان  ریالف ش ن  و ان  ام  رکیک  

را به  نان دولف م بد"ه و جناعف ایالمى و ریکانکه  کاى رنکخ و 

درشف م تجعی  مح ى و منطقه اى وااذاشف که از نظ  مکدجکددنکف 

کی دواتى و مچ  م بعى "حضدر" بسیار جدى ت ى از انک  دویکچکان 

دارند؟   ا میچدان بخا"  حف  مق  و رادند یاککف مکانکد و بکخکا"ک  

احچ ام به کندنیس  در ع اد ننیچدان؟ ر   کنی  حکخ. ککنکدنکیکسکف 

کارا ى ع اد نی و نیسف و دولف ع اد و دولف کک د و حکخ. هللا 

ع اد بیهدد  ش دش میککنکنکد و د کهکا  کخار مک دم کک دیکچکان عک اد 

اشچبا ى به میچینگهانشان میانند، ای ن  اننطدر باشد،  ه کسکى اکفکچکه 

 اساس سوسیالیسم انسان است!
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باند رقط به زورمندان و زوراکدنکان احکچک ام اکذاشکف؟ مکگک  

یازمانهاى تک ی دلى و کاغذى "اتحکاد  ک" ککاراک ى"، از 

جناح یازند  حخ. رنجب ان تا آر ن  ر  و رکاشکاک بکاقکى 

را  کارا   قدر نکیک و  سکچکنکد نکا ککجکا  -ماند  از ینف ردانى 

"حضدر" دارند که جنا. ان خانى زاد  و دویچانش از ش ککف 

بعندان ناظ  در جنعشان به وجد آمد  انکد؟ مکگک  انشکعکابکیکدن 

"ر ب ى انکقکالبکى حکخ. دمکدکک ات"  کقکدر نکیک و بکددنکد نکا 

بکاالرکک   شکدنککد ککه آن تکدجککه و انکک ژى ککدمککه لکه آنکک وز و 

 بخصدص ردد  نی  دویچان را بخدد ارچصاص دادند؟

 

 یایندرت لطفا!""

واقعیف بساداى اننسف که حخ. کندنیسف کارا ى ع اد، و 

ج نان کندنیس  کارا ى بطکدر کک کى، نکک نکیک وى یکیکایکى 

بسیار جدى در منطقه ایف و آقاى ان خانى زاد  و یازمکانشکان 

 دن با آن مخالفند ع یه آن تب ی  و تح نک میکنند  و در انک  

تب یغات مچایفانه به عقب ماند  ت ن  و یسکف تک نک  عکدا"ک  

در جامعه ک دیچان  نگ میخنند و با مک تکجکع تک نک  نکیک و کا 

 نصدا مى شدند  به  نی   ند یط  ارچخار آر ن  انشان نگکا  

کنید  میف مانند حخ. کندنیکسکف ککاراک ى عک اد آلکف دیکف 

بیگانگان ایف  از بی  تنام م دم عال ، جنا. ان خکانکى زاد  و 

ش کاء ان  وظیفه ی  ارچکخکار را بک عکهکد  اک رکچکه انکد ککه از 

کدر  مدریى و رحنان حسی  زاد ، اعضاى ر ب ى    دو 

حخ. ان ان و ع اد، یایندرت و تابعیف ع اقى مطالبه کننکد  

ظا  ا ق ار ایف ان  تبک کیکغکات رکدن مک کى و مکیکهکنکى را در 

راهاى م دم به جد  بیاورد و از حخ. کندنیسکف ککاراک ى 

ع اد بیخارشان کند  واقعا رجالف آور ایف  ببینید در ظک   

یال از کجا ی  در آورد  اند  عجبا که ننیفهنند دارند بکه  ٤-٥

یال تنام عی   نی  تح نکککات  ٥نقطه قدرت ما حن ه میکنند  

تدیط "دولکف کک د" و مکحکارکل مک تکجکع، مکحکبکدبکیکف حکخ. 

کندنیسف کارا ى ع اد را صکد  کنکدان کک د   انک  بکاعکث 

ارچخار  نه ما در    دو حخ. کندنیسف ککاراک ى در انک ان 

و ع اد ایف که  دنف ییایى و تع   تشکیالتى مکان مکعکیکار 

م ى و قدمى و ک ومدزمى ندارد  اا  جنا. ان خانى زاد   ک  

بخدا د عضد   نک ان  احکخا. بشکدد نکه رکدنکش را تسکف 

میکنند، نه محل تدلد  را مین یند، نکه آزمکانکش زبکان از او 

میگی ند و نه یایندرتش را  ک مکیکککنکنکد  انک  نکک جک نکان 

کندنیسچى کارا ى در کل منطقه ایف که یند  دنکچکش تکعک ک  

"بقاتى و آرمانهاى اجچناعى ا  ایف   نی  بکاعکث شکد  ککه 

در ک دیچان ییش وت ن  بخش جامعکه اک د انک  حکخ. حک کقکه 

بخند و به آن امید ببندد  دنیاى قدم ی یچى و جهالف م ى الکبکچکه 

وجدد دارد، اما حخ. کندنیسف کارا ى ع اد با کنکال مکیکل 

"حضدر جدى" در آن را به جکنکا. انک کخکانکى زاد  و شک ککاء 

 وااذار ک د  ایف 

 

به حال رابطه کدمه له جدند بکا حکخ. ککنکدنکیکسکف ککاراک ى 

ع اد قابل دراع نیسف  تدصیه م  به مسئدلکیک  انک  یکازمکان 

اننسف که بجاى اننکه "لجبازى" با مکا در حکخ. ککنکدنکیکسکف 

کارا ى ان ان و نا رددشی ننکى بک اى مکام جکالل را مکبکنکاى 

تعیی  ییایچشان در حدمه ی ینانیه ق ار بکد کنکد، واقکعکیکات ابکژککچکیکد 

منطقه را ب ینیف بشناینکد، بکا حکخ. ککنکدنکیکسکف ککاراک ى عک اد 

دویچى کنند و به آن احچ ام بگذارند  ان  رو  ب اى کسانى که رکدد 

را  " میداننکد یسکنکدنکد  تک  ایکف  و  که بسکا بکاالرک   انک  حکخ. 

کندنیسف کارا ى ع اد باشد که بچداند روزى کارى کند که رعالیکف 

ان  دویچان از راک ک دیچان ع اد مچضن  یاز  و بکاج دادن بکه 

 کسى نباشد 

 

رالصه کالم، مدقعیف و منایبات کدمه له جدند در مکنکطکقکه آشکککارا 

دردناک ت  از آن ایف که بشدد با درکاعکیکاتکى از نکدع مکطک کب آقکاى 

ان خانى زاد  تدجیهش ک د  ان  به نک رک  ایایى احچیاج دارد  دنک  

    شد  ایف 

 

   ا "کدمه له"،   ا "جدند"؟

آقاى ان خانى زاد  مساله اى را مط ح میکند ککه شکخکصکا مکدتکى بکدد 

دنبال ر صچى ب اى اظهار نظ  رینى راجع به آن مکیکگکشکچک  و انک  

ر صف منایبى ایف  مدضدع اننسکف ککه مک  بکککار بک دن عکنکدان 

"حخ. کندنیسف ان ان" را در اشار  به یازمان آقاى ان کخکانکى زاد  

و نارانش دریف ننیدان  و رددم بکار ننیب م  عکنکدان ککدمکه لکه  ک  

بنظ  م  نیاز به صفاتى دارد نظی  "جدند"، "ام وز"، "ککنکدنکى" و 

غی   که تفاوت آن را بکا ککدمکه لکه دوران قکبکل از جکدانکى بکه ذ ک  

بیاورد  ان  نک نظ  شخصى ایف، مدضع رینى حخ. ما نکیکسکف، 

 اما آن را بعندان رو  دریف به  نه ررقاى حخبى تدصیه میکن  

 

 آقاى ان خانى زاد  مین ید   ا  بگذارند یایخ بد  :

 

در مقطع جدانى از حخ. کندنیسف ان ان م  نه از نظ  حقدقى و نه 

از نظ  ییایى مش وعیف ایچفاد  ررقاى باقیناند  را در ایکچکفکاد  از 

ان  عناون  مدرد یدال ق ار ندادم  البچه بسیارى از ررقا، بکدنکژ  در 

یطح ر ب ان و کادر اى باالى کدمه له آن روز، معچقد بددند وقکچکى 

اک  نف قا"ع ر ب ى، یخنگدنان اص ى و عند  ککادر کا و رکعکالکیک  

حخ. و کدمه له دارند جدا میکشکدنکد تکا در حکخ. دنکگک ى مکچکشکککل 

شدند، باقى اذاشچ  نام و امکانات حخ. کندنیسف و کدمکه لکه بک اى 

اق یف کد کى که مینانند اصدلى و منصفانه نیسف  اما ان  بکهک حکال 

مدضع م  نبدد  از نظ  م  ان  ما بددن  که جدا میشدن  و لذا آنها که 

میناندند، ولد نک اق یف،  ندز در آن مقطع از نکظک  حکقکدقکى حکخ. 

کندنیسف ان ان و کدمه له بددند  از نظ  ییایکى، مسکالکه مکبکهک  تک  

بدد  روش  بدد که با ر وج  "، تدازن قداى ییایى و عکنک کى در 

یازمان باقیناند  به نفع جناح رایف تغیی  میک د  اما   رش راحکش 

به رایف، تا  ه رید به نک اسسف ییایى و بک نکامکه اى عک کنکى و 

بنیادى از ینف  " حخ. و کدمه له آن وقف، ام ى محچدم نبدد  در 

رابطه با بحث مش وعیف و عدم مش وعیف یازمان بکاقکى مکانکد  در 

ایچفاد  از ان  عناون ، از نظ  م  تصنی  و مدضع دو نکفک  مکعکیک ، 

اب ا ی  ع یخاد  و عبدهللا مهچدى، تعیی  کنند  بکدد  انک  دو ررکیک  از 

شخصیف  اى ک یدى حخ. کندنیسف بددند و  ه در یکیکدانکش و  که 

در یی  ییش وى آن نقش بسخانى داشکچکنکد   ک دو، بکجکخ در آرک نک  

م احل، از مدارعان رط رینى و مارکسیسچى حکخ. بکددنکد  عکبکدهللا 

مهچدى بعالو  با مباح ات م بکد" بکه ککنکدنکیکسک  ککاراک ى نکخدنکککى 

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است!
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 زنادى ح  میک د 

 

ان  دو تصنی  ا رچند با ما نیانند و در آن تشکککیکالت بکنکانکنکد  

مه  ت  از ان ،    دو ع نا  ه در ی ندم بیسف و نک  و  ه در 

ایناد ع نى مقطع جدانى اعالم ک دند که  درشان حکفک  حکخ. 

کندنیسف و کدمه له ب   نان اصدل نظ ى و عن ى ایف ککه 

تا آن زمان بنیاد آن را تشکیل میداد  )تا آن حد که کدشیدند مکا 

را کسانى تصدن  کنند که وظیفه دراع از نکظک ات رکددمکان و 

"باور اى مشچ ک" را به آنها ین د  و صحنه را تک ک کک د  

ان !(  اا  در آن مقطع اب ا ی  ع یخاد  و عکبکدهللا مکهکچکدى  ک  

تصنی  میگ رچند با ما بیانند و نا را  یدمى در ییکش بکگکیک نکد، 

قطعا نه م  و نه  یچک  دنگ  در آن ر ب ى، آقاى انک کخکانکى 

زاد  و دویچانش در جناح رایف را رب  نکنکیککک د تکا مکهک  و 

عندان و امکانات حخ. و کدمه له را تکحکدنک کشکان بکد کد  در 

 نان حالچى آنها که مکیکنکانکدنکد، ااک  مکیکنکانکدنکد، دنکگک  حکچکى 

مش وعیف حقدقى    نکنکیکداشکچکنکد  در آن حکالکف، حکچکنکا را  

دنگ ى ب اى حل و رصل مساله جدانى ییدا میک دن   به  نیک  

ت تیب از نظ  ییایى    اا  ان  دو رریک  در  کنکان مکقکطکع 

اعالم میک دند که حخ. کندنیسف ی  از جدانى مکا دیکف بکه 

نک   رش و تغیی  رنل ییایى ایایکى مکیکخنکد، بکاز  ک  از 

نظ  م  مش وعیف رعالیف بعدى آن یازمان تحکف نکام حکخ. 

کندنیسف ان ان و کدمه له زن  یکدال مکیک رکف  امکا واقکعکیکف 

اننسف که آنها اعالم ک دند مینانند و حخ. و کدمکه لکه را بک  

 نان مداضع نگه میدارند و را شان را در  نان مسی  ادامکه 

مید ند  از نظ  م  ان  کارى بدد  ان  ررقا ح  داشکچکنکد تکال  

 کنند و ح  داشچند مدر  شدند 

 

اما وقچى مع دم شد که در عنل یی  دنگ ى در ییش ا رچه انکد 

و ار  دنگ ى ج دى ردنش ق ار داد  اند، وقچى مع دم شد ککه 

"باور اى مشچ ک" دن وز را دور اندارچه اند، آنکدقکف دنکگک  

از نظ  ییایى عن  انک  مشک وعکیکف  ک  بکه یکانکان مکیک یکد  

یازمانى که ام وز تحف نام کدمه له نا حخ. کندنیسف ان ان 

رعالیف میکند، دنگ  رقط ای  آن ج نان را ندک میکشد و انک  

 نک صحنه یازى ص   ایف 

 

حقیقف اننسف که یازمان ان  دویچان  ه از لحاظ نظ ى،  ه 

از نظ  ییایى و تاکچیکى و  ه از نظ  ی اتیکى ع نا و رینکا 

به آن حخ. و تارنخ و اصدلش یشکف کک د  و آن اکذشکچکه را 

تحقی  میکند  ان  ص را نک ادعا نیسف  نگا  کنید امک وز  که 

میگدنند و  ه میکنند  حخ. کندنیسف انک ان بکعکنکدان حکخبکى 

ع یه اردواا هاى رونخندنیسچى و روانف  اى بکدرژوانکى از 

یدییالیس  بدجدد آمد، ام وز اننها رینا و ع نا اعالم میکنکنکد 

که مساله ان  نیسف که "یدییالیس   که کسکى واقکعکى ایکف" 

ب که ب  ی  مچحد ک دن یانه اجکچکنکاعکى " ک"" ایکف  اعکالم 

ر مدد  اند که بحث ما یف شدروى بح ى زائد و روشنفک انکه 

بدد  ایف! حخ. کندنیسف ان ان تع   ایایى و ایچ اتژنککى 

ردد به جنبش شدرانى را نک شارکص  کدنکف یکیکایکى رکدد 

میدانسف، دویچان کش  ک د  اند که بکحکث شکدرا و یکنکدنکککا 

نک بحث عبث و انح ارى بدد  که نکک عکد  روشکنکفککک  بکه جکنکبکش 

کارا ى و صد البچه به ردد آنها تحنیل ک د  بکددنکد  اککنکدن مکعک کدم 

شد  ایف که حخ. کندنیسچى وظیفه راصى در  دانکف و رکط دادن 

به کارا ان ندارد و باند به شید  د اتکى تک نک  مکحکارکل  ک" آیکچکانکه 

از آنها بیامدزد  بار دنگ ، بکه یکیکاد عکقکب مکانکد  تک نک   ٥۵انقال. 

، مطالبات کارا ى به ویع بدرژوازى و "یطکح ٥۵ -ج نانات ییشا 

یاعف ککار )تکا  ١٥رشد نی و اى مدلد " ا   زد  شد  و شعار یاد  

 ه رید به یى یاعف( البد به اتهام ذ نى و روشکنکفککک ى بکددن در 

ا دى تشکیالتشان ای  ک د   عن ک د و مدقعیچشکان را در عک اد و 

ک دیچان دندن   در محیط ایدزنسیدن ان ان نیخ وضع بهچ ى نکدارنکد  

روش  ک دن و روش  افچ  تفاوت  ا که ینف آن زمکان بکدد، جکاى 

بکازى  کا و  -ردد را به ری   کنند  ت ن  و بى اصدل ت ن  ائچکال  

تشکیل مچندع ت ن  انجننهاى تن   مچقکابکل بکا  ک  جک نکان و مکحکفکل 

ایدزنسیدن " "" و دمدک اتیک داد  ایف  در ان  میان نکبار دنگک  

را  و ری   نیشگى  " م ى، مبنى ب  ر ب  تک اشکى و شکخکصکیکف 

یازى از شع ا و ندنسنداان مچدیط الحال و درونش مس ک و و"ک  

 ی یف "دارل"    با. شد  ایف 

 

نک وجه ب جسچه   رش و مسکخ انک  جک نکان، نکفک تکش از تکارنکخ 

اذشچه "ردنش" ایف  بعضى ریال میکنند یشف کک دن انک  دویکچکان 

به تارنخ حخ. ککنکدنکیکسکف و ککدمکه لکه قکبکل از جکدانکى، نکاشکى از 

رصدمف ام وزشان با مایف و عک  العن ى غی  ییایى به تک کخکى 

 اى دور  جدانى ایف  حقیقف عک  ان  ایف، رصکدمکچکشکان بکا مکا 

انعکا  بیخارى شان از آن اذشچه ایف  روانف ی ان امک وز ککدمکه 

له از آن اذشچه روانچى به قدمف ردد حخ. کندنیسف ایف  تصکدنک  

آقاى ان خانى زاد  از ردد و دویچانش بعندان نک عد  "ر نب ردرد  

و ر ا شد "، که تکاز  مکبکنکاى  شکدار کاى انشکان بکه ررکقکاى حکخ. 

کندنیسف کارا ى ع اد    ایف، نک تصدن  قدننى ایف  انک  را 

بازجد ا و یازمان "تدابی " رژن  و در را  آن مع و  کیالنه قبکل 

از تشکیل حخ. در ینندج جار میخدند  "نک عد  روشنفک  کدمه لکه 

را ر نب داد  اند"  ان  روانف مضندن صکد کا بک نکامکه رادنکدنکى و 

مقاله نش نکات حکخ. دمکدکک ات بکدد  ایکف  انک  روانکف مضکنکدن 

 شدار ا و نصیحچهاى مک ر اتحادنه میهنى و عکخالکدنک  حسکیکنکى و 

دنگ  "دویچان کدمه لکه" در جکنکبکش رکددمکخکچکارى "ک کبکى در ککل 

ک دیچان بدد  ایف  ان  روانف مضندن تب یغکات و تکحک نکککات  ک  

روز  "دولف" ک د ع یه ما و حخ. کندنیسف کارا ى ع اد ایکف، 

ان  روانف از آغاز ر مدل  نه یازمانهاى  " قالبى و اردواکا کى 

ان ان بدد  ایف که با تشکیل حخ. کندنیسف ان ان رونانشکان بک اى 

تبدنل ک دن "کدمه لکه مکعکصکدم" بکه یکازمکان "کک د کا" در جکبکهکه 

"ر قهاى میه  ما" نقش ب  آ. شد  ان  روانف، ککه جکنکا. انک کخکانکى 

زاد  و ش کاء ظا  ا امک وز بکه حکقکانکیکچکش یکى بک د  انکد، روانکچکى 

ارتجاعى و ضد کندنیسچى ایف  ان  رقط ع یه آن تارنخ و عک کیکه مکا 

نیسف، ع یه  نگ انى در کدمه له ام وز نیخ  سف  ان  روانف ق ار 

ایف نگ   و ییایف  " در ان  یکازمکان را از یکیکش مکنکنکدع و 

 محکدم و منچفى کند 

 

در ان   ند یال مچایفانه ان  روانف از تارنخ حخ. و ککدمکه لکه بکه 

رط رینى ان  ج نان تبدنل شد  ایف  نچیجچا نک حف   د  یکالکه در 

 برنامه دنیای بهتر را به دوستان خود معرفی كنید!

 ۰۲پرسش  شماره  
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تارنخ ان  ج نان بکدجکدد آمکد   دوران مکنکنکدع  دورانکى ککه 

ظا  ا تشکیالت اصال وجکدد نکداشکچکه ایکف، نشک نکه نکداشکچکه 

ایف، نظ  نداشچه ایف، ر کبک  نکداشکچکه، مک ککخنکف نکداشکچکه، 

کنگ   و کنف ان  و ی ندم نکداشکچکه  عکخم و امکیکد و حکقکانکیکف 

نداشچه  دورانى که یخ  اکفکچک  از آن و رککک  کک دن بکه آن 

منندع ایف و باند به ر امدشى ین د  شکدد  رایکچکهکا روانکف 

ردد را به ک یى نشاند  اند  ایناد آن دوران را باند یکدزانکد، 

و یدزاند  اند  عکسها را باند رتد  ک د، و ک د  انکد  رکانکه 

 ا را باند اشف و کچابها را نارف و دور رنخف، و رنخچه انکد  

ام وز ان  تنها انچ ناییدنال نیسف که داشچ  و رکدانکدنکش در 

مق  ا انقدر حکدمکه یک کیکنکانکیکه مکنکنکدع ایکف، بک کککه بسکدى 

یککدیککیککالککیککسکک  و کککنککدنککیککسککف و بککدلککچکک  شککدروى و ایککطککدر  

بدرژوازى م ى و مچ قى و غی   و غی    ک  تکحکف یکانسکدر 

ایف  عباراتى نظی  کندنیس  کارا ى دنگک  ککفک نکد و زبکان 

ادنند  را میسدزاننکد  ااک  انک  جکنکاعکف عکخم کک د  انکد ککه 

را"   آن حخ. کندنیسف ان ان و آن کدمه لکه را از اذ کان 

محد کنند، اا  آن را دوران بیخب ى و ر نکب رکدرداکى رکدد 

میدانند، اا  رددشان از آن تارنخ نکنکگ دارنکد و مکیکخکدا کنکد 

درنش کنند،   ا باند ایچفاد  شان از نام آن حکخ. را مشک وع 

 شنارف؟

 

واقعیف اننسف که عندان حخ. کندنیسکف، "قکد"کى بکگکیک  و 

بنشان" ى ایف که ردد مک کى اک انکان کک د در انک  یکازمکان 

بدیف عد  اى داد  اند تا ی ا م باشند و احکیکانکا مکخاحک  امک  

 رطی  "دنن دمایى مق  و رادند" در م کخ عال  نشدند   نی  

 

عندان کدمه له  طدر؟ کدمه له ام وز، کدمه لکه ککنکدنکیکسکف 

دوران حخ. نیسف  اما کدمه لکه قکبکل از حکخ.  ک  نکیکسکف  

یازمان انقالبى زحنچکشان ک دیچان نک یازمان انقکالبکى  ک" بکدد 

که با روش  بینى و جسکارت بکه نکک رکک  ایکایکى تشکککیکل حکخ. 

کندنیسف ان ان بدل شد و کدمه له کندنیسف را در تنانخ با کدمه لکه 

م ى ا انان و ر قیدن شکل داد  آنچه که ام وز میبینی ، نک کدمه لکه 

جدند ایف  کدمه له اى که شاند اا  رایچها و مخالفی  تشکیکل حکخ. 

یال قبل یی وز شد  بددند میسارچند  نک یازمکان رکددمکخکچکارى  ٩٥

" ب در ک دیچان ان ان، که نندنه  اى مشابه آن در  نه بخش  کاى 

ک دیچان به وردر  سف  بعندان نک یکازمکان رکددمکخکچکارى "ک کب، 

باند اننها را جدى ا رف  اما ان  یازمان، حخ. کندنیکسکف انک ان و 

کدمه له قدن  نیسف  ان  را حکچکى )در واقکع بکدنکژ ( نکخدنکک تک نک  

مدئچ فی  و ناران ام وزشان انکار ننیکنند   یچک  اننها را ادامه آن 

حخ. و آن کدمه له و مسئدل اعنال و ییایچهاى آن دور  نکنکیکدانکد  

 نه بدون ایچ ناء، دویچى  ا و دشننى  انشان با حکخ. ککنکدنکیکسکف 

ان ان و کدمه له قدن  را نه بکه انک  جک نکان، بک کککه عکیکنکا بکه حکخ. 

 کندنیسف کارا ى منچقل ک د  اند 

 

بحث م  نک بحث حقدقى نیسف  بح ى ییایى ایف  در ان  صکحکنکه 

یازى نباند ش کف ک د  ان  دویچان    اینى میخدا نکد روى رکدد 

بگذارند، اما ما مدظفی  در را ب وى کسانى که به حکقکانک  آن تکارنکخ 

 عالقنندند باز نگهدارن  

 

 

 منصور حکمت

 

 ۲٢، در شهمهار  ٥٩٩١، آور ه  ٥٧٣١اولیه  بهار در وهرورد ه  

 ان رناسیونال من  ر شد.

 ٧٢٩تا  ۲٨٩مجموعه آثار منصور حکمت جلد      صفحات 

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی كنید!

 ۰۲پرسش  شماره  

 

 ادامه  اداشت سردبیر ، آ ت هللا  ....... 

اما نک نکچه مه  " ح شد  که دنگ  به رائخ  ررسنجانی محدود ننی ماند،  گدنگی شید  ب ردرد ایدزنسیدن بکه ارک اد جکدا شکد  از 

رژن  ایالمی ایف)البچه بخع  ندنسنداان و ادننداان " اح یدال رائخ  ررسنجانی البد از جنهدرس ایالمی جدا شد  ایف(  افچه شکد 

که ایدزنسیدن باند بشکل ینجید  به ایچقبال "جدا شداان" ب ود تا انگیخ  اس شدد عناص  بکیکشکچک س بکه "جکدانکی" از رژنک  ایکالمکی 

 تشدن  شدند  در ان  ارتبا" یه نکچه باند مدرد تدجه ق ار ای د:

نکچه اول: رژن  ایالمی در  هار د ه اذشچه الننقطع آدم کشچه و ردن رنخچه ایف  انان ننیب م ی  از جنگ جکهکانکی دوم، رژنکنکی 

جنانچکارت  از جنهدرس ایالمی در ی ای  ایچی  نارف شدد  بارف و یارچار ان  رژن  بگدنه اس شکل ا رچه که تق نبا ک یه ار اد رد  

باالس حکدمچی شخصا در جنانات انجام شد  دیف داشچه اند  بخش زنادس از حکدمچگ ان ایالمی در ینا  یایکداران عضکد بکددنکد و 

 در ی کد. و اعدام و ت ور زبانخد م دم شد  اند  ان  جناعف را باند در داداا   اس م دم به ایچقبالشان ررف  

نکچه دوم: جدا شدن از رژن  حاک  قط    کانی صدرت ننی ای د  معندال در اثناس قیام و زمکانکیکککه  کیک   شک  انکدازس در مکانکدن 

حکدمف در قدرت وجدد ندارد، ییل کندن از رژن  آغاز میشدد که ان  عندتا شامل ار ادس میشدد که در نی و اس ی کد. و نظامکی 

 حضدر دارند و ننی ردا ند در ی کد. م دم ش کف کنند  قطعا آغد  م دم ب اس یذن رچ  ان  دیچه از ار اد  نیشه باز ایف  

نکچه یدم: در ی   "نصیحف" ظا  ا معصدمانه و بیگنا  "ب اس جدا شداان آعد  باز کنید" نک تخ ییکایکی رکدابکیکد  ایکف: بکخکش 

وییعی از "ی  رایف ایدزنسیدن معچقد ایف که یقد" رژن  ایالمی میچداند از " ن  ر ویاشی درونی رژنک  صکدرت بکگکیک د  در 

ان  تخ عنص  حضدر ییایی م دم و تقابل انها با جنهدرس ایالمی جخو ی ویاندژ اس اص ی صحنکه یکیکایکف نکیکسکف بک کککه نکقکش 

اص ی را به "عناص  درونی" رژن  مید ند که تا  د میخان در ی ویه "ر ویاشی درونی" میچداند نقش "م بف" بازس کنکد  آنکجکانکیکککه 

جاندران ایالمی در رژن  نقش اص ی ییدا میکنند، آنگا  "آغد  باز"    ب اس مشانعچشان الزم ایف  م دم یالهایف آغد  رکدد را 

 به روس رژن  ایالمی بسچه اند  یدت یانانش را در ریابان بصدا در آوردند 


