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 3۴رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۱۰۰بیست و یکم  آپریل   -  ۰۰۱۱چهارشنبه  اول فروردین  

 کارگران جهان متحد شوید!

 مارش روزجهانی کارگر،
 (1فقط کف خیابان،بدست میاد حقمان! )

 پدرام نواندیش
 

شعارهای اعتراضی کااررارامعلاعا،اااامعتاان، ا اتا اامع 

تیا، ر یک  حقیقت ا،کار ،اپذیر در عرصا  یایاایات در 

ایرام ایت. تکوین یک رو،ا  یایار لااتاگ تاانر ات درع 

الف: ر تار  و تاعااایاب  ساناوای یار،ا او،ای ا،اقا تای 

ساهوری ای لی ب: رادیکال ش م خوایتها و لطالاواا  

کارررام و توده های کارکن سالع ع ج: تا  لایا ام نلا م 

تخ های وییعتری ان کارررام و لزدت یرامع د: تاکی  و 

توس  و در ،وع  اعترضا  در خیاتام و لاقااتاگ لاراکاز 

 حکولتیع لاتگ ل اه ه ایت.

تا  ر ترده ترین اعتراضا  کاررارام  0011فروردین   

و لع،اام و تان،  ت ام نیان ش . ترفانا  رمیاس ایا لای 

یرلای  دارام ک  طی چن  یال رذشت ع ک ا، م یناریاوی 

لضحک لذاکره ترای تعیین حا الاگ دیاتااازد یاال تاعا  

کارررام ت  رونهای پایاا،ای ایا انا  تاودع کا  در،اهاایات 

دیتازدی چن ین تراتر نیر خط فقر را لصاوب واعا   

لی کرد، ع این تار شک ت خورد. کاررارامع تاوده هاای 

کارکنعتان،  ت امع دیت حاکایت ای لی را ان پایای 

خوا، ه تود، ع لی دا، تانا  رمیاس ایا لای ل اتانا  یاانع 

ه فی تحایب لی،یو،ها کاررر و لزدت یر سالعا  ایات و 

ت  خیال خود ال ال را هس لی توا،ن  تعطی   ،اورون را 

پ،ی ترای عوور ان اعتراضا  کاررری کنن . الا ع،یریس 

ایاان تاارفااناا  هااااایاا اا اای رمیااس ایاا لاایعاعااتاارضااا  

 22ایا انا   92کارررامعلع،اام و تان،  تا اام کا  تاا 

تا او  پایا ا  0011سریام داشتع ان ،یا  دو  فاروردیان 

کرد. تنا ترل اه اتسع ل روحا ت  چن  ،کتا  کا  در نیاان 

 این لط،ب ت  ن،ها اشاره ش ع خواهس پرداخت.

اول اینک  ،اااا  الاتاصاادی حااکاس تار ایارامعیاک ،اااا  

طوقاتی یرلاایا  داری ایات و رمیاس ایا لایعیاکای ان 

هارترین و یرکوت ارتاریان دولات هاای یارلاایا  داری 

ایت ک  تا توافب  دولات هاای یارتای و نلاریاکاا تارای 

 آیا فائزه رفسنجانی و رضا پهلوی متحول شده اند؟

 محمد آسنگران
 

رضا په،وی و فائزه رف نجا،ی و الثالهس ارار ادعاای حتاحاول و تا ایایارح 

دار،  تای  ت ا،ن  ولتی ک  ان پ رام لاتگ و خاو،اریاز خاود دفااع لایاکانانا ع 

،ایتوا،ن  ادعای تحول و ت ییر داشت  تاشن . ،ایتوا،ن  هس لا افاق لااتا،ایان و 

 و جنبشهای اجتماعی ٢برجام 
 کدام سیاست؟

 گفتگو با علی جوادی
 

پریی: دور س ی  لذاکرا  ک ورهای درریر در تارساا  ها اتا  پایای در 

وین نیان ش . طرفین ادعا لیکنن  ک  لذاکرا  تاکنوم خاوب پایای رفاتا  

 کارگران کمونیست چه میگویند؟
 منصور حکمت

ا،  و چ  لی وین ؟ خایا،اى در پاایاا تا  ایان یا ال  ها چ  ک ا،ى کاو،ی ت

هاا  یایاایاى را ، اام لایا هانا  کا  ریاااا خاودشاام را  احزاب و راروه

 کاو،ی ت لینالن  و ت  این ،ا  فعالیت لیکنن .

سالب اینجایت ک  ارر ان خود این احزاب هس تپرییا  خایا،اى ان ن،اهاا هاس 

هاین پایا را ت  شاا لی هن . ت  تصور اینها کااو،ایا اس یاک 
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ت  شهرو، ام ایرام تحایگ ش . کااررارام  75یرکوب ا،ق ب 

ع ت  ن،هاا 75و توده های کارکن سالع عت  یرکوت رام ا،ق ب 

ک  شوراهای کاررری را یرکاوب کارد،ا ععضاویات در هار 

رو،  ت کگ ل تقگ کاررری را لانوع اع   کرده و کاررارام 

رادیکال یوییالی ت را ن، ا،ی و اع ا  کارد،ا عتان ،ا اده ا،ا . 

یاویایاالایا ات تاا  -رو،  لوارنه کارررام  و رهورام رادیکال

،اا  یرلای  داری و دولت هار ای لی ن،هاع تر لتن لاواارنه 

 طوقاتیع تا فران و فرودع الا هاواره سریام داشت  ایت. 

ل ر  ییایی ساهوری ای لی ان هاااام اتاتا ا لااهایاتاا  در 

تضاد و ع،ی  لنافق کارررام و توده های کارکن ساالاعا  تاوده 

ایت. کاااینک  ساهوری ای لی ان هاااام اتاتا ا تاااا  تا   

خود  را لعطوف ت  یرکوب کارررام تا حاذف و ان لایاام 

ترداشتن ت کگ های ل تقگ کاررری  ان یک یوع و ان دیا ار 

یو تا حذف لا،وم کارعخارج کردم ک،ی  کااررارام ان شاااول 

لا،و،کار و ت  تها،  ت وین لا،وم کار س ی ع و در ،تیجا  حاذف 

 هر ا،چ  ک  کارررام تا لوارنا  خود ت یت اورده تود،  تود.

لا،وم کار توک،ی را ،توا، تن  ت  طاواقا  کااررار ایارام حاقانا   

کنن . پیی ان تصویب لا،وم کاار لاوساودع احااا  تاوکا،ای در 

نلام ونارتیع لا،و،ی را ترای تصویب ت  لج،س ارائ  کارد 

ک  لوتنی تر راتط  لوسر و ل تاسر تاودع کااررار در نم تا  

عنوام ل تاسر تعریف ش ه تود و تناتارنمع یارلاایا  دار ،ایاز 

لوسر تود. رمیس ای لی  نیر ف ار سنوی کاررریع لاجاواور 

 09ت  تصویب هاین لا،وم کاری ش  ک  پروی  تصاویاب نم 

یال تا  طاول ا،اجاالایا . تصاویاب هااایان لاا،اوم کاار تارای 

ساهوری ای لی ت  لاعانای ،اوعای عاقاب ، ایانای در تاراتار 

اعتراضا  کارررام تود. تا این وصف رمیس ایا لای تاارهاا 

تحت عنوام اص حی ع تن ها و لوادی ان لا،وم کار را ت  ،ا اق 

طوق  یرلای  دار ت ییر دادع تا ن،جا کا  در چانا  ،اوتات تاعا اد 

وییعی ان کارررام را تحت عناوین کارراه های لناطب ننادع 

کارراه های نیر پنج ، ر و تع ها کارراه های نیار ده ،ا ار ان 

شاول لا،وم کار لوسود خارج کرد ک  در حال حاضر لاا،اوم 

کار لوسودع تنها تخی کوچکی ان طوق  کاررر ایارام  را در 

الیاحا  تا ایایارا  در لاواد   0927شاول خود دارد. یاال 

لا،وم کار ک  تر روی دیتاازدهاای (   0،ع95ع99ع90ع01ع5

کارررام و چ و، ی تاعایایان حا الاگ دیاتااازد در هار یاالع 

لراردادهای کار و حب اخراج کارررام ترای یرلایا  دارامع 

حب ت ک،های ل تقگ کااررارامع و ... تااارکاز داشات را تا  

لج،س ارتجاع ای لی ارائ  کرد ک  در حقیقت ارر در لاا،اوم 

کار لوسود لی ش  تا  لاوادی اشااره کارد کا  تار ایاا  نم 

الکام لح ودیت ال ا  یرلای  دار ع،ی  کاررر و کارکن وسود 

داشتع هاین لوادی ه تن  ک  ات الا دولت ح ن روحا،ی ن،اهاا 

 919لاده ان  ،۶تن  و  ۶۸را در لالب تعییرا  ک،ی و سزئی 

لاده لا،وم کار ت  لج،س رمیس فریتاد. ساهوری ای لی  ت  عاناوام 

یک دولت یرلای  داریع اه افی ت  لناور تحاایاگ شارایاط تاردرای 

هر چ  تی تر ت  کارررام  و در سهت سذب یرلای  تین الا،،ی و در 

رلاتت تا دولت های تورموانی سنوب شرلی نییاعتا ییایت تحااایاگ 

ف کت التصادی ت  کارررام و لی،یو،ها تاوده کاارکان ساالاعا  د،اواال 

کرده ایتع در والق لا،و،ی کردم تردری و ررین ی و تای تاالایانای 

 ایت ک  فع  رایج ایت.

تناتراین سنگ تی الا،ی ان یوی یرلای  دارام و دولت ای لی ن،اهاا 

چ  اصول ررا و چ  اص ح ط،بع ع،ی  کارررام و لایا،ایاو،اهاا تاوده 

 کارکن سالع  در سریام ایت. 

 

 ادامه دارد

 

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 ۰۴پرسش  شماره  

 مارش روزجهانی کارگر،                        
 (1فقط کف خیابان،بدست میاد حقمان! )                         

 پدرام نواندیش  

 

 کارگران جهان متحد شوید!
اول مه روز صاحبان واقعى جهان است! روز بشریتى استت کته      
جهان بدون کار او نميتواند ستراتا بتمتانتد! روز  استت کته                   
اسپارتاکوس ها  این جنبش، رهبران کمونيست و سوسياليست 
کارگران، اعالم ميکنند: برا  رهائى جامعه راهى جز انتالتال     
کارگری، انالال  بردگان مزدی، عليه سيستم بتردگتى متزد         

 وجود ندارد!
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دیکتاتورها تاشن  و هس ادای لتا م تودم و فرهنگ لاتااا ،اا،ا  

را در تیاور، . ت  ، عا اام ایات ان دخاتارام شاکاناجا  رارام 

  .نرما،تین یاد ت یر، 
 

راویا   ن،الیا دختر یک شکنج  رر نرما،اتایانای  دکاتار کای( لای

راتط  لهرنلیز تا این لرد  پ ر ( داشت و ت یاری خاطرا  

خو  کودکیع کار را ترای لن دشاوارکارده تاود: حاول تاایا  

کرد . تا خود  ر تس یک ، ر پ ر لان ایات و  خود  را س ا لی

رر. الن  تود چنین فکر کنس ورر،  یار   یک ، ر دی ر شکنج 

ترکی . الا تع  لتوس  ش   ک  هر دو یک ،ا ار،ا ع در والاق  لی

  ."های   اینطور تود

فرن، ام نلرین وعالا،ایان ک اتاار لارد  ایارام چا  در دوره 

ی،طنت و چا  در دوره ساااهاوری ایا لای حاتای ولاتایاکا  

لیخواهن  پز دلکرایی و حقوق ت ر ت  خود ت یر،  ،تاوا، اتا  

ا،  یا ،خوایت  ا،  لتا ،ا،  رفتار کنن . ،  تاناهاا ایان تا،اکا  تا  

اتعاد درد و ر،ج لرد  و خو،های ریخت  ش ه فکر هس ،ایکنانا . 

ن،ها تا ت  الرون در دفاع ان پرو، ه خاو،ایان پا را، اام دیاوار 

  .ولاحت را هر رون تاالتر ترده ا، 

یکی ان لرتا،یام در نرما،تایان تا  ،اا  حدلایاا تاارراح در یاال 

خطاب ت  الثال ن،الیا ک  خاواهاام اعاتاراف پا ر  تا   9102

سنایتهای لرتکب ش ه تود ر ت  ایت: حاین فرن،ا ام ،اافارلاام 

 ک  پ را، ام شکنج  رار تاود،ا ( فارصات حارف ندم نیااد 

داشتن  ولی این کار را نودتر ا،جا  ، اد، . چرا؟ح. او ر ت تا  

ن،ها اعتااد ، ار ع تخصوص ن،هایی ک  پ را، ام را تاا وساود 

ها  اعاال ام هاناون دویات دار،ا : حتا  لان تا او دویاتای 

 ."، اریع شای  ن،ولت فرق کن 

هاین دیالوگ دو طرف در نرما،تین ، ام لی ه  هس فارن،ا ام 

شکنج  ررام و عال م ک تار و هس لرتا،یام در نرما،اتایان ان 

فرهنگ تاالتری ترخوردار،ا . تاولاعاا  تااالتاری را لاطارح 

لیکنن . در ایرام الرون لاا تاا هااایان دو طایاف ان خاا،اواده 

شکنج  ررام و نلرین ک تار ان یک طارف و خاا،اواده هاای 

لرتا،یام لواس  ه تیس. الا فرن، ام دیکتاتورها تا ولاحت تااا  

ان اعاال پ رام لاتگ خود دفاع لیکنن . این در حالی ایات کا  

خا،واده های دادخواه تا ل ر  ت  لایا ام نلا ه ا،ا  و خاواهاام 

  .لحاکا  و پایخ ویی لات م عزیزا، ام ه تن 

فرن، ام نلرین ک تار و شکنج  ررام در ایارام لاا،انا  فاائازه 

رف نجا،ی و رضا په،وی و الثالاهاس پارو،ا ه پا را، اام را ان 

افتخارا  خود و لرد  لی ا،ن . هاچنا،ک  ح ن خاینای هااایان 

کار را ، وت ت  پ ر و پ ر تزرری لیکن . شک ، اشت  تااشایا  

تع ا لجتوی خالن  ای هس ارر ن، ه تاا،  هاین کاار را خاواها  

کرد. ان لنار ن،ها رویا دی را،ی لقصره تن  ک  هنون ایااای 

ان نم دی رام ترده ،ای ود. ک،ا  ولیح ترای اینها هنون کاافای 

،ی ت. ک ا،ی ک  لتگ و ک تار و ترور لخال ین ییایی را ت  دیاتاور 

پ رام خود دی ه و شنی ه و در کنار لاتگ لی ای تن  ،  تاناهاا تاویای ان 

تا م ،ورده ا، ع ت،ک  عا  تا دفاع اام ان اعاااال پا رام لااتاگ خاود 

  .شریک سر  لی و، 

الا تعاجاب لان لاحا ود تا  فارن،ا ام را،ات خاوار و دفااع ن،اهاا ان 

دیکتاتورها ،ای ود. ان لیام لرتا،یام هس ترخ ف دادخواهامع ک ا،ی 

پی ا ش ه ا،  ک  خود را حرادیکالح و ل افق حقوق ت ر هس لی ا،ن ع الا 

حرفهای فائزه رف نجا،ی و رضا په،وی را لثوت و در سهت لنا اعات 

  .!سالع  لی ا،ن  و ان شجاعت و صراحت ن،ها لی وین 

لن ا،تااری ان طای   اص ح ط،ب و ی،طنت ط،ب و ها یتام رمیاس 

فع،ی و یاتب ، ار . نیرا لاهیت طوقاتی ن،ها حکس لیکن  ت  هس طاواقا  

های خود خیا،ت ،کنن . الا تعجب لیکنس تخ ی ان لرتاا،ایاام لاخاالاف 

هر دو حکولت چرا لیخواهن  رضا په،وی و فائزه رف نجا،ای را تا  

 صرف عقب ، ینی اسواری ،یس ک س امع لنجی لرد  لعرفی کنن ؟ 

شای  این دیت  ان لرتا،یام تا لرور نلامع  دردشام التیا  یافاتا  و تا  

دلیگ لن عت خاص یا ررایی ییایی ام سا،یام را تخ یا ه ا،ا . یاا ان 

روی یا  و ،االی ی ت  هر خس و خاشاکی چنگ لایاز،انا . هار چای 

تاش  ن،ها لتوس  یک لعادل  یاده ،ی تن  ک  د،یا ت یایار کارده ایات و 

لرد  لعترض و ننادیاخاواه ایارامع  نلایان را نیارپاای کاگ رمیاس 

ای لی و ،االهای توعیض ررا داغ کرده ا،ا . الاثاال فاائازه خاا،اس و 

رضا په،وی این دایی را حس کرده ا، . ن،ها لتوس  ش ه ا،  یویایای 

در اعااق سالع  در سریام ایت ک  هر نم لیتوا،ا  ت ااط کاگ ،اااا  

حاکس و لنایوا  تولی ی حاکس را نیر و رو کن . ن،ها لتوسا  شا ه ا،ا  

ک  این تحرکی ک  در نیر پویت سالع  در حال ترون ع،نی ایات و 

لا فقط ،وک کوه یا را در خیاتام لیوینیسع ن،اهاا را تا  فاکار ا،ا اخاتا  

ایت ک  راه تا کنو،ی خود را کاای کاج کانانا  و تا  فاکار راه چااره 

دی ری در اوضاع س ی  تاشن . ت  هاین دلیگ  ،اچار ش ه ا،  ت  شاکاگ 

  .،یس ک ج ان لوضق لو،ی خود عقب تن ینن 

رضا په،وی اع   کرده ان خیر تاج و تخت رذشت  و  ساااهاوری را 

ترسیح لی ه . فائزه هاشای هس خواهام س ایی لذهب ان دولات شا ه 

ایت! عقب ، ینی ن،ها هاین حرفهای ،یس پزی ایت ک  تا کاناوم نده 

ا، . خا،س رف نجا،ی ولتی نیر پایی داغ ش ه ایت و نیانا ه ای تارای 

رمیس لحووتی ،ایوین ع ت   لیکن  خاکریز ح ظ ،اا  را کای ساتجاا 

کن  و تا این حرفها ت  رلوای داخگ ،االی ن،هار ت ه  و ت اویا  ارار 

کاری ،کنی  و دایره حکولت را ن،ق ر تزرگ ،کنی  کا  لاا هاس داخاگ 

دایره لرار ت یریسع ان این حرفها خواهیس ند.! رضا په،اوی هاس تاعا  

ان چهگ و دو یال ر ت  ایت دویت ، ارد شاه ت ود و ساهاوریات را 

ترسیح لی ه . این تاا  تحول و ت ییری ایت ک  ل افعین ام ت  نم دل 

  .خو  کرده ا، 

ن،چ  تای  ت  خا،س فائزه رف نجا،ی ر ت این ایت: سناب این تااکاتایاک 

اعتراض ان پایین و چا،  ن،ی ان تاال ترای لعاالا،ا  و ایاجااد تاعاادل 

رلاتت دو سناح رمیس ای لیع خی،ی ولت ایات وارد تاانار شا ه و 
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شک ت خورده ایت. نیرا لرد  تاکتیک ها  سناحهاای رمیاس 

را لی ناین  و دیت رد ت  یین  ن،ها نده ا، . ان این ،ااو،ا  هاا 

در دوره شاه هس کس ، اشتیس. حتاا افاضا  احا  تانای احااا  و 

پزشکپور و.... را در اواخر دوره ی،طنت در لج،اس را تایااد 

داری  یا خوا، ه ای . هاام دوره تود ک  شاه ،اچار ش  هاویا ا و 

،صیری را هس ن، ا،ی کن  تا ت،ک  لخال ایانای نرا  شاو،ا . ،اب 

ند،های خا،س رف نجا،ی هس شواهت نیادی ت  حرفهای پازشاک 

  .پور و احا  تنی احا  و.... اواخر دورام شاه دارد

نلایام و خا،اهایی ک  پ را،تام دیت اام تا  خاوم لارد  نلاوده 

  !ایت

شاا تای  تیی ان این ت  یاویاایای کا  در اعااااق ساالاعا  در 

سریام ایت ح ا  تاشی . این درس  ان عقب ، ینی ،یس کا ج 

ک ی را لتوهس ،خواه  کرد نیارا د،ایاا تا ایایار کارده ایات و 

تی.تی.یی و الثالهس ،ایتوا،ن  عكاس ح،ااسایح دیا اری را تا  

کره لاه تور، . ترالپ هس ت اریاف تارد و الایا ی تارای شاااا 

،اا، ه ایت. ارر ک ی لرار ایت ت  الثال شاااا لاتاوهاس ت اود 

هاا،هایی ه تن  ک  تا کنوم لنگ لن ام هاراه صف شااا تاوده 

ا،  ،  نم لی،یو،های ا، ام درد لن ی ک  یها ام را ان ن، ری 

لیخواهن . ،  نم سنو ی ک  طوق  کارررام نراه دیت ا، ر کاار 

یانلام دادم نم ایت. ،  نم سنو ی ک  یالهای یال ایات تاا 

پرچس ل و ایتثاار و توعایاض خاود را صااحاب الیاب ساالاعا  

  .لی ا، 

ع وه تر این لرار ،ی ت این یر،وشت لرد  ایارام تااشا  کا  

هر دوره ای و تع  ان هر تحول ا،ق تیع تان هس تع ادی ظاالاس 

و لاتگ و حافظ ،اس ،اتراتر یرلای  تا پرچس فریوانا ه لاذهاب و 

ل،یت تر ن،ها حکس ترا،ن . ت  این خا،اها و نلایام ان تخت افتاده 

لول لی هس دوره حاکایت و ص ارت ام تاا  ش ه ایات. لارد  

دی ر ،ایپذیر، . لرار ،ی ت تع  ان افتادم دیاکاتااتاورهاا ،اوتات 

فرن، ام را،تی و ان تخت افتاده تری . این رویا تعاوایار شا ،ای 

  .،ی ت

فائزه رف نجا،ی و الثالهس تهتر ایت لتاوسا  تااشانا  کا  افاراد 

ت یاری ان حالیام حکولت لو  لتوس  خاطار شا ه و ک اتای 

حکولت را ترک کرده ا، . خود را ت  یاحگ ریا، ه و شاا،اس 

اینرا دار،  یر،وشت ام ان حکولت س ا تاش . فائزه خا،و  کا  

هنون در صف اص ح ط،وام حکولت اطاراق کارده ایات تاا 

این درس  ان عقب ، ینی ،یاس کا ج شاا، ای ،اخاواها  داشات. 

پرو، ه ک تاری ک  در ساهوری ای لی وسود دارد یهس پا ر 

او در ح  یهس سنایاتی ایت ک  خالن  ای و خاینی ا،اجاا  داده 

ا، . ،  تنها اینع ت،ک  هاراهی و شراکت خود فائزه رف نجا،ای 

در تحکیس این رمیاس و حاااایاتاهاای او ان یایاایات ک اتاار و 

توعیض نمع چیزی ،ی ت ک  لاتگ ا،کار تاش . او لتهس ایت ،ا  

ل عی. ک ا،یک  حکولتی یا در حاشایا  حاکاولات تاوده ا،ا  و 

الرون ان حاکاام فاص،  ررفت  ا،  و حتی ت یار حرادیکالاتارح 

ان خا،س فائزه رف نجا،ی ،وشت  و ر ت  ا، ع فقط ان خطر یقوط 

و لحاکا  هازلام تا حکولتیها رها ش ه ا، ع اعاتاواار دیا اری 

  .،ایتوا،ن  پی ا کنن 

ارر ان طیف لخال ین لجان داخگ ک وری لاا،انا  طاوارندی و 

،وری ناد و.... ت ذریسع ک ا،ی لا،ن  شیرین عواادی و ل ایاح 

ع،ینژاد و رنجی و یانرارا و شع،  یاعا ی و لاخااا،اوااف و واحا ی 

وییره لو  ل افق ساهوری ای لی و یین  چاک اص ح ط،وام تود،  

و الرون خود را  ح تر ا، ان تا  شایاوه ل االااات نلایازح لایا ا،انا  و 

یر،وشت خود را ان حکولت س ا کرده ا،ا . فاائازه رف اناجاا،ای ارار 

تخواه  یر،وشت خود را تاالا ان ساهوری ای لی س ا کن  هاااا،انا  

شع،  یع ی و رنجی ویانرارا و... لیتوا،  الی وار تاش  ک  لرد  او 

را توخ ن . در ییر اینصور  ،ایتوا،  ل افق اعاال پ ر لات،ای تااشا  

   .و ا،تاار تخ ی هس داشت  تاش 

 نیا فائزه رف نجا،ی و رضا په،وی حلتحولح ش ه ا، ؟

در یکااه اخیر حصراحت و ت ییر لوضقح فائزه رف نجاا،ای و رضاا 

په،وی در فضای ییایی ایرام لورد توس  افکار عااولای و ریاا،ا  

ها توده ایت. اولین یوال ترای هر ا، ام کااای لاطا،اق ان یایاایات 

ایرام این ایت ک  دلیگ یا دالیگ اص،ی این حت ییر لوضاقح چایا ات؟ 

چرا در فاص،  کای ان هسع این دو ، ر ان دو خا،واده حکولات رارام 

و دیکتاتورهاع این چنین ت  لیراث ییایی پ را، ام پ ات لایاکانانا .؟ 

رضا په،وی ان لیراث داری تاج و تخت یا،اطاناتای فااصا،ا  خاود را 

تاکی  لیکن  و هااازلاام پا ر و پا ر تازررای را لایا اتاایا !؟ فاائازه 

رف نجا،ی ان ا،ق ب ای لی ترائت لیجوی  و ،ایخواه  ن،ارا تاکارار 

کن  و خود را ل افق س ایی دین ان دولت لعرفی لیکن . در عین حاال 

او تاکی  لیکن  ک  ولی فقی  را لواول دارد و ان کاار،االا  پا ر  هاس 

 دفاع لیکن .!؟ 
 

نیا این دو ، ر ک  لورد توس  ریا،  ها و ت  طاواق تاخا ای ان افاکاار 

عاولی لرار ررفت  ا، ع تای  ر ت  های الارونشاام را تا  فاال ،ایاک 

ت یریس یا کای ان ظاهر تکاهیس و پ ت پرده حتحولح فکاری ن،اهاا را 

توینیس؟ ک ا،یک  هاچنام ان کی   پ رام خود لیخور،  و را،ت ن،ها را 

ایت اده لیکنن ع چرا ان لیراث ن،ها ک  ی،طنت و ساااهاوری ایا لای 

ایت توری لیجوین ؟ ارر پرو، ه پا رام ایان دو ،ا ار و الاثاال ن،اهااع 

هنون ترای ام لاتگ دفاع ایت ن،چنام ک  لی وین ع چرا خواهام ادالا  

و احیا یی تس حکولتی ن،ها ،ی اتانا ؟ ارار پارو،ا ه پا را، اام ایاناقا ر 

خو،ین و ییاه ه ت ک  الرون هیچک ا  ان ن،اهاا ،ااایاخاواهانا  ریاااا 

هاام یی تس را ،ااین ری کنن ع چرا هااچاناام ان یایاایات پا را، اام 

دفاع لیکنن .؟ فعالین ییایی و فرهنا ای لاذتاذب و مور،االایا اتاهاای 

دیت پرورده سنوی اص حا  رمیس ای لای ال،ا  کارده در ریاا،ا  

های فاریی نتام خارج ک ور و فعالین سناوا اهاای تاورموایای چارا 

لیخواهن  ت  لرد  تقووال،ن  این تحوال  را لثوت ت ا،انا  و دلایاگ ایان 

حتحوال ح را س ار  و شجاعت خا،س فائزه رف نجا،ی و نلای رضاا 

په،وی فرض لیکنن ؟ ت خره چ  عال،ی تاعا  شا ه ایات کا  ایاناهاا 

،اچار ت  تیام ییایت لت اوتی ت و،  و این ریا،ا  هاا در لاورد ایان 

 عالگ اص،ی یکو  کرده ا، ؟ 
 

 کدام عامل اصلی؟

ترای پایا ت  این یواال  تای  توینیس در سالع  و سنو های استاااعای 

چ  ات الی روی داده ایت؟ این دو ، ر و الثال ن،ها ،  خواب ،ااا شا ه 

ا،  و ،  ان فضگ دا،ی و تعایب نراهی ت  این ،تیج  ریری ریی ه ا،ا . 

سالع  ایرام ان دوره ل روطیت تا کنوم در حال پاویات ا،ا انی و 

لتحول ش م ایت. الا تحوالتی ک  الرون در ایرام لااتاگ ل ااها ه و 

ارنیاتی ایت تا تاا  تحوال  رذشت  لت او  ایت. ع،یریاس یاطاحای 

، ری و این هاا،ی دا، تن این تحوال  ان سا،اب تاخای تازررای ان 

 زنده باد سوسیالیسم!

 ۰۴پرسش  شماره  
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سریا،ا  چپ و رایت سالع ع ک  راویاا لارد  ایارام الارون 

هاام تحوال  دوره ل روط  را د،وال لیکننا ع یاک والاعایات 

نشکار و ییر لااتاگ ا،اکاار ایان ایات کا  دوره ل اروطا  و 

ا،ق ب ل روط  یک ا،ق ب تاورموایای اتا ااق افاتااده تاود و 

توعا  خود  را داشت. فرهنگ و ییایت و لا،وم و یایا اتاس 

التصادی لورد تح  نم دوره هیچ لراتتی تا لطالاواا  الارون 

لرد  ، ارد. خی،ی یاده ت ویس نم دوره سالاعا  ایارام ان یاک 

سالع  فئودالی در حال تحول ت  یاک ساالاعا  یارلاایا  داری 

تود. فرهنگ تورموایی و ل،ت یانی در تاقااتاگ تاا فارهاناگ 

کهن  لذهوی و الت پروری ک  های   حالی ی،اطانات تاود تا  

چالی ررفت  ش . یایا اتاس تاورموایای در اصا حاا  ارضای 

اوایگ ده  چهگ شا ی لیا نخر را تر تاتو  یی تاس فائاودالای 

ات اق افتاد یک ا،اقا ب  75کوتی . تناتر این حتی ن،چ  در یال 

  .ع،ی  تورموانی ایرام تود الا شک تی داد، 
 

ت  دالیگ نیادی ک  اینجا لجال تح  نم ،ایا ات نم ا،اقا ب تاا 

یک ، گ ک ی ت  یوک ایا لای کا  در خا لات تاورموانی 

ایرام لرار ررفت  تاود شاکا ات خاورد. ن،اچا  الارون لاا در 

سالع  ایرام شاه  و دخیاگ در نم ه اتایاس یارتا،انا  کاردم و 

عروج دوتاره یک خیز  و یک سنوی طوقاتی ل رتان  عا،ایا  

تورموانی ایرام ایت. این تار طوق  کاررر ایرام در ساالاعا  

ای لت او  و سها،ی لت او  کا  اخاتا ف فاقار و بارو  تای 

یاتق  ش ه ایت پرچاا ار ایان تاحاول ایات. تار،ا ی ان چاپ 

استااعی و ،ق  ،اا  یرلای  داری عروج کرده ایت. این تر،  

استااعی هیچ شواهتی ت  تاریا رذشت  چپ ایرام ، ارد. ،او،ا  

های این تر،  پار لا ر  را در لاطاالاواا  و اعاتاصااتاا  و 

تجاعا  و تااهراتهای کارررام و دا، جویام و تان ،  ت ام 

و... تای  دی . ریا،  هاای ریااای پاونی ایاوم و اپاونی ایاوم 

هیچک ا  این تر،  را ،ااین ری ،ایکنن . تخی عا ه ریا،  های 

ریای تا فرض ت اوتهایی ک  تا ها یا ار دار،ا ع در تاهاتاریان 

حالت ان ظاهر تحوال  ایارام اخاواار و رازارشااتای تاهایا  و 

لنت ر لیکنن  و نهر ررایی ییایی و طوقاتی خاود را تاا نم 

لاتی لیکنن  و ت  خورد لخاطب لایا هانا . تا وم ایاناکا  اصاگ 

لطالوا  و افب و نلتر،اتیو این سنوی طواقااتای را تایاام کانانا . 

ت وم اینک  یخن ویام و ،ااین رام و یاانلاام دهانا راام ایان 

سنوی را ک  ان ایتثاار تیزار ایت و خواهام اداره شاورایای 

  .سالع  ایت را ترس ت  کنن 
 

اخااتاا ف سااریااا،ااا  و ریااا،اا  هااای ریااااای تااورموایاای در 

اپونی یوم و پاونی ایاوم در عااایاب تاریان حاالات تا  شاکاگ 

حکولت و فرهنگ و ،حوه اداره حکولت لح ود لی ود. یکای 

یکوالر و دی ری لذهوی ایت. یکی ل،یت و ،اییو،االایا اس را 

ترسیح لی ه  و نم یکی لذهب را ،اسی ت ر لی ا، . الاا دعاوا 

ی لرد  س ال ای   و ل،یت ،ی ت. دعاوای طاواقا  کااررار و 

لرد  تا یی تس حاکس اینهاا ،ایا ات. دعاوا تاناهاا تا  یار شاکاگ 

حکولت و فرهنگ حاکس ،ی ات. دعاوا حاتای تار یار داشاتان 

حجاب و تی حجاتی ،ی ت. دعوا لاحا ود تا  ،اقا  و عا   ،اقا  

لذهب هس ،ی ت. دعوا حتی لاحا ود تا  ننادی و عا   ننادی 

،ی ت. ها  اینها ه ت نیرا هر ک ا  راوشا  ای و پاانلای ان 

یک دعوای پای  ای تر و ایایی ترا، . الا دعوای اص،ی دعاوای دو 

طوق  تر یر افبع نلتر،اتیو و نین ه ای ایت ک  هر ک ا  ان سناوا اهاای 

ییایی در سالع  ایرام د،وال لیکننا . اتا االاا دعاوا تار یار یایا اتاس 

التصادی و نلتر،اتیوهایی ایت ک  هاین شکگ و فرهنگ تاواعایاضاا  

فوق را لی ان،  یا ، ی لیکنن . ک ایاکا  الارون ایان دعاوای اصا،ای 

یعنی دعوای دو طوق  استااعی را در لرکز تاوسا  خاود لارار ،ا ها  

   .سای اه س یی در ییایت ایرام پی ا ،خواه  کرد
 

در این لیام تخ ی ان سریا،ا  چپ خارج ک ور و افاراد لاحا ودی 

ک  در داخگ تحت تابیر این دو لطوی ل،یت و لذهب لرار رارفاتا  ا،ا  

یرلای  داریع ،    دعوای خود را تر یر هاام توعا  ،اشی ان سالع 

خود ،اا  و لنایوا  تولی ی یرلای  داریع لح ود کرده ا،ا . هااایان 

ییایت ررای ی را در لیام این چپ دالن نده ایت ک  ا،ق ب ایارام 

را حها  تا هسح ت ا،  و ح اییتی ت  ،قی ل،یت و پرچس و ،اییو،الی اس 

، اشت  تاش  و ن،ها را الری طویعی و لاتگ ایااض لعرفی کانا . ن،ارا 

فرهنگ خودتخودی توده ها لی ا، . ح اییتی ت  نم ، ار،  نیرا فاکار 

لیکنن  این فرهنگ توده ها ایت.! هاچنا،ک  چپ ینتای یااتاب فاکار 

لیکرد لذهب تخ ی ان فرهنگ توده ها ایت و ،وای  ،ق  ت اود. چاپ 

ینتی و رفرلی ت الرون ل،یت و پرچس را ساایا ازیان لاذهاب کارده 

  .ایت
 

هاین ررایی ایت ک  لا،ن  حای  تقوایی رونی د،وال ل یح راه لی ت  

و رون دی ر چهارده الضاها را تاد لیز،  و رون تع  لا افاق کاااپایان 

ح،  ت  ساهوری ای لیح لی ود ک  سریا،اا  رایات ن،ارا یاانلاام 

داده ا، . نیرا فکر لیکن  دعوای لرد  تا رمیاس ایا لای لاحا ود تا  

هاین چهار چوب ایت ک  رمیس لاذهاوای تارود و رمیااای یاکاوالر 

ل تقر شود. ارر ان کاپین سریا،ا  رایت دفاع لیکنا  فاکار لایاکانا  

این کاپین در حسهت ننادی و رفااه و تاراتاریح ایات. ایاناجاا ک ای 

لا،ن  حای  تقوایی روشن لی وی  ک  لناور  ان حرفاه و تاراتاری و 

نندیح هاام چیزی ایت ک  کاپین سریا،ا  رایت ر ت  ایت. او در 

لصاحو  خود تا کا،ال س ی  در لورد کاپین سریا،ا  رایات ح،ا  تا  

ساهوری ای لیح ریاا اع   کارده ایات:حتا  ،ااار لان ایان راا  

لثوتی ایت. هر حرکتی ک  ع،ی  ساهوری ای لی تااشا  و خاواهاام 

ننادی تاش  و خواهام رفاه تاش  و خواهام تراتاری تااشا ع ایان یاک 

حرکت لثوتی ایت و این کارناری هس ک  شروع ش ه در هاین سهت 

ایت ایایاح. هاچنا،ک  لیوینی  او تا صراحت کاپین سریا،ا  رایات 

را لثوت و حدر سهت ننادی و تراتری و رفاهح لی ا، .! این ،وع چاپ 

تا این ییایت و ت اییر ریاا خود را تاخا ای ان نم دعاوای رایات 

اپونی یوم تا ساهوری ای لی لی ا، . در حقیقت خود را سناح چاپ 

  .سنوی رایت لی ا، 
 

الا سنوی کاررری ایرام تا تاا  ررای ا  لت اوتی ک  در خاود دارد 

حرف اول و نخر را لیز، . حرفی ک  هیچک ا  ان رارای اا  لاطارح 

الرون در سنوی کاررری ت  کاتر ان ، ی لاناایاواا  یارلاایا  داری 

رضایت ،ای هن . خارج ان اینک  هر ررای ی چ  تارداشاتای ان ،ا ای 

یرلای  داردع طوق  کاررر و تخی عا ه ای ان لرد  نراه لی ا،انا  کا  

تا وسود لنایوا  یرلای  دارا،  ،اایاتاوا،انا  تا  اها اف و نرلاا،اهاای 

ا، ا،ی خود تاریانا . تارخا ف حااایا  تاقاوایای ساناوای کاارراری و 

کاو،ی تهای کاررری در ایرام لی ا،ن  تا وسود ییا اتاس و لاناایاواا  

تولی ی یرلای  داری در سالع  خوری ان حننادی و تراتری و رفااهح 

 کارگر،معلم،دانشجو،بازنشسته اتحاد،اتحاد!

 ۰۴پرسش  شماره  
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،خواه  تود. روشن ایت کاپین رایتها ع،ی  ننادی و تاراتاری 

و رفاه سالع  ایت. ت  هاین دلیگ تخی پی رو سناوای چاپ و 

کاو،ی تی ایرام ،وعی ان کاو،ی س را ،اااایانا رای لایاکانا  کا  

تتوا،  ت  این نرلام و افب پایا ت ه . شعارها و لطالوااتای را 

تر نم لونا طراحی لیکن . ،وع فعالیتی طوری ایت ک  الکام 

یو ایت اده هر سناحی ان تورموانی ایارام را ،ا ها . شاعاار 

ح،  ت  یتا ر چ  شاه تاش  چ  رهاوارح و یاا شاعاار حاصا ح 

ط،ب اصول را دی ر تاال  لاسراح دو شاعاار لاهاس ایان دوره 

تود،  ک  یک ،وع کاو،یا اس کاارراری و لااکازیاااالایا ات کا  

اتکایی تا  ساناوای کاارراری ایات و افاب و نرلاام ساناوای 

  .کاررری را ،ااین ری لیکن  را ت  ،اایی رذاشت
 

افرادی لا،ن  فائزه رف نجا،ی و رضا په،اوی و الاثاالاهاسع ایان 

والعیت را دی ه و ،اچار شا ه ا،ا  حارف لاتا ااوتای ان دیارون 

تز،ن . ن،ها ت  این دلایاگ حلاتاحاولح شا ه ا،ا  کا  تاتاوا،انا  ایان 

والعیت حخطر،اکح را لهار کنن . ولتایاکا  رضاا پاها،اوی در 

نخرین لصاحو  خود تا ص ای نلریکا لی وی  در ده یال تاعا  

ان ساهوری ای لی احتااال یوییالی تهاا تایا اتاریان رای را 

خواهن  داشتع دارد ت  یک والعیت عیانای در ساالاعا  اشااره 

لیکن . ، رام این تحول ایت. ارر نم چپ استااعی ک  سنوی 

کاررری یتوم فقرا  ن،را ت کیگ لی ه ع هاا،ن  حای  تاقاوایای 

کاپین رضا په،وی   ،  ت  سااهاوری ایا لای( را در ساهات 

ننادی و تراتری و رفاه لی ا، ت رایاتاهاا الن  ،اواود ،ا ارام 

  .تاشن 
 

الا رضا په،وی و دی ر سریا،ا  رایات در کاااپایان ح،ا  تا  

ساهوری ای لیح ت   لیکنن  س ال نلتر،اتیو رایت و چاپ 

سالع  را تا تاکتیک لت اوتی پیی تور، . ک اا،ای لاا،انا  حااایا  

تقوایی ک  فکر لیکنن  س الی تین نلتر،اتیو رایت و چپ وسود 

، اردع روشن ایت ک  خود را و رایتاهاا را در یاک ساناوای 

واح  لیوین . ظاهرا سنوی یر، و،ی لحگ ت لی هاا  ایان ساریاا،اا  

رایت ایت. نیرا ان ،ار تقوایی سنوی یر، و،ی لائس تذا  ایات و 

  .!،وای  د،وال پی ا کردم ررای ا  لخت،ف چپ و رایت در نم تود
 

او تا اع   اینک  حرایت تاا  ش ه ایات و رایاتای وساود ،ا ارد تاا 

سنگ نلتر،اتیو تا نم داشت  تاشیسح  لایاخاواها  رایات روی خاود را 

توسی  کن . الا روشن تینی رهورام و فعالین سنوی کاارراری و چاپ 

سالع  نلین دایتر ان نم کرده ایت ک  این یطحی ، ری و رایات 

روی تتوا،  ک ی را ت  اشتواه تین اند. ولتی ک  رضاا پاها،اوی دایای 

نلین نیر پایی را حس کرده ایتع ساهوری خواه لیا اود و فاائازه 

رف نجا،ی هس ل افق س ایی لذهب ان دولت و ضریالی ل افق شاعاار 

ح،امع کارع ننادی و عاشب چ وراح لی ودع در چنین شرایطی ایات 

ک  چپهای ینتی و د،وال  روام ل یح ع،ینژاد و ل افعین کاپین ح،  تا  

ساهوری ای لیح هس لتوس  ش ه ا،  فع  تر طوگ ا،اقا ب هااا اا،ای 

،کوتن  و لثگ ساال تزررپور و رایتهای کولا،ا  ایان تائاوری را در 

طالچ  لرار تا هانا . نیارا الارون ولات یاویایاالایا اس را اتان ایات. 

یوییالی س و ننادی و تراتری و رفاه این ،وع چپ هااا،ای ایات کا  

خود ر ت  ایت کاپین  ح،  ت  ساهوری ای لایح ساریاا،اا  رایاتع 

  .در سهت نم ایت
 

سنوی کاررری و رهورام و فعالین این سنوی الرون تیی ان های    

تای  ت  ریالت و توام و ل ر  خود اعاتااااد کانانا . افاب کاارراری و 

کاو،ی تی در ایرام الرون تای  تاا  ل  و لاکزیاالی ت ع،ی  یارلاایا  

و توعیضا  ،اشی ان نم عرض ا، ا  کن . ترای خارج کردم ساالاعا  

ایرام ان دایره لعیوب ل،یت و ای لیت تنها طواقا  کااررار ایات کا  

این ریالت را لیتوا،  تعه ه ت یرد. سنوی کاررری تا پارچاس ا،اقا ب 

کاررری و ساهوری یوییالی تی لیتوا،  و الکام اینرا دارد کا  هار 

لا،عی را ان س،و پاای ساالاعا  تاردارد و رهاایای ساالاعا  ان دیات 

   .یتا رام را تا خوایت ننادی و تراتری رهوری کن 

 

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

 ۰۴پرسش  شماره  

در تبلیغات ناسیونالیستی، حاکمیت ملی بسادگی با حاکمیت آحاد آن "ملت" یکی جلوه داده میشود. این حقققیقققت پقرده 
پوشی میشود که در واقع نفس حاکمیت بنام یک ملت و قرار گرفتن هویت ملی بعنوان مبنای حقوقی و معنوی وجود یقک 

 کشور، خود ناقض حق حاکمیت شهروندان و محدود کننده حق مردم واقعی در "تعیین سرنوشت خویش" است. 
 منصور حکمت                                                                                                                   



7 

ایتع هر چن  ک  اذعام لیکنن  لوا،ق ،یز ت یار، . الا پیی ان 

نمع ،ار شاا در لورد ، س تررزاری لذاکرا  و ر ت و لیاام 

 این ،یروها چی ت؟ لوافقی ع لخال ی ؟

 

ع،ی سوادی: چرا تای  در این لاسرا سا،اوا ار تاود؟ چارا تاایا  

لوافب و یا لخالف لذاکرا  دو ،یروی ارتجاعی و ض  ننادی 

و تراتری ا، ا،اهاا تاود؟ دو ،ایارویای کا  هار کا ا  کاار،االا  

لطوری در سنایت ع،ی  لرد  چ  در ایارام و چا  در الصای 

،قاط سهام دار، . نیا تای  لوافب یاا لاخاالاف لاذاکارا  دولات 

 نلریکا و طالوام تود؟ این یئوال پایا نری یا ،  ، ارد.

 

وظی   یک ،یروی کااو،ایا اتای در درسا  اول ایان ایات کا  

حقیقت ییایی و استااعی و ه فی ک  ان این لاذاکارا  د،اواال 

لی ود را اف اء و ،  لضاو  کن . وظی   لاا ارنیااتای ان پای 

نل های چنین روی ادهایی و لقات،  تا تابیرا  احتاااالای نم در 

رو،  ت   ترای تحقب اه افاام تاثات  یک والعایات عایانای و 

استااعی و داده ییایی ایت. ،ایارویای کا  تارای یار،ا او،ای 

ا،ق تی رمیس ای لای و تارلاراری یاک حاکاولات کاارراری 

ت   لیکن  و هیچ و،  ها ویی تاا نلاریاکاا و لاتاحا یان ا  

، اردع ،ایتوا،  و ،وای  خود را ت  ل اور ییایی و دیپ،ااااتایاک 

هر ک ا  ان طرفین این لعادل  تق،یگ ده . لخال ت و یا لوافاقات 

تا این لذاکرا  عا  ل روعیت تخ ی م ت  یکی ان دو یاوی 

این لذاکرا  و تانی در چهارچوب دیپ،اایی این ،یروها و یاا 

 در حاشی  نم ایت.

 

لوافقین این لذاکرا  را ایاایاا و در درسا  اول ،ایاروهاای 

ر ترده ای ان هیا  های حاکا  این ک ورها و لخاالا ایان ایان 

لذاکرا  را ،یز تخ های دی ر هیا  حاکا  این ک ورها لرار 

لی ه . در ایرام سناح رایت افراطیع کیهام شریعتااا اری و 

الثالهسع لخالف این لذاکرا  ا، ع هاا،طور ک  دولت ایرائایاگ 

و عرت تام یاعاودی ایاایاا لاخاالاف ایان لاذاکارا  ه اتانا . 

لخال ت ایان ،ایاروهاا تا  لاعاناای حااشایا  ای شا م یایاایات 

دیپ،ااتیک شام ایت. هاا،طور ک  در طرف لقاتگع لاوافاقایان 

 ،یزت  د،وال پی ورد دیپ،اایی خود ه تن .

 

ن،چ  در ویان در ساریاام ایات تا   و دخاالات تارخای ان 

،یروهای اص،ی سهام کنو،ای تارای حلا یاریاتح ک اااکای و 

س ال دو ،یروی ارتجاعای نلاریاکاا و حاکاولات ایا لای در 

یطح سهام و لنطق  ایت. کاو،ی س و ننادیخواهی ،وایا  خاود 

 را اییر تح  پوچ لخال ت یا لوافقت تا این لذاکرا  کن .

 

حتی ارر این لذاکارا  لاناجار تا  حعاادی شا مح راتاطا  حاکاولات 

ایا لای و نلاریاکاا شاود: حتاا اعاتاراض و لاخاالاا ات لااع تاعانااوام 

کاو،ی تها  دشان ای   و رمیس ای لى و لاخاالاف لایا،ایاتااری اس و 

هژلو،ی س نلریکا روترو ،خواه  ش .ح  لنصور حکات( این تاخا ای 

 ان پروی  عقب ، ینی رمیس ای لی ایت. 

 

پریی: طرفین این س ال تر یر ل ال  دیتیاتی حکولت ایا لای تا  

ی ح ه ت  ای و ل ال  تحریاهای التصادی و یایاایای ک اوری تا  

ر تردری ایرام تر یر لیز لاذاکاره ، ا اتا  ا،ا . نیاا ،ا اس اهااایات 

لوضوعا  لورد لذاکره ت  لعنای دخایاگ شا م در یار،اوشات ایان 

 لذاکرا  ،ایتوا،  تاش ؟

 

ع،ی سوادی: حدخیگ ش مح در یر،وشت این ک اااکا اهاا تا  لاعاناای 

سا،و ار تودم در لذاکرا  طرفین ،ی ت. ل ائگ لورد لاذاکاره لایاام 

این ،یروها ل ،اا لوضوعاتی ه تن  ک  ترای لا هاس تا  لاثااتا  یاک 

،یروی یو ع ،یرویی ک  در تقاتگ تا ک،یت ارتجاع حااکاس ایا لای در 

ایرام و لی،یتاری س و نوررویی نلاریاکاا لارار داردع حاائاز اهااایات 

ایت. الا هیچ ها ویی تا هیچک ا  ان طرفین این ک اکی ارتجااعای 

 ، اریس.

 

اسانه دهی  ان ل ال  ت شهای ه ت  ای رمیس ای لی شروع کناس. لاا 

کاو،ی تهای کاررری خواهام ،اتودی و ان لایا ام خاارج کاردم هار 

،وع ی ح ک تار دیت  ساعی ه تیس. وسود چنین ی حهای ک نا ه و 

لررواری ، س تقاء و ت او  ن، ری ت ریت را لاورد لاخااطاره لارار 

داده ایت. این ،یروها لیتوا،ن  ا، ا،های کره نلین را تارها و تاارهاا 

ت  ت،ی ان خاک تر تو یگ کنن . یک رکن تا   تارای تاقااء و الانایات 

ت ریت خ صی ان شر تاالی این یا حاهاای ک اتاار دیاتا  ساااعای 

ایت. لوارنه لا ترای یر، و،ی ک،یت رمیس ایا لای در عایان حاال 

لوارنه ای ترای لقات،  تا رمیس ای لی ترای دیتیاتی ت  ی ح اتااای 

 ایت.

 

الا هیچ ،یرویی ،وای  دارای چنین ی حهای لررواری تاش . هاا،طور 

ک  هیچ ،یرویی ،وای  لجهز ت  چنین ی ح لارراوااری شاود. لاواارنه 

ترای س،وریری ان دیتیاتی رمیاس ایا لای تا  یا ح ک اتاار دیاتا  

ساعی اتای تای  در عین حال لوارنه ای در رایتاای ساااق کاردم و 

،اتودی کگ ی حهای ک تار دیاتا  ساااعای در یاطاح ساهاام تااشا . 

لوضق نلریکا و لتح ین ا ع لوضعی ارتجاعی و ا،احاصاارطا،اواا،ا  

ایت. خواهام ع   دیتیاتی یک ،یروی رلیب ت  ی ح ک اتاار دیاتا  

 ساعی ا، .

 

ان طرف دی ر تحریس التصادی ،یز عا  و ریاا خود ،یز یک ی ح 

 زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران!

 ۰۴پرسش  شماره  

 و جنبشهای اجتماعی ٢برجام                                   
 کدام سیاست؟                           

 گفتگو با علی جوادی  
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ک تار دیت  ساعی ایت. لرتا،یا،ی در درس  اول تاوده لارد  

عادی و نحاتکی ه تن . تحریس التصادی ل تقگ ان تابیراتای 

تر لولعیت رمیس ای لیع ل تقگ ان تو،ی اا  و عاوا  فاریاوای 

های رمیس ای لیع ل تقگ ان دندی ها و ک شای هاای رمیاس 

ای لیع ،ااار تا  ایاناکا  لارتاا،ایاا،ای تاوده لارد  کااررار و 

نحاتکی ه تن ع یک ییایت ض  ا، ا،یع تیااررو،  و تااالاا 

ارتجاعی ایت. لائس ت  ذا  و های  ! لا ترای تهاواود ن،ا رای 

لرد  لوارنه لیکنیس ،تیجتا طویعی ایت ک  در لقااتاگ هار ذره 

وخیس تر ش م شرایط ن، ری توده لرد  نحاتکی لی ای اتایاس. 

لا در عین حال ک  ترای یک ا،ق ب عایس کاارراری لاواارنه 

لیکنیسع در عین حال و تا نلا،یاکا  کا  ،اااا  یارلاایا  داری 

پاترسایت ان هر درس  تهوود لولعیت لادی و شرایط ن،ا رای 

لرد  دفاع لیکنیس. لحکولایات تای لایا  و شارط تاحاریاااهاای 

التصادی یک ییایت اصولیع ترحب و شناخت  ش ه کاو،ایا اس 

کاررری ایت. الا و ارر ، ارد. لی  و شرط هس ،ا ارد. نلاا،ای 

خوب ایتع نلا،ی ت  ایتع هاس ،ا ارد. لاوضاق لاا در لاواال 

تحریاهای التصاادی در عایان حاال یاک وسا  تاااایاز لاا تاا 

سریا،ا  رایت و ارتجاعی و ض  سالع  لا،انا  لاجااها یان و 

 ی،طنت ط،وام و الثالهس ایت.

 

لا سنو ی ه تیس ک  ا، ا،یت و ا، ا، رایی سوهر یوییالایا اس 

ا  ایت. ت  عوار  نشناتری ایا  یوییالی س لا ا، ام ایت 

 لنصور حکات(. در پس تاااا  تا اشاهاای لاا لاواارنه تارای 

تهوود ن، ری ا، ا،های حی و حاضرع ایجاد ت ییارا  کاوچاک 

و تزرگ در ن، ری هاین ا، ا،ها لرار دارد. لا لاکایااولایا ات 

،ی تیس. لا نم سنو ی ه تیس ک  تاکتیکهایی لتناظر و لاناواعا  

ان اه اف ییایی رادیکالع عایب و ا، ا،ی ا  ایت. ان،قاطا  

،ار لا ک  ترای یر، و،ی تاا  و کاال رمیس ای لی لاواارنه 

لیکنیسع لوارنه ع،ی  تحریس التصادی یک رکان لاواارنه هااا  

سا،و  لا ع،ی  تا  فاقار و فا کات ک اا،ا م شارایاط ن،ا رای و 

 لعی ت توده لرد  ایت.

 

ت  این اعتوار هس لا ت شهای رمیس ای لی ترای دیتایااتای تا  

ی ح اتای را لحکو  لیکنیس و هس ییایت تاحاریاس الاتاصاادی 

نلریکا و لتح ین ا  راع هر دو ییایات تاااالاا ارتاجااعای و 

 ض  لردلی ا، .

 

اهایت لوضوعا  لورد لذاکره لا را ت  ییایت لاوافاقات تاا 

حلذاکرهح این ،یروها ،ایریا، . لا ییایت لورد ،ار خاود را 

ل تقگ ان این ،یروهای ارتجاعی و تا اتکاء ت  ننادیخاواهای و 

تراتری ط،وی در صا اوف ت اریات لاتااا م تا  پایای تاواریاس. 

یر،وشت د،یا را نلریکا و ،اتو و ای   یایاایای و ،ایاروهاای 

ارتجاعی تعیین ،ایکنن . ک اکی تر یر این لاوضاوعاا  تا  

س ال دو ،یروی ارتجاعی لح ود ،ی ت. ترتریت کاپیتالایا اتای 

و ای لی تی لحتو  ،ی ت. ت ریت و ننادیخواهی و تاراتاری 

ط،وی لوتور پی روی تاریا تاکنو،ی ت ر توده ایات. تاحارک 

این یول لیتوا،  تاا  این لعادال  را دررروم کن . این ،اقاطا  

 عزیات تعیین ییایت لایت.

 

پریی: نیا در هر شرایطی و هاواره ع،یا  تاحاریاااهاای الاتاصاادیع 

 حتی در نلام لذاکره لیام این حکولتها؟

 

ع،ی سوادی: حتی در نلام لذاکره لیام ایان حاکاولاتاهاای لارتاجاق. 

لحکولیت تحریس التصادی یک ییایت ایتراتژیک ساناوای لاایات. 

تاکتیکی ،ی ت ک  در شرایطی تتوا،یس تا یات تا ایاریاس. تاحاریاس یاک 

ییایت ض  ا، ا،ی ایت. ترای ریی م ت  اها اف ا، اا،ای ،ااایاتاوام 

 دیت در توتره چنین ییایتهایی کرد.

 

تحریس التصادی یک ی ح ک اتاار دیاتا  ساااعای عا،ایا  تاوده لارد  

نحاتکی ایت. ی حی ایت ک  تا هر نلاام کا  پاا تارساایاتع تا  

طرف لرد  ش،یک لیکن . ان ن،ها لارتاا،ای لایا ایارد. و رونلاره تا  

ایتیصال ام لیک ا، . دریت لا،ن  ا،اواع دیا ار یا حاهاای ک اتاار 

دیت  ساعیع لخرب و لرروار ایت. تع اد ک تا  شا راام ایان یا ح 

در عراق حتی تی تر ان ک تار اتای نلریکا هیروشیاااا و ،ااکااناکای 

ایت. این اتزاری ایت ک  تطور ویژه تویط طوق  حاکا  نلریکاا در 

پس ان یقوط ت،وک شرق در دیت ررفاتا  شا ه ایات. نورراویای و 

ل، رلن ی و لی،یتاری س یک ویژرای یایاایات تاحاریاس الاتاصاادی در 

دورام کنو،ی ایت. ی حی ایت ک  ترای تحکیس لولعیت هژلو،یاک 

نلریکا در یطح سهام ح ادی ش ه ایت. ی ح تانه یافت  ای ایت ک  

لرار ایت در کنار تاواارام هاا و تاروری اس هاوایای نلاریاکاا تارای 

ریی م ت  اه افی ت  کار ررفت  شود. نلا،ی تا ص ا  در لی افتانا  و 

ت  نم سالع  یک عقب ررد چن  ده یال  را تر لاتان خاا،ا  خاراتای و 

،اتودی لرد  تحایگ لیکنن . تاناور تحایگ لولعیت هژلو،یاک خاود 

و لتح ین لرتجق خود در لاناطاقا  خااورلایاا،ا  در لاقااتاگ ارتاجااع 

ای لیع چنام تحریاهای نهرنرینی را اعاال لیکننا  کا  در تااریاا 

یاتق  ، اشت  ایت. ان لرار تهایح ت ییر رفاتاارح رمیاس ایا لای در 

خاورلیا،  را تای  توده لرد  نحاتکی تا تحاگ فقر و ف کت تایا اتار 

و ،اتودی فیزیکی خود تپردان، ع هاام لردلای کا  در کااایان رمیاس 

ای لی ،  ت  ا،  و خیزشهای ا،ق تی شاام ویاژرای ساالاعا  را در 

 یالهای اخیر ترییس کرده ایت.

 

پریی ه ای ع در حهر شرایط ییاییحع ،تیجتا اسانه دهی  ت  ظرایف و 

سوا،ب لخت،ف این ل ال  تپردان . توینین ع لن لایاتاوا،اس تاپاذیاریاس کا  

ک وریع فروشن ه ای یا خری اریع در لراودا  تین الا،،ی خاودع ان 

فرو  ت  و یاا خاریا  کااال ان ک اور خااصای و در دوره لاعایانای 

خودداری کن . و ل ،اا تا نلا،یک  لنایوا  کاالیی و یارلاایا  داری 

تر سهام لعاصر حاکس ایتع لادالک  سهام ت  ک ورها تاقا ایاس شا ه 

ایتع چنین لنایواتی هس وسود خواها  داشات. ایاناکا  شاااا ان کاجاا 

لیخری  و ت  کجا لی روشی ع در نلره الاور عاادی و سااری ساهاام 

کنو،ی ایت. الا لیاام خاودداری ان فارو  یاا عا   خاریا  کااال ان 

ک وری تا اعاال یک ییایت ل، رلن ا،ا  و نورراویاا،ا  کا  ،اام و 

ال   ن، ری لرد  را ل تقیاا ه ف لی یردع سالع  ای را ت  ،ااتاودی 

لیک ا،  و هزارام ک ت  ت  سا لی ذارد و یک عقب ررد عایس را تا  

سالع  تحایگ لیکن  ک  لرتا،یا،ی توده لرد  نحاتکی ه اتانا ع یاک 

ت او  عایب و لاهوی وسود دارد. ان یاک ساناس ،ایا اتانا . اها اف 

 یک ا،ی را د،وال ،ایکنن .

 نه به فقر، نه به تبعیض، نه به جمهوری اسالمی!

 ۰۴پرسش  شماره  
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پریی: ی ح اتای چطورع نیا فقط لاخاالاف دیاتاریای رمیاس 

ای لی ت  نم ه تی  یا لوضعی اصولی در این لوال لا  ،ااار 

ایت؟ حتی دولت کاررری فردا؟ نیا ،ااایاتاوام تارای دفااع ان 

 یک حکولت کاررری ت  این اتزار لتکی ش ؟

 

ع،ی سوادی: تهیچوس ! لا ترای تارچایا م یا حاهاای ک اتاار 

دیت  ساعی در سهام ت   لیکنیسع ت وم الا و اررع ت وم لیا  

و شرط. تع وهع ،ایتوام هس ل افق ترچی م ایان اتازار ک اتاار 

تود و هس هااازلاام تارای دفااع ان خاود تا  نم لاجاهاز شا . 

حکولت کاررری فردا ترای تقاء خاود اتازاری ساز ت ایاج و 

یانلا، هی تاوده لارد  کااررار و نحاااتاکای در ساالاعا  و 

 ت ریت لتا م ، ارد.

 

هر درس  پی روی لا در پیاده کردم ییایتهایاام در ساالاعا ع 

تحقب ننادی های تی لی  و شرطع رفق توعیض و ،ااتاودی کاار 

لزدیع تالین تراتری حقولی و استااعی نحااد ساالاعا ع  تاان 

کردم درهای سالع  و تحقب اه اف ا، اا،ای لاام... ضاااا،ات 

تقاء حکولت کاررری در سهام یرلای  داری کاناو،ای ایات. 

هیچ دولت یرلای  داری و ض  کاررری ،ایتوا،  ت  یادری ت  

یک سالع  تان و نناد و تراتر و ل رم ک  ترای رفاه هااا اام 

 را  ترلی ارد حا،  کن . 

 

پریی: الا نیا این لوضق لرد  حص،ح ط،وایح ،ایا ات کا  ان 

دیت این ،یروها ت  یتوه نل ه ا، ؟ سنگ و ک تار و سناایات و 

 ظرفیتهای لخرب هر دو طرف این ک اکی را لی ناین ؟

 

ع،ی سوادی: ت ریت ت  حب ان دیت ایان ،ایاروهاای لارتاجاق 

ای لی ت و لی،یتاری ت ت  یتوه نل ه ا، . ت  دریت ظارفایات 

لخرب و ک ن ه این ،یروها را لایا اناایانا . الاا لاوضاق یاک 

سنو ی ک  این ظرفیتهای لخرب طرفین را لی نای  ،اایاتاوا،ا  

دعو  ت  حنرالیح و حصا،احح و ححا اظ تاعاادلح لایاام ایان 

،یروهای لخرب تاش . نرالی و ص،ح لیام این ،یروها ،  تنها 

عا،ی ،ی تع ،  تنها ننادیخواها،  و ا، ا،ی ،ی ت ت،ک  تخیا،ای 

و ییر عادال،  ایت. چنین ییایتی لرد  را کااااکاام در نیار 

دیت و تال چنین ،ایاروهاای لاخارتای رهاا لایاکانا . یایاایات 

تانر ت ت  دورام پیی ان تحریااهاای الاتاصاادی و پایای ان 

ت شهای اتای رمیس ای لی تا حا اظ رمیاس ایا لای و دیات 

،زدم ت  لی،یتاری س و ل، ری نلریکاع کار یان ،ی تع لط،اوب 

 ،ی ت.

 

لا ،ایخواهیس لرد  نیر دیات ساریاا،اا  تاروری اتای اعاس ان 

ای لی و ا،تحاری و یا پااراوم تا  دو  و اطاو ک ایا ه رهاا 

شو،  و یا ترای تهوود اوضاع ت  یکی ان این دو لاطاب دخایاگ 

تون ، . این ،یروها لیتوا،ن  الرون تن  و ت ات کانانا ع فاردا تا  

س ال و سنگ تپردان،  و تا نلا،ی ک  ه تن ع ک اکی و تانا  

و ت ت و لذاکره تاکتیکهای لتا ااو  یایاایای ه اتانا  کا  در 

دیتور دار، . شر کگ این لعادل  و ،یروهای طرفین را تای  ان 

یر لرد  کس کرد. نین ه ای ا، اا،ای در رارو شاکاگ رایاری و تا اوق 

ییایی یک چنین خط ل ی فعال و ننادیخواها،  ای در س،وی صاف 

 اعتراض ت ریت لتا م ایت.

 

پریی: ت او  ییایت لورد ،ار و ،ق  شاا تا ،یروهای سناوای لا،ای 

 ای لی و سنوی رایت پرو یرب در این چهارچوب چی ت؟ –

 

ای لی و ،ایاروهاای ر،ا اارگ نم نیانا ه   –ع،ی سوادی: سنوی ل،ی 

شام ایایا ت  پی رفت و لوفقیت این پرومه رره خورد ایت. تر ایان 

تاور کود،ا،  ا،  ک  چنا،چ  رمیس ای لی ت  توافاقای تاا یارب دیات 

پی ا کن ع شای  ،یروهای اص ح ط،ب تاتاوا،انا  دو تااره خاودی ، اام 

دهن  و یا شای  شای  دو تاره سایی در لعادل  ل ر  و ساالاعا  تا یات 

نورد،  و شای  تتوا،ن  این توافب را ت  ،قاطا  یاانشای لایاام لارد  و 

حکولت ای لی تو یگ کنن . الا لایا ا،انا  کا  لاوا،اق شاام ت ایاار،ا . 

ص وف ام در هس شک ت  و ل تهایت ک  در حال فروپاشی و ریاز  

ایت. حتی خودی های ام هس چن ام الی ی ت  این اوها  ،ا ار،ا . ارار 

ان س تک پراکنی هاای خاالانا  ای و لاخاالا ات هاای سانااح رایات 

ت ذریسع لرد  ترای ک،یت ایان ساریاا،اا  تاره خارد ،ااایاکانانا . کاار 

اص ح ط،ب و اصول را تاا  ش ه ایت. الا ت  هر حال این سریا،ا  

تا رون شایاریان یار،ا او،ای رمیاس ایا لای تاایا  کااری کانانا . در 

تو،ی ات ام ع،ت لصائب و وضعیت ،ااهاناجاار لارد  را یایاایاتاهاای 

ح،اتخراد، ح سناح رایت حاکایت لی ا،ن  و ت   لیکنن  ف اار لارد  

را تر ع،ی  ترخی ان ییایتهای این سناح و ،  کا،ایات رمیاس ایا   و 

یرلای  در سالع  لتارکز کنن . صحوتهای اخیر فائزه رف نجا،ای در 

 این نلین  ، ا،  رویایی ان این ت   لذتوحا،  ایت.

 

الا سریا،ا  دیت رایتی و پرو یرتی لاذاکارا  را ضارتا  ای تار 

پرومه رمیس چنج و ییایات حف اار حا اکاثاریح خاود لایا ا،انا . ایان 

سریا،ا  هنون تاالا ان حکااتاو ح شاکا ات تارالاپ در ا،اتاخااتاا  

نلریکا تیروم ،یال ه ا، . شا،س نورد،ا  کا  ایان لاذاکارا  در دوره 

ترالپ نیان ،  ع در اینصور  والعا ینگ روی یاا لایا ا ،ا . ایان 

سریا،ا  ت  د،وال اسرای تحریاهای التصادی ر ترده ا،ا . یایاایاتای 

ک  خا،  خراتی لرد  را ینگ پی روی خاود لایا ا،ا . هاااچاناام کا  

ل افعام تی شر  ییایتهای ارتجاعی و لی،یاتااری اتای هایاا  حااکااا  

نلریکا ه تنا . در نلاام خاود  تاا فاریاادهاای حتاا،اک یاو تاو ح 

 خواهام تکرار یناریوی خو،ین عراق در ایرام تود، .

 

سنوی کاو،ی س کاررری الا سنو ی عایقا ا، ا،ی و ننادیخاواه ایات. 

لخال ت این سنوی تا تحریاهای التاصاادی چا  در عاراق و چا  در 

ایرامع ،اشی ان ا، ا، رایی عایس این سنوی ایت. این سنو ای ایات 

ک  در عین حال ک  ترای تحقب یک سالعا  نناد کاااو،ایا اتای تا   

لیکن ع هازلام ترای هر ذره تاهاواود لاادی در ن،ا رای تاوده لارد  

نحاتکی لوارنه لیکن . لواارنه هااازلاام تارای یار،ا او،ای رمیاس 

ای لی و ت   ترای ل و تحریاهای التصادی ،  تاناهاا تاناالضای در 

ییایتهای این سنوی ،ی تع ت،ک  یک ییایت اصاولای ایات. لاا در 

عین حال ک  ترای یر، و،ی رمیس ای لی لوارنه لیکانایاس در عایان 

حال هیچ و،  ها ویی تا ییایتهای لا،ا رلانا اا،ا  و لایا،ایاتااری اتای 

نلریکا و لتح ین ا  ، اریس. ها ویی لا تا ننادیاخاواهای و تاراتاری 

 سرمایه داری مسبب تمام مصائب بشریت در قرن حاضر است!

 ۰۴پرسش  شماره  
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 ط،وی و ا،ق ب کاررری ایت.

 

ت اوتها عایب و ت یار، ع ت اوتی لیام ننادیخواهی و ارتاجااع. 

کاو،ی س کاررری در عین تی ترین ت   تارای یاانلاا،ا های 

سنوی توده های لرد  ترای یر، و،ی رمیس ای لی در عایان 

حال ت   این سنو های ارتجاعی و دیت رایتی و اها اف اام 

را ،ق  و اف اء لیکن . نین ه لورد ،ار این سنو های استااااعای 

چیزی سز ادال  فقر و ف کت و ایتو اد و تحجر و ،اتراتری و 

 ایتثاار در اشکال س ی  ،خواه  تود.

 

پریی: الا ییایت اتخاذ ش ه خط حاکس تر حککا تر این تاکیا  

دارد ک  حهر رو،  لذاکره  تا ،ااین رام این حکاولات تاایا  در 

ها  سا لانوع شودح. خط حای  تقوایی در حککا تا اتاکااء تار 

این حقیقت ک  رمیس ای لی ،ااین ه لرد  در ایرام ،ی تع ایان 

ییایت را توسی  لیکننا . چا  ارنیااتای ای ان ایان یایاایات 

 داری ؟

 

ع،ی سوادی: حتاا تای  ت  توسیها  و تها،  هاای ایان خاط در 

لوضع یری شام پرداخت. الا این خط لا تاهاایات کا  دیا ار 

رتط چن ا،ی ت  کاو،ی س کاررری ، ارد. ییاایات ایان ساریاام 

در لخال ت تا لذاکرا  وین ، ام ها ویی شاام تاا ساریاا،اا  

رایت پرو یرتی در این چهارچوب ایت. هاا،طور کا  لاوا  

،یز لخال ت خود را تا ل و تحریاهای الاتاصاادی اعا   کارده 

تود، . هاا،طور ک  لو  حای  تقوایی ان پاره کردم تارساا  تا  

دیت ترالپ ایتقوال کرده تود. این هااا اویای و هاس صا ایای 

تانه ،ی ت. تخ ای ان چارخای تا  رایات حازب نیار ،ااار 

ییایتهای حای  تقوایی ایات. ،اااو،ا  دیا ار  هاس دفااع ایان 

سریام ان کاپین دیت رایاتای ح،ا  تا  ساااهاوری ایا لایح 

 سریا،ا  رایت و ارتجاعی ایت.

 

فورلول این سریاام لاوانای تار ایاناکا  حهارراو،ا  لاذاکاره تاا 

،ااین رام این حکولت تای  در ها  سا لانوع شودح ت  لایازام 

نیادی پا در هاوا و یایار لاارک ایا اتای ایات. خاود لاا در 

کردیتام ترای ننادی ترخی ان ن، ا،یام ییایی تا ،ااایانا راام 

این رمیس در ررلارر  یک سنگ لذاکره کردیاس. ت اادرای هاس 

لیتوام لتصور ش  کا  در شارایاطای دیا اری و در پارویا  

لوارنه ترای یر، و،ی رمیس ایا لای تاا ،اااایانا راام هااایان 

اوتا  ای لی لذاکره کنیس. ل ال  ،  تر یار ،ا اس لاذاکارا  

ت،ک  تر یر یایاایات و ها فای ایات کا  ان لاذاکاره تاا یاک 

،یروهای ارتجاعی در لوارنه د،وال لی ود. چنین ییایت فا،ا  

ایی ،  ییایت لارک ی تی ایت و ،  ت  طریب اولی ییاایاتای 

 اصولی و پخت  حتی در چهارچوب رایت.

 

لن و شاا ک  ل افق کاو،ی ت کاررری تاا ویاژرای هاای خاط 

حکات ه تیس ل ،اا خواهام رد اعتوار ،ال  حکولت ایا لای 

در هر لرسق تین الا،،ی تاثات  حکولت لرد  در ایرام ه تاس. 

ت  لول لنصور حکات: حلن تا هاام ش تى ک  لخالف تحاریاس 

التصاد  ایرام ه تسع خواهام رد اعتوار،االا  رمیاس ایا لاى 

الااا،ا،اى  تعنوام دولت ایرام و اخراج لقالاتی ان هاا  ،اهاادهاا  تایان

ه تس. ساهور  ای لى هاا،ق ر دولت ایرام ایت ک  رمیس نپاارتاایا  

ها دولت هائیتى تاود.ح ایان  دولت نفریقا  سنوتى تود و یا رمیس دوالی 

ییایت لجونی ترای تو یگ ش م ت  ل اور دیپ،ااتیک هیاا  حااکااا  

نلریکا ،ی ت. لا سناح چپ این سریا،ا  ،ی تایاس. ساناوای اساتااااعای 

 لت اوتی ه تیس.

 

ل ،اا رمیس ای لی ،ااین ه لرد  ایرام ،یا ات. ،اااایانا ه یارکاوب و 

ض یت تا کاررر و نم و ننادیخواهی و تاراتاری طا،اوای و ،اااایانا ه 

سنایت ع،ی  لرد  ایت. الا ل ار ،اااایانا راام حاکاولات ایا لای تا  

،ااین ری ان لرد  ایرام در پای لیز لذاکرا  تا نلریکا ، ا اتا  ا،ا ؟ 

ل ر این لذاکرا  لیام ،ااین رام لنتاخاب لارد  ایان ساوالاق ایات؟ 

ل ر لرد  در ایرام ت  د،وال یرلای  رذاری تر یر ی حهای ک تاار 

دیت  ساعی ا، ؟ این رمیس هاا،ق ر ،ااین ه لرد  در ایارام ایات کا  

طالوام ،ااین ه لرد  در اف ا، تام ایت. نیا هایان فاورلاول در لاواال 

لذاکرا  طالوام و نلریکا هس صادق ایت؟ این لذاکاره ای لایاام دو 

،یروی ارتجاعی ایت ک  ،  فقط سنگ و ص،ح شام تا،اکا  هاااچانایان 

 ، س وسودشام ترای ص،ح و نرالی و نیایی ت ریت یس ایت.

 

پریی: ارر شاا در م،و تودیا  چا  شاعاار و پارچااای را در دیات 

 لی رفتی ع چ  لیکردی ؟

 

ع،ی سوادی: تنار  کاو،ی س کاررری لی تای ت تا پرچس حلرگ تار 

حکولت ای لیحع ح،  ت  تحریس التصادی و ل، ری و نورراویایح و 

ح،  ت  ی حهای ک تار دیت  ساعیح در لقاتگ هتگ ررا،  ویان دیات 

ت  اف ارری تر ع،ی  ک،یت این لجاوع  لیزد. تای  ت   لیکاردیاس تاا 

کن را، ی لطووعاتی نلتر،اتیوی را یانلام دهیسع ان خاوار،ا اارام و 

چهره های ننادیخواه و رادیکال و ا، ا، ویت ،یز ترای ،ق  و اف اای 

ک،یت این ک اکی و لصائب ،اشی ان نم دعو  تا  عاااگ تایااوریاس. 

ییایتی شوی  ییایتی ک  در لقات،  تا کن را،س ترلین ت  پایای تاردیاس. 

در شرایطی ک  دورتینها در لقاتگ ایان هاتاگ لارار رارفاتا  ا،ا  تاایا  

ص ای ننادیخواهی و تاراتاری طا،اوای و لاقااتا،ا  تاا لایا،ایاتااری اس و 

ی حهای ک تار دیت  ساعی و ان سا،  تحریس التصادی را تارس اتا  

 لیکردیس.

 

پریی: نین ه این لذاکرا  را چ و،  لی تینی ؟ نیا لیتوا،ن  ت  توافاقای 

دیت پی ا کنن ؟ دیتیاتی ت  توافب ل اتا،از  تاحاقاب چا   0لا،ن  ترسا  

 چرخ هایی در ییایت طرفین ایت؟

 

ع،ی سوادی: راه دیتیاتی ت  توافب لیام این ،یروها هاااوار ،ایا اتع 

یاده ،ی ت. لوا،ق در هر دو طرف ت یار، . الا ع،یریس لوا،ق لتع د 

فکر لیکنس ک  این لذاکرا  ادال  پی ا خواه  کرد و الکاام دیاتایااتای 

ت  یک توافب وسود دارد. نم والعیتی ک  هر دو طرف را ت  لاذاکاره 

حییر ل تقیسح در وین ک ا، ه ایت تازرراتار ان یایاایاتای ایات کا  

 را ت  شک ت ک ا، . 0ترسا  

 

هیا  حاکا  س ی  نلریکا در صا د تاانر ات تا  یایاایات عاااولای 

نلریکا در دورام اوتالا الا در شرایط س ی  و در دورام پ ا تارالاپ 

 کارگر زندانی،زندانی سیاسی، بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!

 ۰۴پرسش  شماره  
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 زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!

 ۰۴پرسش  شماره  

ایت. دولت تای م ت  د،وال لهار و حاشی  ای کردم ک اکی تا رمیس ای لی در لنطق  و ت  د،وال پی ری رلاتت تا لطوهای اص،ی ساهاام 

لعاصر و ل خصا ت،وک رویی  و چین ایت. هاام ییایتی ک  ،یروهای نلریکا را ان اف ا، تام و در س ال تاا طاالاواام خاارج لایاکانا ع 

 هاام ییایت هس ت  د،وال حاشی  ای کردم س ال تا حکولت ای لی در این شرایط ایت.

 

ان طرف دی رع حکولت ای لی ت  ش   تحت تابیر ف ارهای التصادی و خطر ،اشی ان اعتراضاا  اساتااااعای در داخاگ لارار داردع 

خواهام دیت یاتی ت  توافقی در این نلین  و ل و و یا تق،یگ تحریاهای التصادی ه تن . ت  د،وال این ه تن  تا شایا  تاا دیات پار تاری تا  

 لقات،  تا خیزشهای نتی تپردان، . ل و تحریاها سای اه لعینی در این رایتا ای ا لیکن .

 

این شرایط در دو یوی این لعادال  طرفین را ت  یوی دیتیاتی ت  توافقی یوق لی هن . ت  این فاکتورها در دو یوی لعادلا  تاایا  عاالاگ 

 ف ار رویی  و چین را ،یز اضاف  کرد.

 

ل ال  الا تر یر شرایط و ویژری های توافب و یان  و عقب ، ینی ایت ک  هر ک ا  ان طرفین ترای ریی م ت  این ،اقاطا  تاعاادل تاایا  

دی ر ،اقاطا   0لاکن ایت هر چن  ک  یاده ،ی ت. الا ل ال  این ایت ک  خود ترسا   0ا،جا  دهن . ،تیجتا ریی م ت  شرایطی لا،ن  ترسا  

یان  لورد توافب طرفین ،ی ت. شرایط طرفین درریر ت ییر کرده ایتع ،قط  یان  هس تاتعی ان این تا ایایار شارایاط طارفایان دررایار 

 ایت. 

 

 پریی: یک یئوال های  یع تابیر توافب یا ع   توافب تر اعتراضا  و سنو های استااعی و ن، ری لرد  چ و،  لی تینی ؟

 

ع،ی سوادی: ترخی ان ل افعام توافب و لذاکرا  در ایرام تر این یراب تاکی  لیکنن  ک  در پس رفق تحریاهای التصادی اوضاع ن، ری 

 لرد  تهوود خواه  یافت. شرایط عادی خواه  ش . رفق تحریاها و تهوود لنایوا  تا نلریکا را حک،ی ح ت ییر اوضاع لی ا،ن . تر الی  واهای

ا،  ک  تا چنین وع ه و وعی هایی شای  تتوا،ن  لرد  را ت  یان  تا رمیس ای لی یوق دهن  یا ح الگ یقوط و یر، و،ی نم را تا  عاقاب 

تین ان، . در عین حال لی ا،ن  ک  چنین ،قط  یان  ط یی لیام لرد  و رمیس ای لی لوسود ،ی تع در رون خود  هاس در اوج دورام 

خاتای لوسود ،وود. هر درس  عقب ، ینی حکولت ای لی در لقاتگ نلریکا در ذهنیت لرد  تاثات  چراغ یوازی تارای تاعارض تایا اتار 

ترای لردلی ک  در کاین رمیس ای لی ،  ت  ا، ع عاگ خواه  کرد. لردلی ک  تا شعار ححکولت ای لی ،اتود تای  ررددحع خیز  نتام 

 را نیان کرد، ع ت  این ت شهای ولعی ،خواهن  رذاشت. 2۶

 

ل ،اا رفق تحریاهای التصادی ان شیب وخالت اوضاع التصادی لی کاه . الا هر درس  ت ییر و تهوود در ن، رای لارد  تاناهاا لایاتاوا،ا  

حاصگ لوارنه ل تقیس و لتح ا،  توده های لرد  کارکن و نحاتکی ع،ی  وضعیت لوسود تاش . لوارنه ای کا  هار درسا  پایا اروی نم 

 رالی در سهت یر، و،ی رمیس ای لی ایت.

 کارگر،معلم،دانشجو،بازنشستگان،اتحاد،اتحاد!
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ها  لخت، اى را در  فرل  ای ئولومیک و ییایى ایت ک  رروه

ها اعضاء این فرل  و این رروه ه تنا .  تر لی یرد و کاو،ی ت

ا  ان  دارام و دولاتاهاای اام هاس تا  ایان تصاور فارلا  یرلای 

کاو،ی س دالن لیز،ن . لعنى عا،ى هااا  ایاناهاا ایان ایات کا  

ا  در ساالاعا  ایات. لارد  عااد   کاو،ی س یک پ ی ه حاشیا 

،ایتوا،ن  کاو،ی ت تاشن . کاو،ایا اس رارای اى در دروم خاود 

سالع  ،ی ت ت،ک  لکتب و ساناوای حازتاى ک اا،اى ایات کا  

ا  را تانه ت  دروم سالاعا   لیخواهن  عقای  و راه و ریس ویژه

 تور، .

خی،ى روشن ایت ک  طوقا  حاکس چ  لن عاتاى در دالان ندم 

ت  این تصورا  دار، . فرل  ل،ا اد کردم کاو،ی س را  اول در 

یرکوب کردم نم ایت. الاع دریت ت  دلیگ ایناکا  کاااو،ایا اس 

یک فرل  ،ی ت ت،ک  سنوی عایس استااعى ایت کا  ان تاطان 

دار  لای  لی یردع تا اشاهاا  دولاتاهاا   و لتن سالع  یرلای 

عایس و تا د، ام ل ،ح تورموان  در طول دههاا یاال هاناون 

هس لادر ت  یرکوب این تا  اصاطا ح حفارلا ح ، ا ه ایات و 

دار و سالاعا   هنون هس لقات،  تا کاو،ی س لعضگ اص،ى یرلای 

دار  ایت. تى خود ،ی ت ک  هر چالوکی و چااالا ار  یرلای 

این طوق  ک  ل ئولیت یاانلاا،ا هاى دولات تاورموائاى را تار 

عه ه لی یردع اعس ان اینک  لـاــاـاـاپاـا  رو  دوشای چ اواا،ا ه 

تاشن ع عاال  یر  رذاشت  تاشن  یا کراوا  ت  ررد،ای ت اتا  

تاشن ع فورا تعنوام لتخصص لوارنه تا کاو،ی س ل  ع،س لیکن  

 و ش،نگ تخت  لیا، اند.

کاو،ی س یک ررایی استااعى ایتع دریت ،ایر ،اییو،الی س 

و لیورالی س و ییرهع ک  دائاااا در دروم خاود ساالاعا  شاکاگ 

لی یرد و تان تولی  لایا اود. پاایا  و کاا،اوم پایا ایای و رشا  

کاو،ی سع طوق  کاررر و لوارنه تعطیگ ،اپذیر این طوقا  عا،ایا  

تاار  ایات کا  ایان ،اااا  تا   دار  و اوضاع ل اقات یرلای 

نحاتک ا،ى ک  اکثریت عایس سالع  را ت کیگ لی هن  تحاایاگ 

لیکن . کاو،ی س لکتوى ،ی ت کا  تاویاط لاارکاس و ا،ا ا،اس 

ات اع ش ه تاش . ان ،ار تاریخى کاو،ی سع تعنوام یک ساریاام 

اعتراضى کارررامع لق   تر لاارک ایا اس در اروپاا  اواخار 

لرم هج هس و اوائگ لرم ،وندهس شکگ ررفت و تاوساود نلا . 

ایا  این کاو،ی س کاررر ع کا  ن،ارا ان تاااالاى لاکااتاب و 

سریا،ا  شو  یوییالی تى طوقا  دارا در نلام خود لاتاااایاز 

لی اختع هویات کااررار  نم و اعاتاراض نم تا  لاالاکایات 

هاا   الع،گ ل قاا  تاوده تورموائى تر ویائگ تولی  تعنوام ع،ت

کاررر تود. در نلاام ا،اتا اار لاا،ایا ا ات کاااو،ایا ات تاویاط 

الاحاال  کاو،ی س کاررر  فاى 0۶0۶لارکس و ا، ،س در یال 

یک ساریاام ن،ا ه لاواارناتاى و اعاتاراضاى تاود. لاا،ایا ا ات 

کاو،ی ت ،ا  خود را دلیقا ان این سنوی کاو،یا اتاى کااررار  

ررفت. لارک ی س این سنوی استااعى را تا  یاک ا،اتاقااد عااایاب ان 

دار  و ت  درک روشنى ان دور،اا  ا،ق ب کااررار   سالع  یرلای 

،ا ار  ایان  ل ،ح یاخت. لارک ی س ت  یرعت تا  تائاور  و ساهاام

صف استااعى و ت  پرچس کاو،ی س کاررر  تو یگ شا . تاحات پارچاس 

لارک ی سع کاو،ی س کاررر  ت  یک ل ر  عایس در صحن  ییاایاى 

الا،گ کاررر  و ا،ق ب کااررار  رویایا   تو یگ ش  ک  فعالیتها  تین

 هائى ان نم تود، . س،وه 0205در 

این کاو،ی س کاررر  دی ر ت  سزء الیتجازا  ساناوای کااررار  در 

دار  تو یگ ش ه. هر سا اعتراض کاررر  در  تاا  ک ورها  یرلای 

ا  ترا  پی ا کردم کاو،ایا اتاهاا تایاز  سریام ایت تورموا فورا شال 

لی ود. هر سا ایاى ان لاارک ایا اس تااایاام لایاایا ع حاتاى ارار ایان 

لارک ی سع لارک ی س ،یس تن  روشن کرام خاود طاواقا  حااکاس تااشا ع 

هایی حصار النیتى لیک   و دیتی را  تورموان  اول دور کارخا، 

رو  رو  کارررام لی ذارد. تا این ها  تاان شااها  ایانا ات کا  تاا 

دار  و ن،ا ه  اعتراض کاررر  تاال لی یرد نلزل  لرگ تر یرلای 

تاد حکولت کاررر  در لیام کارررام ت،ن  لی ود. هر کاررار  کا  

ا  لیافت ع فورا د،اواال کاتااب و  ت  فکر ت ییر اوضاع خود  و طوق 

سزوه لارکس و لنین لی ردد. تورموان  اینها را ت  ح اب حتاوطائا  

ا  در کار ،ی ات.  و تحریک کاو،ی تهاح لی ذارد. الا در والق توطئ 

کاو،ی س یک ینت لوارناتى در دروم خود طوق  کاررر ایت. طیاف 

ها ک  لزد لی یار،ا  و کاار  لاتگ توسهى ان خود کارررام. خود هاام

دارام را پار لایاکانا ع  لیاکانانا  و حااصاگ کاارشاام کایا ا  یارلاایا 

 کاو،ی تن .

در یطح عاولى کاو،ی س نم ررای ى در سنوی کااررار  ایات کا  

تااحاات هاار شاارایااطااى اتااحاااد کااارراارام را د،ااوااال لاایااکااناا . ایااا  

دار  و  ها و ل قا  طوقا  کااررارع یاعاناى ،اااا  یارلاایا  لحرولیت

لالکیت تورموائى را اف اء لیکن . در هر دلیق  لوارنه طوق  کااررار 

حضور دارد و در عین حال افب عاااولاى ا،اقا ب کااررار  را در 

تراتر کارررام لرار لی ه . در لوارنه هر تخی طوق  فعاال ایات و 

در عین حال لن عت کگ طوق  را خاطر ، ام لی اند. این نم سریا،اى 

ایت ک  لیخواه  کگ تردرى لزد  و کگ ل ر  یرلای  را ان لایاام 

تردارد و کااررارام را تارا  ایا اا  ایان ،اقای نلااده لایاکانا . ارار 

تورموان  یک رون یر،یزه را ان رو  ر،و  کارررام تردارد ها  

هاا را تاا  خواهن  دی  ک  چ او،ا  هازارام و هازارام کااررار هااایان

ها خواهن  را ات.  ا  ان رو  چارپای  صراحت و فصاحت خیره کنن ه

الا ترا  دی م دالن  این کاو،ی س ن، ه کاررر  حتى الن  ،ایا ات نم 

رون تیای . یوییالی اى ک  عایقا در دروم طوق  کاررر ری   دوا،ا ه 

ها  کاررر و رهاوارا، اام در  هاین الرون در شیوه و نتا،ى ک  توده

 ترین اعترض ام تکار لیور،  ت  روشنى لنعکس ایت. سزئى

کاو،ی س یک ررایی ن، ه و پر، وذ کاررر  ایت ک  تخای ویایاعاى 

ان رهورام عا،ى و رهورام سنوی اعتراضى را تا خاود دارد تا وم 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۰۴پرسش  شماره  

                   

 کارگران کمونیست چه میگویند؟                       
 منصور حکمت
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 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۰۴پرسش  شماره  

اینک  اینها لزولا اعضاء یانلا،ها  کاو،ی ت تاشن . الا این تنها ررایی دروم طوق  کاررر ،ی ت. طاواقا  کااررار و ساناوای کااررار  

کا،وم ررای ا  ییایى و لوارناتى لتع د  ایت. اوضاع و احوال و ل ائگ التصاد  طوقا  کااررارع اوضااع یایاایاى ساالاعا ع سا ال 

احزاب ییایى و کگ تاریا لعاصر سالع ع ررای ا  و سریا،ا  رو،ارو،ى را در دروم طوق  کاررر شکگ لی هن . ن،ارشی سع رفرلی سع 

هائى را در دروم ساناوای کااررار  تاوساود لایا ور،ا .  تن   ین یکالی سع ،اییو،الی س و ییره ها  تر طوق  کاررر تابیر لی ذار،  و لطب

هاا  رارایای  تناتراین در ترییس ییاا  ییایى و لوارناتى کارررام کاو،ی ت و کاو،ی س کاررر  ت ایاار ضارور  ایات کا  تا ااو 

ها ،  فقط در نرلا،ها و دور،ااها ت،ک  در فعالیت و لاواارنه  کاو،ی تى و رادیکال تا یایر ررای ا  ،یز ل خص ت ود. اینجا دی ر ت او 

ها  لوارنهع در لوضع یر  ، وت ت  ل اائاگ  هر رونهع در شعارها و تاکتیکها  لوارناتىع در لطالوا  ییایى و التصاد ع در رو 

 ررهى سنوی کاررر  و ییره لعنى پی ا لیکن .

 -در طول یالها  اخیرع تویژه در تح  لرتوط ت  ییایت یانلا، هى حزب در دروم طوق  کارررع لا تا  کارا  ان رارایای رادیاکاال

ایس ک  شکگ دادم ت  یک حزب کاو،ی تى کاررر  و ل رتان  در رارو  ایس. لا تر این تاکی  کرده یوییالی ت در سنوی کاررر  یخن ر ت 

ایسع تا    یانلام دادم و لتح  کردم و تقویت این ررایی در دروم طوق  کاررر ایت. یک سزء این لوارنهع هاا،طور ک  لو  هس ر ت 

ها  خود را تا یاایار رارای اا   نراه کردم این طیف کارررام و تو یگ کردم ن،ها ت  یک سریام ن، ه لوارناتى ایت ک  ت او  ترا  خود

 ها  خود در سنوی کاررر  را ت  روشنى لع،و  کرده ایت. در دروم طوق  ت  روشنى لی نای  و شعارها و تاکتیک

هائى ک  ان این پس هر ه ت  تحت عنوام عاولى حکارررام کاو،ی ت چ  لی وین ح پخی خواه  ش ع هاین ه ف را د،اواال  ی، ،  تر،ال 

هاع پخی ،وار یاینارها  حزتى و ییره خواه  تودع لیکوشیس تا ییاا  یایاایاى و  هاع ک  شالگ ر تارهاع لصاحو  لیکن . در این تر،ال 

ها  لخت،ف ترییس کنیس. طیف وییعى ان ل ائگع ان  لوارناتى کاو،ی س کاررر  و طیف کارررام یوییالی ت و رادیکال را در عرص 

ها  نم در سنوی کاررر  در تاایز و در لقای   تا یایر ررای ا  و احزاب فعال در سنوی کاررار   لوا،ى فکر  این سریام تا تاکتیک

لورد تح  لرار خواه  ررفت. کارررام کاو،ی ت در تاره ا،ق ب و حکولت کاررر  چ  لیا اویانا ع لاوضاق لاا در لاواال ساااهاور  

ای لى چی ت و چ  ،وع حکولتى تای  تر یر کار نی ع در تاره لوارنه التصاد ع لاواارنه تارا  اصا حاا  و تاهاواودهاا  فاور  چا  

ها  کاررار  و یایاره چایا ات. لاواارنه  ا  کاررر ع شوراع ین یکا و لجاق عاولى صن وق ها  توده لی وئیسع ،ار لا در تاره ت کگ

لا،و،ى و ع،نى چ  سای اهى ترا  کاو،ی س کاررر  دارد. در لوارنه تر یر لا،وم کار چ  لیکنیس. تا شوراها  ای لى چا  تاایا  کاردع 

در تاره تیا  تیکار  چ  لی وئیس. سای اه یانلا،یاتى حزتى ترا  کارررام کاو،ی ت چی ت و فعالیت حزتى تا  چا  اشاکاالاى یاانلاام 

 ها خواه  تود. لییات . اتحاد عاگ تا یایر ررای ا  چ  لوانینى دارد. اینها و ل ائگ لتع د  ان این ،وع لوضوع تح  این ی، ،  تر،ال 

هاا تصاور  لاقااال  و  هر تر،ال  ت  لوضوع ل تق،ى خواه  پرداخت و ت  تنهائى کال  لاتگ ایت اده خواه  تاود. هار یاک ان تار،االا 

سزواتى در ، ریا  حزتى و تطور لجزا لنت ر خواه  ش  و تای  ت  اتتکار رفقا  حزتى در دیتور تح  و لطاالاعا  لاحاافاگ کااررارام 

 لوارن لرار ت یرد.
 

 منصور حکمت

اول ماه مه یک روز تاریخی است. سمبل آینده نگری و امید بشریت کارکن برای یک دنیای بهته هر و انیهانهی اسهت. تهاریهخهه ا  بهه 

اع راض کارگران شیکاگو برای هشت ساعت کار برمیگردد. اما امروز پیامی بییار فراتر از مطالبات اولیه خود بهرای تهیهبهیهت هشهت 

ساعت کار در روز دارد. پیامش فریاد کارگر برای رهایی و خالصی از انقیاد طبقاتی است. پیامی برای آزادی انیان از قید و بند نهاهام 

اس یمارگرانه سرمایه داری و ایجاد جامعه نوین. جامعه ای که تنتا می واند یک جامعه آزاد کمونیی ی باشد. بنار من اهمیت اول مهاه 

و در  ٬در تهجهمهعهاتهش ٬مه اساسا در طرح مطالبات عدیده کارگری نییت. جنبش ما بهه کهررات مهطهالهبهات خهود را در اعه هرا هاتهش

اع صاباتش مطرح کرده و میکند. اگر اول ماه مه جایگاهی دارد پیام عمومی و طبقاتی و جتانی آن است. روزی که طبقه کارگر بیهش 

میپردازد. اول ماه مه یک ان قاد اجه همهاعهی بهنهیهادی و  ٬از هر چیز به ریشه میائلی که شکل دهنده و عیت اس یمارگرانه امروز است

است. ان قاد طبقه ای است که هیچگونه منفع ی در حفظ منهاسهبهات و شهرایهه داده  ٬یعنی سرمایه داری ٬زیر و رو کنده به ناام موجود

شده ندارد. اول ماه مه پرچم اع راض به کلیت ناام اق صادی و اج ماعی موجود است. اول ماه مه ان قاد به ناامی است که بهدون بهه 

اسارت گرف ن و اس یمار بشریت کارکن نمی واند یک روز به بقای خود ادامه دهد. اول ماه مه تاکیدی است کهه حه هی عهمهیه  تهریهن و 

بنیادهای  د انیانی و اسارت آور ناام کنونهی را دسهت نهخهورده بهاقهی  ٬ریشه ای ترین اصالحات اق صادی و سیاسی در ناام کنونی

میگذارد. به این اع بار اول ماه جایگاه ویژه ای در مرکز کشمکش های جامعه ایفا میکند. قدرت پیام جنبش آن ی کاپی الهیهیه هی طهبهقهه 

کارگر در اول ماه در این مجموعه است. اول ماه تاکیدی بر این واقعیت است که رهایی انیان بهه رههایهی کهارگهر گهره خهورده اسهت. 

کارگر برای آزادی خود ناچار به نابودی و فنای طبقات م خاصم در جامعه است و بر خالف تمام کشمکشتای تاکنونی طبقاتی مهاحصهل 

هدف غایی ا  اسهت. بشهریهت  ٬این مبارزه پیروزی یک طبقه و اعالم برتری طبقه کارگر نییت. بلکه پایان دادن به کل این کشمکش

 باید ب واند خود را از این دوران جتالت و بربریت نجات دهد. و این در گرو انقالبات کارگری است .
 

تاکیدات ما در اول ماه مه اساسا بر این اف  آینده ساز و رهایبخش اس وار است. ما در اول ماه مه ما بر ههمهبهیه هگهی جهتهانهی طهبهقهه 

کارگر تاکید میکنیم. تاکید میکنیم که طبقه کارگر طبقه ای جتانی است. طبقه ای است که آینده بشریت به تال  و تکاپوی آن وابیه هه 

است. طبقه ای که هر ذره آزادی و انیانیت در جامعه  به دامنه قدرت کارگر و تشکالتش گره خورده است. قرن حا هر قهرن جهتهانهی 

 شدن و اٽبات این عایم ترین حقیقت تاریخی است .


