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کم نیس
نش
رهی سیاسی کانون مباحث و م کارگری
سه شنبه بیست و یکم بهمن ماه  - ۹۹نهم فوریه ۰۲۰۲

جدال بر سر آلترناتیو حکومتی
کارگری یا بورژوایی،
سوسیالیستی یا سرمایه داری
علی جوادی
اینکه ایران در آستانه یک تغییر و تحوح ب یحنحیحادر حرار
گححرهححتححه اسححشت هححرر هاححتححرو نححیححرو ححار هححت ح ححاو
اپ زیسی ن رژیم اسالهی اسش .حتی جریانا ه لح و و
شکسش خ رده درون حک هتی نیز یر این وا عیش تاکحیح
دارن .
وا عیش این اسش که رژیم اسالهی در ین یستی پحایحه ار
رار دارد .این ین یسش مه جانبهت عمیق و ریاه اسش.
ا تصادر و سیاسی و هر نگی اسش .رژیحم اسحالهحی راه
حلی یرار این یوران پایه ار ن ارد .رژیحم اسحالهحی یحر
پایه یچیک از ارکان اش ادر یه دوام نحیحسحش .یحعحالوه
تا ی تخاصم دو طب تروریستی یر وخاهش اوضحا و
سیر تو ال اهزوده اسش .یچ رژیمحی در هح اجحبحه یحا
چنین یوران مه جانبه ارت در هقایل هحردهحی کحه عحزم
حادر یحه
کرده ان تا سرنگ نش کنن ت یحرار دراز هح
یقاء نیسش.
در چححنححیححن شححرایححطححی یححکححی از هسححا ححلححی کححه در صح ر
اول یتبار جاهعه رار گرهحتحه اسحشت هسحالحه آلحتحرنحاتحیح
حک هتی اسش .ک ام آین هت ک ام ا تصادت کح ام سحیحاسحشت
ک ام هر نگ و کال ک ام آلترناتی ححکح هحتحی .دو اردور
هححت ح ححاو در اپ ح زیسححی ح ن در حححاب شححکححل دادن یححه
آلترناتی ار حک هتی خ د ستن  .آلترناتی کحارگحرر –
س سیالیستی در هقایل آلترنحاتحیح یح رژوایحی – سحرهحایحه
دارانه .ک اهیک؟ جاهعه یای انتخاب کن .
سئ الی که اکن ن یر هراز جاهعحه یحه پحرواز در آهح ه و

اختالف جناحهای رژیم اسالمی و مبانی سیاسی آن
محمد آسنگران
الزم یه تاکی اسش مه جناحبار رژیم اسالهی در تمام دوره ار ححیحا
این رژیم یر سر ح ظ و استوکام جمب رر اسالهی ت اهق داشته انح  .اهحا
مزهان یا این ت اهق استراتژیک ر ایش و استکاو جنحاححبحار رژیحم در
هقایل م هسئله ار غیر ایل حل ی ده اسش .چه در دوران یازرگان و چه
صفحه ۶

احزاب ناسیونالیست ایران،سیاه لشکر نیروهای ارتجاعی!
نسرین رمضانعلی
مصاحبه با نسرین رمضانعلی
یا ت جه یه ا حمحیحش اسحتحراتحژیحکحی کحردسحتحان عحراو و تحا حیحر تحوح ال
کا ر ار مج ار در سطح هنطقه یر رور این سرزهین خح د هحخحتحار
این یار یه سراغ کسی رهیتم که طی پیاینه ر هبارزاتیش در گذشته نسبتا
صفحه ۸

اتحاد کارگری علیه بیکاری!
گفتگو با محمود احمدی در باره تجربه علیه بیکاری
ییکارى در ایران یی اد هیکن  .ارتش ییکارى ر روز هحریحه تحر هحیحاح د.
ه عیش ا تصادى و سیاسى جمب رى اسالهحى حیحچ چاحم انح ازى یحراى
جذب ییکاران در یازار کار نمى گاحایح  .سحازهحانح حى اردوى یحیحکحارى
صفحه ۲۱

نشریه پرسش هر سه شنبه منتشر می شود!
سردبیر :محمد رضا پویا

mohammadreza.pooya@gmail.com
صفحه آرا نشریه :پدرام نواندیش
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جدال بر سر آلترناتیو حکومتی
کارگری یا بورژوایی ،سوسیالیستی یا سرمایه داری
علی جوادی
اذ ان را یخ د هاغ ب کرده اسش این اسش :ایران یه ک ام س
هیرود؟ ک ام آلترناتی سرن شش هردار جاهعه و هردم را ر حم
خ ا زد؟ آیا ایران هردا از هوروهیتبات هاقا و کحمحبح د حا
ر ا خ ا ش ؟ یا یار دیگر نحیحرو حا و جحنحبحاحبحار راسحش و
ی رژوایی سرن شش هردمت کنترب شرایط زن گی هردمت را در
دسش خ ا ن گرهش؟ آیا خ استبا و تحالش حمحه جحانحبحه هحردم
یکبار دیگر تخته پرش نیرو ار استثحمحارگحر و اسحتحبح ادر یحه
ر خ ا ش ؟ آیا یار دیگر نیرو ا و جنحبحاحبحار راسحش و
ی رژوایی سرن شش هق را و زنح گحی هحردم را در اخحتحیحار
خ ا ن گرهش و نح عحی دیحگحرر از اسحتحبح اد و نحایحرایحرر و
تبعیض یر جاهعه حاکم خ ا ش ؟ یا نه؟ ایران هردا هحیحتح انح
خ د را از ی اسار ا تصادر و سیاسی سرهایه و هحذ حب و
نایرایرر زن و هرد و عقب هان گیبار طحبحقحاتحی و اجحتحمحاعحی
خالص کن ؟
جح اب یححر سححر سححرنح شححش جححاهححعححه در پححروسححه تححالش یححرار
سرنگ نی رژیم اسالهی اکن ن یه یک وا عحیحش تحعحیحیحن کحنحنح ه
جاهعه تب یل ش ه اسش کحه خح د را در شحکحل آلحتحرنحاتحیح حار
حک هتی در هقایل جاهعه رار داده اسش .تصمحیحم و انحتحخحاب
جاهعه یای یک انتخاب آگا انه و هطلعانه یاش .
کم نیسم کارگرر یرار شکل دادن یه یک آلترناتی ححکح هحتحی
کارگرر و س سیالیستی تالش هیكن  .آلترناتی ر کحه هحتح حمحن
آزادرت یرایرر و رهاه مگان اسش .یک آلترناتحیح سحکح الرت
یک آلترناتی ر ایبخشت یک آلترناتی تاریخی!
اجزاء و ویژگیبار این آلترناتی ا را یای شناخش و در هحقحایحل
جاهعه رار داد .شاخصبار انتخاب و ارزیایی را یحایح د حیحقحا
در ایعاد ا تصادرت سیاسی و هر نگی روشن و تعحریحک کحرد.
خصلش طبقاتی و اجتماعی این آلترناتی حا را یحایح هاحخحصحا
ییان کرد.
شاخصهای یک انتخاب
در ط ب تاریخ چن زار سالحه یاحرر شحاخصحبحایحی یحعحنح ان
هالو سعاد و خ شبختی انسانبا در هر حنحگ سحیحاسحی تح ده
هردم تثبیش ش ه ان  .در راس این شاخصبا آزادرت یرایحرر و
رهاه اجتماعی مگان رار گرهته اسش .در عین حاب یحیحش از
سه د ه حاکمیش سیاه رژیحم اسحالهحی در ایحران شحاخصحبحار
دیگرر را یه این هجم عه اهزوده اسش .یرایرر کحاهحل و یحی
ی و شرط زن و هردت طع سلطه هذ ب یر شئح نحا زنح گحی
جاهعه و زن گیت در زهره شاخصبار اساسی ر آلتحرنحاتحیح ر

اسش .از ج اب یر سر ا تصاد آین ه جاهعه یای آغاز کرد.
کل کارناهه ا تصادر حک هش اسالهی یرار هردم چیزر جز هحقحر و
هالکش مه جانبه نب ده اسش .رژیم اسالهی در کلیش ا تحصحادر خح د
یک پروژه شکسش خ رده اسش .از نظر ا حتحصحادر در یحن یسحش و
یوران مه جانبه ار یسر هیبرد .توریم ار ا تصادر ناشی از ج اب
دو طب تروریستی را نیز یه این تص یر سیحاه اضحاهحه کحنحیح  .ایحعحاد
هالکش و نا نجارر ا تصادر روشن تر هیا د .حک هش اسالهی راه
حلی ن ارد .ر راه حل ا تصادر در گرو سرنگ نی رژیم اسالهحی و
تعیین تکلیک یا اسالم سیاسی در ایران و یع ا در هنطقحه اسحش .اهحا
پیام آلترناتی راسش یرار هردم در زهینحه رهحاه و تحاهحیحن اجحتحمحاعحی
جاهعه چیسش؟ سبم هحردم از زنح گحی و درجحه رهحاه اجحتحمحاعحی در
آلترناتی ا تصادر این گزینه چیسش؟
ایت ا ا یای تاکی کرد که آلترناتی راسش در یع ا تصادر خ د تح حاو
هححا ح ر یححا هححنححاسححبححا ا ححتححصححادر حححاکححم یححر رژیححم اسححالهححی نح ارد.
استثمارگرایانه و ض کارگر و سرهایه دارر اسش .در یبترین حالحش
وضعیش کارگر و ت ده هردم زحمتکش در این آلترناتی چیزر یحبحتحر
از وضعیش کارگر در تحرکحیحه و هصحر و اردن نحخح ا ح یح د .اگحر
ت اوتی سش در هیزان رایطه و هناسبا این نیرو ا یا دوب سحرهحایحه
دارر در غرب اسش .یه این اعتبحار ایحن آلحتحرنحاتحیح نحقح ر یحه نح ح
هناسبا ا تصادر حاکم و استثمحار کحارگحر و تحالش سحرهحایحه یحرار
انباشش س د از بل دسترنج کارگر نح ارد .اگحر انحتحقحادر سحش ایحن
اسش که رژیم اسالهی را حک هتی "نات ان" در چبحارچح ب ا حتحصحاد
کاپیتالیستی لم اد هیکن  .از این رو خ ا ان ادغام مه جانبه سرهایحه
دارر ایران در ا تصاد جبانی ان  .ه اهع یازار آزاد و ر ایش سرهایحه
ا ستن  .ه اهع یی ی و شرط انین ک ر و خان یازار یر زنح گحی
هردم ان  .خ ا ان رهع هح انحع ححقح حی و سحیحاسحی گحردش سحریحع و
انباشش سرهایه ان  .شاخصبار این آلترناتحیح را هحیحتح ان یحا کحلحمحا
کلی ر هانن " :شک هایی ا تصادر"ت "ا تصاد پ یا"ت "ت سعه ا حتحصحاد
هلی"ت "یار آورر ا تصادر" ییان کرد .در این شاخصبا جایی یحرار
درجه رهاه و تاهین اجتماعیت آسایش و اهنیش ا تحصحادرت و یحرایحرر
اجتماعی و ا تصادر نیسش .نه وع ه ار در کار اسش نه حتی ت می
در این زهینه جایز اسش.
این نیرو ه اهع یی چ ن و چرار سیاستبار ریاضش کای ا حتحصحادر
صن وو یین المللی پ ب و یانک جحبحانحی اسحش .از طحرج ارتحجحاعحی
حذف س یسی ار احم ر نژاد علیرغم اختالها یا حک هش اسحالهحی
ی ون ک چکترین شرهی دها کردن  .وا عیش این اسش کحه آلحتحرنحاتحیح
راسش ک چکترین ت می یه سیاسش تع یل ا تصادرت و ذره ار ت م
یه یرایرر ا تصادر ن ارد .سیاسش "ریاضش کای" ا تصادر اصلحی
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ترین ا رم این جریان در شرایط یوران ا حتحصحادر اسحش .یحه
این اعتبار پالت رم ا تصادر این آلترناتی عمیقا راسش و ضح
کارگرر اسش .مانحطح ر کحه جحریحانحا راسحش در اروپحا و
آهریکا و در ا صی نقاط جبان در ه اجه یحا یحوحران سحرهحایحه
نیز تعرر مه جانبه ار یه حق و و هعحیحاحش کحارگحر را در
دست ر رار هی ن این جریان نیز نسخه دیحگحرر در دسحتح ر
ن ارد .هقر و هالکش و هوروهیش اجحتحمحاعحی نحتحیحجحه کحارکحرد
ا تصادر این آلترناتی یرار کارگر و تح ده هحردم زححمحتحکحش
اسش.

یک رکن پایه ار این ا تصاد اسش .یعالوه دستمحزد نحازب کحارگحر یحه
هعنار هوروهیش ت ده هحردم زححمحتحکحش از وسحایحل و هحایحوحتحا و
نیازهن یبار عم هی یک زن گی انسانی در جحاهحعحه اسحش .جح اب یحر
سر پایین نگب اشتن دستمحزد کحارگحرت جح الحی یحر سحر سحرنح شحش و
کارآیی این آلترناتی ا تصادر اسحش .از ایحن رو در ایحن آلحتحرنحاتحیح
خبرر از دو روز تعطیل در ته نخ ا یح د ۵۴ .روز هحرخصحی
ساالنه هترادف چ ب الر چرخ این ا تصاد رار دادن اسش .خ اسش
ح اکثر  ۰۳ساعش کار در ته غیر هحمحکحن و نح یح ن "وا حعحیحا و
هلزوها ا تصادر" جاهعه و "تن پرورر" کارگر یه حساب هی آی .
هطالبه ییمه ییکارر هک ی یرار مه اهراد آهاده یه کار اهرر لح کح
و ت طئه یر علیه هلزوها "شک هحایحی ا حتحصحادر" اسحش .ححقح و و
هزایار یازناستحگحی کحه تحاهحیحن کحنحنح ه یحک زنح گحی انسحانحی یحرار
سالمن ان یاش رویایی تماها دسش نیاهتنی در ایحن آلحتحرنحاتحیح سحتحنح .
حتی ایمنی در هویط کار یا ران هان کارر و ت مین یحرنحاهحه ریحزر
ت لی ر و سرعش خط ت لی خ انایی ن ارد .اخرا و "تعح یحل نحیحرور
کار" یخای از سیاسش تاهین ان باط سرهایه در هحوحیحط کحار اسحش.
سرهایه یرار انباشش یای دارار رگ نه "انحعحطحاهحی" یحاشح  .یحتح انح
کارگر را اخرا کن  .ییکارش کن و از زن گی هحوحروهحش کحنح  .در
این آلترناتحیح اعحتحصحاب کحالهحی هحمحنح عحه اسحش .تحجحمحع کحارگحر و
یرگزارر هجمع عم هی جرهی از پیش اعحالم شح ه و حانح نحی شح ه
اسش .تاکل کارگر همن عه اسش .اگر اهروز در تبلیحغحاتاحان تاحکحل
غیر ان نی نباش ت هردا که نیاز پایین نگب اشتن دستحمحزد در دسحتح ر
رار یگیرد ی ون تردی هحمحنح خح ا ح شح  .حمحانحطح ر کحه سحایحقحه
تاریخی الگ ار هرود نظرشان ناان داده اسش.

اها تص ر خاهی خ ا ی د اگر مره کارکحرد ا حتحصحادر ایحن
آلترناتی را حتی هاحایحه حمحره کحارکحرد ا حتحصحاد هحا یحه ازاء
سیاسی این جریان در غرب ی انیم .ت اوتبا پحایحه ار انح و یحه
ویژگیبار ا تصاد سرهایه دارر در جحاهحعحه ار هحانحنح ایحران
یرهیگردد .چرا؟
وا عیش این اسش که پالت رم ا تصادر این جریان سازهحانح حی
"ا تصاد کار ارزان"ت ا تصادر هبتنی یر نحیحرور کحار ارزان
اسش .کار ارزان شاخص اصلی و هح لح حه تحعحیحیحن کحنحنح ه ایحن
آلترناتی ا تصادر اسش .و یا ت جه یه سطح نازب تکن ل ژیحک
و دانش هنی و کارآیی سرهایهت این الگ یی اسش کحه سحرهحایحه
دارر ایران پیاارور خ د دارد و در آن چبارچح ب هحیحتح انح
عمل کن  .سرهایه دارر در ایران نمیتح انح یحر هحبحنحار ح ر
یاالر تکن ل ژیک و دانش هنی یاز سازر ش د .نمیت ان ح زه
ص ور سرهایه در عرصه ار تعیین کحنحنح ه تح لحیح ا هح رد
نیاز در جاهعه یاش  .ریاضش ا حتحصحادر و کحار ارزان تحنحبحا
الگ یی اسش که هیحتح انح سحرهحایحه را یحه گحردش در آورد و
اهی ر یه تخ یک یوران ا تحصحادر سحرهحایحه در ایحران داشحتحه
یاش  .از این رو نه نتبا نیرور کار یای ارزان یاش یلکحه یحایح
ارزان م یاز ت لی ش د و ارزان م نگاه داشته ش د .نحتحیحجحتحا
سطح دستمزد و شرایط زن گی و کحار طحبحقحه کحارگحر و تح ده
هردم زحمتکش یای پایین و ایل ر ایش یا سایر ج اهعی یحاشح
که یر هبنار این الحگح ر ا حتحصحادر سحازهحان یحاهحتحه انح  .راه
دیگرر در هقایلاان نیسش .از این روسش که یح ون تح حم یحر
طبل ریاضش کای ا تصادر هیک ین  .چرا که اهزایش ت ان و
ر ا تصادر کارگر کارآیی این الگ و آلترناتی ا حتحصحادر
راسش را یه سرعش یه یوران هیکاان  .ییب ده نحیحسحش کحه هحا
از ه اهعین این آلترناتی حتی نمی شحنح یحم کحه هحثحال دسحتحمحزد
کارگر در هردار یه ر رسی ن این جریان هاایه دسحتحمحزد
کارگر در هرانسه و انگلسحتحان و یحا آهحریحکحا یحاشح  .چحرا کحه
ا تصاد سرهایه دارر در ایران را نمیت ان یا دستمزدر هعحادب
دستمزد کارگر در این ج اهع سرپا نگب اشش و دچار یحوحران
نا  .الگ ار ا تصادر هاایه را یای در هیلیپین و پاکسحتحان و
چین و ویتنام ح اکثر جستج کرد .یط ر خالصه دستمزد یحاال
و س د سرهایه در این الگ ر ا تصادر غیحر حایحل جحمحع انح ت
غیر همكن اسش.

سالبا پیش ایرا یم یزدرت ر بر نب ش آزادرت جح حر ا حتحصحادر و
وا عیا این آلترناتی را یه روشنی چنین ییان کرد:

تبعا چنین الگ ر ا تصادر روشن ان  .دستمزد نازب کحارگحر

" ایران نمیت ان وارد عصر ت سعه ا حتحصحادر شح د یحجحز از طحریحق

از طرف دیگر سطح و استانح ارد زنح گحی کحارگحر و هحزدیحگحیحر در
جاهعه هالو و شاخص زن گی و استان ارد زنح گحی اکحثحریحش عحظحیحم
شبرون ان جاهعه اسش .وا عیش پایحه ار ایحن اسحش کحه کحارگحران و
هزدیگیران اکثریش عظیم جاهعه را تاکیل هحیح حنح  .در نحتحیحجحه در
چنین جاهعه ار اکثریش عظیم ت ده ار هردم هوروم خ ا ن ی د.
در چنین الگ یی خ هحا پحزشحکحی رایحگحان و حایحل دسحتحرس یحرار
مگان یک آرزو اسش .ح اکثر کاالیی اسش که یای خریح ارر شح د.
رایگان نیسش .یخای از حق و پایه ار و طبیعی شبحرونح ان نحیحسحش.
سرن شش آه زش و آه زش عالی نیز هت او نخ ا یح د .آهح زش
در تماهی سط ج رایگان نخ ا ی د .کی یش آه زش یر حسب زینه
دریاهش ش ه ت سط ه سسا آهح زشحی تحعحیحیحن خح ا ح شح  .در ایحن
آلترناتی هسکن ناهناسب و هعح حل دا حمحی هحردم خح ا ح یح د .ححق
هعاشت حق یرخ ردارر از ضروریا زن گی هتعارف در جحاهحعحهت
حق هراغش و ت ریح و آسایشت حق سالهتی جایی یط ر هتعحارف در
این آلترناتی نخ ا داشش .در یک کالم سرن شش و هق را زن گی
را هکانیسم "یازار" و "ر ایش" و "انباشش سرهایحه" تحعحیحیحن خح ا ح
کرد.

مرگ بر جمهوری اسالمی!

پرسش شماره ۳۳

4

انباشش سرهایه ...اها در یک کا ر ت سعه نیاهته هانحنح ایحران
چگ نه هیت انیم انباشش کنیم؟ یجز از طریق ریاضش؟ یجز از
طریق اینکه از هردم خ استه ش دت ییاتر ت لی کنیح و کحمحتحر
هصرف کنی ؟  ...جحاهحعحه ار کحه هحردم آن یحیحاحتحر هصحرف
هیکنن و کمتر ت لی هیکنن رگز ادر یه ت سعه نخ ا یح د.
 ...ها نمیت انیم ن تمان را که سرهایه هلی اسش ی روشیم و پنیحر
و تخم هرغ و کره و گ شش یخریم و ی یحم شحمحا حا یحخح ریح !
هصرف را یای کم کردت یای ناعش کرد و ت لی را یاال یرد!"

طبقاتی یک اصل پایه ار و طالیی یتی این آلحتحرنحاتحیح اسحش .او
تمکین ی رژوازر در حرف و تبلیغا ع اه ریبانه یحه ایح ه یحرایحرر
انسانبا پذیرش یرایرر اهراد جاهعه در یرایر انین طحبحقحاتحی و ذاتحا
نایرایر در جاهعه اسش .اها کیسحش کحه نح انح کحه هحجحمح عحه ح انحیحن
م اره یخای از روینار سیاسی در جاهعه اسش .انینی که کحلحیحا
و شال ده ا تصادر و طبقاتی ه ج د و نیازهن یبار سرهحایحه دارر و
ینیاد ار استثمار و تبعیض را رار اسش ح ظ و حراسش کحنحنح  .ایحن
یرایرر ص رر و ح اکثر حق ی اسشت وا عی و اجتحمحاعحی نحیحسحش.
حتی مین شکل و ان ازه از یحرایحرر در تح ان آلحتحرنحاتحیح راسحش و
ی رژوازر نیسش .مانط ر که بال تاکی ش استب اد روینار سیحاسحی
حک هش این آلترناتی اسش.

سالبا یع داری ش مای ن نیز ج ر سیاسش ا تصادر جریان
هتب عاان را نیز یا کلما و ه ا یم هاایبی تکرار کرد .یحایح
ییاتر کار و کمتر دریاهش کرد .ر دو اكنح ن در حیح ححیحا
نیستن .
هعنار عملی آلترناتی ا تصادر راسش چیز جز شکاف عحظحیحم
طبقاتیت هوروهیشت و کار طا ش هرسا نخ ا ی د .ایحن سحبحم
کارگر و ت ده هردم زحمتکش در ایحن آلحتحرنحاتحیح یح رژوایحی
اسش.
اها این تنبا آلترناتی هقایل جاهعه نحیحسحش .آلحتحرنحاتحیح دیحگحرر
ه ج د اسش .آلترناتی کارگرر – س سیالیستی .در آلحتحرنحاتحیح
هقایل نه س دت نه انباشش سرهایه یلکه رهاه و رهع نیازهن حار
مگان اساس هعالیش ا تصادر جاهعه را تاکیل هی  .جاهعه
ار که سبم اکثریش ت لی کنن گان هقر و هالکش و هحوحروهحیحش
نیسش .رهاه و یرایرر ا تصادر یحک رکحن پحایحه ار هحعحالحیحش
جاهعه اسش.
آلترناتیو ها و برابری انسانها
اها پیش از آنت کل کارناهه ا تصادر حک هش اسحالهحی یحرار
هردم چیزر جز هقر و هحالکحش و تحبحعحیحض نحایحرایحرر و زن
ستیزر و خ قان و اع ام نب ده اسش .رژیم اسالهحی در کحلحیحش
ا تصادر خ د یحک پحروژه شحکحسحش خح رده اسحش .از نحظحر
ا تصادر در ین یسش و یوران مه جانبه ار یسر هحیحبحرد .از
نظر سیاسی عمر خ د را کرده اسش .هردم حکم یه سرنگ نحی
اش داده ان  .از نظر هر نگی رو در رور جحاهحعحه ار حرار
دارد که اسالهی نیسش و یرعلیه اسالم و هحذ حب یحپحاخح اسحتحه
اسش .حک هش اسالهی در یک ین یسش مه جانبه رار دارد.
راه حلی ن ارد .ر راه حل ا تصادرت سیاسی و هحر حنحگحی در
گرو سرنگ نی رژیم اسالهی و تعیین تکلیک یا اسالم سحیحاسحی
در ایران و هنطقه اسش .اها پیام آلترناتی راسحش یحرار هحردم
در زهینه یرایرر انسانبا در جاهعه چیسش؟
یرایرر وا عی انسانبا اص ال جایی در آلترناتی یح رژوایحی و
راسش جاهعه ن ارد .در یک کالم یرایرر مه جانحبحه انسحانحبحا
هق له ار در ادییا سیاسی این آلحتحرنحاتحیح نحیحسحش .یحرعحکح
وج د طبقا اجتماعیت وج د کارگر و سحرهحایحه دارت وجح د
استثمارگر و استثمارش ن هت دارا و هحقحیحرت یحرتحرر و تح حاو

از دی گاه این آلترناتی انسانبا یحرایحرنح اگحر ححجحم پح ب و حروتاحان
یرایر یاش  .اگر تع اد ار ام حسحاب یحانحکحی شحان یحرایحر یحاشح  .اگحر
دارار ه عیش طبقاتی یکسانی در جاهعه یاشن  .انسانبا ادر یه یبحره
یردارر از اهکانا جاهعه ان ت اگر حجم و هیزان پ لاان اجازه د .
از اهکانا یب اشتی یرخ ردارن ت اگحر یحتح انحنح یحیحمحه یحبح اشحتحی را
خری ارر کنن  .هیت انن از تحوحصحیحل در سحطح ج عحالحی یحرخح ردار
یاشن ت اگر اهکانا هالی شان اجازه د  .هیت انن تح حریحح و آسحایحش
داشته یاشن ت اگر پ لش را داشته یاشن  .هیت انن از زنح گحی هحنحاسحبت
هسکن هناسبت و تغذیه هحنحاسحب یحرخح ردار یحاشحنح ت چحنحانحچحه تح ان
هالیاان اجازه د  .در یک کالم ادر یحه زنح گحی هحنحاسحب انح ت اگحر
صاحب سرهایه ستن ت اگر استثمارگرنح ت اگحر ع ح ر از طحبحقحا
دارار جاهعه ستن .
هبلغین و ای ل گبار آلترناتی راسش ه عی انح کحه آنحچحه کحه آححاد
طبقه سرهایه دار در اختیار دارن ت حاصحل کحار و تح ان و اسحتحعح اد
هردر و جمعی شان اسش .در این نگرش آنان که هوروهن ت لیا تاحان
ییاتر از این نب ده اسش .یرخ ردارر و یبره یحردارر تحمحاهحی آححاد
جاهعه از اهکانا رها ی و هلزوها زنح گحی یحه هحیحزان نحیحازشحانت
اهرر ه ر یه حاب جاهعه در آلترناتی راسش اسش .اینکحه حر کح
یه اعتبار انسان ی دن و چام گا دن یه ایحن جحبحان یحایح یحه هحیحزان
نیازش یت ان از کلیه اهکانا و ه ا ب زن گی و هوحصح ال تحالش
مگانی یرخ ردار ش ن ت ک ر کبحیحره اسحش .یحاعحو "رخح " و از
هیان رهتن "انگیزه تالش و کار" خ ا ش  .یه حمحیحن زهحخحتحی .یحه
مین زشتی و کرا ش .البته هعل م نیسش چگ نه اسش زهانیکحه آححاد
این طبقه از اهکانا رها ی و اجتماعی یحبحره هحنح هحیحاح نح ت دچحار
"رخ " و "تنبلی" و "از دسش دادن انگیزه" نمیا ن !؟
از طرف دیگر در این آلترناتی و جنبش ححتحی ارزش و شحان اهحراد
جاهعه یکسان و یرایر نیسش .اهتیازا گ ناگ نت یرترر و تحبحعحیحض
طبقاتی خ د را در اشکاب هختلکت چه آشکار و چه پنبانت در تماهحی
شئ نا اجتماعی و هحر حنحگحی ناحان هحیح ح  .تحوحقحیحر و تح حیحن و
هرودستی اجتماعی سبم هردم زحمتکش از انسانیش در جاهعه هح رد
نظر این آلترناتیح اسحش .چحرا کحه اکحثحریحش تح ده عحظحیحم کحارگحر و
زحمتکش ینا یه تعریک یای نایحرایحر و هحوحروم یحاشحنح  .کحاهحی اسحش
نگا ی سطوی یه ادییا و هکن نا لبی این جریان ان اخش.

نه به فقر،نه به تبعیض،نه به سرمایه داری!
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یرایرر زن و هرد
آلترناتی راسش خ ا ان ح ظ آپارتای جنسی و ستم وحایانه و
زهخش یر زن در اشکاب اهروزر و اسالهی آن نیسش .یعح حا
خ ا ان لغ انین اسالهی در زهینه پح شحشت جح اسحازیحبحا و
یرخی از هو ودیتبار حق ی یر زنان اسحش .و یحا تح جحه یحه
تغییرا و ه عیش سیاسی جاهعه نمیت ان نباش  .اها این تحنحبحا
یک جنبه از وا عیش اسش .این نیرو خ ا ان آزادر و ر حایحی
زن از تمام ی و ین حا و نحایحرایحریحبحار هح جح د در جحاهحعحه
نیسشت چرا که استثمارگر و ذاتا نایرایرر یخای از یتحاحان
اسش.

عرصه اسش .این آلترناتی یچگ نه هطالبه ار یرار لحغح اهحتحیحازا
ویژه و سنتی هحرد یحعحنح ان "سحرپحرسحش خحانح اده" نح ارد .در اهح ر
سرپرستی هرزن ان و اه ر خان اده اساسا سنتی و یع ا تایع ح انحیحن
هذ بی اسش.

اص ال در کا ر ایی که از لواظ ا تصحادر عحقحب اهحتحاده تحر
ستن ت در ج اهعی که ن ذ هذ ب یر شحئح نحا اجحتحمحاعحی و
هر نگی و سیاسی جاهعه عمیحق تحر اسحشت در جح اهحعحی کحه
سنش ار هرد ساالرر مچنان در جاهعحه جحارر اسحشت یحی
حق ی و تبعیض علیه زنان نیز در اشکاب زهحخحش و پحیحچحیح ه
جل ه گر هیاح د .و یحه درجحه ار کحه ایحن عح اهحل در نحظحام
ا تصادر و اجتماعی ح ظ و نگب ارر ش ن ت یه حمحان درجحه
نیز نایرایرر و یی حق ی زن در سط ج ا تصادر و هر نگی
ت لی و یاز ت لی خ ا ش  .چرا که نایرایرر و ستمکای زن
در ج اهع اهروز یر هبنار نحیحازهحنح یحبحار ا حتحصحادر جحاهحعحه
سرهایه دارر هعحاصحر اسحتح ار شح ه و شحکحل گحرهحتحه اسحش.
سرهایه دارر نیازهن شکاف و ر ایحش و تح حر حه در صح ح ف
کارگران اسش .یی جبش نیسش که در اکثحر جح اهحع اهحروزر
دستمزد زنان کارگر و اص ال هت سط سطح دستمزد زنحان در
باب کار هاایه هعادب ح اکثر  %۳۷دستمزد هردان اسش.
یعالوه در آلترناتی راسش و ی رژوایی پا ین نگب اشتن سحطحح
دستمزد زنان عاهلی هثبش در جبش تاهین هلزوها "ا حتحصحاد
کار ارزان" اسش .از آنجا یکحه ایحن آلحتحرنحاتحیح یحمحنحظح ر راه
ان ازر سیحسحتحم "ا حتحصحادر کحار ارزان" هحوحتحا "هحذ حب"ت
"سنش" و "نیرور کار ارزان" اسشت یه مان درجحه نحیحز در
هقایل خح اسحش جحاهحعحه یحرار ر حایحی کحاهحل زنحان از کحلحیحه
نایرایریبار ا تصادرت سیاسی و هر نگی هقاوهش و ایستادگی
خ ا کرد .این خ استبا را یع ا "زیاده رور"ت یع حا "یحی
یححن ح و یححارر"ت یححع ح ححا هححخححال ح ححش یححا "هححر ححنححگ هححردم" و
"نیازهن یبار ا تصادر" جاهعه یرهحیحاحمحرنح  .ایحن آلحتحرنحاتحیح
ی ون هقاوهش و سرسختی تسلیم هطالبا ه رر جاهعه در این
عرصه نخ ا ن ش .
یط ر هثاب انین کار خ استبار رها ی اولحیحه زنحان کحارکحن
هانن  ١۶ته هرخصی دوران یاردارر و زایمان و یا یکساب
هرخصی یرار یکی از وال ین جحبحش نحگحبح ارر نح زاد و یحا
ایجاد تسبیال رایگان یمنظ ر نگب ارر کح دکحان شحیحرخح ار
در هراکز کاررت ا اهی اسش که یا س د سرهایحه در تحنحا حض
اسش و نتیجتا ه ض عی ه رد کامحکحش و درگحیحرر خح ا ح
ی د .در لمرو ه عیش زن در خان ادهت این نیرو اساسا سنحتحی
و هتا ر از روایط پ سی ه و ارتجاعی نیمحچحه هحذ حبحی در ایحن

در یک کالمت آلترناتی راسش و یح رژوایحی جحاهحعحه نحیحرویحی ححاهحظ
نایرایرر ا تصادر و اجتماعیت حاهظ هناسباتی اسحش کحه نحایحرایحرر
زا ه و ضرور وج در آن اسش .در این آلحتحرنحاتحیح وجح د طحبحقحه
کارگر و ت ده هردم زحمتکش هح حرور اسحش .یحطح ر وا حعحی یحک
کای س شان یرایرر وا عی انسانبا اسش* .

تمجید سرمایه دارى از فردیت در واقع تمجید اتمیزه شدد
انسانهاست .توده انسانها در نتیجه آنچنا سیال و انعطدا
پذیر میشوند که میتدواندندد بدر حسدز ندیدازهداى اقدتدصدادى
سرمایه به اینسو آ سو پرتاب بشوند .دقت کدندیدد بدبدیدندیدد
بورژوازى کجا یاد فردیت و حقوق فردى میافتد .در مدقدابد
تالش براى هدر ندوب بدرندامده ریدزى اقدتدصدادى کده مدخد
مکانیسم بازار باشد و پاى اولویدتدهداى اادتدمداردء مداورا
اقتصادى را به میا بکشد .با بحث فردیت و آزادى انتخاب
فردى به انگ بیمه درمانء دولتء ،مددار دولدتدء ،مدهدد
کودکها ،خدمات رفاهء رمومء ،ممنوردیدت اخدراب ،بدیدمده
بیکارى و غیره میروند .همدیدندطدور ردلدیده اتدحدادیده هدا و
تشکلهاى کارگرى ،زیرا این تشکلها کارگر را ،حال به هدر
دراهاى ،از اتمیزه بود بیرو میاورندد و دامدنده رقدابدت
فردى در میا آحاد فروشنده نیروى کار را کاهش میددهدندد
و به نحوى از انحا تشخیص انسداندهداى مدعدیدن در مدورد
سطح دستمزد و شرایط کار و غیره را به معادالت لدخدت و
رور بازار تحدمدید مدیدکدندندد .درسدت ادایدء کده کدارگدر و
شهروند میخواهد انسانیت خود را ارمال کند و از مدوعدع
پرنسیپها و نیازهاى انسانء خود و ادامدعده خدود تصدمدیدم
اقتصادى بگیرد ،بنظر بورژوا فردیت خود را نقض میکندد.
همین گواه معدندء واقدعدء اصدالدت فدرد در سدرمدایده دارى
است .
اسا سوسیالیسم انسا است ،چه در ظدرفدیدت ادمدعدء و
چه فردى .سوسیالیسم انبش بازگرداند اختیار بده انسدا
است .انبشء است براى خالص کدرد انسداندهدا از اادبدار
اقتصادى و از اسارت در قدالدبدهداى از پدیدش تدعدیدیدن شدده
تولیدى .انبشء است براى از بین بدرد بدبدقدات و بدبدقده
بندى انسانها .این شرب حیاتء شکوفایء فردى است .

زنده باد سوسیالیسم!

منصور حکمت
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اختالف جناحهای رژیم اسالمی و مبانی سیاسی آن
محمد آسنگران

یع ا در دوران ینی ص رت رهسنجانیت خاتمیت احم ر نحژاد و
اهروز روحانیت در مه این دوره ا هحقحاهحا دولحتحی شحاهحل
نخسش وزیر و ریاسش جمب رر یا ر بر جمب رر اسالهی و
هقام ولی هقیه دارار اصطکاو یح ده انح  .حیحچ دوره ار در
جمب رر اسالهی یاهش نحمحیحاح د کحه ایحن دو ارگحان ر حبحرر
جمب رر اسالهی یا م هنطبق و ما نگ عمل کرده یاشن .
اها در عین اختالها و ع م انطباو این دو ارگحان اصحلحی کحه
خ د ریاه در ح انحیحن و اححکحام اسحالهحی دارنح ت جحمحبح رر
اسالهی میاه یک ارگان هسلط داشته اسحش کحه در سحیحاسحش
داخلی و خارجی حرف آخر را زده اسش .ارگان ولی هقحیحه یحا
پات انه سپاه پاس اران ارگان هسحلحط و سحکحان اصحلحی ح ر
جمب رر اسالهی ی ده و خ ا یح د .ایحن ارگحان رکحن غحیحر
ایل حذف مه دوره ار جمب رر اسالهی یح ده اسحش و تحا
پایان عمر این رژیم این اصل یا ر ش و ضحعح حی کحه پحیح ا
کن پا یر جا خ ا ی د .تاریخ عمر جمب رر اسالهی را اگحر
نگاه کنیم هت جه خ ا یم ش در دوره احم ر نژادت و یباتی و
یا نر این دو ارگان اصلی رژیم اسالهی یا م از یحک جحنحاج
ی ده ان  .اها یا این حاب اگر در دوره یا نر و یباتحی اخحتحالف
آنبا یا خمینی زیاد یرجسته نا ت دلیل آن یه ه زهحان کح تحاه
ریاسش این دو هری ط اسش .چنانچه دیح یحم در دوره اححمح ر
نژاد یا وج د اینکه یک جناج رژیم ر دو ارگان هریح طحه را
در دسش داشحش اخحتحالهحا ایحن دو رکحن اصحلحی جحمحبح رر
اسالهی یا م یسیار آشکار و غیر ایل انکار ش .
دوره ریاسش جمب رر رهسنجانحی تحا حح ودر از دوره حار
دیگر هت او اسش .زیرا او م از جناج هسلط ی د م یکی از
هعماران اصلی جمب رر اسالهی ی د .این دو ویحژگحی یحه او
این اهکان را داد که اصطکاو یا ولحی هحقحیحه را یحا کحمحتحریحن
یروز علنی ه یریش کن  .اها عحمحق اسحتحراتحژر هحتح حاو آنحبحا
یرار ح ظ جمب رر اسالهی چنان عمیحق و گسحتحرده یح د کحه
تمام اختالها یع ر در جناج ین یبار جحمحبح رر اسحالهحی از
آنجا ناشی هیا ن .
اختالف سیاسی و استراتژیک جناج دولش یا جناج ولی هقیه و
سپاه پاس اران عالوه یر ریاه و هنحاحا ایح ح لح ژیحک اححکحام
اسالهی و شریعش) هری ط یه سیاسش هت او آنبا یرار حح حظ
رژیم اسش .جناج سپاه پاس اران و ولحی هحقحیحه کحه شحاهحل ح ه
ا یه و هجل ش رار نگببان و هحجحلح خحبحرگحان و یحیحش
ر برر و ینیاد ار هذ حبحی و اهحاهحان جحمحعحه و… هحیحاح دت
مگی تایع ی ون چ ن و چرار ولی هقیه ستن و یه ححکحم او
در این پستبا گمارده هیحاح نح  .ایحن جحنحاج کحه سحتح ن اصحلحی
جمب رر اسالهی هوس ب هیاح د دو سحیحاسحش حایحش را پحی
گرهته اسش .یکی حک هش یای یحر اسحاس ح انحیحن اسحالهحی و

رآنی و شریعش یحاشح و دیحگحرر ضح یحش یحا آهحریحکحا و غحرب از
سیاستبار میاگی آنبا ی ده اسش.
این جناج که یه اص لگرا هعروف شح ه اسحش یحک وجحه اسحتحراتحژر
خ د یرار ح ظ رژیم اسالهی در ایران را یر هبنار گسحتحرش اسحالم
ن خ د در “جبان اسالم” و در نحبحایحش کحل جحبحان تحعحریحک کحرده
اسش .این مان سیاسش و ای ل ژر داعای اسش کحه اهحروزه یحیحش
از گذشته یر سر زیانبا اهتاده اسش .یوو صح ور انحقحالب از جحانحب
خمینی از این اص ب اسالهی ناشی هیاح و جحنحاج اصح لحگحرا اداهحه
حیا حک هش خ د را هن ط یه پیگیرر این اص ب اسالهی هی ان .
اینجا الزم یه تاکی اسش که ی انیم پیگیرر این اص ب یحرار ححاکحمحان
رژیم اسالهی هقط جنبه ای ل ژیک ن اردت یلکه آنبا ح ظ و گستحرش
داهنه ر و رو خ د را از این هسیر و یحا اتحکحا یحه ایحن اححکحام
اسالهی همکن هی انن  .آنچه یه اسم انحتحخحایحا و رار شحبحرونح ان و
حق و شبرون ر و سیستحم پحارلحمحانحی و کحل ححکح هحش دارر هح رن
یرهیگردد و ها اینبا را در جمب رر اسالهحی یحه شحکحل کحاریحکحاتح ر
هیبینیم که یچ ریطی یه سیستمبار اداره جاهعه اهحروزر در جحبحان
ه رن ن ارن  .زیرا مه این نمایاا انتخایاتی و ریاسش جمب رر و
هجال و هقاها دولتی و ححکح هحتحی و… هحقحط و حتحی یحرار راس
حک هش ایل اجرا و ایل تومل اسش کحه ولحی هحقحیحه یحه وجح د آنحبحا
رضایش ی و ت یض اختیار کن .
یرار هثاب اگر انتخایا ریاسش جمب رر را یه عحنح ان هحثحاب هح رد
یررسی رار د یم عالوه یر غریحاب تحایحیح و رد صحالححیحتحبحا یحرار
کان ی ش نت کنترب ارگانبار هسئ ب یحرار ایحن کحار در دسحش ولحی
هقیه اسش .یر اساس سیاسش و انین جمب رر اسالهی هحقحط هحردان
اسالهی وهادار یحه رژیحم و الحتحزام عحمحلحی یحه ولحی هحقحیحه هحیحتح انحنح
صالحیتاان تایی ش د .یع از "رار" آوردن م ی ون ت یض اختیار
از جناب ولی هقیه یچ هرد هنتخبی نمیت ان در این پسش رار گحیحرد.
زیرا یا وج د تمام هراحل کنترب و غریاب بل از “انتحخحایحا ” یحرار
کان ی ش نت در پایان الزم اسش طبق ان ن جمبح رر اسحالهحی ولحی
هقیه هرد هنتخب یرار ر ی جمب ر را تایی و اختیارا خح د را یحه
او ت یض کن  .این ان ن یه این هعنا اسش که ولحی هحقحیحه یحه عحنح ان
نماین ه خ ا یر رور زهین در عین حاب هرهحانح ه کحل ح ا اسحش و یحا
پات انه کل نیرو ار هسلح و سپاه پاس اران یه عن ان نیرور اصلحیت
حق دارد اگر نخ ا اختیار ریاسش جمب رر را ت یض کن هیت انح
یک ر ی جمب ر هنتخب را م یرکنار نمای  .این اختیار یرار حمحه
هقاها یاالر جمب رر اسالهی یه طریق اولحی هحجحاز شحمحرده شح ه
اسش.
چنانچه در دوره ینی ص ر این ات او اهتاد و خمینی صحالححیحش او را
از راه پ گرهحتحن اخحتحیحار تح ح یحض شح هت او را از پسحش ریحاسحش
جمب رر کنار گذاشش .خاهنه ار در هقایل هجحلح شح رار اسحالهحی
دوره شام حکم حک هتی صادر کرد و هجل را تایع دست را خ د

کارگر،معلم،دانشجو،اتحاد اتحاد!
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نم د .در ه رد تعیین وزار دولش م نگاهیکه اححمح ر نحژاد
وزیر اطالعا را یرکنار کرد یا حکم خاهنه ار دویحاره ایحقحا
ش  .روحانی بل از هعرهی لیسش وزرار کایینه اش یه هجل
ش رار اسالهیت آنرا در اختیار خاهنه ار گح اشحش کحه تحایحیح
شرعی و ضمنی از او یگیرد .اینبا هقط نم نه ایحی اسحش کحه
ایعاد ر و ن ذ خاهنه ار و سپاه را ناحان هحیح ح  .یحا ایحن
ت ضیوا یه این نتیجحه هحیحرسحیحم کحه کحل ح ر اجحرایحی و
سیاسی جمب رر اسالهی ایران در اختحیحار یحک نح حر یحه اسحم
ولی هقیه اسش و او یه پات انه نیرور هسلح سپاه پحاسح اران و
یا اتکا یه ر ا تصادر این ارگان و دیگر ارگحانحبحار تحوحش
اختیار خ دش ادر هطلق اسش.
ینایر این یوو رار و انتخایا و پارلمان و حق و شحبحرونح ر
و… .هقط یک ش خی ییمزه یحیحش نحیحسحش .روکحش و ظحا حر
هردم هریب انتخایا و سیستم حک هتی که یحرار هاحروعحیحش
یخای ن یه ر و اختیحار ایحن هحقحام اسحالهحی یحکحار گحرهحتحه
هیا ن یچ ت ان و پات انه اجرایی هستقلی ن ارن  .مچنانکحه
بال خاتمی م گ ته ی د کحه ر حیح جحمحبح ر در ایحن سحیحسحتحم
حک هتی یک ت ارکاتچی ییش نیسش .زیرا در دنیار وا حعحی و
در انین جمب رر اسالهی هردم یه عن ان یک شبرون ححق
رار ن ارن  .زیرا رار آنبا هقط نگاهی هاروعحیحش هحی یحایح
که اوال یه اهراد ه رد تایی ولی هقیه رار ی ن دوها ولی هقیحه
نتیجه آنرا تایی کن و اختیار خح د را یحه هحقحاهحا ححکح هحتحی
"هنتخب هردم" ت یض نمای  .حاب س الی که هحطحرج هحیحاح د
این اسش اگر این ه ارد در جمب رر اسحالهحی حانح نحی اسحش
پ هعنی جنگ جناحبا چیسش و رونح آتحی چحگح نحه خح ا ح
ی د؟
معنی سیاسی و رملی ادال اناحها
مچنانکه ه ا اشاره ش علیرغم ر و اختیارا یی حح و
هرز ولی هقیه یا اتکا یه انیحن جحمحبح رر اسحالهحی و ح ر
اسلوه سپاه و علیرغم پات انه نظاهی و ا تحصحادر ایحن عحمح د
خیمه حک هش اسالهیت جناج هقایحل چحه شحانسحی یحرار سحبحم
خ ا ی دارد.؟
ایت ا الزم اسش اینرا یگ ییم که ج اب این جناحبا یحا حمح یحگحر
وا عی و جح ر اسحش .جح اب دو نحیحرور ح رتحمحنح در داخحل
حک هش اسش که ر ک ام از آنبا خ د را صحاححب جحمحبح رر
اسالهی هی انن  .ر دو آنبا یرار ح ظ رژیماان حر جحنحایحتحی
الزم ی ده انجام داده ان  .ت او این اسش که جحنحاج هسحلحط در
جمب رر اسالهی م هرهان ه تمام نیرو ار هسلح اسحش و حم
ه ا یه وزن انبا و … را تماها توش هحرهحان یحی چح ن و
م یای تحایحع او یحاشحنح  .یحا
چرار خ د دارد و دولش و هجل
اتکا یه این ه عیش و ر ت تقریبا تمام شریانبار ا حتحصحادر
کا ر را م در کنترب خ د گرهته اسش .در چنحیحن سحیحسحتحمحی
داهنه و گسترش دایره جناج نحاراضحی هح ام در ححاب نح سحان
اسش.
اگر یه تاریخ تو ال جناحبار ناراضی در درون جحمحبح رر
اسالهی توش عن ان "لیبراب" و اصالج طلحب و اعحتح اب گحرا
نگاه کنیم گستره این جناج علیرغم ن سانا آن یه دلیحل تحعحادب
ات هرتب در حاب اهزایش اسش .چنانچه یحعح از یحنحی صح ر

خاتمی از وزیر ارشاد یه هقام هعترر اصالج طحلحب تحغحیحیحر هحکحان
هی و ه س ر از هقام نخسحش وزیحر دوره “طحالیحی خحمحیحنحی” یحه
اصالج طلبی رور هیآورد و کرویحی کحه خح د را یحار صح یحق اهحام
هی ان اصالج طلب هیا د و روحانی از نماین ه خحاهحنحه ار یحه هحقحام
ر ی جمب رر هعت ب هیرس و رهسنجانی از هحعحمحار رژیحم و یحار
ه اهع خاهنه ار یه هعترضان و اعت الی ن هیپحیح نح د و… .ایحن رونح
مچنان اداهه دارد .زیرا دایره ا ت ار خاهنه ار و هرهان حان اصحلحی
سپاه که تمام هن ذ ار ر و رو جاهعه ایران را در کنترب خح د
گرهته ان ت چنان رو یه انقبار اسش که حتی احم ر نژاد و هاایی و
یقایی که اهی یه هعجزه چاه جمکران دارنح و هحنحتحظحر ظحبح ر اهحام
زهاناان ستن ت ن ی سرنگ نی حاکمان هاس جمحبح رر اسحالهحی را
هی ن .
اگر چه مه این جناحبا طبق سایقه و تاریخ پرازجنایتاان سازن گحان
جمب رر اسالهی ستن  .اها حر روز تحعح اد یحیحاحتحرر از آنحبحا یحه
ناراضیان درون سیستم هیپی ن ن  .دلیل اصلی و پایحه ار نحارضحایحتحی
آنبا این اسش که از سبم خح د در عحرصحه ح ر و حرو راضحی
نیستن  .در عین حاب یا رار گرهتن در هقام دولحتحی و اداره اجحرایحی
جاهعه وا عیش سر سخش هطالبا هردم از یک طحرف و هاحار حار
جاهعه جبانی از طرف دیگر آنبا را ناچحار هحیحکحنح کحه یحرار حح حظ
جمب رر اسالهی یه سیاستبار دیگرر غیر از هن یا ولحی هحقحیحه و
گرایش سیرر ناپحذیحر سحپحاه یحرار رسحیح ن یحه ح ر یحیحاحتحر رور
ییاورن  .ینایر این ناچارا ر روز تع ادر از دایحره ح ر و حرو
یی حساب و کتاب جناج حاکم یه حاشیه ران ه هیا ن  .اکن ن گسترش
داهنه جناج ناراضی تا دم در ییش ر برر و داخحل پحادگحانحبحار سحپحاه
پیش رهته اسش .ت او ج اب اهروز جناحبار جمحبح رر اسحالهحی یحا
دوره ار ها بل خ د این اسش که دایحره صحاححبحان ح ر و حرو
ییش از ح تنگ و غیر ایل تومحل شح ه اسحش .جحنحاج نحاراضحی حم
گستره داهنه ن ذ خ د و ناراضیان درون جببه هخالک را هحیحبحیحنح و
هیاناس  .روحانی هی ان در حاشیه ییش ر برر و داخحل پحادگحانحبحار
سپاه م انسجام دوره ار گذشته را ن ارن و ناراضیانی هحیحبحیحنح کحه
پاشنه آشیل جناج هسلط ولی هقیه و سپاه هیباشن  .هقاوهش روححانحی و
پاسخبار غیر هتعارف او یه خحاهحنحه ار و سحپحاه از ایحن جحا نحاشحی
هیا د.
از طرف دیگر و در خار از سیستم و نظحام ححکح هحتحی دو نحیحرور
دیگر یه عن ان دشمن در حاب صک آرایحی سحتحنح  .از یحک طحرف
رتبار ر یب هنطقه ار جحمحبح رر اسحالهحی یحا ححمحایحش ح رتحبحار
جبانی صک کای ه ان و یا طرج و یحرنحاهحه خح د در پحی ت حعحیحک
ه عیش هنطقه ار جحمحبح رر اسحالهحی سحتحنح و هحیحخح ا حنح زیحاده
خ ا یبار رژیم را هبار کنن و از طرف دیگر نیرور هیلی نبا هردم
هعترر و در راس آنبا جنبش کارگرر و دیگر جنبابار اجحتحمحاعحی
که ر ایی و یبب د زن گی خ د را در سرنگ نحی جحمحبح رر اسحالهحی
هیج ین رار گرهته ان  .این دو ه ل ه و دو ر در عین هخال ش یحا
و تقایل یا جمب رر اسالهی ت و حر کح اهاحان آن یحکحی را خحنحثحی
هیکن .
ادال قدرتهای رقیز با امهوری اسالمی
جمب رر اسالهی در تمام دوران حیا خ د نت انسش یجز رژیم اسح
در س ریه دولتی یحه عحنح ان دوسحش و ادامده در صدفدحده سدیدزدهدم
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احزاب ناسیونالیست ایران،سیاه لشکر نیروهای ارتجاعی!
نسرین رمضانعلی
دور شناخش هحنحاسحبحی از یحخحش حایحل تح جحبحی از جحنحگحبحات
درگیریبات دسیسه ا و هعادال سیاسی داشتحه و حمحچحنحیحن یحه
خاطر ح ر ه اوم در گروه حا و تاحکحل حار سحیحاسحی یحا
گرایش چپ طی دو د ه اخیرت ت انایی تجزیه وتولیل تو ال
حاضر را دارد .
او نسرین ره انعلی از کادر ار جنبش کم نیحسحم کحارگحرر
هی یاش  .الزم یه تح ضحیحح اسحش کحه پحاسحخ حار ایاحان یحه
س اال ها یی کم و کاسش هنتار ش ه و طعا هسئ لیش نبحایحی
هطالب در ش ه یه عب ه ایاان هی یاش )
لط ا بل از پاسخ یه پرسابار اصلی ه رد نظحرت یحیح گحراهحی
خ دتان را یرار هخاطبان ییان کنی :
نسرین ره انعلی :از کادر ار ر برر حزب اتواد کم نیسحم
ش رار هرکزر سازهان آزادر زن سحتحم.
کارگرر و ع
هختصر و ک تاه شرج زن گی و هعالیش ار سیاسی هن یح یحن
شرج اسش :در ک دکی هحعحالحیحش سحیحاسحی را آغحاز کحردم .در
زهان انقالب  7531هقط یازده ساب داشتم .وضعیش جحاهحعحه و
شرایط انقالیی و خان اده ام در این رایطه یسحیحار هح حر یح د.
تمام اهراد خانح اده ام هحعحاب سحیحاسحی و چحپ یح دنح  .در سحن
ک دکی ی ون اینکه ی انم کم نیسم د یقا چه هی گح یح ت خح د را
کم نیسش هی دانستم .
از مان ک دکی هعالیتبایی داشتم .در نح جح انحی یحه کح هحه لحه
پی ستم .ایت ا در تاکیال هخ ی و سته ار اداران کح هحه
له هعالیش هی کردم و در ساب  7535یه تاکیال علنی حزب
کم نیسش ایران و ک هه لحه پحیح سحتحم و در واحح حار رزهحی
سازهان ی ش م .ایت ا در گردان شا یع اریز و سحپح در
گردان ش ان هعالیش کردم .در روز ار آخر ساب  33یح د کحه
در جریان درگیحرر گحردان شح ان یحا نحیحرو حار سحرکح یحگحر
جمب رر اسالهی زخمی ش م و در ساب  36یرار هعالحجحه یحه
اروپا آه م .عزیمش یه اروپا و ه ار در هعالیش ار سحیحاسحی
هن ایجاد نکرد .در تاکیال خار کا ر ححزب کحمح نحیحسحش
ایران هعالیش هی کردم .
یع از اناعاب در حزب کمح نحیحسحش ایحران و تاحکحیحل ححزب
کم نیسش کارگرر از حزب کم نیسش ایران اسحتحعح حاء دادم و
یه حزب کم نیسش کارگرر پی ستم .پ از درگذشش هنصح ر
حکمشت لی ر جنبش و حزب کمح نحیحسحش کحارگحرر اخحتحالهحا
سیاسی و تاکیالتی در حزب آغاز ش که یه دو اناعاب هنجر

دهتر سیاسحی ححزب یح دمت یحا رهحقحار
ش  .هن که در آن هقطع ع
دیگرم در ر برر حزب کحمح نحیحسحش کحارگحرر در دسحاهحبحر 6003
هراکسی نی توش نام هراکسی ن اتواد کم نیسم کارگرر تاکیحل دادیحم
و پ از آنکه اداهه هعحالحیحش درون ححزب کحمح نحیحسحش کحارگحرر را
یرایمان اهکان ناپذیر کردن ت از این حزب ج ا ش یحم و ححزب اتحوحاد
کم نیسم کارگرر را ینیان گذاشتیم .
چیاک کاکایی :یعن ان یک پیامرگ در دوران جنگ طحعحا خحاطحرا
یسیارر داری  .لحوحظحا خح بت اتح حا حا غحم انحگحیحزت پحیحروزر حا
وشکسش ا .یخش ایل ت جه از این خاطرا که یاد آورر آنحبحا هحی
ت ان هایه تاسک وشرهن گی ش دت خیانش حا و دسحیحسحه حاسحش .در
ص رتی که جایز هی دانی کمی در این یاره یرایمان یگ ی ؟
نسرین ره انعلی :درسش اسش .در زن گی هبارزاتی لوظا زیادر
اسش که و تی انسان یه آنبا هکر هی کن یا لحبحخحنح ر یحر لحبحانحش هحی
ناین و یا یی اختیار اشکبایش جارر هی ش د .یرار هن یعن ان یحک
ج انی که زن گی را از یسیارر لحوحاظ تحجحریحه نحکحرده یح دم و یحک
زن گی عادر را پاش سر نحگحذاشحتحه یح دمت وارد شح ن یحه هحعحالحیحش
سیاسی که یا خطرا یسیارر ت ام ی د و ی یژه هبارزه نظاهی یا یک
رژیم جنایتکارت یسیار سخش ی د .زن گی خ د و رهحقحایحش هح ام در
خطر هرگ ی د .دا ما یای یک دیسیپلین ج ر را رعایش هحی کحردر.
م اره یای ایار و تیزیین هی ی در .این شرایط یرار حر جح انحی
یسیار سخش و دش ار اسش .اهحا یحرار زنحان یحمحراتحب سحخحش تحر و
پیچی ه تر ی د .اهروز و تی یه آن دوران هی ان یاحمت یحا خح دم هحکحر
هی کنم که چگ نه آن شرایط را آنبم داوطلبانه و یا روحیه یاال تومحل
هی کردیم .تنبا پاسخی که هی یایمت ایمان ر هان یه ر ایی ی د کحه
تومل آن شرایط را یرار ها هق ور هی کرد .
البته یای یگ یم که در کنار مه این سختیبات ه اکارر حا و جسحار
ار یی نظیر رهقایم تومل سختی ا و هاقا را آسان تر هحی کحرد.
جسار ایی که کمتر در زن گی عحادر هاحا ح ه هحی کحنحیحم .یحار حا
شا ی دم کحه رهحقحایحم یحرار شحرکحش در درگحیحرر حار حسحاس و
خطرناو پیش م هی ش ن تا جان رهیق شان یه خطر نیاهتح  .چحنحیحن
ه اکارر ایی یسیار دی ه هی ش  .سبیم شح ن لحقحمحه نحانحی کحه تح شحه
را مان ی د یا رهیق مراه یک پ ی ه عادر ی د .هی دی ر که رهیقش
یا وج د اینکه یسیار خسته اسش حاضر اسش اسلوه رهیقش را ححمحل
کن  .جان ا و پایک یحی حار زهحان پحیحروزرت عحلحیحرغحم خسحتحگحی
کان هت گ یی تمام هاقا را هی شسش و هی یرد .
یاد صونه ایی هی اهتم که در او خسحتحگحی یحعح از روز حا پحیحاده
رورت یه روستایی هی رسی یم و چگ نه یحا عحال حه تحمحام یحرار کحار
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آگا گرانه یا هردم تانه آزادر و یرایرر صوبش هحی کحردیحم.
پار صوبش آنبا هی ناستیم .یاد صونه ار در آغ ش گرهتحه
ش ن ت سط هردم روستا هی اهتم .اینکه زهان ورود یه روستات
هردم یه استقباب هرزن ان خ د هی آه ن و یکایک پحیحاحمحرگحان
را در آغ ش هی کای ن  .اینبا لحوحظحاتحی یح د کحه خسحتحگحی و
هرس دگی جسمی را هراه ش هی کردر .

یک طرف یه ی دت طرف دیگر نیرو ار اححزاب نحاسحیح نحالحیحسحش
کردستان عراو ی دن یه مرا ی جمب رر اسالهی که یرار تسخحیحر
این هنطقه حمله کردن .

یرار یازگ کردن این خاطرا ت چه در دوره آه زشی و چحه
در در زهان هعالیش در واح رزهی در ح هحه شحبحر حا و در
گاش سیاسی -نحظحاهحیت هحی شح د کحتحایحبحار حطح ر نح شحش.
گرسنگیت تانگیت خستگی روز حا راه رهحتحن در کح ه کحمحر
کححمححتححریححن ا ححرر در اراده ایححن انسححانححبححار یححزرگ ن ح اشححش.
کم نیستبایی که عزهاان را جزم کرده یح دنح یاحریحش را از
چنگ یک نظام سرک یگر نجا ی ن  .انسحانحبحایحی کحه یحرار
یک انقالب کارگرر آستین یحاال زده یح دنح  .اهحروز یحایح در
هقایل اراده این انسانبار یزرگ سحرتحعحظحیحم هحرود آورد .ایحن
اراده عظیم ایل ستایش اسش .
در این هسیر پر نایب و هرازت تجارب تلخ زیحادر حم وجح د
دارن  .هکر هی کنم شای آنچه اهروز ییحش از حر چحیحزر یحر
ذ ن هن سنگحیحنحی هحی کحنح و آزارم هحی د ح ت جحان یحاخحتحن
عزیزترین مسنگران و مرزهانم اسحش .اگحرچحه در ایحن 5
د ححه عححزیححزان زیححادر را از دسححش داده ام و اهححروز جححار
خالیاان را ییش از ر زهانی احساس هی کنحمت اهحا یحکحی از
ی ترین و تلخترین خاطراتی که یچگاه نمی ت انمت حتی یحرار
یک لوظه از یاد یبرمت یمباران شیمیا ی حلحبحچحه یح د .در ا حر
این یمباران چن ین زار نح حر در عحرر چحنح د حیحقحه کاحتحه
شن .
یک خاطره تلخ هحراهح ش ناح نحی دیحگحر در هحوحاصحر حرار
گرهتن گردان ش ان و حتحل عحام یحک گحردان از یحبحتحریحن و
شری ترین رزهن ه ار کم نیسش اسحش .یحیحش از دو د حه از
این وا عه هی گذردت اها شبح و کای س این هحاجحعحه حنح ز یحر
هغز هن سنگینی هی کن .
چیاک کاکایی :مانط ر که گ تحیح شحمحا یحکحی از یحازهحانح گحان
ستی که طی در گیحرر حار
گردان ش ان از تیپ  77سنن
د ه  60هحیحالدر حتحل عحام شح نح  .یحرار خح انحنح گحان یحطح ر
اختصار یگ ی که در آن زهان چه گذشش؟
نسرین ره انعلی :شای یای اینج رر یگ یم که ر آنحچحه کحه
نبای یگذرد یر ها گذشش .در یکی از هحقحر حار کح هحه لحه در
"ییاره" هستقر ی دیم .تقریبا هحیحاح د گح حشت ایحن روسحتحا هحرز
ایران و عراو ی د .این روستا یحچحگحاه اهحن نحبح د .روز حار
آخر ساب  7533ی د .کل هنطقه کاهال نظاهی ش ه یح د .هحا از
اوضا یی خبر ی دیم .ن ز جنگ ایران و عراو در جحریحان
ی د .جنگ خانمان س ز ایران و عراو ر روز جان حزاران
انسان یی دها را هی گرهش .در این وا عه رژیم یحعحو عحراو

تا آنجا که هن یه یاد دارم و آخرین اخبار را یه ها دادن ت گ ته شح کحه
ارتش ص ام تمام را بار هرار را یر سریازان خ د یسته اسش و یایح
تا آخرین ن در صونه جنگ یمانن  .طرف هقایلت نیرو ار احزاب
ناسی نالیسش کردستان عراو یا هتو خ دت جمب رر اسحالهحی ححمحلحه
یه هنطقه را در دست ر داشتن  .دولش یعو یا یمبحاران شحیحمحیحا حی ایحن
هنطقه هاجعه ار آهری که شایح هحقحط یاح د آن را یحا حیحروشحیحمحا و
ناکازاکی هقایسه کرد .در کمتر از چن انیهت ییش از پنج زار انسان
یی دها تل عام ش ن .
در این شرایطت گردان ش ان تحالش کحرد از هحیح ان جحنحگ خح د را
نجا د  .اها نزدیک رود سیروان یه کحمحیحن نحیحرو حار جحمحبح رر
اسالهی اهتاد .تمام رهقار این گردان یجز هن و جحالب یحرخح ردار یحا
جان یاختن یا اسیر ش ن که یع از چن هاه در زنح انحبحار جحمحبح رر
اسالهی یه ج خه ار اع ام سپرده ش ن .
حقیقش را یخ ا ی درسش اسش که تولیل از شرایط و تقایلبا و اتحخحاذ
یک تاکتیک اشتباه همکن اسش یه یمش جان د با انسحان تحمحام شح د.
علیرغم این هسالهت ن و تیز حمله هن هت جه دو حک هش جنایتکار و
سرک یگر جمب رر اسالهی و حک هحش و حش عحراوت یحعحنحی صح ام
حسین اسش .در این هیان نقش احزاب ناسی نحالحیحسحش کحرد عحراو را
نیز نبای هراه ش کرد .مکارر احزاب ناسی نالیسش کحرد عحراو یحا
حک هش اسالهی ایل تعمق اسش .نیرور هسلح این دو ححزب تحبح یحل
یه سیا ی لاکر و گ شش دم ت پ دو حک هش هاشیستی ش ن .
چه هناهعی اینبا را هتو جمب رر اسالهی هی کرد؟ چگ نه ت انستنح
در کنار نیرویی یاشن که در مان د ه  30د با زار انسحان را در
زن انبا یه ج خه اع ام سپرده ی د؟ چحگح نحه هحردم را در کحردسحتحان
سرک ب کرده اسش و چگ نه اع اهبار هردم یی دهحا کحردسحتحان را
در خیایانبا و ک چه ا اجرا هی کرد؟ اینحبحا هسحا حلحی اسحش کحه یحایح
ه رد تعمق رار گیرد و تولیل ش د .این نتیجه ای ل ژر ارتحجحاعحی
ناسی نالیسم اسش .نمیت انستم درو کنم که چگ نه نیرویی کحه هح عحی
اسش از هناهع هردم کردستان عراو دها هحی کحنح ت یحر سحر تحقحسحیحم
اه اب هردم حلبچه دع ا هی کردن .
شا ی دم که چگ نه خانه ار هردم یه غار و تارا هحی رهحش و
اه الاان در هرز ار ایران یه هروش هی رسی ! اینبا اه اب کسحانحی
ی د که این احزاب یاصطالج یرار دها از هناهعاان اسحلحوحه یح وش
هی کای ن  .در این شرایط ییش از ر زهان چبره کریه ناسی نالیحسحم
یرایم عیان و آشکار ش .
چیاک کاکایی :اگر یخح ا حیح تحوحلحیحلحی از اوضحا آن زهحان اححزاب
اپ زیسی ن کرد ایرانی و مچحنحیحن اححزاب کحرد عحرا حی درگحیحر در
جنگت و روایط آنبا یا دوب دو طرف هخاصمحه داشحتحه یحاشحیح ت آنحرا
چگ نه ییان خ ا ی نم د؟ یا ت جه یحه ایحنحکحه تحوحلحیحل یحر گحرهحتحه از
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تجرییا ت دی ه ات شنی ه ا ویاهته ایتان یاش ؟
نسرین ره انعلی :یبینی یک وا عیحش عحیحنحی هح جح د یح د و
سشت آنبم پ ی ه و هق له ار توش عن ان ستم هلی اسحش .ایحن
یک وا عیش اسش که هردم در کردستان ایرانت عراوت تحرکحیحه
و س ریه توش ستم ستن  .هبارزه عحلحیحه سحتحم هحلحی یحکحی از
وا ححعححیححش ححار ایححن جح اهححع اسححش .اهححا یححایح تححاکححیح کححرد کححه
ناسی نالیسم پاسخگ ر ستم هلی نیسش .ناسی نالیسم خ د یخای
از ص ر هساله هردم ایحن هحنحاطحق اسحش .نحاسحیح نحالحیحسحم و
احزاب ناسی نالیستی نه تنبا راه نجا هردم توش ستم نیستحنح ت
یلکه خ د عاهل ستم و سرک ب هردم ان  .تحراژدر ححلحبحچحه و
گححردان ش ح ان یححکححی از لححوححظححا آشححکححار نححقححش ارتححجححاعححی
ناسی نالیسم کرد در هنطقه اسش .
ص ا جریان ناسی نالیسش کرد دسش یه هبارزه هسلوانه علیحه
دولش ار حاکم زده ان  .یا ت جه یه اخحتحالهحا هحنحطحقحه ار و
هناسبا و هعادال سیاسی یین المللی هحنحاسحبحا دولحش حار
حاکم م اره صلح آهیز نب ده اسش .احزاب ناسی نالیسش کحرد
هسلح م اره ک شی ه ان که در شکاف حار هحنحطحقحه ححرکحش
کنن و یا دولش هتخاصم یا دولش حاکم دسحش دوسحتحی یح حنح .
این تاریخ هنطقه اسش .نزدیکحی اححزاب نحاسحیح نحالحیحسحش کحرد
عراو یا رژیم اسالهیت یا یکی از جنایتکحارتحریحن رژیحم حار
تاریخت خح د یحکحی از هحبحمحتحریحن هحاکحتح ر حار اهاحار نحقحش
ارتجاعی این احزاب اسش .
احزاب ناسی نالیسش کرد یه دنباب تاهین هنحاهحع خح د و ح ر
یایی ستن  .از آنجا که هناهع هردم زححمحتحکحش و تحوحش سحتحم
هنطقه یج جایی در سیاسش ار اینبا اشحغحاب نحمحی کحنح ت در
تالش یرار سبم خ ا ی در حاکمیش میاه ریحانحی شح ه انح .
از زهان اضی هوم تا دوران هال هصطح حی یحارزانحی ایحنحبحا
یازیچه دولتبا رار گرهته ان  .ترور عب الرحمن اسمل ت دیحیحر
کل حزب دهکرا کردستان نیز در مین چحبحارچح ب اسحش.
در وا عه حلبحچحه چحه حبحل و چحه یحعح از یحمحبحارانت اححزاب
ناسی نالیسش کرد عراوت اتوادیحه هحیحبحنحی و ححزب دهحکحرا
کردستان عراوت که در ا تالف یا جحمحبح رر اسحالهحی یح دنح ت
پیامرگان شان را در حکم ض کمین در اختیحار ارتحش رژیحم
اسالهی رار داده ی دن .
چیاک کاکایی :شما از هخال ین رژیم هعلی ایران ی ده و سحتحیح .
پ از ساب ا ح ر در جببه هقایل رژیحم اسحالهحی ودنحبحاب
کردن تو ال داخل کا ر از نزدیکت وضعیش حاب ححاضحر
ایران وحک هش جمب رر اسالهحی را چحگح نحه ارزیحایحی هحی
کنی ؟
نسرین ره انعلی :جمب رر اسالهی در پله آخر حرار دارد.
رژیم اسالهی در یک یوران العال اسیر اسش .این حک هحش
تنبا و تنبا یا هاشین سرک ب ت انسته خ د را سرپا نحگحه دارد.
نان هردم را یه گرو گرهته اسش و حر روز هحقحرت یحیحکحاررت
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اعتیاد و تن هروشی گسترده ترر را یه هردم تومیل هی کن  .ها در 5
د ه اخیر یار ا شا ی ده ایم که هردم در ایحعحاد گسحتحرده یحه هحیح ان
آه ن تا تکلیک خ د را یا این حک هش ار اسالهی یکسره کحنحنح  .اهحا
این رژیم وحایانه هردم هبارز و آزادیخ اه را سرک ب کحرده اسحش.
سرک ب و کاتارت دستگیرر و زن انت شکنحجحه و تحجحاوزت یحیحش از
 760زار اع ام در د ه شصشت کبریزو و رجا ی شبر ا پحرونح ه
این رژیم اسش .رژیم اسالهی حتی یحک روز یح ون سحرکح ب خاحن
نمی ت ان در ر یا ی یمان .
یط ر نم نه روز  62ژان یه اپ زیسحیح ن رژیحم اسحالهحی در صح حا
شبر در سراسر جبان علیه اع ام اعتحرار کحردنح در حمحیحن روز
رژیم اسالهی ز را یبراهحیت شحبحرونح حلحنح ر -ایحرانحی را یحه دار
آویخش .این اع ام ا نه از سر ر ت یلکه از ترس سرنگ نی اسش.
دستگیرر ار گسترده هعالین کارگررت چحبحره حار هح رد اعحتحمحاد
هردمت هعالین جنبش حق و زنت هعلمحیحن و تحعحرر حمحه جحانحبحه یحه
جنبش حق و زن و جنبش داناج یی ییانگر یوران عمیحقحی اسحش کحه
رژیم اسالهی در آن دسش و پا هی زن .
یه ج اب جناج ار درون حک هش نگا ی ییانح ازیح ت جح اب آنحبحا یحر
سر چگ نگی ح ظ رژیم اسالهی اسش .دع ار اهروز هیان خاهنه ار
و احم ر نژاد یا خاتمیت ه س ر و کرویی یچ چیحزر نحیحسحش یحجحز
اینکه ر ک ام هکر هی کنن نسخه ار کحه پحیحچحیح ه انح یحه عحمحر ایحن
حک هش ار اسالهی خ ا اهزود .جناج ار حاکم هعحتحقح اسحش کحه
یحک ذره کح تحاه آهح ن در هحقحایحل هح اعححتحراضحی هحردمت هح جححب
سرنگ نی کاهل رژیم هی ش د جناج اصالج طلب حک هتی یحر ایحن
نظر اسش که اگر تع یلی در سیاسش ار رژیم انجام نگیردت جحنحبحش
هردم سرنگ نی این رژیم را سرعش خ ا یخای  .در وا حع حر دو
درسش هکر هی کنن  .یه مین دلیل اسحش کحه یحوحران رژیحم العحال
اسش .سق ط این رژیم اجتناب ناپذیر اسش .
ها شا اعتراضا رو یه رشح هحردم در هحقحایحل تحعحرضحا رژیحم
ستیم .یک هع ل ج ر هردمت ع م وج د تاکحال تح ده ار اسحش.
این وا عیش خ د هوص ب سرک ب خان و حاکمیش دیکتات رر اسش
که هانع شکل گیرر ر تاکل و جمعی اسش .جنبش ار سحیحاسحی –
اجتماعی گسترده در جاهعه ه ج د اسشت اها سازهان د ی و تاحکحل
در این جنبش ا یسیار ضعیک اسش .حزب اتواد کم نیسم کحارگحرر
در هباحو ه صل یه این هسا ل پرداخته اسش .
هکر هی کنم یا وضعیتی که یخص ص یع از توریمبار ا تصحادر و
حذف س یسی ا در جاهعه ی ج د آه ه اسش و مچنین تحوح التحی کحه
در خاورهیانه و در کا ر ار عریی در ححاب شحکحل گحیحرر اسحشت
ه عیش رژیم اسالهی هتزلحزب تحر از حر زهحانحی اسحش .حطحعحا هحا
یعن ان یک حزب سیاسحی انحقحالیحیت ححزیحی کحه یحرار سحازهحانح حی
انقالب اجتماعی هعالیش هی کن ت یا تمحام ح ا در ایحن دوران خحطحیحر
جنبش سرنگ نی انقالیی را تق یش خح ا حیحم کحرد .یحکحی از وظحایحک
دا می ها اهاار جریانا ارتجاعی و عقب هان ه و یان سیا ی اسحش.
یکی از عرصه ار ه رد ت جه هحا نحاسحیح نحالحیحسحم و هحعحالحیحش حار
احزاب ناسی نالیسش عظمش طلب و هی اسش .ها یا در هحقحایحل
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تبلیغ عایره گرر و م پرستیت طرج ه رالیسمت یعنح ان یحک
طرج ناسی نالیستی خطرناوت ایستاده ایحم و ایحن تحبحلحیحغحا و
طرج را اطعانه اهااء هی کنیم .عراو یحک نحمح نحه تحراژیحک
اسش که یعن ان نم نه ار که هی یای از آن پر یز شح دت یحایح
در هقایل هردم رار گیرد .وضعحیحش هحردم کحردسحتحان عحراو
وا عا اس بار اسش .یای ها یش این ن حک هتبا را یحه هحردم
ناان داد و عملکردشان را اهاا کرد .یای ناان داد که ع ا حب
حاکمیش ناسی نالیسم چیسش .
هگر در سلیمانیه کارگران هعترر را یه رگبار نبستن ؟ هحگحر
در مین هاه گذشته در اعترار یحه هحمحنح عحیحش تحجحمحعحا و
تظا را ت سط حک هش کردستان عراوت هردم هعحتحرر یحه
خیایان نیاه ن ؟ کارگران در کردستان عحراو از تاحکحالتاحان
هوروهن  .زنان یی حق و ستن  .ححکح هحش کحردسحتحان عحراو
یک عاهل اصلی حاکمیش و تقح یحش سحنحتحبحار عحقحب هحانح ه و
ارتحجححاعححی اسححش .ح انححیحن حححاکححم اسححالهححی انح  .یححا حححاکححمححیححش
ناسی نالیسم کرد در کردستان عراو نه تنبا یبب در در زن گی
هردم ی ج د نیاه ه اسحشت یحلحکحه ححتحی خاح نحش عحلحیحه زنحان
اهزایش یاهته اسش .حتحلحبحار نحاهح سحی گسحتحرش یحاهحتحه اسحش.
ه عیش زنان ی یژه یا اس بارتر از گذشته اسحش .هحعحالحیحش
احزاب را دارن همن هی کنن  .تروریسم رشح کحرده اسحش.
هردم کاهال یحه ایحن وضحعحیحش آگحا حنح  .از ایحن رو اسحش کحه
ححزاران نح ححر از نسححل جح ان کححردسححتححان عححراوت اهححروز در
کا ر ار م هرز عراو آواره ستن  .این ها یش حک هتبحار
هی اسش .
چیاک کاکایی :حاکمیش ایران یه دلیل عح م تحوحمحل هحخحالحک یحا
هنتق در درون خ دت شرایطی را ی ج د آورده که ی نه اصلحی
اپ زیسی ن آن در ییرون از کا ر شکل گرهته و یحه هحعحالحیحش
هبارزاتی خ د هی پردازد واین در ن خ د کم نحظحیحر اسحش.
حاب این س اب هطرج اسش که این اپ زیس ن هتو و یکپارچه
نیسش؟ یه چه دلیل هن عل یا کم ا ر اسش؟ و دلیل اصلی نحادیح ه
گرهتن آن از طرف کا ر ا ودولش ار جبان در چیسش؟
نسرین ره انعلی :این یک وا عیش اسش که یعلش اخحتحنحاو و
سرک ب ش ی ت اپ زیسیح ن درون جحاهحعحه ایحران نحمحی تح انح
هتاکل ش د و علنی ح ر داشته یاش  .ایحن ححکح هحش ححتحی
خ در ار خ دش را م تحوحمحل نحمحی کحنح  .لحذا اپح زیسحیح ن
یص ر هتاکل در خار کا ر هعالیش هی کن  .در وا عحیحش
اهر عم ه این احزاب نماین ه گرایاا هختلک و جحنحبحش حار
هختلک درون جاهعه سحتحنح  .لحذا یحرخحی از آنحبحا هحعحالحیحن و
وایستگاناان در داخل جاهعه یاکل هخ ی هعالیحش هحی کحنحنح .
مین وا عیتی که شما یعن ان "کحم نحظحیحر" یحه آن اشحاره هحی
کنی ت خ د ییانگر ن ر و هخال ش عحظحیحم هحردم ایحران عحلحیحه
رژیم اسالهی اسش .هردم هت ق الق ب علحیحه کحلحیحش ایحن رژیحم
ستن و هی خ ا ن آنرا سرنگ ن کنن .
اها یای ت جه داشش که یوو اصلی اتواد اپ زیسحیح ن نحیحسحش.

احزاب در وا ع نماین ه گرایاا و جنبابار درون جحاهحعحه سحتحنح .
یای گ ش که یک ح وح طلبانه عاهیانه درون جاهعه وج د دارد
و ینظر هن جریانا ارتجاعی درون اپ زیسی ن م یه آن داهحن هحی
زنن  .ص ار "وح طلبانه" ار که از احزاب هی خح ا ح یحا حم تحا
سرنگ نی رژیم وح کنن و نق و اهاار یک یگر را کنار یگحذارنح .
اها یای ت جه داشش که اححزاب و سحازهحانحبحار سحیحاسحی دارار یحک
هناهع هاترو نیستن  .مانگ نه که تمام هحردم جحاهحعحه دارار هحنحاهحع
هارو نیستن  .در جاهعه ایران یط ر کلی سه جنبش اجتماعی وجح د
دارد .هن دارم از جنبش ار اجتماعی صوبش هی کنمت نحه اححزاب.
احزاب و سازهانبا هتن ان که ر یک ین عی این سه جنبش وسحیحع
اجتماعی را نماین گی هی کن .
جنبش کم نیسم کارگررت هلی اسالهحی و نحاسحیح نحالحیحسحم پحرو غحرب
طره ار غرب) آن سه جنبش اجتماعی درون جاهعه را تاکحیحل هحی
د ن  .هناهع این سه جنبش کاهال یا م هت او اسش .در تولیل نحبحایحی
هیان جنبش هلی – اسالهی و ناسی نالیسم پرو غرب اهکحان نحزدیحکحی
و ا تالف وج د داردت یاین خاطر که ر دو از هحنحاهحع یح رژوازر و
یقاء سرهایه دارر دها هی کنن  .اها هیان جنبش کم نیسم کارگرر یا
دو جنبش دیگر یچگ نه ا تالف و وح تی اهکان پذیر نیسش .احزاب
و جریانا یای تولیل ا و نق ایاحان را ارا حه د حنح و در تحوحلحیحل
نباییت این هردم ستن که یای انتخاب کنن .
در این هیان نقش ر ار غریی را نیز نبای هراهح ش کحرد .آنحبحا
خیلی تالش دارن که صن لی زیر پار جریاناتی یگذارن که کحمحتحریحن
تعییر و تو ب را در جاهعه ی ج د آورد .ه ام در حاب ر حبحر سحازر
یرار هردم ستن  .اهروز در ایران کمتر کسی سش که ن ان انقحالب
 31در ایران انقالیی ی د یرار آزادر و یرایرر و یک زن گی یبحتحر.
یر کسی پ شی ه نیسش که این نیرور چپ و کم نیسش یح د کحه عحلحیحه
رژیم دیکتات رر پبل ر یه هی ان آه  .مه هی دانن که چگ نه ح ر
ار غریی و در راس آنحبحا آهحریحکحات در حراس از ح ر گحیحرر
کم نیسم در ایرانت خمینی و آلترنحاتحیح اسحالهحی را یحه هحردم ایحران
تومیل کردن  .اهروز م تالش هی ش د ارتجاعی ترین نیرو ا را در
هقایل چپ و کم نیسم تق یش کحنحنح  .چحپ درون جحاهحعحه ایحران یحک
گرایش ر اسش .
حقیقش اهر را یخ ا ی دولش ار غریحی دلاحان یحرار هحردم ایحران
نس خته دلاان یرار هیلی نبا ییکارر کحه در آن جحاهحعحه رنحج هحی
یرن ت ص ا زار کارگرر که حق بایاان پحرداخحتحه نحمحی شح دت و
هیلی نبا انسانی که در دام اعتیاد و تن هروشی اسیر ش ه انح ت صح حا
ن رر که اع ام و سنگسار هی ش ن ت نس خته اسش .دولتحبحار غحریحی
دنباب هناهع خ دشان ستن  .این ها ستیم که یای سحرنح شحش خح د را
ی سش یگیریم و دوب غرب را م اهاا کنیم .در حالی که علیحه نحقحض
حق و یار در ایران ییانیه تص یب هی کنن ت کحمحاکحان یحا ایحن سحران
جنایتکار اسالهی دارن الس سیاسی هی زنن  .در حالی که یر اسحاس
آهارت در مین چن هاه گذشتهت در ر  6ساعش یک ن حر اعح ام شح ه
اسشت س یران ایران و دوب غرب پاش در ار یسحتحه یحا حم هحذاکحره
هی کنن  .در حالی که ییش از  5د حه اسحش ایحرانحیحان در تحبحعحیح در
اشکاب هختلک ص ار هردم ایران را هنعک کرده ان و یه دولحتحبحار
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غریی اعترار کرده ان ت این دولش ا یچ پاسخحی یحه هحردم
ن اده ان  .اینبا دارار هناهع هاترکی ستن  :ح ظ نظام سرهایه
دارر .
چیاک کاکایی :یعن ان یک کحرد و کسحی کحه هح زیحادر در
کردستان عراو ی دی ت ححکح هحش ا حلحیحم کحردسحتحان عحراو را
چگ نه هی یینی ؟ ارزیایی شحمحا از نح اداره ایحن یحخحش از
کا ر ه راب عراو وآیحنح ه ار کحه یحرایحش هحتحصح ر سحتحیح
چگ نه اسش؟
نسرین ره انعلی :اجازه ی ی ایت ا ه ض عی را تاکی کحنحم.
هن در سنن ت در یکی از شبر ار کردستان ایران هت ل ش ه
ام و زیان هادریم کردر اسش .اها بل از اینحکحه هحبحر هحلحی و
ناسی نالیستیت هذ بی و جنسی یر پیاانیم یزنی ت اجحازه یح حیح
یگ یم هن یک انسان ستم .الزم دیح م ایحن تح ضحیحح را یح حم
یرار اینکه یا مین هبر ایی که از پیش یر پیاانی ها انسانحبحا
هی زنن ت صک ایمان را پراکن ه هی کنن و ها را از م جح ا
کرده تا هبادا دستبایمان در دسحش حم گحره یحخح رد و دنحیحار
وارونه را یا دستبار گره کرده هان زیر و رو کنیحم .هحن یحک
انسانم و حاضر نیستم تعلق هی و هلی یپذیرم .هن انسانم بل
از اینکه یخاطر جنسیتم هن را ضعیحک الحعحقحل و نصحک یحک
هرد یوساب ییاورن و هرودستی را یبم تومیل کنن  .هن انسانم
بل از اینکه ح ود ا را یرایم تعریک کنن تا یا سیم خحاردار حا
دورم حصار یکان  .هن یک انسان آزاد ستمت بل از اینکه یا
هذ بت جنسیشت نژاد و هلیش ص م را از م سحرنح شحش حایحم
ج ا کنن .
یرگردم یه س اب شما .هن تالش کردم در پاسخ یه س اب دیگحر
شما هق ارر در ه رد حک هش کردستان عراو ت ضیح یح حم.
اجازه ی ی در مین ایت ا یگ یم که ینظرم حک هحش هح راب و
ه رالیسم یک سناری ر سیاه خ ا ی د .تردی ر نیسش که ستم
هلی وج د داشته و هردم سالیان زیادر اسحش عحلحیحه ایحن سحتحم
هبارزه کرده ان  .اها اهروز یه ه عیش کردستان عحراو نحگحاه
کنی ت یا وج د حاکمیش یک حک هش ناسحیح نحالحیحسحش کحردت نحه
تنبا وضعیش هردم یبب د پی ا نکردهت یلکه ی تر نیز ش ه اسحش.
اختناو و سرک ب کاهل ححاکحم اسحش .اگحر ححزب و جحریحانحی
هخالک و علیه حکح هحش کحردسحتحان دسحش یحه هحبحارزه یحزنح ت
سرک ب هی ش د .زهانی هقر حزب کم نیسش کارگرر عراو
ه رد حمله اتوادیه هیبنی رار گرهش و تع ادر از پیامرگحان
آن تل عام ش ن ت تع ادر نیز که زخمی ی دن یا کحمحک هحردم
نجا داده ش ن  .اینبا تنبا گ شه ار از وا عیحش حایحی اسحش
که در روز روشن جل ر چام هردم ص ر گرهته اسش .ایحن
نم نه ناان هی د که حمحانحگح نحه کحه در یحاال اشحاره کحردم
ناسی نالیسم یه یچ وجه پاسخ ستم هلی نیسش .
زد و ین یا جریانا ارتجاعی هذ بی یحخحش دیحگحر عحمحلحکحرد
دولش هولی کردستان ی ده اسش .آیا یر کسی پ شی ه اسحش کحه
سران احزاب کردستحان عحراو یحه دسحش یح س جحنحایحتحکحاران
اسالهی رهتن  .کردستان عراو هول ج الن نیرور اطالعحاتحی
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و شکجه گران اسالهی ایران اسش .اساهی و تحعح اد هحعحالحیحن چحپ و
کم نیسش و اپ زیسی ن که ت سط آدم کاان وزار اطحالعحا ایحران
ترور ش ه ان حتی رسما اعالم ناح ه اسحش .یحخحاحی از اپح زیسحیح ن
ایرانی که در کحردسحتحان عحراو هحقحر دارنح ت حیحچ تحعحرضحی را یحه
هقر ایاان یا ترور اع ا و کادر ار جریانا اپح زیسحیح ن ایحرانحی
در هنطقه ار توش پ شش دولش هولی کردستحان عحراو را هحوحکح م
نمی کنن  .حکح هحش کحردسحتحان عحراو یحک ححکح هحش عحقحب هحانح هت
ارتجاعی و سرک یگر اسش .حک هتحی کحه لح لحه تح حنحگحش را یسح ر
کارگران هیگیرد و گل له ایش سینه کارگر سلیمانیه را هی شحکحاهح ت
حک هش ه اهع هناهع هردم نیسش .
از یع از جنگ خلیج حکح هحش کحردسحتحان عحراو در دسحش اححزاب
کردستان عراو ی ده اسش .یای از هردهی که سالبا ریانی ححکح هحش
جنایتکار یعو عراو ی دن هردهی که یحرار آزاد زنح گحی کحردن و
آزادر داشتن هبارزه کردن ت س اب کردت آیا یا ایحن ححکح هحش هح اهحق
ستن  .یخش زیادر از هردم طعا پاسخ شان هن ی اسحش .یحنحظحر هحن
اگر تنبا یک روز سیطره نیرو ار نظاهی غحرب هحوح شح دت یح ون
تردی جنگ خ نینی یه پا خ ا ش  .دع ا یر سر ن ش کحرکح و یحک
وا عیش اسش .جنگ هیان ی رژوازر کردستان عراو و یخحش دیحگحر
عراو یر سر این هنبع هبم ا تصادر یراه خ ا اهتاد .و هردم عحراو
چه ساکن کردستانت چه یخش ار دیگر ریانی خ ا ن ش  .در عیحن
حاب هجادال هیان دو حزب ناسی نالیسش کردت جحریحان یحارزانحی و
جالب طالبانی پایرجاسش .اینجا هردم یاز ریانی ستن  .دولش هوحلحی
کردستان خ استبار آنبا را نماین گی نمی کن ت زیرا ها یتا نمی ت انح
در کنار هردم رار یگیرد .
چیاک کاکایی :یه عن ان آخرین س اب پ از گذشش سالیان یسیار که
در ک هله ی دی واز نزدیک روایط و یرناهه حار اححزاب آن زهحان
را دنباب هی کردی اکن ن این احزاب کحرد ایحرانحی را چحگح نحه هحی
یینی ؟ تولیل شما از نگرش ات سیحاسحش حات شحیح ه حار هحبحارزاتحی
وارتباطا آنبا یحا درون ححاکحمحیحشت هحردم ایحرانت تحوح ال عحراو
وهنطقه چیسش؟
نسرین ره انعلی :در سالبار  7530در کردستان ایران دو نحیحرور
اصلی سیاسی وج د داشتن  :سازهان کردستان حزب کم نیسش ایران
– ک هه له و حزب دهکرا کردسحتحان ایحران .در آن هحقحطحع کحاهحال
روشن ی د که ر ک ام از این دو حزب دارن هناهع چه طحبحقحه ار را
نماین گی هی کحنحنح  .یحرار حمحیحن در ححالحی کحه ایحن اححزاب عحلحیحه
جمب رر اسالهی هسلوانه هبارزه هی کردن ت یین دو حزب نیحز یحک
جنگی نظاهی درگرهش .سازهان حزب کم نیسش ایران توش ر برر
و ش اعالم آتش ی یک جانبه کرد .
این در حالی ی د که جنگ ایران و عحراو در جحریحان یح د و دولحش
عراو یا تومیل هو ودیش ایی یه هعالیش اپ زیسی ن ایرانحیت اجحازه
داده ی دت اپ زیسی ن در هرز ایران و عراو هقر داشته یاشن  .اسحاسحا
این هقر ا یحرار اسحتحراححش واحح حار رزهحی و یحا هحوحلحیت یحرار
استقرار ک دکان و هجروحین و ارگانبار سحتحادر اححزاب یح د .یحایح
مینجا هتذکر ش م که در هح تحی کحه اححزاب در خحاو عحراو هحقحر
داشتن کماکان هو ودیتبار سیاسی یه اپ زیسی ن ایرانی تومحیحل شح ه
ی د .از جمله و تی هقر ار "ک هه له" ه رد حمله نحیحرو حار ارتحش
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عراو رار گرهش هوک م کردن حک هش یحعحو هحجحاز نحبح د.
این هو ودیتبا یا خاتمه جنگ ایران و عراو خیلی ییاتر ش .
درون حزب کم نیسش ایران یک گرایش ناسی نحالحیحسحتحی کحرد
وج د داشش که عمال در هقایل پیابرد سیاسش ار کم نیستی
کار شکنی هی کرد .درسش یادم اسحشت یحعح از جحنحگ ایحران
وعراوت ص ار آهریکا یا عمر ایلخانی زادهت از ر بران و ش
ک هه لهت هصاحبه ار داشش .در پحاسحخ یحه ایحن سح اب کحه یحا
پایان یاهتن جنگ ایران و عراو شما اوضا را یرار نحیحرو حا
و هقر ار خ د در خاو عراو چط ر هی یینی ؟ عمر ایلخانی
زاده گ ش" :کرد ا تجریه زیاد دارن ".
این پاسخ ناسی نالیستی یعنحی تحکحرار حمحان سحیحاسحش اححزاب
ناسی نالیسش کردت پناه یردن یه حک هتبار مسایه .در حمحیحن
هقحطحع هحبحاححو داغحی حح ب کحمح نحیحسحم کحارگحرر در ححزب
کم نیسش یه ر برر هنص ر حکمش جحریحان داشحش .گحرایحش
ناسی نالیستی در هقایل هباحو کم نیسم کارگرر جحان سحخحتحی
ناان هی داد .هنص ر حکمش و گرایش کم نیسم کارگحرر در
تالش ایجاد شرایطی اهن یرار پیامرگحان و حح حظ جحان آنحبحا
ی د .ناسی نالیسم کرد یی خیاب و هاجراج یانه یه کیش اسحلحوحه
چسبی ه ی د .
یا ایجاد هراکسیح ن کحمح نحیحسحم کحارگحرر از طحرف هحنحصح ر
حکمش و یع از آن تاکیل حزب کم نحیحسحش کحارگحرر تحعح اد
زیادر از کادر ار ر برر و ی نه تاحکحیحالتحی یحه ایحن ححزب
پی ستن  .آنچه یه اسم حزب کم نیسش ایران یا ی هان ت م اره
صرها در تالش ح ظ تاحکحیحال یح ده اسحش .آنحبحا حنح ز در
کردستان عراو دارار هقر ستن  .جریانا هحتح حاوتحی از ایحن

حزب اناعاب کرده ان  .یع ی یاسم ک هه له هعحالحیحش هحی کحنحنح کحه
عمال یه سازهان ار یان سیا ی ی ب ش ه ان که دسش یحه تحرور هحی
زنن و حتی یه رور یک یگر اسلوه هی کان  .یکی از این جحریحانحا
توش نام حزب ک هه له در جریان ه وکه انتخایاتی ایرانت ک حش و
کاله کرد و رهش یه دسش ی سی کرویی و ه س ر .ححزب دهحکحرا
کردستان که از یسیار پیش از این یا سران حک هش زد و یحنح داشحتحه
اسش و ر برانش نیز در این هذاکرا پاش پرده حتحل عحام و تحرور
ش ه ان  .این جریانا ناسی نالیسش اهروز تالش هحی کحنحنح یحا خح ش
خ هتی یه جناج اصالج طلب حک هتی در ر سبیم ش ن .
احزاب ناسی نالیسش ایران ینظرم سیحاه لاحکحر نحیحرو حار ارتحجحاعحی
ستن  .ها شا ی دیم و تی شایعاتی پیراه ن حمله آهریحکحا یحه ایحران
در جریان ی دت چگ نه این احزاب پ تین پا کردن و اعالم آهادگی در
خ هش ارتش آهریکا کردن  .در مان زهحانحی کحه اححزاب کحردسحتحان
عراو هتو نیرو ار جنایتکار اسالهی ستن ت اینبا نیز ص اتواد یا
نیرو ار ارتش اهریکا دارن  .این کحار اححزاب نحاسحیح نحالحیحسحش کحرد
اسش .پیامرگان خ د را میاه گ شش دم تح پ جحنحگحبحار دولحتحبحار
هنطقه کرده ان  .این خطر کماکان یاالر سر هعالین این احزاب وجح د
دارد .احزاب ناسی نالیحسحش و حتحی یح ر پح ب یحمحاحاهاحان هحی رسح
مانق ر انسانی هکر هی کنن کحه اهحروز دولحتحمح ارن اسحالهحی و یحا
دولش یعو عراو هکر هی کرد .
این احزاب هناهع ی روژوازر کرد را نماین گی هی کنن و حاضر یحه
ر زد و ین ر یا ر ر دولتی ستن  .سرن شش هحردم کحردسحتحان
نه هسئله اینباسش و نه هاغله شان .
برای اولین بار در نشریه برای یک دنیای بهتر شدمداره  981حدزب
اتحاد کمونیسم کارگری منتشر شده است.

ادامه مطلز محمد آسنگرا  ،احتال اناح های رژیم اسالمی ..
حاهی ایل اعتماد یرار خ د دسش و پا کن  .این یک نقطه ضعک ج ر و هبم یرار ر دولتی هوس ب هیاح د .اهحا جحمحبح رر اسحالهحی
یرار جبران این کمب د و گسترش و تکثیر حک هتبار ن خ د دسش یه سیاستی زد کحه در کاح ر حار هحنحطحقحه جحریحانحا تحروریسحش
اسالهی را یه عن ان حاهی و دسش ناان ه خ د سازهان ی  .در هلسطینت لبنانت عراوت یورینت عریستانت اهغانستان و پاکستان و یحمحن
و… جمب رر اسالهی یا پ ب و اهکانا نظاهی و آه زشی ت انسته اسش جریاناتی را یحه عحنح ان ححاهحی ایح ح لح ژر اسحالهحی شحیحعحی
سازهان ی  .چنانچه اکن ن این نیرو ا در عراوت س ریهت یمنت هلسطین و لبنان هستقیما و آشکارا حمایتبار جمب رر اسالهی را تحایحیح
و خ د جمب رر اسالهی م سازهان دادن و تق یش آنبا و هسلح کردناان را هایه اهتخار خ د هی ان  .در دیگر کا ر ا غحیحر هسحتحقحیحم و
یع ا نه چن ان پنبان مین سیاسش را پیش هیبرد.
این سیاسش جمب رر اسالهی دو نتیجه هبم یه دنباب داشته اسش .از یک طرف جمب رر اسالهی یا اتکا یه نیرو ار اسالهی تحروریسحش
ت انسته اسش در تعیین هسیر سیاسش کا ر ار س ریه و عراو و یمن و هلسطین و لبنان هستقیما دخالش کن و یه عن ان وزنحه ار هحبحم
در تعادب ار این کا ر ا یه ن ع خ د از آنبا است اده کن  .از طرف دیگر کا ر ار ر یب هنطقه را یه این حنحاعحش رسحانح ه اسحش کحه
جمب رر اسالهی را هبار کنن و دستش را از کا ر ار ناهبرده ک تاه نماین  .ج اب عریستان و کا ر ار هتو هنطقه ار او یا حمحایحش
آهریکا اکن ن ییش از میاه تقایلاان یا جمب رر اسالهی ج ر تر و عیان تر ش ه اسش.
توریمبار آهریکا و هاار م یه م اروپا در مرا ی یا آهریکا یخاطر ه شکبار تب ی کنن ه جمب رر اسحالهحی و تاحکحیحل حطحبحی از
کا ر ار عریی در هنطقه و تق یش اپ زیسی ن ناسی نالیسش و هذ بی جمب رر اسالهی از طرف عریستان یرار ت ارو جنحگ داخحلحی
و ت عیک حاکمان ایران آغاز دوره ج ی ر از این هاار ا اسش که یت انن جمب رر اسالهی را هبار کنن  .اها هبمترین دشمن جمبح رر
اسالهی نه این دولتبا که در م اوب یرار هبار و استواله جمب رر اسالهی در تالشن و اگر یت انن حتی سحرنحگح نحی آنحرا حم انحتحظحار
دارن ت یلکه هردهی ستن که در ایعاد هیلی نی یرار سرنگ نی جمب رر اسالهی لوظه شمارر هیکنن و کل نحظحام ححاکحم را یحه چحالحش
طلبی ه ان .
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اتحاد کارگری علیه بیکاری!
گفتگو با محمود احمدی در باره تجربه علیه بیکاری

یعن ان یخاى از طبقه کارگر ٬یه س الى عملى و ه رى یحراى
جنبش طبقه ها تب یل ش ه اسش .در ایحن گح حتحگح یحا دو تحن از
هعالین پروژه "اتواد کارگرى علیه ییکحارى" یحعح از انحقحالب
 ۴%گ تگ هیکنیم.

 -۰پرداخش ییمه ییکار هک ی یرار مه اهراد آهاده یکار یحاالر ١۶
ساب تا زهانیکه ییکار ستن .
 -۵اتواد کارگران شاغل و ییکار هناسحبحتحریحن و هح حرتحریحن ظحرف
تاکیالتی کارگران در هبارزه یر علیه ییکارر اسش.

پرسش" :علیه ییکارى" چه ی د و چحگح نحه تاحکحیحل شح ؟ چحه
ه هعالیش داشش و هبانى سیاسش اش چه ی د؟

یا نگا ی ک تاه یحه اوضحا سحیحاسحی ایحرانت هح حعحیحش چحپت شحیح ه
یرخ رد این چپ یه دولش ه ش اسالهیت هبانی سیاسی و تاکتیحک حا
و روشبار آن در سالبار  ۴۵یه ت اوتبا و هبانی کمح نحیحسحتحی کحه یحر
این پالت رم حاکم ی د پی هیبریم .دولش و حک هتی که سعی هیکرد یحا
زیان انقالب سخن یگ ی  .خ د را یک حک هش ض اهحپحریحالحیحسحش و
ض سرهایه دارر جا یزن ! از نظرش ه رچه م کارگر اسش .شعار
هی آب و یرو را هجانی هیکنیم! کارخانه ا و صحنحایحع وایسحتحه را
هلی خ ا م کرد! و چپی که کارگران را یه پاحتحیحبحانحی هاحروط و یحا
ی ون ی شرط از "خرده ی رژوازر ض اهپریالیسش" در دولش هحرا
هیخ ان !! یه ی رژوازر هلی و صنایع هلی اعتقاد داشش! ییکارر را
ناشی از وایستگی نظام سرهایه دارر هی ی و راه ححل آنحرا نحیحز در
ا تصاد هلی و "ع م وایسته" ه ک ب هیکرد! انتاار پالت رهی در نحقح
کلیش نظام سرهایه دارر که در آن از نظام یعنح ان هسحبحب و یحاعحو
یانی ییکارر یگ ی و راه دنباب نبایی و طعی ییکارر را س سیالیسم
ی ان در آن شرایط از طرف یک جریان چن ن ره در تحقحایحل یحا خحیحل
عظیم جریانا چپ پ پ لیسشت یه یحک انحقحالب و ححمحلحه یحه هحبحانحی
نظررت سیاسی و سازهان ی چپ پ پ لیسش شبیه ی د! تحعحرضحی یحا
یلن کردن پرچم و کم نیسم هارکسی در عرصه سازهانح حی جحنحبحش
کارگرر یه کم نیسم ی رژوایی!

هوم د احم ى :علیه یحیحکحارر ناحریحه ار یح د کحه از طحرف
"کمیته ایجاد اتواد کارگرر یر علیه ییکارر" هنتار هحیحاح و
هش را سازهان ی کارگران ییکار و شحاغحل یحرار یح جح د
آوردن تاکل "اتواد کارگرر یر علیه ییکارر" و هحبحارزه یحر
علیه ییکارر تعریک کرده یح د .ایحن ناحریحه یح نحبحاب تحوحصحن
کارگرن ییکار در وزار کار در هحروردیحن  ۴۵و یحا جحمحع
ین ر از آن توصن در اواسط  ۴۵شرو یه انتاار کرد .و تحا
ساب  ۶۳که رژیم جنایتکار اسالهی یه انقالب وحایانه یح رش
یرد و پیابرد ر گ نه هعالیش و سازهان ی علنی یحا اعح ام و
زن ان پاسخ هیگرهش تا  ١۰ -١۱شمحاره هحنحتحاحر شح  .اهحا یحه
علش ع م اهکان هعالیش عحلحنحی در آن شحرایحط سحیحاسحی روز
ایران انتاارش هت ک ش !
جمع اولیه "کمیته ایجاد اتواد کارگرر یر عحلحیحه یحیحکحارر" ۱
ن ر ی د .خسرو داور و هن .یحعح از انحتحاحار چحنح شحمحاره از
ناریه علیه ییکاررت سبن که یه اتحوحاد هحبحارزان کحمح نحیحسحش
تغییر نام داده ی د نیرور ویژه ار را یه این پروژه اختحصحاص
داد! رهیق جان یاخته ج اد اع ر یحه حمحراه یحکحی دیحگحر از
اع ار اتواد هبارزان کم نیسش در کنار خسرو داورت کمیتحه
ایجاد ج ی را تاکیل دادن و هن یعن ان یکی از هعالین عمحلحی
در این عرصه در کمیته حار تحبحلحیحغحی و سحازهحانح حی عحلحیحه
ییکارر سازهان یاهتم.
هبانی سیاسش و ا اف علیه ییکارر در پالت رم علیه ییحکحارر
هنعک ی د .این پالت رم یر هو ر ار زیر اتکا داشش:
 -١هناأ و هسبب ییکاررت هقرت و گحرسحنحگحی نحظحام سحرهحایحه
دارر اسش.
 -۱از یین یردن ریاه ار و نبایی ییکاررت هقرت و گحرسحنحگحی
هن ط یه از یین رهتن نظام استثمارگر سرهایحه دارر اسحش .و
یجار نظام کارهزدرت یای نظحاهحی کحه در آن ح ف هحعحالحیحش
ا تصادر رهع نیازهن یبار گسترده هردم و رهاه ر چه ییاحتحر
مه انسانبا اسش ٬جایگزین ش د.

پرسش :شما یکى از هعالیحن ایحن تاحکحل یح دیح  .در شحرایحط اهحروز
چگ نه هیت ان یه این تجریه رج کرد؟ ک ام چبارچ یحبحا و هحبحانحى
ن ز هحعحتحبحر و را حگحاحا سحتحنح ؟ آیحا نحقح ى حم یحه روش کحار و
هو ودیتباى این پروژه داری ؟
هوم د احم ر :علیه ییکارر هبر اوضا و شرایط سیاسحی سحالحبحار
 ۴۵تا  ۶۳جحاهحعحه ایحران را یحر خح د داشحش .در یحک سح دولحش
ارتجاعی ار رار دارد که تالش هیکن یه زیان انقالب سخن یحگح یح
و یا اتکا یه انقالب و ارگانبار "انقالیی" انقالب هردم و کارگران را
یرار یک زن گی یبترت رهاه و آزادر در م ک یی هت سرک ب کرده و
ارتجا را هستقر نمای  .در س ر دیگر هردم و کارگرانی رار دارن
که تالش دارن تا انقالب را یسحط دادهت از دسحتحاورد حار انحقحالیاحان
دها کرده و حاکمیش خ د را هسحتحقحر نحمحایحنح  .در چحنحیحن شحرایحطحی
کارگران و احزاب کم نیسش در حاب ساختن و پایه گذارر تاحکحال
ش رایی و ارگانبار هستقل کارگرر ی دن که م از هناهع ا حتحصحادر
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کارگران دها نم ده و م ارگان حاکحمحیحش هسحتحقحل کحارگحران
یرار ر سیاسی یاش  .هاخصه آن دوران یاز ی دن ح ر
سیاسی و جنگ دو اردو یرار تسخحیحر ح ر سحیحاسحی اسحش.
اردور سرهایه یا اتکحا یحه ححکح هحش اسحالهحی تحالش دارد تحا
انقالب هردم را سرک ب نمای و اردوى انقالب تالش دارد تحا
انقالب را یه پیش یرده و از انقالب دها کن !  ۰۳خحرداد ۶۳
پایان این جنگ یرار سرک ب انقالب  ۴%اسش!
پالت رم و سبک کار علیه ییکارر هبر هعالیتبحار یحک تاحکحل
علنی را که در دوران انقالیی هعالحیحش هحیحکحنح یحا خح د ححمحل
هیکن ! این پالت رم و تاکلت تاکل و پالت رم کحمح نحیحسحتحبحایحی
اسش که در عرصه ییکارر هعالن ! ییکارر را زا ی ه و نحاشحی
از نححظححام سححرهححایححه دارر هححی ح انححن ح و راه حححل نححبححایححی آنححرا
س سیالیسم! این پالت رم هیت انسحش در دورانحی کحه کحارگحران
کم نیسش هاغ ب سازهان ی ارگانبار ت ده ار و ش را ات و
کنترب کارخانه ا یح دنح و سحبحم خح د را از ح ر سحیحاسحی
هیخ استن  ٬یرار یک تاکل علنی که یر علیه ییکارر هبحارزه
هیکن و سازهان هی  ٬هعتبر یاش  .اها در شحرایحط هحتح حاو
سیاسی -اجتماعی اهروز که رژیم جنایتکار اسالهی ر گح نحه
هعالیش علنی گسترده را یا زن ان و شحکحنحجحه پحاسحخ هحیح ح و
اهکان هعالیش سازهانبا و تاحکحال عحلحنحی کحارگحرر یسحیحار
هو ود اسش ٬نمیت ان پاسخگ ر این شرایط سیاسی یاش .
از نظر سبک کار و شکل سازهان ی علیه ییکاررت نق یه آن
ن سبک کار و شکل سازهان ی وارد اسحش .کحمحیحتحه ایحجحاد
علیه ییکارر هتاکل از هحعحالحیحن و اع حاء اتحوحاد هحبحارزان
کم نیسش ی د که آنبا از هعالین و ر بران عحمحلحی جحنحبحش یحر
علیه ییکارر نب دن  .کمیته اتواد کارگرر یر علیه ییکحارر از
طرف کسانی تاکیل ش ه ی د که از دب جنبش ییکارر نحیحاهح ه
ی دن  .یلکه کم نیستبایی ی دن که تالش داشتن کارگرن ییکار
و شاغل را در عرصه ییکارر سازهان د ن و اتواد کارگرر
یر علیه ییکارر را از طریق ناریه در یین هعالین این عرصه
تبلیغ کنن و آنبا را یه ضرور ایجاد این تاکل وا ک سازن .

ع م تاکیل کمیته ایجاد از هعالیحن و ر حبحران عحمحلحی ایحن عحرصحهت
ضعک اساسی آن ن سازهان ی ی د .یق ب هنص ر حکمحش کحمحیحتحه
اتواد کارگرر علیه ییکاررت هتاکل از کحمح نحیحسحتحبحایحی یح د کحه یحه
ضرور سازهان ی این جنبش رسی ه ی دن و یرار این اهرت کمیتحه
ایجاد درسش کرده و ناریه هنتار کردن  .هثل یک جحنحبحش شح رایحی
که هیخ ا یک ش رار سراسرر پایه گذارر کن  ٬نب د.
پرسش :اهروز یای علیه ییکارى چه ا اهاتى کرد و چه شحعحار حا حى
را در هرکز تبلیغا رار داد؟ از چه سیاستبا ى یای پر یز کرد؟
هوم د احم ى :بل از ر چیز یای در نظر داشش که ییکارر صرهحا
هع ل ییکاران و یا ار ییکار طبقه کارگر نیسش! ییکارر هحعح حل
کل طبقه کارگر اسش و وج د ارتش ذخحیحره یحیحکحار و خحیحل عحظحیحم
ییکارانت حمله ار یه سطح هعیاش کل طبقحه اسحش .یحه ایحن اعحتحبحار
هطالبا و سیاستبار ها در این عرصه نبای هقط کارگران ییحکحار را
ه رد خطاب رار د یلکه یای کل طبقه کارگر را اعم از شحاغحل و
ییکار را ه رد خطاب رار داد و هتاکل و سازهان ی کحرد .ححزب
اتواد کم نیسم کارگرر هطالبا زیرا یرار هبارزه یر علیه ییحکحارر
در دست ر کار خ د هی :
 : ١ح ا ل دستمزد رسمی یای ت مین کنن ه یک زن گی هرهحه و در
خ ر شان انسان یاش .
 :۱ییمه ییکارى هک ى یراى مه اهراد آهاده یه کار یاالر  ١١سحاب.
پرداخش ییمه ییکارر یه کلیه کسانیکه یه علل جسمی ت ان اشتغاب یحه
کار را ن ارن  .پرداخش ییمه یازناستگی هک ی یراى زنان و هحردان
 ٥٥ساب یه یاال.
 :۰کا ش ساعش کار یه ح اکثر  ۰۳ساعش کار در ح حتحه  ٥روز
شش ساعته).
 :۵رار گرهتن کلیه ک دکان و ن ج انان زیر  ١١ساب که ها تاهیحن
هعیاتی و رها ی از طریق خان اده هیباشن توش تک ل دولش.
 : ۴همن عیش کار حرهه ار یرار ک دکان و ن ج انان زیر ١۶ساب.
برای اولین بار در نشریه شماره  868برای یک دنیای بهتر منتدشدر
شده است.
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