
 

 

 اوضاع اخیر در ایران
 تراب ثالث

 پور و رامیار حسینی در مصاحبه با آروین سعید
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دد  ممز ادممد ل ومم  وممزد  یممدل  1و ن ممم احممدااي تا  دممد   گ وممدگک توىممد    ممان شمم د  گ تگوهایممدل تان وممد    -1
 غم فشممدگیدد   ممي ومم  هدادممي وتگ  امم    ممز  مم ممي  ن ،اممدب وممد داهممي وممي وامم ت  و  ممدگل.  ممدگت ل  تشمموي تدممز

و  ممدید   گت یممم و قا ممي  ممدگت  وتگ  امم    ممز وممي تدممه   ممات   ممي هممدگک تل هممم ی   مم   ممي ی مم  نزتگنممزفشممدگیدد  
 مي  مدگت  شمزک ت م ، گوی یمدل گ م ز  ومي تدمه ومزد  گت د  شمز  ن م ول  مدگ  مي ا هم  ومي دشمزدز فشمدگید وم  قا

 ههاني ا  و   ز؟

، بووه ر وور موون مسووی ه اساسووی در سامعووه مووا مسووی ه   تناسوو   واسوو ، سوو سوووام م وود و درس ی
اس  ووا ی یعنووی چوویر ریوورو  . بووه ر ووت ارتووواع و سریووان حووا د اسوو  بسوویارتناسوو   وووا  اس  ووا ی 

سریووان حووا د . اروود در مبابووی سریووان حووا د مباوموو   نوودریسوو   ووه ب و مووا در سامعووه ا  سووااماریاه ه
ج وسوویت ملال وو  چووا بووا خووود  اموووا اا و وووع  ر وواد چووا  تووود  او سوور وب  سوواا بووا پرا نوود  
تن ووا قببووه ا  در سامعووه  ووه امینووه موواد  و اس  ووا ی مباب ووه بووا ر یوود را در . د نوومووی س وووریر  
مشوو ی اساسووی در  بووه بعوود رکووا   نیوود 75اروور اوو ا اا اربوو ب . دارد قببووه  وواررر اسوو درون خووود

خووود  را بووه  نوووان یوو  ریوورو  اسوو  سامعووه   مووا ایوون مسووی ه اسوو   ووه قببووه    وواررر ر وارسوو ه 
یوا بورا  بااود الب وه من وور مون ایون ریسو   وه الناموا ارب بوی .   ید اس  وا ی در سامعوه محورن  نود

دهوواع اا منوواهت خووود م شوو ی   بووراب واروود قببووه یوو  مبووارا   نوود، ب  ووه بووه  نوووان تسوولیر  وودر  
در وا ووت ایوون مسووی ه را مووی توووان . خووود را بووه رووو  سامعووه برسووارد صوودا  مشوو ر اووود و 

بووا ا سوو   06در اوایووی دچووه . تووا ا نووون دارسوو  75بنرر وورین مشوو ی قببووه    وواررر اا اربوو ب 
سنووبچ  ووع و   وو  ا سوو  اربوو ب در ایووران دوبووار  ب ووث سنووبچ  وواررر  در میووان  ووع چووا  

 وود  ا  پیشوون اد مووی  ردروود . ارائووه اوودم  وواوتی و پیشوون ادا  ر وورا   و آغوواا اوودآن دور  ران ایوو
امووا در اوورایک سوور وب و را احیووا  نووید  یعنووی چ ووان اوووراچا   ارخارووه  ووه بایوود موووامت   ووومی

. احیووا رشوودریوون اا ایوون موووامت  ی ووه ح ووی ی وورشووان بووه آن رشوواری . اسوو واچووی اووعار  خ بووان ایوون 
ولووی سوواخ ن ات ادیووه در اوورایک . دپیشوون اد سوواخ ن ات ادیووه چووا   وواررر  را دادروو وود  ا  دیکوور 

برخوووردار سوون  ات ادیووه ا  قببووه اا  بووی اا اروور ایوون . آسوواری ریسوو ریوون  ووار خ بووان و سوور وب 
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  ات ادیووه چووا را احیووا  چووا بووه اوو  ی اووب هبووه صووور  مل یارووه مووی توارسوو  ، بعوود اا ا سوو ، بووود
 ر اووروع  وورد اا صوور ووی توووان ولووی در وسووک دور    خ بووان . بکیووردر را اا سووخووود و هعالیوو   نوود 

بووا ایوون بلووچ ایوواد  اا سنووبچ  وواررر  ولووی در وا عیوو  بووا توسووه بووه چ راچووی . ات ادیووه سوواخ و 
ات ادیووه ىدبوویچ اا تعووداد معدوتووا بووه حووام تب یووآ آن و ربووچ ایوواد ریروچووا  سیاسووی در خواسوو  
بووه چوویر وسووه ر ووی توووان ر وو  قببووه  وواررر ایووران دارا  صوودایی امووا . سوواخ ه رشوود  اسوو مسوو بی 

روا  . سراسر  اسو  اچ یو  درون قببوه بایود حوام بایود بوه ایون مشو ی پاسولی داد یعنوی ریروچوا  آ
سنووبچ  توربووهبووه ر وور موون بایوود در . دنووپاسوولی بووه ایوون مشوو ی بدچ  ننوود ورا در  ایوون مسووی ه 

دو دور   ووه بووه نووبچ چووا  س وواری مووی توووان ستوواری  در .  وواررر  س وواری دربووام ایوون پاسوو  رشوو 
، دوران اولیوه سنوبچ  واررر   وه چنووا ااوار   وردمشابه حوام حاضور سنوبچ  واررر  ایوران اسو  

 چدولوو قببوه حوا د و در مبابووی قببووه  واررر  وادر ربوود و بوود چوا   واررر  اوو ی رکره وه  ات ادیوه
در  شووورچا  اروپووا  وم ر ورووه دیکوور  بعوود اا سنوود س وواری د.  نووددهوواع محالبووا  خووود  اا 

بورو راتیوو   ووه اووورو  بووا م  وون  ووردن آر ووا بووه خووود و بر وورار  چ ووان سیسوو د اسوو  اوور ی 
 اینووا ات ادیوه چوا وسوود داررود اموا بوه م ابوهدر . اسو بداد تو  حنبوی بر ورار  نود ه بوودتوارس دول ی 

سنووبچ  وواررر  در چوور دو مووورد ایوون بووود  ووه  پاسوو . و در خوودم   وودر  حووا د اغوو   تشوو ی تی 
ب  ووه اا چ ووان اب وودا بایوود اا اوود وارد  ات ادیووه چووا و تشوو ی   م  ووی اا در سووااماردچیر ووی توووان  
بووه دو موو    .اوودسراسوور  وارد  هوویه سنبشووی سووااماردچی  سوور   ووردن محالبووا  و اقریوون سر

 : ااار   رداینکوره سنبچ چا می توان  اا ر وره تاریلی

یوو  منشووور نووبچ  ارتیسوو  چووا در ارک سوو ان، چ ووان قووور  ووه اا اسوو چ پیداسوو  حوووم س-١
ایوون سنووبچ توارسوو  بووا  اوو ی رکره ووه بودروود ادیووه چووا اتیعنووی در اموواری  ووه . بووه را  اه وواد وواررر  

 .   ومی  و در سحح سراسر  سرمایه دار  را به  الچ بح بدچا   خواس  قرن 

و دول ووی را دور اد و بووا قوورن  نوود در ل سوو ان  ووه ات ادیووه چووا  رسوو ی چ بسوو کی سنووبچ .  ٢
بووه . سوواامان دچووددر مبابووی تشوو ی   وابسوو ه بووه دولوو   وواررر  را  سنووبچ توارسوو   وود  خواسوو  

 .  رین  ین  مشابه چ ین دو توربه اس ر ر من را  حی ما در ایران 

را برسسوو ه  نووید و سنبشووی  قببووه رواوون  وود  و بایوود تعووداد   ووی خواسوو ه چووا  چوود مووا  یعنووی
روواچی و بوور اسووا  خواسوو  چووایی  ووه  . سراسوور  پیرامووون ایوون خواسوو  چووا بووه را  اروودااید سووحح آ

 خووود قببووه  وواررر چوود در  ،رامنوودری هع ووی تووود    وسوویت قببووه    وواررر  ابووی ه وود و در  اسوو 
  چووایی چسوو ند  ووه مووورد ح ایوو و در ضوو ن خواسوو مبوواراا  خووود آن چووا را محوورن  وورد  اسوو  

موو   خواسوو  چووایی چ اووون آااد  . بلووچ چووا    وود  ا  اا قببووا  اح وو  چ ریوون  وورار دارروود
رایکووان آموووا  بی ووه بی ووار  بوورا  چ کووان، دسوو  ند بوواط  خووک هبوور، ، حوودا ی ی بیووان، آااد  تشوو 

چوود  . خواسوو  سوواامان داد نوود ین چ ووی سراسوور  پیرامووون مووی توووان سنبشوو  ...رایکووانب دااوو   و
م ووی و منحبووه ا  اووب ه چووایی بوورا  ایوون سنووبچ سراسوور  یعنووی در چوور . اا بوواط و چوود اا پووایین

ریوون خواسوو   ووه بووا ا وو م  وواررر  ایووواد  وورد و اا هعووالین موسووود و تشوو ی چاى سوو بی موسووود 
  .ح ای  اا آن سنبه سراسر  آن را تبوی   نند

  وورا  وه ایوونسوور وب  ورد  را وان آن نوود منیو  دارد اوم این ووه بوه چ ووین راح وی ر ووی توایون رو  
واحوود تولیوود  ریسو   ووه بووه راح ووی بور اسووا  ایوون یوا آن  مب نوی بوور ا  صووابحر و  یوو  مبووارا    

چنوووا  ر  دیکوواوود در سووا  سوور وب  سووا در سنووبچ سراسوور  اروور یوو  . در وووان سوور وبچ  ووب
توووان بووا  ایوون اوو ی اا سنووبچ را ر ووی. را ح ووک  نوودخووود مووی تواروود تووداوم  خواچوود دااوو  و ادامووه 
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یووا چوونار وسووی ه   چووا و دسوو  ند  وودم پرداخوو   ،، تعحیووی  ووردن  ارخارووهسووران دسوو کیر  ووردن
ایوون پیشوون اد بووه ااوو ام مل  وو  در چوود  شووور ات ا ووا در سنووبچ  وواررر  داخووی . دیکوور خن ووی  وورد

بوه  تشو   هر وه چوا ولوی م اسو اره بوا توسوه بوه وضوعی   وع موا و .  ند سام اخیر محرن اود  اسو 
ایوون سوواامان چووا  . اوود  اسوو  و تلحیووه روبوورو ر ووی بوواح ووی  و ایوواد  رشوود  توسووه پیشوون اد ایوون 

ر ووی سراسوور  رووه تن ووا چوویر    ووی بووه را  ارووداخ ن ایوون سنووبچ  بووه اصووح ن  وواررر  مووا سیاسووی 
اوود    ووردن چر ووه بیشوو ر سنووبچ ریوونپرا نوود  س وووریر  اا اوو ی ریوور  آن و  ننوود ب  ووه با ووث 

و در ر یووه ح وی  رود  ا ورد بایود خوود ن  نود هعوام  واررر  را سو ب چر دام بوه ا ود خوداوا. ارد
 . اردغرین  ساامان دچد ت ر ه ارداخ ه به قور    حدا  ی  ه خود قببه می توارد هعالیدر آن 

سنووبچ بووه سووایی خووود درحووام حاضوور سووحح .  نوودان داوووار ریسوو ات ا ووا  قوورن ی ایوونیوورو  اسرا
باتوربووه و در ریوور در مبوواراا   وواررر  وسووود   وواررر  هعووالیندر چوور منحبووه و م  ووی  رسووید   ووه 

در چوور سووا  ووه چسوو ید بایوود . این ووا بایوود پایووه چووا  م  ووی ایووواد ایوون اووب ه سراسوور  بشووورد. دارد
هوور  بسوویار   چووا   بوویسووام بووا  وواررر  امووروا  سنووبچ  . چسوو ه اولیووه ایوون اووب ه را ایووواد  نووید

رووا  و هعووام درون آن  نوودین برابوور اوود  آن اهوونایچ یاه ووه و تعووداد ، ا   وواد بووه ر وو  دارد  ناصوور آ
تن ووا رو  مباب ووه ر یوود بووا سنووبچ  وواررر  دسوو کیر  و اوو نوه سووران آن الب ووه چنوووا چوود . اسوو 

 وود اسو  امووا چور  ووه وسوع  ایوون اووب ه اهونایچ یابوود و تعوداد هعووالین بیشوو ر اوود ایوون حربوه چوود 
  – .خواچد داد اثرتر

، ایون هعوالین  واررر  ارور مو   تعوداد  اا .  صوور  بکیوردسنبه دیکر اسورا  ایون قورن بایود اا بواط
را من شوور  ننوود و چ ووه را هراخووواری  و خووو  رووام در سنووبچ  نووین  اهووراد اووناخ ه اوود  بوووی   

 . د و  به هعالی  در را  سنبشی سراسر   نند تاثیر بنرری در پایه چا خواچد داا 

ضورور  صودا  سراسور   واررر  و چود مووج ا  راضوا  اخیور بلووبی چود   بوود ایون به ر ر مون 
خصوو  ی بووه سنووبچ  وواررر   بایووداا وضووعی  هع ووی خووروج بوورا  .  اسووی ایووواد آن را رشووان داد

موووج بعوود  ا  راضووا  در را  اسوو  و اروور قببووه  وواررر ب واروود بووه م ابووه یوو  قببووه . سراسوور  داد
  وو  ...  وواررراندر آن مداخ ووه  نوود بووه اوو ی ریوور  وحوود  ت یدسوو ان، بی وواران، اح   شووان و 

 .م  ی خواچد  رد

ر واروود  وودر  قببوواتی خووود را رشووان دچوود آن رووا  مووی تواروود رچبوور  سنووبچ قببووه    وواررر  اروور
در غیوور ایوون صووور  تووود  چووا  وسوویعی را بووه دربالووه رو  اا . چووا  ا  راضووی را در دسوو  بکیوورد

  .م  وم  رد  اس پوپولیسد ارتوا ی ارواع و ا سام 

حوونب  مسووی هاوود  اسوو  قوورن سنووبچ  وواررر  خووود درون  ااضوورورتچ بوواا دیکوور  ووه  مب ووث
 وه سنوبچ  ورد  ارود  ی  سور  اا ایون هعوالین بوه  نووان م وام اواچر  امواری محورن . اس  ارب بی

الب وه موی داروید  وه دربووار  . اا م ودود  هع وی هراتور بورود واررر  بودون حونب ارب بوی ر وی توارود 
حوونب بووا  بوضووون امووا .آن اخوو  ن ر رچووا ایوواد اسوو  سوواخ نر ووو  ارب بووی و خووود تعریوو  حوونب 

خووود قوورن ایوون مسووی ه . سوواخ ه ر ووی اووود ا وو م آن توسووک  نوود ر وور و ا  میووه دادن بووه اسوود حوونب
توسوک هعوالین  واررر  رشوان مووی دچود  وه چویر یو   اا هر ووه چوا   ندراروه ا   وه بودین وسووی ه و 

ن وا    وی بورا  سنوبچ  واررر  ریسو ند  وه روه ت  ورد  اروداا باط به اسد قببوه  واررر ا و م وسوود 
و پیشووکام  بیوورون بیایوود مبووارا  قببووه  ووارررنب بایوود اا درون حوو. در وا ووت سوود را  ایووواد حوونب اروود

 . برخوووردار بااوود ووی قببووه سنووبچ موسووود  وواررر  را در بوور بکیوورد و اا درسووه ا  اا ر ووو  درون 
 داموون ادن بووه اررر  و سیاسووی درو چ  ووار  هعووالین  وو سنووبچ سراسوور  ات ا ووا بووا سوواامان دادن
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. را ریوون مشوولد  وورد  ایوودبحووه اووروع سوواخ ن یوو  حوونب ارب بووی سراسوور  رسراسوور  ا  راضووا  
در دم ایون مبوارا  چود طیوه پیشووکام  واررر  راود خواچود  وورد و چود ضورور  وحود  آن پیرامووون 

  و  ووود  ا  اا هعوووالین  ووواررر .سوسیالیسووو ی موضوووو ی  خواچووود یاهووو  برراموووه ا  ارب بوووی
سوسیالیسوو ی پوو  اا ب ووث و چ وواچنکی قوورن چووا  اولیووه ا  در ایوون مووورد ارائووه  وورد  اروود  ووه بووه 

ن ادا  داموون اد و در س وو  یشووپیرامووون ایوون پ ثبایوود بووه ب وو. 2ر وور موون ربحووه اووروع خوووبی اسوو 
 .   ی ساخ ن آن  واید

 

 ممداادنزک ه ددنممدت ت وگممد  مم   و تتمم  آدممد امم  دممات    د ممد  وممي دد دممب  ع مم   امممه وممي   ممات  و نداممي  ی ممزک و  -2
تدمه ه م ه ت م  آدمد تاممته فدنم  ه دمد  همل اودن مم   تدمه  مدگ گت  تگنمز؟ و شم اک ل تدحمدب وزنمي اممه و هدادممي 

 گت ههاني دا  ه ا     ز؟

رایوود در   سووی  حونب ب ووث ایواد اسوو ، یوو  سور  اا م وواچید  بوه اصووح ن اوط دربوار    تعریوو  
بور اسوا  . ورد در اسوا  ااو با  ارودبوه لنوین رسوب  داد  موی اورواچی   وه ح وی ارب بوی حونب بار 

رووا  قببووه    وواررر و اروور خووود توربوه    ب شوووی  چووا بایوود ر و  حوونب  یوون  ریسوو  سوون بلوچ آ
ایوون ایوود  رایوود  ووه  نوود . چوور  ووه  ووه بااوود حوونب ارب بووی قببووه  وواررر ریسوو  یوون  غیوور اا بااوود 

رووا  مووی توارنوود حوونب را ا وو روواچی را  نصوور بووه اصووح ن آ  م  ننوود و سووال  توو    ننوود تووا ایوون آ
. درون سنووبچ  وواررر  ببرروود  ووو   رین ربحووی رووه بووه مار سووینم دارد و رووه بووه ر وورا  لنووین

چنکووامی  ووه لنووین سوونو   ووه بایوود  وورد را رواوو  سوسوویام دمو راسووی روسوویه در بوویچ اا چوونار 
خووارج اا قببووه   اسوو   ووه ر حوونب سریوواری روویعنووی ا. واحوود تولیوود  چسوو ه چووا  قرهوودار دااوو 

رووا   ووردن قببووه اسوو  بایوود پرسووید  وواررر  روواچی اولیووه اا خووود اوو ی مووی ریوورد و ربووچ آن آ ایوون آ
روواچی    وووا آموود  اسوو   روواچی روواام ر ووی اووود  ووه ناپرا سووی  اسوو  واط اا آسوو  م صووومآ ، آ

 . وسود بیایدبه وا عیا   دم د اایبایعنی آراچی به وا عی  موسود و 

 س عبنوود . س وواری توواریلی و م  ووی مشوولد در ر وور ررهوو دو بعوود  ربایوود دسنووبچ  وواررر  را 
م  وی بااوود ب  ووه بایوود ایووران  در توربووه   م  وی  وواررران موو   بووههبووک  ر ووی توارود  وواررر توربوه 

بوه ایون معنوی آرواچی ارب بوی  یون  ریسو  . ابعاد تواریلی و س واری ایون توربوه را ریون در ر ور ریورد
 وورا  ووه چوود سوورمایه  بوسووود آیوودوربووه خووود بلووود   وواررر   ووه بووه قوورا  خووود  ووار اا دم چوور ت

در  ایوون توربووه س وواری خووود بووه  بنووابراین. دار  پدیوود  ا  س وواری اسوو  و چوود خووود قببووه  وواررر
ارب بووی ت  یبووی اسوو  اا پیشووکام  وواررر  و بررامووه حوونب . تیووور  و  ووار تیوریوو  اح یوواج دارد
را یو  اا ایون دو  اموی چویر چنووا اموا م اسو اره موا در ایوران  .ارب بی م  ی بور توربیوا  بوین ال   وی

.  واررر  و رووه س ووت بنود   ابووی  بووولی اا توربیوا  بووین ال   ووی رووه طیوه وسوویعی اا پیشووکام . رودارید
اغ و  ه ور موی  ننود پیشوکام یعنوی  سوی  وه اوعارچا  . مغشوو  اسو تعریو  پیشوکام خود اساسا 

 چنیو   وه  مسوی ه ایون اسو  اموا .بااودرورو  سوسیالیسو   سوسیالیس ی بدچد و یوا  هوو ایون یوا آن
را بایوود بوور بنووابراین پیشووکام . ربووچ اصوو ی را دارد پرا سووی سایکووا  را  تعریوو  ر ووی  نوود ب  ووه 

                                                           
 انقالبى حزب باره در نکاتى - اکتبر انقالب سده مانيفستو   کارگرى جنبش قبال در ها کمونيست وظايف 2

 

 

 

http://revolutionary-socialism.com/tasks-of-communists-in-the-workers-movement/
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 ووه بوور اسووا  توربووه و تاریلاووه  بلشووی اا قببووه    وواررر یعنووی . اسووا      وورد آن تعریوو   وورد
سنووبچ  وودم بعوود     وود در چوور مرح ووه درسووه اا راوود رسووید  بااوود  ووه بمبووارااتیچ بووه ایوون 

ربوووود  وووه  هوووو حووونب سوسووویام ن  سوووی آبووورا  م وووام در سنووود س ووواری اوم پیشوووکام .  یسووو 
بووود و اا موضووت ا سوو  ق بووی دهوواع مووی ملووال  امالریالیسوو ی بووا سنوود دمووو را  بووود ب  ووه آن  ووه 

 هووو و النامووا اا آن چووایی تشوو یی رشوود  بووود  ووه پیشووکام  وواررر    75در اربوو ب و یووا .  وورد 
قرهوودار سوواامان چووا  سیاسووی  ووع بودروود ب  ووه  سوواری  ووه بوورا  وحوود  اوووراچا و ایووواد وضووعی  

بووه ایوون ر یوووه  ووه  وواررر   سووی اسوو  امووروا  چوود پیشووکام .  وودر  دورارووه مبووارا  مووی  ردروود
، ارور ریاامنود اسو سنوبچ سراسور  قببوه  واررر ایوران در ایون مرح وه و مبحوت بوه رسید  بااد  وه 

پیشووکام  سووی . دربالووه رو اسوو در ووی برخوووردار ربااوود رووه تن ووا پیشووکام ریسوو   ووه خووود ین اا  نوو
را بووا اچوودان آینوود  محالبووا  امووروا چ انووین ح بووه   رابووک میووان سووحح مبوواراا  امووروا و اسوو   ووه 

 . در   ی و مبارا  برا  این پیورد هعالی  می  ند ودر   رد  بااد  سنبچ

 

 خاي ت تد  ن   ؟تده ا شهدم وا   وي اد   ن:  اتب

رووا  توور و س ووو توور چسوو ندرووه، بووه چرحووام  رلبووه ررایووی چنکووامی محوورن . در چوور مبووارا  ا   وود  ا  آ
یعنووی رلبکووی بووا مسووی ه  وودر  . مووی اووود  ووه بووه خوواقر ایوون س وووتر بووودن منایووایی ریوون اد ووا اووود

ر س وووت ی وودم مبووارا  ا در چریعنووی . در وا ووت رچبووران قبیعووی قببووه ارووداین ووا . مل وووش اووود
در ر یوووه قببووه    وواررر چوود  .ددر چوور پدیوود    اس  ووا ی بووا ایوون مسووی ه روبووه رو چسوو ی. چسوو ند

یعنووی طیووه ا   .ایووواد خواچوود  وورددرون خووود در یوو  طیووه   پیشووکام را براسووا  مبوواراا  خووود  
، یعنووی در چوور مبووارا  ا  و در چوور مبووارا  ا  وا وو  توور بووه  وودم چووا  بعوود  بووا توربووه توور اا ببیووه

 .به  نوان پیشکامان خود رکا  می  ند به این ارین خود قببه    اررر 

س عووی اا رلبکووان را تشوو یی دچووید  ووه اا ایوون ریسو   ووه  رب بووی درا حوونبایووواد بنوابراین مسووی ه   
رووا   ننوود قببووه  وواررربوواط   بووی ب  ووه بووا مسوو ح  ووردن طیووه پیشووکام بووه اسوو رات   و بررامووه ارب را آ

روواچی را بووه درون  ووی قببووه   رالین   ووردن رسووادر ت  یووی ر ووایی ربووچ حوونب . بووردید خووواچ نصوور آ
یعنووی بووردن بررامووه اربوو ب سوسیالیسوو ی بووه درون  ووی قببووه اا قریوون .  وواررر  اسوو  سنووبچ

 رچبووران قبیعووی خووود قببووه و توود ین دائ ووی ایوون بررامووه براسووا  در  و س عبنوود  توربووه مبووارااتی
سووا رشووا  مووی  چ ووین اچوود النینووی ایوود    سووار رالینم دم راتیوو  در وا ووت  .راتیوو بووه اوو ی دمو 

توود ین بررامووه و سووال  توربووه  یعنووی ب ووث دمو راتیوو  بوورا  س عبنوود  توربووه  ب ووی و . ریوورد
بنووابراین ایوون رهوو  و بررشوو  . بعوود  بوورا  بووردن ایوون بررامووه بووه درون قببووه( سووار رالین )مشوو ر  
روا  قببوهاا قرین   وردن چور  وه بیشور سنوبچ قببوه  واررر پیراموون اچودان    ر ونم یعنوی بلچ آ

  . ر ایی

 .یعنووی م  وووم ب شوووی ی لنینیووی. اا حوونب ارب بووی "   سووی " بردااوو بووه ا  بوواد موون ایوون اسوو  
. بوردار  اا آن موا پاسو  چ وه مسوائی را پیودا  نوید ریسو   وه بوا  الوی مودم رواب نم یو ب شووی الب ه

دوران وضووعی  و اوورایک خووا     بووود توواریلی و مشوولد و م  ووی بوورب شوووینم ریوون خووود توربووه ا
بادیوود  ار بوواد  رکووا   نووید و دسوو  آوردچووا  آن را بوورا   ریوونایوون توربووه  بووه مووا بایوود. خووود 

مووا در ایووران اا ایوون بووه مراتوو  هراتوور مووی  امووا مشوو ی. تیووورین  و س ووت بنوود   نوویددوران خودمووان 
مووی   وودام خووود را آخوورین  وو م در مار سووینم ارب بوویمووا رندیوو  بووه صوود هر ووه داریوود  ووه چوور . رود

دوم این ووه . و اغ وو  بووا تر یبووی خوورد  بووور واییخووارج اا قببووه    وواررر اغ وو  هر ووه چووایی . دارنوود
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 اغ و   یون  سون رسووبا  رااوی ااایون برراموه چوا . ا  م موی  ننود ح وی   بوی تررودبررامه چایی  ه 
اا دم ایوون هر ووه چووا بیوورون  رووهتوودوین بررامووه ارب بووی یعنووی . ریسوو ندم نم و مووائویینهروپااووی اسوو الینی

برراموه ارب بوی در وا وت . خواچد آمود و روه موی توارود حاصوی ب وث و ر  کوو میوان ایون هر وه چوا بااود
بایوود رلسوو  اا ایوور آوار   ووه ایوون روورو  چووا بوور سوور آن هروریل ووه اروود اسوو لراج اووود و سووال  بووا 

روورایچ  بااسوواا  در یوو   وو م  ووار. اا رووو طام اسوو  ووار  یعنووی . دوران حاضوور منحبوون رووردد
هرارسوووه او اا هبووودان رووورایچ  ١١٨١موووار   دربوووار    اربووو ب  در رواووو ه. سوسیالیسووود ارب بوووی

ت  یو   . د یبوا مشو ی  وع ایوران ریون چسو  مشو ی نود و ایون تاسو  موی  ابوراا سوسیالینم ارب بی
 . اس  وی   ما رین د یبا     به ایواد و رس ر  این ررایچ

س وواری اوودن . س ووان مواسووه چسوو ید   م وود درسنبووه   دیکوور  هوویه ایوون اسوو   ووه مووا بووا تغییوور
 ،حنبووی  ووه بایوود سوواخ . دیکوور سووو سورمایه اا یوو  قوورن و ضوورور  س وواری اوودن مبووارا بووا آن اا 

و اربوو ب در  شووور خووود را اا چ ووان  بایوود حنبووی بوورا  اربوو ب س وواری بااوود ،در چوور سووا  ووه بااووید
  و اوب ه چوا  اس  وا ی سنوبچ چوا این ررو  راود .آغاا  وار  ودمی در را  اربو ب س واری ت بوی  نود

س وواری بووا سوورمایه دار  . خواچوود ردتوور بووه چوود  و اووبیه را ریوون بسوویار رندیوو ضوود سوورمایه دار  
ی و پشوو  پوورد  را هووراچد سوواخ ه ایووواد ر ادچووایی بووین ال   ووی رووام چووایی در را  ایووواد  وودرتی س ووار

 ووه رکووا   نیوود موودیری  و بررامووه ریوون  در  ٢٠٠١موو   بووه وا وونچ آن چووا بووه ب ووران مووالی . اسوو 
سووحح بووین ال   ووی را مشوواچد  خواچیوود  وورد امووا در اردو   ووار چنوووا پدیوود  مشوواب ی اوو ی رکره ووه 

پو  دوبوار  بایود بور ایون . ات یون  ربوود  اسو و پرا نود   امورواقببه  واررر چررون بوه اروداا  . اس 
و بایوود چوور سووا  ووه چسوو ید بووه اوو ی  بایوود دردسوو ور  ووار بااوودیوود  وورد  ووه ارب بووی س وواری  ر  ووه تا

س ووت  ووردن  نوود ر وور، سوورچد  .   وو   نووید سوورمایه دار  س وواریریوور  سنبشووی س وواری   یووه 
لواچود بوود  ردن یو  برراموه و ا و م تشو ی تی   بوی تور اا آن  وه بوه ربود داریود روه تن وا    وی ر

 . ه با ث پیدایچ مارت سدید دیکر  در مبابی قببه  اررر خواچد اد

 

نرا از  -3 ها آ که بار هومی  لل، مف شت م یین سرنو حق تع

با  حال  یم؛  شنیده ا کردی  حزاب  شنفکران و ا بان رو ز

توجههه بههه اوکههای کنههونی کردسهه،ان، ایههران، من  ههه و 

هو   ین مف س،ی جههانی تق ق ا ست نئولیبرالی یز سیا ن

 از منظر اندیشه ی چپ چگونه می بینید؟را 
پدیوود  ا  اسوو  بووا یعنووی  .بووه ر وور موون مسووی ه   م ووی در سامعووه   مووا یوو  مسووی ه   وا عووی اسوو  

ریسوو   اموور  سیاسوویریشووه چووا  موواد  در توواری  اوو ی ریوور  دولوو  بووور وایی در ایووران و صوورها 
مووا در  ووه اا آن سووا . دپوو  وسووود داراا آن حوورن مووی ارنوود بووو وا راسیورالیسوو  ا    ووه  ووون  وود 

اا  ایووران ارب بووی دمو راتیوو  ردااوو ه ایوود، دولوو  بووور وایی در ایووران رووه بوور اسووا  وحوود  م ووی
پووان . و بووه واسووحه سوور وب م یوو  چووا اوو ی رره ووه اسوو بووه   وو  امالریووالینم  ووه اا بوواط ب  پووایین

رمیارووه و ایووواد تر یوونم، پووان ایراریوونم و پووان  ربیوونم چ کووی اام صوووط  مداخ ووه امالریووالینم در خاو
دولوو  چووا  مر وون  بووور وایی اا بوواط چسوو ند و مسووی ه م ووی بوودون سووررکوری ایوون دولوو  چووا حووی 

دور  حاضوور امووا سوورمایه دار  س وواری بوووی   امالریووالینم آمری ووا ریوواا  بووه ایوون  در .رلواچوود اوود
، بوووی   ایووران. دولوو  چووا  م  ر وون و واحوود روودارد و در وا ووت بووه دربووام تونیووه خاورمیارووه اسوو 

ا نووون بووه وسووی ه ا  بوورا  توسیووه توقیووه چووا   م وویمسووی ه بنووابراین  .تر یووه،  وورا  و سوووریه
بووور وا راسیورالیسوو  چووا  ایوون م یوو  چووا   وو  بووه آلوو  . اوود  اسوو تبوودیی امالریووالینم در منحبووه 
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در رابحوه بوا م و   ورد  وه بوین  نودین  شوور تونیوه اود  . دس  چا  ایون توقیوه تبودیی اود  ارود
 بووه  وامووی اسرایوویبسوویار  اا تشوو ی چووا   وورد  . اسوو  ایوون توقیووه چووا سوود  توور و خحررا  رروود

توو  ایون  دماود  ارود و موردم  ورد را بوه رواو   تبودییسیاس  چوا  اسوراییی و آمری وا در منحبوه 
 . سیاس  چا تبدیی  رد  ارد

 نوار موا ر وی تووارید حون تعیوین سررواو  م و  چوا را بواط ن مسوائی و مشو    اما با وسود ت امی ایو
ایون ت  ی وی تواریلی اسو   وه توا حوی رشوود راود و پیشوره   وی منحبوه معیووب و روا د  . بک ارید

  ایون م یو  چوا بوا وحود  پرول اریوابوا ح ایو  اا ایون خواسو  اا قرهوی بورا  ح وک موا . خواچد بود
پرول اریووا  سووایر منوواقن بوورا  سووررکوری دولوو  مر وون  توو   مووی  نووید و اا قوورن دیکوور اا 

راسیورالیسوو   ادام توقیووه چووا  مشوو ر  بووور و دراه ووادن  وواررران و اح   شووان ایوون م یوو  چووا 
پیشوون اد مووا بووه تووود  چووا  سوو  دید  .  س وووریر  مووی  نوویدس وواری چووا  ایوون م یوو  چووا بووا امالریووالینم 

این م ی  چوا ایون اسو   وه بوه سوا  رواو  دم توو  اودن سنود اهوروا  چوا  امالریالیسو ی بوا موا 
هبووک بعوود اا ایوون سووررکوری اسوو   ووه مووی توووان بووا . بوورا  سووررکوری دولوو  مر وون  م  وود اووورد

 . دهراخواردن مو   موسسان م ی به این خواس  ت بن دا

 

اکنههون مهها شههاهد ی هها نشههینی احههزاب چههپ سوسههیال  -4

کرا چه در من  ه  تدم هان و  چه در ج سی  قاظ سیا از ل

بودن  س،ه  به برج جه  با تو یز  س،ان ن س،یم و در کرد ه

به  ظری  قاظ ن کم از ل ست  چپ د حزاب  لی ا سئله ی م م

پرداخهههت مفههههو  حهههق تعیهههین سرنوشهههت در  ورمهههت 

ا در ناسیونالیسههم م،یایههل شههده انههد؛ بههه نظههر شههی

کردسهه،ان و ایههران کههه هنههوز دری مفههاهییی چههون 

دمکراسههی و سکویریسههم دچههار مشههکدتی بنیههادین هسههت 

سم  ما سوسیالی ظر  که از ن ست  به راه در ید  نه با چگو

اسههت رسههید؟ ایههن یههبار آیهها بههه دمکراسههی روی خههو  

 نشان میدهد؟
   ارود وین ات وا  اه واداروپوا  اور ی و اوورو ، سنود سورد بوه خواقر هووایعی  وه در  پایان بعد اا 

آبرویوووی بووورا  م نیئم و موووائوناسووو الینی.  ی د وووار ب وووران ا  بوووار اووود  اسووو سنوووبچ سوسالیسووو
بنووابراین مبووارا  بوورا  احیووا  سوونن دمو راتیوو  سوسوویالینم امووروا  . سوسوویالینم بووا ی رک ااوو ه اروود

 عووا سوسیالیسوو ی و ارب بووی در اروواتواری  ووع در ارائووه بوودیی و. چوور  ووه بیشوو ر اا سووابن اچ یوو  دارد
هوور  سوسوویالینم . مباب ووه بووا ایوون ب ووران ی ووی اا  وامووی اهوووم سریارووا   ووع در چ ووه دریاسوو 

مار سووی بووا چ ووه ارووواع سوسوویالینم  بووی و بعوود اا آن د یبووا در چ ووین اسوو   ووه رووند مووار   مبووارا  
بوودون دمو راسووی  سوسوویالینم. بوورا  دمو راسووی اا مبووارا  بوورا  سوسوویالینم سوودایی راپوو یر اسوو 

رسوو رد  ام ووان روودارد و دمو راسووی وا عووی بوودون خ ووت یوود اا سوورمایه دار  و روو ار بووه سوسوویالینم 
بووه اموور  اموروا  بوویچ اا چوور اموواری احیووا  سوسویالینم ارب بووی مار سیسوو ی . غیور  ابووی تصووور اسوو 

 . م اد  اس بدحیاتی 

لووی دور  اخیوور و س وواری سوواا  موواسرا  اهوووم سوسوویام دمو راسووی امووا بووه سیاسوو  چووا  ریووو لیبرا
بر یوودن دولوو  رهووا  اس  ووا ی در  وود و بوویچ چ ووه  شووورچا  . سوورمایه دار  مربوووش مووی اووود

و ایوون ات ا ووا را  را  .پیشووره ه سوورمایه دار    وو  ههووا  مووارور رهرمیوونم را اا میووان بوورد  اسوو 
بوووی   ب ووران  ب ووران چووا  سوورمایه دار . بوورا  احیووا  سوسوویالینم ارب بووی هووراچد توور سوواخ ه اسوو 
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مسووب  موووج چووا  سدیوود  اا مبوواراا  تووود  ا  ضوود سوورمایه دار  در مبیووا  بووین ال   ووی  ٢٠٠١
ام اروا  او ی ریور   وع ارب بوی و رواتواری سریاروا  رهرمیسو  در پاسو  بوه ایون ب وران  اد  ارود

 . در دور  بعد  را هراچد تر ساخ ه ارد

خووود مار سووینم را اا ایوور آوار اسوو الینینم و امووا چ ووان قووور  ووه  ووب  ااووار   ووردم چوود رلسوو  بایوود 
مووائوئینم روووا  داد و چوود براسووا  ت وووط  اخیوور سوورمایه دار  س وواری آن را بووا اوضوواع هع ووی 

چ ووه تعوواری ی  ووه ت وو  رووام مار سووینم د  چووا سووام اسوو  . منحبوون سوواخ  و بووه اصووح ن بووه روا  وورد
، دولوو  دیال  یوو ، اربوو ب م ووی ماتریووالینمبووه ت  یوون و تلریوو  ریروچووا   ووع دسوو  اد  اروود 

 اررر ، حونب ارب بوی و ح وی مسوی ه ا  بوه سوادری تعریو  خوود قببوه  واررر بایود موورد بواارکر  
 نووین   ا ووان در اب وودا  مووا . توودوین اووودار بوواد   وورار بکیرروود و تیووور  ارب بووی مناسوو  دوران مووا 

راوود  بووهایوون اموور  اسووی امینووه  وودم موهبیوو  سوسیالیسوو  چووا در . مرح ووه ا  بووه سوور مووی بوورید
 .  عپوپولینم راس  و  ه پوپولینم  ه . داد  اس ام ان بیش ر  ریروچا  پوپولیس ی 


