
  

 www.hekmatist.com 

 بحران وجدان کمیته ی نوبل

 

 نیما پژوهش

درچند روز گذشته کمیته ی نوبل اعالم کرد که جایزه نوبل اقتصاد سال 
 را به "کارل مارکس" برای نوشتن کتاب کاپیتال اهدا می کند.  ۶۱۰۲

کمیته ی نوبلل در ایلن راب له بیانیله ای داده اسل . در ایلن بیانیله  ملده 
اس : از زمانی که بانک مرکزی سوئد اسپانسر نوبل اقتلصاد شلده ایلن 

نئولیلبرل    -کینزینی  -جایزه به تعدادی از اقتصاد دانان  )نئوکالسیک 
داده شده اس  که کارشان نه علمی بوده نله انلسانی و نله  لتی توانلسته 
اند به فهم زندگی اقتصادی اضافه کنند؛ و نه توانلسته انلد زنلدگی ملردم 
را بر سیاره ی ما بهبود ببخشند. در واقع تئلوری  نهلا بله سیاسل  هلای 
اقتصادی ای کمک کرده که زندگی اقتصادی واجتماعی ملردم را نلابود 
کرده و یا روبه افول برده و یا بله تخریلب ملداوم  بیعل  اضلافه کلرده 
اس . ما عمیقا نسب  به جایزه هایی که بانک مرکلزی سلوئد داده اسل  
ابرازپشیمانی می کنیم. ب ران وجدان عمیق درکمیته ی ما ، باعل  شلد 
کلله جللایزه ی امللسال را بلله "کللارل مللارکس" بللدهیم؛ اقتللصاد دانللی کلله 
تئوری درک واقعی از نظام سرمایه داری وتخریب فزاینده ای کله ایلن 
نظام داشته و هم نیاز به ساق  کردنش را نلیز دیلده اسل . ملا فیلر ملی 
کنیم که برای بانک مرکزی سوئد اقتصاد نله یلک عللم اسل  بلیله یلک 
سازه ایلدئولوییک  بلرای وپوشلانی کلردن عملیلرد اسلتاماری اقتلصاد 
سیاسی در زمان  اضر و برای م افظ  از کسانیس  که از این نظلام 
سود می برند. )ما همچنین از این بانک تقاضا می کنیم که جلایزه نوبلل 
اقتصاد را کنار بگذارد. چون به عقیده ی ما اقتصاد یک علم نیس ؛ نله 
از علوم انسانی اس  و نه هنر؛ بلیه یک ساختار ایدئولوییک اس  که 
برای مخفی کردن عملیرد واقعِی استاماری اقتصاد سیاسلی املروزه ی 
 ما و م افظ  از کسانی به وجود  مده اس  که از  ن سود می برند. 

 

 مختصری در باره ی تاریخچه ی جایزه نوبل

بنیان گذار جایزه نوبل " لفرد نوبل"، شلیمیدان و مخلتر   دینامیل ، در 
درصلد از الروتش بله پایله ای  ۶۲ خرین وصی  خود اعالم کرد "باید 

در بلللللللللرای اهلللللللللدای جلللللللللایزه بللللللللله کلللللللللسانی باشلللللللللد کللللللللله 
  و صللل  ادبیللا  ،فللیزیولویی یللا پزشللیی ،شللیمی ،فیزیللک های رشللته

نوبلل  کرده اند باشلد". شلشمین جلایزه، یعلنی بشر بیشترین خدم  را به
بانلللللک مرکلللللزی  میلللللالدی، توسللللل  ۰۶۲۱ نلللللیز در سلللللال اقتلللللصاد

گذاری شد. اما در راب ه با انتخاب برندگان جایزه نوبل ب ل   پایه سوئد
ها و دیالوگ های فراوانی هس  کله  یایل  از ایلن واقعیل  دارد کله، 
ر در دوران جنللل  سلللرد، نهلللاد نوبلللل بللله عنلللوان ییلللی از  مخصوصلللا
ابزارهای رقابتی وتبلیغاتی در مقابل ق ب رقیب عمل کرده  اس . البته 

 لنیلن"  ناگفته نماند کله در ایلن کلشمیش در شلوروی سلابق نلیز "جلایزه
 (Lenin Prize که چیزی شبیه جایزه ی نوبل بلود، بله وجلود  ملد و  

بعدها به "جایزه استالین" تغیر نام داد. "یان پلل سلارتر" نلیز در بیانیله 
نوبل فرستاده بود یکی از دالیلل دد الای ه دا ایل  ای که برای کمیته ی 

دانل  هلج الای ه نوبلل بلج خلودج خلود الای ه ج  چنی  بیان ملی دادد  ملی
سلازن    یتتللل اواد لی  بلوک غرب نیست، اما چنیل  چلی ج از  ن ملی

  فرهنگلستان سلو   نیلست    از ایل   پیش می  ی  هلج دد اختیلاد اال اج
طودایلنی امتیلاز  یلیه ج   د ست هج دد شرایط هنونلی الای ه نوبلل بلج
 شود  نویسن گان غرب   یا یاغیان شرق، تلقی می

 فریدمن یا مارکس 

هلیتللج ج نوبللل ادتللااد، اللای ه نوبللل دا بللج  میلتللون  ۶۷۹۱دد سللا  
اای ه دا بلج  ۶۱۶۱فری م   می ده    امر ز بع  از چهل سا  دد سا  

 هاد  مادهس  می ده   انگاد بع  از چهاد دهج شرایط الزم بلراج هل  
سفره شل ن  ملادهس     فریل م   دد مهللانی تلیافت هلیتلج ج نوبلل 

 فری م  بج انوان ب دگتری  متفکر بازاد  زاد، از فراه  ش ه است  

 در این شماره می خوانید:

 

 11)آسو فتوحی( / صفحه “ اکتشافاتی عمیق”فرار از جواب /در خصوص

 11آذر مدرسی( / صفحه “) لیبرال”پان ایرانیستها و معضل شاهزاده  

 11بیکاری: ده سالی که ایران را لرزاند!/ ) مصطفی اسدپور(/ صفحه 

 11توطئه جمهوری اسالمی و همکاری دولت اقلیم / صفحه 

 11با داعش / صفحه “  مبارزه” اطالعیه حزب: فاشیسم در لباس 

 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى !

 کارگران جهان متحد شوید
 

 امیال کهنه زیر پرچمی رنگ باخته 

 راه کارگر ۱۲در حاشیه کنگره 
 
 
 

 
 خالد حاج محمدی

 ۱١۲٢آگوست  ۱٢
 

پایان یافتج است  نگاهی بج مبااثات ای  هنگره   اسنادج هج منتشر هرده انل  گلواه  ۶۱۶۱هنگره بیست  یک  داه هادگر دد ژ  یج 
 استوادج داه هادگر دد مسیرج است هج دبل از ا  ا ب مادد )ا ب توده ایران(   اریانات تابعج پیلوده ان   

سج سن  منتشره از داه هادگر هج نتایج هاد هنگره بیست   یک  ای  اریان است، از  گ ادش سیاسی هنگر  تا د  دطلعلنلاملج  نلهلا 
تتت انا ی   تر دت مبادزه براج تامی  ااتلاای      ظایف ما دد د ده پیش د   هلگی گواه مودعیت هنلونلی داه هلادگلر 
است هج اال ه بر بیان ب  بست هامل ای  اریان، بعال ه ا  اس  سوسیالیس    دفاع از زالتکشان   هادگر هج  زی  دد ازه ایل  
سازمان است، بج سختی میتوان داه هادگر دا از لیبرا  تری  اریانات بودژ ایی ایران ا ا هرد  تل هلاج ایل  هلنلگلره دد ملودد 
ارصج هاج اصلی مبادزه   نبردهاج اصلی دد اامعج، اال ه بر ایلنلکلج سلر سلوزنلی بلج الریلانلی هلج د زگلادج نسلیلللی از 
سوسیالیس   بر سر   د ج  نها  زی ه باش  ن دیکی ن ادد، هل ااکام   ت هاج اصلی هنگره داه هادگر بلیلان ملبلهل    د پلهلللو   

اسالمی ایران، ملنلللللللج النلاالهلایلی از خلود الللهلودج  -شرمگینانج سیاست خانواده اهثریت توده   ابهج ملی   هل انبش ملی
 اسالمی، است هج داه هادگر دد بستج بن ج به اشتی هادگرج   مست عف پناهی ادا ج می ه   

 زندگی در شکاف دولت ها
 
 
 
 
 

 محمد فتاحی
 

ناظر بیر نی انبش ناسیونالیس  هرد بج سختی دادد بج  صل هردن گامهاج دیر ز   امر ز   فرداج ای  انبش دد مسیر ارهت 
خویش است  د زج پیر زتری  نیر ج نبردج، د ز دیگر دد تج صف شکست خوددگان سرگردان مان ه است  د زج ناگهان 
انگاد زمی  براج تول   ن دد خشک تری  نقطج خود سخا تلن انج دهان باز میکن  تا مسیر سر بر   ددن دادچ گونج  ن دا بگشای   
د ز دیگر انگاد هلی  زمی  با اطوفت دیر زج، اژدهاگونج  نرا با  لعی  اشیانج می بلع   چج معلوم، شای  ه  خ ایان شر   
خیر ای  انبش دد هشلکشی دایلی مشغو  تعیی  سرنوشت  نن   فرد موم  مسللان بوییه دد چنی  موادعی بیش از هلیشج اق 

 دادد بگوی  هسی دادد بج سردد  ددن از هاد خ ا نیست  
موتوع ای  یادداشت تقالیی براج پاسخ بج ای  ظاهرا معلا، زمینج هاج موفقیت   شکست، الل ا ود   غیبت هاج ناگهانی،   

 دد مت   ن ترسی  استراتیج ناسیونالیس  هرد دد مسیر تادیخی خویش است 
دد  تادیخ ناسیونالیس  هرد، تا بج امر ز   دد ابعاد  سیع، دد سج یا چهاد مودد موفق بج هسب موفقیت   د دت بوده است، هج 

 ب  ن استثنا هلگی باد  دده بوده ان ؛ 
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 میزگردی در باره تحوالت اخیر در ترکیه

مرضیه دانایی، شاهین لطفی وکامیار شعیب نژاد      این میزگرد با ابتکار مظفر محمدی و شراکت رفقا  

6صفحه  برگزار و برای کمونیست ارسال شده است.      

2صفحه   

5صفحه   
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ت دیس مادهس شناسی هردن ، )مادهس بج هاالیلی 
تب یل ش ه بود هج شلا با پرداخت پو  می توانستی  
 ن دا یللاد بگیری )بخریلل ((  نتیلللج ج متقابللل ایلل  
موتللوع خللادر  هللردن مللادهس ازاتتادیللج هللا، 
انبللش هللاج هللادگرج   تبلل یل هللردن ا  بللج یللک 
بتث د شنفکرانج دد متافلل باشلگاه د شلنفکران 
خلللرده بلللودژ ا، هلللج سلللاات هلللا دد دابطلللج بلللا 
موتللواات بللج بتللث مللی نللشینن  بلل  ن   ن هللج 
هوچکتری  تغیلیرج دد دنیلاج  ادعلی ب هنل  تب یلل 
ش   امر ز اه اج اای ه نوبل بج ملادهس نلی  ملی 
توان  دد هلی  داستا دراد گیرد   مادهس انقالبلی 
دا، هللج خواهللان برچیلل ن سللفره ج نیللام سللرمایج 
دادج اسلت، تبلل یل بللج ا  للی از ایلل  سللفره هنل    
نهایتاَ مبادزه ج طبقلاتی دا، بلج الاج  نکلج دد د  
طبقج هادگر   براج برچی ن نیلام سلرمایج دادج، 

هلونلس  پراتیلک دا بلج   بج بلرد  گلاهی تبل یل هنل ،
هلونیس  تفاسیر تب یل هن    ادعیلت املر ایل  اسلت  
هللادگرانی هللج دد هادخانللج ااتللااب هللرده انلل ؛ 
ملادهس بللراج  نهلا از ایلل  اهلت اهلیللت دادد هللج 
مانیفللست   هاپیتللا  دا نوشللتج   اللللش متللاو  
 گاهانج ج ارهت تادیخیلست   ملی توانل  بلج  نهلا 
هلک هن  هج زن گی خود دا بهتر هنن    یا بج  نهلا 
دهنلللود انقللالب می هلل   اللا  چللج هلیتللج ج نوبللل 
اای ه اه ا هن  یا نج! می توان ای  موتلوع دا دد 
دالب بج دست گرفت    مهاد انبش هاج ااتلاالی 
بللج  اسللطج ج بللودژ ازج دللراد داد  دد سللالیان 
گرشتج ما شاه  ایل  نلوع اللکلرد بلودژازج بلوده 
ای  هج دهبرج انبش هاج ااتلاای، چلج موافلق   
چج مخالف خلود دا بلج دسلت گرفتلج   نهایتلا فاتل  

 می ان بوده است 

ایلاد هرده است  اگر امر ز مادهس دا بلج انلوان 
برن ه ج اای ه نوبل انتخاب ملی هننل  ملی خواهنل  
دد  ادع خود دا بلج انبلش اییل  ااتللاای اج هلج 
دد اا  شکل گیرج است ن دیک هنن    بج  اسطج 
ج مللادهس ااتبللاد از دسللت دفتللج ج خللود دا بیلل  
بخش اای  اامعلج بازسلازج هننل   بلج هلیل  دلیلل 
اسللت هللج سللازمان ادتللااد  مریکللا دادن اللای ه بللج 
مادهس دا یک شوخی می نام    می گویی   دلراد 
است اای ه بع ج بلج چلج هلسی داده شلودی لنیل  یلا 

 تر تسکیی

 

 مارکس با جایزه نوبل، بدون جایزه نوبل 

ب  ن شک دد چن  دهج ج گرشتج بعل  از فر پاشلی 
دیللواد بللرلی    شکللست سللرمایج دادج د لللتی   
تالش بلودژ ازج بلراج دبوالنل ن بللوک شلرق بلج 
انللوان هلونیللس    تبلیغللات  سللیعی هللج دد اهللان 
الیج هلونیس    مادهس بج داه انل خت، موفلق شل  
مواللی از هلونیللس  سللتی ج   مللادهس سللتی ج دا 
دد سطوح متفا ت تولی    باز تولیل  هنل    متعادبلا  
تا یراییلی بلر اریانلات چل    گلرایش چل  دد 
اامعللج بگللرادد  دد هللشودهاج متر پللل تبلل یل بللج  
دلللب ماهیللت هللردن اوهللر انقالبللی مللادهس شلل    
بتث از ای  می ش  هلج تغیلیر نیلام سلرمایج دادج 
بج  اسطج ج طبقج هادگر امکان پلریر نیلست   دد 
نهایت سط  ساختاد د دت خود دا دد د للت دفلاه 
می یافت  دد هشودهاج تتت سلطج ای  باد تلامی 
اریللان هللاج ملللی گللرا   تلل  اماریالیللست هللا   
هسانی هج  دز ج پیشرفت هشود خلود دا داشلتن ، 
از زیلللر پلللرچ  مادهسیلللس  بلللیر ن  م نللل    بلللج 
مادهسیلللستهاج سلللابق   یلللا انلللسان هلللاج باشلللر  
متلیییییی تب یل ش ن     هادمیست هلا شلر ع  بلج 

  خطرب دگی دا پیش د ج طبقلج الاه  دلراد داد 
 هلچنی  ه ینج ج ب دگی دا بج  نها تتلیلل هلرد؛ 

بلج نیلر  ۶۱۱۲بج نتوج هج دد مقلاطعی دد سلا  
مللی دسللی  هللل ادتللااد بللودژازج دد  سللتانج ج 

دد هللر گوشللج از دنیللا فر پاشللی اسللت  هنللوز نللی  
انبلش هلاج مختللف بلودژازج بلج دنبلا  داه اللی 
بللراج فللا ق  ملل ن بللرای  بتللران هللستن   اتفادللات 
خا دمیانللج   دااللش، برگ یللت   الل ا  هللاج بیلل  
د سللیج   مریکللا   چیلل ، تللا  د ناللل  تراملل     
نگرانللللی از فر پاشللللی اتتادیللللج اد پللللا، بتللللران 
پناهنللل گی      تللللامی داه الللل هلللاج بلللودژازج 
ازدمکراسی بودژازج تا  طلرح هلاج ادتلاادج   
ااتلاای از یک طر  دد زیر چرخ دنل ه بتلران 
  از طر  دیگر تتت فلشاد طبقلاتی بخلش اایل  
اامعج، هج از شلرایط هنونلی نادتلی اسلت دلراد 
دادد  بللودژازج  دد اللا  تکللاپو بللراج بازسللازج 
خود اسلت    تلاهنون هلر داه اللی هلج ادا لج داده 
است هوتاه مل ت   مقطعلی بلوده اسلت  هلر د ز 
نی  فاصلج ج بی  پاسخ   بر ز بتلران هللتر شل ه 
  سلللیر مکلللرد ایللل  ارهلللت، بلللودژ ازج دا دد 
گرداب پاسخ هاج مقطعلی گرفتلاد هلرده اسلت  از 
ای  د ج هرپاسلخی دد هوتلاه مل ت ماننل  سلوپا  
اطلینانی الل هرده است اما دد بلن  مل ت برالل  
بتللران سیاسللی ااتلللاای  ادتللاادج بللودژ ازج 
اف  ده است  دد سط   هادمیک نی  انگاد خالدیت 
  ادا للج ج داهکللاد ا یلل  مللرده اسللت   هرهللس 
بتثی ادا ج می ده  اما نلی توانل  داه بلر ن دفلت 
دا نشان دهل   دد طلر  دیگلر ملا هلر د ز شلاه  
ااتراتات  ااتاابات انبش هایی دد مخالفت با 
 تللع مواللود هللستی  هللج خواهللان تغیللیر شللرایط 
مواود   بهبود شرایط زن گیلشان هلستن  )بردگلان 
مل دج هلج دیگلر نللی خواهنل  بلرده باشلن (   دج؛ 
بتران  ا ان هلیتج ج نوبل دا بتران طبقلج ااهل  

 بحران وجدان ...

دهللبران مکتللب شللیکاگو، مللشا د د ناللل  دیگللان، 
مبناج تاچریلس ، ملشا د ژنلرا  پینوشلج   نلاینل ه 
تلام   هلا  بلودژازج دد یلک د ده ج ملشخ  

  دد طلر   دد یک طر  ای  تیافت دراد دادد
هللاد  مللادهس، یللا بللج دللو  طللر  دادان دیگللر 

خلللولش فرزانللج ج دللرن   ب دگللتری  متفکللر تلل  
سوسیالللس    هلونیللس  اللللی؛   بللج انللوان نللوک 
هوه یخ مبادزه بانیام سرمایج دادج   برچی ن ای  

سلللالی هللج ایلل  د یلل اد پیللش  نیللام نشللستج اسللت 
د ج ما می گرادد ای  است هج چرا هلیتج ج نوبل 

سا  ازانتشاد ال  ا   هاپیتلا   ۶۴۷بع  از گرشت 
تالی  می گیرد بج مادهس اای ه ب ه    یلا هلیتلج 
ج نوبل یک چرخش طبقاتی هرده استی  یا هلیتلج 
ج نوبل براج  نکج بفهل  مادهس بلر الق اسلت یلا 
نلاینلل گان دنگادنللت ادتللااد بللودژازج، هللج بللج 
هّرات ددطلو  ایلات نوبلل ادتلااد الای ه گرفتلج 

سا  زمان الزم داشلتی  یلا ایل  هلیتلج ج  ۴۲ان ، 
نوبل ادتااد است هج با دادن اای ه بج مادهس بلر 
اقانیّت مادهس مهر تاییل  می نل  یلا املر ز هلیتلج 

 نوبل است هج نیاز بج تایی  مادهس داددی 

 

بحران وجددان کمیتده ی نوبدل یدا بحدران سدرمایه 
 داری

بیایی  باه  ادااج هلیتج ج نوبلل مبلنی بلر دهلبرج 
بتران  ا ان   زمینج هلاج بلر ز ایل  بتلران دا 
بردسللی هنیلل    ببینیلل  چللج چللی  بااللث بللر ز ایلل  

بتلران ادتلاادج هلج از بتران  ا ان ش ه اسلت  
شر ع ش  ب گلتری  بتلران ادتلاادج  ۶۱۱۲سا  

بلود  ۶۷۱۱-۶۷۶۷بع  از بتران معر   سالهاج 

دد خالت ساختادج امر ز سرمایج یعنی  هاهش 
سرمایج گرادج دد ادتااد  ادعی  )اس  دم  
سرمایج گرادج دد صنعت(،  سرمایج مالی ش ه   
اهانی ش ه  خوابی ه  داه هادگر ددست مانن  
بسیادج از چ  ملی     طنی  نگران  هاهش 
سرمایج گرادج دد ادتااد  ادعی  است   از 
هادهرد سرمایج موهوم مالی   اهانی ش ه هج 
دیگر ددمان پریر نیست می نال     شعاد  زن ه 

صنعتی   ملی  دا سر  -باد سرمایج تولی ج
 می ه   

ای  چ  دیر ز دد ایران بج  ابستگی سرمایج   
بخشی از بودژ ازج ایران بج غرب، بج ملانعت 
ای  بخش از بودژ ازج دد دش  ادتااد ملی   
صنعتی ش ن مللکت   باالخره باز نگراشت  
دست  بودژ ازج ملی   خودج  دد استثلاد 
طبقج هادگرخودج دد ایران ااتراض داشت   
سرمایج دادج د لتی م   د سی دا سوسیالیس  
معرفی میکرد  امر ز هلان ااتراض دا دد بستج 
بن ج ا ی  با نام ملانعت از  سرمایج گرادج دد 
ادتااد  ادعی ، انتقاد از  سرمایج موهوم مالی  
   مالی   اهانی ش ن سرمایج  تتویل طبقج 
هادگر می ه   نام سرمایج دادج  ابستج دا، 
 سرمایج موهوم مالی   اهانی ش ه  گراشتن    
نام دش  صنعتی مللکت دا  سرمایج گرادج دد 

 ادتااد  ادعی !

داه هادگر هج االدج زیادج دادد هلج انبش ها بج 
ا  انبش طبقاتی   ت  هاپیتالیستی طبقج هادگر 
دا بخشی از انبش سوسیالیستی دلل اد هن    یا دد 
بهتری  االت ه   زن انبش سوسیالیستی دراد 

 ده ، دد بردسی ا تاع خا دمیانج میگوی  

  می ان داد ش ن بنیادگرایی هاج مرهبی تا 
ا  د زیادج متاو  شکست اهانی   
غیبت انبش سوسیالیستی   انبش هاج 
ملی متردی است   غاز   پایان تراژیک 
 بهاد ارب  نشان داد هج ب  ن انبش هاج 
معطو  بج افق هاج  زادج، برابرج   
هلبستگی انسانی، دهایی از ظللات بی 
اقی   بردگی ناملک  است  اهنون دد 
خا دمیانج ظللت زده، هلج اسالم گرایان 
بج نام خ ا می هشن    هشتج می شون    
ددست بج هلی  دلیل، انسان صااب اق 
دد خاموشی فر  دفتج است  اما فراموش 
نبای  هرد هج )بج دو  شاار ب دگ مان( 

   سکوت  دمی  فق ان اهان   خ است  

بای  بج نویسن گان ای  بن  براج ددیف هردن ای  

 بیان میشود   

اما مهلتر اینکج داه هادگر هشف هرده هج ااال هج 
ت اد اصلی اامعج ت اد  سوسیالیس    بربریت  
است،   نج ت اد هاد   سرمایج،  از اینلا بج بع ، 
 ین ه بشریت بج  هنت بی ادج   پیشر ج نیر هاج 
معطو  بج سوسیالیس  بستگی دادد   داه هادگر 
الیرغ  تالش دد بستج بن ج سوسیالیستی سن  از 
نام بردن از طبقج هادگر بعنوان نیر    طبقج 
اصلی دد متتقق هردن سوسیالیس  بطود ا ج 
پرهی  میکن   از نیر داه هادگر  نیر هاج 
معطو  بج سوسیالسی   شامل نیر هاج دومی، 
ف دالیستچی، ملی   ااتلاال ددا یش دگران یش   
سوسیالیست گنآباد ه  میشود! تردستی زیرهانج داه 
هادگر   تکیج بر ترم   د داهی سوسیالیس  یا 
بربریت  دد اقیقت بازگشت خلوالنج   دفاع 
شرمگینانج داه هادگر بج تئودج هاج  دفیق 
خر شچف    داه دش  غیر سرمایج دادج است 
هج اب اد تتقق  نه  هلچنانکج خواهی  دی  هل 

 صف مخالفان  لی فقیج است  

مشکل اما فقط ای  نیست  از د ستان داه هادگر 
بای  پرسی  تا امر ز هج ما بج د  داهی  تعیی  
هنن ه   تادیخی بشریت  یعنی  سوسیالیس    
بربریت  نرسی ه بودی   ین ه بشریت معطو  بج 
بی ادج ه ام نیر ها   معطو  بج ه ام افق بودی بج 
 نیر هاج استقال  طلب   ملی   ت  اماریالیستیی
یا بج نیر ج  ملیتها   دومها    دد اتتاد با دوم 
پرستان دد اامعج  هثیر الللل ایران  هج داه 
هادگر دد هنگره دبلتر  ن با افتخاد دد اهلیت 
ف دالیس    دد د  سیت  ن دطعنامج صادد هرد   
دد ای  هنگره ه  تاهی  میکن  هج هلان سیاستها دا 

 دنبا  میکن ی 

 داه هادگر ادامج می ه  

   ادعیت هاج غیر دابل انکاد اایی براج 
تردی  بادی نلی گرادن  هج ای  هشش م ا م بج 
طر  دهود خالت ساختادج دادد  دد  ادع 
نابرابرج هاج طبقاتی بی سابقج   ف این ه ، 
متودم ش ن مهاد ناپریر  سرمایج موهوم  
مالی   بنابرای  هاهش تقاتاج اهثریت ایی  
مردم، هاهش سرمایج گرادج دد ادتااد 
 ادعی،   اف ایش بیکادج م م ، مایبت 
هایی هستن  هج با مواودیت سرمایج دادج 
مالی ش ه   اهانی ش ه گره خودده ان    دد 

 نتیلج ، ددمان ناپریرن   

متواج ش ی  هج تلام بتران   دهود سرمایج دادج 

 است(
 

الب هشف ب دگی! داه هادگر با تکراد ت  
چ  بودژ ایی دایج   تئودیسینهاج  ن  شناج 

مانن  م اد ش   ژییاک هج هلج نق    
ااتراتشان بج سرمایج دادج ااتراض بج بی 

تقابل  سوسیالیس    ا التی   بربریت  ن است،  
بربریت  دا بج انوان مقابلج اج هج دراد است 
سرنوشت ما دا تعیی  هن    سوسیالیس  دا ه 
هادگر دا متتقق هن ، هاد خود دا داات هرده 
است   بای  تواج هرد هج دد تلام ای  بتث   
دطعنامج هاج هشا  داه هادگر هللج اج دد 
مودد اامعج سرمایج دادج   نق  سوسیالیستی بج 
 ن   ا ا  طبقاتی د  طبقج اصلی دد ای  اامعج 
پی ا نلیکنی  داه هادگر هل ترم مادهسیستی نق  
اامعج بودژ ایی   نفس انتقاد مادهسیستی بج  ن 
دا دد بن  بن  دطعنامج هاج خود هلج اانبج هناد 
گراشتج است   بج ااج  ن با ترم اامج پسن  
 سوسیالیس  یا بربریت  خود دا از توتی  هر 

 چرایی   اوابی خالص هرده است  
 

با ای  اساب هل مبااثات تادیخ انبش 
هلونیستی اهان دد نق  اامعج بودژ اج   
مناسبات سرمایج دادانج، بج ت اد هاد   سرمایج، 
بج استثلاد هاد م دج بعنوان دیشج ای  مناسبات، 
نق  مادهس بج سوسیالیستهاج تخیلی هج سرمایج 
دادج اادالنج ن ادی ،   باالخره سوسیالیس    
هلونیس  بج انوان  نتی ت  اامعج سرمایج دادج، 
اهلیت لغو هاد م دج   استثلاد نیر ج هاد 
بعنوان مهلتری  مولفج دد تغییر زیربنایی دد 
اامعج   دهها   دهها ا     مبااثات مادهس   
انگلس   لنی ، اللگی ااج خود دا بج ت اد 
 بربریت   سوسیالیس   خواهن  داد   نچج هج 
مادهسیستها از مانیفیست هلونیس  تا امر ز بج 
انوان اساس نق  اامعج سرمایج دادج   
تر دت لغو مالکیت خاوصی بج انوان 
اساس انقالب هلونیستی   خاتلج یافت  تقسی  
طبقاتی اامعج گفتج ان ، هلگی توسط ای  انبش 
  منلللج داه هادگر بج نق   بربریت  هاهش 
یافتج است   اینلا دیگر اساس نق  اامعج سرمایج 
دادج بج انوان یک اامعج طبقاتی دل  گرفتج 
میشود   انتقاد داه هادگر از اساس مناسبات 
اامعج بر اساس استثلاد هاد م دج ااج خود دا 
بج نق  انبج هایی از هادهرد اامعج بودژ ایی هج 
بربریت  ن است می ه ، چی ج هج دیر ز دد 
دامت بودژ ازج  ابستج   نلاین ه  ن  شاه    
امر ز دد دامت  سرمایج مالی ش ه   اهانی 
ش ه     ادتااد انگلی    نلاین ه  ن   لی فقیج  

 امیال کهنه زیر ...

پرداخت  بج مبااثات داه هادگر   گنگره اش 
ب لیل ن دیکی   خویشا ن ج الیق  ن با بخش 
 سیعی از اریانات چ  ایران   تعلق  نها بج یک 
خانواده الیرغ  تفا تهایشان   ل  م پرده برداشت  
از سیلاج ای  چ  هج بج نام سوسیالیس  ت  
سوسیالیستی تری  سیاستها دا تبلیغ میکن  الزم 
میباش   چای هج زیر فشاد نق  مادهسیستی سالهاج 

  زیر فشاد  ادعیات   ا ود د دتلن   ۱۱تا  ۹۷
طبقج هادگر   هلونیس   ن بج اقب دان ه ش ، 
شکست خودد اما دد ااشیج اریانات اصلی بج 

ملی،  -زن گی ادامج داد  ای  چ  ادد گاهی
امر ز بج یل  تتواالت د ده اخیر   پیوست  
بخشی از اریانات موسوم بج چ ، بخشی هج 
د ده اج دد هناد هلونیستها   مادهسیستها با ای  
انبش ا ا  هرده بود   دد د ده اخیر فراج اج 
یافتج است تا بج اس  خود سخ  بگوی    بج بستر 
اصلی چ  بودژ ایی بایون د، ااتباد   اتودیتج 
  اج  هادگرج     ت  دژیلی  برخودداد است 

با ای  مق مج هوتاه بج سراغ اصل مبتث خواهی  
 دفت 

 

و اعتراض "سوسیالیسم و بربریت"  دوراهی
 بورژاوزی صنعتی 

داه هادگر دد بخش گ ادش سیاسی هنگره هج 
ظاهرا دراد است ا تاع اهانی مودد بردسی 
دراد گیرد، مستقل از تکراد تتلیل هاج دایج دد 
دابطج با بتران ادتاادج اهانی   پاده اج 
فرمو  هلیشگی   مختلف   سرهلبن ج ش ه اج 
هج دراد است سرپوشی بر ت هاج ت  

ت  مادهسیستی   لیبرالی ای  اریان باش ، 
 سوسیالیس  یا بربریت  چ  بودژ ایی دایج دا 

داه هادگر دد ای  بخش تل  بر تکراد میکن   
شلردن پاده اج مع الت از ا م چش  ان از دش  
  د نق ادتاادج   اف ایش بی سابقج نابرابریها، 
دش  نیاد پرستی، تر دیس     تواش       ، 

 میگوی   
 

 هل مانی هلج ای  دگرگونی هاج ب دگ 
نلی توان  تاادفی باش  ؛ ما بج د  داهی 

دسی ه ای    از  سوسیالیس  یا بربریت  
اینلا بج بع ،  ین ه بشریت بج  هنت 
بی ادج   پیشر ج نیر هاج معطو  بج 
سوسیالیس  بستگی دادد  )تاهی ات از م  
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دیگر بردراد هن ، معرفی میکن    معت     
اصالح طلب دا بعنوان بخشی از هیئت ااهلج، با 
تردستی  مودد مرالت  سوسیالیستی  خود دراد 

 می ه   
 

اما دد مودد اوامل مو ر دد دش  ااتراتات 
توده اج الیج  اکومت  الیی  ه  داه هادگر 
ت هاج مشعشع دیگرج دا اختراع میکن   چ  
مواود سنتا فقر دا ااملی مو ر دد گسترش 
ااتراض طبقج هادگر الیج د دت ااهلج می ان   
داه هادگر ااملی بج هلی  دداج مو ر دا هشف 
هرده   از اینکج  مردم فرصت هاج بالقوه اج 
دادن  هج توانایی هاج شان دا دد مقابلج با دژی  
گسترده تر سازن     پس از اشاده بج تش ی  

 سرهوبها میگوی  
 

      تلربج هلج دیکتاتودج ها نشان می 
ده  هج دد چنی  مودعیت هایی ،  تش ی  
سرهوب معلوال اکومتگران دا شکنن ه 
تر می سازد   مردم دا بیش از  ن هج 
بترسان  ، برمی انگی ان    متت  می 

 هن    
 

   ادامج می ه  
 

تش ی  سرهوب دد شرایط ای   - د 
چنینی می توان  هلسویی   هلنوایی 
د یاد یی هاج فرهنگی   د یاد یی 
هاج طبقاتی مردم با دژی  دا تقویت 

    )تاهی ات از م (هن 
 

پس د ش  ش  هج اال ه بر تش ی  فقر، تش ی  
استب اد   سرهوب ه  بااث بج می ان  م ن مردم 
میشود  اما شاه هلی  ای  ت  اال ه بر ای  
 هلسویی   هلنوایی د یاد یی هاج فرهنگی   
د یاد یی هاج طبقاتی مردم با دژی   )منیود 
اکومت  الیی( است  اختراع ای  ت  دراد است 
تئودج هلسویی طبقاتی اامعج با دژی ، هلسویی 
انبشهاج  ملی   متردی    انبش سوسیالیستی 
هج داه هادگر دیگر از اس  بردن  نه  هالفج ش ه 

 هلک هن   
 

البتج داه هادگر دد ادا ج  لترناتیو  سوسیالیستی  
خود فراموش نلیکن  از تبلیغات  شناج انت 
سردج الیج هلونیستها استفاده هن    با اف ات 
 هادگرج  بج ت یت با تت ب هلونیستی طبقج 
هادگر دد هناد بودژ اهاج ت  هلونیست   ت  

 هادگر  اکیلانج  هش اد ده  هج  
 

     هر ارهت معطو  بج سوسیالیس  
ناگ یر است از غلتی ن بج بی داهج هایی 

د لت  -هج بج ب  بست  سوسیالیس   ا ب 
ها می انلامن ، ااتناب هن ؛ زیرا دیگر 

 ملا  اشتباهات  نچنانی  اود ن ادد  

مگر خوانن ه اسناد ای  هنگره از پشت هوه  م ه 
-باشن  تا ن انن   اژه  ب  بست سوسیالیس  ا ب

د لت  مانن   اژه  اکومتهاج ای  ولوژیک  
بخشی از تبلیغات انت سردج بودژ ازج الیج 
اکومت هادگرج   الیج هسب د دت سیاسی 
توسط طبقج هادگر است  سقوط دبلج سوسیالیستی 
داه هادگر برخال  تبلیغات انت سردج   

د لت  بودن  ن - دمکراسی غربی  نج دد  ا ب
هج ددیقا دد شکست افق مشترک داه هادگر   دبلج 
اش دد دش  سرمایج دادج صنعتی   سرمایج 

 دادج د لتی بج نام سوسیالیس  بود  

اما  اناافا صتبتهاج داه هادگر دد مقایسج با 
هادگر پناهی متلوب    زیر هاد الهودج 
اسالمی د می اقب تر است   نها ه  هر اا بتثی 
میکنن  دد لفاتی   هادگر پناهی اناافا از داه 
هادگر هلتر نلیگوین   اما هل ای  صف از  لی 
فقیج تا خانج هادگر، از اهثریت   توده   هل خط 
امامی هاج سابق تا داه هادگر، خط درم هایی 

 خود دا براج بر ارد داشت  هادگر از استقال  

ملی، اسالمی ایران از ما ق   ابهج ملی تا 
بازدگان   چ  ملی   ا ب توده   بخشی ا ج 
از الهودج اسالمی   بودژ اهاج   ط  پرست  
ایرانی است   داه هادگر نی  بعنوان بخشی از ای  
چ  ملی دد سج دهج گرشتج هلی   دمان دا م ی  
پرچ    افق  سوسیالیستی ملی  خود هرده است   
زیر  ن دژه  سوسیالیستی  دفتج است  داه هادگر 
مثل بقیج خواهان اامعج سرمایج دادج   خواهان 
افظ  ن است   بج نفس ماهیت استثلادگرانج  ن 
نق ج ن ادد  داه هادگر  هیل بخشی از طبقج 
ااهلج دد مقابل بخشی است هج سود ااصل از 
استثلاد طبقج هادگر دا ناا النج   ب  ن داایت 
موازی  یک اامعج بودژ ایی بج ایب خود می ن   
نفس استثلاد مودد بتث   گلج گرادج نیست   از 
نیر داه هادگر هامال مشر ع است   بج سه  
هلتر بخشی از بودژ ازج ایران معترض است   
دیاهادانج ای  سه  برج دا بج نام هادگر   ا الت 

 بیان میکن  

داه هادگر ص اج ااتراض اناح چ  بودژ ازج 
صنعتی معترض بج غیر صنعتی، غیر خودهفا، 
 ابستج   دانت خواد بودن بخشی از سرمایج دد 
ایران است،   ای  ا ا  دا بج نام ا ا  
 سوسیالیس  با بربریت ،  ا ا  با د دت مطلقج 
دستگاه  الیت فقیج  تتویل طبقج هادگر می ه   
 ایران صنعتی   خودهفا  هلج  سوسیالیس   داه 
هادگر است بج هلی  دلیل داه هادگر با ای   ددت  
دد مودد هشلکشهاج بخشهاج مختلف بودژ ازج 
 تتلیل  میکن ، از انت   داواج بخشهاج 
مختلف بودژ ازج ایران میگوی ، از سرمایج 
بانکی   نقش  اکومت  الیی    خانواده خامنج 
اج دد دب ج هردن  ن گلج من  است، اما دست بر 
د ا داه هادگر خیلی  سوسیالیست  ما از اینکج 
دد ای  هشلکش بر سر  ین ه ادتاادج اامعج 
اواب    لترناتیو طبقج هادگر چیست اتی براج 
ت  ی  سن  ه  ش ه هللج اج د ج هاغر نیا دده 

 است  

بای  د باده بج داه هادگر یاد  دج هرد هج دد 
ایران   ددهشودهاج تتت سلطج   یا اهان سوم 
هج تولی  فوق سود اماریالیستی   هاد ادزان   
هادگر سرهوب ش ه  با اتکا بج استب ا سیاسی شرط 
هادهرد سرمایج است، مستقل از توهلات پوچ داه 
هادگر بج استقال  ادتاادج، د لت یک پاج اصلی 
ادتااد   از اللج سرمایج مالی   بانکی است  بای  
د باده گفت سرمایج خوب   ب  ن ادی ، بودژ ازج 
خوب، ملی، متردی ن ادی   طبقج هادگر ایران 
براج دهایی هامل   انقالب سوسیالیستی خود بای  
بودژ ازج دا بعنوان یک طبقج از  بودژ ازج 
 ابستج ،  انگل ،  مافیایی ،  خاولتی  تا 
بودژ ازج صنعتی، ملی، خاوصی، د لتی 
        بج زیر بکش   سوسیالیس  طبقج هادگر الیج 
هل زیربناج سرمایج دادج است نج فقط بربریت 
 ن! بربریت بودژ ازج الیج طبقج هادگر نیاز 
اامعج بودژ ایی   اب اد هل بودژ ازج براج 
استثلاد طبقج هادگر   براج افظ نفس اامعج 
بودژ ایی   ادت اد  ن، براج ساهت هردن   خفج 
هردن طبقج هادگر   ملانعت از انقالب هادگرج 
است  انت انااهاج بودژ ازج بر سر سه  هر 
ه ام   داایت موازی  بازج براج دزدج   
استثلاد هادگر دد میان دستج بن ج هاج مالی، 
سیاسی   ادتاادج  ن هج  هالیشان دد دهبرج 
داه هادگر بج ار   م ه ان ، انت طبقج هادگر   
متر مان  ن اامعج نیست  ای  انت دزدان   
سرمایج دادان   ااهلی    ااملی  تباهی طبقج 
هادگر است   داه هادگر دد ای  انت  هیل 

 م افع بخشی از  نها ش ه است 

داه هادگر با تاهی ات مکرد بر اختال  انااها 
دد الهودج اسالمی، با تاهی ات گالیج هاج 
الوزاده هایش دد د دت از نقش مخرب  لی فقیج 
  دستگاه  الیت دد دام  زدن بج دشلنی با امریکا 
  گرد   خاک ای  ولوژیک دستگاه  الیت دد 
دشلنی با امریکا ، اکومت   الیی  دا بعنوان 
مهلتری  مانع تب یل الهودج اسالمی بج یک 
د لت اادج هج بتوان  د ابط ه  تنشی با د لتهاج 

 امکان پریر باش   با طر  هاج خادای(
اما نق ا  مشاارات اناای دژی  از ای  

 یا می شود ا  فراتر نلی د د هج مثال  
صاددات    اددات داچاق دا )هج توسط 
دستگاه هاج  الیی صودت می گیرد( 
متودف یا اتی مت  دتر هردی  یا می 
شود از هلی ج تری  بخش ادتااد 
الهودج اسالمی )یعنی بخش سوم یا 
بخش بج اصطالح  خاولتی  = نج 

نج د لتی( مالیات گرفتی  -خاوصی 
 یا می شود سیست  بانکی   ااتبادج 
هشود دا از تادیکخانج دستگاه هاج 
 الیی بیر ن   دد    دشکستگی بانک 
ها دا )هج فقط بج  خودج  هاج دُم هلفت 
ااتباد می داده ان    می دهن ( ددمان 

 )تاهی ات از م ( ی هرد

از ای  د ش  تری مسبب تلام مع الت ادتاادج 
الهودج اسالمی، مع الت موفقیت براام   
ارب سرمایج    گسترش   نوسازج صنایع نفت 
  گاز ایران ،  هج ظاهرا داه هادگر بج ان ازه 
الوزاده هاج خود دد ااهلیت نگران  ن است، 
دستگاه  الیت   د دت بالمنازع  ن دد ادتااد 
است  اگر از ای  بخش انگل   مافیایی مالیات 
گرفتج شود، اگر  سیست  بانکی   ااتبادج هشود  
  اسابرسی ادتااد از تادیکخانج دستگاه هاج 
 الیی بج ملادج دانونی )د لت( منتقل شود هلج 
چی  ال است    دشکستگی بانکها  ددمان  
خواه  ش   اگر مع ل سیاسی دیر ز اکومت 
بودژ ازج  ابستج یا هلاراد د بود   امر ز  
بودژازج مافیایی    خاولتی ، هج دد شاه هلی  

  الیت فقیج خالصج میشود، است  

مشغلج   نگرانی هاج داه هادگر هج دسالت 
 ددمان  دشکستگی ادتاادج، ددمان 
 دشکستگی بانکها   گسترش   نوسازج صنایع 
نفت   گاز  دا بر اه ه دادد، هلانی است هج 
بخش ب دگی از بودژ ازج ایران، از سران 
الهودج اسالمی   انااهاج  ن تا منتق ی  دد نی 
  بیر نی  ن، د زانج بج زبان میا دن    برایش 
چاده اویی میکنن   دا هادگر استثلاد هر د زه 
طبقج هادگر   دزدج   چاا   هستی   نیستی ای  
طبقج دا مشکلی ن ادد  ا  ه  مثل د اانی   
هلاالگی هایش خواهان ااراج دانون   سرمایج 
دادج م یریت ش ه   برسلیت شناخت  موازی  
بازج دد اامعج بودژ ایی است  انت داه هادگر 
با بخشی از ااهلیت نج بر سر استثلاد  اشایانج 
طبقج هادگر   بی اقودی ادتاادج   سیاسی  ن 
هج الیج ا م داایت موازی    دوانی  بازج دد 
میان سرمایج دادان   دستج بن یهاج  نها است  
نفس استثلاد طبقج هادگر   نفس اامعج سرمایج 
دادج   دوانی  بردگی  ن مودد نق  نیست، بلکج 
ااتراض بج سه  برج بخشی از بودژ ازج   ا م 
داایت اقوق بخشهاج دیگر   سه  بخشهاج 
دیگر از استثلاد طبقج هادگر مودد ااتراض ای  

 اریان است 

سرمایج گرادج دد  ادتااد  ادعی  م  نیر داه  
هادگر، هج نلیتوان  چی ج ا  سرمایج گرادج دد 
بخش صنعت   سرمایج گرادج براج تولی  هاالج 
صنعتی   صاددات باش ، امر ز ه    غ  
بودژ ازج ایران است  ادتااد مقا متی خامنج اج 
هج داه هادگر پیکان اللج خود دا متواج ا  هرده 
است، هلانی است هج داه هادگر میگوی   ایران 
صنعتی   تولی ات صنعتی   تولی  براج 
صاددات،  دز ج دیرینج بخش ب دگی از سرمایج 

سا  گرشتج است هج داه هادگر  ۹۱دد ایران دد 
سر  دم بری ه بج تکرادشان هلت گلادده است  
سرمایج صنعتی    غیر انگلی   غیر مافیاج  هج 
دراد است اامعج ایران   سرمایج دد ای  هشود 
دا بج اار شکوفایی  سوسیالیستهاج  داه هادگر 
برسان ، هج دراد است  ابستگی سرمایج ایران بج 
بازادهاج اهانی   د   اماریالیستی دا از بی  
ببرد، هج دراد است مانع  د د هاالج خادای 
شود   هاالج   طنی ، متکی بج استثلاد هادگر 
 طنی، مار  شود، شعاد چن ی  دهج انبش 

 امیال کهنه زیر ...

هللات  نه  با چنی  ددتی هج خیلی  پرمتتوا  بج 
نیر برس    ه  چی  زیادج نگوی ، دست مری اد 
گفت  انبش سوسیالیستی دد ای  بن  بیشتر براج 
ت  ی   یتری  ا التخواهی   چ  بودن داه هادگر 
است  انبش سوسیالیستی هج افق اش  زادج، 
برابرج، هلبستگی انسانی   باالخره دهایی از 
ظللات بی اقی   بردگی است، بیشتر بج ادبیات 
الی شریعتی   چای هج سوسیالیس  دا دد مکتب 
ا   موخت شبیج است تا مانیفست   ادبیات مادهس 
  انگلس   لنی   داه هادگر با  انبشهاج ملی   
متردی  هج خود بخشی از  ن است مع لی ن ادد  
  دد دنیاج  ادعی  می ان اد ش ن انبش 
بنیادگراج مرهبی  دا متاو  غیبت ای  انبشها 
می ان   از د ستان داه هادگر بای  پرسی  غیبت 
ه ام  انبشهاج ملی   متردی ی انبش ملی هردن 
نفتی انبش ملی ت  امریکایی هج شامل خلینی   
نه ت  زادج   طیف پر  بلوک شرق مانن  

 چا ز   ا ب برادد، ا ب توده، میش ی 

بای  براج ه ادمی  باد بج اطالع داه هادگر 
دسان  هج م تها است دد سراسر اهان ما شاه  
یک انبش  ملی    متردی نیستی   د زگادج 
طیفی از بج اصالح سوسیالیستهاج نوع داه 
هادگر، از اللج دد ایران دد  دز ج ایرانی  باد 
  صنعتی   غیر  ابستج هج بای  بج دهبرج انبش 
هاج ملی   دهبران ملی، ما ق   بازدگان      
ایلاد شود دا بج گردن   ی ان هردن   مستقل از 
اینکج چن ی  دهج از  ن تادیخ گرشتج است، امر ز 
پوچ بودن ای  تئودج ها هج دد د ده اج توسط 
فرزن ان انبش ملی بج انوان دفاع از سرمایج 
مستقل   هاالج اصیل ایرانی از اللج توسط 
خانواده چ   ت  اماریالیست      طنی  تولی  
میش ، دنت باختج تر از  ن است هج بتوان هسی 

  دا با  ن فریب داد 

 

سوسیالیسم نوع راه کارگر و مبارزه با 
 "بورژوازی انگل"

ترالج ای   تتلیل از د ن هاج اهانی  دا دد 
سن   ت هایی دد مودد ا تاع سیاسی ایران    
دطعنامج  تر دت مبادزه براج تامی  ااتلاای  
داه هادهایی هج براج نلات اهثریت العیت 
هشود از  ادتااد انگلی   مافیایی الهودج 

 اسالمی  ادا ج می ه ، مشاه ه میکنی   

دد ای  اسناد ه  ت هاج مشعشع    شناج تقسی  
سرمایج   بودژ ازج بج خوب   ب ، بج سرمایج 
دانت خواد   انگل   مافیایی،  بودژ ازج  ملی 
  متردی  هج برخال  بودژ ازج  ابستج   
ادتلاای هج اساسا متکی بج ادتااد  ابستج، 
انگلی   مافیایی است، خواهان دش  سرمایج 
گرادج دد ادتااد  ادعی، صنعت، است تکراد 

 میشود  

داه هادگر دد مودد  دشکستگی ادتاادج 
 الهودج اسالمی   ا الهاج دد نی  ن میگوی  

 تنش هاج دد نی دژی  بر سر سیاست 
هاج ادتاادج گرچج هنوز زیر پوشش 
هاج غلط ان از اریان دادد ، اما ای ، 
هلی ج تری    زمینی تری  اوزه 

هج  ین ه الهودج   ددگیرج است
اسالمی تا ا  د زیادج بج نتایج  ن 

 بستگی دادد      

 هلچنی  تا اینلا د ش  ش ه است هج 
دد د ده پسا  براام  نی  هلکادج هاج 
ادتاادج بی  اللللی با الهودج 
اسالمی، اتی براج گسترش   نوسازج 
صنایع نفت   گاز ایران، از ا  معینی 

مگرای  هج دستگاه فراتر نخواه  دفت، 
هاج  الیی از اوزه هایی هناد بکشن    
اسابرسی ادتاادج )دست ه  دد دابطج 

 زنده باد سوسیالیسم
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ها      هلا دراد میگیرد، داه هادگر چترج گل 
  گشاد بج انوان  تشکل سراسرج  ال  هرده 
است   هلج دا دد  ن ااج داده است  داه هادگر 
با افاتات اینکج مبادزه ای  د ده ب  ن تشکل 
سراسرج بج پیش نخواه  دفت هلج ادشاد 
زالتکش اامعج دا هلراه بخشی از طبقج هادگر 
دد ای  تشکل سراسرج م  نیرش ااج داده 
است  ای  تشکل سراسرج میتوان  چترج براج 
پیشبرد مبادزه هلسو   هلنواج هلج طبقات الیج 
انتااد ادتاادج  لی فقیج   دژی  باش   ای  
شترگا  پلنت بج هلج چی  شبیج است ا  تشکل 
هادگرج دد اقیقت داه هادگر ظرفی دا تعریف 
هرده است هج  توده ها   مردم   ابهج خلق  
داه هادگر دد  ن ااج میگیرد   ای  هر چج باش  

 تشکل هادگرج نیست 

داه هادگر هج مبادزه طبقج هادگر الیج سرمایج 
دا بج مبادزه با  بربریت   ۶۶دادج دد درن 

تقلیل داده است، هادگر دا از تت ب هلونیستی، 
از انقالب سوسیالیستی بج انوان خط درم  
بودژ ازج   منلللج الهودج اسالمی، برارد 
می ادد، اتی دد مبادزه د زمره طبقج هادگر 
الیج استقال  ای  طبقج می ایست     با الع هردن 
صفی از ادشاد   طبقات مختلف دد ظرفی بج نام 
تشکل سراسرج نج تنها الال هادگر دا اتی از 
تشکل صنفی خود متر م میکن ، هج بعال ه هل 
طبقج هادگر   استقال  سیاسی   طبقاتی  نرا هج 
ا لی  شرط دهایی   پیر زج دد ا ا  با 

 بودژ ازج است دا زیر خاک م فون میکن   

 

 -سوسیالیس  هاذب داه هادگر   طیف توده اج
هثریتی، هادگر پناهی   ان دزهاج اکیلانج  نها 
دد خاوص زیان ا بیت براج هلونیسها   طبقج 
هادگر، نگرانی از سیست  بانکی   ا م سرمایج 
گرادج   ادعی    نگرانی داه هادگر دد ای  
خاوص   ل  م اتتاد هلگانی الیج  لیج فقیج، 
بیان امیا  انبشهاج اصلی بودژ ازج دد ایران 
است   داه هادگر   امثا  ا  اریانات ااشیج اج 
دد انبشی ب دگتر بودژ ایی هستن  هج البتج 
ااشق سرمایج   طنی   ملی   صنعتی ، ااشق 
دش  سرمایج دادان  خودج    شیفتج  ایرانی  باد 
  صنعتی  بر گرده استثلاد طبقج هادگر ان   نقش 
داه هادگر دد ای  میان   دد انبش هادگرج 
تالش فریب هادانج بج نام هادگر الیج ای  طبقج   
براج فریب  ن   تتویل هت بستج ای  طبقج بج 
بودژ ازج ایران از نوع  ملی     مستقل   ن 

 است  

 

هنگره دا میتوان دد ت  مبادزه هلسو   هلنواج 
 مردم  الیج  د دت مطلقج  لی فقیج    د دت  
مخرب ادتاادج   انتااد  دستگاه  الیت 
فقیج  العبن ج هرد  خالصی از هنتر   لی 
فقیج   دستگاه  الیت هنج  سوسیالیس   داه 

 هادگر است  

 

 شتر گاو پلنگ تشکل سراسری

دطعنامج دیگر ای  هنگره دطعنامج  تر دت 
مبادزه براج تامی  ااتلاای  است هج دد  ن 
تل  بر شلردن مشکالت بخشی از طبقج هادگر 
  اشاده بج هاد دراددادج، بیکادج       بر 
پراهن گی ای  بخشها هج اساسا مراه  هوچک 

 هادگرج دا م  نیر دادد، گفتج میشود 

    بج هلی  دلیل انبش مبادزه براج 
تأمی  ااتلاای تنها ارهتی است هج می 

دا گرِد  بیشتری  بخش العیت هشودتوان  
ه  سرنوشتی ه  بیا دد    نها دا بج 

طبقاتی   منافع مشترک شان  گاه سازد  
اقیقت ای  است هج دد شرایط هنونی 

ب  ن خواسِت تأمی  ااتلاای   هشود ما،
هلگانی، بخش هاج مختلف هادگران   
زالتکشان ایران نلی توانن  باهل یگر 
گره بخودن    بج تشکلی مستقل   

)تاهی ات از م  سراسرج دست یابن   
 است(

 

 ادامج می ه  

    مبادزه براج سراسرج ش ن تشکل 
مستقل هادگران   زالتکشان بج خواسِت 
مشترک، بی  اسطج   دابل للس براج 

 هلج زالتکشان ایران نیاز دادد  

داه هادگر با اشاده بج مع الت هادگران   
ادشاد زالتکش اامعج هشف هرده است هج 
اینها یعنی بخشی از طبقج هادگر هج اساسا 
مراه  پراهن ه دا دد بر میگیرد با زالتکشان 
  بج دو  داه هادگر اهثریت العیت هشود 
او  خواست  مشترک  تامی  ااتلاای دد 
تشکلی سراسرج د د ه  الع میشون   مستقل 
از اینکج معلوم نیست دد تشکل شتر گا  پلنت  
داه هادگر، اایگاه بخش پیشر تر طبقج هادگر، 
بخش د دتلن تر ای  طبقج دد ادتااد   تولی   ن 
اامعج یعنی پر لتادیاج صنعتی ایران، 
هادگران برق   ماشی  سازج ها   پتر شیلی 

 لی فقیج   هاهش دخالت ا  دد د دت، صاابان 
نخواه  دد دنیاج  ادعی ااتراتش دد ااشیج 
ااتراض بخشهاج اصلی تر بودژ ازج ایران 
دراد میگیرد  مبادزه با   لی فقیج   اکومت 
 الیتی  صف  سیعی از انااهاج الهودج 
اسالمی، انبش سب یها   اصالح طلبان اکومتی 
تا ملاه    طیف اهثریتی   ا ب توده   هل 
م افعان انبش سب  دا دد برمیگیرد  البتج دد 
 فادادج داه هادگر بج ای  صف نبای  تردی  هرد، 
اما داه هادگر دطعا بج بخش ااشیج اج  ن تعلق 

 دادد  

 

 ادعیت ای  است هج مبادزه با  لی فقیج   هاهش 
نقش دستگاه مرهبی از د دت   ادتااد اامعج 
ایران شعاد بخش  سیعی از بودژ ازج ایران   
خواست طیفی از د     صاابان سرمایج است  
یکی از متودهاج انت   ا ا  میان طیفهاج 
اکومتی   اا اب   گر ههاج مختلف بودژ ایی 
دد اواب بج مقت یات بودژ ازج ایران   اهت 
بر  دد هردن نیاز سرمایج دد ای  اامعج، ددیقا 
هاهش دامنج دستگاه مرهبی است  یکی از 
متودهاج انبش بودژ ازج لیبرا  ایران هج بج 
انبش سب  مشهود ش ، انت   داواج د م 
خردادج ها، داواج دفسنلانی   هلراهانش دد 
ای  چن  دهج، مع ل دامنج ادت اد  لی فقیج است  
مسئلج د دت   دخالت سااه پاس ادان   تر دت 
شراهت طیفهاج بیشترج از بودژ ازج ایران نج 
تنها دد ادتااد هج دد سیاست   د دت ااهلج دد 
ای  اامعج مع ل د یلی تر دد ن بودژ ازج 
ایران است  پرچ  مبازده با  لی فقیج، پرچ  
مشترک صفی از م افعان د لت د اانی، اصالح 
طلبان، سلطنت طلب    ط  پرستان چهاد  تشج 
ایرانی، داه هادگر   طیف چ   ملی    
ناسیونالیست ایرانی است  اینها با هر تفا تی هج با 
ه  دادن  دد یک داستا تالش میکنن   مشکل ای  
است هج داه هادگر دد ای  میان اریان ااشیج اج 
  دنبالچج اریانات اصلی بودژ ازج دد اامعج 
ایران است  مشکل بع ج   اصلی دیگر هل ای  
صف ای  است هج دد د ده ار ر انبش سب  
مستقل از سرنوشتی هج بج  ن تتلیل ش    شکستی 
هج خودد، امیا     دز هاج  ن   پرچلی هج دد 
دست داشت توسط خود الهودج اسالمی بج 
دهبرج  لی فقیج هاملتر   هلج اانبج تر دد 
اهت از دد م    داه هادگر   دهبران  دت 

 انبشش دست از پا ددازتر مرخ  ش ن   

 

اوهر هلج  تئودج هاج اکیلانج    استراتیج 
انقالب سوسیالیستی ا  دد سج دطعنامج ای  

 امیال کهنه زیر ...

طبقاتی   تت ب خود دادن   دد سنت داه هادگر 
طبقج هادگر دراد است دد هلسویی   هلیادج با 
سایر طبقات الیج  لی فقیج ااتراض هن ،  نرا از 
د دت بین ازد   بج دش  صنعتی مللکت هلک 
هن   دد د یاهاج داه هادگر طبقج هادگر دراد 
نیست چی ج بیشتر از  نچج باش  هج اهنون است  
داه هادگر هادگر دا میخواه  تا ادابج اامعج 
بودژ ایی دا بکش ، دش  ده    تولی  براج سود 
  اف ایش سرمایج بودژ اهاج  غیر  ابستج   
ملی  داه هادگر تامی  هن   داه هادگر  اایی 
است هج ددست مانن  هشیشان هلیساهاج هاتولیک 
الیج طبقج هادگر   بج نام  نها، ای  طبقج دا فریب 
می ه   بج هلی  دلیل زمانیکج بج تت ب   د دت 
ای  طبقج، بج اب اد انت  ادعی ای  طبقج الیج 
بودژ ازج   براج دهایی برمیگردد، دم خر س 
ت  هادگرج شان از زیر اباج  سوسیالیستی  

 ای  فرزن ان داسخ ابهج ملی بیر ن می ن   

ببینی  دد مبادزه طبقاتی دد ای  اامعج   صف 
مبادزی  داه سوسیالیستی داه هادگر الیج ه ام 
طبقج   ه ام نیام دست بج مبادزه می نن   ببینی  
هانا  دستیابی بج سوسیالیس  داه هادگر دد اامعج 
ایران   انبشها   نیر هاج مستقر دد د  سوج 
ای  ا ا  ه امها هستن   ببینی  پیکان مبادزه طبقج 
هادگر   سوسیالیستها دد اامعج ایران امر ز بای  
متواج چج ا الهایی   ه ام طبقات باش    از چج 
مسیرج خواه  گرشت  ببینی  داه هادگر براج 
اامعج ایران، هشودج صنعتی با یک طبقج هادگر 
ب دگ   با میلیونها نفر پر لتر صنعتی، هشودج 

میلیون نفره هج د  انقالب دا از  ۲۱با العیتی 
 سر گردان ه است، چج خوابی دی ه است 

دد دطعنامج   ظایف ما دد د ده پیش د   داه 
هادگر بع  از گالیج از اینکج دستگاه  لی فقیج 
ادگانهاج  انتخابی  مودد نیر داه هادگر دا 
هناد گراشتج   ادگانهاج تابع خود دا میسازد      

 لب هالم خود دا میگوی   

دد ایران اسالمی بی اقی مطلق  -  چهاد
مردم با د دت مطلقج  لی فقیج پاس ادج 
می شود   هلج اهرم هاج هلی ج د دت 
زیر هنتر  مستقی  دستگاه  الیت الع ش ه 
است  بنابرای  داه دهایی از ای  اهن  بی 
اقی الومی فقط با تلره  نیر ج مردم 
دد مقابلج با اصل  الیت فقیج می توان  

 گشوده شود  )تاهی ات از م  است(

مشکل داه هادگر ای  است هج پرچ  مبادزه با 

هرجا اتحاد کارگران و آگاهى آنها نسبت به اینکه اعضاء یک طبقه جهانى اند 

تقویت میشود، هرجا کمونیسم بعنوان دورنماى انقالب کارگرى در میان 

کارگران رسوخ میکند و با هر رفیق کارگرى که به کمونیسم و به محافل و 

سلول هاى کمونیستى کارگران نزدیک میشود، یک گام به انقالب 

کمونیستى نزدیک تر شده ایم. سلول ها و محافل کمونیستى کارگرى که 

امروز تشکیل میشوند، فردا کانون هاى رهبرى انقالب کارگرى و پایه هاى 

  .قدرت حکومت کارگران را تشکیل خواهند داد

 منصور حکمت
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ملیت برخالف جنسیت مخلوق 

طبیعت نیست، مخلوق جامعه و 

تاریخ انسان است. ملیت از این نظر 

به مذهب شبیه است. اما برخالف 

تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در 

سطح فرمال هم انتخابى نیست. 

بعنوان فرد نمیتوان به ملیت خاصى 

گروید و یا از آن برید. )هرچند 

برخى محققین ملت و ملى گرایى 

چنین تعابیر سوبژکتیوى از این مقوله 

بدست داده اند(. این خصوصیت، 

ملیت و تعلق ملى را از کارآیى و 

برندگى سیاسى باورنکردنى اى 

برخوردار میکند. طوقى است بر 

گردن توده هاى وسیع مردم که 

کسى منشاء آن را نمیداند و 

نمیتواند جستجو کند و با اینحال 

وجود آن آنقدر طبیعى و بدیهى 

است که همه آن را بخشى از پیکر و 

وجود خویش میپندارند. اما نسل ما 

این شانس را دارد که در زمان 

حیات خود بطور روزمره شاهد خلق 

ملتهاى جدید و بى اعتبارى مقوالت 

ملى قبلى باشد و لذا میتواند هویت 

ملى را بعنوان یک محصول اقتصاد 

سیاسى لمس کند و چه بسا نقد 

کند. ملیت یک قالب براى دسته 

بندى و آرایش دادن به انسانها در 

رابطه با تولید و سازمان سیاسى 

جامعه است. ملت جمع افرادى با 

یک ملیت یکسان نیست، برعکس، 

تعلق ملى فرد محصول نازل شدن 

هویت ملى جمعى بر اوست. این 

ملل نیستند که جدا و یا ملحق 

میشوند، بلکه این الحاق ها و جدایى 

هاى تحمیلى به توده هاى انسانى 

است که ملتها را شکل میدهد. 

ناسیونالیسم محصول سیاسى و 

ایدئولوژیک ملتها نیست، برعکس، 

این ملتها هستند که محصول 

  .ناسیونالیسم اند

 

منصور حکمت از نوشته ملت، ناسیونالیسم 
 و برنامه کمونیسم کارگری

اغلب بستج است  نتیلتا ایلاد فشاد بج ااهلیت 
تنها داه دد پیش است  ن د ناسیونالیس  هرد، بج 
دالیلی هج اینلا مودد بتث نیست، فشاد نیامی 
ن دیک تری    دم دست تری   سیلج است  ای  
فشاد نیامی ه  زمانی براج شان ملک  ش ه هج 
الایت د لت   د دتی دا پشت خود داشتج ان   
نتیلتا هلج اینها از د ج منافع مستقی  خود  ادد 
د ابطی معاملج گرایانج با د دت دیگرج میشون   
تلربج تادیخ تا بج امر ز نشان داده هج تقریبا دد 
تلام موادد د لت   د دت پشت سر اینها دد یک 
مقطع معینی بع از یک معاملج ساده اینها   انبش 

 شان دا دربانی منافع مستقی  خود هرده است   
 

خالصج هن   انبش ناسیونالیس  هرد ارهتی براج 
تامی  سه  بودژ اج هرد دد د دت اامعج   
شرهت دد استثلاد طبقج هادگر است  نتیلتا 
ناسیونالیس  هرد نج د دتی  لترناتیو دد مقابل 
د دت   نیر ج ااه ، هج ارهتی براج تتلیل 
خود بج  ن بج انوان شریک سیاسی ادتاادج 
است  براج دسی ن بج ای  ه   بای  بج ددیب خود 
فشاد بیا دد  چنی  فشادج  دتی ملک  است هج 
د لتی دد منطقج با د لت م  نیر ناسیونالیس  هرد 
مشکل   اختال  داشتج باش  یا بج هر دلیلی 
بترانی دد منطقج اش شکل گرفتج باش    نگاه 
ناسیونالیس  هرد میتوان  خود دا دد مت   ن 
هشلکش ااج ده    از ددباج د لت هشود 
مربوطج اش بخواه  هج بج بازج اش بگیرن    دد 
اوض برایش پو    امکانات تامی  هنن   ای  تلام 
هادج است هج اینها برایش سازمان یافتج ان   ب  ن 
هشلکش د لت ها   د دت ها با د   ددیب اینها، 
بازاد اینها تختج است  هافی است دد مناسبات 
میان د   منطقج منادشج اج نباش ، تا انودت مغازه 
هاج ناسیونالیست هاج هرد ه  دستج العی بستج 
شود  امر ز هج بتران دد هل منطقج اادج است، 
بازاد اینها ه  گرم   صااب امکانات   مشترج 
ان   دد د  ای  بتران، توازن دوا بسیاد سیا    
تقریبا هر مقطعی بج نفع یکی از بلوک هاج 
اماریالیستی است  ای  بلوک ها هج دد داس شان 
امریکا   د سیج دراد دادن ،   د   متت  منطقج 
اج شان هج اربستان   ترهیج   ایران اصلی تری  
هاج امر زن ، توازن دواج شان م ام دد مودعیت 
نیر هاج ناسیونالیست هرد تا یر تعیی  هنن ه دادد  
ای  تا یر دد مودعیت ای  نیر ها بج شکل غریبی 
دد د ابط متغیر   سیا  اینها با ای  د دت ها خود 

 دا نشان می ه  

 

د ابط مسعود بادزانی با د دت هاج ددگیر ای  
بتران یک نلونج بالغ ناسیونالیس  هرد از نوع 
تنیی  دابطج دد د  ای  بتران است؛ معاملج با 
دااش؛ مثال  دتی شنگا  دا تتویل می ه  یا پس 
میگیرد، د ابط با الهودج اسالمی زمانی هج 
ترهیج دا د دتلن  پشت خود دادد،   د زج هج 
نگران ت عیف ترهیج است   سر بطر  تهران 
خ  میکن   دابطج با  د ژ  ا     بج دسلیت 
شناخت  د دت شان )هر چن  از طریق پادللان 
هادتوتی اش(،  دتی هج متواج پیلان  نها با 
امریکا میشود،   دشلنی با  نها  دتی هج دد هناد 
بلوک مقابل بودن     باز ه  تغییر موتع   
دشلنی دد مقابل هلی   د ژ  ا  زمانی هج متواج 
معاملج اخیر ترهیج با سودیج   ایران   بقیج ش ه 
است   دد میان ناسیونالیست هاج هرد، پیلان ها   
د ابط مسعود بادزانی بج ای  دلیل نلونج بالغ 
تترک ناسیونالیس  هرد است هج  د لتی شبهج 
مستقل دد ای   سط   صااب د دت   امکانات 
مستقرتر بج نسبت بقیج ه  انبشی هاج خود دد 

 هشودهاج ملا د است 

دد ای   سط، نیر هاج ا ب اتتاد دمکراتیک 
هردستان سودیج بج دلیل دهرمانی هاج شان دد 
مقابل دااش   دفاع از م نیت   زن گی دد د  
سنادیوج سیاه  ن منطقج، تنها تترک ناسیونالیس  
هرد است هج انسان شرافتلن  دا نگران ش ی  
سرنوشت خود میکن   ماههاج اخیر نشان داد هج 
ای  نیر  ه  مشابج   ک ک مودعیت فعلی خود دا 
بطود الیبی بج توازن لرزان بلوک ها گره زده 
است؛ چی ج هج سرنوشت  ن دا دد پرده ابهام می 

 برد 

دااش   بقیج تولی ات غربی دا پیش هشی ه   دد 
ارض م ت هوتاهی نیر ج  سیعی دا با الایت 
هلج اانبج خود د لت سودیج بسیج   مسل  هرد  
ا ب اتتاد دمکراتیک     ک ک دد  ن شرایط 
سنادیوج سیاه دد سودیج، سیاستی دا اتخاذ هردن  
هج متاولش افظ اامعج   امنیت  ن دد مقابل 
 اوش غرب   ناتو بود، تل  اینکج هیچ نشانج 
اج از تالی   نها براج شرهت دد انت بج نفع 
د لت سودیج دی ه نش   بج دلیل هلی  هادت سفی ج 
هج سیاست شان ش ، دد ای  سالها، بج ددست، 

مودد مقا مت   ایستادگی  نها دد مقابل دااش 
  سیع تری  الایت هاج بشریت متل ن بوده ان  

 
الر ای  د  انبش بج سرنوشت توازن دواج 
نیر هاج ددگیر دد بتران منطقج گره خودده 
است  تا  ن مقطع، صرفنیر از امی     دز هاج 
ناسیونالیس  هرد، ب لیل هویت سیاسی ای  نیر ها، 
د لت هاج مختلف نقش تعیی  هنن ه دد سیاست 
هاج شان دادن   هردستان اراق هج م تهاست 
 سیلج فشاد د دت هاج مختلف بج هل یگر است  
دد ای  داستا ا ب مسعود بادزانی   اال  
طالبانی النا متت ی  اربستان   ترهیج   از 
طر  دیگر الهودج اسالمی ان   ا ب اتتاد 
دمکراتیک دد هردستان سودیج ه  ، تا ای  لتیج، 
یک باد متت  د سیج   یک باد متت  امریکا ش ه 

 است 
 

با هلج اینها، دد دداز م ت اما، هیچ د دت اهانی 
ااتر بج الایت از اینها براج هلیشج نیست  
د سیج یا امریکا،  للان یا چی     ن دیگرج   
متت ی  منطقج اج شان، هر لتیج ااتر بج 
معاملج با د لت هاج دوام گرفتج   صااب د دت   
امکانات دد منطقج ان   مودد د سیج   الایت 
مقطعی از ناسیونالیس  هرد دد ترهیج   سودیج 
براج فشاد بج د لت ترهیج تازه تری  نلونج است 
تا هلج شاه  معامالت   بن    بست ها   ب ه   
بستان هاج طر  هاج ددگیر باشن   د سیج 
میخواست ترهیج دا سر اایش بنشان    براج ای  
هاد ه  از هلج امکانات استفاده هرد، منلللج بج 
بازج گرفت    ک ک براج الالت نیامی هج دد 
د ده گرشتج با ش ت   ا ت انلام داد  ترهیج هج 
تسلی  ش ، د سیج ه  فشادها   منلللج استفاده 
اب ادج از ناسیونالیس  هرد دا ه  هرد  مقایسج پیام 
هاج ته ی  بج انت   اللج  ن د زهاج   ک ک 
زیر الایت د سیج با تکراد پیام هاج صل  طلبانج 
بع از توافق پوتی    ادد غان، نشان  شکاد دداج 
 ابستگی دماسنج   ک ک بج ارادت بتران د   

 ددگیر است 

 
دد دداز م ت، توازن دواج بی  د دت هاج  

ددگیر هر هلا بر د، هیچ د دتی بج خاطر منافع 
ناسیونالیس  هرد ااتر بج انت   ادامج تخاص  با 
طر  مقابل نیست  موتوع اختال    ددابت 
دطب هاج اماریالیستی   مت ا ی  شان تقسی  
هلی  هشودهاج مواود   مناطق مواود بی  خود 
  گسترش نفوذ دد بقیج اهان با استفاده از 
هشلکش هاج امر ز خا دمیانج است  نتیلتا تلام 
ای  د دت هاج اهانی   منطقج اج، د ز  خر، 
موتواات داخلی هشودها دا بج خودشان   بج 
تناسب دواج دد ن هشودج خودشان متو  
میکنن   ای  یعنی ناسیونالیس  هرد زمی  باش  یا 
 سلان، د ز  خر نسیب خود از د دت دا فقط 
میتوان  از د لت ااه  بر هشود مربوطج اش 
مطالبج هن   براج مثا ، د زج هج اراق د لت   
اکومتی با بات پی ا هرد،  نودت ناسیونالیس  هرد 
ناچاد است با هلان د لت بسازد  سهلی بج نسبت 
تناسب دوا مطالبج هن   اینها دد مودد بقیج 

 هشودهاج منطقج ه  ص ق میکن  

ارهت ناسیونالیس  هرد اما بطود طبیعی 
پراگلاتیستی   متکی بج بع ی داده هاج د ز 
است  شکافی هج پی ا ش ، اینها ه  فودا  ماده 
شیراج زدن دد  ن ان   امر ز ای  شکا    فردا 
 ن شکا   استفاده از تلام ای  شکا  ها ه  براج 
ن دیک ش ن بج ه   اصلی است؛ شریک داده 
ش ن دد ااهلیت سیستلی هج ااه  است  الزمج 
دسی ن بج ای  ه   سرنگونی سیست  ااه  نیست، 
چون ه   اینها ایلاد یک سیست  متفا ت نیست  
براج دسی ن بج چنی  ه فی، دد هشودهاج با 
ادلیت هاج هردزبان، مسیر انتخابات پادللانی 

 زندگی در شکاف ...
 

دد مقطع انت اهانی د م   دد شرایط اشغا  
ایران، شود ج براج استفاده اب ادج از انبش 
هاج متلی، د شنفکران ناسیونالیست بع ی 
مناطق ایران   منلللج هردستان دا براج ایلاد 
اکومت هاج خودمختاد دد مناطق تتت اشغا  
ادتش سرخ دد ایران، بج  ن هشود فراخوان   
نتیلج اللی  ن داوت، تب یل متافل ناسیونالیس  
هرد بج ا ب دمکرات هردستان   متعادبا ااالم 
د لت خودمختاد هردستان با مره یت مهاباد بود  
د  اکومت خودمختاد متلی دد هردستان   
 ذدبایلان اب اد شود ج براج فشاد بج د لت 
ایران اهت گرفت  امتیازات نفتی ش ن   با ام اج 
 ن درادداد، د  اکومت خودمختاد ه  الرشان 

 دا باد برد 

 
مودد بع ج هج ناسیونالیس  هرد بخش اای  
هردستان اراق دا بج تسخیر خود دد   دد، دد 
دهج هفتاد میالدج   با الایت مستقی  اسرا یل   
شاه ایران )متت ی  منطقج اج  نر ز امریکا( دد 
خا دمیانج بود  بتران دابطج میان هشودهاج 
منطقج دد د دان انت سرد، هلیشج زمی  دش  
یکشبج مواودات سیاسی متناسب با شرایط  ب   
هواج سیاسی خود بود  پا گرفت    دش  دادچی 
انبش مال ماطفی بادزانی متاو   ن 
اختالفات بود   مراهرات ص ام   شاه دد الل ایر 
  گرفت  امتیازات مرزج توسط شاه، ددیقا مانن  
مودد ا لی، انبش ناسیونالیستی هرد دا یکشبج 
تعطیل هرد  تفا ت  نلا بود هج بادزانی مثل 
داتی متل  خود دا تتویل نیر ج ددیب ن اد   

 زن ه مان  

 
دد تادیخ سالهاج اخیر ه  د  باد د دت باد  دده 
نایب ناسیونالیس  هرد ش ه است؛ باد ا   دد 
مقطع انت خلیج   اللج امریکا بج اراق بج 

بود  نیر هاج  1991بهانج اشغا  هویت دد سا  
اا اب ناسیونالیست هرد ارادی هج دد 
ادد گاههاج مرزج ایران   اراق شب دا 
ناامی انج   دد متر میت د ز میکردن ، یک شبج 

 صااب د دت   د لت ش ن  
 

مودد چهادم دد هردستان سودیج بود؛ د لت دد 
بتران   دد مقطع غرق ش ن سودیج، با مشا دت 
الهودج اسالمی   د سیج،   ک ک دا خبر 
هرد تا مناطق هردنشی   ن هشود دا تتویل 
بگیرد  الت ادتباط مستقی  با   ک ک   نج 
نیر یی دد هردستان سودیج، از ا م ا م د لت 
بعث سودیج براج بج دسلیت نشناخت  اا اب 
سیاسی هرد دد سودیج بود  توافق تادیخی د لت 
سودیج با   ک ک ای  بوده هج دد  ن هشود 
چی ج بج اس  هردستان   پ ی ه اج بج اس  ادلیت 
هرد زبان  اود ن ادد    نها هج  ن منطقج ان ، 
تادیخا   ادگانی ان  هج از ترهیج بج ای  منطقج پناه 
  دده ان    نتیلج ای  خبر هردن، تتویل گرفت  
تلام  سیست  ادادج  ن مناطق توسط ا ب خواهر 
  ک ک دد سودیج، ا ب اتتاد دمکراتیک بج 

 دهبرج صال  مسل  بود 

 
شرایط دد د  مودد اخیر اما نقش هاج متفا تی بج 
ای  اا اب دد اراق   سودیج داد؛ دد د  مودد 
دبلی، بتران منطقج اج با یک مراهره   معاملج 
پایان یافت   الرج طوالنی براج ادامج د دت 
انبش ناسیونالیس  هرد مودد نیاز د لت هاج 
اامی شان نبود  دد مودد اراق   سودیج اما، 
بتران دد ای  هشودها   دد هل منطقج چی ج 
نیست هج با یک مراهره   یک معاملج   ب ه   
بستان خاتلج پی ا هن   بج هلی  دلیل ظرفیت هاج 
ای  د  انبش هلاهان مودد نیاز د دت هاج ددیب 
دد ای  هشودها   دد منطقج ان   تفا ت د م دد 
نقش اب ادج اا اب ای  انبش دد د  منطقج ناشی 
 از ماهیت نقشی است هج بج  نها متو  ش ه است؛

نقش متو  ش ه بج اا اب ناسیونالیست هرد دد 
اراق، از د ز ا  ، بازج دد زمی  امریکا   
متت ی   ن براج پیشبرد پر ژه سنادیوج سیاه   
 یرانی اراق بود  نقش ا ب اتتاد دمکراتیک 
دد هردستان سودیج، افظ اامعج   منطقج خود 
دد مقابل  اوش اهان دمکراسی   ناتو بود  ای  
نقش تر دت ابهج بن ج ای  ا ب دد مقابل 
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اساسا تلام اا اب اصلی دد   :کامیار شعیب نژاد
هایی هج  ترهیج لیبرا  هستن   براج نلونج سیاست
هن  یک  ا ب ا الت   توسعج دنبا  می

نئولیبرالیس  متض است هج ما دد ایران شاه   ن 
هستی   ا ب الهودج خلق   ا ب ارهت ملی 

هاج اصلی هستن  هلی  ماهیت  ه  هج اپوزیسیون
دا دادن   تنها ا بی هج ملک  است دد برخی از 

ها متفا ت باش ، ا ب دموهراتیک  ها با  ن سیاست
توان   ها است هج بج طود بادز   مشخ  نلی خلق

هایش دا دد زمینج طبقج هادگر   ادتااد  سیاست
از اا اب دیگر تفکیک هرد  از  ن طر  ه  
اا اب چ    هلونیستی دا اگر مودد بردسی 

ها دد اامعج امر ز  دراد دهی  بج بی دبط بودن  ن
تر پی خواهی  برد  از نیر سیاست  ترهیج بیش

توان  ادتاادج اا اب هلونیستی بج ارات می
گفت هج دریب بج اتفاق ای  اا اب بر د ج هلان 
شعادهاج استالینیس ، ادتااد ملی   شعادهایی 

خودشی ج تکیج  05شبیج ا ب توده ایران دد دهج 
دادن   سایر اا اب بادی مان ه ه  هج خط 

ایستی   ما ویستی ن ادن  بر  استالینیتی، انودخواج
د ج مسا لی چون دستل د   بیکادج تلره  
دادن    هیچ  لترناتیو مشخای براج بر ن دفت 

 از بتران مواود ن ادن   

 

توان استنباط هرد  با ای  اساب می مظفر محمدی:
هج ناسیونالیس  ترک مره   قل هلج اا اب چ    
داست دد ترهیج است  اما بع  ازاینکج ادد غان 

شود   شود، اسالم ه  بج  ن اتافج می ااه  می
هاج چون تغییر دانون اساسی   دخالت  سیاست

دادن مرهب دد زن گی مردم   یا ای  مسالج ا ی  
توانست شکافی بی  اا اب بودژ ایی چج از چ  

شان با    از چج داست ایلاد هن ی اصال مشکل
ادد غان بر سر مسالج اسالمی م استی دد مسالج 

ان     ناسیونالی م ترک ای  اا اب با ه  مشترک
مشکلی ن ادن   دد مسا ل ادتاادج هلچون 

هاج بانک اهانی با یک یگر ه   پیگیرج سیاست
افق هستن   بج نیر شلا مسالج اسالمی ه هردن 
ترهیج توسط ادد غان تا چج ان ازه بر سر داواج 
ای  اا اب بودژ ایی با یک یگر تا یر داشتج 

 استی

خیلی نقش داشت بج ای  دلیل هج مرضیه دانایی: 
مسالج اسالمی ه هردن ترهیج فی ذاتج ای  ولوژیک 
نبود  ما مثال دد ایران با الهودج اسالمی با 
مفهوم ای  ولوژیک  ن موااج هستی   از نیر 
ناسیونالیس ، ا ب ا الت   توسعج دگج 

اش ش ی  نیست بج ای  دلیل هج بطنا  ناسیونالیستی
بج انبش گول  ن دیک است   انبش گول  بج هیچ 

شناس  بلکج  انوان ناسیونالیس  دا بج دسلیت نلی
تاهی ش بر شعاد متت  هردن امت اسالمی است 

ها  مسالج اثلانی ه  ب  ن دد نیر گرفت  ملیت  ن
هردن از د زج هج ا ب ا الت   توسعج بر سر 
هاد  م  مطرح نبود  بج دلیل هویت طلب بودن 

اج از اامعج ترهیج اج مسالج از پایی   بخش ال ه
بج ا ب ا الت   توسعج تتلیل ش    اتفادا ای  
ا ب ه  ای  داه دا دد پیش گرفت  بهتری  داهی 

توانست تلام اا اب بودژ ایی دا  هج ادد غان می
با خود هلراه هن  ای  بود هج نبض ناسیونالی م 
ترک دا خود دد دستانش بگیرد  مفهوم اثلانی ه 

 هردن ادد غان با مفاهیلی چون بازگشت بج 

توان  پایی  تع ج ش ه است  نلونج  ادعی  ن دا می
دد هودتاهاج انلام ش ه دد ترهیج دی   ترهیج 
هشودج است هج پنج هودتا دا تلربج هرده است  

هاج نیامی بر ای   دد هر یک از ای  هودتا دستج
ان  اکومت اختناق دا  هشود ااه  ش ن    توانستج

هشی  ااه  هنن ، اا اب دا تعطیل هنن    هلونیست
داه ان اختن     یک باد دیگر دد د ده فعلی یعنی 
د ده ادد غان، یک باد دیگر  ابت ش  هج 

ا  دا بج  1551توان با  ن شعادهایی هج سا   نلی
 د دت دسان ، بج ایات خودش ادامج ده   

ادد غان توانست دد  غاز سر هاد  م ن خود بج 
تودم   دهود دد ادتااد ترهیج پایان ده  اما  ن 
د ج سکج هلراه بود با فقیرتر ش ن طبقج هادگر 

نان  نها  م   توسعج  تر ش ن سفره ترهیج   خالی
هاج بانک اهانی    ادد غانی هج هلراه با سیاست
اج داشت   ه ینج  صن  ق اهانی پو  بود ه ینج

 گ ا   ن دا طبقج هادگر ترهیج پرداخت هرد  

توان  از نیر  تعیت اا اب چ  دد ترهیج می
گفت هج اا اب چ  دد ترهیج بی افق هستن   شلا 

زن گی هرده باشی  بج خوبی ای   05اگر دد سا  
هنی   با سفر شلا بج ترهیج  ار  م  دا ددک می

ایران  1505انگاد با ماشی  زمان بج سا  
برگشتی    ن زمان  تعیت نیر هاج چ  چگونج 
بود، هلان دد امر ز ترهیج ااه  است  دد اینلا 

ایس ، ادتش  زادج  اگر مفاهیلی چون انودخواج
بخش ت  اماریالیستی با دد ن مایج ما ویسستی بج 

ها بج  تان خودد زیاد تعلب نکنی   ای  داده گوش
ها دد ترهیج تب یل  بخش ایثیتی   ماهوج ای  چ 

ش ه است  هلونیس  دد اینلا هلج چی  هست بج ا  
مبادزه براج انقالب هادگرج  هلالیس    

هاج  ناسیونالیس  ترک ه  بخشی از داده
ای  ولوژیک اهثر اا اب چ  دد ترهیج است  مثال 
ا ب هلونیست ترهیج بج دلیل ُهرد بودن ا ب 

ها  ها دد انتخابات گرشتج بج  ن دموهراتیک خلق
داج ن اد  اختالفات ای  اا اب با ه  نی  بج هیچ 
 اج سیاسی نیست  ای  مسالج دا بج  توح دد 
انشعاب اخیر ا ب هلونیست ترهیج دد سا  

مشاه ه هردی   هیچ ه ام از اا اب مواود  1512
چ  دد ترهیج  لترناتیوج براج طبقج هادگر   
براج مقابلج با  تعیت پیش د  ن ادن   بج هلی  

ها   سن یکاهاج هادگرج هج  دلیل مشخاا اتتادیج
تر ش ن    د ز بج د ز دد ترهیج دد اا  ب دگ

دد ای  اا  فاس  ش ن هستن ، هنتر  طبقج هادگر 
دد ترهیج دا دد دست دادن   اتتادیج ه  تنها 

تر هردن طبقج هادگر ترهیج     لترناتیوشان ساهت
ها براج شرهت دد  نهایت داوت هردن  ن

ها  ها اا اب بودژ ایی است  ای  اتتادیج  هسیون
هنن  نج زمی   دد زمی  بودژ ازج ترهیج بازج می

 خودشان 

 

اگر بخواهی  مقایسج هنی  دد مودد  مظفر محمدی:
گویی  دد د لتهاج اخیر از اال ج نیاد  ایران می

بج بع  ناسیونالیس  ایرانی د   م    اپوزیسیون دا 
با خودش هلراه هرد  دد ترهیج ناسیونالیس  ترک 
مسالج مهلی است اا  با پرچ  اثلانی ه هردن 
ادد غان باش   یا با هلالیس    پرچ   تاتودک  
اایگاه هنونی ناسیونالیس  ترک   اا ابشان 
ددتتوالت اخیر چیستی طبقج هادگر هلاج ای  

 گیردی  د یج دراد می

ای  اتفادات دد  1515از سا   :مرضیه دانایی
ترهیج شر ع ش   یعنی مسالج ُهرد دد ترهیج   
اینکج پیلانی هج د  سا  دبل از  ن د لت با ُهردها 
بستج بود یک فعج لغو ش   ای  تتوالت از زمانی 

هایی دا  هج ای  پیلان شکستج ش  اتفادات   بتران
دد  زد  اتفاداتی هج دد ترهیج بتران هنونی دا 
دام  زد، اتفادات ادتاادج بود  هل مان د دان 

گرفت   بای   د یس الهودج ادد غان پایان می
ش ن    د ده ااهلیت  د باده  ادد انتخابات می

ها تل ی  شود  ادد غان دد ای  د ده بج ای  نیاز   ن
داشت هج پایگاه ااتلاای خود دا متک  هن   یعنی 
ای  الیج زیری  هج از نیر ادتاادج ش ی ا اسیب 
دی ه بود   بتران ادتاادج داشت بج ترهیج 

گرادان  ش  بج خاطر اینکج سرمایج ن دیک می
خادای ه  دد ترهیج شریک بودن    یک بخشی 
از  ن باد ادتاادج دا هج دد اد پا    مریکا بود 

هردن  هج    دد  یعنی سعی می بج ترهیج فشاد می
نیر ج هاد   طبقج هادگر دا از نیر دیلت بج 
ا ادل برسانن   اتفاداتی مثل فااعج سوما افتاد هج 

اان خود دا از  ص ها هادگر دد ای  فااعج خونباد
دست دادن   دبل از هلج ای  اتفادات دد ژ    

بر سر مسالج  گ ج پادک  اامعج دطبی  1515
ش ه بود  خود مسالج گ ج پادک دد  ادع ا لی  
 سی بود هج ادد غان د  هرد  بتث اثلانی ه 
هردن ترهیج هل مان با بتث اسالمی هردن 
 موزش ه  از ای  د ده شر ع ش   دد ای  د ده 

 تر ش   ا تاع ادتاادج د  بج د ز  خی 

اج دسی  هج ا لی   مللواج ای  اتفادات بج نقطج
هاج ادتاادج دا بع  از انتخابات  بتران

دد  زد  یعنی زمینج  1512ها دد سا   شهردادج
ها دا تش ی  هرد  یک نابسامانی    سیاسی، بتران

ا م امنیت سرمایج دد ترهیج ااساس ش    
گرادان خادای بج مق اد  بسیادج از سرمایج

گرادج هردن   مثال  ترج از گرشتج سرمایج ه 
هادخانج گریف دد استانبو  هج یک هادخانج 
 مریکایی بود دد ای  د ده تعطیل ش   دد ای  
د ده نرخ ادز   ادزش لیر دد مقابل ادزهاج 
خادای بج ش ت افت هرد   د ن  سقوط خود دا 
 غاز هرد  مسالج دیگرج ه  هج بج بتران سیاسی 

خوادج    ادتاادج ترهیج دام  زد، مسالج دانت
شخ  ادد غان   د لت ا  بود هج دد ای  زمینج 
با الهودج اسالمی هل ست بود  دد ای  د ده 
پر ن ه دتا تراب دد ترهیج هل مان با بابک 
زنلانی دد ایران فاش ش    انبش گول  دد  ن 
زمان هج هلایلان ادتاادج د لت ه  بود براج 

هایی  هایش دد ترهیج بج دلیل افشاگرج ادامج فعالیت
هج دد زمینج فساد   دانت د لت انلام داد با 
مت  دیت د  بج د  ش   دد ای  مقطع اال ه بر 
اینکج هج ادد غان بای  طبقج هادگر دا ساهت 

هرد بای  با هلایان سابق ادتاادج خود هج فت   می
انگی   ای  مسالج انت با گول   هللا گول  بود می

هر چج د د الوتر دفت بر بتران سیاسی   
ادتاادج دد ترهیج تا د ز هودتا اف  د  بج نوای 

اج براج ای   توانست نقش تلام هنن ه هودتا می
هاج دبل  غاز ش ه بود  غاز  هاج هج از سا  بتران
 هن   

 

دد زمانی هج ادد غان سر هاد  م   مظفر محمدی:
دش  ادتاادج دد ترهیج  غاز ش    بع  از 

اج بج دالیلی هج بتث ش  نادتایتی بج  اود  د ده
بن ج طبقاتی   سیاسی     م   دد ای  بی  صف

نقش اا اب   اتتادیج هاج هادگرج دا دد ترهیج 
 دبل از هودتا چگونج می توان توتی  داد  

هاج ا   شلا  م  بج بخش صتبت :شاهین لطفی
برگردم  دد مودد اینکج توسعج ادتاادج بج م   
ادد غان از زمان پیر زج ا ب ا الت   توسعج 

شر ع ش    ن چی ج هج ما دد  1551دد سا  
گویی  یعنی اینکج لیبرالیس  دد  مودد ایران می

ایران بج فرم دموهراسی لیبرالی متقق نخواه  ش  
هن    تا ا  زیادج ه  دد مودد ترهیج ه  ص ق می

ددست است هج دد ترهیج بج ظاهر یک دانون 
بینی  هج یک  بینی ، ما دد ظاهر می سکوالد می

اقالنیت هاپیتالیستی ااه  است، براج مثا  
ها طبق دانون ااازه فعالیت دادن    اا اب   تشکل

 لی ای  ظاهر مااراست  شلا اگر ای  دا دد یک 
د ن  تادیخی هج سر منشاء  ن  غاز الهودج 

هنی  از  غاز  ترهیج است مشاه ه نکنی ، فکر می
یعنی بع  از فر پاشی اثلانی تا زمان هنونی 
الهودج ترهیج بر سر هاد بوده، ای  م   ااه  
بوده   ای  م   هیچ  دت دچاد خ شج   ت ل   
نش ه است  م   سیاسی ااه  دد ترهیج یک بخشی 
از  ن ااصل فشاد ناتو   غرب است  هلیشج بج 
ای  م   از دموهراسی دد ترهیج از باال   نج از 

 میزگردی در باره تحوالت ...

خواهی  دد مودد ترهیج صتبت  می مظفر محمدی:
هنی    تتوالتی هج دد ای  م ت اتفاق افتاده است  
براج اینکج تاویر اامعی از مسالج داشتج باشی ، 
گری ج خواهی  زد بج ترهیج دبل از هودتا )چج بج 
لتاظ مسالج ادتاادج   چج بج لتاظ 

هاج طبقاتی   سیاسی(؛ مسالج هرد،  بن ج صف
مسالج تتوالت سودیج   دااش    از هامیاد 

 هنی    شر ع می

 

تری   بج نیر م  یکی از مه  :کامیار شعیب نژاد
هاج سیاسی هج دد  نکات دبل از ای  هودتا دد بتث

ترهیج  اود داشت، مسالج ُهرد بود  انگی هج بع  
از انتخابات سا  گرشتج شخ  ادد غان   ا ب 

ها  ا الت   توسعج الیج ا ب دموهراتیک خلق
ها )ا ب ا الت   توسعج( د ج  داه ان اخت   ن

توانن  اهثریت  ای  اساب هرده بودن  هج د باده می
 دا دا بج دست   دن    ا ب )ااه ( تلایل خیلی 
زیادج داشت هج دانون اساسی ترهیج دا تغییر 
ده ، دد  ادع سیست  دا بج دیاست الهودج تغییر 
ده     دتی هج دد مرالج ا   انتخابات داج 

 29)ا ب ا الت   توسعج( خیلی سقوط هرد   
ددص  ش  یک سرج تترهات دد ترهیج اتفاق 
افتاد  مثال )پس از انتخابات د د ا   دد ماه ژ    

( بلب گرادج سر چ دا دی ی    بلب 1510
گرادج مقابل ایستگاه داه  ه  )بلب گرادج ماه 

( دا دی ی     ن انگی هج بج اس  1510اهتبر 
مبادزه الیج تر دیس  دد مناطق ُهردنشی  داه 
ان اختن    الال چن  شهر )ال تا ُهردنشی ( دا 
نابود هردن   ا ب ااه  ای  هاد دا پس از 

انلام داد تا بتوان  ادت اد  1510انتخابات ماه ژ    
اش دا )دد  خود دا برگردان    داج از دست دفتج

( د باده بج دست   دد  1510انتخابات ماه نوامبر 
منتها بع  از اینکج انتخابات ه  برگ اد ش    تلام 
ش  ای  ف ا هلچنان ادامج پی ا هرد   تلام نش     
خود شخ  ادد غان )از ای  ف ا( هلچنان 
استفاده هرد هج بتوان  ادت ادش دا دد ساختاد 
سیاسی ترهیج گسترش ده   مثال بسیادج از 
نخست  زیران   د یس الهودان هشودهاج 

 م ن  )دد ترهیج د یس  دیگر هج بج ترهیج می
دفتن   الهودج یک پست تشریفاتی است( ا   می

دفتن  هیات د لت  دی ن  بع  می   ادد غان دا می
دی ن   دد دد ن داواهاج    نخست  زیر دا می

دد ن ا بی ه  هج ادد غان با دا  د ا غلو 
)نخست  زیر سابق ترهیج( دد زمینج سیاست 
خادای بج خاوص بتث نتوه برخوددشان با 

هاج م افع خلق دد سودیج بج مشکل برخودد  یگان
شان ای  اختال   هردن   دد ای  سیاست خادای

بااث ش  هج د  هفتج دبل از هنگره ا ب ا الت 
  توسعج براج تعیی  دهبرج ا ی  دا  د ا غلو 
دا هناد بگرادد   یک  دم ار  شنوتر سر هاد 

 بیا دد  
بج هلی  دلیل مسالج ُهرد   انگی هج ادتش ترهیج 

ها داه ان اخت ای  ااازه دا بج د لت داد تا  الیج  ن
اج هج بج اس  مقابلج  العاده بتوان  ای   تعیت فوق

با هودتا هست دا، چن  ماه دبل از هودتا الال پیاده 
هن   از چن  ماه دبل از هودتا بسیادج میتینت هاج 
سیاسی الال بج بهانج بلب گرادج از طر  د لت 

ها تا اایی پیش  تعطیل ااالم ش     ای  مت  دیت
ها  دفت هج اتی بج اا اب ااازه برپایی می  هتاب

توان گفت هج ای   دادن   بج هلی  دلیل می دا نلی
العاده از چن  ماه دبل شر ع ش ه بود    االت فوق

ل  ما اینگونج نبود هج ای  هودتا ااملی باش  هج 
بتوان  الوج فعالیت اا اب چ  دا بگیرد  ای  
هودتا فقط بااث ش  هج د لت بتوان  ددیب اصلی 

تر  هللا گول ( بیش خودش دا )اریان اسالمی فت 
از می ان خادر هن   ااال اریان گول  بج طود 
 ادعی تا چج ان ازه دد ساختاد د لتی نفوذ داشت 

هاج خود  خود هنوز مشخ  نیست  دد دسانج
ترهیج ه  تا  نلایی هج م  پیگیرج هردم، بتثشان 

اج هج هلیشج اسلش  ای  هست هج د لت دد سایج
توانستج ایفا هن  چون  بوده است، نقش چن انی نلی

ساختاد اطالااتی هج زیر نیر مستقی  نخست 
هن  ای  ااازه   زیرج   دیاست الهودج هاد می

داده هج هاد خاصی دا بج  دا بج د لت دد سایج نلی
 پیش ببرد 

 

تا  نلایی هج بج مسالج دبل از  مظفر محمدی:
گشت یعنی اگر بخواهی  دد مودد پیش  هودتا برمی

هاج  ن صتبت هنی ،  تعیت ادتاادج  زمینج
ترهیج چگونج بودی بج لتاظ سیاسی، صف 

 هاج سیاسی بج چج صودت بودی  بن ج
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مودعیتش دا افظ هن   مودعیتی هج هلج می دی ن  
دادد توسط د لت ادد غان ت عیف ش ه   بج 

 ااشیج دان ه می شود 

م  می خواه  ار   خرم دا از  مرضیه دانایی:
ا   ب ن  ، دد  ادع بج هیچ انوان ااتقاد ن ادم هج 
ای  هودتاج یک گر هی مستقل از ادد غان   
سیاستی هج دد ادتش چی ه ش ه بود، است  چون 
چج دد الل   چج دد سازمان هی   اتی دد 
انگی ه هیچ ه ام از خاوصیات یک هودتا دا 
ن اشت  دد  ادع  دتی هج براج  دوع یک هودتا 
ادتش  ادد الل می شود ، ای  دا می دانی  هج 
چون ادتش یک سازمان مستقل نیست   دد  ادع 
سازمان هی  ن بج اینگونج است پس از اایی 
دستود می گیرد، اتی اگر ده ها نفر از سران 
ادتش  دم هاج سکوالد   خوبی باشن   تالی  
بگیرن  د لتی دا تشکیل ب هن  بج شودش   نا 
فرمانی تب یل می شود   دد  ادع یک نفر باالتر 
از  نها  اود دادد هج  نها دا سرهوب بکن   دد 
 ادع دد تلام هودتاهایی هج دد اهان اتفاق افتاده 
است ، د لت دیگرج دد بیر ن از هشود مربوطج 
بج صودت ایان    شکاد دد ن هودتا دست داشتج 
است  بج طود مثا  از هودتاج هشود شیلی تا بج 
االن   هلچنی  یک نیر ج  ادعی دد نی بوده 
است هج بع  از گراد  ن سرهنت ها بتوان  از نیر 
تکنوهراتیک  ن دا دد دست بگیرد   ما ای  دا 
اتی دد برمج هج بع  از ای  هلج سا  دد دست 
سرهنت ها است   اتی دد یونان بطود مثا  ، 
دد  ادع ن اشتج ای  هج تا اب  سرهنت ها بتوانن   ن 
اکومت دا دد دست بگیرن   با تواج بج ای  گفتج 
ها زمانی هج دد ترهیج ای  هودتا دخ داد هیچ ه ام 
از ای  گ ینج ها    یت  ها دا ن اشتی ، چونکج 
ادتش هج یک ادتش مستقل نبوده   یک ادتش 
سیاسی بوده است   باز ج ا ب الهودج خواه 
خلق بوده است ، بع  اد یکسرج تسویج اساب ها 
ای  ادتش بج ادتش دد سایج تب یل ش  هج ما  نها دا 
سکوالد می نامی   اتی بع  از  م ن ا ب ا الت 
  توسعج ای  ها دد سایج مان ن    اتی دبل ها ه  
یک یا د  باد تالیلی مبنی بر ای  هاد گرفتج 
بودن  اما ادتباط  نها با یکسرج اا اب دیگر بج 
بیر ن ددز هرد   باز ه  تع ادج اد  نها دا 
گرفتن    منلر بج اقب نشینی  نها ش   دد  ادع 
ای  ادتش دد سایج هلیشج  دتی صتبت از دفاع 
می ش  بج نوای موش می د ان    بج نوای 
ادد غان دا ملبود می هرد هج با ا ب الهودج 
خواه خلق بج پاج می  مراهره بنشین   ای  د ن  هج 

 1515از ا اخر د ده دبلی ادد غان دد سا  
شر ع ش  هل مان ش  با لگ  ان اخت  هاج ا ب 
الهودج خواه خلق   چون العیت ای  براج 
بودژ ازج غرب مه  بود هج دد  ادع هلیشج 
مهره اج داشتج باشن    ای  دا شر ع هردن  هج 
اگر ادد غان از پس  نها برنیای ؛ ا ب الهودج 
خواه خلق براج بودژ ازج غرب بهتری  گ ینج 

هلی  ا ب بیش از د  سا  تا د  سا    نی    بود
مستقل از است هج با سران سیاسی اتتادیج اد پا 

خان  موگرینی دییس  د لت ادتباط دادد  از اللج
سیاست هاج خادای اد پا دد ترهیج پشت ددهاج 

ب  ن اینکج با ادد غان     نهابستج دی اد می هنن 
دی ادج داشتج باشن  یا اتی دا داغلو دا ببین  ، 
 خ ااافیی هرده   می د ن   اتی دریچ اد اغلو

دد   نی  بج  نلا سفر می هن  دهبر ا ب الهودج
 ادع دد ا ب الهودج خواه خلق یک بخشی بج 
اس  نلاین ه اتتادیج اد پا دادد   ای  نلاین ه 
اتتادیج اد پا دا لا دد اا  سفر بج اد پا است   
ای  انتخاب دست دریچ اداغلو بود هج بخواه  از 

 ناتو یا اتتادیج اد پا هلک بگیرد 

ناتو  ؛اما چج اتفادی افتادی یک هفتج دبل از هودتا 
ادد غان دا انتخاب هرده بود دلیل  ن بست  

هج بالکان ، د مانی    اج است درادداد ده سالج
افغانستان دا با ه  تقسی  می هنن    دد ای  میان 
دریچ اداغلو سرش بی هاله می مان    ای  سوا  
پیش می  ی  هج با چج پشتوانج اج پا بج الو 
بگرادد  دد  ادع  ن لتیج اج هج هودتا دخ داد 
ا لی  چی ج هج بج ذه  ما  م  ای  بود هج د لت 
دد سایج ، ادتش دد سایج ناداات   اابانی بوده 
است   پا بج الو گراشتج است  دد  ادع ارفی از 
گول  نبود، گولنی هج اصال دد ادتش نبوده   
ادتشی نیست، اتی خط مشی مسلتانج ن ادد   

  یک انبش سیاسی نیست   دد اصل یک انبش

پرچ  ترهیج، پرچ   ذدبایلان ه  پشت سرش دراد 
 میگیرد 

م  فکر می هن  ترهیج   ا ب ا الت   توسعج با 
مطرح هردن بتث تل ن اثلانی دست بج دیسک 
ب دگی زد   ای  یکسرج هشودهایی دا هج ددیبش 

الیج  دداج اجهستن ، چج دد اد پا   چج  مریکا ب
خودش هرد  دد ن ادتش ه  هلچنان گرایش دوج 
هلالیستی  اود داشت هج دد مقابل ای  تترهات   
مخاوصا اسالم گرایی ا ب ا الت   توسعج 

ادد غان با سیاست تافیج  مقا مت می هرد 
دانشک ه هاج افسرج ادتش  ادتش ااالم هرد هج

هج طی هفتج هاج گرشتج هامال تعطیل   بلاج  ن 
یک دانشگاه ملی نیامی تاسیس خواه  ش ، اینها 
هامال سکوالد بودن    ااازه نلی اد مسا ل دینی   
 موزشی  ادد ای  دانشک ه ها بشون    ااازه 
نلی اد اتی هسانی هج دد م ادس دینی ددس می 
خوان ن  فرصت ا ود دد ادتش دا ب ست 

  ا ب ا الت   توسعج دد ای  مودد با ددن بیا
ادتش هشلکشهاج زیادج داشت  ای  تقابل ه  از 

شر ع ش    ن زمان د لت  ۶۱۱۹هلان سالهاج 
بخاطر اتهام اد ام براج هودتا، بخشی از 
فرمان هان ادش  ای  ب نج، سکوالد   هلالیست 
معتق  بج الهودیت ترهیج، دا دستگیر   از هاد 
برهناد هرد  )بخشی از ای  اللیات گسترده 
دستگیرج دا البتج اریان گول  سازمان هی   اارا 

ه  ادامج  ۶۱۱۲( ای  پاک سازیها دد سا   هرد
داشت   بج یکی از ب دگتری  پر ن ه هاج امنیتی 
دد تادیخ ترهیج تب یل ش   بج ای  ترتیب یکی از 
مسا ل مه  ای  بود هج ادتش ااازه نلی اد هسانیکج 
دد م ادس دینی تتایل هرده بودن   ادد ادتش 
بشون    دد مقابل ای  موتوع  خری  ادتشیهاج 
سکوالد مقا مت زیادج می هردن  بج ای  خاطر 
هج ادتش دد ترهیج ساختاد  ییه   مهلی دادد  از 
سنت هلالیست می  ی   متعلق بج ماطفی هلا  
 تاتودک است   دست بردن دد ان الال  ن 

 فرهنت   سنتها دا زیر سوا  می برد 

دد هناد اینها، ددباج خادای ترهیج با د یکرد 
ا ی  ااساس خطر هردن    دی ی  دد برخی موادع 
مراهرات مستقی  با ا ب ددیب ا الت   توسعج 
یعنی ا ب الهودج خواه خلق داشتن    از 
طرفی دیگر تالش گسترده ا ب ااه  براج 
اسالمی ه هردن ساختاد ترهیج بااث ش ه بود هج 
از د  سج سا  پیش بتث ااتلا  هودتا دد ترهیج 

 مطرح شود  

 

تادیخا ادتش متافظ دانون اساسی  مظفر محمدی:
سکوالد ترهیج تعریف ش ه  ظاهرا ای  نقش دا 
براه ه داشتج است   دتی یک ا ب با  گرایشات 
اسالمی سر هاد می  ی  دد نتیلج خیلی طبیعی بج 
نیر می  ی  هج ادتش مخالفت هن    بج دفاع از 
ترهیج سکوالد الیج اش هودتا هن    لی م  فکر 
می هن  هج ای  ظاهر مسالج است  صودت مسالج 
بای  ااج دیگرج باش   اصل مسالج ای  است هج 
دد یک دهج اخیر تادیخ ترهیج ا بی سر هاد می 
 ی  هج د دت    ر ت دا دب ج هرده است  طبق 
اماد خودشان بخش ایی   ر ت   ادتااد اامعج 
دست ا ب ا الت   اتی خانواده ادد غان دراد 
دادد  دد نتیلج سیاست   ادتااد دا ا  تعیی  می 
هن    دوانینی هج مغایر پیشرفت سرمایج اش است 
دا بر داشتج   بر اساس منافع سیاسی   ادتاادیش 
دوانی  ا ی  می   دد   لو ای  دوانی  مرهبی باش   
مرهب براج ادد غان   ا ب   د لتش اب اد 
تتلیق   بسیج بخش اقبلان ه اامعج است  اما 
د دت اساسی ادد غان دد میان بودژ ازج 
ب دگ   بخش متوسط اامعج است هج دد د دان 
ااهلیت ا ب ا الت   توسعج ادد غان سرمایج 
ها یشان دش  هرده   سود بخشی ه است  هر بخش 
بودژ ازج سر هاد بیای  بج شیوه خود بج هلی  

 ه   می پردازد  

سوا  ای  است هج  یا هودتاج اخیر دا می توان 
گفت ت ا م هلان دگج ج ادتش اافظ سکوالدیس  
  الیج اسالمی ه هردن اامعج نامی ی یا نج دد 
هشلکش هاج اناح هاج گوناگون بودژ ازج سر 
ادتااد    سیاست؛ ادتشی هج دادد ااشیج اج   
ت عیف می شود   مودعیت سابقش دا از دست 
می ده ؛ هودتا می هن  تا خودش دا نلات ده     

هنتر  ا تاع دا دد دست گرفت  هسی فراد 
نکرد  ادد غان   پادللان   نخست  زیرش 
ایستادن    هسی اایش دا خالی نکرد  چرا هج 
مطلئ  بودن  ادتش  ن ادتش سابق نیست   
اا ابی هج ادتش می بایست بج الایتشان برخی د 
  د دت دا دست بج دست هن   مادگی چنی  هادج 
دا ن اشتن   میخواه  بگوی  با  اود ای  چرا ادتش 
تالی  گرفت چنی  دیسکی هن    دست بج هودتا 
ب ن    یا ا ب یا اا ابی پشت ای  الل بودن ی  یا 
د لت خادای اج ای  هودتا دا الایت   تشویق 
هرده بود  چج چی ج بااث ش  هج ای  بخش مسل  
بودژ ازج تالی  گرفت هودتا هن    د دت دا 
بگیرد   ای  د دت دا می خواست بج هلا ببردی 
تتویل ه ام ا ب   بخش دیگر بودژ ازج ب ه   
ادتش دد سنت ترهیج یک نهاد مستقل   اتی دد 
دانون اساسی اافظ ای  دانون تعریف ش ه است  
ادتش از چج ناداتی بود  دد د ده هاج مختلف 
  هودتاهاج پیشی  ادتش دالیل خود دا داشت   
اتی پالتفرم خود    لترناتیو خودش دا داشت  ای  
باد نج دلیل معلوم بود   نج پالتفرم    لترناتیو   
اانشی  د دت  بج نیر می ای  هودتا اایان 
سرهنت هایی بود هج ادد غان میخواست 
برهنادشان هن    ادتش دا د باده سازمان ده    

 شلا چج فکر می هنی ی 

اینطود شر ع هن   با ادتباطی  کامیار شعیب نژاد:
هج با ب نج دانشلویی اامعج شناسی دادم، اساتی ج 

هج بر اساس پی هشهاج می انی  ددانشگاهی بودن
هج دد ترهیج  داز م تها دبل، پیش بینی می هردن

هودتایی دخ خواه  داد  االدغ  اینکج خیلیها 
اصال تاود نلی هردن  هج چرا بای  هودتا شود، 
ظاهرا ادتااد  تعیت خوبی دادد  از نیر 

هلج چی  دادد تقریبا خوب پیش می ه  سیاسی 
د د   چج نیازج هست هج ادتش بخواه  دست بج 

 هودتا ب ن ی 

د  دلیل داشت، ا   اینکج بع  از د دت گیرج 
ا ب ا الت   توسعج   با ت دیق منابع مالی 
گسترده انبش گول ، ادتااد ترهیج بج ش ت دد 

سا  دش  هرد  انبش گول  ه ، یک   ۶۱ارض
انبش هوچکی نیست  دد چن ی  هشود دنیا 
مشغو  فعالیت است  دد ژاپ     فریقاج انوبی 
اینها م ادس اسالمی دادن    سرمایج هاج گسترده 
  داج دد بازادهاج مالی دد اختیاد خودشان دادن

دسی یکی از نشریات معتبر فکر د)بر اساس ب
 ۶۱۱می هن  نیویودک تایل ، شخ  گول  ا   

 ها   میلیوناستدد اهان  ادتاادجفرد تا یرگراد
(   ای  ارهت دنفر دد انبش گول  ا و هست 

د ز،  ۶دد ارض  ادد غان ب دگیست   اینکج
نفر تاار دا بج اتهام ا ود دد شبکج  ۱۱۱ا  د 

مالی ای  انبش دستگیر می هن ، نشان دهن ه 
ب دگ بودن   پیچی ه بودن ای  شبکج دادد  با 
ا ود ای  شبکج مالی د دتلن    گسترده دد 

نست ب هی اادتااد ترهیج، ای  هشود نج تنها تو
 انست، بلکج تودخودش بج بانک اهانی دا پس ب ه
 ۶۱  دد میان  داتی بج بانک اهانی  ام ه  ب ه

 دراد بگیرد اهان د دت ادتاادج 

بنابرای  با یک شبکج ب دگ ادتاادج طر  
هستی   طودج هج ا ب الهودج خواه خلق هج 
نقش متودج دد هودتاج دبلی داشت   دد  ن 
زمان خودش یکی از سازمان دهن ه هاج 
ااتاابات هادگرج الیج د لت دبل ه  بود )دد ده 

د  سن یکاج ب دگ هادگرج با ای  ا ب  ۷۱
بودن ( الال از ا ب ا الت   توسعج شکست می 
 خودد   دد اوزه ادتااد ارفی براج گفت  ن ادد 
با ای  دش  ادتاادج   تقویت مودعیت دد منطقج، 
 برنامج ا ی ج دد دستود هاد ترهیج دراد میگیرد 

اینکج بتوانن  هشودهایی هج پیش از ای   ازاللج
ا   از دللر  اثلانی بودن  دا، د باده زیر یک 
ساختاد ادتاادج   فرهنگی د د ه  الع هنن   دد 

دد  اسرمایج گرادیهاج گسترده اج د ای  داستا
مناطق مختلف از بالکان گرفتج تا اراق   سودیج 
  اتی اخیرا ایران سازمان می هن   یعنی اینکج 
االدغ  اینکج هشودهاج مستقلی امر ز  اود 
دادن ، اما  نها دا دد نیر ادتاادج هلراه   اتی 
 ابستج ترهیج هرد  براج مثا  دد مودد  ذدبایلان 

 مثا اینها الال توانستن  چنی  هادج بکنن   براج 
نخست  زیر هشود دادد دد مودد شکست هودتا   
 تعیت فعلی هشود ار  می زن ، اما دد هناد 

 میزگردی در باره تحوالت ...

 

سالطی  اثلانی   هشودگشایی بج سبک اثلانی 
 فاصلج دادد 

 

طبقج هادگر اتی دد سنت اد پایی  مظفر محمدی:
 ن بج دنبا  اا اب است  خود طبقج هادگر ا ب 

هاج هادگرج هج متشکل  ن ادد   بلکج دد اتتادیج
ان   طبقج هادگر دد ترهیج  هستن  دنبالج د  اا اب

 ان ی بج دنبا  ه ام ا ب

طبقج هادگر ترهیج متشکل است    :شاهین لطفی
سنت مبادزاتی دوج دادد  از ای  لتاظ با هیچ 
هشودج دد خا دمیانج دابل دیاس نیست  براج 
نلونج ا ب ارهت ملی هج از نیر ادتاادج 

هاج بانک اهانی است، بر د ج  پیر  سیاست
هن     طبقج هادگر بج ش ت سرمایج گرادج می

هاج هادگرج دد  تری  اتتادیج یکی از ب دگ
ترهیج با نام  تودک ایش  دا با خود هلراه هرده 

ها توانستج است  است  یا ا ب دموهراتیک خلق
دد اتتادیج سراسرج   ب دگ هادگرج ترهیج 
 ِهسک  نفوذ پی ا هن    تا ان ازه زیادج سلااتی 
سن یکاج هادگران انقالبی ترهیج  دیسک  دا با 

هایی هج  خود داشتج باش   هر ه ام از ای  اتتادیج
ها هادگر ا و  ن  برم، میلیون م  از  ن اس  می

ها دد بع ی از  هستن   ا ویت دد ای  اتتادیج
ها   مراه  صنعتی اابادج است  یعنی  هادخانج

تان دا بای  بج اتتادیج  شلا بخشی از پو  ماهیانج
ها    پرداخت هنی     هلی  مسالج د دت اتتادیج

اج مه  هرده است هج دد  سن یکاها دا تا ان ازه
هج منلر بج سقوط  1995هودتاج پست م دن 

ال ی  ادبکان ش ، نقش ااتااب  د لت دفاه نل 
سراسرج  دیسک  غیردابل انکاد است  دیسک 

هاج ا ب  دد  ن د دان پیر  سیاست
ها   سن یکاهاج  خواه خلق بود  اتتادیج الهودج

هادگرج دد ترهیج بج ش ت فاس  هستن   براج 
چیان دد ترهیج یکی از  نلونج د یس اتتادیج مع ن

ده میلیاددد ای  هشود است  یکی از اوامل ای  
فساد ای  است هج مللع الومی دد میان هادگران 

هاج هادگرج بی معنی است  دد  ترهیج   اتتادیج
هاج  هایی ه  هج زیر نیر اتتادیج ااتااب

توانن  دد  تر می هادگرج نیستن ، هادگران  ن ه 
برابر ااتااب مقا مت هنن    بج  ن ادامج دهن   

ها   سن یکاها دد یک هیات  تالیلات دد اتتادیج
شود   اهثریت هادگران دد  م یره مت  د اتخاد می

پر سج  ن نقشی ن ادن   اا اب هلونیستی ه  
ان  طبقج هادگر دا از چنگا   تاهنون نتوانستج

 ها خادر هنن   اتتادیج

 

 ترکیه بعد از کودتا

دد تتوالت اخیر ترهیج   ااهلیت  مظفر محمدی:
ا ب ا الت   توسعج اتفادی هج افتاد یک هودتا 
بود  یک اتفاق غیر منتیره  صرفنیر از 
د ایتهاج مختلف از اللج ای  هج هاد خود د لت 
بوده یا نج؛ اما بهر اا  بخشی از بودژ ازج ااال 
دد لباس نیامی؛ تالی  میگیرد بخش ااه  
بودژ ازج  د لتش دا بین ازد    ای  دد شرایطی 
است هج د لت ادد غان با مسایلی از دبیل مسالج 
هرد   ددگیرج دد سودیج   الایت النی از 
دااش   غیره د بر  است  هودتا خیلی ز د 
شکست خودد  م  دد ااج دیگرج گفت  هج ادتش 
ای  باد متواج نبود هج ا تاع سیاسی ترهیج   
منطقج اوض ش ه   توازن دوا  تغییر هرده   
متوه  بوده هج بج سنت هلیشگی هودتا میتوان  

پایی  بکش    بخش       بخش ااه  بودژ ازج دا 
دیگر دا بج اکومت برسان   ادتش متواج نبوده 
هج ترهیج یک د ده دش  ادتاادج دا گردان ه   
ادتش دا ب داج اج تافیج هرده   نیر هاج 
طرف اد خودش دا دد ادتش سازمان داده   
تقویت هرده است  دی ی  هج د لت ادد غان از ای  
زل لج خفیف نترسی    اتی گراشت هودتاچی ها 
مانودشان دا ب هن    هنترلش هردن  تا بج ای  
بهانج بتوان  هاد ادتش دا یکسره هن ؛ مخالفینش 
دا سرهوب   اا اب اپوزیسیون دا ه  مراوب 
هن   د لت ادد غان ب  ن دستااچگی بسرات 

 کارگران جهان متحد شوید
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بود   هال شعادهاج   د لت بغچج لی ا ب ،
ااتراض  می  تلام ش   می خواه  بگوی  هج مردم 
از سر ترس، از سر انتخاب بی  ب   ب تر   از 
سر هر چی ج است دد یک شوهی هستن  هج خیلی 
ه  از ای  شوک ناداتی نیستن    ااساس می 
هنن  هج ا تاع خیلی بهتر ش ه است  دد  ادع 
ترهیج از  ن االت اکومت نیامی هج دد طی سج 

گ شتج اکلفرما بوده هامال دد م ه است    ا س
ای   تعیت فوق العاده اج هج ااالم ش ه است، بج 
ای   سیلج می توان  فراتر از دانون اساسی الل 
بکن    هلچنی   اهج  ادتش دا هج می توانست 
دد اذهان مردم الوج ادد غان دا بگیرد بج پایی  
هشی    دد  ادع بج نوای از هودتاج اصلی نی  

 پس فردایی بخواه  دانون اساسی   پیشگیرج هرد
دا تغییر ب ه  دیگر ادتشی نیست هج بج مخالفت با 
ا  ابهج بگیرد  هلچنی  الزم بج ذهر است هج 
بگوی  خود ادد غان دهبرج ستاد هل ادتش دا 
نی  بج اه ه گرفتج است   بج نوای می توان گفت 
د دت هامل دا بج دست گرفتج است  می توان ا  
دا دهبر اثلانی ها نی  خطاب هرد    براج 
سلا  د م هج طبقج هادگر دد اا  ااتر دد ه ام 

بج نیر م  بخش اای  طبقج   دسلت ایستاده است
هادگر خوشتا    بخش  گاه ای  طبقج هج اتی از 
طرف ادان ا ب ا الت   توسعج بخشی دا با خود 
دادد، ااتلاد خود دا تا ا  دج از اا اب 
بودژ ایی مواود دد پادللان از دست داده ان    
ای  یاس   نا امی ج دا نی  دد انتخاباتی هج دد 
د د د م دد ماه نوامبر اتفاق افتاد دا نی  داشتن    
تا می انی می ان دأج ها نی  از طر  اا اب 

 دیگر پایی   م ه بود  

 

م  فکر می هن  هج بع  از هودتا   شاهین لطفی:
اامعج ترهیج خیلی دطبی تر می شود هج شواه  
دا  بر ای  د یج است هج صفبن ج هاج طبقاتی 
ه  ای  مسألج دا نشان می ده    دیگر دد ای  
د ده ما شاه  ا ود نلایشی اا اب دد دد ن 
طبقج هادگر نیستی   ای  نسل طبقج هادگر د  گونج 
مختلف از د لت ترهیج دا تلربج هردن ، هج ما می 
دی ی  هرچج ا ب الهودج خواه خلق دد 
انتخابات  ا ه می ده    دد  ادع سوسیالیستی 
تری  برنامج ها دا بج طبقج هادگر پیشنهاد می ده  
با ای   صف باز ه  طبقج هادگر ترهیج براج داج 
دادن بج ا ب الهودج خواه خلق بج پاج صن  ق 
هاج داج نلی د ن      داج خود دا بج ادد غان 
می دهن    داج هج بج ادد غان داده می شود بج 
معناج ای  نیست هج ادد غان انتخاب ای ه    طبقج 
هادگر است، بخاطر ای  است هج  لترناتیو دیگرج 

ترای    دد ترهیج براج طبقج هادگر  اود ن ادد
طبقج هادگر امنیت بیشتر است   دد  ادع سودیج 
اج نش ن   ارادی ه نش ن ترهیج است بج هلی  
خاطر داج خود دا بج ادد غان می ده   دد  ادع 
م  فکر می هن  هج د ده ا ی  د ده شر ع ش ن 
مبادزات هادگرج دد ترهیج است بخاطر  تعیت 
تودمی هج دد ترهیج ااه  است، بخاطر اف ایش 
مالیات بر مواد غرایی   هلچنی  مسألج بیلج دد 
ترهیج  بج هلی  دلیل فکر نلی هن  هج خیلی داه 

دژ ازج ترهیج   ادد غان  هلواد باش  براج ب
هج برنامج هاج نئو لیبرالی خودش دا بج دااتی بج 

 پیش ببرد 

 

سنت هلالیس    ادتش دبل از  مظفر محمدی:
اینکج بعنوان م افع سکوالدیس  دد ترهیج تعریف 
شون  بای  دگج اج از فاشیس  دد ترهیج نامی   مردم 
ترهیج االن از گرگ هاج خاهسترج می ترسن  
 شکست ای  هودتا بج ای  ترس خاتلج داد  
برخال  انوان دایج دد میان بخشی از 
اپوزیسیون ترهیج؛ ا ب ا الت   توسعج دا 
نلیتوان یک ا ب فاشیستی نامی   پوپولیست هاج 
اسالمی ان  هج ناسیونالیس  ترک  ایلت طلبی 
اثلانی دا نلاین گی می هن   بج نیر م  اثلانی 
خواهی ا ب ادد غان بج هلان ان ازه اهلیت 
دادد هج هودش هبیر براج ناسیونالیستهاج ایرانی 
  نج بیشتر  اگر ای  تتو ؛ ان چی ج دا هج 

می گوی  بااث ش ه باش  بای  بج مرتیج دانایی 
فا  نیک گرفت  اگر ای  بااث ش ه باش  هج طبقج 
هادگر   مردم زالتکش بج اا اب بودژ ایی بی 
ااتلاد ش ه باشن  ای  تتو  خوبی است  تتولی هج 

؛ سکوالدیسلی هج پرچلش دست  دیگر هلالیس 
ادتش باش    یا ا ب ااه  ا التخواه هج دفاه 

 پوچ است  تامی  می هن ؛ 

از طر  دیگر اگر ای  ا تاع بج نفع ادد غان   
ا ب ا الت    توسعج تلام ش ه باش    بج انوان 
 دهرمان دمکراسی  اق بلانب بیای    هر غلطی 

 گوست هج گرشت، تغییرات ال ه دیگرج دد 
  دد ای  هودتاج شکل  دفرمان هی ادتش ایلاد ش

مان هان دگرفتج ه ، نج بخشی، بلکج گر هی از  
میانی دد ادتش دست بج هودتا زدن   ااال اسنادج 

 انیا نج، نش دهج منتشر ش ه چق د دابل دبو  باش
نقشی دد ای   ؛فرمان هان دده باالج ادتش د؛می ه

فرمان هان باالیی از هودتا ن اشتن    اصال برخی 
 ه، الوما فرمان هان بازنشستدهج دستگیر ش ن

گفت ل  ما هلالیس    دادتش هستن   بنابرای  نلیش
گفت ان ب نج   ددد ادتش از بی  دفت،  لی میش

ا از دست دال یک دد ادتش اایگاه   نقش خودش 
ان اایگاه سنتی خودش بعنوان  دداد   ادتش دیت

 اافظ دانون اساسی دا ن ادد 

 

اگر ای  بتث الییس     مظفر محمدی:
سکوالدیس  دا هناد بگرادی ؛ باالخره دد سنت 
ناسیونالیس  ترک زل لج اج اتفاق افتاده است  
نلاین گان سنتی   دانونی   م افعانش بی  اناح 
هاج مختلف بودژ ازج ترک تل یج   تقسی  ش ه 
ان   بودژ ازج اج هج هلج شان ناسیونالیست ان   
ناسیونالیس  ترک االن دیگر فقط یک نلاین ه ن ادد  
ا ب هلالیست  ن ا ب سابق با تکیج بر ادتش 
نیست   ادتش ه  د دت سابقش دا از دست داده 
است  ا ب ا الت    توسعج؛ ترهیج د دان 
اثلانی   ایلت طلبی بودژ ازج ترک دا 
نلاین گی می هن   ادد غان اگر مقایسج هنی  مثل 
اال ج نیاد پوپولیست است   بعنوان نلاین ه منافع 
مردم ترهیج   م افع ایلت طلبی بودژ ازج 
ناسیونالیست ترک ظاهر می شود  یکی هودش 
هبیر دا ستایش می هن    ای  دیگرج اثلانی د ی  
دا    می خواه  بگوی  هج دد طیف بودژ ازج 
ترهیج اتفادی افتاده است هج نلی توان بخشی از 
بودژ ازج دا هلالیست   سکوالد   بخش دیگر 
دا اسالمی نامی  هج گویا انت   هشلکش بر سر 
ای  مسایل است  ای   تعیت ا ی  دا بای  بج گونج 

 دیگرج توتی  داد 

م  اس  ای  دا می گرادم هودتاج مرضیه دانایی:
ادد غان  دد  ادع اینکج ای  هودتا یک هودتاج 
نافراام   ناموفقی بود شانس ای  دا م  یک 
ددص  می دان    اتی اگر یک ددص  ای  فرتیج 
ددست باش  ددیقا مثل ای  است هج ما بگویی  هج 

مرداد  اگر  12مرداد دد ایران هودتا ش    نج  10
ما هادج هج ما ق هرد دا بخواهی  هودتا بنامی    
نج هادج هج شاه هرد؛ ادد غان دد اا  انلام 
هادج است هج از دبل تالی   ن دا گرفتج بود  م  
فکر می هن  هج بای  بج د یج اینگونج نگاه هرد هج 
هج ادتباط مفهومی بی   دایعی هج دد اا  دخ 
دادن است   هلچنی  هل مانی  نها   توالی  نها دا 
بای  دد نیر بگیری   دراد بود هج ای  اتفاق د ز 
العج شب تا شنبج صب  اتفاق بیفت    دراد بود 
د ز د شنبج  خری  مرالج هودتا انلام گیرد هج 
لیستی دا از هسانی هج دراد بود از ادتش ار  
هن  دد دست داشت هج ای  ار  هردن دا از د  
سا  پیش  غاز هرده بود   دراد بود د ز د شنبج 
ای  لیست دا بج پادللانی هج دبال یک ست هرده بود 
ببرد   مطلئ  بود هج پشتش دا خالی نلی هنن   
اما یک چی  هلیشج براج ا ب ا الت   توسعج 
بسیاد مه  است   ان ه  پوپولیس  است هج هلیشج 
از پایج الایت ش ه است   مردم ترهیج نی  از 
اتفاق دخ داده خوشتا  هستن   م  دد مودد 
د شنفکران   طبقج هادگر  گاه ار  نلی زن  
چون بسیاد دد ادلیت هستن    اگر ه  تع اد  نها 
زیاد باش  هج نیست نلی توانن  اایی از معادلج دا 
بگیرن    اوض بکنن    ادعا مردم از اینکج هلج 
چی  یک ست می شود   ااتلا  هودتایی دیگر 
 اود ن ادد خوشتا  هستن    د ست دادن  هج 
اکومت االت  بات پی ا بکن    ای  اتفاق بااث 
 بر دی ج ش  هج براج خود ادد غان ارمت   
 دادج بج باد   دد   ا  گفت هج م  الوج 

، ای  ها می خواهن    گفت بر دی ج دا می گیرم
الیج دموهراسی گام بردادن    م  می خواه  
دموهراسی دا برگردان    دد  ادع بخش ال ه اج 
از مردم دا نی  با ه  هلسو هرد   ای  یک مسالج 
است  مسالج دیگر ه  زمانی ای  اتفاق با تغییر 
دانون اساسی بود   مخالفان اپوزیسیون هج بج خط 
  نشان هشی ن د ج   ددن    سج د ز دبل از ای  
اتفاق، ا ب ارهت ملی یکی از ب دگتری  
تیاهرات دا دد سیواس سازمان داد هج پلیس 
ملبود ش   ادد الل بشود   با اینها مقابلج بکن    
تلام گرگ هاج خاهسترج بج خیابان ها دیختج 
بودن    شعاد ما نلی خواهی  دانون اساسی اوض 
بشود   د لت ادد غان دادد بج سکوالدیس  تربج 
می زن    هال  دق برگشت   ا لی  هسی هج دفت 
  شخاا بج دست بوسی ادد غان دفت دهبر 

نیستن ، نلاین ه طبقج هادگر نیستن    هر د ج اینها 
هلیشج دد تالش بوده ان  هج د لت اختناق دا سر 
هاد بیا دن   هشلکش تادیخ ترهیج نی  بج هلی  
صودت است، دد یک د ده اکومت دانونی مثل 
ا نان من دس از ا ب دموهرات دد دهج شات 
سر هاد می  ی    اکومت دا دب ج می هن    یا 
مثال تلام ای  اا ابی هج دد اا  ااتر سر هاد 
هستن  از ا ب ارهت ملی تا ا ب ا الت   
توسعج، از ا ب الهودج خواه خلق گرفتج هج 
یک ا ب د یلی دد ترهیج است تا ا ب 
 دموهرات ترهیج، هلج  نها دستشان بج خون مردم،
دستشان بج نسل هشی ها   بج هشتاد زن انیان 
سیاسی دد ترهیج  لوده است    هیچ ه ام از ای  ها 
م افع یک دانون دموهراتیک، م افع  زادج بیان ، 
م افع  زادج اا اب سیاسی   م افع طبقج هادگر 

  نبوده ان 
اتی اگر ما هودتاج ترهیج دا ساختگی ن انی  ، 
ادتش هادج دا داشت انلام می داد هج ادد غان 
از انلام  ن ناتوان بود   فکر می هرد ادد غان 
نلی توانست  ن اختناق   اکومت اختناق دا سر 
هاد بیا دد   بج هلی  خاطر می خواست هودتا 
بکن   اتی اگر ما فرض هودتاج  ادعی دا دد 
نیر بگیری    فرض هودتاج ساختگی دا نی  دد 
نیر بگیری ، دد هر د  صودت ادد غان می 

دژ ازج  نقش تادیخی   د  تادیخی ب تساخو
ترک دا بازج هن    اکومت اختناق دد ترهیج 
ادامج پی ا بکن   دد هر د ده اج هج ما می بینی  
هشتاد هلونیست ها، سرهوب اا اب، سرهوب 
هردها   دد هلج ای  د ده ها ادامج پی ا هرده هج 
ه  ادتش   ه  اا اب دانونی هر ه ام بر سر 
د دت بیاین  ای  نقش دا ی ک خواهن  هشی   ا ب 

ا ب   ا الت   توسعج ای   سط استثنا نیست
الهودج خواه خلق هشتاد ددسی  دا انلام داد، 
ب دگتری  سرهوب دا دد ترهیج انلام داد، 
ا االن دا دستگیر هرد   ا ب ا الت   توسعج 
نی  نتوانست از ای  نقش خودش دا مبرا بکن ، هر 
چن  هج دد یک د ده اج ملبود است براج توسعج 
ادتاادج تا ا ج مسإلج توسعج سیاسی دا نی  دد 
نیر بگیرد   لی ای  د ده ها، د ده هایی هامال 
مودت است دد هشود ترهیج  یک د ده پای ادج 
نیست هج تب یل بج یک دانون   بخشی از هویت 
سیاسی ای  هشود بشود، بج هلی  دلیل  ن چی ج 
هج ما می بینی  سر هلی  موتوع است، دد  ادع 

دژ ازج دد ترهیج هلی  است   بج نیر م   ب
  انت  تبودژ ازج دد ای  مودد با تلام اختالفا

ج سر هلی  موتوع ملک  است پیش ها  داوا
بیای  بر سر موتوع اختناق بج نیر م  با یک یگر 
ه  اقی ه هستن   بج هلی  خاطر می بینی  هج ا ب 
الهودج خواه خلق   ا ب ارهت ملی از 
برنامج هاج ادد غان بع  از هودتا پشتیبانی می 
هن    فکر نلی هن  ای  الایت هردن از ترس  نها 
باش    هامال با د    اان با ای  موتوع موافق 

 هستن   

 

فرض هنی  ادتش براج انلام  مظفر محمدی:
هلان دسالت د یلی   سنتی هودتا هرد  ادتش 
خود پ ی ه منتار بج فردج است دد ترهیج  یک 
نهاد   اافظ دانون اساسی است   از ای  ار  
ها  اما بج دلیل تتوالت ای  برهج زمانی اخیر؛ 
ادتش زمانی هودتا می هن  هج نج الایت د لت 
خادای اج دا دادد   نج الایت النی   معی  
ا ب   اریان معی  دد داخل هج داا تا ا ب 
الهودیخواه خلق ترهیج است دا دادد  با  اود 
ای  هودتا می هن    سریع شکست می خودد   یا 
می توان گفت هج ای  پایان هلالیس    سنت 
 تاتودک دد ترهیج استی   پایان نهاد   د دت 
ادتش بعنوان اامی دانون اساسی یا سنت 

  تاتودک   ی

نج اینطود نیست  هلالیس      :کامیار شعیب نژاد
اسالم گرایی دد ترهیج یک موتوع نهادینج ش ه 
است  اینها مکلل ه  هستن   هلالیس  ل  ما دد 
ال یستج تعریف نلیشود  مسئلج، مسئلج ناسیونالیس  
ترک است   ل  ما بج معنی ال یستج گرج نیست 
براج هلی  ای  مفهوم دا نلیرسان  هج بج پایان 
هلالیس  ن دیک ش ی   اما  ن اایگاه خاصی هج 
ادتش داشت با ای  هودتاج شکست خودده، فر  

 دیخت 

اگر بخواهی   تئودج توطئج دا هناد بگرادی  هج 
هودتا هاد خودشان بود، ای  نکتج دا بای  تواج 
داشتج باشی  هج ای  تالش  خری  اریانهاج بی 

تج دد ن ادتش بوده  چون طی جدمق ال یس
سا  گرشتج ادتش هامال دچاد تغییر  ۱بخاوص 

 ۶۹  تتو  ش ه بود   اصال دراد بود دد هلی  

 میزگردی در باره تحوالت ...

 

  مسألج اینلاست   م نی   اسالمی است ادتاادج؛
هج ادتشی هج نام می بری  از سر نادتایتی پا بج 
الو نگراشت   اینکج چن  نفر  با چج مطامعی پا 
بج الو گراشتن  امر ز بر ما پوشی ه است   فکر 
نلی هن  فعال د ش  بشود هج اینهایی هج ام ن    
گفتن    ااترا  هردن  هج ما با گول  بوده ای    
نلونج بهتر ای  ااترافات دا الهودج اسالمی دد 
ای  سا  ها گرفتج است  دد  ادع بر ای  اساس 
فکر نلی هن  پاهسازج هایی هج دد اا  ااتر بج 
اس  گول    ا ب الهودج خواه خلق انلام می 

 شود   دست  نها دا هوتاه هرده است  

 

اگر بتث بر سر ای  است هج  مظفر محمدی:
ا ب الهودیخواه خلق هج دد ادتش دستی دادد 
یا ادتش اامی سنت ا  است داا تا بای  ای  ا ب 
پشت هودتاج ادتش دراد می گرفت   یا ای  ا ب 
بج ادتش   سنت هلالیس  خیانت هردهی چرا ا ب 
الهودیخواه هلالیست   م افع سکوالدیس  پشت 
هودتا نیست   چرا گول  بای  ای  نقش دا بازج 
هن ی ادتشی هج می دان  گول  بنیانگراد ا ب 
ا الت   توسعج   از انس ای  ا ب   د لت 
است  دد ای  دابطج الزم است بگویی  هج دد 
اریان هودتا اا اب اپوزیسیون هلا  ایستادن   
طبقج هادگر ترهیج هلا ایستاد    هال صف بن ج 
ها چج دداناح بودژ ازج   چج طبقج هادگر   
اا اب   اریاناتی هج خود دا چ  می دانن  

 چگونج بودی

اتفادا م  سرددگلی دا می بین  دد  :شاهین لطفی
ای  مودد هج ما هنوز تاویر د شنی دا دد ای  
مودد ادا ج ن اده ای   م  ا   صتبت های  گفت  هج 
م لی هج دد ایران  اود دادد دد ترهیج   هل 
هشود هایی هج دد خا د میانج هستن  نی  ااه  
است  دد  ادع دموهراسی نوع غربی   لیبرالی 
دد ای  هشود ها متقق نلی شود هج دالیل تادیخی 
خاص خودش دا دادد   بطود مثا  یکی از دالیل 

ددص  انرژج دنیا  55مه  مسألج انرژج است هج 
دد خا د میانج متلره  است   دلیل دیگر مسألج 
اسرا یل   فلسطی  است  بج هلی  دلیل غرب هیچ 
 دت ااازه بردرادج نی  دموهراتیک   نی  
لیبرالی دا دد خا دمیانج نلی ده    هلیشج میبینی  
هج دد خا د میانج انت   بی نیلی زیادج اتفاق 
می افت  هج ترهیج نی  از ای  داا ه مستثنی نیست  

دژ ازج ترهیج  دد  ادع هشود ترهیج   ب
 یتلی هج  55از   متاو  اختناق   سرهوب است

براج پیوست  بج اتتادیج اد پا براج هشود ترهیج 
گراشتج ان  فقط د تاج  نها دا متقق هرده است  

مسألج اقوق   مسألج دبرس دا نتوانستج ال هن 
بشر دا هج مسألج اج دیرینج است دا نتوانستج ال 

مسألج هردها دا نتوانستج ال بکن    خیلی از   هن 
مسا ل دیگر  دد  ادع شلا بای  بج شکل گیرج 

سالج دادد نگاه  95هج الرج  دا هشود ترهیج
هنی   دد  ادع ای  اکومت با چن ی  نسل هشی هج 
شامل نسل هشی ادامنج ، نسل هشی  شودج ها   
نسل هشی هردها سر هاد می  ی   دد  ادع ترهیج 
هشودج چن  تکج است   هشودج است هج ملیت 
هاج مختلفی دد  ن زن گی می هنن    یک هویتی 

دژ ازج ترک غالب ش ه است هج ه    ن  دد ب
سرهوب ملت ها   ملیت هاج دیگر است هج هج 

ما   دد نهایت بج شکل اختناق سر هاد  م ه است
ای  نتیلج گیرج دا می هنی  هج ادتش بج انوان 
سازمانی هج طبق  صیت نامج  تا ترک هج می 
گوی  هر مودع بج سکوالدیس  تع ج ش  ادتش می 
توان  دخالت هن ، خودش دا م افع سکوالدیس  می 
دان  هج دد  ادع بج ای  نتیلج می دسی  هج دغ غج 

  دژ ازج ترک سکوالدیس  نبود دک   ب  تا ت
دد  ادع هلان اکومت اختناق بود هج هر نوع 
ا بی هج دد ترهیج سر هاد بیای  بای  ای  

 مت اختناق دا سرهاد بیا دد  دد  ادع ای  کح
اکومت دد ای  برهج از تادیخ می  ی    هلج 
مسا ل   مشکالت دا بج گردن ادد غان می 
ان ازن    می گوین  ای  خودسرج هاج ادد غان 

ددیقا   است   می خواه  ترهیج دا اثلانی ه هن 
هلانن  اتفادی هج سب ها دد ایران انلام دادن    
تلام تقایر ها بج گردن فردج بج اس  اال ج نیاد 
ان اختن    لی دد  ادع ادد غان دد اا  ااتر 

دژ ازج ترک دا انلام می ده   نقش تادیخی ب
  بر اساس  ن نقشج داهی الل می هن  هج 

دژ ازج ترک سر هاد  م ه است   اتفادی هج  ب
دد ترهیج دخ داده است ای  است هج ادتش   
اکومت، هر د ج  نها نلاین ه  ادعی مردم 
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باالخره د ش  خواه  هرد  پو  هاج گول  
باالخره مقا ج خواه  داشت یا نج   سر ای  
مسألج شای  نشستن    گفتلانی انلام دادن  مثل 
گفتلانی هج با   ها ها انلام دادن   دد  ادع طبقج 
هادگر ای   سط بای  هج تکلیفش چج خواه  داشت  
ای  ها اگر هشیاد باشن  ای  اتفاق دا بج فا  نیک 
می گیرن  هج االن ما بای  ای  ار  دا ب نی    
باالخره  ن نقاب از د ج صودت باغچج لی   
 دریچ اد اغلو برداشتج ش ه است   بج ز دج 
هلی  مق اد  اج اج ه  هج دمیرتاش براج خود بج 
دست   دده است از دست می د د   بخاطر اینکج 
نلی توان  پاسخ ده    دلیلی هج نلی توان  پاسخ 
ب ه  ای  است هج ای  ا ب یک ا ب بودژ ایی 
استی  لی پوپولیست است  یعنی دد ای  االی 
هج می خواه  بگوی  خلق هاج تتت ست  م  با 
شلا هست    هل مان نی  می خواه  منافع 

دژ ازج دا ه  تامی  بکن  هج نلاین ه  ن ه   ب
هست  دد ای  اا  دچاد ت اد ش ه است   
نلی ان  دد هلا بای  بایست    بج ز دج  ن ه  
اایگاه خودش دا مشخ  می هن    براج اینکج 
از د د بیر ن نر د  لی بج هر اا  یک اایی ه  

  می   دد  ای  نقاب نی  می افت 

 

م  د ست دادم بیشتر دد مودد  شاهین لطفی:
طبقج هادگر دد ترهیج ار  ب ن   چی ج هج االن 
مشخ  است   از م    هسیون هایی هج دد د ز 
ا   مج  دد ترهیج برگ اد می شود می توان فهلی  
ای  است هج اا اب مختلف چ  می  ین    شرهت 
می هنن    بج صودت بسیاد با شکوهی ا   مج دا 
برگ اد می هنن    دد چن  د ده اخیر ه  ادد غان 

اج بج   بج ش ت مقابل  ن ایستاده است   هر د ده
یک بهانج اج  ن دا غیر دانونی ااالم می هن    
اتی اگر غیر دانونی ااالم نکن  بطود مثا  دد 
استانبو  نلی گرادد هج هادگرها بج مانن  سنت 
دیری  مراس  بج می ان تقسی  برده    ن دا برگ اد 
بکنن    لی از شکل صفبن ج هایی هج دد هلان 
 هسیون خیابانی می توانی  ببینی  ای  است هج از 
تی  فوتبا  بشیکتاش گرفتج تا اا اب مختلف چ  
شرهت می هنن ، ب  ن اینکج اتی ما بگویی  هج 
یک هادگر اینلا ایستاده است  یعنی اللگی یا 
دانشلو هستن    یا هادمن هاج ای   هسیون ها   
اتی استاد دانشگاه ها  دد هلج ای  صف ها می 
شود ای  دا دی    تنها   تنها ا بی هج می توان  
هادگر دا متت  بکن ؛ هلان ا ب الهودج خواه 
خلق است    ن صف، صف هادگرج ترج است   
اتی هادگرها با لباس هاد خود بج ای  صفو  می 
 ین   البتج الزم بج ذهر است هج بگوی  بسیج هردن 
طبقج هادگر   هلاهنت هردن  ن ها دد د ز ا   
مج بج معنی هادگرج بودن ای  ا ب نیست بلکج 
دد  ن د ز مشخ  شیوه هاج بسیج هردن مردم 
 اود دادد هج ا ب الهودج خواه خلق از ن بج 
خوبی استفاده می هن    بهره می برد  دد  ادع ای  
نگاه اهسیونی بج مسألج ا   مج دد ترهیج شکا  
طبقج هادگر   اا اب هلونیست اش دا بج خوبی 
براج ما مشخ  می هن  هج طبقج هادگر، دد 
 ادع هادگر هلونیست دد دیسک ا ود فعا  پی ا 
می هنن    دد اا اب هلونیستی ا و نلی شود 
  اگر ه  باش  بج صودت فردج است   بج 
صودت متشکل نیست   ای  اا اب نلی توانن  
تا یرات مثبتی دا دد انبش هادگرج بگرادن ، بج 
هلی  دلیل تتوالت  ین ه طبقج هادگر دد ترهیج بج 
نیر م  باز ه  دد غیاب هلونیست هاج طبقج 
هادگر صودت می گیرد   اگر تتولی صودت 
بگیرد، دد  ادع توسط بخشی از طبقج هادگر 
صودت می گیرد هج دد ای  اا اب ا و نیستن  
  یا ای  اا اب دا نلاین ه خود نلی دانن   دد  ادع 
هلونیست ها از  ن تتولی هج دد  ین ه ترهیج اتفاق 
می افت ، اقب هستن    هلان اتفادی هج دد ایران 
دد اا  دخ دادن است  انبش هادگرج دد 
ااتراتات ه فلن  الل نلی هن   دد  ادع 
الهودج اسالمی دا نی  ذده اج تکان نلی ه  هج 
بج خاطر غیاب هلونیست هاج  ن طبقج است   
ای  اتفاق نی  دد ترهیج دد اا  تکراد است  دد 
 ادع تتوالت بج سلتی خواه  دفت هج استیالج 
اتتادیج ها   سن یکاها ش ی  تر می شود   
پیون شان دا با طبقج هادگر بیشتر خواهن  هرد   
 ین ه ترهیج بع  از ای  هودتا بج نیر م  ا ود 
ای  سن یکاها   اتتادیج ها است   اگر هلونیست 
ها بتوانن  خودشان دا بج ای  ها ن دیک تر بکنن  
تا ان ازه اج می توانن  بازج دا ببرن    ای  دا ه  
ب انی  ب  ن ا ود هلونیست ها دد انبش طبقج 

بج  ؛ انبش هاج ااتراتی   ااتلاایهادگر
سلت ااشیج می د ن    دد مقابل تتوالت اقب 
 می مانن   اسالمی ها   ملی گراهاج ترک خیلی 

   ه ان دا از دست داده   تعیفتر ش 

بودژ ازج دد ترهیج ملبود بود بر مرضیه دانایی:
سر اختالفاتش ددترهیج بج یک نتیلج اج برس ، 
یعنی طوالنی ش ن هلراه با ناام  ش ن  تعیت 
مواود هج بخش اایلی از ای   تعیت ا ب 
ا الت   توسعج دد  ن دست داشت یعنی تفردج 
ان ازج   نا  دامی نلایشی دا دد ترهیج ددست 
بکن    اتی اگر ای  نا  دامی مواود بلاج اینکج 
براج ادد غان بهایی داشتج باش ، بیشتر سود 
داشت    نها دا بج نقطج اج برسانن  هج دد هلج 
چی  شریک   یکاادچج بشون    االن ای  اتفاق نی  
افتاده است  دبل تر می ش  ای  تاویر دا دی  هج 
ه  ه  تب یل ش  بج نق زدن ها   بج انوان نلونج 
دد انتخابات  خر بج صودت خیلی  ات  ه  
تخلف انتخاباتی صودت گرفت   ه  تقلب 
انتخاباتی  دد خیلی از اوزه ها  شهرها ای  اتفاق 
افتاد  دد  ادع معادلج بج گونج اج چی ه ش ه بود هج 

ا د ددخت بج  2اگر سج سا  دبل ا ه اج بخاطر 
خیابان ها  م ن  دد ای  د ده هیچ ا بی بج خاطر 
تخلف   تقلب دد انتخابات ااتراتی نکرد هج نج 
تنها ای  هاد دا نکردن  بلکج بج مردم گفتن  هج 
باریری   نگونج هج هست دد  ادع می ش  دی  هج بج 
ای  نقطج می دسن    االن هامال دد اا  یکاادچج 
ش ن هستن    تقابلی هج بی  اا اب  اود دادد تا 
چج ان ازه می توان  اصطکاک طوالنی تر داشتج 
باش    بج چج نقطج اج می دس    بج هلی  خاطر 
ه  فکر نلی هن  هج ای  معادالت دا تغییرج ب ه  
  هلیشج ای  خطر ااساس می ش  هج ای  د ابطی 
هج ا ب الهودج خواه خلق دادد از اللج 

مختلف با اا اب دیگر   هلچنی  با  جمالدات ها
اتتادیج اد پا، االن دیگر براج ادد غان خطرج 
 اود ن ادد   از طرق دیگر اا اب بج ای  
 تعیت مواود داتی هستن   دد  ادع با تواج 

، اتی اگرا ب الهودج شاهی  لطفیبج ار  
خواه خلق بر سر هاد بود باز ه  دد ای  برهج از 
ای  زمان ای  هاد دا می هرد   شای  بج شکلی 
دیگر    ملک  است اس  ای  دا توتالیتر ش ن 
گراشت، دد  ادع تلامیت خواه بودن،  لی اینها 
خیلی دموهراتیک داج   ددن    دد  ادع مردم از 
پایی   نها دا نگج داشتج ان   اما اینکج بخشی از 
طبقج هادگر هج بخشی هج  گاه تر است   اتی  ن 
بخش از هرد هج بخش هرد خودمانی تر می توان 
نامی    هلیشج هواداد ادد غان بوده ان    هلچنی  
  ک ک اینها هنوز بیشتری  لطلج دا می زنن    
هنوز هج هنوزاست می بینی  هج هیچ تغییرج ایلاد 
نش ه است   بای  دد ای  مودعیت تغییراتی دد 
خودش بج  اود می   دد هج چج هاد بای  هرد ،  یا 
شکافی  نچنان هست هج م  بخواه  ادامج ب ه ی 
ای  ارفی هج شلا زدی  هامال صتی  است   
 ادعی هج االن بای  د باده اا اب بنشینن ، دد  ادع 
چج اا اب بودژ ایی، چ ، سن یکاها هلج   هلج 
سکوت هرده ان    ای  نشان می ده  هج نلی دانن  
شرایط مواود چیست   چج هادج بای  انلام دهن  
  چج اهت گیرج بای  داشتج باشن    هلا دنبا  
یک دهبر بگردن    بج هلا خودشان دا  صل 
بکنن    نلی خواهن  ه    تعیت مواود نی  
باشن   بج نیر م  اینها بای  یک بازنگرج بکنن  دد 
تعادیفی از مودعیت خود، از  تعیت مواود دد 

 هن  دد  ب نن  اهشود   دد اتفاداتی هج می خو
چون اامعج ترهیج با هر سطتی هج دادد؛ چج از 
لتاظ  گاهی   چج از لتاظ دسترسی بج امکانات 
هلیشج یک اامعج دد صتنج سیاسی بوده است   
یک اامعج پاسیو نیست   نقش خودش دا خوب 
ایفا می هن    هیچ  دت دد ایفاج نقش پاسیو نلی 
شود  دد اا  ااتر بخش ال ه اج از ای  اامعج 
دد اا  سرددگلی است   بخش ال ه اج هج می 
خواه  تغییر هن   بج نیر م  چ  ها اگر خواستاد 
تغییر دادن هستن  بای  ای  مسألج دا ب انن  هج چج 
مسألج ال ه اج  اود دادد هج ای  مسألج ال ه 

دژ ازج یک ست   یکرنت ش ه نج از لتاظ  ب
سیاسی یک ست ش ه ، از لتاظ منافع با ه  هناد 
 م ه نلی توانن  هج  ن دا بر  دده بکن    هلچنی  
پاسخ متک    د شنی دا ب هن     نق د هج متیط 
باز است هج شای  بتوانن  بیشتری  بخشی از  ن 
طبقج هج تربج می خودد دا بج سلت خود بکش   

دژ ازج دد اا  لطلج خوددن استی بلج ،   یا ب
بخشی از  ن دد اا  لطلج خوددن است   یا 
خودده بودژ ازج لطلج می خوددی نج خرده 
بودژ ازج لطلج اج نلی خودد   خیلی ه  
خوشتا  است   دد  ادع اتی بخشی از طبقج 
متوسط منباب اینکج اتی دستشویی ها دایگان ش ه 
است خوشتا  هستن   دد  ادع بخش ب دگی از 

دژ ازج دد  تعیتی  طبقج هادگر   اتی ب
دژ ازج هج سر  هستن  هج صاابی ن ادن    ب
دژ ازج ناداتی  هاد است دابطج خود دا با ب

طیفی از ژنرا  ها   افسران ادتش ترهیج   
د ات   م یران ادادات دا خری ه است  تافیج 
گولنی ها براج ا ب ا الت   د لتش هاد  سانی 
است  خود گول    یا طرف ادانش؛ بل  بخشی از 
ادتشی هاج  سوسج ش ه   متوه ؛ اداا   اشتهاج 
د دت گیرج دا ن ادن   هر تترهی از اانب بج 
اصطالح گولنیست ها؛ ددابت با ا ب ا الت بج 
دهبرج ادد غان   شرهایش است  گول  از دایره 
شراهت دد د دت   اتی بج مر د زمان دد 
 ر ت   سرمایج گرادج هالن بیر ن دفتج 
است اتی منفعت گول    طرف ادانش دد ای  است 
هج با ا ب ا الت   توسعج هناد بیاین  تا بتوانن  
سرمایج ها   شرهت ها   بنگاه هاج مالی شان دا 
افظ هنن   ای  ها اتی نقش اپوزیسیون دا نلی 
توانن  بازج هنن    ا ب   د لت ادد غان دد اا  
ااتر د دت ب  ن ددیب صتنج سیاسی   

 ادتاادج ترهیج است   

صرفنیر از هلج ای  ها   اگر فقط تتلیلگر   
نیاده گر ا تاع نباشی ؛ بای  با افق د ش  سراغ 
اواب هاج د ش  بج  تعیت هنونی دا گرفت   
د ج می  طبقج هادگر   اامعج ترهیج دراد داد  
مخالفت امر ز هادگران   مردم زالتکش با 
هودتا صرفا از ترس د لت   یا دد تایی   ن نیست  
مردم ترهیج تا ااال از هودتا خیرج ن ی ه ان    
تکراد  ن دا م ر بج اا  اامعج شان می دانن     

 ای  مثبت است  

دد الیج هاج پایی  طبقج هادگر؛ سوسیالیست ها   
هلونیست ها ه  نیستن   م  فکر می هن  دد د  
ای  تتوالت ما طبقج هادگر با تلربج تر   بالغ 
ش ه ترج دا خواهی  داشت  طبقج اج هج هلج 
اا اب چ    داست دا دی ه   زمانی طوالنی دا 
دد الایت از ای     ن   سیاهی لشکر ای     ن 
ا ب بودژ ایی بسر برده است  طبقج هادگر 
امر ز می دان  هج د دت    ر ت دست ا بی 
است هج بای  اوابگوج اامعج باش   طبقج اج هج 
یقج ای  ا ب   د لتش دا می گیرد ب  ن اینکج 
چش  داشتی از ادتش یا اا اب بودژ ایی 

 اپوزیسیون داشتج باش  

شلا گفتی  هج بع  از ای  تتوالت ااتلاد طبقج 
هادگر   زالتکش بج اا اب ه  ش ه   یا از بی  
می د د  اگر ای  ددست باش  هادگران هلونیست 
  هلونیست هاج هادگرج بای  بج استقبالش بر ن   
دیگر ادامج دفت  هر بخش هادگرج ب نبا  اا اب 
بودژ ایی دابل دبو  نیست  طبقج هادگر بای  بج 

 استقال  طبقاتیش   بج منفعت طبقاتیش فکر هن  

اهنون ابهج اج از اا اب چ    داست بج نام 
ابهج الیج دیکتاتودج تشکیل ش ه است  ای  ابهج 
بن یها اگر طبقج هادگر دا متواج خودش هن    باز 
بخشی از طبقج هادگر پشت  ن بر د   سیاهی 
لشکر یا اامل فشاد بخشی   اناای از 
بودژ ازج الیج اناح دیگر هج دد ااهلیت است 
شود؛ باز  ش هلان  ش   هاسج هلان هاسج د ی  

 است  

اینلا مسئلج فرد ادد غان   :کامیار شعیب نژاد
نیست  شای  ادد غان تلایل زیادج براج مطرح 
ش ن   بادی مان ن اسلش دد ترهیج دادد چون ما 
د  د ده دا می توانی  دد ترهیج امر ز مطرح 
هنی   ا لیش الهودج ترهیج هج بع  از فر پاشی 
اماراطوج اثلانی توسط  تاتودک ایلاد ش    
د می ترهیج نوینی هج طی ای  ده سا  با م یریت 

ادتااد  ۶۱ادد غان ایلاد ش ه   تب یل بج یکی از 
برتر اهان ش ه  ترهیج اج هج زمانی  تعیتش بج 
مراتب ب تر از ایران بود  براج هلی  براج 
ادد غان بج انوان یک نیر ج اسالم گرا خیلی 

هج مهر هویتی انبش اسالمی خودش دا  است مه 
  یعنی اگر اسالم ددد تغییر  تعیت ترهیج بکوب

گرایی دد ترهیج با فر پاشی اثلانی گفتج میش  
نستج اتلام ش ه، اما امر ز د باده ظهود هرده   تو

د باده اس  ترهیج دا بعنوان یک د دت نج فقط دد 
 منطقج هج دد دنیا باز ه  مطرح هن   

سا   ۶۱ساختاد ا ب ا الت   توسعج دد طی 
گرشتج طودج الل هرده   طودج د دت 
ادتاادج دا دد ترهیج دب ج هرده هج بخشهاج 

بودژ ازج دا هج تلایلی بج ای  مور  ددیت
اسالمگرایی ا ب ن اشتج یا بج شکلی ملبود هرده 

، یا ااشیج اج   تعیف هرده   شودبا ا  هلراه 
از ترهیج خادر  بج نوایهج  داتی مت ردش ه 

بخشی از مشکالت ادتاادج   اودج هجشود  با 
سا  هلی  خادر ش ن بخشی از  ۴ترهیج طی ای  

  است بودژ ازج ترهیج از ساختاد ادتاادج بوده
بج ای  ترتیب اا اب دیگرج ه  هج دد ترهیج 

بخاطر هلی   تعیت تتت تا یر دراد  دبودن
گرفتج   انها ه  دد بخش ادتاادج د دت خودشان 

 میزگردی در باره تحوالت ...

 

بخواه  بکن ؛ ای  بج ترد است  چگونج بای  طبقج 
ددم ازادیخواه   سکوالد   برابرج  هادگر   م

طلب از ای  فرصت بج نفع خود استفاده هنن    
نگرادن  ادد غان بعنوان دهرمان ای  تتوالت 
ظاهر   معرفی شود؛ مسالج اج است هج بای  دد 

 ادامج بج  ن باردازی  

 

 دورنمای اوضاع در ترکیه

ددترهیج بع  از هودتا اامعج دطبی  مظفر محمدی:
تر میشود  فاشیس  تتت انوان دفاع از سنت 
اتاتودک   دانون اساسی   سکوالدیس  هاذب بج 
ااشیج دان ه می شود  طبقج هادگرج هج بج  ن 
بهانج ها بی  اا اب تل یج ش ه بود؛ بج ای  
اا اب بی ااتلاد می شون    نلی توان  م ت 
طوالنی سرگردان   بی افق بلان   د ن ها اگر 
ددست فهلی ه شون    توازن دواج ا ی    دابطج 
اا اب با هل یگر ددست دی ه شود؛ بج نفع طبقج 

 هادگراست 

ببینی  دد د  تتوالتی دد ترهیج هج مولفج هایش  
دا گفتی  هودتایی ش    شکست خودد  با هر 
ادزیابی هج از هودتا داشتج باشی    دلیل  ن هر 
چج بوده باش ؛ براج طبقج هادگر   هلونیس  انت 
  ا ا  اناح هاج مختلف بودژ ازج با ه  است  
انت بر سر تقسی  د دت    ر ت است   هیچ 
دبطی بج منافع هادگران   مردم ترهیج ن ادد  نج 
هودتاچیان مسالج شان سکوالدیس    ازادیهاج 
سیاسی   ااتلاای است   نج ا ب ااه    د لت 

 ادد غان مسالج شان دمکراسی   دانون است  

دد ترهیج هنونی    تی؛ اا اب سیاسی مل دا  
بازتعریف می شون   تعادیف دبلی   اایگاه هر 
ه ام از ای  اناح ها   اا ابشان تغییر هرده 
است   ای  اتفادی است هج، بخواهن  یا نخواهن ، 
افتاده است  از اللج ا ب الهودیخواه خلق   
هلالیست هاج د دتلن  سابق   با پشتوانج ادتش   
دانون اساسی   سنت هاج  تاتودهی  اود نخواه  
داشت   بی معنی ش ه   ای  خاصیت دا از دست 
داده است  ا ب ارهت ملی   اا اب دیگر بج 
نام هادگر؛ دیگر مثل سابق نلی توانن  بخشهایی 
از طبقج هادگر دا با خود داشتج باشن   ا ب 
دمکراتیک خلق با پشتوانج نیر ج نیامی ا ب 
هادگران هردستان )  ک ک( ه  نلی توان  بج 
انبش یکااداج مردم هردستان متکی باش    
صااب مسالج هرد باش   اهنون ا ب ا الت   
توسعج   د لت ادد غان؛ بخشی از ای  مردم دا 
بج ا ب خود هشان ه   بخاوص بخش مرفج   
بودژ ازج هرد دا با الایتهاج مالی   ت دیق 
سرمایج براج هسب   هادشان با خود هلراه هرده 
است  مردم هردستان ترهیج ه  از انت بی 
سرانلام   بی افق ناسیونالیس  هرد؛ خستج ش ه ان  
  د لت ادد غان دا بر ناسیونالیست هاج شبج 
فاشیست ترهیج دد اا ابی چون ا ب الهودج؛ 

 ادتش   غیره ترای  می دهن   

دد سیاست خادای ه  ادد غانی هج اامی 
بالمنازع دااش بود   سرنگونی بشاد اس  دا می 
خواست ااال بج ابهج متت  الیج دااش براج 
بلبادان شهر ددج پایتخت دااش پیوستج است  تا 
 بر ج دفتج دا برگردان  هج دیر ش ه است  با 
دخالت د سیج   ایران؛ سودیج سرنوشت دیگرج 
خادر از اوزه نفوذ   د دت ادد غان خواه  

 داشت  

دد نتیلج ای  تتوالت بودژ ازج ترهیج با 
ت عیف ادتش   ابود از هلالیس  بج طر  یک 
دست ش ن   بیشتر دد هناد ه  زیست    منفعت 
مشترک شان می د د  اا اب اصلی بودژ ایی 
او  ای  منفعت مشترک بج ه  ن دیک می شون   
ترهیج دیگر با پ ی ه ادتش م افع دانون اساسی 
د بر  نیست  دانون اساسی دست نخودده بلان  یا 
تغییر هن ؛ مسالج اج بج نام پاس ادج ادتش از  ن 
بی معنی ش ه است  ای  مسالج الال هناد دفتج 
است   د یج گول  هج ااال دد بوق هرده ان ؛ 
براج د لت ادد غان دیگر مسالج ا ج اج نیست  
چی ج بج نام انبش اسالمی گول  با هویت ا بی 
  سازمانی   اتی انبشی  اود ن ادد  گول  خود 
یکی از بناینگرادان انبش اسالمی است هج ا ب 
ا الت   توسعج  ن دا نلاین گی می هن   چی ج هج 
امر ز دد ترهیج بج نام گولنیس  نام برده می شود 
ا  شبکج ج سرمایج دادان   بانک ادان   شرهتها 
  بنیادهاج مالی نیست  گول  از ای  طریق ه  
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نلات می دهن  پوچ است  بودژ ازج متت  تر 
میشود  بل  طبقج هادگر متت  هیچ هس اه ه داد 
ملانعت از دش    گسترش اسالمیس  دد ترهیج 
نیست  اگر طبقج هادگر می ان داد نباش  اسالم 
معت   ا ب ا الت تعرتش دا بج اقوق زن   
هادگر   انسان اامعج ش ت می بخش   ترهیج 
ملک  است الهودج اسالمی ایران نشود؛ اما دد 
هلی   ا  فشاد بر زنان   اوانان   گسترش 
الاب   پیشر ج ادتلاع ه  سلی است هج م ام 
بج اامعج ت دیق می شود  فقط طبقج هادگر می 

 توان  الو ای  تعرض دا بگیرد  

اگر هادگران هلونیست   بخش  گاه طبقج هادگر 
باریرد هج اناح هاج مختلف  بودژ ازج بج ه  
ن دیک تر ش ه   با ه  متت تر ظاهر می شون ؛ 
پس بای  طبقج هادگر اسابش دا از ای  طبقج 
متخاص  خود ا ا هن ؛  ای  ا لی  ددس   تلربج 
 تتوالت اخیر دد ترهیج براج طبقج هادگر است  

د م اینکج طبقج هادگر با افق ا ی    استقال  
طبقاتی   اتتاد بیشتر سراغ مبادزه ادتاادج اش 
می د د  بودژ ازج ااه  بج دهبرج ا ب 
ادد غان م ای است هج ادتااد دش  هرده   
سرمایج خیلی زیاد است هج هست؛ خوب طبقج 
هادگر می پرس ؛ از ای  دش    شکوفایی ادتااد 
بودژ اها چج سهلی بج م  دسی ه یا می دس   
چرا زن گی م  بهتر نش ه  چرا نان د  برابر 
گران تر ش ه  ای  است سه  م  از دش  ادتاادج 
شلای! ادد غان   شرهایش مولتی میلیاددد ش ه 
ان   گولنی ها ه  هلینطود  فساد از سر   د یشان 
می بادد  مبادزه ادتاادج هادگران براج 
دفاهیات مطالبج  هر د هر د  ر ت اامعج است 
هج بج ایب ادلیتی مفتخود دفتج   می د د  مطالبج 
دستل د باالتر؛ ساات هاد ه  تر؛ بیلج بیکادج 
مکفی بج هلج بیکادان هشود؛ مسک  مناسب 

  غیره  

ای  ها اواب سیاسی طبقج هادگر دد دبا   تع 
 مواود دد ترهیج است  

 خری  مسالج اج هج الزم بج یاد  دج است؛ 
تشکیل ابهج اج از اا اب   اریانات چ    
داست دد مقابل ا ب ااه    د لت ادد غان 
است  متاسفانج بخشی از اتتادیج ها ه  بج ای  
ابهج پیوستج ان   دد یک هالم بای   گفت هج ادغام 
هادگران   اتتادیج هاج هادگرج دد ابهج اج با 
سیاستهاج بودژ ایی؛ دد مقابل ا ب ااه  ا الت 
بج دهبرج ادد غان براج طبقج هادگر یک نوع 
خودهشی است  ابهج هنونی با شرهت اا اب 
بودژ ایی اپوزیسیون؛ مطالبات هلیشگی شان دا 
های هرده   خواست  لغو االت فوق العاده دا بج 
 ن اف  ده ان   اما نج ای  ترهیب ااتلاای 
بودژ ایی   نج پالتفرم شان دبطی بج منافع 

 مستقل طبقج هادگر ن ادد  

معنی دخالت سیاسی طبقج هادگر امر ز ا  ای  
نیست هج م ؛ داه  دا از اا اب بودژ ایی ترهیج 
ا ا می هن    استقال  طبقاتی  دا تامی  می هن   
ای  مه  تری    فودج تری  اواب سیاسی طبقج 
هادگر است  مبادزه ادتاادج   مبادزه سیاسی 
طبقج هادگر ب  ن ای  تتو  بج نتیلج نلی دس   
ای  ا ا ش ن   استقال  طبقاتی؛ متود هرگونج 

 پیشر ج امر ز    ین ه است  

دد دد ن خود طبقج هادگر ه  ساختاد 
بود هراتیک   فاس  اتتادیج ها بای  دده  شکستج 
شود  اساب دهبران فاس  اتتادیج هاج هادگرج 
دا بای  از دهبران اللی   هادگران سوسیالیست 
  هلونیست صفو  طبقج هادگر ا ا هرد  اینها 
ایره خوادان اا اب بودژ ایی براج هشان ن 
اتتادیج ها پشت ای     ن ا ب بودژ ایی است  
تنها با مشاه ه تا هلر خ  ش ن دهبر ا ب 
الهودج خواه الو ادد غان دد د ز هودتا بای  
دهبران اتتادیج هاج هادگرج ددسی باش  هج 
بسیج   هشان ن هادگران بج میتنیت هاج خیابانی 
زیر پرچ  چنی  اا ابی   یا بردن بج صف داج 

 بج نفع ان ها شرم   د است  

امر ز   دد د  ای  تتوالت بای  طبقج هادگر  گاه 
تر   بالغ تر ش ه باش   بای  بج ای  نتیلج دسی ه 
باش  هج تنها دد یک ا ا  طبقاتی بی  طبقج هادگر 
  بودژ ازج است هج سرنوشت اامعج بای  تعیی  
شود نج دد می ان ا ا  اناح هاج بودژ ایی با ه  
هج تا ای  نیام بردراد است ای  ا ا  ها بر سر 
تقسی  د دت    ر ت   هسب سود بیشتر بر گرده 
طبقج هادگر؛ ادامج خواه  داشت  طبقج هادگر 
سیاهی لشکر ا ا  اناح هاج مختلف بودژ ازج 

 نیست  

هادگر  ترهیج بسیاد دوج است  ای  نقطج د دت 
طبقج هادگر ترهیج است بج شرطی هج ای  پتانسیل 
دد خ مت صف مستقل طبقاتی خودشان باش     بج 

 ایب انااهاج مختلف بودژ ازج نر د  

متاسفانج اریانات بج نام هلونیس    سوسیالیس    
استالینیس    تر تسکیس     نادشیس    ما و یس    
غیره با هر ان ازه د ز هلونیستی   مادهسیستی 
نلی توانن  ای  تتو  دد صفو  طبقج هادگر دا 
نلاین گی هنن  یا بج  ن هلکی برسانن   اینها گر ه 
فشاد   دد ااشیج اامعج هستن    می مانن   نگاه 
اامعج بج طبقج هادگر   هادگران هلونیست   
سوسیالیست دد ن طبقج هادگر است هج ای  تتو  
دا بج انلام برسانن   ای  چش  ان از هج خود بخود 
ای  تتو  صودت خواه  گرفت توهلی بیش 
نیست  ای  هاد هادگران هلونیست   هلونیست 
هاج هادگرج است  هاد هلیتج هاج هلونیستی 
هادخانج ها   مراه  صنعتی   ب دگ   هوچک 
است  هاد هادگران هلونیستی است هج دد د  ای  
تتوالت نج تنها صف مستقل هادگرج   پر لترج 
طبقج شان دا دد ا ا  هاج سیاسی   ااتلاای 
تامی    ت لی  می هنن ؛ نج تنها مبادزه ادتاادج 
  دفاهی طبقج هادگر دا بج پیر زیهایی می 
دسانن ؛ بلکج خشت هاج تت ب هلونیستی 
هادگران    ا ب طبقج هادگر دا د ج ه  می 

 گرادن   

ددنتیلج   اگر خالصج بگوی ؛ اواب طبقج هادگر 
  گاه بج ا تاع هنونی چن  مسالج متودج است 

ـ  استقال  سیاسی؛ سازمانی  طبقاتی سازمان ۶
 هاج هادگرج از بودژ ازج   اا ابشان 

ـ تغییر ساختاد بود هراتیک اتتادیج هاج ۶
هادگرج مواود با دخالت   الل مستقی  توده  

 هادگران 

ـ اایاج سنت ملامع الومی؛ سنت شودایی ۱
 هادگرج دد انبش طبقج هادگر

ـ اتتاد صفو  هادگران هلونیست   ۴
سوسیالیست دد هلیتج هاج هلونیستی   بنیان 

 نهادن پایج هاج تت ب هلونیستی طبقج هادگر

متاسفانج دد سنت تا هنونی طبقج هادگر؛ ای  چش  
ان از  اود ن ادد  ای  تتولی نیست هج خودبخود 
اتفاق بیفت   بای  هلونیستهاج طبقج هادگر ار ر 
هنن    ساختاد بود هراتیک اتتادیج دا تغییردهن   
دمکراتیکش هنن ؛ العیش هنن ؛ متکی بج مللع 
الومی هادگران هنن    دد د  یک مبادزه 
ادتاادج   سیاسی ا ب سیاسی شان دا بسازن   
با ای  تتو  دیگر ا ب ادد غان   د لتش نلی 
توانن  الو میتینت   ااتراض هادگر دد می ان 
تقسی  دا بگیرد  می توانن  الو ا ب الهودج یا 
 نادشیست ها دا بگیرن    انها دا با گاز اشک   د 
فرادج ب هن ،  لی هادگر متشکل   تللع ده ه اد 
نفریشان دا نلی توانن  با ته ی  بج خانج بفرستن   
طبقج هادگر ترهیج بر خال  هشودج مثل ایران 
تلادب   سنت تشکل توده اج   اتتادیج هاج 
هادگرج نیر من  دا دادد  اگر ساختاد تا هنونی 
ای  تشکل ها شکستج شود   دخالت مستقی   توده 
هادگران تامی  شود؛ طبقج هادگر گام ب دگی بج 
الو برداشتج   ای  دست هلونیستهاج طبقج هادگر 

 دا می بوس  

اریانات بیر ن از سوخت   ساز طبقج هادگر    
ب  ن افق هادگرج   هلونیستی هج زیر دست   
پاج بودژ ازج  می لولن    دد زمی   نها بازج 
می هنن    یا انت   گری  دادن    اا اب 
بودژ ایی با پرچ   ناسیونالیس  ترک چج سکوالد 

   چج اسالمی   ؛ دبطی بج طبقج هادگر ن ادن  

ترهیج ا ی  از زا یج منفعت طبقج هادگر؛ بای  نج 
ترهیج هلالیست   د دت ژنرا  ها؛ نج ترهیج 
برگشت بج د دان اثلانی   نج ترهیج اسالمی 
ا ب ا الت   توسعج باش   ترهیج اج می توان  
باش  هج مبادزه طبقاتی بی  د  طبقج اصلی اامعج 
یعنی پر لتادیا   بودژ ازج تعیی  هنن ه سرنوشت 
اامعج است  تعیی  هنن ه ال مسالج هرد است؛ 
تعیی  هنن ه خاتلج دادن بج انت طلبی   الایت از 

 ادتلاع دد منطقج است   الی  خر 

هلونیست ها   طبقج هادگر یک باد   براج 
هلیشج بای  بازج دد زمی  بودژ ازج دا تلام 
هرده   بعنوان  لترناتیو اامعج    نج اپوزیسیون 
د لت بوژ ازج بلکج بعنوان صااب اامعج   

 م ای د دت سیاسی بج می ان بیای  

اگر بخواه  خالصج هن ؛ دد بع  سیاسی طبقج 
هادگر بای  بج ای  دسی ه باش  هج هلالیس  دیگر 
اواب نیست  ادتش   اافظ دانون اساسی   غیره 
پوچ است  انتیاد اینکج اینها اامعج سکوالد ترهیج 
دا از تعرض اسالمیس  ادد غان   ا ب ا الت 

ای  هج می گوی  بج ای  معنی نیست؛ دد م تی هج 
گفتج می شود د ده شکوفایی   دش  ادتاادج دد 
ترهیج زمان ااهلیت د لت ادد غان است ه  
توانستج است نانی بج سفره هادگر اتافج هن   دد 
د ده شکوفایی دیلت نان هج خوداک اصلی 
خانواده هاج هادگرج   زالتکشان است د برابر 
ش ه است  اما سرمایج دادان ترهیج چج دد طیف 
گول    چج او    اوش ادد غان   خانواده اش 
اهنون مولتی میلیادددهاج ترهیج هستن   دد نتیلج 
مان ه است طبقج هادگر هج اواب  سیاسی   
مبادزاتی د شنی براج  تعیت هنونی دد ترهیج 

 داشتج باش    ااالم هن   

 اواب چیستی 

ا لی    فودج تری  هادج هج بای  انلام شود ای  
است هج طبقج هادگر بن  نافش دا با بودژ ازج   
اا ابش ببرد  از دنبالج د ج   تب یل ش ن بج 
سیاهی لشکر ای     ن بخش بودژ ازج ترهیج 
بارهی د  استقال  طبقاتی هادگران یک اواب 
تعیی  هنن ه دد ا ا  طبقاتی  تی ترهیج است  طبقج 
هادگر بج نام خودش   نج ای     ن ا ب 
بودژ ایی   ناسیونالیست   فاشیست    مرهبی   
غیره ار  ب ن   هیچک ام از ای  اا اب منفعت 
هادگر دا نلاین گی نلی هنن  هلج داج هادگران   
توده هاج میلیونی هادگر   زالتکش دا می 
خواهن  تا بج د دت برسن   طبقج هادگر نلی توان  
با ای     ن ابهج تتت هر نامی هر د ز بج می ان 
تقسی  بر د   از ا ب ااه  بخواه  هوتاه بیای    
اق   منفعت براددان بودژ اج هوچک تر   
اا ابشان  دا پایلا  نکن   داواج اینها دبطی بج 
منافع طبقج هادگر ن ادد  ای  یک اواب سیاسی 
است  مبادزه  ادعی براج  زادج   دفاه   الیج 
استب اد   الیج دخالت مرهب   براج سکوالدیس  
  غیره ب  ن ا ود مستقل طبقج هادگر بج 
سرانلام نلی دس   اناح هاج بودژ ایی چج با ه  
  دد اتتاد با ه    چج دد ددابت با هل یگر هیچ 

 ه ام منفعت طبقج هادگر دا نلاین گی نلی هنن   

اگر ای  اواب داده شود   اگر ای  اتفاق بیفت ؛ 
 نودت مبادزه ادتاادج هادگران   مبادزه براج 
 زادج   دفاه   برابرج سرااج  ادعیش دراد می 
گیرد   گرنج مبادزه ادتاادج طبقج هادگر ترهیج 
تا بج امر ز فقط دستلایج سیاسی براج اا اب 
بودژ ایی دد ددابت با هل یگر بوده است  اا اب 
بودژ ایی چ    داست تاهنون نقشی دد پیر زج  
مبادزه م ا م هادگران براج دستل د بیشتر   بیلج 
بیکادج   غیره ن اشتج ان     نخواستج   نلی 

 خواهن  چنی  نقشی دا ه  ایفا هنن     

اا اب بودژ ایی خودشان دا نگاه می هنن    ما 
ه  می بینی  هج ا بی هج بیشتری  هادگران دا با 
خود داشتج است امر ز دد مقابل ادد غان هرنش 
می هن    نشان می ده  هج با ه  بودنشان بج نفع 
 طبقج شان است  بقیج ه  مراوب   گیج ش ه ان   

طبقج هادگر ه  بای  بج خودش برگردد   نگاه هن  
ببین  هلا ایستاده است  ااج دبلی   دد هناد یا 
پشت سر اا اب بودژ ایی ااج طبقج هادگر 
نیست  شایستج اش نیست  چی ج اای ش نکرده   
نخواه  هرد  هلانطودیکج اا اب بودژ ایی بج 
خودشان نگاه می هنن    اایشان دا تعیی  می هنن  
  یا تغییر می دهن   اا ابی هج تا دیر ز شلشیر 
دا ظاهرا الیج هل یگر از د  بستج بودن  ااال 

 متت    متفق ش ه ان  تا خطرج ته ی شان نکن   

ااج امر ز طبقج هادگر صف مستقل اش است  
هلی  اتتادیج هاج هادگرج مواود اتی ب  ن 
ا ب هلونیستی هادگرج شان اگر بخواهن  با 
صف مستقل ظاهر شون    تتوالتی دد خود 
بواود بیا دن  یک گام بسیاد مه  دد پیشر ج 
طبقج هادگر ترهیج است  اگر بتوانن  ساختاد 
بود هراتیک هنونی دا بشکنن    بج اداده   
دخالت مستقی  توده ایی  هادگران متکی باشن ؛ 
اگر سنت ملامع الومی هادگرج   سنت شودایی 
دا انتخاب هنن ؛ ه  دد ارصج سیاست   ه  
مبادزه ادتاادج می توانن  بودژ ازج دا بج اقب 
بنشانن   اگر مبادزه الیج دخالت مرهب   شریعت 
است؛ اگر دفاع از اامعج سکوالد است؛ اگر دفاع 
از اقوق زن است؛ اگر ال مسالج هرد   ست  ملی 
است     اگر ملانعت از دخالت د لت دد انت 
هاج منطقج اج   دفاع از ادتلاع است   ا  با ای  
تتو  یعنی صف مستقل   طبقاتی هادگران ملک  
نیست  دد د  ای  تتو  است هج طبقج هادگر بج 
تر دت تت ب هلونیستی هادگرج اش پی می 

 برد 

تلادب   سنت مبادزات دادیکا  هادگرج    
سنت تشکل هادگرج   اتتادیج اج     دد طبقج 

 میزگردی در باره تحوالت ...

 
پاسیو نیستن  دد مقابل ای  تتوالت، گر ه ها   
سازمان ها   دفتر خودشان دا دادن    ن دیکی   
د دج خودشان دا با ادد غان تعریف هرده ان    
هادخودشان دا بج پیش می برن ،  لی اگر دد ای  
میان هلونیست ها بتوانن  انبش خود دا سازمان 
ب هن  بج نیر م  ای  انبش اتفاق خواه  افتاد  
د ده ا ی  د ده ای  تتوالت است،  لی م  فکر 
نلی هن  هج اتی ااتراتات   ااتاابات 
هادگرج دد ترهیج دش  بکن ، چون ت اد مواود 
ای  دا تش ی  خواه  هرد  طبقج هادگر با هر 
سیاست توسعج ادد غان د ز بج د ز فقیرتر 
خواه  ش ، تتت فشاد دراد خواه  گرفت، 
ااتااب می هن    ای  ااتااب داه بج اایی 
نخواه  برد   ترهیج دا نلی توان  تکان ب ه   نلی 
توان  ته ی  مهلی براج د لت ادد غان باش   بج 
هلی  دلیل دد د ده ا ی  بج نیر م  هلونیستها 
 ظایف سنگینی بر د ش دادن  تا بتوانن  تتوالت 
دا بج سلتی ببرن  هج بشود ادد غان دا تکان داد، 
بشود سرمایج دادج دا دد ترهیج تکان داد  تنها با 

شود  ین ه مثبتی براج  ای  فرمو  است هج می
 ترهیج دی   

 
م  چن  نکتج پراهن ه دیگر دا می مظفر محمدی: 

 گوی   

تتوالت هنونی بج نیر م  دبل از هودتا شر ع 
ش ه بود  دد د ده انتخابات ها   تتوالت منطقج   
نقش د لت ترهیج   بی افقی هج ادد غان داشت   
دی ی  هج  زیاد دبطی بج نفس هودتا ن ادد  هودتا 
 تعیتی دا فراه  هرد هج ای  تتوالت تسریع 
شود  دد ای  ا تاع، هج از خیلی  دت پیش ادامج 
داشت، اناح ااه  بودژ ازج   د لت ادد غان 
هج ادتااد   سیاست دا دد دب ج داشت توانست 
مودعیتش دا بیشتر تتکی  هن   دد نتیلج نلی توان 
صف بن ج ا ی  دا دد اامعج با بخش سکوالد   
بخش مرهبی تعریف هرد  گویا سکوالدها هلاهان 
با ا ب الهودج   ادتش   غیره سراایشان 
هستن   ای  تلام ش ه است  االن ه  سیاست   
ادتااد   ه  ادتش دست بخشی از بودژ ازج 
متلره  ش ه است  دد الهودج اسالمی ه  چنی  
است  بخش ااه  بودژ ازج ه  ادتااد دا ه  
ادتش   نیر هاج نیامی   امنیتی   ه  پادللان   
دستگاه د ایی دا   د لت دا  دد اختیاد دادد  
بقیج اواب ن ادن   ای  بخش است هج اواب دادد 
  بج اامعج ه  اوابگو است  م  فکر نلی هن  دد 
انتخابات بع ج ه  اا اب اپوزیسیون هنونی مثل 
د د ا   ا نتخابات ترهیج شانس پیشرفتی داشتج   
 یا ددیب ا ج ا ب ا الت   توسعج باشن   یا

شون    م ای د دت  اواب سیاسی   موتلف 
ادتاادج ن ادن    لترناتیو نیستن   گول  داهی 
ن ادد ا  افظ مودعیت ادتاادج اش   ه فی ا  
ای  ن ادد هج ا ب ادد غان منافعش دا بخطر 
نین ازد   سرمایج اش هاد هن    سود بگیرد  
پوپولیس  اا اب دمکرات   چ  ه  اواب نیست  
اگر بود سری ا اواب می گرفت یا چا ز   
غیره    ا ب الهودج هج خود دا سوسیا  
دمکرات می نام  نلی توان  اتتادیج هاج پشت 
سرش دا نگج دادد  چون هیچودت نج توانستج   نج 
خواستج است مبادزه ادتاادج م ا می با پشتوانج 
اتتادیج هاج هادگرج ترهیج؛ بج  لر برسان    یا 
منشا دفاهیاتی براج طبقج هادگر باش   چرا طبقج 

 هادگر بای  پشت ای  ا ب بلان !  

دد هشودهاج اد پایی؛ سنت دوج سوسیا  
دمکراسی نتوانستج است اتتادیج هاج هادگرج دا 
با خود نگج دادد  دد هشودج مانن  سو   بخشی 
از هادگران با ا ب متافیج هاد دفتج   بخشی 
ه  اتی زیر پرچ  نیاد پرستان   داسیست ها با 
شعاد اخرار هادگران مهاار   پناهن گان دفتج 

 است 

شلا بهتر می دانی  هج هلونیس  دد ترهیج غایب 
است  هلونیس  مواود بیربط بج طبقج هادگر 
است  اگر هادگرج بودن ه  معیاد بود خوب 
ا ب الهودیخواه هلالیست از هلج هادگرج تر 
است   بخشی از اتتادیج هاج هادگرج دا با خود 
دادد  هلونیس    سوسیالیس  مواود   بیربط بج 
هادگر   یا هادگرج بودن یک ا ب بودژ ایی   
شبج فاشیستی هر د  مانع   م ر بتا  مبادزه 
طبقاتی دد ترهیج هستن   اگر دد د د ا   
انتخابات اخیر ای  بخشهاج بودژ ایی ه  هج بخشا 
هادگران دا با خود دادن  بج د دت می دسی ن  

 چی ج اای  طبقج هادگر نلی ش  
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ای  دداج از خونسردج  داج دانشود دد مودد ای  
هلسویی ها دا نبای  انکاد هلسویی امر ز ا ب 
دمکرات با اربستان   یا تطهیر ای  هلسویی 

 دانستی
 
 مبارزه مسلحانه -۳

سیا ش دانشود زیرهانج با ااالم اینکج سیاست دد 
خا دمیانج نیامی ش ه است، با نوشت  دد مودد 
 هلونیس    مبادزه مسلتانج    تکراد نق هاج  
الومی بج  سنت پیشلرگایج تی ،  ادد گاه 
نشینی ، باز از زیر ای  سوا  هج تترهات نیامی 
امر ز ا ب دمکرات دد چج چادچوبی است نج 

 تنها فراد میکن  هج  نرا توایج میکن   
سیا ش دانشود باز ه  بج ااج پرداخت  بج 

ا ب دمکرات،  سلان  امر زتترهات نیامی 
دیسلان میباف  هج بای  دد مقابل  سنت پیشلرگایج 
تی     ادد گاه نشینی  مبادزه مسلتانج شهرج 

ظاهرا نق  اینکج چج سیاستی بر دا سازمان داد  
ای  مبادزه مسلتانج ااه  است  خرده انتقاد  

اگر ا ب دمکرات بج ااج فرستادن  اا   است  
از مرزها بج داخل ایران دست بج سازمان هی 
مبادزه مسلتانج از شهرها می د، اگر تشکیالت 
داخل ا ب دمکرات یا هر ا ب   سازمان 
دیگرج با بسیج توده اج دست بج مبادزه مسلتانج 

سیاست امر ز ا ب دمکرات   دد هلی  با 
می د، سیا ش دانشود ارفی  سنادیو   چادچوب

براج گفت  ن اشت  سیا ش دانشود باز براج 
پوشان ن بی موتعی خود پشت نق  سنت مبادزه 
مسلتانج ناسیونالیستی   دفاع از مبادزه مسلتانج 
یا  اق مبادزه مسلتانج  مخفی میشود  ظاهرا از 
نیر ایشان اق مبادزه مسلتانج اتوماتیک هر 
 مبادزه مسلتانج اج دا براق   دابل دفاع میکن   

اهت اطالع  داج دانشود، صااب مسئلج یعنی 
ماطفی هلرج طی مااابج اج دسلا ااالم 
میکن  هج ای  اللیات ها دا براج نا ام  نشان 
دادن ایران   الوگیرج از سرمایج گرادج دد  نلا 
دد دستود گراشتج است! ا ب دمکرات بر مت  
شکستهاج تاهنونی اش، هج  داج دانشود االدج 
زیادج بر بردسی  ن دادد، بر مت  هود ش ن افق 
دژی  چینج، دد شکافهاج منطقج مکان   مودعیت 
ا ی ج دا پی ا هرده  مکان   مودعیتی هج سیا ش 
دانشود  نرا  ا ی   نلی ان  اما ای  مکان ا ی  
یعنی سنادیوج دومی   مرهبی هردن مبادزه طبقج 
هادگر   مردم متر م دد ایران هج دراد است 
 سوت  غاز  نرا از هردستان   از طریق تترهات 
نیامی زد  از  داج دانشود بای  پرسی  ای  چج 
دبطی بج اق استفاده از اسلتج دد داستاج منافع 
طبقج هادگر یا افظ م نیت اامعج، مقابلج با 
نیر ج دهریج اکومت یا هر نیر ج ادتلاای 
دیگر از طر  اپوزسیون مودد ادااج  داج 
دانشود داددی بای  پرسی  ا ب دمکراتی هج بج 
اامعج بیربط ش ه، مشر ایت مبادزه مسلتانج دد 
 ن اامعج دا از هلا می گیردی سوا  ای  است هج 
 امر ز ا ب دمکرات بازیگر ه ام سنادیو استی 
دطعا استفاده از اسلتج الیج الهودج اسالمی   
هلچنی  استفاده از اسلتج الیج هر اریانی هج 
بخواه  امنیت    زادج   اان مردم دا بج خطر 
بین ازد  زاد است اما بج بهانج انت با اکومتی 
مستب    دد الل پیش برد اه ا  نیر یی هثیف 
تر از  ن ملنوع است  هشان ن انت نیامی   
ادتاادج ایران   اربستان بج دیلت اان   ما  
مردم یک منطقج ملنوع است   داج دانشود با 
ه اد فرمولبن ج تئودیک نلیتوانی  ای   ادعیت دا 

 زیر فرش دای  هنی    
با ای  فرمو  میشود دد مودد  داج دانشود  یا 

تترهات نیامی سلفی ها   هر اریان دومی   
مرهبی دیگرج ه  نیر دادی هلانطود هج شلا 

 بسیادج از اریانات اسالمی تا مغ   نوشتج ای  هج
استخوان مسل  هستن    اواب شلا بج ای  سنادیو 
هج ای  اریانات اسالمی تا دن ان مسل  تتت 
شرایطی خاص، طبق سیاست یکی از دطبهاج 
ادتلاای دد منطقج تالی  بج انت مسلتانج با 
اکومت ایران گرفتن    بج اشااج اسالم   هشتاد 
  فعالیت مرهبی   مسلتانج دست ب نن ، چیستی 
طبق ت هاج شلا بای  گفت ا ال هسی نبای  بج ای  
اریانات اتهام پو  گرفت  ب ن  چون ای  سنت 
خیلی از اریانات سیاسی است   انیا هلسویی اینها 
  ب تر م د دج اینها ا ی  نیست   اینها هویتشان 
هلی  است دد نتیلج مسئلج دا ا ج نگیرد!  الثا 
چون مبادزه سیاسی دد خا دمیانج نیامی ش ه   
استفاده از اسلتج براق است   اینها مخالف 
الهودج اسالمی ان  نلیشود بج  نها انتقادج هرد  
هافی است  بگو ی   اسالم افیون توده ها است    
مسئلج ال است  دطعا  داج دانشود تترهات 

 اریانات 

پاسیو است   نق  تادیخی   مستن  ب  بست 
ناسیونالیس  هرد   داج دانشود داه فراد ایشان   
اریانشان از موتع گیرج د ش  دد مودد 
بازتاب ای  ب  بست دد سیاست امر ز ا ب 
دمکرات   مخاطرات  ن براج طبقج هادگر   

 مردم دد هردستان، است  
زمانیکج اا اب ناسیونالیست هرد دد هناد بخشی 
از نیر هاج سیاسی دد ایران افق خود دا بج اللج 
نیامی امریکا بستن ، زمانیکج ااالم هردن   بع  
از سودیج نوبت ایران است ، زمانیکج از 
متاصره ادتاادج مردم بج بهانج ت یت با 
الهودج اسالمی دفاع هردن ، ما هلونیستها تالش 
هردی  با نق ، با زیر فشاد گراشت   نها، با 
د شنگرج  نها دا من  ج هنی    هل مان الیج 

 شان س ج ببن ی   
اما  ناسیونالیس  دد ب  بست  الیب شاه هلی ج 
است  ظاهرا با ای  شاه هلی  میشود بج تتلیل دد 
مودد نقش   ک ک   انت  ن با دمکرات، بج 
موتع   دابطج د لت ترهیج   بادزانی، هل مان 
بج مسئلج هلرج   اربستان   ااتلاال بج مسئلج 
تترهات دومی تلام بخشهاج ایران، پرداخت  شای  
ه  هل دنیا از نیر هاج ج   گ تا نیر ج هاج 
ا ی  بج می ان  م ه شعب الشیعی    ارب ها ، 

هاج اربستان ترهیج   تغییر د ن   شکست پر ژه
دد ترهیج، موتع گیرج هاج ا ی    دد دستود 
دراد گرفت  اللکردهاج ا ی  از اانب بازیگران 
دی    ددشت دد منطقج دا هلگی با ای  فرمو  

 میشود د ش  ساخت   دابل توتی  ان ! 
ااتلاال با شاه هلی   مرهب افیون توده ها  است ه  
می شود دا  د یج مسئلج تترهات مرهبی از 
دااش   القاا ه   الشباب تا سلفی دا هن    موتع 
نیر ها   ب ه بستان ها   البی هاج  ن  سط ه  
 پیش پا افتاده     خرده انتقاد  هستن     مایج 

 تعلب   داج دانشود نلی شون  
گویا مسئلج ناد ش  بودن مقوالت ناسیونالیس ، 
ف دالیس ، هلونیس ، پیشلرگایتی، مبادزه دد د  
اامعج، طبقج هادگر، اق استفاده از اسلتج،   
د ای  مفاهی    الفاظ دیگر است! دست شلا ددد 
نکن  هلج منتیر بج داه مان ه بودی  شلا بیا ی    

 ای  مفاهی  دا براج ما د ش  هنی  
فرمو   شکست   دد گل مان ن ناسیونالیس   
صتی  اما  اهتفا هردن بج هلی  فقط شانج خالی 

نتیلج تلام نق  هردن از موتع گیرج د ش  است  
 الیق   پایج اج  سیا ش دانشود از ناسیونالیس  
دد ب  بست  متللی است براج موتع نگرفت    
سکوت دد مقابل سیاست امر ز ا ب دمکرات بر 

  مت  هلی  ب  بست!
 
همسویی احزاب ناسیونالیستی با دولتهای  -۱

 منطقه
سیا ش دانشود مینویس     انیا  دراد گرفت  ای  یا 
 ن نیر ج ناسیونالیست دد معادالت منطقج اج   یا 
ن دیکی   گرفت  هلک مالی از یک هشود منطقج 
نی  اب ا ا ی  نیست  ای  تادیخ هل ناسیونالیس  هرد 
  بسیادج از نیر هاج اپوزیسیون است  سیاست 
هلونیستها تامی  استقال  سیاسی   مالی    ملی  

 ناسیونالیست ها   بودژ اها نیست   
ظاهرا بردسی   ااالم موتع ددیق   د ش    بج 
مودع الزم نیست  د ی ادهاج د ز دنیا براج 
ایشان نج ااج الیب دادد،  نج ا ی  ان ، نج نیازج 
بج تتلیل مشخ  دادد، براکس هلگی یک 
فرمو   اا  دادن   میشود با فرمولهاج هلیشج اج 
  هلیشگی بج  نها پرداخت   اداا هرد هج 

 العبن ج اکیلانج   ددیقی ب ست داده ش ه 
اینکج ای  هلسویی  ا ی  نیست  بج زبان اما گفت  

ساده یعنی چرا شلوغ هرده ای ! اتفاق ا ی ج 
نیفتاده، ای  هاد هلیشگی ای  اریانات است  
دیر ز با امریکا هلسو بودن    امر ز با 
اربستان  اتلا اینرا ه  بای  ا    نق هاج  پایج 
اج   ااتلاای ایشان از ناسیونالیس  هرد گراشت   
سیا ش دانشود پشت ت   ا ی  نیست  مخفی 
میشود تا از هلسویی امر ز ا ب دمکرات با 
یکی از ای  د لتهاج مرتلع منطقج ارفی ن ن   
ایشان ب هکاد ه  هست هج گویا اریاناتی هج ای  
هلسویی دا متکوم میکنن  مشغو  تالش دد تامی  
استقال  سیاسی   مالی    ملی  ناسیونالیستها   
بودژ اها هستن !  ادعا دست مری اد  تردستی 

 االبی است!
هلونیستها هیچودت بج بهانج اینکج ای  ا تالفهاج 
ادتلاای  طبیعی است ،  هلیشج بوده ،  ا ی  
نیست    توایهاتی اینچنینی از زیر تعیی  سیاست 
د ش  شانج خالی نکرده ان   براکس دد هر د ده 
مخاطرات  چنی  هلسویی هایی دا براج اامعج   
طبقج هادگر   مبادزه مردم براج  زادج   دفاه   

 سعادت دا نشان داده ان   

ه  یعنی هلی بافی دد مودد ب  بستهاج تادیخی 
 نها  دد مودد ا ب دمکرات ه  بج هلی  د ش 
بای  برخودد هرد   هلج چی  دا دد ب  بست 

 ناسیونالیس    ب  بست ف دالیس  خالصج هرد  
سیا ش دانشود شاه هلی    شابلون بردسی 
مواتع سیاسی دا دد دست گرفتج   هر مسئلج اج 

سی دمستقل از برپیش بیای  بج دو  خودش 
،  ن دا دد تراز ج د ن هاى سیاسى منطقج اى

سنلش خود دراد داده   مشتی هللات دا بعنوان 
 هشفیات ا ی      نق  پایج اج  بج دشتج تتریر 

 دد می   دد  
سیا ش دانشود بج شکست  مریکا دد اراق   
برباد دفت  د یاهاى ت  انسانى ف دالیستها اشاده 

اما بج سواالت ایلاد ش ه دد ای  دابطج میکن   
اواب نلی ده   اینکج اگر ای  نیر ها شکست 

ان ، امر ز چج سیاست ا ی ج دا دد پیش  خودده
گرفتج ان ، اینکج اهنون ه ام نیر ها ددارصج 
سیاسی نقش  فرینی میکنن    ه ام مو لفج ها د ج 

 می  دراد دادن ی 
ایشان دد اایی دیگرج بج تادیخ سنت ا ب 

سیاست تواج دمکرات میاردازد   مینویس    
مل د بج ایلاد سرپلها ى براى مراهره با دژی  
اسالمى   شرهت  هردها   سنى ها  دد م تکج 
انتخابات دژی ، ایلاد نهادها ى از  خون هاج 
مرتلع   مفتخود اسالمى دد هردستان ایران، یا 
تترک مت  د نیامی هج تالش دادد تاویر یک 

   اتی  تادیخی تر    اپوزیسیون ُمسل  دا ب ه 
 الیقتر  بج تادیخ شکستهاج پی دد پی 
ناسیونالیس  هرد، بج افو   ن پس از شکست  نی  
نوی  اهانی        میاردازد   باز از اواب دادن 
بج ای  سوا  ساده هج تتت چج شرایطی   چرا 
 ناسیونالیس  هرد دد ب  بست ،  شکست خودده  
   مستاصل  هج دیر ز دد اا  ایلاد سرپل 
دابطج با الهودج اسالمی بود، د زج طرف اد 
اللج نیامی امریکا بج ایران میشود، د ز دیگر 
طرف اد ف ادلیس  دومی   امر ز هلان ا ب دد 
ب  بست   مستاصل  ادد انت مسلتانج میشودی 
چرا نیر یی هج یک د ز شعاد شرهت دد 
انتخابات براج  خ مت بج ملت ُهرد  دا سر می ه  
  د ز دیگر  ماده ایفاج نقش دد پر ژه  نا  دام 

 هردن  ایران است  
 داج دانشود با د هنی  با هلی گویی نلی شود 
اواب هر زیر   بلی دد نبض اامعج دا داد  

  شود با تکراد  ناسیونالیس  دد ب  بست است نلی
 ب پاهی بر هلج اوانب مسئلج   مواتع نیر هاج 
ددگیر ماارا دیخت  بخاوص اگر مانن  شلا 

ای  معتق  بود ای  ناسیونالیس  دد ب  بست   
متافل ناسیونالیست   از الایت تترک ا ها 

ف دالیست دد هردستان   ایران برخودداد است  
سیا ش دانشود بطود ا ج از باز هردن گره اما 

د ن هاى سیاسى، هود ماارا یعنی بردسی  
بازیگران  ن، نقش ای  بازیگران   ه     نتیلج 

امتناع د ن ها    موتع گیرج د ش  بر ای  مبنا 
 میکن   

مگر میشود اواب انبش سب  دا فقط با شعاد 
الهودج اسالمی دد ب  بست بوده   هست، اینها 
تالش میکنن  خود دا از بتران نلات دهن          
دادی مگر د ن  تتوالت بهاد اربی   بازیگران 
 نرا با د  فرمو  ساده میش  تلام هردی مگر 
میشود بج ااج ااتراض بج سرهوب   خفقان، بج 
ااج تالش براج سازمان دادن مقابلج اج ااتلاای 
با  ن بج  نق  دیشج اج  از هویت سرهوبگر 
الهودج اسالمی مشغو  ش    هسانیکج تالش 
میکنن  اال ه بر نشان دادن هویت سرهوبگر 
الهودج اسالمی مبادزه اج فعا    بست  س ج 
ا ج دا دد مقابل ای  سرهوبگرج سازمان دهن  
بج  هاد سطتی  منتسب هردی  یک هالم دد مودد 
چگونگی س  بست  دد مقابل ای  سرهوب ار  
ن نی    نام  نرا ه   نق ج پایج اج   متفا ت  
بگرادی ی هسی هج مشغو   نق  الیق   پایج اج  
از ااهلیت بودژ ازج است اما سیاست   موتع 
د شنی براج مقابلج با  ن ن ادد اگر دیخی دد 
هفش ن اشتج باش  دد بهتری  االت  هادمیستی 

تترهات نیامی اخیر ا ب دمکرات دد هردستان 
دد میان اریانات اپوزسیون با سکوتی معنی داد 
د بر  ش ه است  تقریبا هیچ یک از اا اب 
سیاسی، بج ا  ا ب اکلتیست )خط دسلی( 
دسلا دد مودد ای  تترهات، دد تا ی  یا نق   ن، 
دد مودد تا یرات  ن بر مبادزه مردم ارفی ن ده 

 ان   
ما با ال  بج اینکج دد غیاب تقابل اریانی چ    
دادیکا    هلونیستی، با تترهات نیامی اخیر 
ا ب دمکرات اریانات داست پر  اکومتی 
د ج مخاطرات ای  تترهات سرمایج گرادج هرده 
  می ان ادج خواهن  هرد، تالش میکنی  دد مقابل 
تب یل هردستان بج می ان تاخت   تاز نیر هاج 
دومی   مرهبی ادتلاای، دد مقابل هشی ن 
تقابلهاج د لتهاج ادتلاای بج هردستان، دد مقابل 
میلیتادی ه هردن هردستان توسط الهودج 

 اسالمی   گسترش سرهوب، س ج ببن ی   
دطعا بای  اا ابی هج سکوت هرده ان  دا بج ار  
  دد، اما هسی هج براج سکوت   بی موتعی 
اریان خود بج ای  ا تاع هلی گویی میکن ، 
افاتات تئودیک ددیف میکن    م ا   نق  
انتقادات ناپیگیر  دیگران دا بج گردن می ان ازد، 
دا نبای  بی اواب گراشت  ای  نوشتج اواب 
هوتاهی است بج تالش یکی از ای  افراد دد تق س 
بی موتعی   سکوت زیر پوشش لفاظی هاج 

 تئودیک!  
نوشتج  ددباده سیاست ا ی  ا ب دمکرات  از 
سیا ش دانشود نلونج االاب انگی ج از هلی 
گویی براج فراد از موتع گیرج د ش  یا شای  
ه  دفاع شرمگینانج از هر تترک نیامی بج شرط 
ت عیف الهودج اسالمی، است  نوشتج اج هج 
اتفادا دد مودد هلج چی  هست ا  تبیینی 
هلونیستی از سیاست ا ی  ا ب دمکرات   

 سیاستی هلونیستی دد مقابل  ن  
سیا ش دانشود بسیاد اکیلانج بج ت هاج هشافی 
دست یافتج ان  هج بی اناافی است  ن دا مودد 
تواج دراد ن هی   ظاهرا مسئلج اج دد ای  دنیا دخ 
داده   هلج اشتباهی، نا ددیق   یا بج دو  خودش 
 غیر هنکرت  بج  ن پرداختج ان    سیا ش 
دانشود دا  دادد هنکرت بج ای  مسئلج باردازد   
 ن ه  مسئلج تترهات نیامی ا ب دمکرات 

 هردستان ایران است 
ایشان تالش نلوده ان  مسئلج دا فرمولج هنن    
مسا ل دا  سر ااج خودش  دراد دهن    بج ای  
منیود فرمو   ددگل مان ن ناسیونالیس    
ف ادلیس   دا د باده هشف میکنن    بج  نالی  

 هردن مسئلج دد ای  چادچوب می پردازن  
ااازه ب هی  ما ه  د م بج د م با سیا ش دانشود 

 پیش بر ی    بج ت هاج ایشان باردازی  
 
بن بست و استیصال ناسیونالیسم کرد و  -۲

 فدرالیسم
سیا ش دانشود دا  دادد مسئلج بتران 
ناسیونالیس  دا توتی    ا بات هن   هج فی النفسج 
مسئلج ددستی است  اما ب ج ماارا اینلاست هج 
ا ال ای   هشف ا ی   ایشان دبال طرح ش ه   از 
 ن زمان تا هنون بادها   از اانب شخایتهاج 
سیاسی مختلف اا اب چ    هلونیست مودد 
برسی دراد گرفتج است   انیا داا تا هاد 
هلونیستها ای  است هج سیاستهاج ناشی از ای  ب  
بست   استیاا  دا دد هر د ده نشان دهن ، بر 
مبناج  ن سیاست ا ی  تعیی  هنن ، اگر الزم است 
هش اد ب هن    باالخره دد مقابل  ن س  ببن ن   
هادج هج سیا ش دانشود براکس مار است از 

نق  پایج اج  ن فراد هن    زیر انا ینی چون  
 -هلونیس  هادگرج بج ناسیونالیس  ،  نق  ااتلاای

سیاسی از ناسیونالیس   مخفی  -طبقاتی   فکرج
 شود  

از دی گاه  داج دانشود بردسی مسا ل د ز   
نیر هاج ددگیر دد ن، بردسی سیاست اا اب دد 
هر د ده   نشان دادن دبط ای  سیاست بج افق یا 
بی افقی هر اریانی مه  نیست، الزم نیست، زا   
است، خرده انتقاد   سطتی است  براکس بای  
برخودد  دیشج اج  هرد  برخودد  دیشج اج  

 فرار از جواب

 در خصوص "اکتشافاتی عمیق"

 

 آسو فتوحی
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خود، لیبرا  نش ه است  اتفادا دد هلا  زیرهی   
ددایت خود دا با ا تاع د ز   سیاست هرچن  
پراگلاتیستی امریکا منطبق میکن ، ااتر است 
لیبرا  شود، ف دالیستچی شود، طرف اد هرد   
ترک   ارب   بلوچ شود، از طرف ادج اللج 
نیامی بج مخالف سرسخت  ن تب یل شود، اصال 
اصرادج بر شاه ش ن ن اشتج باش ، هلج اینها 
بخشی از تالش ا  براج دزد  هردن صن لی دد 
سنادیوهاج متتلل غرب براج اایگی نی ااتلالی 
دژی  است  دتا پهلوج بج ای  امر  ادف است هج 
ایشان دراد نیست از طریق دیام، انقالب   اتی 
دفران م   انتخاب مردم بج د دت برس    تنها 
امکان بج د دت دسی ن ا    ای  اریان، الایت 
غرب   سنادیوج  ن براج  دژی  چینج  است  
 تلام معلق زدنهاج ا  ناشی از هلی   ادعیت است  

چن  هللج دد مودد انبج فکاهی   شای  ه  نج 
چن ان فکاهی مسئلج  پان ایرانسیتهاج د   تشج ما 
فراموش هرده ان  هج  شاه اده  منتخب ایشان 
نیست، فراموش هرده ان  دتا پهلوج ب لیل  اود 
 خون شاهنشاهی  دد دگها  لیعه  ش ه است، 
فراموش هرده ان  خلع ی  ب  ن هودتاج ادتش 
ار  مفت است، فراموش هرده ان  مستقل از 
اینکج خلع ی  هنن گان پرفسود   دهتر   استاد 
دانشگاه باشن ، هلگی دد دداج ا    بن ه خ ا  
بع  از  ن  بن ه شاه  ان ،  نها بنا بج تعریف داایا 
  غالمان القج بگوش شاهنشاه   خانواده سلطنت 
ان    شانس   دده ان  بساط سلطنت دد ایران برپا 
نیست    شاه اده  شان  لیبرا   است  گرنج 
امر ز گردن هلگی دا بج ارم  خیانت بج شاه   

 میه     هودتا الیج سلطنت، زده بودن   

پان ایرانیستهاج د   تشج ما اگر ددایتی داشتن  
براج افط خودشان ه  هج ش ه پیلان خود دا با 

  شاه اده شان  نلی شکستن   

 

 ۱١۲۲سپتامبر  ۳

نوستالیج د ده  دیامهر بج سر میبرن ، دتا 
پهلوج پراگلاتیستی ب نبا  داهی براج بج د دت 
دسان ن خود   انبش اش میگردد  دتا پهلوج 
بع  از سالها پی برد اامعج اج هج یکباد الیج نهاد 
سلطنت انقالب هرده، اامعج اج هج با انقالب خود 
نج فقط شاه دا خلع ی  هرد هج بج هل ای  نهاد   
ادزشهاج  ن نج گفت، اامعج اج هج چ    
هلونیس  دد  ن دیشج الیق   ا ج دادد، دا 
نلیتوان با خ  بالت   ارق پان ایرانیستی  خلیج 
پادس ،  خ ا، شاه، میه  ،  تلامیت ادتی 

ایران؛ یک هشود، یک ملت، یک میه  ،    
با خود هلراه هرد   سنادیوهاج دیگرج دا  ملیت 

 دد مقابل خود دراد داد  

دتا پهلوج هلان د ده اج هج پی برد نلیتوان 
دسلا   النا از اللج نیامی امریکا بج ایران دفاع 
هرد طرح دفران م   تشکیل شوداج دهبرج دا 
پیش هشی ، طرای هج ما پیش بینی شکست  نرا 
هرده بودی   با سنادیوج دومی هردن ایران از 
طر  امریکا   طرح ف دالیس  از اانب نیر هاج 
دومی هج مانن  دتا پهلوج   طرف ادانشان بج 
الایت   دخالت امریکا چش  د ختج بودن ، دتا 
پهلوج تالش هرد با پیوست  بج ای  طرح   
 ت لی  ااراج  ن دد فرداج بج د دت دسی ن ، 
بج اتودیتج مافوق   سراسرج دد میان 
ناسیونالیستهاج هرد   ترک   ارب   بلوچ بی 
افق تر از خود تب یل شود  هلان د ده پان 
ایرانیستهاج د   تشج ما شعودشان نرسی  چرا 
 شاه اده لیبرا   بع  از مالی ن پر ژه دژی  چینج 
بج فکر اایا سلطنت پهلوج با اتکا بج الایت 
نیر هاج سیاسی دومی   ملی       است   دیگر 
اصرادج بر  تلامیت داتی  ایران ن ادد، 
امر ز ه  نلی فهلن   چرا دتا پهلوج دبل از بج 
د دت دسی ن انت ا ایر سج گانج دا داه نلی 
ان ازد، شعودشان نلیرس  هج  شاه اده  بای  
الایت   د ستی ددباج الهودج اسالمی دد 
منطقج دا چج امر ز   چج دد فرداج هرچن  د د 

   دست نیافتنی بج د دت دسی ن الب هن   

دتا پهلوج، براکس تاود طرف ادان نادان 

گرادج هرده بود، اریانی هج ااتر بود با اتکا بج 
اللج نیامی   زیر نام دفران م، دتا پهلوج دا 
بعنوان چلبی ایران بج اامعج اقنج هن ، با پیوست  
ایران بج هلو   اامعج بی  اللللی  یکباده دد 

ظاهرا تخفیف بتران     خالء دها   معلق ش !
هشلکش میان ایران   امریکا تیر خالصی بود 
براج اریانی هج سنگر بج سنگر بج اقب نشینی 
هشی ه ش ه بود  اریانی هج اال ج نیاد سنگر   
پرچ  ناسیونالیس  ایلت طلب    ایران ب دگ  
  د اانی پرچ   د ست غرب    لترناتیو 
مطلوب غرب بودن  شان دا از دستشان دبود، با 
ه  ش ن شکا  میان ایران   غرب، بستج ش ن 
اتی مودت  اایگ ینی دژی      تقابل با 
تر دیس  الهودج اسالمی  دد معادالت بی  
اللللی، بالفاصلج با بتران   بی افقی   شکا   
دد صفو  خود د بر  ش    ملامع بی  اللللی  
بج ااج تتویل گرفت  سران   د ساج ای  اریان 
  سایر اریاناتی هج هان ی اهاج سنادیوج دژی  
چینج غرب بودن ، می بان ظریف   د اانی       
ش ن   اپوزیسیون پر  غرب انتیاد ای  دداج از 
چرخش    خیانت  بج   دمان مشترک  از طر  
مهلتری  اامی خود، امریکا، دا ن اشت  شکایت 
  دلخودج از  سازش  غرب با ایران ا لی  
اکس العلل بج ای  شوک    خیانت  از طر  
هل ای  صف از دتا پهلوج تا  خلع ی   هنن گان 
امر ز بود  دد پس ای  دلخودج اما استیاالی 

 ناشی از شکستهاج پی دد پی است  

برخال  پان ایرانیستهاج د   تشج   ابلهی هج دد 

 فرار از ...
 

مرهبی   سایر اریانات دومی دا با چنی  خونسردج    تعلقی  بردسی 
نلیکنن   ایشان مثل بخش نیر هاج سیاسی بج  خلق هرد     مبادزات  
 نها الیج دژی    نتیلتا اا اب  ن ب هکادج تادیخی دادد   بج هلی  دلیل بج 
 طود ا ج از گفت  اینکج ای  
تترهات نیامی، مانن  انت نیابی د لتهاج متخاص  دد زمی  سودیج هج بج 
دیلت فالهت مردم  نلا تلام ش ه است، از گفت  اینکج ای  نوع مبادزه 
مسلتانج ماارااویی   دلاد سیاسی بج دیلت خانج خرابی بخشی از اامعج 

 است   بای  مقابل  ن ایستاد، فراد میکن   
هرچن  ای  شیوه الپوشانی بیلوابی سیاسی   ناد شنی موتع زیر پوشش 
مبااث تئودیک تردستی  شنایی است  اما ای  دداج بازج با مفاهی  
هلونیس  از سر بی ارفی   بی اوابی بج مسا ل د ز بج سخره گرفت  

 فعالی ، نیر هاج سیاسی   هر انسان فهیلی دد اامعج ایران است 
اگر نوشتج سیا ش دانشود دا از  نق هاج الیق   پایج اج   ن، از نق هاج 
الومی   هلی از ناسیونالیس  هرد، ب  بستهاج  ن        بتکانی  ت هاج 

 اصلی مطلب دا هشف میکنی   
اینکج ناسیونالیس  هرد دد ب  بست است   اا اب ناسیونالیست هرد هلیشج 
براج خر ر از ب  بست تالش هرده ان    اینباد ه  ا ب دمکرات دنبا  
داهی براج انسلام تشکیالت خود است  اینکج اا اب ناسیونالیستی   سایر 
اا اب خیلی  دتها از د لتهاج دیگر هلکهاج مالی   نیامی ددیافت هرده 
ان    ای  مع ل ا ی ج نیست  اینکج الهودج اسالمی هلیشج دنبا  بهانج 
براج سرهوب است   نتیلتا تترهات نیامی اخیر نقشی دد میلیتادی ه ش ن 
ف اج هردستان ن ادد  نتیلج اینکج چرا شلوغ میکنی ی اتفادی نیفتاده 
 ناسیونالیس  دد ب  بست مثل هلیشج با یکی از د لتهاج منطقج هلسو ش ه  
  تالش میکن  از بتران بیر ن بیای  ،  مبادزه مسلتانج ه  هج اقانیت 
دادد فقط اج هاش ا ب دمکرات بج ااج سنت پیشلرگایج تی از سنت 

 مبادزه مسلتانج شهرج استفاده میکرد! 
 هلونیست ها دد دبا  تترک سیا ش دانشود اق دادد زمانیکج میگوی  

ا ی  ا ها، مستقل از تتلیلهاج مختلفی هج میتوانن  داشتج باشن ، بای  ای  
 ادعیت دا ببینن  هج د د ا ی ج از بازج دد مت  بتران سیاسی دد ایران   
منطقج شر ع ش ه است  ای  د ده ا ی ، اگر دراد است مانن  د د دبلی ُمهر 
هادگر   هلونیس  دا براج دهج هاج متلادج بر اامعج هردستان بکوب ، 
نیازمن  هلونیست ها ی انقالبی   د ش  بی  است هج اسادت   تالی  
هاج مه   نها سیاست   تادیخ دا شکل می ه    اما دطعا سیا ش دانشود   

 د ستانش ا  ای  هلونیستهاج د ش  بی ، انقالبی   هادگرج نیستن  
 
 

11-80-1812 

اولــین اصلــى که کارگر باید در رد و قبـول 

یک قانون کار در نظر بگیرد اینست که مـن 

بعنوان یک عنصر آزاد در ایـن جـامـعـه در 

سرنوشت خودم، در محیط کـار خـودم، در 

تعیین اینکه نیروى کارم را دارم در ازاء چـه 

میفروشم و در چه شرایطى قرار اسـت کـار 

کنم و غیره، چقدر سهم و نقش دارم . اولــین 

شاخص اینست که کارگر بعنوان یک عـنـصـر 

 آزاد و یک شهروند صاحب اختیار ظاهر بشود.

 منصور حکمت

ظاهرا گفت   گوج دتا پهلوج با شل  ن 
امریکایی، داغ -ادلسون، مولتی میلیاددد یهودج

سلطنت طلبان ناداتی از  شاه اده  دا تازه 
هرده   طی نامج اج  خری  ا لتیلاتوم خود براج 
خلع ی   پهلوج سوم  از مقام شاهی دا دسلا 

 ااالم هرده ان   

 خلع ی  هنن گان  دد پیام خود  دد هلا  
شودبختی  ااالم هرده ان  هج  شاه اده  شان از 
بر  دده هردن  ظیفج تادیخی خود یعنی دفاع از 
 چادچوب ملی ایران  هوتاهی هرده است  بج 
ااج  ایران یک هشود، یک ملت   یک ملیت  
دا ل بج  اود ملیتهاج مختلف دد ایران است   از 
طرح ف دالیس  دفاع هرده، از ارای  سج گانج 
بعنوان ملک ایران    خلیج پادس!  دفاع نکرده 
        خالصج هالم اینکج براج پان ایرانیستهاج 
از د د خادر ش ه   اه  اتیقی  شاه اده  

 زیادج لیبرا  است   بع ی  دتها ه   خا   ! 

ا لتیلاتوم  دد سنت  مستقل از انبج فکاهی ای  
سلطنت طلبان، دالیل ای  ا لتیلاتوم   مع ل 
منتق ی  با شاه اده  خا       لیبرا     اساسا 
 لیبرا   ش ن دتا پهلوج دا بای  دد ااج 

 دیگرج استلو هرد     

ناسیونالیستهاج پر  غرب   سلطنت طلبان شای  
شودبخت  تری  نیر ها بع  از  شتی ایران با  

غرب   تخفیف هشلکش ها بودن   اریانی هج 
د ج  بتران هستج اج    هشلکش میان ایران   
غرب، د ج پر ژه  دژی  چینج  امریکا سرمایج 

پان ایرانیستها و معضل 

 “لیبرال”شاهزاده  
 

 آذر مدرسی
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دانونی براج  بت شکایات هادگران هلرگل  ملعلیل  
 نگردی   

د م، پر ژه هاج هاد  فرینی  ای  پ ی ه چی ج ال  
 اداد ساختل  یلک الویلاج هلاد بلج هلاد ملللانلی 
نیست   الوه اک   د لت دد خ مت ملنلافلع طلبلقلج 
بودژ ا   دد دالب ای  پل یل ه بلج زملخلت تلریل    
زنن ه تری  شکل خود بر ز پی ا میکن   اتی بلراج 
یک ا و طبقج هادگر   دشل  اکومت سلرملایلج 
طر  ش ن با  زیر هاد دد ای  هیبت  هسر شان  
بای  باش !  مطابق ای  طرح  زادت هلاد داسلا بلا 
ز د   با گر  گرفت  نان، یقج اویلاج هلاد نلگلون 
بخت دا گرفتج ب ست هادفرما می ساادد،  زادت 
هاد نیادت بر هیفیت هاد   اساسلا ملللانلی بلودن 
 نرا داسا بج انلام ملیلرسلانل    زادت هلاد دسلللا 
بیشرافتی   ا ه اسلتلخل ام دد پلایلان پلر سلج  دا 
بعه ه میگیرد    هر چن  یکباد  زیر هاد بلا نلیلش 
تا بناگوش باز براج  خود   هلادفلرملایلان بلخلاطلر 
ایتاد فرصتهاج شغلی طلللب دالاج  طلو  الللر 
میکن   بر مبناج  ملاد د ایلر هلاد فلریلنلی  زادت 
هاد دد استانهاج مختلف ساالنج دریب یک میللیلون 

 نفر دد دالب ای  طرح بکاد گرفتج میشون  

دا ملیلتلوان  1595سوم، اختگی بیلج بیکادج  سا  
سا  پرتاب طرح بیلج بیلکلادج بلج سلطلل  شلغلا  
نامی   دد  خری  ماههاج دیاست الهودج االل ج 
نیاد با اک  شوداج نگهبان سقلف پلرداخلت بلیلللج 
بیکادج بر اساس می ان پیش بینی ش ه دد بلودالج 
ساالنج پر ن ه فکاهیات بلیلللج بلیلکلادج دد ایلران 
بستج ش   با فلرض ایلنلکلج هلللج مشلللوللیل   ادلعلا 
هادگر باشنل  هلل تلعل اد ددیلافلت هلنلنل گلان بلیلللج 

هل اد نلفلر فلراتلر نلرفلتلج اسلت   155بیکادج از 
ه اد نفلر  155 زیر هاد هفتج دبل  خری   ماد دا 

 1ااالم هرد  ای  ددل   ددبلر گلیلرنل ه هلللتلر از 
 ددص  هل بیکادان مطابق متاسبات د لتی است 

 

 دوره ای که بورژوازی ایران خود را کشف کرد!

سج دهج اخلیلر   بلخلالوص دهلج اخلیلر دا بلایل  
بهتری    پر اوشش تلریل  د ده هلاج تلوللیل  دد 
تادیخ ایران متسوب هرد  دد طی ای  سالها اساسا 
بج یل  بیکادج   بی پناهی ملطلللق طلبلقلج هلادگلر 
یک د د ا ی  از تولی  دد ایلران بلراه افلتلاد  ایل  
د ده دا بای  از سیاه تری  فاو  تلادیلخ سلرملایلج 
دد ایران   اهان  بت نلود  دد ای  د ده نلیلر ج 
هاد تقریبا ملانی هادگر ایلران   چلهلاد ملیلللیلون 
هادگر افغانی دد مشت سلرملایلج داد ایلران دلراد 
هرفت  مهلتری  مشخاج ای  د ده نامت  د بلودن 
نللیللر ج هللاد دد دسللتللرس هللادفللرمللایللان اسللت  
میلیونها، ده میلیون، بیست میلیون، سلی ملیلللیلون، 
چهل میلیون، زن یا مرد، هودک، با هر دستللل دج 
  یا ب  ن دستل د، ب  ن هیچ افلاظلی دد اخلتلیلاد 
هادفرمایان بوده است  دد تادیخ تلوالش سلرملایلج 
نام ایران بعنوان خطج اج هج دد  ن هشتل  هلادگلر 

 دد متل هاد بالمانع است، اا دانج خواه  مان   

بنلاگلهلان تلادیلخ بلج القلب بلرگشلت    صلنلایلع  
فراموش ش ه د نق تازه پی ا هلرد  بل  ن نلیلاز بلج 
یک چهاد دیوادج، ب  ن نیاز بلج بلیلل   هلللنلت، 
ب  ن نیاز بج یک هاغر پاده دراددادج، ب  ن نلیلاز 
اتی بج  ا ه دستل د؛ میللیلونلهلا هلادگلر بلج الان 
مللعللادن هللاد افللتللاده، گللیللاهللان بللیللابللانللهللا، بللج اللان  
 شغال انی ها ان اختن   مرگ، مرگ بر ا ر بیکادج 
  گرسنگی مترک د نق  صنلایلعلی  گلردیل  هلج 
سود سرشادج دا نایب نسل ا ی  سرمایلج دادان 
 ایران ساخت  مطابق متاسبات اداده  ماد هر هس 

  نرا شکل دادن   

 اا اب   د لتهلاج بلودژ ایلی دا نلج بلر اسلاس 
ادااها بلکج بر اساس پراهتلیلک   نلتلیلللج الللللی 
سیاستهایشان  بلایل  د لا ت هلرد   ملادهلس دد 
ا بات ای  اک     گاه سازج هلادگلران پلیلچلیل گلی 
زیادج دا پشت سرگراشلت  تلللربلج زنل ه هلادگلر 

دد الللللل     ایلران گللواه طللبللقللج بلودژ ا اسللت هللج
اسلت    مشلکلل  ایل   دا سلازملان دادهبیکلادج 

د لت دد اینستکج با چج زبانی بلایل  ایل  ملردم دا 
   هلج دلراد نلیلسلت بلیلکلادج الل شلودمتواج هن  

مشکل دد اینستکج  ارفهاج  صاددانج    د شل  
اکومت بخرر هادگر اامعج نلی د د   الاتلر 

 نیست دست از توه  خودساختج خویش بردادد 

 

 نسل بیگاری

سیاستهاج بیکادسازج، تعطیلی مراه  تلوللیل ج   
اخرار   تع یل نیر ج هاد هلج از زملان دیلاسلت 
الهودج دفسنلللانلی شلر ع شل ه بلود دد طلو  
دیاست الهودج خاتلی  بلج پلایلان خلود نل دیلک 
ش     دد دنیاج پر از دالواج دد ن النلاالی املا 
هل مان  یکی پلس از دیلگلرج دد یلک پلالتلفلرم 
مشترک با سلرالت سلرسلام   د از مالوبلات   
پر ژه هاج تادیخ ساز یکی پس از دیگرج دوانیل  
از هر نشلانلی از املنلیلت شلغلللی هلادگلران پلاک 
میشود  ای  د ده دا بلایل  د ده الرار القلوق   
ارمت   ادزشهاج فردج   ااتلاای طبقج هادگر 
  هل اامعج دانست  دلانلون هلاد، الاصلل سلاللهلا 
مبادزه بج یکبلاده د د شل ه     بلج هلوا ملیلر د  
دستل د، امنیت شغلی، بیلج ها، مقردات نلاز  بلر 
سااات   شرایط هاد؛ دد یک گانگستریس   شکاد 
تادار میگردد   صفلتلات د زنلاملج هلا دد ملیلان 
تلنبادج از بازج دلقک مابانج اددام   منتنی هلاج 
بغایت پوچ   مسخره هر د ز میتوان ، هر بخلشلی 
از زن گی شهر ن ان دا با مخاطره د بر  سازنل   
ای  د ده، د ده دهلود   بلتلران   هسلر بلودالج 
است، اما سه  بی سابقج اج از خ انج الللوملی بلج 
ایب  دشکستگی    دشلکلسلتلج هلا ملیلر د  ایل  
د ده سا  پس از سا  شعاد نی    صرفلج الویلی 
برافراشتج میشود تا  ساختاد د لت دسلا با فساد   
ادتشاء دد تنلیل ه گلردد   ایل  د ده اج اسلت هلج 
بخش ایی  طبقج هادگر بیشتر   بیشتر هاد میکنل  
  با هر گام تع اد بیشترج از هلی  طلبلقلج بلج هلام 

سلج ملتلود اصلللی     بیکادج   تباهی فر  میر د
دداللج مستقی  بج معیشلت طلبلقلج هلادگلر دد ایل  

 د ده بج ا ر خود میرس  

ا  ، دستل دهاج پرداخت نش ه   سلاهلنلیل  خلطلج 
ایران شانس   دده ان  هج بنا بج د ایت پلر ددگلاد 
بنا بج  تعریف ادیان ابراهیلی پوچ   م  دد  ددج  
است، دد غیر ایناودت با هوچکلتلریل  ا لرج از 
یک خ ا ن  ااد ، خل ا نل ج هلج دد هلللیل  دنلیلا 
میتوان  بر الیج بن گان گنج هاد بج غ لب  دد یل ، 
میبایست خاک ایران بج توبلره هشلیل ه شل ه بلاشل   
دستل دهاج اقب افتاده داستان ملت لعنلت خلودده 
اج است هج دد  ن از یک طلر  الاصلل هلاد   
ارق ابی  توده اییلی با یک  نُچ  دسلا، الللنلا 
  دانونا بج الیلب زده ملی شل  )  ملیلشلود(   از 
طر  دیگر دربانیانش   تلوده الیلیل  نلاظلر ال  
تلاشا   سر تکان دادن هادج نکردن !  ینل گلان دد 
تادیخ ای  د ده از ا م ا رج از بلج  تلش هشلیل ن 
مسل    منبر    زادت هلاد   سلاخلتلللان خلانلج 
هادگر انگشت بل هلان خلواهلنل  ملانل   هلیلچ اداده 
د لتی مسئولیت  بت ای  دزدج   انایت دا بلعلهل ه 
ن اشت   ن ادد  هیچ ملرالع دلانلونلی   هلیلچ بلنل  

هنوز ه  دس  است د ده هاج تادیخی  با تتوالت 
معینی اس  گرادج میشود   تلتلوالتلی هلج زنل گلی  
مشترک مردم یک سرزمی  دا تتت تلا لیلر دلراد 
می هن   مشخ  هردن چلنلیل  د ده هلایلی   هلر 
گللونللج نللام گللرادج  نللهللا هلللللواده بللا لللغلل شللهللا   
مالایات هلراه است  هیچ املا   اگلر نلللیلتلوانل  
مانع بشود هج ده سالج اادج دد ایلران دا  د ده  
اسادت بیکادج یک ملت  نام نهلاد  ده سلاللی هلج 
ایران دا لرزان !  هلتر د ده دا میتوان دد تلادیلخ 
دنیا یافت یک پ ی ه با چنی  سرات   چنی  القلی 
زن گی مشترک یک ملت دا دد خود بلعی ه بلاشل   
مهر  بیکادج  بلر دنلیلاج سلیلاسلت   ملنلاسلبلات 
طبقاتی، بر هشش   هوشش د زمره، بلر بلا دهلا 
  امی    ناامی ج، بر زبان   ادبیات، بر ادزشهاج 
فردج   ااتلاای ااه  بر ااملعلج ایلران شلگلفلت 

 انگی    غیر دابل انکاد است  

هنوز ه  دد هتب ادتااد ددتوایج مشقات ااصلل 
از  مناسبات سرمایج دادج از  دسلتلهلاج نلاملریلی 

اس  برده میشود  دبل از اینکج هودک پلنلج    بازاد 
سالج یک خانواده هادگرج بلج ایل  الکل  بلخلنل د، 
صف طوالنی از صاالب ملنلالبلان، از  زدا   

هج بلراج  بلیلکلادج نلقلشلج     هال دا ددیف میکن 
میری ن ، دانون میا دن    میبرن ، فخر میفر شلنل  
  با خونسردج دد مقابل اوادب خانلللان بلرانل از 
 ن شانج باال میان ازنل    ایل  دهلج بلراج  یلنل گلان 
تادیخی است هج سیلاج سیاسی ایران  از پالتلفلرم 
د لتها   ادگانهاج اکومتی تلا تالویلر مشلتلرک 
الومی مردم از خوشبختی بج یکباده از هر گونلج 
بلن  پر ازج تهی ش ه   بج هف خلیلابلانلهلا سلقلوط 

 میکن   یک شغل   نج بیشتر!

بیکادج براج بودژ ازج دد طو  تادیخ فرصتلی 
بوده هج دد النلت زدگلرج ملیلان اال اب دد ن 
خانوادگی دد داه خواستهاج طبقلج هلادگلر سلنلت 
ان ازج هنن   گفتج میشلود  بلودژ ازج از  پل یل ه 
بیکادج براج خود یک نعلت میسازد  اینلللا بلایل  
گفت  بیکادج  براج بلودژ ازج دد ایلران یلک 
 معل ه  بوده است  دد تادیخ سیلاسلی سلی سلا  
اخیر  ن اامعج    دد د  یلک هشلللکلش الاد   
بال دفج   چج بسا خونی  دد میان بلاالیلی هلا، املا 
یک  ا ت نیر دد میان بودژ ازج ایلران ن لج 
پی ا هرده است  ای   ا ت نیر الو  بلاز سلازج 
ادتاادج ایران  است هلج بلج  ن القلالنلی سلازج 
نیر ج هاد نلام داده انل    بلیلکلاد سلازج هسلتلج 
اصلی  ن دا شکل داذه است  تادیخ مل دن ایلران، 

دد زیلر سلایلج   05ددست از فرداج انقالب سا  
 بیکادج چیستی   داه ال  ن ه ام استی  شکلل 
گرفت  دد  ن اامعج از تن د ان تا اصالح طلبان، 
از دفسنلانی تا اال ج نیاد، از سب ها تلا طلایلفلج 
شلریلعلتللل ادج، از  یلت هللا هلا تلا تلکلنلوهلراتلهللا  
خرخره هل یگر دا اوی ه ان ؛  دد ای  الا  هلر 
یک بلج سلهل  خلود دد شلکلل گلیلرج یلک صلف 
د دتلن  بودژ ایی الو  پلاسلخ مشلتلرک بلج ایل  
سوا  زیر بغل هل یگر دا گرفتج انل     ن د زج 
هج  هادفرما هر  دت اشلقلش هشلیل ، بلتلوانل  دُم 
هللادگللر دا بللگللیللرد   بللیللانلل ازد بللیللر ن  د یللاج  
مشترک بودژ ازج ایران است  تک تک هلللللات 
ای  پالتفرم دا بخاطر بساادی ! ساختاد للانانج ایل  
تقایر هسی نیست  متترم تری  مقامات اکوملت 
هادگران بیکاد دا  اال     تل  پلر د   ملفلت 
خود نامی ه ان   دد بن هاج بع ج بای  از اختیلادات 
هادفرما گفت هج هر  دت اشقش هشلیل  دسلتللل د 
باردازد، هر  دت اشقش هشلیل  دلوه د لا لیلج دا 
شالق ب ست بج اان هادگران اخلراالی بلیلانل ازد  
یک پالتفرم، یک معل ه هج بر مت  یلک للللنل اد 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی

کمونیست را بخوانید 

کمونیست را بدست 

کارگران و فعالین 

 کارگری برسانید

 ده سالی که ایران را لرزاند!بیکاری: 
 ٩١به نقل از نشریه علیه بیکاری شماره 

 مصطفی اسد پور

با د  ساات هاد دد طو  د  هفتج گرشلتلج، شلاغلل 
متسوب میشود! اق با اداده  ملاد اسلت  شلرایلط 
هادج یک هادگلر دد ایلران هلللیلنلقل دمسلتلقلیل    

 تنگاتنت با بیکادج گره خودده است  

نساای ها   دالی بافی ها هلر یلک بلا یلک تلا د  
میلیون هادگر بای  بج مثابج تقلاطلع ملیلان د  پل یل ه 
مرگباد، از یک طر  بیکادج   از طر  دیلگلر 
هاد شادج،    بعنوان شاخ  ای  د ده شلکلفلتلگلی 
بودژ ازج ایران  بت هرد  از دهج د م الکلوملت 
الهودج اسلالملی االیلاج نسلاالی هلا بلا هلللک 
مستقی  د لتی دهها ه اد هادفرماج ا ی  دد ایران 
متول  ش    نچج هج دد ابت ا پر ژه بازسازج صنایع 
ملی اس  گرفت  خیلی سریع پرده از  یک هلاللشلی 
مللرگللبللاد بللرداشللت   دد اللالللیللکللج مللور تللللللللع  
هادگرانی هج با ماهها   سالهلا دسلتللل د پلرداخلت 
نشلل ه بللا گللادد  یللیه سللرهللوب گللال یلل  بللود؛ 
هادفرمایان  از فلرش زملیلنلهلاج هلادخلانلج هلاج 
مربوطج  پو  مفت پاد  هردن     ای  ابادت سلر 
زبانها گویا است  اما پر ن ه ای  هالشی ب دگ دا 
بای  با دسلوایلی تلللام الیلاد هلللج هسلانلی هلج دد 
سلوگلوادج  دشللکلسلتللگلی نسلااللی هلا  دا  بللر  
ناتوانی د لت دد سازمان دادن ادتااد      ایلللاد 
فرصت هاج شغلی  ادعی  دد بلوق هلردنل ، بلهل  
گره زد   ابادات مشعشع ذهر ش ه  سلتلون فلتلرت 
فکرج ااه  بر الاملعلج دا نلللایلش ملیلگلرادد هلج 
هرگ  نتوانست از زا یلج اسلتلثلللاد هلادگلران دد 
البالج چلرخ دنل ه هلاج ملاشلیل  هلاج دیسلنل گلی 
خللواهللان تللعللطللیلللللی فللودج ایلل  مسللخللره بللازج 

 گانگسترج گردد  

 تعیت  صنعت فرشبافی از ایل  بل تلر اسلت  بلا 
ای  تفا ت هج ای  صنعت بلر د ش یلک ملیلللیلون 
انسان هلاهان دد گردش است  بکادگیرج البلادت 
 صنعت  دد تولی ات فرشهاج دستبا  یلک طلنل  
تادیخی است   صنعت  با یلک طلنلیل  ملثلبلت بلج 
استلفلاده از ملاشلیل    هلاهلش ددد   فلرسلودگلی 
هادگران  اج تشابهی با تولی ات فرش هج ددیقا بلج 
سیاق ه اد سا  پیش هاد هودک   پشتهاج خللیل ه 
دا میطلب ، ن ادد  دشلنی بودژ اج ایرانی با بلیلللج 
بیکادج هامال بلاست  با پلیل ا شل ن هلوچلکلتلریل  
ا رج از  بیلج بیکادج هل ای   صنایلع  د د شل ه 
  بج هوا میر د  تاد   پلود ایل   صلنلعلت  بلوج 
خون می ه    اشق مردم بج ای   صنلعلت  بلیلللاد 
گونج است  چگونج میتلوان بلر شلرایلط دهشلتلنلاک 
نهفتج بر تک تک بن هاج ای  تولی ات چش  پوشی ی  
بج  تش هشی ن بیغولج هاج فرش بافی نشانج خلوبلی 
از اداده انسانها  براج اکلرانی  ا ان انسانی دد 

  ن اامعج است 

 

 نسل بی کار و بی افق

اماد ددیقی از می ان بیکلادج دد ایلران دد دسلت 
نیست  بع ا بج دلیل انواع مشاغل مودت   سلیلا  
تشخی  ای  هاد دشواد است  اما ابلادات  سلیلل 
  سلونلاملی ،  غلو     یلا املثلا   ن گلواه یلک 
بیکادج دست ه  پنج تا هفت میلیون نفرج   اساسا 
اوانان است  هیچ افقی براج اشتغا  ای   اللعلیلت 
دد دست نبوده   اتی دد بهتری     خلوشلبلیلنلانلج 
 تری  د ن هاج سرمایج اهانی   داخلی   تعیت 
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هلفت هاد   بع  بلیلکلادج بلاشل   سلانلتلی ملاللیلسل  
د شنفکر طبقج باال    ا ه هلاج پلوچ دد ملقلابلل 
طبقج هادگر دد زمینج بیکادج بالخره بایل  الواب 

 داطع بگیرد  

 1812دهم اوت 

بیکاد   بعال ه اهرمهاج فشاد بیکادان بلر د للت  
نشریج الیج بیکادج تالشی دد اهت پاسخ بلج ایل  

 د  سوا  است  

سالهاج  تی دیگر نلیلتلوانل  الاج  طلللب الللایلت  
دشر زالتکش از اکومت مست عفان پلنلاه    یلا 
 افشاج   فقر مردم فقیر   زالللتلکلش بلا پلر نل ه 

بجای خود، مگر بازار دیگری جز فروش کلیه و 
خون و مغز استخوان هم میتواند  زملایلش شلود   
 بقه کارگر در ایران در در مقلابللله بلا مصلیلبل  
بییاری  و در مقابل یک بوریوای هار با تلوسلل 
به همه  ذخایر  توهم از "تولید ملی" تلا "بلرجلام" 
برای خلود وقل  خلریلده اسل .  بلعلد از بلازار 
گسترده "نذر و دعای بییاری" و بلعلد از نسلخله 
منا ق  زاد صنعتی،  یا توهم دیگری بلاقلی اسل  
که  بقه کارگر بتواند بلا تلوسلل بله  ن از نلبلرد 

 تعیین کننده پس بنشیند  

بییاری یک هیووس . جلوی چشمان همه اسل . 
ریه قربانیانش در مقابل پنجلره هلا پلایلان نلدارد. 
عللوارآ  ن خللروار خللروار از در و دیللوار 
میبارد. زمانییه در همسایگی، در سر هر چلهلار 
راه، با چرخاندن سر  دم های زنده و سلرگلذشل  
 نها در مقابل همگان قرار دارد، زمانییه عامللیلن 
بییاری خود در انعیاس این واقعی  در رسانه ها 
پیش افتلاده انلد، افشلاگلری دیلگلر از ملعلنلا تلهلی 

 میشود. 

مبادزه برالیج بیکادج بای  بر یک نلقل  بلی پلر ا، 
تعرتی   طبقاتی هادگرج دد سط  هلل الاملعلج 
متکی باش    بیکادج  بلنلا بلج تلعلبلیلر بلودژ ایلی 
اامعج   اتی خود طبقلج هلادگلر دا هلود   فلللج 
هرده است  هاد با مفهوم هادگرج  ن بعنوان اب اد 
شللراهللت انسللانللهللا دد سللازنلل گللی   نللج اسللبللاب 
سوداویی سلرملایلج داد بلایل  بلللاج سلللوم تل  
هلادگلرج فللعلللی دلراد بللگلیلرد   بل  ن یلک افللق 
سوسیالیستی مبادزه بر سر بلیلکلادج بلج هلیلچ الا 
نلیرس   بلیلکلادج از صل  سلا  پلیلش دد دنلیلاج 
ااتر اتی دد چهادچوب اامعج سلرملایلج دادج 
دابل ال بوده است  صل  سلا  پلیلش دد د سلیلج، 
هفتاد سا  پیش دد هشلودهلاج اد پلایلی بلا بلیلللج 
بیکادج زن گی یک ملللت  یلکلبلاده از لللل  زاد 
مشابج ایران نلات داده ش    هلاهلش سلاالت هلاد، 
دستل د هافی   بیلج بیکادج بلللثلابلج خلواسلتلهلاج 
فودج بای  با  لترناتیو اکومت هادگرج  براج ال 

 فودج مسالج بیکادج هلج گیر شود  

اتتاد هادگران شاغل   بلیلکلاد بلراج بلج هلرسلی 
نشان ن بیلج بیکادج ملهلللتلریل  الزملج پلیلشلرفلت 
هادگران دد ای  زمینج است  اما هل مان بلایل  د  
سوا  مه  طبقج هادگر اهانی دا دد ملیلان طلبلقلج 
هادگر ایلران زنل ه هلرد  تشلکلل یلابلی هلادگلران 

 بیکاری: ...

از هلی  دراد خواه  مان   ای  العیت، ایل  نسلل 
  بیکادج انها مهر  ییه خود دا بلر تلتلوالت  ن 
اامعج زده است  مشخاات ایل  نسلل چلیلسلت   
ه ام د ن ها دا پلیلش د ج الاملعلج دلراد داده   

 می هن  بای  مشغلج طبقج هادگر تب یل شود 

بخش اصلی بیکادان نسل فعلللی از تلللربلج  اول:
هادج تا چج دس  بج تلللربلج ملبلادزاتلی هلادگلرج 
برخودداد نیستن   التلی تلللاس   یلا شلرهلت دد 
شبکج هاج ااتراتی هادگرج نی  دد میان انها بج 

 سختی دابل مشاه ه است 

ای  نسل بش ت زنانج اسلت  ایل  النلبلج بلج  دوم:
معناج نقاط دلوت  یلیه اج بلراج ملبلادزه طلبلقلج 
هادگر است  بخشا بج دلیل ابلعلاد  سلیلع زنلان دد 
ترهیب العیتی  ن   مهلتر اینکج بخش اصلی ای  
زنان با افکاد   انتیادات برابرج طلبانلج از دلبلل 

 تتایالت   تلربج هادج دا با خود دادن  

ای  نسل انت خود دا با الهودج اسالمی  سوم:
هنوز شر ع نکرده است  ترسی هلج دد د  نسلل 
هلاج پلیلشللیل  بلر ا للر سلرهلوب گسللتلرده النلبللش 
هادگرج تلوسلط الکلوملت النلج هلرده اسلت، دد 
مودد ای  هادگران می ان الل بسیاد ملتل  دتلرج 
دادد   ا س   گلان ددباده  ین ه،    نتیلج تخلیلر 

 فکرج   مبادزاتی ای  نسل هنوز ز د است  

 

ده سددال پددیددش رو: بدداز هددم بددیددکدداری و پددایددان  
 سانتیمانتال طبقاتی

دشلملن خلود بقو  مادهس انقالبات پر لترج       

را گویی فق  برای  ن بر زمین میلیلوبلنلد کله از 
زمین نیروی تازه بگیرد و بلار دیلگلر  لول  سلا 
علیه  نها قد برافرازد، در بلرابلر هلیلووی ملبلهلم 
هدفهای خویش  نقدر پس مینلشلیلنلنلد تلا سلرانلجلام 
وضعی پدید  ید که هر گونه راه بازگش   نهلا را 
ق ع کند..." این توصلیلم ملارکلس از انلقلالبلا  
کارگری قرن نوزدهم اس ، اما  شرح  ال  بقله 
کارگر ایران در مقابل پدیده بییاری اسل .  لول 
بییاری همه شیره توانایی و ظرفیتهای سازنلدگلی 
یک  بقه را مییده اس . هیووی بیلیلاری ملگلر 
چقدر میتواند قد بر افرازد   بازار میلللیلونلی کلار 
کودکان و تن فلروشلی و جلان کلنلدن خلانلوادگلی 

 توطئه جمهوری اسالمی و همکاری دولت اقلیم
 

ا ب دمکرات هردستان ایران دد منطقج، بج بهانج دنبا  هردن  نها دد هردستان اراق   افظ امنیت مرزها، اال ه بر گسترش دستگیرج   تترهات نیامیاخیرا الهودج اسالمی بج بهانج 
چن ی  د ستا دد هردستان اراق دا  ج  ها دد شهرهاج هردستان، با لشکرهشی   استقراد نیر  دد مناطق مرزج هردستان ایران، میلیتادی ه هردن هر چج بیشتر ای  مناطق، مناطق مرز

معیشت بخش اای  مردمی هج دد    نی  تو  بادان هرده   خسادات زیادج بج مردم متر م منطقج زده است  ای  لشکر هشی نیر هاج دژی    میلیتادی ه هردن هردستان الال زن گی
 ستان اراق   ایران گرفتج است  هردمناظق مرزج بج شغل هولج برج ااناس مشغولن  دا غیر ملک  هرده است  الالت نیامی   تواش نیر هاج دژی  تاهنون دربانیان زیادج از مردم 

بلبادان مناطق مرزج مل دا هیئتی از اانب از دد ادامج مراهرات دبلی فرمان هان سااه پاس ادان   نلاین گان الهودج اسالمی با اتتادیج میهنی، بادزانی   د لت ادلی  دد ایران   پس 
نی، دد تهران با الی شلخانی دبیر دزااتتادیج میهنی، بج دیاست بره  صال  از مسئولی  اصلی اتتادیج مینهی،   هیئتی از اانب د لت ادلی ، بج دیاست هری  سنلادج از اریان با

ان  هج مانع ا ود اپوزیسیون الهودج اسالمی ده  شوداج االی امنیت ملی  دی اد هرده ان   دد ای  دی ادها نلاین گان اریان بادزانی   طالبانی   د لت ادلی  بج الهودج اسالمی تعه  دا
  ملنوایت هر نوع مبادزه مسلتانج ده دد خاک ایران شون   هل مان ه  اتتادیج میهنی   ه  اریان بادزانی اا اب اپوزیسیون الهودج اسالمی دد هردستان اراق دا دسلا مالدات هر

   استفاده از خاک هردستان اراق الیج الهودج اسالمی دا بج انها ااالم هرده ان  

دل دج   شاخ   شانج هشی ن الهودج ی، مستقل از معاملج   بن    بستهاج تادیخی   هلیشگی ادلی  هردستان اراق   اا اب بادزانی، طالبانی   گودان   اسالمیها با الهودج اسالم
تا یک پاج ای  ماارا است  با اتکا بج بیعاسالمی دد ای  د ده هش اد دهن ه است  گوش بج فرمان بودن اا اب ناسیونالیست هرد بج د لتهاج منطقج   مشخاا ترهیج   الهودج اسالمی، ط
یون مستقر دد خاک هردستان اراق زیسای  هلکادج اا اب ناسیونالیست دد هردستان اراق   د لت ادلی  است هج الهودج اسالمی ارات میکن  دل دمنشانج دست بج ته ی  نیر هاج اپو

ز بج خاک   خون هشی ن زن گی مردم بیگناه ، ازده   دسلا ااالم هن  هج ای  نیر ها هر اا باشن  دد امان نخواهن  بود  هل مان بیشرمانج ااالم هنن  از بلبادان د ستاهاج مناطق مرزج
 منطقج ابایی ن ادن  

ن   میلیادی ه هردن ای  یراا ب اکلتیست )خط دسلی( تواش الهودج اسالمی، اللج بج مردم متر م هردستان اراق   تو    خلااده بادان  نها، لشکر هشی بج مناطق مرزج ا
نالیست هرد دد ادلی  هردستان با سیومناطق   هل مان ته ی  نیر هاج اپوزیسیون دد هردستان اراق دا متکوم هرده   یکباد دیگر مخاطرات بن    بست   معاملج هر د زه اا اب نا

مودعیت اپوزیسیون الهودج اسالمی دد بر د لتهاج مرتلع منطقج از اسرا یل   اربستان   دطر تا ترهیج   ایران، تا یرات ای   بن   بستها بر ف اج هردستان ایران   زن گی مردم، 
گی دد د لت ادلی  هردستان الع هل هردستان اراق، نگرانی خود از سرنوشت اپوزیسیون الهودج اسالمی   خطر معاملج   بن    بست اا اب ناسیونالیست هرد   اریانات اسالمی هج

 ش ه ان  با الهودج اسالمی دا گوش د میکن   

 یون ایرانی دد خاک اراق است  زیسد لت ادلی    اا اب ناسیونالیست هرد دد اراق دد هناد الهودج اسالمی مسئو  هر توطئج   انایتی الیج مردم بیگناه    الیج نیر هاج اپو
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 سردبیر: خالد حاج محمدی

khaled.hajim@gmail.com 

 دستیار سردبیر: سپیده آژند
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  دبیر کمیته مرکزی: آذر مدرسی
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خالد حاج محمدی:کمیته رهبری  

Khaled.hajim@gmail.com 

 دفتر کردستان: مظفر محمدی
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: امان کفاتشکیالت خارج کشور  

aman.kafa@gmail.com 

تمـاس بـا واحـدهای تشکیـالت خـارج 

 کشـور  حـزب حـکمتیست

www.hekmatist.com 
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١١٢٦٧٠٥٠٠٧١٢٢وریا نقشبندی: تلفن یوتبوری:   
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00491774012682الدن داور: تلفن  آلمان:   
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ابراهیم هوشنگیدانمارک:   

ebi_hoshangi@hotmail.com 

١١٢٧٢١٠٦٠١٢٤آزاد کریمی :  تلفننروژ:   

azadkarimi@yahoo.com  

کیوان آذریبلژیک:   

keyvan_1966@yahoo.com 

١١٢٠٧٥٤١٧٤٤٥٧پرشنگ کنعانیان: تلفن سویس:   

sunshayn2@gmail.com 

سهند حسین زادهتورنتو:   

sahand.hosseinzadeh@gmail.com  

١١٠٦١٢٧١١٤٧٤٤دلشاد امین: تلفنونکوور:   

shashasur1917@gmail.com 

اسد کوشاآمریکا:   

akosha2000@gmail.com 

 با داعش“  مبارزه”فاشیسم در لباس 
 در حاشیه جنایات دولت ترکیه در سوریه

 

دست بج اد امات فاشیستی بر ت  مناطق ،اخیرا د لت ترهیج دد تبانی با امریکا، د سیج، الهودج اسالمی، سودیج   دااش 

تتت هنتر  ا ب اتتاد دمکراتیک سودیج زده است  لشکر هشی دسلی   مستقی  د لت ترهیج بج هردستان سودیج، اشغا  

مناطقی   بلبادان بخشی از هانتونهاج هرستان سودیج   اللج بج مردم زالتکش   دل دج   ارب ه هشی با پرچ   مبادزه  با 

 دااش از ای  دبیل است 

چرخش د لت ترهیج از الایت بی ددیغ از دااش     تقابل با اس  دد داستاج منافع بودژ ازج غرب،  بج سیاست ن دیکی بج  

سودیج، از طرفی براج ابران ناهامیهاج خود دد خا دمیانج   از طر  دیگر، براج پاسخگویی بج  -ایران -مثلث د سیج

 مع الت دد نی ترهیج   از اللج براج مقابلج با  مع ل هرد  دد خود ترهیج   اا اب هرد دد سودیج است   

 د ش  بود هج نج ترهیج، نج ایران   نج سودیج  اود یک ااهلیت  هردج  دد سودیج دا تتلل نخواهن  هرد  

سودیج ، چک سفی   مشر ایت  -ایران -ترهیج بعنوان یکی از اا ا ناتو، دد مقابل پایان دادن بج موش  انی الیج مثلث د سیج

اللج بج مناطق تتت ااهلیت ا ب اتتاد دمکراتیک سودیج دا گرفت   امر ز بج نام مقابلج با دااش دست بج بلبادان ای  مناطق 

 می ن   

د لت فاشیست ادد غان دد تلام ای  د ده اال ه بر الالت  اشیانج بج مناطق هردنشی  دد خود ترهیج، اال ه بر بلبادان   

دستگیرج   میلیتادی ه هردن متل هاد   زن گی مردم متر م، از هیچ توطئج اج الیج مناطق هردستان سودیج   مشخاا 

 -اربستان-هانتونهاج هوبانی   ا یره   افری    هل مناطق شلا  سودیج هوتاهی نکرده است  هانتونهایی هج الیج ا تال  ترهیج

دااش،    اللج بج ای  مناطق اانانج مقا مت هردن     نرا اقب دان ن ، امر ز بج بهانج دااش مودد اللج  اشیانج نیامی ترهیج 

دراد گرفتج ان   توطئج امر ز ترهیج الیج مردمی است هج دیر ز دربانی ا تال  دااش، ترهیج، غرب،  الیج اس  بودن    امر ز 

 دربانی ا تال  د سیج، ایران، ترهیج   اس    توافقات  نها با غرب می شون   

دخالتهاج نیامی ترهیج دد ای  مناطق   اللج بج هردستان اراق دد گرشتج بج بهانج  دفاع از مرزهاج خود ، دد ه  پیلانی   

هلکادج ن دیک با اریان بادزانی   دااش، هلچنی  هلکادج امر ز ا ب بادزانی با د لت ترهیج دد اللج بج ا ب 

دمکراتیک سودیج   بلبادان مناطق تتت هنتر  ای  ا ب،  بر هسی پوشی ه نیست  ااج تواج است هج دد هل ای  تادیخ چج دبل 

از ار ر دااش، چج د ده هلکادج با  ن   چج اهنون د لت ادد غان الایت دسلی   غیر دسلی متت  خود، اریان بادزانی دا 

با خود داشتج است  اریان بادزانی شای  ب نام تری ، هثیف تری    مرتلع تری  ا ب ناسیونالیس  هرد دد منطقج است   هلکادج 

 امر ز ای  اریان با د لت ترهیج دا بای  بج توطئج هاج دیگر ای  ا ب الیج مردم هردستان اتافج هرد 

ااملی  اصلی نابسامانی خا دمیانج   زن گی سیاهی هج بج مردم سودیج تتلیل ش ه است د لت ترهیج بج هلراه سایر د لتهاج 

مرتلع منطقج از اربستان   دطر تا ایران   از د لتهاج غربی تا د سیج   دد داس هل  نها د لت  مریکا، است  امر ز دد 

سودیج  انت داخلی  مواود نیست  انت امر ز دد سودیج انت هلی  د     نیر هاج ادتلاای است هج زن گی میلیونها 

 انسان دا بج تباهی هشی ه است  

ا ب اکلتیست )خط دسلی( توطئج مشترک نیر هاج ادتلاای الیج مردم   اا اب سیاسی مناطق هرد نشی  سودیج   اللج 

 نیامی د لت ترهیج بج ای  منطقج دا هج تا هنون بج مقابلج ا ج با دااش پرداختج ان ،  دا متکوم میکن   

بازگشت امنیت بج خا دمیانج   خاتلج دادن بج تواش   انایاتی هج بج مردم متر م منطقج تتلیل ش ه است، دد گر  هوتاه هردن 

دست د لتهاج اماریالیستی، د لت ها   اا اب   گر ههاج مرتلع منطقج از ترهیج، اربستان، دطر، اسرا یل   ایران تا  دمکشان 

 دااش   ادتش  زاد سودیج است  
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