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  ٬کیس ترکیه

 تهدیدی بر فراز سر اروپا!

 

 
 

 ثریا شهابی

این بار نه در عراق و سوریهه و یهیهکه   هه  ٬بار دیگر ترور و انفجارات
جنهکهه رهکهرد رهود را بهراد رسهانهه  هاد  «وفور»مدتها است از فرط 

نفس در سینه  ا را حکس ٬ ه در تر یه   ٬اصل  جهان از دست داده است
  رده است.  

رهاورمهیهانهه را  ٬سرانجام این دور از عملیات  اد تروریست  در تر یهه
بهه  ٬بیش از پیش به ناامن   شانده اسهت. عه م دویهت فها هیهسهت تهر هیهه

تهرور و بهمه   ٬گسترش سر وب و ارعاب  به بهانه مقابله با تهروریسه 
عضو ناتو و نام د عضویت در اتهاهادیهه  ٬گذاریها در این  شور اروپای 

بار دیگر فضهایه  از  هراا را  ٬اروپا و با دویت متاد بورژازد غرب
 بر منطقه حا    رده است. 

این ابعاد ترور و ارعاب و تعداد  شته  دگان و قربانیان نیست  ه دامنهه 
تاثیر گذارد وضعیت تر یه در راورمیانه و جهههان را مهعهلهوم مهیه هنهد. 

به تعیهیهن  ٬سرنو ت تر یه مستقیما به معادالت قدرت در آمری ا و اروپا
ت لیف توازن قواد موجود در صفوف بورژوازد غرب و سرانجام حل 

و به سیاست بورژوازد غرب براد  نترل دامنه سهرایهت  ٬معضالت آن
مربوط است. عهواقهکه   هه بهیهش از  ٬عواق  تخری  راورمیانه به اروپا

ارتهجهاعه   ٬ماصول مستقی  سیاست  اد میلیتاریست  ٬ رچی  و  ر س
و امهروز  ٬و ضدبشرد بورژوازد غرب و متادین منطقه اد آن اسهت

مرز اد راورمیانه را بطرف اروپا پشت سر میگذارد. از سرازیر  دن 
و فراریان از راورمیانه به سمت   ٬جنگ زده گان ٬سیل میلیون  آوارگان

تا حمالت تروریست  داعش و گروه  هاد مشهابهه در رهیهابهانهههاد  ٬اروپا
مدتها است جهوامهغ غهربه  را بهه  ٬استانکول و برو سل و پاریس و یندن

ترور و ارعاب  ٬مذ   زده ٬ترور زده ٬جوامغ بیش از دو د ه جنگ زده
 و وحشت زده راورمیانه و  مال آفریقا وصل  رده است. 

از یک طرف در پدیده فرار میلیون  از راورمیهانهه و رود  ٬این عواق 
عظی  ترین باران پنا ندگ  غهرب بهعهد از «  ه عنوان   ٬آورد به اروپا

و از طرف دیهگهر در پهدیهده  هیهفهت  هردن  ٬را گرفته است»  جنگ دوم
از راورمیانه و ریابانهاد بهدهداد و  هابهل و  ٬عملیات ترور اد انتاارد

بیروت و قا ره به فرودگا ها و  وچه و ریابانهاد بروگسل و پاریهس و 
رود را نشان مید هد. پهدیهده اد  هه  ٬یندن و بریین و استانکول و آن ارا...

جهنهگ جهههانه  »توسط مفسرین رسانه  هاد اصهله  در غهرب عهنهوان 
فهار  از تهکهلهیهدهات و  ٬به رود گرفته اسهت. پهدیهده اد  هه «تروریست 

در واقعیت چی د نیست ج  جنگ   ٬پروپاگاند  اد سطا  این رسانه  ا
بیش از دو د ه بورژوازد غرب با جهان معاصر براد اعمال حا میهت 

بهای  است  ه ط  ایهن مهدت   ٬و حفظ سلطه رود بر آن. منجالب آن    
از پرت ترین گو ه من ود  ره را   تها رهاورمهیهانهه و  ٬جهان سراسر

 براد آن پردارته است. ٬آفریقا و آسیا و اروپا

فازد در این تاریخ چر ین و رونین است. تاریخ    ه  ٬باران در تر یه
بورژوازد غرب مهندس  و مدیریت اصل  آن را بعههده دارد. ایهن بهار 

 نقش   ٬نوبت بورژوازد تر یه است  ه  براد حل معضالت  ل طکقه

 در این شماره می خوانید:

  8چگونه کمونیسم به ابزار مبارزه طبقه کارگر تبدیل می شود! )مظفر محمدی(/ صفحه 

  9سازماندهی طبقه کارگر به اعتبار خود و برای خود! )محمد جعفری( / صفحه 

   نوروز، لباس کردی، هویت تراشی ملی/ در حاشیه جشن های نوروز امسال سنندج

 11)بختیار پیرخضری( /صفحه 

  11/صفحه “ فدرالیسم دمکراتیک”کانتونهای غرب و شمال سوریه و اعالم  

  در “فدرالیسم دموکراتیک”بیانیه حزب کمونیست کارگری کردستان در مورد اعالم

 11غرب و شمال سوریه / صفحه 

  11دولت ترکیه متهم ردیف اول! / صفحه 

 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى !

 کارگران جهان متحد شوید
 جدال طبقاتی، وظایف کمونیست ها

 "دشمن را بشناسیم، خود را بشناسیم و برای اقدام آماده شویم!"

 
 

 مظفر محمدی
 

"تشخیص واقع  و درست از روند اد جامعه و تدییر و تاوالت آن در  ر دوره،سواالت و وظایف معین  در مقابل  مونیست 
  ا قرار م  د د. تدییرات، سواالت و وظایف جدید  مونیس  در ایران، موضوع این یاددا ت  وتاه است."

 
I- بحران 

. از دیدگاه بخش زیادد از جمهورد اسالم  و بورژوازد حا   در ایران بیش از سه د ه است  باران م من اقتصادد دارد-
و  ر بخش  .مفسرین و ماققین چه از جناح چپ و بخشا راست، باران  اد اقتصادد و سیاس  جمهورد اسالم  الینال است

براد اپوزیسیون  ضدرژیم ، باران اقتصادد نه به معناد تضعیف موقعیت طکقه نتیجه گیرد رود را از این باران دارد. 
 ارگر و تشدید  رایط  ار و زندگیش در مقابل بورژوازد، بل ه به عنوان تضعیف جمهورد اسالم   و در نتیجه  سرنگون  و 

 بهانه انقالب عل  ایعموم  مردم، تلق  م   ود.
 

اما  مین بورژوازد و دویتش با سه د ه باران اقتصادد و در بن بست، میلیارد ا دالر را صرف  مک و سرپا نگه دا تن سه 
دویت در منطقه  رده است. دویت سوریه، بخش اعظ  دویت عراق، ح ب هللا یکنان  ه رود نیمچه دویت  است  بعالوه د حماا 

سال اقتصاد جنگ  سازمان داده و چند د ه   ٨و دیگر سازمان  اد اسالم   یع  در رلیج.  مین بورژوازد در باران، 
مااصره اقتصادد  ده است. و تمام  این   ینه  ا بر دوش طکقه  ارگر قرار گرفته است. طکقه اد  ه بنا به تعریف جمهورد 

و از زاویه  مونیس  بورژوای  و ررده   ه باید براد مطایکاتش از بورژوازد ایتماا  نداسالم  مستضعف و فقیر بیچاره 
 طکقه اد ناآگاه و پرا نده و مفلوک است.بورژوای ،

 مبانی کار کمونیستی و سازمانی ما 

 در ایران
 مصاحبه کمونیست با خالد حاج محمدی

  

سند مکان  فعاییت ح ب  و سازمان  ما در ایران  ه در  نگره  شت  ح ب به تصوی  رسید توسط  ما معرف   د.  کمونیست:
اویین سوای   ه پیش م  آید نیاز به چنین سندد است. آیا این سند جواب  به نارو ن  در سیاست سازمان  ح ب ح متیست )رط 

 رسم ( است یا جواب به نارو ن  در صفوف ح ب یا بیرون از ح ب؟ سند جواب چه نیازد را مید د؟

 

سند در دنیاد واقع  چ یده سیاستهاد اعالم  ده ما در جواب به نیاز اد مکارزه  مونیست  در دوره حاضر خالد حاج محمدی: 
است. آنچه در این سند معین تا ید  ده است، در مکاحثات تا  نون  ما و مشخصا در مکاحثات مختلف منصور ح مت از اتااد 
مکارزان  مونیست تا ح ب  مونیست ایران و تا ح ب  مونیست  ارگرد و تا مکاحثات  ورش مدرس  و مشخصا مکاحثات او 
در ح ب ح متسیت و تا اسناد رسم  مختلف   ه در  ل این تاریخ در زمینه فعاییت  مونیست  طرح و تصوی   ده است آمده 
است. این سند تا ید بر جنکه  ای  از این مکاحثات در دوره معین  است  ه در آن قرار داری . به این اعتکار سند به بخش  از 
مکان   ویت  ما تا ید میگذارد و تالش می ند توجه فعایین ح ب و  ر  مونیست   ه در جامعه ایران مشدول است و رشت رود 
رشت  میگذارد، را جل   ند. رطاب این سند  مونیستهای  است  ه در  ر قدم   ه بر میدارند و  ر فعاییت   ه می نند، انقالب 

  ارگرد و تالش براد سازمان دادن آنرا مد نظر دارند. 
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 «اتهاهاد»غرب امروز حفظ و  نجات رود را در 
مسهتهقهل   ٬» یک پارچگ « و  «مرز ا»حفظ  ٬اروپا

مه  بهیهنهد. بهورژوازد  ٬از ام ان یا عدم ام ان آن
غرب براد مقابله بها سهنهاریهو یهوگسهالویه ه  هدن 

 ٬اروپها»  یهک پهارچهگه « و »  اتهاهاد« حفظ  ٬تر یه
قابلیت براه اندارتن د ها و د ها  یس پاک سهازد 

  ٬«اروپاد جهدیهد»و مهندس   ٬مل  و مذ ک  ٬قوم 
را دارد. تههعههرم رسههمهه  بههه حههقههوق بههرابههر 

اعمال جداسهازد  ها و آپهارتهایهد  هاد  ٬ هروندان
و  «مشه هل»رسم  قهومه  و مهذ هکه  بهه بهههانهه 

پنا ندگان و فراریهان از رهاورمهیهانهه و  «باران»
تهنههها فهاز هایه  در  ه هل دادن بهه  ٬ مال آفریهقها

 است.  «اروپاد جدید»

اگر تر یه قرار است حلقه ضعیف   نندگ  اروپا 
اگر تر یه قرار است گر گاه عکور  ش  بهه  ٬با د

گل نشسته بورژوازد غرب  از نقطه اد به نقهطهه 
یههک « و »  ثههکههات« اگههر حههفههظ  ٬اد دیههگههر بهها ههد

تهر هیهه قهرار اسهت نهمهایه  از قهدرت »  پارچهگه 
بنابر این از  ٬بورژازد غرب براد حفظ رود با د

 «حهل مشه هالت»ب ار گیرد  مه ام انات براد 
از جهمهلهه  همهک بهه  ٬اعمال حا میت دویت تر یه

پاک سازد قوم  و بسته تر  ردن دریچه ارهتهنهاق 
 و  .. دریغ نخوا د  رد.  

از امروز میتوان در پس پهروپهاگهانهدا  ها و صهف 
بندد  اد منهطهقهه اد و جهههانه  عهلهیهه رهواسهت 
نیرو اد سیاس  در  ردستان سوریه براد اعمهال 

در مهههقهههابهههل  طهههرح مهههطهههایهههکهههه   ٬حههها هههمهههیهههت
بهر  هانهتهونهههاد  «فدارییس  دمه هراتهیهک»حا میت

رایاه متهعهفهن پهاک سهازد  ٬غرب و  مال سوریه
را  ٬این بار از مردم مناطق  هردنشهیهن ٬ اد قوم 

 احساا  رد.  

تنههها  ٬این مخایفت  ا و مالحظات و اگر و مگر  ا
  ٬و تنها ع م ج م  بورژوازد جهان  و منطهقهه اد
براد مقابله با ابتدای  تهریهن رهواسهت مهردمه  را 

 ه در بهاطهالق و مهنهجهالب سهارهتهه   ٬نشان مید د
دست قدرت  اد منطقه اد و جهان  تالش می ننهد 

  ه اعمال حا میت  نند! 

معامله و سازش و بده بستهان بها   ٬ رگونه تو   به
بیش از  رچی  مردم ماروم مهنهاطهق   ٬این نیرو ا

 ردنشین را ب  سهالح در مهعهرم تهعهرم ایهن 
نیرو ا و پاک سهازد  هاد قهومه  قهرار مهیهد هد. 
 ٬امرد  ه سازمان  اد سنت  ناسهیهونهایهیهسهت  هرد
 میشه به آن دامن زده اند و بهراد سههه  بهرد از 

مردم مهاهروم مهنهاطهق  هرد نشهیهن را به   ٬قدرت
قربان  معامالت و بهنهد و بسهت   ٬سالح و ب  دفاع

  ا و امتیاز گیرد  اد رود  رده اند. 

طهکهقهه  هارگهر  ٬بشهریهت مهتهمهدن ٬در این میان اما
ماروم و طکقه  ارگر در  ٬مردم آزادیخواه ٬جهان 

قدرتمند تریهن نهیهرو هایه    ٬تر یه و در راورمیانه
 ستند  ه میتوانند ورق را برگردانند! تنها و تهنههها 

بها    ٬با رو ن  ردن حهقهایهق پشهت ایهن رویهداد ها
پافشارد بر    سرنو ت  فهراتهر از  هویهت  هاد 

و با تا ید بر رعایت   ٬ اذب قوم  و مل  و مذ ک 
موازین جلوگیرد از سهنهاریهو سهیهاه و مهقهابهلهه بها 

میتهوان در مهقهابهل  ٬تروریس  از جان   ر نیروی 
سد بست! بها  ٬مخرب ترین نیرو اد دنیاد معاصر

تش ل  ها و انهجهمهن  ها و   ٬ایجاد انواع سازمانها
بهراد مهقهابهلهه بها  ٬ میته  اد مال  ار و زنهدگه 

تعرم سیاس  دویت تهر هیهه و  همهه دویهت  هاد 
با مقابله با نفرت پرا ن  قوم  و مل  و  ٬منطقه اد

و با اعمال  نترل مستهقهیه  بهر مهاهل  هاد  ٬مذ ک 
 ار و زندگ  و حفظ امنهیهت بهه نهیهرود مهتهاهد و 

 میتوان نقش ایفا  رد!   ٬متش ل رود

مستقل از این ه به چهه زبهانه  ته هله   ٬طکقه  ارگر
 ٬می ند و به چه باور مذ ک  معتقد است یها نهیهسهت

تهنههها وتهنههها بها   ٬مستقل از جنس و رنگ و نهااد
و بها مهقهابهلهه بها زدن  ٬پافشارد بر منافغ مشتهرک

 ٬ ویت  اد قوم  و مذ ک  بر رود و بر دیهگهران
با تا ید بر  هویهت انسهانه  و حهقهوق بهرابهر  همهه 

با به میدان آمدن در قامت یک نهیهرود ٬ هروندان 
قادر است نه  ٬سیاس  با ح ب سیاس  قدرتمند رود

تنها در مهقهابهل قهربهانه   هدن صهفهوف مهیهلهیهونه  
 ه از این مقاومت پل  به آینده  ٬مارومین سد بکندد

  اد و انسان  ب ند. ٬برابر ٬اد مرفه

 ٬از تر یه تها ایهران ٬در سطح جهان  ٬طکقه  ارگر
میتوانهد ارتهجهاع و  ٬از بریتانیا تا آمری ا و فرانسه

گندیدگ  بورژوازد و سرمایه در سهطهح جهههانه  
بار دیگر با تهعهرم بهه بهنهیهاد هاد ایهن نهظهام  ٬را

 ٬ ه  ار رد و  حفهظ آن در مهقهابهل رفهاه  ٬وارونه
سعادت و رو کخت  میلهیهارد ها بشهر  هره رها ه  

ورق را بهرگهردانهد!  ٬است
 میتواند بار دیگر راه حل 

است  ه موج  میشود  «پایین»پاواک این نیاز از 
در ضدمردم  ترن پاریمان  ای  چهون  ٬«باال»در 

فضای  براد ابهراز  ٬پاریمان  اد بریتانیا و آمری ا
  ٬چهپ پهوپهویهیهسهته  «سوپر»وجود   خصیت  اد 

آمهریه هایه   «سهنهدرز»انگلیس  و  « وربین»چون 
 باز  ود! 

 

 کیس ترکیه

 ٬در جهان چندقطک  ناموزون بعهد از جهنهگ سهرد
رال ر هکهرد و  ٬ نوز در  مپ بورژوازد جهان 

اتورینه حل نشده است!  نوز نیروی  رال ریهاسهت 
و  قدرقدرت  آمری ا را پر ن رده اسهت.  عهواقه  

 هه  هیهس سهوریهه   ٬  ست آمری ا در راورمیانه
نهمه   ٬نقطه پایان  بر سر ردگ  آمهریه ها گهذا هت

 ٬توانست بالفاصله موقعیت دویت  اد مهتهاهد آنههها
از جمله دویت اردوغان در راا بورژوازد ترک 

 ه تاریخا در پناه سهر هردگه  آمهریه ها زیسهتهه  ٬را
باران  و موقعیت این دویت  ا را مهته یه ل  ٬است

ن ند. سوال بر سر این است  ه بورژازد و طکهقهه 
در این  رایهط چهه پهاسهخ  هایه   ٬ ارگر در تر یه

 براد برون رفت از این باران دارند. 

در حایی ه دویت اردوغان بیش از پیهش آزادیهههاد 
تهرور هاد   ٬سیاس  در این  شور را مادود می ند

جارد را بهانه حمله وسیغ تر به مردم مناطق  رد 
تها عهقه  زدن  ٬زبان تر یه و سوریهه  هرده اسهت

احتمای  داعش را با سر وب قطع  مردم مهنهاطهق 
اتهاهادیهه  ٬ رد نشین سوریه  و تر هیهه  همهراه  هنهد

اروپا و در راا آن دویهت آیهمهان مشهدهول دادن 
امتیازات و اعتکارات بهیهشهتهر بهه دویهت اردوغهان 

از »  بسههتههه نههگههاه دا ههتههیههن  هها ههراه فههرار« بههراد 
قلعه اروپا در »راورمیانه به اروپا  و پاسدارد از 

است. اعهتهکهارات  «مقابل  جوم فرار از راورمیانه
 ٬و امتیاز  ای   ه فه  ایهاهال دویهت روحهانه   ه 
براد آن دندان طمغ تی   رده اسهت. تها بهه  امهیهد 
استفاده از آن براد معامله بر سر  نترل فرار نسل 

بها پهیهشهیهه  ٬ اد دوم  هروندان ب  حقهوق ایهرانه 
بتواند از  ٬افدان   ه از ایران به اروپا فرار می نند

 پول و اعتکار اراذد  ند!  ٬اتاادیه اروپا باج

 ٬تا جای   ه به تر یه بر مهیهگهردد طه  ایهن رونهد
بورژوازد ترک و دویت اردوغان بعنوان نمهایهنهده 

یا با تهمهر ه  قهدرت تهمهامها در دسهت رهود و  ٬آن
با سرمایهه گهذارد  ٬سر وب  اد سیاس  در تر یه

بر دامن زدن بیشتر به تفرقه و   اف بین ترک و 
قادر روا د  د تر یه را در راستهاد مهنهافهغ   ٬ رد

بورژوازد غرب  مچنان یک دست نگهاه دارد یها 
رطر ت هرار سهنهاریهو یهوگسهالویه ه  هدن و بهراه 
افتادن جنگ قوم  ترک و  رد بر فراز سر تر یهه 
در پرواز روا د بهود. بهازتهر  هردن سهر  ه هاف 

 ه رود از عوامل یوگسالویه ه  ٬قوم   رد و ترک
مهههمهتهریهن ابه ار بهورژوازد  ٬ ردن تر یه اسهت

براد حفط حا میت رود بر تر هیهه و بهراد  ٬ترک
 حفظ موقعیت رود در منطقه است.

پس از فروپا    رق و  ٬بعد از تجربه جنگ سرد
بها   ٬تسخیر  امل اروپا تهوسهط بهورژوازد غهرب
بها  ٬ت ه پاره  دن جوامغ و  شهور هاد مهتهعهدد آن

و حمله ناتو بهه یهوگسهالود و  «انقالبات نارنج »
 ا و  پهاک سهازد  «دی تاتور»دستگیرد و اعدام 

و  «سوسیاییسه » اد رونین قوم   ه عنوان پایان 
بهه رهود   ٬«پیروزد دم راس  بر توتاییهتهاریسه »

بههورژازد غههرب مههرتههجههغ تههریههن قههدرت  ٬گههرفههت
سیاس  و ایهدیهویهوژیهک امهروز جهههان  ٬اقتصادد
 است. 

تهالش  ٬بیرون آمده از جهنهگ سهرد «پیروز»غرب
  ٬سهرهرد  هده رهود « ه هو همهنهد»می ند  ه گذ ته 

گذ ته اد  ه تنها و تنها در مقابل قطک  در حهرف 
مدع  عدایت اجتماع  و سوسیهایهیهسه  مهیهتهوانسهت 

بهه  هر « را  ٬دا هتهه بها هد»  جلوه اد« و »   وه« 
غنای  جنهگ « حفظ  ند. نیروی   ه دفاع از »  قیمت
و »   هکهیهر« تالش بهراد حهفهظ بهریهتهانهیهاد  ٬» قکل 

 دف حدا هثهرد و  ٬ایاالت متاد آمری ا»  عظمت« 
آرمانخوا   آن را   ل مید د! جلو صاهنهه آمهدن 
صف  از  خصیت  اد سیاس  تا مهده  اسهتهخهوان 

امثال دونهایهد  ٬مرتجغ و متعفن در آمری ا و بریتانیا
نهجهات » هه بهراد  ٬ترامپ  ا و نهایهجهل فهراژ  ها

بهه  «رطر آینده بهدون سهرمهایهه»در مقابل  «گذ ته
رصلت نماد پاسخ  اد واقعه   هل  ٬میدان م  آیند

به معضالت امهروزش  ٬ ل بورژازد غرب  ٬طکقه
سهنهگهیهنه   ٬است. امروز جهان بیش از  ر زمهانه 

به  آرمهانه  و به   ٬گذ هتهه پهرسهته   ٬بار ارتجاع
بهورژوازد غهرب را بهر رهود احسهاا   ٬ ویت 
 می ند. 

 «نظام » ٬اسالم  یا غیر اسالم  ٬ترک در تر یه
 مچون موقعیت دویت  اد ایهران و  ٬«سیویل»یا 

اقلی   ردستان و عراق و عربستان سعودد و یهمهن 
و مصر و ...  بیش از آن ه با فا تور اد منهابهغ و  

بورژوازد دارل  اندازه  «راه  ار اد»سیاست و 
با فا تور اد جهان  و اساسا بافا تهور  ٬گیرد  ود
  ٬سیاست  ا و جایهگهاه بهورژوازد غهرب ٬موقعیت

تعیین میشود. تنها فا تور دارل   هه مهیهتهوانهد ایهن 
مقاومت پایهیهن و  ٬روند را به سمت دیگرد ب شاند

 تعرم ما ومین این جوامغ است.    

 ر نیروی   ه بتواند به  ر   ل و با اسهتهفهاده از 
بهه  همهک حهفهظ سهیهادت سهیهاسه  و  ٬ ر اب ارد

از طههرف  ٬اقههتههصههادد بههورژازد غههرب بههیههایههد
بههورژوازد غههرب بههراد آن فههرش قههرمهه  پهههههن 
میشود. از پوسیده ترین و ضدبشرد ترین آن چون 

از  ههیههو   ٬داعههش تهها دویههت اسههالمهه  اردوغههان
از ب ار گیرد قران  ٬امارات تا نتنایا و و وی  فقیه

تا بم  باران و مو ک  ٬و مسجد و انجیل و   لیسا
باران و بستن راه غذا و دارو مردم ب  گناه در این 

از پاک سهازد  هاد قهومه  و    ٬و آن گو ه جهان
اجراد رسم  جداسازد  اد مهله  و مهذ هکه  در 

تها تهاهمهیهل  ٬قل  اروپاد غیرقوم  و غیهرمهذ هکه 
عق  گردد عظیه  بهه بشهریهت در رهود اروپها و 

 ٬ام انات  اسهت  هه ایهن نهیهرود مهرتهجهغ ٬آمری ا
براد حفظ منافغ رود بهه آن دسهت مه  بهرد. ایهن 

 ه در پیهشهرفهتهه   ٬جو ر وجودد طکقه انگل  است
 هنهگهامه   هه    ٬سطح «متمدن ترین»ترین   ل و 

پرده  اد ریها هارد  هاد بشهردوسهتهانهه و صهلهح 
 هنهگهامه  ٬جویانه و مساوات طلکانه آن  نار میهرود

در  هرایهطه   ٬«منافغ آن به رهطهر مه  افهتهد» ه 
رود به زبان رود  سخن مه  گهویهد!  ٬چون امروز

براد حل  ٬بورژوازد حاضر است براد منافغ اش
 ٬معضالت بالت هلهیهف بهعهد از پهایهان جهنهگ سهرد
 ٬معضل فقدان ایهگهود ر هد و تهوسهعهه اقهتهصهادد

سهودآرد   «حفظ نر  باال و روز اف ون»معضل 
و براد جکران ناتوان  در حهفهظ سهیهادت  ٬سرمایه

بشریهت را   ٬سیاس  و ایدیویوژی   رود بر جهان
 تا یکه پرتگاه نابودد ب شاند.

داسهتهان »  ٬این دور از تعرم بورژوازد جهههانه 
بورژوازد غرب است و در ایهن  «مرگ و زندگ 

جدال حاضر است تمام پیشرود  اد تمدن تهاریهخ 
مهورد  ٬این بار در رهود جهوامهغ غهربه  ٬بشر را 

معا دات  ٬تعرم قرار د د! تعرم به تمام حقوق
و  نوانسیون  اد بین ایمهلهله  بهدسهت آمهده از دو 
جنگ ویرانگر جهانه  و دسهتهدورد هاد سهه قهرن 

بهعهدد  « ه یهنهه»  ٬  ۰۲تها  ۸٨انقالبات عظی  قرن 
است  ه سرمایه براد نجات رود به آن چش  طمهغ 

 دورته است.  

پس از نا ام  بورژازد غرب در حهل مشه هالت 
رود با تخری  و به رون  شهیهدن چهنهدیهن و چهنهد 

در  ٬جامعه میلیون  انسان  در راورمیانه و آفریهقها
بهه اروپها  «جهنهگ بهقها»  ٬پاسخ به  مان معضالت 

تهعهرم بهه  ٬ شیده  ده است! بهورژوازد غهرب
حههقههوق رسههمهه  و قههانههونهه  بههرابههر  ٬سهه ههوالریسهه 

بها عهقهایهد و    ٬ هروندان متش ل در طکقات مختلف
رنههگ و نههااد و جههنههس و سههن و تههوانههایهه   ههاد 

مدتها است  ٬در قل  رود جوامغ غرب  را ٬متفاوت
در مهقهابهل سهیهل  «سد بستهن» ه آغاز  رده است. 

میلیون   فراریان از تخری  راورمهیهانهه و  همهال 
 «امهنهیهت»و بههانهه  حهفهظ   ٬آفریقا به سمت اروپا

جامعه در مقابل عملیات  هاد تهروریسهته  داعهش 
تهنههها  ٬در پاریس و برو سل و آن ارا و اسهتهانهکهول

جکهه  ای  از این جدال ارتجاع  است. این جکهههه 
بسته بندد  اد ریا ارانه براد تهاهمهیهل عهقه   ٬ ا

در غهههرب اسهههت. تههها غهههرب  ٬گهههردد عهههظهههیههه 
مهله  و  ٬اروپها مهاهورد ٬آپارتایهدد ٬اریستو رات

مه همهل  ٬مذ ک  با  ارگر ب  حقوق و سها هت اش
 قوم  و مذ ک   ود!   ٬راورمیانه ت ه پاره  ده

روندد رط  و یک بعدد نیست. تقال  ٬این سیر اما
 اد بورژوازد غهرب در حهل تهنهاقضهات اش و 

سیاس  و ایدیهوژیهک  ٬براد  حفظ سیادت اقتصادد
بعالوه و مهمتررطهر بهه  ٬رود بر جهان چند قطک 

از  ٬از اعهمهاق ٬میدان آوردن  ارا تر اد دیگهرد
از دل مکارازت امروز دفهاعه  مهاهرومهیهن   ٬پایین

و بههخههصههول از دل  ٬در رههود جههوامههغ غههربهه 
را  بها رهود زنهده نهگهاه  ٬مکارزات طکهقهه  هارگهر

میدارد و بهه آن دامهن مه  زنهد! ایهن بهخهصهول 
رطهر بهه مهراته   ٬امروز در جوامع  چون تر یه

بیشترد برفراز سر دویت نماینده بورژوازد حا   
از رهاطهره    ٬است. بعالو  نوز  مون و مهار هس

 هه  ٬پرویتاریاد اروپها نهه تهنههها پهاک نشهده اسهت
امروز بیش از پیش نیاز بهه آمهورهتهه  هاد آن در 

احسهاا مهیهشهود.  ٬صف میلیونه  بهردگهان مه دد

 ...تهدیدی ٬کیس ترکیه

مهم  ایفا  ند. این ه از عهده ایفاد چهنهیهن نهقهشه   
سوال بهازد اسهت و در گهرو  ٬برروا د آمد یا نه

و از جهمهلهه و مههه  تهر در  ٬عمل رد رقکاد دیگر
 است.   ٬گرو عمل رد طکقات ماروم و طکقه  ارگر

چه در   ٬عواق  و مخاطرات رویداد ا ٬از این رو
بهه مهراته  بهیهش از  ٬تر یه و چهه رهارج از آن

و در  ٬فجایع  اسهت  هه تها هنهون در ایهن  شهور
آفریده  ده است. آنچه  ه امروز در تر هیهه  ٬جهان

تالش و تقالد بورژوازد ترک در و لهه  ٬میگذرد
در دل جهانه  اسهت  ٬اول براد حفط موقعیت رود

 ه  مه معادالت قدرت   ه این نهیهرو بهه اته ها آن 
ح ومت می رد و با ت یه بهر آن در رهاورمهیهانهه 

 به  ریخته است.   ٬نقش  ایفا می رد

بعنوان نماینهده بهورژازد  ٬دویت اسالم  اردوغان
براد حل معضالت حها همهیهت و مهوقهعهیهت  ٬ترک

آمادگ  رود براد ایفاد رشهن  ٬رود در راورمیانه
را اعهالم  هرده اسهت.   ٬ترین و مخرب ترین نقش

دویت   ه در راستاد منهافهغ بهورژوازد غهرب و 
رسمها  ٬در راا آن در راستاد منافغ دویت آمری ا

بهار  ٬و علنا متاد و حام  داعش در دور قکل بهود
دیگر آماده ایفاد نقش دیگرد در راسهتهاد  همهان 

این بار    حهمهایهت  ٬منافغ است. بورژوازد ترک
 هل  ٬رسهمه  یها غهیهر رسهمه  ٬ضمنه  یها عهلهنه 

 بورژوازد غرب را  مراه رود دارد. 

تا روزد  ه ناتوان  و عدم قابلیت دویت اردوغهان  
بسهتهه نهگهاه »در تر یهه و در «امنیت»براد حفظ 

در مهقهابهل فهرار از  «دا تن دروازه قهلهعهه اروپها
حمایت بورژوازد غهرب  ٬راورمیانه  اثکات نشود

را تماما با رود دارد!  تا وقت   ه دویت اردوغهان 
بهه  هر  ٬بتواند نظام را در مقابل تعرم از پهایهیهن

قیمت و از جمله به قیمت سر وب  رد زبان  ا و 
حهمهایهت  ٬حفظ  ند ٬گسترش ارتناق در رود تر یه

بخش اعظ  بورژوازد غرب را با رهود دارد! تها 
روزد  ه بتواند با تعرم به طکهقهه  هارگهر و بها 
 ٬باز نگاه دا تن سر  اف قوم  بین  رد  و ترک

از  ٬و به قیمت پاک سازد قوم  از  هرد زبهانههها
یک طرف  قدرت را نگاه دارد و از طرف دیهگهر 
دامنه ترور و  شتار و جهابهجهایه  و مهههاجهرت و 

 «پرت تهر»فرار را به راورمیانه و جدرافیا اد 
حهمهایهت اتهاهادیهه   ٬مادود  ند»  حا یه اد تر« و  

 اروپا و آمری ا را  مراه رود دارد!

نه   ٬ ا ش یا عدم حمایت غرب از دویت اردوغان
نههقههو »و  «نههقههو حههقههوق بشههر»بههه رههاطههر 

به سهر هوب  «اعترام»نه به راطر  ٬«دم راس 
وحشیانه مردم مناطق  رد زبان و ..  هه تهنههها و 
تنها در اثکات ناتوان  دویت اردوغهان در  هنهتهرل 
اوضاع دارل  و یا در  رایط رطر از    پا یهدن 
 یرازه جامعه تر یه و عواق  زیهانهکهار آن بهراد 

صورت رهوا هد گهرفهت.  تهنههها در چهنهیهن  ٬اروپا
 هنهار  «ریسهک» رایط  بهورژوازد غهرب بهه 

رضهایهت رهوا هد داد. از  ٬گذا تن دویت اردوغان
» حهمهایهت« این رو چش  امید دورتن بهه  هرگهونهه 

از  ٬بورژوازد غرب و دویهت  هاد نهمهایهنهده آن
مطایکات برحق مردم مناطق  رد نشیهن تهر هیهه و 

چی د  هه  ٬و تالش براد جل  آن ٬سوریه و عرق
تاریخا بورژوازد  رد از آن بههره بهرده اسهت و 

تهو همه  بهیهش  ٬ نوز بر آن سرمایه گذارد می نهد
 نیست. 

وراد داعیه  ا و یفاظ   هاد سهران دویهت  هاد 
اروپای  و اپهوزیسهیهون  هاد درونه  و بهیهرونه  

فا تور  اد تعییهن  هنهنهده تهرد در  ٬بورژوای  آن
سهمهت و  ٬چگونگ  حفظ بنیاد اد نهظهام سهرمهایهه

سود سیاسهت  هاد ایهن و آن دویهت اروپهایه  و 
آمری ای  را در  نار گذا تن یا نگذا تن حهامهیهان 

چهون  «غیرمتمهدنه »چون اردوغان و  «متمدن »
دوسهتهان »دیهروز و  «د منان تروریست» ٬داعش
و  ٬امروزد چون جمهورد اسالم  ایهران «عاقل

در صههف احهه اب  «دوسههتهان دیههروز»رابهطههه بهها 
 عمل می ند.  ٬ناسیوناییست  رد

و نه منافغ مهله  و  ٬این معضالت جهان بورژوای 
اسهت  ٬رلق  این و آن بخش از بورژوازد مهاهله 

 ٬ ه تعیین میه هنهد آیهنهده جهامهعهه تهر هیهه یها ایهران
و  «بها ثهکهات» ردستان عراق یا  رنقطهه دیهروز 

بهه  هدام سهو رهوا هد رفهت!   ٬«بارانه »امروز 
عه هس   ٬معضالت   ه مهمترین فا تور آن امروز

ایهههعهههمهههل و وا هههنهههش بهههورژوازد غهههرب بهههه 
سیاس  و ایدیویوژی ه   ٬باران اقتصادد«اپیدم »

و ناتوان  م من اش در حفظ سهر هردگهیهش   ٬رود
 بر جهان است.

3ادامه در صفحه موقعیت و ام انات دویت حا   نماینده بورژوازد   



کمونیست      3  
05٠  

از رود  شانده و حضورش را در منطقه و 
تاوالتش برسمیت  نارته اند. در رابطه اش با 
جامعه، اقشار متوسط و ررده بورژوازد مرفه را 
به دفاع و حمایت از سیاستهاد رود جل   رده 

 است.
  

جمهورد اسالم  و بورژوازد حا   تا  نون 
مردم را در  انتظار و تو   وعده  اد پشت سر   
گشایش سیاس  و اقتصادد ونگاه به باال،از دوران 
رفسنجان  و دو ررداد و جنکش سک  و دویت 
احمدد نااد و دویت اعتدال  نون ، نگه دا ته 

جمهورد اسالم   یچگاه دریچه د امید به است. 
ویو رود به این  بهکود را برود مردم نکسته است.

دریچه، اعتماد و اطمینان  ندا ته با د. و این 
 رایط    و بیش تا  نون ادامه دارد. جمهورد 

 ٧٥اسالم  و بورژوازد درا گرفته از انقالب 
روب م  داند  ه  اگر نظام ح ومت  نتواند دریچه 
ر د و امید را درمقابل جامعه قرار د د، مردم 

 تم ین نم   نند، عصیان م   نند.
 

اما در رابطه بورژوازد و پرویتاریا،  یچ وعده 
اد مکن  بر تامین رفا یات، اف ایش دستم د 
متناس  با نیاز  ارگران و رانواده  ایشان و یا 
آزادد تش ل مستقل  ارگرد در دستور نیست. 
بیمه بی ارد براد چند میلیون  ارگر بی ار و 
جوان اماده ب ار،اصال قابل تصور و باث نیست. 
جمهورد اسالم  در مقابل طکقه  ارگر  مشیر 
را از رو بسته است. چه دویت  بهتر از جمهورد 
 اسالم  منافغ بورژوازد ایران راتامین م   ند؟

 
با متاد  دن صفوف بورژوازد و   شاندن اقشار 
متوسط و  ررده بورژوازد به سمت رود، رنث  
 ردن فشار اپوزیسیون بورژوای  پروغرب و 
اندارتن پرچ  ناسیوناییس  ایران  از دست آنها...، 
توازن قواد اجتماع  به ضرر طکقه  ارگر تدییر 
 رده است. در نتیجه امروز بورژوازد حا   بر 
ایران حریف  ج  طکقه  ارگر و زحمت شان 

 جامعه را در مقابل رود ندارد.
د من را نکاید دست    گرفت. پیروزد زمان  
حاصل م   ود  ه از د من قود تر با  . د من 
را بشناسی ، رود را بشناسی  و براد اقدام آماده 

  وی !
 

III- شرایط جدید، وظایف کمونیست ها 
 

بجث بر سر وظایف طکقه  ارگر نیست. وظایف "
  مونیست  ا است. طکقه  ارگر بدون 

 ...تهدیدی ٬کیس ترکیه

 ٬بشهردوسهته  ٬سوسیاییس  و اقتصاد سوسیاییسهته 
این بار بها درا  ٬مساوات و ر ای   مونیست  را

آموزد از تجربه پیروزد و   هسهت  هاد رهود 
 در مقابل بشریت بگذارد.  ٬در  مون و ا تکر

بشهریهت نهیهازمهنهد بهه  ٬امروز بیش از  ر زمانه 
میدان آمدن اح اب  مهونهیهسهت  هارگهرد مهدعه  

احه اب  همهونهیهسهت درهایهتهگهر و  ٬قدرت سیاس 
 ٬با راه حل  اد اثکات  رود براد آزادد ٬میلیتانت

است. تنها چنیهن احه اب و چهنهیهن  ٬رفاه و امنیت
قامت  قادر است در دل جنگ و مکارزه روزمهره 

در دل مهکهارزات  ٬در دفاع از دستدورد اد رود
 ٬جارد رود براد بهکود  هرایهط  هار و زنهدگه 
عنصر   ل دادن به رویداد اد ب رگ  با د  هه 
بورژوازد جهانه  را بهه مصهاف بهطهلهکهد و از 

از فرانسه تا اسرانیا و در سهراسهر  ٬تر یه تا ایران
بورژازد را به   یمت به هشهانهد و عهقه   ٬جهان

تشهنهه  ٬ب ند. رویدا اد ما رو در سهطهح جهههانه 
پاسخ  اد ما رو  مونیس  طهکهقهه  هارگهر اسهت. 
پاسخ  ای   هه از دل جهدال طهکهقهه  هارگهر  هر 

بهه جهههان بهورژوایه   ٬ شور با بورژوازد رود
تامیل میشود و میتواند  ل طکقه  هارگهر جهههانه  

 را به میدان ب شاند. 

طکقه  ارگرد  «ما رو»جهان نیازمند پاسخ  اد 
مهرز هاد آبه  و  ٬ ه قلعه اروپا  و آمری ها ٬است

بهه نهفهغ  ٬ وای  و زمین  تر یه و یونان و ... را
بشریت تسخیر  ند! آن را نه با روانه  ردن سیهل 

نه بها  ٬فرار میلیون  انسان  از راورمیانه و آفریقا
 هه  ٬قربان   دن  ود ان و مردم بیگناه بیهشهتهرد

با صدور انقالبات سهوسهیهایهیهسهته  تسهخهیهر  هنهد! 
جهههههان نههیههازمههنههد انههقههالبههات  ههارگههرد اسههت  ههه 

تکهه هارانهه و ضهدانسهانه   ٬رونین ٬مرز اد سیاه
جهان مهوجهود را در  ه  بشه هنهد و مهرز  هاد 

 آزادد و برابرد را جایگ ین آن  ند.   ٬انسانیت

 ۳۱۰۲مارس  ۳۲

صفوف بورژوازد و گرایشات و جناح  اد 
درون جمهورد اسالم  پیدا  رده است. 
بورژوازد ایران چه در حا میت و چه در 
حوا   آن تا به امروز به این اندازه متاد نکوده 
است.زمان  نیرو اد اصل  اپوزیسیون 
جمهورد اسالم ، ناسیوناییس  بورژوای  پرو 
غرب و  مونیس   ارگرد بود. ا نون جمهورد 
اسالم  پرچمدار ناسیوناییس  ایران  و پروغرب 
تر از  مه است. امروز در صفوف  اپوزیسیون 
بورژوای  از چپ و راست، سرنگون  طلک  

 ریانت و جرم ماسوب م   ود.
 
 بعد اقتصادی -۳

این  ه جمهورد اسالم  م  تواند اقتصاد را 
  وفا  ند یا نه، گشایش اقتصادد بوجود آورد یا 
نه به فا تور اد زیادد    در دارل ایران و    
در سطح بین ایملل  و منطقه اد بستگ  دارد. 
اساسا گشایش اقتصادد یا ر د و   وفای  
اقتصاد در یک  شور، مسایه دارل  و درون  آن 
 شور نیست. سرمایه جهان   ده و در نتیجه 
بورژوازد  یچ  شورد بدون ادغام در بازار 
جهان  سرمایه، ام ان پیشرفت سهل است، نم  
تواند حت  رود را حفظ  ند. جمهورد اسالم  
ایران از این قاعده سرمایه دارد جهان امروز 
مستثن  نیست و را   ج  ط  این روند را 

 ندارد.
 
جمهورد اسالم  قواعد بهمین دییل است  ه،  

بازد را پذیرفته  و موانغ را ی   پس از دیگرد 
قوانین صندوق بین  از سر راه بر دا ته است. 

ایملل  پول و بانک جهان  را ریل  وقت است 
قکول دارد. باران اقتصادد و باران سیاس  
جمهورد اسالم  ج  در چهارچوب باران  اد 
موجود و م من سرمایه دارد در منطقه و جهان 
قابل ارزیاب  نیست. در نتیجه حل  دن یا الینال 
ماندن این باران  ا ویاه جمهورد اسالم  

.نه اسالمیت جمهورد اسالم  و نه نیست
راورمیانه اد بودنش این مسایه را دیگر توضیح 

.ن دیک به نی  قرن است  ه  این رژی  با نم  د د
این باران  ا به حیاتش ادامه م  د د و بارش را 

 بر دوش طکقه  ارگر م  اندازد. 
 
جمهورد اسالم  از دویت نامطلوب و غیر  

متعارف بورژوازد  ه نم  تواند از زاویه 
منفعت بورژوازد، اقتصاد را سازمان د د یا 
جامعه  را اداره  ند، به دویت مطلوب و قابل 
صالحیت از زاویه منفعت بورژوازد تکدیل  ده 
است. متاد  دن صفوف بورژوازد دور 
جمهورد اسالم  مهمترین ماصول ودییل 

 رو ن این  رایط است.
 

باران  اد اقتصادد دوره اد و یا م من براد 
بورژوازد در جهان مهلک است. اما زمان  این 
 ال ت به انجام م  رسد  ه طکقه  ارگر و 
 مونیس  اش بیاید و قدرت را از بورژوازد 
بگیرد و او را رلغ ید  ند و رود اقتصاد وسیاست 

نه انقالبات  مه با    بهار  جامعه راتعیین نماید.
عرب ، نه پوپوییس  بورژوازد  شور اد 
امری اد التین و نه جنکش چپ سیری ا در یونان 

درصدد  مونیس   ٩٩و نه جنکش تخیل  
بورژوای  ایران، جواب این باران  ا نکوده و 

 نیست. 
 
 بعد اجتماعی، توازن قوای طبقاتی -۲

امروز چی د  ه  ل بورژوازد ایران را زیر 
پرچ  رود جمغ  رده، امید به گشایش و ر د 
اقتصادد است. این امید با آزاد  دن سرمایه د 
حدود صد میلیارد دالرد و چند برابر آن سرمایه 
گذارد رارج ، بیشتر  ده و بورژوازد را 
متاد  رده است. راتمه دادن به  درایت دویت در 
اقتصاد و تویید، رصوص  سازد  اد وسیغ 
دوره احمدد نااد، وجه دیگر اتااد صفوف 
بورژوازد است. این نیاز بورژوازد را   ، 
دویت احمدد نااد بیشتر از  ر  س  از جمله 
رفسنجان  و روحان  و غیره جواب داد. جنکه 
دیگر، سا ت نگه دا تن طکقه  ارگر و تضمین 
سود آورد  رچه بیشتر سرمایه است  ه این 
ردمت را    جمهورد اسالم  به بورژوازد 

  رده است.
ا نون بورژوازد فهمیده است  ه جمهورد  

اسالم  آرمان  اد سیاس  و اقتصادیش را 
نمایندگ  م   ند. جمهورد اسالم ،بورژوازد 
ایران را اع  از رودد و غیررودد حول پرچ  
رود متاد  رده است، بورژوازد بین ایملل  و 
در راا آنها امری ا واتاادیه اروپا را به حمایت 

 
بعد از   ست دو ررداد  مه سرنگون  طل  -

. به نظر م  رسید  شم ش سیاس  در  دند
جامعه تکدیل به  شم ش میان چپ و راست براد 
ر کرد جنکش سرنگون  است. سرنگون  
مفروم بود و جدال بر سر نوع آن بود! این 
دوره    ط   د و  رایط به نفغ جمهورد 
اسالم  تدییر  رد. علیرغ  ب  اعتمادد و نفرت 
عموم  از رژی  و حت  علیرغ  ریختن تو   به 
جمهورد اسالم ،  نوز بخش عمده اد از جامعه 
بدییل ناآمادگ  طکقه  ارگر و  مونیس  اش،  نوز 
نگا شان به باال است.  نوز مردم از جمهورد 
اسالم  قطغ امید ن رده  و آیترناتیو دیگر پا به 

زمان  مردم از جمهورد میدان نگذا ته است. 
اسالم  قطغ امید م   نند  ه یک نیرود سیاس  
و آیترناتیو قابل اعتماد مردم پا به میدان گذا ته 

زمان   ه جمهورد اسالم  توان ح ومت با د.
 ردنش را از دست داده و  طکقه  ارگر و مردم 
زحمت ش به آن درجه از آمادگ  سیاس  و 
سازمان  رسیده اند  ه حا میت را به چایش ب شند 

 و بگویند ما دیگر ح ومت  ما را نم  پذیری . 
 

 مه اینها تدییرات اساس  اد  ستند  ه در جامعه 
بوجود آمده و رابطه طکقه  ارگر و بورژوازد 
حا   و جمهود اسالم  و مردم را جاد دیگرد 
برده و  وظایف جدیدد در دستور  مونیست  ا 

. تالیل  اد دیروز و وظایف قدیم  م  گذارد
 جواب امروز نیست. 

 
II- روندها 

 بعد سیاسی -۰
با   ست  دو ررداد، جمهورد اسالم  دو دوره 
دویت احمدد نااد را تجربه  رد. دویت احمدد 
نااد و حام  اصل  اش در بیت ر کرد و سراه و 
بسیج،    دو ررداد و    متعاقکا جنکش سک  را 
  ست داد و آن دوران را از سر 
گذراند.جمهورد اسالم  نشان داد  ه تسلی  فشار 
اپوزیسیون و یا جنکش  اد مترت  از آن براد 
اصالح رژی  نم   ود و اگر قرار است چی د 
تدییر  ند چه در سیاست  الن و روز و چه حت  
در مکان  ایدئویوژیک و اسالمیش، از جان  رود 

 رژی  صورت روا د پذیرفت.  
 

احمدد نااد ردمت ب رگ  به بورژوازد ایران 
 رد. چسراندن آرم پوپوییس  به سینه او، یک ذره 
از سیاستهاد  امال بورژوای  و از زاویه منفعت 
طکقه سرمایه دار،    نم   ند. احمدد نااد قانون 
 ار را به ضرر  ارگران تدییر داد. سوبسید ا را 
حذف  رد و نر   ا را آزاد گذا ت. در نتیجه، 
قیمت سورت و مس ن و نیاز اد اوییه چند برابر 
 د. یارانه نقدد حقه اد براد الپو ان  این 
تعرم ضد  ارگرد و ضد مردم  بود. مدارا 
را  امال مذ ک   رد. طرح جنسیت   ردن دانشگاه 
مال او است. پرچ  ناسیوناییس  ایران  را او از 
دست جنکش بورژوا ناسیوناییست  و پروغرب 
گرفت، بدون این ه به اسالمیت جمهورد اسالم  
آسیک  برساند.  احمدد ناآد و جناحش  رشت  اد 

 مذا ره و توافق با امری ا را گذا ت...
 

آرمانگرای  و ناسیوناییس  ایران  احمدد نااد، 
 ارد  رد  ه دویت بعدد به نام اعتدال ج  تداوم 
سیاستهاد آن دوران   یچ قفل  را با  لید ادعاییش 
نتواند باز  ند. توافق با امری ا بدون اجازه جناح 

احمدد ناادسر نم  گرفت. وعده  -رامنه اد 
گشایش اقتصادیش     بعد از برجام، براد دویت 
روحان  وبال گردن  ده و  ما ان سیاست 
ریاضت اقتصادد یا  مان اقتصاد مقاومت  در 

 دستور است و ادام دارد.
 
دویت روحان   یچ سنخیت  با دوم ررداد یا  

جنکش سک  ندارد و ادامه آن نیست. دویت روحان  
نماینده اعتدال درون جناح  اد بورژوازد است. 
اما تا آنجا  ه با جامعه بر م  گردد، در دوره 
روحان  تعرم به سطح معیشت طکقه  ارگر و 
زحمت شان جامعه  دت یافت. تعرم به دانشگاه 
 ا و طرح  اد دویت سابق از جمله جنسیت  
 ردن ر ته  اد اموز   و ممانعت از 
دانشجویان  هرستان  ا از ورود به دانشگاه  اد 
تهران و ... اعمال م   ود. آمار اعدام  ا    

 اف ایش یافته است. 
 

پرچ  مطایکات جنکش  اد اجتماع  غیر ارگرد 
"زنان، جوانان، دانشگاه.، س والریس ، و..." از 
دست رو نف ران بورژوازد متوسط وررده 
بورژوازد ناراض  افتاده و سخنگویانش را در 

 جدال طبقاتی، وظایف ...

میلیون  ارگر در این ممل ت  ار و  ۰۲حدود 
تویید م   نند و به سود و سرمایه د بورژوازد 
م  اف ایند.  س   ست بگوید بج  طکقه  ارگر 
چه  س  م  توانست در چنین  رایط باران  و 
فال ت بار، این جامعه را سر پا نگه دارد و 

 بگرداند؟!
 

ایران جامعه اد سرمایه دارد و طکقات  است. 
سرمایه  ا م  چررند و برگرده طکقه  ارگر سود 
م  برند. اقتصادش    باران دارد و معضالت 
زیاد دیگر مانند، فساد و بچاپ بچاپ وبازار 
قاچاق  اال توسط بخش  از بورژوازد  ه 
اونیفورم نظام  اش وسیله در رفتن از زیر 

 ماییات و  رگونه  نترل  مرگ   است و غیره. 
 
باران م من اقتصادد در ایران  نوز پا برجا  

است. اما بورژوازد و سرمایه داران رصوص  
ودویت  و نظام   مه بر گرده طکقه  ارگر و  ار 
ارزان  رور  رور سود و سرمایه م  

سیاست ریاضت اقتصادد دویت اندوزند.
بورژوای  ایران باز    بر دوش طکقه  ارگر، 

 پاسخ  به این باران است. 
 

حذف و یا نادیده گرفتن طکقه  ارگر از این 
معادالت و نفهمیدن جایگاه این طکقه براد 
بورژوازد بعنوان اب ار  ا ش و یا تامل بار 
باران بر دوش  اد رود، به معن  ندیدن سرمایه 
دارد و طکقات  بودن جامعه است. جامعه از مردم 
)عل  ایعموم، نه طکقات( و دویت )جمهورد 
اسالم ، نه بورژوازد( تش یل نشده است. 
سرمایه دارد و طکقات  ندیدن جامعه بخش اعظ  
چپ را با  ر اسم   ه رود رود بگذارند، به دام 
سیاستهای   شانده است  ه ربط  به مکارزه 

 .طکقات  در نظام سرمایه دارد ندارد
 

وقت  پرچ  و وعده سرنگون  و انقالب آنه  با 
آژیتاسیون ب  پایه و آ سیون  اد ضد رژیم   
اویویت م   ود، طکقه  ارگر و مکارزه طکقات  و 
اقتصادیش    رنگ و دست   گرفته  ده و مسایه 
اتااد و تش ل و تا ب  مونیست  طکقه  ارگر 

 ناالزم و به حا یه اف نده م   ود.
 
زمان   مه م  گفتند و حاال    بعضا م    -

گویند،جمهورد اسالم  مطلوب بورژوازد ایران 
.بورژوازد ایران پروغرب است و نیست

جمهورد اسالم     ضد غرب و ضد  یطان 
ب رگ  ه سر رده سیاس  نظام  غرب است. یا 
این ه، جمهورد اسالم   یچگونه تدییر و 
اصالح  نم  پذیرد. در نتیجه  ر گونه عق  
نشین  از سیاستها و مکان  ایدئویوژی ش به معناد 
مرگ جمهورد اسالم  است. عکارت "جمهورد 
اسالم  متعارف" چنان چپ ضد رژیم  را 
برآ فته م   رد  ه انگار به مکان  ایدئویوژی ش 

 تعرم  ده است...
 
ا نون اوضاع جلو چشمان  مه  تدییر  رده  

است.االن م  بینی   ه جمهورد اسالم  از ریل  
از  شور اد دیگر منطقه به غرب و  امری ا 
ن دیک تر است. ا نون جمهورد اسالم  رود 
پرو غرب تر از  مه است. در نتیجه، اپوزیسیون 
بورژوای   ه تا دیروز به پروغرب بودن رود 
م  بایید و به چین و روسیه و  ند رود روش 
نشان نم  داد، االن باید برود زیر پرچ   

 پروغرب آقا و دویت اعتدایش.
 

توافق  سته اد یا برجام    نشان داد  ه جمهورد 
اسالم   ر جا به نفعش با د  وتاه م  آید و اگر 
این و آن مکان  ایدئویوژی ش تا دیروز مه  بود، 
امروز دیگر برایش مقدا نیست. با  یطان 
ب رگ به مذا ره و معا رت م  نشیند،  انه به 
 انه    در منطقه  م ارد م   ند و اصال 
نگران اصویگرای  ضد امری ای  و ضد غرب  
سابقش نیست. یا در رابطه با مردم، این رژی  
نگران باال رفتن روسرد  ا و زندگ  مشترک 
بدون ازدواج جوان  ا    نیست. فرمانده ناجا 
آمار چند ده   ار نفرد تن فرو ان تهران را 
مید د و م  گوید این  ا  ارگرند و زندگ   ان 
از این راه م  چررد! جمهورد اسالم  با این 
سیاستهاد بورژوای  پرچ  س والریس  و حق زن 
و رالص  فر نگ  جوان را از دست مدعیان 
سابقش گرفته و رلغ سالح  ان  رده 

سال و  ۸۲جمهورد اسالم  امروز، رژی  است.
2ادامه صفحه  . سال پیش نیست ٧  
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نتیجه مکارزه براد رفرم و تش ل  ارگرد در 
اویویت فورد  مه فعایین و ر کران  ارگرد 
صرفنظر از  ر  تفاوت   ه با    دارند، است. 
اتااد صفوف این فعایین و ر کران  ارگرد اساسا 
بر عهده  ارگران  مونیست و سوسیاییست قرار 

 گرفته است.
 

مکارزه اقتصادد طکقه  ارگر و مکارزه براد 
مطایکات فورد و سراسرد، منفعت مشترک طکقه 
 ارگر در  لیت آن و صرفنظر از گرایشات 
گوناگون را تش یل م  د د. تنها در دل یک 
مکارزه ب  امان اقتصادد و سیاس  طکقه  ارگر 
است  ه گرایشات سیاس  و ح ب   ارگران 
 مونیست،پوالری ه  ده و در جریان سازماند   
تا ب  مونیست  طکقه  ارگر تعیین ت لیف م  

  وند.

 
طکقه  ارگر امروز به  مونیس  و ح ب سیاس  
اد نیاز دارد  ه ینگر عظی  تمای  منفعت طکقه 
 ارگر و انقالب سوسیاییست  در مقابل اپوزیسیون 
چپ و راست با د. طکقه  ارگر باید به  مونیس  
بورژوای  و ررده بورژوای   ه  رود عامل 
اغتشاش و  تفرقه است، پشت  ند.  مونیسم   ه 
اتااد  ارگر نه تنها امرش نیست بل ه مدام تالش 
 رده است  ه بخشهای  از   ارگران را از طکقه 
رود  نده و پشت  بورژوازد بکرد و یا طکقه 
 ارگر را با سیاست ضد رژیم  صرف و حت  

 ضد جناح  از رژی ، به اناراف ب شاند.
 

اویین و مهمترین وظیفه  مونیست  ا، تامین 
ر کرد  مونیست  درمکارزه طکقه  ارگر و جامعه 
است. ر کرد اد  ه طکقه  ارگر و جامعه آن را 
پذیرفته با د. "بدون صف  متاد، سازمانیافته و 
متا ب از ر کران  مونیست، طکقه  ارگر و 

 جامعه به جای  نم  رسد!" 
 

 ( ۳۱۰٢)مارس  ٤٩اسفند 

 ردند. اریرا تصمی  دارند حقوق  ارگران زیر 
سال را    تر از م د معموی   ارگران  ۰٩سن 

 نند. در حایی ه بیشترین نیرود  ار جوان زیر 
 ٩میلیون نیرود  ار  ۸١سال است. از ۰٩

سال  ستند. میگویند اینها  ۰٩میلیون زیر سن 
میلیون  ٩مجردند و    ررج و یا  ار بلد نیستند. 

 ارگر را م  روا ند بیشتر از بقیه استثمار 
  نند...

به این  ا دستم د ناچی  و تورم و گران  را 
اضافه  نید تا اوج تعرم و تامیل فال ت 

 جمهورد اسالم  به جامعه را بکینید!
در مقابل این تعرم ضد  ارگرد بورژوازد، 

سال پیش در  فته یک  اعتصاب  ارگرد  ٧٧تا 
دا تی . حال در روز یک اعتصاب  ست. یعن  

  ار  ٧۲برابر  ده است. تا  مین اوارر  ٥
 اعتصاب  ارگرد ثکت  ده است."

 
در چنین  رایط ، جمهورد اسالم  در مقابل 
رطر انفجارات عظی  اجتماع  از سر مسایه 
معیشت قرار گرفته است. ماالت  ارگر و 
زحمت ش نشین و  اررانه  ابخصول در بخش 
صنعت  و متمر   طکقه  ارگر،م  توانند  انون 

  اد اصل  تعرم به رژی  تکدیل  وند.
 

مطایکه د رفرم و بهکود  رایط  ار و زندگ  و 
معیشت طکقه  ارگر، اتااد صفوف گرایشات 
درون طکقه را م  طلکد.  ر گونه تفرقه بر اساا 
ارتالف گرایشات درون طکقه به مکارزه متادانه 
 ارگران یطمه جدد م  زند. مرزبندد بین 
گرایشات  تات نام سندی اییست، رفرمیست و...، 
با گرایش سوسیاییست  و  مونیست  درون طکقه 
 ارگر، ویا فرقه گرای  گرایشات با تعلق سیاس  
و ح ب  معین در طکقه  ارگر، بشدت مخرب و 

. چسراندن مارک ضد اتااد طکقات   ارگران است
رفرمیس  و سندی اییس  به فعایین مکارزات 
اقتصادد جارد  ارگران قکول یک جنکش 
سازمانیافته سندی اییست  و رفرمیست  است. و 

در  این در  رایط  نون  در ایران وجود ندارد.

 
طکقه  ارگر غوی  است  ه تا  نون و در  رایط 
 بسیار نامساعد توازن قواد طکقات ، ده  ا   ار 

اعتصاب  ارگرد سازمان داده است. این مکارزه 
اگر از صنف  گرد و پرا ندگ   به اتااد و تش ل 
و  مکستگ  مکارزات  و سراسرد  دن مکارزه 
تکدیل  ود، مکارزه طکقات  را به نفغ رود به پایان 
م  رساند. و این  ار یچ نیروی  ج   مونیس  
 ارگران نیست.  مونیسم   ه در دل مکارزه 
اقتصادد و سیاس  طکقه  ارگر م  تواند متا ب 
 ده و سرنو ت سیاس  جامعه را با به زیر 
 شیدن بورژوازد از حا میت در یک انقالب 

  ارگرد و سوسیاییست ، تعیین  ند.
 
در  رایط  نون  اویویت فورد  ارگران  

 مونیست و بخش آگاه طکقه  ارگر و ح ب 
سیاس  اش  بر افرا تن پرچ  مطایکات اقتصادد 
سراسرد طکقه  ارگر و متاد  ردن  ر چه بیشتر 

 صفوف طکقه حول آن است.
با نگا   به تعرم سازمانیافته بورژوازد حا   
به طکقه  ارگر، عرصه  اد مکارزه وجدال 
 طکقات  به   ل عریان  رود را نشان داده است:

 
میلیون  ارگر  ٧"   تر از یک د ه پیش، 

استخدام رسم  وجود دا ت. حاال یک میلیون و 
میلیون  ١سال پیش  ٧بقیه قرار دادد  ده اند. 
میلیون بی ار وجود  ٨ ارگر بی ار بود، حاال 

میلیون  ارگر بیمه بودند  ۸۲سال پیش  ٧دارد. 
 ٨تا  ٧حاال    تر از نضف آن بیمه دارند. ط  

سال بیمه  ا     ده اند، سوبسید  ا حذف  ده، 
قرارداد موقت اضافه گشته و قرارداد رسم     

نفر را از  ۸۲ ده است.  ارگاه  اد    تر از 
 مول قانون  ار حذف  ردند، قانون استاد 
 اگردد آوردند و قرارداد اد رسم  را سفید 

 امضا  ردند. 
 

 ر سال ی   دو قانون علیه  ارگر عوم میشود. 
ماه  ار آزمایش  مجان  را تصوی   ٣قانون 

 جدال طبقاتی، وظایف ...

 مونیستهایش به جای  نم  رسد.  مونیست  ا 
وجدان آگاه طکقه  ارگر اند. درایت طکقه  ارگر 
در سیاست مثل طکقات دیگر از  انال ح ب 
سیاس  انجام م   ود. وقت  صاکت از وظایف 
 مونیست  ا است منظور  مونیستهاد متا ب 
است نه  مونیستهاد پرا نده و سازمان نیافته و 
غیر ح ب ." ح ب  مونیست   ارگران ایران باید 
در عرصه سیاست طکقه  ارگر را نمایندگ   ند و 
افق سیاس  رو ن را پیش پاد طکقه  ارگر 

 -)انقالب ایران و وظایف  مونیست  ابگذارد.
  ورش مدرس (

 
با توجه به  رایط و توازن قواد  نون  جامعه، 
چی د  ه م  توان به نفغ مکارزه طکقات   در این 
 رایط نام برد این است  ه    دو طکقه بورژوازد 
و پرویتاریا، ماور و تعیین  ننده  ر تدییر و 
تاوی  در جامعه  ده است. طکقه  ارگر م  تواند 
مستقال و مستقیما بالواسطه د بورژوازد و 
اصالحات و سک  و اعتدال و  اپوزیسیون ضد 
رژیم  از چپ و راست، مکارزه اش را سازمان 
داده و به پیش بکرد و زحمت شان و جنکش 

 آزادیخوا   را پشت رود ب شاند.
 

آزادد زن امر طکقه  ارگر است، آزادیهاد 
سیاس  و اجتماع  و   وتاه  ردن دست مذ   از 
درایت در زندگ  مردم، امر طکقه  ارگر و 
 مونیسمش است. با به میدان آمدن طکقه  ارگر 
بعنوان ر کر و سر رده جامعه، نیرود میلیون  
زنان و جوانان و رو نف ران آزادیخواه، آزاد  ده 
و به طرف طکقه  ارگر سوق م  یابند. در غیر 
این صورت، بورژوازد میلیون میلیون زن و 
جوان را زیر پرچ   اذب آزادیخوا   و دفاع از 
حقوق زن و جوان جمغ م   ند.  ما این ه جنکش 
 اد بورژوای   دو ررداد و سک  و متعاقکا 

 اعتدال، تا  نون این  ار را  رده است. 

 حيات، کار و استثمار

 ای ترین حق انسان است. جسم و روح افراد از هر نوع تعرض مصون است.  حیات پایه

استثمار انسان ممنوع است. کار مزدی، که اساس استثمار انسان در دنیای امروز است، و همچنین هرنوع انقیاد، بردگی و 

 بیگاری در هر پوشش و با هر توجیهی ممنوع است. 

 های فکری و عملی خود را گسترش داده و بکار اندازد.  کار فعالیت آزاد و خالق انسان است. هر کس حق دارد خالقیت

هرکس مستقل از نقش او در تولید میتواند از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار گردد. همه انسانها در 

 برخورداری از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر هستند. 

همه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امنیت دارند. هر کس حق دارد از مسکن مناسب و از ضروریات زندگی متعارف 

 .در جامعه امروزی برخوردار باشد

 مصوب حزب حکمتيست -از بيانه حقوق جهانشمول انسان 

هيچ قانون، سياست و مقرراتی در جامعه نميتواند حقوق و بندهای این بيانيه را نقض کند. هيچ فرد یا بخشی از جامعه را از 

هيچ یک از حقوق این سند نميتوان محروم کرد یا مورد تبعيض قرار داد. دولت و ارگانهای اداره جامعه موطف به تضمين 

حزب حکمتيست اعالم ميکند که مواد حقوق جهانشمول انسان را حقوق  تحقق این حقوق و بندهای این بيانيه هستند. 

تخطی ناپذیر مردم ميداند و با تصرف قدرت سياسی و اعالم جمهوری سوسياليستی همه این حقوق را بعنوان مبنای قوانين و 

 های جامعه اعالم ميکند. سياست
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فعایین و آژیتاتور اد آن مم ن نیست.  ک ه  اد 
موجود   ل  اوییه از تا ب  مونیست  طکقه 
 ارگر است و این   ل اوییه را باید به سطح 

آگانه ترد ارتقا داد.  ٬متا ب ترد ٬متعای  ترد
در دوره بعد از   ست انقالب روسیه و سیرد 

دوره  ٬ ه اح اب چپ و  مونیست  ط   رده اند
اد  ه این اح اب بررالف دوره مار س و ینین 
و... از دل طکقه  ارگر و با تا ب ر کران و 
فعایین آن   ل نگرفته است و یا به بیان دیگر 
فاصله اد جدد میان طکقه  ارگر و اح اب چپ و 

چگونه تا ب  ٬مدع   مونیس  افتاده است
 مونیست  این طکقه را ارتقا روا ید داد؟  ک ه 
فعایین ا  ال اوییه و جنکش  تا ب  مونیست  
است.  میته  مونیست    ل متعای  تر و آگا انه 
تر و از رود نقشه است  ه با ات ا به آن  مونیس  
طکقه  ارگر را در موقیت بهتر و آگانه ترد قرار 
روا د داد و متاد روا د  رد. قطعا این راه را 
براد  ر ح ب  مونیست  و متعلق به طکقه  ارگر 
را براد تکدیل عمل  به ح ب  ارگران  مونیست 
 موار روا د  رد. اما مستقل از آینده اح اب 
مدع   مونیس  نفس این ارتقا تا ب در میان 
فعایین و ر کران  مونیست و  ارگران 
سوسیاییست براد ح ب ما یک قدم ب رگ به پیش 

 است.

 

در بخش دیگرد از سند بر تش یل   کمونیست:
 میته  اد  مونیست  در مایط  ار و زندگ ، در 
میان  ارگران، جوانان و زنان و اقشار ماروم 
جامعه تا ید  رده. چرا این تا ید الزم  د؟ مگر 
سازماند   در مایط  ار و زیست سنت 
 مونیستها  و اح اب  مونیست  نیست؟ تا ید بر 

 یک سنت جا افتاده چرا در این سند الزم  ده؟

 

درست است سازماند   در  خالد حاج محمدی:
مایط  ار و زیست سنت جا افتاده  مونیستها است 
اما این سنت    از جمله سنتهای  است  ه توسط 

دفن  ده و سنتهاد آوارد چپ بورژوای  زیر 
جنکش  اد بورژوای  و ررده بورژواد را به نام 
سنت  مونیست  به جایش نشانده اند. ما بعد از 
انقالب ا تکر  ه آررین تجربه دست بردن به 
قدرت توسط  مونیس  طکقه  ارگر و ح ب سیاس  
آن است،  ا د تجربه دیگرد نیستی  و با   ست 
این تجربه در یک دوره تاریخ ، با رواج سنتها، 
را ها، باور ا و انواع پراتیک غیر  ارگرد و 
غایکا ضد  ارگرد به نام  ارگر و  مونیس  توسط 
جنکشهاد مختلف سیاس  مواجه  ستی . سنتهاد 
پیش پا افتاده  مونیست  زیر رروارد از گرد و 
راک  یجانات ررده بورژوای  دفن  ده است و 
بسیارد از این سنتها دیگر بدیهیات نیستند. در 
صد سال گذ ته انواع و اقسام تئورد  ا و جنکشها 
غیر  مونیست  به نام  مونیس  رایج  ده و سنتهاد 
دیگرد را  ه نیاز آنها بوده به نام  مونیس    ل 
داده اند. از انواع جنکشهاد ناسیوناییست ، 
"استقالل" طلک ، چری   و اعترام رو نف ران 
بورژوا و عصیان آنها در   ل مکارزه مسلاانه ، 
تا مااصره  هر از طریق روستا، تا تالش براد 
ر د نیرود مویده به عنوان پیش  رط انقالب 

  ارگرد و ... . 

این ه  مونیس  جنکش اعترام طکقه  ارگر به 
موقعیت طکقات  رود است، ظا را ج و بدیهیات و 
ایفکاد مار سیس  است. اما  مین بدیهیات توسط 
اح اب و جریانات   ه به نام  مونیس  فعاییت 
می نند چنان مسخ  ده است  ه  یچ و مطلقا  یچ 
آثارد از آن در فعاییت روزانه این اح اب یافت 
نمیشود. تنها بعنوان نمونه راه  ارگر را نگاه  نید 
 ه  اید بیش از ما از  ارگر حرف می ند و اما 
برادرد "رلقها"، رفغ ست  مل  بر "رلقها"، اتااد 
"رلقها" در جامعه اد " ثیر ایملل" ایران را 
پرچ  رود  رده است.  مه مردم ایران بر اساا 
زبان و نوع ت ل  ج و ی   از این "رلقها"  ستند. 
حقوق درویشهاد گندبادد، حقوق اقلیتهاد قوم  و 
مذ ک  و اتااد آنها  مه سوسیاییس  راه  ارگر 
است. در این تصویر من و  ماد  ارگر و 
 مونیس  ابتدا به عرب، عج ، ترک، بلوچ، افدان  
و ایران  و حت  سن  و  یعه تقسی  میشوی  و 
فر ته گان نجات بخش در این سازمان اتااد و 
برادرد ما را به نام  مونیس  تکلیغ می ند،  ارد 
 ه بخش زیادد از  لیسا اد  اتوییک    انجام 

انقالب  ٬مید ند.  ل اح اب چپ ایران منهاد ما
 ارگرد رود را از روز قدا و نماز جمعه 
رفسنجاد در دوره جنکش سک  و  ر ت "توده 
 ا" و به ریابان آمدن و امید به سوار  دن بر 
 موج اعترام توده  اد ناراض   ه من و  ما و 

 ه تج یه رط  در میان فعایین این طکقه   ل 
نگرفته است. تج یه رط  یا پوالری اسیون 
سیاس  رواه نارواه در دوره اد   ل روا د 
گرفت و گرایشات مختلف به تا ب مورد نیاز 

اگر چنین اتفاق  افتاده بود   رود   ل روا ند داد.
و اگر تج یه سیاس  و رط    ل گرفته بود، 
نیازد به  میته  مونیست  جنکش  نکود و البد ما 
   بر تش یل  میته  اد ح ب  رود تا ید می ردی  
و براد متا ب  ردن گرایش  مونیست  و رط  
 ه ف ر می ردی  در طکقه  ارگر و در مکارزه 
سیاس  منافغ عموم  این طکقه را مد نظر دارد، 
تا ید میگذا تی . باید تا ید  ن   ه عالوه بر این 
جنکه  ه این تج یه   ل نگرفته است، بدالیل 
تاریخ  اح اب  مونیست  از جمله در تجربه رود 
ما    از درون طکقه  ارگر   ل نگرفته اند. 
مستقل از  ر ارزیاب   ه از اح اب و جریانات 
موجود  ه رود را  مونیست میدانند دا ته با ی ، 
تاریخ   ل گیرد اح اب موجود با دوره مار س 
و یا ینین ی   نیست. ما تالش  رده ای  به این 
واقعیات در مورد طکقه  ارگر در دوره اد 
تاریخ  معین و در  شورد معین جواب امروزد 

 رود را بد ی .

در حال حاضر  ارگران سوسیاییست در  ک ه 
 اد فعایین در مال  ار و زندگ  به    وصل اند. 
با     ار و فعاییت می نند، تالش می نند در جدال 
روزانه این طکقه با بورژوازد بر سر  ر مسئله 
اد تاثیر بگذارند و اتااد طکقه  ارگر و رودآگا   
آنرا باال بکرند. ما را   را در مقابل این طیف 
گذا ته ای   ه در چهارچوب معین  تا ب آنها به 
سطا  باالتر از  ک ه  اد فعایین ارتقا یابد و آن 

  میته  اد  مونیست  است.

ما  میشه تا ید  رده ای   ه طکقه  ارگر توده ب  
  ل نیست. مکارزه این طکقه گاه پنهان و گاه 
آ  ار روزانه در ا  ال مختلف در جریان است. 
تا ید  رده ای   ه بیش از صد سال است زمینه 
براد انقالب  ارگرد از نظر عین  آماده است. 
تا ید  رده ای   ه آنچه مانغ چنین انقالب  است 
مش الت ذ ن  عنصر فعایه این انقالب است. این 
عنصر فعایه طکقه  ارگر و رصوصا پرویتر اد 
صنعت  است  ه قدرت اصل  و نیروی  است  ه 
میتواند بدییل نقش و قدرت آن در تویید سرمایه 
دارانه، چنین تاول ب رگ  را به سرانجام برساند. 
واقعیت این است  ه این ناآمادگ  در قدم اول نا 

 آمادگ   مونیس  این طکقه است.

مسئله این است  ه طکقه  ارگر انواع انشقاقات را 
در رود دارد و بورژوازد ایران با دویت و  مه 
اب ار و ام اناتش روزانه براد حفظ و اف ایش 
این انشقاق تالش می ند و   ینه صرف می ند. این 
انشقاق تنها انشقاق  ارگر  اغل و بی ار، زن و 
مردم، بوم  و غیر بوم ، ایران  و افدان ، ترک 
و  رد و فارا، سن  و  عیه نیست. از اینها 
مهمتر انشقاق در تصویر، ارتشاش ف رد، انشقاق 
در افق و ... است. معضل این است  مونیس  این 
طکقه و آن نیروی   ه نجات د نده است رود با 
انواع بردا ت و تصویر ای   ه روزانه 
بورژوازد در جامعه پمراژ می ند، با تصورات 
غلط   ه چپ بورژوای  به نام  مونیست به 
رورد جامعه و این طکقه مید د آغشته است. راتمه 
دادن و جنگیدن با این ذ نیات و این تصورات یک 
 ار جدد ما است و وظیفه  ر  مونیست  ارگرد 
واقع  است. یذا باید تالش  رد گرایش معین  را 
در طکقه  ارگر  ه در ا  ال طکیع  و اوییه رود 
در ماافل و  ک ه  اد مختلف نوع تا ب رود را 
دارد و سورت و ساز رود را پیش میکرد، مورد 
رطاب قرار داد و تالش  رد پیشاپیش این نیرود 
نجات د نده در   ل عای  ترد تا ب پیدا  ند. 
 میته  اد  مونیست  در مال  ار و زندگ  طکقه 
 ارگر و در   ل جنکش  آن قدم اول است. توجه 
دا ته با ید  ه نفس اتااد طکقه  ارگر در  مه 
ا  ال آن و مستقل از  ر سیاست و نظرد و 

 را    ه ما داری ، براد ما مه  است.  

توجه دا ته با ید  ه ارتقا سطح موجود مکارزات 
زدودن  ٬ارتقا اتااد در صفوف این طکقه ٬ ارگرد

 س  موفقیت در  ٬انشقاق در ا  ال مختلف
مکارزات و باال بردن رودآگا   و  مکستگ  
طکقات  در میان این طکقه و در دل جدال روزانه با 
بورژوازد احتیاج به درایت جدد  مونیسها دارد. 
ارتقا سطح تا ب  مونیست  این طکقه از   ل 

به  ٬ماافل  ارگران سوسیاییست  ه موجودند
  ل عاییتر و تا ب یافته ترد چون  میته 
 مونیست  و در ا  ال جنکش  آن اویین قدم در 
این راه است. اتااد  ارگرد بدون اتااد 
 مونیستهاد این طکقه و بدون اتااد ر کران و 

در دل اعتراضات  ر روزه بخشهاد مختلف 
جامعه علیه ارتناق و ... تاقق پیدا نمی ند. 
برع س این انقالب به ر کرد طکقه  ارگر و 
ح ب آن است  ه میتواند مکارزه و تالش براد 
ر ای  زنان، براد رفغ تکعیو جنس ، قوم ، 
مذ ک  و .... و اعتراضات علیه ارتناق و مکارزه 

 براد آزادد سیاس  و ... را به  دف برساند. 

قطعا  ر نیرود  مونیست  تالش می ند در تمام 
جنکشهاد حق طلکانه و اعتراضات آزادیخوا انه 
 ر ت  ند، تالش می ند در  مه این عرصه  ا 
درایت  ند و تالش می ند در صف مقدم آنها با د 
و از دل موفقیتهای   ه تاقق مییابد  رایط مکارزه 
طکقه  ارگر را بهکود بخشد و تناس  قواد بهترد 
را براد انقالب رود، انقالب  ارگرد مهیا سازد. 
یذا پایه و اساا  ار  مونیست  ما آماده  ردن 
طکقه  ارگر، آماده  ردن پرویتاریاد صنعت  

 ایران براد چنین انقالب  است. 

اگر چنین است و اگر اساا  ار  مونیست  ما 
سازمان دادن چنین انقالب  است، آنوقت براد این 
انقالب سازمان مناس  رود،  یوه  ار و فعاییت 
مختص به رود و مخاط  و موضغ  ار مختص 
به رود را طل  می ند. گفت   یوه رایج در چپ 

درجه مدایر است.  ۸٨۲ایران با این موضوع 
نیت ریر آدمها و دوستدار  ارگر بودن و 
"انقالب" رواستن رودبخود ما را به جای  نم  
رساند و نهایتا و درصورت   ه حت  اگر تاوی  
   صورت بگیرد، سر طکقه  ارگر ب   اله 
میماند. در دنیا صد ا انقالب در دوره معاصر 
اتفاق افتاده است و حت  در یک مورد    طکقه 
 ارگر به جای  نرسیده است. بخش ب رگ  از این 
انقالبات سراسر ارتجاع  بوده است و در  مه 
آنها بخشهاد از طکقه  ارگر به امید بهکودد در 
زندگ  رود نه تنها توسط بورژوازد  ه توسط 
ریرروا ان این طکقه و حت  به نام چپ    به 
میدان آورده  ده و نیرود جنکشهاد ارتجاع  و 
ضد  ارگرد  ده اند. موسود و  روب  و... تنها 
فعایین جنکش سک  نکودند،  ل چپ ایران و مدعیان 
 مونیست  اسه داغتر  از آش  ده و تالش  ردند 
طکقه  ارگر و  ر انسان عدایتخوا   را براد 

 دفاع از آن بسیج  نند. 

مسئله این است  ه این چپ در  ل به فضای  
  ل مید د و به ذ نیت  از  ار  مونیست  و از 
 مونیس    ل مید د  ه بر ذ ن حت   ارگرش    
میتواند سنگین   ند. به این اعتکار جریان نوع ما 
نه تنها در مکارزه علیه بورژواد و جمهورد 
اسالم   ه علیه سنتها و سیاستها و پراتیک این 
چپ    رالف جریانی  و رالف جریان باید عمل 
 نی . تا یدات سند بر جنکه  ای  از  ار  ویت  
 مونیست  براد بیان روش تفاوت ما از  ل این 
صف و ایکته در قایک  اثکات  است. ما الزم بود 
یک بار دیگر و در این اوضاع معین تا ید  نی   ه 
اگر میخوا ی   ارد واقع  رود زمین سفت انجام 
د ی  و اگر میخوا ی  جنگ  واقع  را علیه  ل 
بورژواد سازمان د ی  و اگر روا ان انقالب 
 ارگرد  ستی ، باید پراتیک و سنت بسیار 
متفاوت  را از آنچه موجود است پیش بکری  و به 
 یوه و اب ار اد مختص به این انقالب مت   
 وی . ضرورت چنین سندد از این مه  و نیاز 

 سازمان ما در ایران بیرون م  آید.

 

در بخش  از سند در رابطه با ارتقا کمونیست:  
 ک ه ر کران عمل  و آژیتاتور اد سوسیاییست 

 رایط فعل  جامعه و با توجه به   درگفته  ده "
تجارب تا نون  جنکش  ارگرد و  مونیست  
ایران، در  رایط   ه پوالری اسیون سیاس  و 
تج یه رط  در میان فعایین سوسیاییست طکقه 
 ارگر   ل نگرفته است، ارتقا  ک ه  اد 

موجود طکقه ر کران و آژیتاتور اد سوسیاییست 
و متا ب  دن فعایین  مونیست این طکقه  ارگر 

تا سطح " میته  اد  مونیست  جنکش "، سیاست 
." به رسم  ما در میان طکقه  ارگر ایران است

این معن  تش یل  میته  اد  مونیست  جنکش  
براد ح ب یک تا تیک است و در  رایط   ه 
در جنکش  ارگرد پوالری اسیون سیاس  صورت 
بگیرد ح ب این تا تیک را  نار میگذارد و دست 
به تش یل  میته  اد  مونیست  ح ب  در جنکش 

  ارگرد می ند؟ 

 

مسل  است تا ب جنکش   خالد حاج محمدی:
طکقه  ارگر یا  میته  اد  مونیست  جنکش  براد 
ارتقا تا ب  مونیست  موجود تا تیک ما است و 
جواب ما به  رایط موجود است. دقیقا از آن جهت 

 مبانی کار کمونیستی و ...

راستش در سیاست ما نارو ن  موجود نیست یا 
حداقل نیاز به چنین سندد از این منتج نشده است. 
سند جواب نیاز به منطکق  ردن پراتیک 
 مونیستها و حداقل فعایین ح ب ح متیست به 
مکان  سیاس  و  ویت  ما در این دوره معین 
است. در این زمینه الزم است براد روش  ردن 

 مسئله به ن ات  برردازم.

در  نگره  شت  ح ب و در پلنومهاد  میته 
مر  د و سایر اجالا  اد ر کرد ح ب ، به 
دوره اریر و رود آورد به ح ب، با  ر بردا ت 
و مقیاس   ه  ر  س از این دوره و این رود 
آورد دارد، تا ید  ده است. این اوضاع سواالت  
را در مقابل ما قرار مید د و ر کرد ح ب را با 
مسائل  روبرو می ند  ه  ر چند رود این مسائل 
جدید نیستند، اما تا ید و رو ن  ردن جنکه  ای  
از سیاستهاد ما را دوباره ضرورد می ند. 
اساس  ترین و ماورد ترین مسئله اد  ه براد 
ما ضرورد است   ل دادن به پراتی   متمای  
از آنچه به نام  مونیس  در جامعه ایران و در میان 
اح اب و سازمانهای   ه به رود میگویند 
 مونیس ، رایج است میکا د. سند تا ید و تال   
براد تمی  نگهدا تن پراتیک روزمره تش یالت 
رود ما از سنت و پراتیک غیر  مونیست  و غیر 
 ارگرد رایج  است  ه به نام  مونیس  انجام 

 میگیرد.

مسئله اساس  این است  ه فضاد حا   بر  ل چپ 
ایران و اح اب و جریانات   ه به رود میگویند 
 مونیست، فعاییت و پراتیک روزانه آنها، مشدله 
و موضوع  ار آنها، فاصله عمیق  از فعاییت 
 مونیست  دارد و حت  ن دی   با    ندارند و 
 مونیست  نیستند. این مسئله جدید نیست و اینجا 
   قصد وارد  دن به دالیل تاریخ  و سیاس  
و ... آن ندارم.  ر  س سیاستهاد ما را تعقی  
 رده با د، با فاصله ما و رط متمای  ما از این 
چپ در زمینه  اد مختلف آ نا است. تمای  
سیاس  ما از این چپ و این نوع " مونیس " به 
درجه زیادد رو ن است. تالش ما   ل دادن به 
پراتیک متمای  و   ل دادن به سنت متمای  
سیاس  منطکق با سیاستهاد رود ما و راستش 
منطکق با  مونیسم  است  ه مار س، ینین،  
ح مت،  ورش مدرس  و ح ب ما رود آن تا ید 
داری  است. چی د  ه متاسفانه در سیاست و 
پراتیک چپ موجود ایران نه تنها غای  است و با 

 آن بیگانه  ستند،  ه با آن تقابل    می نند.

 

اجازه بدهید از این زاویه نیاز به چنین سندی را 
 توضیح بدهم.

سند به عنوان پایه  ار  مونیست  تا ید دارد  ه 
 دف از  ار  مونیست  سازمان دادن انقالب 
 ارگرد است. انقالب   ه با نقشه آگا انه 
 مونیستها متاقق روا د  د. مسل  است  ه 
درایت طکقه  ارگر در سیاست و در چنین انقالب  
از  انال ح ب  مونیست  آن صورت میگیرد. 
چنین نیست  ه گویا  ارگر به ح ب نیاز ندارد و 
صرفا با ات ا به "رو نگرد" عده ای  آدم منفرد 
و  تاب روانده و " مونیست"، بدون تش ل و 
بدون ح ب  مونیست  رود روزد انقالب روا د 
 رد. طکقه  ارگر بدون ح ب  مونیست  حت  از 
پیشکرد مکارزه روزمره رود علیه بورژوازد 
عاج  است. مکارزه روزانه طکقه  ارگر با  مه 
ا میت و تعطیل ناپذیرد آن، اتوماتیک و در 
پروسه طکیع  گسترش رود این طکقه را به  یچ 
انقالب  نمیرساند. تا ید سند بر تا ب از نیاز این 
طکقه به ح ب سیاس  آن براد گرفتن قدرت و 
براد این انقالب معین است. ح ب   ه باید نه تنها 
مر   و اساا فعاییتش طکقه  ارگر با د  ه 
گرایش معین  در طکقه  ارگر را مورد رطاب 
قرار مید د و موضغ اصل   ار رود میگذارد  ه 
 مونیست  است. ح ب   ه باید به ح ب ر کران و 
فعایین و آژیتاتور اد سوسیاییست این طکقه تکدیل 
 ود. و تا زمان   ه این ام ان فرا   نشده و 
چنین اتفاق  نیفتاده است  ارگر و  مونیسمش به 
جای  نخوا د رسید و انقالب  ارگرد بدون این 
امر تاقق نخوا د یافت. انقالب   ه با سازمان 
دادن طکقه  ارگر در مایط  ار و زندگ  اش 
علیه بورژوازد تاقق پیدا می ند. انقالب   ه 
بررالف تصاویر رایج در چپ صرفا با جنکش 
توده  ا، با اعتراضات اقشار ناراض  و در دل 
تالش حق طلکانه بشریت براد برابرد زنان، با 
تارک دانشجویان براد آزادد  اد سیاس  و یا 
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در مکارزه و نقش ر کرد  ننده و.. بر این اساا 
 است. 

 میته  مونیست  جمغ آدمهاد روش نیت و ارالق 
روب و ریل     معتقد به ح ب و فدا ار براد 
ح ب نیست. قطعا فدا ارد و اتااد سیاس  در  ر 
مکارزه و براد  ر ح ب و جریان  ضرورد 
است. اما  میته  مونیست  اب ار جنگ  است و این 
جنگ در رال صورت نمیگیرد و رود زمین 
سفت اتفاق م  افتد و رود زمین صف باید قدرت 
اجتماع  دا ت و تاثیر عمل  در قدم به قدم یک 
مکازره معین حال در  اررانه یا ماله و در 
دانشگاه یا  هرد با د، دا ت.  میته جمغ آدمهاد 
روب   ه عقاید روب  دارند و حال حت  این عقاید 
نظرات ما با د نیست.  مونیس  اب ار مکارزه 
است و این مکارزه مت   به نیرو در جدرافیاد 
معین  است.  مونیسم   ه در ماله اد  ارگرد 
اب ار اتااد مردم مال،  ارگران مال، زن و 
جوان مال براد تاثیر عمل  در زندگ  آنها نکا د 
و به چس  اتااد آنها تکدیل نشود و وقت رودش 
نتواند  مه آنها را در  نار رود به میدان بیاورد و 
مکارزه اد را پیش بکرد و بهکودد در زندگ  
 ارگر و زن و جوان مال حاصل  ند بدرد    

 مچنان ه گفت  این  میته  ا یک میخورد؟ 
فون سیون  مونیست  و اجتماع  است به این 
اعتکار وجود آنها در  ر جا باید باعث قدرت 
 ارگران، اتااد و  مکستگ  و رودآگا   آنها و 
زحمت شان و اقشار ماروم جامعه در آن مال 
با د. باث این نیست  ه سیاست جای  در پراتیک 
آنها ندارد، مسئله این است  ه سیاست در فضاد 
موجود چپ ایران به اح ام ایدئویوژیک تکدیل 
 ده است و به این معنا  مونیس  از ماتواد 
اجتماع  و اعترام یک طکقه به مناسکات 
سرمایه دارد و به جامعه سرمایه دارد رای   ده 
است.  میته  اد  مونیست  باید بتوانند مکارزه 
اجتماع  موجود را با ات ا به افق و سیاست 
 مونیست ، زیر سیاستها و  عار ا و ا داف ح ب 

 سازمان د ند.

با توجه به بالی   ه به نام  مونیس  بر سر 
 مونیس  آورده اند و آنرا به مشت  عقاید تقلیل داده 
اند، چی د  ه  یچ ربط و تشابه  با  مونیس  
ندارد، ما میخوا ی  بر رالف این ذ نیات رود 
نقش متاد  ننده، نقش اجتماع  و نقش مکارزات  
آن به عنوان اعترام یک طکقه تا ید  نی . به 
 مین دییل ما تا ید  رده ای  و گفته ای   ه، 
" ارص موفقیت این  میته  ا این است كه چقدر 
نقش ر کرد متاد كننده ح ب  و اجتماع  را ایفا 
كرده اند و چقدر ح ب را به جریان سیاس ، 
اجتماع  و فكرد و عمل   امونیك در مادوده 
عمل رود تکدیل كرده اند". ما تا ید  رده ای   ه، 
" ارص این است كه این كمیته  ا چقدر توانسته 
اند مکارزه را متاد كنند، چقدر توانسته اند مکارزه 
را متشكل كنند، چقدر توانسته اند این مکارزه را 

 حول سیاست  اد ح ب ر کرد كنند".

 

سند به امنیت فعایین ح ب  و ر کران  کمونیست:
 مونیست و فعایین و ر کران  ارگرد، ر کران و 
سازمان د ندگان مکارزات توده اد و تلفیق  ار 
علن  و مخف  ا اره می ند. آیا ح ب اقدامات 

 معین  را در این رابطه در دستور  ار رود 

ح ب را در مقابل نقش اجتماع   میته  ا  مرنگ 
 ن رده اید؟

 

اینطور ف ر نمی ن . در سند  خالد حاج محمدی:
 ر دو وجه به رو ن  جایگا شان رو ن است. 
 اید در سنت رایج چپ  ه  مه چی  از زاویه 
ایدئویوژیک و س ت  و سازمان  آن ماک 

ما جایگاه اتااد  ٬میخورد نه از زاویه اجتماع  آن
سیاس  و سازمان  را  مرنگ  رده ای . اما در 
سنت  مونیس  اجتماع  اگر اتااد سیاس  و تعلق 
ایدئویوژیک فعایین یک ح ب رود را در فعاییت 
اجتماع  موثر نشان ند د، آن ح ب یک فرقه 
مذ ک  بیشتر نیست. سند تعلق رود را به این سنت 

 اجتماع   مونیس  نشان مید د. 

ما  میشه گفته ای   ه  مونیس  یک جنکش اجتماع  
است و بیان اعترام یک طکقه به مناسکات 
موجود و به موقعیت طکقات  رود علیه بورژوازد 
است. این  مونیس  در میان چپ موجود و توسط 
جنکشهاد بورژوای  و به نام  مونیس  در دنیا مسخ 
 ده است و انواع نگرش و پراتیک و ا  ال 
مختلف فعاییت غیر  مونیست  جایگ ین آن  ده 
است.  مونیس  از جمله در میان چپ ایران به 
مشت  اح ام ایدئویوژیک تکدیل  ده است  ه به 
تناس  و بر اساا این ه صاحکان آن چه میخوا ند 
ب نند یا ن نند، درست مانند فرقه  اد مذ ک  و آیه 
 اد قرآن از آن به عنوان پشتوانه تئورد و 
سیاس  پراتیک مورد نیاز ان استفاده می نند. 
بعالوه و به مرور زمان و بدالیل مختلف رود این 
چپ حا یه اد  ده است و نقش جدد در جامعه 
ندارد و از پراتیک اجتماع  جدد    ته   ده 

 است. 

 مونیس  اگر یک جنکش اجتماع  است و اگر بیان 
اعترام یک طکقه به موقعیت طکقات  رود است، 
اب ار درایت و تالش گرایش  معین در طکقه 
 ارگر براد تدییر زندگ  این طکقه و اب ار قدرت 
گرفتن و راتمه بردگ  م دد و اعمال حا میت 
این طکقه است. یذا وقت  از  میته  مونیست  
صاکت می نی  این  میته جمغ عددد  سان  نیست 
 ه با ح ب ما  ستند و میدانند ما چه میگوئی ، یا 
تعداد آدم  اپیتال روانده و طرفدار عقاید ینین و 
مار س  ه رود را  مونیست میدانند و مار س و 
ینین را روب بلدند.    نیستند آدمهای   ه ینین و 
مار س را روانده اند و میدانند ح مت چه گفته 
و ... اما منشا اثرد در دنیاد واقع  نیستند.  میته 
 مونیست  قکل از  مه اینها یک فون سیون 
اجتماع  است  ه در م ان جدرافیای  معین حال 
 اررانه یا ماله و  هر و... فعاییت می ند و مایط 
پیرامون  رود را تات تاثیر میگذارد.  میته 
 مونیست  در  اررانه یا ماله یوالد اتااد 
 ارگران آن مر    ارگرد، یوالد اتااد رانواده 
 اد  ارگرد و مردم ماروم ماله است.  میته 
 مونیست  درست مثل ح ب  مونیست  اب ار 
گرفتن قدرت است و این گرفتن قدرت در سلسله 
جنگهای  با پراتیک و سیاست معین  و در 
جدایهاد واقع  معین ، با تدییر توازن قواد 
واقع  به نفغ طکقه معین  اتفاق م  افتد. تا ید ما 
بر جنکه اجتماع ، بر دامنه نفوذ این  میته  ا، بر 
دامنه تاثیر گذارد و ایفاد نقش به عنوان اب ار 
اتااد در میان طکقه  ارگر و بر نقش و تاثیر آنها 

رورده است. این نقطه قدرت طکقه  ارگر و در 
عین حال جای  است  ه میتواند قدرت بورژوازد 
با  ر دویت  از این طکقه  ه سر ار با د را چلنج 
 ند. میتواند تویید را بخواباند و دروازه سود بردن 
بورژواد را بکندد و  ل جامعه و سورت و ساز 
آنرا مختل  ند. در عین حال  ارگر در یک مایط 
اجتماع  زندگ  می ند  ه رانواده  ارگرد بخش  
مه  از آن است. مایط   ه در آن زندگ  می ند و 
براد ادامه  ار و تویید، آماده میشود و این    در 
رانواده  ارگرد و در مایط زندگ  او اتفاق م  
افتد. یذا این دو به    وصل  ستند، در اوی   ار 
می ند و در دوم  نیرود  ار  ردن رود را 
بازمییابد. وقت  از طکقه  ارگر صاکت می نی ، 
رانواده  ارگرد عنصر مهم  از آن است و اگر 
از انقالب  ارگرد حرف می نی  بخش  از نیرود 
متاقق  ردن آن رانواده  ارگرد است  ه به 
ظا ر نقش مستقیم  در تویید ندارد و اما بدون 
وجود آن  ارگرد سر  ار نخوا د رفت و توییدد 
صورت نخوا د گرفت و نسل بعدد نیرود  ار 
تویید نخوا د  د. رانواده  ارگرد مستقی  به  ل 
معضالت طکقه  ارگر و نیروی   ه مستقی  تویید 
می ند، از جنگ  ر روزه با  ارفرما تا اعتصاب، 
دستم د، بی ارد، تش ل و   ار مسئله دیگر 
وصل است. در ضمن ماالت  ارگرد و  ال 
مال زندگ  از د تر و درمان تا مدرسه و برق و 
 رایه رانه و بهدا ت و د ها مسئله دیگر را در 
برمیگیرد  ه بخش  از تالش براد بهکود زندگ  
در آن اتفاق م  افتد و رانواده  اد  ارگرد اویین 
قربانیان تعرم بورژوازد در این عرصه  ا 
 ستند. در واقغ اتااد  ارگرد  ر دود این دو 
عنصر    مایط  ار و    مال زیست را  امل 

 میشود.

توجه دا ته با ید  مچنان ه در سند تا ید  ده 
است، ما راه اندارتن جنکش  میته  اد  مونیست  
و   ل دادن به اتااد  مونیستهاد طکقه  ارگر، 
اتااد ر کران و آژیتاتور اد سوسیاییست این 
طکقه را به عنوان جهت رود در جنکش  ارگرد 
دنکال می نی  و دست  مه  سان   ه در این تالش 
رود را  ریک میدانند را میفشاری . اما  مینجا دو 
ن ته را  ه در سند مورد باث    آمده است، تا ید 

  ن   ه ف ر  ن  ضرورد است:

اوال این سیاست ما در طکقه  ارگر و براد ارتقا 
تا ب  مونیست  در این طکقه است. منظور این 
است  ه در دانشگاه، در جنکش زنان، در میان 
جوانان، در سایر جنکشهاد اجتماع  قرار نیست 
دنکال اتااد  مونیستهاد این جنکشها در قای   میته 
 مونیست  جنکش  با ی . قطعا  ر  مونیست  در 
 ر مال و م ان  انواع  م ارد،    ف رد و 
انواع فعاییت مشترک را با بقیه پیش روا د برد، 
اما  میته  مونیست  سارتن ح ب و سارتن پایه 
 اد آن در این م انها است. اینجا دیگر به  ر 
درجه ما دستمان برسد تالش می نی  به گرایش 
 مونیست  در میان فعایین این جنکشها و این 
تار ات قای  تا ب بد ی  و فعایین رود در این 
جنشها را به عنوان  میته  اد ح ب  با تعریف   ه 
از  میته  اد  مونیست  داری  و با  مان توقعات 

 متش ل  نی . 

ن ته بعدد این ه ح ب ح متیست پایه تا ب رود 
و بنیاد ح ب رود را بر  میته  اد  مونیست  
ح ب  گذا ته است.  میته  اد مال  پایه و بنیه 
اصل  ح ب و ماور وصل  ردن ح ب به جامعه 
و  ا راه اصل  و پایه سارتمان ح ب  ما است. 
تالش براد سازمان دادن  میته  اد  مونیست  
جنکش  در طکقه  ارگر دییل بر سازمان ندادن 
 میته  اد ح ب  نیست. سازماندادن  میته  اد 
 مونیست  ح ب  یک  ار جدد و اساس  ما در 
 ل جامعه از طکقه  ارگر تا دانشگاه و  هر و 
ماله و ...است. اینها را در سند    تا ید  رده ای  
تا بردا تهاد نادرست   ه بخشا از سیاست ما در 
میان رفقای   ده بود را رفغ  نی . در مورد  میته 
 اد  مونیست  ح ب  ما در اصول سازمان  
ح ب    به ن ات ری تر و چهارچوب  ار آنها و 

 موازین فعاییت این  میته  ا پردارته ای .

 

در سند تا یدات زیادد بر اجتماع  کمونیست: 
بودن  میته  اد ح ب  میشود تا جائی ه  ارص 
موفقیت این  میته  ا نه تسلط بر مواضغ ح ب و 
درجه ن دی    ر  میته با ح ب و به این معن  

ایدئویوژیک این  میته -تا ب و ن دی   سیاس 
 ا با ح ب  ه توان آنها در ایفاد نقش ر کرد و 

توان مقابله با آرا متاده  ننده در ابعاد اجتماع ،  
اعالم میشود. ف ر نمی نید و اف ار بازدارنده و.... 

به این   ل  ما اتااد سیاس  این  میته  ا و 

 مبانی کار کمونیستی و ...

رفسنجان  و ران  ر نورد را با     امل میشود، 
در م  آورد. ح ب  مونیست ایران اتااد  رد ا 
در  نگره مل   رد به ر کرد مسعود بارزان  و 
پ ک ک  ه در توافق با اردوغان   ل گرفت را 
تکلیغ می رد و اعتکار  ار  مونیست  من و  ما و 
صد ا انسان دیگر در یک دوره تاریخ  در آن 
ح ب را    پشتوانه آن می رد. اینها  مه به نام 
 ارگر و  مونیس  در  مین چند سال و در  نار 
من و  ما اتفاق افتاده است. امروز در سوریه 
ویران  ده عده اد در گو ه اد از آن قدرت را 
در دست دارند و اعالم  رده اند "فدراییس  
دم راتیک" را در چهارچوب سوریه به عنوان 
  ل  از اداره امور پیش میکرند و قول داه اند 
عربها،  رد ا، سن   ا،  یعه، مسیا   ا، 
آ ورد  اد و تر ها و... با    در مجلس 
موسسان آن بنشینند و در توافق با    در این 
منطقه حا میت  نند. عده اد    به نام چپ نه از 
نفس این ه حق دارند زندگ  در آن جامعه ویران 
 ده و در آن سناریود سیاه را سازمان د ند، بل ه 
به عنوان ترق  روا   و چپ و ... از آن اس  

 میکرند.

امروز اعترام ضد رژیم ، ضد والیت فقیه، 
ضد اسالم و.. و با پرچ  اعترام در ریابان جاد 
رود را در چپ ایران به  ر نوع فعاییت 
 مونیست  و ضد سرمایه دارانه داده است. از 
نظر اینها نفس اعترام با  ر مضمون  مایه 
رشنودد و نوید بخش انقالب است، حت  اگر این 
اعترام توسط گرو هاد ارتجاع  تر از رود 
جمهورد اسالم  انجام  ود. اینها ایکته  مه 
ا  ال معقول از فعاییت براد گرفتن قدرت توسط 
جنکشهاد بورژوای  است  ه حت  در این دوره به 
رژی  چنج از دوره بوش پسر و حت  تا قکل از 
 روع مذا ره با ایران به حمله نظام  به ایران و 
با  عار "بعد از اسد نوبت رامنه اد است"، یا 
"بعد از سوریه نوبت ایران است" دل روش  رده 
بود و رود را معرف  می رد، اما ضد  ارگرد و 
حت  ضد انسان  بود. این سموم به نام  مونیس  و 
چپ با پول و ام انات مدیای  بسیار ب رگترد از 
من و  ما تویید میشود. حمید تقوای  و ح بش به 
عنوان سخنگود سرراست این نوع از انقالبات و 
این نوع چپ، طرفدار نوع "انقالب" ییک  و نوع 
"انقالب" سوریه بود و نسخه ت رار آنرا در ایران 
تجوی  می رد و دیگران     ر  دام به نوع  
اتااد و ن دی هاد رود را   ل میدادند تا اگر 
ایران    ییک  یا سوریه  د آنها    چپ را متاد 
 نند و با اتااد چپ رود، جا پای  براد رود دست 

 و پا  نند. 

آنچه ا اره  ردم افق عموم  حا   بر  ل چپ 
ایران و اح اب و سازمانهاد مختلف آن است. 
 ٬اح اب   ه افق انقالب آنها از اینها مایه میگیرد

قطعا سنت سیاس  و سازمان  آنها    تابع  از 
این افق است. به  مین دییل است  ه وقت  از 

از تش ل  ٬اتااد طکقه  ارگر حرف می ن 
 ارگرد و از  مکستگ  و مکارزه مشترک 

 ا د یک س تاریس   ٬ ارگرد حرف می ن 
عمیق و غیر قابل توصیف از جان  این چپ در 
بررورد به آن از تش ل تا تا ب  ست . 
ا سیونهاد ریابان  رفقاد رودد جاد رود را به 
سازمان دادن اعترام ضد سرمایه دارد طکقه 
 ارگر مید د. فعال  ارگرد و جایگاه و نقش آن 
جاد رود را به ا میت  واداران سازمان مید د. 
بخش  از آنها سندی اییس  و رفرمیسم  در مکارزه 
اقتصادد طکقه  ارگر پیدا می نند  ه به د من 
درجه اول تکدیل میشود. در  ل این سنت ت یه بر 

سازمان دادن  ٬ ارگر و فراروان به طکقه  ارگر
طکقه  ارگر) مستقل از این ه به  ارگرد وصل 
 ستند یا نه( نه براد امر رود این طکقه و انقالب 
 ارگرد  ه براد امر این اح اب در جنکش  اد 
 مختلف غیر  ارگرد و بخشا ضد ارگرد است. 

به  مین دالیل است تا ید بر اصول فعاییت 
مهمترین و  ٬ مونیست   ه قاعدتا باید بدیه  با د

اساس  ترین وظیفه ما است. باید تا ید  ن  در این 
اوضاع  یچ چی د بدیه  نیست و  مه بدیهیات و 
ایفکاد فعاییت  ارگرد و  مونیست  را   ار بار 
باید تا ید  رد تا بتوان به جنکش رود و به سنت 

 سیاس  و پراتیک متفاوت  مونیست    ل داد. 

یذا و با توجه به ن ات فوق در مورد تا ید ما بر 
مایط  ار و زیست ا اره اد  وتا   به ا میت 
آن ب ن . طکقه  ارگر به عنوان طکقه در مایط 
 ار و در رابطه اد با طکقه بورژوا، تویید می ند. 
نفس قدرت این طکقه به نقش او در تویید گره 
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بهر حال تا ید ما بر اینگونه مسائل عالوه بر 
ا میت آنها در  ر مکارزه اد، تا ید بر این 
واقعیت است  ه  ل بورژوازد ایران به 
 مونیستها به عنوان د منان رطرناک رود براد 
ادامه حیات و حا میت نگاه روا ند  رد. فردا اگر 
 مونیستها و یک ح ب  مونیست  نقش  جدد در 
جامعه دا ته با د، اگر این ح ب به یوالد اتااد 
در میان طکقه  ارگر تکدیل  ود و اگر وزن و 
توان آن در جامعه و در مکارزه روزمره طکقه 
 ارگر جدد  ود، نه تنها جمهورد اسالم  و 
دویت حا    ه  ل اح اب بورژوای  به آن به 
عنوان رطر نگاه روا ند  رد و علیه آن بسیج 
روا ند  د.  مه به یاد دارند  ه در دوره عروج 
دانشجویان آزادیخواه و برابرد طل ، چگونه 
جریانات ییکرال، ناسیوناییست و ... روا ان ایجاد 
مادودیت براد آنها، سد بستن در مقابل فعاییت 
آنها از جان  پلیس و مرا   امنیت  جمهورد 
اسالم  بودند. به یاد دارند  ه در آن دوره چگونه 
 ٬جریانات   ه حت  به نام چپ فعاییت می ردند
علیه آنها و علیه فعایین ح ب ما در آن جنکش به 
پلیس جمهورد اسالم  گرا میدادند. این تجارب 
را باید جدد گرفت و حفظ امنیت فعایین  مونیست 
و ر کران  ارگرد و دفاع از آنها باید در راا 

  ار  ر ح ب و  میته  مونیست  با د.

 

ح ب ح متیست  میشه بر  فاصله کمونیست: 
گرفتن از سنتهاد رایج چپ غیر ارگرد و ت یه 
بر سنت فعاییت اجتماع   مونیست  تا ید دا ته. 

 این نقد  جاد این سیاست معنا پیدا می ند؟ 

 

این سیاست بدون نقد این  خالد حاج محمدی:
سنتها از دوره اتااد مکارزان  مونیست تا ح ب 
ح متیست )رط رسم ( مم ن نکود. تدوین این 
سیاست بدون مکاحث سکک  ارد، بدون نقد 

بدون نقد آ سیونیس  ررده بورژوای  و  ٬پوپوییس 
مکاحث  چون "درباره رطر آ سیونیس  در حوزه 
 اى ح بى"، " سیاست سازماند   ما در میان 
طکقه  ارگر" و نقد س تاریس  سازمان  چپ 
غیر ارگرد  ه به نام اتااد ایدئویوژیک و 
سازمان  در میان فعایین  ارگر تفرقه بوجود 
آورده و میاورند، بدون مکاحث  چون نقش ر کران 
عمل  و آژیتاتور اد سیوساییست و  ک ه  اد 
آنها در جنکش  ارگرد، بدون نقد ضدرژیم  
گرد صرف چپ غیر  ارگرد و مکاحث  چون 

اصول فعاییت  ٬تا ب  مونیست  طکقه  ارگر
 مونیست  و ...... مم ن نکود. از این نظر این سند 
بیان اثکات  نقد  اد ایندوره ما و آیترناتیو 
 مونیست  ما در مقابل سنت رایج غیر ارگرد 

 است.

 

از این زاویه ما همه فعالین حزب و همه 
کمونیستهای کارگری را به مراجعه دوباره به 
 مجموعه این مباحث ارزشمند جلب میکنیم. 

 

قطعا ح ب و تش یالت  اد مختلف آن و 
رصوصا آن بخش از ر کرد و  ادر اد ح ب 
چه در ایران و چه در رارج  شور ه عرصه 
فعاییت آنها مستقیما سازماند   ح ب  در ایران 
است، باید بیشترین حساسیت و توجه را به مکارزه 
با پلیس  سیاس ، حفظ امنیت مرتکطین با رود و با 
ح ب و باال بردن توان تش یالت ما در ایران و 

 در تقابل با پلیس دا ته با ند. 

یک اصل جدد در این زمینه مخف  نگهدا تن 
رابطه با ح ب است. قطعا آدمها در پروسه 
مکارزه  مدیگر را مییابند، به    وصل میشوند، با 
   فعاییت می نند و بخش جدد از این فعاییت 
مکارزه علن  در عرصه  اد مختلف است. اما 
رابطه ح ب  او، عضویت او در  میته  مونیست  
 اررانه و یا ماله و دانشگا،  امال حت  از دید 
دوستان و ن دی ان و رفقایش مخف  است. توجه 
دا ته با ید  س   ه به جرم ر کرد یک 
اعتصاب یا به نام سخنگود  ارگران فالن مر   
 ارگرد و نماینده و سخنگود آنها دستگیر 
میشود، در  ر توازن قوای  میتواند از  ار رود 
دفاع  ند و در مقابل پلیس سیاس  جوابگو با د. 
اما  مین آدام به عنوان عضویت در  میته 
 مونیست  و یا عضویت در ح ب ح متیست 
دستگیر  ود دیگر حت  بسیج رفقاد بسیار 
ن دی ش    براد دفاع از او در این دنیا و این 

 توازن نامم ن است.

عالوه بر این مسائل فعاییت  مونیست  احتیاج به 
درک رو ن از توازن قوا و  نارت نیرود رود 
و د من را دارد. تشخیص این مه  و توجه به 
توازن قوا میان رود و د من،  نارت واقع  از 
نیرود مقابل رود و  نارت ظرفیت و توان و 
ام انات و قدرت بسیج رود و تعیین تا تیک 
درست و سنجیده و مسئوالنه، یک ر ن جدد 
مکارزه سیاس  است.  س   ه دست  بر آتش دارد، 
میفهمد  ه جنگ  ور  بر نمیدارد و  عار اد به 
ظا ر انقالب  را اگر  سان ب  ربط و حا یه اد 
سرد ند رطرد ایجاد ن ند، ر کرد  ارگرد، 
 مونیست معتکر و با نفوذ و مسئول و  یچ  میته 
 مونیست  واقع  نمیتواند چنین  ند. در یک  الم 
می ان توقغ و انتظارت، طرح  عار و مطایکه ات 
و درجه موفقیت در  ر اعتصاب و اعترام 
 ارگرد، بستگ  به می ان توان و آمادگ  نیروی  
 ه از قکل براد این تقابل جمغ  رده اید و... دارد. 
ما در جنگ  واقع   ستی  و  ر نوع بررورد غیر 
مسئوالنه از راست یا چپ، از ساز  ارد تا 
 آوانتوریس  به زیان ما و به زیان مکارزه ما است.

بعالوه مکارزه و اعترام  ارگرد مخف  نیست. 
 میته  مونیست  آن  سته مخف  و آن عنصر 
سازمانده و ف ر  ننده و فعای  است  ه در طکقه 
 ارگر و  ر مایط   ه  ست در حال فعاییت 
است. گفت  اعتصاب و اعترام  ارگرد علن  
است و آژیتاتور  مونیست در  ر مکارزه اد در 
صف اول قرار دارد و  ر وقت الزم با د رود 
چهارپایه میرود و صف رود را مورد رطاب 
قرار مید د و قانغ می ند  ه فالن  ار را ب نند و 
فری  مثال فالن تکلیدات و فالن تهدید  ارفرما و.. 
را نخورند. این آدم    زمان در  میته  مونیست  
فالن مر    ارگرد است و مخفیانه با اعضا 
 میته رود جمغ میشوند و مکارزه علن  را در 
موردش صاکت می نند، تصمی  میگیرند و 
تا تیک مناس  اتخاذ می نند. این  میته معین مد  
متف ر و  دایت  ننده آن تارک علن  است و 
تلفیق مناس  این دو بخش  ار یعن   ار متا ب 
 مونیست  و وجود  میته اد  مونیست  بشدت 
مخف  با فعاییت و اعترام علن   ارگرد یا  ر 
اعترام دیگرد با    یک ر ن جدد مکارزه 
سیاس  است. فعاییت  مونیست  به  مه اینها 
احتیاج دارد و به  ار سنجیده و عاقالنه و در عین 
حال بررورد مسئوالنه به  ر تارک  ارگرد و 
  ر اعترام و حر ت آزادیخوا انه ماتاج است.

و نهایتا در  ر مکارزه اد اصل حداقل اطالعات  
یک ر ن جدد  ار مخف  و  ار  مونیست  است. 
بعالوه می ان اتوریته و اعتکار و نفوذ اجتماع  
یک  مونیست، یک فعال  ارگرد و یا یک فعال 
اجتماع  نقش جدد در حفظ او در مکارزه با پلیس 

 سیاس  را دارد. 

نه از سر نا آگا   بل ه  ٬اسالم  و انقالب مید ند
بدییل نوع انقالبیگرد آنها و نامربوط  و حت  

 ضدیت آنها با انقالب  ارگرد است.

 س   ه انقالبش از اتااد "رلق" بیرون م  آید، 
 س   ه جنکش مل   رد  مه چی  او است،  س  
 ه به انقالب نوع ییک  و به سوریه اد  دن ایران 
به ا داف رود میرسد، یا  س   ه  ارگر را 
منتظر ر د نیرود مویده به عنوان پیش  رط 
انقالب سوسیاییست  قرار مید د و  س   ه  ارگر 
را از تا ب  مونیست  او منغ می ند و... با  ر 
تفاوت   ه با    دارند و با  ر نقدد  ه به این 
گو ه و آن گو ه حا میت و جامعه بورژوای  
دارند، عمال وجود سیست  بورژوای  و جامعه 
طکقات  را مورد گ ند و رطر قرار نمید ند، 
چی د  ه  مونیسهاد نوع ما اساا  ارمان است. 
به این اعتکار  ر  س سر  ار با د،  ر دویت 
بورژوای  از  ر نوع آن از اسالم  تا غیر 
اسالم  از ییکرال تا قوم  سر  ار با د،   ست 
دادن ما، سر وب ب  رحمانه  مونیس ، ممانعت 
 دید از  ر نوع تش ل مستقل  ارگرد و ضدیت 
 امل با تا ب  مونیس  این طکقه بخش  از  ویت 
آن است و براد  نار زدن رطر این  مونیس  

 حاضرند به  ل جامعه رون برا ند.

توجه  نید  ه بورژوازد در  ل جهان با تجارب 
ب رگ   ه دارد با رو ن  سیاس  و طکقات  رود 
حاضر است علیه فعایین  مونیست، علیه ر کران 
عمل   ارگرد و ... دست به  ر اقدام  ب ند، 
ترور  ند، دستگیر و زندان   ند و آدم ربای   ند. 
آنها نقش این آدمها به عنوان چش  و گوش طکقه 
 ارگر و به عنوان ر کر عمل  این طکقه و ا میت 
آنها را میدانند. علیه آنها حاضرند دست به  ر 

 توطئه و جنایت  ب نند. 

عالوه بر دستجات تروریست  دویت  و پلیس و 
انواع سازمانهاد غیر  ٬دستگاه وسیغ سر وب آنها

دویت ، فا یست ، ناسیوناییست ، مذ ک  و ... 
حاضرند علیه  مونیسها و ر کران  ارگرد،  ر 
جنایت  را انجام د ند. در تجربه رود ما نمونه 
ح ب دم رات  ردستان ایران و ترور فعایین 
 مونیست در دفاع از صاحکان  وره پ رانه  اد 
 ردستان را از جان  این ح ب داری . حمله  مین 
ح ب در دوره  اد مختلف به سازمانهاد چپ و 
 مونیست  را در  ردستان داری . بعالوه امروز 
جمهورد اسالم  و دادگا هاد آنها دست صاح  
 ار را تا جای  باز گذا ته اند  ه  ر ر کر 
 ارگرد را به بهانه این ه  ارفرمایش از او 
  ایت  رده دستگیر و زندان  می نند.  ارد 
 رده اند  ه  ارفرما در نقش قاض  و دادگاه عمل 
 ند و علیه  ارگر  ر توطئه و عمل  را مستقی  و 

 راسا انجام د د.

یذا حفظ ر کران و سخنگویان و فعایین  ارگرد 
یک ر ن اساس  فعاییت  ارگرد و  مونیست  ما 
است. طکقه  ارگر در  ر اعترام و اعتصاب  
 ه می ند باید در ف ر آن با د  ه چگونه ر کران 
رود را از دید پلیس و از حمله و توطئه  اد آنها 
در امان نگه میدارد. اینها رود بخش  از پروسه 
مکارزه و بخش  جدد از تالش آگا انه براد  س  
موفقیت در  ر اعترام و اعتصاب  ارگرد 

 است.

ح ب ما با عل  به  مه این حقایق، حفظ ر کران 
 ارگرد، حفظ سازماند ندگان و سخنگویان 
مکارزات توده اد و آزادیخوا انه، دفاع از آنها 
تات  ر  رایط  و مستقل از می ان دورد و 
ن دی   آنها با ما را ی   از اصول فعاییت رود و 

 یک ر ن جدد  ار  مونیست  رود میداند. 

بعالوه درایت موثر و جدد در مکارزات موجود 
اجتماع  در مرا    ارگرد، در ماالت، در 
میان معلمین و پرستاران، زنان و در دانشگاه 
و...، بدون وجود سازمان  ما   و مخف  و 
منضکط  مونیست ، ضربه پذیر است و قابل ادامه 

تلفیق  ار علن  و  ارد نیست. به  مین دییل 
مخف ، تامین حضور سیاس  اجتماع  وسیغ 
فعایین ح ب  و  میته  اد ح ب در مکارزه و 
 م مان حفظ امنیت و سازمان ح ب در دارل 
ی   از مهمترین اویویتهاد ح ب و تش یالت 

 دارل ما است. 

 مبانی کار کمونیستی و ...

میگذارد؟ آیا تدییرات  در سکک  ار و سازمان 
ح ب در دارل و رابطه ح ب با فعایین  ارگرد 

 ایجاد روا د  د؟ 

 

باث بر سر ایجاد تدییرات  در  خالد حاج محمدی:
سکک  ار نیست بل ه تا یدات، دقت،  و یارد و 
سختگیرد  اد بیشتر است.  دف این باث تا ید 
بر حساسیت پلیس سیاس  به فعاییت  مونیست  و 
ا میت حفظ ر کران و فعایین طکقه  ارگر، حفظ 
فعایین  مونیست و حفظ تش یالت ح ب  و ا میت 
آن است. مسئله این است  ه فعاییت  مونیست  به 
معنای  واقع  آن رط قرم  اد جمهورد اسالم  
و  ل بورژوازد ایران است. توجه دا ته با ید 
 ه فعال جنکش سک  میتواند زندان برود و بعد از 
مدت  آزاد  ود. فعال و ر کر جنکش دوم ررداد 
میتواند مدت  زندان   ود و با  م اران دیروز 
رود در زندان، از   نجه گر تا زندان بان و 
قاض  و... جدل و مشاجره دا ته با ند.  ر 
جناح  سر  ار بیاید مدت  در تقابل با جناح دیگر 
حا میت و در جدال با    از  مدیگر دستگیر و 
زندان  می نند، پا رود دم    میگذارند و مم ن 
است حت  در دوره  ای  اقدامات تندترد را علیه 
 مدیگر اعمال  نند. فعال ا ثریت  و توده اد 
رطرد براد حا میت ایجاد نخوا ند  رد و الزم 
   نیست علیه آنها  ارد جدد  رد و معموال    
زیر عکاد این آروند و آن مرتجغ زیست روا ند 
 رد. اح اب و جریانات دیگر عمال رطرد نه 
تنها براد بورژوازد بل ه براد دویت و حا میت 
موجود    ندارند. رابطه جمهورد اسالم  و 
دویت بورژوای  حا   مستقل از این ه  دام جناح 
سر  ار است، با این جریانات در مقایسه با 
 مونیستها و در مقایسه با  ر جمغ و فعال 
 ارگرد متفاوت است. بعالوه  ر ییکرال و 
ناسیوناییست  زندان   ود،  ر تهدیدد علیه آروند 
رندان  صورت گیرد، از ب  ب  س  تا انواع 
میدیاد نو ر و ضد  ارگر صدایشان در میاید. اما 
آنجا  ه باث تهدید و حت  ترور فعال  مونیست و 
ر کر  ارگرد است  مه رفقان روا ند گرفت.  
رود ح ب ما را در نظر بگیرید  ه در دوره اد 
بخش مهم  از ر کرد وقت ح ب را در  مدست  
با اینترپل در ییست سیاه پلیس بین ایملل  قرار 
دادند. در دوره اد تالش  ردند با اقدامات وسیع  
رابطه با ما را  دیدا پلیس  و امنیت   نند و این 
 نوز ادامه دارد و ادامه روا د دا ت.  ل  
اقدامات در این زمینه انجام دادند تا  ر  ارگر و 
 مونیست ،  ر زن و جوان آزاده اد بداند  ه 
ارتکاط با ما و فعاییت با ما و در حقیقت فعاییت 
متش ل  مونیست  رط قرم  و غیر قابل تامل 
است. بهر حال ما و  مونیس  نوع ما و  ر نوع 
تش ل  ارگرد،  ر مافل و جمغ  مونیست  در 
طکقه  ارگر دائ  فعاییتش زیر ذره بین است. 
اجازه بد ید در این زمینه چند مسئله را اجماال 
براد رو ن  ردن مسئله و ا میت این باث 

 توضیح بد  .

باث ما در این زمینه توجه به این مه  است  ه 
در آن جامعه و با حا میت  ر جناح ، با حا میت 
 ر بخش و ح ب بورژاوی  نوک تی  حمله 
متوجه  مونیستها و فعایین و ر کران  ارگرد 
است. نه جمهورد اسالم  و نه  یچ جناح  از 
بورژوازد ایران و نه حت  اپوزیسیون بورژوای  
با  مونیستها  ور  ندارند. این ما  ستی ، این 
فعایین  مونیست طکقه  ارگر  ستند  ه به چی د 
 متر از براندازد بورژوازد و استقرار ح ومت 

  ارگرد، راض  نیستی . 

بخش اعظ  اپوزیسیون جمهورد اسالم  از 
راست تا چپ مم ن است با این یا آن جناح و با 
تدییر این یا آن سیاست با جمهورد اسالم  یا 
جناح  از آن و یا با حا میت  بورژوای  غیر از 
جمهورد اسالم  به امیال رود برسند. جریانات  
 ه با توافق غرب و جمهورد اسالم  افق رود را 
از دست مید ند و با تهدید نظام  علیه ایران 

جریانات   ه با جنکش  ٬انقالب  گریشان گل می ند
 ٬با اعترام ناسیوناییستهاد  رد و ترک ٬سک 

بختیارد و... فورد نوید سرنگون  جمهورد 

 کارگران جهان متحد شوید

کمونیست را 

بخوانید کمونیست 

را بدست کارگران 

و فعالین کارگری 

 برسانید
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نیست ج  ف ر  ردن به این  ه عضود از یک 
طکقه چنده ده میلیون   ست . عضو  ارگران و    
طکقه اد  ایت در مر    ارت  ست ، عضو و 
   سرنو ت با  م ارانت در ماالت زندگیت 

  ست ...
 

اگر این اتااد طکقات  امر  ر ارگرد با د و 
براد آن دست  ا را به  مدیگر بد ند دیگر  یچ 
 ارگرد احساا نم   ند تنها است و از اتااد با 
رفقایش و     سرنو تها و  م ارانش احساا 
قدرت م   ند... اگر این اتفاق بیفتد مکارزه 
اقتصادد  ارگران بسرعت سازمان پیدا م   ند. 
بسرعت از این صنف و آن صنف به سراسر طکقه 
سرایت م   ند. به سرعت مکارزه اقتصادد براد 
رواست معین  سراسرد م   ود. به سرعت 
قدرت  ارگرد رود را نشان  م  د د و اتااد 

  ارگرد به ثمر م  نشیند. 
 

باید رفت و این اتااد را بوجود آورد و سازمان 
داد. اگر از من بررس ،  مونیس   مین است. 
رودآگا   طکقات  یعن  این. یعن   ر  ارگرد 
ف ر  ند عضو یک طکقه عظی  اجتماع  است با 
یک منفعت مشترک و در مقابل طکقه سرمایه دار. 
 ر  ارگرد این را بدییل رصوصیت  ارش و 
حت  به غری ه قکل از این ه مانیفست را روانده 
با د،م  فهمد.  و  ارگران مانیفست روان  و 
 مونیست و سوسیاییست در اوج قله این اتااد 
 ارگرد قرار دارند. به  رط   ه،  ل این مسیر 

با تکلیغ مار سیس   و  مونیس  و  صرفارا نه 
مانیفست، بل ه در عمل اجتماع  براد اتااد و 
اقدام  ارگرد    آن را به  ارگران نشان داده 
با ی . مانیفست و مار سیس  و  مونیس  زمان  به 
اب ار مکارزه طکقه  ارگر تکدیل م   ود  ه این 
نیاز به اتااد و منفعت مشترک طکقات  در عمل 
روزانه فعایین  و ر کران  ارگران نشان داده  ده 
و عمل  گردد. اتااد و متاد  ردن یک امر عین  
است و  ارد است  ه باید انجامش داد، در عمل 
و در مکارزه اقتصادد مداوم و در مکارزه براد 

 بهکود و رفا یات.
 

"زنده باد  اتااد  و رفاقت  ارگرد" م  تواند و 
باید بر سر درب  ر  اررانه و  ارگاه و ماله 
 ارگرد و زحمت ش نشین  نص   ود. ورد 
زبان  ر  ارگر و رانواده د  ارگرد با د. 
 مونیس  تنها از این راه م  تواند به اب ار مکارزه 

 طکقه  ارگر تکدیل  ود!
 

  ۳۱۰٢مارس 

هرجا اتحاد کارگران و آگاهى آنها نسبت 

به اینکه اعضاء یک طبقه جهااناى اناد 

تقویت ميشود، هرجا کمونيسم بعنوان 

دورنماى انقالب کارگرى در ميان کارگران 

رسوخ ميکند و با هر رفيق کارگرى که به 

کمونيسم و به محافل و سالاول هااى 

کمونيستى کارگران نزدیک ميشود، یک 

گام به انقالب کمونيستى نازدیاک تار 

شده ایام. سالاول هاا و ماحاافال 

کمونيستى کارگرى که امروز تشاکايال 

ميشوند، فردا کانون هاى رهبرى انقالب 

کارگرى و پایه هاى قادرت حاکاومات 

  .کارگران را تشکيل خواهند داد

 منصور حکمت

اویین گام براد  مونیست  اد واقع  ایندوره این 
است  ه این موانغ را به رسمیت بشناسند. در 
صورت قکول این موانغ آنوقت این سوال رود 
می  م  آید  ه  این موانغ را چگونه م  توان از 
 سر راه طکقه  ارگر و مارومان جامعه بردا ت؟

 
اویین جواب به این سوال این است  ه  امروز 
اتااد ف  اینفسه  ارگر حول  ر مطایکه اد حیات  
است. اتااد و صف مستقل از نهاد اد دویت  و 
توده ایست  چه در ابعاد صنف  و چه سراسرد، 
حیات  است. اتااد صفوف  ارگران با به رسمیت 
 نارتن گرایشات گوناگون ضرورد و حیات  
است. رواه این گرایش طرفداران  سندی ا با د، 
طرفداران رفرم با د و یا  ارگران   مونیست و 
سوسیاییست و با افق انقالب  ارگرد. امروز یک 
منفعت مشترک طکقات  فعایین و ر کران  ارگرد 
را صرفنظر از  ر ایسم   ه دارند به اتااد فرا 

 م  رواند. ازجمله اتااد براد:
 
 برپای  جنکش مجامغ عموم   ارگرد -
 ایجاد سندی ا -
متاد  ردن بخشهاد مختلف  ارگران حول  -

 مطایکات سراسرد.
تکدیل  ردن  مکستگ   ارگرد به پشتوانه  ر  -

 اعتصاب  در  ر بخش  ارگرد. 
انتخاب نمایندگ  سراسرد براد مذا ره بر سر  -

 اف ایش دستم د ساالنه.
 اتااد  ارگران  اغل و بی ار و زن و مرد -
 ایجاد صندوق و تعاون   اد  ارگرد -
برقرارد رابطه و رفاقت  ارگرد در مایط  -

 اد  ار و ماالت  ارگرد و در میان رانواده 
  اد  ارگرد.

ایستادگ  در مقابل ررافات و مذ   و  -
ناسیوناییس  و  رگونه تفرقه در صفوف طکقه 

  ارگر.
مقابله با م ررفات بورژوازد  ه گویا منفعت  -

 ارگر و  ارفرما و سرمایه دار ی   است و در 
نتیجه  ارگران در باران اقتصادد بورژوازد 
 ریک اند و باید جور آن را ب شند، بیشتر  ار 
 نند و دستم د    تر بگیرند و باز    رونق تویید 

 را تضمین  نند... 
 

این  ا و ییست بیشترد از عرصه  اد مکارزه و 
سد بستن و مطایکات، وظایف فورد و ب  چون و 
چراد  ر فعال و ر کر  ارگرد است. به  رط  
 ه منفعت مشترک طکقات  ارجایت و اویویت  ار 

 با د، نه  یچ مصلات و منفعت دیگر. 
 

در نتیجه م  روا   بگوی   ه تا زمان   ه 
 مونیس  به داد طکقه  ارگر برسد  ه باید برسد، 
مخاط  ما طیف وسیغ ترد از فعایین و ر کران 
عمل   ارگران است از جمله  ارگران مسلمان 

روزه   ١۲مانند آناروندد  ه در ر کرد اعتصاب 
روز ایستادگ  ویو با  ١۲ ارگران بافق بود. 

رواندن دعاد  میل و غیره.  اش اینطور نکود و 
 مه متوجه بودند  ه  ارگر به دعا و ایتماا 
نیازد ندارد. پیروزیش در استقامت و اتاادش 

 است.
 

 ک ه وسیع  از ماافل  ارگرد چه سوسیاییست  
و چه غیر از آن ماافل دوستانه و قوم و رویش  و 
در ماالت زندگ  و در ماالت  ار و در پاتوق 
 اد  ارگرد و در تفریاات و  و نوردد و در 
 را ت در غ  و  ادد  اد  مدیگر...، وجود 
دارند. اویین وظیفه این ماافل و  ک ه  اد وسیغ 
 ارگرد، تالش براد متاد  ردن  ارگران مال 
 ار و زندگ   ان است. تالش براد آگاه  ردن 
 ارگران به منافغ طکقات   ان است. براد  ر 
 ارگرد  ه بخوا د  منفعت طکقات  اش را بشناسد 

 حت  الزم نیست بدوا  مونیست با د.
 
   منفعت  طکقات   ل طکقه  ارگر را در بر م   

گیرد. عقل معاش دا ته با   و به ف ر رفاه و 
رو کخت  رود و رانواده ات با    یچ را   

دارل و رارج، در یاتهاد مذا ره با دویت و 
 ارفرما از جمله بر سر مسایه دستم د و رابط و 
واسطه بین  ارگران و دویت و  ارفرما   مین  ا 

  ستند...
 
 ترس از سرکوب و اخراج -٩

 س   ست از وجود حراست بعنوان پلیس 
 اررانه و بعالوه نیرود ویاه ضد اغتشاش و 
علیه  ارگران در مرا   صنعت  ب رگ از جمله 
 ر ت نفت ب  رکر با د؟ ت ان بخورد ارراج 
میشود. بگذری  از تهدید زندان و انواع پاپوش 
دوزیهاد ادارات اطالعات و پلیس جمهورد 
اسالم  براد فعایین و ر کران عمل   ارگران. 
این وضعیت بخش  از طکقه  ارگر در مرا   
صنعت  ب رگ را ماافظه  ار  رده و دست به 
 اله رود گرفته اند. ماافظه  ارد نا   از ب  
اعتمادد یا ناآگا   و واقف نکودن به اتااد و 
قدرت  ارگرد است. سه د ه بی ارد و فقر و 
فال ت طکقه  ارگر را عمیقا متفرق، ضعیف و 

 ماتاط  رده است.
 
 عدم وجود سنت سندیکالیستی و رفرمیستی  -٥
ح ب توده بعنوان جریان قود در سنت  

رفرمیس ، اما  در حیات جمهورد اسالم  نه 
براد سندی ا و نه رفرم اقتصادد و بهکود  رایط 
 ار و زندگ  طکقه  ارگر گام  بر ندا ته و 
فعایینش از چهار چوب قوانین جمهورد اسالم  و 
 ورا اد اسالم   ار و بسیج و حراست  اررانه 
پا را فراتر ننهاده است. ح ب توده با  شاندن 
طکقه  ارگر زیر پرچ  سیاس  و اقتصادد 
جمهورد اسالم  و بورژوازد ایران ریانت 
ب رگ  به طکقه  ارگر  رده است. جاپاد ح ب 
توده را در اعتصابات  ارگرد، از جمله وادار 
 ردن  ارگران به ایتماا از دویت   ا و نهاد اد 
مذ ک  و عریضه نویس  از طرف  و صنف  
گرای  و عدم  مکستگ  طکقات  بین   ارگران 
میشود دید. نه  ارگران اعتصاب  دستشان را 
بسود    طکقه اد  ایشان دراز م   نند و 
تقاضاد حمایت م   نند و نه بخشهاد دیگر 
 ارگرد از اعتصاب    طکقه اد  ایشان حمایت 
م   نند. این نیاز به برادرد و رفاقت  ارگرد 

  نوز سنت نشده. 
 
 پراکندگی صفوف کارگران چپ و سوسیالیست -٢
 ارگران  مونیست  نوز دنکال متادین و  

 مف ران رود در بیرون از طکقه  ارگر م  
گردند.  ل  حلقه  اد مطایعات  مار سیست  
 اپیتال و مانیفست روان  و از این قکیل در میان 
 مونیست  اد درون و بیرون  ارگران وجود 
دارد. با وجود این  نوز  ا د ایجاد یک  میته 
 مونیست  در  اررانه اد نیستی .  بقول یک 
دوست دانشجو م  گفت ما با تعدادد از فعایین 
 ارگرد در ارتکاطی   ه م  گویند امیدمان به 
 مونیست  ا در دانشگاه  ا است. و منظور از این 
امید تار ات سیاس  و آ سیون  در دانشگاه  ا 
است  ه گویا مم ن است جمهورد اسالم  را سر 
عقل بیاورد و بورژوازد سر  یسه را به نفغ 

  ارگران و فقرا  ل  ند...
 
بی ربطی چپ و کمونیسم کنونی به طبقه  -٧

 کارگر
چپ و  مونیس  این دوره با  ر اندازه تفاوت  ه با 
   دارند اما  نوز بلااظ سیاس  و سازمان  و 
دغدغه و مشدله به طکقه و  ارگران  مونیست 
مربوط نیست. باث  میته  اد  مونیست  و 
تا ب  مونیست  طکقه  ارگر در میان بخش  از 
فعایین چپ و سوسیاییست  ارگرد مطرح است. 
اما  نوز فعال جنکش مجمغ عموم   ارگرد پیدا 
نشده است. ما مدام از مجمغ عموم  گفتی ،  عکات 
مختلف تات نام  مونیس   ارگرد    مدام این را 
م  گویند و تکلیغ م   نند. اما  نوز سنت  از این 
راه حل بشدت ضرورد و حیات  دردرون طکقه 

  ارگر بوجود نیامده است...
 

 مظفر محمدی

 
سه د ه است، جنکشهاد گوناگون اجتماع  یا حت  
اگر نتوان نام جنکش بر آن نهاد اما اعتراضات و 
تار ات اجتماع  وسیع  چه از جان  طکقه 
 ارگر و چه اعتراضات زنان و نافرمان  جوانان 
و تار ات دانشجوی  و فر نگیان و غیره در 
جریان است. جنکش  ا و تار ات و اعتراضات 
اجتماع  علیه  رایط فال تکار اقتصادد، فقر و 
فال ت و تورم و گران  و بی ارد و اعتیاد و 
فاشا و فساد دویت  و غیره  ه  ر  دام نه فقط 
بخش ، بل ه  ل طکقه  ارگر و مارومان و 

 ستمدیدگان جامعه را در بر گرفته است.
 
علت این  ه این جنکش  ا متش ل و متعین و  

ادامه  ار نشده اند را باید در موانع  دید  ه بر 
سر راه نارضایت   ا و نفرت توده اد علیه 
جمهورد اسالم  قرار گرفته است. ندیدن این 
موانغ اح اب و جریانات سیاس  را به چپ و 

 راست سوق داده است. از جمله:
 

بخش  از آنها  تار ات و اعتراضات اجتماع  را 
نطفه  ورش و قیام و انقالب در  وتاه مدت م  
داند و بخش دیگرد   ، چش  انداز برون رفت از 
مکارزه و تال هاد دفاع  مردم از نان سفره تا 
آزادیهاد سیاس  را نارو ن م  بیند و در نتیجه 
دچار ب  افق  و چه بسا یاا و ناامیدد م  گردد. 
تنها رط و سیاست  م  تواند در این دوره و 
عرصه تاثیرگذار جدد با د  ه موانغ برسر راه 
ر د و گسترش و سازمان یافتگ  اعتراضات 
اجتماع   ارگر و زحمت ش و جوان و غیره را 

 م   ناسد و در ف ر راه حل است.
 

موانغ  نون  بر سر راه مکارزات طکقه  ارگر و 
 توده  اد ماروم عکارتند از:

 
 توهم به بورژوازی –۰

حت  اگر بر این باور با ی   ه تو   به  جمهورد 
اسالم     است، اما  نوز باور به افق  اد 
بورژوای  وجود دارد. از جمله ناسیوناییس  ایران  
و راه حل  اد اقتصادد بورژوازد و  ریک 
 ردن  ارگر در مسایه باران و امید به گشایش و 
رفاه. صفاات روزنامه  ا و  امنت  ا و مکاحث 
و مسایل  ارگران در میان رود و در رانواده  ا 
 و غیره این وضعیت را به روب  نشان م  د د. 

 
 نقش مذهب  -۳

 ۰۲۲مذ    نوز نقش افیون  رودش را دارد. 
  ار آروند در حلقه  اد تربیت  بسیج  ار م  

نفر را به سموم ررافات مذ ک   ۸۲ نند.  ر  دام 
میلیون. نصف این  ا  ارگر  ۰آیوده  نند، میشود 

و زحمت ش اند.   نوز در رابطه طکقه  ارگر و 
مذ      ترین اطالعات وجود دارد و    ترین 
حرف را م  زنی . جاپاد مذ   را حت  در 
اعتصابات  ارگرد م  بینی .  ارگران بافق در 

روزه  ان دعاد  میل و  ١۲تمام طول اعتصاب
 نماز جماعت رواندند... 

 
 نقش نهادهای کارگری جمهوری اسالمی -۲

رانه  ارگر و  ورا اد اسالم   ار  نوز در 
میان طکقه  ارگر نقش واسطه و رابط  ارگران  

 را با  ارفرما و دویت دارند.
چپ معتقد است  ه عمر  ورا اد اسالم  ریل  
وقته بسر آمده یا رسوا  ده و این  نهاد جاسوس  
را  مه  ارگران م   ناسند... حت  جناح  از 
درون رژی  سع  دارد این نهاد را حا یه اد  ند 
و معتقد است  ه رانه  ارگر و یا انجمن  اد 
صنف  در  رایط  نون  براد  ارفرما ودویت 
 ارساز تر است. اما  نوز  ورا اد اسالم   ار 
ورانه  ارگر در  نار    و علیرغ  ارتالفات و 
تعلق  ر  دام به گرایش  در درون صفوف 
حا میت، بطور مسایمت آمی  به ریانت رود به 
طکقه  ارگر ادامه م  د ند. در  یاتهاد نمایندگ  

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی

 چگونه کمونیسم به ابزار مبارزه طبقه کارگر تبدیل می شود!
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 ده اند و باید  انس رود را در این زمینه نی  
امتاان نمایند. از رصلت این اح اب پوپوییست 
است  ه در زمان   ه  یچ چش  اندازد براد " 
رژی  چنج، بعد از سوریه توبت ایران است، 
اعجاز نماز جمعه رفسنجان  و غیره" نیست، به 
مکارزه "رادی ال، رایص و اصیل  ارگرد" 
رود آورند! پس از برجام بطورد قی   ارگران 
 ده اند  ه انسان ظا ر بین ف ر می ند 
سازماند   طکقه  ارگر براد رود، به اعتکار 
رود و در رود از اویویت  اد مادرزادد ایشان 

 است.

 

ً دوست دارم  ه تمام  هروندان به درجه  من قلکا
اد از ر د و آزادیخوا   برسند  ه از مکارزه 
 ارگرد دفاع نموده و  ر دام گو ه اد از 
مش الت این طکقه را در جامعه منع س نمایند. 
در این راستا، حت  ظا راً باید اینقدر سختگیر 
نکود و بجاد این ه تاریخ دو د ه گذ ته سیاست 
آوانتوریست  و پوپوییست  این اح اب را مرور 
 رد، "نیت ریر امروز آن افراد را باساب آورد. 
باید از این روی رد پسا برجام آنان رو اال بود 
 ه چرا نه تمام مکارزین سطا  نگر ضد رژیم  
دیروز به مدافعین امروز  ارگرد تکدیل  وند؟ 
اگر ا نون ا خاص  از این جریانات به مسائل 
 ارگرد رود روش نشان مید ند و به سکک رود 
براد آنان دیسوزد  رده و بخش  از مش الت این 
طکقه را تفسیر می نند را به فال نیک گرفت. حت  
امیدوار بود  ه با نقد پراتیک و افق گذ ته رود، 

 به بستر اصل  فعاییت  مونیست  مکادرت نمایند.

 

اتفاقاً بخش عمده درک جو ر مسایه در تناقضات 
سکک و تفسیر غلط آنان است  ه من با آن مش ل 
دارم.  بعنوان مواضغ ا خال مم ن است 
تدییرد در نگرش آنان به مسایه مشا ده  ود، 
وی  بعنوان رط سیاس  این اح اب اصالً. عطف 
ً تدییر  توجه جدید این اح اب به " ارگر"، واقعا
ریل، نقد مواضغ قکل  و  شف تازه نیست. 
متاسفانه عالئم  در دست نیست  ه این نتیجه 
تعامل، تدقیق، تعمق و رود آگا    ارگرد با د، 
بل ه این ماصول بن بست تا تیک  اد تا نون  
آنان در زمینه فعاییت  اد آوانتوریست ، جنجای  
و ب  راصیت آ سیونیس  میدیای  و امید بستن به 
اعجاز باران ایران و غرب، ارتالفات سلیقه و 
ناوه ح ومت  ردن )با عمامه یا ب  عمامه( جناح 

  اد بورژوازد ایران با   است.

 

روی رد جدید و مقایه نویس  ا خاص  از  ر سه 
جریان نامکرده براد  ارگر، بیشتر مربوط به 
زمان پس از توافقات  سته اد ایران و غرب و 

تنها وقت   ه براد رود ان پس از برجام است. 
مسجل گردید  ه با تکلیدات ضد رژیم ،  مرین 
 اد ا س مسل ، دویدن به دنکال چند پاریمانتار و 
مصاحکه  ردن با آنان، جکهه سازد با اح اب 
رارج از طکقه و پروژه  اد دیرلماس  با اح اب 
ناسیوناییست ام ان ندارد به ح ب اجتماع  تکدیل 

وقت  این اپوزیسیون  د؛ سر ان به سنگ رورد. 
امید به "رژی  چنج" آمری ا و ناتو را از دست 
داد، با  مان جهتگیرد و انگی ه  اد قکل ، به 
طکقه  ارگر رود آورده و چه باید  رد ا براد 
آنان م  نویسد! اما از این منظر رود  ردن به 
 ارگر، آن رود دیگر  مان س ه سیاست  اد 

طکقه  ارگر را براد رود و به  قکل  است. چرا  ه
اعتکار رود نم  روا ند. تا وقت  سوژه  اد دا  
مانند "پس از سوریه نوبت ایران است"، رود 
موج انقالب سوارد وظایف انقالب  ان انجام 
پذیر فرم م   ردند، عرصه  اد  ارگرد 
قرب  ندا ت. این  ا از سر نیاز  ارگر به مکارزه 
اقتصادد و تش ل یاب  نیست  ه راه رود را به 
این سمت  ج  رده اند، به این علت است  ه 
پروژه  اد قکل  پاسخ نگرفت. اینک به این سود 
برگشته اند تا این بار به  مک طکقه  ارگر  مان 
پروژه  اد ضد رژیم  گرد، انقالب  گرد 
سطا  رویش را به سرانجام برسانند. روی رد 
"جدید" نامکردگان به  یچ وجه نتیجه درا گرفتن 
از راست رود  اد گذ ته و نقد ریشه اد آنان 
نیست. نتیجه مکارزه ایدئویوژی   و رود آگا   
طکقات  آنان )آ ان یافت ( نیست؛ از سر ناچارد و 
اپورتونیس  است. اگر فردا وضعیت   کیه آنچه در 
اوائل باران سوریه و  کیه جنکش سک  سر بلند 
 ند، تمام پروسه  اد فعل  می گرد ا، مقایه 
نویس  و مصاحکه  اد " ارگرد" فعل  را، تماماً 

 تعطیل و به نفغ آن  نارروا ند گذا ته و یا به 

بورژوازد مدرن، بورژوازد "ترق  رواه"، 
ییکرال و س والر الل است. منظور این نیست  ه 
بورژوازد ایران ییکرال و س والر  ده است، 
بل ه منظور این است  ه اگر فضاد باران  را از 
 مونیس  غیر  ارگرد بگیرید، حرف  حساب  
براد گفتن ندارد. مجموع عوامل یاد  ده، سنت  
را دامن زده  ه نفس پدیده استثمار  دن انسان را 
موضوع  به اندازه  اف  مه  براد اعترام 
ندانست. جریانات پوپوییست و  مونیست غیر 
پرویترد  ه پیشرود و پس رود مکارزه  ارگر 
را با معیار ضد رژیم  گرد م  سنجند؛ در این 
دوره سرگیجه گرفته، دچار ر ود  ده و مصم  
در میدان مکارزه نم  ماند. در فضای  با درجه اد 
از تامین آزادیهاد مدن ، سورت ما ین "انقالب" 
آنها تمام م   ود. در مقابل این تکیین و براد 
پیروزد جنکش  مونیست  طکقه  ارگر، باید به 
مشخصات این دوره و نیرو ای  بازدارنده و 
 مک  ننده به این روند، برردازی . زیرا دامن زدن 
به مکارزه مستقی  و  فاف تر پرویتاریا با 
بورژوازد؛ بخودد رود بدست نمیدید. به  مین 
راطر ما  مونیست  ا موظفی  روند مکارزه طکقه 
 ارگر را تقویت  نی  و در این مکارزه فا تور ای  

 الزم را دریل  رد.

 

 هنوز اولویت شما مبارزه مستقیم کارگری نیست!

نم  توان به طکقه  ارگر، به نقاط ضعف، قوت و 
موانغ پیشرود ود پردارت، وی  به  یوه، متد و 
راه و روش سازمان  اد  ه رود را مدافغ  ارگر 
میدانند، ا اره ن رد. رو کختانه تعداد سازمان 
 اد ایران   ه بنام  مونیس  و  ارگر مکارزه 
می نند    نیستند؛ به این دییل نم  توان در یک 
مقایه به نقد سکک  ار تک تک آنها پردارت. 
بعنوان راه میان بر)مخرج مشترک( به  ارنامه 
فعاییت سه ح ب  مونیست   ه از  مه چپ ترند و 
رصوصیات   کیه به  در قکال مسایه طکقه  ارگر 
ط  چند سال اریر تعقیت  ردند، م  پردازم. این 
اح اب تا قکل از عادد سازد رابطه ایران و 
غرب، طکقه  ارگر را از دا تن تش ل مستقل )نه 
اقرار ان، متد  ان نف  تش ل مستقل است( رود 
ب  نیاز میدانستند. طکقه  ارگر براد اینها  یچگاه 
نقش ماورد ندا ته است. بود و نکود ود را با 
رود ی   نداسته و  میشه آنان این طرف و 
 ارگر ا آن طرف بودند. اویویت  ارگر ن د این 
اح اب  میشه زیرمجموعه نیاز اد اقشار ررده 
بورژوازد ناراض  جامعه بوده است.  معضل او 
را امرد فرع  دانسته و  رگ  در عمل رود را 

 داراد سرنو ت ی سان  ندانسته اند.

 

پس از توافقات برجام، عالئ  ر ود، دیسردد و 
ترا از فضاد آرام تر جامعه در این اح اب 
سیاس  به   ل دیگرد رود نمای  می ند. یعن  از 
مکارزه صرفاً ضد رژیم  قکل  رود، به مکارزه 
رایص" ارگرد" رود آوردن است. براد مثال، 
ح ب  مونیست  ارگرد، ح ب "ح متیست" 

(  ه تا مدت  ۸جدید و ح ب  مونیست ایران )
پیش دست به سود  مه جنکش  اد اجتماع  
امثال جنکش سک ، مما ات با ناسیوناییس  در یواد 
دیرلماس ؛  مرا   با پروژه ناتو "رژی  چنج " و 
 عار "پس از سوریه نوبت ایران است" )ح ب 
ح متیست جدید تازه به این  مرین  ا پیوسته 
است( دراز  ردند و ثمرد نداد! جدیداً )ایکته( نه 
بعنوان ح ب، بل ه ا خاص  از این اح اب با 
سکک مخصول رود،  روع به می گرد گذا تن، 
مقایه نویس  و مصاحکه درمورد مسائل  ارگرد 
 رده اند! یعن  به عرصه  ای  رود آوردند  ه تا 
ی   دو سال پیش توسط اوی  پاسیفیس ، رانه 
نشین   ردن مردم؛ و ن د دوم ، عکور از 
منصور ح مت، اناالل طلک  و دیسردد از 
مکارزه م  رواندند؛ و براد سوم  آن را رای  
 ردن سنگر مکارزه عمل  در  ردستان "اردوگاه 
 ا" یق  میگرفت!  ناگهان امروز مکارزه 

 رایص" ارگرد" را در بورا گذا تند!

 

ا نون،  نگامی ه  یچ جاد دیگر زمینه اد براد 
مکارزه جدد اقشار ررده بورژوازد و این 
پوپوییس  وجود ندارد، غری ه تنازع بقا به اینها 
ح   م   ند  ه به آررین منکغ ته ییست گذ تۀ 
رود: یعن  به طکقه  ارگر مراجعه  نند!! اگر چه 
در مخیله استراتایک آنها طکقه  ارگر نیروی  
نکوده و نیست  ه آگا انه ریر و  ر رود را با ود 
 ریک  رد؛ اما از سرناچارد با سیاست: " فش 
 هنه در بیابان نعمت است" به این موقعیت رانده 

مکارزه روتین 
 ارگرد در فضاد آرام تر سیاس ، روش مکارزه 
ضد رژیم  گرد صرف جریانات پوپوییست 
ایران  است  ه ط  ساییان گذ ته به درجه اد در 
جامعه تاثیر گذا ته و اقشارد را تات راه و 
روش و سنت  اد رود در مکارزه با جمهورد 

بطوری ه بایقوه میتواند این  -اسالم  قرار داده
روند را  ند و از این دگرگونیها دچار )وحشت( 
رروت و نوع  دیسردد  وند. این  ا عمرد 
است به مکارزه  مه با   عادت  رده اند و تنها 
م  توانند در  راط باران ، پر ت  و تاب و با 
ح ومت غیر متعارف مکارزه  نند. اگر باران از 
ت  و تاب افتاد، ایشان نی  از ت  و تاب م  افتند. 
 یوه و روش مکارزه ضد رژیم  گرد صرف 
جریانات اپوزیسیون پوپوییست و اقشار ررده 
بورژوازد ناراض  و از رمق افتاده، مانغ 
 فافیت بخشیدن به مکارزه رایص پرویتاریای  
است. در دنیاد واقع  ا داف   ه آنها زیر 
 عار اد رنگین و به ظا ر انقالب  و چپ دنکال 

انقالب   ه آنها مدافغ آن  ستند و رنگ  ٬می نند
با  ٬با عروج جنکش سک  ٬قرم  به تنش می نند

با عروج انواع  ٬حمله نظام  به ایران
ناسیوناییست  رد و ترک و... و ساقط  ردن 
حا میت از جان  این جنکشهاد ارتجاع  و حت  
با ییک  و سوریه اد  دن ایران تاقق مییابد. آنها 

مخایف  ٬مخایف وی  فقیه اند ٬مخایف "رژی " اند
و نفس حا میت بورژوازد و نفس  ٬احمدد ناادند

 ار م دد و جامعه طکقات  را مورد گ ند قرار 
نمید ند و به  مین دییل نوع فعاییت و نوع 
سرنگون  و نوع انقالب آنها نه تنها با مضمون 
 ار  مونیست  و  ارگرد در تناقو  ه اساسا 
ضد این است. موضوع مکارزه روتین )گاه آ  ار 
و گاه پنهان  ارگران( براد مکارزین ضد رژی  
گرد، در ح   ت رار ب   اربست و یک  لیشه 
است. در زمان ر ود مکارزه ) مه با  ( این طیف 
دیسرد، ماافظه  ار و پاسیف م   ود. این سنت 
در فضاد آرام تر جامعه، نم  تواند حقانیت 
مکارزه و ادعانامه رود علیه بورژوازد را به 
جامعه اثکات  ند و تنها در فضاد باران  است  ه 
حرف  براد گفتن دارد. وی  برع س تکیین 
آوانتوریست  نامکردگان، در  راط   ه سورت و 
ساز جامعه نرمال تر با د، مرز اد طکقات 
مشخص تر است و  ارگران در رو به رو  دن با 
ح ومت و طکقه سرمایه دار "ملت رود" بیشتر 
متوجه عمق واقعیت  ا م   وند و راحت تر 
درک روا ند  رد  ه مانغ اصل  دست یافتن به 
سعادت و آزادد آنان، نه در پشت مرز اد 
 شور، بل ه  مین سیست  بورژوازد آقایان بدل 
دست  و  م بان و  مشهرد رود ما است و نه 

  س  دیگر. 

 

روح و جو ر این مسایه  ه نفس انتقاد  مونیس  به 
سرمایه دارد و ح   ما  مونیست  ا به رفتن 
ح ومت  اد متعارف و غیر متعارف بورژوای ، 
نا   از نفس وجود استثمار انسان است و نه تنها 
انتقاد و اعترام به  دت، حدت و نر  این 
استثمار.  ر نیروی  قضیه را از این زاویه )انتقاد 
به استثمار( نگاه ن ند، رصلت اعترام و 
انتقادش به ح ومت  ا سطا  و ناپیگیر است. 
این اپوزیسیون تنها زمان  نان م  پ د  ه 
باصطالح تنور دا  با د. این ه چگونه تنور را 
گرم  ردند و یا  دام نیرو ا و به  دام منظور این 
تنور را گرم  رده اند و حت  قرار است چه نان  
براد  ارگر پخته  ود؛ مسایه جانک  براد ایشان 
و غیر قابل درک و مخدوش است. در مقابله با این 
نگرش، تا ید  ردن بر اصل بنیادد مکارزه طکقه 
 ارگر به این راطر مه  است  ه سنت  اد یاد 
 ده تنها ظوا ر نا نجارد  اد جامعه، عق  
افتادگ ، جهل و ررافات این قشر و آن قشر 
بورژوازد را  دف قرار داده و قدرت بسیج 
جنکش  را ندارند  ه باید از ریشه  مه نابرابرد 
 ا را بخش اند.  مونیس  ایشان بسان  مونیس  
اروپای  در مقابل بورژوازد متعارف، 

بنابه تعریف مکارزه طکقات  بال واسطه و مستقی  
طکقه  ارگر با بورژوازد، در  رایط   ه 
فضاد جامعه توسط طکقات دیگر باران  نشده و 
تفاوت  ا مکه  نیست )مکارزه  مه با  (، نه تنها 
مناس  و  فاف تر بوده، بل ه حت  م  تواند ر د 
 ند. این قاعده در مورد طکقه  ارگر ایران پس از 
توافقات برجام ایران و غرب و عادد سازد 
روابط ف  مابین آنان نی  صدق می ند. جریان ما 
با  ر  مکودد  ه در عرصه نمایندگ  منافغ  ل 
طکقه  ارگر ایران دا ته، در این زمینه ایاق 
رو ن بوده و  میشه بردا تن مااصره 
اقتصادد، رفغ تنش و باران را به سود مکارزه 
مستقی  پرویتاریا با سرمایه دارد دانسته و گفتی  
 ه ارتالفات با آن مضمون   ه بین غرب و ایران 
 ست، تنها باعث گمرا   مردم، مخدوش  ردن 
صف دوستان و د منان است و از برطرف  دن 
آن باید رو اال بود. بدون تردید غرب و 
جمهورد اسالم     جنگ و فضاد جنگ  آنها و 
   صلح و فضاد تفا   آنها در  ر دو حایت 
چی د ج  د من  با ابتدای  ترین حقوق 
 هروندان را دنکال نمی نند و جنگ و صلح آنها 
 ر دو در ردمت حا میت و اقتدار دو حا میتت تا 
مدذ استخوان ارتجاع  و ضد بشرد است. ا نون 
 ه اوضاع به آن سود تفا   در حر ت است و 

در  ٬فضاد جنگ  از سر جامعه بردا ته  ده
حر ت است، بسیار ضرورد است  ه  ارگران 
و  مه فعایین عرصه  اد مکارزه  ارگرد، این 
عادد سازد روابط را به سود ارتقاد مکارزات 
این طکقه به سطح باالترد ترجمه  رده و مورد 

 استفاده قرار د ند.

 

 اید  یچ وقت نتوان صد در صد بهانه  اد طکقه 
سرمایه دار جهت جلوگیرد از متاقق  دن 
رواست  اد  ارگران را متوقف  رد. یعن  اصل 
بر این است  ه باید با ت یه بر اب ار اد دیگر 

بورژوازد را مجکور به پذیرش حق  ٬مکارزات 
 ارگر نمود. اما براد فرا    ردن  رایط عق  
نشین  بورژوازد در زمان   ه بهانه تهدید حمله 
رارج  به  شور و مااصره اقتصادد را چون 
ا رم  در دست دارند، با  رایط عادد متفاوت 
است. از نظر اجتماع  و روانشناس  در  رایط 
تهدید حمله رارج  وادار  ردن ح ومت  ا به 
عق  نشین  و متقاعد  ردن جامعه به پشتیکان  از 
رواستهاد برحق  ارگران سخت تراست.  
ح ومت  ا در حایت دوم آسان تر میتوانند از 
پاسخگوی  به مطایکات مردم طفره رفته و به 
سخت  م  توان حقوق صنف  و سیاس  رود را از 
دست طکقه بورژوا بیرون آورد. در  رایط 
سناریود سیاه، دو جنکش بورژوای  فعال در 
امروز، یعن  ناسیوناییس  و مذ   در طکقه  ارگر 
بیشتر تفرقه ایجاد م   نند. دامن زدن به ارتالفات 
مذ ک  و ایدئویوژد ارتجاع ، مانغ بیدارد و 
باعث رروت طکقه  ارگر  ده، بطوری ه آنان را 

 در برابر بورژوازد رودد فلج  رده و می ند.

 

امروز این بهانه  ا مرتفغ  ده است. نیرو اد 
ناسیوناییست و اپورتونیست راست بورژوای   ه 
در  رایط باران  مردم را پشت سر ح ومت 
"رودد" بسیج  رده و د من  رود را با ما در 
یفافۀ دفاع از  شور در مقابل رارج   ا پرده 
پو   می نند، در زمان غیر باران ،  متر قدرت 
سمرا   و تفرقه انداحتن بین  ارگران دارند. 
طکقه  ارگر اگر رواسته  اد رود را رو ن و 
درست تشخیص بد د، درست آنها را فرمویه و 
متادانه دنکال  ند، درجه موفقیت آنان بمرات  
بیشتر است. و با  ر موفقیت  ارگر در فالن 
زمینه، جامعه گام  به سود تمدن و نهادینه  دن 

 حرمت و من یت انسان برروا د دا ت. 

 

عالوه بر ناسیوناییس  و اپورتونیس  نیرو اد 
بورژوای ، ی   دیگر از موانغ تعقی   ردن 

 سازماندهی طبقه کارگر    

 به اعتبار خود و برای خود! 
 

 محمد جعفری
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مختلط م  نمایند. منهاد یفظ "باید به توازن قوا 
توجه  رد"، در عمل  یچ توجه  به توازن قوا 
براد طرح مطایکات در مال ندارند و تمام 
توصیه  ایشان انتاارد است. متاسفانه در نود 
درصد دستورایعمل  ما براد  ارگران یک 
 شور و حت  یک ح ب  مونیست  با یک فابریک 
فرق  ندارد.  نوز چگونگ  پایه  اد اوییه تش ل 
یاب  تعیین نشده از رود آن عکور م   نند  ه 
انگار سارتار تش ل یاب  از ایف تا د مشخص، 
حاضر و آماده است. گویا ما  مه این اب ار ا را 
سارتی  و ا نون  مکود تنها نامشخص بودن ناوه 
سیاست  ما نگ  گرایش  مونیست   ارگران با 
سایر سازمان  اد توده اد دنیاد پیرامون رود 
است. اینها درک نم   نند  ه معضل اصل  چپ 
این دور و زمان این است  ه عمالً نم  توانند 
درگیر مکارزه زنده و جارد  وند. در عوم 
توصیه و نصیات م   نند. با  عار: "طکقه 
 ارگر به نیرود رود آزاد م   ود"، "قدرت 
 ارگر در تش ل اوست"،  ارگران بج  
زنجیر اد رود چی د از دست نمید ند" و 
" ارگران جهان متاد  وید"  نوز چی د 
مشخص  در مورد دستورایعمل براد  ارگران 
یک فابریک در یک مال  ه فالن تاصن و 
اعتصاب را در آن یاظه ادامه بد ند درست یا 
ریر، چی  زیادد نم  گویید. این  ا تنها بوسیله 
تشخیص فعایین  مونیست در آن مکارزه زنده 

 است، مشخص روا د  د.

 

نویسنده ی   از مقاالت روی رد جدید اح اب یاد 
 ده رطاب به  ارگران نو ته بود: "باید  مدل و 
 مگام بود. باید دستمان را در دست    بگذاری ". 
من از ایشان م  پرس   ه  مدل و  مگام بودن و 
دست در دست    گذا تن اب ار الزم دارد، اب ار 
مورد نظر  ما  دام است؟ موانع  دارد  ه باید 
بموقغ آن را رفغ  رد، تخصص  ما جهت رفغ 
موانغ مش الت  ارگر ا چیست؟ راه عمل  مقابله 
 ما  دام است؟ ب  ا میت  ردن مکارزه اقتصادد 
است؟ رواست  ارگران را زیرمجموعه نیاز اد 
 ورش  مگان  قراردادن است؟   عار "رژی  
 رگ  متعارف نم   ود" است؟ تعریف و تمجید 
از  نگره مل   رد به ر کرد مسعود بارزان  و 
راک به چش  پا یدن مردم در مقابل ا داف 
ارتجاع  آن جنکش است؟ آمد  و رفت، نشست و 
برراست در مراس   اد تشریفات  با حا مین 
 ردستان عراق است؟ قرار بود  مونیست  ا 
 مراه طکقه  ارگر علیرغ   ر پیچیدگ  اوضاع و 
 ر موانغ مسیر پیشرود به سود متاد  ردن و 
متش ل  ردن آنان، باالرره عمالً با مدارله رود 
در یک پروسه آن را به سرانجام برسانی . قرار 
بود نقش ما  مک به   ل گیرد، پاگیرد، ایجاد 
تش ل  ارگرد منجر  ود. ما نم  توانی  در میانه 
راه باث و طرح را قیچ   رده و بفرم این  ه 
ما  ار رود را  ردی  و گناه از تا ب گری د 

  ارگران است، گریکان رود را ر ا  نی .

 

رالصه تا بازار جنکش سک  و ارتالفات ایران و 
غرب گرم بود، ی   از  ما ا در ف ر سر و 
سامان دادن به مکارزه  مه جانکه اع  از اقتصادد 
و سیاس   ارگران نکودید! ا نون بدون دا تن 
جاد پای  در جنکش  اد زنان و رالص  
فر نگ  و غیره؛ مررص  دید، از  مه روزنه 
 ا نا امید  دید و آنگاه ینگان ینگان بدون نقد 
مواضغ قکل  به سرا  طکقه  ارگر م  آید؟ اگر 
این مدت حج  بیشترد با نو تن مقاالت و 
مصاحکه  ا به  ارگر ارتصاا م  د ید، به این 
راطر است  ه فعالً  یچ جاد دیگرد مکارزه و 
اعترام چشمگیرد را مشا د نم   نید. دست    
به این آگا ید  ه  ارگر ناچار است در دوارن 
ثکات سیاس  و اقتصادد  ر ح ومت ، بمانند 
دوران باران آن، مکارزه  ند. با مشا ده این 
واقعیت، س ان انقالب ضد رژیم  را به سمت ما 
م  چررانید! این  ه  نرد نیست.  ما عادت 
دارید به  ر سوی   ه  لو   ود بدوید. وقت  سر 
چشمه منابغ  لوغ   اد حول و حوش باران 
 سته اد، حول حوش اعتراضات عل  ایعموم 
جنکش سک ، رش یده است، مایوسانه این بار با 
 مان سیاست اپورتونیست  به سمت  ارگران 

 رود آورده اید!

 

طکقه  ارگر و ر کران آن مثل  ما به مخایفین 
سیاس  رود رفتار نم   نند. قدر  ر درجه از 

 سمرات  و انسانیت  ر 

 ستند. و سایر اح اب بجاد بررورد اصوی  و 
سازنده با آن جهتگیرد،  ر چه  ه در ظرفیت 
اپورتونیست  دا تند، علیه ما ب ار بستند، تا آن 
رط در ح ب ما نهادینه نشود. تنها جریان متا ب 
با درجه اد از تعهد به درایت و موظف به بجای  
رساندن مسایه تش ل یاب  طکقه  ارگر امر رود 
دانسته و میداند، ضربه زدید. اگر این گذ ته نه 
چندان دور را دوران سررد  ده اعالم  نی ، باز 
توصیه  اد امروزتان در عرصه پراتیک براد 
غلکه  ارگران برموانغ مکارزه علن  در مال، راه 
گشا نیست. واقعاٌ این روش نم  تواند از صد گره 
مکارزه ، یک گره آن را باز  ند.  ر سه ح ب 
ف ر می نند درایت در سورت و ساز مسائل 
 ارگرد، یعن  بازد  ر چه بیشتر با  لمات 
" ارگر و  ارگرد" است. از آنجائی ه  یچ ایده 
 ارسازد ندارند، دست رای  بودن رود در زمینه 
مکارزه روزمره براد بهکود  رایط زندگ  
 ارگران را با ت رار م رر "گرایش  مونیست  
طکقه  ارگر و  ارگران  مونیست و ر کران 
 ارگرد " پر می نند. گویا اگر در یک پاراگراف 
ده بار "گرایش  مونیست  طکقه  ارگر،  ارگران 
 مونیست و ر کران  ارگرد" را چا ن  مقاالت 
نمایند، این یعن   ارگرد  دن! آنان حت  در 
ت رار  سل  ننده این عکارات نم  توانند دم 
رروا را پنهان  رده، پس از چند جمله مجدداً به 
"اصل موضوع" تا ید بر درک ا میت باالگرفتن 
ارتالفات رامنه اد با روحان  و رفسنجان  بر 
روا ند گشت.  نوز بر مردن مویفه  اد 
اعترام  مگان  و عکارت "رژی   رگ  متعارف 
نم   ود" ت ئین بخش مطای   ارگرد آنان است 
و از این زاویه به مردم روحیه مید ند  ه رژی  
 نوز درعادد سازد روابط با غرب موانع  

 دارد. 

 

این سخت گیری شما شامل جنبش های غیر 
 کارگری نمی شود!

 

ن ته دیگر  ه در  مین رابطه باید به آن پردارت، 
ا مل گرای  و حق به جان  نگرد این اح اب در 
مقابل  ارگران است. با این پ   ه این  ا روا ان 
مکارزه اصیل  ارگرد  ستند، چنان حق به جان ، 
غیر اجتماع  و غیر دوستانه به  ر ید ش و 
نقص و  مکود ر کران  ارگرد موجود بررورد 
می نند  ه انسان متوجه نیست  ه آیا این طرز 
بررورد یک رو نف ر ررده بورژوا است  ه 
دارد  ارگر را بدییل ندا تن موقعیت برابر با ود 
مرعوب می ند، یا بررورد یک  مونیست به ی   
از اعضاد طکقه رویش؟ بررورد  مونیست  ا به 
ر کران  ارگرد، با بررورد به سایر جنکش  اد 
اجتماع  فرق دارد. ارتالفات ما با  ارگر، تضاد 
انتاگونیست  نیست. وی  اح اب یاد  ده حت  آن 
درجه از احترام   ه براد یک منتقد آ ادمیست 
مخایف نظر سیاس  رود قائلند، براد  ارگر 
 مکارزه مخایف نظر سیاس  ح بشان قائل نیستند. 

 

 مونیس   ه براد  مه حرف براد گفتن دارد، راه 
حل بیرون رفت جامعه از تنگنا ا، تناقضات و بن 
بست  ا دارد؛ اما وقت  " مونیس " این اح اب به 
طکقه  ارگر م  رسد، تنها براد یک بخش آن 
یعن   واداران رود  ه غایکا     ارگر نیستند 
حرف دارد و احساا مسئوییت م   ند! منظور 
از اینها این سخت گیرد  ا را در مورد جنکش 
 اد رالص  فر نگ ، جنکش مل  و ملت  اد 
تات ست  ندارند. در مورد جنکش زنان و 
دانشجویان منعطفند و این سختگیرد  ا را ندارند. 
 ر جا این  ا قد عل   نند،  اسه از آش داغتر با 
 یرجه به دارل آن م  پرند. در م اتکه و م ایمه 
با غیره  ارگر ا با دست و دل باز  مه آنان را 
مخاطکند.  این تنها در مورد طکقه  ارگر است  ه 
تا این حد تنگ نظر، س ت  و ب  انعطاف  ستند 
 ه با  اقول و گونیا آن را تقسی  می نند و آن 
قسمت  وچک را    بشرط   ه پرچ  ح ب ود 
را بدست بگیرد، مورد عنایت قرار م  د د! وقت  
پرونده رسیدگ  به عرصه تش ل یاب  این بخش 
را باز می نند، حت  نم  توانند یک پاراگراف 

رفته از سوژه مشخص تنها گرایش مورد  - سته
قکول رود، سخن گفته، یا بنویسند؛ فورد آن را به 
مسائل عموم  و ا میت  ما نگ  مکارزه 
 ارگرد با جنکش  اد عموم  نق  م  زنند. 
 نوز باث سازماند   آن گرایش را )گرایش 
 مونیست   ارگران( به سرانجام نرسانده، با 
وظایف   ه باید در دوران قیام در دستور گذا ت 

می ند افق انقالب  ارگرد را در مکارزه روزمره 
 ٬طکقه  ارگر قط  نماد حر ت رود قرار د د

من با این استعاره سازمان  اد  .توجیه م   ود
سیاس " ارگر با رود وصل  ردن" مش ل جدد 
دارم. درست است  ه احدایناس  ب  منظور و ب  
 دف فعاییت اجتماع  و سیاس  نم   ند، ایرادد 
به این جنکه از مکارزه نیست. وی  مسایه این ست 
 ه آیا آن  دف و منظورد  ه میخوا ید  ارگر به 
آن وصل  نید، منافغ  ل طکقه را نمایندگ  می ند 
یا س ت  و مادود نگرانه است؟ چون پیش  رط 
اول این ه  ارگر بتواند بعنوان  ارگر به فالن 
ح ب وصل  ود، در گرو این است  ه در ظرف 
واقع  و طکیع  رود، با   وصل با ند.  ر 
سازماند    ه  ارگر را از مایط طکیع  رود 
جدا  ند، راصیت مکارزه جمع  از او میگیرد.  
 -باث من این است  ه باید ابتدا ح ب  مونیست

 ارگرد با ید. ح ب  مونیست به طکقه  ارگر 
بعنوان تن  واحد نگاه می ند و با او عجین است. 
تنها در این موقعیت قرار گرفتن است  ه ح ب 
میتواند ناوه درایت  ردن در مسائل  ارگرد را 

 سکک سنگین  ند. وی  آقایان ع ی   ما نیستید!

 

پروسه اقناع  ردن  مدیگر )ح ب  مونیست و 
 ارگر( در دل مکارزه زنده، در متابلیس  واقع  
مکارزه  ارگر با بورژوازد صورت میگیرد. این 
پالن رارج از فعل و انفعال جامعه نم  تواند جامه 
عمل برو اند. این ه س  سال است  ه  ما با 
مجوز "مخاط  ما  ارگر سوسیاییت است" ب  
ربط  رود به سوسیاییست  ا به سندی اییست  ا 
توجیه م  نمایید، دیگر نشد! باث من این است  ه 
باید بعنوان صاح  رانه و روزمره در میدان 
مکارزه  ارگران با بورژوازد درایت  ردن و 
 ارای  این و آن   ل مکارزه و تش ل را در این 
زمین اثکات نمود. تازه منظور  ما از پیشرو بودن 
 س ، آن  س  است  ه  تاب زیاد م  رواند. اما 
براد من پیشرو بودن  س ، یعن  آن ه جلو صف 

از منافغ عموم   ل طکقه  ارگر  ٬ ارگران است
دفاع می ند و به آنان میگوید: ریر، ما آن را 
نمیخوا ی ، این حق ما  ارگران است و در مال 

 رصور دارد.

 

از چند نظر نکاید  مترین تو م  به روی رد پس 
از برجام اح اب نامکرده دا ت: براد نمونه به 
 یوه دیایوگ این اح اب با طکقه  ارگر دقت  نید 
 ه آنان بعنوان دارنده صورت مسایه مشترک، با 
 ارگران پیشرو وارد جدل بر سر چه باید  رد ا 
نم   وند. براد آنها تعین ت لیف ) ما باید رط 
من را قکول  نید،  ما باید  عار ای   ه من دارم 
را  عار رود نمایید( و برابر رفتار نم   نند. 
مش ل من با این دوستان این است  ه در تمام  
این می گرد ا، مقایه نویس  و مصاحکه  ا، طکقه 
 ارگر را نه به اعتکار رود، در ردمت رود و 
براد رود، بل ه در ردمت امر دیگرد و براد 
 مان ا داف "انقالب انسان " م  روا ند. با این 
روش دوگانه به مسائل  ارگر پردارتن متضاد 
است. اگر ح بتان را از آن  ارگر م  دانید، باید 
ریر و  ر  ارگر را ریر و  ر رود بدانید. 
اگرانسان بخوا د  ارد براد رودش انجام بد د، 
قید و  رط   ه نم  گذارد. یعن  یک بخش از تن 
رود را قکول و بخش دیگر را ب  مال نمی ند. 
چرا از قدم اول اثکات منافغ مشترک ح ب تان با 
 ارگر، این  مه قید و  رط براد با    بودن و 

 ی   بودن م  گذارید؟ 

 

زمانی ه  مه اقشار ررده بورژوازد در مقابل 
رژی   وتاه آمده اند،  ما تنها این نیرو را نیرود 
فعال و مناس  براد "ح ومت انسان " رود م  
دانید. زمان زیادد از آن موقغ نم  گذرد  ه ما 
م  گفتی  سر و سامان دادن به مکارزه طکقه  ارگر 
اصل مکارزه  مونیست  است و این دوستان آن 
جهتگیرد ما را پاسیفیس ، رانه نشین  ردن مردم 
و "عکور" از منصور ح مت ترجمه  ردند. 
بدنکال قول انقالب در پیچ بعدد دادن، ف ر 
می ردند ما غافلی  و در یک مقطغ و به بهانه 

"طبقه کارگر و تحزب مخایفت با سیاست 
" ه آینه منع س  ننده تفاوت  اد ما کمونیستی

بود، تعدادد ررج رود را جدا  رده و رفتند و 
گفتند این سیاست  ارگر  مونیست،  ارگر 
ا ثریت  و گرایش غیر  مونیست  باس  جنکش 
 میته  اد  مونیست  را متاد می ند. حال رود 
 ر روز با انواع اح اب غیر  مونیست  
)بورژوای  دیروز( در حال اتااد و عمل مشترک 

 سازماندهی طبقه کارگر...

 اندازه  مرین ا س مسل  به آن ا میت روا ند داد.

 

تنها در صورت  رود آوردن ا خاص  از این 
اح اب به  ارگر ماترم  مرده م   ود  ه در 
نتیجه نقد  فاف و اصوی  مواضغ قکل  با د. 
بشرط  ماترم  مرده م   ود  ه آدرا غلط به 
مردم ند ند، بشرط   ه با سیاست آوانتوریست  
 ارگر را مادود و دچار عصیانگرد ب  مااسکه 
ن نند، بشرط   ه ذ نیت طکقه را از توجه به 
مر   اصل  و  انون  اد مکارزه به مسائل 
حا یه اد دیمشدوی   اد این اح اب منارف 
ن نند و بشرط   ه پارازیت رود روند مکارزه 

 اقتصاد نیندازند. 

 

منتقد من حق دارد اعترام  ند  ه این اح اب در 
گذ ته در مورد  ارگر    و بیش گفته و نو ته 
اند. حت   ل اح اب راست و چپ به قدرت و 
نیرود  ارگر واقفند. این ه اح اب چپ و راست 
به نیرود  ارگر واقفند، درست است. اما مش ل 
این است  ه  یچ  دام از آنها  ارگر را براد رود 
و به اعتکار رود و براد انقالب  ارگرد نم  
روا ند، بل ه براد امر دیگرد به قدرت او 
واقفند. براد آنان  ارگر اب ارد است  ه روزد 
 ٬از او میخوا ند  ه ارابه جنکش سک  را ب شد
روزد در دل باران غرب و جمهورد اسالم  و 
به نام انقالب میخوا ند زیر فضاد تکلیدات  غرب 
و رسانه  ایش به نیرود انقالب طکقات دیگر به 
میدان بیاید.  ارگر اب ار ب رگ  ردن ح بشان 
براد تکدیل  دن به وزنه اد در معدالت  است  ه 
به آن امید دارند و نه براد ا داف   ه به  ارگر 
مربوط است. از رود این مشخصات است  ه ما 
متوجه م   وی  اح اب سیاس  نامکرده طکقه 
 ارگر را به اعتکار رود، در ردمت رود و براد 

نم  روا ند، بل ه آن را منابع  مثل دریا  -رود
تصور م   نند  ه  ر  س  بنابه ظرفیتش سه  
ما   رود را از آن صید روا د  رد؟ تمام 
پراتیک گذ ته این اح اب اثکات این حقیقت است 
 ه قکل از این ه متن  را فرا    نند  ه طکقه 
 ارگر بتواند در آن گام  به پیش بردارد، بیشتر 
با چرت ه اندارتن در ف ر )صید( سه  ما   رود 
 ستند. ایکته اح اب  مونیست  موجود تا حدودد 
به  ارگر ن دیک بوده و در مقایسه با اح اب 
راست  م  دوستانه تر م  روا ند از این منابغ 

 ما   صید  نند.

 

آنانی ه از روز اول با سکک  ار س تاریست  فقط 
در ف ر جذب و جل  بخش "گرایش  مونیست " 
 ستند و مابق   ارگران را با مجوز این ه 
مخاط  ما "گرایش  مونیست "  ارگران است، 
سندی اییست  ا، مذ ک   ا و بقیه  ه داراد 
گرایش دیگرد  ستند، از ییست اویویت معاف 
م   نند.  ما براد ود  رط م  گذارید  ه بله 
این  عار ا و این تا تیک  اد ما  ستند، قکول 
دارید حمایت م   نی  و قکول ندارید، تش ل 
گری ید! و زمان   ه راجغ به بخش گرایش 
 مونیست  نی  صاکت م   نند، قکل از این ه 
سع   ود موانغ عموم  و بازدارنده در زمینه 
ایجاد  مکستگ  تشخیص و آنها را رفغ نمایید، 
بیشتر دیمشدوییت آنها چگونگ  ناوه یارگیرد 
است. بیشتر دیمشدوییت آنها  ما نگ  این گرایش 
با سایر مکارزات و اعتراضات عموم  مانند 
مکارزه زنان، دانشجویان وغیره مد نظر است. 
ر  باید را   را براد  ارگر بگذارید  ه اگر 
تشخیص داد رط و  عار اد  ما ب  ربط با 
مکارزه علن  در مال  ار و زیست بود، آن را 

 تدییر بد د.

 

من فعالً در این باث وارد این ه از  دام  انال 
مناست تر است وارد مدارله مکارزه طکقه  ارگر 

از  انال  ارگر سوسیاییست،  ورا ا و یا  - د 
سندی ا ا نم   وم. باث من بر سر نفس رود 
درایت زنده  مونیست  و در اویویت قراردادن این 
درایت، مقدم بر در پیش گرفتن  ر   ل 
سازماند   است. زیرا، معموالً ب  ربط  این 
اح اب با سورت و ساز مکارزه  ارگر با 
"مخاط  ما نه  ل طکقه، بل ه  ارگر 
سوسیاییست"  ه ایکته منظور از  ارگر 
سوسیاییست  وادار سازمان رود است نه ر کر 
12ادامه در صفحه  ارگرد  ه به عنوان  ارگرد  مونیست تالش   
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پرچ  سیاس  رود تکدیل می نند و آن را پرستش و 
تقدیس می نند، عمال آتش بیاران جنگهاد صلیک  
و قوم  و مذ ک  بوده اند. این تار ات در ردمت 
ایجاد انشقاق در میان طکقه  ارگر و مارومان 
جامعه است. این  ار در ردمت ایجاد د من  در 
میان آنها به نام  رد و ترک و فارا و  وبیدن 
 ویتهاد جعل  و ضد انسان  بر پیشان  آنها و 
 ور  ردن احساا انسان  و  مسرنو ت  است. 
این نوع نگرش  ر جا بروز  رده است مکناد 
جنگها و د من   اد  ور قوم  و مذ ک  بوده  ه 

 مردم عادد را به جان    اندارته است.
سنت مکارزه در سنندج تاریخا رنگ سر  و سنت 
مدرن را بر رورد دارد. یکاا  ردد با چریه 
قرم  و رنگ  در ط  ساییان سمکل و نماد مثکت  

چریه قرم  ، نماد اح اب  در سنندج نکوده، 
یکیک  و ایکته   دم رات  ردستان عراق و ایران

گفتن به رمین  بوده است.  عار "زنده باد 
 ردستان" به ندرت و در رفا در ریابان  اد 
سنندج سر داده میشد، نشان دادن دو انگشت نشانه 
اد است  ه راست و چپ به عالمت پیروزد از 
آن استفاده  رده اند، روسرد سفید به نشانه صلح 
)مادران صلح(  یچوقت سنت مادران پیشمرگه  ا 
و مادران مکارز این  هر نکوده . این نشانه  ا و 
نشانه  اد دیگر در مراس   اد امسال،  ه ریشه 
در سنت  اد ناسیوناییست  و قوم  دارند، سنت و 
فر نگ مردم سنندج بخصول آزادیخوا ان نکوده 
و نیست. بیشتر مادران زندانیان سیاس  با یکاا 
قرم  و رنگهاد  اد به مالقات فرزندانشان،  ه 
زیر ضرب   نجه و اعدام در زندان  ا بودند، 
م  رفتند. پیرا ن و یکاسهاد قرم  پو یدن در 
مراسمهاد مختلف به نشانه  وادارد و دوست 
دا تن ر کران و  مونیستهاد سنندج، سنت 
رایج  بوده و در  ل  ر نشانه و سنت   ه به 
نوع  تداع   ننده آزادد روا   و برابرد طلک  

 با د در سنندج سنت بوده و  ست.
 ارگران و  مونیستها در سنندج و  هر اد دیگر 
 ردستان تجربه "ح ومت فدرال 
 ردد" )فدراییس ( در بدل گو شان را دارند و 
وقع  به اح اب ناسیوناییست نم  گذارند. این 

با  امورت    ما یت اح اب ناسوناییست است  ه
بازد از حضور مردم در  مچین مراس   ای  

سع  می نند مهر قوم  گرد   سواستفاده می ند و
را به این مراسمها ب نند. جمهورد اسالم     
 ارد به  ار ان ندارد و دستشان را آزاد گذا ته 
 ه در تقابل با  مونیستها پرچ   ردستان و نماد و 
سمکل  ردد را بلند و برجسته  نند. احمدد نااد و 
سایر سران ح ومت     زمان   ه به  ردستان 
م  آیند یکاا  ردد م  پو ند. م دوران 
ح ومت     یکاا  ردد م  پو ند.    از طرف 
ح ومت و    از طرف ناسیوناییستها براد یکاا 
 ردد  ویت ترا   می نند. جمهورد اسالم  
توان مقابله و  نترل مردم در برگ ارد این نوع 
مراسمها و جشن و  ادد مردم در  ردستان را 
ندارد در نتیجه در  نار برگ ارد مراس   اد 
دویت  تالش می ند مراس   اد غیر دویت  را به 
 نترل رودش در بیاورد و دست ناسیوناییستها و 
قوم پرستان  رد را باز گذا ته  ه در این مراس  
 ا  ر ت  نند و فر نگ و سنت  ردایت  و 
ناسیوناییست  را پیش بکرند. نکاید اجازه داد از 
پو ش حاال چه یکاا  ردد و یا  ر یکاا 
دیگرد، از  ادد و دور    جمغ  دن  ا ، از 
مراس   اد فر نگ  مختلف و ... سواستفاده  رد 
و  ویت قوم  و ناسیوناییست  به آن زد. باید 

 لهله پیروزد و افتخارات   مواظ  بود در حین
 وبان  ، سواستفاده ناسیوناییستها و جریانات  ان 
را دید و با تی  بین  این تا تیک  ا را رنث   رد . 
رنث   ردن این تا تیک  ا از آزادیخوا ان و 
فعایین با اتوریته  هر سنندج و  هر اد دیگر 
 ردستان  ه  ویه بارد از تجارب آزادد روا انه 
را پشت سر رود دارند بر م  آید. باید پرچ  "نه 
 ویت قوم  ، نه  ویت مذ ک ، زنده باد  ویت 
انسان " را در مقابل پرچمهاد ارتجاع  

 ناسیوناییستها بلند  رد.
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نه به راطر   صرفا به راطر جشن و  ادد و  نفر
آپو و اح اب ناسیوناییست به این مراس   ا م  
روند  ه یاظات  ادد را در  نار    دا ته با ند. 
اما اینها سع  می نند مهر رود ان را با سمکل 
 ای   ه نام بردم به این مراس   ا ب نند و تکلیدات 
وسیع  از حضور   ارن نفره مردم بخصول از 
حضور فعایین سر ناا و ر کران اجتماع   ه با 
یک ا اره یک  هر را پشت سر ان م   شانند، 
م   نند.اینها از مراسمهاد مردم سو استفاده 
می نند و با فرستادن چند نفر و با  عار دادن و 
پرچ  بلند  ردن تالش می نند فضاد قوم  و 
ناسیوناییست  و یکاا قوم  به به تن مردم   نند 
 ه براد  ادد سال نو جمغ  ده اند. عالوه بر 
این ه توق قوم  را به گردن آنها آوی ان می نند، 
از آن ع س میگیرند و یک جشن  ادد را به نام 
طرفدارد از پ ک ک و  ردایت  و نفرت قوم  

 جار می نند. 
قطعا ریشه این اعتماد به نفس ناسیوناییس   رد را 
نکاید در ایران جستجو  رد. اوضاع سیاس  
منطقه، داعش و رطر جنگ و سناریود سیاه در 
ایران، مخایفت با جمهورد اسالم ، اعالم 
"فدراییس  دم راتیک" در  ردستان سوریه و در 

مسئله اصل  تر   راا آن طرفداران پ ک ک و
مقاومت و پیروزد زن و مرد  وبان  بر ارتجاع 
و اسالم سیاس  مسائل دریل در این قضیه  ستند 
 ه جشن  اد نوروز امسال  ردستان بخصول 
سنندج را از سایهاد قکل متمای   رده است. 
مقاومت دییرانه در  وبان  در برابر درنده ترین و 

و پیروزد  سیاه ترین نیرود قرن بیست و یک 
آنها ی کار دیگر مامل قدرتگیرد ناسیوناییس   رد 
در  مه ابعاد آن از "نسل  یر" بودن " رد ا" تا 
عرم اندام و سواستفاده اح اب و جریانات 
ناسیوناییست از قکل مکارزه مردم  وبان ، گردید 

ی کار دیگر مسئله  رد را اینکار به روایت  و 
ناسیوناییس   رد در سطح جهان  و منطقه برجسته 

 و بر رود می  ح ومتها و مردم گذا ت.
در ابعاد اجتماع  یکاا  ردد بعنوان سمکل 
مقاومت به  دت طرفدار پیدا  رد.  رد بودن 
افتخارد  د. امروز    نیستند درتران سنندج ، 
 ه  یچ وقت یکاا  ردد نرو یده اند، اما در 

و بعد از مقاومت  وبان  یکاا درتران   حین
پیشمرگه یا یکاا  ردد مردانه را م  پو ند. در 
 مین مراس   ا به وضوح م  توان این مسئله را 
مشا ده  رد. یکاا  ردد پو یدن براد جوانان 
سمکل مقاومت و اراده  ده است و جریانات 
ناسیوناییست  رد بهترین استفاده را از این فضا 

اجتماع  رود  رده  -براد گسترش نفوذ سیاس  
اند. با یک معادیه ساده  ه  وبان  یعن  مقاومت 

 رد    یعن  اح اب ناسیوناییست، پس   رد و 
ناسیوناییس   رد یعن  مقاومت در مقابل بیعدایت  

با   و... .حت  جریان بارزان   ه رسما و علنا
داعش  م ارد می رد وعلیه مقاومت مردم 
 وبان  در  نار تر یه ایستاد امروز نان این 

 را میخورد. مقاومت 
یکاا مال ، چه  ردد، تر   ، بلوچ  ،  مای  
و ... مثل  ر نوع یکاا دیگرد مم ن است براد 

با د و تا زمان   ه صرفا   ریل   ا زیکا و جذاب
به راطر پو ش و جذاب بودن ماسوب  ود، 

ندارد. اما زمان   ه   پو یدن آنها  یچ ایرادد
جنکش  اد سیاس  و اح اب آن از سر منافغ 
زمین  رود این یکاسها را تقدیس می نند و با آن 
 ویت قوم  و ناسیوناییست  به مردم مید ند، این 
دیگر تکدیل یکاا مال  به پرچ  یک جنکش 
ارتجاع  است. این تکدیل نوع  رال از یکاا به 
سمکل  ویت قوم  و مل  و مذ ک  است. براد 

و... دیگر   جمهورد اسالم  حجاب، مقنعه، مانتو
پو ش نیست، اینها اب ار تامیل فر نگ ارتجاع  
اسالم  به جامعه است. براد ناسیوناییستها    
عینا، یکاا  ردد پرچ  و سمکل  ویت قوم  و 
عالمت جدا  ردن مردم در  ردستان از دیگر 
 مسرنو تان است. زمانی ه  ه یکاا  ردد به 
اب ارد براد ایجاد نفاق قوم  و به پرچ  سیاس  
جنکش  تکدیل می نند، این یکاا  مانقدر پو ش 
است  ه حجاب و مقعنه و برقه! ما  مونیستها 
مدافغ آزادد پو ش ای  و با  یچ یکاا مال  
مش ل  نداری ، مردم به مناسکتهاد مختلف انواع 
یکاا از  ردد تا تر   و گیل   و.. میرو ند و 
حق آنها است. اما جنکشهاد ارتجاع  
ناسیوناییست  و مذ ک  و قوم   ه این یکاسها را به 

برگ ار  ده است.  کیه  مین مسئله در ماجراد 
را ریمای  مردم سنندج در دفاع از  وبان  اتفاق 
افتاد.  م مان با فراروان فعایین مدن  و آزادد 
روا ان در سنندج براد تجمغ و را ریمای  در 
حمایت از مکارزات پیر و جوان  وبان ، 
استاندارد    تا تی   براد به  نترل درآوردن 
این را ریمای  اتخاذ  رد و فراروان  را براد 

مقابل مسجد جامغ بعد از نماز جمعه    مان روز
به سود استاندارد اعالم  رده بود  ه با درایت و 
تی  بین  سازمان د ندگان مراس  غیر دویت  
توانستند تا تیک استاندارد را رنث   نند و با 
پرچ   اد قرم  و با سخنران   ا و  عار اد 
رادی ال و انسان  تظا رات رادی ال عظیم  را 

 بر رالف فراروان استاندارد سازمان دادند.
مردم سنندج   جشن و  ادد و پای وب  و رقص

در مراس   اد چهار نکه سورد و نوروز  ه 
 میشه مثل سایر  هر ا با ممانعت نیرو اد 
امنیت  مواجه میشد به نوع  به ابراز رش  و 
نفرت از جمهورد اسالم   ه مخایف  ر گونه 
 ادد است تکدیل  ده است. از چهار نکه سورد 

بیشتر چهار نکه سورد  ا در سنندج   ۸٣٥٨سال 
بال استثنا به تظا رات ضد ح ومت  تکدیل میشد. 
 عار مرگ بر جمهورد اسالم ، آزادد آزادد، 
و زنده باد آزادد و برابرد  عار اصل  جوانان 
بود. به ندرت پیش م  آمد  س  جرات  ند و در 
بین آن  مه آزادد رواه  عار زنده باد  ردستان 
را سر بد د.  خصا از این تظا رات  ا،  ه پاد 
ثابت و ی   از  روع  نندگانش بودم، یک دنیا 
راطره دارم .روز پایان سال    )   سال 

مردم در ماله  اد رود و یا رارج از  هر   نو(
جمغ م   دند و در جمعهاد ب رگ به رقص و 
پای وب  م  پردارتند. نیرود  اد امنیت  مثل 
 میشه از  ر گونه تجمغ ویو رقص و  ادد 
 راا دا تند و به  مین دییل به بعض  ماالت 
مشخص  جوم میکرد و در صدد ممانعت  ادد 
مردم میشدند. اما  یچ وقت موفق نم   دند  ه 
سیل  ادد مردم را  نترل  نند و معموال وی ن 

ح ومت به   ماجرا میشدند. از آن موقغ بود  ه
در پار هاد   ف ر تدارک مراس   اد دویت 

ب رگ  هر براد  هرواندان افتادند. ناگفته نماند 
 ه این فقط مختص به  هر سنندج نکود بل ه در 
بیشتر  هر اد ایران از اواسط د ه  شتاد این 
مسئله وجود دا ت. قکل از این طرح مراس   اد 
نوروزد فقط در صدا و سیما یا تاالر اد دویت  

 براد عده راص  برگ ار میشد.
اما امسال و بعد از مقاومت  وبان ، مردم سنندج 
با وجود این ه سنت چپ و مساوات طلکانه، سنت 
متمدن و برابرد انسانها  مچون سنت بن ه  اد 
مردم  ) ورا اد مردم  و انقالب (، تظا رات 
 اد رادی ال در جریان انقالب و بعد از آن، 
جنگ بیست و چهار روزه، را ریمای  تاریخ  به 
مریوان براد دفاع از مردم مااصره  ده  هر 
مریوان و  وچ آنها، گردان  وان، دستگیرد و 
زندان و اعدام  مونیستها و فعایین  ارگرد، 
مراس  روز جهان   ارگر   اران نفره سایهاد 

، مراس  روز جهان  زن سایهاد  ٦٨و  ٦٥، ٦٦
و ... مراس   اد روز جهان   ودک  ا  ٨۲،  ٥٩

و فستیول آدم برف   ا و د ها سنت آزادیخوا انه 
و مترق  را  ه در  ارنامه مکارزات  رود دارند 
 ه در این  هر ریشه دوانده است،  ا د اتفاقات  
در بعض  از مراس   اد نوروز امسال بودی . 
امسال، ناسیوناییستها با فرستادن چند نفر در 
مراس   اد ب رگ و در بعض  از مراسمها    به 
عنوان سازمان د نده سع   ردند  ه مهر قوم  
گرد و مشخصا پرچ  پ ک ک را در این جشنها 
به نمایش بگذارند. اینها  اید حت  با ده نفر به 
 مچین مراس   ای  رفته بودند اما   اران 

مراس  نوروز امسال در سنندج رنگ و بود 
متفاوت  از سایهاد گذ ته دا ت. مراس  نوروز 
امسال فقط  ادد و جشن و رقص و نه گفتن به 
حا میت   ه سمکل ضدیت با  ادد، رو   و 
سعادت مردم است، نکود. امسال بررالف سایهاد 
گذ ته در مراسمهاد مختلف حضور 
ناسیوناییستها با  عار اد "زنده باد  ردستان" و 

 "زنده باد آپو" پر رنگ بود.
طکیع  است در ح ومت   ه  ادد و جشن را با 
زور اسلاه و زندان و اعدام از مردم بخصول 
طکقه  ارگر و تهیدست جامعه گرفته و عا ورا و 
تاسوعا و ع ادارد  اد م رر مذ ک  را رواج و 
تامیل  رده است  ر گونه  ادد و رقص به بهانه 

حق است و   چهار نکه سورد ، سال نو و ....
نکاید مخایف آن بود. تالش مردم براد برگ ارد 
این جشن  اد غیر مذ ک  نشان از مقاومت مردم 
علیه تامیل فر نگ سیاه اسالم  و فر نگ ع ا 
است. موضوع این نو ته ریشه یاب  یا موافقت و 
مخایفت با این نوع مراس   اد سنت  غیر 

نیست، بل ه مشخصا به عرم اندام   مذ ک 
جریانات ناسیوناییست در حا یه  اد مراس   اد 
نوروز در مال زادگا   )سنندج( و بخصول 
امسال  ه با حضور جمعیت وسیع  در مناطق 

 مختلف  هر برگ ار  ده، است.
و تامیل جمهورد  ٧٥بعد از انقالب نا تمام 

اسالم  به مردم و در  نار سر وب  اد 
تمام موضوعات اجتماع  و فر نگ       سیاس ،

جنکه سیاس  به   در ایران بخصول در  ردستان
رود گرفته است و مراس  نوروز و چهار نکه 
سورد    از این قضیه مج ا نیست. مراسمها و 
جشن  ای   ه قاعدتا باید صرفا براد  ادد و 
 روع سال نو با ند بدییل ممنوع  دن و مادود 

به مراس   اد دویت  و اسالم  جنکه    ردنشان
اعتراض  به رود گرفته و مامل  براد اعترام 
به حا میت  است  ه با زور سرنی ه رفقان سیاس  
و فر نگ  را در جامعه حا    رده است.  مین 
جنکه سیاس  و اعتراض  جشن  اد نوروز و 
چهار نکه سورد نگران  جدد  میشگ  
جمهورد اسالم  از تجمعات ب رگ مردم بوده و 
 ست. اما مراس  نوروز امسال در سنندج فقط 
 ادد و اعترام به رفقان سیاس  و فر نگ  
نکود. در بخش  از این مراسمها  ا د عرم اندام 
جدد و با اعتماد به نفس ناسیوناییس   رد در 
ا  ال مختلف بودی . این ه چه سیاست  پشت 
بعض  از این مراس  و  ادد  اد نوروز در 
 ردستان روابیده است، ریشه این یکاا  ردد 
پو یدن و  عار زنده باد ر کر آپو و سایر نشانه 
 اد ناسیوناییست  و ارتجاع   ه اینجا و آنجا به 
چش  میخورد، از  جا آمده مسئله مهم  است  ه 
باید از نوروز و جشن و  ادد مردم متمای ش 
  رد. در ادامه مختصرا به این مسئله م  پردازم.

در جمهورد اسالم  تاریخا برگ ارد مراس  
 اد نوروزد در  وچه و ماالت و پار ها بسته 
به توازن قوا یا رسما و یا دوفا تو ممنوع بوده. 
اما چند سای  است  ه زیر فشار مردم براد 
برگ ارد این جشنهاد غیر مذ ک  و دا تن چند 
روز جشن و پای وب ،  هردارد بعض  از 
 هر ا مراس   اد نوروز و چهار نکه سورد را 
راسا در پار هاد ب رگ  هر ا برگ ار می ند. 
اما در مقابل این تا تیک ح ومت و در تقابل با 
مراس  دویت  در  هر اد مختلف ایران منجمله 
سنندج مراس   اد وسیغ و   اران نفره غیر 
دویت  برگ ار میشود. این مراسمها نه گفتن به 
ح ومت   ا ونوع  د ن  ج   ردن به 

 ه احساا غرور و قدرت را در میام   آنهاست
مردم باال میکرد. مثال در سنندج  میشه مراس  
غیر دویت  با جمعیت  د ها برابر مراس  دویت  

نوروز، لباس کردی، هویت 

 تراشی ملی
 در حاشیه جشن های نوروز امسال سنندج

 بختیار پیرخضری

 زنده باد سوسیالیسم
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 سازماندهی طبقه کارگر...

 س  را نسکت به رود م  دانند. و به این راطر 
به  ما روش آمد گفته و  انس درا گرفتن از 
تجربه گذ ته رود را به  ما مید د. وی  درا 
 اد تلخ مکارزه طکقات  ما را ماتاط  رده  ه ب  
مورد  فری  ظوا ر را نخوری  و عمارت دوست  
مان را با  س  رود دیوار   سته بنا ن نی . یطفاً 
اگر  ما تدییر جهت سیاس  داده ید، آن را  فاف 
به جامعه اعالم نمایید. در غیر این صورت، 
ن دی   ظا رد  ما پس از برجام با  ارگر را 
در عای  سیاست؛ اپورتونیس  م  نامند. ما در البه 
الد  ر سطر از نو ته  اد  ما،  نوز ما یت، 
جایگاه و متد مکارزین  نامسئول میخوانی . از  ما 
م  پرسی   ه ط   دام مکارزه ایدویوژی   به این 
نتیجه رسیدید؟ آیا  نوز سیاست"طکقه  ارگر و 
تا ب  مونیست " را سیاست رانه نشین  مردم 
میدانید؟ تا به موضوعات مورد مناقشه پاسخ 
 فاف ند ید، ف ر نم   ن  یک در صد از 

  ارگران به  ما اعتماد دا ته با ند.

 

 ۳۱۰٢محمد جعفری / بیست و ششم مارس 

 پاورق ......................

( ح ب  مونیست ایران میتواند اعترام  ند ۸)
 ه چرا امضاد او را زیر  عار "بعد از سوریه 
نوبت ایران است و بعد از اسد رامنه اد"، 
گذا تی ؟ آن  عار صاح  دارد و صاح  آن 
ح ب  مونیست  ارگرد ایران است. واقعاً رژی  
چنج و امید به ناتو متعلق به ح  ا است و نه به 
ح ب  مونیست ایران.  ومه یه در آن فضا در 
مقابل اتااد راستها و دویت سازد  اد "ایماس  

 نگره  براد فری "، " اوالف پایمه سنتر"، "
و  نفرانس اح اب راست  ملیتهاد ایران فدرال"

در برو سل، تالش می رد با جمغ بستن 
ح ب، سازمان و نهاد، اتااد چپ در آیمان، ۰۰

سنگرد بسازد تا از قافله عق  نماند. من گفت  
مخرج مشترک این اح اب ی   است؛ وی  
 عاری   ستند براد ی   از این اح اب پر رنگ 
تر و براد دیگر فرع  است. این از ا میت نقد 
ما به  ومه یه نم   ا د. عالوه بر این، نشریه 

صورت  ۰٨٦"جهان امروز"  ومه یه در  ماره 
مسایه باران را آنطورد  ه آمری ا مطرح  رده 
بود م  پذیرد و از حسن رحمان پناه م  پرسد: " 
آیا این تاری   ا سک  روا د  د  ه جمهورد 
اسالم  از برنامه اتم  رود دست بر دارد و به 
رواست  اد جامعه جهان  گردن نهد؟ )به این 
استعاره دقت  نید "به رواست  اد جامعه 
جهان "(.  رحمان پناه پاسخ م  د د: پس از 
عق  نشین  " صدام حسین" دی تاتور  ار و 
جنایت ار عراق از  ویت و سر پیچ  از، 
قطعنامه  اد  وراد امنیت علیه عراق، مااصر 
اقتصادد اعمال  د  ه...، اما صدام تسلی  
رواست  اد سازمان ملل و امری ا نگردید و 
 سرانجام از طریق درایت نظام  سرنگون  د."

س والر و غیر قوم  است. آینده این منطقه در 
گرو درایت بالواسطه مردم، دمو راس  مستقی  از 
پایین و حا میت سیست   ورای  است. برع س 
پاریمانتاریس  و  یوه  اد اعمال حا میت 
دمو راس  بورژوای   ه  رچهار سال ی کار توده 
مردم را به پاد صندوق  اد راد می شاند، اما 
سیست   ورای  دایما توده مردم را در میدان نگه 
میدارد و حا میت و قدرت مستقی  مردم را ضامن 
امنیت و منافغ ا ثریت جامعه قرار م  د د. 
سیستم   ه بر اساا تسلیح عموم  مردم،  ر 
نوع نیرود مسلح ح ب  و ملیشیاد آنان را منال 
می ند. سیستم   ه برابرد زن و مرد را در  مه 
سطوح سیاس ، اجتماع  و فر نگ  متاقق  ند. 
جدای  دین از دویت را در عمل به اثکات رساند، 
پیشروترین قانون  ار را به تصوی  برساند و یک 
زندگ  مرفه و انسان  را براد طکقه  ارگر 
تضمین و فرا    ند. وسیعترین آزادد  اد 
سیاس ، تش ل و آزادد اح اب را برسمیت 
بشناسد. حقوق  هروندد را مستقل از  ر نوع 

 ٬مذ ک  ٬گذ ته  انتصاب به بر نوع  ویت دین 
قوم  و ناادد در آن مناطق را تامین و برسمیت 
بشناسد. تنها   ل  از حا میت میتواند 
دمو راتیک و توده اد با د  ه بر اساا اراده 
توده  اد  ارگر و ا ثریت آزادیخواه و عدایت 
طل ، بنا  ده با د.  ر نیرو و جریان سیاس  اگر 
 ه واقعا بخوا د در راستاد آزادد، تاقق امیال و 
آرزو اد توده مردم گام بردارد ، بایست  رود 

 اعمال حا میت  ورای  پافشارد  ند.
 

 حزب کمونیست کارگری کوردستان
 ۳۱۰۲مارس  ۳۲

سراسرد مردم بهتر میسر روا د  د  ه دست   
این مناطق از    گسیخته را بر اساا قوانین 
پیشرو و مدن  دوباره به    وصل و اداره  ند. اما 
این امر نه تنها نیازد به اعالم "فدراییس " ندارد، 
بل ه با یک حا میت سراسرد و دوفا تو، 
میتوانستند استقالل موقت را تا به سرانجام رسیدن 
اوضاع سوریه، اعالم و تاسیس  نند. چرا ه این 
فدراییس  ی جانکه در ابعاد سراسرد، فرصت  به 
درایت و تصمی  گیرد مردم سایر مناطق سوریه 

 در تعیین چند و چون حا میت سیاس  نمید د. 
اوضاع وری  منطقه، مخایفت دول تر یه و  

قوم پرست   –سوریه و  ل اپوزیسیون اسالم  
 ان در جهت سوریه، طرح  ا و نقشه  اد  وم 

  ستن روحیه مقابله جوی  و اراده مردم این 
منطقه و عق  نشین  به دستاورد اد تا نون  آنها، 

جدد و  ٬مسئوالنه ٬سیاست  آگا انهنیازمند اتخاذ 
سرنو ت ساز از جان   ر نیرود است  ه 
زندگ  و آینده دستاورد اد  هروندان این نواح  
برایش مه  است. پیش  رط حفاظت از 
دستاورد اد تا نون ، ر د زندگ  مدن  و فاصله 

مذ ک ، در   –گرفتن از سناریو اد سیاه قوم  
گرو اتااد و    سرنو ت  عمیق مردم این منطقه 
مستقل از  ویت  اد  اذب قوم  و دین  است. 
در حایی ه راورمیانه در آتش سیاست قوم  و 
نفاق مذ ک  میسوزد، قد عل   ردن  ر حا میت و 
نیروی  علیه این سیاست  هنه پرستانه،  رط 
اساس  در بازگرداندن پیشروترین آرزو اد 

 انسان  است.
پاسدارد از دستاورد اد مردم و گشودن در اد 
امید به سود آینده اد انسان   ه در آن آزادد  اد 
اجتماع  و به طور ویاه حقوق زنان در این 
منطقه تامین  ود، نیازمند تاسیس یک نظام 

در  هر  ۰۲۸۲مارا  ۸٥پنجشنکه روز 
رومیالن در سوریه، در  نفرانس  با  ر ت 
نمایندگان و نیرو اد سیاس  و  هروندان  ر سه 
 انتون ج یره،  وبان  و عفرین، نظام "فدراییس  
دمو راتیک" در  مال و غرب سوریه اعالم  د. 
بنا به اطالعیه اد  ه در اینکاره صادر  ده،  یوه 
اداره جامعه بر اساا آزادد زنان و  یوه اداره 
امور بطور مستقل و با ات ا به رود دو پرنسی  
پایه اد حا میت روا ند بود. مسوالن پ.د.د  ه 
ح بشان بیشترین نفوذ و اقتدار در آن منطقه را 
دارد و به عنوان صاح  این پروژه ظا ر  ده 
اند، اعالم  رده اند  ه سیست  فدرای  در این 
منطقه، بر اساا قومیت نخوا د بود بل ه یک 
فدراییس  منطقه اد است  ه  امل حال  مه 
 هروندان این منطقه از جمله  هروندان  رد و 
عرب و تر مان و آ ورد و ... است  ه جمعیت 

 این منطقه را   ل داده اند. 
بدون  ک مکارزه و سد بستن مردم این منطقه 
علیه سازمان وحش  و افسارگسیخته داعش و 
اسالم سیاس ، جلوگیرد از تامیل سناریود سیاه 
و جنگ دارل  در این منطقه از سوریه، تصوی  
حقوق زنان و دورد  ردن از برجسته  ردن 
 ویت قوم  و دسته بندد ن ردن  هروندان بر 

قوم ، از جمله   –اساا  ویت  اذب مذ ک  
دستاورد ای  است  ه مردم در این منطقه  س  

  رده اند و باید از آنها حراست  رد.  
مستقل از این ه نیرو اد پشت بیانیه اریر به 
دنکال  دام منفعت سیاس  با ند، و  مچنین مستقل 

حت  اگر   –از گو ه زوایاد منف  سیست  فدرای  
، اما حفاظت از و گسترش –قوم     نکا د 

دستاورد اد تا نون ، توسط اراده متاد و 

طبقه کارگار، بارخاالف 

کليه طبقات فرودسات 

در تاریخ پيشين جامعه 

بشری، نميتواناد آزاد 

شود بای آناکاه کال 

 بشریت را آزاد کند. 

از: یک دنیای بهتر، برنامه حزب 

 حکمتیست -کمونیست کارگری 

 بیانیه حزب کمونیست کارگری کردستان
 در مورد اعالم "فدرالیسم دموکراتیک" در غرب و شمال سوریه

10ادامه صفحه   

امضاد "مجلس موسسان بیانیه اد به اریرا ط  
 مال سوریه"  -اتااد فدرال دم راتیک روژآوا

نتیجه نشست دو روزه اد  ه در  هر "رمیالن" 
از  انتون ج یره در سوریه جهت تعیین ت لیف 
اداره امور این منطقه گرفته  د را اعالم  رده 

 اند. در مقدمه این بیانیه آمده است:

" یات  ما نگ  رودگردان   اد دم راتیک 
 انتونهاد ج یره،  وبان  و عفرین به منظور 
یافتن راه حل  براد برون رفت از باران سوریه 
و توافق براد ایجاد سیستم  براد مدیریت 
روژآوا و  مال سوریه، از اقشار مختلف، 
نیرو اد سیاس ، اح اب و نهاد اد مدن  در این 
مناطق و مناطق   ه اریرا آزاد  ده اند، ) هکا( 
دعوت به عمل آورده بود تا در جلسه اد گرد    

 آیند."

"با ا ثریت  ٬طکق بیانیه فوق در نتیجه این نشست
آرا به برقراد سیست  فدراییس  دم راتیک، با 
اساا گرفتن مشار ت تمام اقشار و گروه  اد 

" راد داده اند. بیانیه ٬مختلف جامعه سوریه...
ا اره دارد  ه در این نشست ریاست مشترک 
"مجلس موسسان" و " میته سازماند  " متش ل 

ماه، "بستر اد  ٦عضو را  ه باید ظرف  ٣۸از 
مناس  براد تدوین یک میثاق اجتماع  و ایجاد 
سارتار اد سیاس  و حقوق  را آماده  نند" را 
تعیین  رده است. بیانیه به عالوه بر غیر قوم  
بودن این سیست ، بر برابرد زن و مرد و بر 

 تضمین تمامیت ارض  سوریه تا ید  رده است.

نشست مورد ا اره درست و  م مان با نشست 
ژنو  ه در آن نمایندگان دویت سوریه، اپوزیسیون 
آن و  شور اد مختلف در گیر در مسائل 
راورمیانه، منجمله تر یه و عربستان  م اران و 
موتلفین دیروز داعش،  ر ت دارند برگ ار  ده 
است. نشست   ه در آن نمایندگان سه  انتون 
ج یره،  وبان  و عفرین و اح اب سیاس  
 ردستان سوریه از جمله ح ب دم راتیک 
 ردستان سوریه  ه نقش جدد در مکارزه علیه 
داعش در این منطقه دا ته اند،  ر ت داده نشده 

 اند.

تا  نون اعالم نتایج این نشست و تصمی  بر نوع  
از اداره امور و حا میت در این منطقه به نام 
"فدراییس  دم راتیک" با مخایفتهاد جدد از 
جان  دویت بشار اسد،  شور اد منطقه و 

منجمله ایران و تر یه مواجه  ده است. تقریکا تا 
 نون  یچ دویت  در منطقه و دویتهاد غرب  

 تائیدد بر این تصمی  نگذا ته اند.

مستقل از  دف " یات  ما نگ  رودگردان   اد 
دم راتیک  انتونها" از چنین اقدام  و مستقل از 
این ه آینده این منطقه به  جا روا د  شید، اعالم 
حا میت در مناطق   ه عمال زیر  نترل نیرو اد 
تش یل د نده این اجالا است، تالش براد پایان 
دادن به بالت لیف  این مناطق نه فقط دور از 
انتطار نکود بل ه امرد طکیع  است. این منطقه 
در دل مقاومت توده اد علیه توحش داعش و 
متادین منطقه اد آن، منجمله تر یه و عربستان، 
 ه از جان  نیرو اد سیاس  و اساسا ح ب 
دم راتیک  ردستان سوریه سازمان داده  د، 
اوال مانغ ا دال این منطقه توسط داعش  د و 
ثانیا توانست بر توازن قوا چه در سوریه و چه در 

 منطقه تاثیرات جدد بگذارد.  

این مناطق در چند سال گذ ته و با سراسرد  دن 
جنگ در سوریه عمال توسط نیرو ا و اح اب 
سیاس  آنجا و مردم منطقه اداره  ده است. آنچه 
امروز اتفاق افتاده است یا قرار است اتفاق بیفتد، 
رسمیت یافتن اداره امور این مناطق زیر نام 
"فدراییس  دم راتیک" است. ب   ک این بخش 
از جامعه و مردم و نیرو اد مختلف سیاس   ه 
در آن زندگ  می نند، نمیتوانند جامعه را در راله 
و بالت لیف  نگهدارند.  ار و زندگ   هروندان و 
گرداندن آن به نوع  از اعمال حا میت احتیاج 
دارد، چی د  ه نشست دو روزه  هر "رمیالن" 

 تالش  رده است به آن جواب بد د. 

سرنو ت سوریه در پرده اد از ابهام است. جنگ 
در سوریه علیرغ  آتش بس   ه اریرا اعالم  ده 
است،  ر آن مم ن است از سر گرفته  ود. آینده 
سه  انتون مورد باث و مناطق   ه قرار است 
اعالم "فدراییس  دم راتیک"  نند در دل سوریه 
جنگ زده و با حضور دویتهاد مرتجغ و 
درایتهاد امرریاییست  نی  نارو ن است.  نوز 
مخاطرات جدد زندگ  و  ست  این بخش از 
مردم سوریه را نی  تهدید می ند. عالوه بر رطر 
حمله داعش،  ل دویتهاد منطقه و در راا آن 
 دویت تر یه رطرد جدد براد این منطقه است.

آنچه مسل  است حق مردم مناطق آزاد  ده است 
 ه اداره امور رود را بدست بگیرند. تضمین 
این ه "فدراییس  دم راتیک" اعالم  ده دستمایه 
معادالت و معامله سیاس   یچ نیرو و جریان  
نشود، تضمین این ه این اعالم حا میت صرفا در 
سطح ا رم فشارد براد امتیازگیرد  اد سیاس  
نیرو ا و دول منطقه نشود، درایت مردم  مال 
سوریه در سرنو ت رود، تصمی  براد آینده رود 
و تامین توان تقابل با تهدیدات جدد  ه بر سر آنها 
است، در گرو اعمال اراده مستقی  مردم در اداره 
امور و اعمال قوانین متمدنانه و با راد مستقی  
آنها در این مناطق است. امروز  ر نوع حا میت  
در  ر بخش سوریه و در  ل راورمیانه در گرو 
تضمین حا میت  س والر، غیر قوم  و غیر 
مذ ک  است. انسان  ترین و    مشقت ترین راه 
براد  هروندان  انتونهاد ج یره،  وبان  و 
عفرین و... اعمال حا میت مردم این مناطق 
مستقل از  ر نوع  ویت قوم ، مذ ک  و... از 
 انال  ورا اد منتخ  آنها است. اعمال حا میت 
 ورای  در این مناطق مهمترین و انسان  ترین 
راه براد حا میت بر سرنو ت رود، تدوین 
قوانین و اداره امور زندگ   هروندان این مناطق 

 است.

اعالم برابرد  مه  هروندان مستقل از  ر نوع 
 ویت مذ ک ، قوم  و ناادد، آزادد  اد ب  قید 
و  رط سیاس ، برابرد  امل زن و مرد، تامین 
زندگ  انسان  براد  مه  هروندان، تسلیح 
عموم  مردم زیر نظر حا میت  ور ا براد 
دفاع از زندگ   هروندان در مقابل مخاطرات   ه 
امنیت و آسایش آنها را تهدید می ند، یدو  مه 
نیرو اد مسلح دیگر، اویین اقدامات  است  ه از 
  ر نوع حا میت مدافغ حقوق مردم انتظار میرود. 

اعمال حا میت  ورای  و سازماندادن ملیس توده 
تنها راه تضمین  ده و متمدنانه اد است  ه  ٬اد

میتواند زندگ  انسان  و امنیت  هروندان این 
منطقه از حمله داعش و دویتهاد مرتجغ منطقه به 
بهترین  یوه مقدور تامین  ند. در چنین  رایط  
بدون تردید راه براد حمایتهاد  مه جانکه از 
سود مردم متمدن، نهاد اد مدن ، اتاادیه  اد 
 ارگرد و... در اروپا و در  ل منطقه باز روا د 
 د و قطعا  ر نیرود مسئول و انسان دوست  
رود را در  نار این حا میت و مدافغ آن میداند. 
ب   ک این راه و این انتخاب در مقابل مردم این 
منطقه و اح اب سیاس  درگیر و از جمله ح ب 

 دم راتیک  ردستان سوریه    قرار دارد.
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موجی از ترور و وحشت ترکیه را در بر گرفته است. بمبگذاریهای متعدد در آنکارا و استانبول مستمکی برای 
تعرض فاشیستی دولت اردوغان به مردم، به اسایش و امنیت و آزادی شان شد. دولت اردوغان افسارگسیخه 
تاخت و تاز میکند. ادامه لشکر کشی به مناطق کرد نشین به بهانه مبارزه با پ ک ک و توپ و گلوله باران 
شهر و شهرکهای مختلف، کشتار مردم بیگناه و میلیتاریزه کردن محل زندگی آنها و همزمان افزایش استبداد و 
فضای نظامی و رعب و وحشت بر کل جامعه، بستن روزنامه های مخالف و دستگیری مخالفان در کنار 

 اقدامات تروریستی علیه مخالفین خود بخشی از عملکرد این دوره دولت ترکیه است. 

 

امروز در نتیجه سیاستها و اعمال فاشیستی دولت اردوغان موجی از اعمال تروریستی دولتی و غیر دولتی 
علیه مردم ، ترکیه را فرا گرفته است. دولت ترکیه بعنوان یکی از متحدین اصلی داعش در منطقه، به عنوان 
دولتی که ماشین ترور و سرکوبش روزانه جنایت می آفریند، دولتی که در اشاعه نفاق کور قومی و مذهبی 
دست همه را از پشت بسته است، متهم ردیف اول ایجاد هراس و نامنی و فضای تروریستی در این کشور 

 است.

 

کامال آشکار بود که تبعات شکست سیاستهای آمریکا و متحدینش در خاورمیانه که مورد سوریه میخی بر  
تابوت آن کوبید، نمیتوانست موقعیت دولت ترکیه را که تاریخا در جوار آمریکا و بورژوازی غرب به حیات 
خود ادامه داده است، ملتهب و بحرانی نکند. آنچه امروز خطر از هم پاشیدگی بنیادهای مدنیت و زندگی شهری 
در جامعه ترکیه را تهدید میکند، نتیجه مستقیم و بالواسطه شکست جریانات بستر اصلی در این کمپ و دولت 
ترکیه بعنوان عضوی از ناتو در تحوالت خاورمیانه است. طبیعی بود که دولت ترکیه در این موقعیت با احتمال 

رشد اعتراضات طبقه کارگر و جبهه آزادیخواهی در دفاع از حقوق پایمال شده  ٬رشد نارضایتی های داخلی
خود روبرو شود. تقابل با این اعتراضات فقط با ارعاب و سرکوب مردم معترض در جامعه و گسترش 

 تحریکات قومی، ممکن است. چیزی که دولت فاشیست اردوغان پرچم آنرا بدست گرفته است. 

 

آنچه که امروز در ترکیه در حال وقوع است، دست و پا زدن دولت اردوغان، برای حفظ سرکردگی خود در دل 
تحوالتی است که کل معادالت آن به ضرر آن تغییر کرده و حکومت او را از درون جامعه بی ثبات و بی اعتبار 

 کرده است. 

 

بر متن چنین موقعیتی و در کنار جنایات دولت اردوغان، اعمال تروریستی گروهای قومی، فرقه های غیر 
مسئول مانند ""عقاب های آزاد کردستان"  به بهانه مبارزه با دولت اردوغان، مستقیما دست دولت ترکیه را 
آنهم به بهانه "مبارزه" با ترور و در"دفاع" از "امنیت" جامعه در گسترش سرکوب و کشتار مردم و حاکم 

 کردن فضای رعب و وحشت باز گذاشت. 

 

ماشین کشتار و توحش اردوغان تنها به نیروی فشار از پایین، نیروی متحد و متشکل مردم، محرومین  
  جامعه، طبقه کارگر و همه کسانی که منفعتی در ایجاد شکاف قومی، ملی و مذهبی ندارند، قابل توقف است .

 

در شرایط امروز، فقط با قرنطینه کردن سیاست قومی و مذهبی، با حاشیه ای و منزوی کردن جریانات قومی و 
مذهبی و تنها با شکل دادن به یک مقاومت متحد و آگاهانه در میان طبقه کارگر ترکیه، در صف آزادیخواهیی و 
برابری طلبی، با پافشاری بر اتحاد شهروندان آن جامعه، مستقل از هویتهای کاذب قومی و مذهبی و..، میتیوان 
علیه هر جریان فاشیست و ارتجاعی از دولت اردوغان تا داعش و "عقاب های آزاد کردستان" سنگری بسیت. 
در این مسیر، مقابله با تحریکات فاشیستی دولت حاکم، و افشای تبلیغات و سیاست های تفرقه افکنیانیه احیزاب 
و گروهای ناسیونالیستی، قومی و مذهبی، وظیفه کمونیست ها و یکی از ملزومات پیشروی در میقیابیل تیعیرض 
طبقه حاکمه در ترکیه است. دولت فاشیست ترکیه متهم ردیف اول جنایاتی است که در ترکیه و بیه نیام دفیاع از 

 مردم روزانه رخ میدهد.

 

 حکمتیست )خط رسمی( -حزب کمونیست کارگری

 

 ۳۱۰٢مارس ۳۱ -۰۲٤٥اول فروردین 

 دولت ترکیه متهم ردیف اول!
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