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 به مناسبت هفته منصور حکمت

 کارگران و ناسیونالیسم                           

 

منصور حکمت در مباحث "ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمممونميمسمم کمارومرت"  و کماما  "بم مر   
خليج" موضع و سياست کمونيسای در قبال ناسيوناليسم و ملت  ر  بيا  می کند. و ماعاقبا فدر ليمسمم 

بر خالف تصور ر یج که هميشه ومتمامه ر  بعنو   ر ه حل  رتجاعی و ناسيوناليسای به نقد می کشد. 
 شده  ول ملت ها بوجود می آیند بعد ناسيوناليسم .  ین  ز نظر حکمت برعکس  ست. 

 ووید:  حکمت می 
ناسيوناليسم م صول خودپرساانه ملاها نيست. برعکس، ملاها و خودپرساى و تعصبما  مملمى شما  
م صول ناسيوناليسم  ند. ناسيوناليسم، مساقل  ز  ینکه در چه دوره  ت و بمر ممامن کمد ن رونمدهمات 

پایه  ت در قلمرو  قاصادت سياسى پا به ميد   ميمذمر رد، یمي  یمدژمولموژت بمورژو یمى 
بر ت سازماندهى قدر  طبقاتى  ست.  یدژولوژت  ت  ست که تمال  مميمکمنمد حمکموممت 

  ٦١٣٢/ ژوئن ٣١٣١خرداد  
 نینا

 مظفر محمدی

 آرمان بورژوازی ناسیونالیست کرد متزلزل شده است!
ناسيوناليست های کرد، در ر بطه با جمهوری  سالمی  کنو  دو بخش ر ضی و نار ضی  ز رژیم ر  
تشکيل د ده  ند. یي بخش که  ساسا در  پوزیسيو   ند، ولذی د رند که دولت  ميد و  عاد ل روحانی، 
آموز  به زبا  کردی ر  برسميت نشناخاه  ست.  ین ها می وویند دولت روحانی با مطرح کرد  آموز  
زبا  کردی در مد رس و د نشذاه ها به جای آموز  به زبا  کردی  به آنها کلي می زند.  ز طرف دیذر، 
نماینده بخش ر ضی ناسيوناليسم کرد،  م مد قسيم عثمانی نماینده  هل سنت بخاطر تقسيم عادالنه قدر  و 
ثرو  و  مکا  فرصت بر بر بر ی  قو ن و  دیا  و مر هب،  ز نظان جمهوری  سالمی تشکر کرده  ست.  و 
 ز نمایندوا  مجلس دوره جدید  ز کردساا   ست که به هيا  ریيسه مجلس ر ه یافاه و با لباس کردی در 

 مجلس شور ی  سالمی ظاهر شده و  ز ت قق آرما  های ناسيوناليسم کرد به وجد آمده  ست. 
بخش نار ضی ناسيوناليسم کرد، نذر    ین  ست که  جمهوری  سالمی و دولت روحانی با کارهایی که 
 نجان د ده و می دهند د رند زیر پای کرد یه تيشا  ر  خالی می کنند. مذر نه  ین  ست که م مد قسيم بعنو   
نماینده ر ساين کرد با لباس مقدس کردی در مجلس  سالمی حاضر شده و هویت کرد یه تی ر  نمایندوی می 
کند! وقای جمهوری  سالمی با نمایندوا  م ارن  هل سنت و ناسيوناليسم کرد و زبا  کردی و لباس و 

 در صفحات دیگر میخوانید :

فعالیت مشترک کمونیست ها ”پاسخ به یک سوال ! _  
                                                     ٧صفحه  ) محمد فتاحی(     “ با بقیه ممکن است؟

 ٠١_ نگاهی به لیبی امروز )دانا فرزین(       صفحه  
   

 

 

_ در حاشیه درگیریهای اخیرپیشمرگان حدکا با             

 )مظفر محمدی(نیروهای مسلح رژیم...

 ١١صفحه                                                     

 )مظفر محمدی(             هرچی بگندد نمکش میزنند..._  

 ١١صفحه                                                     

  

اعتصاب غذا، شالق 

 تحقیر و...

 
 مظفر محمدی

بيش  ز یي ماه  ست تعد دی  ز زند نيا  
سياسی در ميا  فعالين کاروری و ممدنمی 
 ز جمله جمعمتمر عمظميمم ز ده و صمدیمق 
کبودوند ... دست به  عاصا  غر  زده و 
مرگ تمدریمجمی ر  ممی ومرر نمنمد. طمبمق 
آخرین خبمر صمدیمق کمبمودونمد مموقماما و 
بطور مشروط به  عامصما  غمر ی خمود 
پایا  د ده  ست. حکم شالق بر باالی سر 

 کارور   بافق هم می چرخد!
 

ميليونی می تو نمد  07چذونه یي جامعه 
 ز شهروند نش دفاع کند، سو ل بمررومی 

 بر باالی سر جامعه ما  ست. 
تا کنو  بمخمشمهمایمی  ز نمهماد و ومروه و 
شممخممصمميمماممهممای د خمملممی  یممر   و خممار  
کشورعليمه  یمن جمنمایمت دولمت و بمر ی 
 ز دی زند نيا  و خاتمه د د  به  تهامما  
بی  ساس و بهانه های دسمامذماه قیمایمی 
رژیم به  عار ض پرد خمامه  نمد.  یمن کمم 
ترین توقعی  ست که می تو    ز جامعمه 

 و مردمانش د شت. 
بذرریم که در دفاع  ز زند نيما  سميماسمی 
ور یشا  سياسی مخالف تنگ نمظمری و 
منافع حقير دیذر ر  بمه ممنمصمه ظمهمور 
رساندند. بانذاهی به کمپين های مخاملمف 
می بينيم که ناسيوناليساهای کرد، کممپميمن 
ویژه  ی بر ی صدیق کمبمودونمد ر ه ممی 
 ند زند چر  که صدیق ر  فرزند خمانمو ده 
"مملممت" خممود مممی د نممنممد و دفمماع  ز  و 
بر یشا  حيثيای و  ثمبما  کمرد یمه تمی و 
تقدس و تقدن مليت و مرهب بر  نسمانميمت 
 ست.  ز نماسميمونمالميمسمم درهمر رنمگ و 
لباسی بيش  ز  ین  ناظار نمی رود.  یمن 
عمل ولو در ظماهمر تمال  بمر ی  ز دی 
صدیق نامميمده ممی شمود،  مما ممرممون و 
زشت و خالف پرنسيپ همای  نسمانمی و 
آز دی و بر بری  نسا  ها صرفنمظمر  ز 

مليت و مرهب و نژ د  ست. 

 ٣صفحه 

 ٤صفحه 

 ١صفحه 

 “آموزش زبان مادری”

 یا آموزش به زبان مادری

 آزادی   رباربی   حکومت کارگری

 نشریه دفار کردساا  حر  حکمايست/ خط رسمی



   

 

 ز طرف دیذر به نان چپ و کارور کمپميمن همای 
ویژه بر ی آز دی جعتر عظيم ز ده ر ه می  فمامد. 
 ین دو عليرغم تتاوتهمایشما  پشمت و روی یمي 

 سکه  ند.
زند نی سميماسمی بمایمد  ز د شمود.  یمن خمو سمامی 
 نسانی،  ز دیخو هانه و شر فامند نه  ست و مليت 
کمرد و فمارس و تمر  و بملمور و عمر  نممممی 
شناسد. خو ساهای  ین دو زند نی سياسی عليرغم 
ور یشا  سياسی شا ، خو سای برحق و  نسمانمی 
 ست. خو ست لغو  حمکمان دلمبمخمو همی و  نمامقمان 
جویانه بورژو زی و دساذاه قیمایمی   ، دفماع 
 ز حقوق مدنی و  نسانی همه شهروند   جماممعمه 
 ست.  ین  حکان بجر قلدری آشکار و زورومویمی 
نيست و فاقد هر وونه مبنای حمقموقمی و ممو زیمن 
حاکم بر یي جامعه مامد  و مدر  جها   مروز 
 ست.  ین خو ست کمل جماممعمه تم مت حماکممميمت 

 جمهوری  سالمی  ست. 
 

دفاع  ز مطالبا  زند نيا  بر ی لغو  ین  حکان و 
 ز دی همه زند نيا  سياسی  مر کمل جماممعمه  ی 
 سممت کممه  ز سمماممم و  سمماممثمممممار و بممی عممد لمماممی 

 جمهوری  سالمی رنج می برد. 
صدیق کبودوند مد فع حقوق و آز دیهای  نسمانمی، 
بر کبودوند قهرما  ملی کرد  رج يت د رد.  یمن 
به نتع خود کبودوند، به نتع همه زند نيا  سياسمی 

 و به نتع  ز دی و  نسانيت  ست. 
دردنا  تر زمانی  ست که در دفماع  ز  یمن دو 
زند نی  عاصابی، نماممی  ز  حسما  ممازنمدر نمی 
روزنامه نذار که  و هم با  عاصما  غمر ی یمي 
ماهه خود در آساانه مرگ قر ر ورفاه  ست و به 
 حکم د دواه رژیم  عار ض د رد، برده نمی شود.  

 
ميليونی می تو نمد  ز  07وتام چذونه یي جامعه 

شهروند نش دفاع کند، سو لی  ست بر باالی سمر 
جامعه.  ما موضوع مهم تر و تمعميميمن کمنمنمده تمر 
وجود طبقه کارور چمنمد ده مميملميمونمی  سمت کمه 
جامعه بدو  کار آ  می  یساد.  ما  ین طمبمقمه در 
دفاع  ز فعالين حقوق کمارومری و ممدنمی سماکمت 
 ست. به  ین ترتيب دولای که هر ومونمه فمعمالميمت 
کاروری و سياسی و ممدنمی ر  ممممنموع کمرده و 
فعالين  ین عرصه ها ر  تا دن مرگ ممی کشمانمد، 
 ز خطر جنبش عظيم کاروری و طمبمقمه کمارومر 
مصو  می ماند. ت مل  عاصا  غمر  کمه ممرگ 
تدریجی  ست تاو نی  ست که تعد دی  ز فمعمالميمن 
ودوساد ر   کارور   و مردن در سکمو  طمبمقمه 

 کارور می دهند. 
در غيا  طبقه کارور و در سکمو   یمن طمبمقمه، 
بورژو زی نه تنها در  یر   بلکه در بعاد جهانمی 

 تو نساه و می تو ند بهر جنایای دست برند. 
بيخ وو  طبقمه کمارومر یمر  ، کمارومر   ممعمد  
طممالی آق دره شممالق زده مممی شممونممد و بممر ی 
کارور   بافق هم حکم شمالق صمادر ممی شمود. 
قممبممال هممم مممو ردی  ز شممالق زد  کمماروممر   و 
معلما  ر  شاهد بودیم. و همه  ین بی حمرممامی و 
توهين و دهن کجی به  نسا  و به کل جامعه بماز 
و تنها در سکو  طبقه کارور  مکمانمپمریمر  سمت. 
طبقه کارور نمی تو ند و نباید شاهد  ین توحش و 
بربریت قرو  وسطمایمی نسمبمت بمه کمارومر   و 
مردن آز دیخو ه باشد و  یساادوی در مقابل آ  ر  

به  روشنتکر   و شخصياهای منترد و یما ومروه 
 های پر کنده و ور ر کند و خود به تماشا بنشيند. 

 یمن خمتممت و رلممت ر  کممارومر   کممممونمميمسممت و 
 رهبر   و فعالين طبقه کارور نباید بپریرند. 

 ین حقيقت ر  باید پریرفت که  ور طمبمقمه کمارومر 
بعنو   رهبر و پيشرو مبارز   آز دیخو همانمه و 
حق طلبانه ظاهر نشود و  بر ز وجود نکند حمقمی 
بدست نمی آید و جامعه کماکا  شماهمد لمذمد ممال 
شد  حقوق و  ز دیها و حرمت  نسما   ز جمانمب 

 بورژو زی و دولت شا  خو هد بود.
 

نمی تو   در مملکای زندوی کرد و سرها ر  باال 
ورفت که  نسا  ها بخاطر دفاع  ز حقوق  وليه و 
 باد یی شا  شالق می  خورنمد. فمرود آممد  همر 
شالقی بر بد  یي  نسا  خو ه کارور یا معلمم یما 
روزنامه نذار و فعال ممدنمی و ...، فمرود آممد  
شالق  ست بر بد  کل جامعه. آیما بمایمد کممماکما  
 جازه د د بمورژو زی ممام مجمر و عمقمبمممانمده و 
سامذر به مو زین  نسانی بشریت قر  بميمسمت و 
یکم دهن کجی کند.  نسا  ها ر  ت قير و شکنمجمه 

 کند و جامعه ر  مرعو  نماید!
 

توقع شرن  ز بورژو زی بيهوده  ست.  مما بمر ی 
ميليونی که نصف ساکنانش ر  طمبمقمه  07جامعه 

کاروری تشکيل می دهد که چرخ های جامعه ر  
می چرخاند، سکو  در بر بر شالق زد   نسما  
در دنمميممای مممامممممد   مممروز مممایممه شممرن  سممت. 
بورژو زی که با تشدید  سامثمممار و شمانمه خمالمی 
کرد   ز زیر بار مسووليت نا  ستره ميليو  هما 
کارور بيکار و تن فرو  و ت ميل دسمامممردهمای 
بخور و نمميمر بمه همممه کمارومر    و کمارکمنما  
جامعه، تو نساه آخرین رممق همای یمي زنمدومی 
 نسمانمی و بمی دغمدغممه و ممرفممه ر  بمذمميمرد، بمما 
 بر رهمای شمکمنمجمه و زنمد   و تم ممميمل ممرگ 
تممدریممجممی بمما  عمماممصمما  غممر  و بمما شممالق زد  
کارور   و مردن  ز دیخو ه، می خمو همد آخمریمن 
رمق  نسانيت و آز دیخو هی و بر بری طلبمی ر  

 بذيرد. 
جمهوری  سالمی با ت ميل  عاصا  هر روزه و 
هر هتاه به کارور   بخاطر حقوق های معوقه و 
ناچير و  ساثمار و بی حقوقی های م ض دیذر، 
ت ميل زند   و شکنجه، ت ميل  عاصا  غمر  بمه 
 نسا  هایی که مرگ تدریجی ر  بر زندوی ختت 
بار و ت ت زور و قلدری تمرجميمی ممی دهمنمد...، 
می خو هد جامعه ر  ساکت و مسااصل و تسملميمم 

 نذه د رد. 
و سر نجان با شالق کشيد  بر بد   نسا ...، ممی 
خو هد هر وونه  عار ضی ر  به تسليمم بمکمشمانمد. 
جامعه ر  به مناهی  ليه حقار  بده  و سلب  ر ده 
کند. جمهوری  سالمی به ت ميل فقر و ورسنمذمی 
و ف شا و  عاياد هنوز رضمایمت نمممی دهمد. ممی 
خمو همد همر وممونمه  ر ده ی  نسما  هما و فمریمماد 
 عار ض ر  در همم بشمکمنمد، خمرد و پمایمممال و 
ت قير کند. می خو هد  و  بربریت ر  به نمممایمش 
بذر رد تا بذوید، در  ین جماممعمه جمر تسملميمم بمه 

 زور و قلدری و بردوی مردی ر هی نيست. 
 ین ر  هر روز و هر ساعت و دقيقه باید  ز خود 

مميملميمونمی ممی  07پرسيد که چذونه یي جامعه 
تو ند و باید  ز شمهمرونمد نمش دفماع کمنمد.  ز نما  
ستره،  زرفاه و  ممنميمت و آز دی و  ز حمرممت 
 نسانها دفاع کند. نه تنها دفاع کند بلکه تمعمرضمی 

ر  سازما  دهد. باید به صمور   یمن جمانميما  و 
برده د ر   و مرتجعيمن قمرو  وسمطمایمی سميملمی 
م کم زد. باید ت قير  کرد و بمایمد زوروموی و 
قلدری    ر  به ز نو در آورد. جامعه  یر   ر ه 

 و چاره  ی جر  ین ند رد. 
 

پایا  یافان شر یط ختابار  قاصادی و زنمدومی و 
سرکو  و ت قير و بي قوقی بدو  شمي مم مامون 
 ست.  ما حای یي روز بيشار ت مل  ین شمر یمط 
بر ی جامعه  ی با طبقه کارور چند ده مميملميمونمی 
که   نمقمالبماتمی پشمت سمر د رد،  عمامصمابما  و 
 عار ضا   جاماعی بوسعت جامعه د رد، نمبمایمد 
بر ی هيم   نسمانمی قمابمل تم مممل بماشمد. بمایمد  ز 
کارخانه و کارواه و معاد  و  ز د نشمذماه هما و 
مد رس و بميمممارسماما  هما و  ز مم مال  فمریماد 

  عار ض و "نه" به  ین شر یط ر  برآورد. 
 

دردنا  تر  ین  سمت کمه بمخمشمهمایمی  ز هممميمن 
بورژو زی چه در حاکميت و چه در  پوزیسيمو  
با صد ی ریاکار نه و  ليبر لی خمود و نمممود ممی 
کنند که می خمو همنمد زخمم همای شمالق بمر بمد  
کارور   ر   لايان بخشند و بمه نشمانمه تمرحمم بمه 
مسایعتا  به مخالتت ریاکار نمه بما شمالق زد  
بممپممرد زنممد. درد تممرحممم و شممتممقممت لمميممبممر لممی و 
بورژو یی بخمشمهمایمی  ز جمممهموری  سمالممی و 
روشنتکر   شا  کم تر  ز درد شالق نيست.  یمن 
نمي پاشيد  بر زخم های عمميمقمی  سمت کمه در 

 چند دهه ورشاه بر بد  جامعه ما زده  ند.
 

تنها دساا  قدرتمند کارومر  ، زنما ، جمو نما  و 
توده وسيع  مردن آز دیخو ه و بر بری طلب  ست 
که می تو ند شالق ت ممميمل فمقمر و ومرسمنمذمی و 
شالق ت قير و  هانت و بی  ر ده کرد   نسا  هما 
ر   ز دست بورژو زی و دولمت شما  بميمنمد زد. 
جامعه ما و بویژه طبقه کمارومر  ممروز بميمش  ز 
هرزما  و مثل نا  شمب بمه سموسميمالميمسمم بمر ی  

 برورد ند   ر ده و  خايار به خود نياز د رد.
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 ٦١٠٢ژوژن  ٥٩خرد د 

  هن  قومي، هن  مذهبي، زنده باد هويت انساني

اساس سوسیالیسم انسان ”
است، سوسیالیسم جنبش 

بازگرداندن اختیار هب انسان 
  “.است

 منصور حکمت.                                      

٦ 
 اعتصاب غذا، شالق تحقیر و...
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١ 
فرهنگ کردی مشکلی ند رد، معلون  ست دیذر 

  چيری بر ی ناسيوناليسم کرد باقی نمی ماند.
با نذاهی به شبکه های ر دیو و تلویریو  
کردساا  جمهوری  سالمی، خيلی ها معاقدند که 
نيازهای فرهنذی شا  برآورده شده  ست. شعر  
و  دبا و  سااد   د نشذاه کرد زبا  به  شاعه 
فرهنگ و زبا  و  دبيا  کردی می پرد زند و 
 ز زبا  کردی مشار  حرف می زنند.  ین 
شبکه ی دولای با  شعار و موسيقی کردی و 
تقدیس فرهنگ روساایی و عقبمانده و پخش 
برنامه های هنری و فرهنذی، ميليو  ها نتر 
شنونده و بيننده ر  بخود جر  کرده  ست. چيری 
که تلویریو  های  حر   ناسيوناليست به ورد 
پایش نمی رسند.  ز نظر شبکه تبليغا  کردی 
رژیم، "ز  کرد شير مرد  ست." به قول یي 
بيننده و شنونده ر دیو و تلویریو  کردساا  
جمهوری  سالمی، فقط سرود "  ی رقيب" مانده 
که پخش شود.  ین دساذاه تبليغاتی هي   کم و 

 کسری کرد یه تی ند رد!"
بعالوه، بورژو زی کرد در مساله  قاصاد و 
سرمایه ور ری و  ساثمار نيروی کار  رز   با 

 جمهوری  سالمی مشکلی ند رد. 
تنها چير باقی مانده بر ی ناسيوناليست های کرد 
 پوزیسيو  جمهوری  سالمی،  جازه حیور در 
کنار رژیم و رفع ممنوعيت فعاليت شا   ست. 
 ین  رزوی دیرینه  ی  ست که در خو ست 

 خودمخااری بر ی آنها برآورده نشده  ست. 
ناسيوناليساها خو ها  دخالت در  د ره و مدیریت 

فارس ها و شيعه ها جامعه هساند. آنها می وویند 
همه مر کر تصميم ويری و مدیریت ر  قبیه 
کرده  ند. یعنی  ور بجای علی رضا قروه  ی، 
کرد و شيعه، خالد عریری سقری کرد و سنی 
قر ر بذيرد.  ین آرزوی دیرینه هم جامه عمل 
می پوشد. باید پرسيد، آخر  ین همه جنگ و 

 جد ل و مر کره مختی و علنی بر ی همين؟! 
 ما بيایيد فرض کنيم که، به قول ناسيوناليست 
های نار ضی کرد،  سام فرهنذی و مرهبی 
هست. آموز  به زبا  مادری نيست. لباس و 
 د   و رسون کردی ت قير می شود و کردها در 
  د ره و مدیریت جامعه دخالت د ده نمی شوند...

ويریم همه  ین ها درست.  ما آیا و قعا جد ل  
کارور   و زحماکشا  کردساا  با جمهوری 
 سالمی بر سر  ینها  ست؟ مشکل فرزند   
کارور    ین  ست که در مدرسه به زبا  کردی 
درس نمی خو نند؟ مشکل کارور   و 
زحماکشا  با جمهوری  سالمی  ین  ست که 
لباس و فرهنگ و  خالقيا  کرد یه تی  تقدیس 
نمی شود؟ مشکل  ین  ست که  سااند ر   و 
فرماند ر   و مدیر    د ر   دولای  ز ميا  
کارور    ناخا  نمی شود...؟ مذر در تهر   یا 
 صتها  و تبریر مدیر    و روسا  ز کارور   

 تشکيل شده  ند؟  
سام ملی در کردساا  تاریخا وجود د شاه  ست. 
 ما  ین سام نه بر سرممنوعيت زبا  مادری و 
فرهنگ و مرهب و لباس و آد   و رسون مردن 
کردساا ، بلکه  ساسا بر سر قبیه قدر  و حتظ 
حاکميت و  ساثمار کارور   و مردن زحماکش 

  ست. 
شعار تماميت  رضی بورژو زی حاکم بر  یر   
چه در زما  حاکميت پهلوی و چه در جمهوری 
 سالمی، تنها و تنها بخاطر حتظ حاکميت و 
قدر  و  ساثمار بر تمامی کشور با مرزی که 

 دور آ  کشيده شده و  یر   نان ورفاه،  ست. 

 
در مقابل  ین وضعيت، بورژو زی کرد که در 
قدر  و حاکميت شرکت د ده نشده و یا کم 
شریي شده،  ناسيوناليسم و ملی ور یی ر  
بعنو    بر ری بر ی د من زد  و  شاعه ی 
 حساسا  قومی و ملی در خدمت جبر   
عقبماندوی و به بازی ورفاه نشدنش قر ر د ده 
 ست. تا  ز  ین نمد کالهی بر ی خود بدوزد. بر 
مان  ین شر یط، جنبش های ناسيوناليسای  ز 
دوره های پيشين دور   قاضی م مد و تا کنو  
بوجود آمده و  حر   ناسيوناليست کرد شکل 

 ورفاه  ند. 
تا زمانی که ناسيوناليسم و قومذر یی پا به ميد   
نذر شاه  ست،  یر   کشوری  ست ت ت 
حاکميت بورژو زی و در حوزه و قلمرو 
 قاصادی و سياسی و جغر فيایی معين. زمانی که 
در  نقال  مشروطيت،  باقر خا  و ساارخا   ز 
آرربایجا  به تهر   حمله کردند، هيچکس نذتت 
تر  ها آمدند.  نقال  مشروطيت رنگ  ین و آ  

 70ملت و قون و طایته ند شت. در دوره  نقال  
هم مردن کردساا  بعنو   جرژی  ز کل  یر  ، 
در  ین  نقال  شرکت کردند. خو ساهای  نقال  

 سر سری و بر ی آز دی و بر بری بود.
زمانی که جمهوری  سالمی به سازماندهی 
حاکميت بورژو زی پرد خت، بورژو زی کرد و 
 حر   آ  تال  کردند در  ین  مر شریي شده 
و ووشه ل اف قدر  ر  بذيرند. کارور   و 
مردن زحماکش هم جر به خو ست های آز دی و 
رفاه که خو ساهای  نقال  بهمن بود به چير 
دیذری فکر نمی کردند و مد  زما  معينی 
دفاع  ز  نقال  و مطالباتش، سنذر مقاومت 
مردن کردساا  در بر بر دیکااتوری جدید حاکم 

 شد.
زمانی مساله ملی و ملت حد قل سر زبا  می 
 فاد و به جلو ص نه ر نده می شود که 
بورژو زی کرد بر ی سهيم شد  در قدر  پرچم  
ناسيوناليسم و ملی ور یی ر  بعنو    بر ر 
فشاری بر بورژو زی حاکم بر می  فر زد. 
 بر ری که تا هم  کنو  هم دست بورژو زی کرد 

  ست و نانش ر  می خورد.  
 

با شکست  نقال ، بورژو زی کرد به سنذر 
ناسيوناليسم و ملی ور یی خرید و تنها ر ه سهيم 
شد  در قدر  ر   یسااد  در  ین سنذر 
د نست... خودمخااری و ماعاقبا فدر ليسم شعار 

  رتجاع بورژو یی و ناسيوناليست کرد شد. 
در مقابل، جناح چپ هم با شعار حق تعيين 
سرنوشت بر ی مردن کردساا  در مقابل حمال  

 بورژو زی حاکم و جمهوری  سالمی  یسااد...
تا کنو  بيش  ز سه دهه  ز  ین ت وال  می 
وررد. ناسيوناليست ها کماکا  در 
سنذرناسيوناليسم و ملی ور یی و قون پرسای و 
خودمخااری و فدر ليسم  رتجاعی  یسااده ولو 
یي قدن جلو نرفاه  ند،  ما حد قل کاری که کرده 
 ند، بخشی  ز مردن کردساا  ر  در  ناظار  ینکه 
باالخره یي روز "کردها" به حق خود می رسند 
نذه د شاه  ند. و  ین حق چيری نيست جر  ینکه 
بورژو زی کرد و  حر   شا  در قدر  و 
ثرو  سهيم شوند. قدر  و ثروتی که  ور بدست 
آورند، ربطی به منافع کارور   و مردن 
زحماکش کردساا  ند رد. همانطوریکه حاکميت 
بورژو زی ناسيوناليست کرد در کردساا  عر ق 
ولو با ورفان تمان قدر  و ثرو  در کردساا  
چيری نصيب زحماکشا   ین دیار " قليم" نکرده 
 ست.  قليمی که در آ   ز سام ملی خبری نيست، 

 ما سام طبقاتی و قبیه قدر  و ثرو  توسط 
 بورژو زی بطور کامل برقر ر شده  ست.

 ین درس و تجربه  ست که به کارور   و مردن 
زحماکش کردساا   یر   می ووید، سنذر 
ناسيوناليسم و ملی ور یی و قون پرسای و 
خودمخااری طلبی و فدر ليسم ر  به بورژو زی 

 کرد بسپارد و ر ه جد وانه خود ر  برود.
 

 این راه کدام است؟
 
سام ملی به یمن شوینيسم بورژو زی فارس و  -1

ناسيوناليسم بورژو زی کرد بعنو   مانعی بر 
سر وحد  طبقاتی کارور   در سر سر  یر   و 
 یجاد تترقه و تقسيم زحماکشا  به  قو ن و مليت 
ها و مر هب و غيره عمل می کند. رفع  ین سام 
بر ی بورژو زی کرد، آموز  به زبا  مادری، 
 شاعه فرهنگ و  خالقيا  ناسيوناليسای و قون 
پرساانه با برقر ری خودمخااری و شریي شد  
سرمایه د ر   و  حر بشا  در  د ره سياسی و 
پليسی جامعه کردساا   ست. تقسيم  یر   به 

 یجاد زمينه های جنگ قومی مناطق فدر ل و
شعار بخش دیذر بورژو زی ناسيوناليست و قون 
پرست کرد  ست. بر ی کارور   و مردن 
زحماکش کردساا ، ر ه رفع سام ملی با 
رفر ندون و  ناخا  بين جد  شد  و یا ماند  در 
چهارچو   یر    ست. شکی نيست منتعت 
کارور   و زحماکشا  کردساا  در  ت اد 
طبقاتی با کل طبقه کارور یر    ست. کارور   
در کردساا  بدو  پشاو نه عظيم طبقاتی کل 
طبقه کارور،  ز قدر  الزن بر ی پيروزی بر 
سرمایه د ر   و بورژو زی کرد و  حر   مسلی 

 شا  برخورد ر نخو هند بود.
 
در شر یط کنونی مساله آز دی و رفاه و  -2

 منيت موضوع حياتی جامعه  یر   صرفنظر  ز 
قوميت و مليت و زبا  و فرهنگ و مرهب و 
غيره  ست. هر وونه پيشروی و پيروزی در  ین 
 مر بدو  به  ت اد و هماهنذی و همبساذی 
مبارز تی کل کارور   و زحماکشا  در سر سر 
 یر  ، بساذی د رد. در  ین جا  ست که ر ه  
جنبشهای طبقاتی و  جاماعی بر سر آز دی و 
رفاه و  منيت، با بورژو زی و ناسيوناليسم در 

 هر رنگ و لباس جد  می شود.  
 
مشغول کرد  رهن بخشهایی  ز مردن  -3

کردساا  به مسایلی چو  تقدیس مليت و قوميت 
و زبا  و فرهنگ و  خالقيا  ناسيوناليسای و 
قون پرساانه و سنی وری که ضدیت با کارور   
و ضد ز  بود  در بطن آ  ختاه  ست، باید 
مرمون و زشت و  رتجاعی  تلقی شده و هویت 
 نسانی و بر بری طلبانه و  ز دیخو هانه و 
بر بری ز  و مرد جایذرین آ  شود. کارور   و 
زحماکشا  جامعه مطلقا نتعی در هویت های 

 ملی و مرهبی و قومی ند شاه و ند رند. 
 
 

 ٦١٠٢ژوژن  ٥٩خرد د         

 “...آموزش زبان مادری”



   

 

طبقاتى بورژو  ر  به ن وت سازما  بدهد که 
ممم ممصممول و تممجممسممم سمميمماسممى خمماصمميممت و 
مشخصا  ر تى مشارکى ميا   تباع آ  جلموه 

 ور شود. 
هویت ملى سنگ بنات  سار تژت ناسيوناليسمم 
در سازماندهمى دولمت طمبمقماتمى بمورژو زت 
 ست. دولت طبقه حاکمه، تجسم خارجى ر   
و هویت مملمى مشمامر  و مماور ا طمبمقماتمى 
 تباعش قملمممد د مميمشمود، حمال آنمکمه بمطمور 
و قعى  ین هویت ملى  تباع جامعمه  سمت کمه 
تممجممسممم درونممى و  نممعممکمماس  یممدژممولمموژت 

 ناسيوناليساى قدر  در  رها  آنها  ست.
 ین نيازهمات سمازممانميمابمى قمدر  طمبمقماتمى  

بممورژو زت  سممت کممه بممر ت نمماسمميممونممالمميممسممم 
 خار ع مقوله ملت و هویت مملمى ر   یمجما  

  .ميکند
 

ناسيوناليسم م صول سياسى و  یدژمولموژیمي 
ملاها نيست، برعکس،  ین ملامهما هسمامنمد کمه 

تد عمى کمرد  یمي   م صول ناسيوناليسم  ند.
ملت، یا مردِن ز ده شده در یي چمهمار چمو  
متروض ملى، با ناسيوناليسم و یکمى ومرفمامن 
 ینها. تنرل د د  هویت  نسانها به مشخصما  

ورت و  قومى آنها و الجرن تبدیل کرد  قومى
ناسيوناليسم به نماینده طبيعى و خمودبمخمودت 
 بر ز وجود  جاماعى و سياسمى ممردممى کمه 

شا  یمي مملمت  به مشخصا  زبانى و زیساى
  ند.  نان ورفاه

 ین در مورد مرهب هم صادق  ست. تمتماو  
 ینجاست کمه  ومر کسمى بمه همر حمال تم مت 
شر یطى فرضا مياو ند جامعه ر  به برسميت 
شناسى غير مسلما  بود  خود ر ضمى کمنمد، 
بممریممد   ز هممویممت ممملممى در مممخمميمملممه کسممى 
نميذنجد. ظاهر  کسى نمياو ند بنا به تصممميمم 
 خود  ز فرد   یر نى، کرد و یا عر  نباشد.

 
در تبليغا  ناسيمونمالميمسمامى، حماکممميمت مملمى 
بسادوى با حاکممميمت آحماد آ  "مملمت" یمکمى 
جلوه د ده ميشود.  یمن حمقميمقمت پمرده پموشمى 
ميشود که در و قع نتس حماکممميمت بمنمان یمي 
ملت و قر ر ورفان هویت ملى بعنو   مبمنمات 
حقوقى و ممعمنموت وجمود یمي کشمور، خمود 
ناقض حق حماکممميمت شمهمرونمد   و مم مدود 
کننده حق مردن و قعى در "تعيين سمرنموشمت 

  .خویش"  ست
جریانا  نماسميمونمالميمسمامى در تم مکميمم  یمن  -

تصور و در جلوه د د  خود به عنو   نماینده 
وطن" خود نهمایمت  قون و هم طبيعى مردن "هم

پميمشمى  تال  ر  ميکنند.  ین یمي سمرممایمه  ز
بر ت ناسيوناليسم و مرهب در جد ل سميماسمى 

  ست. 
ملت  یر   ملت کرد ملت تر  و غيره حمامی 
مقدن برکشور ميشه و مقدس. که باید بمخماطمر 
آ  جا  د د. وقای ص بت  ز ملت  ست یعنی 
همه ساکنين یي حوزه جغر فيایمی ممعميمن بما 
زبا  و فرهنگ و یي سلسله  د   و رسمون 
که باید بخاطرشا  جا  د د. باید برتریمش ر  

 بر ملت های دیذر نشا  د د. مثل مرهبه. 
در  ینجا ملت ماور  طبقا   ست. همممه  حماد 
مملکت و ملت وویا یي منتعت مشار  ملمی 
د رند که باید بخاطر  ومه الزن شمد جما  همم 
بدهند. درجنذهایش شرکت کننمد و غمرور و 
 فاخار ملی کسب کنند. ملت  یر   و بمه تمبمع 
آ  کشور  یر   و مرزهای  ین کشور و ملت 
مقدس  ست بخاطر یي وجب خاکش هم بایمد 

 جا  د د...
خيلی ها  ز حمق مململ درتمعميميمن سمرنموشمت 
خویش بعنو   یي  صل  ثبماتمی ممارکسميمسمم 

 قلمد د می کنند
نتس وجود ملت، یا فرض وجود یمي مملمت، 
مبنات هي  حق حاکمياى نميمسمت.  یمنمکمه همر 
ممملمماممى، بمما هممر تممعممریممتممى، حممق د رد کشممور 
"خویش" ر  تشکيل بدهد، نه ممبمنمات عملمممى 
د رد، نه حقوقى و نمه تماریمخمى. ممارکمس و 
لنين نه فقط  ز نظر عملى چنين تصویرت  ز 
مساله ند شاند، بلکه  ین ر  فرض ميمذمرفمامنمد 
که در جها  و قمعمى و در ممامن پميمونمدهمات 
 قاصادت و سياسى و فرهنذى ميما   قمو ن و 
ملياهات مخالف، "همه ملل"، در جسمامجموت 
 یجاد کشور خویش نمخمو همنمد بمود و جمهما  
هيچذاه به سبمدت پمر  ز کشمورهمات ریمر و 
درشت به تعد د ملل موجود، چه و قعى و چه 

 مجازت، تبدیل نخو هد شد. 
 

کمونيسم بدو  نقد آ  نمياو ند یي قمدن عملميمه 
 ین جریانا  به جلو برد رد. نقد هویمت مملمى 
و قر ر د د  هویت  نسانى و طبمقماتمى نمقمطمه 

  .شروع کالسيي کمونيسم  ست
*** 

 ناسیونالیسم و ملت سازی و کشورسازی 
حکمت  ز ز ویه تاریخى و دور   ها مخالف 
و تا به  مروز، به مساله ناسيوناليسم و مملمت 
و کشورسازی و تبعا  آ  می پرد زد و ممی 

 ووید:
مارکس در  باد ت عصر ناسيوناليسم زندوى  

ميکرد.  ما  ین، نماسميمونمالميمسمم  ممروز و یما 
ناسيوناليسم دور   لنين نمبمود. بسمامر  صملمى 
ناسيوناليسم در  ین دوره نه فقط قومى نمبمود، 
بلکه  دغان  قو ن ماعدد در چهارچوبهات ملمى 
و حد میمو  آ  ر  تشکيل ميد د. روند ملت 
سازت و کشمور سمازت دور   ممارکمس نمه 
روند کشورد ر شد  همه ملل یا  قو ن، بملمکمه 
شکل ويرت  قاصادهات ملى کاپيااليساى قابل 
 دو ن در  روپا و در هم ریخان نظم کهنه بود.
در  ین دوره ص مبمت بمر سمر رونمد عميمنمى 
 -شکل ويرت و قو ن ورفان ساخاارهات ملى 

کشورت قابل دو ن کاپيااليساى در  روپماسمت 
و نه حق همه ترکيبهات ملى و قموممى جمهما  
به  یجاد کشور خمویمش. ممارکمس و  نمذملمس 

قومى ر  بعنو   مبنات تشمکميمل  -تعلقا  ملى 
کشورهات مساقل صریم ما رد مميمکمنمنمد. در 
ممو رد مممعممدودت کممه مممارکممس مشممخممصمما بممه 
حمایت  ز  ساقالل ملل کوچي تر و فمرعمى 

نظير  یرلند و لمهمسماما   «غير تاریخى»تر و 
بممرخمماسمماممه  سممت، خمماصمميممت سمميمماسممى  یممن 
ممموضممعممذمميممرت بممر ت پمميممشممرفممت جممنممبممش 

سوسياليساى طبقمه کمارومر صمریم ما روشمن 
بوده  سمت: " سمامقمالل لمهمسماما  بمه  رتمجماع 
تر رت ضربه مميمرنمد" و " سمامقمالل  یمرلمنمد 
زميند رت بررگ بریامانميما ر  تیمعميمف ممی 

 کند..." 
 
دور   لنين دور   دیذرت  ست. وقاى لنين  -

 ز حق جد یى مململ سمخمن مميمذمویمد،  سماسما 
ملاهات ت ت سام در  مپمر طمورت تمر رت و 
مسمماممعمممممر   و کشممورهممات تمم ممت سمملممطممه 
 مپریاليسم جلوت چشمش ميایند. تموجمه لمنميمن 
به نقش مثبت مبارز   ضد  ساعمممارت مململ 
کوچي در مساعمممر   در ضمربمه زد  بمه 

 قدر  بورژو زت جهانى  ست. 
 
دور   ما دور   کامال ممامتماوتمى  سمت. تما   -

قبل  ز فمروپماشمى بملمو  شمرق هميم  رونمد 
فر وير و یا تعيين کننده ملت سازت در سطمی 
جهانى و یا در مقياس منطقه  ت در جمریما  
نبود. مو رد پمر کمنمده  ت کمه وجمود د شمت، 
حد کثر مياو نست آر یش ملى جها  معماصمر 
ر  در جرژيا  کم  همياى تعدیل کنمد.  ز  یمن 
مهمار، حرکاهات ملى فاقد م او ت  قاصادت 
ویژه  ت بودند. ت وال  مورد نظر جنبشهات 

 ملى  ساسا سياسى و فرهنذى بودند.
منشاا  ین جنبشها نه ت وال   قاصاد سياسمى 
جهانى، نظير دور   مارکس و لمنميمن، بملمکمه 
 ساسا سام ملى و فرهنذى و یما تمخماصممما  
ناسميمونمالميمسمامى بمر سمر قمدر  بموده  سمت. 
 قاصاد سياسمى جمهما  و قمطمب بمنمدت همات 
 قاصادت و سميماسمى آ   ز  یمن کشمممکمشمهما 
کوچکارین تاثيرت نميپریرد. آنچه  سماسما در 
 یممن دوره در قمملمممممرو بمم ممث حممق تممعمميمميممن 
سرنوشت وجمود د رد، تمعمد دت مسمالمه حمل 
نشده ملى  ست، مانند مساله فلسطين، مسمالمه 
کرد، مسمالمه  یمرلمنمد و غميمره کمه بمدرجما  
مممخممامملممف مممانممع سمميممر ممماممعممارف  قمماممصمماد 
کاپيااليساى در منطقه خویش هسانمد و یما بمه 
عامل بى ثباتى و تمنمش سميماسمى در ممقميماس 
منطقه  ت و جهانى تبدیل شده  ند.  ین مساژمل 
بعیا به ص نه هایى  ز یي جد ل وسميمعمامر 
ميا  غر  و شرق تبدیل شده بودند و به  یمن 
 عمماممبممار ممم مماممو یممى غممامممض تممر  ز مممو رد 

  .ماعارف کشمکش ملى یافاه  ند
 
سقوط بلو  شرق به معمنمات جمدیمدت یمي  -

روند ملت سازت ر  آغاز ميکند، که حاى  ز 
نظر  قاصادت هم م او یى تعيين کننده د رد. 
سرمایه د رت باز ر در بمخمش عمظميمممى  ز 
جها  صنعاى و نيمه صنعامى، مميمرود جمات 
مدل به بن بست رسيده سرمایه د رت دولمامى 
ر  بذيرد. نموعمى  ز نماسميمونمالميمسمم،  سماسما 
ناسيوناليسم قومى، بعنو   ماتریالى بر ت بمنما 
کرد  شالوده  یدژولوژیکى حکومت و کسمب 
مشروعيت سياسى بر ت دولاهات بمورژو یمى 
جممدیممد در تممکممه پمماره هممات  مممپممر طممورت 
"شوروی سابمق" میممم مل شمده بمه جملموت 
ص نه ر نده ميمشمود. همر روز مسمالمه مملمى 
جدیدت سماخمامه مميمشمود. بم مث حمق تمعميميمن 

٤ 
....به مناسبت هفته منصور حکمت  



   

 

١ 
در تکه پاره هات  مپر طورت "شموروی سمابمق" 
میم ل شده به جلوت ص نه ر نده ميشمود. همر 
روز مساله ملى جدیدت ساخاه ميشود. ب ث حمق 
تعيين سرنوشت وسيعما بمه بماالت دسمامور ر نمده 
ميشود. جالب  ینجاست هما  روندت کمه مسماژمل 
ملى جدید ر  به ميا  ميکمشمد، حمل مسماژمل مملمى 

  .قدیم ر  م امل تر ميکند
 

 ین شر یط زمين تا آسمما  بما دوره همات دیمذمر 
فرق د رد. کل مساله بمر ممامن یمي و پسمذمر یمى 
عظيم  جاماعى، سياسى و فرهنذى جریا  د رد. 

در من ط تمریمن و فماسمدتمریمن  ناسيوناليسم قومى
 شکال آ  پرچمد ر مساله مملمى  سمت. بمرخمالف 
دور   مارکس و لمنميمن، مملمت سمازت  ممروز و 
هویاهات ملى ربطى به جلو رفان مادت تاریخ در 

نممو  تمميممر  یممن همميمم  جممهممت مممثممبمماممى نممد رنممد. 
ناسيوناليسم مساقيما عليه کارور و کمممونميمسمم و 

  حاى رفرن و ليبر ليسم  ست.
تمکممر ر سمماده فممرمممول لممنميممن در قممبمال  سمماممقممالل 
مساعممر   و فمرممول ممارکمس در قمبمال مملمت 
سازت بورژو یمى قمر  نموزدهمم جمو   مسماژمل 

  مروز نيست. 
 

حکمت معاقد  ست که کمونيست و کارور  مروز 
باید جو   مسمالمه مملمى  ممروز ر ، آنمطمور کمه 
هست، بدهد. بطوری که به دوره هات ورشاه نير 
قابل تعميم بماشمد و جموهمر  نمقمالبمى و ممنمسمجمم 
برخورد ممارکمس و لمنميمن ر  نميمر بما شمتمافميمت 

 . بيشارت نشا  بدهد
 
در پرتو ب ث حکمت  ور به ناسميمونمالميمسمم در  -

 یر   نذاه کنيم، ناسيوناليسم  یر نی هم پدیده جا  
سخای  ست که در تمان دور   همای  ز  نمقمال  

،  جنگ  یر   و عمر ق و تم موال  پمس  ز 70
جممنممگ، دوره دون خممرد د و  صممالحمما ، دوره 
بازسازی رفسنجانی، دوره  حمدی نژ د و تاکنو  
دولت روحانی، بعنو   سد و ممانمعمی بمررگ بمر 
سر ر ه طبقه کارور قر ر ورفاه  ست.  ین پمدیمده 
مسمون طبقه کارور و چپ ر  در مصمافمی قمر ر 
د د که به کمونيسم و طمبمقمه و ممبمارزه طمبمقماتمی 

 کامال بی ربط و بيذانه شود. 
در  ین دور  ، ممقموال  و مموضموعماتمی ممانمنمد 
سممرمممایممه د ری و بسمماممه، سممرمممایممه د ری ممملممی، 
ضدیمت بما  ممپمریمالميمسمم و دفماع  ز سمرممایمه و 
بورژو زی مملمی، بمورژو زی مملمی و ممامرقمی، 
 سمماممقممالل  قمماممصممادی و سمميمماسممی بممورژو زی  ز 
 مپریاليسم، دفماع  ز مميمهمن در جمنمگ  یمر   و 
عر ق، حمایت  ز رشد  قاصمادی عملميمه و رد   

توليد ملمی، عمظمممت طملمبمی کاالهای خارجی...، 
جانتشانی کارور بر ی کشيد  بار ب ر    یر نی، 

 قاصادی و ت ریم و تورن و ومر نمی تما زممانمکمه 
بورژو زی باو ند سود کند و به شکوفایی و رشمد 

  قاصادی برسد...
فممر مممو  نممکممنمميممم ممميممنممی مممومممی  ز  یممن پممرچممم 
ناسيمونمالميمسمم  یمر نمی در  قمامصماد وسميماسمت و 
فرهنگ و ت ميق دسمت  پموزیسميمو  بمورژو یمی 
 ست،  ین پرچمم  سماسما و تمممان و کمممال دسمت 

 بورژو زی حاکم  ست. 
در همه  ین ها طبقمه کمارومر نمه بمعمنمو   طمبمقمه 
مساقل و ضد سرمایه د ری و ضمد بمورژو زی 
در هر لباسی، بلکه بخشی  ز خلق و ملمت  یمر   
 سمت و  بمه نمميمروی رخمميمره و سميماهممی لشمکممر 
بورژو زی بر ی ت کيم سيماسمی و  قمامصمادی و 

ت ميل شر یط وحشانا  کار و زندوی کمارومر   
 تبدیل شده  ست

 شاباه  ست کسی فکر کند همه  یمن بمالهمایمی کمه 
سر طبقه کارومر و زحمممامکمشما   یمر   آممد  ز 

، 07شکست  نقال  تا سمرکمو  و کشمامار دهمه 
کشاار ميليونی در جنگ  یر   و عر ق، ور شامن 
بار ت ریم ها بمر ومرده طمبمقمه کمارومر و ممردن، 
ت ميل سکو  و ریاضت به جامعه، همه و همممه 
بخاطر  سالن و دفاع  ز  سالميت در جمممهموری 
 سالمی  نجان شده  ست. مرهب و سرکو  نمقمش 
مهمی د شاند.  ما سمنمذمر تمعميميمن کمنمنمده  ی کمه 
بورژو زی ورفاه ، سنذر مملمت و یمکمپمارچمذمی 
ملت بر ی سازما   قاصاد و سياست و فمرهمنمگ 
بوده  ست. ناسيوناليسم  عم  ز فمارس و تمر  و 
کرد و غيره و م ور آنها نماسميمونمالميمسمم  یمر نمی 
بخاکی  ست بر جامعه که بورژو زی  ز قبمل آ  
سود می برد و  نباشت می کند و ورسنذی و فقمر 
و ریاضت و ت مل و فالکت ر  به جامعه ت مميمل 
کرده  ست. ناسيوناليمسمم  ز همممه قممماشمش نمتمی 
جامعه طبقاتی، عامل وحد  ملی، و عامل تترقمه 

 در صتوف طبقه کارور  ست. 
 

چپ  یر   هم در ین زمينه سمنمگ تمممان ومر شمامه 
 ست.  ین چپ همو ره نقش حماشميمه بمورژو زی 
ناسيوناليست  یر   ر  د شمامه  سمت. در مماموهمم 
کرد  و کشاند  طبقه کارور به زیر پمرچمم همای 
رنذارنگ ناسيونالميمسمم بمورژو یمی نمقمش بمازی 
کرده  ست. سير ت ول تاریمخمی  یمن چمپ بمر ی 
کمونيست های طبقه کارور درسی  ست که بمایمد 
 ز    آموخت ولمو بما تماو   سمخمامی کمه تماحماال 

 بخاطر آ  د ده  ست.
صممور حممکمممممت چمپ ر دیممکممال  یممر   ر  نممه ممنمم

سوسياليست و کمونيست بلکه ناسيونالميمسمت ممی 
د ند و سير ت ول تاریخی  ین چمپ ر  بميما  ممی 
کند کمه در  یمن بم مث کموتماه نمممی ومنمجمد. ممن 
توجهاا  ر  به مباحث حکمت در چنمد بمخمش در 

ملت، ناسيیيونياليیيسيم و بيرنياميه کيميونيیيسيم باره "
  جلب می کنم.کارگرى" 

 
حکمت در بخشی از ایين ميبيحيت تيحيت عينيوان 

چيير رادیييکييال ایييرانييسم سييوسييیييالييیييسييم یييا " 
 می گویدمناسیونالیسم؟" 

چپ  نو ع خاصى  ز ناسيوناليسم و عرق ملى و  
وطنپرساى ر  تقدیس کردند و بر تار  کمونيسمم 
خود نشاندند. کمونيسم روسى و چميمنمى و جمهما  
سممومممى، کمممممونمميممسممم ضممد  نمم ممصممارت و ضممد 
 مپریاليساى و ضد یانکى و کمممونميمسمم سموسميمال 

سندیکایى و چپ نویى غمربمى کمه  -دموکر تيي 
بر ویر نه هات  نقال   کابر روژيدند، همممه بميمش 
 ز آنکه رنذى  ز  نارناسيوناليسم در خود د شمامه 
باشند، مشاقا  ناسيوناليسم و ناسيونال رفرميمسمم 

 . بودند
 ین به معنی یي وسيمخمامذمی بمنميمادی بمه ممعمنمی 
بيذانذی تئوری و عمل کمونيست با طبقه کارور 

  ست.
مارکس و  نمذملمس کمممونميمس ر   بمر ر رهمایمی 

 ت کممه  ز طممریممق  پممرولممامماریمما نمماممميممدنممد. وسمميمملممه
مياو نساند "عليه سازما   جماممماعمى  کارور   آ 

کهن" نه بمعمنمو    فمر د بملمکمه "در ظمرفميمامشما  
 عار ض کننمد.  یمي قمر  بمعمد،  " نسا  بعنو  

کمونيسم تقریبا همه چير بود بجر  ین. کممونميمسمم 
به چهارچوبى  یدژمولموژیمي و سمازممانمى بمر ت 
بيا  نارضایاى طيف وسيعى  ز تمایال  فمردت، 

همایمى  ز  ناسيمونمالميمسمامى و مم ملمى عملميمه جمنمبمه
 "سازما   جاماعى کهن" تغيير یافت..

 
نايجه نهمایمى تمجمربمه شموروت تم مت حماکممميمت 

تمئمورت در خمدممت عمممل  تغييمر مسميمر   ساالين
سياسى غيرپرولارت و در نايجه مسخ و تخمریمب 
خود  ین تمئمورت بمود. بما  یمن وسمسمت بمود کمه 
سناهایى تروتسکيسم، ماژوژيمسمم،  روکمممونميمسمم، 
چپ نو، چپ آمریکا التين، و پموپمولميمسمم جمهما  
سومى و غيره که خود ر  در مخالتت رسمممى بما 

 "کمونيسم"  ت اد شوروت خود ر  شکل د دند.
 
در  روپمات شمرقمى، "سموسميمالميمسمم" بمعمنمو    -

دکارینى بر ت  یجاد  قاصادهمات سمرممایمه د رت 
دولاى و  طمينا  خاطر  ز  طاعت طبقه کارومر، 

 بکار ورفاه شد. 
 
در غممر ، سمموسمميممالمميممسممم بممعممنممو   پمموشممش  -

 یدژولوژیي بر ت دمکر سى خو هى د نشجمویما  
و ميلياانسى آنارشيساها، ممبماحمثما  فمرهمنمذمى و 
آتئيسامى روشمنمتمکمرت، رفمرممهمات فمرهمنمذمى و 
آممموزشممى طممبممقممه مممامموسممط، سمميمماسمماممهممات چممپ 
پارلمانااریست، رفمع بم مر   بمه شميموه کميمنمرت 
 ) قاصاد کينر( و آشاى طبتاتى بکار ورفاه شد. 

 
در "جها  سون" که دسااوردهات  وليه صنعاى  -

شد   ت اد شوروت و سپس تمجيدهات ماژوژيساى 
 ز ناسيوناليسم کمه بمر زمميمنمه سمامم و  سمامثمممار 
عریا   مپریاليسم، مردن ر  بخود جر  مميمکمرد، 
"سمموسمميممالمميممسممم" تمموسممط بممخممشممهممات ممميمملمميمماممانممت 
بممورژو زت بممومممى و نمميممروهممات طممبممقممه خممرده 
بورژو زت بعنو   چهارچوبى متيد بر ت ت مر  

 ناسيوناليسم ضد مپریاليساى بکار ورفاه شد.
سوسياليسم  یمر نمى سماخمامارت جمد   ز عمممل و 
پر تيي طبقه کارور ز ده شد و بما سموسميمالميمسمم 

 یمن سموسميمالميمسمم  .مارکس و لنميمن بميمذمانمه بمود
ت قق  سامقمالل مملمى، تموسمعمه  دکارینی شد بر ی

 قاصادت، دممکمر سمى بمورژو یمى و رفمرممهمات 
 جاماعى و ور یشا  ناسيوناليسای و رفرميسمامی 

  ر  نمایندوی می کرد.
  

در  یممر  ، کممل چممپ سممنمماممى،  ز حممر  تمموده 
دیروز و  ٣پریروز، تا فد یى و ر ه کارور و خط 

جنمگ سمردت"،  -چپ هات تازه دموکر   "پسا 
همه در یي بسار قوت ناسيمونمالميمسمامى و مميمهمن 
پرساانه شکل ورفاه  ند که نه فقط پریر  ممقمولمه 
ملت بعنو   یي و قعيت  بژکايو بيرونمى، بملمکمه 
تقدس و تمقمدیمس آ ، و بمنما کمرد  کمل کماژمنما  
سياسى خویش حول آ ، وجمه مشمخمصمه  صملمى 
    ست. ملت، بر ت  ین جریانا ، یمي ظمرف 
عمومى  ست که مردن یمي کشمور قمبمل  ز همر 
تقسيم بندت دیذرت بعنو   طبقا  و غيره در آ  
جا ميذيرند. کارور و بمورژو  و ز  و ممرد و 
سياه و ستيد، فقير و غنى و پير و جو  ، به زعمم 
 یمنمهما تمقمسميممما  درونمى یمي "مملمت" و جمرو 
ممماممعمملممقمما  آ  هسمماممنممد. عممبممار  چممنممد  آور " 
کارور   ميهن ما" که زینت بخمش تمقمریمبما تمممان 
مطالب " کارورت" وروههات  ین سنت سميماسمى 
 ست، یا  صمر ر نماسميمونمالميمسمامى بمر ت  طمالق 
"کارور تبعيدت  یر نى" به کارور ماولد تمهمر نمى 

سمال سمابمقمه  ٨که در مرسدس بنر در خود آلما  
کار د رد، همه حماکمى  ز  یمن تمقمدن تم ملميملمى و 
عاطتى مقوله ملت بر سایر تقسيما  و قعى و یما 

  .فرضى توده مردن  ست
مقوالتى نظيمر " کمارومر   کمرد"، " کمارومر   
بلور"، " کارور   آررت" نمونه هات دیذرت  ز 
مقوال  ناسيوناليساى ر یج در  دبيا  چپ سنمامى 
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  .در  یر    ست
به  ین ترتيب تاریخ کمونميمسمم و تماریمخ ممبمارزه 

طمبمقمه   ت تموده طبقه کارور، نه فمقمط خميمرشمهمات
کارور، بلکه "مبارزه بيوقته، واه آشمکمار و وماه 
پنها " کارور   عليه کاپيااليسم کمه ممارکمس آ  

د ری مميمخمو نمد، دو  ر  دیناميسم جامعه سمرممایمه
 .تاریخ مامایر و جد وانه شدند

 
 حکمت در نهایت می گویدم 

بممر ت مممارکسمميممسممم و کمممممونمميممسممم کمماروممرت در  
برخورد با کل مساله ناسيوناليسم و ملت و مسالمه 
ملی چند  صل عقميمدتمى بمنميمادت وجمود د رد کمه 
جهانشمول و غير قابل نقض  ست و  ز زمما  و 
مکا  و دوره تاریخى و مرحله تکاملى جامعمه و 
جنبش طبقاتى کامال مساقل  ست.  ینهما عمبمارتمنمد 

  ز:
 
کمماروممر   ممميممهممن نممد رنممد. نمماسمميممونممالمميممسممم و  -١

 نارناسيوناليسم کارومرت در تیمادت آشمکمار و 
مطلق با هم قر ر د رند، غير قابل تلتيق و ساز  
با یمکمدیمذمرنمد. نماسميمونمالميمسمم یمي  یمدژمولموژت 
بورژو یى  ست که مانع خمودآوماهمى طمبمقماتمى و 

  . نارناسيوناليساى طبقه کارور  ست
کمونيسم بر ت  ز ميا  برد  مرزهات ملى و   -2

لغو هویاهات ملى تال  ميکند. جامعه کمونيسامى 
جممامممعممه  ت فمماقممد تممتممکمميممي ممملممى و کشممورت 

  . نسانهاست
سام ملى، تبعيض بر مبنات  نامسما   نسمانمهما    -3

به ملياهات مخالف، یکى  ز جملموه هما و  شمکمال 
مهم نابر برت  نسانها در جامعه طبقماتمى  سمت و 
باید برچميمده شمود. مم مو سمامم مملمى و تیممميمن 
بر برت همه  نسانها مساقل  ز تعلقما  مملمى یمي 
هدف مساقيم جنبمش کمممونميمسمامى طمبمقمه کمارومر 

  . ست
 

و فر خو   به یي مبارزه سر سمرت بمر ت یمي 
جامعه بر بر و بى تبعيض،  فشات ناسيوناليسمم و 
منافع و م او ت بورژو یى آ  در همر دو سموت 
کشمکشهات ملى، تبليغ هویت طمبمقماتمى مشمامر  
کارور   و هویت  نسانى مشار  همممه ممردن و 
نقد نذر  تعصب آميمر نماسميمونمالميمسمامى،  یمنمهما 
وظایف  صلى و حياتى کمونيمسمم عملميمه تم مر  

 ناسيوناليساى و  فق ملى  ست.
 

منصور حکمت معمامقمد بمود کمه قمومميمت و قمون 
پرساى در جاممعمه  یمر   ریشمه و زمميمنمه قموت 
ند رد.  ین زمينه خوبی  ست بر ی کمونيسم طبقه 
کارور که بر  ساقالل طبقماتمی  ز بمورژو زی و 
ناسيوناليسم و ملت  یر   و  ز  ین قمبميمل و طمرد 
هر وونه تترقه  فکنی در صتوف طبقه  ز جمانمب 
ور یشا  ناسيوناليسای چه  یر نی و چمه مم ملمی، 

 تر  و کرد و عر  و غيره... 
*** 

در خاتمه بحت در مورد مساله ملی، فقط اشياره 
کوتاهی به بحت حکمت ميی کينيم کيه در کيتياب 
بحران خليیي ، تيحيت عينيوان نياسيیيونياليیيسيم و 
رویدادهاى کردستان عراق به تفصیل بیان شيده 

 استم
در روید دهای کردساا  عر ق در جریا  جمنمگ 
خليج، ناسيوناليست های کرد، تعلمق و همویمت و 
مصل ت ملى به هر  مر و پمرنسميمپ  جماممماعمى 
دیذر مقدن کردند. سخن وتان  ز ز ویه یي ملت، 
و نه  نسا  بطور کلى و یا یي طبقه  جماممماعمى. 
 ین ر  به وضوح در عملکرد  حر   و رهمبمر   
"جبهه کردساا " دیدیم. "مصم ملمِت مملمِى ک مرد" 

تمریمن  بر ت  ینها مجوزت بود تا در یکى  ز سميماه
ل ظا  تاریخ دخالاهات  مپریاليسامى در جمهما ، 
در مقطع رسميت یافان مجدد ميليااریسم )پس  ز 
شکست آمریمکما در ویمامنمان(، بمه عمنمو    بمر ر 

 لممممملمملممى قممدرتممهممات   صمملممى در سمميمماسممت بمميممن
 ممپمریممالميممسماممى، و در مممامن قماممل عممان و  نمهممد ن 
 قاصادت و  جماممماعمى "یمي مملمت دیمذمر"، در 
 ردوت آمریکا قر ر بذيرند و بمه روت بشمریمت 
معارض به  ین تجاوز تف کنند. مجوزت بمود تما 

ور مصاژب مردن عمر  بماشمنمد.  زنا  نظاره لبخند
زت بمود تما بما  مصل ت مملمى بمر ت  یمنمهما ممجموت
 رتجاع  سالمى جبهه تشمکميمل بمدهمنمد.  یمن حمق 

پيشى و تمابمع نمبمود  بمه هميم  مم مي  بجانبى  ز
 نسانى و  جاماعى جهانشمول، خصلت عممموممى 
نماسمميممونممالمميممسمم و مممرهممب و نممژ دپممرسمماممى  سممت. 
سرکو  مردن فلسطين و بي قموقمى رسمممى آنمهما 
توسط دولت  سر ژيمل زیمر لمو ت مصمالمی مملمت 
یهود و جبر   مشقا   ین ملت در آلما  هياملمرت 
صممور  ممميممذمميممرد. کشمماممار و دربممدرت مممردن 
کردساا  با مصالی ملت عمر  تموجميمه مميمشمود. 
حرکت ناسيوناليسم کرد در کل ب مر   و جمنمگ 
خاورميانه نميمر هممميمن بمى  عمامنمایمى بمه حمد قمل 
معيارها و  ناظار   آز دیخو هانه ر  بمه نمممایمش 

  .ميذر رد
زمانی که به فرما  بو  عمر ق در همم کموبميمده 

عکس بو  بر سيمنمه می شد ناسيوناليساهای کرد 

زدند چر  که منتعت ملت من مقدن بر هر جنایامی 
 ست که در حق ملت دیذر  نجان می شود. عر ق 
در هم کوبيمده ممی شمود. ممردن عمر  بما خما  

 یکسا  می شوند  هميت ند رد.
زمانی که  رتش عر ق به کردساا  حمله کردنمد، 

 وتاند "بو  به ما خيانت کرد". 
بمميممنممى ضممد  نسممانممى  هممات  یممن کمموتممه نمممممونممه -

ناسيوناليسم ر  در همه  بعاد زندوى مميمشمود دیمد. 
بر ت ناسيوناليسمم  رممنمى و تمر  در شموروت 
جنایت یعنى فقط دریده شد  شکم ز  حامله ملت 
خود. تقدیس هنر و  خالقيما  عمقمب ممانمده مملمى 
توسط چپ هات جهما  سمون  ز جممملمه  یمر   و 
کردساا  نمونه دیذرت  ست. آو روى ملمت کمرد 
بطور و قعى و بر ت هر ناظمر هموشمممنمد  ممامد د 
بدبخاى و بيخانمانى در کویت و عر ق بمود،  مما 
بر ت ناسيوناليسم کمرد تماریمخ  یمن مصميمبمت  ز 
شروع حمال  وارد جمهورت عر ق به کرکمو  

 آغاز ميشود.
در حمالممی کممه  یممن  نماممظمار وجمود د شمت کممه  -

کمونيست  نارناسيوناليساى  ز هما  مرز و بمون 
در  ین ميا  برخيرد و  و هم، آنطور تمروتسمکمى 
عليه ب وند کرد، بذوید به حسا  تمقمسميممما  مملمى 
شممممما "مممن هممم کممرد هسمماممم ولممی چمميممر دیممذممرت 
ميذمویمم"،  یمن  نمامظمار کمه کمارومر  روپمایمى و 
آمریکایى و عر ، "کرد" دیذرت ر  هم بمبميمنمنمد 
که  زهویت طبقاتى و دفمع همویمت مملمى کمارومر 

 حرف می زنند.
 

مييتيياسييفييانييه زمييانييی بييرای پييرداخييتيين بييه بييحييت 
فدرالیسم که آنهم ربط مستقیم به مساله ميليت و 

 ناسیونالیسم دارد باقی نمانده.
تنها یک جمله از بحت حکمت را برایتان بيازگيو 

 می کنمم
  

فدر ليسم یعنى "به همممه مململ ممامشمکملمه  یمر  " 
خودمخاارت بدهيد،  ز جممملمه بمه مملمت کمرد بمه 
رهبرت ناسيوناليست ها. حال  ور بقيه ممردن در 
 یممر  ، و  ز جممممملممه بممخممش وسمميممعممى در خممود 
کردساا  لروما خود ر  با بمرچسمب همات قموممى 
فارس و لر و ويلي و  فغانى و کمرد و عمر  و 

 .بلور و ترکمن تعریف نميکنند، چه با 
 خساه نباشيد. 

*** 
 مظتر م مدی  

 ٦١٠٢ژوژن  ٥٩خرد د  
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سو ل باال  ز طرف رفقایی در کمردسماما  طمرح 

شده  ست، و مخاطب  ین جو بيه  ین رفقما و همر 

رهبر و سازمانده کمونيست طبقه کمارومر  سمت. 

بر ی کمونيست ها هدف  ز فعاليت تقویت جنبمش 

خود در جهت کسب قدر  سياسی  ست. جمنمبمش 

مورد نظر کمونيست ها جنبش سوسياليسای طبقه 

کارور  سمت.  مما بمر ی تسمهميمل  ممر پماسمخ بمه 

سو ال  مرکور  ز ردیف کرد  سو التی شمروع 

ميکنم؛ کار مشمامر  کمد مميمن فمعمالميمن ممدنمی و 

 جاماعی مد نظر  ست؟ فعالين مدنی و  جامماعمی 

در نهایت در د یره یکی  ز جنبش های  جامماعمی 

قر ر د رند. کمونيسم و سوسياليسم و ناسيوناليسمم 

و فمماشمميممسممم و لمميممبممر لمميممسممم و ممم ممافممظممه کمماری

)کنسرو تيویسم( و...همممه  یمن هما جمنمبمش هما و 

فعالين  جاماعی ویمژه  همد ف سميماسمی خمود ر  

د رند. جنبش و فعالين کمونيسای و کاروری وجه 

مشار  و منافع مشار  سياسی و  قمامصمادی بما 

بقيه ند رند که هي ، بلمکمه بمر ی پميمشمروی خمود 

ناچارند بقيه ر  به عنو   مانع بمر سمر ر ه خمود 

برد رند. نايجاا هي  کار مشارکی جر یي جمنمگ 

سياسی مد ون بين  ینهما ممامصمور نميمسمت. سمو ل 

دومی که پيش می  ید ممربموط بمه نموع فمعمالميمت 

 ست؛ پيشبرد کد ن کار معين مد نظر  ست؟  لبمامه 

وقای بر ی همه طرف های ممد نمظمر، عملميمرغمم 

تمان  خاالفا  شا ،  هد ف روشن باشد، کارهای 

مشار  هم در شر یطی غير ممامعمارف مميمامو نمد 

شکل بذيرد. مثال در شر یط  مروز خماورمميمانمه 

که سازماندهی سناریوی سياه یکمی  ز تماکماميمي 

های قدر  های  مپریاليسای  ست، کار مشمامر  

کمونيست ها و ناسيونالميمسمت هما و همر نميمروی 

بورژو یی مسئول، بر ی حتظ  منيت و مدنيمت و 

جامعه کامال ممکن  ست. در مثال همميمن شمر یمط 

سوریه فعملمی همر ومروه کمممونميمسمامی در مم مل 

مياو ند و جا د رد با نيروهای بورژو یمی کمه در 

م ل و در دل سناریوی سياه با کار  ستيد بازی 

ميکنند و حتمظ  ممنميمت و ممدنميمت  ولمویمت شما  

 ست، همکماری روشمن و صممميمممانمه  ی حمول 

همين  هد ف د شاه باشند.  ما  ین یي  ساثنی در 

 شر یط  ساثنایی  ست و بس. 

 ما سو لی که در کردساا   مروز طرح مميمشمود، 

بطور زمينی باید مربوط باشد به مسئله همکماری 

همه فعالينی که در شهمر دن  ز سموسميمالميمسمم یما 

کارور ميرنند.  ین سو ل و  ین مسمئملمه تماریمخمی 

پشممت سممر د رد. آنممهمما کممه تمم ممت عممنممو   فممعممال 

کاروری مشغول کار سياسی بما  همد ف سميماسمی 

مدنظر خویش بموده  نمد، فمعمالميمت شما   ومرچمه 

دور   رکود ر  می پيماید ولی وجودشما  همنموز 

هست.  ور کسی به عمنمو   سمازممانمده و رهمبمر 

کمونيست طبقه کارور طر ح چنين سو لی  سمت، 

بممایممد  ز خممود 

بپرسد که آنمهما 

که تا به  مروز 

دور کممممممممار 

مشمممامممر  بممما 

عنو   کمارومر 

جمع شمده  نمد، 

در طمممول ده 

سال ورشاه، به جر  ز ر ه به در کرد  کارومر و 

فعال کارومری و بمه د ن  نمد خمامن آنمهما در تملمه 

وروهی خود و فرسمامادنمش سمر ر  ممر سميماسمی 

دیذری، کاری بر ی  ت اد طبقه کارور در مم مل 

کار و زندوی خود کرده  ند؟ آیا در  ثر یي دهمه 

کار مشار   ینها چطری بمر ی کمارومر سماخمامه 

شده یا تشکلی سازما  د ده شده  ست؟  ور کسمی 

زند   و فد کاری و  ز خودورشاذی فردی  فمر د 

ر  نمونه تقالهای کمارومری  یمن ومروه هما رکمر 

ميکند، باید توجه کند که فعالين جنبش های دیذمر 

همم همممميممن سممخمامی هما ر  کشمميمده و قمربممانمی و 

دساذيری و  عد ن و شکنجه و فمد کماری بسميمار 

بيشاری ر  به جا  خریده  ند. فرز د کمانمذمر نمه 

عیو  ت ادیه آز د بود، نه با کمياه هماهمنمذمی و 

کمياه پيذيری و کمياه بعدی بود. فمعمال سميماسمی 

سنت ناسميمونمالميمسمامی کمرد بمود کمه ممقماوممت و 

فد کاری    ساایش همه مردن شر فامند ممنمطمقمه 

 ر  پشت خود برد.

کسی مياو ند بذوید تتاو   ینجاست که نمهمادهمای 

فممعممالمميممن کمماروممری  هممد ف شمما  بمما  هممد ف 

ناسيوناليست ها ممامتماو   سمت. ممنمهمم مميمذمویمم 

هویت دیذر   ر  نه  ز روی  دعاهای خمودشما  

بلکه  ز روی نقش سياسی شا  در جمنمبمش همای 

سياسی و عمل و کار و مشغله شا  شناخت. تمان 

تقالهای نهادهای بما عمنمو   کمارومری تمقمالهمای 

سياسی بوده که در عمل به جای  ت اد تترقمه ر ه 

 ند خاه  ند، به جای سازماندهی در م مل کمار و 

 ت اد طبقاتمی در ممر کمر کمارومری،  ز ممر کمر 

کاروری بر ی  مر خمود جمر  نميمرو کمرده  نمد. 

تتاو  سبي کار  ینها با کار چریکی که کمارومر 

ر  جر  عمليا  چریکی و تسليی به سيانور زیر 

دند   ميکرد،  ینها کارور ر  بر ی تقمویمت جمممع 

هم عقيده خود و بازی همای سميماسمی جماری در 

 م يط شا  خو ساه  ند.  

کسی یا رفيقی مياو ند بذوید که منظور نمه  د ممه 

هما  کار بلکه بهمبمود و  صمالح آ  شميموه کمار 

 ست. پاسخ من نوعی در چنين حالامی  یمن  سمت 

که چه  صر ری به  صالح سنای د شاه باشيم کمه 

ماعلق به طبقا  دیذر و سنن سياسی جنبش همای 

سياسی  جاماعی دیذر  ست؟ چه مشکملمی هسمت 

که مساقيم سر ر کار خود نمی رویم و دست ممدد 

بطرف سنای در ز مميمکمنميمم کمه  ز ریشمه غميمر 

 کاروری و ماهياا ماعلق به طبقا  دیذر  ست؟ 

ببينيد، کردساا  تاریخما مم مل فمعمالميمت سمنمت و 
جنبش ناسيوناليسم کرد بوده  ست. روز  ولی کمه 
کمونيسم و چپ در  یمن جماممعمه شمروع بمه کمار 
کممرد،  سمماسمما نممه در دل یممي جممنممبممش طممبممقمماتممی 
کاروری که در دل سنت همين جنبش مملمی رشمد 
کرد و به هميمن دلميمل تمقمریمبما تمممان سمنمت همای 
سياسی عملی جنبش نماسميمونمالميمسمامی ر  بمدسمت 
ورفت و با  تکا به آنها جلو رفمت.  یمن سمنمت  ز 
آغازین روزهای تولمد کمه ممامعملمق بمه نسمل ممن 
 ست، با شعارهمای چمپ  مما  سماسما بما عمممل و 
پر تيي ناسيوناسيوناليسای شروع به جو نه زد  
و رشد و شکل ويری کرد. به همين دلميمل ریشمه 
های  ین سنت غير کاروری و غير کمممونميمسمامی 
در پر تيي کمونيسم در  ین جامعه قوی و سمایمه 
   بر کار کمونيسای به شد  سنذيمن  سمت. بمه 
همين دليل  ور کسی به عنو   کمونيست و رهبر 
کاروری  مروز ميخمو همد قمدممی جمدی بمرد رد، 
 ولين سو ل پميمش رو نمممی بمایمد  ز چمذمونمذمی 
همکاری با بقيه فعالين سياسی، بلکه  ز چذونذی 
مرزبندی شدید سياسی طبقاتی و جنبمشمی بما  یمن 

 سنت ر یج فعلی شروع کند. 

من  ز شما می پرسم، چر  م ل فعمالميمت کممميمامه 
هماهنذی و  ت ادیه آز د کارومری در کمردسماما  
 ست؟ مذر  مر هر دو سازماندهی طبقه کمارومر 
نيست؟ آیا قدر  کمارومر در ممر کمر ممهمممی  ز 
جنس نتت و پاروشيمی و فموالد و وماز و رو  
آهن و ماشين سازی ها و مر کر بررگ کاروری 
بيشار نيست؟ آیا بررواریمن تم مرکما  کمارومری 
 یر   ماعملمق بمه ممر کمر بمررگ نميمسمت؟ و آیما 
بيشارین م افل کاروری آواه و رهبر   تو نا در 
همين مر کر نيساند؟  ومر چمنميمن  سمت، نميمروی 
مدعی سازماندهی تشکل و  ت ماد کمارومری بمایمد 
 ولين م ل رشد  همين جاها باشد. خو  من  ز 
شما می پرسم که در کردساا  چه خبر  سمت کمه 
 ینها بمه جمای سمازممانمدهمی  ممر خمود بمه جمای 
پمماممروشمميمممممی همما، بممدو   سمماممثممنمما و فممقممط سممر ز 
کارواههای چند نتره در ميآورند و یما کمارومر   
ر  تممي تممي  یممنممجمما و آنممجمما جممر  صممف خممود 
ميکنند؟ پاسخ روشن  ست. کمارومر ممر کمر ممهمم 
صنعای به حکم موقعيت خود نمياو ند به تله  ینها 
بيتاد و جر  قایم موشي بازی های  ینهما بشمود. 
چه کسی مياو ند تصور کند یي روزی رهمبمر   
نتت و واز و پاروشميمممی و خمودروسمازی همای 
 یر   مجامع عمومی خود ر  به خانه های تميمممی 
و کوهها و دره ها می برند و به جای جمع کرد  
کارور   به دور خود، فقط خودشا  با خمودشما  
مشغول تظاهر   و نممایشما  سميماسمی تميمممی و 

 صدور  طالعيه های  ینارنای ميشوند؟

علت حیور  ینها در کردساا  و نه جمای دیمذمر 
حیور مد ون خصومت ممردن بما رژیمم و ضمد 

 رژیمی وری به هر قيمت در کردساا  

 فعالیت مشترک کمونیست ها با بقیه ممکن است؟

 کار مشترک فعالین مدنی و اجتماعی و فعالین جریانات سیاسی چکونه باید باشد ؟ ایا این کار ممکن است؟ موانع کار چیست؟



   

 

٨ 

قویست.  ما نباید  شاباه کرد که ضد رژیمی وری 

که بعد  ميذویم چر  در کردساا  قمویسمت،  ممال 

مخاص کردساا  نيست.   ین پدیده حمامی  یمر نمی 

نيست. مير ث یي سنت و  عار ض نار ضيا  و 

 قشار غير کارومری بمه حماکممميمت  سمت، بمدو  

 ینکه نتس حاکميت طبقاتی ر  زیر سو ل ببرند و 

یا بخو هند زیر سو ل ببرند.  نقالبا  خاورمميمانمه 

و شمال  فریقا ضدرژیمی صمرف بمودنمد، چمو  

در دل ب ر   دوره قبل  ز  نقال ، کمونيست هما 

و طبقه کارومر بما  ممادومی و رد آ  نشمدنمد، کمه 

 70نايجه    آ  شمد کمه شمد. در  نمقمال  سمال 

 یر   هم حرکت تماما ضدرژیمی صرف بمود و 

بس. مرگ بر شاه شمعمار و حمد همممه بمود و در 

بطن آ   نقال ، طبقه کارور خود صف مجر یمی 

شکل ند د. مخالتت با رژیم شاه و شعار شاه بمایمد 

بممرود ممم ممور مشمماممر  چممپ و  سممالمممی و 

ناسيو ناليست و همه بود و کمونيساهای وقت همم 

تمان نقشه شا   ز رفان شاه و سرنذونی حکومت 

پهلوی فر تر نرفت.  ین هم  سار تژی بمود و همم 

تاکايي.  کنو  هم همين سنت در کل  یمر   جمر 

رفان جممهموری  سمالممی نمقمشمه  ی نمد رد. کمل 

 حممر   سمميمماسممی  و وممروهممهممایممی چممپ  ز  یممن 

چهارچو  فر تر نميمرونمد.  مما چمر   یمن سمنمت 

 مروز  ساسا در کردساا  قادر به سمربمازوميمری 

 ست؟ قیيه به  ین دليل  سمت کمه بما روی کمار 

آممد  جممممهمموری  سممالمممی، کممردسمامما  در همميمم  

مقطعی با جممهموری  سمالممی نمرفمت. در سمایمه 

غيبت شيعه وری، کسی در آ  ممنمطمقمه قمادر بمه 

روژيت رخسار  ما در ماه نشد! کل جامعه  یمر   

 ما باالخره با  سالميو  رفت و  به جر در دوره 

های معينمی، و آنمهمم تما  نمد زه  ی، هميم  وقمت 

جممامممعممه  یممر    یممي جممنممبممش قممدرتمممممنممد بممر ی 

سرنذونی جمهوری  سالممی بمه خمود نمدیمد. در 

کردساا   ما، در تمان عمر جمممهموری  سمالممی، 

مرگ  ین رژیم یي آرزوی عميق توده  ی بموده 

 سممت. نممه فممقممط  یممن بمملممکممه در دوره هممایممی 

قدرتمندترین جنبش نظامی و سيماسمی عملميمه  یمن 

رژیم ر  سازما  د ده  ست. سرنذونی طلمبمی در 

کردساا  تنها مطالبه  ی بوده که کل  ین جماممعمه 

ر  حول خود بسيج کمرده  سمت.  ممروز کمه  یمن 

مطالبه یي جنبش قدرتمند سياسی ر  در مميمد   

ند رد،  ما سرنذونی طلبی صرف به حمدی قموی 

 ست که هر نيروی چپ و ر سای که لوله تتمنمگ 

هایش ر  به روی  ین رژیمم مميمذميمرد، بسمرعمت 

 برق حمایت های الزن ر  کسب ميکند. 

زیر سلطه چنين سنای، هر  عار ضی در جاممعمه 

مياو ند فور  شکل سياسی تقابل با رژیم سميماسمی 

ر  به خود بذيرد و ميذيرد. نايجاا در غيبت یمي 

مرزبندی قوی با  ین سنت فعاليت، همر کسمی  ز 

وضع موجود نار ضمی بموده و خمو سمامه کماری 

کند،  د مه هما  سنای ر  ورفاه کمه دهمه هماسمت 

جمریمما  د رد. تمتمماو  نمموع چممپ  یممن سممنمت در 

 دعاهای سياسی آ   ست، که نماشمی  ز حیمور 

سياسی کمونيمسمم در  یمن جماممعمه  سمت. هممميمن 

مسئله موجب شده که طرف حمامی جمنمگ بمر ی 

خمودممخمماماری    ر  همم بما عممنمو   کممارومر و 

سوسياليسم پيش می برد. جنماح چمپ در جمنمبمش 

ملی کردساا  مدعی  سمت کمه در جمنمگ بمر ی 

رفع سام ملی، در مقایسه با ناسيوناليسمم، سماز  

ناپریرتر و قاطع تر  و جمنمذمی تمر و فمد کمارتمر 

و... ست.  چمنميمن فیمایمی بمر ی جمر  نميمروی 

وروههای سياسی مخالف صرف رژیم مهياتر  ز 

پامروشميمممی فمال  شمهمر و خمودروسمازی فمال  

جاست. در کردساا  هر ت ر  کمارومری تم مت 

تاثير  ین سنت مياو ند در قدن  ول سياسی شمده و 

توسط سنت نماسميمونمالميمسمامی ممخمالمتمت بما رژیمم 

مصادره شود و ميشود. برعکس در جایی ممانمنمد 

مر کر بررگ صنعای و کاروری، همر تم مرکمی 

 وال نه  ز ز ویه مخالتت بما رژیمم کمه  ز ز ویمه 

منافع مساقيم مادی کارور شکل ميذيرد و تمقمابمل 

 حامالی آ  با حاکميت و رژیم در قدن های بعمدی 

 ست. در جایی مانند مناطق صنعای جماده کمر ، 

مخالتت  حامالی دساه جمعی کارور   با دولت و 

حاکميت، به دنبال حرکت  عار ضی شما  بمر ی 

مممطممالممبمما   قمماممصممادی صممرف شمما   سممت. در 

کردساا ، حیور قوی سنت ناسيمونمالميمسمامی در 

فیای سياسی، کمارومر ر   ز پميمذميمری  ممر و 

مطالبمه  قمامصمادی    دور مميمکمنمد. در چمنميمن 

فیایی هميشه تعد دی کم یا زیاد یافت ميشوند تما 

توسط نهادهایی با عنو   کارور جر  سوخمت و 

ساز و د یره فعاليت شا  شوند. حیور و  مکما  

جر  نيروی نهادهایی با عنماویمن کمارومری  در 

 کردساا  ناشی  ز همين وضع  ست.

 کار در عرصه های به اصطالح مدنی 

در کردساا   کثر  ین عرصه ها هم قربانی سنت 

ناسيوناليسای شده  ند. مثال کم تر دیده ميشمود کمه 

نهادهای مد فع م يط زیست در کردسماما  ممورد 

هجون  ین سنت قر ر نذرفاه باشنمد تما  ز چمطمر 

م يط زیست بر ی کارهای سياسی دیذر  ساتماده 

نشود.  مر دفاع  ز حقوق کود  و زنا  و ...همم 

 ز  ین  مر  ساثنا نيساند. کسی که  ز دور چمنميمن 

نهادهایی ر  زیر نظر بمذميمرد، مماموجمه حیمور 

تعد دی فعال سياسی تقریبا در همه شما  مميمشمود 

که در کار و فعاليت و سوخت و ساز همه  یمنمهما  

سر می دو نند تا  ز  ین طریق  مر سيماسمی خمود 

ر  زیر  ین چطمرهما پميمش بمبمرنمد. روزی فمعمال 

کاروری و سازمانده  ول می  ند، روز دون فعمال 

حقوق ز   ند و روز بعدی فعال دفاع  ز مم ميمط 

زیست! وز ر   طالعا   ینها ر  ميمد نمد و ممی 

شناسد و زیر نظر د رد.  ما  ز آنجاژيکه مماموجمه 

در حاشيه ماند  چنين فعاليت هایی  ست، ضمممن 

زیر نظر د شامن ممد ون، کمار ویمژه  ی بمه آنمهما 

ند رد و هر وقت هم الزن شد دسمت و پمای شما  

 ر  کوتاه ميکند و ميد   عمل شا  ر  تنگ. 

در کردساا   ور حسا  کمنميمم، بميمش  ز تمعمد د  
زنا  و دخار نی کمه خمامنمه مميمشمونمد، فمعمال بمه 
 صطالح سوسياليست و کمونيست حیور د رد. 
 ما چو   ز کار با حوصله و صميمانه و پميمذميمر 
عليه سنت عهد بوقی خانه سودی سياسی بمه  یمن 
سياسی کار   نمی رسمد، چمنميمن عمرصمه همایمی 
خالی  ز حیور چنين فعالينی  ند. طرف حسما  
ميکند که مثال یي کمپين مردممی و آوماهمذمر نمه 
عليه خانه نه  حايا  به  طالعيه سياسی د رد، نمه 
 حايا  به تظاهر   و نمایش سياسی خميمابمانمی و 
یا قایم موشي بازی در کوه و خانه های تيممی و 
یا پرچم هو  کرد  د رد، نمه شمعمار ممرگ بمر و 
زنده باد برميد رد و نه  حماممماال سميماسمامی عملميمه 
رژیم الزن به  تخار ميشود، پس بر ی چی نيرو و 
 نرژی به هدر دهد؟ در  مر کمود  و زنما  همم 
وقای نذاه ميکنيد، تاریخ  ین کمار بما آکسميمو  و 
شعار و مياينگ و تظاهر   و سينه به سينه شد  
با مامورین نيروی  ناظامی شروع ميشود و جلمو 
مميممرود. وز ر   طممالعمما  مممثممل همممممه شممرکممت 
کنندوا  ميد نمد کمه  یمن فمعمالميمت چمطمری بمر ی 
کارهای دیذر  ست و همه مثال چپ ها زیمر  یمن 
پرچم جمع ميشوند تا  ممر سميماسمی خمودشما  ر  
زیر علم حقوق کود  و ز  پيش ببمرنمد.  ممروز 
وقای تاریخ پشت سر ر  نذاه ميکنيد، هيم   ثمری 
 ز شبکه های به هم تنيمده تموده همای زنمانمی کمه 
بر ی حقوق و قعی خمود کماری مميمکمنمنمد وجمود 
ند رد و با به خطر  فااد  چند سياسمی کمار ر س 
نهاد مربوطه، همه چير یکبماره جمممع مميمشمود و 

  تعطيل.

نايجاا وقای ب ث بر سر کار با فعالين مدنی پيمش 

می  ید،  ز نظر من باید یکر ست سمر ر کسمانمی 

رفت که در آ  عرصه مربوطه عمالقمه و نمتمعمی 

زمينی د رند و  ین کار بر ی شا  چمطمر ممخمتمی 

کاری فعاليت های سياسی شما  نميمسمت.  ز  یمن 

ز ویه باید  ز "فعالين مدنی" کارکشاه  و سياسمی 

کار   حرفه  ی فاصله های جدی ورفت و نمقمش 

 تخریبی شا  ر  جارو کرد.

 نهادهای حقوق بشری و دمکراسی خواه

حقوق بشر و دمکر سی در سياست خارجی هممه 
دول قلدر جهانی  بمر ر جمنمگ عملميمه قملمدرهمای 
کوچکار  ز خود و یاغی های مقابل خمود  سمت. 
در چممنمميممن فیممایممی  یممر   نمماقممض حممقمموق بشممر 
م سو  ميشود و ب رین و قطر و عمربسماما  و 
ليست بلند باالی دولت های عهدبوقی ممنمطمقمه  ز 
دوساما  و ممام مدیمن "جمهما  آز د"  نمد. سمابمقمه 
عربساا   ز سربرید  و شمشير زد  و دسمت و 
پا قطع کرد   ز جمهوری  سالمی  یر   ستيمدتمر 
نيست.  ین ر  هر  نسا  باشرف و بی شرفمی در 
دینا ميد ند. با  ین حسا ، کسی مقل جنا   حمممد 
شهيد الزن  ست ناظر حقوق بشر در  یر   باشد، 
 ما بر ی نقض هما  حقوق بشر در عربساا  نمه 
قطعنامه  ی الزن  ست، نه ناظری. بودجه  ی که 
 مروزه عربساا  و قمطمر و تمرکميمه بمر ی رشمد 
تروریسم خر  ميکنند و رو بطی که  یمنمهما روز 
روشن با جانی ترین های روزوار د رنمد، بمر ی 
همه روشن  سمت. در  یمن مميما   مما،  یمن فمقمط 
جمهوری  سالمی و بقيه جانميما  یماغمی شمایسمامه 

 تنبيه و ترکر و تهدید سياسی نظامی  ند. 

 فعالیت مشترک کمونیست ها...
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 مریکا و ناتو همين  مروز در هر نمقمطمه  ی  ز  

جها  که خونی ریخاه ميشود یي پای کار ند. بما 

 ین حال کسی  ز مقاما  و پول بذيمر   مم مامرن 

حقوق بشری در مقان م کوميت نقمش ویمر نمذمر 

 ینها در تمان دنيای  مروز ظاهر نمی شود.  حممد 

شهيدها در ر س  ین کارو   بر ی مخمتمی کمرد  

نقش جنایاکار نه  مریکا و ناتو و بقيمه قمدرتمهمای 

غر  در خلق سناریوهای سياه در نمقمطمه نمقمطمه 

 ین جها  و کشمامن مميملميمونمی کمودکما  و ممردن 

فقمرزده زیمر فشمارهمای تم مریمم  قمامصمادی  یمن 

قلدرهای جها   ساخد ن شده و حقوق مميمذميمرنمد. 

سایر کوچي  ین وونه نهادهما و تمعملمق شما  بمه 

"ملل سامدیده" کرد و تمر  و عمر  و... هميم  

تغييری در ماهميمت  رتمجماعمی و نمقمش سمنماریمو 

سياهی  ینها نميدهد.  ینها زیر حمممایمت نمهمادهمای 

جهانی و منطمقمه  ی مشمابمه و پمرچمممد ر هممما  

 هد فی  ند که بازیذر   سياسی منطقه  ی بر یش 

نقشه ریخاه  ند. لر  بر ی کمونيسمت هما نمه تمنمهما 

ر بطه و همکاری با نهادهای "حقوق بشمری" و 

"دمکر سی خو ه" طرح نيست، بلکه همه جا باید 

به عنو   دست و پای قدرتهای ضد بشمر و ضمد 

 نسا  وضد آز دی مورد  فشاوری همای پميمذميمر 

 قر ر ويرند. 

 کار با فعالین گروهها و احزاب سیاسی چر گرا

در کردساا  به دالیل تاریخی شروع فعمالميمت بما 

شروع ر بطه یا هو د ری  ز یي حر  یا ومروه 

سياسی آغاز ميشود. بمرعمکمس در جمایمی ممانمنمد 

تهر   مثال، فرد مياو ند در یي سلسله  ز فعاليت 

های سياسی شرکت د شاه باشد بدو   ینکه  لر ما 

به یي حر  سياسی وصل شمود. حیمور نمقمش 

ت ر  در کار کار فعال سيماسمی رشمد کمرده در 

کردساا  و غيبت همين عنصر در کار کار فعمال 

سياسی بقيه مناطق  یر   ناشی  ز همميمن تمتماو  

در  ٧٥هاست. سياست در کردسماما  و  نمقمال  

کردساا  بعد ز سرنذونی شاه و تقمریمبما در خمال 

سياسی    دوره کردساا  شروع شد.  ین شمروع 

مساقيما  ز طریق  حر   سياسی و  ساسا کموممه 

له و دمکر   بود که با فاصله کوتاهی به جمنمگ 

خونين کشيده شد. صف آر یی  ین بخض جماممعمه 

 یر   در مقابل وحو  تمازه بمه قمدر  رسميمده، 

بدو  دسارسی به یي ساز و بمرگ قمدرتمممنمد و 

سر سری و ما د و یکدست ممکن نمبمود. چمنميمن 

 مری هم  ساسا م صوی حیور و کار و نمقمشمه 

حر  سياسی  ست و دو سازما  ممرکمور چمنميمن 

نقشی ر  بر ی تبدیل بمه  بمر ر جمنمگ ممردن در 

مقابل د عش های    روز  یر    یتما کمردنمد. در 

 بقيه  یر   چنين تاریخی مسير عبور جامعه نشد.

 ین پار ور ف در مقدمه مسئلمه فمعمالميمن سميماسمی 

وروهها و  حر   سياسمی در کمردسماما ، بمر ی 

وتان  ین و قعيت  ست که حای  ز نظر جمهوری 

 سمالممی و دسمامذماهمهمای  ممنميمامی، همو د ری و 

و بساذی سياسی فعالين سياسی در کردسماما  بمه 

 حمر    پموزیسميممو  یمي د ده و یمي و قمعميممت 

پریرفاه شده و ت مل شده  ست.  ومر کسمی بمر ی 

 ولين بار در فال  خيابا  سنند  در جمع چپ ها 

ظاهر ميشود و در مورد یي قیيه سياسی نظمر 

ميدهد و بعد  فکر مميمکمنمد همممه مماموجمه همویمت 

سياسی  و نيساند، دچار یي حسابمذمری  ممنميمامی 

 شاباه ميشود. در  ین ميا ،  حاماال تعد دی کم بما 

رعایت ریر مساژل زیاد مياو نند جمرو  سمامثمنماهما 

باشند. با رشد سنت کار جدی کمممونميمسمامی شمایمد 

بشود  ین فیا ر  به هم زد. بما  یمن تصمویمر  ز 

کردساا ، فعال سياسی کارکشاه باید حسا  خود 

 ر  بکند که با کيها طرف  ست.

در کار عملمنمی در شمر یمط  یمر   کسمی و هميم  

کمونيسای نباید بمه عمنمو   فمعمال سميماسمی فمال  

حر  و وروه و رد مر ود   سياسمی  جماممماعمی 

شود. یا دیذر   ر  به همين عنو   در همممکماری 

بپریرد. در کار علنی،  صل بر علنی بمود  همممه 

کارهاست. آنچه که مختی ميماند رو بمطمی  سمت 

که به دور  ز چشم پليس و در یي مان  جاماعی 

 برقر ر ميشود. 

با  ین خرده مقدما  به  ینجا ميرسيم تما بمذمویميمم 

کممه کممار مشمماممر  بمما دیممذممر  ،  ز نممظممر یممي 

کمونيست رهبر و سازمانده، آنجا پاسخ مميمذميمرد 

که میمو  و هدف آ  کار مشار  چيست؟  ور 

در یي مرکر کاروری یي فعال کمممونميمسمت بما 

 توریاه و رهبر ماعلق به یکی  ز  حر   سياسی 

حیور د رد، مموقمعميمت  تموریمامه د ر  و رفميمق 

کمونيست ما ر  به لرون ر بطه و همکاری بما  و 

ممميممکممشممانممد، نممه ر بممطممه یمما و بسمماممذممی  حممامممممالممی 

تشکيالتی آ  فرد. در چنين حالای، همممکماری بما 

 و مثل هر عنصر بما  تموریمامه و صماحمب نمقمش 

مياو ند در یي ر بطه طبيعی و نقشمه ممنمد پميمش 

برود. باید توجه د شت که کمياه های کمونيمسمامی 

جنبشی مد نظر ما بطور طبيعی ميامو نمنمد شماممل 

فعالين و رهبر   و سازماندهانی باشند که  سماسما 

تعهد به کار مشار  و ممعميمن بمه همممدیمذمرشما  

نردیي ميکند، تا عقاید و  فکار مشار  سيماسمی 

و  یدژولوژیي. طرف  ور یي رهمبمر کمارومری 

کمونيسمت  سمت و  ز سمر کمممونميمسمت بمودنمش 

هو د ر فال  حمر  چمپمذمر ی پمر  و سمنماریمو 

سياهی  ست، نباید  و ر  سمبل سياسی آ  حمر  

در نممظممر وممرفممت. فممرق  سممت بمميممن کسممی کممه 

کمونيسمش  ز سر منافع طبقاتی     سمت تما  ز 

سر مو ضع  یدژولوژیي و سميماسمی. فمرق  سمت 

بين یي مسئول و کادر رهمبمری فمال  حمر  بما 

یي رهبر کاروری و بساه یا ت ت تاثير سميماسمی 

آ  حر . تعلق  ولی به کمونيسمش  ز سر سمنمت 

سياسی معين و  صول  یدژولوژیي معيمن  سمت، 

در حاليکه تعلق دومی بمه کمممونميمسمممش  ز سمر 

 منافع و جایذاه طبقاتی     ست.

 سو لی که طرح نميشود!

در آ  جامعه ف شا به وفور موجود  ست. صدهما 
هر ر دخار زیر سن با  ین مشکل دست بذریبما  
هساند. در  ین جامعه  عاياد نسلی ر  بمه تمبماهمی 
کشانده  ست. در  ین جامعه فقر، ز غه نشميمنمی و 
بيخانمانی مشکل بخشی  ز مردن  ست که حاشميمه 
نشينا  همه شمهمرهمای بمررگ  یمر   ر  شماممل 
ميشوند. در م ال  کاروری بهد شت و درما  و 
مدرسه و د رو و آ  و فیای سبر و کاابخانه و 
هر ر و یي مسئله عمومی ممطمرح  سمت. بمر ی 
مردن م ل مساقل  ز  ینکه ناسيوناليست هساند یما 
 سالمی و یا کمونيست و بودیست و آ  دیمذمری، 
به عنو    نسا ، توده همای وسميمعمی  ز طمبمقما  
 ساسا پایين و ميانه جامعه با  ینها دست و پمنمجمه 
نرن ميکنند. ما چه مشکی د ریم که در همممه  یمن 
عرصه ها و دهمهما عمرصمه دیمذمر یما کسما  و 
مردمانی که  لر ما کارور و کمونيسمت نميمسمامنمد، 
بر ی بهبود زندوی مردن م ل، بر ی  منيت آنها، 
بهد شت آنها، بر ی کمي به معاادین و کمودکما  
بی سرپرست و ... کاری کمنميمم. حمامی بما دولمت 
حاکم و  روانهای آنها شاخ به شاخ شویم و بمر ی 
 ین  مور در خو ست کمي کمنميمم. بما بمهمریسمامی 
م ل بر ی همين  مر و رد کماری شمویمم. تموجمه 
کنيد که مبارزه با فشار  سمالممی در مم مال   ز 
جانب رژیم  یر   یا سلتی ها و ممبمارزه بما آنما  
در م ل کمار مما  سمت.  در  یمن کمار نمه تمنمهما 
کمونيساها بلکه هر زنی با کمی عقمل و شمعمور، 
حای  با  فکار  سالمی   ، هر آدن نيمممه ممامممد  
حای ناسيوناليسای و... و کل مردن م ل مموضمع 
کار و همکاری با ما  ست. حاال  نو ع نهاد  نسا  
دوست غير  ز  حر   و فعالين سيماسمی ممدنمظمر 
شما، در  ین عرصه ها هسانمد و مماهما غمایمبميمم. 
کمونيسای که سر ر همکار و یار و یاور ميذردد 
تا کاری کند، بمایمد بمرود و در  یمن عمرصمه هما 
لشکر لشکر آدن همر ه خمود کمنمد.  یمن جماهما بمه 
دليل ناتو نی در سو ساتاده سياسی، م ل عبور و 
مرور فعالين مد نظر شما نيمسمت،  مما  ومر شممما 
مدعی هسايد که بنيادومر ر سمنمت جمدیمد هسماميمد، 
 ینجاها هم عرصه های فر و   کمار کمممونميمسمت 
هاست. نمياو   تصور کمرد در جماممعمه  ی کمه 
ميليو  ميليو  بررگ و کوچي  سميمر فم مشما و 
فقر و  عاياد  ند، کمونيست ها مياو نند در جمایمی 
یي جریره قدرتمنمد کمممونميمسمامی بمر ی  نمقمال  
سازما  دهند.  ین جامعه باید تو نمند باشد تا قادر 
به تامين یي نيروی نبرد بر ی رهمایمی شمود. و 
بر ی تو نمند کرد   ین جامعه بایمد  ز همر جمای 
ممکنی شروع کرد. کسی که شروع ميکند، تمازه 
به کشف نيرویی نایل مميمشمود کمه روز بمه روز 

 قدر  ميذيرد. 

 به عنوان موخره

 ین سو ل زمانی طرح ميشود که  وضماع سمنمت 
فعاليت وروههای مخالف با عناوین پرطمممطمر ق 
روزوار رو به رشدی ر  نميذمرر نمنمد. در مميما  
فعالين  ین سنت ها پيد  ميشوند کسانی که بذوینمد 
ما هم حاضریم کمار دیمذمری بمکمنميمم در سمنمامی 
ماتاو  و سبي کار و شيوه کاری ماتاو .پاشمخ 

  ینها چه باید باشد؟

کار با  ینها بسمامذمی د رد کمه  یمنمهما در زنمدومی 
 و قعی خود کجای جامعه و نظان طبقاتی قر ر 

 فعالیت مشترک کمونیست ها...
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 دانا فرزین
ميلميمو  جمممعميمت  0ليبی در قاره  فریقا و د ر ی 

 ست. مردن ليبی بين ملميمت هما و  قمو ن و  دیما  
مخالف و وروه های قومی، عر  زبما ، بمربمر، 
یونانی،  یااليایی، تر  ، هند و پاکساانمی تمقمسميمم 
شمده  سممت. زبمما  همای  صمملمی کشممورعمربممی و 
 نذليسی  ست. مهم ترین منابع مالی ليبی نمتمت و 
واز  ست. منابمع رسمممی ممی ومویمنمد کمه درآممد 

ميليارد دالر و درآمد سمر نمه  07ساالنه بيشار  ز 
دالر در زما  حاکميت ممعمممر  0777هم بالغ بر 

قر فی بود ه  ست. در حال حاضر مير   بيکاری 
 درصد نيروی کار  ست. 37بيش  ز 

 
همرما  با  نقالبا  معروف به بهار عمربمی، در 
لمميممبممی هممم  عمماممر ضمما  مممردمممی شممروع شممد. 
 عار ضاتی که با سرکو  مو جه وشت. در  یمن 
زما  با صدور قطمعمنماممه  ی  ز سمازمما  مململ 
پرو ز هو پيماهای جنذی دولت قمر فمی بمر فمر ز 
سوریه ممنوع شد و دولاهای  مریکا و  نذلسماما  
و فر نسه  جر ی  ین دساور ر  برعهده ومرفمامنمد. 
همرما  چند کشور دیذر  روپایی و عربی هم  ز 
 ین فرما  حمایت کردند و عليه دولمت قمر فمی بما 

  مریکا هم پيما  شدند.
دولت  مریکا و ما دیمن  روپمایميمش تم مت لمو ی 
حمایت  ز مردن ليبی، و رد کارز ر شدند کمه بمر 
 ثر بمبار   های مد ومشا ، تعد د کشمامه شمدوما  
مممردن عممادی چممنممد بممر بممر شممد و کممل زیممربممنممای 
 قاصادی مملکت ویر   وردید. سمر نمجمان دولمت 
قر فی سقوط کرد و شخص  و بطور فمجميمعمی بمه 

 قال رسيد. 
 

سممازممما  ممملممل بسممرعممت حمممممایممت خممود ر   ز 
شورشيا  به قدر  رسيده ليبی  عالن کمرد و  ز 
کشورهمای دیمذمر خمو سمت حماکممميمت جمدیمد ر  
برسميمت بشمنماسمنمد. در ممد  یمي همتمامه  کمثمر 
کشورهای عیو سازما  ملل  ز  ت ادیه  روپا تا 
کشورهای عربی و  فریقا رهبری جدید لميمبمی ر  
به رسميت شناخاند و  عالن کردند که ليبی  ز  ین 
ببعد کشوری  من خو هد شمد کمه  ممکما  تمامميمن 
رفاهيا   قاصادی بيشار و  ز دیهای سياسمی کمه 
 ز آ  م رون بودند ر  فر هم خو هد کرد.  ما بمر 
خالف  ین تصور و  دعا،  ز هما  آغماز ممعملمون 
بود که بما وجمود جمریمانما  قموممی وممرهمبمی و 
ميليشيای مسلی شا  ت ت حمایت دول غمربمی و 
 مریکا، ليبی در خا  و خو  یي جنگ د خملمی 
بين وروه های مخالف بر سر قدر  و ثرو   ین 

 کشور، در خو هد غلطيد. 
با یي نذاه به  وضاع کنونی ليبی بعد  ز قمر فمی 
می بينيم که وروه های ميليشيایی و نظامی قوممی 
و مرهبی مانند الشخورهایی بر سر الشه ی تمکمه 
پاره شده ليبی و بر سر تقسيم قدر  و ثمرو  بما 
هم در جنگ و جد ل د یمی  ند و سناریموی سميماه 
و جنگ د خلی ر  بمر ممردن تم ممميمل کمرده  نمد. 
نيروهای کنونمی تمرکميمبمی  ز روسمای   قمو ن و 
مر هب هساند که درمميما  آ  هما، جمبمهمه ممام مد 
ميهنی بمه رهمبمری یمي ریميمس عشميمره بمه نمان 
م مود جبریيل و جنبش  سالمی ليبی که بمخمشمی 
 ز جنبش  خو    لمسلميمن و  ز بمر در   حمر  
عد لت مصر و حر  نهیت تونس شمممرده ممی 
شود بهمر ه چندین فرقه و وروه قومی و ممرهمبمی 
و ميليشيایی دیذر هر کد ن مدعی سهم خو هی  ز 

 قدر  و ثرو  ليبی هساند. 
در زما  حاکميت قر فمی نميمروهمای  پموزیسميمو  
خار  کشور هم تشکيالتی به نان جبهه ملی بر ی 
آز دی ليبی تشکيل د ده بودند کمه بما همممپميمممانما  

مم مممد ممقمری   خود به ریاست شمخمصمی بمه نمان
کنذره ملی ليبی ر  بوجود آوردند. با سمرنمذمونمی 
قر فی  ین جبهه و دیذر بخش های  پوزسيو  بمه 
ليبی بروشاند. بهنذان جنگ عليه قمر فمی و بما  ز 

همر ر نميمروی 37هم پاشيد   رتش ليبمی، حمدود 
مسلی بوجود آمد.  ین نميمرو بمهمممر ه مميملميمشميمای 
 7جریانا  قومی و مرهبی دیذر،  کنو  بمعمد  ز 

هر ر مسلی شده  ست. رهبر    277سال بالغ بر 
 ین نيروها درتو فقی ضمنی و با تقسيم قمدر  و 
ثرو  در ليبی یي حاکمميمت پموشمالمی قموممی و 
مرهبی شبيه حکومت عر ق بموجمود آورده   نمد. 
سر   تشکيل دهنده  ین حاکميت کل درآممد نمتمت 
و وماز لميمبمی ر  تصمرف و بمخممشما بمه ممخممار  
ميليشيای خود ممی رسمانمنمد. همممانمطموریمکمه در 
عر ق هم همين سناریو به  جمر  در آممده  سمت. 
بر ی مثال مخار  حدود دو ميليو  سرباز  رتش 
عر ق و ميليشيای سازمانهای  سالمی و شيعی و 
سنی و کرد  ز درآمد نتت  ین کشور تمامميمن ممی 

 شود. 
نيروهای ميليشيای مسملمی و بسمامه بمه جمریمانما  

 قومی ومرهبی در ليبی عبارتند  ز:
_ سالمی ها: سازما  طرفد ر   شریعای، تيمپ 1

شموبما ، سمپمر  یمبمی، تميمپمهمای قملمقمالمی 10های 
 صاعقه، نيروهای د عش و ...

 
_نبروهای طرفد ر حکومت  کمثمر  بمخمشمی  ز 2

  رتش سابق ليبی دور   قر فی  ند.
 
_ نيروی کر مت به فرماندهی سرهنگ خملميمتمه 3

عنار که  ز فرماندها  سابق  رتش قر فی  ست و 
پس  ز آنکه بخش زیادی  ز  فسر    رتش عر ق 
 ز جانب ميليشيای جدید کشاه شدند، تشکيل شمده 

  ست.
 

 کنو  ليبمی عمممال بمه چمنمد بمخمش تم مت تسملمط 
نيروهای قومی و مرهبی مميملميمشميمایمی د خملمی و 
حاميا  خارجی شا  تقسميمم شمده  سمت.  تمو فمق 
ضمنی  ین نيروهای سناریوی سياهی در چميمری 
به نان حکومت ليبی صرفا بر ی تقسيمم قمدر  و 
ثرو  ميا  خود  ست. کاری که مد ن بر سر کمم 
و کيف آ  در جد ل و وماهما جمنمگ بما همم قمر ر 

 د رند. 
به  ین وضعيت باید دخالت و  هد ف دول  مریکا 
و  روپایی و بعیی دولاهمای عمربمی ر   ضمافمه 
کرد که هر کد ن با  تکا به نيروی طمرفمد ر و یما 
مردور خود در پمی تمامميمن ممنمافمع  قمامصمادی و 

 سياسی خویش  ند. 
در حال حاضر هي   ميدی به  یجاد یي حاکميت 
و حد ولو به سياق دولاهای بورژو یمی ممامعمارف 
کنونی که به سازماندهی  قمامصماد و سميماسمت و 
 منيت و به درجه  ی تامين زندوی مردن ممامعمهمد 
باشد، وجود ند رد. دورنمای یي قالمب و کشمور 
و حد ليبی تکه پاره شده، در شر یط کنونی مطلقا 
وجود ند رد.  ین سناریویی  ست که در عمر ق و 

 سوریه و یمن و غيره و هم شاهد هسايم...
چيری که در  ین ميا  معنی د ر  ست  یمن  سمت 
که کشورهای قدرتمند جها   ز قمبميمل  ممریمکما و 
ما دین  روپایيش و حای دولی چو  عربساا  و 

 یممر   وغمميممره،  ز  یممن وضممعمميممت در عممر ق و 
سوریه و لميمبمی و یمممن و ...، عمالوه بمر بمهمره 
بمرد ری  قمماممصممادی، بممهممره بممرد ری سمميمماسممی و 
رو نمی کمماممال ممعمميمنمی ممی کمنممنمد. نممممونممه هممای 
خودساخاه ی کشورهای عر ق و ليبی و سموریمه 
ر  جلو چشما  جهانيا  می وميمرنمد تما بمه طمبمقمه 
کارور و مردن جها  بذویند که تجربه  نمقمالبما  
خاورميانه و شمال  فریقا به نان بهار عربمی یمي 
 شاباه و خطا  ست و نايجه    هممميمن  سمت کمه 
 مروز در عر ق و سوریه و ليبی می بينيمد. پمس 
ساکت باشيد و به سمهمم خمود ر ضمی و خمد  ر  
شکر کنيد که ت ت حاکميت بورژو زی عماقمل و 
زیر لو ی دمکر سی و سرمایه د ری بماز ر آز د 
حقوق و دسامردی ولو بخور و نمير د ریمد.  یمن 
سرنوشت شما  ست.  ین سرنموشمت بشمر دنميمای 
 مروز  ست. سرنوشای که ما بورژو زی جمهما  
با  برقدرتی  مریکا بر یاا  تعيين کمرده  یمم. ممی 
خو هند طبقه کارور و زحماکشا  جو مع  مروز 
ر   ز فکر کرد  و دست برد  به  نقال  پشيما  

 کنند.
بورژو زی  مریکا و غر  با دخمالمت و تمجماوز 
خود در منطقه عالوه بر  ینکه دست دول دیمذمر 
منطقه مانند عربساا  و ترکيه و  یر   ر  هم بماز 
ور شاه  ند که  ز  ین ل اف پاره پماره شمده سمهمم 
خود ر  بذيرند، به طبقه کارور و ممردن ممنمطمقمه 
 ین پيان ر  هم می رسانمنمد کمه سمرنموشمت تم مت 
حاکمميمت صماحمبما  شمرکمت نمتمت عمربسماما  و 
جمهوری  سالمی و دولت  ردوغا ...، بهمامر  ز 
سناریوی عر ق و ليبی و سوریه  ست. دسمت بمه 

 کالهاا  بذيرید که باد نبرد.
 ما  ین سيماسمت ضمد بشمری بمورژو زی جمهما  
 مممروز و در ر س آنممهمما دولمماممهممای  مممریممکمما و 
 نذلساا  و فر نسه و غيره، نمی تو ند کماربمردی 

 طوالنی مد  د شاه باشد. 
هر چه هست طبمقمه کمارومر و ممردن آز دیمخمو ه 
منطقه ر  نمی تو   بر ی هميشه تسليم سنماریموی 
دشمنا  طبقاتی خود و تهدید بورژو زی جمهمانمی 
و کشورخود، نذه د شت. خو ست رفاه و  ز دی 
و  منيت ر  ممکن  ست باو   مدتی با  رعما  و 
جنگ و ت ميل سناریوی سياه سرکو  کرد و بمه 
عقب نشاند،  ما طبقه کارور و  نسا  آوماه جمهما  
 مروز ر  نمممی تمو   بمر ی ممد  طموالنمی در 
شر یط جنگ و فمالکمت و فمقمر و ومرسمنمِذمی و 
بيکاری و ف شا و بردوی مردی کر و کور نمذمه 
د شت. جنگ طبقاتی کارور   با سمرممایمه د ر   
و دولاهایشا  و جمنمگ ومرسمنمذما  عملميمه شمکمم 
سير   متت خور در همه جای دنيا در ر ه  ست. 
جد ل کارور   و زحماکشا  در یونا  و  سپمانميما 
و فر نسه در ممهمد دممکمر سمی بمورژو یمی و در 
 یر   ت ت حاکميت زور و شکنجه و  عد ن، تنها 
نمونه هایی  ز حرکت عظيم طبقاتی و  جاممماعمی 

 بر ی زندوی بهار  ست.
 ٦١٠٢ژوژن  ٥٩خرد د                             
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 مظفر محمدی
بنا به خبرهای رسيده، و حدی  ز پيشمروا  

 20حر  دمکر   کردساا   یر   در تاریخ 
خرد د در منطقه  شنویه با نيروهای مسلی 
جمهوری  سالمی دروير شده  ند. در  ین 
درويری مااستانه تعد دی  ز پيشمروا  جا  
باخاه و به پاسد ر   و بسيجی های رژیم هم 
تلتاتی و رد شده  ست. در هتاه های  خير 

 درويریهای مشابهی هم رخ د ده  ست. 
ضمن تسليت به رفقا و خانو ده جانباخاذا ، 

 نکاتی ر  در  ین ر بطه به  طالع می رسانم.
دوسای در یکی  ز روسااهای منطقه کردساا  
 بر ز نذر نی می کرد که جمهوری  سالمی 
 خير  تعد د بيشاری  ز روساایيا  مناطق مخالف 

یا پيشمروا  مسلما  کردساا  ر  بعنو   بسيج  
مسلی کرده  ست. و می پرسيد که آیا  ین کرد، 

هما  مردور   سابق نيساند که در ميا  مردن به 
"جا " مشهور بودند؟ و با وجود  ینکه مبارزه 
مسل انه به شيوه سابق مد  ها  ست  نجان نمی 

 شود، هدف رژیم  ز  ین کار چيست؟
نذر نی  ین دوست و قعی  ست . مسلی کرد  
روساایيا   ز جانب رژیم سابقه طوالنی د رد و 
با وجودیکه در دو دهه  خير  بر ز وجود نظامی 
و عمليا  مسل انه در کردساا  وجود ند شاه و 
یا بسيار م دود و واها توسط پژ    نجان شده 
 ست.  ما فعاليت سياسی  حر    پوزیسيو  و 
 بر ز وجود مسل انه بر ی دفاع  ز خود در  ین 
فعاليت ها هميشه مطرح بوده و بعیا  نجان شده 
 ست. و  ین هنوز به معنی آغاز مبارزه مسل انه 
 منظم و  عالن شده  ز جانب  حر   نبوده  ست. 
کردساا   یر   هميشه بدرجه  ی ميليااریره بوده 
و  ین  حر    پوزیسيو  چپ ور ست ر  مجبور 
کرده  ست که بر ی  رتباط با مردن با  سل ه 
ظاهر شوند تا باو نند در مقابل ممانعت رژیم و 

 تعرض نظامی آ   ز خود دفاع کنند. 
به عالوه در کردساا   عار ضا  و مبارز   
آز دیخو هانه هيچوقت تعطيل نشده و جمهوری 
 سالمی هر چند هميشه مدعی شده که کردساا   
 من  ست و رژیم مقبول مردن و قع شده،  ما در 
حقيقت  ین  حساس  منيت ر  جمهوری  سالمی 
در مقابل مبارز   ر دیکال مردن ند شاه  ست. 
جمهوری  سالمی حای یي روز نمی تو ند بدو  
کمي  سل ه و سرکو  به حاکميت و تسلطش 

 بر مال و جا  مردن در کردساا   د مه دهد.
 

در نايجه مساله  سل ه و ميليااریره کرد  و 
حکوماهای نظامی  عالن نشده بهنذان  حامال 
 عار ضا  توده  ی در شهرها به مناسباهای 
مخالف سياست جمهوری  سالمی بوده و هست. 
در مقابل  ین وضعيت  حر    پوزیسيو  ناچار 
بر ی تد ون فعاليت تبليغی و سياسی و 
سازماندهی خود، ناو نساه و نمی تو نند بدو  
سالح بر ی دفاع  ز خود  بر ز وجود  کنند. در 
 ین شر یط  بر ز وجود مسل انه، بر ی حیور 
در ميا  مردن به سياسای  جانا  ناپریر تبدیل 
شده  ست. هدف رژیم در مسلی کرد  تعد دی  ز 
مردن روسااها بر ی مقابله با  ین حیور و 
 بر ز وجود مسل انه  ست و می خو هد به  ین 

ترتيب بذوید که بخشی  ز مردن کردساا  ر  با 
خود همر ه د رد که حای حاضرند بخاطر  

 بجنذند. 
 ما رژیم بر مان کد ن شر یط و  وضاع و  حو ل 
 ست که تو نساه و می تو ند هنوز بخشی  ز 
مردن روسااها ر  مسلی کند. بين مردن تترقه 
بيند زد و با ت ميل ت قير و بی آبرویی به  ین 
بخش،  نها ر  به مردور   بی  جر و مرد و 
جاسوسا  خود در مناطق روساایی تبدیل کند. 

 کاری که در شهرها قادر به آ  نيست. 
با نذاهی به ر بطه دولاهای مخالف جمهوری 
 سالمی با مردن مناطق روساایی بخصوص در 
کردساا  علت  ین  مر مشخص می شود.  کنو  
بخش بررگ روساایيا ، دیذر نه زحماکشا  
روساا بلکه به کشاورز   و د مد ر   صاحب 
ملي و د ن تبدیل شده و  قشاری  ز بورژو زی و 
خرده بورژو زی روساایی ر  تشکيل می دهند. 
 قشار به ل اظ سياسی عقبمانده  ی که در ر ی 
د د  به و طرفد ری  ز  حمدی نژ د مشهورند . 
در ميا  بورژو زی و خرده بورژو ی روساایی 
بيشارین بسيجی های فعال و غير فعال و مسلی 
و غير مسلی و همکار   و جاسوسا  رژیم 
وجود د رند که توسط نهادهای سپاه پاسد ر   و 
بسيج مسایعتين سازما  می یابند.  بجر بخش 
بسيار کوچکی ت ت نان پيشمروا  مسلما  کرد 
که حقوق ناچيری می ويرند و مردور رسمی 
 ند، بقيه  منافعی در جمهوری  سالمی د رند که 
حاضرند پيه بی آبرویی و خيانت ر  به تن بمالند 
تا منافعشا  تامين شود.  ین ها توجه جمهوری 
 سالمی به خود ر  نشانه رحم و شتقت و یا 
تصميم دولت به تامين رفاهيا  مردن می د نند نه 
در نايجه و دسااورد مبارز   چند ده سياسی و 

 نظامی کارور   و مردن کردساا . 
وقای با  نها روبرو می شوید و حرف می زنيد، 
ميذویند ما  سل ه ر  بخاطر جنگ با پيشمروا  
و یا جاسوسی مردن نذرفايم. رژیم    ر  به ما 
ت ميل کرده  ست ودر  ز ی کارهایی که می کند 
و یا و ن هایی که می دهد،  ز ما خو ساه  ست 
که  ین کار ر  بکنيم. حای زمانی  حر   
ناسيوناليست در کردساا  مسلی شد  مردن ر  به 
نتع خود می د نساند و می وتاند  ین  سل ه ها در 

 نهایت  ز آ  ما خو هد شد.
 ما چه تاریخا و چه  کنو  می بينيم که در 
کردساا  و بخصوص در مناطق روساایی پدیده 
بسيج مسلی در  کثر روسااها روبرویيم که مانع 
و دردسری بر ی فعاليت سياسی  حر   و مردن 

  ست. 
ما به صر حت و بدو   ما و  ور ز روساایيانی 
که  سل ه رژیم ر  ت ویل ورفاه  ند و  کنو  می 
بينيم عليه  بر ز وجود نظامی و سياسی  حر   
و فعالياهای  ز دیخو هانه و حق طلبانه مردن  ز 
آنها بهره برد ری می شود، می خو هيم که  ین 
ننگ همکاری با دشمن کارور   و مردن ر   ز 
د من خود پا  کنند. مردن شر فامند مناطق 
روساایی باید  ین بخش  ز روساایيا  مسلی شده 
توسط رژیم ر  مورد سرزنش شدید قر ر د ده  و 
 نها ر  طرد و  یروله کنند. باید چنا  فیا ر  بر 
آ  ها تنگ کرد که  ز  ین کارشا  شرن کآنند و 
خجالت بکشند و یا جر   نکنند دست به  ین کار 

 ننذين برنند. 
مردن شهر و روسااهای کردساا  حق د رند 
 سل ه د شاه باشند. جو نا  و آز دیخو ها  شهر 
و روسااهای کردساا  می تو نند وارد آز دی 
مسلی و غير مسلی خود ر  د شاه باشند. زمانی 
که وارد آز دی وسار  یابد، شي نباید کرد که 
 ین  فر د مسلی چاره  ی نخو هند د شت که 
 سل ه خيانت به مردن ر   ز دو  بر د رند و 
بخصوص جر   نخو هند کرد که  ین  سل ه ر  

 پيش خود نذه د رند. 
مبارزه طبقه کارور و مردن  ز دیخو ه و زنا  و 
جو نا  بر بری طلب با جمهوری  سالمی خاتمه 
نيافاه  ست. سرنذونی  ین رژیم  ز دساور خار  
نشده  ست. جمهوری  سالمی دساش تا  رنج به 
خو  کارور   و زنا  و جو نا   ین مملکت 
آلوده  ست.  ین رژیم هر ر   و ده ها هر ر 
 نسا   ز دیخو ه ر  تنها در کردساا  و  ز ميا  
پيشمروا  کشاه و یا  عد ن کرده و مد ن به  ین 
جنایت  د مه می دهد.  ین رژیم قال عان خاور   
 ست. کم ترین خانو ده  ی در کردساا  ر  می 
تو   یافت که فرزند یا قون و خویش و همسایه 
شا   توسط رژیم کشاه و یا زند نی و شکنجه و 
تعقيب نشده باشد.  ین رژیم هنوز که هنوز  ست 
به عناوین مخالف  ز مقاومت کارور   ومردن 
آز دیخو ه کردساا   ناقان می ويرد. همر ه شد  
با  ین دشمن و همکاری با آ  جرن سنذينی  ست 
که بسادوی بخشوده نخو هد شد. کسانی که در 
مناطق روساایی  سل ه دشمن ر  بر دو  کشيده 
 ند خو ه  ز آ   ساتاده کنند یا نه، شریي جرن 
جمهوری  سالمی  ند.  ور ننگ و بی  برویی 
کنونی هنوز بر ی کنار ور شان  ین سالح ها 
کافی نيست،  ما تاو   سنذين تری ر  باید  ناظار 

 بکشند. 
جمهوری  سالمی با مسلی کرد  بخشی  ز مردن 
مناطق روساایی  منيت فعاليت سياسی مردن ر  
به خطر  ند خاه  ست. ر ه ممانعت  ز  ین خطر 
 ین  ست که جو نا  و مردن آز دیخو ه روسااها 
با سازما  د د  و حدهای مسلی وارد  ز  منيت 

 وسالمت جامعه خود دفاع کنند. 
حیور و  بر ز وجود وارد آز دی می تو ند    
بخش  ز روساایيا  مسلی ر   ز کرده خود 
پشيما  کند. آ  ها باید ماوجه باشند که  ور 
 مروز فکر می کنند  ز جانب نيروهای مسلی 
 پوزیسيو  خطری ماوجهشا  نيست و فعال دل 
جمهوری  سالمی ر  باید به دست آورد،  ما 
بتهمند و ببينند که با حیور و  بر ز وجود وارد 
آز دی در دل شهر و روسااها و در همسایذی 
شا ، تا زمانی که  سل ه رژیم ر  با خود د رند 
آ  خوشی  ز ولویشا  پایين نخو هد رفت. 
حیور و  عالن و  بر ز وجود وارد  ز دی می 
تو ند شر یطی فر هم کند که هي  فرصت طلبی 
که  سل ه دشمن ر  برد شاه  ست جر   نکند 
 ین کار ر   د مه دهد. باید  ین فرصت طلبا  و 
یا  فر د عقبمانده و ناآواه ر  ماوجه عو قب کار 
ننذين شا  کرد. باید  مروز با فشار و طرد و 
سرزنش و نهایاا با تهدید و  تمان حجت،  نها ر  
 ز خيانای که د رند می کنند باز د شاه شوند. 
و حدهای وارد آز دی در شهر و روسااها همبن 
 مروز ضامن  منيت و حتظ حرمت  نسا  های 
جامعه ی خود  ند. جامعه  ی که خيانت و 
همکاری و همر هی با دشمن  ز جانب هي  کسی 

 پریرفاه نخو هد شد.  
                                        

 ٦١٠٢ژوژن  ٥٩خرد د      
 

 در حاشیه درگیریهای اخیر پیشمرگان حدکا 

 با نیروهای مسلح رژیم در کردستان
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 مظفر محمدی
یکی  ز  ین تيار یي یادد شت م مود صال ی 

درفيس بو   ست. رهبر   و فعالين کاروری، 
بقول صال ی "وپ زد "،  یادر  ین یادد شت  
 وتاه شده  ست: 

کارور نی هساند در موقعياهایی چو  مدیر  -
عامل، هيا  مدیره  نجمن، هياتهای تشخيص و 
حال  خاالف و... که نه تنها  ز  حقوق 
کاروردفاع نمی کنند بلکه آ  ر  پایمال هم می 

 کنند.
کسانی به نان فعال کاروری و سياسی صاحب  -

کارواه هساند ولی حقوق کارور   ر  حای 
مطابق مصوبه دسامرد دولت نمی پرد زند و هر 
 وقت دلشا  خو ست کارور ر   خر   می کنند.

و کسانی هم هساند به نان فعال کاروری که به  -
ر ی و تصميم مجمع عمومی کارور   پایبند 

 نيساند چو  منافع شخصی د رند.
و باالخره م مود صال ی بعنو   نايجه ويری 
می نویسد، طبقه کارور باید  ین ناخالصی ر   ز 
درو  خود برد ید و صتوف طبقاتيش ر  منسجم 

 کند... )نقل به معنی(
 
در ر بطه با مو رد فوق من هم با  ین دوساا   

 وپی می زنم:
 باد  باید بذویم که  ین مو رد و ده ها وصدها 
موضوع مشابه دیذر، خاص شهر سقر و یا 
کردساا  نيست.  ین ها پدیده هایی هساند که در 

 صتوف کل طبقه کارور به وفور وجود د رند.
 ما چيری که باید مورد توجه قر ر ويرد  ین 
 ست که چر یی آ  ر  نمی تو    ز  نيت شر  دن 
ها د نست. قبل  ز  ینکه  ین عملکردها مال 

باشد، خود یي سنت در جنبش کاروری  کسانی
 ست. سنت های مخالف در جنبش های  جاماعی 
و در جنبش طبقه کارور هم هر کد ن حال و هو  
و  فق و شيوه کار خود ر  د رند. بنا بر  ین ب ث 
بر سر  فر د نيست. وویا  ور کسی ر   ز 
مدیرعامل و یا هيا  مدیره  نجمن و یا دیذر 
نمایندوی های کاروری بر د ریم و کسا  دیذر 
ر  بذماریم مساله حل می شود. ب ث بر سر 
سنت و  فق کاروری و غير کاروری  ست. 
بهارین کارور   و دلسوزترین ها ر  در  ین 
سمت ها بذمارید  ما در قالب هما  سنت کار 
کنند، چيری عوض نمی شود. مساله نيت خير یا 
شر  ین و آ  کارور و  ین و آ  کس و فعال 

 کاروری و غيره نيست.
بر ی مثال  نجمن های صنتی موجود و حای 
سندیکاها ولو بهارینشا  نمی تو ند در سنت 
سندیکایی و سندیکاليسم نباشند. نمی تو   لباس 
سندیکاليسم ر  پوشيد  ما کار دیذری کرد. در 
سنت سندیکاليسای، هيا  مدیره و مدیر عامل و 
نمایندوانی در هياتهای تشخيص و حل  خاالف و 
غيره، در چهار چو   فق و سياست و شيوه های 
کار و مبارزه  ی قر ر می ويرند که نهایت  فق 
شا  رفرمی  ست آ  هم باهر ر  ما و  ور و نه 
سيخ بسوزد، نه کبا . نه کارفرما ضرر کند و 

  پایش ر   ز صنتی  نه کارور بيشار  ز جثه 
وليم خود در ز کند. در سنت سندیکاليسای 

و سطه   خود ر   هياتهای مدیره و نمایندوا 
بين کارور و کارفرما می د نند.  ین و سطه وری 
تا آنجا پيش می رود که ولو مجمع عمومی  ی 
در کار باشد،  ما هيا  مدیره بعنو   نماینده و 

فعال مایشاا و عقل کل کارور   نقش بازی می 
کند. ملرن کرد  هيا  مدیره یا نمایندوا  مناخب 
به تصميم و  ر ده جمعی کارور   در سنت 
سندیکاليسای قابل قبول و ممکن نيست. و  ین 
ربطی به منتعت شخصی کسی ند رد. نقش و 
عملکرد سنت سندیکاليسای همين  ست. در حد 
" مکا " و  ور بشود یا نشود کار می کنند. 
معيار هم، نه وز  طبقه کارور یا توده کارور 
عیو  نجمن یا سندیکا، بلکه  ین  ست که 
کارفرما چقدر  نعطاف د رد یا چه  ند زه شد  
عمل بخر  د ده و به  بر ر سرکو  دست می 
برد. در هر دو حالت، هيا  مدیره و نمایندوانش 
در مقابل کارفرما حای قدر  چانه زنی ند رند تا 
برسد به فشار بر کارفرما  ز طریق دخالت د د  
توده کارور   و تد ر  مبارزه  ی هدفمند تا 

 رسيد  به یي یا چند مطالبه.
در سنت سندیکاليسای هروونه تخطی  ز قو نين  

موجود مشروع نيست و نباید پا ر  فر تر 
ور شت. حای  جر ی قانونی ولو به نتع کارور   
باز در ورو  ین  ست که کارفرما چقدر روی 
خو  نشا  می دهد و یا نه. بعالوه و باز در 
سنت سندیکاليسای،  نجمن و یا کانو  و سندیکا 
صنتی  ست . یي سندیکا صنف کوچي خود  
ر  می بيند و بر  ساس آ  جثه به چانه زنی با 
کارفرما می رود.  فق سندیکاليسای جایی بر ی 
دید  طبقه کارور بعنو   یي طبقه که مد ن و در 
یي مبارزه  قاصادی بی  ما  صتوف خود ر  
تقویت و منسجم می کند و به کل طبقه    و به 

  فق  نقال  کاروری مسلی  ست، وجود ند رد.
 ور بخو هيم  ین شر یط تغيير کند و کل منافع 
طبقه کارور تامين شود باید سر ر کار دیذری 
رفت.  فق سندیکاليسای و رسالت سندیکا تو   
هيچذونه تغييری در تو ز  قو ی طبقاتی کل 
طبقه کارور با طبقه بورژو زی ند رد.  ین 
تجربه ر  جنبش سندیکاليسای و سندیکاها و 
 ت ادیه های چند ميليونی کشورهای پيشرفاه 
 روپایی به پایا  برده  ند. سنت و  فق 
سندیکاليسای به بن بست رسيده و شکست خورده 
 ست. تکر ر  ین تجربه آ  هم در شر یط  یر   
جر  تالف  نرژی و وقت نيست. توقع تغييری 

 توسط  ین سنت و  فق کامال بيهوده  ست.
در بخش دیذر یادد شت صال ی آمده  ست که 
فعالين کاروری و سياسی صاحب کارواه حقوق 

 کارور   ر  برسميت نمی شناسند.
من به  ینکه  ین صاحبا  کارواه ها خود ر  چه 
می نامند کاری ند رن.  ینکه کارفرما فعال 
کاروری یا سياسی و چپ یا ر ست  ست، 
تغييری در ر بطه کار و سرمایه نمی دهد. 
کارواه کوچي یا بررگ باید سود بدهد.  ین 
خصلت کار و سرمایه  ست. کارواه بدو  سود 
که حاصل بهره کشی  ز کار کارور  ست معنی 
ند رد و وجود ند رد. موقعيت  قاصادی و مادی 
تعيين کننده و معرف موقعيت هر  نسانی  ست. 
صاحب کارواه در موقعيت سرمایه د ر ولو 
کوچي، تعيين می کند که کيست و چکار می 
کند نه تتکر سياسی ورشاه وحال  و. فعال سياسی 
مورد نظر صال ی که حاال صاحب کارواه و 
کارفرما  ست، نمی تو ند به صرف  ین که 
درورشاه چه فکر کرده و می کند، کارواهش ر  
بچرخاند و سود ببرد. موقعيت  و در نقش و 
جایذاه کارفرما و صاحب کار، به  و می ووید 

تنها با  ساثمار کارور و کار  رز   تر سود 
حاصل می شود. کارفرمای خو  کسی  ست که 
کارواهش بيشارین سود ر  می برد. کارفرما 
های مورد نظر صال ی با هر ور یش سياسی و 
فکری و یا هر  سمی روی خودشا  بذر رند، 
زمانی یي کارفرمای خو  و موفق  ند که 
کارواه با سود باال بچرخد. و  ین با  دعای 
دوسای با کارور   و یا وعده ی تامين رفاهيا  
و  ز دی عمل کارور  مکانپریر نيست، جر با 

جای هيچذونه ولذی  ساثمار هرچه شدیدتر. 
 .  ین قانو  سرمایه  ست و  ساثنا ند رد. نيست

معموال در  ینطور مو رد نمونه  نذلس به ميا  
می آید. که هم کمونيست و رهبر کاروری بوده 
و همرما  مدیر کارخانه.  ما و قعيت  ین  ست 
که  نذلس در نقش مدیر کارخانه پدر  بعنو   
یي کارمند و حقوق بذير هي  کاری بيشار  ز 
هر مدیر دیذر کارخانه نمی تو نست  نجان بدهد. 
ولو ممکن  ست  نذلس بيشار  ز هر مدیر 
دیذری  حار ن کارور   ر  نذه د شاه و تن به 
پایمال کرد  حقوقشا  ند ده باشد.  ما هي  وقت 
نه می خو ساه و نه می تو نساه کارور در 
کارخانه  ساثمار نشود و یا کارخانه پدر  ر  
سوسياليره کند.  نذلس با حقوقی که  ز پدر  
می ورفاه کار سازماندهی تبليغ و تروی  رهبری 
جنبش های کاروری و  جاماعی دور   خود  
ر   نجان د ده و خانو ده مارکس ر  بل اظ ورر   
زندوی تامين می کرده  ست. و  ین یي نمونه و 

  ساثنا در تاریخ  ست. نمی تو   تعميمش د د.
مدتی پيش دوسای  ز کردساا  می وتت، 
کارفرمای ما  دن خوبی  ست و ر بطه    با 
کارور   خو   ست.  بخر  خود  جشن  ول 
مه ر  بر ی کارور   برور ر می کند و ... جالب 
 ست که  ین دوست من خود  هم 

 سرکارورخو  کارواه بود.
تصور  ر  بکنيد، یي کارفرما و صاحب 
کارخانه "خو "، یي سرکارور کمونيست...، 
پس بایسای کارخانه بهشت کارور   می شد.  ما 
در همين کارخانه کارور   در بهارین حالت 
دسامردشا  بموقع پرد خت می شد وورنه ر بطه 
کار و سرمایه و تامين سود بر ی سرمایه د ر 
جر با  ساثمار کارور غير ممکن  ست. کارواه یا 
کارخانه  ی در هي  کجای دنيا وجود ند رد که 
هم کارفرما و هم کارور   به سهم خود ر ضی 
باشند و منتعت مشارکی د شاه باشند.  کارور در 
بهارین کارخانه های ولو با مدیریت  نذلس 
 ساثمار می شود. مرد بذير  ست. تابع قو نين 
ناظر بر کار  ست. حد کثر برده م ارمی  ست. 

  ما برده  ست.
کارور   باید بياموزند که همانطوری که یي 
کارفرمای "خو " و قدیم سياسی و مدعی دفاع 
 ز کارور نمی تو ند بار  ساثمار و بردوی مردی 
   ر  سبي کند، همانطور کارور   آ  نرری 
و  فطار مجانی حا  آقای سرمایه د ر و صاحب 
کارخانه ر  نپریرند. لطتا دسامرد کارور   ر  به 
موقع بدهيد و آنقدر بدهيد که فرد  با شکم ورسنه 
 سر کار برنذردد، بهشت هم مجانی خدمت شما. 

و باالخره نايجه ويری صال ی  ین  ست که،  
"طبقه کارور در  ین شر یط باید خود ر   ز  ین 
ناخالصی ها و کارفرمایانی که در لباس کارور 
در صتوف آنا  ظاهر شده  ند برهاند و صتوف 

 طبقاتی خود ر  منسجم تر کند."
فکر می کنم  ین نايجه ويری بر  ساس عملکرد 

که مورد نظر صال ی  ند ورفاه شده  کسانی
 ست. چذونه کارور   خود ر   ز کارفرما در 

 هر لباسی می رهانند!؟ 

 ! هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک
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 زنده باد انقالب کا رگری 

یا ناخالصی مدیر عامل و هياتهای تشخيص و حل  خاالفی که حقوق کمارومر   ر  پمایمممال مميمکمنمد، ممی زد یمنمد! کمارفمرمما و                
بورژو زی خو  و بد ند ریم و کارور   هم  ز  ین و قعيت وریری نمی تو نند د شاه باشند. کارفرماها همر ر و یمي تمرفمنمد د رنمد. ممثمال 

کارور   در کردساا   یي ملت ر  تشکيل می دهند و خودی  ند. پس باید کارور خد ر  با کارفرمای کرد در کردساا  و نمود می کند که  
شکر کند که چنين  ست. یا کارفرمای فارس  یر نی  ست با کارور   یي ميهن د رند و به  ین خاطر وویا هر دو ممنمافمع مشمامرکمی د رنمد 

 و ...

چيری که کارور   باید بياموزند  ین  ست که ر بطه کار و سرمایه و ر بطه طبقه کارور و سرمایه د ر، ر بطه دو طبقه ماخاصم با ممنمافمع 
مایاد  ست. هي  دليل و بهانه  ی مثل  یر نی و کرد و عر  و تر  و سياسی و غير سياسمی بمود  کمارفمرمما و  دعمای دوسمامی    بما 

 کارور    نمی تو ند  ین  خاالف طبقاتی و  خاالف منافع ر  بپوشاند و نادیده بذيرد. 
 نسجان در صتوف طبقه کارور، تنها با خودآواهی طبقاتی و  ینکه هر تي کاروری و هر بخش کاروری در  ین و آ  کارواه و کارخانه و 
شرکت و معد  خود ر  جرژئ و بخشی  ز کل طبقه کارور بد ند که با یي نظان طبقاتی بورژو یی طرف حسا   ند، بوجود می آید. با  فق 
کاروری و طبقاتی می تو   هر وونه خالصی و ناخالصی و یا کلي و حيله های کارفرمایا  و صاحبما  کماروماه و کمارخمانمه و دولمت و 
حاشيه هایشا  ر  کنار زد.  فق  نقال  کاروری و خلع ید  ز بورژو زی می تو ند و بمایمد نماظمر بمر همر حمرکمت و ممبمارزه و  عمامر ض 

 کارور   و طبقه کارور عليه بورژو زی و دولاشا ...، باشد.
در بعد سازمانی و تشکيال  کاروری هم مد ن تغيير هيا  مدیره خو  به جای بد و یا هياتهای حل  خاالف خو  و خالص و  ز  ین قبيمل، 

 جر فرسوده کرد  نيروی کار و  تالف وقت نيست.
باید سنت ها ر  تغيير د د. باید بجای  تکا به سنت سندیکاليسای و رفرميسای به سنت کاروری شور یی و مجامع عمومی منظم کاروری و  

کمياه های کارخانه روی آورد. باید کمياه های کمونيسای کاروری  ز ميا  رهبر   و فعالين کمونيست کمارومر   سمازمما  یمابمنمد و کمتمه 
تر زو ر  به نتع طبقه کارور سنذين کنند. کارور   کمونيست و رهبر   عملی کارور   با رهبری و سازماندهی یمي ممبمارزه  قمامصمادی 
ر دیکال و بدو  توهم به بورژو زی، هم خودآواهی طبقاتی ر  در ميا  کارور   وسار  می دهند و هم بر ی هد یت و رهبری ممبمارز   

  جاماعی  برسر  ز دی و رفاه و  منيت جامعه، آماده می شوند.
 (٦١٠٢)ژوژن  ٥٩خرد د ماه                                                                                    

 
 

ورفاه  ند؟  ور کارفرمایا  درو  کمياه ها و نهادهای به  صطالح ممد فمع کمارومر نمد،  ومر 

کشاورز و مغازه د ر و باز ری هو د ر   کارور   در درو   ین تشکل ها هساند، بمایمد بمه 

 ینها توصيه کرد شر فامند نه بروند صندوق کمي بر ی فعالين کاروری زند نی و خمانمو ده 

های بيکار و فقرزده کاروری و سالخوردوا  بی حامی و پشايبا  و به حقوق بازنشمسمامذمی 

و... د یر کنند و  ز ميا  هم طبقه های  نسمانمدوسمت شما  بمر ی صمنمدوق شما   سمپمانسمور 

بذيرند و  مر سازماندهی تشکل کاروری و رهبری کارور ر  بمه خمودشما  بسمپمارنمد.  ومر 

ميا   ین نهادها کارور   و فعالين ر ساين کاروری حیور د رند که حاضر بمه همممکماری 

 ند، باید صميمانه ماوجه سمت تا به  مروز فعاليت شا  کرد و بر ی  یتمای نمقمش در مميما  

 کارور   توصيه کار ميا  همکار   و هم م له  ی های شا  ر  پيشنهاد کنيد. 

کسانی هساند خود در مرکر کارشا  سندیکا و یا  نجمن صنتی شا  و کار با همکار   شا  

ر  به  ما  خد  رها کرده و خود رفاه و در  ین نهادهای هو د ر کارور به "فعال کارومری" 

تبدیل شده  ست! به  ینها باید وتت رفيق من  ور شما جدی هسايد و کمونيست، آنمجما چمکمار 

 ميکنيد؟ 

در کل  ین پروسه، آنچه که نباید یکبار دیذر تکمر ر شمود، سمازممانمدهمی نمهمادهمایمی بمر ی 

عالف کرد  مردن  ست. همکاری همذانی بر ی دخالت کمونيسای در  نجمن همای صمنمتمی 
موجود، بر ی  تکای شا  به مجامع عمومی کاروری، وسمامر  شمبمکمه همای کمممونميمسمامی 
کارور  ، م افل مطالعاتی کمونيسای، تشکيل صندوق ها و تکثيرشا  در م ل کار و م ل 

زندوی، وروههای جو نا  عد لاخو ه در م ال ، کمياه های م ال ، کمياه های کارخانه و 
هر ر و یي تشکل و نهاد علنی و مختی در م ل کار و زندوی، همممه ممممکمن و عممملمی و 
کارسازند. شرط  وليه دور ریخان سنای  ست که همه ر  سمربماز ضمدرژیمممی ومری سمنمت 

  ناسيوناليسای ميکند و در عمل شهر و جامعه ر  یکدست ت ویل ناسيوناليست ها ميدهد.

 
 (٦١٠٢)ژوژن  ٥٩خرد د ماه 
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