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 8۴رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۱۰۰بیست و ششم می   -  ۰۰۱۱چهارشنبه  پنجم خرداد  

 کارگران جهان متحد شوید!

 

 بحران برق و هراس از مضحکه انتخاباتی
 علی جوادی 

 
پرسش: در چند روز اخیر قطعیعم اعداور  عرم تعداع   

زی دی در سراسر ایران  ه اردر وارد کرده اسع.  فعهع عه 

ایشود که عل. اتلم این قطیم  رم، وجود ازارع  ی. 

کوین که توسط "چینم ه " اداره ایشود، ایبع دعد   عرخعم 

ادعم اند که  ی. کوین انعالعی عم در راسع ع ی خعرو  از 

سیس م   نکه ی جه نم اس. اا  ظ هرا پعیع اعدهع ی وجعود 

 ی. کوین در ایران تنه   ه اخ ل ددن زندفعم در ایعران 

 انجر دده اس.  نظر دم  در اینمورد چیس.؟

علم جوادی: دردن ک اس.، یکم از پم آادهع ی زاعخع. 

قطیم  عرم در  سعیع ری از اعنع رعن ایعران، خع اعودعم 

دس گ هه ی تنهسم در  یم رس  نه  و  ه اعخع رعره ادع ع دن 

زندفم  یم ران کرون یم و  سعیع ری از  عیعمع ران دیعگعر 

اس.  اا  این تنه  یک نمونعه اسع.  زنعدفعم در فعراع ی 

ت  س  ن در  سی ری از ان رن ایران     م  رقم در خعود 

یک د جیه اس.  فرا ی ر ق. دعرسع  در دعرایعطعم کعه 

  نده ی ح کم در رژیم تولید سود از ررین  ی. کعویعن و 

ارزه ی دیجی  لم را  عر آسع یعش و ردع ه اعردر تعرجعیع  

ایدهند، نش ندهنده ا هی. ضد انسع نعم نعظع ر اسعیاعم و 

سرا یه داری ح کم  ر ج ایه اس.   ال ی ح کمی. و سعود 

 سرا یه در این درایط حرف اول را ایزنند  

اا  تولید ارزه ی دیجی  لم تنه  یک د کع عور در تعوضعیع  

علل کمبود و قطع  رم در درایط کعنعونعم اسع.   عنع   عه 

آا ر اال ا   رژیم اصرف این "ازارع" حدود سه هزار 

اگ وا  س ع. از کل هش  د هزار اگ وا  س ع. اعورد 

اصرف ج ایه اس.  د ک عورهع ی دیعگعری نعیعز در ایعن 

 فاشیسم اسالمی حاکم بر ایران و مسئله "انتخابات"
 محمد آسنگران

 از میان قاتلها و فاشیستها یکی را انتخاب کنید! 

اسئله ان خ     در جمهوری اسیام دقیال  همین اینم را داد ه و دارد که 

اردر از ای ن ق تله ی اورد ت یید رهبر د دعیعسع عهع  کعدار یعک را تعرجعیع  

 ایدهند اخ ی ر    خودد ن اس.  

 مساله فلسطین
 گفتگو با علی جوادی

 
پرسش: پس از دو هه ه جنگ و کش ع ر،  ع رخعره آتعش  عس اعیع ن دولع. 

اسرئیل و حم س  رقرار فردید  در خیل این جنگ تحلیله ی ا نوععم در 

  ره انش  کنونم جنگ و سهم هر دو ررف در  رانگیخ ن جعنعگ اعطعر  

 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!
 منصور حکمت

 حران سی سى و اق ص دى عمیالى که فریب ن  ورژوازى ایران را فردع عه *

 اس.، نش نى از دروکش  کردن ندارد

 در هم پیچیده شد ٧٥بساط سلطنت با انقالب هر چند ناکام  *

امروز جمهورى اسالمى نیز  بزه هزمزان تزاقزيزت نز دیز   *

 

 کارگران جهان متحد شوید!

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

 mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش

۳صفحه   

6صفحه   

9صفحه   
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 حران دریکند  واقیی. این اس. که اصرف  عرم در ایعران 

س رنه پنج در تد ادزایش ام ی  د اا  تولید انرژی اورد نیع ز 

ج ایه که ف این فس رش اصرف را نمیدهد  از ررف دیعگعر 

 خشم از تولید  رم کشور  ه ععرام تع در اعیعشعود   عه ایعن 

د ک وره    ید  ه دبکه کهنه ان ال ل  رم در کشعور ادع ره کعرد 

که حدود ده ت  پ نزده درتد  عرم تعولعیعد دعده را در پعروسعه 

ان ال ل  ه هدر ایدهد  خشکس لعم و کعمعم  ع ران نعیعز اعوجع  

ک هش سط  آب و ن یج   ک هش سط  تعولعیعد  عرم در کشعور 

 دده اس.  

این درایط الب ه ویژه ایران نیس.   سی ری از کشوره  دارای 

چنین درایط و درایط اش  هم هس ند  آنچه وضیی. در ایران 

را ا م یز ایکند ح کعمعیع. رژیعمعم اسع. کعه اره ای ارزش 

 رای ج ن و آس یش توده ه ی اردر ق ئل نعیعسع.  تعولعیعد  عیع. 

کوین از ج ن آدایزاد عزیزتر اس.  ااع   شعر اعدتعهع سع. کعه 

توانس ه  ه ایزان زی دی  ر درایط ربییم غلبه کعنعد  راه حعل 

ه  چندان پیچیده نیس ند  نوس زی دبکه تعولعیعد و تعوزیعع  عرم 

یک اقدار ضروری اس.   رای فس رش تعولعیعد انعرژی اعورد 

نی ز ج ایه   ید  رن اه ریزی کرد  فس رش تولیعد  عرم اعورد 

نی ز ج ایه اقداام س ده اس.  ایران سعیعصعد روز آدع ع  عم در 

س ل دارد  تعولعیعد انعرژی خعوردعیعدی یعک راه حعل سع ده و 

"پ کیزه" اس.  و این اجموعه در درایطم اس. که حکعواع. 

اسیام تده  ایلی رد درر تعرف تعولعیعد انعرژی اتعمعم در 

اراکز هس ه ای  ودهر کرده اس. و عوااهریب نه ادع  اعیعکعنعد 

که غنم س زی اش  منظور تولعیعد اصعرف  عرم اعورد نعیع ز 

کشور اس.  واقیی   س ده و غیر قع  عل انعکع رنعد   عرای  عالع   

 ج ایه و انس نی.   ید این رژیم را  ه زیر کشید  

پیش  ینم آینده  ی. کوین و ارزه ی دیعجعیع ع لعم کعمعم اشعکعل 

اس.  پس از فس رش اولیه و ح م پذیرش  ی. کوین از ج ن  

کمپ نم اتواو یل س زی تسی، د هد یک عال  فرد  عزر  در 

اع ب ر  خشیدن  ه این نوع از ارزه   ودیم  واقیی. ایعن اسع. 

که  دون قبول این نوع ارز در سیس م اب دله و تجع ر  جعهع ن 

 کنونم، آینده رو  ه فس ردم  رای آن نمی وان تصور کرد   

پرسش:  ه روز دوی ان خ     رژیم اسعیاعم داریعم نعزدیعک 

ایشویم  در دوره ه ی قبل ا  د هد جنگ و جداله ی وسیع جن حعهع ی 

اخ لف رژیم اسیام  رای  دس. آوردن این کرسم  ودیم اا  در این 

دوره همه چیز در سکو  و خ اودم ک ال دارد پیش ایرود،  عنعظعر 

 دم  ته و  این دور    دوره ه ی قبلم در چیس.؟  

علم جوادی: ته و  را اس س    ید در تغییر درایط سی سم جع اعیعه و 

ان سب     ریم ه  و پ ئینم ه  جس جو کرد  در این دوران ج ایعه دو 

خیزش عظیم توده ای را از سر فذراند و اکنون  ه اح م ل   ریعم در 

آس  نه خیزش عظیم دیگری قرار دارد  یک ویژفم این اعع عراضع   

اعیر پ ی ن   زی دو جن   از ج ن  توده ه ی  پ خ س ه  ود  "اتعی  

رل ، اتول فرا، دیگه تمواه ا جرا"  این ویژفم جعنعبعش تعوده ای 

 رای سرنگونم رژیعم اسعیاعم در ععیعن حع ل  ع زتع ب اعیعیعنعم در 

تهوف نیروه ی ح کمی. اسیام داد ه اس.  جن   راس. و خ اعنعه 

ای این پی ر اردر را دنیده اند  ایدانند که این اردر سر س زش    هیچ 

جن حم از ح کمی. اسیام ندارند و در تدارک نبرده ی نعهع یعم انعد  

از این رو  م دلیل نیس. که خودد ن هم  س ر این اضحکه را جعمعع 

کرده اند  رد تیحی. خودی ترین خودی هع ی رژیعم اسعیاعم، رد 

تیحی. احمدی نژاد و رریج نم، در این را طه خصل. نعمع ی ایعن 

تغییر ریل راس ح کمی. اس.  هیچ ااید و توهمم  عه سعیع سع. "دا  

کردن تنور ان خ    " ندارند  از ررف دیگر ح م ح ضر نیس عنعد  عه 

توهم   همدس  ن "اتی  رل " خعود وقعیعم  عگعذارنعد و خعود را 

اشغول اراسمم  کننعد کعه اضعحعکعه ای  عیعش نعیعسع. و خعوددع ن 

 سن ریوی آن را  ه نگ رش در آورده اند 

از ررف دیگر آنچه که در عین ح ل "ان خ    " در ایعن دور را از 

دوره ه ی پیشین ا م یز ایکند، ااک ن ح د ددن کشعمعکعش و رو در 

رویم در این اضحکه اس.  هر رویدادی ای واند چ دنم یک تعالع  عل 

اج م عم   دد  اضحکه ان خ     ای واند یکم از این رویداده    دعد  

ج ایه در آس  نه یک انهجع ر اجع عمع ععم قعرار دارد  هعر جعرقعه ای 

 ای واند این خران را  ه آتش  کشد  

 رخم از اهسران دس. راس م این اوض ع را  ه اوائل دوران  ید از 

جنگ ارتج عم ایران و عرام و ان خ     ری س. جعمعهعوری در آن 

دوران تشبیه ایکنند  اد ب ه ایکنند  دوران ح ضر و اعخع عصع تعش را 

نمم دن سند و ویژفم ه ی درایط ح ضر را تشخیص نعمعیعدهعنعد  در 

 ادامه مطلب در صفحه هشتم  آن دوران رژیم اسیام در دهه اول 

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 ۰۴پرسش  شماره  

 

 بحران برق و هراس از مضحکه انتخاباتی                       
 علی جوادی   

 

 کارگران جهان متحد شوید!
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( قرار اس. سه هه ه دیگعر در ایعران ٠٠١١ان خ     ااس ل )

 رفزار  شود  اردر اخیر هس ند از ای ن چند نهر ق تعل و دزد 

و د دیس. که ارف نه ی زیر نظر خ انه ای آنه  را ت یید کعرده 

اند، یکم را  عرفعزیعنعنعد  ایعن رونعدی اسع. کعه از روز اول 

قدرتگیری جمهوری اسیام ادااه داد عه اسع.  افعر چعه در 

چند دهه قبل همین ق تلین ترجیحش ن ایعن  عود  عر تعیعهعد خعود 

نسب.  ه ادااه سی س ه ی ج ری جمهوری اسیام ت کیعد کعنعنعد 

ااروز همه آنه  ترجی  ایدهند کعه خعود را اسع عالعل و اعنع عالعد 

وضع اوجود ایردم کنند  زیرا اعیعدانعنعد اعردر ایعران نعهعر  

 عمیالم از همه جن حه ی رژیم و سی س ه  و قوانین آن دارند  

ح م رئیسم یکم از اشهور ترین سر دس ه آدر کش ن اسیاعم 

که ک ندید اتلم رژیم اسیام  رای این پس. اسع.، افعر چعه 

عضو کمی ه ار  خمینم  وده اس. و حکم اعدار چعنعد هعزار 

را ااض  کرده اس. و دههع  خع وران  ٧٦نهر از زندانی ن س ل 

را در پرونده خود دارد، ترجی  داده اس. خود را اس الل  داند 

و "علیه وضع اوجود"  ه ایدان  ی یعد  رریعجع نعم کعه سع  عالعه 

نظ ام اانی م و  رن اه هوی. تدا و سیم ی رژیعم دع دعیعسع. 

اسیام را در پرونده دارد و دزدیه ی ایلیع ردی خع نعواده اش 

غیر ق  ل پنه ن اس. و    ت یید قوانعیعن دع دعیعسع عم در اعجعلعس 

ایرف خ ص و ع ر اس.، خود را ان الد "کلید حسن روحع نعم 

و چکش رئیسم" ایردم کرده اس.  احمدی نژاد کعه از یعک 

حزب اللهم کله خر و تعیعر خعیص زن  عه کعرسعم ریع سع. 

کش  ر اردر را پعیعروزی خعود  ٨٨جمهوری رسید و در س ل 

قلمداد کرد و اردر ای رض را خس و خ د ک نع اعیعد، ااعروز 

   پوزیسیون  رن اه اق ص دی و ج یگ ه انس ن، در اعالع  عل هعر 

دو جن   رژیم اسیام  ه اعیعدان آاعده اسع. و وععده  عهعشع. 

 اوعود اا ر زا نم را  ه اردر ایدهد  

ت   زاده که همیشه خدا گذار د دیعسعم اسعیاعم  عوده و تعمع ر 

کش  ره  و نسل کشیه ی دوره ح کمیع. رژیعم اسعیاعم را از 

اد خ را  اا اش خمینم و رهبر سی سیش خ تمم جید دانسع عه 

و ت   ه ااروزهم همچن ن خود را ارید اا ر راحعل اعیعدانعد،  ع  

پز ان الد دلسوز خ انه ای و سپ ه  ه قول خعودش سعیع سع عم را 

نم یندفم ایکند که سرنگونم رلب ن را ن  ااید و سر ج ی خود 

 نش ند  جه نگیری و جلیلم و  الیه کع رنع اعه  عهع عری از ایعن جعیدان 

 د دیس. ندارند  

از ای ن ترکی  ن ازده ی ان خ  ع   ریع سع. جعمعهعوری چعنعد نعهعری 

  رخره از سد دورای نگهب ن عبور ایکننعد و  عه تع یعیعد خع اعنعه ای 

ایرسند  از ای ن ت یید ددف ن خع اعنعه ای در ایعن دوره هعر کعدار از 

تندوم  یرون آورده دوند،    دوره ه ی قبل ا هی   ته وتم نخعواهعنعد 

داد.  آنچه  رای جمهوری اسیام اهم اس.  رفزاری نعمع یشعم  عه 

ن ر ان خ     اس.  این دوره  رخیف دوره ه ی قبعل تعیش اعیعکعنعنعد 

کم رین جدله ی سی سم و اب حع  قعطعبعم در اعیع ن نع اعزدهع  دعکعل 

 گیرد  زیرا از اع راض اردر ای رسند  سیع سع. اتعلعم جعمعهعوری 

اسیام در این دوره ازان خ    ، تیش  رای درک. زیع د اعردر در 

این نم یش نیس.  سی س. یک دس. کردن حکواع. و یعک جعنع حعم 

کردن و هم هنگ کردن کل ارف نه ی حعکعواع عم اسع.  اجعرای ایعن 

 سی س. عملم و ح مم اس.  

 

 هدف از یکدست شدن حکومت چیست؟ 

افرسی س. رژیم این اس. که ح کمی. را یکدس. کعنعد و هعمعگعم را 

ت  ع  دون چون و چرای خ انه ای کند، هدف از اجرای این سعیع سع. 

آا ده ددن  رای اال  له    اردر ج ن  ه ل  رسیده و اعیع عرض اسع.  

این سی س. قرار اس. در این دوره  ه این تعرس و ایعن نعیع ز پع سع  

 دهد  د ید هنوز  رای کس نم سوال این   دد اگر چه اتعهع قعم ادع ع ده 

 اس.؟ چرا چنین سی س م ضروری دده اس. ؟ 

واقیی. این اس. در پس دروغگوئیه  و تعبعلعیعغع   و ادعک تعمعسع   

ریخ ن همه جن حه  و اال ا   رژیم اسیام  رای عدال.، ایدانند ایعن 

دوره دوره ای حس س اس. و ج ایه در درف تییین تکلیف نه یم  ع  

این رژیم اس.  ایدانند و خوب حس کرده اند که جعمعهعوری اسعیاعم 

زیر پ یش  شد  دا  دده اس. و جنگ آخر نزدیک اس.  همعه آنعهع  

علیه جمهوری  ٦٨و  ٦٧دریل و انگیزه حضور اردر ایران در س ل 

 اسیام را دیده و دهمیده اند  

اال ا     ری جمهوری اسیام از هر کسم  ه ر ایدانند که اکثعریع. 

  ریم از ج ایه در اال  ل آنهع  ایسع ع ده و قصعد کعوتع ه آاعدن نعدارد  

ایدانند هر آن امکن اس. جنگ نه یم  رای  ه زیر کشیدن جمهوری 

اسیام آغ ز  شود  ایدانند جعنعبعش کع رفعری ایعران در ا عیع د قع  عل 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۰۴پرسش  شماره  

 

 فاشیسم اسالمی حاکم بر ایران و مسئله "انتخابات"                          
 محمد آسنگران   

 

 کارگران جهان متحد شوید!
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توجهم  ه این ن یجه رسیده اس. که   ید  ه ایدان  ی یعد تع  ایعن 

چرخه دس د و جن ی. را در هم  شکند  ایدانند نصف جعمعیعیع. 

که زن ن   دند هیچ نالطه س زدم    این رژیم  ندارند  اعیعدانعنعد 

جوان ن این املک.    وجود تحصیی   ع ر و تعوانع یعم  عرای 

 ه ر زیس ن و حن داد ن یک زندفم  ه ر    ادااه حعیع   ایعن 

 حکوا.، نهس کشیدن هم  رای آنه  امکن نیس.  

همه اال ا   جمهوری اسیام نه تنه  نهر  عموام اعردر از 

حکوا. را ایبینند  لکه از ن رض ی م ح م دایره خعودیعهع  هعم 

اطعلعع هسع عنعد  وجعود ایعن دع کع عورهع  دو راه  عیعشع عر  عرای 

جمهوری اسیام   قم نگذاد ه اس.  یکم کوت ه آادن و کنع ر 

 رد ن و دوام جنگیدن    اردر  رای ا ندن حکوا.  

جععمععهععوری اسععیاععم و هععمععه جععریعع نعع   دعع دععیععسعع ععم و حعع ععم 

حکوا هع ی اسع عبعدادی هعیعچ وقع. آاع ده دسع.  عدسع. دعدن 

حکوا.  ه دکل اس لم. آایز نبوده و نیس ند   ه تجر ه ثع  ع. 

دده اس. در اال  ل اخ لهین و ان الدین خود هیچ وق.  ع  ز ع ن 

خوش کن ر نرد ه اند  رژیم د دیس. اسیام از همه رژیمه ی 

اش  ه خود  د تر و  م رحم تر و خونریز تر اس.   ه تعجعر عه 

پیشینی ن خود نگ ه کرده و آاوخ ه اس. نه تعنعهع  کعوتع ه نعیع یعد، 

 لکه    اش. آهنین هر اخ لعف و نعن زن درونعم را هعم  عه 

اص ف  طلبد  رژیم اسیاعم  عرای اجعرای ایعن سعیع سع. در 

ج ایه ای که تدای اع راضش  لند اس. و قصد کوتع ه آاعدن 

ندارد، ا  دا   ید تف خودی ه یش را تصهیعه و آاع ده جعنعگ 

  دون ا ه ر  شود  

یک دس. کردن همه ارف نه ی حکعواع. و تع کعیعد  عر اعطعیعع 

 ودن  دون چون و چرای دس ورا  ولم دالیه یینم کعنع ر زدن 

همه اخ لهین درونم و نعن زن هع ی جعریع ن اتعیحع     عه 

همین دلیل خودیه ی غیعر اعطعیعع کعه هعر  ع ر  ع  روکشعهع ی 

دریبنده اتیح    ه ایدان ام آادند و نالش سوپ پ ارعمعیعنع ن 

  زی ایکردند دیگر ضرورتم ندارد  نی زی از نیع زهع ی ایعن 

 دوره رژیم را نمی وانند پ س   دهند  

 ن  ر این راس حکوا. اسیام    تراح. اعیر کرده اسع. 

که نی زی  ه روکش سی س عهع یعش نعدارد   ع  کع ر  رو  ع زی 

ایکند   ه جوان ن و ادراد حزب الهم رژیم، یینم ق تل ترین و 

 م رحم ترین د دیس ه ی اسیام تکیه خواهد کعرد  قع تعین و 

ح ای ن د دیسم اسیام از نوع اتی  رلب ن و احمدی نژاده  

که دچ ر تردید دده اند و ت  عع  عدون چعون چعرای ولعم دعالعیعه 

نیس ند، دیگر خ تی ش ن را از دسع. داده و کع ری از آنعهع  

 س خ ه نیس.  

این   ر رونم یم از حکوا. نظ ام نوع داععش دعیعیعم قعرار اسع. 

 دون ا ه ر و  دون روکش  ه نم یش فذاد ه دود   عنع  عر ایعن دعلعسعهعه 

ان خ     این   ر رژیم اسیام  عر خعیف تعمع ر دوره هع ی فعذدع عه 

ان خ  م  ین "لیبرال' و اک بم نیس.  ان خ  م  ین  د و  عدتعر نعیعسع.  

ان خ  م  ین اتی  رلع  و اتعول فعرا نعیعسع.  ایعن  ع ر تعرس و 

نگرانم از سرنگونم کل پیکره حکوا. را درا فرد ه و ایخواهند  عه 

 ج ایه  گویند آا ده جنگ نه یم    اردر هس ند  

اا  اردر اینه  را دن خ ه و نمیخواهند  اردر تصمیم نه یم خود را از 

اعیر کردند که هیچ جن حم از رژیم اسیام را نمیخواهنعد   ٦٧س ل 

این اردر سی س. اخیر خ انه ای و سپ ه را زودتعر از آنعچعه تصعور 

ایشود پ س  خواهند داد  دکس. این سی س. هم رولم نخواهد کشیعد  

آن روز که خ انه ای اعیر کند تدای انعالعیب دعمع  را دعنعیعدر دور 

 نیس.   

 

 نگاهی گذرا به تاریخ جدال جناحهای رژیم اسالمی

جمهوری اسیام از روز اول ت  کنون چند جعنع حعم  عوده اسع.  در 

یک دوره جن   "لیبراله " که هیچ وق. لیبرال نبودند، عصع ی دسع. 

خمینم ددند و حکوا. اسیام را اس الر کردنعد  در یعک دوره کعه 

جنگ ایران و عرام  ود جن   حزب اللهم و آخوند کپک زده، دسع. 

  ر پیدا کرد  در این دوره نه تنه  اخ لهین سی سم  لکه همه اوتعلعهعیعن 

خود را از در تیغ فذراندند و حکوا. اورد نظر خود را    دعکعسع. 

انالیب تثبی. کردند   ه همین دلیل فه ند جنگ یک ا ئده آسم نم  عود  

آنه  توانس ند پ یه ه ی یک حکوا. د دیس. اسیام را چن ن تحکعیعم 

کنند که هر تدای اخ لهم را خهه کعردنعد  یعک نسعل کشعم در ایعن 

دوره اته م اد  د و دهه  خ وران را در سراسر ایران  رپ  کردنعد  در 

این دوره همین سران اتیح   قمه کشه ی خی   ن  ودند که  یدا از 

سر ن چ ری دس ه ی خونیعنعشع ن را دعسع عه و تعحعلعیعلعگعر و تصع اع  

 فرددند  

دکنجه و تج وز و ق ل و قص ص و  یرحمم و در یک کلمه حکوا. 

داعشم در ایران ق نونم دد   ر اس س آی   قرآن و قعوانعیعن اسعیاعم 

تج وز کردند، سر  ریدند، دکنجه و ترور و سعر  عه نعیعسع. کعردنعد  

خ انه ای و ردسنج نم در این  رهه از زا ن هولوک س. اسعیاعم را 

سع ل اسع. هعمعچعنع ن ادااعه دارد   ٠٤ رپ  کردند و این هولوک سع. 

خ انه ای  ه دلیل اجرای عدال. در نسل کشم اخ لهین در ایعن دوره 

 پس. ولم دالیه را تص ح  کرد  

 ید از جنگ ایران و عرام "سردار س زندفم" کعه ااعروز دخع عرش 

د ئزه ردسنج نم او را پدری ایداند که  ه نهع اردر ک ر کرده اسع. و 

کش  ره  و تروره  و سر  ه نیس. کردنه  و تعجع وزهع  و    آن دوره 

 زنده باد سوسیالیسم!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  
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را  ه پ ی کس ن دیگری اینویسد که "اسم و رسمش ن اعیعلعور" 

نیس.  اا  حالیال. اینس. که تم ر آن نسل کشم و اععیر ععلعنعم 

هر روزه لیس. اعداایه  و سر  ریده هع  در روزنع اعه هع  را 

همه دیده اند و آارین و ع الین آن نسعل کشعم و هعولعوکع سع. 

اسیام کس ن  م ن ر و نش نم نیس نعد   علعه جعنع ب دع ئعزه  ع یعد 

 داند، پدر او و علم خ انه ای  ییوه اا ر راحلعشع ن رهعبعر و 

آارهمه این جن ی ه   وده اند  خود این خ نم هم همه این جن ی   

 را د هد  وده و ت یید کرده اس. 

  

 ید از این دوره سی ه جنبش اتیح    رپ  ایعشعود و کسع نعم 

از همین ق تلین و سرداران هولوک س. اسیام  ه ایعن نع عیعجعه 

ایرسند که روش اداره حکوا. را تغییر  دهند ت  عمرد دیعسعم 

اسیام را رورنم کنند     لبعخعنعد سعنعگعسع ر اعیعکعردنعد و  ع  

 اهر  نم تج وز و دکنجه را در زندان حکم خدا ایدانس ند  

هنگ ایکه اردر از دوک دوره هعولعوکع سع. اسعیاعم  عیعرون 

آادند و تک نم  خود دادند که دض  را   ز کنند، یک  ع ر دیعگعر 

جن   اک بم و حزب الهم نگران دعد و احعمعدی نعژاد را از 

تندوم  یرون آورد که    اش. آهنین در اال  ل اردر   یسع عد  

اا  ا وجه ددند که نمی وانند اردر را اثل دهه دعصع. سع کع. 

کنند  یک   ر دیگر ن چ را  ه راهم  ین  ینم رض ی. دادند کعه 

"اع دالگرای ن" سک ن دول. را در دسع.  عگعیعرنعد  هعمعگع ن 

را  ٦٨و  ٦٧ایدانند که اینهم جواب نداد و خعیعزدعهع ی سع ل 

تجر ه کردند  اکنون کل حکوا. اعم از سپ ه و  یع. رهعبعری 

و فله آخوند کپک زده ایخواهند همه خودیه ی جعنع   اتعی  

رل  و اع دال فرا وح م کسم اثل احمدی نژاد را که پسر نع  

اهل ولم دالیه اس. هم کن ر  زنند     این سعیع سع. اعیعخعواهعنعد 

تم ر قدر  را یک ج  در اخ ی ر خ انه ای قرار  عدهعنعد تع  در 

 اال  ل اردر تف رژیم را احکم و انسجم کنند    

   این ح ل همه ک ندیده ی د خص لیس. دیلعم در انع عخع  ع   

و دیگر ان خ   ته ی ری سع. جعمعهعوری دعیع لعیعن و آاعریعن و  ٠٠١١

ع الین هولوک س. اسیام  وده و هس ند  هیچکس نمی واند اس ثعنع یعم 

از ای ن لیس. ک ندیده ی د خص ری س. جمهوری نش ن  دهد کعه از 

 این ق ئده اس ثنم   دد  

ج ل  این اس. که تم ر ن ازده ی د خص این پس. دی رد ن عدال. 

و توسیه اق ص دی و سی س. درس. و اییش. اردر اس.  هعر کعدار 

از این ق تلین و د دیس ه  ز  ن   ز کرده اند اعیر ایکنند که این هعمعه 

 ییدال م االصرش دیگران هس ند  این دیعگعران نعه اسعم دارنعد و نعه 

 پ سخگوی کسم هس ند  

از انظر اتی  رل  و اتولگرا و همه عمعلعه و اکعره ایعن رژیعم، 

ایلور نیس. چه کس نم اسئول دالر و دیک. و  عیعکع ری و دزدی و 

دس د و کش  ر و دکنجه و تج وزو    در تع ریع  جعمعهعوری اسعیاعم 

اس.  عین این تبهک ری و دروغگویم را از ادادیین رژیم فذد ه  عه 

ارث  رده فوی  ا  اردر نمیدانیم در تد س ل اخیر چه کس نعم رعنع ب 

دار  رپ  کرده و چه کس نم دالر و ن  ر ری را  ه ج ایه تحمیعل کعرده 

 اند  

 ه همه این ر یهه  یرحم و ق تل   ید فه. که درت.  عرای ریع کع ری 

دم  نم نده اس.  تف آرایم هر دو جبهه یینعم اعردر و ضعد اعردر 

هر روز عی ن تر و  م ا ه ر تر ایشود  اردر تح. س م ایعران راهعم 

 رای س زش و کن ر آادن پیش رو ندارند    ید کل این دس گ ه جن یع. 

 و دن ع. را در هم  شکنند و این اته م خواهد اد  د  

 محمد آسنگران

 ٣٢٣٢مه  ٣۳

 کارگر،معلم،دانشجو،بازنشسته اتحاد،اتحاد!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  



6 

دده اس.  آنچه که رودن اس. این اس. که نه جری ن راسع. 

در اسرائیل و نه جری ن   اسیام در دلسطین هیچکدار تم یلم 

 رای تل  و تشکیل یک دول. دلسطینم ندارنعد   عنعظعر دعمع  

 این کیف پیچیده را چگونه ایشود   ز کرد؟ 

علم جوادی: آنچه که  نظر اس له دلسعطعیعن را  عه اسع لعه ای 

پیچیده و  ه قول دمع  کعیف سعردرفعمعم تعبعدیعل کعرده اسع.، 

تم یی  و سی س ه ی رردین این اخ تمه اسع. و نعه العزااع  

واقیی. خود این کشمکش   دین این  که افر خود را احدود  ه 

سی س ه ی رردین و اشخص  دول. دس. راسع عم اسعرائعیعل و 

همچنین جری ن   اسیایس م  کنیم، رسیدن  ه راه حعل  سعیع ر 

ددوار و د ید غیر امکن اس.  این نیروه  خود اس له هس ند  

ااعع  افععر نععیععروی سععواععم  ععه اععیععدان  ععیعع یععد، افععر کعع رفععر و 

آزادیخواهم در راس تحور  سعیع سعم قعرار فعیعرنعد، اسع لعه 

چندان پیچیده نیس.، رسیدن  ه راه حل چندان اشعکعل نعیعسع.  

اا  راه حل  رای کدار اس له؟ ا  "اس له دلسطین"  طعور کعلعم 

و ع ر نداریم  "اس له الم در دلسطین" داریم  اس یل ا یددنعد، 

 اس له الم در دلسطین یکم از اس ئل اس. اا  تم ر آن نیس.   

در دلسطین چند اس له در هم فره خورده اس.، نیروه یم چعه 

در ریف راس. و چه  یض  در چپ این اس ئل را در هم فعره 

ایزنند ت  از پ س  اتولم و رودن  ه اسع لعه اجع عنع ب کعنعنعد  

 رای رسیدن  ه راه حل   ید این فره ه  را   ز و اس ئل را از 

 هم تهکیک کرد  از اس له الم در دسلطین   ید دروع کرد 

 اس له الم در دلسطین

اولین اس له، "اس له اعلعم در دعلعسعطعیعن" اسع.،  عه اعیعنع ی 

 رسمی. دعنع خع عن حعن ایعجع د کشعور اسع عالعل دعلعسعطعیعن در 

 عه  ٧٦سرزاینه یم که از سوی س زا ن الل هم پس از جنگ 

عنوان سرزاینه ی کشور دلسطین  رسمی. دن خ ه دده اسع.  

این ریشه  سی ری از کشمکعشعهع ی ایعن اعنعطعالعه اسع.  ریشعه 

 سی ری از اس ئل و " د خ م ه ی" ایعن اعنعطعالعه اسع.  زخعم 

دیرینه ای اس.  ر پیکر این انطاله که   یعد قعبعل از هعر چعیعز 

پ س  اتولم خود را  گیرد  راه حعل ایعن اسع لعه ااع  رودعن 

اس.  این دول. اسرائیعل اسع. کعه  ع یعد وادار  عه  عرسعمعیع. 

دن س یم کشور اس الل دلسطین  ر اس س قطین اه ه ی سع زاع ن اعلعل 

دود  این اس له قید و درر ندارد  انور  ه درایط سی سم خ تم در 

ان رن دلسطینم نیس.  راه حل این اس له اسع عالعل از ایعن اسع. کعه 

کدار نیرو در دلسطین دس.   ر را دارد، اس الل از اینکه نیروی اول 

در این ان رن ن سیون لیسم ی  اسیایسم و ی  سوسی لیسم اسع.  اسعلعمع  

کمونیسم و آزادیخواهم در دلسطین و انطاله تیش اعیعکعنعد تع  کشعور 

اس الل دلسطین، کشوری آزاد،  را ر و ارده و سوسیع لعیعسع عم  ع دعد  

این هدف جنبش ا س.  اا  تحالن این درایعط پعیعش دعرر  عرسعمعیع. 

دن س یم و ی  تشکیل کشور اس الل در دلسطین نیس.  کشعور اسع عالعل 

دلسطین اعیع عوانعد دارای حع کعمعیع. راسع. یع  چعپ  ع دعد  اعیع عوانعد 

اسیایس م ی  ن سیون لیس م و ی  سوسی لیس م   دد  اوضوع ح کمعیع. 

در دلسطیعن اسع لعه ای ثع نعوی در تعحعالعن حعن اعردر دعلعسعطعیعن در 

 رخورداری از یک کشور اس الل    تم ر حعالعوم دعنع خع عه دعده  عیعن 

 المللم اس.  

یک نیروی رادیک ل سوسی لیس م در ح کمی. سعیع سعم در اسعرائعیعل 

ای واند یک روزه  ه این اس له پ س  دهد  هم ن روریکه لنین اسع لعه 

دنیند را  سع دفعم حعل کعرد   ع یعد تعوجعه کعرد کعه دولع. کع رفعری 

 رخ س ه از انالیب اک بر جدایم و اس الیل دنیند را اس الل و  ع  ععلعم 

 ه اینکه در دنیند این  ورژوازی و ن سیون لیسم  ود که دس.  ع ر را 

داد.،  رسمی. دن خ.  کس نم که  عر ایعن  ع ور کعودنع نعه و دسع. 

راس م هس ند که نظر  ه وجود و دعیع ل اع یشع یعم جعریع نع   کعثعیعف 

اسیایس م در غزه و دلسطین اردر دلسطین   ید از حن  رخورداری 

از کشور اس الل در دلسطین احرور دوند یع  ایعنعکعه تشعکعیعل کشعور 

دلسعطعیعن را اعنعور  عه نع  عودی و یع  حع دعیعه ای کعردن جعریع نع   

اسیایس م ایکنند، عمعی ایعن اعردر اعحعرور را قعر ع نعم و رعیعمعه 

جری ن   اسیایس م ایکنند  این یک سی س. ارتج عم احض اسع.  

 ضد انس نم و اخرب اس.  ررحم عمی پرو اسرائیلم اس.  

 اس له تل ، تل  پ یدار

دواین اس له که در عین ح ل  ه درجه ای  ه اس له اول فعره خعورده 

اس.، اس له تل  پ یدار در این انطاله اس.  تل  پ یعدار، نعه آنعچعه 

که درایط کنونم  یض  و در اال ریم د هد آن هسع عیعم  تعلع   عدون 

اح تره اق ص دی، تل   دون سی س. پ کس زی قوام، تل   عدون 

 زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران!

 ۰۴پرسش  شماره  

 

 مساله فلسطین 
 گفتگو با علی جوادی  

 کارگران جهان متحد شوید!
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ایس گ هه ی کن رل و  ع زرسعم،     اسعلعمع   عدون  عرسعمعیع. 

دن س یم کشور اس الل دلسطین، تل  پ یدار هم چندان اح معل 

نععیععسعع.  اععیععگععویععم چععنععدان اععحعع ععمععل نععیععسعع.، چععرا کععه  ععدون 

 رخورداری اردر دلسطین از این حن پ یه ای خود، ریشه این 

کشمکشه  پ   رج  ا نده و در هر دوره ت ریخم جعریع نع تعم  عر 

این دک ف و س م همه ج نبه وارده  ر اردر دلسطیعن سعراع یعه 

فذاری کرده و تعیش اعیعکعنعنعد  عه دور  ع رعلعم از جعنعگ و 

 خونریزی داان  زنند  هم نطور که ت کنون د هد  وده ایم

در دوران جنگ سرد هر کدار از دو سوی ایعن کشعمعکعش  عر 

سر اس له الم در دلسطین سرا یعه فعذاری کعردنعد و  عر  ع ر 

ت ریخم این ایضل ادزودند  اس له الم در دعلعسعطعیعن در ایعن 

دوران  ه یک کع نعون  عحعرانعم و یعکعم از اعراکعز تعیقعم و 

کشمکش دو قط  اتلم جه ن آن دوران تبدیل دد   ع  سعالعور 

 لوک درم و پ ی ن جه ن دو قطبم ا  د هد کم ددن تع ثعیعرا  

این کشمکشه ی جه نم  ر سر اس له الم در دلسعطعیعن  عودیعم  

راه حل دو کشور و نزدیک ددن  ه اس له تل  در این انطاله 

  ه درجه ای تح. ت ثیر این تحور   ین المللم  ود  

   عرو  اسیر سی سم و قعدر  فعیعری جعریع ن اسعیاعم در 

ایران ا  این   ر د هد سرا یه فذاری جعریع نع   اسعیاعم  عر 

سر اس له الم در دلسطین  ودیم  و اسیر سی سم  ه یعک پع ی 

 تخ تم  ر سر این اس له تبدیل دد  

اا  تل  و اشخص  تلحم پ یدار اس لزر ح کمی. نعیعروهع ی 

تل  رل  در دو ررف این کشمکش اس.  هم در اسرائیل و 

هم در دلسطین   ه این اع ب ر تع  زاع نعیعکعه جعریع نع   اولع عرا 

راس. در اسرائیل و اسیایس ه  در دلسطین نیروی اتلم در 

سی س. هس ند، تل  عمی قر  نم این نعیعروهع  اسع.  هعر دو 

نیرو  ه این کشمکش و جنگ ه ی نو  م نی زاعنعدنعد  واقعیعیع. 

این اس. که هر دو نیرو آینده خود را در ن  ودی ررف االع  عل 

ام  ینند  راس. اسرائیل  دنب ل ایج د درایطم اس. که چعنع ن 

درایطم را  ه اردر دلسطین تحمیل کند که خواس. و ااعکع ن 

تشکیل دول. دلسطین در سرزاینه ی دلسطعیعنعم را ععمعی  عه 

یک سراب و روی ی دس. نی د نم تبدیل کند  از رعرف دیعگعر 

راه حل اسیایس ه  هم  ر سعیع سع. تعمع اع  ارتعجع ععم و ضعد 

انس نم ن  ودی اوجودی. اسرائیل اس عوار دعده اسع.  تعهع و  

اا  در این اس. که دول. اسرائیل توان نعظع اعم و اراده رزر 

 رای ن  ودی ایده کشور اس الل دلسطیعن را دارد   عمعبع ران و 

اح تره اق ص دی اردر دلسطین، سعیع سع. پع کسع زی قعواعم 

اردر عرب ز  ن از ان رن اعورد نعظعر اسعرائعیعل، فسع عرش 

دهرک نشین ه ی یهودی نشین در ان رن ادغ ل دده،  خعشعهع یعم از 

اجرایم کردن این سی س. دراز اد  اس.  راس. اسرائیل  ه جعنعگ 

و کش  ر اردر دلسطیعن نعیع ز دارد  هعویع. ایعن فعرایعش  عر اعبعنع ی 

سی س. ژاندارام انطاله و قلدری و زورفویم تعمع ر ععیع ر در قعبع ل 

اردر دلسطین  ن  دده اس.  جن ی. عظیمم کعه تع  کعنعون ععلعیعه ایعن 

 اردر اعم ل دده اس. یک لکه ننگ  ر داان  شری. ای تر اس.  

ن یج   تل  پ یدار در انطاله نی زاند ح دیه ای کردن و خنعثعم کعردن 

جری ن   د دیس. و اسیایس. در هر دو سوی این تخ تم اسع.  و 

این اص دم اس. کعه اسع سع  در اعالع  عل نعیعروهع ی چعپ، کع رفعر و 

کمونیسم، قرار دارد  چپ و آزادیخواهم   ید پرچمدار چنین سی س عم 

  دند، اا  چپ در این اص ف تنه  نیس.، نیروهع ی دیعگعری هعم در 

تحالن این درایط اینهع هس ند  توده وسیع اردر در هر دو سعوی ایعن 

ای دله در تلحم پ یدار اینهیند  هم نطور که ت کید دعد، پعیعش دعرر 

تحالن چنین تلحم  رسمی. دعنع خع عن راه حعل دو کشعور اع عسع وی 

 الحالوم و    حالوم دن خ ه دده  ین المللم اس.  

 اس له آزادی و ره یم 

سواین اس له، اس له آزادی و  را ری و ره یعم خعیعتعم اعردر در 

این انطاله اس.، چه در اسرائیل و چه در دلسطین  ره یم ایعن اعردر 

ا نند همه ج  در فرو خلع ید سی سم و اق ص دی از رباله  عورژوازی 

ح کم در این جوااع اس.  آزادی و ره یم اردر اس لعه ای اسع. کعه 

درر تحالن اش در  زیر کشیدن ح کمی.  ورژوازی اعم از اسعیاعم 

و نعع سععیععونعع لععیععسعع ععم و دعع دععیععسعع ععم اسعع.  یععک انععالععیب کعع رفععری و 

سوسی لیس م  آزادی و ره یم در فرو  ه سرانج ر رس ندن این تعحعول 

سوسی لیس م در کشوره ی این انعطعالعه اسع.  ایعن هعدف کعمعونعیعسعم 

 ک رفری چه در ایران و چه در دلسطین و چه در اسرائیل اس. 

 چند نک ه  

حل اس له الم در دلسطین یک حلاله اهم در خنثم کردن جری نع   -٠

راس. و اسیایس. در هر دو سوی این کشمکش اس.، یک ضعر عه 

اس سم  ه اسیایس ه  اس.  اسیر سی سم و حکوا. اسیام  ر ایعن 

اس له سرا یه فذاری کرده اند  ت  زا نم که این زخعم الع عیع ر نعیع دع عه 

اس.، جری ن   ارتج عم در هعر دوره ای  عر آن سعراع یعه فعذاری 

 ایکنند   ه این اس له   ید پ ی ن داد 

اس له الم دلسطین راه حل نظ ام ندارد  هه  د س ل اسع. کعه راه -٤

حل نظ ام  ه ج یم نرسیده اس.  راه حل نظ ام تنه  تداور جعنعگ و 

خونریزی و قر  نم ددن  خش وسییم از اردر دلسطین و  عرخعم از 

اردر ع دی در اسرائیل اس.  ن یج   یک رکن دس ی  م  عه تعلع  در 

انطاله اس لزر جلوفعیعری از تسعلعیع  نعظع اعم رعردعیعن ایعن تعخع تعم 

ارتج عم اس.  اسرائیل  زرف رین دری د. کننده کمکه ی نظ اعم از 

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

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  
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ج ن  آاریک  اس.  از ررف دیگر جری ن   اسعیاعیعسع. هعر 

روزه  ه سیحه ی پیشرد ه تری از سوی حکوا. اسیام در 

ایران اجهز ایعشعونعد  اعالع  علعه جعدی  ع  تسعلعیع  رعردعیعن ایعن 

کشمکش یک اهرر سی سم اهم در کشمعکعشعهع ی ایعن اعنعطعالعه 

 اس.   

اسرائیل خود خ لن حم س  ود  حم س را  منظور اال  لعه  ع  -٣

اله   و تضییف ایعن جعریع ن ععلعم کعردنعد  از رعرف دیعگعر، 

اسح م را ین را که عمی پ ی راه حعل دو کشعور ردع. خعود 

جری ن   اول را راس. اسرائیلم  ه ق ل رس ندند   ع   عرسعمعیع. 

دن خ ن کشور اس الل دلسطین پرونده جن ی م که هعر روزه  عه 

ن ر اردر "اسرائیل" علیه اردر در دلسعطعیعن انعجع ر اعیعگعیعرد، 

  س ه خواهد دد  

انور کردن حل اس له الم دعلعسعطعیعن  عه کعنع ر زدن و یع  -٠

ح دیه ای کردن اسیایس ه  یک سی س. راس. و پعرهعیعز از 

پ س  کمونیس م  ه یکم از دیرینه ترین و تعلع  تعریعن اسع ئعل 

الم در جه ن ای تر اس.  راه حل اس له اعلعم چعه قعبعل از 

عرو  سی ه اسیایس ه  و چه پیش از آن یکعم اسع.  راه حعل 

اس له الم، چه در دلسطین، چه در ایران، و چه در هر نالعطعه 

دیگری،  رای کمونیسم ک رفری که در سعیع سع عهع یعش تعجعدیعد 

نظر نکرده   دد، یکم اس.، رجوع  ه آرا  اردر و  رسمعیع. 

دن س یم حن جدایم  در دلسطین اردر    پ  و اش. هع ی فعره 

 (٠کرده خود رای دهند  )

پرسش: حم س و جه د اسیام پس از اعیر اتش  س از علعم 

خ انه ای    . دادن اودک و کمکه ی ا لم  ه این س زا نعهع  

تشکر کردند   نظر دم  ادااه حی   اسیر سی سم در اعیع دلعه 

 دلسطین  ه چه ایزانم  ه  جمهوری اسیام وا س ه اس.؟ 

علم جوادی: حکوا. اسیام در راس جری ن   اسعیاعم در 

عین ح ل آتش  ی ر ایرکه در این انطاله اس.  نالش اخعرب و 

ضد انس نم حکوا. اسیام در کشمکشه ی ایعن اعنعطعالعه  عر 

کسم پودیده نیس.   یک رکن دعکعل فعیعری و حعیع   اسعیر 

سی سم در ایران و انطاله سرا یه فذاری  ر اس لعه دعلعسعطعیعن 

اس.  این جری ن    ه یک جنبش ارتعجع ععم و دسع. راسع عم 

فس رده تیلن دارند   رادران یکدیگرند  زنجیری این جری ن   

آداکش را  ه یکدیگر ا صل کرده اس.  دراز و دعروددع ن  ع  

هم اس.  هر ضر ه ای  عه هعر کعدار ضعر عه ای  عه دیعگعری 

اس.  سالور حکوا. اسیام در ایران در پعس یعک خعیعزش 

توده ای آن م اسعیاعیعسع عم ضعر عه ای اسع سعم  عه جعریع نع   

اسیام در دلسطین خواهد  ود  هم نطور که حل اسع لعه اعلعم 

دلسطین ضر ه ای تییین کننده  ه اسیر سی سم چه در غزه و لبن ن و 

 عرام و چه در ایران خواهد  ود  

 

(: اخیرا   ر دیگر حمید تالوایم در اطلعبعم در حع دعیعه جعنعگ در ٠) 

انطاله اکر کرده اس. که: "حم س و حزب هللا و جمهوری اسیام و 

دیگر نیروه ی اسیام نم ینده و ادادع اردر آواره دلسطینم نیعسع عنعد، 

 لکه اهم رین ا نع  ر سر ردع س م ت ریخم ای هس ند که  ه آنهع  روا 

دده اس.   دون عال  راندن و ح دیه ای کردن دولع عهع  و نعیعروهع ی 

اسیام و کل جنبش اسیر سی سم نمی وان ح م  ه حعل اسع لعه اعردر 

 دلسطین نزدیک دد " 

این یک تز تم ا  دس. راس م  و پرو اسرائیلم اس.  در این واقییع. 

تردیدی نیس. که حم س و جری ن   اسیام ا یعدد  عه هعمع ن درجعه 

نم ینده اردر دلسطین اند که رژیم اسعیاعم نعمع یعنعده اعردر در ایعران 

اس.  اینه  ددمن ن تم ر عی ر آزادی و  عرا عری و ردع ه و تعلع  در 

انطاله اند  اا  از این واقیی. ت  این تز که "اهم رین ا نع  ر سر ردع 

س م ت ریخم" اردر دلسطین و حعل اسع لعه اعلعم در دعلعسعطعیعن، ایعن 

جری ن   هس ند، دری یم از د تله اسع.  ایعن وارونعه کعردن اسع لعه 

الم در دلسطین و راه حل آن اس.  در پعس ظع هعر "چعپ" آن هعیعچ 

جوهر کمونیس م ای وجود ندارد  ایعن تعز تعنعهع  ا عزاری در خعداع. 

جری ن   راس. در اسرائیل در عدر  رسمی. دن س یم حن این اعردر 

 در ایج د کشور اس الل در دلسطین اس.  

 سرمایه داری مسبب تمام مصائب بشریت در قرن حاضر است!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  

 ادامه مطلب بحران برق و مضحکه انتخابات... 
 

دکل فیری و اس الرار خود  ود  دسع عه جعمعیعم اعیعکعشع.  دسع عه 

جمیم اعدار ایکرد اا  زاع نعه ععوض دعده اسع.  تعوازن قعوای 

سی سم عوض دده اس.  ج ایه عوض دده اسع.  دیعگعر چعنعیعن 

غلطه یم نمی وانند  کعنعنعد  رژیعم اسعیاعم دارد  عرای نعبعردهع ی 

پ ی نم آا ده ایشود  جع اعیعه دارد  عرای نعبعردهع ی آخعریعن آاع ده 

ایشود  پ ندام کرون  وقهه ای در این درایط  ود  در آرایشعم کعه 

رژیم دارد  خود ایگیرد، اس له اضحکه ان خ  ع   جع یعم نعدارد  

یععک سععرفععراععم  ععم حعع تععل اسعع.   عع زی اتععی  رععلععبععم و 

اتولگرایم در هر دو سوی ای دله پ ی ن ی د ه اس.  جع اعیعه در 

 آس  نه تحور  سرنود. س زی اس.!

 رخم دیگر نیز اس له تغییر آرایش رژیم را از سر تییین درایعط 

ان س   رای ج نشینم خ انه ای تعیعریعف اعیعکعنعنعد  دع یعد چعنعیعن 

روی یم کودن نه ای را نیز در سر دادع عه  ع دعنعد  ااع  دیعر اسع.  

حکوا. اسیام در سرادیبم سالور اس.  چنین تصورا  خ ام 

  سرع. در اال  ل واقیی   سخ. اوب خواهند دد  
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 میشود

 

فرى آاریک یى د ه و نه خراد   اسعیاعى و قعیعل و  نه آری یى

کشعى و جعنع یع    اسیایس ى خمینى و درک   و نه نسل ق ل پ ن

غیرق  ل توتیف هر دو رژیم علیه  شری. و آزادى، هیچیعک 

پ س  این  حران نبود و نمی وانس.  ع دعد زع زیعرا "اسعولعه" و 

" حران"، در نهس وجود اج عمع ععى  عورژوازى و حع کعمعیع. 

تنه  ععلعیعه  ٧٦اق ص دى و سی سى سرا یه نهه ه اس. ز انالیب 

سلطن. نبود، همچن نکه خیزش انالی ى عظعیعم آتعى نعیعز تعنعهع  

 رچیدن جمهورى اسعیاعى را در دسع عور نعخعواهعد دادع. ز 

اى  عود کعه  اس ثن   نبود،  لکه نخس ین جلوه قع ععده ٧٦انالیب 

از این پس، ت  در هم کو یده ددن قطیى حکعواع. سعراع یعه و 

دارى در ایران، ت ری  ایران را دکل خواهد داد   نظ ر سرا یه

 حران اق ص دى و  حرانعهع ى سعیع سعى و حعکعواع عى دائعمعى، 

هع ى کعمع  عیعش  حرک ه ى اع راضى فس رده که تعنعهع   ع  دوره

عدا اعیعشعونعد،  کوت ه عال  نشینى و رکود نسعبعى از یعکعدیعگعر جش

خیزده ى انالی ى    دواتل کم و کم ر، فشوده ددن و   ز هم 

فشوده ددن اسوله قدر  سی سى در سط  ج ایه و در جری ن 

فعیعرى روزادعزون پعرولع ع ریع  و پعیعشعروان  همه اینه ، قعدر 

کمونیس. او، این آن دورنم ى واقیى اس. که  عورژوازى در 

ایران  طور عینى    آن رو روس. تردنظر از اینکه ایعن یع  

اش   واند چند روز، چند ا ه و یع   آن دار و دس ه دول ى رسمى

احی ن ً چند س ل تی دل خود را در رأس اع دعیعن دولع عى حعهع  

 کنند 

 

در چنین درایطى، و    چنین ک  وسى، اینک دیگر تم ر اقشع ر 

اند  ت  لوهع ى نعجع   اعیعهعن   ورژوازى  ه تک ن و تک پو اد  ده

انعد و از دعرر کعثعر   سرا یه یکى پس از دیگرى  ع ر ردع عه

دیگر ح ى  خ رر سپردن و دمردن همه آنه  نیز ایسر نیعسع. 

ز "جمهورى اسیاى    خمینى،  دون رجوردى"، "جعمعهعورى 

اسععیاععى  عع  رجععوى داععکععراتععیععک"، "جععمععهععورى سععوسععیعع ل 

داکراتیک اسیاى"، "ن سیون لیسم اسیاعى"، "نع سعیعونع لعیعسعم 

غیر اسیاى"، "ن سیون لیسم آریع یعى"، "نع سعیعونع لسعیعم آاعریعکع یعى"، 

"سلطعنع. خعوان کع رلعوسعى"، "سعلعطعنع. آریع اعهعرى"، "حعکعواع. 

ژنرالى"، "جمهورى پ رلم نعى"، یع  "اتعیً ادعغع ل نعظع اعى تعوسعط 

آاریک " ، "  ألخره   ید یکى از اینه  را قبل از اینکه آوار جمعهعورى 

اسیاى روى سر همه خراب دود  ر قرار کرد" ز این روی ى آدعهع عه 

 ورژوازى اس. ز اینه  عن وینى اس. که همه  ه یعک اوضع ع واحعد 

کنند، خ م انالیب و هر نوع حرک. انالی ى و حه ، دوار و  رجوع اى

  ال   توحش  ورژوایى در ایران 

 

ه   راى خوا  ندن تعداى انعالعیب  در اال  ل همه این تک پوه  و تورئه

و قیچى کردن رونعد انعالعی ع   و  عحعرانعهع ى انعالعی عى پعى در پعى، 

ک رفران انالی ى ایران یک دی ر را اعطعر  اعیعکعنعنعد، دعیع رى کعه 

فوی ى حضور پیگیر رباله ک رفر ایران در تم ر سیر پر تحول و پعر 

 اد. و خیز ج رى و آتى ت  تحالن اهداف نه یى اس. 

 

دی رى که انگیزه و نیروى احرکعه حعرکع. رو  عه جعلعوى اعبع رزه 

ربال تى و انالی ى در ایران را در یک ععبع ر  کعوتع ه  عیع ن اعیعکعنعد: 

"آزادى،  را رى، حکوا. ک رفرى" این دعیع ر کع رفعران انعالعی عى 

اس.  این دی رى اس. که تم ر حرک ه ى انالی ى در ایران ایع تعر، 

 ت  پیروزى نه ئى را  ه هم ارتبط ایکند  ٧٦از انالیب 

 

آزادى" یینى ره یى ک ال از قدر  و ح کمی. اق ص دى، سی سى و "

دارى، یعیعنعى رهع یعى از کعلعیعه روا عط،  درهنگى سرا یه و سعراع یعه

آور و سرکو گر ج ایه  ورژوایى، ییعنعى  ان سب   و نه ده ى اس ر 

ره یى از چنگ ل  ردفى ازدى، ره یى از انالی د ربال تعى، رهع یعى از 

سرکوب ا دین دول ى  ورژوازى، ره یى از  عیعحعالعوقعى سعیع سعى و 

انالی د دعرهعنعگعى، رهع یعى از پعیعلعه اعذهع  و پعنعدارهع  و قعوانعیعن و 

ه ى  ا نده ج ایۀ اوجود، ره یى از س م آایز و عال  ه ى خراده ارزش

اذهبى، قواى و جنسى، ره یى از دالر و دیک.، جهل و خراده و کل 

 تبییض   و اص ئ  ج ایه  ورژوایى 

 

 را رى"، یینى نه دالط  را رى حالوقى و ق نونعى، نعه دعالعط  عرا عرى "

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۰۴پرسش  شماره  

                         

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!                       
 منصور حکمت
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دهروندان ج ایه از هر قور و نژاد و جنسی.،  لعکعه  عرا عرى 

در ااک ن   ا دى، در دس رسى  ه ا زاره ى ارتال  و دعکعهع عن 

اس یداده ى دردى و اج م عى،  را رى در تولید و در زیسع.، 

 را رى در اِعم ل اراده در سرنودع. اقع عصع دى، سعیع سعى و 

اندى از احصور  اع دى  اداره ج ایه خود ز  را رى در  هره

و اینوى ک ر و تیش اج م عى و  عرا عرى در اعبع رزه  عراى 

اى که تنهع   ع   ا ندفى و کمبود ز  را رى د ین آادن  ر هر عال 

درهم کو یدن ا لکی. خصوتى  ورژوایى  ر وس یل تولیعد و 

اب دله، از ای ن  ردن  ردفى ازدى و قرار دادن وس یل تعولعیعد 

و ثرو  ج ایه در ا لکی. جمیى و اد راکى کلعیعه انسع نعهع ى 

 سهیم در دی لی. اج م عى ح تل ایشود 

 

حکوا. کع رفعرى"، یعیعنعى حعکعواع. رعبعالع تعى کع رفعران، "

حکوا. اس ثم رددف ن و تولیدکنندف ن کل ثعرو  جع اعیعه  عر 

علیه اس ثم رفران، حکوا.  ردف ن ازدى ااعروز و نع جعیع ن 

درداى ج ایه، حکوا. کس نى که ج ایه، نهس اعوجعودیع. و 

ثرو  آن،  ر ک ر وتیش ادار آنه   عنع  دعده اسع.، حعکعواع. 

ک رفرى یینى رباله ک رفر ا عشعکعل  عیعنعوان قعدر  و رعبعالعه 

 خش ح کم  حکوا. ک رفرى یینى حکعواع. سعرکعوب  ره یى

اال وا. اس ثم رفران در  را ر رهع یعى  شعریع. تعحع. سع عم  

حکوا. ک رفرى یینى دیک  تورى پرول  ریع  ععلعیعه اعدادعیع ن 

دالر و دیک. و اس ثم ر و جهل و خراده  حعکعواع. کع رفعرى 

یینى داکراسى  راى کع رفعران و زحعمع عکعشع ن و اسع عثعمع ر 

دوندف ن و سرکوب  راى اس ثمع رفعران  حعکعواع. کع رفعرى 

 یینى ضم ن. اجرایى واقیى آزادى و  را رى 

 

پ س   ورژوازى  ه این دی ر پرول  ریع  کع اعیً رودعن اسع.  

 ورژوازى در را ر این دی ر در سعراسعر جعهع ن تعنعهع  یعک 

پ س  دارد و آن سرکوب، قهر و ارتج ع عری ن ضد پرول رى 

اس.  جمهورى اسیاى خود تنه  جزئى از این پع سع  و یعک 

 عورژوا -هع  و خعرده چعپ-نمونعه زنعدآ آن اسع.  ااع  لعیعبعرال

ردرایس ه یى که خود را  ه انعالعیب و یع  حع عى سعوسعیع لعیعسعم 

چسپ نند نیز، هر قدر از اوض ع اوجود ن راضى  ع دعنعد و  اى

 ر سر اوض ع و" آل رن تیو" اطلوب ای ن خود اخ یف داد عه 

  دند، پ س  کم  یش یکس نى را در االع  عل اع  قعرار اعیعدهعنعد  

اى از تهدیدا ، تحعریعهع   و غعرولعنعدهع  خعطع ب  عه  اجموعه

ک رفران کمونیس. پرت ب ایشود: "حکوا. کع رفعرى؟! ایعن 

 ینیعد، اعگعر قعدر   یک توّهم اس.  اگر ارتش آاریک  را نمى

 عیعنعیعد؟  ا ندفى درهنگى ج ایه را نعمعى  ینید؟ اگر عال  اذه  را نمى

 ینید کعه  عخعش اععظعم اعردر اعذهعبعى انعد، روسع ع یعى انعد،  اگر نمى

غیرپرول ر اند؟ تنی. ا   راى ج ایه سوسی لیس عى دعمع   عه انعدازه 

ارعیع دعمع   سعواد و  عى ک دى ردد نکرده اسع.  آخعر کع رفعران کعم

چگونه قرار اس. ج ایه ادرن ااروز را اداره کننعد؟  ع  کعدار نعیعرو 

خواهید حکوا. ک رفرى را  رقرار کنید؟ کدار ک رفر، کدار رباله  اى

ک رفر ا حد، کدار حزب ربال تى، کدار نیروى ا شکل  راى تحالن این 

 ینید؟ کسى در  دی ر وجود دارد؟ اگر دی ره ى ااروز اردر را نمى

ایران زیر   ر حکوا. کع رفعرى نعخعواهعد ردع.  زود اسع.، غعیعر 

 امکن اس.، عملى نیس.، توّهم اس." 

 

ه  را اراجیف و چرندی تى تشکیل اعیعدهعد  خوانى  خش اعظم این نوحه

رعلعبع نعه و  اند و  خش دیعگعر نعیعز  عیع ن دعرتع. که آف ه نه جیل دده

ری ک رانه واقیی تى اس. که  طور عینى سد راه حکوا. کع رفعرى و 

تحالن  رن اه کمونیس ى اس.  این واقیی    راى ا  اوانیى اسع. کعه 

  ید  رچیده دود و  راى  ورژوازى و خرده  ورژوازى سنعگعرهع یعى 

تعریعن  اس. که   ید در  را ر پرول  ری ى انالی ى حهع  فعردد  اسع سعى

ا نع تحالن دورى دی ر ا ، کمبود آف هى ربعالع تعى، تعهعرقعه و ضعیعف 

سی سى و تشکییتى رباله ک رفر ایعران اسع.  آرى، افعر کع رفعران 

ایران ا حد  ودند،  ه ان دعع رعبعالع تعى خعود واقعف  عودنعد، در حعزب 

سی سى انالی ى خود، حزب کمونیس. ایران، فرد آاده  عودنعد، آنعگع ه 

تعر  اس الرار حکوا. ک رفرى ک ر یک روز  عود  اع   عراى نعزدیعک

کردن آن "روز" اب رزه ایکنیم و این دی ر خود یک ا عزار اعهعم اع  

در این اب رزه اس.  این دی ر ااروز آف ه و  سیج و ا شکل ایکند و 

دردا عملى ایشود و  ه ح کمی. اق ص دى و سی سى سعراع یعه خع تعمعه 

 ایدهد 

 

تحالن این دی ر، یینى تحالن  خش حداکثر  رن اعه حعزب کعمعونعیعسع. 

ایران، اس لزر  وجود آوردن درجه  ع ریعى از آفع هعى و تشعکعل در 

ای ن رباله ک رفر ایران اس.  آف هى و تشکلى که در انزوا از ج ایه 

آید،  لکه   ید در دل همین ابع رزا   و در ا ورا  ج ایه  ه دس. نمى

ج رى و خیزدهع ى پعى در پعى انعالعی عى و از رعریعن کع ر پعیعگعیعر 

کمونیس ه   ه دس. آید  ربالعه کع رفعر  ع یعد از هعر دوره و ععرتعه 

تعر  ع   تر و    پیوندى عمین تر، و ا شکل اب رزه ربال تى و انالی ى آف ه

حزب خود، حزب کمونیس.،  ه جعلعو فع ر  عردارد  دعیع ر "آزادى، 

نعمع ى حعرکع. پعیعوسع عه اع  از دل   را رى، حکوا. ک رفرى" قط 

 ه ى ا نوع اب رزه اس.  نبرده ى ا یدد و عرته

 

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

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  
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اکنون نیروى ک رفران آف ه و ا شکل دوراً و  ید تعلعه  افر هم

 راى تصرف قدر  سی سى و اس الرار حکوا عى کعه قع در  عه 

در هم کو یدن اال وا. کلیه ددمن ن پرول  ری  و سعوسعیع لعیعسعم 

  دد، ک دى نیس.، انرژى و اط لب   انالی ى در تعوده وسعیعع 

ک رفران و زحم کش ن و اقش ر تح. س م ج ایعه  عراى آنعکعه 

پرول  ری ى کمونیس. اب رزا  ج رى را از زیر دس. و  ع ل 

 ورژوازى و خرده  ورژوازى  یرون  کشد و    رهبرى خود 

ترین ن  یج امکن سوم دهعد، وجعود دارد  ایعن  آن را  ه عمین

ااک ن  عطعور ععیعنعى و واقعیعى وجعود دارد کعه اعبع رزا  و 

اع راض   اوجود  ه جنبشى عظیم  راى داکراسعى انعالعی عى 

اى کعه  ع ر  عحعران  تبدیل دود  ح کمی. داکعراتعیعک انعالعی عى

اق ص دى نظ ر اوجود را  ر سر  ورژوازى خراب اعیعکعنعد و 

اى را  ر قعرار اعیعسع زد کعه  آنچن ن داکراسى وسیع و فس رده

 ر داد ن ف ر  یدى  ه انالیب سوسی لیس ى و اس الرار حکوا. 

اى  س زد  داکراسى انعالعی عى تر اى ک رفرى را  ه ارات  س ده

ه ى وسعیعع  ترین نی زه ى توده که در عین پ سخگویى  ه ع جل

تح. س م و اس ثم ر،  ه ریعن دعرایعط اعمعکعن  عراى  سعیعج و 

تشکل ربال تى عظیم ک رفران  راى دس ی  ى قطیعى  عه قعدر  

آورد  اع  در پعرتعو دعیع ر "آزادى،  سی سى را  عه وجعود اعى

 را رى، حکوا. ک رفرى"  راى ایعجع د چعنعیعن دعرایعطعى و 

اى در سعطع    رقرارى چنین ح کعمعیع. داعکعراتعیعک انعالعی عى

انعد تع   عر  کنیم  ک رفران کمونیس. آا ده ج ایه نیز اب رزه اى

ابن ى یک پیتهرر انالی ى و داکراتیک، ییعنعى  عخعش حعداقعل 

 رن اه حزب کمونیس. ایعران، در رأس و  ع  دعرکع. کعلعیعه 

اقش ر تح. س م و اس ثم ر و کعلعیعه نعیعروهع ى اجع عمع ععى کعه 

خواه ن تحول عمین داکراتیک در جع اعیعه اعوجعود هسع عنعد، 

یک "جمهورى داکراتیک انالی ى" تشکعیعل دهعنعد  کع رفعران 

اکعنععون در  عخععش حعداقععل  عرنعع اعه حععزب  کعمعونعیععسع.، از هعم

کمونیس. ایران،  راى فردآورى قوا و تشعکعل کعل نعیعروهع ى 

داکراسعى انعالعی عى، در هعم کعو عیعدن جعمعهعورى اسعیاعى و 

ج یگزینى آن    یک جمهورى داکراتیعک انعالعی عى دعراخعوان 

 اند  داده

 

جمهورى داکراتیک انالی ى دی ر ت ک یکى حزب کعمعونعیعسع. 

ایران در درایط کنونعى اسع.  ایعن جعمعهعورى  عه اعطع لعبع   

ه ى تح. س م و اس ثم ر جع اعیعه، کع رفعران،  داکراتیک توده

زحم کش ن تهیدس. در دهر و روس  ، زن ن، خعلعالعهع ى تعحع. 

س م و کلیه انس نه ى دریعهعى کعه خعواهع ن داعکعراسعى وسعیعع 

سی سى هس ند،  ه خواس ه ى تم ر کس نى کعه از  حعحعالعوقعى سعیع سعى، 

اخ ن م، ارتج ع اذهبى و کل قوانین ارتج عى که  عر اعحعیعط کع ر و 

انعد، جع اعه ععمعل  زیس. اردر ج ایه حعکعمعهعراع سع.  عه تعنعگ آاعده

پود ند  اداره کشور  ه دوراه ى واقیى خود اردر سپرده ایشعود،  اى

 وروکراسى ام  ز و ا دوم اردر  رچیده ایشود و داکراسى اس العیعم 

 رقرار ایگعردد، تسعلعیع  ععمعواعى اعردر ضع اعن اجعرایعى ددع ع از 

دس  ورده ى انالیب قرار اعیعگعیعرد  در ایعن جعمعهعورى حعن تعیعیعن 

سرنود. الل س کن ایران تضمین خواهد دد، ق نون ک ر داکراتعیعک 

پرول  ری ى انالی ى دوراً  ه اورد اجرا در خواهد آاد  دس گ ه قض یى 

 ورژوازى  رچیده ایشود و دادفع هعهع ى اعردر  ع  قضع   و هعیعئع. 

هع ى  انصهه ان خ  ى ج نشین آن خواهد دعد   عیعمعه  عیعکع رى و  عیعمعه

اج م عى در سط  وسیع ایمول خواهد دد   را عرى زن و اعرد در 

 کلیه حالوم ق نونى و تنهى اعیر خواهد فش. 

 

ن پذیر هر دهروند اععیر   هداد.، آاوزش و اسکن ان س  حن سل 

خواهد دد و کلیه ااک ن   رزر  راى تعحعالعن ععمعلعى ایعن حعالعوم در 

اخ ی ر دوراه ى اردر قرار خواهد فرد.  در یک جمله، جعمعهعورى 

داکراتیک انالی ى  خش حداقل  رن اه حعزب کعمعونعیعسع. ایعران را 

 عملى خواهد کرد 

 

جمهورى داعکعراتعیعک انعالعی عى پع سع  دعورى حعزب کعمعونعیعسع. و 

پرول  ری ى انالی ى در  عرا عر جعمعهعورى اسعیاعى و کعلعیعه رعر  و 

ه ى "آل رن تیو"ى اسع. کعه ااعروز اپعوزیسعیعون  عورژوایعى و  نالشه

خرده  ورژوایى تبلیغ ایکنند  نیروى واقیى اج م عى  راى تحالن این 

اکنون   لالعوه اعوجعود  اهداف دورى    سرنگونى جمهورى اسیاى هم

تر از تعوان اعدادعیع ن هعر یعک از "راه  اس.  نیرویى  مرات  عظیم

اى اس. که اپعوزیسعیعون  سلطن ى-اسیاى و  ورژوا-ه ى  ورژوا حل"

 ورژوایى و خرده  ورژوایى سوداى تعحعمعیعل آن را  عه تعوده اعردر 

ایران دارد  جمهورى انالی ى و داکراسى انالعی عى وسعیعیعى کعه ایعن 

جمهورى ا ضمن آن اس. در عین ح ل ادش فر داکراتیسم دروغعیعن 

و لیبرالیسم و ردرایسم حالیر این اپوزیسعیعون نعیعز هسع.  اع  دعیع ر 

"آزادى،  ععرا ععرى، حععکععواعع. کعع رفععرى" را  ععه اععوازا  دععیعع ر 

"سرنگونى جمهورى اسیاعى و  عرقعرارى جعمعهعورى داعکعراتعیعک 

اکنون تبلیغ ایکنیم  ا  از هعم اکعنعون دسع. انعدر کع ر  انالی ى" از هم

 سیج و تشکل نیروه ى انالیب  ى چون و چراى پرول رى هس یم  اع  

اعیر ایکنیم که جمهورى داکراتیک انالی ى،    تعمع ر پعیعشعرویعهع  و 

دس  ورده ى داکراتیک خود، و    تم ر نالشى کعه در اعبع رزه  عراى 

ره یى دارد، پ یع ن کع ر نعیعسع. و اعبع رزه رعبعالعه کع رفعر و حعزب 

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

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  
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کمونیس. ایران  راى ره یى قعطعیعى تع   عرقعرارى حعکعواع. 

ک رفرى و سوسی لیسم  یوقهه ادااه خواهد ی د.  خرده  ورژوا

هع ى اعدععى "اع رکسعیعسعم" خعرده اعیعگعیعرنعد کعه  ردرایسع.-

جمهورى انالی ى ا ،    نظ ر دورایى و تسلی  عموایعش و  ع  

 رن اه فس رده عملیش، چیزى جز همع ن حعکعواع. کع رفعرى 

تح. ن ر دیگرى نیس.  ا  ااع ن ایکعنعیعم کعه ایعن جعمعهعورى 

داکراتیک" چنعیعن - سی ر دراتر از هر توقع و تصور" ورژوا

کس نى اس.  ا  ااع ن ایکنیم که همین جمهورى  عمعراتع  از 

"سوسی لیسم" روسى و چینى و  لغ رس  نى و آلعبع نعیع یعى ایعنع ن 

دارى دولع عى تعحع. نع ر سعوسعیع لعیعسعم  )که چیزى جز سراع یعه

نیس.(  ه سوسیع لعیعسعم "نعزدیعکع عر" اسع.  زیعرا یعک ا عزار 

انالی ى پیشروى پرول  ری  اس.  اا  در هعمع ن حع ل  عه هعیعچ 

کنندف ن سوسی لیسم اجع زه  کس، و  ویژه  ه هیچیک از تحریف

نخواهیم داد تع  ادعن کع رفعران را از سعوسعیع لعیعسعم واقعیعى و 

اى  حکوا. ک رفرى این چنین ک هش دهند  حکوا. کع رفعرى

سع ز آن و دعرایعط اسع ععدى  عراى  که این جعمعهعورى تعنعهع  زاعیعنعه

فردآورى قواى آن خواهد  ود، حکوا ى اس. که جدال اس سى ربعالعه 

ک رفر را  راى لغو ا لکی. خصوتى  ر وس یل تولید و ج یگعزیعنعى 

تولید و ان سب   اج م عى سعوسعیع لعیعسع عى  عجع ى نعظع ر اسع عثعمع رفعر 

دارى در کلیه وجوه آن و در  را ر کلیه اخ له ن آن  عه پعیعش  سرا یه

خواهد  رد  حکوا. ک رفرى، حکواع. کع رفعران  عراى  عرقعرارى 

سوسی لیسم اس.  حکوا. ک رفرى حکوا ى  راى تضعمعیعن رهع یعى 

قطیى اس.  جمهورى داکراتیک انالی ى تعنعهع  یعک فع ر،  ع دعد کعه 

 ف اى  سی ر اهم، در این جه. خواهد  ود 

 منصور حکمت

 ٢۳٣۳آبان  ٣٢
 

 ٣١، ٠٠کمونیس.، ارف ن ارکزى حزب کمونیس. ایران   دعمع ره 

 ٠٣٧٣آ  ن 

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  

یاد می آوریم و نمی گذاریم فراموش شود که گشتاپوی حکومت اسالمی ریختند در خیابان و هر کسی را کهه بهه 
نظرشان قیافه اش مثل مسلمین نبود را گرفتند.کسی شعری گفهتهه بهود،کسهی کهه مهعهلهوم بهود سهوسهیهالهیهسهت 
است،کسیکه معلوم بودمدافع حقوق زن است،کسی که بی حجاب راه می رفت،کسی که از ظهاههرش فهکهر مهی 
کردند چپی است می گرفتند می بردندهمان شب می کشتند.ما می خواهیم این را بهه نسهل امهروز در ایهران 
وجهان یاد آوری کنیم که جمهوری اسالمی که امروز سر کهار اسهت،مهحهصهوج یهت جهنهایهت بهیرگ ضهد بشهری 

به بعد آن قتل و جنایت را سهازمهان دادنهد،ههنهوزسهیهاسهتهمهداران آن  ۰۰۳۱خرداد  ۰۱است.همان آدمهایی که
ح است.پرونده عاملین  خرداد،روزی خهواههد رسهیهد کهه مهردم  ۰۱کشورهستند. پرونده اینها نید مردم مفتو

ایران و جهان می نشینند و محاکمه عوامل این جنایات را تماشا می کنند. در آن روز دنیها بهرای صهدهها ههیار 
و بعد بطور مداوم وسیستماتیت توسط رژیم به قهتهل رسهیهده انهد اشهت  ۰۰۳۱خردا  ۰۱قربانی جنایاتی که در 

 خواهند ریخت.


