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 ۷۲رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲بیست و نهم دسامبر  -  ۹۹سه شنبه  نهم دی ماه ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 چمدانهای پر از دالر
 محمدرضا پویا

سال پشت سر را با کشته شدن قاسم سلیلالیلارلر سلرکلر   

تروریسم اسالمر آغاز کر یم  و با چلولگرلولر پلر ا لت 

"چیدارهای پر از  الر" به حلیلاو و حلهللا  و تلگسل  

هیان کشته شد ، به پایان بر یم. این  ومر سر و صلدای 

باشتری  ر مالان ملر ب بلکلا کلر  تلا کشلتله شلدن قلاسلم 

سلیلالیلارلر. روایلت سلرکلر یلان تلروریسلم اسلالملر از 

 ریافت  الرهای بر حسا  قاسم سیایارر  اغ  ل ملر ب 

را تاز  کر   است. هر کسر یگشه ای از فقلر و رلداری 

 گ  را  ر آن چیدارها  ید. هر کسر بر مسکنر و رلالاز 

به "قگت الییگت"  گ  را  ر آن  الرها به یلملیلا رفلتله 

 ید. کاریرارر که برای  ریافت  ستیهللا   لگ  بلاملگب و 

شلال   لگر رللد و بلله زرلدان رفلتلنللد،  سلت و   ل للازی 

ره ران جارر و فاسد رژیلم اسلالملر  ر تلقلگیلت ملا لر 

جارگران اسالمر  ر سراسر منطقه  لاورملالارله را، بله 

چشم  گ   یدرد. آرچه که سلا لهلا رسلیلا ارلکلار شلد، بلر 

 صفحه تیگیهللایگن ریایان شد. 

تروریسم بخشر از سلا لتلار قلدرت رژیلم اسلالملر  ر 

ایران است. کیک به حهللا  و و حیاو و حگثر و حشد 

اشع ر و صدها  سته و یرو   یور، تقگیت این و یلا آن 

یرو  تروریستر  ر " ارج از ملرزهلا" رلالسلت، هلیله 

اینها بخشر از سا تاری هستند کله جلیلهلگری اسلالملر 

راماد  ماشگ . از جارب  یور افشلای چلیلدارلهلای پلر از 

 الر روشن سا ت که ماهللاان "رفگذ سااسر" یلرو  هلای 

 ریافت کنند  الر   ر  اورمااره بستور تاب به ماهللاان پر 

و پایگره بگ ن چیدان مربگمه است و این یلرو  هلا  ر 

اقتصا  سااسر کشگرهای  گ ، هاچ جای پلایلر رلداررلد. 

اینها فرزردان پدر گارد  ای هستند که ا امه حااتشلان بله 

مللاللهللاان سللخللاوت  جللیللهللگری اسللالمللر وابسللتلله اسللت. 

راروهای مهللااحیر که هیگار   ر مقابل عروج راروهلای 

ریشه  ار اجتیاعر  ر  اورملالارله ایسلتلا   و سلرکلگ  

کر رد و صحنه سااسلت را بلا جلنلایلت آفلریلنلر علگ  

 ادامه در صفحه  ششمکر رد.        

 درسهای یک تجمع و سیاست کارگری
 محمد آسنگران

تجیع کاریران حق میب و " ارشجگیان بساجر عدا ت  گا "  ر ملقلابلل 

 وزارت  ا یستری

هنوامر که معیگب شد "هائت  اوری برای  یع ید از کارفلرملای شلرکلت 

هفت تکه" روز سگب  ی ملا   ر سلا لتلیلان  ا یسلتلری تلهلران بلریلهللاار 

 پارانویای تجزیه طلبی!
 علی جوادی

یکر از مخامرات جدی ای که جامعه را  ر پلروسله سلررلولگرلر رژیلم 

اسالمر تهدید ماکند  طر راساگرا اسم است. هلیلهللاملان بلا تشلدیلد تلحلر  

جریارات قگب پرست ما شاهد یسترش تب پلارارلگیلای تلجلهللایله ملیل لر  ر 

صفگف راساگرا اسم عظیت میب ایرارر هستام. ایلن جلریلارلات علظلیلت 

حزب کمونیست  ٢٥پیشنهادی به پلنوم  قطعنامه 
 با مقدمه ای از محمد آسنگران کارگری ایران

 

حلهللا  کلیلگرلالسلت  ٢٥قطعنامه زیر پاشنها  ما امضا کنندیان بله پلیلنلگب 

کاریری ایران بگ . این قطعنامه  ر پینگب بگسایه دمحم آسلنلولران ملعلرفلر 

شد. بعد از معرفر مخا فان و مگافقان  ر مگر  آن اظلهلار رلظلر کلر رلد. 

 

 کارگران جهان متحد شوید!

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

 mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش

۲صفحه   

۴صفحه   

۷صفحه   
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ماشگ ، کاریران هفت تکه از مریق مادیای اجتیاعر فرا گان 

 زیر را منتشر کر رد:  

  ر گاست یاری"

  عگت به تجیع  ر تهران برای حیایت از کاریران هفت تکه!

رظر به اینکه روز چهارشن ه، سگب  ییا ، هاات  اوری بلرای 

مسا ه  یع ید از کارفرمای ا تالسور و فاسلد  صلگصلر  ر 

هفت تکه تشکال جیسه مادهد بدینگسلالیله فلرا لگان ملالدهلالم و 

 ست یاری به سگی شیا  راز ملالکلنلالم کله روز چلهلارشلنل له 

کلاریلران،  ارشلجللگیلان، اصلحلا  رسلارله، بلازرشللسلتلولان و 

فرهنواان، تشکالت، فعا ان اجتیاعر و هیه عهللایهللاارر کله  ر 

تهران هستند و امکان حضگر  اررد  ر سلاعلت  و ظلهلر  ر 

مقابل سا تیان وزارت  ا یستری تجیع حیایتر برای حیایلت 

از مطا  ه اصیر کاریران هفت تکه یلعلنلر  لیلع یلد از بلخل  

  صگصر بریهللاار کنند."

به  ر ال فرا گان فگ  که  ر کارال تیوراملر کلاریلران هلفلت 

تکه منتشر شد، اسیاعال بخشر پااملر را بلا هلیلالن مضلیلگن 

هلای  منتشر کر  و فرا لگان بله تلجلیلع  ا . کلاربلران شل لکله

اجتیاعر به  عگت اسیاعال بخشر، فعال کاریری هفت تکه با 

فلرا لگان یلاری  بله  « لیلع یلد یلک کلالب وا سلالب»هشتل  

 کاریران هفت تکه را وساعا منتشر کر رد.  

تللکلله،  ارشللجللگیللر و  یللروهللر از فللعللاالن کللاریللری هللفللت

بازرشستوان، ظهر روز چهارشن ه، سگب  ییا  ملقلابلل وزارت 

 ا یستری تجیع کر رد. این تجیع هلیلهللاملان بلا جلیلسله هلالات 

 اوری  ر سا تیان وزارت  ا یستری  ر رابلطله بلا مسلا له 

 یع ید از کارفرمای فعیر هفت تلکله بلگ . بله یلهللاارش کلارلال 

تلکله جلیلسله هلالات  اوری بلر سلر  تیوراملر کلاریلران هلفلت

مگضگع  یع ید بدون یرفتن تصیام رهلایلر تلیلاب شلد. هلیلالن 

روز اعالب شد جیسه بعدی    روز تا  و هفتله  یلولر تشلکلالل 

  گاهد شد.

 ر این تجیع یروهر از  ارشجلگیلان علدا لتلخلگا  هلم حضلگر 

یلافلتلنلد. ایلن یلرو   ر جلریلان تللجلیلع تلالش کلر رلد فضللای 

اعتراضر و حیایت از کاریران هفت تکه را ملخلدوش کلنلنلد. 

هنوامر که کاریران و  ارشجگیان ملعلتلر  بلا پلالکلار هلای 

سللرش شللعللار مللاللدا رللد: "اصللل  صللگصللر سللازی فللرمللان 

بگرژوازی"، "عدا ت  گاهان" با شعار "و و اکل لر" سلعلر 

ماکر رد کله ررل  و فضلای جلنل  جلنلام هلای جلیلهلگری 

اسالمر را  ر تجلیلع حلاکلم کلنلنلد. ایلن ملرفلنلد بلا هشلالاری 

کاریران و  ارشجگیان ملعلتلر   لنل.لر شلد. بلعلد از تلجلیلع 

تعدا ی از کاریران معتر  شرکت کنند  باز اشت و بلعلد از 

 چند ساعت آزا  شدرد.

روشن است که  ر م ارز  کاریران عیاه سرمایه  اران هلفلت 

تکه  گاست " یع ید از کارفرمای هفت تکه" محگری شد  اسلت. ایلن 

 گاست بر حق کاریران روزره ای شد  است که  ر چند سلال ا لالر 

جدال جناحهای رژیم اسالمر برای تصاحب شرکت راشکر هفت تلکله 

هم عاان شگ . هر  و جنام رژیم مدافع سلالاسلت  صلگصلر سلازی 

هستند. اما جنام سکاهر و بساجر اعتراضات بر حق کاریران هلفلت 

تکه برای  یع ید از اسد باور و باردش  ر هفت تکه را مالخلگاهلنلد بله 

 رفع  گ  مصا ر  کنند.

 ر این جدال ما سه جنام را مشاهد  ماکنام. جنام  و لت کله اجلرای 

 صگصر سازی را به رفع  گ  تیاب کر   است و از آن  فاع ماکنلد. 

جنام  وب جنام بساجر و سکاهر است که  ر زیر پگش  "  سلگزی" 

برای کاریران  گاهان  یع ید از جنام مقابل و تصلاحلب هلفلت تلکله 

است. جنام سگب جنام کلاریلران کله ملخلا لو هلر رلگع  صلگصلر 

سازی هستند و ماخگاهد کارفرما  یع ید بشگ  و تیاب امگرات  ارایر 

و پرسنیر و تگ ادی و... شرکلت رلالشلکلر هلفلت تلکله تلحلت رلظلارت 

کاریران باشد و هر تماارو تحگ ر با تایاد رلیلایلنلدیلان کلاریلری ایلن 

 شرکت باشد.

 ر حقاقت آرلچله کلاریلران ملالخلگاهلنلد  لیلع یلد از سلرملایله  اران 

 صگصر است ره  یع ید از یک جنام حکگمت به رفع جنام مقلابلل. 

جنام بساجر و سکاهر  گاهان  یع ید از جنام مقلابلل  ر هلفلت تلکله 

 هستند ره  یع ید سرمایه  اران  صگصر.

سااست  صگصر سازی، سااست مگر  تلایلالد  لاملنله ای و کلیلالت 

جیهگری اسالمر بگ   و هست. بنابر ایلن هلر  و جلنلام جلیلهلگری 

اسالمر و هیه سرمایه  اران ایران  ر اجلرای ایلن سلالاسلت ملتلحلد 

هستند. آرچه مگر  جدال آرها است این است که کداب جنلام بلا اجلرای 

این سااست تییک مراکهللا و کار اره جات  صگصر شلد  را بلدسلت 

مر آور . جنام  و ت روحارر که مجری سااست  صلگصلر سلازی 

است بدون ابهاب پشت کارفرمای هفت تکه ایستا   است. جنلام ملقلابلل 

اعتراضات چند سال ا ار کاریران را بهاره کر   است که هفت تلکله 

را از  ست جنام رقاب برباید. به هیان   ال اماب جلیلعله و رلیلایلنلد  

 امنه ای  ر شهر شگش  ر ماان کاریران اعتصابر حلاضلر شلد و 

 گ  را مخا و کارفرما ره مدافع کاریلران ملعلرفلر کلر . هلیلهللاملان 

فرماردار و استاردار و مقامات  و تر که مدافع اسلدبلالولر هسلتلنلد  ر 

مقابل جناحر از ریایندیان مجیس اسالمر قرار یرفتند که مسئیه  لیلع 

ید از جنام روحارر را پاوری ماکر رد. بنابر ایلن  ر جلریلان علیلل 

آرچه که تا کنگن از جارب جناحهایر مختیو جیهلگری اسلالملر  یلد  

شد  است چاره زرر این  و جنام با هیدیور بگ   اسلت.  علگای ایلن 

 و جنام بر سر سهم بری از این  گان یمیا برای تصاحب هفت تلکله 

 است.

تجیع روز سگب  ی ما   ر مقابل سا تیلان وزارت  ا یسلتلری یلک 

بار  یور این واقعات را آشکار تر از ق ل جیگ چشم هیوان قرار  ا . 

جنام بساج و سکا  عگامل  ارشجگیر  گ  را تحت عنگان " رشجگیان 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۰۲پرسش  شماره  

 

 درسهای یک تجمع و سیاست کارگری                  
 محمد آسنگران  
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عدا تخگا " به ماان معترضان فرستا رد که  و امر را هیهللامان 

پا  ب ررد. یکر اینکه مارع برجسته شدن مطا  ه حلق ملیل لارله 

کاریران بشگرد و  وب اینکه فضا را به رفع جنام رقاب  و لت 

و به رفع جریان سکاهر و بساجر بلچلر  لارلنلد. هلیلالن تلرفلنلد 

باعث شد که تعدا ی از فعا ان کاریری بله اشلتل لا  بلالفلتلنلد و 

اهیات فرا گان کاریران هفت تکه و اسیاعلالل بلخلشلر بلرای 

 تجیع  ر مقابل وزارت  ا یستری را کم رر  ب انند.

 ر حا اکه مهیترین اتفا  این بگ  که فرا گان کاریران هلفلت 

تکه و اسیاعال بخشر با پاسخ م. ت و حیایت قابل تگجهلر  ر 

ماان کاریران و مادیای اجتیاعر مگاجه شلد. ایلن او لالن بلار 

است که یک فعال کاریری و یک مرکلهللا کلاریلری فلرا لگان 

بدهد و پاسخ م. تر  ر این ابعا  بوار . این یک تجربه مل.ل لت 

و بساار با اهیات است. ماتگارد  ر ا امه مل لارزات کلاریلری 

اتحا  بخشهای مختیو کاریران و بازرشستوان و  ارشلجلگیلان 

و اقشار معتلر  جلاملعله را وار  فلازی جلدیلد و  ور  ای 

مگثرتر کند. پاسخ م. ت بخشهایر از بازرشستوان و کلاریلران 

و تشکیهای  ارشجگیر برای او ان بار رشان  ا  که جامعه قلدب 

به قدب وار   ور  ای ماشگ  که به فر گان فعا ان کاریری بله 

مادان باایند. اهلیلالت ایلن تلجلیلع ایلن بلگ  کلاریلران بلا یلک 

فرا گان متحدین واقعر  گ  را به یاری می ادرد و پاسخ م. ت 

یرفتند. اینکه بخشر از جریارات حکگمتر و بساج  ارشلجلگیلر 

 ر زیر  گای  ارشجگیان "عدا تخلگا " بلرای ملنلحلرف کلر ن 

این تجیع حضگر پادا کر رد رشان از قدرت اتحا  و اعلتلرا  

کاریلران  ار . ایلن رشلان ملالدهلد حلق ملیل لر و ملطلا ل لات 

کاریران از اعت لار و حلقلارلالتلر بلر لگر ار اسلت کله حلتلر 

حکگمتاها راچار ماشگرد  ر زیر  لگای حلیلایلت از کلاریلران 

 اهداف  گ  را تعقاب کنند.

عكس ا عیل هیان " ارشجگیان عدا تخگا " بعد از تجلیلع سلگب 

 ی ما  رشان مادهد که آرها از اسلتلقلالل سلالاسلت کلاریلری و 

را یکا اسم کاریری روران هستند. بلنلابلر ایلن رل لایلد فلعلا لالن 

 کاریری جایوا  و این فرا گان را کم رر  ب انند.

 یکر از عگامل هیان  ارشجگیان "عدا خگا " رگشته است:

عامل تفرقه میکن است یک یرو  باشد با هلدف بلرهلم ز ن »  

وابستله  تجیعات  ارشجگیر و یا میکن است یک کارال مجازی 

مستقل به مخامب قا لب ملر کلنلد. بلایلد  باشد که  گ  را با راب 

 «مراقب این جریارات باشام...

هیان هشدار بساجاهای  ارشوا  رشان مادهد که آرها رلولران و 

 ست پاچه شد  ارد. کییه "مراقب باشام"  طاب  به رالروهلای 

سرکگبور است که مادان را از کاریران معتر  و حق میب 

بواررد و فضای ابلراز وجلگ  بلرای  ارشلجلگیلان بسلالجلر و 

حکگمتر را فراهم کنند. آرها  ر این تجیع  ستلشلان رو شلد و 

افشا شدرد. رتگارستند به اهدافشان برسند. از این بله بلعلد بلدون 

شک ما شاهد ابراز وجگ  جریارات حکگملتلر بله شلالگ  هلای 

 یور  گاهام بگ  و باید با  رایت و قدرت، رق  ملخلر  آرلهلا 

 را  ن.ر و حاشاه ای کنام.

 مگ ر :

اکنگن از جارب فعا انر از جریان اصالم ملیلب و جلریلارلات 

راست راساگرا است پرو غر  مرتب تاکاد ملالشلگ  کله شلعلار 

ملراحلر و ابلتلکلار  ٦٩"رضا شا  روحت شا "  ر تجلیلعلات سلال 

بخشر از هیان بساجاها و سکاهلر هلا بلگ   اسلت. زیلرا آرلهلا تلالش 

ماکنند ضرورت به مادان آمدن یک جریان رظامر بلا مشلت آهلنلالن، 

مارند رضا شا  را فریا  بهللارند. چنان جریارر واضح است  ر شلرایل  

امروز فق  ماتگارد فرا گارر به سکا  پاسداران باشد که با قدرت و بلا 

مشت آهنان آ گرد "بد" را کلنلار بلهللارلد و حلاکلیلالت بلگرژوازی را 

یکدست کند. اینکه چنان سااستر چلقلدر پلایله واقلعلر  ار  و تلا چله 

 ارداز  تگهم است مگضگع جدایاره ای است.

اما این سااست   ا ت رظاماها و ضرورت مشت آهلنلالن، ملدافلعلالنلر 

 ار .  ر پااب رضا پهیگی و مشاورار  و  ر سخنان سعاد  لالالز  ر 

مصاح ه با عیاهللاا   مدافع  امنه ای و مصاح ه های هلگشلنل  املالر 

احیدی و  یور عگامل جلنلام راسلت پلروغلر  بلال  از پلال  ایلن 

 رویکر  قابل مشاهد  است.

آرچه  ر این بحث مهم و قابل تگجه است ایلن اسلت کله کلاریلران و 

کیگراستهای ایران باید بدارند جامعه  ر حال ع گر از یک ملرحلیله و 

وار  شدن به مرحیه تاز  ای است. جلنلاحلهلایلر بلگرژوایلر حلاکلم و 

اپگزیساگن با  از پا  اتکایشان به راروهای رظامر و هیورایر بلر 

م نای منفعت م قاتر و جن شر برجسته تر مالشلگ . چلالهللای کله هلیله 

جناحهایر بگرژوایر حاکم و اپگزیساگن به آن محتاجند و از راههلای 

مختیو برای آن تالش ماکنند این است که بخشهایر از ملر ب را بله 

ضللرورت ورو  سللکللا  و یللک  سللت کللر ن قللدرت تللحللت پللرچللم 

 راساگرا اسم ایرارر قارع کنند.

قطب سگب  ر مقابل آرها یعنر جن   کیگراستر و جن ل  کلاریلری و 

جن شهای حق می اره و اعتراضر راهر بجهللا اتحا  و هلیل لسلتلولر و 

تالش برای کسب قدرت سااسر و شکلسلت قلطلب سلرملایله  اران و 

رظاماها رداررد. ایر جن   اسالمر بعد از سیطنت پهیگی جن   متحلد 

کنند  بخشهایر از بگرژوای ایران بگ ، این جن   اکلنلگن بله پلاشلنله 

آشال بگرژوازی ایران ت دیل شلد  اسلت. املروز بلگرژوازی ایلران 

تحت عنگان اقتدارراروی رظامر، برای حفظ منافع اش  ر زیر پرچلم 

راساگرا اسم ایرارر و تیامات ارضر، پرچم سه رر  شار و  گرشاد 

 و "افتخارات" تاریخ  ور  هخامنشر و...  ر حال هیورایر است.

قطب کاریری و کیگراستر  ر این جلنل  وقلتلر ملالتلگارلد پلالروز و 

سربیند بارون بااید که با چشم باز این تحگالت را ب اند و  ر مقابل آن 

سنور بندی کند. فرا گان کاریران هفت تکه و فلعلا لالن کلاریلری بله 

تجیع سگب  ی ما   سلت بلر ن بله رلگعلر سلنلولر بلنلدی حلگل یلک 

 گاست کگچک و معان بگ . اما ماتگارد این تاکتاک به هیالن ملنلگال 

یسترش یابد و اهداف م قاتر  راز مدتری را ملد رلظلر قلرار بلدهلد. 

جدال بر سر آ ترراتاگ آیند  از هیان امروز و با هیان سااستهایلر کله 

مختصرا اشار  شد آغاز شد  است.  ر این جدال بلایلد رلقل  آفلریلنلر 

کر . فعا ان کاریری و کیگراستهای کاریری ماتگارند مهیترین رلقل  

 را  ر این جدال  اشته باشند.

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 ۰۲پرسش  شماره  

 نه به فقر،نه به تبعیض،

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
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میب بار  یور پرچم و چیا  از  ست رفتن "تیامالت ارضلر 

ایران" را بر افراشته ارد. تشدید تلحلرکلات رلاسلالگرلا لالسلتلر و 

قگمکرستر،  صگمت و کانه تگزی و رلفلرت ملالان ملر ب  ر 

جامعه و جنوهای احتیا ر قگمر و میر از پر آمدهای احتیا ر 

یسترش تحرک راساگرا استر  ر جامعه است. سلررلولگرلر کلم 

مشقت رژیم آ مکشان اسالمر مستیهللاب حاشاه ای کر ن تحرک 

قگمکرستر و راساگرا اسم  ر تحگالت سااسر آتر جامعه اسلت. 

ما ضین تاکاد بر رق  مخر  و ویرارور جریارات ررواررل  

راساگرا استر ملالکلگشلالم تلا جلاملعله را از  لطلرات رلفلگذ و 

 یسترش سیگب راساگرا استر از هر یرای  آن برحذر کنام. 

 

 راساگرا اسم عظیت میب ایرارر و فدرا اسم

جریارات راساگرا است عظیت میب مگضع یكکارچه و یكسارر 

 ر ق ال مرم مجد  و امروزین شعار و مطا  ه فلدرا لالسلم  ر 

فضای سااسر ایران  اررد. بر ر از آرها با فدرا اسم مخا فنلد، 

ره از آن رو که از روران عگاقب مخر  فدرا اسم بر زرلدیلر 

و امنالت و آسلایل  ملر ب هسلتلنلد. رله! بلیلکله از آن رو کله 

فدرا اسم را پیه اول تلجلهللایله ملیل لر و ملرحلر بلرای جلدایلر 

بخشهایر از ایران قییدا  ماكنند.    و رشان مالكلشلنلد. تلهلدیلد 

ماکنند. به یك ار  هیه و هیه چاهللا را به تگمئه "اسلتلعلیلار" و 

"اجارلب" ملنلتلسلب الر   ارلد.  یلدرلر و  لالر  النلنلد  اسلت. 

جیهگری اسالمر و جریارات قگب پرست را به تلجلهللایله ملیل لر 

متهم ماكنند.  صگمت و    و رشان اشر امروزشلان بلعلضلا 

 جارشان بند و بست های ق یر شان شد  است.

ق ل از تحگالت معاصر  ر عرا  و پاش د سااست رلظلم رلگیلن 

جهارر  ر زمانه ایجا  سا تارهای حلكلگملتلهلای جلارشلالن  ر 

بر ر اشگرهای  اورمااره، از جییه افمارستان و عرا ، ایلن 

جریارات  ر صیح و آرامشر رس ر با یكدیولر بسلر ملال لر رلد. 

تحگالت عرا  و بند و بستهای منطقه ای تگافقلات حلاشلاله ای 

این جریارات را بر هم ز . پا  از این هلم شلعلار و ملطلا ل له 

فدرا اسم مطرم بگ . اما واان  و عكس ا عیل ایلن جلریلارلات 

اامال با آرچه امروز مشاهد  ماكنام متلفلاوت بلگ .  صلگملتلهلا 

عیدتا  ر پشت پر   بگ رد و  ر جیگی صحنه بند و بسلت ایلن 

جریارات روال  گ  را مر ماكر .  ر آن  وران این جریارات 

 ر تگافق ضینر با مطا  ه فدرا لالسلم ایلن املكلان را مشلاهلد  

ماكر رد اه ماتگارند از یك مرف مسا ه الر  را الاملال ارلكلار 

انلنلد و از ملرف  یلولر ملالتلگارلنلد تضلیلالنلر از جلریلارلات 

قلگملکلرسلت و رلاسلاللگرلا لالسلت الر  و یللا سلایلر شلا له هللای 

راساگرا اسم قگمورا م نر بر حفظ و تعهد به "تیامات ارضلر" 

ایران  ریافت انند.  ر آن سگی این معامیه و بند و بسلت رلالهللا 

جریارات قگمورا و راساگرا است قگمر راهللا ماتگارسلتلنلد از یلك 

مرف  گ  را از زیر فشار و اتهاب سنتر و تلاریلخلر تلجلهللایله ملیل لر 

جریان "برا ر بهللاریتر"  گ  یعنر راساگرا اسم عظیت میلب ایلرارلر 

 ارج انند و  ر ضین این امكان را پادا انند تا مرم مطا ل لات  لگ  

و حكگمت فدرال را به ساستیر فرا ملنلطلقله ای و  ر سلطلح ایلران 

یسترش  هند.  ر این بند و بست جریارات راساگرا است عظیت میلب 

"مرم حكگمت فدرال" را روایت  یوری از مرم "تقسام پذیر بگ ن 

 حكگمت" و "تجهللایه راپذیر بگ ن حاایات" قییدا  ماكر رد.

 

این سازش و بند و بست ها  واب چندارر رااور . فلاالتلگرهلای تلملالالر 

 هند  جهارر و ملنلطلقله ای بلگ رلد. از یلك ملرف بلرای جلریلارلات 

راساگرا است قگمورا مسجل شد اه سااست بخشهایر از هاات حاالیله 

آمریكا بر حیایت از مرم فدرا اهللا  ار ن ایران اسلتلگار اسلت و از 

مرف  یور تجربه عرا  یك ریگره  ر پاا   الر ن ایلن سلالاسلت  ر 

سطح منطقه را رشارشان  ا . وضعات  ر هم ریلخلتله علرا  و سلهلم 

بری جریارات راساگرا اسم ار   ر این تحگالت این چشم ارداز را  ر 

مقابل این جریارات مرتجع قرار  ا   است اه سهم باشتلری را ملیلب 

انند. به این فااتگر راهللا باید کلاهل  هلراو ایلن جلریلارلات از اتلهلاب 

تجهللایه می ر را افهللاو .  ر تحگالت و بند و بسلتلهلایلر اله  ر علرا  

مذه ر شد، یك علاملل ملهلم  ر  -منجر به شكل یاری حاایات قگمر 

ماهللاان سهم بری جریارات راساگرلا لالسلت الر ، تلهلدیلد بله جلدایلر و 

استقالل  ر صگرت عدب ق گل مرم فدرا اهللا  الر ن علرا  و ایلجلا  

حكگمت فدرال  ر ار ستان و عرا  بگ . بعالو  رقطه سازش یذشلتله 

را جریارات قگمکرست  ر ایران با مناس ات تاز   گ  با بخشهایلر از 

هاات حاایه آمریكا و بعضا  ریافت ایكهای ما ی از ایلن جلریلارلات 

عیال بر هم ز رد. این رکته را  اریگش هیایگن تئگریسلالن جلریلارلات 

راساگرا اسم ایرارر با ییه مندی  ر یذشته اما بطگر یگیایر این چنلالن 

باان ماكند: "تا آمریكائاان  ر شیال عرا  حكگملتلر  ر اسلتلان هلای 

ار  رشان بر پا رداشته بگ رد  گ  مختاری شعار حداا.ری بگ  اه از 

مهم ترین سازمارهای قگمر شلنلالد  ملالشلد. االنلگن  لگ ملخلتلاری بلا 

 یریگرر اوضاع و احگال به یك یر ش قیم فدرا لالسلم شلد  اسلت تلا 

فر ا به یر ش قیم  یوری استقالل شگ . حق تعاان سلررلگشلت ملولر 

جهللا ا تاار جدایر معنر مالدهلد " واقلعلالت ایلن اسلت اله جلریلارلات 

راساگرا است پرو غربر اه تا مدتها مهر پشتا ارر و حیایت آمریكلا و 

محافل ارتجاع غر  را به تنهایر و منحصرا  ر ا تالار  اشلتلنلد املا 

امروز رقاب و شریكر تاز  یافته ارد اه سهم باشتری از بنلد و بسلت 

 میب ماكند.

از این رو به یک ار  به یا  پااسازیهای قگمر و میر  ر یگیسالوی و 

سایر جداسازیها  ر سطح جهان و مصلائلب  لگرل لار آن افلتلا   ارلد. 

  شان به حال مر ب رسگ ته است. روران "تجهللایه ایران" هستنلد. املا 

این یك روی سكه است. از مرف  یور اركار هلر یلگرله تل لعلال  و 

رابرابری ماان مر ب چه  ر ایلن  وران و چله  ر  وران سلیلطلنلت 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۰۲پرسش  شماره  

 

 پارانویای تجزیه طلبی!                             
 علی جوادی     
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پهیگی یك ران تالش این جریارات است، یگیر رله تل لعلالضلر 

 ر ایران وجگ   اشته و ره ستیر و مسا ه ای بناب مسا له ملیلر 

ار . و این یك بحث محگری و هگیتر این جریارات اسلت. از 

رقطه رظر این جریارات جامعه ایران یك "اشگر با یلك ملیلت" 

است. هیان و بس. ره ستیر و ت عاضر بر بخشهایر از ملر ب 

منتسب به ار  و عر  و ... اعیال ماشگ  و ره مسلا له ای بله 

راب مسا ه ار  به رسیات شنا ته ماشگ  و رله پلالشلالنله ای از 

 شكر اشر و سلرالگ  اعلتلراضلات حلق ملیل لارله ملر ب  ر 

ار ستان ایران  ر رژییهای سیطنتر و اسالمر وجلگ   اشلتله 

و  ار . واقعات این است اه یكلر از علگاملل تشلدیلد تلنل  و 

 صگمت قگمر و میر  ر جلاملعله رلاشلر از هلیلالن سلالاسلت 

سراگبوراره جریارات راساگرا اسم ایرارر است. زمارر اه هلر 

تالش و صدای حاشاله ای "یلك غلائلیله" و "حلرالت تلجلهللایله 

می ر" قیلیلدا  ملالشلگ ، رلتلالجلتلا قلیلدری و رشلا ت الگ رلارله 

جریارات رقاب قگموراها را راهللا به  ر ال  گاهد  اشت. تشدیلد 

این  صگمتها ماتگارد رتایج فاجعه ارواهللای بدر ال  اشته بلاشلد. 

و هیان شاش و شاره کشادرها  ر شرای  مساعد جهارر کافر به 

یك اشیك  قگمر از جنس آرچه  ر یگیسالوی روی  ا  منتلج 

شگ . واقعات این است اه تحگالت جهارر  وران انگرر رشلان 

 ا   است اه حتر جریارات راساگرا استر و قگملر حلاشلاله ای 

تحت شرای   اصر قا ررد بهللاریترین جدا ها و اشلیلكلشلهلای 

 گران قگمر و میر را بر متن اگچكترین شكلافلهلای قلگملر و 

 میر سا تور و واقعر  ر جامعه بکا انند.

 

 پارارگیای راساگرا اسم ایرارر

یكر از بایاریهای  یلریلنله رلاسلالگرلا لالسلم ایلرارلر پلارارلگیلای 

"تیامات ارضر" و "تجهللایه می ر" است. این بایاری اهلنله و 

قدییر است. بله  وران پلس از شلكلل یلالری ایلن شلا له از 

راساگرا اسم بازماور  . عروج این راساگرا اسم اسلاسلا بلا افلق 

اشگر سازی معطگف به غر  و اسلتل لدا ی و از بلاال شلكلل 

یرفت. یك رقطه قدرت این جریان ا غاب اج اری و النلار ز ن 

جریارات  ارخارر و عشارتر تگس  رضا شلا  و ایلجلا  پلال  

یك اشگر واحلد بلگ . ا غلاب سلرالگبلولرارله  -شرم یك  و ت 

جریارات قگمر مختیو، ایجا  حكگمت مرالهللای و شلكلل  ا ن 

به هگیت ایرارر به منظگر حفظ این "ارسجاب" و "یكکارچولر" 

بخشر از ااررامه تاریخر این جریان است. این پارارگیا اانگن 

یك مشخصه و  صگصات ژرتاک راساگرا لالسلم ایلران اسلت. 

 ر ماان این جریارات ماو هایر یافت ماشگرد اه تلیلاملا رل ا  

پرست، آریایر پرست و با تعص ر کگر هستند. جریلارلاتلر اله 

"تیامات ارضر" از زبلارشلان رلیلر افلتلد، آملا   ارلد اله هلر 

حرات و تكان قگمر را با اعلالب آملا یلر بلرای قشلگن اشلر 

پاسخ  هند. چنلالن وضلعلالتلر بلالشلك زملالنله سلاز و ملگجلب 

اشیك  ها و  ریاری های  گرانلر  ر صلگرت تلداوب  لگ  

  گاهد شد. 

این پارارگیا معیگال  ر شرایطر اه این جریارات  ر حاالیلالت 

قرار  اشتند معنایر جهللا  شور اشر و سراگ  "غائیه" رداشته 

و رخگاهد  اشت. اما امروز اله ایلن جلریلان  ر اپلگزیسلالگن 

قرار  اررد و این مسا ه بعضا به چلر شلهلایلر از جلارلب ایلن 

جریارات به هیسگیر با رژیم اسالمر است. به هیان زمختر. این یلك 

مگ فه سااسر اه  ر صفگف این جریان است.  اریگش هلیلایلگن ایلن 

چر   سااسر را از مدتها پا  اعالب ار   بلگ : "ایلر قلرار اسلت 

آیند  ایران را  ر سیایلارلاله و تلیلگیلهللایلگن ا لجلهللایلر  تلعلالالن النلنلد و 

سازمارهائر هیه سر  ر اشگرهای هیسایله ایلران، جلیلهلگری هلای 

فدرال عشار  ای  گ  را  ر غر  و جلنلگ  ایلران تشلكلالل  هلنلد، 

بسااری او گیتها  تماار  گاهند ار ." این تماار او گیلت چلالهللای جلهللا 

تماار مناس ات بر ر از این راروهلا بلا رژیلم اسلالملر رلالسلت. ایلن 

را  thank you Bush)جریارات اه تا  یروز فریا  تنکلالگ بلگش   

سر مادا رد و  ر بی اران و تلخلریلب شلالراز  جلاملعله علرا  جشلن 

ماورفتند و  گاهان تكرار این پروژ   گران  ر ایران بگ رد، املروز 

روران و هراسنا  از اینكه چنان سناریگی  گرالنلر ملالتلگارلد زملالنله 

ساز قدرت یاری جریارات قگب یرا و  ارج شدن انتلرل اوضلاع از 

 ست این جریارات شگ ، از این رو اعالب آما یر ماكنند اه حاضررلد 

 " ر پشت هیان حكگمتر اه به  گن ما تشنه است،  گاهام ایستا ."

اما آیا این تماار ا گیت رایهارر و غار منتظر  و بدون پاشانه سلالاسلر 

است  پاسخ منفر است. این جریارات  ر جلنل  ارتلجلاعلر ایلران و 

عرا  هم بنگعر " ر پشت هیان حكگمت" ایستا رد. النلتلرل اوضلاع 

 ر تماار ا گیت این جریارات اییه ایادی است. منطق ایلن جلریلارلات 

عیاقا م قاتر است. قدرت سلالاسلر ملالگ  ای اسلت اله ایلر بلطلگر 

یكکارچه و یكدست از آن این جریارات و رلالروهلای ررلولاررل  ایلن 

م قه ر اشد، بهتر است فعال  ر  ست رژیم اسالمر باشد. این رلولرش 

ا  ته فق  محدو  به از  ست  ا ن بخشر از حاایات یكکارچه رلالسلت. 

این جریارات  ر ق ال حرات ایگراسم و م قه ااریر هم چنان منلطلق 

و واانشر  اررد. شاید چندان بدور از واقعات رل لاشلد اله  ر فلر ای 

تماار تگازن قگای سااسر  ر جامعه به رلفلع الاریلر و الیلگرلالسلم و 

آزا یخگاهر باز هم ایلن تلملالالر اسلتلراتل ی و ا لگیلت تلكلرار شلگ . 

"حاضررد  ر پشت هیان حكگمت باشند"  ارتخا  ایلن جلریلارلات  ر 

تحگالت آیند  هم از هیان منطق پاروی ماکند. شاید ایر ارتخلا  آتلر 

ارتخابر بان رژیم اسالمر و یلك رلظلاب آزا  و بلرابلر و ملرفله، یلك 

جیهگری سگساا استر باشد، این جریارات رای شان بله حلفلظ وضلع 

مگجگ  باشد. حاضررد مر ب اسار رژیم ملاعلگن اسلالملر بلاشلنلد تلا 

اینکه قدرت  ر  ست م قه ااریر و تگ   های ملر ب قلرار یلالر . و 

 چرا اه ره  از یك جنس و  ارای یك سر منشاء م قاتر ارد.

رژیم اسالمر هم این پارارگیا را ماشناسد و روی آن سرمایله یلذاری 

کر   است. یكر از ترفندهای رژیلم اسلالملر بلهلر  بلر اری از ایلن 

شكافها و  صگمتهای قگمر و میر  ر سطح جلاملعله و تلالش بلرای 

تاثار یذاری  ر صفگف اپگزیساگن میر یرا و قگمورا است. بخلشلر 

از ت یامات  وب  ر ا  بر این پایه استگار بگ  اه چنارچه رژیم سلقلگم 

اند جامعه ایران تجهللایه و تكه تكه  لگاهلد شلد و رلتلالجلتلا "تلیلاملالت 

ارضر" ایران از بان  گاهد رفت. و با این ت یامات تا حدو ی هم  ر 

 تشدید این پارارگیا مگفق بگ . 

اما بر  الف تصگر ت یامات رژیلم اسلالملر و یلا تصلگر جلریلارلات 

راساگرا است ایرارر جامعه ایلران ائلتلالف شلكلنلنلد  و رلاپلایلداری از 

"اقگاب و میل" راست اه به مح  شل شدن قدرت مراهللای  ر تهلران 

و روشن شدن سقگم محتگب رژیم اسالمر به جان یلكلدیلولر  لگاهلنلد 

افلتلا . ایلن تلل لیلاللملات رژیللم اسلالمللر و شللا له هللایلر از جلریلارللات 

راساگرا است ایرارر ربطر بله واقلعلالت جلاملعله ایلران و تصلگر و 

 کارگر زندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 ۰۲پرسش  شماره  
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 ادامه یاداشت سردبیر ِچمدانهای پر از دالر....

 

 هه ها است که مفسرین غربلر  ا ل لتله رلگع شلرقلر آرلهلم کلم تلعلدا  

راستند( مدعلالنلد کله رلقل  آفلریلنلر جلریلارلات اسلالملر  ر سلالاسلت 

  اورمااره بعیت وجگ  " ال مگمنان به اسالب" است. 

افشای  ریافت چیدارهای پر از  الر تگس  هیان رق  افلریلنلان شلایلد 

این حسن را  اشت تا رشان  هد که این تئگری ها تا چه ماهللاان پلگ  و 

مسخر  است. سرروگرر جلیلهلگری اسلالملر رلقلطله شلروعلر بلرای 

 اضیحالل تروریسم اسالمر  ر  اورمااره است.

ذهنات مر ب  ر ایران ردار . ت یاماتر سلالاسلر اسلت. تلاللشلر 

برای ا صا  هگیت قگمر و میر به ارسارهای ساان یك جاملعله 

و  یق  گ  آیاهر واروره میر و قگمر است. واقلعلر رلالسلت. 

هاچ رشارر از تخاصیات و اشیكشهای قگمر العالج و غلالر 

قابل  رمان  ر جاملعله و  ر ملالان ملر ب مشلاهلد  رلیلالشلگ . 

واقعات این است اه جامعه ایران جامعه ای متشكلل از "ملیلل 

یگرایگن" راست. مر ب  ر ایران به زبارهای یگرایگن صح لت 

و تكیم ماكنند، اما میت و یا میات هلر  و ملقلگالتلر سلا لتله و 

پر ا ته جریارات راسالگرلا لالسلت اسلت. ملیلت، رل ا  مشلتلر  

راست. میت، زبان مشتر  راست. اصگال میت پلدیلد  ای غلالر 

قابل تعریو و تعاان اجتیاعر است. هیارند  دا. تعریو ملیلت 

بخشر از تالش راساگرا اسم برای ایلجلا  مل لارلر ایلدئلگ لگژیلك 

حاایات سلرملایله  ر جلگاملع ملعلاصلر اسلت. ملتلاسلفلارله یلا 

 گش ختاره تجرباات زرد  معاصر بله ملا ایلن املكلان را  ا   

اسللت الله  للگ  شللاهللد زرللد  و حللر و حللاضللر تللالللشللهللای 

راساگرا استها برای  یق میتهلای یلگرلایلگن  ر هلیلالن  وران 

باشام. ایر میت و هگیت میر و قگمر یك پدید  سااسر و  ست 

ساز است؛ ایر قگب پرسلتلر و اشلیلكل  قلگملر یلك بلالیلاری 

سااسر جدی و قابل مشاهد   ر ایران رالسلت؛ املا مسلا له ایلن 

است اه این بایاری ره ریشه ان شد  و ره جامعه و ملر ب  ر 

 برابر آن وااسانه شد  ارد.

 راساگرا اسم ایرارر، اركار مسا ه ار 

یك وجه مشخصه سااست راساگرا اسم ایرارر الال ارلكلار سلتلم 

میر  ر جامعه و یا مسا ه ار  بطگر مشخص است. ارلتلظلاری 

 یوری هم راست. سراگ  م ارزات حق می اره و جلنل لشلهلای 

اعتراضر  ر ار ستان  ر  وران رژیم سلیلطلنلت بلخلشلر از 

ااررامه این جریان است. ت عا  و رابرابری بخشر از هگیلت 

ذاتر و غار قابل تفكاک این جریارات است. عظیلت ملیل لر و 

ستیوری میر وی یر ژرتاك این سنت سلالاسلر اسلت. تصلگر 

اینكه این جریارات  ر ق ال مسا ه ار   ر جامعه تن به یك را  

حل ارسارر و متیدراره  هند،  ور از ارتظار است. تصگر اینكه 

این جریارات بکذیررد اه مسا ه ار  با ارجاع به رلظلر و ارا   

آزا   گ  این مر ب باید تعاان شگ ، غالر ملیلكلن اسلت. بلرای 

این جریارات بریهللااری یلك رفلرارلدوب آزا  اله  ر آن ملر ب 

منامق ار  رشان تصیام  گ  را  ر بار  جدایر ار ستان و یا 

باقر ماردن  ر چهار چگ  اشگر به عنگان شهرورلدان بلرابلر 

و متساوی ا حقگ  اشگر اعالب انند، یك امر ملیلنلگعله اسلت. 

قابل تصگر راست. این جریارات با علدب پلذیلرش یلك را  حلل 

سااسر متیدراره  ر ق ال مسا ه ار  عیال اار را بله جلنل  و 

 ریاری  ا یر ماكشارند. این جریارات پاسخشان روشن است. 

را  حلل رلظلاملر.  شلولر اشلر رلظلاملر. و  رصلگرت علدب 

بر گر اری از  شور، حیایت از  شور  و ت حاام. "تیامالت 

ارضر" اه پرچم و هلگیلت ایلن جلریلارلات اسلت یلك ملقلگ له 

ارتجاعر  ر فرهن  و سنت راساگرا استر است. میلكلن اسلت 

اه جمرافاای اشگر ایران اگچكتر و یا بهللاریتر از وضلعلالت 

فعیر بشگ . مسلا له ایلن اسلت اله هلر تلملالالر و تلحلگ لر  ر 

مختصات جمرافاای سااسر هر جامعه با اعیلال ارا   آزا  و 

تصیام  گ آیاهاره  گ  آن مر ب بلاشلد. مسلا له ایلن اسلت اله 

مر ب  ر هر جمرافاایر  ارای اداب مگقعات، حقگ  مدرر و اجتیاعر 

و مگقعات رفاهر هستند. هر رگع اقداب قهر آماهللا و رلظلاملر  ر قل لال 

 ستم و مسا ه میر سااستر ارتجاعر و ضد آزا یخگاهر است.

این جریارات چه  ر صلیلح و آرامل  و بلنلد و بسلتلشلان و چله  ر 

اشیك  و جدال و  شینر ماتگارند منشاء بسااری از ملخلاملرات  ر 

تحگالت آتر ایران باشند. اال راساگرا اسم ماتگارد  ر صلگرت املكلان 

هیان رق  مخربر را  ر ارقال  آتر  ر ایران ایفا انلد اله ملذهلب و 

ایفا ار . افشای هیه جار ه اهداف و سااستهای  ۷۵اسالب  ر تحگالت 

این جریارات، ملر  افلق و چشلم ارلداز سلالاسلر ایلن جلریلارلات یلك 

ضرورت غار قابل اركار پاشروی م ارزات آزا یخگاهاره و بلرابلری 

می اره  ر جامعه است. هیارطگر اه مذهب املروز  ر اذهلان ملر ب 

بر آبرو و منفگر است، میر یرایر و قگمر یری راهللا باید بر آبلرو و 

افشا شگ . منهللاوی ار ن و مر  جریارات راساگرا است و قگب پلرسلت 

تنها از عهد  رارویر سا ته است اه آزا یهای سلالاسلر و حلقلگقلر و 

برابری تیامر مر ب مستقل از هگیتهای ااذ  قگمر و میر و مذهل لر 

را برسیات ماشناسد و تگ   مر ب را با این افق ملتلشلكلل ملالکلنلد. از 

رقطه رظر هگیت جهارشیگل ارسارر و سكگالریسم هاچ تعیق قلگملر و 

میر و مذه ر ریر بایست جایر  ر رظاب سااسر و حلكلگملتلر اشلگر 

 اشته باشد. شا ه های راساگرا اسم از این بابت تفاوتر با هلم رلداررلد. 

هگیت قگمر  ر  و ت به هیان ارداز  هگیت ملیلر  ر رلظلاب سلالاسلر 

جامعه اریه و ضد هگیت جهارشیگل و آزا  ارسارر است. کلیلگرلالسلم 

کاریری برای یك رظاب سكگالر، یك رظاب غار قلگملر، غلالر ملیلر و 

 غار مذه ر و مرفه و آزا  برای هیوان م ارز  ماکند. *

 زنده باد سوسیالیسم!

 ۰۲پرسش  شماره  

 

 دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم،بدون امید سوسیالییسم
 و بدون خطر سوسیالیسم به چه منجالبی تبدیل می شود!

 منصور حکمت                                                                     
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رفقا حیاد تقگایلر و ملحلسلن ابلراهلالیلر بله علنلگان ملخلا لو 

قطعنامه را رقد کر رد. عیر جگا ی و دمحم آسنوران  ر  فاع از 

قطعنامه سخنرارر کر رد. پینگب بعد از سخنلرارلر ملخلا لفلالن و 

مگافقان قطعنامه رای  ا  از  سلتلگر  لارج بشلگ . بلا  لارج 

شدن این قطعنامه از  ستگر به این معنر است که این سااستهلا 

 مگر  ق گل پینگب راست. 

ما ضین تاکاد بر  رستر و کارساز بگ ن این سالاسلتلهلا بلرای 

جامعه ایران فکر ماکنم پاروزی مل لقله کلاریلر و کلیلگرلالسلم 

ایران بدون این سااست و پالتفرب و بلدون ایلن جلهلت و افلق 

 چار مشکالت زیا ی  گاهد شد. واقعات این است جلریلارلات 

راست ایران از راساگرا است پروغر  یرفته تا قگملکلرسلتلان، 

از میاوراهای مصدقر یرفته تا  مکراسر  گاهان، از حلقلگ  

بشریها یرفته تا احهللاا  و چهر  های شنا ته شد  ایلن جلنل ل  

 ر یک بعد عیگمر هم مدافع سرمایه  اری بازار آزا  هسلتلنلد 

هم ضد کیگراست. هم چشم به ارتظار حیایت  و تها هستند هلم 

ماخگاهند از کارت فشار اعترا  مر ب استفا   کنلنلد. املا  ر 

رهایت هیه آرها  گاهان حفظ راروهای سرکگ  و  ب و  ستوا  

مافگ  مر ب و استفا   از مذهب و  رافات و سلنلتلهلای حلاکلم 

 هستند. 

 ر ایران امروز کله ایلدئلگ لگژی رسلیلر بلگرژوازی حلاکلم، 

اسالمر است و جن   اسالب سااسر قدرت را  ر  سلت  ار   

و قللگارللاللن اسللالمللر  ر حللاکللیللاللت اسللت، قللدب بلله قللدب  وز 

راساگرا اسم ایرارر  ر ماان الیله هلای ملخلتلیلفلر از حلاکلیلان 

رفگذی با  پادا کر   و هر روز پرررلولتلر شلد  اسلت. بلدون 

شکست جن   اسالب سااسر پاروزی برای هاچ جن شر میکلن 

 راست. 

اما چپ و راسلت اپلگزیسلالگن ملعلنلای ملتلفلاوتلر بلرای ایلن 

پاروزی تعریو کر   ارد. چپ و کیگراسم کاریری  ر ایلران 

فق  با اتکا به راروی جن   کاریری و کیگراستر ماتگارد ایلن 

پاروزی را متحقق کند. برای پاروزی آزا یخگاهر و بلرابلری 

می ر و رفا  و  گش ختر و بریلر ارلدن علهللات و کلراملت بله 

هیه شهروردان، ج هه آزا یخگاهلر و چلپ بلایلد  ر قلدب اول 

جیهگری اسالمر را سرروگن و تیاب  ب و  ستوا  سرکلگ  و 

مافگ  مر ب را منحل و هیله ملجلرملالن و علاملالن و آملران 

جنایت چهل و یک سا ه ا ارعیاه بشریت را محاکیه کند. ایلن 

 یعنر سرروگرر ارقالبر جیهگری اسالمر.

باید حکگمت شگراها که هیه شهلرورلدان جلاملعله از حلقلگقلر 

برابر ر آن بر گر اررد برپا شگ  و شهروردان از این ملریلق 

بتگارند به عنگان قارگروذار و مجری قارگن، اعیال ارا   کننلد. 

این تنها را  رفر  یکتاتگری و تنها ساستیر است کله ملالتلگارلد 

 مارع احاای هر رگع زوریگیر و ت عا   ر جامعه باشد. 

با این اقداب سا تن جامعه ای آزا  و برابر و مرفه باید قارلگرلالت پلالدا 

کند و  مگ هر رگع تنعا  و رابرابری و استل.لیلاری ملیلنلگع شلگ  و 

قارگن برابری هیه شهروردان اعالب و اجرا یر  . مگار  فگ  ارکلان 

سااست کیگراسم کاریری بلرای سلررلولگرلر جلیلهلگری اسلالملر و 

 برپایر جامعه ای سگساا استر است. 

جریارات راست عیارغم تنگع و تفاوتشان هیور  گاهان حفظ کلیلالت 

راروهای سرکگبور و  ب و  ستوا  بروکراسر مافگ  ملر ب هسلتلنلد. 

آرها با ساستم پار یارر و قدرت راروهای مسیح ماخگاهند ملنلافلع یلک 

اقیات این بار راساگرا است و میاورا را به جای جن   اسالب سلالاسلر 

مستقر کنند. تنها چاهللای که تماار  گاهد کر  حاکیان ج جا ماشگرلد و 

بجای مذهب میات به ایدئلگ لگژی رسلیلر حلکلگملت تل لدیلل ملالشلگ . 

 اقتصا  و سااست تماار ماهگی و بناا ی رخگاهد کر . 

معنر متفاوت این  و رگع پاروزی که  گاستوا   و جن   کیگراستلر 

و راساگرا استر است هیان امروز رر   گ  را به جدا های سلالاسلر 

ز   است.  ر پروسه جن  شهروردان بلرای سلررلولگرلر جلیلهلگری 

اسالمر جدال  و سااست و  و افق و  و آیند ، چپ و راسلت قلدب بله 

قدب شدت پادا ماکند. پاروزی ج هه آزا یخگاهر و برابری میل لر  ر 

مقابل جیهگری اسالمر  ر یرو سااستر را یکال است که املالدهلا و 

آرزوهای اک.ریت جامعه را ریایندیر کند و حگل ایلن پلرچلم رلالروی 

مایگرر مر ب را متحد کند. هیهللامان بلا پلالشل لر  ایلن سلالاسلت جل لهله 

راروهای راست و راساگرا است و اسالمر و... را باید بدون وقفه رقد، 

افشا و به مر ب معرفر کر . هر  رصدی از جامعله کله بله سلالاسلت 

راروهای راست تگهم  اشته باشد به هیان ارداز  ملارلع و مشلکلل  ر 

مقابل پاروزی جن   آزا ی و برابری می ر قلگی  لگاهلد بلگ . ایلن 

قطعنامه بر محگر چنان  یدیاهر ت اان و تدوین شد  است. ما  گ  را 

 متعهد به پاش ر  این سااست مادارام. 

 دمحم آسنوران

 

 قطعنامه پاشنها ی به پینگب

  

 جدال چپ و راست جامعه، بر سر کسب قدرت سااسر

  

ـ جیهگری اسلالملر املروز بلال  از پلال   ربلحلران سلالاسلر و ١

اقتصا ی و اجتیاعر هیه جارل له ای غلر  شلد  و  ر ارلهللاوای بلالن 

ا یییر قرار یرفته است. از رظر اقتصا ی رله تلنلهلا را  حلیلر بلرای 

برون رفت از این تنونا برای  قابل تصگرراست بیکه به   له پلرتلولا  

فروپاشر رهللا یک شد  است.  ر بعد سااسر و اجتیاعر جامعله ایلران 

از جیهگری اسالمر ع گر کر   است و  ر  و قلطلب ملتلخلاصلم  ر 

مقابل هم قرار یرفته ارد. با هاچ سااستر ایلن  و قلطلب را رلیلالتلگان 

آشتر  ا  یا به هم رهللا یک کر . بنابر این تلقلابلل ملر ب بلا جلیلهلگری 

اسالمر هر روز عیاقتر و وساعتر ماشگ  و جامعه روی آ رین پلیله 

 سوسیالیسم جنبش باز گرداندن اختیار به انسان است!

 ۰۲پرسش  شماره  

 

 حزب کمونیست کارگری ایران ٢٥پیشنهادی به پلنوم  قطعنامه     
 با مقدمه ای از محمد آسنگران     
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 تعاان تکیاو رهایر ایستا   است.

  

ـ  مرم و سااست بگرژوازی ایران برای استحا ه جیهلگری ٥

اسالمر از مریق احهللاا  ررواررل  و چلهلر  هلای شلا لص 

 گ   ر  ا ل و حاشاه حکگمت ایلن بلگ  کله  ابلتلدا سلالاسلت 

اصالم رژیم اسالمر را  ر پا  بواررد که به رتاجله رلرسلالد. 

این مرم عیارغم حیایت مستقام و غالر مسلتلقلالم بلگرژوازی 

جهارر و اپگزیساگن بگرژوایر ایران و چراغ سل لهللا  و لتلهلای 

غربر شکست  گر . بعد از شکست جریارلات اصلالم ملیلب 

حکگمتر، بخشهای مختیو جریارات میلر اسلالملر و اصلالم 

میل لان  چلار ارشلقلا  و تلجلهللایله شلدرلد. بلخلشلر از آرلهلا بله  

راساگرا استهای پروغر   ارج از حکگمت رلهللا یلک شلدرلد و 

بخ   یوری به جنام حلاکلم پلالگسلتلنلد. جلریلارلات و فلعلا لالن 

بانابانر این ماو هیچنان سریر ان به اماد رهللا یکر آمریکا و 

 جیهگری اسالمر  ر ارتظار بسر ما ررد.

  

بلا  ١٣٦٩ـ جن   سرروگرر جیهگری اسلالملر از ملقلطلع ٣

شعار "اصالم میب، اصگ ورا،  یور تیامه ماجرا" وار  فاز 

جدید و تعاان کنند  ای شد. ایر تا ق ل از ایلن ملقلطلع، جلنل ل  

سرروگرر از چگ   ستر اصالم می ان و راراضاان  رون و 

حاشاه حکگمت استفا   ماکر  از این مقطع به بعد هیله جلنلام 

بلا  ١٣٦١های جیهگری اسالمر را به مصاف ملیل لالد. سلال 

شعار "جیهگری اسالمر رابگ  باید یر  " ماهات و استرات ی 

این جن   با شفافات باشتر و  ر ابعا  وساعتری به مادان آملد. 

ایر چله کشلتلار ملر ب  ر  لالابلان و سلر بله رلالسلت کلر ن 

را مگقتلا بله علقلب  ٦١معترضان  ر زردان، اعتراضات سال 

رشانر وا اشت، با این حال مر ب مترصد فرصتر هسلتلنلد کله 

یک بار  یور  ر ابعا  سراسری و با قدرت باشتر برای تعاان 

 تکیاو رهایر و سرروگرر این رژیم به مادان باایند.

  

ـ بر متن این اوضلاع فلقلر و فلالکلت و رلااملنلر سلالاسلر و ٤

اقتصا ی وساع و عیاقر به جامعه تحیال شد  اسلت. بلال  از 

شصت مایاگن رفر از جیعات هشتا  مایاگرر ایران پنج بلرابلر 

زیر    فقر زردیر ماکنند. ابعا  مل لتلالیلان و ملری و ملالر 

راشر از کرورا بعالو  وسعت  ستواریها و ملحلاکلیله فلعلا لالن 

سااسر و مدرر و معلتلرضلالن بله وضلع ملگجلگ  و بلالکلاری 

مایاگرر، زردیر اک.ریت مر ب را به حا ت غلالر قلابلل تلحلیلل 

رسارد  است. جن   کاریری با مرم مطا  لات ملعلالشلتلر  ر 

ابعا ی وساع و بعضا سراسری وار  جدا ر سخت با حکگملت 

و سرمایه  اران شلد  اسلت. هلهللااران کلاریلا  و کلار لارله و 

مراکهللا تگ ادی ورشکسته و یا به حا ت تعطال و رایله تلعلطلالل 

 ر آمد  ارد. مسئیه تامان معاشت امروز به ملهلیلتلریلن مسلئلیله 

جامعه ت دیل شد  است. حکگمت  ر ق ال معاشت مر ب ره تنلهلا 

بر تگجه بیکه هر اعتلراضلر را بلا سلرکلگ  پلاسلخ ملالدهلد. 

ویروو کرورا و جیهگری اسالمر  ست به  سلت هلم  ا   و 

زردیر را بر مر ب ساا  کر   ارد. این حا ت بلر آیلنلدیلر و رلا 

امنر تحت حاکیات جیهگری اسالمر با  از پا  یستلرش و 

 تعیاق یافته و جامعه را به حا ت ارفجار رهللا یک کر   است.

  

ـ این شرای  از منظر  و م قه اصیر کاریر و سلرملایله  ر ایلران ٢

قابل  واب راست. بر هیان اساو تماار و  ست به  ست شدن حکگمت 

از منظر اپگزیساگن بگرژوای یا سلررلولگرلر ارلقلالبلر حلکلگملت از 

منظر کاریر و چپ و آزا یخگاهر املری حلتلیلر اسلت. بلنلابلر ایلن 

عالو  بر به مادان آمدن جن   سرروگرر به ملنلظلگر پلایلان  ا ن بله 

عیر رژیم، جدال جن   چپ و راست بر سر ه مگرر افلق سلالاسلر 

یکر از این  و آ ترراتاگ  ر این جن   اکنگن شدت بلالشلتلری یلرفلتله 

است.  و یرای  سرروگرر میب چپ و راسلت هلیلهللاملان کله بلرای 

کنار ز ن جیهگری اسالمر  ر تالشند  و سااست و افلق ملتلفلاوت و 

متضا  را ریایندیر ماکنند. شعار "مری بر ستیور چه شا  باشه چله 

 ره ر" باارور این جدال وساع اجتیاعر است.

  

ـ جریارات راساگرا است پرو غلر  سلا لهلا اسلت کله بلا ملرحلهلای ٩

یگرایگن مارند "کنور  میر، شلگرای ملیلر، شلگرای ملدیلریلت  ور  

یذار و فرشور  و ققنگو و این او ر پااب اتحا  رضا پهیگی و..." تا 

کنگن رتگارسته ارد به  گ  ارسجاب بدهنلد. ایلنلهلا بلا سلالاسلت "اجلرای 

قارگن اساسر، رافرمارر مدرر، رفراردوب و رژیم چلنلج" آملریلکلایلر، 

شارس  گ  را امتحان کر رد و به جایر ررسادرد. این اوا ر از یلذار 

مسا یت آماهللا و ع گر مسا یلت آملالهللا از جلیلهلگری اسلالملر حلرف 

ماهللارند. اکنگن تیاب اماد اینها به ارت  و بقگل  گ شلان "بلدرله سلکلا " 

است که بتگارند  ر پروسه جن  مر ب با رژیم برای سرروگرر، آرلهلا 

کنترل اوضاع را  ر  ست بواررد.  ر حقاقت استرات ی بلگرژوازی 

  ارج حکگمت رگعر "کگ تای رظاماان با حیایت مر ب" است.

  

ـ  امروز جن   کاریری  ر ایران با شعلار " ا ار  شلگرایلر" هلم ۵

عیاه ت عا  و است دا  حاکم قرار یرفته و هم شکل ا ار  جلاملعله را 

 ر تقابل با جیهگری اسالمر و جریارات بگرژوایلر  ر اپلگزیسلالگن 

به وضگم باان کر   است. جن   ااریری و ایلگرلالسلم کلاریلری و 

قطب جریارات چپ  لگاهلان بلرچلالدن هلیله تل لعلالضلهلای سلالاسلر، 

اجتیاعر و اقلتلصلا ی  ر جلاملعله اسلت. جلریلارلات بلگرژوایلر  ر 

اپگزیساگن از جیهگری  گا  تا سیطنت ملیلب از حلقلگ  بشلری تلا 

 مکراسر  گا ، از سرروگرر ملیلب تلا ارلحلالل ملیلب و... هلیلولر 

تاکادشان بر مشروعات  ا ن به ساستم اقتصا ی سرمایه  اری بلازار 

آزا  است. اقتصا  سرمایه  اری بازار آزا  رقطله اشلتلراک و حلیلقله 

اتصال هیه جریارات بگرژوایر حاکم و اپگزیساگن هر  و اسلت. از 

هیان منظر به هر  رجه که جن   سر روگرر عیلاله رژیلم قلدرتلیلنلد 

ماشگ  به هیان ارداز  رهللا یکر اصالم می ان حکلگملتلر و جلریلارلات 

راساگرا است پرو غر  و علظلیلت ملیلب ایلرارلر شلدت و سلرعلت 

باشتری ماوار .  ر عالن حلال چسلب  رورلر ایلنلهلا ضلدیلتلشلان بلا 

کیگراسم و حراست از ما کات  صگصر و سرمایه  اری بازار آزا  

 است.

  

ـ  جریارات راست هر روز ضدیت  گ  با ااریلر و کلیلگرلالسلم را ١

پررر  تر و برجستله تلر ملالکلنلنلد. آرلهلا تلالش ملالکلنلنلد هلم ملارلع 

قدرتواری جن   کاریری و کیلگرلالسلتلر بشلگرلد هلم ملتلحلدیلن ضلد 

کیگراست  رون و بارون حکگمت را به حیایت از  گ  راضر کنند. 

با استفا   از سااست ضد کیگراستر تالش ماکنند  و تهای بلگرژوایلر 

 برنامه یک دنیای بهتر را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۰۲پرسش  شماره  
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 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۰۲پرسش  شماره  

راست و ش ه فاشاستر مارند ترامپ و  و تهایر مارند اسرائال و عربستان را به حیایت از  گ  ترغاب ریایند. بنابراین ما با یک جنل ل  

مدافع سرمایه  اری بازار آزا  که بشدت ضد کیگراست و ضد برابری می ر است مرف هستام. جن   ما جن   کاریری و کیگراستلر 

ضین جن  با جیهگری اسالمر جدال با اپگزیساگن بگرژوایر ت عا  یرا و ضد کیگرلالسلت و ضلد آزا ی و بلرابلری را یلکلر از 

 او گیتهای  گ  مادارد.
  

ـ  به منظگر استقرار آ ترراتاگ جن   کیگراسم کاریری  ر قدب اول باید جیهگری اسالمر با اتکا به جلنل ل  مل لقله کلاریلر بلا پلرچلم ٦

سگساا استر  و جن   آزا ی و برابری زن و مر  و جن    الصر فرهنور، سرروگن بشگ . سرروگرر ارقلالبلر جلیلهلگری اسلالملر 

حیقه اول م ارز  م قه کاریر و ایگراسم  ر ایران است. این یعنر  یع ید و محاکیه تیاب حاکیان و سران جیهگری اسالملر و  ر هلم 

کگبادن کل ماشان سرکگبور این حکگمت که شامل تیاب  ب و  ستوا  رظامر، ارتظامر و امناتر و ایدئگ گژیک آن است. اما اسلتلراتل ی 

 جن   و حهللا  کیگراست کاریری به سرروگرر جیهگری اسالمر محدو  ریاشگ .
  

ـ با سرروگرر این حکگمت به عنگان او ان و مهیترین مارع برپایر جامعه ای سگساا استر، قارگرات  ا ن به رفا  عیگمر و بر پایلر ١١

جامعه ای مرفه، آزا  و سگساا استر آغاز ماشگ . حکگمت کاریری با اتکا به ا ار  شگرایر جامعه، شرایطر را فراهم ماکند که هلیله 

شهروردان  ر حکگمت یعنر  ر قارگن یذاری و اجرای قارگن   ال بشگرد. این تنها ساستیر از ا ار  جامعه است که امکان و ملجلا لر 

به مست دین و  یکتاتگرها ریادهد که یک بار  یور جامعه را وار   ور معاگ  و تسلیلسلل اسلتل لدا  و تل لعلال  رژیلیلهلای اسلالملر و 

راساگرا استر بکنند. تنها حکگمت شگرایر م تنر بر آزا ی و برابری و رفا ، ماتگارد حکگمتر غار ایدئگ گژیک و ضد ت عا  م قلاتلر 

و ضد ت عا  سااسر و اجتیاعر باشد. از رظر ما سرروگرر رژیم اسالمر  ر مطیگبترین شلكلل  لگ  بلا پلالروزی ارلقلال  الاریلری 

 هیرا   گاهد بگ .
  

ـ اتحا  جن   کاریری و هی ستور با جن شهای ضد ت عا  بر محگر سااست سررلولگرلر ارلقلالبلر جلیلهلگری اسلالملر، بلر پلایلر ١١

حکگمتر آزا  و مرفه و سگساا استر و مجههللا شدن بخ  قابل تگجهر از فعا ان و ره ران جن شهای ارقالبر با سالم رقد کاپاتلا لالسلم از 

منظر کیگراسم کاریری ضامن پاروزی این استرات ی و برپایر جامعه ای سگساا استر است. استرات ی و سااست ملا بلرپلایلر چلنلالن 

 جامعه ای است.
 

 ارائه دهنده: 

 دمحم آسنگران  
 

 حمایت کنندگان: محمود احمدی، نسرین رمضانعلی و علی جوادی

من به هیچ خرافه ای، به هیچ ناحقی،حتی اگر همه مردم جهان به آن صحه بگذارند،احترام نمی گذارم. البته این را حق    

هر کس می دانم که به هر چه می خواهد باور داشته باشد.اما میان احترام به آزادی عقیده افراد با احترام به عقققیقده     

 افراد، فرق اساسی هست.

ما بر فراز جهان ننشسته ایم و داور این دنیا نیستیم. بازیگران و شرکت کنندگان در آن هستیم. هر یک گقوشقه ای از         

جهانی هستیم که به نظر من از آغاز تا امروز بر سر آزادی و برابری انسانها در جریان بوده است. مقن   -این جدال تاریخی

 به خرافاتی که با آنها در حال جنگم و زجر انسانها را در چنگال آنها دیده ام،احترام نمی گذارم.
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