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 ۵۳رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲بیست و سوم فوریه    -  ۹۹سه شنبه  پنجم اسفند  ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 

 حجاب: اسالمی، اجباری یا اختیاری؟
 محمدرضا پویا

 

 مارس روز جهانی زن 8بمناسبت نزدیک شدن 

مینیریشی. شید   8108این مطلب اولینین بیار در یی ریی  

مارس مجددا بیا نینید  8ام.وز ب  مناسبت نزدیک شدن 

 تصحنح ک نک منرش. شده است  

 

حجاب برگیران زنان در هفته های اخیییر بیریدیار دبی یر 

بحث بر سر حجاب، شیوه برخورد بیا نن   ایابی یاه نن 

در اندش مردم برای سرن ونی رژبی  اسییمیی را، در 

 مرکز سیاست ابران قرار داده است. 

اامعه ابیران در ایزبیی نیربیر امیور  ییربیزه شی ه   

نقسیمات سیاسی در نن بش ت قطدی ش ه است. هر ننیهیه 

در فرهنگ سیاسی از  ب بهیات است، در ابیران نیییاز 

به بازخوانی دارد.  اژه هیای سیییاسیی بیه هیر میییزان 

عمومی، هیهر ام "بی ناه"   بی طرف نیستن  بلریه هیر 

بک برای خود ناربخی دارن    اه اف   افق بک اندش 

 خاص ااتماعی را ب ک میرشن . 

 حجاب با ک ام  سون :

در ن اه ا ل به  اژه هابی مانن  حجاب اسیمی   حجاب 

ااداری، شاب  نفا نهای بزرگی میابیییر ننیهیا بییفیا یلیه 

احساس نشود   عم نا نصور شود که هر د ی ابنیهیا بیه 

 بک " اقعیت"  اح  اشاره دارن ، اما ابنهنیر نیست. 

زمانیره ما در باره مسیلیه حیجیاب حیرف میییزنییی  بیابی  

ر شر کنی  که در مورد چه حیجیابیی بیحیث میییرینییی    

اشاره ما به چه  اقعینتی است. حجاب در ابیران حیجیاب 

اسیمی است. شاب   رسش بسیاری ابر باش  که اشاره   

ناکی  بر ابر  اقعیت ر شر به چه علتی است؟  اسخ ابیر 

است که  رچم اران "حجاب ااداری" سعی در  وشان ن 

بک  اقعیت بزرگ دارن : حجاب اسیمیی  اسیت   در 

عیر حال نماما اایدیاری. ابیر نییش بیخیشیی از نیاربیخ 

اربانانی است که در چهیار دهیه اخیییر هیمیوازه نییش 

نمودن  مذهب را از زبر نق  مستقی  مردم در بیییا رنی    

 علیه فالكت اقتصادی، علیه بیكاری
 كارگری  –محورهای یك سیاست كمونیستی

 علی جوادی

 سه واقعه بر بستر دو قطب رقیب در كردستان عراق 
 محمد آسنگران 

ابر ر زها کردستان عراق شاه  انفاقتی است کیه از مینیسیر سیییاسیی   

نحلیلی قابل نواه هستن . بررسی ابر سه  اقعه ه  ر ن های  یش ر  را 

 اصغر كریمی برگزاری مناظره را
 مشروط به پذیرش اتهامات خود كرده است!؟ 

 علی جوادی

 

 كارگران جهان متحد شوید!

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

 mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش

 ۴صفح  

 ۷صفح  

۲۱صفحه    

 ای حزب كمونیست كارگری ایران مطالبات برنامه
 یک دنیای بهتر" درمورد حقوق زنان" 

 منصور حكمت

 ۰۱صفح  
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راهی برای ادامه حیات میذهیب در سیییاسیت ایامیعیه بیییابینی . 

نصوبری که ابنها از ناربخ نحمیل حجیاب بیه زنیان مییی هینی ، 

قیبی   نلوده بتاربخ اسیمیون است. در ابر نصوبر، میذهیدیی 

بودن مردم بعنوان بک داده ثابت ، فرض گرفته میشود. گیوبیا 

مذهب به همیر شرل کنونی اش از ر ز ا ل در بیک بسیتیه 

بن ی به اامعه نحوبل داده ش ه   مردم ه  ننرا  ذبیرفیتیه   بیه 

نن با ر دارن . در  ر ژه ابنها مردم، مومنان با رمن ی هستن  

که زن گی   ر ابط ااتماعی خود را مطابق قیوانیییر اسییمیی 

ننسی  می کنن  حاال گاهی اعتراضی ه  دارن . سالهای متمادی 

حواربون د م خردادی محم  خانمی بیا بیاری مسیتیقییی  بیخیش 

اعسمی از ا وزبسیون، همیر مزخرفات را در اوامی  ریربیی 

به م با   مطدوعات میفر ختن ، اسیمی بودن اامعه ابران را 

اار میزدن     اود اندش عسی  ض  اسیمی در ایامیعیه را 

نفی کردن . از ر ز ا لی کیه رژبی  اسییمیی بیقی رت رسییی ، 

اوان نن کشور خود را در مقابل هیوالبی دب  که نی یاهیش بیه 

اامعه   کل مناسدات ااتماعی، عه  عیتیییقیی   نیامیربیوط بیه 

زن گی در عصر حاضر بود. هیچ اامعه ابی د اطلدانه دسیت 

بخودکشی سیاسی نمی زنی . از هیمییینیر  کشیمیریش میردم   

خصو ا اوانان با هیوالی اسیمی از همان ر ز ا ل بق رت 

رسی ن اسیمیون شیر   شی . میردم در هیر قی م از زنی گیی 

ر زانه خود نناقض اسیم   قوانینش را با زن گی عادی خیود 

مشاه ه میرردن . دبی یر بیرای  یییشیدیرد بی بیهیی نیربیر امیور 

زن گی، مردم با موانعی که رژب  اسیمی الو  ای ننها گذاشته 

بود، می بابست می ان ی ن . بختیک اسییمیی بیه میانینی  بیک 

  له ناچسب بر  یرره اامعه بود که مواب بران یخته شی ن 

 سیعتربر مقا مت ها در اامعه ش ه بود. رژب  اسیمی بیرای 

نحمیل قوانیر اسیمی به مردم، گله های ا باش خود را ر انیه 

خیابان نمود   به اان مردم ان اخت. حجاب را با دشنه   اسی  

به سر زنان کردن ، کسی سینه چاک داشتر حجاب در ایامیعیه 

ندود، اح ی از برگزاری مراس  رقت ان یز سن سار خیدیردار 

ندود، اامعه با ابر نحجر   ارنجا  نشینیا نیدیود، کسیی طیالیب 

عقد رد اامعه به ابر نقطه سیاه نیدیود. بیه بیییان دبی یر اسییم 

هیه اه طی بک  ر سه سیاسی   ااتماعی به ر بنای فیریری 

اامعه ند بل نش    اامعه ننرا هرگز اذب ننمود، بلره نیمیامیا 

از طربق کشتار   سرکوب به مردم نحمیل ش . ابر به میعینیای 

انرار افرار اسیمی در اامعه نیست، اما راه   رس  اسییمیی 

هیه اه در فیرهینیگ ایامیعیه در نیی نی یردبی .  یرچیمی اران 

"حجاب ااداری" همیییر  اقیعیییت را انیریار میییرینینی . میردم 

هیه اه حجاب را انتخاب نرردن  که امر ز به اایدیاری بیودن 

نن اعتراض داشته باشن . گوبا حجاب بک امر  ذبرفته ش ه در 

اامعه بوده   فقط برخی زنان امر ز ننرا نمی  یذبیرنی    لیذا 

ننرا ااداری می انن . نه، حجاب اسیمی را با دشنه   اسی     ونز بیه 

زنان اامعه نحمیل کردن ، کشتن ، دستی یییر کیردنی ، سیر بیه نیییسیت 

کردن ، نصفیه کردن  نا بتوانن  ابر سیاهی   نداهی را بر زنان نحمییل 

کنن . کسی از رژب  اسیمی نیام  از زنان ان کشور بپیرسی  نیسیرنیان 

در مورد حجاب اسیمی چیست، رای   نسری از کسی نخواستن  کیه 

حتی اگر ابنهنیر ه  بود باز ادهه نزادبخواهی با نمام قیوا بیر عیلیییه 

ابر ارنجا    انحطاط قر ن   اعصار گذشته، میجن ییی ، بیرعیری ، 

حسر ر حانی کماکان در مقابل د ربینها نا همیییر چینی ی  یییش نیقیل 

میررد که چ ونه زنان شارل را مجدور به رعابت حجیاب در میحیل 

کار نمود. کل نیش برای ایابی یزبیر کیردن فیرمیول اایدیاری بیودن 

حجاب بجای حجاب اسیمی، نیشی برای نجات اسیم از زبر دسیت 

   ای مردم است. حجاب هییهی یاه در نیاربیخ میعیا یر ابیران  ایه 

 مشخصه اامعه ندوده است. 

حجاب بری از ستونهای ا لی ساختار سیاسی رژب  اسییمیی اسیت. 

حجاب نتنها سمدل بردگی زن است، بلره چری ه ای از ض بت انیون 

امیز مذهب با زنان است. حجاب نمابان ر نلیییاژ بیاالی عینیصیر زن 

ستیزی در اسیم است. انگ بر علیه حجاب اسیمی، انگ سنیت   

نج د نیست، بلره ا ال ادهه نزادبخواهی اامعه بر علیه اندش سییاه 

اسیمی است که با ز ر نیر   نفنگ   قوانیر اسیمی، بردگی انسی 

 اسیمی را بر اامعه نحمیل کرده است.

 نرلیف نزادی داشتر   با ن اشتر حجاب چه میشود؟

زمانیره رژب  اسیمی سرن ون ش    مینیشیور نزادی زنیان   لی یو 

حجاب اسیمی قرائت ش    در سراسر کشور اشر حیجیاب سیوزان 

بر ا ش ، نن اه نن ع ه قلیلی که کماکان مابلن  حیجیاب داشیتیه بیاشینی ، 

کامی نزاد هستن    کسی ااازه ابجاد مزاحمت بیرای ننیهیا نی ارد. بیا 

ابر نذکر که  وشی ن حجاب در برخی مرانها ممنو  اعیم خواه  ش  

مانن  اداره اات در زمان ساعات کاری، کل محیطیهیای نمیوزشیی   

 ر رشی   بوبژه محیطهابی که موضو  کارشان کودکان میییدیاشینی . 

مضاف بر ابر اامعه حق ندلیغ بر علیه حجاب اسیمی بعنوان سمدیل 

بردگی   عقدمان گی را برای خود محفوظ میی ارد   از هیمیه میهیتیر 

 ابنره حجاب کودکان باب  ممنو    ارم اعیم شود. 

اعتراض به حجاب ااداری در بیک میدیارزه می نیی بیی خشیونیت" "

 فرمول ک ام اندش؟

در باال گفتی  که فرمول "حجاب ااداری" متعلق به اندشی اسیت کیه 

اسیمی بودن حجاب    ر سه نحمیل حیجیاب اسییمیی بیا کشیتیار   

سرکوب را از قل  میان ازد    اود حیجیاب را از "اسییمیی" بیودن 

اامعه نتیجه می یرد. در نتیجه نق ی به ربشه حجاب بعنی اسیم نمیی 

نوان  داشته باش . عی ه بر ابر، در نمامی ابر سالها بخش  سیعی از 

ا وزبسیون در بک کر همیاهینیگ بیا اینیاحیی از رژبی ، حیجیاب را 

"فرهنگ مردم" معرفی کردن    انگ   ا ال بر علیه انرا، مدیارزه 

 با فرهنگ مردم معرفی   ندلیغ میرردن . بحث مدارزه م نی بی 

 آزادی،برابری،حكومت كارگری!

 ۵۳پرسش  شماره  

 

 حجاب: اسالمی، اجباری یا اختیاری؟                    
 محمدرضا پویا    
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خشونت ه  متعلق به همیر کمپ است. اما م ر مدارزه م نی   با م نیت در مدارزه   ع م خشونت ه  میتوان  مورد اختیف بیاشی ؟ هیر 

انسان نزادبخواهی بی شک نرز  دارد سران رژب  اسیمی ب  ن شلیک بک گلوله   ب  ن هیه ونه خشونتی، حرومت را نحوبل   خود 

را ب ست دادگاه های مردم بسپارن . اما متاسفانه ابر فقط بک ارز ست   در عال   اق  ما با انابترارانی ر بر  هستی  که ناکنیون بیرای 

حفظ حاکمیت انابترارانه اسیمی خود ک  انابت نرردن . اما ناکی  ابر اربانات بر مدارزه بی خشونت در اابیره مردم از ایانیب رژبی  

اسیمی مورد سدعانه نربر خشونتها قرار می یرن ، نصوبر مضحری به کل ادعا مییی هی . در زمیانیییریه قی اره بینی ان اسییمیی مشی یول 

ندمرشی هستن ، چرا بحث خشونت را ر ی سفره مردم معترض می ذارن ؟ اسیمیون ندم میرشن  ننوقیت ابیر ایمیاعیت از میردم طیلیب 

"ع م خشونت" میرنن . اما ابر معما سالهاست که رمزگشابی ش ه است. هر اابی مدارزه اشرال رادبرال بخود گیرفیتیه، بییفیا یلیه ابیر 

اماعت با کارت زرد "خشونت نرنی " بسراغ مردم رفته   انها را به "مدارزه در چهارچوب مورد قدول" رژب  اسیمی فرا میخیوانی نی . 

"مدارزه بی خشونت"  رچ  بخشی از حاکمیت رژب  اسیمی بود که در رقابت با اناح رقیب به "فشار از  ابیر" نیازمن  بود اما دائما در 

اسییمیی  - حشت از رادبرال ش ن مدارزات " ابینی ها"، "خشونت نرنی " را بطرف مردم برت میررد. حال بخشی از همیر اندش ملی

اخراج ش ه از رژب  اسیمی در همنشینی   زبر چتر حمابتی اربانات راست ا وزبسیون، نیش دارد نئوری د م خیردادی "میدیارزه بیی 

خشونت" را ابنجا   انجا به مدارزه ااری مردم، مورد نخر نن حجاب برگیران زنان، با همان اه اف همیش ی،الصاق کن . الدته کارشان 

سخت است زبرا که موج بلن ی که نمام  یرره اسیم را میخواه  زبر ضرب ب یرد، در راه است. ابر میوج را نیمیی نیوان در قیالیدیهیای 

کوچک   ننگ ن ه داشت. ابر عصیان نسل اوانی است که حجاب را نماما نمی خواه . ابر نسل مستقیما ستونهای ا لی رژب  اسییمیی 

را ه ف قرار داده است. گسترش اندش حجاب برگیران، امهوری اسیمیی را در سیراشیییب سیقیوط قیرار خیواهی  داد. شیییشیه عیمیر 

امهوری اسیمی به حجاب  ابسته است. ر زبره زنان در خیابان  سیعا حجاب از سر برگیرن ؛ نشانی از امهیوری اسییمیی نیخیواهی  

 بود

 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۵۳پرسش  شماره  

 رفیق نازنین برومند از میان ما رفت!
رفیق نازنین برومند عضو كمیته مركزی حزب كمونیست كارگری پس از بیییش از ییكیسیال جیدال بیا 

از میان ما رفت. از جانب نشریه پرسش این ضایعه غیم انیگیییز را بیه  0207فوریه  71سرطان در تاریخ 
  .حمید تقوایی و همه رفقای حزب كمونیست كارگری  ایران تسلیت میگویم

 

 محمد رضا پویا سردبیر نشریه پرسش
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ننهه در ابران شاه  نن هستی  فیکت اقتصادی همه اانیدیه در 

ابعادی بی سابقه است، چیزی شدیه خط مرگ. فیکت گستیرده 

  همه اانده  یرره اامعه   زن گی نوده مردم کیارکیر را در 

چن ال خود به اسارت گرفته است.   ابر شرابط گوشه ای از 

كاركرد سرمابه داری اسیم زده در ابران است كه بر میدینیای 

"کیار ارزان   کییارگیر خیامییوش" سیازمیان داده شی ه اسییت. 

سیاستی كه عی ه بر میدیانیی اقیتیصیادی   سیییاسیی كیین نن 

دارای معانی خا ی در سیییاسیت میواایهیه رژبی  بیا بیحیران 

حكومتی اانكاهش دارد. سرکوب سیییسیتیمیانیییک    حشیییانیه 

رژب  اسیمی در عیر حال عیامیلیی در حیفیظ   بیقیای چینیییر 

 شرابطی است.

 

کار ارزان   کارگر خاموش" بیان رابطه اقتصاد   سیییاسیت "

  موقعیت نوده مردم كاركر در سیرمیابیه داری ابیران اسیت. 

سرمابه داری در ابران با نواه به سطح نازل نیرینیولیوژبیک، 

دانش فنی   ضعف ساختارهای ر  بنای نیولییی ی بیرای سیود 

ن ری   انداشت سرمابه، اسیاسیا بیر میدینیای "كیار ارزان"   

کارگر فوق استثمار ش ه بنا ش ه است. در حال حیاضیر سیطیح 

دستمزد كیارگیر   قی رت خیربی  كیارگیر در ابیران حیتیی از 

بسیاری كشورهای همسابه نیز  ابئر نر اسیت. نیتیییجیتیا بیرای 

ارزان ن ه اشتر کارگر، برای الیوگیییری از گسیتیرش سیهی  

طدقه کارگر از محصوالت ااتماعی نولی  ش ه كه نوسط خیود 

طدقه كارگر نولی  میشود، باب  کیارگیر میعیتیرض را خیامیوش 

کرد   خاموش ن ه اشت. باب  هر اعتراضی را سرکوب کرد. 

سرکوب ر زمره کارگر عی ه بر حفظ شرابط سلطه   بیقیای 

رژب  اسیمی سرمابه، در عیر حال بک رکر  ابه ای   نیییاز 

حفظ مناسدات سرمابه داری در ابران است. ما به ازاء سیطیح 

 ابیر نرنولوژی   دانش فنی   ضعف ساخیتیاری سیرمیابیه را 

کارگر باب  با کار بیشتر   دستمزد کمتیر   میابیه گیذاشیتیر از 

شیره اانش ادران کن ! در ابر الی یوی اقیتیصیادی، سیییاسیت 

"رباضت کشی اقتصادی" كه امر ز میعینیابیش "خیط میرگ" 

ش ه است، بک رکیر اسیاسیی   هیمیییشی یی اسیت. هینیوز از 

خاطرم نرفته است، سالها  یش در ا ائل شریل گیییری اینیدیش 

ارنجاعی د م خرداد   امی ی که د م خرداد در دل بیرخیی از 

اناحهای راست اندش میلیی اسییمیی   ا یوزبسیییون راسیت 

ابجاد کرده بود، ابراهی  بزدی اوهر ابر نوحیش سیرمیابیه در 

 ابران را بطور گوبابی ابر چنیر بیان کرد: 

ابران نمیتوان   ارد عصر نوسیعیه اقیتیصیادی شیود بیجیز از "

اما در بک کشور نوسعه نیافته مانن  …  طربق انداشت سرمابه

ابران چ ونه میتوانی  انداشت کنی ؟ بجز از طیربیق ربیاضیت؟ 

بجز از طربق ابنره از مردم خواسته شود، بیشتر نولی  کنی    

اامعه ای که مردم نن بیشتر مصرف میرنن  …  کمتر مصرف کنی ؟ 

میا …    کمتر نولی  میرنن  هرگز قیادر بیه نیوسیعیه نیخیواهینی  بیود. 

نمیتوانی  نفتمان را که سرمابه ملی است بفر شیی     ینیییر   نیخی    

مرغ   کره   گوشت بخرب    ب هی  شماها بخورب ! مصرف را بیابی  

ک  کرد، باب  قناعت کرد   نولی  را باال برد." همییر سیییاسیت را هی  

داربوش همابون نئوربسیر حزب مشر طه به گونه ای دب ر میطیرح 

 كرد. "باب  بیشتر کار کنی ، کمتر بخواهی . کمتر مزد ب یرب ."

ابر سه  کارگر در اقتصاد سرمابه داری در ابیران اسیت. نیییر هیای 

سیاسی سرمابه چه در حاکمیت   چه در ا وزبسیون بر ابیر سیییاسیت 

متفق القولن . ابر بربربتی است که اركان دست اه طدقه حیاكی  اعی  از 

دست اه سرکوب   نیحیمیییق،  یاسی ار   ارنشیی   بسیییجیی   سیابیر 

 اماعت ا باش اسیمی، نماما برای حفظ   ن ا م نن بپا ش ه است.

 

 بح.ان حك مری: جایگاه سناست یق. و یالكت

از طرف دب ر نحمیل چنیر موقعیت اقتصادی فیکت نمیزی به طدقیه 

کارگر   نوده مردم زحمتكش فقط عاملی در کارکرد ر نیر سیرمیابیه 

در ابران نیست، بک ضر رت سیاسی حفظ دست اه حاک  اسیمی در 

شرابط کنونی   در موااهه با بحران حكومتی ه  است. هر چینی  كیه 

سیییاسیی رژبی  اسییمیی   –ابر فاکتور در بررسی عملررد اقتصادی 

کمتر مورد نواه قرار گرفته است.  اقیعیییت ابیر اسیت کیه فیاکیتیور 

اقتصاد نقشی د گانه در خ مت رژب  اسیمی سرمابه دارد. نقشی هی  

سیاسی   ه  اقتصادی. نحمیل فیکت اقیتیصیادی بیک رکیر اسیاسیی 

ه ف سرکوب ری رژب  اسیمی است. ابزاری در خی میت سیركیوب 

است. ناکی  مر بر ابر نرته است که اعمال سیاست فیکت اقیتیصیادی 

در عیر حال ااب اه   مرانی سیاسی برای حیریومیت اسییمیی دارد. 

بک نقش سیاسی نعییر کنن ه. ابر فیاکیتیور عیامیل میهیمیی در نیقیلیییل 

انرژی   نوان اعتراضی کیارگیر   عیامیلیی در زمیییر گیییر کیردن 

اعتراض کارگری است. بک سیاست نگاهانه از اانب د لت اسیمیی 

برای حفظ سلطه سیاه اسیم بر اامعه است. شرطی برای بقاء حیفیظ 

اسیم سیاسی در راس حاکمیت سرمابه در ابیران اسیت. از ابیر ر  

سیاست نحمیل فیکت اقتصادی سیاستی هیمیسیو بیا سیییاسیت نیحیربی  

اقتصادی است، سیاستی كه هر د  لده نیزشان علیه نوده مردم كاركر 

است. ابر سیاستی است كه ه فش عمی کشتار   مرگ ن ربجی دستیه 

 امعی مردم است. 

 اقعیت ابر است که  ضعیت اقیتیصیادی طیدیقیه کیارگیر در شیرابیط 

کنونی نماما محصول عملررد اقتصادی "متعارف" سرمابه در ابران 

نیست. ننهه در حال حاضر سه  کارگر   موقعیت اقیتیصیادی طیدیقیه 

کارگر را نعییر میرن  بطور قابل میحسه ای در سطحی بسیار  ابیر 

نر از ظرفیت "متعارف" سرمابه در اقتصاد اامعه ای میانینی  ابیران 

قرار دارد. ابر  اقعیت كه سه  طدقه كارگر از محصوالت نولی  شی ه 

هر ساله  ابیر رفته است، دلیل محكمی بر ابر ادعیا اسیت. حیریومیت 

 كارگر زندانی،زندانی سیاسی، بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!

 ۵۳پرسش  شماره  

 علیه فالكت اقتصادی، علیه بیكاری                             
 كارگری  –محورهای یك سیاست كمونیستی                               

 علی جوادی  
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سرمابه   اسیم در شرابط بحران حكومتی در ابران نیییازمینی  

 نحمیل فقری مضاعف بر کارگر   مردم زحمترش است. 

اما ننهه ابر نعرض را ابجاب میرن ، نقش فییکیت اقیتیصیادی 

در سیاست   در مدارزه سیاسیی در ابیران اسیت، ایابی یاه   

مران سیاست در خا رمیانه   موقعیت سیرمیابیه داری ابیران 

در سرمابه اهانی است. به لحاظ سیاسی  اقیعیییت مسیالیه ابیر 

است: کیارگیری کیه نیوان اقیتیصیادی دارد، میییتیوانی  هیزبینیه 

اعتراضات را ب  ن چشی  انی از نیابیودی خیانیواده   زنی گیی 

ر زمره خود بهتر نحمل کنی ، از نیوان اعیتیراضیی بیاالنیری 

برخوردار است. از ابنر ست كه ما كمونیستها در عیییر حیال 

كه برای نابودی استثمار   اادار كارگر به فر ش نیر ی كار 

  ل و كار مزدی میدیارزه میییكینییی ، هیمیزمیان بیرای افیزابیش 

دستمزد   بهدود زن گی مادی   معنوی طدقیه كیارگیر میدیارزه 

میكنی . فقر بیشیتیر هیییچ كیارگیری را رادبیكیال نیر نیمیییكینی . 

 مستا ل نر، شاب ! 

امر ز حتی کودن نربر نمابن گان سیاسیی سیرمیابیه در ابیران 

می انن  که نفنگ   سرنیزه   شیق به ننهابی قادر به میهیار   

کنترل طدقه کارگر معترض در اامعه نیست. می انن  کیه بیابی  

ق رت نحرک طدقه کارگر را با سییح کشیتیار دسیتیه ایمیعیی 

فیکت اقتصادی ه  مح  د کنن . باب  طدقه کارگر را فاق  نوان 

  نحمل اقتصادی هر گیونیه میدیارزه ای ی ای کینینی . رابیطیه 

اقتصاد   سیییاسیت در حیریومیت اسییمیی رابیطیه ای فیرای 

مناسدات   ملز مات اقتصادی ر زمره کارکرد سرمابه است. 

در عیر حال سیاسی است. در عیییر حیال  بیژه   نیاشیی از 

ملز مات سیاست حكومتی نیامیتیعیارف اسیت. از ابیر ر  در 

ابران مدارزه اقتصادی بک عر ه نیعیییییر کینینی ه   حیییانیی 

مدارزه طدقانی است. سرنوشت ساز است. سرنوشت بسیییاری 

از مدارزات کارگری را نه قی رت   ز ر اسیلیحیه   نیوحیش 

سرکوب ری سرمابه بلره در عیییر حیال فشیار   اسیتیییصیال 

اقتصادی نعییر میرن . در بک کیم فیکت اقتصادی در ابران 

ضر رت   اهمیتی سیاسی ه  دارد. از ابر ر  مدیارزه عیلیییه 

نن ه  به همان ان ازه نیعیییییر کینینی ه اسیت.   ابیر مسیالیه در 

شرابطی که نحربمهای اقتصادی به فیکت اقیتیصیادی ابیعیادی 

همه اانده نر داده است، در شرابطی که حذف سیوبسییی هیا بیه 

گرانی سرسام ن ر اقیم مورد نیاز زن گی مینیجیر شی ه اسیت، 

 ضر رنی حیانی داده است.

 

 مکان اجرماعی مبارزه علن  یالکت اقرصادی

اگر نحمیل بک فیکت اقتصادی گسترده   بازنولی  ش ه عی ه 

بر ابنره از ضر ربات کارکرد اقتصادی نسام سرمیابیه داری 

نشات می یرد   دارای ضر رت سیاسی در سر ا نی یهی اشیتیر 

حاکمیت سیاه اسیمی اسیت، در طیرف میقیابیل نیییز میدیارزه 

گسترده اقتصادی طدقه کارگر عی ه بر میریان نن در بیهیدیود 

زن گی ر زمره کارگر   میردم زحیمیتیریش، دارای اهیمیییتیی 

سیاسی   نعییر کننی ه در افیزابیش نیوان میدیارزانیی طیدیقیه   

سرنوشت سیاسی اامعه دارد. ابر میدیارزه ای اسیت کیه هیر 

بخش طدقه کارگر در اشرال مختلف هر ر زه بیا نن درگیییر 

 است. مدارزه ای كه باب  سازمان هی   متشرل   ه ابت شود.

مساله ای که ما با نن موااهیی  ابیر اسیت کیه طیدیقیه میا در میدیارزه 

اقتصادی   مات بسیاری را متحمل ش ه است. نیش بیرای بیقیاء   

نامیر معاش زن گی بک مش له اساسی طدیقیه میاسیت. بیییریاری بیک 

 اقعیت خشر زن گی کارگر است. گرانی بک  اقیعیییت نیابیود کینینی ه 

زن گی طدقه ما است. نورم ق رت خرب  کارگر را بیه شی ت میحی  د 

کرده است. د  شیف کاری  اقعیت زن گی بخشهابیی گسیتیرده ای از 

طدقه کارگر است. بیرار سازی   نع بل نیر ی انسیانیی بیک نیهی بی  

ا ی هر ر زه در باالی سر کارگر است. رقابت برای کیار   شی یل 

در ح  باالبی در  فوف کارگران نش ب  ش ه است. کار قراردادی   

موقت بر ش ت نا امنی اقتصادی افیز ده اسیت. از ابیر ر  طیدیییعیی 

است که در عیر مدارزه بر سر نیابیودی ابیر نیسیام سیراسیر کیثیافیت 

 مدارزه فی الحال ااری بعضا بر سر مطالدات زبر است:

 میلیون نومان در ماه،  ١١افزابش ح اقل دستمزد به -١

 ، ...،”نوافقی“  ” سفی  امضا“  ” موقت“ال ای قراردادهای -١

شمول قوانیر كار برای همه كارگران، مسیتیقیل از نیعی اد كیارگیر -٣

 شارل در هر مركزی. 

مدارزه برای ن ییر ابر شرابط بک عیر یه نیدیرد نیعیییییر کینینی ه در 

مدارزه طدقه کارگر است. طدقه کارگر ب  ن  یییشیر بیهیای ای ی در 

ابر عر ه به سادگی قادر به ابفای نقش سیاسی   نعییر کینینی ه خیود 

در نحوالت سیاسی   کیلییی ی ایامیعیه نیییسیت. امیا کیلییی  مسیالیه در 

سازمان هی   مدارزه نوده ای قانونی   علنی برای خواستهیای میدیرم 

  حیانی طدقه است. طدقه ما زبر فشار اقیتیصیادی سیهیمی ییینیی قیرار 

دارد. بعنوان بک طدقه نحت فشار اقتصادی خرد کنن ه است. از ابیر 

ر  هر دراه بهدود ا ضا  اقتصادی بیه میعینیای بیاالرفیتیر حیرمیت 

انسانی کارگر   مردم زحمترش   به معنای باالرفتر نوان مدارزانیی 

برای حضور در نحوالت سرنوشت ساز اامعه است. بیهیدیود دائیمیی 

موقعیت اقتصادی   ااتماعی کارگر امیر هیمیییشی یی طیدیقیه کیارگیر 

است. کارگر ب  ن مدارزه دائمی، گاه نشرار گاه  نهان، برای بیهیدیود 

موقعیت اقتصادی خود ا وال قابل نعربف نیست. اما مسالیه میدیارزه 

علیه فیکت اقتصادی ااب اه بمرانب مه  نر   نعییر کینینی ه نیری از 

مدارزه همیش ی طدقه دارد. سیرنیوشیت طیدیقیه کیارگیر در نیحیوالت 

اامعه به  یشدرد ابر مدارزه گره خورده است. مسیالیه بیر سیر فینیای 

ن ربجی با ن ییر بنیادی   د رانساز اامعه است.  اقیعیییت سیاده ابیر 

است که هر چه طدقه کارگر از رفیاه   امینیییت اقیتیصیادی بیاالنیری 

برخوردار باش  به همان دراه شرابط برای بک نعییر نرلیف قطعیی 

اقتصیادی میوایود مینیاسیب نیر اسیت. فیعیالیییر     –با نردت سیاسی 

رهدران عملی کمونیس  کارگری باب  در  ف مق م چنیر مدیارزه ای 

قرار داشته باشن . اما  یشدرد موفق ابر مدارزه در عیر حال در گیر  

گسترش مدارزه همه اانده   انقیبی برای سرن ونی رژبی  اسییمیی 

 است.

 

 سازماندهی ت ده ای

 یشدرد چنیر مدارزه ای مستلزم سیازمیانی هیی نیوده ای   سیراسیری 

است. ابر مدارزه کار محافلی به نیابیت از رهیدیران   نیوده کیارگیر 

نیست.  یشدرد چنیر مدارزه ای کار   امر خود کارگیران   رهیدیران 

کارگری است. اما چ ونه میتیوان چینیییر میدیارزه نیوده ای گسیتیرده 

کارگری را در مقابله با فیکت اقتصادی به  یش برد؟ به چن  سیئیوال 

 مسئله اما تغییر جهان است!

 ۵۳پرسش  شماره  
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در ابر زمینه باب   اسخ داد؟ چ ونیه بیابی  سیازمیان داد؟ کی ام 

 یرچی  سییییاسیی را بیابی  در ابیر عییر یه در دسییت گیرفییت؟ 

ملز مات سیاسی   سازمانی چنیر مدارزه ای چیسیت؟ میوانی  

سدک کاری   عملی ک ام است؟ نیر ی ابر مدارزه را چ ونیه 

 باب  گرد ن رد؟

 

چنیر مدارزه ای مستلزم سازمان   نشرل است. امیا نشیریل   

سازمان با ندلیغ نن ابجاد نمیشود   با ندلیغ ضر رت نن  رفا 

شرل نمی یرد. ه ابیت میدیارزه کیارگیری بی  ن  ایود  یف 

گسترده ای از رهدیران عیمیلیی   رادبیریال   سیوسیییالیییسیت 

کارگری ممرر نیست. ابجاد چنیر سازمانی از باالی سیر ابیر 

رهدران   فعالیر کارگری ممرر نیست. رهیدیرانیی کیه میورد 

اعتماد کارگران محیط کار   زن گی خود هسیتینی . بیر خییف 

ریر کمونییسیتیی  -نصور کودکانه نیر های چپ ریر کارگری 

 یشدرد چنیر نیشی از فرای سر فعالیر   رهیدیران کیارگیری 

ممرر نیست. سازمان هی کارگری مسیتیلیزم حضیور دائی  در 

محل   برخورد م ام به موان  کار   شینیاخیت دقیییق از نیو  

حرکتی است که باب  سیازمیان داده شیود. چینیییر میدیارزه ای 

مستلزم دخالت علنی   داشتر عنا ر علینیی کیار   رهیدیران 

عملی در اندش کارگری است که ابر نیش را در دستور کار 

خود قرار دهن . به اعتداری، مجموعه ای از فعالیر   رهدران 

رادبرال سوسیالیست اندش کیارگیری بیابی   یرچیمی ار چینیییر 

حرکتی شون . سیاست کمونیستی کارگری در شیرابیط کینیونیی 

باب  بر محور  یشدرد چنیر امری   گرد ن ری  یفیی از ابیر 

رهدران   فعالیر در  فوف اندیش طیدیقیه کیارگیر میتیمیرکیز 

شود. ابر رهدران   فعالیییر کیارگیری بیابی  ضیر رت چینیییر 

 امری را در دستور خود قرار دهن .

چنیر مدارزه ای نمیتوان  بر محور بک مدارزه میخیفیی، ریییر 

علنی   با ریر "قانونی"   "زبیر زمییینیی" بیاشی . میدیارزه   

سازمان هی نوده ای   ابجاد نشرل الزم بمنسور  یییشیدیرد ابیر 

مدارزه مستلزم  یشدرد بک مدارزه ، "قانونی"   علینیی اسیت. 

مسلما مدارزه قانونی   علنی به معنای مح  د کردن مدارزه   

اعتراض در چهارچوب قوانییر اعییم شی ه   حیاكی  نیییسیت. 

مساله بر سر نحمیل شرابط مدارزه به د لت   طیدیقیه حیاکیمیه 

است. شرابطیكه در هر زمان محصول نوازن قیوای سیییاسیی 

در اامعه است. بعی ه مساله بر سر شرل مدارزه اسیت   نیه 

ه ف   با ایوهیر میدیارزه. هی ف ابیر میدیارزه بیابی  نیحیمیییل 

مطالدات عمومی علیه فیکت اقتیصیادی بیر طیدیقیه حیاکیمیه   

کارفرما   د لت باش . ه ف باب  عقب نشان ن د لیت   درهی  

شرستر ابر نعرض ض  کارگری باش . اما از کجا بیابی  نریاز 

کرد؟ م ر نه ابینیریه رژبی  اسییمیی هیر نییش سیاده ای را 

سرکوب میرن ؟ چ ونه در چنیر شرابطی میتوان چنیر امیری 

را  یش برد؟ مساله نعییر ح اقل دستمزد در هر سال "بیهیانیه" 

ر شنی برای شر   چنیر حركتی است.   ابر مساله ما را بیه 

 شكل نشكل در ابر شرابط میرسان .

 

 جایگاه جنبش مجامع عم می: در ام.وز و در ی.دا
 

مجام  عمومی کیارگیری مینیاسیدیتیربیر   نمیاده نیربیر ظیرف 

 یشدرد چنیر مدارزه ای در محیط کار   محل زن گی هستن . میجیامی  

عمومی کارگران شرل عام نشرل در برگیرن ه نیوده هیای کیارگیری 

است. نشریل   راه ان ازی مجام  عمیومیی، شیریل دادن بیه اینیدیش 

مجام  عمومی بک ه ف قابل حصول   عملی است. هیچ مان  ای ی 

  نعییر کنن ه ای در شرل دادن به مجام  عمومی کارگری   ر نیییر 

کردن ننها مواود نیست. ر زمره به هر بیهیانیه ای میییتیوان میجیامی  

عمومی کارگری را شرل داد. مجام  عمومی نن شرلی از نشیرییت 

مواود کارگری ان  که به عمل مستقی  کارگری متری هستن . سلسیلیه 

مرانب  یهی ه   د ر از دسترس نوده کارگر ن ارنی . در هیر میحیییط 

کاری   محل زبست میتوانن  شرل ب یرن . نوان رژب  بیرای ضیربیه 

زدن   سرکوب نن بیه شی ت میحی  د اسیت. نیامیییر ادامیه کیاری   

فعالیتش مستلزم سازمان عربض   طوبلی نیست. ابر سنت فى الحیال 

میان کارگران ربشه دارد، اما باب  نگاهیانیه بیه بیک اینیدیش بیر یائیى 

مجم  عمومى ندی بیل شیود. بیابی  سیراسیری شیود. بیابی  كیل اینیدیش 

كارگری   مشخصا بخشهای كلی ی اعتراض طدقه كارگر را در بیر 

 ب یرد.

 

کارگران شارل ستون ا لی   نیر ی نعییر کنن ه چنیر حرکتی بیابی  

باشن . ب  ن در برگرفتر کارگران شارل مراکز کلیی ی نیمیییتیوان در 

چنیر مدارزه ای  یر ز ش . ق رت طدقه کارگر در انحاد   نشیریل   

نقشی است که در کنترل چرخ اقتصاد در اامعه دارد. کارگر بیییریار 

فاق  بخشی از نقاط ق رت طدقه است، اهرم اقتصیادی را در کینیتیرل 

ن ارد. از ابر ر  حضور محوری   کلی ی کارگر شارل در کینیار   

در انحاد با کارگر بیرار در ابر مدارزه نعیییر کینینی ه اسیت. میجیامی  

عمومی کارگری در عیر ابجاد نشرل عمومی    اب ار کیارگیری در 

عیر حال میتوانن  ستون فقرات چنیر حرکتی باشن . امیا بیرای شیریل 

دادن به بک حرکت نوده ای در سطح اامعه ابر مجام  عمومی بیابی  

در هر منطقه ا رافیابی به ه  میرنیدیط شیونی . انیتیخیاب نیمیابینی گیان 

کارگری در مجام  عمومی گام کلی ی در ابر راسیتیا اسیت. میدیارزه 

علیه فیکت اقتصادی مدارزه ای ااتماعی است. سازمان هی متناسیب 

 با نن ه  باب  سازمان   نشرلی فراگیر   همه اانده باش .

 

 رهب.ی، رهب.ان عملی کارگ.ان
 

 

هیچ مدارزه ای ب  ن  اود   نقش رهیدیران شینیاخیتیه شی ه   میورد 

اعتماد امران  ذبر نیست. رهدری از باالی سیر رهیدیران در میحیییط 

کارگرى ممرر نیست. موفقیت چنیر میدیارزه ای نیمیامیا بیه نیقیش   

نحرک چنیر رهدرانی گره خورده است. چنیر رهدرانی را نیمیییتیوان 

کرد. متقاع  کردن، کار با رهدران عملی میوایود، ”   ادر“ به محل 

نیش برای الب ابر رهدران به چنیر امری ننها کانال  یییشیدیرد ابیر 

اه اف است. در ابر رابطه نجربه عملی ما حاکی از نن است کیه میا 

با د  نو  رهدر کارگری موااه خواهی  ش . رهدران عیمیلیی قی بیمیی 

کار   رهدران کارگری ا ب    اوان   در حال شرل گیری. کیار بیا 

رهدران اوان   ا ب  کارگری از معضیت    یهی گی های کمتیری 

برخوردار است. ابر دسته از رهدران کارگری اگیر چیه از نیجیربیه 

کمتری برخوردارن  اما کمونیس    مصلحت کارگری را بیه ر ابیت 

 اقعی نن شناخته ان . کمتر نحت ناثیر اربانات راست   چپ سینیتیی 

 ادام  مطلب در صفح  آخ.                            بوده ان .                                     

 به استقبال هشتم مارس روز جهانی زن!

 ۵۳پرسش  شماره  
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میتوان  نشان ب ه    ه  ادامه ر ن های قدلی اسیت. کسیانیییریه 

در طرف رلط ناربخ ابسیتیاده انی  امیر ز بیا ابیر سیه  اقیعیه 

  .ااب اهشان ر شنتر ش ه است

ـ  اقعه موشک  رانی حش  الشعدی به شیهیر اربیییل   نیقیش ١

 امهوری اسیمی

ـ حمله نرکیه به مینیطیقیه اسیتیرانیژبیک د.ک.ک   داسیتیان ١

 زن انی در زن ان د.ک.ک در ابر منطقه ان ی ١٣کشتار 

ـ بحث خر ج نیر های مسلح حش  الشیعیدیی   د.ک.ک از ٣

منطقه شن ال   همراری نزدبک ابر د  نییر  بیا هی  در ابیر 

 منطقه

 

در حمله موشری بیه شیهیر اربیییل بیریی از افیراد نیییر هیای 

 ائتیف کشته    نج نفر زخمی ش ن 

 

فوربیه  بیه شیهیر  ١۱در اربان حمله موشری د شنده شب )"

المللی اربیل   نیزدبیک بیک  اربیل که در نزدبری فر دگاه بیر

منطقه مسرونی انجام ش ، بک  یمانرار خارای کشتیه    ینیج 

 یمانرار ریرعراقی   همهنیر بک سرباز نمربرابی میجیر ح 

ش ن . مسئولیت ابر حمله را گر هیی بیا نیام "ا لیییاءالی م" بیر 

عه ه گرفته است. در بیک سیال گیذشیتیه مسیئیولیییت حیمییت 

ان  که نشانی از ننها قدیی  موشری را گر ههابی بر عه ه گرفته

انی : "ابیر   اود ن اشته است. اما مقامات امنیتیی میطیلی  گیفیتیه

الیحیق  هللا   عصیائیب اهیل ها  وششی برای کتائب حیزب گر ه

 "شون  هستن  که از سوی امهوری اسیمی حمابت می

ان  کیه  مناب  امنیتی رربی   عراقی به خدرگزاری فرانسه گفته

ح اقل سه موشک به سوی فر دگاه اربیل؛ اابی که نییر هیای 

المللی ض  داعش در ننجا مستیقیر هسیتینی ،  خارای ائتیف بیر

است. د  موشک دب ر نیز بیه مینیطیقیه مسیریونیی   شلیک ش ه

نزدبک فر دگاه اربیل ا ابت کرده است. د  موشک شیلیییک 

  .ش ه ه  عمل نررده   منفجر نش ه ان 

گیر هییی بییه اسیی  "ا لییییاءالی م" کیه در د  اطیییعییییه رسییمییا  

مسئولیت ابر حمله را به عه ه گرفته است اعییم کیرده اسیت 

نوان عملیات نسامی در شهرهای کیردسیتیان نیحیت حیاکیمیییت 

بارزانی را دارد اما فعی دست به چنیر عملی نیمیی زنی . ابیر 

عملیات   نه ب ها بع  از میقات هیئتی از حیزب بیارزانیی   

رئیسی انفاق میفت  که رئی  قوه قضائیه امهوری اسیمیی از 

حزب بارزانی خواسته بود ننها باب  د  اق ام را اارا کنن  بری 

ابنره از نمربرا فا له ب یرن    د م افیراد نیحیت نیعیقیییب از 

طرف امهوری اسیمی کیه بیه کیردسیتیان عیراق   مینیطیقیه 

بارزانی فرار میرنن  را نحوبل ابران بی هینی . میقیامیات حیزب 

بارزانی د می را  ذبرفته   در قدال خواست ا لی طفره رفیتیه 

بودن . اکنون شواه    قرائر نشان می ه  ابر عملیات موشیک  یرانیی 

به دستور امهوری اسیمی انجام ش ه است. زبرا حش  الشعدی نیحیت 

ناثیر   حتی میتوان گفت نحت فرمان هی سیپیاه قی س اسیت. نمیربیریا 

بخشی از نیر های نسامی اش در عراق را به منطقیه اربیییل مینیتیقیل 

کرده است. ه ف امهوری اسیمی حملیه بیه مینیاطیق اسیتیقیرار ابیر 

نیر ها   نشان دادن ز ر باز  به بارزانی است که اگیر بیا حیاکیمیان 

نهران همراه نشود منطقه نحت حاکمیت ا  با  اود نیییر ی نیسیامیی 

 .نمربرا ه  امر نخواه  بود

ابنره نخست  زبر ب  اد   حرومیت اقیلییی  کیردسیتیان هیر کی ام چیه 

عر  العملی به ابر  اقعه نشان می هن  از همیر حاال ر شر است که 

کار زبادی از ننها ساخته نیست. هر د  طرف منتسر عیری  الیعیمیی 

نمربرا هستن  که به عنوان فرمان ه نیر های ائتیف چه کیار خیواهی  

کرد. نمربرا ه  نا کنون فقط گفیتیه اسیت از ابیر عیمیل "عصیدیانیی" 

  .است

 مسئل  شنگال در پ.ت  رابط  بارزانی و دولت ت.کن  

نرکیه به بهانه اینیگ بیا د.ک.ک دهیهیا  یابی یاه نیسیامیی در خیاک 

کردستان عراق دابر کرده است   ابر عملیات را بیا رضیابیت حیزب 

بارزانی انجام می ه . زبرا بارزانی   نرکیییه د  هیمیپیییمیان نیزدبیک 

اقتصادی در منطقه هستن    فر ش نفت   خط لولیه انیتیقیال نیفیت از 

ساله ابر د   ٠٥کردستان عراق به بن ر ایحان در نرکیه با قرار داد 

  .ممرر ش ه است

نرکیه اما به نسدت نوان   نعادل قوای منطقه ای ننها بیه ابیر حی  از 

نجا ز رضابت ن اده است   خواهان نخیلیییه نیییر هیای د.ک.ک از 

منطقه شن ال است. حزب بارزانی در ابر مورد ه  همص ا با نرکییه 

چنیر خواستی را از د لت ب  اد مطیرح کیرده اسیت. چینی  میاه قیدیل 

د لت ب  اد   حرومت اقلی  کیردسیتیان نیوافیق کیردنی  کیه نیییر هیای 

د.ک.ک   حش  الشعدی باب  شن ال را نخیلیییه   نیییر هیای نیسیامیی 

ارنش عراق    یشمرگان کردستان به اای ننها مستقر شون . اما ابیر 

نصمی  با مقا مت حش  الشعدی   د.ک.ک میواایه شی    نیا کینیون 

عملی نش ه اسیت. اگیر ابیر نیوافیق اایرا بشیود هی  مسیئیلیه رقیابیت 

د.ک.ک   بارزانی به نف  بارزانی نمام میشود هی  خیواسیت نیرکیییه 

عملی میشود. اما بک فاکتور بزرگتر در منطقه نا کنون مان  اایرای 

چنیر نصمیمی است. فیاکیتیور اسیتیرانیژی قیطیب شیییعیی   حیمیابیت 

امهوری اسیمی از حش  الشعدی نن میانی  ا یلیی اسیت کیه اایازه 

  .چنیر اق امی را ن اده است

زبرا   ل ش ن امهوری اسیمی از مرز کردستان عراق بیه میرز 

سوربه امر ز از خط حاکمیت انحادبه میهنی در استان سیلیییمیانیییه   

حلدهه عدور کرده   به مرز بارزانی در اربییل رسییی ه اسیت. بیرای 

ناب  کردن بارزانی امهوری اسیمی از راههای مخیتیلیف در نییش 

است که بارزانی را ناچار کنی  هیمیانینی  انیحیادبیه میییهینیی بیه ایدیهیه 

امهوری اسیمی بپیون د. اما بارزانی خود را همرار نمربرا مییی انی  

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

 ۵۳پرسش  شماره  

 

 سه واقعه بر بستر دو قطب رقیب در كردستان عراق                     
 محمد آسنگران   
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  .  متح  اقتصادی ارد ران است

ابنجا بک بار دب ر ما شاه  انعراس ا ال د  قطب قی رنیهیای 

منطقه ای در کردستان عراق هستی . در ابر مح  ده نرکیییه   

بارزانی در بک قطب   امهوری اسیمی   انحادبه میهنیی   

حش  الشعدی   نیر های شیییعیی در بیک قیطیب دبی یر قیرار 

گرفته ان . در ابر ا ال منطقه ای د.ک.ک در شن ال همریار 

حش  الشعدی است در مرز عراق   نرکیه همراری نزدبری با 

  .سپاه  اس اران   قرارگاه رمضان دارد

ابنره نتیجه ابر ا ال در شنی یال بیه کیجیا خیتی  میییشیود   بیا 

سرنوشت حرومت اقلی  کردستان به کجا میییر د هینیوز بیحیث 

بازی است. زبرا حرومیت    یارلیمیان عیراق مینیهیای بیخیش 

کوچری از ننها نماما در ادهه امهوری اسیمی قرار گیرفیتیه 

ان . نمربرا   نرکیه ه  هر ک ام نیش میرنن  در ابر رقابت به 

امهوری اسیمی ندازن . اما نرکیه   نمربرا در عیر حال کیه 

با امهوری اسیمی رقابت دارن ، مناف  متفا نی را در عیراق 

دندال میرنن . نمربرا خواهان حیریومیتیی در عیراق اسیت کیه 

نییزدبییک بییه رییرب   نمییربییرییا بییاشیی    ارد رییان خییواهییان 

ق رن یری اربانات سنی   نهابتا دست بابی به مناطق شمیالیی 

عراق مانن  مو ل  ... است که بع  از شرست امیپیراطیوری 

  .عثمانیها به بخشی عراق ند بل ش ه ان 

 انگ نرکیه با د.ک.ک در شمال کردستان عراق

ر شر اسیت کیه نیرکیییه   د.ک.ک از ا اسیط دهیه هشیتیاد 

مییدی نا کنون در انگ بیا هی  بسیر میییدیرنی . از دهیه نیود 

مییدی د.ک. ک. نحت فشار نرکیه، د لت سوربه را نیاچیار 

کرد ا این را بیر ن کن    نیر های د.ک.ک بیه کیوهیهیای 

قن بل منتقل ش ن . با نشریل حرومت اقلی  رابیطیه بیارزانیی   

نرکیه گرمتر   نزدبرتر ش . زبرا بیارزانیی   نیرکیییه مینیافی  

اقتصادی مهمی برای داشتر مناسدات گرم با هیمی بی یر دارنی . 

از لحاظ سیاسی بارزانی   د.ک.ک همیشه در رقابتیی نینی ی 

با ه  بسر برده ان . با نش ب  انگ د.ک.ک   نیرکیییه ارنیش 

نرکیه چن بر  اب اه مهی  نیسیامیی در خیاک کیردسیتیان عیراق 

داربر کرد که د.ک.ک را در نن نا قرار ب ه . امیا کیوهیهیای 

قن بل منطقه ای  سی    سعب العدور در سه گوشه کیردسیتیان 

نرکیه، عراق   ابران قرار دارن  که نا کنون برای هیچ د لتی 

قابل کنترل ندوده است. اکنون نرکیه قص  کنترل ابر کوهها را 

با ستقرار نیر ی زمینیی    شیتیییدیانیی نیییر ی هیوابیی دارد. 

نخربر عملیات مه  نرکیه نصرف بری از میقیرات   مینیطیقیه 

استقرار د.ک.ک در ابر کوهها بود که در خاک عیراق  اقی  

  .ش ه است

ابر عملیات از ا ابل ماه فوربیه شیر     بیعی  از چینی  ر ز 

 ابان بافت. ابر منطقه در عیر حال زن ان مرکیزی د.ک.ک. 

بود   نع ادی از نیر های نرکیه کیه قیدیی در ایربیان اینیگ 

اسیر ش ه بودن  بیا در کیردسیتیان عیراق میواردی نیییر هیای 

امنیتی میت نرکیه به دام د.ک.ک افتاده   اسیر ش ه بودن  در 

ابر زن ان محدوس بودن . نرکیه با استفیاده از نیییر ی هیوابیی 

ضمر بمداران ابر مناطق از طربیق زمیییر   هیوا نیییر هیای 

کمان  بی خود را  ارد اینیگ کیرد   ابیر زنی ان   میقیرات 

مرکزی د.ک.ک را نصرف کرد. ه ف نرکیه ابر بود ضمیر 

نفر زن انی خود را نزاد کن . بوبژه د  نفیر از  ١٣نصرف ابر منطقه 

ابر زن انیان گوبا از عوامل مه  میت نرکیییه بیوده انی  کیه در شیهیر 

سلیمانیه در بک خانه مخفی دست یر ش ه بودن . اما در  ابان عملیییات 

نیفیر زنی انیی  ١٣اخداری که منتشر ش  حاکی از ابیر بیود کیه هیمیه 

  .نیرباران ش ه ان 

اکنون نرکیه می وب  د.ک.ک  قتی در نن نا قرار گرفته زن انیان را 

نیرباران کرده است   د.ک.ک می وب  نرکیه خودش ننیهیا را کشیتیه 

نفیر زنی انیی در ایربیان ابیر  ١٣است. در هر حال ننهه عیان است 

انگ نیرباران ش ه ان . ابر  اقعه بهانه ای شی ه اسیت کیه ارد ریان 

ناسیونالیس  نرک را نحربک کن    اکنون خواست ممنوعیت فعیالیییت 

  .حزب ها.د.د. در نرکیه باال گرفته است

نتابج سیاسی   ر ن های  یش ر  نحت ناثیر ابر  قاب  در کیردسیتیان 

 عراق   منطقه

کردستان عراق اکنون عمی با د  حرومت حزبی  یارنیی   انیحیادبیه 

میهنی اداره میشود. حرف زدن از حرومت  اح  اقلییی  کیردسیتیان   

 ارلمان  .... چیزی در ح  بک فراهی   حیریومیتیی کیارنینیی بیییش 

نیست. ننهه  اقعیت دارد ابر است که ابر د  حزب کیه بیارزانیی هی  

 یمان نرکیه   انحادبه میهنی ه   ییمیان ایمیهیوری اسییمیی ننیرا بیه 

شرل د  فاکتو بیر خود نقسی  کرده ان . نه انحادبه میهنی در مینیطیقیه 

 ارنی بعنی اربیل   دهوک   زاخو کاره ای است   نیه بیارزانیی در 

  .سلیمانیه   حلدهه   رانیه  .... محلی از اعراب دارد

در حقیقت کردستان عیراق هیمیانینی  بیمیر بیییر د  گیر ه مسیلیح کیه 

 شتیدانان منطقه ای   اهانی خود را دارن  نقسی  ش ه است. بنابر ابیر 

سرنوشت ا ال ابر د  نیر  عمی به ا ال   نعیادل قیوای نیییر هیای 

منطقه ای   اهانی گره خورده است. چینیانیهیه اکینیون د.ک.ک در 

ادهه انحادبه میهنی   حش  الشعدی   امهوری اسیمی قرار گیرفیتیه 

است   احزاب دمررات کردستان ابران ه  در ادهه بیارزانیی قیرار 

گرفته ان . در ابر میان شاخیه هیای میخیتیلیف کیومیلیه ضیمیر رابیطیه 

نزدبرشان با انحادبه میهنی   خانواده طالدانی بیر ابر د  قطب نقسیی  

ش ه ان . کومله زحمترشان که د  شاخه قومپرست افراطی هستینی  از 

بک طرف رابطه نزدبرشان با انحادبه میهنی را حفظ کرده انی    از 

طرف دب ر همپیمان احزاب دمررات کردستان ابران هستینی  کیه بیه 

  .نوعی در ادهه بارزانی قرار می یرن 

اما در چن  سال اخیر کومله به رهدری ابراهی  علیییزاده هیمیزمیان بیا 

رسمیت دادن به سیاست چرخش به سمت اربانات ناسیونالیست کیرد 

رابطه نزدبری با د.ک.ک    ژاک  ی ا کرده است. ابر اربیان خیود 

را بک نیر ی سرن ونی طلب علیه ایمیهیوری اسییمیی مییی انی  در 

حالیره همزمان خود را متح    نزدبک د.ک.ک    ژاک می انی  کیه 

ننها همراری نزدبری با حش  الشعدیی   ایمیهیوری اسییمیی   اسی  

دارن . ابر نناقض   چرخیش بیه سیمیت اسیتیرانیژی نیاسیییونیالیییسیتیی 

  .اختیفات در نی کومله را بیش از  یش براسته کرده است

با نواه به نقش د لتها   نیر های سیاسی ـ نسامی منطقه اگر فاکتیور 

نمربرا به نف  بارزانی عمل نرن   اضح است که بارزانی در میقیابیل 

رقدای منطقه ای خود نوان مقا مت ن ارد   ناچار به نسلی    سیازش 

خواه  ش . به همیر دلیل اکنون بارزانی ضمر  یی گیرفیتیر سیییاسیت 

بینابینی نسدت به امهوری اسیمی   رقدای مینیطیقیه ای خیود، نیمیام 

  .امی  خود را به کمک نمربرا   نرکیه گره زده است
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 سناست و اسر.اتژی جمه ری اسالمی در این رقابرها 

امهوری اسیمی از ا ل سیاستش در منطقه ابر بوده است که 

از میان اربانات سیاسی منطقه متح بنی برای خیود سیازمیان 

ب ه    با از مییان ننیهیا بیارگیییری کینی . در هیمیان سیال ا ل 

ق رن یری امهوری اسییمیی بیارزانیی شیابی  ا لیییر نیییر ی 

خارای بود که متیحی  ایمیهیوری اسییمیی عیمیل کیرد. زبیرا 

نیر های ابر حزب بع  از نوافق الیجیزابیر بیییر شیاه ابیران   

حمابت ارنش ابیران را از دسیت ١٧٩٠  ام حسیر در سال 

دادن    ناچار ش ن  خل  سیح را بیپیذبیرنی    بیه ابیران کیو  

کنن . عم ه نیر ی کادرهای ا لی ابر حزب در کرج مسیتیقیر 

  .ش ن 

بع  از سرن ونی شیاه ابیر حیزب بی  ن فیوت  قیت هیمیریار 

امهوری اسیمی ش    نیر هابش مسلح   عیلیییه  یییشیمیرگیان 

کردستان ابران بریار گیرفیتیه شی نی . اینیگ بیارزانیی )قیییاده 

میوقییت  هییمیی  ش سییپییاه   ارنییش اییمیهییوری اسییمییی عیلیییییه 

 یشمرگان کومله   دمررات در کردسیتیان ابیران در مینیاطیق 

مختلف به همیر دلیل انفاق افتاد کیه نیلیفیات زبیادی بیه دنیدیال 

  .داشت

بع  از نسلی  بیارزانیی بیه  ١٧٩٠انحادبه میهنی که همان سال 

شاه ابران به کمک حافظ اس  انحادبیه میییهینیی را در سیوربیه 

نشریل داد   کمرهای مالی   نسلیحانی از اس  دربیافیت کیرده 

بود رابطه نزدبری بیر طالدانی   حافظ اس  درست شی ه بیود. 

ابر مناسدات باعث ش  بع ا که طالدانی از اانب ارنیش عیراق 

نحت فشار قرار گرفت   انگ ابران   عراق هی  نریاز شی ه 

بود با  ادرمیانی حافظ اس  طالدانی ه  به ایمیهیوری اسییمیی 

 .نزدبک شود

حافظ اس  از ابت ا رقیب   ام حسیر بود   بارزانی نسلی  شیاه 

ش ه بود   خل  سیح را  ذبیرفیتیه بیود. حیافیظ اسی  بیا عییقیه 

طالدانی را که از بارزانی ا ا ش ه بود کمک کرد نا  ی ام را 

همهنان نحت فشار ا وزبسیون داخلی قرار ب ه . بع  از چینی  

سال با  ا درمیانی اس  عمی طالدانی ه  بیه ایدیهیه ایمیهیوری 

اسیمی ملحق ش . با ملحق شی ن انیحیادبیه میییهینیی بیه ایدیهیه 

امهوری اسیمی، بارزانی   طالدانی میتیحی   احی ی بیه اسی  

امهوری اسیمی   دشمر  اح ی به اس    ام حسیر داشتن . 

در اربان همراری ابر د  نیر  با سپاه  اسی اران در ایربیان 

انگ ابران   عراق ننها بک ادهه بیه اسی  ایدیهیه نیییر هیای 

  .کردستان عراق نشریل دادن 

انحاد ابر د  نیر  با ق رن یری ننها در ا ابل دهه نود مییییدی 

در کردستان عراق که در سابه انگ نمربریا    ی ام انیفیاق 

افتاده بود بر سر سه  خواهی به انگ هم ب ر رفتینی . اینیگ 

ننها هزاران نفر را قربانی کرد. بع ا نمربریا بیه عینیوان  لیی 

نعمت ابر د  حزب  ادرمیییانیی کیرد   نیاچیارشیان کیرد بیک 

حرومت در کردستان عراق نشریل ب هن . امیا ابیر حیریومیت 

محلی هیهوقت به بک حرومت  اح  ند بل نش . عیمیی هیمیان 

مناطقی که در انگ با هم بی یر نیحیت کینیتیرل داشیتینی  میرز 

حرومت ابر د  حزب را ا ا کرده بود   نا به امر ز همهنان 

ا ا مان ه است. چنانهه اکنیون د  نیییر ی مسیلیح د  نیییر ی 

امنیتی   د  حرومت حزبی در کردستان عراق ایربیان دارد. 

هن امیره گفته میشود  ارلمیان   قیانیون   حیریومیت در کیردسیتیان 

عراق کارنونی است به ابر  اقعیت اشاره میشود که  ارلمان   قانون 

  ریره هم ی نابعی از نیر ی مسلح   منافی  ابیر د  حیزب در د  

  .منطقه مجزا با د  حرومت ریر رسمی هستن 

در  ر سه ابر رقابتها طالدانی به نیر ی نزدبک ایمیهیوری اسییمیی 

ند بل ش    بارزانی ه  د لت نرکیه را بیرای د سیتیی   رقیابیت بیا 

طرف مقابل برگزبی . امیا ابیر د  حیزب سینیتیا   از هیمیان ابیتی ای 

ا ابیشان از هم ب ر به د  قطب متفا ت شرق   ررب نعلق داشتنی . 

طالدانی از همان د ران اوانی خود را نیزدبیک بیه سیوبیت   بیعی ا 

امهوری اسیمی می انست   بیارزانیی بیعی  از شیریسیت حیریومیت 

قاضی محم  حزب دمررات کیردسیتیان عیراق را نشیریییل داد   از 

همان ابت ا رابطه نزدبری با اسرائیل   نمیربیریا بیرقیرار کیرد. شیابی  

نجربه شرست   "خیانت" ر سیه به حرومت قاضی محم  باعث شی  

ماهی  زبر انگ در مهابیاد بیود بیه  ١١بارزانی که در نن حرومت 

ابر قناعت برس  که متح  ق رنمن ی مانن  نمربرا را برای رسیی ن بیه 

    .اه اف خود به سوبت نرایح ب ه 

بنابر ابر رقابتهای امر ز خانواده طالدانی   بیارزانیی در کیردسیتیان 

عراق    قاب  سه گانه فوق را باب  در چهار چوب   بیر بسیتیر ابیر 

نییاربییخ   قییطییب بیینیی بییهییای میینییطییقییه ای بییررسییی کییرد. د  قییطییب 

رقیب"نمربرا   ر سیه" در شرل امر زی نن همهنان بستری بیرای 

رقابتهای امر ز منطقه است. برای مثال ر سیه با حیمیابیتیش از اسی  

رقدای خود را در سوربه حاشیه ای کیرد. نمیربیریا بیا حیمیابیتیش از 

د لتهای عربی منطقه   ا ال با امهوری اسییمیی میییخیواهی  میانی  

  .گسترش نفوذ ر سیه   چیر بشود

ادهه امهوری اسیمی   متح بنش نیش میرنن  حرومتی مقیتی ر در 

ب  اد را شرل ب هن . اسیتیرانیژی ایمیهیوری اسییمیی ابیر اسیت کیه 

حرومت ب  اد همانن  اس    امهوری اسیمی رقیب نمربرا باشینی    

در عیر حال با نیر های نزدبک به نمربرا بجن     ننها را ناچار بیه 

نسلی  با شرست کن . اما در ابر میان موقعیت اسرائیل متیفیا ت اسیت 

زبرا از نوان نسامی   نیر ی هوابی برنری برخوردار است   بمیب 

  .ان  را ه  در زرادخانه های خود  نهان کرده است

اکنون در ا ال نیر های رقیب در عراق بع  از شیریسیت احیزاب   

نیر های سنی در مرکز عراق که در اربان انگ با داعیش ضیربیه 

سختی خوردن ، مان   یشر ی امهوری اسیمی در کردستیان عیراق 

حزب بارزانی اسیت کیه هی  نیزدبیک بیه ارد ریان   هی  بیریی از 

همراران نزدبک نمربریا اسیت. ابیر میانی  بیرای  یییشیدیرد سیییاسیت 

امهوری اسیمی اکنون نقش ا لی در حیریومیت میحیلیی کیردسیتیان 

  .دارد   حائلی بیر مرز سوربه   ابران بواود ن رده است

امهوری اسیمی به هر شرل ممرر نمیخواه  ابر حائل  اود داشته 

باش . نرکیه   نمربرا ه  نمیخواهن  ااازه ب هن  امهوری اسیمی به 

اه افش برس . ابر نن رقابتی است که بستری ابجاد کرده است که نه 

ننها سه انفاق فوق که از ابت ا به نن اشاره کردم بلره از ابر به بع  

باب  منتسر انفاقات دب ری باشی  که ابعاد ننها حتی بزرگتر   ا ی 

نر ه  خواه  بود. امهوری اسیمی اگر بتوان  میخواه  چیزی به 

اس  حرومت محلی کردستان  اود خارای ن اشته باش    همه 

ارانات عراق   کردستان عراق نحت کنترل حرومت ب  اد عمل 

کنن    امهوری اسیمی در مرکز نصمی  گیری ب  اد نقش منطقه 

 ادام  مطلب در صفح  آخ.ای 

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است!
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دب نی است! رفیق ا  ر كربمی    از دربافت دعوت علینیی 

مر از ابشان طی بادداشتی بیا خیود بیزرگ بییینیی   نیفیرعیر 

خا ی، كه مشخصه شرابط عادی ر حی ابشان نیییسیت، بیار 

دب ر ابر انهام مضحك را مطرح كیرده اسیت كیه نیقی  نیقیطیه 

نسرات حمی  نقوابی   سیاستهای نشكیینی گرابش راسیت در 

حزب برابر با  "ه    ابی با ندلی ات نخ نمای اینیگ سیردی 

علیه كمونیستها" است. در  ابان نیز ناكی  كرده است كه "علی 

اوادی الزم است ابر انهامات را علنا    ب یرد   از حیزب 

معذرت بخواه . برقراری هیر نیو  رابیطیه ای بیا ابشیان از 

 امله بررسی  یشنهاد مناظره موكول به ابر امر است." 

ذكر چن  نكته ساده در  اسخ به اظهارات رفیق ا  ر كیربیمیی 

 ضر ری است:

 اسخ ابشان نوعی فرار به الو اسیت، دسیت  یییش گیرفیتیه -١

است نا شاب     نیییفیتی . ا ی یر كیربیمیی میییتیوانسیت در بیك 

فر ت برابر نیش كن  نا انیهیامیات خیود را اثیدیات   شیابی  

دب ران را قان  كن . ظاهرا نیازی به اقنا  كسیی نیمیی بییینینی . 

انهام میزنن . مقررات   ا ول سازمانی را زبر  ا میی یذارنی . 

نندیه نشكیینی میكنن    دسته كر مشوقشان ه  هیورا میییكیشی . 

 چه دنیای زبدابی!

مییر از ابشییان نییقییاضییای "رابییطییه ای" نییكییردم، نییقییاضییای -١

"مناظره" سیاسی كردم. معموال افراد نیز با میخیالیف سیییاسیی 

خود مناظره   ا ل میكنن . برگزاری مناظره   ا ل سیییاسیی 

ه  در دنیای متم ن مستلزم رابطه خا ی نیست. كیافیی اسیت 

ابشان فر ت كننی    نی یاهیی بیه اطیراف خیود بییینی ازنی    

 مناسدات احزاب   اندشهای سنت دار را مشاه ه كنن . 

ا  ر كربمی برگزاری "بررسی" مناظره )بیررسیی   نیه -٣

چق ر فر ننانه  را مشر ط بیه  یذبیرش انیهیام   –انجام مناظره 

"انگ سردی" ابر گرابش از اانب میر كیرده اسیت، مسیالیه 

ای كه خود موضو  مورد مناظیره   ای ل سیییاسیی طیرفیییر 

است. نبا ابشان مخاطب خود را فاق  هر گونه شیعیور سیییاسیی 

فرض كرده است؟ مر بیرای مینیاظیره بیا ابشیان هیییچ قییی    

شرطی ن ذاشت . همانطور كه در مناظره با هیچ فرد راست   

ض  كمونیستی هیچ قی    شرطی سیاسی نمی ذارم. ابر رفیتیار 

موژبك  ار هیه اه اابی در سنت كمونیس  كارگیری نی اشیتیه 

 است. 

مر    از ننكه ا  ر كربمی در ظرفیت شخصی   بی  ن -۴

 ست   مقام نشكیینی مطلدی در  فحه فیسدوك خیود در ابیر 

رابطه ن اشته بود، از ابشان دعوت به مناظره كیردم. میر از 

نوبسن ه ای كه مطلب "شاداب به شادابی حزب" را در مقابسیه 

  با بهتر ب وب  در میقیابیلیه بیا "میحیكی  بیه میحیكیمیی حیزب" 

منصور حكمت نوشته اسیت، دعیوت كیردم. از قیرار اشیتیدیاه 

كردم.  اسخ ابشان گوبای ضرب المثلی است كه مییی یوبی ، از 

شخصی برای شام دعوت ش  اما طرف  یژامه   مسواك خیود 

 را نیز ن رده بود.

نبا ا  ر كربمی بخاطر دارد كه سیاست منصور حكمت در مورد -۱

ا وزبسیون ابن ونه فورموله ش ه است: ما "با مخیالیف سیییاسیی خیود 

بحث میكنی "؟ نبا ا  ر كربمی فقط با نن "میخیالیف سیییاسیی" بیحیث 

میكن  كه از گل نازكتر خط سیاسی ابشان را نق  نكرده باش ؟ با ابنیكیه 

ابشان خود را مختار می ان  كه هر انهامی   هر كذبی را برای نوایه 

سیاستهای راست نشكیینی خیود  یرنیاب كینی    بیك طیرفیه نیییز بیه 

قضا ت بر د؟ با شاب  د ران سیاستهای كمونیستیی حیكیمیت در ابیر 

 حزب نماما به  ابان رسی ه است؟ ك امیك؟

ب ذارب  برای لحسه ای ه  كه ش ه خود را در نیدیلییی یات كیاذب   -۶

انهمات نار ای ابشان اسیر شوب . مر از ابشان می  رس : بر میدینیای 

ك ام قطعنامه   مصوبه حزبی  اسخ نق  "انیگ سیردی"، "راسیت"، 

ناسیونالیستی"   ... اق ام انضداطی   نندیه نشكیییینیی اسیت؟ ا ی یر 

كربمی نمیتوان  ابر سیاست منصور حكمت را با هیر میییزان گیرد   

خاك ال وشانی كن  كه: "مخالفت سیاسی، هر ق ر با لحر نلیخ   سیرد 

  خصومت نمیز همراه باش ، نیا  قیتیی سیییاسیی اسیت، هیییچ  یاسیخ 

نشریینی نمیخواه . اگر کسی بنیوبسی  فیین کیمیییتیه بیا میقیام حیزب 

راست، چپ، رفرمیست، ناسیونالیست   ریره است   بیابی  بیرکینیار 

شود   ریره، کار خیفی نررده اسیت، بیابی   یاسیخ داد." )مینیصیور 

 " مشیكیل شیابی  ابینیجیاسیت كیه ا ی یر ١نامه دبیر شماره   –حكمت 

كربمی همانطور كه  اود گرابشات متفا ت ااتماعی در اندش نوده 

ای برای سرن ونی رژبی  اسییمیی بیرسیمیییت نیمیی شینیاسی ،  ایود 

گرابش راست   چپ در حزب كمونیست كارگری را نییز بیرسیمیییت 

 نمی شناس . 

در  ابان د ست دارم چن  كلمه ای ه  در مورد انهام سخییف "اینیگ 

سردی" ب وب . م نی است كه ابشان   برخی از د سیتیان حیزبیی در 

مقابل هر بحثی ابر انهام را به طرف ما می افیعیییر خیط كیمیونیییسیتیی 

حكمت در حزب  رناب میكنن . افت  اهابشان را در بك كیفیش كیرده 

زده ش ه است، "انهام انگ سیردی" زده ”  انهام“ ان    می وبن  به ما 

ش ه است. اما به  اقعیت كه ن اه مییكینییی  بیییشیتیر نیوعیی خیود زنیی 

شرقی   شیعی را مشاه ه میكنی . زنجیر بخود میزنن  نا كشتیر شیمیر 

 را نوایه كنن . 

كارگری به سیاستهای بیور كیرانیییك گیرابیش   –نبا هر نق  كمونیستی 

راست در حزب مص اق بك سیاست "اینیگ سیردی" اسیت؟ ابشیان 

حتما شنی ه ان  كه كمونیس  در اامعه معا ر بسترهای اایتیمیاعیی   

طدقانی   شاخه های متفا نی دارد. كمونیسی  بیورژ ابیی، كیمیونیییسی  

ریر كارگری   كمونیس  كارگری نمونه های شناخته شی ه   میطیرح 

نن هستن . نبا نق  سیییاسیتیهیای بیوركیرانیییك كیمیونیییسی  بیور ژابیی   

كمونیس  ریر كارگری   دفا  از ا ول سیازمیانیی خیط حیكیمیت در 

مقابل ابر گرابشات ابر ر زها دب ه "ه    ابی بیا ..." نیام گیذاری 

 ش ه است؟ 

شاید هیم نیمینیری انیم ایین سیقی   سینیاسیی و   –من هن ز نمنخ اهم 

شخصی را باور كنم! ب  امند سالمری و آرزوی روزهای بهر. بی.ای 

 رینقی قدیمی و دوست داشرنی!

 علی ج ادی

 شوراهای محالت ایجاد باید گردد!

 ۵۳پرسش  شماره  
         

 اصغر كریمی برگزاری مناظره را   مشروط به پذیرش اتهامات خود كرده است!؟               
 علی جوادی  
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 ٢۱۱۰ی ری   ٢٢ -مصاحب  با رادی  انر.ناسن نال 

 

میارس  ٨رادبو انترناسیونال: ر ز اهانى زن نزدبک اسیت، 

اسفن ،   ما از م نى  یش به استقدال ابر ر ز رفتییی   ١٨برابر 

هابى را در رابطه با حقیوق زنیان، میوقیعیییت زنیان،    برنامه

طیلیدیى زنیان از رادبیو  یخیش کیردبی . امیر ز  اندش برابیرى

میخواهی  با منصور حرمیت دربیاره میطیالیدیات بیرنیامیه بیک 

دنیاى بهتر، برنامه حزب کمونیست کارگرى ابران، در میورد 

 حقوق زنان  حدت برنی .

 

خیلى متشرر. شما نوبسن ه ابیر بیرنیامیه هسیتییی . میعیمیوال از 

طرف بخشى از اندش دفیا  از حیقیوق زنیان کیه بیه اینیدیش 

فمینیستى معر ف است، مردان مورد انهام قرار می ییرنی  کیه 

مسائل زنان را نمیفهمن . مطالدانى کیه در ابیر بیرنیامیه نمی ه، 

حقوق زنان را با ازئیات خیییلیى زبیادى گیفیتیه. چیطیور شیمیا 

نوانستی ... میخواهی  ابنطور ب وبی  کیه در میقیابیل ابیر انیهیام 

 اندش فمینیستى شما چه می وبی ؟

 

اى است.  کـُر   سطحى-خشنود-ابر انهام خودمنص ر حکمت: 

بیري بیزرگیى بیه اینیدیش کیمیونیییسیتیى    اندش زنان از ق بی  دي

الیمیلیلیى  مارکسیستى داشته است. اندش کمونیستى اندشى بیییر

براى برابرى انسانهاست   برابرى زن   میرد بیخیش اعیسی  

هیابیى کیه در   ینفرم اندش کمونیستى اسیت. در نیتیییجیه ابی ه

هیابیى  مارکسیس  در ایهیت بیرابیرى زن   میرد هسیت، ابی ه

عمیق، نسدتا اام    رادبرالى هست. اندش فمینیستى به نسیر 

مر حتى خراشى ه  به سطح مسأله زن نمی ه . همییر کسیانیى 

کیه مییعیتیقیی نی  مسیألیه زن را درک مییییرینینیی ، خییییلیى از ابییر 

ها در کشورهاى مختلف االن اذب اناح چیپ طیدیقیه  فمینیست

ان  که حتى امتیازات ایزئیى را هی  از زنیان دربیغ  حاک  ش ه

میرن . در نتیجه مر ا ی بحث نق  فمینیستها به مارکسیستیهیا، 

مدنى بر ابر که چون براى مثال در بیر مارکسیستها مرد زبیاد 

هست   با ابنره بخش مرد در اندش کمونیستى مسألیه زن را 

درک نمیرن ، ا ى نمی یرم.  اضح است که هیهر  نیجیربیه 

شخصى دب رى را درک نمیرن . در نحلیییل نیهیابیى هیر کی  

نر از هر ک  دبی یر نیجیربیه کیرده.  زن گى خودش را نزدبک

 لى نمی ان  مثی مارگارت ناچر، نخست  زبر سابق انی یلییی  

هیاى  العاده مرنج    دست راستى بود، با ابیر نیمیابینی ه که فوق

زن مجل  اسیمى، چه چیزى را دست ا ل نجربه میرنن  که، 

سال عمیرشیان را بیراى  ٣٥-١٥براى مثال، کمونیستهابى که 

انی    نیمیییتیوانینی   ان ، نجربه نیریرده برابرى ندمها مدارزه کرده

دارى اسیت. دّکیان  درک کنن . به نسر مر ابنها  و  است. ابنها دّکیان

سیاسى زباد است به ابر معنى که کسى می یوبی  کیه "میر اهیل فیین 

ملت هست    بنابرابر مر ر    درد ابر ملت را ح  میرینی "... هیییچ 

دلیلى ن ارد! ر    درد ندمها را همه ح  میرنن . هر کسیى کیه خیط 

فررى   سیاسیش علیه ندعیض   علیه نابرابرى باش  میتوان  خیودش 

را ااى بخش نحت ندعیض اامعه ب ذارد   به مسیائیلیش فیریر کینی . 

ناربخا موض  اندش کمونیستى در قدال مسألیه زن رادبیریالیتیربیر   

 اامعتربر بوده است.

 

: ابر که الدته... حاال بحث دارد ا ا میشود،  لى ابر که، الیدیتیه سؤال

بک چنیر انهامانى نم ه بخاطر ابر بوده که خود انیدیش کیمیونیییسیتیى 

هاى بورژ ابى در  اق  حرف زده، مثیی فیرضیا  م نها در چهارچوب

مثال شور ى زده میشود با چیر. به ابر خاطر هست بیا بیعیضیا چیپ 

 سنتى...

 

هیا  : حتى ننجا ه ، حتى ننجا ه  به نسر مر فمییینیییسیتمنص ر حکمت

با همه انتیقیادهیابیى  -حق ن ارن . براى ابنره کشورهابى مثل شور ى 

دارى د لتى بود، ما ابر را از ابیتی ا  که ما داشتی ، بک کشور سرمابه

دارى د لتى در شور ى در نسر بی یییربی ...   لى حتى سرمابه -گفتی  

دارى  ابر نسام را باب  با هن  مقابسه برنی . اگر شور ى نسام سرمیابیه

د لتى م عى سوسیالیس  ندود، چیزى بود، کشورى بود مثل هن . حاال 

حقوق زنان را در هن  با حقوق زنان در شور ى مقابسه کینییی . شیمیا 

نمیتوانی  حقوق زنان در سوئ  را با حقوق زنان در شیور ى میقیابسیه 

کنی  که از نسر نرنیرى   اقتصادى در سطح دب رى بسیر میییدیرد... 

که حتى در نن حالت ه ، خیلى از قوانینى که در شور ى بود هینیوز 

در سوئ  ندود. در نتیجه به نسر مر حتى ابرادى کیه فیمییینیییسیتیهیا بیه 

چپهاى ر بزبونیست   چپهاى ریرکمونیست می یرن  ه  بحق نیسیت. 

 رچ  فمینیستها در دست کسیانیى اسیت میثیل هییییرى کیلییینیتیون در 

نمربرا، با اینیدیش اینیاح چیپ طیدیقیه حیاکیمیه در کشیورهیاى میثیل 

ان لستان، کنار حزب ليیدر ا ب  هستن ... ابنیهیا فیمییینیییسیتیهیا هسیتینی . 

فمینیستها کسانیى هسیتینی  کیه بیخیاطیر فیرهینیگ بیومیى هیر کشیور، 

حاضرن  حقوق زن را قربانى کنن . ابنها فمینیستهاى  اقعى ابیر د ر 

نیر از ابیر.  ان . ممرر است بعضا ه  کسانى باشینی  رادبیریال   زمانه

بی هیى  -حتى ب نربر نو  کیمیونیییسیتیهیا  - لى به نسر مر کمونیستها 

 خا ى در مورد مسأله زن به فمینیستها ن ارن .

 

سیواى "بیک  -نا ننجا که به کمونیسی  کیارگیرى بیرمییی یردد سؤال: 

دنیاى بهتر" که ما اگر  قت ک  بود دفعه بع  ه  اگر ااازه ب هی  ابیر 

مطالدانیش میطیالیدیانیى هسیت کیه در  -را ادامه ب هی  چون مه  است 

نربر    یشر نیربیر میطیالیدیات  المللى زنان  یشرفته عر ه اندش بیر

است، در مورد اندش ابران که ا ی میطیالیدیانیى میطیرح نشی ه ایز 

 زنده باد شوراها!

 ۵۳پرسش  شماره  

 ای حزب كمونیست كارگری ایران مطالبات برنامه                   
 یک دنیای بهتر" درمورد حقوق زنان               " 

 منصور حكمت
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برابرى زن   مرد. نا ننجابى که در عمل ه  هسیت، بیه نیسیر 

میرس  که کمونیییسی  کیارگیرى، حیزب کیمیونیییسیت کیارگیرى 

فعالتربر اربانى است که بیراى بیرابیرى حیقیوق زن   میرد 

 اى موافق هستی ؟ مدارزه میرن . نبا شما با چنیر ارزبابى

 

منصور حرمت: در ا وزبسیون ابران، الیدیتیه ابینیطیور اسیت. 

ننق ر که ما فعالیت میرنی ، هنوز بخش کوچیریى از ننیهیه کیه 

فریر میییرینییی  بیابی  فیعیالیییت کیرد هی  نیییسیت. میا هینیوز بیه 

استان اردهاى خودمان، به انتسارات خودمان از دراه فعالییت 

اب   لى با ابر نوده اندوه گر هیهیا  ر ى مسأله زن نزدبک نش ه

  محافل ا وزبسیون ابران مقابسه برنی ، که ح  اکثر دفاعشیان 

از زن ابر است که "ب ذارب  ابر زنها ابر طفلریهیا هی  کیارى 

داشته باشن ، بیا بیک خیورده لیدیاس نزادنیرى بیپیوشینی ، خیب 

حجابشان را بردارن ،  لى کسى ن فته میوهیابشیان را فیر هی  

بزنن "... ابر نصوبرى است که ابنها از نزادى زن دارنی ! در 

مقابسه با ابنها حزب کمونیست کارگرى، نهابت نزادبیخیواهیى 

محسوب میشود،  لى خود ما ه  باب  راهى را طى کینییی . ابیر 

راه را باب  در عمل طى کنی . باب  به سمت ابر بر ب  که  اقعیا 

نن ق رت سیاسى را  ی ا کنی  که ابر برنامه  یاده کنی    نشیان 

ب هی  که به نن  فادار میمانیی . چیون اعییم بیک بیرنیامیه در 

ا وزبسیون بک بحث است   عمی  یاده کردنش بحثیى دبی یر. 

 قتى ما  یییاده کیردن عیمیلیى ابیر بیرنیامیه را شیر   کینییی ، 

ها نحربک خواهن  کرد، ملیّون نحربک خواهنی  کیرد،  اسیمى

مردساالرها نحربیک خیواهینی  کیرد...   نن میوقی  اسیت کیه 

محک  اقعى حزب کمونیست کارگرى مطرح مییشیود کیه نبیا 

ابر مقا متها را در ه  میروب    حیق زن را مییی هی ، بیا در 

قوانیر برقرار میرن    در  رانیک ا لى اامعه، با ابنیریه بیه 

ننها نمریر میرن ؟ ابر سؤال هنوز در مقابل هیمیه هسیت. اگیر 

اى بخواه  در  یف میقی م نزادى    کسى، اگر اربان سیاسى

برابرى زن در ابران باش ، بیه نیسیر میر حیزب کیمیونیییسیت 

کارگرى است. خود شنون گان شما میتیوانینی  میقیابسیه کینینی    

بدینن  که ابر حرفها را از زبان چیه گیر ه دبی یر بیا سیازمیان 

دب ر با اندش دبی یرى میییشینیونی . کی  دبی یرى نیییسیت کیه 

حرفهابى که ما در مورد برابرى زن   مرد می وبی  را ا یی 

 حتى حاضر باش  اعیم کن .

 

  شما به ابر گفتی  "در ا وزبسیون"، مر حتیى از ابیر سؤال: 

فرانر میر م در نن چیزى که خودش را اندش دفا  از حقیوق 

زنان می ان ، االن ما شاهی  نیریا یوى زبیادى نیییسیتییی  بیر سیر 

مدارزه عملى افشاگرى از امهیورى اسییمیى، عیلیییه اسییم، 

علیه ن ارناب  انسى   ریره. منیتیهیا قیدیل از ابیر کیه بیه خیود 

برنامه بپردازم، شما به نرته االدى اشاره کیردبی ، گیفیتییی  ابیر 

گفتنش،   بع  عمل کردنش. ننجاست که مسأله مطرح مییشیود. 

حزب کمونیست کارگرى را ع ه زبادى، حاال ننیهیا کیه سیعیى 

میرنن  لحر نع بلى در انتقاد خودشان ب یرن ، ابنطور می وبنی  

که  حدتهاى شما خیلى خوب،  لى ابر مطالدانى که شیمیا در 

اى میثیل ابیران قیابیل  مورد حقوق زنان فرضا دارب  در اامعه

 یاده ش ن نیست چون فرهنگ مردم عقب است. شما در مقابیل 

 ابر انتقاد چه می وبی ؟

 

منصور حرمت: ما فرهنگ مردم را عوض میرنییی . بیجیاى ابیر کیه 

شما بیابی  نیمى از اامعه را قربانى برنی ، میتیوانییی  نن فیرهینیگ را 

قربانى برنی . خیلى ساده است! ما مردم مترقى    یشر  نن میمیلیریت 

را بسیج میرنی    سازمان می هی . ما کنار هر م رسه دخترانه با هیر 

م رسه مختلطى که قرار است در نن میمیلیریت  ایود داشیتیه بیاشی ، 

رادبرالهابى را می ذارب  که الوى ا باش را ب یرن . ما قیوانییینیى را 

هابى نضمیر میرینییی  کیه ضیامیر  می ذرانی    ابر قوانیر را با بوداه

شرکت زنان در فعالیت ااتماعى باش ، الوى نحربک علییه ننیهیا را 

ب یرد، الوى نیر هاى قشرى   عیقیب میانی ه را بی یییرد. میا کیارى 

خواهی  کرد که کسى که مزاح  امر رهابى زن   امر برابیرى زن   

مرد بشود، اامعه ا  را به چش  خطاکار ن اه کن ، درست مثیل کسیى 

که مزاح  به اشت مردم ش ه، کسى که مزاح  خوشدختى ندمها بطیور 

کلى ش ه، درست میثیل کسیى کیه از امیوال د لیتیى   امیوال کشیور 

اختیس کرده، درست مثل کسى که میانی  رسیانی ن بیییمیار بیه دکیتیر 

ش ه... به همان چش  به کسى ن اه کنن  که مان  درس خوان ن دخترى 

ش ه، مان  اشت ال زنى ش ه، با مانی  ابیر شی ه کیه زنیى هیر لیدیاسیى 

میخواه  بپوش    به سر کار بر د. ما فرهینیگ را عیوض میییرینییی . 

بجاى ابر که خودمان را عوض کنی ، با حقیقتى کیه بیه نن میعیتیقی بی  

 زبر  ا ب ذارب ، نن فرهنگ را عوض میرنی .

 

نن فرهنگ از کجا نم ه؟ نن فرهنگ هی  نیاربیخیا میحیصیول طیدیقیات 

حاکمه در نن کشور است، فرهن ى است که ب رد سودن رى سرمیابیه 

میخورده، فرهن ى که ب رد حاکمیت همییر الت   لیونیهیابیى کیه در 

ابران بر سر کارن  میییخیورده... میا حیریومیت را عیوض میییرینییی ، 

فرهنگ را ه  عوض میرنی . همه ااى دنیا هیمییینیطیور اسیت. شیمیا 

نمیتوانی  نزادى بیا رب  ب  ن ابنره به سینیتیهیاى عیقیب میانی ه هیجیوم 

بدرب . ما ابر سنتها را عقب میزنی ، نییی  بیییشیتیر میردم ابیران، فیریر 

میرن  اکثربت عسیمى از مردم ابران در حرکت علیه فرهنیگ عیقیب 

مان ه با ما خواهن  بود. اگر ه  بیخیشیهیابیى قشیرى   عیقیب میانی ه   

اى ن ارن ، باب  دنی ان ر ى ای یر بی یذارنی .  متحجر  ی ا بشود، چاره

باالخره کسى باب  دن ان ر ى ا ر ب ذارد. با زن بیابی  دنی ان ر ى 

ا ر ب ذارد   نحت ست  بمان ، با نن حاج نقا باب  دنی ان ر ى ای یر 

ب ذارد. ما در ابر قضیه می وبی  حاال حاج نقا لطفا دن ان ر ى ا یر 

 ب ذارد...

 

سؤال: صحبرهاى خنلى جالبى است  همانط ر ک  گیفیریم هی. جیا کی  

صحبت از این منش د ک  باید این مطالبات و این حیقی ر را داشیت، 

جنبش کم ننسم کارگ.ى ب  زییاده  یلیبیى، ایی.ا یى خی اهیى میریهیم 

منش د و این ک  نمنش د اینها را عملى ک.د و بعضا این کی  حیجیا  

خ است خی د می.ده هسیت  ایینیهیا نینیزهیاییى کی  شیایید بشی د در 

 اش صحبت بکننم  م قعنرهاى دیگ. هم درباره

 

هیا  یرداخیتیه شی ه،  بدینی ، در برنامه بک دنیاى بهتر به نمیام عیر یه

اقتصاد، سیاست، خانواده، اخیقیات، فرهنگ   ریره. ابر بحث سنتیا 

از طرف الاقل نن اندش سنتى چپ مارکسیستى میطیرح شی ه کیه بیه 

اقتصاد مقام باالنرى داده در رف  ستمرشى از زنان. نبا شیمیا بیا ابیر 

 نه به فقر،نه به تبعیض،نه به سرمایه داری!

 ۵۳پرسش  شماره  
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 دب  موافقی ؟

 

منصور حرمت: در نحلیل نهابى اگر زن در  حنه اقتیصیادى 

نابرابر باش    اگر در  حنه اقتصادى نحت ندعیض باش ، در 

 حنه سیاسى   فرهن ى نمیتوان  برابر باش ، در نحلیل نهابى 

ابنطور است.  لى ابر به نن معنا نیست که باب   یدیر کیرد نیا 

ا ل زن در اقتصاد برابر بشود   بع  رفیت بیه سیراغ حیقیوق 

فرهن ى   سیاسى،   برابرى را استجیو کیرد. ابیر ا یی   

اب ا به ابر معنا نیست. همه ابنها باب  موازى با ه   یییش بیر د 

   فورا باب   یش بر د.

 

سیاست ما ابر است: از همان ر ز ا لیى کیه در نن میمیلیریت 

دستمان بجابى بن  شود، اعیم میرنی  که زن  میرد بیرابیرنی ، 

نمیز فعلى را لی یو اعییم میییرینییی ، اعییم  همه قوانیر ندعیض

میرنی  که حقوق م نى زن   مرد برى اسیت، اعییم میییرینییی  

حقوق سیاسى زن   مرد بریى اسیت، اعییم میییرینییی  حیقیوق 

فرهن ى زن   مرد برى است، اعیم میرنیی  اخیتیییارشیان بیر 

شان، بر محیییط زنی گیییشیان، بیر میحیییط  خودشان، بر خانواده

کارشان عیر هم ب ر است   اعیم میرنی  در عر ه شی یلیى 

  کارى   ریره زن   مرد حقوق کامی برابرى دارن . ابر را 

اعیم میرنی    از ننجا که بشرل قانون درمییيبی ،   فیورا ابیر 

کار را میرنی    نه در بک ر ن  ن ربجى که حیاال قیوانیییر را 

کیارى کینییی . بیعینیوان بیک بیییانیییه  برى    از دب رى چرش

 یر زى انقیب ما ابر را اعیم میرنی    از فیرداى نن ر ز 

ابنها قانون است.  قتى ابر قانون است باب  اایرا بشیود. حیاال 

ابر که در اربان اارابش کار چق ر طول میرش ، چنی  می بیر 

کارخانه مقا مت میرنن ، با چن  م بر   معل  م رسه میقیا میت 

میرنن ، نن ر ن ى است که ممرر است در نن کار فائیق نمی ن 

به ابر مقا متها، ر شن رى درباره ننها، ب ست ن ردن مینیابی  

  امرانات کافى براى ابجاد عملى ابر برابرى، بوداه بی سیت 

ن ردن براى کارها   ریره، ابنها ممرر است طول برش . امیا 

بعنوان قانون فورا اعیم میییرینییی    اگیر از فیرداى نن ر ز 

معلوم شود که در اابى زنیى در میوقیعیییت نیابیرابیر بیا میرد 

هست، مسدب نن قضیه کارى خیف قانون   خیف حق م نى 

ک  دب رى انجام داده   با قانون ر بر  میشود. در نتییجیه از 

نسر ما ابر زباده طلدى نیست، عیر حقیقت است. اگیر عیری  

اسیمى که ما را به -ابر بود، اگر فرض کنی  همیر اندش ملى

زباده طلدى مته  میرنن ، هیچ مشرلى ن ارن  کیه کیی خیواهیان 

استقیل از نمربرا بشون ، براى مثال در فین کشور.    قیتیى 

ر ى  شان است هیچ چیزى را زبیاده  حدت بر سر حقوق ملى

نمی انن    همه چیز را میخواهن .  قتى  حدت بر سر حیقیوق 

نجارى ننهاست، مثی  قتى مییی یوبینی  میا بیابی  فیین  ینیعیت 

خودمان را خودمان ب ست ب یرب    فین مالیات را از د ش 

ما بردارب ، هیچ اشیریالیى نیمیییدییینی  کیه بی یوبی  "میر ابیر را 

میخواه    باب  اارا بشود".  قتى کار به زنها میییرسی ، هیمیه 

می وبن ، نقا ز د است، حاال فعی نه، با فرهن مان اور نیست 

  ریره   ریره. ما با ابر است الل هیچ سازشى ن ارب . میا ابیر 

خط را قدول ن ارب ... درست مثل حقوق کارگرى، مثل حیقیوق 

امی  ارم ما بتوانییی   -اقتصادى کارگران. ما ر زى که سر کار بیابی  

همان ر ز ح اقل دستمزدى را ح اقل اعیم میییرینییی   -سر کار بیابی  

که بک خانواده بتوان  با نن زن گى کن ، ب ذار هر ک  که میییخیواهی  

 با نن مخالف باش .

 

سؤال: ببننند، خنلى مهم است ک  قان ن تغننی. کینید و قیانی ن اعیاله 

هیا  بش د، در نرنج  ب  این معنى نقش یک دولت در رییع نیابی.ابی.ى

مهم است، از  .ف حق قى هم گ.یت، اما ایین کیاییى نینیسیت  شیمیا 

منر انند حق ر ب.اب. را اعاله کننید ولیى کیمیاکیان در خیانی اده می.د 

  منزند ت ى س. زن  در م رد این ن  باید ک.د؟

 

منصور حرمت: براى رف  ابر مسائل باب  مینیابی  نیییر ى انسیانیى   

مناب  مالى اختصاص داد. بیخیشیى از نن ر شینی یرى اسیت. مینیتیهیا 

فرهن ى نیست که بتوان  در مقابل حق   حقانیت ابر مسألیه میقیا میت 

برن . به نسر مر شما در ظرف چن  سال ر شن رى میتیوانییی  کیارى 

کنی  که مردهاى نن کشور ه  نزاد بشون ، از ابیر نیحیجیر   از ابیر 

اهل فرهن ى که به هر حال با اسیم   فرهنگ سنتیى در نن کشیور 

ان . باب  کار کرد، باب  نموزش داد   بابی   ییی یییرى کیرد،  رسوخ داده

بازرسى کرد، نسارت کرد. شما نیمیییتیوانییی  داخیلي بیک خیانیواده را 

بسپارب ، نصور کنی  به بک ناربرخانه که کسى از نن خیدیر نی ارد   

 نمیتوان  در نن دخالت کن ...

 

سؤال: آیا این، ببخشند وسط صحبرران، ب  دخالت دولت و پلنی  در 

 زندگى خص صى م.ده تعبن. نمنش د؟

 

منصور حرمت: نخر ابنطور نیییسیت کیه بیر نی  در خیانیه میردم را 

بشرنن     ارد شون .  حدت از ابر است که اگر زنیى بیا چشی  بیاد 

کرده نم  سر کار، ااازه  ی ا کنن  بر ن  بدینن  که چه کسیى بیا مشیت 

اى به م رسه نمیيب ، ااازه  ییی ا  به چش  ا  زده است. اگر میدینی  بهه

کنی  بر ب  بدینی  چرا به م رسه نمییيبی . اگیر کیارفیرمیابیى مصیاحیدیه 

ش لى کرده   از  نج نا ش لى که داشته هر  نج نابش را  نج نفر میرد 

ان ، بک مراعى بتوان  بدین  که کارفرما  اقعا بر مدناى نوانابى  گرفته

   یحیت قضا ت کرده است بیا میرد بیودن ابینیهیا نیأثیییر داشیتیه. 

 اضح است که اگر معلوم شود نوانابى    یحیت عمل کیرده خیب 

هیا  میقیامیات میردمیى نیاظیر بیر  الدته کارى به ا  ن ارن . باب  کمیییتیه

ااراى  حیح ابر قوانیر  اود داشته باش ، باب  نهادهاى دلسیوز بیه 

ا طیح خ مات ااتماعى  اود داشته بیاشی  کیه کیمیک میییرینینی ... 

بخش زبادى از حقوق زنان گرفتنى است. نمیشود نوى سیینیى بُیرد   

به ننها داد. باب  خود زن کمک کن    نن حق را ب یرد. در نتیجه اگیر 

زنى کتک میخورد، اگر زنى از بیر ن نمی ن میحیر م میییشیود، اگیر 

زنى از کار  ی ا کردن محر م میشود، اگر زنى از معاشرت با میردم 

دب ر ننطور که خودش د ست دارد میحیر م میییشیود، بیابی  در بیک 

چنیر سیستمى مرااعه کن    بخواه  که دخالت برنن .   نصیور ابیر 

که هر د لتى دخالت کن ، حتما دخالت خشر    لیسى اسیت، بیخیاطیر 

ان  ابنطیور بیوده انی ، د لیتیهیاى  ابر است که د لتهابى که نا حال بوده

استد اد سلطنتى، د لتهاى دست راستى، د لتهیاى  یلیییسیى، د لیتیهیاى 

اسیمى. ما دارب  از بک حرومت مردمى حرف میزنی  کیه میدینیابیش 

ان ، مدنابش خود مردمن . خود مردمینی  کیه خیودشیان  شوراهاى محلى

 ان . در نتیجه کسى که دارد دخالت میرن ،    را بشرل د لت نرابش داده

 برنامه برای یک دنیای بهتر را به دوستان خود معرفی كنید!
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 ادام  مطلب علی ج ادی     

 رشور   معترضن . ابر دسته از رهدران کارگری کسانی هستن  که باب  بطور  بژه مورد نواه قرار گیرن .  یشق م شی ن ابیر رهیدیران 

 شرط اساسی  یشدرد چنیر مدارزه ای است.

بعی ه باب  ناکی  کرد که رهدری در چنیر مدارزه ای  رفا حا ل ندلیغ   نر بج نیست. "قا ی نی نیست". محصول ر ی ن ری   قیرار 

گرفتر رهدران فی الحال مواود کارگری در چنیر مران   نیش برای  یشدرد ابر مدارزه است. هیچ میان راه بیری  ایود نی ارد. راه 

دب ری مواود نیست. کار ما بعنوان فعالیر سوسیالیست   کمونیست اندش کارگرى ابنست که موان  ابنراه را رف  کنی ،  ف رهیدیران 

 کارگران را متح  کنی    در راس اندش علیه فیکت اقتصادى   نزادى اامعه قرار دهی .

گامهای بع ی  یشدرد چنیر مدارزه ای منوط به حل ابر مساله گرهی است! ما نمامی رهدران   فعالیر رادبرال سوسیالیست طدقه کارگر 

 را به سازمان هی چنیر مدارزه ای فرا میخوانی .

 ادام  مطلب محمد آسنگ.ان      

ابفا کن . ابر رقابتها     ان ها   موشک  رانیها  ریره  ازلهای بک سیاست عمومی هستن  که قرار است بارزانی را بیا میثیل خیانیواده 

 .طالدانی نسلی  امهوری اسیمی کن  با شرست را بپذبرد   حرومت اقلی  کردستان را از  حنه  اک کن 

  

ر شر است سرنوشت احزاب کردستان ابران که در کردستان عراق مستقر هستن  به ابر رقابتها گره خورده است. اما ننیهیا نیمیییتیوانینی  

فعی کاری بجز نسار گر بودن انجام ب هن . ننها کاری که ممرر است انفاق بیفت  نزدبری ننها به ابر با نن ادهه رقیب در منیطیقیه اسیت. 

همهنانره ابراهی  علیزاده که قدی نیش کرده بود استقیل خودش از ابر نیر ها را حفظ کن ، در چن  سال اخیر خود را به ادیهیه  یژاک 

  .  د.ک.ک نزدبک کرده است

 

 

همان کسى است که همان ندمها بعنوان همرار   د ست   نشنا، باهاش سر   کار دارن ، انجمر محل است، انجمر م رسه اسیت، نیه بیک 

نهادى که با بونیفورم   اسلحه میيب  بخانه مردم   می وب  چرا با ه  ابنطور رفتار میرنی ... ابر نصور از د لت خشیر را، ا لیییر چیییزى 

 است که ما نفى   نق  خواهی  کرد. د لتى میيب  که در ا ل خود مردم است، مردمى که دارن  زن گیشان را اداره میرنن .

 منص ر حکمت 

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی كنید!

 ۵۳پرسش  شماره  

 

اساس سوسیالیسم انسان است. چه در ظرفیت فردی و چه در ظرفیت جیمیعیی. سیوسیییالیییسیم جینیبیش “
بازگرداندن اختیار به انسان است. دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سیوسیییالیییسیم و بیدون 

 ”شود سوسیالیسم، به چه منجالبی بدل می «خطر»


