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 ۹۲رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲دوازدهم  ژانویه   -  ۹۹سه شنبه  بیست و سوم دی ماه ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 مبارزات هفت تپه و مسله خصوصی سازی
 نسرین رمضانعلی

 

پرسش: اهمیت مطالبا ال  اداا  اا ار االبخارمال   ا اش 

 صوصی توسط البگران هفت تپل چیست؟ االبخارمال  

  ش  صوصی  ل دوبتی عمال دب رمینل منلسا الپ پال ال 

ا  میلن نایارو  االب و سارمال ال نامال اناار و االبگا اب 

 سرمل ل هستنا، عمال  را  البگر تفلوپ ا ن دو چیست؟

نسر ن بمضلنعدی : اجلرر  اهیا من  ل نکاتال ا  ارالبر 

انم. چنا وقت پیش دب همین نشار ال ماطادا ای پایاراماون 

اعتراضلپ و اعتصل لپ البگران هفت تپل نورتال  اود  

و تقر  ل دب همین موبد  و تالب ا ااال ا ان اعاتاراضالپ 

ارلباتی دارتم، امل مل دب چنا سلبل ا یرا همانلن رالهاا 

اعتصل لپ و اعتراضلپ االبگاران هافات تاپال  اود ام و 

 هستیم.

دب ا ن دوب ار م البراپ، االبگاران  الا   اداا  اا ار 

البخرمل  ل  هتر است  گو م اسا  یگای با رارک ااردناا

) اسیکل ررات نیشکر هفت تپل با مفات و مانالنای نال 

تنهل صلحب رار است،  دکل  ل ت همین تلو ل اادای هام 

وامهل   ی  هرر و ووو دب لخت نمودر است  اال  ا اشای 

ار همین ثروپ  الدووبدر با مایالن االب ااساتالن مالادای 

حکومت تقسیام ااردر اسات تال دب بورهال  اعاتاصال  

البگران  را  سراو شلن "نهل ت هاماکالب " با  ال او 

 کننا(.  امل سرنورت البگر هفت تپل   ل انل اننلمیاار؟ 

البگران هفت تپل دب چنا سال  ا ایار   ال  اواساتاهال و 

مطلب لتی ار ق یل پردا ت م دهل  معوقل، باواو تامالمای 

قرابدادهل  موقت، اخ ا ش دستم د، پردا ت سناواپ و 

حق ا ل  ذهل  و  یمل هال  دبمالنای،  الرنشاساتاگای و 

 یکلب  دست  ل م لبرر ردر انا. البگران تلرر دب نایامال 

بار متوجل رانا ال ادیل م لبوی ال  ل االبخارمال مار اور 

است هیاکاا  پردا ت نشار اسات.  عاماومال االبگاران 

رملنی متوجل میشونا ال  یمل البگران اصاال پاردا ات 

نشار ال   واهنا  ل  لرنشستگی وبود ااناناا،  ال  ایاکالب 

رونا و  ل  را   یمل  یکلب  تقلضل  اهنا ا ن دب حالبای 

است ال دب خیشهل  حقوقی عمومل قیا رار است ال  یمال 

 راست پوپولیست و فاشیستهای  ترامپی
 در آمریکا و در اپوزیسیون راست ایران 

 محمد آسنگران
هفتل گذرتل اتفلقلپ نلدب  دب امر کل بخ داد. حمدل عار ا  ار ررخاابان 

ترامپ  ل مندس نمل ناگلن و متعلقب ون اشتل ران پنج نفر دبا ن حمادال، 

اوضلع سیلسی جلمعل با  شاپ مدتهب ناماود. پارساشام با  ال ا ان و الر 

 کارگران و سیاست کنترل کارگری!
 علی جوادی

 ل  انتر  البگر   لب د گر دب جلمعل مطرک رار است. قل ل اناتارالب 

نی   ود. ا ن  لب  کی ار خعلبین البگر  نیشکر هفت تپل دب مقل ل تورئال 

هل و تالرهل  االبخارمال و دوبات سارمال ال بسامال اعاال  اارد چانالنااال 

البخرمل لن  ل  واست البگران پلسخ منلسب نااهاناا، ماا ار ات و ادابر 

 آزادی اعتــصـاب
 آزادی اعتصاب رسمی و غیر رسمی

 دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب
 منصور حکمت

امیتل تشکیالتهلى ملدـى ح   ااماونایاسات  ٨٦و خروبد ن  ٨٦دب اسفنا 
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 البگران بد رار است.

 واست و مطلب ل البگران دب واقا  حقوق پل ل ا  هر البگر 

است ال ار ق ل ون  تواننا حااقدهال  نایالرماناا  هال  رنااگای 

 ود با تلمین اننا.  نیشکر هفت تپل رملنی هم ال دوباتای  اود 

البگران  ل همین  واست و مطلب ل هل  لبهل    لب اعاتاصال  

و اعتراض اردر  ودنا. امل چرا امرور  واست  دا  اا رارک 

میشود؟  ک واقعیت  یرر قل ل انکلب ا ن هست، البگر  ارا   

اسب مطلب لپ   ود  ل سارااو   ایارحامالنال و راا اا بو  ال 

بواست. ار ررف د گر مسائاوبایان و االبخارمال  ا ان واحاا 

صنعتی مستقیمل  ل  کی ار جنلحهل  بژ م متصل مایا الراناا . 

ا نهل البگران با ا تاا  ل وعار هل  پوچ  ل  لنل خارساتالدناا و 

اانون ال د گر هیچ وعار ا  االبگار با  ال  النال نامایاتاواناا 

 فرستا،   شل  را  مهلب اردن ا ن اعتراضلپ و  ال ااج بار 

 ردن  ون ،عوامل  ود با  ابون صفوف البگران خارساتالدناا 

تل  ل ررک  واستهل ی م لبرر البگران با خارسال شای ااناناا و 

 انرا  ل نفا البخرمل  ل پل لن   رنا.

بژ م و نمل نااگالناش چال دب  ا اش دوباتای و چال دب  ا اش 

 صوصی ار  ک و ش وب توذ ل میشونا. حفظ نارال  و  اقال  

بژ می ال هر   شی ص ح اامای رود  ایاااب راا و تاوانسات 

 صلحب چنا صا میدیونی رود، دستوب میاها.

 ر متن ا ن ررا ط البگر هفت تپل تالش مایاکاناا ار خارصات 

ا نلد رار  ل نفا  ودش استفلدر  کنا و دب نهل ت ار رکلف و 

دعواهل  دبون  لنوادگی حکومتیالن  ال حاااقال  اواساتاهال  

دست پیاا انا. البگر  ال  ل  واست حقوق معوقل  ل  ایال الن 

می و ا و دستگیر رکننل و رنااان مایاشاو تاالش مایاکاناا دب 

ررا ط سراو  را ا  را  اسب  واستهل   اود،  ایاشاتار ان 

استفلدر با  کننا.  نرر   واست استراتژ ک البگر هفات تاپال  

ملاود  ل مشکل  صوصی سالر  و  اداا  اا ار اساا ایاگای 

نمی لرا. البگر اانون  ل پرچم  اداا  اا تاالش مایاکاناا مایااان 

م لبرر با استرش دها.  اون ترد ا جانا اش االبگار  دابا  

گرا شلپ م تدف سیلسی است. مل دب م لبراپ البگران هفات 

تپل هم جاا  گرا شلپ با می ینیم و هم جنگ را اقال االبگار  ال 

حکومت با می ینیم. ر صل خاکار مایاکانام، اااناون گاذراتال ار 

حمل ت و پشتی لنی ار م لبراپ  رحق البگران هفت تپل،  ال اا  

تالش ارد ال گلمهل   عا  و  اطاراپ و تاهاا اااتای اال ا ان 

 م لبراپ با میتوانا تضعیف انا با نشلن  اهیم.

امرور البگر هفت تپل اعال  میکنا، بواو  صاوصای سالر . 

 نرر   شکل  یدی عیلنی میااننا مشکل را اقال االبگار مسادال  

 صوصی سلر  نیست  دکل سل تلب اقتصلد  و سیلسی است 

 ال  ر ا ران حلام است.

  شل البگران ار سر امکلن گرائی مالاوب راعالبش مایاشاود 

مقل دل  ل  صوصی سلر  و  ل اسا  یگی، االبگار هافات تاپال  ایادای 

 و  میاانا ال  ار هملن اسا  یگی و ر رمنماوعال اش تال دوبات و 

 سل قور اش درد چپلوبگر و ا تالسگر هستنا.

بژ می ال در هل است دب  لران اقتصلد   سر می رد تنهل میتوانا  ال 

البگر وعار دها. امرور د گر نمی توانا  شم البگر بسمال گارسانال 

رار با انتر  انا، رگرد  صاوصای  ال دوباتای با وابد  الر ااردر 

است.   هشااب مل ا ن  واها  ود، چل دوبتی و چل  صوصی االبگار 

استثملب میشود، البگر ا تاائی تر ن حقوقش پل مل  مایاشاود و سافارر 

 ر قل البگر  لبی تر ار بور ق ل  واها را.

اگر البگران  عنوان  ک تلاتیک ار سر امکلن گرائی ا ان راعالب و 

پرچم با امرور حمل میکننا،  و   ل ا  ااننا ا ن جاناگ سارمال ال و 

البگر است و ا ن م لبرر  ل دوباتای راان راراات هافات تاپال پال الن 

ن واها پذ رخت.   نل ر ن امرور ار د اگلر من  واست  دا  ا میتوانا 

خقط رعلب   لرا  را  متشکل اردن البگران و ادامل ا ن م لبراپ. 

اعال  اردنا مل  واهلن ا نلد روبا هستیم  69البگران هفت دب سل  

و انتر  البگر ! ال مل عین همین  واست و همین ماطالبا ال با دب 

اعتراضلپ البگران خوالد، البگران هپکو و ملرین سلر  اباک و 

 اعتراضلپ پتروریمی هم رلها  ود م.

 

پرسش: ار اننل ال  صوصی سلر    شی ار سیلست هل  عماومای 

نئوبی رابی است، و ل مطلب ل  دا  ا ار   ش  صوصی،  البگران با 

 ل سیلهی بشکر  کی ار جنلک هل  سرمل ل دب بقال ات هال  دا ادای 

 سرمل ل دابان نمیکنا؟

نساار اان بمضاالنااعااداای: ماال  ااعاانااوان جااناا ااش ااامااوناایااساام ااالبگاار  و 

امونیستهل  ال سل قل چنا دهل ا  پشت سرگذارتیم همیشل گفاتایام اال 

جمهوب  اسالمی  ک حکومت نلمعتلبف  ک حکومت دب  ان  سات 

المل است، انال ال تلانون دبیل  قل  ا ان حاکاومات راار اسات، نال 

اقتصلد، سیلست، قلنون، خرهنگ  داکال سارااو اگار  ا ان حاکاومات 

است.  نل ر ن وقتی ار اقتصلد نئوبی رابی هم صل ت انیم  ال اا گافات 

ال ا ن ق ل  ل تن حکومتی د کتلتوب  خلریستی اساالمای  ایادای گشالد 

است.  مل  ل بژ می بو رو هستیم اال  ال "اقاتاصالد مال   ار اسات" 

رروع ارد و  ل "اقتصلد گونای اساکانالس" بسایاار اسات.  انال ار ان 

دا نلسوبهل   ل  نئوبی رابیسم   ارا  ا ان دا انالساوبهال  اساالمای 

وصدل نلجوب  است. ا ن  ل  نیو بی رابیسم  یشتر دب مللخل حلرایال 

حکومت،  اخراد  ملناناا ر ا ال ااال  بوناق دابد. ا اناهال مایا اواهاناا 

دخلعشلن ار وحوش اسالمی با بنگ بعل  امارور   ا ناناا. وگارنال 

 ل  جمهوب  اسالمی و نیو بی رابیسم  یشتر  ابد استلنا وپ ااماا  

می وبد تل  ک  ل  جا  سیالسای. سایالسات  صاوصای سالر  دب 

ا ران  کی ار دال ل اصدایاش ا اتااا دوبردن تالار اماهال  اود، ساپاس 

پوبشوئئ و ملنیپوالسیون جلمعل و دبگیر اردن البگران و بها اران 

.        ادامههه  مههدههصههه دخ صههفههحههه   هه                   اال ا اان پااا ااار اساات

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 ۰۹پرسش  شماره  

 

 مبارزات هفت تپه و مسله خصوصی سازی                             
 نسرین رمضانعلی   
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میکنم: ا نهل چل اسالنای  اودناا؟ بها ار  داراتاناا  ال حاراات 

 ود  ود   ود و عدل رکل گیر  ا ن حرات با دب انل  ال اا 

 جستنو ارد؟ 

وسنگران: واضح است ال ا ن جمعیت حمدل اننار  ل سل تامالن 

انگرر ومر کل حلمیلن ترامپ  ودنا. نل تنهل سلرملن دهای راار 

 ودنا،  دکل  ل دستوب مستقیم ترامپ ال  اک سالعات قا ال ار 

حمدل دب جما ونهل س نرانای اارد، ا ان اتافالق اخاتالد. تاراماپ 

بسمل اعال  ارد  ل ملل انگرر  رو ا و ملنا تالئایاا تاقاداب دب 

انت ل لپ  شو ا. ترامپ تلایا ارد  ودش هم همرار معترضین 

  واها  ود. 

بور ق ل ار ا ن دستوب مستقیم  را  مالبش  اطارف ااناگارر، 

ترامپ ار هوادابانش  اواساتال  اود اال ناتال اج اناتا ال الپ با 

نپذ رنا. او همانین ار مال اک پاناس ماعالون بئایاس جاماهاوب 

وبئیس موقت مندس سنل،   واستل  ود ال دب جدسال  اربسای 

و تل یا نتل ج وبا ابکترا  ا لبتهل، ا ن ناتال اج با ناپاذ ارد. وقاتای 

پنس اعال  اردر  ود ال قابپ قلنونی چانایان االب  با نااابد 

 ترامپ تو ت ارد: 

اگر مل ک پنس دب انلب مل  لرا،  رنار ا ن انت ل لپ  واهایام "

هل  ر لد  ارت لهی با ال  ل تل یا ومالب نالدبسات و  را. ا لبت

اناا،  حتی متقد لنل دب جر لن پروسل نلمعت ر ا الباتای انانال  دادر

 توانا ا ن وضعیت با توییر دها." اننا. مل ک می تصا ق می

ترامپ حتی ق ل ار انت ل لپ تلایا اردر  ود تقدب میشاود و او 

 اداکال سال   ٠٢٠٢تقدب با ن واها پذ رخت. او نل تاناهال سال  

هم  لبهل تلایا اردر  ود اگار تاقاداب نامایاشاا مان با   ٠٢٠٨

ماوبد راکال ات عادایال  ٨٢ یشتر  می ووبد .  ل ا ن بو کرد 

 ال دادگالر هال  ا الباتای و  ٠٢٠٢نتل ج انت ل لپ نوام ر سل  

دادگلر علبی ومر کل  ردر را تل ثل ت انا تقدب رار است و همال 

ا ن رکل لپ بد رانا. دب هیچ موبد  نتوانستنا ثل ت انناا اال 

تقد ی اتفلق اختلدر است. امل او همانلن مصر  ود ال تقدب راار 

 است و نتل ج انت ل لپ با ن واها پذ رخت. 

همل ا ن نمونل هل نشلن میاها ترامپ  ل عنوان نمل نار  ا اشای 

ار حلاملن ومر کل اعتقلد   ل اناتا ال الپ نااابد. اعاتاقالد   ال 

هملن بوش پلببملنتلب ستی سنتی دب ومر کل هم ناابد. او  اک 

باسیست اخراری و قداب  ود ال ار جلنب   اشای ار سارمال ال 

دابان ومار اکال  ال جاداو ساوق دادر راا و تاالش اارد ساواب 

نلبضل تی عمیق رهروناان عدیل سیستم  شود. او عدیل سیاساتام 

موجود ن ود. امل عدیل مکلنیسم اسب قابپ و تقاسایام قاابپ و 

نلور حکومت اردن دب میلن جنلحهل  م تدف سیستم ماوجاود 

 ود. او تامال  قاابپ با  ااون دب نارار گارخاتان ساهام د اگار 

جنلحهل  حلام می واست. او  واهلن پیش  رد هامالن بورای 

 ود ال هیتدر ق ال دب وبملن اننل  داد. ترامپ تالش مایاکارد ار 

هملن بار هل  تنر ل رار دوبر هیتدار اال قاابپ با ار ون  اود و 

جنلک حلمیش  کنا. ا ن سیلست ترامپ جانا اشای با اال نالباضای ار 

وضا موجود  ود تلت تلثیر قراب داد. جن ش نلبضل اتای ار سایاساتام 

 ل  یل لن ومار  ود. امل ون جنا اش  ٠٢٢٦حلام ق ل ار ترامپ دب سل  

دو بو کرد متفلوپ دارت. چپ و باست دب ون جن ش  ود با ذ نافاا 

میاانستنا. جنلک باست جن ش اعتراض  ل سیستم حلام، تالات تالثایار 

س نلن ترامپ قراب گرخت و او  ال سا اناگاو  ا ان جانا اش باسات 

نلباضی ت ا ل را. دب پروسل ا ن نلبضل تی  ل سیستم حلاام  اود اال 

  شی ار  وبژوار  ومر کل اسی مثل ترامپ باسیسات با  ال جاداو 

سوق داد تل  توانا ون جن ش با ارون  ود و هااا ات ااناا. چاناا سال  

و تل  ل امرور ترامپ و ا ان  ا اش  ٠٢٠٨ا یر دب جر لن انت ل لپ 

سنتی و مذه ی نلباضی دب ومر کل  ل هم چافات راار اناا. تاراماپ و 

هوادابانش دب جلمعل ومر کل  سیلب  ار قواعا  لر  سنتی دو حا   

حلام با ر ر سوا  می رنا. چنلنال گفتل میشود ترامپ اسمل جمهوب  

 وار است امل عمال پا ار تلرر ا  است. نلگفتل نملنا تراماپ دوبر ا  

 ل ح   دمکراپ  ود و  عاا  ل جمهوب   واهلن پیوست. امل او  ک 

باسیست و نژادپرست ر یل هیتدر است ال احا ا  ماوجاود با خاقاط 

 را  بسیان  ل استراتژ   ود الر  دابد و ا ن دوبر گذاب ار حا   

جمهوب   وار هم میتوانا ری  شود. اانون با طل تاراماپ  ال  ا اش 

عمار ا  ار هوادابانش ال تلت تلثیر جن ش و اخاکالب باسایاساتای او 

قراب گرختل انا و  ل خرملن او هر الب  ماماکان اسات انانال   ااهاناا 

 ر لهت ر لد   ل با طل هوادابان ح   نلر   ل هیتدر دابد. 

 را  خهم با طل تراماپ  ال هاواداباناش  ال ا ان ناقال قاو   اکای ار 

 هوادابان هیتدرنگلر انیا: 

 کی ار اعضال  سال اق جاوانالن هایاتادار :  اروب نالسایاونالبایاساتای 

واب  ال چون هیستر   ود دب مل خوبان ارد. دب دقل ق پل لنای  د وانل

هل ملن، دبحلبی ال ارک  ار بو   س نرانی هیتدر، مل ار دبون ب ل

اشیا م : ر اگ هال ال،ر اگ هال ال،  هل ملن جلب   ود خر لد می گونل

ر گ هل ل! )هل ل هیتدر( ار ون بلرل  ل  عا، من  ل بوک و تان  اود 

  ل ودوبف هیتدر تعدق دارتم."

چنین بو کرد  دب میلن هوادابان تراماپ  سایالب قاو  و  ال وخاوب 

وجود دابد. با طل ا نهل  ل ترامپ با طل مر ا و مراد است. الب   ل 

حقیقت ناابنا. ونال ترامپ  گو ا  را  ونهل دبسات و قال ال  الوب و 

عین "حقیقت" است. دب ا ران  عا ار قابتگیار   امایانای هام مال  ال 

چنین پا ار ا  مواجل را م ال ح   ابهی هال  ااون چاون و چارا و 

 اون تعقل ختوا  به ر با میپذ رختنا و دست  ل هر جنل تای مایا دناا. 

خلریسم اسالمی نتینل چنین با طل ا   ود. ا ن گرا ش  ل پوپوبیسم و 

باسیسم و  یگلنل ستی   و  رتر  نژاد  و.... ال ترامپ نامال انااگای 

اردر است، تقر  ل اپی ون چی   است ال هیتدر و  عاا  میانای انانال  

 داد. 

امل ا ن گرا ش خقط ملاود  ل ترامپ نیست.   شی ار حلاملن ومر کل 

 زنده باد سوسیالیسم!

 ۰۹پرسش  شماره  

 راست پوپولیست و فاشیستهای  ترامپی                 
 در آمریکا و در اپوزیسیون راست ایران                  

 محمد آسنگران
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 ل ا ن قنلعت بسیار انا ال ا ن سیاساتام دسات  ال دسات راان 

قابپ و تقسیم قابپ سنتی دب هیئت حلامل ومار اکال االبسالر 

نیست و "مدت سفیا ومر کل با نمل ناگی نمیاکاناا". تاراماپ دب 

ا ن رمینل  ل مذهب و  راخلپ هم پنلر  رد و  ل رعلب "ومر اکال 

او " و مهم دانستن اننیل  ل عنوان ااتال  بهانامال  ال دنایال  

موبد نررش تالش ارد حس نژادپرستی و احسلسلپ ماذها ای 

  ش قل ل توجهی ار مرد  ومر کل با تقو ت و  ال  اود جاداب 

 انا. 

ضا ت ترامپ  ل سیلهلن و  لبجیهل و رن ستی   او دب انالب 

ضا ت  ل وراد   یلن ضا ت  ل بسلنل هل  م لبف، عینل ماثال 

هیتدر و اپی ون  ود. ترامپ ضا ت هیستر کش  ل امونیاساتاهال 

و چپهل با  ل جل ی بسلنار  ود ال حتی دمکراتهال و  ال اان با 

چپ و سوسیلبیست  طل  میکنا و رروع  ل خلالرای و خضال 

سلر  عدیل چپهل میکنا. همل ا ن و ژگیهل  ترامپ ار گارا اش 

  شی ار  وبژوار  ومر کل  ل سمت خالرایاسام  ا ار مایااهاا. 

 را  بورن تر ران ن د کی ترامپیسم  ل خلریسم رال اا  اهاتار 

 است امی بو  دوبان  ل قابپ بسیان هیتدر مک  انیم. 

ررا ط روب   اود اال مارد  ار دسات  ٠٦١١دب وبملن سل  

 لرانهل  اقتصلد  و اخو  موقعیت وبملن و نتل اج پسال جاناگ 

او  جهلنی ال ملاود تهل ی  ارا  وبامالن گاذاراتال راار  اود، 

نلباحت و عص لنی  ودنا.  مرد  وبملن عها نلمل وبسال  و... 

با تلقیر وبمالن مایااانساتاناا،  و  ال ناوعای احسالس حاقالبپ 

میکردنا. ون دوبر هم جن ش امونیستای و احا ا  چاپ قاو  

 ودنا و حضوب دارتنا و هم باستهال دب حاکاومات و جالماعال 

قابپ دارتنا.  جلبب است  اانیا ال  هملن موقا   کی ار   ار 

نگلبان منلبستلنی  ل خعلبین نلباضی هر دو جانا اش، چاپ و 

باست مصلح ل اردر است و هر دو ررف گفتل انا اوضلع  ل 

 ا ن رکل قل ل دوا  نیست و  ل ا توییر انا. 

پلسخ  کی ار مصلح ل انناگلن  ل ا ن   ر ناگالب  اواناانای و 

پر ملتوا است. او گفتل است مل  واهلن توییر هستایام دب ا ان 

مسیر  ل امونیستهل پرچم توییر با نمل نااگای  اواهاناا اارد  ال 

نلر هل.! ونال مسدم است مل دن ل  اسی هساتایام اال پارچام ا ان 

 توییر با  ل قابپ نمل ناگی انا. 

 ل قو اتار ان حا   پالببامالن  ٠٦١١ح   هیتدر دبانت ل لپ  

ت ا ل را.   ل ائتالف حا    اداق مادای وبامالن و تاوصایال دو 

ر صیت مهم ون دوبر و چنا تلجر و سارمال ال داب اال ناقاش 

مهمی دب اقتصلد وبملن دارتنا، بئیس جمهوب با تالات خشالب 

گذارتنا ال  ل  توصیل تنلب و سرمل ل دابان وبملن گردن نهلدر  

 و هیتدر  ل مقل  صاابپ وبملن   رسا. 

همین اقاا  بار قابتگیر  تامال  و اامال  هایاتادار با بقام رد. 

تلوالپ ام و  یش  ل ا ن صوبپ اتفالق اخاتالد اال هایاتادار ار 

بللظ سیلسی و ا اائاوباوژ اک  اود با نالسایاونالبایاسات، ضاا 

امونیست و ضا  هود معرخی ارد ر را امونیستهل و  اهاود اهال 

با نیرو  اصدی  دشو کهل میاانست و ونهل با ملنا گستارش و 

قابتگیر  اشوب وبملن معرخی میکرد.  لران اقاتاصالد   اعاا 

ار جنگ جهلنی او  و ملاود تی ال عهانالمال وبسال   ارا  

وبملن ا نلد اردر  ود هم ملن  ود  ال براا اقاتاصالد و قاابپ 

و دب ا ان  ٠٦١٢انگیس و خرانسل  عا ار  لاران اقاتاصالد  

دوبر رلها قو  ران قطب سو ت هم  ودنا. همین خلاتوبهل ار جلنب 

هیتدر  ل عنوان اخو  موقعیت تلمیدی  ل وبملن معرخی مایاشاا و حاس 

نلسیونلبیستی جمعیت قل ل توجهی دب وبملن با تلر ک میکارد تال  ال 

مرد   ق والنا  ل به ر قابتمنا  مثل هیتادار  ارا  نانالپ و عارو  

 وبملن نیلر دابنا. 

امل ضا ت هیتدر  ل امونیستهل ق ل ار اقااامالپ د اگارش اجارا راا و 

 را  قاابتاماناا ااردن  اودش دب پارتاو وتاش ردن ماناداس وبامالن 

 )با شتلگ

نمل نار امونیستهل دب مندس با رناانی ارد تل  توانا  ال دو  ٦٠تمل   (

سو  وبا  نمل ناگلن مندس، ا تیلباپ المل و خرا قلنونی  ود با  ال 

قلنون ت ا ل انا. م لبفتش  ل عها نلمل وبسل  و ضا ت  ل "سارمال ال 

داب  انگدیس" ال ار نرر او ملاود ت  را  وبمالن قاابتاماناا ا انالد 

اردر  ودنا  رنلمل هل   عا  هیتدر  ود. هیتدر دب جر لن جنگ وقتای 

متوجل را ال نمیتوانا بق ل   ر ی  ودش با راکاسات  ااهاا تاالش 

ارد  ل حمدل  ل بوسیل رمینل  صدح و تواخق  ل انگدیس و ومار اکال با 

 خراهم انا ال نشا و نتوانست و نهل تل رکست  وبد. 

وقتی ا ن تلب خ با مروب میکنیم متوجل میشو م حتی هیتدار دوب او  

تل ا ن حا مثل ترامپ وقیح و با ات و عاوب  ٠٦١١انت ل ش دب سل  

 حرف نمی د. 

راکاسات  اوبد امال  ٠٢٠٢دب هر حل  ترامپ دب اناتا ال الپ سال  

ترامپیسم دب ومر کل همانلن معضل وخار ان  اواهاا  اود. تاراماپایاسام 

اانون جن شی باست دب ا علد  قل ل توجل است و تاالش مایاکاناا دب 

و نار سیلسی ومر کل نقش  لر  انا. ا نکل جن شهل  وراد ا اواهالنال و 

 را ر  رد لنل چل بو کرد  نس ت  ل ترامپ و تراماپایاسام دب پایاش 

 واهنا گرخت و دوبت ومر کل  ل ب لست  ل ان چل جهتی با دب پایاش 

میگیرد خلاتوبهل  مهمی هستنا ال و ل ترامپیسم بو  ال اخاو   اواهاا 

نهلد  ل جن ش باستهل  ومر کل با سلرملن  واها داد و منترر ناتال اج 

 جاا   عا   ل ا  ود. 

 

حمدل  ل مندس دب هملن او  بار نشلن داد ال تلثیراپ د ارپالتار   ار 

اوضلع سیلسی جلمعل و حتی سل تلب سایالسای و مارااا  قاابپ دب 

ومر کل دابد.  نرر رمل تلثیراپ و ت علپ ا ن اتفلق چل دب میلن مارد  

 و چل دب حکومت رلمل چل موابد  میشود؟

وسنگران: اوبین تلثیر ا ن تلوالپ ا یر و نقش ترامپ و ترامپیسم  ار 

ومر کل ا ن است ال هیئت حلامل ومر کل  ل عنوان حکومت قو اتار ان 

قابپ نرلمی و اقتصلد  جهلن تلوالتی با ار سر گاذباناار اسات و 

نمیتوانا  ل حلبت او   رگردد. دچالب تاکالناهال  جاا ای راار اسات و 

جن شهل  متفلوتی دب ون جلمعل رکل گارخاتال اناا. جانا اش باسات و 

 خلریستی ومر کل خقط  کی ار ونهل است.

امل مهمتر ن تلو  دب میلن حلاملن ا ن است اال جانا اش باسات دب 

ومر کل امرور نمل نار و س نگو پیاا اردر است. باستهل هملنناا چاپاهال 

 واهلن توییر هستنا. ق ال سیستم حلام ار جالناب جانا اش اراوال   ال 

چلبش رد یار را. اسی مثل  رنی سنابر  ل عنوان جنلک چاپ حا   

دمکراپ تالش ارد س نگو    شی ار نالباضایالن جالماعال  شاود و 

نتوانست. ر را  واست و اخق جن ش ارول  چاپ تار ار ون  اود اال 

سنابر با نمل نار  ود  اانا. سنابر می واست  ل  الر  قالناونای سار 

جن ش ارول  با  ل سمت  لر  سنتی و دست  ل دست راان قاابپ و 

 حکومت اح ا  دمکراپ و جمهوب  وار حلام اج انا و نشا. 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۰۹پرسش  شماره  
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امل جن ش باست  ل به ر  ترامپ توانست حو  سایالساتاهال  

او  سیج  شود. ترامپ هم سیستم حکم بانی و تقسایام قاابپ و 

ثروپ جهلنی با دوب رد هم سیستم حکومت ااردن  ال راکال 

سنتی دب ومر کل با  ل چلبش رد یا. اقااملپ چاناا سال  ا ایار 

ترامپ دب پست ب لست جمهوب  ومر کل نشلن داد ار مانارار 

ا ن   ش ار هیئت حلامل دمکراسی و  الراب وراد و جاهالنای 

ران سرمل ل و...  صوبپ متعلبف انونی جوا گاو نایاسات و 

 ل  ن  ست بسیار است. حتی   شی ار هیئت حلامل ومر کل و 

اب تل د گر اشوبهل   ر ی هم ا ن نوع سیاساتام حاکاوماتای و 

تقسیم قابپ سنتی و پلببملنتلب ستی با ر ار ساوا   اردر اناا. 

 نل ر ا ن اانون هم ر قل البگر و مارد  تالات ساتام  اواهالن 

توییر هستناا هام تامال  باساتاهال  ومار اکال و ابوپال و د اگار 

 اشوبهل  جهلن سرمل ل داب   واهلن "توییر" هستنا. 

رکل و سنت حکومتهل  تل انونی ماوبد قا او  هایاااکااا  ار 

جن شهل  چپ و باست جلمعل ال  واهلن توییر هستنا نیسات. 

 نل ر ا ن جو  ل ان  ل عنوان نمل نار سنتی سیستم ملق ل تراماپ 

ال اانون  ل قابپ بسیار اسات نامایاتاواناا هایاااکااا  ار ا ان 

جن شهل با باضی انا. ر را با  دادر رار  ل  ل ان دب حقیقات 

با  وب   ل او و ح   دمکراپ ن ود.  رعکس تصاوب با اج 

 بسلنل هل  بسمی با  "نل" مرد   ل ترامپ  ود. 

ا ن دو جن ش چپ و باست دب ومر کل ار خاردا  قاابتاگایار  

 ل ان  ل میاان  واهنا وما. امل چپ جلمعال و مارد  نالباضای 

ومر کل دب چهلب سل  گذرتل ضمن اعتراض  ل ادیات سایاساتام 

حلام ال دب جن ش دخلع ار سیلهالن و دخالع ار حاقاوق رن و 

عدیل  شونت پدیس و... نقش وخر نی ارد، متوجال راا تاراماپ 

 ک ملنا جا  دب مقل ل جن ش وراد  واهی و مترقی ومار اکال 

عدیل سیستم حلام است.  ل همین دبیل دب قاا  او   ا اشای ار 

ا ن جن ش اعتراضی تلاتیک اش ا ن  ود ال ضر ل مالاکامای 

 ل ترامپ و ترامپیسم و باسایاسام و خالرایاسام  ا ناا و رد.  ال 

انت ل  نشان ترامپ  را  پسات ب السات جاماهاوب  جانا اش 

باست هم دب ومر کل و هم دب د گر اشوبهل ضر ل ساناگایانای 

  وبد.

امل ضر ل  وبدن  ل معنی پل لن ا ن جن ش نیست.  اون راک 

جن ش باست ومر کل  ل پرچم نژادپرستای  ال اراکال  د اگار  

 واها  لخت. مسئدل  ر سر دا ارر تالثایارگاذاب  و قاابپ ا ان 

جن ش است. دب پلسخ سوا  ق دی ارلبر اارد  اال دو خالااتاوب 

ا ننل مهم و تعیین اننار  واهنا  ود. قابپ تلثیرگذاب  جنا اش 

 چپ و سیلست و اقااملپ دوبت  ل ان. 

 

اگر چپ جلمعل  توانا ضمن نقا و اخشل  ترامپیسم مطالبا التاش 

با  ل دوبت  ل ان تلمیل انا و  ال جانا اش اااثار ات نالباضای 

جلمعل ت ا ل  شود باست ومر کل و تراماپ رالنسای نا اواهاناا 

دارت. واضح است  اون ا ن اقااملپ جن ش باست میاان داب 

مقل دل  ل سیستم حلام  واها را و  ر و نار ومر کل تالثایار گاذاب 

  واها  ود.  

 

دب اثنل  انت ل لپ امر کل  ل  هل  متنوعی حو  سارناورات 

سیلسی ترامپیسیم صوبپ گرخت. امرور رمل دب پرتاو واقاعال 

حمدل  ل مندس،  چشم اناار و و نار پا ار ترامپیسیم دب جلمعل امر اکال 

 با چگونل می ینیا؟

 

وسنگران:  را  ا نکل  اانیم و نار ترامپیسم  ل انل  اتام مایاشاود  ال اا 

ا تاا  اانیم چل تلوالتی  لع  عارو  و قاابپ گایار  تاراماپ راا. 

عرو  ترامپ دب ومر کل دال ل ما اتادافای دابد. امال ماهاماتار ان وناهال 

 لرانی  ود ال ال  وبژوار  ومر کل دب ون گیر ااردر  اود.  الاران 

سیلسی و اقتصلد  ومر کل دب جاهالن پسال جاناگ سارد دب حاقایاقات 

 لران پسل دمکراسی و پسل  لراب وراد  ود. ر را حلاملن  ال اتاکال  ال 

قابپ اقتصلد  و نرلمی و ت دیوی  ود  ل جل ی بسایااناا اال ناقاشای 

 را  رهروناان قلئل ن لرنا و سارناورات مارد  با دب دسات  الراب 

وراد بهل اردنا. چنلنال ر ق گ ابواسفل  ال  ر اسلس دادر هل  سل  

تهیل رار و دب وستلنل اجالس منما جهلنی اقتاصالد "داووس"  9106

مایادایالبدب دب جاهالن  ٠٠۱١گو اا  منتشر اردر است می 9191سل  

دبصا جمعیت جهالن(  ۴٢میدیلبد نفر ) یش ار  ۶.۴ثروتی  یشتر ار 

میدیلبدب  ل اناارر نیام جاماعایات خاقایار جاهالن  ٠۴٠دب ا تیلب دابنا. 

میدیلبدب رناگی میکننا ال تمل  ومر کل  ٨٢٢ثروپ دابنا. دب ومر کل 

با تلت تسدط دابنا. ا ن دبجل ار رکلف خقر و ثروپ دب تلب خ  شر 

سل قل ناارتل است. هامال ا ان تالاوالپ دب دوبر حالاامایات سایاساتام 

دمکراسی و  لراب وراد اتفلق اختلدر است. همین  لاران اارونال نشالن 

داد ال ونال تئوب  توجیل پل ل هل   لراب وراد  ود ر ر سوا  بخت و 

نل تنهل ومر کل  دکل همل دوبتاهال  ار االف قاواعاا  الر  دب تائاوب  

  لراب وراد نلچلب  ل اقااملتی رانا. 

 ل  دمکراسی هم ق ال و  لبهل  ی ملتوا ی  ود با دب تصامایامالپ 

دوبتهل و قابتهل  اقتصالد  نشالن دادر  اود. حالاامالن دب دوباتاهال  

دمکراسی  ر  الف قو  و قرابهل ی عمل مایاکاناناا اال دب جار الن 

انت ل لتهل گفتل میشود. رهروناان نلچلبهستنا منترر انت ل الپ  اعاا  

 شونا. تکراب ا ن دوب تسدسل و اث لپ ضا ت ا ن سیساتام و ضاا ات 

دبصااا   ٦٦هاماال احاا ا  ساهاایاام دب قاابپ   ال ماانالخااا اااثاار ات 

رهروناان، مرد  با دب مقل ل ال سیستم قاراب دادر اسات. ر ارا  ای 

 ا تیلب  مرد   را    ش ر لد  ار جلمعل مسنل رار است. 

همل ا ن تلوالپ خکر  و سیلسی  ر متن ررا ط و دوبر ا  اتافالق  

اختلد ال موقعیت جهلنی ومر کل هم دب بقل تهل  جهلنی تضعیاف راار 

 ود. ومر کل دب جنگ عراق و اخولنستلن نتوانست ژاناابمی جهلن با 

ار ون  ود انا. ر را ا ن جنگهل دب عاراق و اخاوالنساتالن قاراب  اود 

موقعیت بو  ل اخو  ومر کل با  ل "نرم نو ن جهلنی" ترمایام ااناا اال 

 نشا و نتوانست.  

ا اعالد جاهالنای  ٠٢٢٦دب قا   عا   لران اقتصلد  ومر کل دب سل  

پیاا ارد و تل حا هشااب جا  پیش بخات.  ال دنا ال  ا ان  الاراناهال  

سیلسی و اقتصلد  ال خوقل  ل ون ارلبر را مرد  ومر کل متوجل راناا 

ال هر بور رکلف خقیر و  نی دب ا ن اشوب عمیقتر و پر نشانی تر 

میشود.  لران اقتصلد  تلثیراپ م ر ش  ر رنااگای مارد   ایاش ار 

پیش ورکلب را. مرد  نلچلبا دست  ال ماقالومات و اعاتاراض ردناا. 

جن ش ارول   ل میاان وما و قابتمانااان وا  ساتار ات با  ال چالباش 

رد یا. دب ادامل ا ن  لرانهل او لمل  ل عنوان اوبین بئایاس جاماهاوب  

سیلر پوست ومر کل  ل قابپ بسیا. قراب  ود ا ن بئیس جمهوب سایالر 

پوست  لران با مهلب انا، ال نکرد. امل دب پس ا ن تالاوالپ مارد  

ومر کل دب ضا ت  ل سیستم حلام سنگر  نا  ااردناا. ا انانال  اود اال 

 کارگر،معلم،دانشجو اتحاد اتحاد!

 ۰۹پرسش  شماره  
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ااثر ت جلمعل  واهلن توییر رانا. او لمل هم  ل هامایان راعالب 

توییر  ل قابپ بسیار  ود. امل دو نوع توییر با مال دب اهاااف 

 و سیلست ا ن دو قطب مرد  و حکومت می ینیم. 

 عا ار هشت سل  ب لست جمهوب  او لمل مرد  متاوجال رااناا 

ررا ط رناگی و امراب معلش رلن بور  ال بور  اا تار راار 

است. و نار ،  رول و دارتان دبوماا حاا اقادای هام  ال وبرو  

میدیونهل نفر ت ا ل را. دب همین خلصدل  لران اقتصلد  صاهل 

میدیلبد پو  مرد   ل جیب  لنکهل ب ا اتال راا اال وبراکاسات 

نشونا. امل میدیونهل انسلن  لنل و امکلنلپ ر ستای  اود با ار 

دست دادنا. اعتراض عدیل وضا موجود دب ا علد سراسر  و 

 دب میلن اقشلب م تدف ومر کل گسترش پیاا ارد. 

دخ این اعت اض و ناخضایتی دو جنبش عه و  ره د. جهنهبهش 

 خاست و جنبش چپ. 

ترامپ ار جلنب   شی ار هیئت حلامل  ل جدو ساوق دادر راا 

ال جن ش باست و نلسیونلبیستی با نمل ناگی ااناا. تاراماپ ار 

عهار ا ن وظیفل  ر وماا و مایادایاوناهال ومار اکال ای با  ال  اود 

هملهنگ ارد.  جن ش چپ اجتملعی و ما البافایان تاراماپ دب 

هیئت حلامل ومر کل دب تقل ل  ل خلریسم و باسیسم دب قاا  او  

ائتالخی  یر بسمی  را   دا قابپ تراماپ راکال دادناا. دب 

ا ن ائتالف  یر بسمی البش تمل  را.  ٠٢٠٢نتینل انت ل لپ 

ژاناو اال اال  ال ااان قاراب اسات ساکالن ب الساات  ٠٠ار بور 

جاامااهااوب  وماار ااکاال با دب دساات  ااگاایاارد، جااناا ااش چااپ دو 

استراتژ  موار  با دب مقل ل  اود دابد.  اکای تضاعایاف و 

حلریل ا  اردن جن ش ترامپیسم. د گر  خشلب  ل دوبت  ارا  

تلمیل مطلب لپ مرد  ام دبوما و تلت ساتام.  ااون راک دب 

ا ن پروسل م لبرر اگر  ک ح   جا  چپ و ااماونایاسات ار 

د  اعتراضلپ جالب  سار ارنایالوبد ناهال اتال تامال  ما البراپ 

اجتملعی دب  هتر ن حلبت ار بخرمهل  ملاود خراتر نا اواهاا 

 بخت.  

 

جر لنتلپ ا رانی  چل عاکاس اباعامادای نسا ات  ال ا ان واقاعال 

 دارتنا؟ 

 

وسنگران: ر عل جر لنلپ چپ ار گرا شلپ م تدف ار رکاسات 

ترامپ  رسنا  ودناا و  ال تالادایال و ابر ال ای ا ان اتافالقالپ 

پردا تنا. امل جر لنلپ باست و دب باس ونهل سدطنت رد لن و 

سلرملن منلها ن و نیروهل  قومپرست و نلسیونلبایاسات عا ا 

 گرختنا. 

هاادااهااداال دو ناایاارو  اپااور ساایااون باساات ا ااراناای و اخااراد و 

ر صیتهل  نلسیونلبیست پرو ترامپ  ل  ل ت او دب انت ال الپ 

  ل ع ا  عمومی ت ا ل رار است.

 ک نکتل امل دب عکسهل و تفالسایار  اال پا اش راار ،  ارا  

ا رانیلن جلبب است. تعااد  پرو سدطنت و ررخاابان تاراماپ 

و بضل پهدو   ل پرچم  ونین ریر و  وبریا دب  ایان حامادال 

انناگلن هستنا. ونهل  ال پاالاالبد تاراماپ  ارا  ا اران، پارچام 

ومر کل با ملسک  ود اردنا و همرار باسیستهل و خالرایاساتاهال 

 رانا. 

جلبب تر ا نکل وقتی ا ن تقالهل  مشمئ  اننار  ل عکس ابعامال 

منفی عمومی بو رو را و سنالب او  حامادال  ال ااناگارر  ال دساتاوب 

ترامپ  ل  ک تف سر لال  را  ترامپیساتاهال تا اا ال راا، رارخااابان 

سدطنت همانلن  یشرملنل میتلرنا و ار ترامپ می واهنا  ل قور قهر ال 

  عنی اتکل  ل ابتش و نیروهل  مسدح قابپ با تسدیم نکنا.  

باستهل  وقیح پرو ترامپ چل دب ومر کل و چل دب اپور سیون ا اران 

وقلحت و دبو گو ی و  یشرمی با تل حا ماقالمالپ بژ ام جاماهاوب  

 اسالمی  لال  ردر انا. 

 نهه هها یههسههنههی  اسههصههدههنههت هههصههبههاه و سهها مههاه مهه هها هه یههن و  هه هه ههه 

ناس ونال ست ای پ و ت امپ( دو جنس ا  دو جنبهش خاسهت  سهتهنه  

 ره ش م نزد  ن ا  انو  ده است. 

سدطنت رد لن و سلرملن منلها ن و ر صیتهل  "دمکراسی  وار و 

حقوق  شر " و.... متعدق  ل اپور سیون باست ال  ل  یشرمی همارار 

اواالس االنهل و باسایاساتاهال و خالرایاساتاهال رااناا، اااناون گایاج و 

ع ادابنا. دب ا ن ررا ط حمدال چاپ و وراد ا اواهای  ال جاماهاوب  

 اسالمی و باستهل  پرو ترامپ ضروبپ صا چناان پیاا اردر است. 

دمکراسی موبد دخلع ترامپ و  ل ان و بضل پهدو  و مر م بجو  و 

 قیل نلسیونلبیستهل گانااش  ایاش ار هامایاشال مشال  انسالن ماتاماان و 

وراد  وار با وراب میاها.  ل توجل  ل حمدل خلریستهل  ل انگرر ومر کال 

اگر ترامپ پیرور میشا، هملننا دوبان خلریستهل دب وبملن، می واست 

همل با ار د  تیغ  گذبانا. هاف تعرض ونهل دب قا  او  مطا اوعالپ، 

 منتقا ن و  و ژر چپهل و امونیستهل و " لبجیهل و  یگلنگلن  ودنا." 

ترامپ و هوادابان خلریست اش دب ومر کل و  لب  ومر کل ار رااپ 

ضا امونیست  ودنشلن، حمدل  ل  ل ان و راراال با  ال گافاتان ا اناکال 

امونیست دمکراپ هستنا، همرار اردر انا.   ل توجل  ل عواقب حمادال 

خلریستهل  ل انگرر،  اون رک ترامپیستهل ای مالناناا خارراگارد اهال و 

مسیح عدینژاد و ر ررد  و رهرا  همل ون و حسن رر اعاتاماااب  و 

مهتا  و..... ار امرور سیر واگرا ی و  لس و نل امیا  با سر عتر  

 ری  واهنا ارد. 
 

خاست پوپول ست و فاش ست ت امپی دخ  مه یه ها و دخ اپهو یسه هوه 

خاست ای اه  م ض  ه ای سخت  وخده است. نبای   ه  ن ا و دنبالهه 

 خواه  ن ا ف صت داد.

 

 

 

 نه به شکنجه،نه به اعدام،نه به جمهوری اسالمی!

 ۰۹پرسش  شماره  



7 

الب لنل با دب دست  واهنا گرخات!.االب النال با  اود ادابر 

  واهنا ارد. انتر  البگر !

واقعیت ا ن است ال  لران اقتصلد  پیکرر جمهوب  اسالمای 

با دب  ر گرختل است. جمهوب  اسالمی  ال بالالظ اقاتاصالد  

 ک پروژر وبرکستل  ل تقصایار اسات. حالاامات سارمال ال و 

اسال  نتینل ا  ج  خقر و خالات و  لنل  را ی  ارا  االبگار 

و تاودر مارد  رحاماتاکاش ناااراتال اسات. االبگاران و مارد  

 پل لستل دب پی چلبر جو ی  را  پل لن دادن  ل ا ن وضاعایات 

نلهننلب هستنا. م لبرر  را  سرنگونی حکومات اساالمای دب 

ملوب چنین تالرهل ی قراب دابد. رعلب مرگ  ر خاقار، مارگ 

 ر گرانی  لرتل  دو خوب تی  ودن چنین معضادای دب جالماعال 

است. چل مد وملتی سیلست اناتار  االبگار  با دب جالماعال 

مطرک اردر است؟ ا ن سیلست  ل چل معضالتی پلسخ میااهاا؟ 

ا ن سیلست چل چشم اناار  با دب مقل ل خاعالبایان االبگار  و 

جن ش امونیسم البگر  قراب میاها؟ ملاود ت هل و مالااودر 

 هل  ا ن سیلست ااامنا؟

 ل جدو ومان سیلست انتر  البگر  نلری ار ماوقاعایات و اژر 

ا  است ال   شهل ی ار ر قل البگر دب ون قراب گرختل انا. و 

ا ن سیلست  ک پلسخ البگر  بورن و ااماونایاساتای  ال ا ان 

ررا ط است. واقعیلپ ر ر  ر ی ار رمینل هل  عایانای رارک 

 چنین سیلستی هستنا:

صا هل ه اب البگر ماتهلست ال دستم د رالن  ال تال ایار  -٠

چنا ملهار پردا ت میشود. ا را  البگران ا علد گساتاردر ا  

  ود گرختل است.  یکلب  و گرانی  اک واقاعایات رما ات و 

 شن دب جلمعل است. ا ن بونا نتینل  لران و خدج اقاتاصالد  

 سرمل ل داب  ا ران است.

سیلستهل  اقتصلد  دوبت اسالمی سرمل ل عمال  ر ای ار  -٠

واحاهل  توبیا  و صنعتی با  ل باود اشالناار و دب وساتالنال 

تعطیدی قراب دادر است.  عضل خروش و تلبا  ا  اب و ملرایان 

والپ توبیا  و اال  ود عوامل تاوبایاا بار سار اعاتار   ارا  

سرمل ل و جلنیلن حکومتی  ارا  انا الرات و ثاروپ انااور  

است. ا ن سیلست نیرو ی است ال و نار ا  دب جالماعال نااابد. 

  ود میاانا ال ملکو   ل خنل است.

سیلست تلمیل خقر و خاالاات اقاتاصالد   اک باان تاالش  -١

ابتنلعی بژ م اسالمی  را   ل رانو دب ووبدن البگران، دب 

 انلب سراو  مستقیم و همل جلن ل، دب ررا ط انونی است.

ا ن ررا ط اقتصلد  با خقط میتوان "خالات اقتصلد " نالمایاا. 

ا ن ررا ط  ک استثنلء و مسالبال ا   الب  ار نار  خاعالبایات 

اقتصلد  سرمل ل دب ا ران نیست. ملصو  ر یعای عاماداکارد 

سرمل ل داب  و حکومت اسالمی دب ا ران است. حکومتی اال 

نفس  قلء و تاوا  هر بورر ون  ال اعاتاراض تاودر هال  مارد  

سرنگونی ردب بو رو رار است. مقل دل  ل خالات اقتاصالد  تالامایال 

رار  ر ر قل البگر  ک واقعیت بورمرر جلمعل است. م لبرر عادایال 

دستم دهل  پردا ت نشار، ما البرر عادایال ا ارا  و  ایاکالب سالر  

البگران، م لبرر عدیل  ل تعطیدی اشلنان واحاهل  توبیا  و چاپالو  

وسل ل توبیا ، م لبرر  را  اخ ا اش دساتاما د هال و دب الخات  ایامال 

 یکلب ، جمدگی ار عرصل هل  متافالوپ ما البرر اقاتاصالد  را اقال 

 البگر دب ررا ط حلضر هستنا.

مل دب دوبر انونی رلها اعتراضلپ و اعتصل هل  گستردر االبگار  

دب واحاهل  م تداف صاناعاتای هساتایام. ا ان اعاتاراضالپ عادایار ام 

گستردگی و حمل ت تودر هل  مرد ، عدیر م پیش بو هال،  اعاضال  ال 

اهااف  ود دست نیلختل انا. "عا  سود ووب " و عا  قل دایات بقال ات 

 ل الالهل  وابد رار  ک  هلنل البخرمل لن  را  تعطیدی و  ال بااود 

اشلنان واحا توبیا  و خروش وسل ل توبیا است. دب چنین رارا اطای 

اعتصل  البگر ، قابپ ار الب اناا تن چرخ توبایاا و تاور اا، ار 

هملن جل گلر و توانی ال دب  اک واحاا تاوبایاا  "ساود ووب" وجاود 

دابد،  ر وبداب نیست. مثاال دب هامالن سالعات او  اعاتاصال  دب 

"ا ران  ودبو" رر لن اقتصلد  " ایات امال " و  ار ای ابگالناهال  

د گر حکومت اسالمی با واداب  ل " واااناش" مایاکاناا. هام ساود و 

جی شلن  ل  طر اختلدر است و هم بژ م و دستگلر حاکاوماتای و نارال  

حلام. هر دستگلر اتومو یدی ال دب الب لننلپ ا ران  اودبو تاوبایاا 

نشود، چنا ن میدیون توملن ضرب مستاقایام  ال صالحا الن سارمال ال و 

انگدهل  اسالمی حلام  وبدر است. امل اعتصل  دب واحااهال ای اال 

چنین موقعیت اقتصلد  با  ل دال ل م تدف ناابنا ار قاابپ و ناقاش 

الر   ر وبداب نیست. رملنیکل  ک سیلست االبخارمال  ال تاعاطایادای 

اشلنان و خروش و حرا  وسل ل توبیا است، اعتصل  اب امل البو ای 

همیشگی  ود با ناابد. نتینتل  ک سئوا  اسلسی دب مقل ال بها اران 

البگران دب چنین ررا طی ا ان اسات: اساتاراتاژ  االبگاران  ارا  

پیرور   ر ااا  موبفل هل  ل ا متکی  لرا؟ و ل البگران  ل ا  نشیننا و 

رلها  یکلب  و ا را  و تعطیدی واحاا تاوبایاا   الراناا؟ دب چانایان 

ررا طی و دب مواجل  ل ا ن خالات اقتصلد   ک سیلست میتاواناا  ال 

دست گرختن ادابر الب لنل و واحا تاوبایاا  و  ال  ال عا البپ د اگار 

 سیلست انتر  البگر   لرا.

مسدمل انتر  البگر  تمل  سیلست البگر  و امونیسم دب مقال ادال  ال 

خالات اقتصلد  موجود نیست.  کی ار حدقل هل و ا ا اب  اسات اال 

البگر میتوانا  ل ون متوسل رود. م لبرر مل عدیال خاالاات اقاتاصالد  

ا علد گستردر و ماتاناوعای دابد. مال  ارا  پاردا ات خاوب  تامالمای 

دستم در هل  معوقل م لبرر میکنیم. مل  را   ایامال  ایاکالب  ماکافای 

م لبرر میکنیم. مل  را  اخ ا ش دستم د و تعییان دساتاما دهال تاوساط 

نمل ناگلن مستقیم البگران م لبرر میکانایام. مال  ارا  جاداوگایار  ار 

ا را  البگران م لبرر میکنیم. مل  را  بوو قارابدادهال   اردر واب 

سفیا امضل م لبرر میکنیم. مل  ارا   ایامال دبمالنای مانالساب و قال ال 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۰۹پرسش  شماره  

 

 کارگران و سیاست کنترل کارگری!                  
 علی جوادی
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دسترس  را  همال ما البرر مایاکانایام. دب اانالب ا ان ما البرر 

هم ملن میتوانیم  را  اعمل  ااناتار  االبگار  نایا  ما البرر 

انیم. انتر  البگر  میتوانا  ک بان تالش و سیلست مال دب 

 مقل دل  ل خالات اقتصلد   لرا.

انتر  البگر  میتوانا گل  و گورل ا  ار سیلست عمومی مال 

دب  لب  اردن انتر  تاوبایاا و تاور اا و ابائال  اامالپ دب 

جلمعل ار دسات سارمال ال و دوبات اساالمای  الراا. مال  ارا  

سوسیلبیسم م لبرر میکنیم. مل  را  جلمعل ا  م لبرر مایاکانایام 

ال رهروناان و توبیا انناگلن مستقیم نیلرهل  جلمعل  اود دب 

مقل  تعیین چنا و چون توبیا، می ان توبیا، نوع توبیا و ررا ط 

توبیا و ... قراب گیرنا. نرلبپ و انتر  البگر   ک گال  دب 

ا ن باستل است. مسدمل اجرا  ا ن سیلست  ل معنل  حالاامایات 

اقتصلد  سوسیلبیسم دب واحا توبیا  و  ل استاقاراب مانالسا الپ 

اقتصلد  سوسیلبیستی نیست. امل اقاامی اوبیل دب ا ن باستال و 

 همسو و هم جهت  ل ا ن منموعل ار خعلبیت است.

ا ن سیلست دب ااا  واحاهل  صنعتی و  امالتای قال ال اتا الذ 

است؟ هر انل ال البگران  توانناا چانایان سایالساتای با پایاش 

  رنا، میتوان و  ل ا چنین سیلستی با ات لذ ارد. خلاتوب اوبایال 

و تعیین اننار، قابپ و نایارو و دبجال اتالالد و هاما اساتاگای 

البگر  است. امل اجرا  ا ن سیلست دب مارااا  تاوبایاا  و 

 املتی  ل ضروب لپ متفلوتی مواجل است. دب واحاهل ای اال 

دب حل  تعطیدی و  ل وبرکستگی هستنا و  ل  ل نل ود  اشلنار 

رار انا، ات لذ ا ن سیلست ار ما ارمایات و اهامایات  ایاشاتار  

 ر وبداب است. دب ا ن واحاهل مسلبل معلش و  اقال  االبگار 

موبد تعرض قراب گرخاتال اسات.  ایاکالب  و ا ارا   اعاضال 

معلد  ملکومیت  ل خقر و خالات گستردر است. دب رارا اطای 

ال جلمعل  ل سو   ک وبرکستاگای اقاتاصالد  هامال جالنا ال 

بانار میشود، دب چنین ررا طی نارالبپ و ااناتار  االبگار  

 ک بار واقعی و عمدی دب مقال ادال  ال ا ان تاعارض االبخارمال 

 است.

سوسیلبیست و به را  عامادای االبگار    –البگران باد کل  

میتواننا ا ن اخق و سایالسات با دب اانالب سال ار سایالساتاهال و 

باههل  عمدی مقل دل  ال خاالاات اقاتاصالد  قاراب دهاناا. ا ان 

سیلست  ل البگر امیا میاها. گورل ا  ار  ک ماناماوعال بار 

حل واقعی است.  ال االبگار اماکالن مایااهاا اال سایالساتاهال  

سلررکلبانل و دنا ال  بو  ار  ا اشاهال ای ار  اوبژوا ای با 

 طوب همل جلن ل ا   نثی و حلریل ا  انا.  ل اتا الذ سایالسات 

انتر  البگر ، البگر دست  لال با دب مقل دل  ل تورائال هال  

البخرمل پیاا میکنا. حتی ر ح پیش رد ا ن سیالسات  ال االبگار 

 نیرو میاها.

واقعیت ا ن است ال ا علد خالات االبگار  بور  ال بور دب 

حل  گسترش است.  ل ا دست  ل اقااامالپ بوران و و اژر ا  

رد.  ل ا قابپ البگر با  را  حلام اردن  ر سرنورات  اود 

 ل میاان اشیا. انتر  البگر   ک سیلست تعارضای دب ا ان 

ررا ط دهشتنلک است.  ل ا  ارا  نا اردهال  جاا  و اسالسای 

وملدر را. البگران سوسیلبیست و باد کل  میتواننا  ل  ل میاان 

اشیان ر قل البگر دب ا ن ررا ط نیرو  سوسایالبایاسام را اقال 

البگر با دب پیشلپیش اعتراضلپ و م لبرر ر قل البگر قراب 

دهنا.  ل میاان اشیان ر قل البگر دب م لبرر عدیل خالات اقاتاصالد  

  ک ررر پیشرو  دب ررا ط انونی است.

مل دب عین حل   ل خعلبین البگر  میگوئیم ال پیش رد چنین سیالساتای 

الب سلدر و سهل نیست. مل توهمی  ل معضالپ و مسالئال پایاشالبو  

نااب م. امل هراس ار پیشرو ، سیلستی نیست ال مل دب دساتاوب  اود 

قراب دهیم.  ک نقطل قابپ سایالسات ااناتار  االبگار  با  ال اا دب 

باهگشل  ودن، عمدی  ودن و تعرضی  ودن ون د ا. ا ن سیلست  اک 

پلسخ بورن و عمدی  ل  لاران اقاتاصالد  حالاام  ار جالماعال اسات. 

انتر  البگر  گورل ا  ار ابادر مستقیم و  الواسطل البگار با دب 

 پیش رد واحا اقتصلد  متلقق میکنا.

اصدی تر ن مسلبل دب ا ن چاهالبچاو   انارار مان جال انااا اتان ا ان 

سیلست و اخق توسط خعلبیان و سالرمالنااهانااگالن و بها اران عامادای 

البگر  دب صفوف البگران است. هم اانون البگران نیشکر هافات 

تپل دب گیر م لبرر ا  همل جلن ل  ال االبخارمال و دوبات اساالمای دب 

با طل  ل ادامل الب  و دب لخت دساتاما دهال  ماعاوقال  اود هساتاناا. 

ملههلست ال حقوق و م ا ل  وناهال پاردا ات نشاار اسات. االبخارمال 

ماعی است ال ا ن واحاا "ساود در" نایاسات. مایا اواهاناا رمایاناهال  

رباعی ا ن واحا صنعتی با  ل خروش  فرسلننا و  ل تاب ج الب النال 

با تعطیل اننا. انتار  االبگار  هامالناگاونال اال  اکای ار بها اران 

البگر  مطرک ارد،  ک بار حل واقعی است.  ل ا  ل  اک سایالسات 

 جل اختلدر دب   شهل ی ار ر قل البگر ت ا ل رود.

البگران ن ل ا اجلرر دهنا ال واحاهل  توبیا  با  ل نل ود   کشلنناا. 

البگران ن ل ا اجلرر ناهیا ال البخرمل ا  اب و وسل ل توبیا معالش و 

مل لتل  رناگی مرد  با  ل تلبا   گذابد. البگران ن ل ا اجلرر دهاناا 

ال  ل ا راجشلن اننا  ل دبهل  الب لنل با  ل بو شلن   نانا و  ال  ال 

گورل ا  پرتل شلن اننا. بار د گر  عالور  ر باههل  تلانونی  را  

مقل دل  ل ا ن ررا ط هم وجود دابد. انتر  البگر   کی ار بار حال 

هل است. البگران و تشکالپ البگر  میتواننا واحا تاوبایاا  با دب 

تلت نرلبپ و انتر   ود  گیر ا. دخلتر ملبای با  الر ااناناا. دسات 

عوامل سراو  البگران و عوامل  ل نل ود  اشلنان الب لنل با ار 

سرنورت مراا  اقتصلد  اوتلر اننا. ابادر و سیلست  ود با حالاام 

اننا. البگران میتوانیا چرخ الب لنل و واحا توبیا  با  اون عوامل 

سرمل ل و البخرمل  ل حاراات دب ووبناا. جاداو  درد اهال و چاپالو  

عوامل سرمل ل با  گیر ا.  ل هر دبجل ال میتوانیا  ر سرنورت  ود 

حلام رونا. ا ن سیلست دب ررا طی ال توارن قوا هار بور  ال نافاا 

تودر مرد   پل لستل و ر قل البگر تویایار مایاکاناا، مایاتاواناا  ال  اک 

 واقعیت عینی ت ا ل رود

 ۷۵۷منتش  ش ه دخ نش یه انت ناس ونال شماخه 

 کارگر زندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 ۰۹پرسش  شماره  

 نه به فقر،نه به تبعیض،
 مرگ بر جمهوری اسالمی! 
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ا ران  ل ا تکلب منصاوب حاکامات مایا گاردى  اراى  اربساى 

ال لل الب جمهوبى اسالمى  رگ اب ارد. ا ن می گرد عینل ار 

صااى ح   امونیست ا ران پ ش را و سپس متن م الحاثالپ 

ون،  ل و راستلبى منصاوب حاکامات،  صاوبپ ااتال  تالات 

 عنوان "الب ابران البگر  لموش"  ل چلپ بسیا.

 

   ادى اعتــصـاب

   ادى اعتصاب خسمى و غ   خسمى

 دستمزد ایام اعتصاب صن وق اعتصاب

 

مصطفى صل ر: منروب ار ورادى اعتصل  مش صل چایاسات. 

دامنل ورادى اعتصل  چقاب  ل ا  لرا؟ اعتصل  بسمى و  یر 

بسمى چیست ؟ و ل هر اعتصل ى بسمى رنل تل میشود و هیاچ 

ملاود ت و قیا و رررى بوى اعتصل  میتوانا وجود داراتال 

  لرا  ل  یر؟ منصوب حکمت بــطفل رمل رروع انیا.

 

منصوب حکمت: هیچ نوع ملاود تاى بوى ورادى اعاتاصال  

ن ل ا وجود دارتال  الراا. حاق دسات ار االب اشایاان دب هار 

بــلرل ال البگران، هر تعاادى رلن، ابادر  کاناناا ماثال حاق 

نفس اشیان است. اگر ا ن حق با ار البگار  اگایارناا  اهامالن 

دبجل جلمعل با  ل دوبر  ردر دابى  رگردانار انا. البگر  ل اا 

 توانا دست ار الب  کشا و  گو ا  ابــیل ا نکل اراکالبـاـاى دب 

الب مى  ینم الب با متوقف میکانام. ا ان  ال ماعاناى ردن ر ار 

اصل قرابداد الب  ل نفى الب اردن و نافاى اال ماوار اناى اال 

توبــیا جلمعل  ر ون م تنى است نیست. البگر میگو ا دب ا ان 

مقطا معین الب نمیکنم چون ارکلبــى دب الب مایا ایانام. ورادى 

اعتصل   عنى هیااکاس نامایاتاواناا االبگارى با اال االب با 

متوقف اردر است من وب انا ال الب انا. اگر حق اعاتاصال  

وجود ناارتل  لرا  عنى ا نکل اگر مان االبگار دسات ار االب 

 کشم ا شلن میتوانا  یل ا و مرا  طوب خی  کى من وب انا االب 

انم. اسى نمیتوانا ورادى اعتصل  با  ط   نا و همرار  ل ا ن 

الب سرنی ر با نیلوبد. چون اگر من دست ار االب  اکاشام تاو 

 لال رر چکلب میکنى تل مرا  ل الب نلگ  ر انى؟  نل را ان مان 

خکر میکنم ورادى اعتصل  هیچ قیا و رررى  ار نامایااابد. و 

دقیقل  ل دبجل اى ال ا ن ورادى با ملاود میکنناا، االبگار با 

ار موقعیت  ک انسلن وراد دب جلمعل،  عنى هملن صوبپ ار 

نرر حقوقى ورادى ال جلمعل سرمل ل دابى  ل خرد دادر اسات، 

 لب  اردر انا و  ال ماوجاودى تا اا ال ااردر اناا اال ا اتایالب 

  ودش با ناابد.

 

منتهل مسلبــل اى ال دب موبد ورادى اعتصل  وجاود دابد ون 

وضعیتى است ال اعتصل   راى  ود البگر  وجود مایالوبد.  اراى 

مثل  دب اشوبى ممکن است  گو اناا اال خاقاط دب ماوبد اعاتاصال  

بسمى حقوق ا ل  اعتصل  پردا ات مایاشاود و دب اعاتاصال   ایار 

بسمى حقوق پردا ت نمیشود. هراس میتوانا دست ار الب  کشا، و 

ابــ تل اگر اعتصل ش  یر بسمى  لرا حاقاوق نامایاگایارد. دب اشاوب 

د گرى  راى مثل  میگو نا اعتصل  وراد اسات مشارور  ار ا اناکال 

موضوع اعتصل   ل هملن البگلر و هملن   ش ار البگران مر اور 

 لرا.  عنى رمل نمیتوانیا دب دخلع ار م لبراپ البگران   اش د اگار 

دب جلمعل و  ل دب دخلع ار  ک امار اجاتامالعاى دسات  ال اعاتاصال  

  نیا. خقط هنگلمى منلر  ل اعتصل  هستیا ال دب الب لنل  اودتالن 

  رى رار  لرا و  ل  ر سر دستم د  ودتلن  االئاى وماار  الراا. ا ان 

ملاود ت نوع دو  ار جنس ملااود ااردن ورادى اعاتاصال   اطاوب 

ادــى است. امل ا نکل موار ن پردا ت حقوق دب اعتصل  بساماى و 

 یر بسمى چیست ا نهل میتوانا دب چهلبچو  اصل ورادى اعتصال  

موبد  ل   لرا و  ود جن ش البگرى میتوانا ا ن موار ن با تعیایان 

 کنا. ا ن حق مسدــم هر البگرى است ال هربــلرل می واها ا ا اب 

با  ل دبــیدــى رمین  گذابد و دست ار الب  کشا. امال ماماکان اسات 

ااثر ت البگران  ل ا نکلب مواخق ن لرنا.ممکن است سلرملن مساتاقال 

البگرى  ل ا ن الب مواخق ن لرا. ا نهل  ک تفلوتهلئى  و ژر دب جانا ال 

ملبــى اعتصل لپ ا نلد میکنا. دستم د حین اعتصل  چل میشود. ا ان 

با میتوان دب چهلبچو  ورادى المل اعاتاصال  هاناور  الا  اارد. 

 ل  اعتصل  بسمى و  یر بسمى دب  اودش ا ان خارض با دابد 

ال مرجعى  راى اعال  بسمیت و  ل عا  بسامایات اعاتاصال  وجاود 

دابد. و ا ن مرجا نمیاتاواناا جا   اک مارجاا االبگارى و ماناتا اب 

البگران  لرا.  ل ا سلرملن و نهلدى البگرى  لرا و توسط البگران 

 ل بسمیت رنل تل رار  لرا. ممکان اسات گافاتال راود اال تال ورادى 

تشکل ن لرا اعتصل  بسمى هم  نل را ن ماعاناى نااابد و تاکاداـاـایاف 

مسلبــل ورادى اعتصل  نلمش ص میشود. من خکر مایاکانام حاتاى دب 

 اتر ن حلبــت هم البگران میتواننا مناماا عاماوماى واحااى با اال 

دست  ل اعتصل  ردر است  عنوان مارجاعاى اال مایاتاواناا بسامایات 

اعتصل  با اعال   کنا و  ر ا ان ما انال  اواهالن حاقاوق االمال ا ال  

اعتصل   شود قراب  اهنا.  الصال ااال  حاق اعاتاصال   اک حاق 

مسدــم انسلنى است و نقض ون  رمال ااناناار و اخشالء ااناناار  اردگاى 

ر قلتى اى است ال دب جلمعل سرمل ل دابى  ارقاراب اسات. دب ا ان 

چهلبچو  میشود تلرر دب موبد اعتصل  بسمى و  ایار بساماى و 

موار ن ملبــى اعتصل  صل ت اارد. ا ان با هام  اگاو ام اال خاکار 

نمیکنم اشوبى  لرا اال ورادى  اى قایاا و رارر اعاتاصال  دب ون 

 رقراب  لرا. هر اشوب سرمال ال دابى  ال نالاوى ار انالالء ورادى 

اعتصل  با ملاود اردر است. امل  راى البخرمل چنایان مالااود اتاى 

وجود ناابد. اگر اسى دابد ادعل میکناا اال جالماعال اش ما اتاناى  ار 

مواجهل وراد صلح لن وسلئل توبــیا است،  کاى سارمال ال داب  اعاناى 

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است!

 ۰۹پرسش  شماره  
 

 آزادی اعتصاب رسمی و غیر رسمی، آزادی اعتــصـاب             
 دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب            

 منصور حکمت



11 

ملبــک ا  اب توبــیا و منل ا خنى و خایا  اکاى االب و د اگارى 

صلحب من ا رنار توبــیا  عنى نایاروى االب، وناوقات ساداـاـاب 

ورادى اعتصل  مثل ا ن میملنا ال البخرمل حق ناااراتال  الراا 

سرمل ل اش با جل نل  کنا. ورادى اعتصل   راى البگر  یار 

قل ل چشم پورى است و البگرى ال  ل همین  نا بضل ت دادر 

 لرا ال ورادى اعتصل  ناارتل  لرا و  ال ا ان ورادى مالااود 

 لرا د گر  لقى قیا و  ناهلى  ردگى و  انااگاى با دابد قا او  

 میکنا.

 

مصطفى صل ر: سوابــى ا ننل مطرک میشود و ون ا اناسات اال 

ر ق صل ت هلى رمل  نل را ن مثال اگر دب  ک الب لنل  اک 

سو  البگران   واهنا اعتصل   کننا و  قاو  رامال دسات ار 

الب  کشنا  ل ا ن حسل  نمیتواننا اعتصل شلن با بسمى ااناناا 

چون دو سو   قیل چنلنال منما عمومى اى دب االب  الراا  ال 

 احتمل  ر لد باى منفى میاهنا.

 

منصوب حکمت: ن یر.  ل  من ا اا  ر سر ا ن نیست اال چال 

اسرى ار البگران اگر ررخااب اعاتاصال   الراناا اعاتاصال  

بسمى است. ا ن با  ل ا سلرملن البگرى مر ورل تعیین اناا. 

اگر من  عنوان باى دهنار دب ون منمعى  الرام اال مایا اواهاا 

ا ن موار ن با تعیین انا ال اگار چال دبصااى ار االبگاران 

  واهنا اعتصل  اننا اعتصل  بسمى  واها  ود، میگو م در 

دبصا. هنور چنین سلرملنى با ناااب ام. ا اناطاوب نایاسات اال 

نصف  یشتر البگران  ل   ش قل ل مالحرل اى ار االبگاران 

 ل ا مواخق  لرنا تل اعتصل  بسمى  شود. ممکن اسات  ا اش 

معینى ار قسمت معینى ا ن حا نصل  با تلمایان ااناا. ماماکان 

است دب  ک الب لنل خاقاط  اک قسامات  ا الرار مسالئاداـاـاش 

اعتصل  انا و ال الب لنل،  ل ا نکل مستقیمل دب ا ن مسالبـاـال 

ذ نفا نیست،  ل ون قسمت حق  اها و اال  یل ا  ایارون.  اعاناى 

اعتصل  ون قسمت با بسمى اعال  انا. تصمیم باجا  ال ا ان 

چی هل دست  ود تشکل البگرى است و خکر میکنم اگر دست 

 ود البگر  لرا مالاى میگذابد ال دسات و  ال   اودش با 

 ن ناد.

 

مصطفى صل ر: دب موبد اعتصل  بسمى و  یر بسماى  الر 

مشکدى ال من داب   نلى  ود  لقى اسات. مان خاکار مایاکانام 

بسمى و  یر بسمى ااردن اعاتاصال  مالااود ات هالئاى  ار 

ورادى  ى قیا و ررر اعتصل  میگذابد. و خکر میکانام گافاتان 

اعتصل  بسمى و  یر بسمى ب ومى ناابد. اعتصل   ل ا ان 

معنى است ال عار اى ار البگران تصمیم میگیرنا ال الب با 

متوقف اننا و ر عل ا ن دب  ک واحا و  ک مالااودر ماعایاناى 

معنى دابد ال هملنطوب ال ا ر  وذب ن هم گفت  الال ارر  اک 

عار اى  قیل با قلنا میکاناناا و دسات  ال اعاتاصال  مایا ناناا. 

نگرانى من ار تقسیم اعتصل   ل بسمى و  یر بسمى ا ناسات 

ال ملاود ت ا نلد انیم و  هلنل اى دست البخارمال  ااهایام اال 

 توانا دستم د حین اعتصل  البگران با ناها و اعتاصال التاى 

با، ال البگران  راى اسب حقوقشلن  رار اناا تل اناا، تالات 

 عنوان  یر بسمى  ودن سراو  انا.

 

منصوب حکمت:   ینیا اتفلقل  رعکس تصوب رمل ماقاوبـاـال اعاتاصال  

بسمى  ل البگر قابپ میاها. اعال  اعتصل  بسمى  عنى ا نکال ار 

ون بلرل  ل  عا دب اعتصل   ودن البگران وضعیت قلناوناى و دادر 

رار جلمعل است و هراس  الف ون الب انا الب  یر قالناوناى ااردر 

و ل ا   رناش رناان. اعتصل   یر بسمى  عاناى مان دسات ار االب 

اشیار ا  و تو  ل البپ ادامل میاهى تل تکدــیف ا تالف بورن  شود. 

ا ن با هم اسى حق ناابد دست  ل تنش   نا. امال اعاتاصال  بساماى 

 عنى اگر پلس لن ار ون ارراف بد را  ل ا پلس لن با  یلناارنا رنااان 

و اگر البخرمل  واست جنسهلى ان لب با جال انال ااناا  ال اا  ا ارنااش 

رناان. چرا ال اعتصل  بسمى است. دو  ا نکل ا ن  ل ر قل االبگار 

وحاپ میاها. اگر من و رمل وقاتاى مایا اواهایام اعاتاصال  صاوبپ 

 گیرد مسلبــل با  ل تشکل البگرى ملن،  ال ماناماا عاماوماى مالن، 

  ر م و ا ن منما  ل اعتصل  باى  اها، ونوقت ون  کى هم اال دبد 

 لصى ناابد  ل ا  یل ا  یرون. هیچ البخرمالئاى حاق نااابد ار جالى 

د گر، ار  لب  اتللد ل وروبا و تشکل البگرى، است اا  انا و سر 

الب  گذابد. دب اعتصل   یر بسمى اتللد ل مى ا ستا و نگلر میکاناا 

و قسمت هل  کلب  ودرلن ادامل میاهنا. جنس هل با هاناور مایا ارد و 

میفرورا.  نل را ن  ل   ار سار تا اا ال راان اعاتاصال   ال قالناون 

ممدــکت است. وقتى  ک سالرمالن االبگارى مساتاقال اعاتاصال  با 

بسمى اعال  میکنا، دابد  ل دوبــت میگو ا ال دب ا ن حاورر ماعایان 

اصل  ر اعتصال  اسات و هارااس اال  االف ون االب ااناا عامال 

 یرقلنونى اننل  دادر است و قل ل تعقیب اسات. ا ان ناکاتال اصاداـاـاى 

است. امل   ینیا  ک مسلبــل د گر هم هست. وقتى االبگار ا اراناى ار 

اعتصل  حرف می نا خوبا دب ذهن همل،  اود االبگار و د اگاران، 

"ردو ى" منسم میشود. مرد   هم میگو نا "وقل ار ون  یل لن بد نشاو 

وننل الب لنل خالن اعتصل  است  کوقت  ک تیرى، سنگاى، چایا ى 

 ل ادل اپ می وبد" و هراس میشناود اال االبگار جالئاى اعاتاصال  

اردر است پلرنل افشش با وبمى اشا و اگر اننکلو ن الراا ار  اک 

اوچل د گر میرود. امل وقتى  لنکهل پو  اسى با  دــوال مایاکاناناا ون 

 یل لن امن و املن است. ا نهام اعاتاصال  اسات د اگار. وقاتاى خاالن 

ورابپ  لنل حقوق  ک عار با نمیاها اعتصل  ااردر اسات. دسات 

ار خعلبیت متعلبف و نرمل   ودش اشیار است. دست  ال اقااا  خاوق 

ابعلدر ردر و الب علدى اش با نمیکاناا. وباى نال پالسا الناى مایال اا نال 

چی ى. مل تل لال  ناا اار ا ام اال پاداـاـایاس  ا وب  ال دخالتار اتالالد ال 

البخرمل ى  ر  د )هملنهل ال ا ن قلنون میگو ا  ل ا تشاکایال  شاود و 

معدــو  نیست چرا  ودرلن  راى ا نهل روباى اسالمى االبخارمال الن 

دبست نمیکننا( و ا نهل با  گیرد و رنااان  ا ارد و  اگاو اا اال چارا 

پوبهل تلن با  وا لنار ا ا. ا ن با نا ار ا م. امل تل دو البگر  ل هم جماا 

میشونا ومیگو نا دست ار الب  کشیام او  ار هامال  ال ااالناتارى و 

ژاناابمرى ملل   ر میاهنا ال  ل دوتل جیپ  ایال اا ونانال. ا ان اقااا  

 طوب ادــى  ل ورادى اعتصل  مول ر است. امل دبحلبـاـات اعاتاصال  

بسمى ون اسى ال دب  لنل اش نشستل و   ر اعتصال  با مایاشاناود 

خوبا خکر نمیکنا ال خالننل ردوغ است.  دــکل ا ن با میفهاماا اال دب 

وننل البگران  طوب بسمى و قلنونى دست ار الب اشیار انا.  ال ا ان 

ترتیب اعتصل   راى البگر هملنقاب امرى عالدى و  اراى جالماعال 

امرى  رحق میشود، ال هر نوع اعمل   شونت عدــیل ون و هارناوع 

دست دبارى  ل ون با ار نرر جلمعل  یر موجل و مذمو  میکنا. ا ان 

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران!

 ۰۹پرسش  شماره  
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 نرر من نکتل  سیلب تعیین اننار اى است.  ل   رسر با اطال 

جلمعل است  ل اعتصال .  ار سار مسالبـاـال وحااپ االبگارى 

است. نکتل د گرى ال می واهم  گو ام ا اناسات اال اعاتاصال  

بساماى اسالساال انااعاکاالس قاابپ تشاکاال ااالبگارى اسات. دب 

صوبتى ال اعتصل   یار بساماى  اک اعاتاراض اسات اال 

ابــ تل اسى حق ناابد جدوى ون با  گیارد. امال وقاتاى االبگار 

میگو ا اعتصل  بسمى است همرار ون تشکل البگرى با دب 

صاب جلمعل قراب میاها.  عنوان  کى ار پلهلى اصدــى تعییان 

سرنورت ودمهل. اگر البگران  رق گفتناا اعاتاصال  بساماى، 

د گر دوبــت نمیتواناا مارد  با تالار اک ااناا اال  ارق تالن 

 لموش میشود. املا نکل ممکن  ود  راى  ودش صرف نکناا 

و سو ت ن رد و  رق با دب سلعلتى  لموش انا. هامالناطاوب 

ال دوبــت انترلب دابد مرد   ل قطاا  ارق ار رارف دوبـاـات 

 سلرنا  ل قطا  رق  ابــیل اعتاصال  هام  ال اا  سالرناا. خاکار 

میکنم ا ن با طل جلمعل با  ل البگر اعتصل ى  ها اود مایااهاا، 

چرا ال هراس میفهما ال خالن اتللد ل دابد  راى گرختن حاق 

البگران ار امکلنلپ قلنوناى  اودش اساتافالدر مایاکاناا. اساى 

ن واها توانست  ل سلدگى جلمعل با عدــایال االبگار تالار اک 

انا. ا نهل مسلئل مهمى اسات ومان ااکالماال اعاتاقالد داب  اال 

مقوبــل اعتصل  بسمى  ل ا  لرا و دب هر قلنون االب واقاعاى 

 تعر ف  شود.

 

  ینیا،  سیلبى چی هل "حق" هست امل استفلدر ار ونهل  یاداـاـاى 

س ت است. اسى مثل  می د ال دب ومر کل همل "حاق دابناا" 

دبانت ل لپ ب لست جمهوبى باى  اهنا، امل  ین ملل رناگاى 

اایاداـاـاوماتار  ٠٥٢ عضى هل تل اوبــین صانااوق باى گایارى 

خلصدــل است و دب  یل  وسیدــل نقدــیل عاماوماى و را اصاى 

ا نهل باى نمیاهنا. ا نهل عمال حق باى دادن ناابنا چون اسى 

نمیل ا ار وناهال باى  اگایارد. قالعاار عاماوماى دب ماوبد حاق 

اعتصل  هم همین است. قلنون الب  ال اا حـاـاق اعاتاصال  با 

 رسمیت  شنلسا. امل هنور خلاتوبهلئى وجود دابد اال ا ان با 

تضمین میکنا ال اعتصل  عاماداى هسات  ال نال.  اوبوژارى 

چگونل امر اعتصل  هل با میشکنا؟  نرر من اسلسل  ال خشالب 

اقتصلدى. اب تل دب اشوبهل ى ملننا ا ران او  قشون میکشاناا. 

امل حتى وننل هم معموال،  ل دب دوبر هل ى، البگران مقالومات 

میکننا وار ا ن مرحدــل  یرون میل ناا و ر ار خشالب سارااو  

رانو نمی ننا. امال وجال مشاتارک بوش  اوبژوارى عاداـاـایال 

اعتصل  دب همل جل اعمل  خشلب اقاتاصالدى اسات.  انال ارا ان 

حقوق ا ل  اعتصل  جلى اسلسى دب  الا  ورادى اعاتاصال  

دابد.  راى همین است ال البگران همایاشال اعاتاصال  با  ال 

مقوبــل صناوق اعتصل  انلب هم می یننا و تشاکایال صانااوق 

اعتصل  اوبــین قا  بار اناا تن هر اعتصل ى اسات.  ال ا ان 

معنى  ک  عا ار  ل  ورادى اعتصل  ا نسات اال اساى حاق 

ناابد عدــیل اعتصل  قشون  یلوبد. و  نرر من اگر االبگارى 

بور اعتصل    نا و اسى با ال  اراى سارااو  اعاتاصال  

ومار  کشا، ار نرر حقوقى  ل ا  ل مقتو  مثل اسى ال  اودش 

با ر ر ملرین اناا تل است نگلر ارد. ا شلن اصال وننل چاکالب 

میکردر. چل اسى  ل او گفت ال د  الب لنل  ارود. ا ان ودماهال 

 نل  راصل ورادى اعتصل  قل ل منلراتنا. امل ررف میتوانا ابتشاش 

با نیلوبد، میتوانا ملننا موبد اعتصل  معانایلن انگدـاـاساتالن جاناس 

با ان لب اردر  لرا و ص ر انا.  وبژوارى انگدــستلن هام االبگاران 

با رد و هم ذ ل  سنگ ان لب اردر  ود و صا ار اارد. مااتاهال صا ار 

ارد. معانایلن  کسل  و اناى دوا  ووبدنا و حتى جنگایااناا. ار پاس 

پدــیس انگدــستلن و تالااتایاکاهال و بوراهالى سارااو اگارانال اش اال 

ایدومتر دوبتر ار ملل اعتصل  معااناااى با اال ار  ٥٢٢ رومانا. 

 لنل  یرون میلما توقیف میکردنا. البگران ار پاس ا ان  ار ومااناا. 

ونال ال امر اعتصل  معانایلن با دب انگدــستالن راکاسات، ناهال اتال 

خشلب اقتصلدى  ود.  راى مقل دــل  ل ا ن خشلبهلى اقتصلدى اسات اال 

 نرر من مسلبـاـال دساتاما د ا ال  اعاتاصال  جا ء ال اتانا اى ورادى 

اعتصل  است. و ا ننل  ل  اعتصل  بسمى تعیین اننار است. منتهل 

اعتصل   یر بسمى چل؟ و ل دب ا ن موبد نا ال اا دساتاما د پاردا ات 

رود؟  نرر من اعتصل   یر بسمى اى ال  عاا بسمى مایاشاود  ال اا 

حقوقش ار بور او  ون مللس ل و پردا ت  شود. البگرى ال ا تکلب 

عمل با  ل اعتصل   یر بسمى  است میگیرد و  عا   شهالى د اگار 

ر قل  ود با منل  میکنا ال  ل ا  ل صلنل  یل اناا، نا ال اا  ال ات ا ان 

ا تکلب عمل و پیشرو  ودنش ارنرر ملبــاى ماتاضارب  شاود.  ال ا ان 

معنى حتى دب موبد اعتصل   یر بسمى هم جال دابد اال دساتاما د 

پردا ت  شود.  یش ار ا ان د اگار  اود االبگاران  اراى اعاتاصال  

اردن صناوق دبست میکننا و  یرر.  نرر من مسلبــل خراهام ااردن 

امکلن ملدى  راى اعتصل  نکتل  سیلب مهمى است. ار تضامایاناهالى 

حقوقى دب مقل ل دوبــت و پدــیس و دادگلههل ش و  یارر تال تضامایان 

هلى ملبــى. مثل  د گر مسلبــل ضروبپ وجود تضامایاناهالئاى  اراى 

اموا  اتللد ل هل وسلرملنهلى البگرى است. ممکن است خردا  اراى 

اموا  خالن تشکل البگرى، حتى اگر چنین تشکدــهلئى وجاود داراتال 

 لرنا، وبقل مصلدبر و ض ط صلدب انناا. هامال ا اناهال  ال اا دب  اناا 

مر ور  ل ورادى اعتصل  گننلنار رار  الراا. ا اناکال هایاچ دادگالر و 

مرجعى حق دست  ردن  ل اموا  تشاکاداـاـاهالى االبگارى با نااابد، 

ا نکل االبخارمال حاق جال انالئاى مالاصاوالپ و اماوا  با دب حایان 

اعتصل  ناابد و اگر البخرمل  یل ا و ار اماوا  االب النال " اودش" 

حین اعتصل  چی ى   رد  ل ا  عنوان درد  گایارنااش. بساماى راان 

اعتصل  البگرى  عنى ت ا ل ران حلبـاـات اعاتاصال   ال ماوقاعایات 

متعلبف قلنونى و هراس ال ا البــى دب ون وابد ااناا  ال اا قالناونال 

 موبد تعقیب قراب  گیرد.

 

مصطفى صل ر:  ک ملوب و پل ل صل ت رامال ا اناسات اال االبگار 

 عنوان خرورنار نیروى الب ا ن حاق با دابد اال هاروقات  اواسات 

نفرورا و ررا ط د گرى  راى خروش نیروى البش تعیین  کاناا. و ال 

همین حق با نمیشود دب قلنون الب  ل ررف ماقال ال  اعاناى االبخارمال 

داد؟  عنى ا نکل هروقت دبـاـاش  اواسات االب با ماتاوقاف  اکاناا و 

 الب لنل با   وا لنا و  گو ا  ل ا ن ترتیب حلضر نیستم ادامل  اهم.

 

منصوب حکمت: تل  لل  اسى نتوانستل است عمال ا ان "حاق" با ار 

البخرمل  گیرد. امل  نرر من ار نرر حقوقى المال میشود ا ن "حاق" 

با  ل البخرمل نااد.  نرر من البخرمل  ل ا  ال اراکال  ما اتاداف ر ار 

انتر  نهلدهلى البگرى  لرا. ررف ار  ک امتیلراپ ار پایاشاى دب 

جلمعل  ر وبداب است و  لخرض ا نهل تلرر دب االب النال  ال االبگار 

 برنامه یک دنیای بهتر را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۰۹پرسش  شماره  
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 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۰۹پرسش  شماره  

 ادامه مدصه نس ین خمضانسصی ،مباخ ات  فت تپه و ...

 

مل قی داستلن  صوصی سلر  هم  سر ار ان لن سردابان سپلر دب اوبد تل استفلدر ار "امکلنلپ دوبتی"  را  خررناان و داملدهل و گلهی 

همسل ل واحا توبیا    رنا تل دب  ک چشم  رهم ردن الب لنل با  ل وبرکستگی  کشلننا و امکلنلپ واحا با  ل ابر ت ا ل و پاوبرال و 

چو   ستنی وابد اشوب اننا تئوب سینهل  ا ن  ل  دب با طل  ل اقتصلد ا ران  ل ا  رونا خعال پروسل  ودخر  ی با تکمیل اناناا، گامالن 

 نکنم دب ان ممدکت د گر اسی گورش  اهکلب ا ن حرخهل  لرا

 

پرسش: مطلب ل  دا  ا ار   ش  صوصی، میتوانا  ل معنل  رکست  رنلمل هل  اقتصلد  جمهوب  اسالمای تاداقای راود، ا ال مایاتاوان 

 تصوب ارد ال تالرهل  البگران  ل نتینل  رسا و جمهوب  اسالمی پل پس  کشا؟  ل رکدی د گر ارسل تلب انونی با اجرا انا؟

نسر ن بمضلنعدی: من  ل تفصیل دب  لال سعی ارد   ل گورل و راو ل  م تدف ا ن  ل   پردار ، اقتصلد امارور ا اران عامااتال دسات 

سران سپلر و اعوان و انصلبرلن می لرا ا یرا سر لبی  لنگی تهیل رار است،  ل اسم وقلرادر ا ن سر ل  بو هر اسی د ار  لرا، دبسات 

میتوانا متوجل رود، وقتی  ل   ر سر پو ، حقوق ننمومی،  لک ننومی و ا تالس ننومی است  ل  تنهل  ک   ش  ل جنالک نایاسات. 

 دکل ال سران حکومت خلسا و درد هستنا. حلال  یدی تالش اردنا مثال  گو نا   و  اسالنای هام هساتاناا دبشالن  ارا  االبگار خاوالد 

میسورد. امل گنا درد  هل  ا نهل مشل  ال جلمعل با وراب میاها. ونانلن ال مللخدی هم ار دبون  ودرلن  را  حفظ و نگهااب  "اایالن 

  69نرل "   ش اوچکی ار درد هل  هیوال گونل اسالمیون با  ل "نمل ش  لنگی" میکشلنا.  حرف واقعی و میدیونی مرد  دب و الن مالر 

ردر را. مرد  توهم ناابنا، صا اب تل ال ر قل البگر هم  ل ا ن حکومت و سیستم هیچ توهمی ناابد. انال ر قل البگر با دست  ل عصال 

میکنا، سراو گر  عر لن ا ن حکومت است. ر صل احسلس میکنم نل تودر هل  مرد  و نل ر قل البگر  ل ا ن حاکاومات ااوچاکاتار ان 

توهمی ناابد،  لبهل ار ر لن مرد  علد  دب  یل لن میشنو  ال میگو نا ا ن حکومت مل مرد  نیست، ا ن حکومت اناتا ال  مال نایاسات! 

 ناابد. 90ری ا ن چهلب دهل  لبهل مرد  ا ران نشلن دادنا نل اقتصلدش نل سیلستش نل خرهنگش هیچ تعدقی  ل  شر ت دب قرن 

 نل ر ن ر صل خکر میکنم هر اسی   واها ررا ط انونی با  ل نئوبی رابیسم توضیح  اهاا مایا اواهاا ااالر گشالد  سار مارد   اگاذابد. 

حکومتی ال  ن  تروب سم اسالمیش هیچ اعت لب و نلمی د گر دب سراسر دنیل  نل  نگذارتل است ااا  ررات و سرمل ل گاذاب  البجای 

می واها دب ا ران سرمل ل اش با  ل ا ران   رد و   واها بقل ت  اکاناا. اقاتاصالد ا ان بژ ام دب  ان  سات اسات، بار حادای نااابد. نال 

  صوصی سلر  و نل اقتصلد دوبتی هیاکاا   ل داد  ن  ست اقتصلد  جمهوب  اسالمی نمیرسا.

  الصل ا ن  ل  ق ل ی است ال  ل تن ا ن حکومت ر لدر گشلد است!

 

 

سلعت الب انا، چی ى ار البخرمل  ودنش  لقى نمیملنا. ن ل ا  ل االبخارمال ا ان حاق  ١٥مواجل میشود. اگر او هم حلضر  لرا مثل البگر 

با داد ال هروقت دبش  واست الب با   وا لنا، ر را معلش میدــیونهل نفر با ا ن جلمعل  ل نلحق ر ر نگیان اناگاشاتار ا شالن گاذاراتال و 

ا شلن هر بور تصمیم  گیرد ال عار اى با  ل گرسنگى  یلناارد میتوانا.  نرر من ا ن ج و حقوق هیچ  شرى دب ا ن دنیل نیاسات. عالرال 

اردن وسلئل توبــیا دب  ک اشوب  ل صرف ملبــکیت  ل ا دب  ک سطح پل ل اى تر، دب سطح قلنون اسلسى اشوب، دب  ک جلمعال جار  

 ملسو   شود.  نل را ن نمیشود البخرمل با  هملن دبجل وراد گذارت.

 


