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 ۲۳رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲دوم فوریه    -  ۹۹سه شنبه  چهاردهم  بهمن  ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 
 پیرامون مبارزه برای افزایش 

 انحداقل دستمزد کارگر 
 گفتگو با علی جوادی

پرسش: اجازه دهید به مسااهاه مازااکزه رااکبارا  بارا  

افزایش دستمزد بپردازیم. مزاکزه برا  افازایاش اادا ا  

دستمزد مزااکزه ا  ماوادبد باه جااماااه ایارا   ایاسا . 

راکبرا  دک رشوکها  مختلف ب از جامالاه دک یماریا اا 

برا  افزایش ادا   دستمزد مزاکزه می نند. بنارار ااماا 

 میزا  ب مزنا  تایین دستمزد دک جاماه چه باید بااد؟

علی جواد : بزینید زماا ای راه از مایازا  دساتامازد دک 

جاماه ایرا  صوز  می نیم، جایی ره دساتامازد رااکبار 

بر پایه خط فقر ب فالر  ب این کبزها بار مازاناا   خاط 

مرگ  استواک اده اسا ،  اتایاباتاا باایاد دک دب زمایاناه 

صوز  ررد. ی ی مساهه مزنا  ادا   دستمزد از جاا ا  

طزقه ما ب مساهه دیگر م ا یزم تغییر دستمزد دک جاماااه 

دک هر دبکه ا  اس . ادا   دستمزد دک جاماه بایاد بار 

مزنا  ا الم موکد  ایااز یان ز ادبای ا ساا ای دک زماا  

مااصر تایین اود ره باتاوا اد تاامایان راناناده ا االم یان 

ز دبی مرفه ب ا سا ی با استا داکدها  اناخته ااده بایان 

اهمللی بااد. ادا   دستمزد باید تامین رننده متوسط  ایااز 

ین خا واده دک جاماه برا  تامین مس ن مناس ، یذب ه 

م فی ب ساهم، پوااک مناس ، دکما  ب بادادااا  ،زم، 

هزینه ام  ب  ق  ،زم، توصی  ب یماوز  ب دکماا  ب 

تاافااریاار ب ساافاار ب دسااتاارساای بااه ااازاا ااه اطااالعاااتاای ب 

 بااد.… ا فوکماتین ب 

 پرسش: این استا داکدها کا چه رسا ی تایین می ند؟

عاالاای جااواد : اسااتااا ااداکدهااا کا باانااراارم فااقااط ب فااقااط 

فرباندبا   یرب  راک یانی راکبرا ،  مایندبا  مستقیم 

راکبرا ، تش الت راکبرا  میتوا ند ب باید تایین راناناد. 

چرا ره ابر جاماه سرمایه داک  کا، تاا زماا ایا اه ایان 

مناسزات ضد ا سا ی  ابود  شاده اسا  فارگ باگایاریام، 

مشاهده می نیام راه دک تاماامای ااوزه هاا  دیاگار ایان 

 ساله شد! ٣٤جنگ جمهوری اسالمی علیه مردم 
 محمد آسنگران

جمدوک  اسالمی به رمن دبل غرب ب بر اا ه ها  فرهنگ ب سیااسا  

ملی اسالمی جریا اتی از  وع جزده ملی ب  دض  یزاد  ب ازب توده ب  

از ه مفتخوک اکاذل ب اببا  اسالمی ب مساجد ب یخو د به  دکت کسایاد. 

همین  یربها جمدوک  اسالمی کا رمن ررد د ره ا قالب یزادیاخاواهاا اه 

 مبارزه مردم علیه جمهوری اسالمی، قویتر از هر زمان
 جمهوری اسالمی رفتنی است!

 نسرین رمضانعلی 
 

اخیرا ا وم  هاک اسالمی با تدیه  مستند   تو  عنوا   هزه دب تایا   

دک موکد اازاب ب فااهین سیاسی رردستا  ب سریاهی به اسام  کبزهاا  

 

 اخراج و ارعاب و هتك حرمت پاسخ نیست!
 محمود احمدی

متاسفا ه جدال دکب  ازب ما بر سر مواضع کفیق امید تاقاوایای باه یا  

جدال  اخواایند  تزدی  اده اس . کفتااک کفاقاا  مادافاع بارایاش کاسا  

ااكم دک ازب بدیچوجه براز ده ی  ازب سیاسی مادک  ب كاماو ایاساتای 

 

 کارگران جهان متحد شوید!

 پرسش هر سه شنبه منتشر می شود! نشریه
 سردبیر :محمد رضا پویا

 mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش

 ۴صفحه 

 ۷صفحه 
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فرباندبا  را،ها  موجود هستند ره  یم  را،هاا  خاود کا 

تایین می نند. اما مالوم  یس  چرا زماا ایا اه باه  ایارب  رااک 

راکبر ره دک این جاماه  یز ین راا،سا  چارا ایان سارماایاه 

داکا  ب دبه  ب  مایندبا  سرمایه هستند ره  یم  این را، کا 

تایین می نند؟ چرا؟ چرا باید این بی عداهاتای ب باکب اگای کا 

 زول ررد؟ اما هیچ صاا  خا ه ب ماه ی کا  مای بایانایاد راه 

اجاکه خا ه ب مل ش کا مستاجر تایین رند. اما هیاچ سارماایاه 

داک ب فربانده را،یی کا  می بینیاد راه  ایاما  راا،هاایاش کا 

خریداکا  را،یش تایین رنند. اما ادا ا  دساتامازد کا دک ایان 

جوامع سرمایه ب دبه  سارماایاه تااایایان مایا اناناد ب  اه خاود 

فربانده  یرب  راک. این بی عاداهاتای ب زبکباویای کا  ازاایاد 

 پذیرف .

مامو، مزلغین ب مدافاین  رام سرمایه داک  میگویند م ا یسام 

عرضه ب تقاضا تایین رننده  یم  ا الم ب راا،هاا دک جااماااه 

سرمایه داک  اس . بواه ا  از با ای  غیر ا سا ای دک ایان 

جاماه اس . اما دک پاسخ باید بفا  راه ایاناباا باوا  بار سار 

تایین ادا   دستمازد اسا . اادا ا  دساتامازد کا دک جاواماع 

رنو ی عمدتا دبه  راکفرمایا  تااایایان مایا اناد  اه ما اا ایاسام 

عرضه ب تقااضاا  راا،هاا دک جااماااه. یااانای خاریاداکا  ب 

 مایندبا  خریداکا  داک د  یاما  راا،  ماوکد  ایااز خاود کا 

تایین می نند. این باکب گی تندا  شا دهنده ین ضدی  یاا ااک 

ب عمیق با كااکبار دک جااماااه سارماایاه داک  جااک  اسا . 

باالبه زما ی ه دک موکد عرضه ب تقااضاا صاوازا  مایا انایام 

راکبر بر خالف سایر صاازا  را،ها  دیگر  میتوا د  یارب  

راک  کا به فرب   رسا د. رااکبار بار خاالف سارماایاه داک 

صاا  اختیاک برا  عدم فرب   یارب  رااک   ایاسا . ابار 

 یرب  راک  کا به فرب   رسا د باید برسنگی ب شد. بیا ااک 

بااد. خا واده ا  مو وم به فقر ب فالر  بااد. دک صوکتی اه 

صاازا  را،ها  بسیاک  مامو، میتوا ند از فرب  راا،هاا  

خود خودداک  رنند، ب دک زما  منااسازای راه خاود تشاخایا  

میدهند میتوا ند این را،ها کا به بازاک برا  فارب  باا  ایاما  

با،تر عرضه رنند.  تیبتا دک این جا هم راکبر با ین ضادیا  

 یا اک ذاتی  رام سرمایه داک  دک مواجه با كاکبر هستیم.

پرسش: سئواهی ره مم ن اس  برا  بارخای پایاش بایاایاد ایان 

اس  ره دک جوامع سرمایه داک  دک غارب ب بارخای دیاگار 

رشوکها ره راکبرا  داکا  تش الت مستق  خود هستناد، ایان 

تش لدا میتوا ند با برخوکداک  از مشاابکه  ماتاخاصاصایان ب 

راکاناسا   سزد ز دبی ب  یم  ا الم ماوکد  ایااز کا تااایایان 

رنند. اما دک ایرا  رااکبارا  فاا اد چانایان اما اا ااتای هساتاناد. 

راکبرا  عمدتا فا د تش الت اوکایی ب یا اتوادیه ا  مساتاقا  

از دبه  هستند،  تیبتا مساهه این اس  ی  رسا یا اه مایاتاوا اناد 

 چنین ااخصدایی کا تایین رنند، چه رسا ی هستند؟

علی جواد : بزینید، دک دکجه ابل خود  مایندبا  مساتاقایام رااکبارا  

میتوا ند ب باید هزینه ا الم موکد  یاز ز دبی خود کا تایین رناناد. چاه 

رسی صاهر تر ب بدتر از خود راکبرا  میتاوا اد  ایاما  ا االم ماوکد 

 یاز  برا  ین ز دبی ا سا ی کا تاایایان راناد؟ باااالبه ابار باوا  

بر متخص  ب راکاناس  اس  اتما تاداد بسایااک  ا ساا  ااریاف 

ره به ا قیاد طزقه اارمه ب دبه  سرمایه  یامده ا د مایاتاوا اناد دک ایان 

زمینه به راکبرا  ب  ماینگا  اا  رمن رنند ب مشاابکه دهاناد. ایان 

مساهه پیچیده ب مش لی  یس . دعوا بنررم اینبا  ایاسا ، مسااهاه ایان 

اس  ره ا الم موکد  یاز ین ز ادبای ا ساا ای بارا  تااایایان اادا ا  

دستمزد خود موضوع ین جدال عریم طزقاتی دک جااماااه باه  ادما  

عمر این  رام اس . مساهه بر سر سدم راکبر از توهید موصو،ت ب 

تال  سرمایه برا  تصاا  ثربت توهید ب خلق ااده تاوساط كااکبار 

 اس . ب این جداهی دک مررز تخاصمات جاماه سرمایه داک  اس .

اما دک جاماه سرمایه داک  ب جاماه اسالم زده ایرا  بطوک بیژه ا  

فرگ بر این اس  ره راکبر بنا به تااریاف ب عالای اهاقااعاده باخاش 

موربم ب فقیر جاماه اس  ب باید بااد. هس  اما فرگ مایا اناناد راه 

همواکه باید بااد. چرا كه ا تصاداا  بر مزنا  كاک اکزا  ب كااکبار 

خامو  سازما  داده اده اس . ب ابر این فرگ کا به دبک بینادازیام 

ی و   مساهه فرق می ند. دک ی  زما  باید بف  ره بزینید راکبر خاهق 

تمام موصو،ت ب خدمات اجتماعی ب ثربت تاوهایاد ااده دک جااماااه 

اس  ب باید ما ند تمام ادرب دا  دیگر جاماه از ین ز دبای ا ساا ای 

برخوکداک بااد ب هیچ سدم رمتر  از دیگرا   دااته بااد. بل اه بار 

ع س دستمزد راکبر باید ااخ  تایین دستمزد سایر اقوق بگیارا  

دک جاماه بااد. بزینید سزد ز دبای رااکبار ب ا االم ماوکد  ایااز باایاد 

طوک  تایین اود ره ابر جلو  صاا  سرمایه بذااته اود، بگویاد 

ره مندم همین ها کا میخواهم! ابر جلو  بری  مبلس بگذاک اد، باایاد 

بگوید ره مندم همین استا داکد ز دبی کا میخواهم. ما ا سا یام. داکا  

 یازها  متفابت ب متادد  هستیم. ین باک ز دبی می نایام.  باایاد از 

ین ز دبی ا سا ی برخوکداک باایم. باید داکا  ین ز دبی ااایساتاه 

ا سا  امربز  باایم. این یانی ادا   دستمزد. ب هما طوک ره بافاتام 

مساهه تندا بر سر چگو گی تایین ا الم موکد  یاز ین ز دبی ا سا ای 

 یس ، مساهه اساسا بر سر این اسا  راه طازاقاه سارماایاه داک ااارام 

فرضش این اسا  راه رااکبار باایاد ماواربم بااااد،  اابارابار بااااد، 

فربدس  بااد. چرا ره سود ب ا زاا  سرمایه باه ماواربمایا  سادام 

 اچیز راکبر از موصو،ت جاماه بره خوکده اس . سرمایه داک دک 

این جاماه دستمزد کا  ه برمزنا   یاز راکبر به ین ز دبای ا ساا ای 

بل ه بر این مزنا تایین می ند ره هزینه ین ز دبی بخوک ب  امایار باه 

طوک با ای چیس ؟ بخوک ب  میر ب ا رژ  رافی دااته با  ره فاردا 

هم بتوا ی راک رنی. بخوک  ب  میر  ب ز ده بااای راه باتاوا ای رااک 

رنی. بخوک ب  میر تا زما ی ه میتوا ی راک رنی ب برا  سرمایه ساود 

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 ۲۰پرسش  شماره  

 

 انپیرامون مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد کارگر                        
 گفتگو با علی جوادی     
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توهید رنی! این م ا یسم  تایین دساتامازد دک جااماااه سارماایاه 

داک  اس . این م ا یسم کا باید دکهام اا اسا ! اماا از یان 

 گاه ا سا ی، از  گاه راکبار مسااهاه رااماال بار عا اس اسا . 

راکبر خاهق ثربت جاماه اسا . ساداماش هام از ایان ثاربت 

 اجتماعی توهید اده باید ین ز دبی اایسته ا سا  بااد. همین!

پرسش: كال به چه   اتی مووک  ا  دک ی  مزاکزه پیربزماناد 

 بر سر ادا   دستمزد باید اااکه كرد. 

علی جواد : بنررم دک سطر عمومی ب كن رت باید به  ا اات 

 زیر اااکه كرد.

ما دک عین اال ره برا  سر گو ی ا قالبی کژیام اساالمای  -١

ب استقراک ین  اراام یزاد، بارابار ب مارفاه، یان جاماداوک  

سوسیاهیستی، مزاکزه می نیم، دک عین اال دک هر مازااکزه ا  

برا  بدازاود اارایاط ز ادبای ب ماو ااایا  کفااهای، ماد ای ب 

اجتماعی راکبرا  ب توده مردم ارر  می انایام. تاال  بارا  

سازما دهی ب به پیربز  کسا اد  یان ا اقاالب رااکبار  از 

تال  کبزمره برا  اصالاات ب بدزود ز دبی رااکبار امار  

مبزا  یس . هر دکجه ره راکبر از ز دبی ماد  ب یزادیاداا  

ساایاااساای بسااتاارده تاار  باارخااوکداک بااااااد، ااارایااط باارا  

 سازما دهی ین ا قالب راکبر  مدیا تر اس .

اما دک ایرا  اسالم زده ب دک اارایاط ااارامایا  اساالمای  -۲

پیشزرد این اهداف دک عین اال مستلزم مزاکزه ا  همه جا ازاه 

علیه کژیم اسالمی اس . باید تارید ررد ره سر واا  مازااکزه 

برا  اصالاات اجتماعی ب ا اتاصااد  ب ماد ای دک اارایاط 

رنو ی تماما باه سار اواا  مازااکزه بارا  سار اگاو ای کژیام 

اسالمی بره خوکده اس . از این کب هر مزاکزه  ا اتاصااد   

برا  کسید  به هدف خود  اچاک باه تاوسا  باه یان مازااکزه 

 سیاسی  علیه کژیم اارم اس  ب یا باه یا  مازااکزه سایااسای 

تمام عیاک تزدی  میشود. هر پیشرب  ا اتاصااد  مساتالازم یان 

پیشرب  سیااسای دک ماقاابالاه باا کژیام اساالمای اسا . کژیام 

اسالمی به هر مزاکزه ا تصاد  جنزه عامایاقاا سایااسای ب ضاد 

ا ومتی بخشیده اس . از این کب برایشات ملی اسالمی ب یاا 

سندی اهیستی ره افق ب دامنه فااهی  خود کا اساسا به عارصاه 

 ا تصاد   مودبد می نند ب یا این ه می واند راکبرا  کا دک 

چداکچوب  وا ین اکتباعی  رام اسالمی اارم مودبد ب اسیار 

رنند،  میتوا ند بطوک با ای ااتای باه هاماا  اهاداف ابهایاه ب 

مودبد دس  یابند. چرا ره هر بو ه پیشرب  طزاقاه رااکبار ب 

هر بو ه بدزود  دک ز دبی ماد  توده هاا  ماردم ماناوط باه 

 پیشرب  مزاکزه علیه کژیم ب  دایتا سر گو ی كام  ی  اس .

مساهه تایین ادا   دستمزد توسط  ماینادباا  كااکبارا  ماا  -۳

کا به مساهاه تشا ا  با ااای ب  اماایانادباا  با ااای رااکبارا  

میرسا د. دک اال ااضر طازاقاه رااکبار فاا اد هار باو اه ااق 

 ا و ی برا  تش ی  تش االت تاوده ا  خاود اسا . سارراوب 

سیستماتین تالادا  راکبر یان کران پاایاه ا  هاویا  ضاد 

راکبر   رام اسالمی ب سرمایه داک  دک ایرا  اسا . کژیام 

اسالمی می واد تا تش الت اسالمی ب دس  ساز خود  یانی 

ا بمن ها  اسالمی، خا ه راکبر ب اوکاها  اسالمی، کا باه 

جا  تش الت راکبر  به راکبرا  اقنه رند ب این اکبا دا هم 

خود کا دک مقام چنین  قشى  راک میدهاناد. افشاا  ب طارد ایان 

زائده ها ب اکبا دا  ضد راکبر  ا وم  اسالمی ین عم  تااایایان 

رننده دک پربساه اا ا  داد  باه تشا االت با ااای رااکبار  اسا . 

راکبرا  میتوا ند ب باید این خال  کا با تش ی  مبامع عمومی خود ب 

ا   داد  به اوکاها  راکبر  بسرع  جزرا  رنند. سازما  داد  

مبامع عمومی راکبر ، پرداختن به مساهه تاییان اادا ا  دساتامازد، 

ا تخاب  مایندبا  با ای راکبرا  دک مبامع عمومی رااکبار ، یان 

 تال  جد  ب ایاتی دک این کاستا اس .

چه ک می کا باید راکبرا  اعالم رنناد؟ دک پااساخ باایاد بافا  راه  -۴

پیچیده ا   یس . کسید  باه ک ام ماوکد ”  راکاناسا ه“ ااتیاج به راک 

 رر بسیاک ساده اس . رسی ره فقط چند هفتاه دک ی  رشاوک ز ادبای 

ررده بااد، این ک م کا دک ذهن داکد. هر کبز ی  کا دک ذهن خاویاش 

پس ب پیش ررده اس . از هر راکبار  باپارسایاد بارا  باذکا  یان 

ز دبی متااکف به چه مزلغی دک ماه  یازمندیاد پااساخ کا باه ساادبای 

دکیاف  خواهید ررد. این مساهه دک زماره مساائا  ،یاناوا  کیااضای 

 یس . دک سال بذاته بخشدایی از راکبارا  ک ام ااول ب ااو  ده 

میلیو  توما   کا اعالم ررد د. هر چند ره این اک ام مدر زما  کا بر 

خود داک د ب با توجه به ارایط ا تصاد  جامااه باه سارعا  تاغایایار 

 می نند.

پرسش: برخی از اببا  اسالمی ب  مایندبا  اوکاها  اسالمی ب یاا 

جریا ات اصالح طل  ا ومتی خواستاک تایین اادا ا  دساتامازد بار 

 مزنا  تایین خط فقر اده ا د. پاسخ اما چیس ؟

علی جواد : مزخرف میگاویاناد. چاه رسای بافاتاه اسا  راه اادا ا  

دستمزد راکبرا  باید بر مزنا  خط فقر تایایان ااود. چارا  ازاایاد بار 

مزنا  اقوق برال  مبلس تایین اود؟ چرا  زایاد بار مازاناا  ااقاوق 

پایه مدیرا  رااکخاا اباات ب بااادهاا  تاوهایاد  تااایایان ااود؟ ایان 

چداکچوب ضد ا سا ی از ربا یمده اس ؟ برع س باید از ی چه سادام 

ب اق راکبر اس  یغاز ررد. ادا   دستمزد بایاد باه  ایاازهاا  یان 

ز دبی ا سا ی پاسخ بو بااد  ه به ی چه  مم ن  اس .  ه به ی چه راه 

 خط فقر  اس .  ه به ی چه ره تضمین رننده سود سرماایاه اسا . دک 

تایین این ادا   دستمزد باید تو اات ا سا ی از ز دبی کا مزاناا  اراک 

داد  ه بی اقو ی ب فقر ب فالرتی ره سرمایه ب دبه  یدم ش اسالمی 

 به طزقه راکبر تومی  ررده اس .

اما ی چه  اب  دکیاف  ب اصول اس  دک اسااس ماواصاول  ادکت ب 

توا  طزقه راکبر دک هر ارایطی اس . دستمزد تاییان ااده دک هار 

دبکه موصول مزاکزه ب رشم ش اس . موصول تواز   اوا  مایاا  

راکبر ب راکفرما ب  دکت عما  سایااسای ب اعاتاراضای رااکبار دک 

جاماه اس . ابر تال  اعتاراضای دک ایان بضااایا  بارا  تااایایان 

دستمزد سازما  داده  شود، ابر کهزرا  عملی راکبارا  دک ماراراز 

عمده راکبر  پا پیش  گذاک د، ابر ساازماا   ادهایام، ابار ماتاواد ب 

متش    شویم، میزا  دستمزد کا  یز  اماایانادباا  اکتابااع ساه باا اه 

راکفرما ب دبه  ب تش   ها  دس  ساز دبهاتای ب اساالمای تااایایان 

خواهند ررد. هما طوک ره تارنو  ررده ا د. اما این بضای  مایاتاوا اد 

با تال  یباها ه فاا،  ب کهزرا  کادی ال ب سوسیااهایاسا  رااکبار  

تغییر رند. راکبر  یازمند تش   ب اهرم دخاهتگر  خود دک این جادال 

اس .  یرب  اصلی این جنزش راکبر ااغ  ب بایا ااک اسا . اتاوااد 

راکبر ااغ  ب بی اک ارط پیشرب  این جنزش اس . مبمع عماومای 

راکبرا  ظرف سازما ی ب پایه ا  چنین جنزشی اس . از هم اراناو  

 ادامه در صفحه پنجم.                              باید دس  به راک اد

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۲۰پرسش  شماره  
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مردم ایارا  کا باه مسالاخ بازارد ب بارد. دک جاریاا  ا اقاالب 

یخو د رپن زده سر از دخاماه  ٧٥یزادیخواها ه مردم دک سال 

ها  پوسیده مساجد ب منابر بیرب  یبکد ب پرچم جنزاش اساالم 

سیاسی کا به عنوا  کاه  بات جاماه بر افارااا .  ایاربهاا  

ملی اسالمی دبک این پرچم خو ین القه زد د ب عارباده رشای 

اسالم  مستضاف پناه  کا تقوی  ررد د. خمینای کا باا پارچام 

اسالم سیاسی سواک ایر فارا اس رارد اد ب بارا  باه اا اسا  

رشا د  ا قالب مردم ایرا ، از  وف  هوااتو  بطرف تدرا  باه 

 پرباز دکیبکد د. 

باد از سقوط سلطن  ابهین دستوک خمینی خلع ساالح ماردم ب 

سرب ساما  داد  به اکتش ب  ایاربهاا  مسالاوای باود راه تاا 

دیربز مردم کا دک خیابا دا بخو  می شایاد اد. فارماا  اابااب 

اجزاک  ب امله به ز ا ، فرما   تا  عاام ماردم راردساتاا  ب 

تررمن صورا ب همه مردمی ره  صد ادامه ا قالب کا داااتاناد 

صادک اد. سازما  مباهدین خلق هنوز دک ا تراک سادامای از 

رین  دکت بود ب  راکه بر ی  هاماه جاناایا  ماا اد تاا ااایاد 

 امام  کب  کاما  باچارخاا اد ب بارادک مساااود کا مااماوک 

تش ی  رابینه ب پایا  داد  به  غاائالاه  راردساتاا  ب تاررامان 

صورا رند. ازب تاوده دک ماواافا  خاود زمازماه مایا ارد اد 

 همین کبزها امام، کفیق ریا کا ماموک تش ی  رابینه می اناد . 

از اوق پیربز  امام  ضد امپریاهیس   تصوکاا  ایان باود 

متود دیگر  برا   زله یمال خود  بلوک ارق  پیدا ررده ا د. 

متوجه  زود د ره  زال ژ رال هایزک از ی دا بو  سزق  بارفاتاه 

 ب دستوک رنفرا س بوادهوپ کا اجرا ررده اس .

دک همین ایام بود راه اازب دما ارات راردساتاا  ایارا  پایاام 

 هاازاایاان یااا خااماایااناای  کا بااه امااام اکسااال راارد، تااا اااایااد 

خودمختاکیش کا دکیاف  رند ب دخ  رمو یستداا ب رساا ای کا 

بیابکد ره  صد ادامه داد  ا اقاالب کا داک اد. ایان جاریاا اات 

مش لشا  این  زود ره خمینی به سزن پیامزر اساالم ب امااماا  

ایاه فرما  خدا  سرمایه کا به اجرا بذااته اس . مش لشاا  

این بود ره سدمی از  دکت کا به ی دا  داده اس . باا ایان ااال 

خمینی فرما  خدا  سرماایاه کا باه اجارا دکیبکد ب جااماااه 

ا قالب ررده کا دک هم روبید. هر رسی ره ماطایاع ایان فارماا  

  شد خود  ب غیر خود  کا از دم تی  بذکا د. 

 ت  عام ب تاربک ب اعاداماداا  خالاخااهای ااربع ااد. طازاق  

دستوکات اسالم دادباه ،زم  زود. هار راس اهاتازام عامالای باه 

فرما  امام  ادااا  راافار ب اا ام جادااد اااما  ا  مایاشاد. 

راکبرا   ف  باید اعتصابشا  کا تمام مایا ارد اد ب باازکباا  

ماموک اد اعتصاب کا خاتمه دهد. راکبرا  بی اک اصفدا  به 

جرم مطاهزه راک یا بیمه بی اک  به بلوهه بسته ااد اد. ز اا  ب 

راکبرا  باید مطیع میشد د تا دستوکات امام دک ماوکد رشاتااک 

 رردستا  ب تررمن صورا اجرا بشود. 

جریا اتی از  وع سازما  مباهدین خلق ب ازب دم رات راردساتاا  

ایرا  از  کام  امام  ب ارر  ررد  ی دا دک  دکت  ا امایاد ااد اد. 

 دکتگیر   هیزراهدا  کبز ه ا  بود ره این جریا ات هنوز به ی  دل 

بسته بود د. صف اسالمیستدا منسبم تر ب با اعتماد به  فس تر ااد ب 

تارگ کا بیشتر ررد د. بخش ارثری  سازما  چری دا متوجه ااد اد 

 ازب توده  عا   تر  بوده ب کاه ی دا کا دک پیش برفتند. 

رشتاک مخاهفین به دستوک مستقیم خمینی  ضد اماپاریااهایاسا   راه از 

کبز ابل اربع اده بود، ابااد بسترده تر ب بیارااماا اه تار  باخاود 

برف . این یخو د ب خی  همراها  اب دید د ره با ین جاماااه اادار  

ب مدک  کببرب هستند ب پیربز  بر این جاماه راک ساده ا   ایاسا . 

اینزاک طرح  س  رشی هماه ا اقاالبایاو  ب  ااکاضایاا  کا کب  مایاز 

بذااتند. بیرامی ب  سابت ب تبابز ب ا نبه ب سر به  یس  رارد  

کا دک ابااد ر  ایرا  ب به ا لی غیر  اب  بابک  به اجرا دکیبکد د. 

دبهتدا  غربی  راکه بر این همه جاناایا  ااد اد. راماتار خازار  از 

رشتاک هر کبزه مخاهفین ب هیس  اعدامیداا  هار کبزه دک  کساا اه 

ها  غربی منا س میشد. ضدی  خمینی با رمو یسم ب راماو ایاساتاداا 

دبل غرب کا یکام  گددااته بود ب مطمئن ااده باود اد راه ایارا  باه 

بلوک ارق  زدین  خواهد اد. جنزش اسالم سیااسای دک افاغاا ساتاا  

راک کا به  فع دبل غرب پیش برده بود ب دک ایرا   دکت سیاسای کا 

 زضه ررده بود. این ی  سیاستی بود راه دبل غارب باه سارراردبای 

 یمری ا طراای ررده بود د. 

با مشاهده این توو،ت دک ایارا  دب فااراتاوک اصالای راه جاماداوک  

اسالمی توا  فایق یمد  بر ی را  اداکد اراناو  باه یان مسائالاه جاد  

جاماه تزدی  اده اس . ی ی این ه جاماه ایارا  دب ا اقاالب مادام کا 

تبربه ررده ب ر  فرهنگ ب سزن ز دبی جاماه کا ماتاواول  اماوده 

اس  ب دبم این ه دک اباخر  ار  بایاسا  کساا اه هاا  ایاناتار اتای ب 

میدیا  اجتماعی رمن ررد مردم دک ابااد  اجتماعی ب  ه فقاط یان 

اهی   خزه متوجه بشو د ره ا طزاق این فرهنگ ب سزن ز دبی مدک  

دک د یا امر  عاد  ب پذیرفته اده اس . جمداوک  اساالمای از ایان 

مقطع به باد تندا با مخاهفتدا  سیاسی ب ایدئوهاوژیان باخاش پایاشارب 

جاماه مواجه  یس . بل ه ارثری  مردم عاد  ایرا  فارهاناگ عاقا  

ما ده اسالمی ب اا ام اریا  ب خدا ب پیغمزر کا پس زد اد ب باا ی  

سنخیتی ااساس  میا ارد اد. باویاژه ز اا  دک ایارا  عالایارغام تاماام 

فشاکها   ا و ی ب فرهنگی از جا   ا وم  ب فرهنگ مرد ساا،ک 

 اباعا ه بپا خاسته ب دک مقاب  ی  ایستاد د. 

ا ومتی ره  وا ین ب فرهنگ ب سزن ز دبی بر مانازاا  ایادئاوهاوژ  

اسالمی کا میخواهد به جاماه تومی  رناد اراناو  ماتاوجاه ااده اسا  

اتی دک میا  خا واده ها  ا ومتیدا ایان فارهاناگ  اه تاناداا ماقازاول 

 یس  بل ه پس زده میشود. عالبه بر ایندا ماا دک ایارا  اااهاد یان 

بورا   سلی هستیم. تو ع از ز دبی دک میا  مردم بویاژه جاوا اا  باا 

 زنده باد سوسیالیسم!

 ۲۰پرسش  شماره  

 

 ساله شد! ٣٤جنگ جمهوری اسالمی علیه مردم                       
 محمد آسنگران    
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تصوکات ب تو اات خی  یخو د ب اسالم  ه تندا سنخیتی  اداکد 

بل ه هما ند یب ب یتش علیه هم عم  مایا اناناد. باناابار ایان هام 

برا  مردم ب هم برا  ا وم  کبان اد ره  ایان دب سازان 

 ز دبی  اب  جمع  یستند ب کاهی برا  همزیستی  داک د. 

پس دهی  اعتراگ مردم به جماداوک  اساالمای تاناداا فسااد ب 

سرروب ب اعمال بیوقو ی  ا و ی علیه ادرب دا   یس . بل ه 

از بنیاد جدا زینای ب فارهاناگ ب سازان ز ادبای اا اوما  ب 

ادرب دا  ا ای  از دب د یا  رامال متفابت ب متضاد می ناد. 

ارنو  تررش هاا  اعاتاراضای ماردم  اه فاقاط خااماناه ا  ب 

کباا ی ب خاتمی ب  اهیزاف ب ...کا  شا ه کفته، بل ه هر رسی 

ره به  وعی ب دک دبکا ی از ایندا دفااع رارده ماوکد ا ازجااک 

اااااک داد اد  ٦٩عمومی اس . هناگاامایا اه ماردم  دک ساال 

اصالح طل  اصوهگرا دیگه تمامه مااجارا، ماا یان اااخا  

مدم کا دیدیم ره جاماه از همه جنااااداا  کژیام عازاوک رارده 

 اس  ب میخواهد ر  ا وم  کا به زیر ب شد. 

ارنو  همه رسا ی ه ره دک سااخاتان ایان اا اوما  ب باقاا ی  

هم اک  ررده ا د از کبز  میترسند ره مردم  دکت پیدا رنناد 

ب پاسخ دکخوک کا به همه ایندا بدهند. اا اوما  اساالمای راه 

خود کا دک میا  یتش خشم مردم میزینید دس  باه تارفانادهاایای 

زده اس  تا ااید بتوا د چند صزاای بیشتر عامار راناد. باطاوک 

مثال این ا وم  اخیرا جرات ررده ب ین  مساتاناد  باه اسام 

 هزه دب تی   ب سریاهی به اسم  کبزها  ابد   سااخاتاه اسا  

ره مضمو  ابهی این هسا  راه ماردم راردساتاا  زیار فشااک 

اازاب سیاسی دک رردستا  بوده  ب بادامایان دهایا  ا اتاصااد ب 

زیربنا دک رردساتاا  کااد  ا ارده ب اراناو  باا اخاتاالفاات ب 

ا شاابات دک اازاب سیاسی دک رردستا ، هاماه باایاد باه ایان 

 تیبه برسند ره کاهی ب یهتر اتیو  بدتر از ا وما  اساالمای 

 یس .! سریال کبزها  ابد  هم دک ابااااد ساراسار  هامایان 

هدف کا تاقی  می ند باالبه این ه راکدا ی ب  دکت جمدوک  

اساالمای کا هااماراه مارالااومایاا  ایاان اا ااوما  ب  اایاربهااا  

 سرروبگر  کا به  مایش بذااته اس . 

تا ی با ره به رردستا  برمیگردد، خوداا  هم اذعا  مایا اناناد 

رااه مااردم ایااناادااا کا از ابل دک ابااااااد  ماایاالاایااو اای  اازااول 

 دااتند.ا وم  اسالمی، از کبز ابل بصالاه  ااجاوک  بار 

پی ر ر  جاماه بویژه رردستا  بود ب مدر باط  میلایاو ای بار 

پیشا ی ا  زده اد.  مستند ساز ا ومتی ره دک موکد ااازاب 

سیاسی ب اختالفات بین این اازاب بکاجی ررده، ابار جارات 

رند ین کبز بدب  سایه  یربها  مسلر ب بدب  طانااب داک ب 

اعدام ب االق ب اا اناباه ب ز ادا ، دک یا ای از اادارهاا  

رردستا  یفتابی بشود، خاواهاد دیاد ماردم چاه پااساخای باه اب 

 خواهند داد. 

دک تمام دبکا  جمدوک  اسالمی  ه فقط دک رردستا  بل ه دک 

سراسر ایرا ،  این ا وم  از دس  مردم یکامش  اداااتاه ب 

سال اس  ره مردم دک  ٢۲همواکه دک بورا  بسر برده اس . 

مقاب  ایندا دک همه ابااد مازااکزه مایا اناناد ب هاماه  اوا ایان ب 

مقرکات ب اخال یات ب سن  ب فرهنگ این اارمایان مافاتاخاوک 

کا به سخره برفته ب میخواهند سر به تن این اکاذل ب ابباا  

 اسالمی  زااد. 

ا ومتی ره از کبز ابل دک رردستا  مادار بااطا  بار پایاشاا ای ا  

خوکده، ا ومتی ره روه به روه ب صخره به صاخاره باا بامازااکا  ب 

سرروب  این منطقه کا ااغال ررده ب مردم رردستا  جز بیشرمای ب 

سرروب ب جنای  ب بمزاکا  ب اعدام از ایندا  دیده ا اد،  باایاد بادا اد، 

دیر یا زبد بساط ا  دک همه جا  ایرا  جمع خواهد ااد ب ی  کبز 

 خواهد دید مزه پرارنی ها  هنر  ا   یز به داد   خواهد کسید. 

ا وم  داعشی ها  ایاه دک ایرا  ره بر دکیا   فرت مردم ساواک 

اس ، ا ومتی ره مردم از ی  منزجر هستند ب فقط با زبا  اعادام ب 

سرروب ب بگیر ب بزند با مردم اکتزاط داکد، اراناو  باا سااخاتان یان 

مستند میخواهد بگوید ره اق با ایندا اس  ب مثال با  شا  داد  اینا اه 

پیشمربا  از روهزرا  ماهیات میگیر د، مایاخاواهاد خاود کا طارفاداک 

روهزر مارفی رند. بویا مردم هما ند اسالمیدا  مغاز فاناد ای ماتاوجاه 

 یستند ره پدیده روهزر  خود ااص  فقر ب فاالراتای اسا  راه هامایان 

کژیم اسالمی به جاماه تومی  رارده اسا  ب کبز   ایاسا  هامایان 

روهزرا  با الین بلوهه ا وم  اسالمی مواجه  شو د ب دچاک تلفاات 

 گرد د. این ترفندها بیش از اد بساتااخاا اه ب  اخ  اماا هساتاناد ب باا 

 تمسخر عمومی مواجه اده ا د. 

راکبردا ا  فرهنگی جمدوک  اسالمی باید بدا ند مردم هما  پاساخای 

کا به ی دا میدهند ره به خامنه ا  ب سارا  ساپااه ب باقایاه ماقااماات ب 

مزدبکا  جمدوک  اسالمی میدهند. ایرا  یبستن اوادث مدمی اسا  

ب سرا  ا وم  دک هر اتفاق ب دک هر اررتی به عینه می بینناد راه 

ی  جاماه داکد این بصله  اجوک کا از خود جدا می ند ب دبک  ایاسا  

کبز  ره با سر گو ی ا وم  اسالمی همگا  بزیند ره مردم دک ی  

جاماه چگو ه ف ر می نند ب چگو ه ز دبی ب یینده خاود کا ساازماا   

 خواهند داد. 

 نه به فقر،نه به تبعیض،نه به نظام سرمایه داری!

 ۲۰پرسش  شماره  

 ادامه مطلب پیرامون افزایش حداقل دستمزد...

 

دک خاتمه: فراخوا  ما به همه راکبارا  کادیا اال ساوسایااهایاسا  ب 

کهزرا  عملی راکبر  ایان اسا  راه دسا  با ااک ااویاد. مابااماع 

عمومی خود کا فرا بخوا ید. راکبرا  کا متش   رنید. مساهه تااایایان 

دستمزد، مزا ی ب ااخ  ها  ی  ب ک م موکد  رار خاود کا اعاالم 

رنید. زما  تغییرات بزکگ ب اساسی اس . این مزاکزات کا باید بدام 

بره زد. تغییرات اساسی جاماه دک برب دخااها  ماتاشا ا  ب ماتاواد 

راکبر سازما یافته اس .  قشی ره امربز رااکبارا  ایافاا  مایا اناناد 

سر وا  جاماه ب یینده کا ک م خواهد زد.  زاید اجازه داد راه دبها  

اسالمی ا وم  سرمایه فقر ا م فقر ب فالر  ب موربمی  کا بار 

 ز دبی ما تدبام دهد.

 

کمونیسم کارگری جنبشي اجتماعي است که با ظهور سرمایه داری و طبببقبه کبارگبر مبزد  
شکل گرفت و عام ترین و عمیق ترین شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نبظبام سبرمبایبه 
داری و مصائب آن را نمایندگی میکند. اهبدا  و ببرنبامبه عبمبلبی ایبن جبنبببش ببر نبقبد 
مارکسیستی بنیادهای جامعه سرمایه داری معاصر، بعنوان آخرین، مدرن ترین و پیشرفبتبه 

 ترین شکل جامعه طبقاتی، مبتنی است.
 برنامه یک دنیای بهتر
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مصائب دوران پس از انقالب در ایران را باید بپاى مسببین آن نوشت. مررد  حرد داشرترنرد رلیرم سرلرطرنرت و ، ............... 

تبعیض و نابرابرى و سرکوب و تحقیرى را که شالوده آن را تشکیل میداد نخواهند و بره اترتررار برردریرزنرد. مررد  حرد 

داشتند که آدر قرن بیستم شاه نخواهند، ساواک نخواهند، شکنجه گر و شکنجه گاه نخواهند. مرد  حد داشرترنرد در بررابرر 

حرکتى برراى آزادى و تردالرت و  ٧۷ارتشى که با اولین جلوه هاى اتترار کشتارشان کرد دست به اسلحه ببرند. انقالب 

حرمت انسانى بود. جنبش اسالمى و دولت اسالمى نه فقط محصول این انقالب نبود، بلکه سالحرى برود کره آگراهرانره برراى 

سرکوب این انقالب، هنگامى که ناتوانى و زوال رلیم شاه دیگر مسجل شده بود، بره مریردان آورده شرد. برردرالت نر ررا  

رایج، جمهورى اسالمى وجود دود را در درجه اول مدیون شبکه مساجد و دیل آدوندهاى جزء نربرود. مرنرشراء ایرن رلیرم 

قدر  مذهب در میان مرد  نبود، قدر  تشیع، بیعالقگى مرد  به مدرنیسم و انزجارشان از فرهنگ غربى، سرتت بیرش از 

” شرق شرنراسران“ ، و غیره نبود. این دزتبال  ممکن است بدرد کاریر شغلى ” تمرین دموکراسى“ حد شهرنشینى و کمبود 

نیم بند و مفسرین رسانه ها بخورد، اما سرسوزنى به حقیقت ربط ندارد. جریان اسرالمرى را هرمران نریرروهرایرى بره جرلروى 

کشیدند که تا دیروز زیر بغل رلیم شاه را گرفته بودند و ساواکش را تعلیرم مریردادنرد. آنرهرا کره پرترانسریرل  ٧۷صحنه انقالب 

رادیکالیزاسیون و دست چپى از آب در آمدن انقالب ایران را میشنادتند و از اتتصاب کارگران صنعت نرفرت درخ درود را 

شردن انرقرالب ایرران ”  اسرالمرى“ گرفته بودند. آنها که به یک کمربند سبز در کش و قوسهاى جنگ سرد نیاز داشتند. براى 

پول درج شد، طرح ریخته شد، جلسه گرفته شد. هزاران نفر، از دیپلوماتها و مستشاران ن امى غربى تا لورنرالریرسرترهراى 

همیشه باشرت دنیاى دموکراسى ماهها ترق ریختند تا از یک سنت تقب مانده، حاشیه اى، کپک زده و بره انرزوا کشریرده 

صرنرعرترى ایرران   –و یک آلترناتیو حکومتى براى جامعه شهرى و تازه ” رهبرى انقالب“شده در تاریخ سیاسى ایران، یک 

بسازند. آقاى دمینى نه از نجف و قم و در راخ دیل مالهاى در سوار دها  سر راه، بلکه از پراریرس آمرد و برا  ٧۷سال 

و رلیرم اسرالمرى مرحرصرول ”  انقالب اسرالمرى“ تجسم اتترار اصیل مرد  محرو  ایران بود، اما  ٧۷پرواز انقالب. انقالب 

جنگ سرد بود، محصول مدرن ترین معادله سیاسى جهان آن روز. معماران این رلیم، استراتژیسرترهرا و سریراسرت گرذاران 

قدرتهاى غربى بودند. همانها که امروز از درون لجنزار نسبى گرایى فرهنگى، هیروىى مرخرلروق درودشران را بره ترنروان 

یکبار دیگر مشروتیت میبخشنرد. کرل امرکرانرا  ”  جهان اسال “ و دردور مرد  ”  جامعه شرقى و اسالمى“ محصول طبیعى 

برراى بره کررسرى نشرانردن ایرن رلیرم و سرر پرا  ٧۷اقتصادى و سیاسى و تبلیغاتى غرب براى ماهها قبل و بعد از برهرمرن 

 نگاهداشتن آن بسیج شد.

 

اما اینکه نفس اجراى این مهندسى اجتماتى در ایران مقدور شد، مدیون اوضاع و احوال و نیروهاى سیاسى و اجرترمراترى 

دادل ایران بود. ماتریال کافى براى این کار فراهم بود. حرکت اسالمى در همه کشورهاى منطقه وجود داشته اسرت. امرا ترا 

رویدادهاى ایران در هیچ مقطعى این جنبش به یک جریان سیاسى قابل اتتنا و یک بازیگر اصلى در صرحرنره سریراسرى ایرن 

کشورها بدل نشده بود. )ضد( انقالب اسالمى را نه به نیروى ناچیز حرکت اسالمى، برلرکره روى دون سرنرترهراى سریراسرى 

اصلى اپوزیسیون ایران سادتند. ضد انقالب اسالمى را روى دون سنت ملى و باصطالح لیبرالى جبهه ملى سادتنرد کره از 

کارگر و کمونیست بیش از هر چیز هراخ داشت و تما  تمرن را زیر شنل سلطنت و تباى مذهب به جویردن نرادرنرهرایرش 

گذرانده بود. سنتى که در تما  طول تاریخش قادر نشد حتى یک تعرر نیم بند سکوىر به مذهب در سیاست و فرهرنرگ در 

ایران بکند. سنتى که رهبران و شخصیتهایش جزو اولین بیعت کنندگان با جریان اسالمى برودنرد. ضرد انرقرالب اسرالمرى را 

آمریکایى گرى بهر قیمت و تقویت اردوگاه بین المللرى ان فرلرسرفره وجرودى   –روى دون سنت حزب توده سادتند که ضد 

ان را تشکیل میداد و رلیم اسالمى را، مستقل از اینکه چه به روز مرد  و آزادى میاورد، زمین برارورى برراى مرانرور و 

، بریرگرانره گرریرز، گرذشرتره ” غرب زدگرى“ مدرنیست، ضد   –مانیپوىسیون میدید. رلیم اسال  را روى دون سنت منحط ضد 

پرست و اسال  زده حاکم بر بخش ات م جامعه هنرى و روشنفکرى ایران سادتند کره مرحریرط اولریره اترتررار جروانران و 

دانشجویان را شکل میداد. دمینى پیروز شد، نه به این داطر که مردمانى درافاتى تکس او را در ماه دیده بودند، بلکه بره 

این داطر که اپوزیسیون سنتى و این فرهنگ منحط ملى و تقبگرا، او را، که در واقع وارداترى ترریرن و دسرت سرازترریرن 

، دودى و ضد غربى تشخیص داد و به تمجیدن برداسرت. ضرد ” سادت ایران“ شخصیت سیاسى تاریخ معاصر ایران بود، 

سوسریرالریرسرترى کرارگرران   –انقالب اسالمى محصول این بود که ابتکار تمل در صحنه اتتراضى از دست حرکت مدرنیستى 

صنعت نفت و صنایع بزرگ، به دست اپوزیسیون سنتى ایران افتاد. اینها بودند که پرسونال درمریرنرى و سرنراریروى انرقرالب 

 اسالمى را از غرب تحویل گرفتند و تمال به توده مرد  معترر فرودتند.

 

 منصور حکمت ،تاریخ شکست نخوردگان                                                                                 

 ۷۷چند کلمه به یاد  انقالب                                                                                           

 نه به فقر،نه به تبعیض،نه به نظام سرمایه داری!

 ۲۰پرسش  شماره  
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ابد   دک موکد ر  اپوزیسیو  ایارا  باه تاالااای ماذباوااا اه 

دس  زده اس . کژیم اسالمی ره بر ه  بوک ایستاده اسا  باا 

این مضو ه ب  مایش ی  از تالاویازیاو  ب کساا اه هاا  خاود 

تال  ررده اس  تاکیاخ سارراوباگاریاداا  ب اعاداماداا ب  اتا  

سال بذاته  کا موق جلوه دهد. میخواهاد با اماود  ٢۲عامدا  

رند ره مزاکزات اق طلزا ه مردم رردستا  ب ایرا  بای فاایاده 

 اس . 

 

تمام تال  راکبزاکا  ا وما  اساالمای دک ایان دب  اماایاش 

تلویزیو ی  راک اس  ما دباک بود  این کژیم بر ها  باوک کا 

 به مردم اقنه رند. اما روک خوا ده ا د. 

 

برخالف ترفند کژیم، مردم دک ابااد ر  ایارا  ب باه تازاع دک 

رردستا  تا رنو   شا  داده ا د ره ایان کژیام باایاد باربد. ماا 

اعالم می نیم مزاکزات مردم دک رردستا  ب ایرا  دک ابااااد  

بسیع ادامه داکد ب تاا پاایاا  عامار جاماداوک  اساالمای یکام 

  خواهد برف . 

 

سناکیو رثیف کژیم طزاا با این  مایش مضاوان خااتاماه پایادا 

  رده اس . همزما  با این ترفندها جمدوک  اسالمی بگیر ب 

بزند کا دک ابااد  بسیع ب دک همه ادرها  ایارا  باویاژه دک 

رردستا  ادامه داده اس . ر  این سیاس  تومایاق ب سارراوب 

 راک اس  به ما دباک بود  جمدوک  اسالمی رم ی ب ند. اماا 

 مردم این کژیم کا اناخته ب تبربه ررد د ب  میخواهند. 

 

ما امضا رنندبا  همراه ب همدب  مردم یزادیخواه رردستا  ب 

ایرا  کبز مرگ جمدوک  اسالمی کا جشن خواهیم برفا  ب 

 این کبز دبک  یس . 

جمدوک  اسالمی با دغ  راک  ب ترفندها  اانااخاتاه ااده ب  

سوخته خود،  مایاتاوا اد اتاوااد ب مازااکزه ماردم راردساتاا  ب 

همزستگی ب اتواد مردم ر  ایارا  کا خادااه داک راناد. ماردم 

باد از  دکتگیر  خمینی ب جریا   ٧٥رردستا  از هما  سال 

اسالمی سنگر ا قالب کا ز ده  گددااتند ب بار اداماه ا اقاالب 

 تارید ررد د. 

 

جمدوک  اسالمی برا  ا س  ا قالب به رردستا  امله رارد 

ب امام خو  کاه ا داخ . باد از جنگ خو ین کژیم با مردم ب 

ا س  ا قالب دک ایرا ، مردم رردستا  دک دفاع از یزاد  ب 

برابر ، دک دفاع از س و،کیسم ب جدایای ماذها  از دبها ، 

دک دفاع از اقوق برابر ز ا  ب.... این مناطاقاه کا باه ساناگار 

 دفاع از ارم  ب اکزادا  ا سا ی تزدی  ررد د. 

 

 ٢۲این ین افتخاک تاکیخی ب رم  ریراس  ره مردم رردستا  باد از 

دب سال ره از اارمی  این کژیم میگذکد، همچنا  سربلند ایساتااده ب 

با اتواد ب همزستگی با مزاکزات اق طلزا ه مردم ایارا  خاود کا دک 

ین سنگر میزینند. مردم ایرا  ب مزاکزین دک رردستا  دک این جناگ 

 ابرابر خساکات زیاد  کا متوم  اده ا د اما جماداوک  اساالمای کا 

دک بسیاک  از عرصه ها  سیاسی ب اجاتامااعای اا اسا  داده ا اد. 

مردم دهدا هزاک  فر  ربا ی داده ا اد ب دکیاایای از خاو  ب جاناایا  

مردم ب جمدوک  اسالمی کا از هم جدا ررده اس . اما این جدال اق 

طلزا ه، مردم کا بیش از همیشه یبدیده ررد ب با تبربه رارده اسا  ب 

دبک  یس  ی  کبز  ره  وید برپایی د یا  بدتر کا به جدا  ماخااباره 

رنند. این کژیم فاسد ب  ات   میتوا د با ترفندها  مضون فوق، مردم 

کا دک اجرا  ا م خود ره  ابود  جمدوک  اسالمی اس  جار  تار 

 ب جد  تر می ند. 

 

ما میدا یم  ب با ف هستیم ره بجود اختالف سیاسی دک ماایان ااازاب 

مختلف ب جنزشدا  سیاسی متفابت، ا ااا ااسای از با ااایا  جااماااه 

طزقاتی اس . اما جمدوک  اسالمی دامن  سم خوکده ماردم اسا  ب 

 باید بوک  کا بم رند. 

 

بدب  ان با سر گو ی جمدوک  اسالمی مردم یاد جا زاختگا  خاود 

کا برامی خواهند داا  ب سرا  ب عوام  جمدوک  اساالمای کا باه 

موارمه خواهند رشید. دهی  ترفندها  اخایار کژیام  تارس از چانایان 

کبز  اس . ما دک مقاب  جمدوک  اساالمای از ااق فااااهایا  ب از 

 ارم  ب ررام  همه فااهین ب اازاب سیاسی دفاع می نیم. 
 

ما جمدوک  اسالمی ایرا  کا  ه ا وم   ا او ای ماردم بالا اه  ااتا  

 مردم ایرا  میدا یم. 

 این  اتال  ب فاسدا  کا باید سر گو  ب به موارمه رشید.

  سرین کمضا الی 
 

Nasrin.ramazanali2@gmail.com 

 مسبب تمام مصائب بشر در قرن حاضر،نظام سرمایه داری است!

 ۲۰پرسش  شماره  

 

 مبارزه مردم علیه جمهوری اسالمی، قویتر از هر زمان                     
 جمهوری اسالمی رفتنی است!                   

 نسرین رمضانعلی     
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 یس . دک این چداکچوب کفیق كاظم  ی خواه باها بو  سزق  

کا از سایر کفقایی كه به بد هونی ب  اسزا بویی به جا  باوا  

مستدل سیاسی مشغول هساتاناد، کباوده اسا . دبکا  پاس از 

مرگ منصوک ا ما  دبکا  ساخاتای بارا  جانازاش مااسا . 

دبکا   ااا ااداارمااا اای هااا. دبکا   ااداارمااا ااا  كااوچاا ! دبکا  

 سیاستدا  کاس  كه دک ارایط مساعد کاد ب  مو هم می نند.  

كاظم  ی خواه جف  پااهاایاش کا تاو  یا  كافاش كارده ب باا  

اصراک عابایازای خاواهاا  اخاراج ماا از اازب كاماو ایاسا  

كاکبر  اس . چپ ب کاس  هر كبا كه یاادداااتای مایاگاذاکد 

سای می ند كه فرامو    ند این خواس  عمیقا  كماو ایاساتای  

 خود کا ی زاک دیگر ت راک كند.

تصوک می ند ابر چماق اخراج کا با،  سر مشتی كمو یسا   

با سابقه كه عمر  دک کاه اهداف خود تال  كرده ا د، باگایارد 

میتوا د ی دا کا مرعوب كند . دبس  داکم دک مقاب  این كمپایان 

 هبن پراكنی ب هت  ارم  چند تا   ته کا ذرر رنم.

ما هما طوک كه تا بوال  شا  داده ایم، تسلیم این جو اا اتااژ ب 

هت  ارم   خواهیم اد ب به ایان ساطار از بارخاوکد  ازبل 

 خواهیم كرد. ما ایان  اوع بارخاوکدهاا کا دب  ااا  جانازاش 

 كمو یسم كاکبر  میدا یم.

کفیق كاظم  ی خواه چپ ب کاس  میگوید كه  ااتزااه  كاردیام  

كه علی جاواد  ب ایان کفاقاا کا باه اازب کاه دادیام. با اااا 

مضون اس . بویا ازب كمو یس  كاکبر  مالا  ااخاصای 

ایشا   ب ین  فر ه اسا . مان ماتاوجاه ام كاه دک یا  فار اه 

مذهزی،  اعد اعرم چنین اق ب اقو ی داکد. اما ا تراک چنایان 

کفتاک ب عمل رد  دک ی  ازب كاماو ایاساتای كااکبار  با اااا 

تاب  یبک اس . ظاهرا این کفیق عزیز فرامو  كرده ا د كاه 

عضوی  دک ازب كمو یس  كاکبر  بار اسااس دکخاواسا  

متقاضی ب  زول بر امه ب اساسنامه اازب صاوکت مایاگایارد. ااایاد 

كاظم فرامو  كرده اس  كه اتی منصوک ا م  اارط دب تاوصایاه 

 امه کا هم برا  عضوی  دک ازب كناک بذاا . این سیاس  باوااه 

ا  از تال  منصوک ا م  برا  تزدی  ازب كمو یس  كاکبر  باه 

ی  ازب سیاسی تمام عیاک بود. سیاستی كه كاظم ب برخی دیاگار از 

 کفقا دک تالاند تا سنگ کب  سنگ ی  با ی  گذاک د.

با ای  این اس  كه ازب كمو یس  كاکبر  ازب تمام كمو یساتاداا 

ب ماکكسیستدا ب كاکبرا  سوسایااهایاساتای ب ا ساا اداا  یزادیاخاواه ب 

برابر  طلزی اس  كه میخواهند جاماه کا از ار مصائ  ی  خالص 

كنند. مصایزی كه  اای از ااكمی   راام سارماایاه داک  اسا . ایان 

ازب كاظم  ی خواده ب خط سیاسی ب کفتاک سیاسی ایشا   یس . ایان 

ازب کا منصوک اا اما  بانایاا  باذااا . سایااساتاداا  پاایاه ا  ی  

كمو یسم بنیا دا  این ازب کا تش ی  میدهناد. مشا ا  ایان اسا  كاه 

سیاستدا  امربز  این خط با ی  سیاستدا دک تاناا اس اسا . مشا ا  

 اما كاظم جا  اینباس .

باالبه، بیرم كه ما کا اخراج كنید، ییا ف ر می نید كه مشا ا  تاناا اس 

اما با خط پایه ا  كمو یسم كاکبر  دک این ازب اا  خاواهاد ااد. 

دبستا  برامی کاه ا  اما بجود ما فقط  یس ، خاط سایااسای اسا  

كه اما با خود ام  می نیاد. ایان خاط اسا  كاه هار دبکه ی اتای تاز 

خود  کا بر مزنا  اصول پایه ا  كمو یسم كاکبر  ا   میدهد. ی  

هوره به تاکیخ ازب كاماو ایاسا  ایارا  باااد از خاربج كاماو ایاسام 

كاکبر  از این ازب  گاه كنید، چه می بینید؟ دک هر دبکه جاریاا ای 

 به جدال خط  اسیو اهیستی ب سازا اک ااكم دک این ازب میربد.

كاظم برامی هطفا این با ایات کا بازایانایاد. ایان تااکیاخ کا خاط ااماا 

 میتوا د با تال  برا  مارعاوب كارد  ب اخاراج كارد  ب ماماناوع 

اهتصویر ب مقاهه كرد  ا  كند. کاه اصاوهای تار  بجاود داکد. باه 

اصول پایه ا  كمو یسم كاکبر  ت یه كنید. این تاوصایاه ماا باه ااماا 

 اس 

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۲۰پرسش  شماره  

 

 اخراج و ارعاب و هتك حرمت پاسخ نیست!                                   
 محمود احمدی      

 

اساخ سوسیالیسم انسان است. چه در ظرفیت فردی و چه در ظرفیت جمعی. سوسیالیسم جنبش بازگرداندن ادتیار بره انسران اسرت. “

 ”شود سوسیالیسم، به چه منجالبی بدل می «دطر»دنیا بدون فرادوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و بدون 


