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 ۶۳رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲دوم مارس    -  ۹۹سه شنبه  دوازدهم اسفند  ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 تاریخچه مختصر روز جهانی  زن
 ) مارس۸ )  

زناا  ااار اا ااارااانا اا     ۵۸۸۱مارس  ۸در  روز 

نساجی در شها نیویورك باای بهبود شاایط اارشا   و 

در اعتااض به پایین بود  سطح دستمزد شا  ، دست به 

تظاهاا  زدند. این حاات به در ایاای  راهاا  مایاز باا  

پلیس  مایکا  انا اامایاد  و پالایاس باطاور وح ایااناه باه 

تطاهاا   حمله کاد  و  ناا سااوب نمود. عده ای  از 

زنا   تظاها اننده  زامی  و دستگیا شدند. این حااات 

اعتااضی ها سال به  حااتات  شا اار و یاا ما ا ای در 

ماارس    ۸کاراانه های م تلف  ادامه پیدا کاد.  روز  

 ۵۹م ددا  زناا   نسااآ  ماایا اا  باا ااواسات  ۵۰۹۸

ساعت اار روزانه  دست  به  تظاهاا   زدند.  ااه ایان 

بار هم  تظاهاا   نها با سااوب پلیس روباو  اادیاد و 

باه دساتاگاایاای بسایاااری از زناا  مانا اا شاد. در ایاان 

تظاهاا  عده ی زیادی از مادا  اار ا و زنا  طبقا  

حازب    ۵۰۹۸دیگا جامعه  نیز شاات کادند. در سال  

سوسیاتیست  مای ا به ت  یا  اامایاتاه مالای زناا  بااای  

امپین  حق  رأی  زنا   در انتا ااباا  اراداد کااد و در 

مارس هما  سال اار اا  ز  بافنده سوزنی با اواسات 

ممنوع  ااد   اار بااای  ااودااا  و اسا  حاق رأی 

 ۸زنا  درنایاویاورك تاظااهااا  کاادناد.  رویادادهاای 

مارس هما  سال سب   ادید اه در سال بعد یعنی ساال 

این روز بعنوا  نا اساتایان روز مالای زناا  در  ۵۰۹۰

 . مای ا  تثبیت شود

این روز ام ام به روز مبارزه زنا  اار ا علیه  دوتات  

و سامایه دارا  تبدی  شد.زنا  باای بهبود شاایاط ااار 

و زند ی اود با مطاتبه حقوق پایمال شده اود از جملاه 

حق رای و باای بای حقوری با مادا  در محا  کاار و 

   .اجتماع پاف اری کادند

در  کنگاه ی   بین اتمللی سوسیاتیساتاهاا  ااه در  ساال 

 در اپنهاگ  دانمارك  با زار  ادید ، ۵۰۵۹

االرا  زت ین "  ز  سوسیاتیست  از حازب ساوسایاال  " 

مارس را بعنوا  روز جهانی ماباارزه  ۸دموااا   تما  

 آموزش به زبان مادری" "
 یكی از اركان فدرالیزه كرده جامعه است!

 علی جوادی
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در ا اورهاای  تاماا  ،   ۵۰۵۵ماارس  ساال  ۸زنا  پی نهاد کاد.  کنگاه این پی نهاد را تصوی  کاد. زنا  کار ا و کمونیاساتاهاا در 

دانمارك ، سویس  و استاا تیا  تظاهااتی با پا کادند .  بیش از یك میلیو  ن ا در این تظاهاا  شاکت کادند.  نها اواها  حقوق سیاسی 

ـ اجتماعی باابا باای همه زنا  و مادا  شدند . تظاهاا کنند ا  از این به باعاد هاا ساال در ک اورهاای ما اتالاف اروپاا و  ماایاکاا باا  

تظاهاا  و ج ن  و س ناانی، اواها   حق رأی ، حق اار و  موزش حافه ای و حقوق بااباا زناا  و ماادا  شادناد. در هاماا  ساال  

 .مارس با  زار شد ۸در روسیه و چین هم  تظاهااتی به مناسبت  ۵۰۵۵

 

مارس را با علیه جنگ    ۸با شاوع  جنگ جهانی اول ، میلیونها ماد به جبهه ها  سی  شدند .  زنا  سوسیاتیست در این ساتها تظاهاا  

در روسیه زنا  علیه افزایش ریامات هاا، تاعاطایالای ااارااانا اا  و  ۵۰۵۸مارس    ۸و ا تار  و ااابی ناشی از     با زار کادند. در 

 .ااااآ  اار اا  دست به تظاهاا  زدند. این تظاهاا  در رویداد انقالب فوریه هما  سال  در روسیه  تأثیا  زیادی داشت

اناژی زیادی به این جنبش جهانی ب  ید زیاا در    ک ور حقوق باابا زنا  و ماد  رسمیت رانونی پیادا  ۵۰۵۸انقالب روسیه در سال 

 .کاد و در همه عاصه های زند ی اجتماعی زنا  نقش چ مگیای به نسبت ک ورهای دیگا پیدا کادند

 

میالدی، جنبش کسب حقوق زن در کشورهای اروپایی و آمریکا قدمهای جدی ای بررداشر    ٠٦با  رشد جنبش های اعتراضی در دهه 

مارس را  به عرنروان   ۸یونسكو   ۱۷۱۱میالدی بار دیگر برجستگی پیدا کرد  سال  ٠٦به همین دلیل روز هش  مارس در سالهای دهه 

 .روز جهانی زن،  به رسمی  شناخ 

 

 آزادی،برابری،حكومت كارگری!

 ۱۳پرسش  شماره  

 

 كیفرخواست زنان و مردان برابری طلب علیه حكومت اسالمی!  ،هشت مارس روز جهانی زن
 

روز هشت مارس روز جهانی زن در ایران تحت حاكمیت جمهوری اسالمی روز اعالم كیفرخواست زناان و 
مردان برابری طلب علیه حكومت اسالمی است. زنان ایران هر ساله به انحا مختلف این روز را گارامای 
داشته اند و بدون شک امسال هم در این روز فعالین جنبش برابری طلبانه زناان و ماردان ایان روز را 

 .گرامی خواهند داشت
اما هشت مارس امسال چند خواست محوری میتواند زنان و مردان برابری طلب را متحد و به تحار  در 
بیاورد. موقعیت فرودست زن اكنون برای اكثریت باالیی از جامعه ایران غیر قابل قبول اسات و حابااب 

 .اسالمی از چالشهای مهم مردم با حكومت است
خواست لغو حباب اسالمی و برابری حقوق زنان و مردان در همه عرصه های زندگی دو خواست محاوری 

 .است كه میتواند محور اتحاد اكثریت مردم آزادیخواه ایران علیه حكومت اسالمی باشد
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فدراتیسم سیاست و طاحی تامااماا ارتا ااعای باا پای  مادهاای 

بسیار ما بار و اونین است. فدراتیسم با االف تبلیغا  ااور 

ناسیوناتیسم رومی نه تنها متضمن هیچ درجاه ای از  ساتااش 

 زادی های سیاسی و مدنی و تضمین باابای و رفا  ساتام از 

ب  های م تلف مادد در جامعه نیست بل ه بااعا اس تاالاشای 

باای تحمی  عظیم تاین عق   اادهاای سایااسای و فا اای و 

فاهنگی به جامعه است. تالشی اه میتواند  غااز اا دوره ای 

از جنگهای اونین رومی و ملی در تحوال  پی اروی جااماعاه 

  .باشد

تقسیم رومی و ملی ب  های جاماعاه و اتصااق ایان هاویاتاهاای 

ااذب با پی انی مادد یك ران پایه ای سیاست نااسایاونااتایاسام 

رومی باای سهم بای از ردر  سیاسی در جامعه و ش   دهی 

به ح ومت های رومی با مبنای رومیت و ملیت است. پیا ابااد 

این سیاست ارت اعای در جااماعاه چاناد زباانای ایااا  باطاور 

روشن و  ش اری به مساته زبا  در جامعه  اه ااورده اسات. 

وارعیت این است اه یك ران هویت ب  ی ااذب ناسیونااتایاسام 

رومی ات اء به زبا  است. ناسیوناتیسم رومی زبا  را به ب  ی 

از هویت رومی و ملی تبدی  ااده است.  ناسیوناتیسم رومی از 

این ویژ ی جامعه مبنایی باای هویت ب  ای اااذب راومای و 

همچنین اهامی باای پایا ابااد طااج ارتا ااعای فادراتایاساتای 

  .سااته است

در چهارچوب نگاش ناسیوناتیستی زبا  های رایج در جامعاه 

ابزاری باای ت  ا، بیا  و ارتباط فادی و جمعی و  ماوزشای 

و ... نیست، اساسا اراا  هویتهای رومی و ملی مت او  اسات. 

اط اش و  ونیایی باای ای اد جدایی های راومای و مالای در 

جامعه ای چند زبااناه هساتاناد. در ایان چاهاارچاوب، ناگااش 

ناسیوناتیستهای رومی در ربال زبانهای جاری در جامعه درایاقاا 

روی دیگا نگاش ناسیوناتیسم عظمت طل  ایاانی در رابطاه 

با نقش و جایاگااه زباا  فاارسای در جااماعاه اسات. زباا  در 

نگاش ها دو ابزار و اهامی باای هویت ب  ی رومی وملای 

در جامعه است. ی ی در دورانی با رالادری زورش رسایاده و 

بمنظور ش   داد  به هویت ملی ایاانی زباا  فاارسای را باه 

زبا  اجباری جامعه تبدیا  اااده اسات و دیاگاای در تاالش 

باای ش   داد  به ح ومتهای رومای زباا  را باه با ا ای از 

هویت ااذب مادد تبدی  ااده است. در ایان چاهاارچاوب یاك 

  .ران پایه ای فدراتیسم  موزش به زبا  مادری است

باای راار داد  زبا  در جایگااه واراعای و اجاتامااعای ااود، 

بمنظور پادااتن به جوان  م تلف چگونگی تعیین و اااراااد 

زبا  در جامعاه در درجاه اول باایاد زباا  را از اساار  و 

تالشهای ارت اعی ناسیوناتیسم رومی و ناسیونااتایاسام عاظامات 

طل  االص ااد. و درمقاب  ها تالش ناسیوناتیستی در راباال 

تبدی  زبا  به ب  ی از هویت ااذب رومی و ملی ایساتااد. ایان پایاش 

شاط پادااتن به مسائ  م تلف اجتماعی در ایان راباطاه اسات. باه 

 :فااتورهای متعددی در این زمینه باید اشاره ااد

 ممنوعیت زبا  رسمی اجباری 

جامعه ایاا  یك جامعه چند زبانی است. ب  های وسیعی از مادد باه 

زبانهای م تلف ت لم می نند. در نتایا اه در درجاه اول باایاد اعاتاباار 

زبانهای م تلف جاری در جامعه را باسمیت شناات. ها ونه ان اار 

و یا سااوب زبانهای مت او  و محاود ااد  مادمی ااه باه زباانای 

مت او  از زبا  اداری و  موزشی اصلی ت لم می اناناد، یاك سایااسات 

  .تماما ارت اعی است

ارت اع پهلوی با اجباری ااد  زبا  فارسی و تنبیاه ماادماا  عاماال 

ستم با مادمی اه به زبانهای غیا از فارسی تا الام مایا اناناد را پاایاه 

ریزی ااد. اجباری بود  زبا  فارسی در دورا  ح ومت پاهالاوی و 

تداود    به درجا  زیادی در دورا  ارت اع اسالمی ی ی از ارااا  

فاهنگ ارت اعی حاام و زمینه های ستم ملی با مادمی است اه باه 

زبانهای غیا از فارسی ت لم می نند، است. به ایان اعاتاباار یاك راان 

اساسی سیاست اماونایاسام ااار اای در جااماعاه چاناد زباانای ایااا  

باسمیت شناسی اعتبار ایان زبااناهاا در جااماعاه اسات. ماا ااواهاا  

  ."ممنوعیت زبا  رسمی اجباری" در جامعه هستیم

 اعتبار زبانهای رایج در ا ور

باسمیت شنااتن اعتبار زبانهای جاری در ا ور روی دیاگاا سا اه 

ممنوعیت زبا  رسمی اجباری در جامعه است. این باسمیت شنااسای 

نمیتواند فامال و غیا وارعی باشد. تنها معنای وارعی    این است ااه 

الیه "ام انا  و تسهیال  الزد باای مت لمین باه ساایاا زبااناهاا، در 

زمینه های زند ی سیاسی و اجتماعی و  موزشی" باید فااهم شاود و 

"حق ها اسی به اینا اه باتاواناد باه زباا  ماادری ااویاش در االایاه 

فعاتیتهای اجتماعی شاات اند و از الیه اما ااناا  اجاتامااعای ماورد 

 –است اده همگا  بهاه مند شوند محا اوب بااشاد." دیاك دنایاای باهاتاا 

منصور ح مت(. م  صا هاا فاادی ااه باه زباانای غایاا از زباا  

رسمی اداری و  موزشی در جامعه ت لم می ند باید بدو  هیچ مااناعای 

بتواند از الیه ام انا  باای بهاه مند شد  از اادماا  اجاتامااعای و 

اداری در جااامااعااه بااااااوردار شااود. بااتااوانااد بااه زبااا  مااادری در 

بیمارستا  و اداره جا  ت لم اند. بتواند باه زباا  ماادری در داد ااه 

حضور پیدا اند. بتواند به زبا  مادری روزنامه و ن اایاه و باانااماه 

رادیویی و تلویزیونی و ها ش   دیگاای از ارتابااط جاماعای داشاتاه 

باشد و یا از    بهاه مند شود. تامین این ام انا  در جااماعاه ب اای 

اماوز و با توجه به ردر  ت نوتوژیك و پی افت    در زمینه تاجمه 

و تبدی  زبانها به ی دیگا امای اامال راب  حصول و به ساد ای راابا  

تامین است. هیچ بهانه ای با مبنای ام انا  و هازیاناه تاامایان چانایان 

  .شاایطی باای  حاد جامعه راب  ربول نیست

 زبان آموزشی و اداری 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۱۳پرسش  شماره  
   

 آموزش به زبان مادری" "                          
 یكی از اركان فدرالیزه كرده جامعه است!                          

 علی جوادی  
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وارعیت این است اه جامعه ایاا  در  ستانه تحوال  د اا او  

اننده و سانوشت سازی راار دارد. ی ی از جاوانا  تاحاوال  

 تی از نقطه نظا ااماونایاسام ااار اای تاعایایان تا الایاف زباا  

 موزشی و اداری در جامعه فادای ایاا  اسات. مسااتاه زباا  

ی ی از مسائلی است اه باید از نو تعیین ت لیف شود. م اوض 

 افتن ویژ ی های انونی جامعه در مورد زباا  ناه تاناهاا باه 

معنای تداود نوعی ارت اع فاهنگی و زبانی در جاماعاه بالا اه 

محاود ااد  جامعه  تی و نسلهای  ینده از یك انت اب   اهانه 

و مطلعانه با مبنای داده های انونی جامعه ب اای و ناقاش و 

  .جایگاه زبانهای م تلف در ایاا  و جامعه ب ای است

از اماااوز باااای پاااساا  بااه ایاان ساا ااوال  ماااده شااد  امااا چااه 

فااتورهایی باای انت اب زبا   موزشی و اداری در جااماعاه 

 .تعیین اننده است؟ در پاس  به چند فااتور باید اشاره ااد

زبا   موزشی و اداری جامعه باید دارای بی تاین راابالایات -۵

االمی و تغوی باای بیا  احساسا  و عواطاف و  ساتااد ای 

در بیا  جنبه های م تلف زند ی اعم از فادی و اجاتامااعای، 

 .عاط ی و هنای تا فاهنگی و علمی باشد

زبا   موزشی و اداری جامعه در عین حال باید بایا اتاایان -۲

  .ام ا  مااوده اجتماعی در سطح بین اتمللی را فااهم اند

جامعه میتواند ی ی از زبانهای رایج در ا ور را به عناوا  -۳

زبا   موزشی و اداری اصلی و ی ی از زبانهای بیان اتامالالای 

دبطور م  ص انگلیسی( را "با هدف تبدی   اد به  اد    باه 

یك زبا   موزشی و اداری متداول در ا ور" انت اب ااناد تاا 

  "."از سنین پایین در مدارس  موزش داده شود

موت ه های فوق در تاعایایان زباا   ماوزشای و اداری جااماعاه 

پاس ی اصوتی با مبنای انت اب  زادانه و ماطالاعااناه جااماعاه 

است. پاس ی باای حال و  ینده یك جامعه در حاال د اا اونای 

است. انت اب زبا  را از سلطه و اسار  ناسیوناتیاسام چاه از 

نوع رومی و چه از ناوع عاظامات طالا     ااالص مایا اناد. 

انت اب زبا  اداری و  موزشی را در بستا نایاازهاای جااماعاه 

ای در حال تحوال  د ا و  اننده و با ماتان پایا اافات هاای 

  .جامعه ب ای راار میدهد

 چرا دو زبان آموزشی و اداری؟ 
 

وارعیت این است اه انت اب زبا   ماوزشای و اداری اصالای 

جامعه از میا  زبانهای جاری در جااماعاه پااسا ای نااراص و 

جام  نیست. ا ا جامعه ایاا  را همانند ناسیوناتیستها جازیااه 

ای م زا از سایا جوام  ب ای در نظا بگیایم و تالش اانایام 

و ماز و جغاافیایی را بمنظاور ااناتاال باازار و سالاطاه باا 

مادما  ساان    ا ور تعیین انیم، شاایاد اناتا ااب یاك زباا  

اافی باشد. اما نه! جامعه ب ای تغییاا  تعییان ااناناده ای را 

از سا  ذرانده است. تاوتایاد و تاوزیا  جاهاانای اسات. تاامایان 

نیازهای ب ای در حاال حااضاا در هاا جااماعاه ای اماای 

  .جهانی است

وارعیت دیگا این است اه اماوز زبا  انگلیسی جایاگااه ویاژه 

و تعیین اننده ای در عاصه عالامای، اراتاصاادی و ماااودا  

اجتماعی ای ا می ند. ب ش اعظم مقاال  و مطاتعاا  عالامای و 

تحقیقی به زبا  اناگالایاسای اسات. تصاور پایا اافات و تاارای 

اجااتااماااعاای باادو  بااهاااه باااداری مسااتااقاایاام و روزماااه از 

دستاوردهای علمی و ت نوتوژیك ب ای اه به زباا  ماعایانای ن اا و 

  .توسعه می یابد، عمال غیا مم ن است

 ناسیوناتیسم رومی و  موزش به زبا  مادری

در ب ش اوتیه این یادداشت به این تز اشاره شد اه " موزش به زباا  

مادری" ی ی از اراا  طاج ارت ااعای فادراتایاسام در ایااا  اسات. 

دالی  نقد این "راه ح " ناسیوناتیسم رومی باای یك جامعه چند زبانی 

در ایاا  مستق  و عالوه با طاج فدراتیسم ادامند؟ به چاناد فااااتاور 

 .باید اشاره ااد

 موزش به زبا  مادری در ساطاح جاهاانای  در حاال حااضاا در -۵

هازار زباا  زناده وجاود دارد. در  ۵۹تاا  ۱جها  معاصاا حادود 

بسیاری از موارد ت او  زبا  و تاها اه چانادا  روشان نایاسات. حاق 

 موزش به زبا  مادری یعنی ای اد سیاساتام  ماوزشای در جاهاا  باا 

هازار زباا  زناده، در شااایاطای ااه با اش اعاظام  ۵۹تا  ۱مبنای 

زبانهای موجود، فارد رابلیت و بافیتهای زبانی باای بایاا  تاحاوال  

علمی و ت نوتوژیك معاصا هستاناد و یاا با اش بسایاار ااوچا ای از 

جامعه ب ای به این زبانها ت لم می نند. اجاای عملی تز " موزش باه 

زبا  مادری" تنها به معنی تقسیم سیستم  موزشی به تا اه پااره هاایای 

است اه انسانهای مت لم به این زبانها را از تحوال  و دساتااوردهاای 

عملی ب ا محاود می ند.  موزشی اه به بسیاری زبا  های ماها اور 

مادری صور  میگیاد نس ه ای باای عق  ماند ی و انزوای علمی 

  .و  موزشی از جها  معاصا و تحوال     است

 موزش به زبا  مادری در ساطاح جااماعاه ایااا   جااماعاه ایااا  -۲

جامعه ای چند زبانی است. نزدیك به ده زبا  در جامعه ت لم میا اود. 

معنای  موزش به زبا  مادری در جامعه چیست؟ وارعیات ایان اسات 

اه این تز ب  ی از طاج ناسیوناتیسم رومی در جامعه است. با ا ای 

از طاج فدراتیستی ااد  جامعه ایاا  است. بهیچوجه منا اعات تاوده 

مادد اه به زبانهای م تلف ت لم می نند، را مد ناظاا نادارد. طااحای 

باای ب ش ب ش ااد  مادد جامعه با حس  هویت رومی و زباانای 

است. نوعی جدا سازی و  پارتاید در سیستم  ماوزشای اسات. تصاور 

این ه در تهاا  بزرگ اه ساانیان    باه زبااناهاای فاارسای،  ذری، 

اادی، عابی و تای و ... ت لم می نند و متناس  باا    باایاد مادارس 

جدا انه باای ها ب ش از ماادد ایا ااد اااد، واراعاا دردنااك اسات. 

تصور این ه اوداانی اه در یك محله بزرگ می وند، با حس  زباا  

مادری شا  به مدارس مت او  در عن وا  اودای ارسال شاوناد، یاك 

اابوس است. حق نیست. تااژدی است. چنین مدارسی زمینی مناس  

باای رشد و نمو ناسیوناتیسام و عاقاایاد ااور و ضاد هاویات عااد و 

جهان مول انسانی است. طاحی باای تاقاسایام جااماعاه باه ارالایاتاهاای 

  .مت او  و ح ظ این ت اوتهای ااذب و پوشاتی ناسیوناتیستی است

تقسیم زبا   موزشی به مااح   باای از ناسیاونااتایاساتاهاا ماطااج -۳

می نند اه  ماوزش باه زباا  ماادری تاا دوره اول  ماوزش اباتادایای 

صور   یاد و سپس به مدارس با زبا  انگلیسی یاا زباا   ماوزشای 

اصلی جامعه منتق  شوند. اما این تاز ااودناانای اسات ااه باه مایازا  

اوداانی اه نتوانسته اند چنین تغییا و تحوتی را یا ب ااطاا اما ااناا  

محدود اانواد ی و یا ب اطا عدد ام ا  جذب در سایاساتام  ماوزشای 

دیگای به غیا از زبا  اوتی  موزشی طی ااناناد، ناگااه نامای ااناناد. 

تعداد بسیاراست. نگاهی به ت ابه ا ورهای چند زبانه مانند  ماایا اا 

 ادامه مطلب در صفحه آخر   اه در    باای از مدارس ابتدایی    

 كارگر زندانی،زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد بایدگردد!

 ۱۳پرسش  شماره  
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من بااواند  دو نوشته ااایاا در صا احاه فایاس باو  رفایاق 

اصغاکایمی رب  از اینکه به نقد و رد ادعااهاایاش فاکاا کانام 

عـیقا متاسف شدد. زیاا در این دو کامنت ورای  کامال واروناه 

شده اند. هنوز نمیتوانم تصور کنم چگونه  دمی میتواند تاا ایان 

حد حقایق و ورای  را وارونه جلو بدهد. وارعا چه چیزی اتا ااق 

افتاده است که این رفیق عزیز ما به چنین روزی بایا اتاد و تاا 

این حد سقوط کند.  یا متوجه نیست یا تعص  چنا  جالاو چ ام 

 او را  افته است که چنین بنویسد و س ید را سیاه ببیند؟ 

 

ویژ یهای ها نظا و دید اه کمونیساتای از ناظاا مان  چاهاار 

کلمه کلیدی است. ماناصاف، ماتاعاهاد باه حاقایاقات، جساار  ، 

باابای طلبی. این ویژ یها را ممکن است کسی ااالری بنااماد 

یا نسبی تعایف کند. مماکان اسات هاا کاس بااداشاتای از    

داشته باشد. ممکن است هاا کاس از ماناظاا ااودش ماعاانای 

مت اوتی به  نها اتصاق کند. اما  نچه در دو نوشته اایا اصغاا 

کایمی در مورد ااتالفا  سیاسی در حازب و رااار اااااآ 

علی جوادی میبینیم، این است که چهار ویژ ی فوق باه شاکا  

 شکار و غیا راب  توجیهی وارونه شده اناد. در ذیا  باه  ناهاا 

 .اواهم پاداات

 
باای ن ا  داد  و مستند کاد  این ادعا ها به چاناد ماوضاوع 

مهم که او در نوشته اش کتبای کااده اسات مایاپاادازد. اوتایان 

ادعایش مقایسه ما منتقدین اماوز با جمعی از کادرهای حازب 

  .استع ا دادند ۵۰۰۰است که در سال 

 

 مقایسه ای م  ات ارق

ها کسی مباحث ما و    دوستا  را اوانده باشد میداند که این 

مقایسه بی پایه و غیا منطقی است. در دنیای ذهنای ر.اصاغاا 

ا ا ها  ادی  ادو معنی مایادهاد، در دنایاای واراعای چانایان 

نیست. زیاا  نها رب  از رفتن شا  جایی حاافای نازده باودناد. 

نقدی نکاده بودند. در چند جمله مدعی شدناد حازب کاار اای 

ن ده و فاااوا  به انحالل حزب دادند و اادا حاافاظ. ایان را 

مقایسه کنید با نقدهای ما جم  کانو  مباحث کمونیسم کار ای 

که چند سال است دید اهایی را نقاد مایاکانایام کاه باه زعام ماا 

االف بانامه و مباانای ناظاای جاناباش و حازب کاماونایاسات 

کار ای است. من که حادود دوازده ساال اسات در عااصاه 

های م تلف در نقد این دید اه بحثم را نوشاتاه و  ا اتاه اد. ماا 

اعضا کانو  مباحث کمونیسم کاار اای کاه حادود یا  ساال 

است نقد و مباحثما  در مقاب   اایش راست به شاکا  عالانای 

هم ادامه داشته است و هنوز تا به اماوز مدعی هستیم دیاد ااه 

ما ادامه مباحث و متد سیاسی و ت وریکی است که حزب باای 

پااتی   نها سااته شده است. حال ر. اصغا چگونه میتواند این ما و 

مستع یو  را مقایسه کند و حتی  نها را مثبت تا بداند معالاود نایاسات. 

   .این ا انصاف و حقیقت جویی و حقیقت  ویی سالای شده اند

 
من در همه این ساتها تالش کاده اد با حوصله و متانت حاف بزنم تا 

اتحاد حزب را ح ظ و در عین حال  اایش راست را نقد کنم و ماانا  

تغییا ری  حزب از ی  حزب کمونیاساتای کاار اای باه یا  حازب 

دنباته رو جنبش راست ب ود. جاهایی حاتای   ااهااناه ساازش کاادد. 

جاهایی مصلحت اندی ی کاده و غیا مستقیم نظاد را   تم و جاهایای 

هم نقدد تند و بی مالحظه باوده اسات. در یا  ساال ااایاا پاالتا ااد 

رهبای حزب را ناوشاتام. باه عاناوا  جاما  اعضاا کااناو  مابااحاث 

کمونیسم کار ای رطعنامه و راار ناوشاتایام و باه ار ااناهاای حازبای 

دادیم. سال دو هزار و دوازده بعد از ی  سال جاا و باحاث باالاااه 

طاج سازماندهی باالی حزب را نوشتم کاه رهاباای تا  فاادی باه 

جمعی تبدی  ب ود و این طاج را به رهبای حزب دادد. رفیق حامایاد 

که در ررابت با کورش مدرسی م اتف پست تایادری در حازب باود 

  .بعد از اینکه اودش تیدر شد تماد رد از    دفاع میکند

 
جایی که نمی واستم بااالف می  و وجدا  اودد رای بدهام ااود را 

کاندید دبیا کمیته ماکزی کادد و رای را نسوزانادد. عااله باا هاماه 

اینها دهها نوشته و نقد که دید اه ما را بیا  کند و ت اوتاهاای ماا را باا 

 اایش راست ن ا  بدهد کتبی و ش اهی منت اا کاادیام. ماا هامایا اه 

  تیم و نوشتیم اود را حازبای تاا از هاماه مادافاعایان جانااج راسات 

میدانیم. اود را حزبی تا و ماتاعاهاد تاا باه اصاول و ماباانای حازب 

کمونیست کار ای میدانیم. همی اه تااکایاد کاادیام کاه ایان حازب را 

حاص  تالش ی  نس  از کمونیستهای ایاا  میدانیم و به همین دتایا  

تالش میکنیم نگذاریم حزب کمونیست کار ای که ی  ب ش مهام از 

نیاوی متحزب جنبش کمونیسم کاار اای را در ااود دارد تاحاویا  

جنب های دیگا داده شود، یا دنباته رو جانابا اهاای دیاگاا ب اود. در 

  .حقیقت جدل ما با  اایش راست با همین محورها بوده است

 
کسی که کمی منصف و با تعمق ب واهد رضاو  کند، هیاچ شابااهاتای 

بین ما و دوستا  مستع ی پیدا ن واهد کااد. بااعا اس تصاور رفایاق 

اصغا ما اود را مداف  سیاستها و مصوبا  و مبانی فکای و نظاای 

حزب کمونیست کار ای میدانیم. ب ز مصوبا  چناد پالاناود و دفاتاا 

سیاسی در ی  سال اایا که ما هم منتقد  نها و هم رای من ی به  ناهاا 

دادیم، بقیه مصوبا  حزب حتی ا ا مالحظه ای در موردشا  داشتاه 

ایم جای بحث و جدل باای ما نبوده است. حتی هامایان چاناد مصاوباه 

بویژه دو مصوبه پلنود و دفتا سیاسی کاه ماورد ناقاد جادی ماا باوده 

  .است و به  نها رای من ی داده ایم تا اماوز علنی  نها را نقد نکادیم

 

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

 ۱۳پرسش  شماره  

 حقایق وارونه                     
 )پاسخی به رفیق اصغر كریمی(                       

 

 محمد آسنگران  
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ما رسما اعالد کادیم هدفما  از نقد  اایش راسات حااکام باا 

حزب، دفاع از سیاستها و مبانی فکای حزب کمونایاسات کاار 

 ای است.    حزبی که مناصاور حاکامات بانایااد ناهااد و    

مصوباتی که با مبانی فکای و بانامه ای این حازب ماناطاباق 

  .است

 
 اایش راست با االف    مصوبا  و مبانی نظای کمونیسم 

کار ای، فاما  حزب را به طاف راست چاااااناده اسات و 

ما زورما  را میزنیم این فااماا  را ساا جاای واراعای ااود 

با ادانیم. در عین حال بااالف تصور و اواست متعصباناه 

و سطحی رفقا اصغا کایمی و حمید تقوایی و کابم نایاکا اوه 

ما رسما اعالد کادیم در حزب میمانیم و تالش میکنیم اتصاال 

 ذشته پاافت ار حزب با اماوزش رطا  ن اود. ا اا ماا حاتای 

ی  ن  باری  بین     ذشته و اماوز باشیم بهتااز این اسات 

که میدا  را ااتی کنیم و راطا  ایان اتصاال باوسایالاه  ااایاش 

  .راست با ی  تغییا ری  راست روانه رسمیت پیدا کند

 
اصغا ا ا ت  یص نمیدهد بیان ایان ناوع ناقاد کاه از ماباانای 

فکای و مصوبا  حزب دفاع میکند و    نوع اساتاعا ااهاا کاه 

ک  حزب را زیا ساوال مایابااد و فااماا  اناحاالتاش را داد، 

ت او  وجود دارد من کااری از دساتام سااااتاه نایاسات. فاقاط 

میتوانم بگویم رفیق من کمی تعمق کن و به حافی که مایازنایاد 

   .فکا کن

 

 موازین حزب

اصغا کایمی در مورعیت "پیاوز" و ماغااور ناوشاتاه اسات  

"نزدی  به دوسال    هم به شاکا  عالانای اناتاقاادات اا  را تاا 

سطح حمله به حزب و انگ و اتهاد زنی و تااور شا اصایات 

ادامه دادند وتی جمع ا  از هما  چند ن ا اول فااتا ناافات." 

پس بهتا است باوند. این رفیق ما متوجه نیست که او ماباصاا 

بقیه نیست که دستور بدهد باوند یا بمانند. چو  حزب ارث و 

مل  هیچ فاد و جم  ااصی نیست. او ی  فاعاال سایااسای و 

  .حزبی همانند بقیه و باابا با بقیه است

 
عالوه با این از حامالاه باه حازب ناوشاتاه اسات! ساوال ایان 

است"حمله" به کداد مصوبه حزب شده است؟ حامالاه را پایاش 

کش کداد مصوبه حازب حاتای ناقاد شاده اسات؟ حاتای هاماا  

مصوباتی که رای من ی دادیم و در جالاساا  دفاتاا سایااسای و 

پلنود نقد کادیم را جایی دیدید که باه شاکا  عالانای ناقاد کااده 

باشیم؟ همه میدانند این ادعای اصغاا بای پاایاه و پاو. اسات. 

وارعیتی ندارد. حقیقتی در    نیست. پس چاا چنین ادعا میکند 

دتی  ساده است او نقد نظاا  حمید تقوایی را نقد حزب میداناد 

و در اساس نقد را تاورش صیت و اتهاد زنی معافی میاکاناد. 

این ی  بدعت  ذاری اطا نا  است. ربال تالشهایی شاد کاه 

این سیاست را مصوب کنند اما ناچار به عقا  ن ایانای شادناد. 

اماوز تحت این عناوین فوق مضمو  هماا  سایااسات را پای 

 افته اند،  ویا نقد نظاا  حمید نقد نظاا  حزب است. این اا 

ما با ی  نگاش راست روانه، محدود نگاانه، ساطاحای و باا 

  .فاکتهای من در  وردی مواجه می ویم

 
سوال این است ا ا من این ا نظاا  رفیق اصغا را نقد میکنم حازب 

را نقد کادد و به حزب انگ زده اد و تاور ش صیت کااده اد؟  از 

منظا اصغا کایمی نقد نظاا  او و حمید تقوایی و کاابام نایاکا اواه 

و... مساوی حمله به حزب و مساوی نقد حازب و تااور شا اصایات 

 نها است. روشن است که چنین نیست. اما ا ا ب واهم در ی  جمالاه 

 ٧۸این تالش و تقال را معنی کنم میگویم این  عقبگاد باه چاس ساال 

است. این یعنی اعضا حزب حقوق باااباا باا هام نادارناد و رفاقاایای 

هستند که حقوق باابا تای دارند. چطور مماکان اسات ناقاد ناظااا  

افااد مساوی نقد حزب و از    بدتا تاور ش صیت ماعاافای شاود.! 

روشن است که این دیگا بحث نیست اتهاد و س سطه است. ا ا رفیق 

اصغا معنی اتهاد و نقض موازین حزب را میا اواهاد ماتاوجاه ب اود 

باید به همین حافهای اودش رجوع کند. زیااا تامااماا ناقاض اصاول 

سازمانی حزب و موازین پلنود دهام حازب و نااماه دبایاا باه امضاا 

  .منصور حکمت است

 
اصغا که اینقدر حساس است که نقد سیاسی نظا افااد را  نقد حازب 

و تاور ش صیت میداند چاا چ مش را با روی این اتهاما  س یف 

بسته است. "احمق، تاامپیست، فعاتیت باه نا ا  جاماهاوری اساالمای، 

ااابکار، م اب، ضد کمونیست، شارالتا ، شغ  ناا شااافاتاماناداناه 

دبی شاف(، شیاد، مح   منحط و..." رفقا اصاغاا و حامایاد و باقایاه 

همنظاان ا  این همه اتقاب "شیاین و انسانی" را شنیده و ناوشاتاه و 

با سکو  رضایت  میز از کنار    عبور کاده و تایید کااده اناد. اماا 

هنوز مدعی انصاف و باابای طلبی و حزبیت هساتاناد.! هاناوز ایان 

رفیق اصغا است که طل  کار است.! ا ا یکی از ماا چانایان اتاقااب 

س ی ی را اطاب به شما میگ ت فکا میکنید ما مث  شما پانسایاباهاای 

حزبی و سیاسی را نادیده میگافتیم و از کنارش رد می دیم؟ رطعا نه. 

وتی شما این کار را کادید.  یا میتوانید در میاا  ایان هاماه "شایاایان 

کاری" باز هم ساتا  را بلند کنید و از پاانسایا  و ماوازیان حازب 

 باای من بگویید؟ 

 
با االف اصغا کایمی و همنظاانش من هیچ ورت به دتی  همناظاا  

بود  و یا  نطور که رفیق اصغا پز "پایااوز" با اود  اافاتاه اسات، 

باای نیاو جم  کاد  و اضافه شد  به جم  اودیهاا بااای"پایااوز" 

شد  با رفیق کنار دستم!؟ از اشتباها   نها  چ م نپوشیده واز کاناار 

 نها عبور نکاده اد. رفقا حمید و اصغا مس وتیت حزبی دارند که در 

مقاب  این اتقاب س یف ساکت نباشند. اما نه تنها ساکت بالاکاه پااتااب 

کاد  این همه "ت ن" به طاف ما را دفاع از حزب دانسته اناد! ایان 

در حاتی است که حزب کمونیست کار ای ربال سعید صاتحی نایاا را 

به دتی  توهین به ی  ن ا غیا حزبی که ی  دهم این کلما  سا ایاف 

  .را نگ ته بود ااااآ کاد

 

ر.اصغا! فحاشا  در کنار دست شما رژه میاوند و تحبی  مایا اوناد. 

ا ا نمی واهید بپذیاید باوید تاامپیست   ت الی  کیوا  علیاه ماا را 

ببینید. شارالتا  و شغ  غیا شاافت مندانه و م اب را در ماطااتا  

حسن صاتحی نگاه کنید. احمق   تن را از زبا  م ااورتاا  سالایاماا  

سیگارچی را ببینید. منحط   تان را ناه یا  باار حاتای در جالاساا  

 اساس سوسیالیسم انسان است!
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رسمی دفتا سیاسی و در مطل  علنی کابم نیک واه را ببینیاد. 

اتهاد "تبلیغا  جنگ ساادی" را در ماطااتا  ااود و حامایاد 

تقوایی را ببینید که مث  نق  و نبا  تکاار و پا اش مایا اود.! 

میدانم از این هم بی تاش را دیده و اوانده اید. وتی  ناا عالایاه 

منتقد م از میدانید. این    فاهنگی است کاه شاماا ناماایاناد ای 

میکنید. این فاهنگ ربطی به سنت سیاسی و فاهاناگای حازب 

کمونیست کار ایی که من می ناسم ندارد. این فاهناگ حازب 

دیگای است که شما مس وتیت پایه ریزی  ناا باعهده  اافاتاه 

اید. رواآ داد  به فاهنگ عق  مانده کار بسیار  سانی اسات. 

هنا ما تا اماوز این بود که حامت و کااامات افاااد در  ایاا 

در بحث سیاسی را مستق  از م اتف و موافق نگاهاداریام. اماا 

  .شما این اط رامزها را رد کادید

 

 یا ی  نمونه میتوانید ن اا  بادهایاد کاه عالانای در ماقاابا     

اتهاما "س یف" که باال نق  کادد و باه با ا ای از فااهاناگ 

شما تبدی  شده است حافی زده باشیاد؟ یاا ناه تاایایاد کاادیاد و 

  تید این دفاع از حازب اسات.! رفاقاای عازیاز ناکانایاد. ایان 

فاهنگ وارعا شایسته هیچ کس حتی نویسند اناش هام نایاسات. 

سکو  و تاویج این فاهنگ ی  فساد سیاسی باه تامااد ماعاناا 

  .است

 
اصغا ب ای نقد سیاسی و ن اا  داد  راه حا  هامازیساتای و 

تقویت حزب نوشته است  " شما که با ااط حااکام باا حازب، 

مصوبا  حزب و فعاتیت هاا و کاارزارهاای روزمااه حازب 

اوانایی ندارید .... ب ای تاور ش اصایات و دسات بااد  باه 

انبا  فحاشی های جنگ سادی حزب را تا  کنیاد و انااژی 

تا  را ب ای مقابالاه باا حازب صااف ماباارزه باا جاماهاوری 

 ".اسالمی کنید

 

این ان ا نویسی از روی دست تیدر ادعایی بی پاایاه اسات. ماا 

مصوبا  حزب را نقد نکادیم و تاور ش صیت و فحاشی هام 

نکادیم. ا ا مدعی    هستید ی  جمله ی  اط ی  فاکت را 

ن ا  بدهید. اینکه نقد ما را جنگ سادی و...میاناامایاد باه ایان 

دتی  است که تیدر   ته و شما هم تعایف دیگای بلد نایاساتایاد. 

ها منتقدی از منظا شما ضد کمونیست است و جاناگ ساادی 

است. ا ا ناه تاعاایاف جاناگ ساادی رباطای باه سایااسات و 

مورعیت ما ندارد. ما کاه از کاماونایاسام کاار اای و سایااسات 

رادیکال و بانامه و مبانی نظای حزب دفاع میکنیم و ماناتاقاد 

سیاستهای راست و دنباته روی شما از جنب های دیگا هساتایام 

چگونه میتوانید ما را ضد کاماونایاسات بادانایاد؟  ایانااا باا چاه 

منطقی و چگونه می واهید جنگ سادی تاعاایاف کانایاد. الرا  

باوید کمی در اینمورد تحقیق و تعمق کنید فقاط شانایاده هاا را 

  .تکاار نکنید

 

این کلما  ن ااشیده و نتااشیده اتهااماا  ساناگایانای اسات کاه 

رفیق اصغا در ربال   تن  نها مس وتیت دارد تا ورتیکاه ثاابات 

نکاده است ی  اتهاد است و راب  پیگیای. او حتی ناتاوانساتاه 

است ی  جمله به نق  از رفاقاای کااناو  مابااحاث کاماونایاسام 

کار ای را باای مصداق حافش ن ا  بادهاد. اماا جادا از بای پاایاه 

بود  و غیا وارعی بود  این اتهاما  که در ی  جم  منصف اثباتش 

کار دست اصغا اواهد داد، میداند همه اعضا کمیته ماکزی منت ا  

کنگاه هستند. اما اصغا و حمید و بقیه همنظااان اا  اناگاار از یا  

حق ویژه بااوردار هستند که از ما منت بین کنگاه می واهناد حازب 

را تا  کنیم. اوتین سوال این است  راایاا  عازیاز شاماا حاق صاادر 

کاد  این دستور را ندارید. ااتیارش را ندارید. ایناا می همید یاا ناه. 

ا ا نه باوید موازین و اصول سازمانی حزب را ب وانید. همچنانکاه 

شما نظاا  راست اماوزتا  هیچ ربطی به تاری  و سیاستهاای پاایاه 

ای این حزب و کمونیسم کار اای نادارد وتای کسای حاق نادارد در 

  .ااوجی را به شما ن ا  بدهد

 

شنیدد   ته اید ا ا اودشا  ناوند در پلنود ااااج ا  مایاکانایام. ایان 

نهایت "پیاوزی" و    سیاستی است که میا اواهایاد حازب را باا    

روی کنید.! ت ابیا  تاکنونی "روی" کااد  حازب باا ایان سابا  و 

 سیاست بس نیست؟ 

اصغا نوشته است چاا ماطااتا  حازب را در ساایات ااود ماناتا اا 

نمیکنید!؟ ج  ات اتق، این  دد میداند ما هیچ سایتی نداریم که او چنیان 

دراواستی را بکند. اما این کار را میکند زیاا می واهد باا تااکاتایا  

فاار ب لو، کسی به او نگوید چاا چهار عضو کمیته مااکازی را از 

رسانه های حزب محاود کادید و چاا دستور صادر کادید ماطااتا  

 منتقدین در رسانه های حزبی ممنوع است؟ 

 
او میداند که حافش بی پایه و غایاا واراعای اسات وتای   ااهااناه  ناا 

مینویسد. چاا؟ چو  راار است تعدادی ناراضی را با این حافها ران  

کند. او با "جسار " ع یبی در این ماطالا  بااهاا شاده اسات! هام 

دستور اارآ شد  ما را از حزب صادر کااده اسات هام راباال مانا  

انت ار مطات  ما را در رسانه های حزب اعاالد کااده اسات هام در 

تلویزیو  ممنوع اتتصویاما  کاده است، هم از ما ایااد میگیاد چاا 

مطات  حزب را در سایت نداشته اودما  درآ نامایاکانایام.!؟ روشان 

است که  ساهم کاد  این جعلیا  باای توجیه حذف ماا چاهاار نا اا 

عضو کمیته ماکز از رسانه های حزب است. حتی سایت روزنه کاه 

راار بود ی  سایت غیا حزبی باشد از درآ ماطااتا  ماا مانا  شاده 

است. من یکی نمیدانم به این رفیق چه پاس ی بدهم ب ز اینکه بگاویام 

  .به اعمال و به حافهایت کمی فکا کن جای بدی ایستاده اید

 
رفیق اصغا در ادامه نوشته است  "اجازه بدهید صایحاا باگاویام کاه 

این رفقا هیچکداد عضو حزب نیستند ..." در این جمله نه تناهاا عالای 

بلکه تطف کاده و عضویت همه ما را تغو اعالد کااده اسات. تاا باه 

اماوز ن نیده اد کسی به او بگوید جناب این چه ادعای بی حسااب و 

کتابی است که کاده اید؟ یا بگوید شاماا چانایان اااتایااری ناداریاد کاه 

دستور حذف منتقدین و اعضا کمیته ماکزی را سااود صادر کنایاد. 

در ی  جم  متعهد به موازین و مقارا  و مصوبا ، رااعادتاا باابات 

  ...چنین ادعایی باید از او بازاواست می د. اما

 

او در ادامه نوشته است  "علی ااااآ ن اده اسات فاقاط تاعالایاق شاده 

است." ا ا حتی این ادعای او را جدی بگیاد معلود نیست جمله فوق 

که ما عضو حزب نیستیم را چگونه توجیه مایاکاناد.؟ اصاغاا رااعادتاا 

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است!
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معنی ااااآ و تعلیق را مایاداناد. در ااود رااار  ماده اسات  

تواند در صور  اعتااض از ن سات باعادی  "علی جوادی می

کمیته ماکزی حزب تقاضای ت دید نظا کند." اوال همیان باناد 

نقض موازین و اصول ساازماانای و رااارهاای پالاناود حازب 

است. در هیچ سند و مصوبه ای دفتا سیاسی این حق را ندارد 

ی  عضو کمیته ماکزی را با این حکم و با این فامول بانادی 

باای همی ه کنار باگاذارد و رایاد کاناد "ماگاا فااد اااااجای 

اعتااض کند" و ار اا  ماافاوق باارسای ناماایاد. زیااا تامااد 

ااتیارا  دفتا سیاسی شام  مواردی می ود که کمیته ماکزی 

به ار ا  پایین تا اود ت ویض کاده بااشاد. در مصاوباا  ماا 

چنین ااتیاری به دفتا سیاسی ت ویض ن ده است. ها حاکامای 

از جان  دفتا سیاسی در مورد اعضا کمیته ماکزی درست یا 

غلط فقط تا پلنود معتبا است. اما راار ااااآ علی االف ایان 

موازین عم  کاده است. چنین ریدی در    ملحوب ن ده اسات 

که این حکم تا پلنود معتبا است. زیاا طبق این راار ا ا علی 

اعتااض نکند دفتا سیاسی تصمیمش را رطعی و باای همی ه 

اعالد کاده است.! ا ا ب ای این جمله مینوشت تعلیق تا پلاناود 

معتبااست.    ورت می د حاف رفیق اصغا را جدی بگیایم. 

اما او یا معنی این جمله را نمیداند یا ا ا میداند   اهانه ااالف 

وار  میگوید. رفیق من معنی این جمله ااااآ است. این دیگاا 

روشن است. باای اینکه متوجه ب وید فااض کان عالای راهاا 

کاد و اعتااضی نکاد. فاض کن علای ساکاتاه کااد و تاوا  

اعتااض نداشت و دهها احتمال دیگا. نتی ه چه ااواهاد شاد؟ 

 یا در راار شما اعتبار این حکم را به پلنود ارجاع داده اسات 

یا نه. روشن است که نه. چاا سا اساطاه را باه جاای ماوازیان 

  .حزبی  ذاشتید و انگار با دسته کورها طاف هستید

 
اصغا کایمی با اشاره به ما منتقدین نوشاتاه اسات  "حاتای از 

ی  کارزار حزب دفاع نمیکنید و تبلیغش نمیکنیاد؟" اوال ایان 

  ته االف وار  و ضد حقیقت است. میگاویام ادعاای او ضاد 

حقیقت است زیاا تا به امااوز بسایااری از کاارزارهاا بااای 

 زادی زندانیا  سیاسای، عالایاه اعاداد، بااای مانازوی کااد  

جمهوری اسالمی و... را نه تنها در ص احاا  شا اصای ااود 

منت ا کادیم بلکه در مورد همه ایاناهاا مابااحاث تصاویاای و 

نوشاتااری ماناتا اا کااده ایام. هامایان تاوماار مانازوی کااد  

جمهوری اسالمی را من رب  از اصغا و ربا  از بسایااری از 

همنظاا  اصغا امضا کاده اد. ایده باجسته شد  این کاماپایان 

هم در نقد مصاحبه کابام و حامایاد فاااهام شاد کاه    هاا از 

محاصاه ارتصادی دفاع کادند. ما تحایم سیاسی را بااجساتاه 

  .کادیم ها چند سیاست ردیمی حزب بود

 
علی جوادی تا رب  از ااااجش از حازب هاا ها اتاه باه اسام 

حزب کمونیست کار ای در بانامه های کااناال یا  حضاور 

پیدا کاده است. محمود احمدی ها ه اتاه مصااحاباه هاایاش باا 

فعاتین داا  منت ا شده است و مورد تاایایاد شاماا باوده اسات. 

نساین هم همچنین. اصغا این همه ناماوناه را دیاده و شانایاده 

است. اما از ورتیکه راست روی را پایا اه کااده اسات دیاگاا 

وارونه کاد  حقیقت باای او کار  ساانای شاده اسات. باا ایان 

وجود وارعا نمیتوانم تصور کنم کسی کاه دساتاور ماماناوعایات ماا در 

تلویزیو  و رسانه های حزب را رساماا اعاالد کااده اسات چاگاوناه 

ب ودش اجازه داه است این جمله فوق را بنویسد. دتی  یا دالی  موارد 

فوق اتبته سیاسی و  اای ی است. امیدوارد مدافعیان  ااایاش راسات 

همت کنند و مباحث سیاسی را با سیاست ضد انتقادی و ضد حاقایاقات 

 .م دوش نکنند

 

 اما دالی  این همه وارونه  ویی چیست؟

 
ساتها است شاید از حدود دوازده سال رب   ااایاش راسات در حازب 

کمونیست کار ای دست به تالشی محتاطانه زده اسات تاا حازب را 

روی ری  دیگای بباد. اما در یکی دو سال اایاا دورا  احاتایااط و 

مالحظه کاری اود را کنار  ذاشته و رادد باه رادد در حاال بایاا  و 

 .ت وریزه کاد  "جسورانه" اودش است

 
متاس انه اماوز این  اایش در حزب کمونیاسات کاار اای تاوانساتاه  

است حاکم شود و شاوع کاده است این تغییا ری  را به شکا  رااار 

و رطعنامه در بیاورد. چیزی که ساتهای رب  رادر به انا ااد    ناباود. 

مات  تالش میکاد اما نمیتوانست. ها راار و رطعنامه ای که به ایان 

درجه تغییا میاکااد  ۵۸۹منطور مطاج می د یا کنار  ذاشته می د یا 

و شباهتی به طاج اوتیه نداشت. شاید ساتهای رب  ذهانایات و فضاای 

سیاسی در میا  کادرهای حزب هم این  ماد ی را نداشت کاه تاغایایاا 

ری  به این شک   شکار و یک ا ات اق بی تد. زیاا الیاه کاادری حازب 

همچنا  تحت تاثیا سیاست به سب  و متد دورا  ماناصاور حاکامات 

بود. اما در چند سال  ذشته دو فاکتور راه را بااای  ااایاش راسات 

ـ  ذشت زما  و کم رنگ شاد  تااثایاا سایااساتاهاا و ماتاد ۵ ماده کاد 

ـ تاالش  ااایاش راسات ۲منصور حکمت در میا  کادرهای حزب و 

باای تغییا ری  حزب به شک  رطاه چکانی که تعدادی به    عااد  

کادند و تعدای از اعضا اوش فکاا و ماناتاقاد و رادیاکاال حازب و 

اعضایی از کمیته ماکزی را ناچار به سکو  یا کنااره  ایاای کااد. 

در نتی ه اط چس رفامیستی که ی   اایش چس اورده بورژواری 

را نمایند ی میکند در مقاب  اط کمونیسم کار ای مات  پارنگتا و 

 .رویتا شد

 
اصغا کایمی در همین کامنتهای اایاش استاعا اا تاعادادی از اعضاا 

کمیته ماکزی در ساتهای اایا را منکا شده است؟ وتی او میداند کاه 

تعداد راب  توجهی از اعضا کمیته ماکزی حزب در همین فاصله چند 

سال اایا یا از حزب کناره  یای کادند یا از این کمیته بیاو  رفتند 

و حاااضااا بااه شاااکاات در کاانااگاااه هااای حاازب هاام ناایااسااتاانااد. امااا 

"راستگویی" اصغا تا    حد ارتقا یافته اسات حاتای وجاود  دماهاای 

زنده ای که مورد اشاره هستند را منکا ب ود و بنویسد کداد استاعا اا؟ 

   ....چاا سیاه نمایی میکنید و

 

بنابا این جدال دو  اایش راست و چاس باه یاکای دو ساال  اذشاتاه 

به بعد ها روز غلیظ تاا و  ۸۸محدود نمی ود. این ااتالفا  از سال 

باجسته تا شده است. اما غلظت و باجسته شد  اااتاالفاا  سایااسای 

دو  اایش چس و راست در حزب کمونیست کاار اای ایااا  وراتای 

بود که  اایش راست تالش کاد افکاار و ایاده هاای راساتاش را باه 

 مسئله اصلی اما تغییر جهان است!

 ۱۳پرسش  شماره  
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مصوبه حزب تبدی  کند. این تالش باای تاغایایاا ریا  راطاعای 

حزب با ده تز رفیق حمید تقوایی تحت عنوا  "رابطه حزب با 

جنبش سانگونای" باه شاکا  زما اتای  غااز شاد. او تازهاای 

سیاسی و نظای را نه به عنوا  ی  نوشته و نظا شا اصای، 

بلکه ب ک  سند و راار با تیتا "ده تز در مورد راباطاه حازب 

با جنبش سانگونی" باای تصوی  روی میز حازب  اذاشات. 

یکی از این تزها این بود که ی  وبی ه مهم حازب را چانایان 

تعایف میکاد "باید بورژوازی را رادیکال و باه چاس ساوق 

داد. باید بورژوازی تیباال را به سوسیال دمکاا  و سوسیاال 

دمکاا  را به چس تبدی  کاد" و بند دیگا    حمایت از هاماه 

 ....فعاتین جنبش سانگونی بود. و

 

بنابا این ت دید ااتالفا  دو  اایش چس و راسات در حازب 

نه ناشی از پیچید ی و تازه بود  و ناشنااااتاه باود  تاحاوال  

سیاسی بود، نه کسی اواب نما شاده اسات و ناه از باد نایاتای 

هیچکداد از طافین بحث است. دو طاف این مباحث  دمهاایای 

بوده اند که عما اود را در جنبش چس و کمونیستای  اذراناده 

و تاثیا داشته و تاثیا  ذاشته اناد. اماا امااوز ناظااات اا  در 

موارد نه چندا  کمی در تقاب  با هم راار  افته است. یکی از 

بنیادهای نظای و فکای و موازین حزب دفاع میکند    یاکای 

از سیاست اماوزش دفاع میکند و میا اواهاد ماتاد و سایااسات 

دیگای را با حزب حاکم کند. یکی از ارکا  سیاست و ماتادی 

ااده بورژوایی باای سانگونی رژیم و رفامهایی معینی در 

جامعه دفاع میکند و اود را یا  جاایاا  صاافاا سااناگاونای 

طل  میداند و دیگای متعهد به دفاع از سایااسات کاماونایاساتای 

کار ای حزب باای سانگونی نه تنها رژیم بلکه ک  ناظااد و 

  .مناسبا  سامایه داری است

 
م ک  از  ن ا  غاز می ود که  اایش راست سیاست ااود را 

ادامه هما  سیاست و متد معتبا  ذشته حزب معافی میکند، با 

این تبصاه که سیاست و تاکتی  اماوز باید "اماوزی" باشاد. 

این هما  تز "تاکتی  م  ص در شاایط م  ص"  است کاه 

در دوره های چااش به راست چس ایاا  طبق عاد  باه    

چنگ میزند. مادافاعایان  ااایاش راسات راباال ااود را مادافا  

سوسیاتیسام هامایان امااوز مایادانساتاناد. در چاناد ساال ااایاا 

سوسیاتیاسام بااای  ناهاا اماا امااوز نایاسات. ماواردی حاتای 

   ."جسار " ب اآ داده و نوشته اند سوسیاتیسم "سم" است

 
بنابا این سانگونی باای  اایش راست حکم تز پایه ای "هام 

استااتژی هم تاکتی " پیدا کااده اسات. هاا کاس از مساائا  

دیگای غیا از سانگونی حاف بزند ماتد شده است و جنباش 

سانگونی را کم رنگ کاده است و فاره ای و غایاا سایااسای 

است. کافی است کسی از سیاست کاار اای و کاماونایاساتای و 

انقالب کار ای و ت وری و نظایه مارکسیستی و ناقاد جاناباش 

راست و نقد بورژوازی و جایگاه کاا اا و... حااف بازناد تاا 

بدو  معطلی مها باط  ایدئوتوژی ، غیا سیاسی، فااراه ای، 

   .کار ا کار ای و به ن   جمهوری اسالمی و... ب ورد

 

ی  ستو  دیگا این متد که مایا اواهاد تاغایایاا ریا  بادهاد دور زد  

موازین حزبی است. یعنی درعاصه سیاسی و فکای و نظای و در 

عاصاه ت اکایاالتای و حازبای ایان تاغایایاا ریا  بادو  ماالحاظاه و 

"جسورانه" تا از رب  پی  افته میا اود و اباایای از تاباعاا     هام 

ندارد. تعاض ت کیالتی راست علایاه چاس در حاقایاقات تاعااض باه 

مقاومتی است که در دفاع از اط و متد کمونیستی حزب و ماناصاور 

  .حکمت شک   افته است

 

این تعاض ابتدا از این ا شاوع شاد کاه تااکایاد باا کالاماه کاار اا و 

سیاست کار ای و صف مستق  طبقه کاار اا و ... ماورد تاماسا اا 

راار  افت و "کار ا کار ای" نامیده شد. در ردد باعادی "اناقاالب" 

همگانی اعالد شد تا همین کار ا و متاد کاماونایاسام کاار اای را باه 

حاشیه بااند. در ادامه اعالد شد جمهوری اسالمی م اتف فقا نیست. 

سیستم حاکم در ایاا  از منظا کلپتوکااسی ددزدساالری( مورد ناقاد 

راار  افت. انگار سامایه داری بدو  دزد ساالری  ناقادرهاا هام باد 

نیست.  ویا فقط دزدساالری    شنی  است و از این زاویه باید ناقادش 

کاد. سیستم سامایه داری با این ت وری م کلش در ایاا  استثمار و 

توتید ارزش اضافه و تحمی  فقا و بیکاری و .... نیست ا ا هم بااشاد 

چندا  مهم نیست.! این تکاار هما  ت وری "هاآ و ماآ" توتایاد در 

سامایه داری و وابستگی    است که بد است. انگار تا اوریاهاای ناقاد 

به سیستم حاکم ی  بار از در بیاو  شاد و  ٧۸ااده بورژوایی سال 

اماوز از پن اه دوباره ت ایف فاما شده است. انگار ت او     چاس 

و این چس فقط در شک  دیگای غیا از "هاآ و ماآ توتید" به اسام 

کلپتوکااسی است. یعنی هما  ت وری با اسم و تباس دیگا باه عاناوا  

تحلی  از "شاایط م ا اص" روی مایاز  ااایاش راسات در حازب 

 .کمونیست کار ای راار  افته است

 
در ان من مارکس حامایاد تاقاوایای مایاگاویاد   ۵۳۰١در ه ت مارس 

"جمهوری اسالمی رسما پای بی حقوری ز  و مذه  ایستاده اما پاای 

فقا نایستاده، جمهوری اسالمی م اتف بهبود شااایاط ماادد نایاسات، 

زورش نمیاسد. بحاا  دارد  یت هللا های میلیااردر اجاازه نامایادهاناد 

و.... شما میگویید علیه فقا مهم است روحانی هم میگاویاد تاعانات باا 

فقا منهم علیه فقا هستم اینها نمیگذارند. بنظا میاد نصاف حاکاومات 

همااه جامعه علیه فقا و فالکت همااه است."  جات  این است بعد از 

 غاز شاد تامااماا  ۰١این سمینار مد  کوتاهی طول نک ید که ایزش 

چنین بود. یاعانای رابا  از  ۰۸علیه فقا و بیکاری بود همچنانکه سال 

اینکه نقد ما این ت وری را دود کند، اود جامعه  ناا فو  کااد و باه 

  .هوا رفت

 
این  اایش در ردد بعد رسما اعالد کاد کمونیسم و سیاست نوع ااود 

را پیش میباد و معنی سیاسی بود  این کمونیاسام هام در تاما ایاد از 

ش صیتهای جنبش راست و حتی ضد چس پی  افاتاه شاد. شا اایاا  

در مصاحبه با صادق صبا در بی بی سی اعاالد کااده باود از ساال 

اانه ن ین شد چاو  ذهان او باا چاس ااواناایای نادارد و  ١۵تا  ٧۸

نمیپذیاد و اماوز از بنیاد با ها نوع انقالبی م ک  دارد. او ورتی از 

اانه ن ینی در  مد که جمهوری اسالمی نس  ک ی را ان اد داده باود 

  .و اود را تثبیت کاده بود

 

 زنده باد سوسیالیسم!
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این جناب که  اوه اونش ضد چس است و از بنیاد با اناقاالب 

م ک  دارد، مورد تعایف و تم ید حمید تقوایی رااار  اافات 

چو  با جناحی از رژیم م ک  داشت یا حتی سانگونی طالا  

بود. حمید و کابم و مصط ی و... هم ربال در دفااع از مسایاح 

عڵینژاد و چهارده امضا سنگ تماد  ذاشته بودند. اما مسیح باا 

و تاعااض باه  ٧۸ضدیتش علیه مادد انقالب کااده در ساال 

و دفاع از سلطنت  ب پاکی روی دست همه  نهاا  ٧۸انقالبیو  

ری ت و رفت در صندتی کنار دست رضا پهلوی ن ست. ایان 

هما  کسی بود که رفیق حمید میگ ت نمیاداناد تاعالاق جانابا ای 

دارد یا ندارد. نقدش به من ایان باود چااا مان کاار  جاناباش 

راست را در جی  او میبینم؟ و... حامایاد تاقاوایای مادعای شاد 

مسیح در جاناباش رهاایای ز  حااف او را تاکااار مایاکاناد! 

همچنانکه مدعی شد چهارده امضا ئیها هم "حافهای او را در 

جنبش سانگونی" تکاار میکنند.! اما هم مسیح و هام چاهاارده 

امضائیها  ب پاکی روی دست او ری تند و رفتند از پیاد رضاا 

پهلوی دفاع کادند. با این وجود احاتامااال هاناوز بااای رفایاق 

حمید م  ص ن ده است که  نها از چه جنب ی هساتاناد.!؟ اماا 

ب  ی از کادرها و اعضا رهبای حزب منتظا دستور باعادی 

حمید ن دند و مسیح و چهارده امضائیها را نقد کاادناد. اکاناو  

    .باید صبا کند این دوره بگذرد

 
با وجاود هاماه ایان باحاثاهاا، رفایاق اصاغاا در ماورد وجاود 

 اای ا  چس و راست در حزب  ا اتاه اسات ماا دو  ااایاش 

نداریم. او نگ ته است  اایش راست وجود ندارد کال به سبا  

ابااهیم علیزاد از بنیاد م اتاف وجاود  ااای اا  سایااسای در 

حزب است. تا راه را هماوار کاناد در جااماعاه باگاویاد ماناافا  

طبقاتی مت او  در جنبش سانگونی جایگاهی ندارد و اناقاالب 

"همه با هم و انقاالب هاماگاانای" و"اپاوزیسایاو  اپاوزیسایاو  

  .!ن وید" فاموتهای درستی هستند

 
جهت اطالع رفیق اصغا و هم کاانش منصور حکمت ناه تاناهاا در 

حزب و در جامعه بلکه حتی در جنبش کار ای باا تااکایاد مایاگاویاد  

"در جنبش کار ای  اای ا  م تل ی هستند که ما با مده از یکی از 

    اای ا  هستیم.  اایش کمونیسم کار ای. وجود همین  اای اا  

در تاری  این طبقه به احزاب م تلف کار ای شک  داده است و ایان 

وارعیت تاری  جنبش کار ای است. چس ااده بورژوایای نامایاتاواناد 

متوجه ب ود و تصور کند که مارکس و تنین و بل ویسم تاکیاد زیاادی 

روی سازش ناپذیای  اایش کمونیسم کار ای دارند. تااکایاد زیاادی 

روی ایدئوتوژی و ت وری و نظایا   اایش کمونیستی درو  جنباش 

 "....کار ای دارند و
 

 موخره

وارعیت این است که این مباحث و ااتالفا  سیاسی نااشای از وجاود 

دو دید اه دو متد دو جها  بینی و دو نگاش به همه مسائ  ااارآ از 

ذهن من و رفیق اصغا است. ا ا کسی ب واهد ی  سانتیمتا تحلیلش 

را از این ورای  عمیقتا کند ناچار است به این اص  مهم باسد که این 

جدتها انعکاسی از جدال سیاسی و طبقاتای در جااماعاه اسات. تاقاابا  

 اای ا  راست و چس چه در کاومالاه و چاه در حازب کاماونایاسات 

کار ای و... انعکاسی از هما   اای اتی است که در جامعه میبینیم. 

چند نمونه    را در سیاستهای رفیق حمید در رابطه با چاس دان اگااه 

و سندیکای واحد و شعار تظاهااتهای ایابانی و پااچام ساه رناگ و 

درصد مادد طافادار ایان دو ماوتا اه  ۰۰ناسیوناتیسم ایاانی که  ویا 

هم شنیده بودیم که همچنین  اای ی  ۵۰۰۰ اا هستند و ربال در سال 

مدعی بود عکس مصدق در جی  همه ماادد اسات. بااای ماثاال باه 

اطااف اود نگاهی بیندازید ببینید چه کسانی مداف  انقالب همگانی و 

 یا هما  اتحاد ملت در مقاب   اوندهای بد و وتی فقیه هستند؟

 

 نه به فقر،نه به تبعیض،نه به جمهوری اسالمی!
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زنانی که در انقالب بزرگ  اکتبا  شاکت کادند چاه کساانای 

بودند؟ افااد منحصا به فاد و جدا از الق؟ نه،  نا   میزبانا  

   ها بودند؛ دهها، صدها هزار رهاما  بی نامی  که در کناار 

کار اا  و دهقانانی که پ ت پااچام ساا  و شاعاار شاوراهاا 

راار داشتند از ویاانه های یازدا  سااالری تازاری باه ساوی 

 . ینده ای نوین  ذشتند

ا ا  به  ذشته نگاه کاد، می توا  این توده رهاما  بای نااد و 

ن ا  را که در شها های رحطی زده و روستا های جنگ زده 

و غار  شده زند ی می کادندرا دید. که پایاا و جاوا  زناا   

کار ا وهمساا   سابازا  همه روسای با سا، دامن و کاتای 

وصله پینه شده پوشیده اند. زنانی دهقا  و ااناه دار از فاقایاا 

تاین شها ها. در     روز ها به ندر ، به راستای باه نادر  

شاهد فعاتیت زنا  و همچنین زنا   تحصی  کاده در عااصاه 

ادارا  و سایا حافه ها بودیم. ا ااچاه در مایاا  افااادی کاه 

پاااچاام سااا  را تااا پاایاااوزی اکااتاابااا حااماا  کااادنااد، زنااا  

روشن کای از ربی  معلاماا ، کاارمانادا  اداری، پازشاکاا  و 

دانش  موزا  جوا  نیز حضور داشتناد.  ناا  فاایاادزناا ، باا 

عزمی راس  و هدفاماناد و فاار  از ااویاش باه هاا ساو کاه 

فاستاده می شدند می رفتند و با به سا  ذاشتن کاله سااباازا  

مبدل به مبارزا  ارتش سا  می   تند. ا ا بازوبندانی رامز 

داشتند پس با ع له به سوی ایستگاه کاما  هاای اوتایاه بااای 

کم  به جلودارا  سا  که در د اتچینا( م اغاول ماباارزه باا 

کانسکی هستند می شتافتند. و عده ای از  نا  نایاز در با اش 

ارتباطا  م غول به کار بودند.  نها با باور به این کاه اتا اارای 

مهم و با اهمیت در شاف تکوین است و هاماه ماا چاا  دناده 

 .های انقالب  تی هستیم با شادمانی کار می کادند

در روستاها ، زنا  دهاقاا  دکاه هاماسااان اا  باه ااط ماقادد 

فاستاده شده بودند( زمین را از زمینادارا  باازپاس  اافاتاه و 

اشاافیتی را  که را  ها در    جا اوش کااده باود وادار باه 

 .فاار کادند

ورتی کسی رویداد اکتبا را  به یاد مای  ورد، ناه فاقاط چاهااه 

ی  ش ص بلکه توده ها را مای بایاناد. تاوده هاای بایا امااری 

 .همچو  امواآ ااوشانی از ب ایت

هنگامی که یکی از رویدادهای ماه اکتبا را به یااد مای  ورد، 

چهاه های فادی اما توده ها را نمی بیند. توده های بایا اماار، 

مانند امواآ ب ایت. اما با نگاه به ها ک ا، می توا  زناا  را 

 …در جلسا ، اجتماعا ، تظاهاا  و-دید 

 نها هنوز مطم ن نیستند که چیزی کاه بااای    کاوشایاده اناد 

همانی ست که دریقا مای ااواهاناد، وتای یا  چایاز را ااوب 

میدانند، که دیگا جنگی وجود ندارد و همچنین هیچ زمیندار و 

اریانوس عظیم ب ایت ماتاالطام  ۵۰۵۸سامایه داری. در سال 

و ااوشا  بود. و  ب ش عظیمای از ایان ارایااناوس را زناا  

 .ت کی  می دادند

روزی می رسد که تاری  نویسا  درباره اعمال این رهامااناا  

 منامی که در اط مقدد ک ته شدند اواهند نوشات. کساانای کاه زیاا 

 تش س ید ها بوده و از محاومیت هاای بایا اماار ساال هاای پاس از 

انقالب به تنگناا  ماده باودناد اماا هاماچاناا  پااچام ساا  شاوروی و 

 .کمونیسم را در واالتاین جایگاه ح ظ کادند

این باای    رهامانا   منامی است که جهت الق ی  زند ای ناویان 

باای زحمتک ا  در طول انقالب اکتبا جا  سپادند، تقدیم باه  ناانای 

که درحال حاضا این جمهوری نوین با  تکیه باه جاواناانای هاماچاو  

 نا  شنااته می شود، جوانانی که شاد و م تاق، پایه های سوسیاتیسم 

 .را بنیا  می نهند

با این حال، اارآ از این دریای زنانای  کاه سااهاای  ااود را  باا 

روسای و کاله  پوشانیده، کسانی به طور اجتناب ناپذیا پادیادار مای 

شوند  که توجه تاری  نویسا  را به اود معطوف اواهاناد ساااات و 

 .باای سال ها از انقالب کبیا اکتبا و رهباش تنین اواهند نوشت

ن ساتایان شا اص بااای هاویادا شاد ، هاماااه وفاادار تانایان ناادژدا 

کاوپسکایا است. که تباس ااکستای ساده پوشیده و همی ه در تاالش 

است تا در پس زمینه باری بامااناد. او بادو  اطاالع رابالای باه درو  

جلسا  میاود و پ ت ستونی می ن یند. اما همه چیز را مای بایاناد و 

می شنود، شاهد تماد چیز هایی است که ات اق افتاده، به نحوی که بعد 

 زارش کام     را به والدیمیا ایلیچ اواهد داد. هاماچانایان ناظااا  

اود را اضافه کاده و فاازی از ایده ای معقول، م ید و مانااسا  را 

 .روشن میکند

نادژدا کاوپسکایا در روز هایی که مادد در جلسا  طوفانی بی اماار 

 یا شورا هاا “ که در    با سا این پاسش بزرگ بحث می کادند که 

حافی نمی زد اما استگی ناپذیا باه ”  ردر  را اواهند  افت یا نه ؟

عنوا  دست راست تنین م غول کاار باود و  ااهای اوراا  نایاز در 

جلسا  حزبی به طور ما اتاصاا دیاد ااهاش را بایاا  مای کااد. در 

تحظا  دشواری و اطا های بزرگ، زمانی که بسیااری از رفاقاای 

روی اود را بااته و تسلیم شا  و تاادیاد شادناد، ناادژداد هاماچاو  

همی ه باری ماند، کامال معتقد به حقانیت هدف و پیاوزی راطاعای    

بود. او با اتکا به عزمی پاباجا و اعتماد به ن س روج پ ات  زرمای 

نادر  پنها  است. و همواره تاثیا به سزایای در ایا ااد اناگایازش باا 

همه کسانی کاه باا هاماااهاا  رهاباا بازرگ اناقاالب اکاتاباا تامااس 

 .داشتند،داشت

که همواره همااه وفادار والدیمیا ایلیاچ   –یکی دیگا از ش صیت ها 

بود، رفیقی که در طول سال های دشاوار کاار زیاازمایانای فاعااتایات 

داشت و دبیای کمیته ماکازی حازب را نایاز عاهاده دار باود، یالاناا 

دیمیتایوینا استاسوا است. به طور واضح، روشن کا، عنصای ناادر 

در درت و دارای بافیتی استثنایی باای کار و استعدادی کامایااب در 

 مارد  افااد شایسته. رامت بلند تندیس وارش شاید نا اسات در کاا  

تاوریسکی شوروی، سپس در اانه ک اسایانایاکاایاا و در ناهاایات در 

اسلومنی دیده شود. درحاتیکه با دفاتااچاه ای در دسات تاوساط رفاقاا 

مطبوعاتی، کار اا  ز ، اعضا حزب و شورا ها احاطه شاده و باه 

 .دنبال پاس  یا دستوری صایح و روشن است

استاسووا مس وتیت بسیاری از مسائ  مهم را با عهده داشت، اماا در 

 شوراهای محالت ایباد باید گردد!

 ۱۳پرسش  شماره  

 زنان مبارز در روز های انقالب كبیر اكتبر
 ()آلكساندرا كولنتای

 

 ترجمه: احمد آزادی جو
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   روز های طوفانی  ا اا رفایاقای باه م اکا  و یاا انادوه و 

پای انی مواجهه می   ت، او همی ه پاس گو بود. دساتاوری 

کوتاه مقار می داشت یا پاس ی اجماتی و ها کاری از دستش 

سااته بود ان اد می داد. او  همی ه مغاوق کار بود و همیا اه 

سا پست، وتی هیچگاه  تا کنو  باای راه یافتن به اول صاف 

و باتای تالش نکاده. در حقیقات عاالراه ای ناداشات کاه در 

ماکز توجه باشد و نگاانی اش ناه بااای ااود، بالاکاه بااای 

 .هدفش بود

باای هدف اصی  و  اامی کمونیسم بود که یلنا استاسوا تبعایاد 

و محبوس شاده در زنادا  هاای تازاریسات رناج مای بااد و 

سالمتی اش از میا  می رفت. هدفی که موجا  شاد کاه رالا  

وی به س تی  فوالد شود.با این حاال باه رناج هاای رفاقاایاش  

حساسیت و واکنش ن ا  می داد. اصلتی  که تاناهاا  در یا  

 .ز  با رل   اد و شایف یافت می شود

کالدیا  نیکوالیوا، زنی کار ا و از ری اه هاای بسایاار فااو 

به بل وی  ها پیاوسات. کاه  ۵۰۹۸دست بود که در سال های 

در طول سال های فعاتیت، تبعید و زندا  را تاحاما  کااد. در 

باااه تااانااایاااناااگاااااد بااااز  ااات و تااابااادیااا  باااه  ۵۰۵۸ساااال 

ن ستین م له زنا  شد. هنوز جوا  بود و ”  کومونیستکا” رل ،

مملو از عطش و بی رااری، وتی محکم پاچم را ناگاه داشات 

و با جدیت اعالد کاد که زناا  کاار اا، زناا  ساابااز و ز  

دهقا  باید به حزب ک یده شوند. باای کار، زنا ! باای دفااع 

 !از شوروی و کمونیسم

او در جلسا  س ناانای مای کااد،  ااچاه هاناوز عصابای و 

نامطم ن از اود، با این حال دیگاا  را به پیااوی جاذب مای 

ساات. او از کسانی بود که تماد س تی ها را به دوش ک ایاده 

و در یا  ماده سازی راهی بااای داااتات وسایا  و  ساتااده 

زنا  در انقالب بود. یکی از کسانی  کاه در دو جاباهاه بااای 

شوروی و کمونیسم و در عین حاال بااای رهاایای زناا  مای 

جنگید. ناد های کالندیا نیکوالیوا و کنکوردیا سامویوال کاه در 

در  پست های انقالبی اود داز وبا( جا  ااود را  ۵۰۲۵سال 

از دست دادند، به طور پایدار  با اوتین و س ت تاین ارداماا  

جنبش زنا  کار اا، باه ویاژه در تانایاناگاااد، مااتاباط اسات. 

کنکوردیا سامویوال کار ا و رفیقی بینظیا و از ااود  اذشاتاه 

بود. س ناا  اوبای کاه مای دانسات چاگاوناه رالا  زناا  را  

تس یا کند. کسانی که در کنارش کار کااده اناد بااای مادتاهاا  

کنکوردیا سامویوال را  به یاد اواهند داشات. او در رفاتاار و 

پوشش  ساده، و س ت اواستار اجاای تصمیا  محکم و اکید 

 . باای اویش و همچنین دیگاا  بود

ش صیت منحصا ب اد ، مالیم و جذاب اینسا  رماند، که نقش بسایاار 

مهمی در کار حزبی و ت کیالتی انقالب اکتبا باه عاهاده داشات نایاز  

راب  توجه است. کسی که پس از انقالب، ایده های ااالرااناه بسایااری 

باای کم  به اداره و سازماندهی کار میا  زنا  کاد.  رماند با تماد 

باافت و تطافتش هیچ شکی به اعتقاداتش نداشت و حتی زماانای کاه 

با م ات ا   سهمنا   مواجه می شد رادر بود از ها  نچه کاه ماعاتاقاد 

بود درست است دفاع کند. پس از انقالب، اینسا   رمااناد ااود را باه 

سازماندهی جنبش  ستاده زنا  کار ا ااتاصااص داد و کانا اااناس 

نمایند ا  نیز به دست وی تاسیس شد. در سنگا نباد مورت، عازد و 

اراده در اور ی  رهباا حازبای مااکاز فااماانادهای را باه ناماایاش 

 ذاشت. به   ته بسیاری از رفقا تصمیما  و شهامت تزتزل ناپذیاش 

باه -به پیش“ به تماد  نانی که اود را بااته بودند رو  رل  می ب  ید 

 .”سوی پیاوزی

چنانکه زنانی را که در انقالب کبیا اکتبا ای ای ناقاش کاادناد باه یااد 

می  ورد. ناد ها و چهاه های بسیاری از حافظه با مای اایازناد.  یاا 

می توا  از ااطاه افت ار  میز ورا سالتسکایا چ م پوشید؟کسای کاه 

فداکارانه در سازما  دهی اناقاالب فاعااتایات مای کااد و ناهاایاتاا در 

 .ن ستین جبهه سا  نزدی  پتاو ااد توسط رزارا  تیا اورد

یا  یا می توا  بوجینا بوش را با    ساشت  ت ین فااموش کااد؟ کاه 

 .او نیز در پست انقالبی جا   اویش را از دست داد

و  یا می توا  دو کسی که با زند ی تنین ارتبااط نازدیا  داشاتاه اناد 

یعنی اواهاا  و رفیقا  وی در ارتش،  نا ایلیچینا یلیزاروا و مااریاا 

 ایلیچینا را از رلم انداات؟

و همچنین رفیق واریا را از کار اه های راه  هن مسکو. که هامایا اه 

سازنده و در شتاب بودند. و فیدوروا کار ا نساجی در تنایاناگاااد باا 

چهاه ااد و اندا  عاری از تاس هاناگاامای کاه بااای ماباارزه باه 

 .سنگا ها می  مد

امکا  پذیا نیست که همه  نها را فهاست کاد؛ و سوال این است کاه 

چندین تن از  نها  مناد اند؟شیا زنا  انقالب اکاتاباا باه ااودی ااود 

ارت ی کام  بودند و ا اچه شاید ناد های ا  فااموش شود اما یااد از 

اود  ذشتگی   نها در پیاوزی انقالب و همچنین تماد دستاورد هاایای 

که اماوزه توسط زنا  کار ا  اتحاد جماهیا شوروی مورد اساتا ااده 

 .راار می  یاد زنده است

امای رطعی و مسلم است که بدو  م اارکات زناا  ،اناقاالب اکاتاباا 

موفق به رسانید  پاچم سا  باه پایااوزی ناباود. باه افاتا اار زناا  

کار ای که در طول انقالب اکتبا زیا پاچم سا   اد باداشتند و به 

 .افت ار انقالب اکتبا که زنا  را به  زادی رسانید

 به استقبال هشتم مارس روز جهانی زن!

 ۱۳پرسش  شماره  

 

اساس سوسیالیسم انسان است. چه در ظرفیت فاردی “
و چااه در ظاارفاایاات جاامااعاای. سااوساایااالاایااساام جااناابااش 
باازگارداناادن اخاتاایاار باه انسااان اساات. دنایااا باادون 
فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و بدون 

 ”شود سوسیالیسم، به چه منبالبی بدل می «خطر»
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 ٢٦٦۱فوریه  ٢٢ -مصاحبه با رادیو انترناسیونال 

 

ماارس  ۸رادیو انتاناسیونال  روز جهانى ز  نزدی  اسات، 

اس ند، و ما از مدتى پیش به استقبال این روز رفتایام  ۵۸باابا 

هایى را در رابطه با حقاوق زناا ، ماوراعایات زناا ،  و بانامه

طالاباى زناا  از رادیاو پا اش کاادیام. امااوز  جنبش بااباا 

می واهیم با منصور حکمات دربااره ماطااتاباا  باانااماه یا  

دنیا  بهتا، بانامه حزب کمونیست کار ا  ایاا ، در ماورد 

 حقوق زنا  صحبت بکنیم.

 

ایلى مت کا. شما نویسنده ایان باانااماه هساتایاد. ماعاماوال از 

طاف ب  ى از جنبش دفااع از حاقاوق زناا  کاه باه جاناباش 

فمینیستى معاوف است، مادا  مورد اتهاد راار میگیااناد کاه 

مسائ  زنا  را نمی همند. مطاتباتى کاه در ایان باانااماه  ماده، 

حقوق زنا  را با جزئیا  اایالاى زیااد   ا اتاه. چاطاور شاماا 

توانستید... می واهیم اینطور بگویام کاه در ماقاابا  ایان اتاهااد 

 جنبش فمینیستى شما چه میگویید؟

 

ا  است.  کـُن و سطحى-ا نود-این اتهاد اودمنصور حکم : 

یان  بازر اى باه جاناباش کاماونایاساتاى و  جنبش زنا  از ردیام د 

اتامالالاى  مارکسیستى داشته است. جنبش کمونیستى جنب ى بایان

باا  باابا  انسانهاست و باابا  ز  و مااد با اش اعاظام 

هاایاى کاه در  پالت اد جنبش کمونیستى اسات. در ناتایا اه ایاده

هاایاى  مارکسیسم در جاهات باااباا  ز  و مااد هسات، ایاده

عمیق، نسبتا جام  و رادیکاتى هست. جنبش فمینیستى به نظاا 

من حتى اااشى هم به سطح مسأته ز  نمیدهد. همیان کسااناى 

کاه مااعاتاقاادناد مساأتاه ز  را در  مایااکانانااد، ااایالاى از ایاان 

ها در ک ورها  م تلف اال  جذب جناج چاس طاباقاه  فمینیست

اند که حتى امتیازا  جازئاى را هام از زناا  دریا   حاکم شده

میکند. در نتی ه من اصال بحث نقد فمینیستها به مارکسیستاهاا، 

مبنى با این که چو  باا  مثال در بین مارکسیستها ماد زیااد 

هست و یا اینکه ب ش ماد در جنبش کمونیستى مسأتاه ز  را 

در  نمیکند، جد  نمیگیاد. واضح است که هیچکس تا ااباه 

ش صى دیگا  را در  نمیکند. در تحلایا  ناهاایاى هاا کاس 

تا از ها کس دیاگاا تا ااباه کااده.  زند ى اودش را نزدی 

وتى نمیدانم مثال مار ار  تاچا، ن ست وزیا سابق اناگالایاس 

هاا   اتعاده مات   و دست راستى بود، یا ایان ناماایاناده که فوق

ز  م لس اسالمى، چه چیز  را دست اول ت ابه میکنند که، 

سال عمااشاا  را بااا   ۳۹-۲۹باا  مثال، کمونیستهایى که 

اناد و نامایاتاواناناد  اند، ت ابه ناکااده باابا   دمها مبارزه کاده

دار  اسات. دّکاا   در  کنند. به نظا من اینها پو. است. اینها دّکاا 

سیاسى زیاد است به این معنى که کسى میگاویاد کاه "مان اها  فاال  

ملت هستم و بنابااین من غم و درد این ملت را حس میکانام"... هایاچ 

دتیلى ندارد! غم و درد  دمها را همه حس میکنند. ها کساى کاه ااط 

فکا  و سیاسیش علیه تبعیض و علیه ناباابا  باشد میتواند ااودش 

را جا  ب ش تحت تبعیض جامعه بگذارد و به مساائالاش فاکاا کاناد. 

تاری ا موض  جنبش کمونیستى در ربال مسأتاه ز  رادیاکااتاتاایان و 

 جامعتاین بوده است.

 

  این که اتبته... حاال بحث دارد جدا می ود، وتى این که، اتاباتاه سؤال

ی  چنین اتهاماتى  مده ب اطا این بوده که اود جناباش کاماونایاساتاى 

ها  بورژوایى در وار  حاف زده، مثاال فااضاا  مدتها در چهارچوب

مثال شورو  زده می ود یا چین. به این ااطا هست یاا باعاضاا چاس 

 سنتى...

 

هاا    حتى  ن ا هم، حتى  ن ا هم به نظا من فمایانایاساتمنصور حکم 

با همه انتاقاادهاایاى  -حق ندارند. باا  اینکه ک ورهایى مث  شورو  

دار  دوتتى بود، ما این را از اباتادا  که ما داشتیم، ی  ک ور سامایه

دار  دوتتى در شورو  در نظا باگایاایاد...  وتى حتى سامایه -  تیم 

دار   این نظاد را باید با هند مقایسه بکنید. ا ا شورو  نظاد ساماایاه

دوتتى مدعى سوسیاتیسم نبود، چیز  بود، ک ور  بود مث  هند. حاال 

حقوق زنا  را در هند با حقوق زنا  در شورو  مقایسه کانایاد. شاماا 

نمیتوانید حقوق زنا  در سوئد را با حقوق زنا  در شاورو  ماقاایساه 

کنید که از نظا تکنیکى و ارتصاد  در سطح دیگا  بساا مایابااد... 

که حتى در    حاتت هم، ایلى از روانینى که در شورو  بود هاناوز 

در سوئد نبود. در نتی ه به نظا من حتى ایااد  کاه فامایانایاساتاهاا باه 

چپها  رویزیونیست و چپها  غیاکمونیست میگیاند هم بحق نیسات. 

پاچم فمینیستها در دست کسااناى اسات ماثا  هایاالر  کالایاناتاو  در 

 مایکا، یا جاناباش جانااج چاس طاباقاه حااکاماه در ک اورهاا  ماثا  

انگلستا ، کنار حزب ت یبا جدید هستند... ایناهاا فامایانایاساتاهاا هساتاناد. 

فمینیستها کساناى هساتاناد کاه با ااطاا فااهاناگ باوماى هاا ک اور، 

حاضاند حقوق ز  را رابانى کنند. اینها فمینیستها  وارعى ایان دور 

تاا از ایان.  اند. ممکن است بعضا هم کسانى باشاناد رادیاکاال و زمانه

بادهاى  -حتى بدتاین نوع کاماونایاساتاهاا  -وتى به نظا من کمونیستها 

 ااصى در مورد مسأته ز  به فمینیستها ندارند.

 

ساوا  "یا   -تا  ن ا که به کمونیسام کاار اا  باامایاگاادد سؤال: 

دنیا  بهتا" که ما ا ا ورت کم بود دفعه بعد هم ا ا اجازه بدهید ایان 

مطاتباتاش ماطااتابااتاى هسات کاه در  -را ادامه بدهیم چو  مهم است 

تاین و پی اوتاایان ماطااتاباا   اتمللى زنا  پی افته عاصه جنبش بین

است، در مورد جنبش ایاا  که اصال ماطااتابااتاى ماطااج ن اده جاز 

 زنده باد شوراها!

 ۱۳پرسش  شماره  

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

 منصور حكمت
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باابا  ز  و ماد. تا  ن ایى که در عم  هم هسات، باه ناظاا 

میاسد که کمونایاسام کاار اا ، حازب کاماونایاسات کاار اا  

فعاتتاین جایانى است که بااا  باااباا  حاقاوق ز  و مااد 

 ا  موافق هستید؟ مبارزه میکند.  یا شما با چنین ارزیابى

 

منصور حکمت  در اپوزیسیو  ایاا ، اتاباتاه ایاناطاور اسات. 

 نقدر که ما فعاتیت میکنیم، هنوز ب ش کوچاکاى از  ناچاه کاه 

فکاا مایاکانایام باایاد فاعااتایات کااد هام نایاسات. ماا هاناوز باه 

استانداردها  اودما ، به انتظارا  اودما  از درجه فعاتیات 

ایم وتى با این توده انبوه  اوهاهاا  رو  مسأته ز  نزدی  ن ده

و محاف  اپوزیسیو  ایاا  مقایسه بکنید، که حد اکثا دفاع اا  

از ز  این است که "بگذارید این زنها این ط لکاهاا هام کاار  

داشته باشند، یاا یا  ااورده تابااس  زادتاا  باپاوشاناد، اا  

ح اب ا  را بادارند، وتى کسى نگ ته ماوهاای اا  را فاا هام 

بزنند"... این تصویا  است که اینها از  زاد  ز  دارناد! در 

مقایسه با اینها حزب کمونیست کار ا ، نهایت  زادیا اواهاى 

محسوب می ود، وتى اود ما هم باید راهى را طى کانایام. ایان 

راه را باید در عم  طى کنیم. باید به سمت این باویم که وارعاا 

   ردر  سیاسى را پیدا کنیم که این بانامه پیاده کنیم و ن اا  

بدهیم که به    وفادار میمانیام. چاو  اعاالد یا  باانااماه در 

اپوزیسیو  ی  بحث است و عمال پیاده کادنش بحثاى دیاگاا. 

ورتى ما پایااده کااد  عامالاى ایان باانااماه را شااوع کانایام، 

ها تحای  اواهند کاد، ملیّو  تحای  اواهناد کااد،  اسالمى

مادساالرها تحایا  ااواهاناد کااد... و    ماورا  اسات کاه 

مح  وارعى حزب کمونیست کار ا  مطاج میا اود کاه  یاا 

این مقاومتها را در هم میکوبد و حاق ز  را مایادهاد، یاا در 

روانین باراار میکند و در پااتی  اصلى جامعه، یا ایناکاه باه 

 نها تمکین میکند؟ این سؤال هنوز در مقاب  هاماه هسات. ا اا 

ا  ب واهد در صاف ماقادد  زاد  و  کسى، ا ا جایا  سیاسى

باابا  ز  در ایاا  باشد، باه ناظاا مان حازب کاماونایاسات 

کار ا  است. اود شنوند ا  شما میتاواناناد ماقاایساه کاناناد و 

ببینند که این حافها را از زبا  چاه  ااوه دیاگاا یاا ساازماا  

دیگا یا جنبش دیاگاا  مایا اناوناد. کاس دیاگاا  نایاسات کاه 

حافهایى که ما در مورد باابا  ز  و ماد میگوییم را اصاال 

 حتى حاضا باشد اعالد کند.

 

و شما به این   تید "در اپوزیسیو "، من حتاى از ایان سؤال: 

فااتا میاود در    چیز  که اودش را جنبش دفاع از حقاوق 

زنا  میداند، اال  ما شاهاد تاکااپاو  زیااد  نایاساتایام باا ساا 

مبارزه عملى اف ا ا  از جمهاور  اساالماى، عالایاه اساالد، 

علیه  پارتاید جنسى و غیاه. مناتاهاا رابا  از ایان کاه باه ااود 

بانامه بپادازد، شما به نکته جاتبى اشاره کاادیاد،  ا اتایاد ایان 

  تنش، و بعد عم  کادنش.  ن است که مسأته مطاج میا اود. 

حزب کمونیست کار ا  را عده زیاد ، حاال  ناهاا کاه ساعاى 

میکنند تحن تعدیلى در انتقاد اودشا  بگیاند، اینطور میگویناد 

که صحبتها  شما ایلى اوب، وتى این مطاتباتى که شاماا در 

ا  ماثا  ایااا  راابا   مورد حقوق زنا  فاضا دارید در جامعه

پیاده شد  نیست چو  فاهنگ مادد عق  است. شما در مقابا  

 این انتقاد چه میگویید؟

 

منصور حکمت  ما فاهنگ مادد را عوض میکنایام. با اا  ایان کاه 

شما بیایید نیمى از جامعه را رابانى بکنید، میتاوانایاد    فااهاناگ را 

رابانى بکنید. ایلى ساده است! ما مادد متارى و پی او    مامالاکات 

را بسیج میکنیم و سازما  میدهیم. ما کنار ها مدرسه داتاانه یا هاا 

مدرسه م تلطى که راار است در    مامالاکات وجاود داشاتاه بااشاد، 

رادیکاتهایى را میگذاریم که جلو  اوباش را بگیاند. ما راوانایاناى را 

هایى تضمین میکانایام کاه ضاامان  میگذرانیم و این روانین را با بودجه

شاکت زنا  در فعاتیت اجتماعى باشد، جلو  تحای  علیاه  ناهاا را 

بگیاد، جلو  نیاوها  ر ا  و عاقا  مااناده را باگایااد. ماا کاار  

اواهیم کاد که کسى که مزاحم اما رهایى ز  و اما بااباا  ز  و 

ماد ب ود، جامعه او را به چ م اطاکار نگاه کند، درست مثا  کساى 

که مزاحم بهداشت مادد شده، کسى که مزاحم اوشب تى  دمها بطاور 

کلى شده، درست ماثا  کساى کاه از اماوال دوتاتاى و اماوال ک اور 

ااتالس کاده، درست مث  کسى که ماانا  رسااناد  بایاماار باه دکاتاا 

شده... به هما  چ م به کسى نگاه کنند که مان  درس اواند  داتا  

شده، مان  اشتغال زنى شده، یا مانا  ایان شاده کاه زناى هاا تابااساى 

می واهد بپوشد و به سا کار باود. ما فاهاناگ را عاوض مایاکانایام. 

ب ا  این که اودما  را عوض کنیم، یا حقیقتى کاه باه    ماعاتاقادیام 

 زیا پا بگذاریم،    فاهنگ را عوض میکنیم.

 

   فاهنگ از ک ا  مده؟    فاهنگ هام تااریا اا ماحاصاول طاباقاا  

حاکمه در    ک ور است، فاهنگى است که بدرد سود ور  ساماایاه 

می ورده، فاهنگى که بدرد حاکمیت همیان ال  و تاوتاهاایاى کاه در 

ایاا  با سا کارند مایا اورده... ماا حاکاومات را عاوض مایاکانایام، 

فاهنگ را هم عوض میکنیم. همه جا  دنیا هامایاناطاور اسات. شاماا 

نمیتوانید  زاد  بیاورید بدو  اینکه به ساناتاهاا  عاقا  مااناده ها اود 

بباید. ما این سنتها را عق  میزنیم، نایام بایا اتاا ماادد ایااا ، فاکاا 

میکنم اکثایت عظیمى از مادد ایاا  در حاکت علیه فاهناگ عاقا  

مانده با ما اواهند بود. ا ا هم با ا اهاایاى ر اا  و عاقا  مااناده و 

ا  ندارند، باید دنادا  رو  جاگاا باگاذارناد.  متح ا پیدا ب ود، چاره

باالااه کسى باید دندا  رو  جگا بگذارد. یا ز  باایاد دنادا  رو  

جگا بگذارد و تحت ستم بماند، یا    حاآ  را باید دنادا  رو  جاگاا 

بگذارد. ما در این رضیه میگوییم حاال حاآ  را تط ا دندا  رو  جگاا 

 بگذارد...

 

سؤال: صحبتهاى خیلى جالبى اس   همانطور که گرفرترر هرر جرا کره 

صحب  از این میشود که باید این مطالبات و این حرقروق را داشر ، 

جنبش کمونیسر کارگرى به زیراده لرلربرى، افررالرى خرواهرى مرترهرر 

میشود و این که نمیشود اینها را عملى کرد و بعضا این کره حربرا  

خواس  خرود مررده هسر   ایرنرهرا چریر هرایرى کره شرایرد بشرود در 

 اش صحب  بکنیر  موقعیتهاى دیگر هر درباره

 

هاا پااداااتاه شاده،  ببینید، در بانامه ی  دنیا  بهتا به تمااد عااصاه

ارتصاد، سیاست، اانواده، ااالریا ، فاهنگ و غیاه. این بحث سنتاا 

از طاف الار     جنبش سنتى چس مارکسیستى ماطااج شاده کاه باه 

ارتصاد مقاد باالتا  داده در رف  ستمک ى از زنا .  یا شاماا باا ایان 

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

 ۱۳پرسش  شماره  
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 دید موافقید؟

 

منصور حکمت  در تحلی  نهایى ا ا ز  در صحنه ارتاصااد  

ناباابا باشد و ا ا در صحنه ارتصاد  تحت تبعیض باشد، در 

صحنه سیاسى و فاهنگى نمیتواند باابا باشد، در تحلی  نهایى 

اینطور است. وتى این به    معنا نیست که باید صاباا کااد تاا 

اول ز  در ارتصاد باابا ب ود و بعد رفات باه سااا  حاقاوق 

فاهنگى و سیاسى، و باابا  را جست او کااد. ایان اصاال و 

ابدا به این معنا نیست. همه اینها باید مواز  با هم پایاش بااود 

 و فورا باید پیش باود.

 

سیاست ما این است  از هما  روز اوتاى کاه در    مامالاکات 

دستما  ب ایى بند شود، اعالد میکنیم که ز  ومااد بااابااناد، 

 میز فعلى را تاغاو اعاالد مایاکانایام، اعاالد  همه روانین تبعیض

میکنیم که حقوق مدنى ز  و ماد یکى اسات، اعاالد مایاکانایام 

حقوق سیاسى ز  و ماد یکاى اسات، اعاالد مایاکانایام حاقاوق 

فاهنگى ز  و ماد یکى است، اعالد میکنیام اااتایاارشاا  باا 

شا ، با محایاط زناد ایا اا ، باا ماحایاط  اودشا ، با اانواده

کارشا  عین همدیگا است و اعالد میکنیم در عاصه شاغالاى 

و کار  و غیاه ز  و ماد حقوق کامال باابا  دارند. این را 

اعالد میکنیم و از  ن ا که ب ک  رانو  درمیايیاد، و فاورا ایان 

کار را میکنیم و نه در ی  روند تدری ى که حااال راوانایان را 

کاار  کانایام. باعاناوا  یا  بایاانایاه  یکى پس از دیگا  چکش

پیاوز  انقالب ما این را اعالد میکنیم و از فاادا     روز 

اینها رانو  است. ورتى این رانو  است باید اجااا ب اود. حااال 

این که در جایا  اجاایش کار چقدر طول میک د، چناد مادیاا 

کاراانه مقاومت میکنند، یا چند مدیا و معلم مدرسه ماقااومات 

میکنند،    روند  است که ممکن است در    کار فائاق  ماد  

به این مقاومتها، روشنگا  درباره  نها، بدست  ورد  ماناابا  

و امکانا  کافى باا  ای اد عملى این باابا ، بودجه بادسات 

 ورد  باا  کارها و غیاه، اینها ممکن است طول بک د. اماا 

بعنوا  رانو  فورا اعالد مایاکانایام و ا اا از فاادا     روز 

معلود شود که در جایى زناى در ماوراعایات نااباااباا باا مااد 

هست، مسب     رضیه کار  االف رانو  و االف حق مدنى 

کس دیگا  ان اد داده و با رانو  روباو می ود. در نتیا اه از 

نظا ما این زیاده طلبى نیست، عین حقیقت است. ا اا عاکاس 

اسالمى که ما را به -این بود، ا ا فاض کنید همین جنبش ملى

زیاده طلبى متهم میکنند، هیچ م کلى ندارند کاه کاال ااواهاا  

استقالل از  مایکا ب وند، باا  مثال در فال  ک ور. و وراتاى 

رو   شا  است هیچ چیز  را زیااده صحبت با سا حقوق ملى

نمیدانند و همه چیز را می واهند. ورتى صحبت با سا حاقاوق 

ت ار   نهاست، مثال ورتى مایاگاویاناد ماا باایاد فاال  صاناعات 

اودما  را اودما  بدست بگیایم و فال  ماتیا  را از دوش 

ما بادارید، هیچ اشاکااتاى نامایابایاناد کاه باگاویام "مان ایان را 

می واهم و باید اجاا ب ود". ورتى کار به زنها مایااساد، هاماه 

میگویند،  را زود است، حاال فعال نه، با فاهنگما  جور نیست 

و غیاه و غیاه. ما با این استدالل هیچ سازشى نداریم. ماا ایان 

اط را ربول نداریم... درست مث  حقوق کار ا ، مث  حاقاوق 

امیدوارد ما بتوانایام  -ارتصاد  کار اا . ما روز  که سا کار بیاییم 

هما  روز حدار  دستمزد  را حدار  اعالد مایاکانایام  -سا کار بیاییم 

که ی  اانواده بتواند با    زند ى کند، بگذار ها کس که مایا اواهاد 

 با    م اتف باشد.

 

سؤال: ببینید، خیلى مهر اس  که قانون تغییرر کرنرد و قرانرون اعراله 

هرا  بشود، در نتیبه به این معنى نقش یک دول  در رفر  نرابررابررى

مهر اس ، از لرف حقوقى هر گرف ، اما ایرن کرافرى نریرسر   شرمرا 

میتوانید حقوق برابر را اعاله کنیرد ولرى کرمراکران در خرانرواده مررد 

  می ند توى سر زن  در مورد این چه باید کرد؟

 

منصور حکمت  باا  رف  این مسائ  باید ماناابا  نایااو  انسااناى و 

مناب  ماتى ااتصاص داد. با ا اى از    روشاناگاا  اسات. ماناتاهاا 

فاهنگى نیست که بتواند در مقاب  حق و حقانیت این مسأتاه ماقااومات 

بکند. به نظا من شما در باف چند سال روشنگا  میتاوانایاد کاار  

کنید که مادها     ک ور هم  زاد ب وند، از ایان تاحا اا و از ایان 

جه  فاهنگى که به ها حال با اسالد و فاهنگ سنتاى در    ک اور 

اند. باید کار کاد، باید  موزش داد و بایاد پایاگایاا  کااد،  رسو  داده

بازرسى کاد، نظار  کاد. شما نامایاتاوانایاد دااا   یا  اااناواده را 

بسپارید، تصور کنید به ی  تاریک انه که کسى از    ااباا نادارد و 

 نمیتواند در    دااتت کند...

 

سؤال: آیا این، ببخشید وسط صحبتتان، به دخال  دول  و پلیر  در 

 زندگى خصوصى مرده تعبیر نمیشود؟

 

منصور حکمت   اا اینطور نایاسات کاه بااوناد در اااناه ماادد را 

ب کنند و وارد شوند. صحبت از این است که ا ا زناى باا چ ام بااد 

کاده  مد سا کار، اجازه پیدا کنند باوند ببینند که چه کساى باا م ات 

ا  به مدرسه نمیيید، اجازه پایادا  به چ م او زده است. ا ا میبینید بچه

کنید باوید ببینید چاا به مدرسه نمیايیاد. ا اا کاارفااماایاى مصااحاباه 

شغلى کاده و از پنج تا شغلى که داشته ها پنج تایش را پنج ن ا مااد 

اند، ی  ماجعى بتواند ببیند که کارفاما وارعا با مبنا  توانایى   افته

و صالحیت رضاو  کاده است یاا مااد باود  ایاناهاا تاأثایاا داشاتاه. 

واضح است که ا ا معلود شود توانایى و صالحیت عم  کااده اا  

هاا وماقااماا  ماادماى نااباا باا  اتبته کار  به او ندارند. باید کمایاتاه

اجاا  صحیح این روانین وجود داشته باشد، باید نهادها  دتساوز باه 

اصطالج ادما  اجتماعى وجود داشته بااشاد کاه کاما  مایاکاناناد... 

ب ش زیاد  از حقوق زنا   افتنى است. نمی ود تو  سیاناى بُااد و 

به  نها داد. باید اود ز  کم  کند و    حق را بگیاد. در نتی ه ا اا 

زنى کت  می ورد، ا ا زنى از بیاو   ماد  ماحااود مایا اود، ا اا 

زنى از کار پیدا کاد  محاود می ود، ا ا زنى از معاشا  با ماادد 

دیگا  نطور که اودش دوست دارد ماحااود مایا اود، باایاد در یا  

چنین سیستمى مااجعه کند و ب واهد که دااتت بکنند. و تصاور ایان 

که ها دوتتى دااتت کند، حتما دااتت ا ن و پلیسى اسات، با ااطاا 

اند اینطاور باوده اناد، دوتاتاهاا   این است که دوتتهایى که تا حال بوده

استبداد سلطنتى، دوتتها  دست راستى، دوتتهاا  پالایاساى، دوتاتاهاا  

اسالمى. ما داریم از ی  حکومت مادمى حاف میزنیم کاه ماباناایاش 

اند، مبنایش اود مادمند. اود مادماناد کاه ااودشاا   شوراها  محلى

 اند. در نتی ه کسى که دارد دااتت میکند،    را ب ک  دوتت  رایش داده

 برنامه برای یک دنیای بهتر را به دوستان خود معرفی كنید!

 ۱۳پرسش  شماره  
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 ادامه مطلب علی جوادی،آموزش به زبان مادری   
 

در محالتی اه ساانا     به زبا  اسپانیایی ت لم می نند، یك ت ابه تل  و دردناك است. شوای است اه به اودك و نوجاوا  وارد مایا اود 

اه ام ا  االصی از    بااحتی مم ن نیست. تقسیم زبا   موزشی به دوره های م تلف راه حلی اصوتی و پاس ی عالامای و عامالای باه 

  .مساته زبا   موزشی در جامعه نیست

یك ویژ ی داشتن زبا  اصلی  موزشی و زبا  انگلیسی  موزشی در این است اه به همه شهاوندا  جامعه ام ا  میدهد اه در تماامای  -۴

ابعاد جامعه ب ای چه در ایاا  و چه در جها  معاصا رابلیت مااوده عملی و ت نوتوژیك و فاهنگی و ااری را داشاتاه بااشاناد. تصاور 

این ه در اادستا  دان  وی رشته پزش ی اه به زبا  اادی  موزش ببیند و اواها  اار در مناطق عاب ن ین اهواز باشد، اار پیاچایاده 

ای است. ناسیوناتیسم همانطور اه با ها جغاافیایی باای انتال با بازار داالی و سهیم شد  در ردر  طاج و باانااماه دارد، در ایان 

  .زمینه می وشد با محدود ااد  رابلیت عملی و یاد یای  ستاده  حاد جامعه،  نها را در اسار  هویت ااذب ملی و رومی راار دهد

 حزب امونیسم اار ای و چااش در ربال مساته زبا   موزشی

اایاا، هیا  اجاایی حزب امونیست اار ای با صدور اعالمیه ای  موزش زبا  مادری را یك حق و به عنوا  سیاست حزب در راباال 

زبانهای م تلف در جامعه اعالد ااده است. این یك چااش  ش ار در موض  حزب در ربال مساته زباا  و اااناش در راباال تابالایاغاا  

ناسیوناتیسم رومی در ایاا  است. عدوتی  ش ار از بانامه حزب در این زمینه است. در ن ا  داد  این چااش به چند نا اتاه باایاد اشااره 

  .ااد

موض  جنبش امونیسم اار ای در ربال مساته زبا  اامال روشن و دریق است. "دوتت میتواند یك زبا  از زبا  های رایج در ا اور را 

بعنوا  زبا  اداری و  موزشی اصلی تعیین نماید". در این ا رایاد "اصالای" ایان ساوء بااداشات را بااای باااای ااه در ماقاابا  تاالش 

ناسیوناتیسم ساام ااده اند، ای اد ااده است اه  ویا میتوا  در انار زبا  " موزشی اصلی" ها زبا  محلی و مادری را راار داد. ایان 

دوستا  باهاا حتی به اود زحمت نداده اند اه دو پار ااف بعدی همین ب ش را ب وانند اه با صااحت بیا  می ند  "زبا  انگلیاسای، باا 

هدف تبدی   اد به  اد    به یك زبا   موزشی و اداری متداول در ا ور، از سنین پائین در مدارس  موزش داده شود." در حقیقات  ناچاه 

اه در انار زبا   موزشی "اصلی" راار داده می ود، ها زبا  محلی نیست. زبا  انگلیسی است اه باید از سنین پائین  ماوزش داده شاده 

و به زبا   موزشی تبدی  شود. در حقیقت  نچه مبانی اوتیه امونیسم اار ای در ربال مساته زبا   موزشی مد نظا دارد دارای دو راان 

است. ی م، انت اب یك زبا  از زبانهای رایج در جامعه. دود  موزش انگلیسی بمنظور تبدی     به زبا   موزشی ثانویه در جامعه. مسلماا 

در انار زبانهای  موزشی جامعه، تماد شهاوندا  باید بتوانند به زبا  مادری اود از تمامی ام انا  جامعه بهاه مند شوند. پذیاش طااج 

 موزش به زبا  مادری در جامعه ایاا   وشه ای از طاج ارت اعی فدراتیستی ااد  جامعاه اسات. اااناش در راباال طااج فادراتایاسام 

  .متاس انه ب  ی از راست روی اط حاام با حزب است
 

جامعه ایاا  در سیا تحوال  اود باید مساته زبا   موزشی و اداری و اعتبار زبانهای رایج در جامعه را در دستور اار راار دهد. راار 

  .داد  ایاا   تی با بستا تحوال  علمی و فنی جها  معاصا و ای اد بی تاین ام ا  مااودا  اجتماعی یك ضاور  حیاتی است

 

 

هما  کسى است که هما   دمها بعنوا  همکار و دوست و  شنا، باهاش سا و کار دارند، ان من مح  است، ان من مدرسه اسات، ناه یا  

نهاد  که با یونی ورد و اسلحه میيید ب انه مادد و میگوید چاا با هم اینطور رفتار میکنید... این تصور از دوتت ا ان را، اوتایان چایاز  

 است که ما ن ى و نقد اواهیم کاد. دوتتى میيید که در اص  اود مادد است، مادمى که دارند زند ی ا  را اداره میکنند.

 

 منصور حکم  

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی كنید!

 ۱۳پرسش  شماره  

من به هیچ خرافه ای،به هیچ ناحقی،حتی اگر همه مردم جهان به آن صحه بگذارند،احترام نمی گذارم. 
این را البته حق هر كس می دانم كه به هر چه میخواهد باور داشته باشاد.اماا مایاان احاتارام باه آزادی 

 “منصور حكمت“                                      .عقیده افراد با احترام به عقیده افراد فرق اساسی است


