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سه شنبه دهم فروردین  - ۰۰۱۱سی ام مارس ۰۱۰۰

در باره معاهده  ۰۲ساله با چین
محمدرضا پویا
سفر وزیر خارجه چین به تهران و امضا توافقنانامنه 52
ساله با جمهوری اسالمی ،در چنانر روز اخنینر منوجن
جرلهای سیاسی وسیعی شره است .در چنانر شنهنر اینران
در اعتراض به این معاهره ،در مقابن هنهنادهنای دولنتنی
تظاهرات برگزار شره است.
خبر مربوط به این معاهره اولنینن بنار تنوسنس وب ناینت
اهگلی ی "پترلنینوا اننوهنومنین نت" افدنا گنردینر .بنعنرهنا
وزارت خارجه رژیم اسالمی ساری را ماتندنر ننرد ننه
تفاوتهای فاحدی با متن پترولنینوا اننوهنومنین نت داشنت.
پس از امضا سار  52ساله هه رژیم اسالمی و هنه دولنت
چین حاضر به اهتدار سار هدرهر .ظاهرا بخدهای زیادی
از این سار محرماهه میباشار و علت عنرا اهنتندنار هنم
همین است .البته این احتمال وجود دارد نه دول چنینن و
رژیم اسالمی زیر فدار ،متن تلطیف شره ای از سانر را
منناننتنندننر نننانناننر و بننخنندننهننای "مننحننرمنناهننه" ن نننمننانننان
"محرماهه" بماهار.
هچه از متن مادر شره اولیه میتوان فهمیر اینن اسنت ننه
دولت چین در عرصه اقتصادی و هظامی ین سنرمناینه
گذاری  044میلیاردی در ایران میکانر .قنرار اسنت ننه
"زیرساختها" در رشته های متفاوتی "توسعه" یابانر .در
ناار این ،بر طبق این سار برخی از باادر و مااطق زاد
اقتصادی ایران به اختیار چینن در منی ینانر و منهنمنتنر
ایاکه قرار است  2هزار هیروی هظامنی چنینن هنم وارد
ندور شود .گرفتن تخفیف  25در صری در خرینر هنفنت
و ارجحیت شرنتهای چیای در قردادهای اقنتنصنادی هنم
از تبعات بعری این معاهره میباشر.
رژیم اسالمی در ی شرایس بنحنراهنی ب نر منینبنرد .از
یکطرف ی اقتصاد ویران شره نه بی گمان حنتنی اگنر
ن  044میلیارد دالر دولت چین به ینکنبناره و در ین
هوبت به اقتصاد رژیم اسالمی پمپاژ شود ،یکجنا بنلنعنینره
خواهر شر .بحراههای متمادی و الیانقنطنق اقنتنصنادی در
ایران العالجار .هیچ فرمول اقتصادی تاناون ندف شره
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ایران در سالی که گذشت!
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در جهان همی تواهر این بحران را حتی تخفینف دهنر .راه حن
مدک اقتصاد ایران ،سیاسی است .چه پاسخ سرمایه داراهه و
چه پاسخ سوسیالی تی به بحران اقتصادی ناوهی ،از داالههنای
سیاست عبور میکاار .از طرف دیگر مردا بنرای سنرهنگنوهنی
وحو اسالمی لحظه شماری میکاار .رژیم اسالمنی در هنینچ
زمیاه ای هزد مردا مدروعیت هرارد .اعتراضات قنیناا گنوهنه
سالهای  69و  ،69هوع رابطه مردا با حنکنومنت را بنخنوبنی
عیان ساخت .این روزها انثریت مطلق جامنعنه ،خنوشنبنخنتنی
خود را در سرهگوهی جمهوری اسالمی ج نتنجنو منینکنانر .در
سطح جهاهی هم اوضاع بر همین ماوال است .رژینم اسنالمنی
در ی اهزوای سیاسی ب ر میبرد .رد پای جاهیان اسالمنی را
در ن فع و اهفعاالت جابش اسالا سیاسی میتوان دیر .در هر
ماطقه ای نه جاگ خوهیای بنپناسنت ،رژینم اسنالمنی حضنور
دارد" .مدارنت حنراننثنری" جنمنهنوری اسنالمنی در جنانبنش
تروری م اسالمی ،ب یاری از معادالت سیاسی ماطقه را بنهنم
زده است .صورت م له "ماازعات اعرا و اسرایی " شنکن
دیگری بخود گرفته است .پیمان صلح ابنراهنینم ،دول حناشنینه
خلیج را به اسرایی هزدی نرده است نه به گنفنتنه خنودشنان،
علت این هزدیکی عمرتا ماافق مدنتنرد در منقنابن تنروری نم
رزیم اسالمی است .در ارتباط با دول غربی هم بایر گنفنت ننه
حلقه اتحاد اتحادیه اروپا با دولت امریکا در تقاب با جمهنوری
اسالمی سفت تر شره است .معاهره با چین برای رزیم اسالمی
هقش ان تخته ساگ در منینان درینای طنوفناهنی را دارد .اینن
جماعت تصور منینکنانانر ننه بنا جنا گنرفنتنن در "اتنحنادهنای
فراماطقه ای" و چ بیرن به یکی از بلونهای قررت در جنهنان
مینتنواهنر منعنادالت داخنلنی ندنور را عنوض و اینانهنا را از
سرهگوهی هجات دهر .ظبیعتا در این شرایس جمهوری اسالمنی
به هرگوهه قراردادی تن خواهر داد.
اجرایی شرن این موافقتاامه با توجه به مفاد ن ،فضای سیاسی
را هظامی و امنانینتنی تنر خنواهنر ننرد .دولنت چنینن خنود از
سرنوبگرترین حکومتهای دهیاست .دست باقر ایاترهت جهناهنی
را از دسترس ی و هیم منینلنینارد شنهنروهنر چنینانی خنارع و
بجایش ایاترهت ساه ور شره چیای را ارایه داده است و اتنفناقنا
این پروزه ای است نه اسالمیون حانم عالقه وینزه ای بنه ان
دارهننر .ننناننتننرل پننلننی ن ننی شننهننروهننران تننوسننس تننراشننه هننای
الکتروهیکی جا سازی شره در تلفاهای همراه ،از ابراعنات بنی
بری حانمان چین است نه در عرضه ان به دول "عنالقنمنانر"
ماهار جمهوری اسالمی ب یار نداد دست بوده است .قطعنا در
پی این معاهره هیروی سنرننو دولنت چنینن بنیناری سنپناه و
وزارت اطالعات خواهر شتافت .قنطنق بنه ینقنینن دولنت چنینن
خرین متر چگوهگی شکار شهروهران را به دا و دستگاه هنای
سرنو رژیم اسالمی خواهر اموخت .باز شرن پای هیروهنای
هظامی دولت چین و اهطور نه گفته میدود عنانقنرین روسنی،
تاها به میلیتاریزه شرن فضای جامعه نم خواهر همود.
در زمیاه اقتصادی اجرای این موافقتاامه دست سرمایه داران
چیای و ایراهی را برای استثمار بیدتر و چپاول ثروت جامنعنه
بازتر خواهر نرد .همین االن دادن امتیاز ماهیگیری در خلنینج
به دولت چین موج بنینکنار شنرن صنینادان زحنمنتنکنش اینن

مااطق شره است .صیادان بارها دست به اعتراض زدهر و هر بار بنا
سرنو پاسخ گرفتار .عالوه بر این ،ماهیگیری بی ح نا و ننتنا
ندتی های چیای ،صرمات بزرگی بنه منحنینس زی نت دریناینی وارد
نرده است .فردا به علت حضور ندتی های جانگنی دولنت چنینن در
باادر ایران ،مح نار نارگران باادر به پادگان هظامی تبری میندنود.
این موافقتاامه قطعا هر چه بیدتر ثروت جامعه را از دسترس نارگر
خارع خواهر ساخت.
این معاهره ی معاهره ضر مردمی است .علت منخنفنی مناهنرن منفناد
اههم همین است .این معاهره رفاهی برای شهروهران به همراه هخواهر
داشت .زادیهای سیاسنی شنهنروهنران در پنس اینن منعناهنره بناز هنم
محرودتر خواهر شر .مهمتر اهکنه رژینم اسنالمنی هنمناینانره منردا در
ایران هی ت و هیچگوهه مدروعیتی برای ب تن موافنقنتنانامنه بنا هنینچ
دولتی را هرارد.
هیچ معاهده و قراردادی حیات رژیم اسالممالر را االتالاخالا خال ال اهالد
کرد .این رژیم رقتنر اسا .این حکم مردم در ایران اسا.

من به هیچ خرافه ای،به هیچ ناحقققی،حقتقی
اگققر هققمققه مققردم جققهققان بققه آن صققحققه
بگذارند،احترام نمی گذارم .این را القبقتقه
حق هر کس می دانم که به هر چه میخواهد
باور داشته باشد.اما میان احترام به آزادی
عقیده افراد با احترام به عقیده افقراد فقر
اساسی است.
“منصور حکمت“
نشریه پرسش هر سه شنبه منتشر می شود!
سردبیر :محمد رضا پویا

mohammadreza.pooya@gmail.com
صفحه آرا نشریه :پدرام نواندیش

آزادی،برابری،حکومت کارگری!
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یک پیمان ضد مردمی ،سلطه طلبانه و سرکوبگرایانه
علی جوادی
شره است و در این شرایس كنه گنامنهنای منعنینانی در امضنا و
پیدبرد این توافقانامنه بنرداشنتنه شنره اسنت ،منجنردا بناز هدنر
میدود.
پرسش :معاهره  ۵۲ساله دولت چین با حکنومنت اسنالمنی در
هفته اخیر به صرر اخبار مر .این قرارداد شام چنه منواردی
میدود و چنرا جنمنهنوری اسنالمنی بنر اجنرای اینن قنرارداد
اصرار دارد؟
علر ج ادی :بایر از ی معاهره احتمالی و هه ی تنوافنقنانامنه
رسمی صحبت نرد .از قرار این توافقاامه بنه امضنای هنینات
دولت اسالمی حانم بر ایران رسیره است و متن پیدانهنادی بنه
دولت چین برای تاییر ارائه شره است .تصورشان این است نه
امضای ن تا پایان سال جاری به طول خواهر اهجامیر.
البته جزئیات این توافقاامه نامال ها روشن و بعضنا منحنرمناهنه
است .اما در نلیات ،این قرار داد توافقاتی را در سنه عنرصنه
اقتصادی ،سیاسی و هظامی در بر میگیرد ۵٨٢ .میلینارد دالر
سرمایه گذاری در حوزه هفت و گاز و  ٠۵٢میلنینارد دالر در
عرصه توسعه زیرساختی ،صاعتی ،باهکی و اطالعاتی .و در
هتیجه این توافقاامه چین به ی خریرار ثابت هفت ایران تبنرین
میدود .در عرصه هظامی و امایتی هیز روسیه بنطنور جناهنبنی
وارد این توافقات میدود .از قرار چین امکان حضور هنظنامنی
در سواح جاوبی ایران و روسیه هیز به برخی از پایگاهنهنای
هظامی و هوایی ندور دسترسی پیرا خواهنر كنرد .در عنوض
این ندورها هیز متعهر بنه تنقنوینت امنکناهنات پنرافنانر هنواینی،
اطالعاتی و تقویت بایه هظامنی و سنرننوبنگنرایناهنه حنکنومنت
اسالمی میدوهر .بر اساس این توافقتاامه حکومت اسنالمنی بنه
یك متحر استراتژی چین و روسیه تبری میدود.
حکومت اسالمی در شرایس ب یار بحراهی ای قنرار دارد .از
ی طرف در محاصره مردمی است نه حکم بنه سنرهنگنوهنی
ا داده اهر و از طرف دیگر در عرصه بین المللی در ناهنون
یکی از ندمکدهای عمره جهناهنی قنرار دارد .هنرف اسناسنی
رژیم از این معاهره در ی نالا وقت خرینرن و تنراوا عنمنر
سیاه حکومت ا است .جنواهن اقنتنصنادی ن اسناسنا تنحنت
الدعاع جواه سیاسنی و هنظنامنی ن قنرار دارد .بنرای اینن
اوبا اسالمی اقتصاد نمانان "زیر باای االغ" است .بنر اینن
تصور باطلار نه معاهرات این چایای مینتنواهنر ضنامنانی بنرای
بقاء حکومتدان باشر.
پرسش :بخدی از هیروهای اپوزی یون ایراهی به این منعناهنره
"ترنماچای چیای" میگویار و از بنه بناد دادن "منانافنق منلنی"
صحبت میکاار .از ن طرف اسحاق جهاهگیری وعره "خیر و
برنت" این معاهره را بمردا میرهر و نیهان شریتعمراری هنینز
از همکاری های چین و روسنه و جنمنهنوری اسنالمنی "هنظنم

هوین جهاهی" را هتیجه گرفته است .ارزیابی شما از عکس العمنلنهنای
تاناوهی چنه از جناهن رژینم اسنالمنی و چنه از جناهن هنینروهنای
هاسیوهالی ت در اپوزی یون چی ت؟
علر ج ادی" :خیر و برنت" و "هظم هوین جنهناهنی" ،دینرهنی اسنت.
سرا چار روز تراوا عمر نثیف رژیم اسالمی این جاایتکاران را به
هذیان گویی های ب یاری وادار ننرده اسنت .اینن اراجنینف شنبناهنت
زیادی به تبلیغات جورع بو در دوره حمله به عراق دارد .شباهتنی
مضح ! هها هم "هظم هوین جهاهی" را وعره داده بودهر ،دینرینم چنه
مخروبه ای از عراق بجای گذاشتار .واقعیت این است نه رژیمی در
سراشیبی سقوط است به هر خس و خناشناننی منتنوسن منیندنود .اینن
رویرادها اما لحظاتی گذرا در سیر سقوط محتوا رژیم اسالمی است.
"خیر و برنت" از رژیمی نه حتی حقوق پاج بنرابنر زینر خنس فنقنر
نارگران را ماهها پرداخت همیکار ،نمنی زینادی لنوننس و اسنالمنی
است .تحمی فقر و فنالننت بنه تنوده هنای منردا ننارننن ین رننن
سیاست استراتژی اینن رژینم اسنت" .هنظنم هنوینن جنهناهنی" بنرای
رژیمی نه امروز را میخواهر به زور فردا برسناهنر زینادی ننودهناهنه
است .هرگوهه بهبودی در زهرگی مادی منردا تنانهنا و تنانهنا حناصن
تال و مبارزه متحراهه هها است.
تبلیغات و هقطه عزیمت هیروهای هاسیوهنالنین نم اینراهنی ننوچنکنتنرینن
ربطی به ماافق و مصالح توده های مردا نارگر و زحمتنکنش هنرارد.
این توافقاامه احتمالی ربس چاراهی با توافقاامه ترنمن چای و گل نتنان
قاجار هرارد .هماهطور نه ربطی به توافقاامه محمر رضنا شناه بنرای
"واگذاری" بحرین هرارد .این ی پیمان ماطقه ای از جنانس پنینمنان
ساتو است .حکومت اسالمی را به درجاتی به ی متحر استراتنژین
چین و روسیه تبری میکار ،هماهطور نه حکومت پهلوی ایران را بنه
ی متحر استراتژی مریکا و هاتو تبری نرد.
" مافعت ملی" اما تماما پوچ و عنوامنفنرینبناهنه اسنت .وجنود خنارجنی
هرارد .طبقاتی مختلف اجتماعی دارای مافعت یك اهی هی تار .مانفنعنت
طبقاتی اما واقعی و حقیقی است .هچه نه هناسنینوهنالنین نتنهنا از ن بنه
عاوان "مافعت ملی" هاا میبرهر در حقیقت چیزی جز منانفنعنت طنبنقنه
حانمه ایران و در ایاجا مدخصا رژیم اسالمی هین نت .در تنبنلنینغنات
این جریاهات از قرار رژیم اسالمی "چو حراع به ماابق ملنی" زده
است .یا خواهان سهم بیدتری از این توافقنات بنرای رژینم اسنالمنی
اهر؟ گویا دل وزان اقتصادی رژینم اسنالمنی اهنر .تنفناوت هنقنر رضنا
پهلوی و احمری هژاد در این زمیاه به سختی قاب تمایز است.
پرسش :ی موضق فعال نموهی تنی-ننارگنری در بنرخنورد بنه اینن
معاهره و پیامرهای احتمالی اجرای ن شام چه جابه هایی میدود؟
علی جوادی :از هظر من رئوس ی منوضنق گنینری ننمنوهنین نتنی –
نارگری در قبال این توافقاامه احتمالی به قرار زیرهر:
-٠این ی پیمان ضر مردمی ،سرنوبگرایاهه و میلیتاری تی و هاقن
اراده زاد مردا است.
الالالالالر
ادامالالالالاله در صالالالالالفالالالالالحالالالالاله
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به زیر پرچم اول ماه مه روز همبستگی طبقه کارگر
سمکو نوری
روزی نه بنورژوازی جنهناهنی هناظنر رژه صنرهنا منینلنینوهنی
گورناان خویش است .در این روز طبقه نارگر با فریناد رسنا
و با اعتماد به هف ی نه در خور این طبقه است به بنورژوازی
و مرافعیاش اعالا میرارد نه صف ما از همه استثمنارگنران و
سرمایه داران مفتخور جرا بوده و در هقطه مقنابن اهنهنا اسنت.
مار اول ماه مه ،روز اعالن ی پیاا روشن و صنرینح بنه
بورژوازی است نه ما و بورژوازی به دو دهنینای منتنفناوت و
متضاد تعلق داریم .دهیای نارگران نه این جنهنان را بنا تنمناا
امننکنناهنناتننش سنناخننتننه اسننت و دهننیننای سننرمننایننه داری و هننظنناا
استثمارگر ن نه جهان را به بار ندیره است .هظاا سرمایه ننه
حانمیت ا را مریون وحدیاهه ترین و نثیف ترین سنرننوبنهنا
اسنت ،پنینندننرفنتننه تنریننن امنکنناهنات و ابنزار را در سننرنننو
سی تماتی این طبقه به خرمت میگیرهر ،هزیاه های میلیاردی
را در گلوی دستگاه تحمینق و خنرافنه عنلنینه پنرولنتنارینا فنرو
میریزهر ،برای پرولتاریا ملیت و جا یت و هژاد و منرزهنای
"مقرس ملی" اختراع نرده و میکاار ،صرهنا هنزار رسناهنه و
ابزار سرنو را به خرمت میگیرهر تا این طبقه به جای ماافنق
م تق خود به دین و خوهر و شاه و دمکنراسنی و پنارلنمنان و
صاروق رای و هه اهقال نارگری و سوسیالی م ،گرایش پنینرا
ناار ،سرنوبگران و استثمارنااره گان پرولتاریا را خنادمنان و
تنقنرس بنر
خرمت گذاران فراطبقاتی جامعه قلمنراد ننانانر،
استثمار و بارگی و بردگی مزدی بریزهر ،اما با این حال ،خنود
از اعالا به میران مرن پنرولنتنارینا در اینن روز ،در هنراس
ه تار .اول ماه به این معای روز هنراس بنورژوازی از اینن
طبقه هیز است.
هماهطور نه اهگلس گفت "پرولتاریای اهگلیس با پنرولنتنارینای
هار ماافعش هزدی است تا با سرمایه دار اهنگنلنینس" ،منار
جهاهی اول ماه مه در مقاب چدمنان وحدنت زده بنورژوازی
هقا از چهره سیاسنتنهنای ننثنینف هنهنا ،هنمنچنون منرزهنای
ساختگی ،منقنرسنات و ادینان ،منلنینت و هنژاد ،دمنکنراسنی و
پارلمان و شاه و خرا میگیرد و داغ هاگ و رسوایی بر پیداهنی
همه اهها میکوبر و منانافنق جنهناهنی اینن طنبنقنه را بنه هنمناینش
میگذارد .اول ماه مه پیاا این طبقه جهاهی علیه هظناا سنرمناینه
داری است .طبقه نارگر در هر نجای این جهان به جز بنانینان
ههادن سوسیالی م و نموهی م راه دیگری جهت رهاینی از بنانر
بردگی مزدی هرارد و برای هی به این هنرف بنه جنز هنینروی
عظیم طبقاتی خویش همیتواهر به چیز دیگری متکی باشر.
اول ماه مه در ایران تحت حانمیت سرمایه داری اسالمی هنینز
از این قاعره م تثای هی ت .طبقه نارگر ایران ،تحت اخنتناناق
و سرنو وحدیاهه ،تحت حمایت جهاهی بنورژوازی و چدنم
پوشی دول غربی همپالگی رژیم اسالمی از ندتار بنی وقنفنه،

اول ماه مه را گرامی میکاار و به عااوینن منخنتنلنف پنرچنمنش را بنه
اهتزاز در می اورهر .رژیم جاایتکاران اسالمی طی بنینش از چنهنار
دهه در ایران ،استثمار و فالنت اقتصادی را بنه منوازات سنرننو
وحدیاهه و خوهین پیش برده اهنر ،امنا هنه تنحنمنین بنرده وار شنراینس
فرو قوه نار و هه سرنو وحدیاهه و خوهنینن تنواه نتنه اسنت اینن
طبقه را از جرال و پیدروی باز دارد .اسلحه زهگار ب نتنه فنرین و
تحمیق ،هزیاه های میلیاردی سرنو و اختااق ،زهران و شکنانجنه و
اعراا دود شر و به هوا رفته است.
موع عظیم اعتراض و اعتصا اردوی نار مزدی در اینران صنف
درهم شک ته رژیم را دچار سردرگمی و یاس نرده و هرنراا را بنه
سویی پنراننانره اسنت .بنحنران سنیناسنی ،اقنتنصنادی ،حنکنومنتنی و
ایرئولوژی از سرو نول رژیم اسالمی سرمایه بناال منینرود و دول
بورژوازی جهاهی ادامه تحمیق و فری و فوق سود از طبقنه ننارگنر
در ندورهای "خود" را به راا نردن و ابنقناء هنینوالی اسنالمنی در
ایران یا مضحکه "گذار راا" از سرمایه دار عمامه دار بنه تناجنرار
اما ابنقناء هنظناا سنرمناینه داری گنره منینزهنر .هنم رژینم اسنالمنی و
جااحهایش و هنم بنورژوازی جنهناهنی راهنی بنرای بنرون رفنت از
وضعیت ناوهی هرارهر.
در سالهای گذشته شاهر ان بودیم نه هر تالشی از داخ رژینم بنرای
اصالح این هیوالی اسالمی ،با هر تفاوتی ،غر را پدنت ان ب نینج
نرد .پروژه های مرده "اصالحات اقتصادی ،اصنالحنات سنیناسنی"،
جاگ و جرال درون خاهوادگی بورژوازی در ایران را تا اتاق خوا
سران دول اروپا برد ،تال نردهر اعتراضات و خیزشها را به ینکنی
از جااحها مربوط ناار و ههایتا "راه حنلنی" در هنمنان چنهنار چنو
رژیم یا جااحی از رژیم به جامعه معرفی ناار .این تحریفات و خناد
پاشیرن ها به چدم طبقه نارگر و انثریت استثمار شره اینران ،هنم از
جاه رژیم و هم دول غربی ترس از به وقوع پیوستنن ین ننابنوس
واقعی بود ،نابوس به میران مرن این طبقه و صف ندیرن در مقنابن
ارتجاع داخلی و حامیان خارجی ن .بایر گفت سرماینه دار اهنگنلنینس
ماافعش به سرمایه دار ایران هزدی است تا به نارگر اهگلیس.
رژه نارگران هفت تپه ،فوالد ،هپکو ،پتروشیمی ها ،بازهد تنه هنا،
معلمان ،پرستاران ،نارگران مرزی (نولبر و سوخنت بنر  ،خنینز
های  69و  69و  ،69ساگربنانری هنای خنینابناهنی ،بنه تنش ندنینرن
ههادهای سرنو و تحمیق و دست بردن به اسلحه ،بخش نوچکی از
مختصات نابوس مرگی است نه رژیم اسالمی سنرمناینه و حنامنینان
هها را در خود فرو برده .به میران مرن اقدار طبقه نارگر در همین
سطح از سنازمناهنرهنی و تدنکن خنوا از چدنم رژینم اسنالمنی و
جااحهایش و همچاین دول حامی این رژیم هار و خون ریز گرفنت و
معادالت هها را بهم ریخت .تنحنرد رژینم و جناناحنهناینش ،تنحنرد
اپوزی یون دست راستی با پروژه های اخته یکی پس از دینگنری بنه
میران مرهر تا اعتراض به فقر و فالنت را با ن به اهحراف بکداهانر.

مسبب تمام مصائب بشر در قرن حاضر،نظام سرمایه داری است!
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اما اعتراض و اعتصا انثریت استثمار شره اینران پنرده از
سیاستهای نثیف و پروژه های تحمی عقبگرد به اینن خنینز
اهقالبی برگرفت .رژیم اسالمی با چمناق سنرننو و اخنتناناق
سیاسی و پلی ی سعی در تحمی عقبگرد داشت و بموازات ن
اپننوزی ننیننون بننورژوایننی رژیننم بننا پننروژه هننای بننی ریدننه و
هامربوط سعی در خارع نردن سیر رو بنه رشنر خنینزشنهنای
اهقالبی از م یر را داشته و دارهر.

سرمایه در ایران هیز از این قاعره م تثای هین نت .اعنراا ،شنکنانجنه،
سربه هی ت نردن ،ندتارهای به قرمت عمر هنانگنینن اینن رژینم اینن
نارگران و مردا استثمار شره ،به عزا هداهرن خاهواده های نارگنران
همه و همه برای تحمی بی حقوقی بیدتر به این طبقه و سناننت هنگنه
داشتن ا در قبال این وضعیت است.
ما نارگران میتواهیم و بایر یکی از حلقه های ضعیف سرماینه داری
نه رژیم ادمکدان اسالمی است را با دست و فکر م لح به ماافق این
طبقه به گورستان تاریخ ب پاریم .جامعه این وظیفنه را بنه عنهنره منا
نارگران گذاشته است .در اثاای خیز اهنقنالبنی در دی مناه 69بنر
روی دیواری در تبریز شعاری به اینن مضنمنون هنوشنتنه شنره بنود،
"نارگر! زهره به نار تو ایم!" ،در تهران گنفنتنانر فنرزهنر ننارگنراهنینم
ناارشان میماهیم ،در جایی دیگر گفتار "جمهوری اسالمی هابنود بناینر
گردد" ،اسماعی بخدی یکی از رهبران نارگری گفت " لترهاتینو منا
شوراهای نارگری است" .ایاها بخدهایی از فریاد ی طبقه است نه
بایر بهم وص شوهر ،متحر و سازماهنرهنی شنوهنر .بنا اعنتنقناد بنه اینن
قررت و این توان عظیم طبقناتنی بنه منینران بنیناینینم ،رهناینی از بنانر
استثمار را با سایر رفقای نارگر در اقصی هقاط ایران فریناد بنزهنینم،
پیاا همب تگی و اتحاد به سایر اقدار طنبنقنه ننارگنر اینران و جنهنان
بفرستیم و خود را برای جاگ ههایی ماده نایم ،و اول مناه منه روز
همب تگی جهاهی طبقه نارگر نه به رژینم اسنالمنی تنحنمنین شنره را
هرچه باشکوه تر برگزار نایم.

رفقای نارگر!
مبارزه و اعتراض و اعتصابات ،صنف م نتنقن و طنبنقناتنی،
تدک و سازماهرهی ،مبارزه یکپارچه و برور از سیناسنتنهناینی
نه اتحاد و یکپارچگی طبقاتی را تضعیف میکار با چدم اهنراز
سنرهنگننوهنی اهنقننالبنی سننرمنایننه داری و افنقننی روشننن نننه بننه
سوسیالی م و رهایی از بار و اسارت اقتصادی این هظاا ماجنر
شود م یری است نه تا به امروز به بنخندنهناینی از ان جنامنه
عم پوشاهره شره و برخی از وظایف این م ئولنینت تنارینخنی
بر روی میز است .چدم جامعه به فقر ندیره شره و در بار این
هظاا به شماست .چدم بورژوازی و هظامش هم بنه شنمناسنت.
از رژیم اسالمی گرفته تا اپوزی یون بورژواینی اینران تنال
میکاار نه این طبقه را به م یر ماافق طبقه سرمایه دار هراینت
نرده ،یا در سیر رو به پیش بر سر راه ان مواهعی ایجاد ناار،
یا بخدی را از اهها جرا نرده و به سرابی تحت هر عاواهی دل
خو نار ،یا با وعره و وعیر از ادامه راه منانصنرفنش ننانانر.
صف م تق  ،متحر و متدک و گاه طبقه نارگری نه افق ا
رهایی از بار استثمار و بردگنی منزدی هنظناا سنرمناینه داری
باشر تماا این خاشاد و نثافات بورژوازی را ننه از اطنراف
به سمت ان پرتا میدود از سر راه بردارد .این از تناثنینرات
اعتصا و اعتراض و به میران امرن شما رفقای ننارگنر بنود
نه با شروع اعتراضات خیاباهی ،جواهنان در شنینراز سنانگنر
گرفتار و فریاد زدهر "ایاجا شیراز است ،ما اعتصا نردیم و
دولت بایر ت لیم این منردا شنود" .حضنور طنبنقنه ننارگنر در
معادالت سیاسی دست بورژوازی را از دخالت در اینن وضنق
و تحمی عقبگرد به خیز برداشتن این طبقه نوتاه میکار ،طبقنه
ای نه افق ا روشن و بی تخفیف است .شما رفنقنای ننارگنر
طی چار سال اخیر و علی الخصنو بنا تنالقنی اعنتنصنابنات
نارگری با خیز توده ای چدمه ای از این تاثینرات حضنور
بخدی از طبقه نارگر در اینران را بنه بنورژوازی حناننم و
بورژوازی در اپوزی یون هدان دادیر .اعتصابات روز افنزون
نارگری در اقصی هقاط ایران اعتماد به هفس جابش بنرای بنه
زیر ندیرن رژیم را باال برد و به ان عمق دیگری بخدیر.
رفقای نارگر!
ما بخدی از اردوی بی شنمنار ننار ه نتنینم .واقنعنینات جنهنان
سننرمننایننه داری ،جنناننگ و خننون ریننزی هننا ،سننازمننان دادن
گروههای تبهکار نانتنرا ،از اسنالمنی و غنینره اسنالمنی ان،
لترهاتیو سازیهای بی ریدنه و هنامنربنوط ،جنانگ و صنلنح و
لدکرندی هظامی بخدهای مختلف سرمایه داری لنه و عنلنینه
هم ،همه و همه جاگی برای تحمی زهرگنی بنرده وار بنه اینن
طبقه و این اردوی بی شمار نار است .رژیم قناتنالن اسنالمنی

اشکها را شک کنیم!
خهراسیم ،مسلح ش یم!
خهراسیم ،بر یزیم!
به پیش به زیر پرچم سرخ اول ماه مه
روز هتبستگر طبقه کارگر
زخده باد اول ماه مه!
زخده باد کت خیسم!

نه به فقر ،نه به تبعیض ،نه به سرمایه داری!
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ایران در سالی که گذشت!
محمد آسنگران
رژیم اسالمی بیوقفه ادامه داشته است .در ناار اینن واقنعنینت،
زهرگی و معیدت مردا چار برابر به زیر خس فنقنر راهنره شنره
است .ارزیابی شما از وضعیت اقتصادی جنمنهنوری اسنالمنی
در سال گذشته چی ت؟
ساگران :ایاکه شرایس اقتصادی در اینران ننال بنا بنن ب نت
های جری مواجه شره اسنت روشنن اسنت و اسنتنرالل زینادی
همیخواهر .هه تاها ما ،بلکه خود جااحهای جنمنهنوری اسنالمنی
هم این را تاییر نرده اهر .مدنکن اقنتنصنادی در اینران تنحنت
حانمیت جمهوری اسنالمنی راه حن اقنتنصنادی هنرارد .زینرا
ریده و علت اصلی مدک اقتصادی در ایران سیناسنی اسنت.
باابر این تا وقتیکه ماهق سیاسی یعای خود جمنهنوری اسنالمنی
وجننود دارد ،امننکننان رشننر و تننوسننعننه اقننتننصننادی در هننمننیننن
چهارچو بورژوایی هم ممکن هی ت .این ی اص پناینه ای
مدک اقتصاد در جامعه ایران است.
اگر این اص پایه ای را بپذیریم ن وقت ارزیابنی از شنراینس
اقتصادی جمهوری اسالمی هم بناینر بنر منحنور هنمنینن اصن
توضیح داده شود .روشن است نه با سی تم و قواهینن اسنالمنی
و حانمیت رژیم بر مره از جنانبنش اسنالا سنیناسنی راه ورود
اقتصاد ایران به بازار جهاهی سرماینه م نرود شنره اسنت .هنه
تاها ایران با این اقتصاد به بن ب ت رسیره و تنوسنعنه هنینافنتنه،
بلکه هر قررت اقتصادی دیگری هم در جهان هتواهر بخدی از
بازار جهاهی سرمایه باشر عمال امکان و توان رقابت و حنفن
و گ تر خود را هخواهر داشت .باابر این مدک اصلی و
پایه ای جمهوری اسالمی اقتصاد است و راه ح اقتصادی در
رژیم ناوهی هم ی غیر ممکن است .این ن بن ب ت الیاحلی
است نه جمهوری اسالمی با تغییر سیاست اقتصادی یا تغنینینر
سیاست این و ن دولنت در منورد چنگنوهنگنی سنازمنان دادن
اقتصاد ،امکان ح هرا هرارد.
بر ب تر چاین معض و چانینن شنراینطنی اسنت ننه بنا وجنود
اهواع سیاستهای اقتصادی دولنتنهنای منخنتنلنف در چنهنار دهنه
اخیر ،هیچ راه ح اقتصادی ای برای برون رفت از اینن بنن
ب ت هتواه ته است نار ساز باشر.
عالوه بر این و بر ب تر چاینن منعنضن سنیناسنی و پناینه ای،
دزدی و ف اد سر تاپای این حکومت را فراگرفته و هنر روز
پروهره های دزدی و ف اد میلیاردی عنلنانی منیندنود .منقنامنات
جمهوری اسالمی وسیعا و در همه سطوح بطور سی تمناتنین
دست به چپاول اموال مردا زده اهر .بگنوهنینکنه دزدی و ف ناد
مقامات ریز و درشت حکومت ،ابعاد غینر قنابن تصنوری بنه
خود گرفته است .تا دیروز بحن دزدی و گنم شنرن دننلنهنای
هفتی و رشوه های میلیوهی و سلطاههای سکه و طال و ...بنود،
امروز جاگ خواری و زمین خواری و درینا خنواری و ننوه
خواری و معرن خواری و ....به ن اضافه شره است .هنمنگنان

اذعان دارهر چار هزار هفر خوهر و سرداران سپاه و مقامات دولتی و
قا زاده ها ن اقتصاد ایران را در دست گرفته و در ابعاد مینلنینون و
میلیارد دالری در حال چپاول و غارت مردا ه تار.
عالوه بر این غارتگری سی تماتی  ،تحریمهای اقتصنادی منزینر بنر
علت گردیره و باعن شنره اسنت ننه نن اقنتنصناد اینران بنه حنالنت
ورشک تگی برسر و هزاران نارخاهه و نارگاه تنولنینری و خنرمناتنی
ب ته شره و دهها هزار نارگر بیکار شره اهر .تورا اف ار گ یخته نن
جامعه و اقتصاد ایران را بنه نناا خنود ندنینره اسنت .قنررت خنرینر
خاهواده های نارگری و مردا تحت ستم چارین برابر به زیر خس فقنر
سقوط نرده است .حر اق دستمزد نارگران چیزی حرود پنانج بنرابنر
زیر خس فقر تعیین شره است .بنا گ نتنر اینن شنراینس در اقنتنصناد
سرمایه داری بازار زاد ،عمال بازار نار در اینران بنه بنازار بنرده
داری مررن شباهت زیادی پنینرا ننرده اسنت .منا اننانون شناهنر اینن
واقعیت تلخ ه تیم نه چیزی حرود  62درصر هیروی ننار در اینران
با قرار داد موقت و سفیر امضا نار میکاار .قرار دادهنای دائنمنی بنه
حرود  9درصر سقوط نرده است.
قیمت روز افزان ارز و ت لس بازار ف اد و دزدی سنین نتنمناتنین و
اقتصاد راهتی ،ن اقتصاد ایران را از هنفنس اهنراخنتنه اسنت .بنخنش
نوچکی از حانمان و سرمایه داران نه نمتر از ی درصنر ه نتنانر
تماا شریاههای اقتصادی ایران را در ناترل خود گرفتنه و بنا قنررت
قهریه و زهران و شکاجه و شالق و ندتار و اسنتنبنراد شنکنار ،فنقنر
بیاهایت را به جامعه تحمی نرده اهر .این خالنصنه ای از اوضناع و
تصویر اقتصادی ایران است.
پرسش :در سال گذشته صرها اعتصا نارگری ننوچن
بوقوع پیوسته ،جابش نارگری را در چه وضعیتی میبیایر؟
ساگران :جابش نارگری در دوره حانمیت سیاه جمنهنوری اسنالمنی
از مراح مختلفی عبور ننرده اسنت .از دوره گ نتنر تدنکنلنهنای
شورایی در سالهای  29و 26تا در هم شک ته شنرن اینن شنوراهنا و
اراده نارگری با سرنو خدن و ندتار فعالین ننارگنری و زهنراهنی
نردن بخش وسیعی از رهبران نارگری در دهنه شنصنت ،از دوره
رنود ه بی این جابش در دهه هفتاد تنا ننمنر راسنت ننردن و غناز
تحرد نارگری در اواخر دهه هفتاد و اوای دهه هدتاد تنا سنرننو
دوباره این جابش درهیمه دوا دهه هدتاد شم ی و عروع دوباره اینن
جابش در دهه هود سیر افت و خیز جابش نارگری را بیان میکار.
جابش نارگری در هیمه دوا دهه هود در شرایس سنخنت و هنابنرابنری
وارد جرالی ساگین و موثر با سرمایه داران و دولت هها شنره اسنت.
این جرال همچاان ادامه دارد .ویژگیهای این دوره جابش نارگری را
میتوان در چار سطح بررسی و ارزیابی نرد .بنرخنالف ب نیناری از
تحلیلها و بررسیهای تا ناوهی ،موقعیت جابش نارگری را در شرایس
سیاسی فعلی جامعه ایران همیتوان فقس با مولنفنه منبنارزات در منحن
نار توضیح داد .زیرا این وجه از جرال نارگر و سنرمناینه دار فنقنس
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ی گوشه و ی وجه این مبارزه است .ننه ب نیناری هنرا بنا
فرمول ترافعی یا تعرضی بودن ،این جابش توضیح داده اهر.
اولین م ئله این است نه جنانبنش ننارگنری را بناینر در بنطنن
جامعه ای مورد بح قرار داد نه ی جابش عظینم بنه ابنعناد
ن ایران برای سرهگوهی جمهوری اسنالمنی بنه پنا خنواسنتنه
است .این جابش علیرغم افت و خیزی نه داشته است همچانان
در جریان است .نارگر قب از ایاکه عاصری در مح نار و
تولیر باشر ،ی موجود اجتماعی است .ی طنبنقنه اجنتنمناعنی
است و این طبقه تاثیراتی از جامعه مینپنذینرد و تناثنینراتنی بنر
روهرهای سیاسی جامعه میگذارد .وقتیکنه جنانبنش اعنتنراضنی
سال  69و 69را میبیایم اساسا هیروی فعاله ن هنینروی ننار و
نارگراهی بودهر نه علیه فقر و برای زادی وارد جرال سختنی
با جمهوری اسالمی شرهر.
همین نارگران نه در خیابان وارد جاگ و گریز با هنینروهنای
سرنوبگر شره بودهر و در راس منبنارزه م نتنقنینم سنیناسنی و
سرهگوهی طلباهه بودهر  ،در محن ننار بنا تناننتنین دفناع از
معیدت و حقوق نارگری مدنغنول اعنتنصنا و اعنتنراض و
شکایت از نارفرما و منذاننره بنا دولنت و منجنلنس و دادگناه
وغیره میدرهر .باابر این مبارزه نارگری و جنانبنش ننارگنری
در جامعه ایی ماهنانر اینران وینژگنینهناینی دارد ننه بنا جنانبنش
نارگری در جامعه ای ماهار اروپا متفاوت است.
گاهی نارگر امروز ایران و سیاست حانم بر جابش نارگنری
ایران بنطنور چدنمنگنینری چند و زادینخنواهناهنه اسنت .اینن
مبارزات به معاای متراول ن در جنهنان تنانهنا بنرای تنحنمنین
رفرا و اصالحات هی ت .زیرا نارگران میراهار رفرا در اینن
سی تم حانم اگر غیر ممکن هباشر ،امکان موفقیتش ب نینار ننم
است .اما ادامه این مبارزات و دستاورد هنرا اسناسنا بناینر در
چهار چو مادگی بیدتر و ن تجربه و گاهی طبقاتی دیر.
چااهچه اناون جنانبنش ننارگنری اینران اسناسنا مناهنینتنی ضنر
استثمار و ضر تبعی بخود گرفته است .بنینان سنیناسنت ضنر
سرمایه داری در قطعاامه ها و سخاراهینهنا و ژینتناسنینوهنهنای
فنعنالننینن و رهنبنران ننارگنری در خنیننابنان یننا منحن ننار از
ویژگیهای برج ته جابش نارگری ایران اسنت .ننمنوهنین نم و
چپگرایی در جابش نارگری ی گرایش قوی و معتبنر اسنت.
ابراز وجود جابدی این گرایش علای و به شک بنرج نتنه ای
در همه ابعاد جامعه قاب مداهره است .شنعنار اداره شنوراینی
جامعه و مخالفت با هر هوع تنبنعنین و هنابنرابنری ،ینکنی از
ویژگیهای جابش نارگری ایران است .باابر اینن فضنای ضنر

سرمایه داری تا ن حر در ایران گ ترده و قاب روئیت اسنت ننه بنه
فرهاگ بخدی از جامعه تبری شره است.
با این حال هر هوع تدک و سازمان و نار ماظم و تدکنینالتنی هنرف
دار در جابش نارگری ،با سرنو خدن هیروهای حکومتنی روبنرو
میدود .اما در همین شرایس خفقان و سرنو  ،جنانبنش ننارگنری راه
مبارزه و حق خواهی خود را پیرا نرده است .گرایش رادیکال و چد
درون این جابش با فرهاگی منررن و بنرابنری طنلنبناهنه نن جنانبنش
نارگری را تحت تاثیر قرار داده و در همنه منبنارزات ننارگنری در
مرانز نار و مح زی ت هقش برج ته ای ایفا میکار.
وجود قوی این گرایش چد و ضر سرمایه در ایران غیر قاب اهنکنار
است .بر ب تر چاین تحوالتی منا در هنمنینن چنانر سنال اخنینر شناهنر
عروع بخش قاب توجه و روشای از فعالین و رهبران نارگری بنوده
ایم نه خود را در نمد چد جامعه میراهار و ضریتدان بنا مناناسنبنات
سرمایه داری و هظاا حانم امیرواری به رهاینی نن جنامنعنه از اینن
برزخ را بیش از پیش برج ته نرده است.
این صف نارگران پیدرو و رهبران فعالین نارگری شایر قبنال ن نی
از وجود هها و توان و نارداهیدان خبر هراشنت .هنمنوهنه طنینف قنابن
توجهی از این رهبران را ما در هفت تنپنه دینرینم .بنر هنمنینن اسناس
میتوان تصور نرد نه هزاران فعال و رهبر نارگری الیق در جابنش
نارگری پرور یافته اهر و از اوضاع سیاسی ایران و جهان مطنلنق
و در زیر پوست این طبقه در حال گ تر هفوذ خود ه تار.
بورژوازی اینران چنه حناننم و چنه اپنوزی نینون هنگنراهنی و تنرس
مدترنی از قررت این جابش و دایره هنفنوذ و گ نتنر ن بنانمناینش
گذاشته اهر .ترسدان از این رهبران و فعالین نارگری است نه بنرون
ش میتواهار به عنانوان رهنبنری نن جنامنعنه اینران و جنانبندنهنای
اعتراضی در اینران عنروع ننانانر .ضنرینت جنمنهنوری اسنالمنی بنا
نموهی م و مارن ی م از همیاجا هاشی منیندنود .هنینروهنای راسنت و
بورژوایی اپوزی یون هم عیاا هماهار رهبران و منقنامنات جنمنهنوری
اسالمی و سرمایه داران حانم در ایران ،همین هگراهی را بیان ننرده
و هفرت خود را از چد و رهبران الیق نارگری بیان داشتنه اهنر .بنه
همین دلی تال میکاار هر هوع چپگرایی و رادیکالی نمنی را منورد
تعرض قرار برهار .ما بارها تانیر نرده ایم نه بورژوازی اینران چنه
حانم و چه اپوزی یون ماهیتی تا اعماق ضر نموهی ت و ضنر زادی
و ضر برابری را همایارگی منینکنانانر .ضنرینت هنهنا بنا ننمنوهنین نم و
چپگرایی ویژگی طبقاتی و جابدی هها را هدان میرهر نه بنخندنی از
ماهیت و هویت هها است.
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حمایت اپوزیسیون راست از سیاستهای حمید تقوایی
محمود احمدی
كموهی ت كارگری با عكس النعنمنلنهنای منتنفناوتنی در جنامنعنه
مواجه شر .عكس العم كموهی نم جنامنعنه روشنن بنود .دسنت
بردن به حربه اخراع در قبال هقر سیاسی ،سیاستی ضنر سنانت
ها و مصوبات كموهی م كارگری اسنت .كنمنوهنین نم كنارگنری
میراهر كه علی جوادی را به خاطر هقر هنقنطنه هنظنرات راسنت
گرایش حاكم در حز تعلیق كردهر .قرار تعلیق عنلنی جنوادی
حتی تالشی هم برای اهكار این اقنراا غنینر كنمنوهنین نتنی خنود
همیكار.عجوالهه و بعضا حتی "هاشیاهه" اعالا میكنانانر كنه اینن
اقرامدان عكس العملی به مواضنق اهنتنقنادی عنلنی جنوادی در
كاهون مباح كموهی م كارگری و در هقر حمیر تنقنواینی اسنت.
این اقراا گوشه ای از تال برای تصفینه تدنكنینالتنی گنراینش
چد در حنز كنمنوهنین نت كنارگنری اسنت ،اینن گنراینش بنا
چرخش به راست سریق خود ،تحم هقر هنظنرات راسنت خنود
را به كلی از دست داده است.
اما اكاون شاهر واكاش هیروها و چهره های جابش راست پرو
غربی در جامعه هم در قبال اخراع علی جوادی و هم در قبال
گرایش راست حاكم بر حز كموهی ت كارگری ه تیم .هقطنه
هظرات قایان شهراا همایون و ایرع مصراقی گویای سنیناسنت
این جابش است.
شهراا همایون در مصاحبه ای بنا عنلنی جنوادی در بنرهنامنه
"اخراع علی جوادی از حز نموهی ت نارگنری" منینگنوینر:
"خود من فکر میکام شما رادیکال تر از اوهها ه نتنی! ینعنانی
اوهها اه مصالحه ه تار .حاضرهر با گروههای دیگر بادیاانر
و بلار شار ،شما هه! ی نموهی ت سخت و رادیکالی".
ایدان در بخش دیگری در همان مصاحبه میگویر:
" ما قطعا با اوهها بیدتر موافقیم تا با شمنا .بنه اینن تنرتنین منا
خیلی خوشحالیم نه شما را اخراع نردهر ،برای ایاکه با اوهنهنا
میتوهیم توافق نایم".
از طرف دیگر ایرع مصراقی در برهامه تلویزیوهی منینهنن بنه
تاریخ چهارشابه  ۵۲اسفانر تنحنت عنانوان "منوضنق درخدنان
رضا پهلوی؛ هه به جمهوری اسالمی" و ارزیابی از سنیناسنت
حمیر تقوایی در حز كموهی ت كارگری منینگنوینر" :منوضنق
ب یار مثبت و درخدان قای حمنینر تنقنوائنی ،ایدنون منواضنق
دیگه ای هم من ازشون دیرا .ب ینار ب نینار منواضنق درسنتنی
است و همون اول با تلویزیون خود حز نموهی ت ننارگنری
مصاحبه می نار .میگه ننمنپنینن "هنه بنه جنمنهنوری اسنالمنی"
نمپین مثبتی ه ت .بعر مواضق خودشون را هنم منطنرح منی
ناه و مواضق خود را هم داره ،هنگناه خنود را هنم داره.
تبلیغ خود را هم می ناه .معلومه این موضق درسنتنه ....قنا،
موضق حز نموهی ت ننارگنری منوضنعنی اسنت درسنت و
اصولی نه از طریق قای حمیر تقوائی مطرح میندنه .قنبن از

این هم من در مواضق مختنلنف منوضنق ایدنون را پنینگنینری ننردا.
مواضق درستی ه ت .لزوما من هبایر با همه هظنرات ایدنون منوافنق
باشم و ایدون هم هبایر با همه هظرات من موافق باشه ولنی منوضنعنی
درسننت ه ننت و مننتننرقننی ...از اون طننرف هننم حننز نننمننوهننین ننت
حکمتی ت ها!  ...خس رسمی یه عره دا منجنانون! بنرینر بنبنینانینر چنه
مزخرفاتی را مطرح می ناار .ایاا تکلیفدون با خودشون هم مدخص
هی ت".
مواضق شنهنراا هنمناینون و اینرع مصنراقنی تصنادفنی و خنارع از
چهارچو سیاستهای هیروهای متنعنرد اینن جنانبنش هنین نت .بنیناهنگنر
واقعیتی است .شهراا همایون ،علی جوادی و مواضعنش را بنخنوبنی
میدااسنر .خنوشنحنالنی ا از اخنراع ایدنان از حنز كنمنوهنین نت
كارگری را پاهان همیكار .به سادگی و با صراحت هر چار در غنالن
مزاح میگویر" :ما قطعا با اوهها بیدتر منوافنقنینم تنا بنا شنمنا .بنه اینن
ترتی ما خیلی خوشحالیم نه شما را اخراع نردهر".
اما مهم این است نه شنهنراا هنمناینون بنه پنی منرهنای اینن تصنفنینه
تدكیالتی برای جابش و پروژه های خود می اهریدر .او پاسخ و امنینر
خود را ب ادگی مطرح میكار" :ما قطعا با اوهها بیدتر موافنقنینم تنا بنا
شما ...برای ایاکه با اوهها میتوهیم توافق نایم ".ارزیابی و اهتظنار
این است كه به توافقاتی با این گرایش و حز دست پیرا كاار.
یا این ارزیابی غیر معقول است؟ یا امیر جریاهنات راسنت در قنبنال
گرایش راست در حز كموهی ت كنارگنری تنوهنم و سنرا اسنت؟
ارزیابی شهراا همایون از تنغنینینر و تنحنول در حنز كنمنوهنین نت
كارگری این سئوال را در مقاب هر كموهی تی قرار مینرهنر كنه بناینر
ماتظر بود تا چه توافقاتی منینان حنز كنمنوهنین نت كنارگنری تنحنت
رهبری گرایش راست و جریاهات شااخته شره جانبنش هناسنینوهنالنین نم
پرو غربی ،شك خواهنر گنرفنت؟ سنئنوال دینگنر اینن اسنت كنه اینن
جننرینناهننات راسننت چننه سننینناسننتننی را در گننرایننش راسننت در حننز
كموهی ت كارگری دیره اهر كه فكر میكاار میتواهانر بنا اینن حنز بنه
مصالحه و توافق برسار؟ ما پاسخ این سئوال را داده ایم.
واقعیت این است كه یك بخش منهنم جنرال منا در حنز كنمنوهنین نت
كارگری به م اله سیاست در قبال جریاهنات راسنت در اپنوزی نینون
رژیم اسالمی برمیگردد .جریاهی كه تحت لوای سیاست "اپوزی نینون
اپوزی یون" هبایر شر عمال هر گوهه هقر رادیكال و ضر سرمایه داری
از این جریان را كاار گذاشته است ،روشن است كه در ادامه ماطقنی
سیاستهای خود به توافقاتی و مصالحه هایی با این جابنش دسنت پنینرا
كار یا حراق به قول ماصور حكمت به "شاگرد شنوفنر" اینن جنانبنش
تبری شود .برای ما روشن بود كه سیاستی كه میخواهر رضا پنهنلنوی
را چد كار ،هتیجه خود را در ساز و مصالحه با جریناهنات راسنت
هدان خواهر داد .برای ما روشن بود كه این سیاستها هتیجه ا فقس و
فقس راست روی است .روشن بود كه رضا پهلوی چد هخنواهنر شنر،
این گرایش حاكم بر حز كموهی ت كارگری اسنت كنه راسنت شنره
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است .تدخیص شهراا همناینون در ارزینابنی از اینن گنراینش
درست است .برای پاسخ قطعی شایر بایر كمی بیدنتنر منانتنظنر
بود تا هوزاد این چرخش سیاسی متولر شود.
خس راست حاكم بر حنز اینن سنیناسنت خنود را بنا تنوجنینه
"اجتماعی" شرن حز سعی میكاار به جامعه ارائه كنانانر .امنا
این دقیقا همان هوعی از "اجتماعی" شرن اسنت كنه منانصنور
حكمت حز را از ن برحذر میراشت .تاكیر میكرد:
" در ناگره دوا اشاره ننردا ننه تنارینخنا احنزا چند وقنتن
خواسته اهر اجتماع بدنوهنر و در ابنعنادت اجنتنمناعن ظناهنر
بدوهر ،به راست چرخینره اهنر .اینانطنور تنوجنینه ننرده اهنر ننه
جامعه راست تر از ههاست و اگنر رات منینخنواهنانر بناینر بنه
راست بچرخار .و البته تاریخا هم در این نار شک ت خنورده
اهر .ممکن است ی همایاره از ی حز رادیکال چند بنرات
ی دوره به مجلس رفته باشر ،اما همان ی هفنر را هنم دور
بعر پروهره ا را زیر بغلش زده اهر و رواهه ا ننرده اهنر ننه
برود .ما ینکن از منعنرود سنازمناهنهنات ننمنوهنین نتن بنعنر از
بننلنندننویننکننهننا ه ننتننیننم نننه مننیننخننواهننر روت رادیننکننالننی ن ننم و
مانزیمالی مش توده ات بدود .سازماهن ننه اتنفناقنا منینخنواهنر
مانزیمالی م و نموهی م را توده ات و اجتماع نار .منینخنواهنر
رماهها و ایره اهقال ننمنوهنین نتن ا را بنبنرد و تنوده ات و
اجتماع نار .میخواهر حرف خر در منورد منذهن را بنه
حرف جامعه برل نار .ما ن اه ه تیم نه منعنتنقنرینم بناینر اینن
نموهی م ب تخفیف را توده ات و اجنتنمناعن ننانینم"(.منانصنور
حكمت – حز و جامعه ،بخش كام این هنقن قنول در پناینان
مطل مره است.
این تال ماصور حكمنت بنرای اجنتنمناعنی شنرن بنر منبنانای
اهراف رادیكال و ماكزیمالی تی را با تنال كنانوهنی گنراینش
راست در حز كموهی ت كارگری مقای ه كنانینر ،تنفناوت از
زمین تا سمان است ،یكی میخواهر كموهی م را توده ای كنانر،
دیگری با درز گرفتن سیاستهای كموهی تی میخواهر به جناینی
برسر .اما هتیجه روشن است ،این سیاست هه تاها به اجتنمناعنی
شرن حز ماجر هخواهر شر ،بنلنكنه هنمناهنطنور كنه منانصنور
حكمت تاكیر میكرد این جریان را به "شاگنرد شنوفنر" جنانبنش
راست تبری خواهر كرد و جابش راست پروهره ا را به زیر
بغلش خواهر زد.
اما این فقس شهراا همایون هی ت كه به كاه سیاسنتنهنای حنمنینر
تقوایی و گرایش راست در حز پنی بنرده و واكنانش منثنبنت
خننود را اعننالا كننرده اسننت .ایننرع مصننراقننی هننیننز از قننرار
سیاستهای ایدان را رصنر كنرده اسنت و بنا شنعنف خناصنی
رضایت خود را از این سیاستها اعالا كرده است .با خدانودی
میگویر " :قا ،موضق حز نموهی ت نارگری موضعی اسنت
درست و اصولی نه از طریق قای حمیر تقوائی مطرح میده.
قب از این هم منن در منواضنق منخنتنلنف منوضنق ایدنون را
پیگیری نردا .مواضق درستی ه ت ".دفاع حمیر تنقنواینی از
كمپین هیروهای راست به عاوان "هه بنه جنمنهنوری اسنالمنی"
چاان شور بوده كنه مصنراقنی را ذوق زده بنه دفناع از اینن
جریان در مقاب احزا دیگر كنمنوهنین نت كنارگنری واداشنتنه
است" .موضق ب یار مثبت و درخدان قای حمیر تقوایی".

دوران اهكار رهبری راست حز كموهی ت كارگری دیگر تماا شنره
است .زماهی از ایاكه با برچ راست روی روبرو شوهر ،بر شفتنه
میدرهر .اكاون این دوران تماا شره است .كادرهای بناالی اینن حنز
با خوشحالی سخاان ایرع مصراقی را پخش منینكنانانر و ن را هدنان
قررت خود میراهار .واقعا تلخ و تاسف ور است.
تغییر و تحوالت جامعه ب یار سرینق اسنت .احنزا و جنریناهنات بنه
سرعت در حال تغییر و دگردی ی ه تار .تغییر و تحوالت در حنز
كموهی ت كارگری و حز كموهین نت اینران بنیناهنگنر اینن واقنعنینت
است .در این دوران هقر سیاست راست در حز كموهی ت كنارگنری
از اهمیت دو چاراهی برخوردار است .هبناینر گنذاشنت كنه حنزبنی كنه
ماصور حكمت بایان گذاشت به حز دهباله رو جریاهنات راسنت در
جامعه تبری شود .هبایر گذاشت حزبی كه بنرای اهنقنال كنارگنری و
سوسیالی م فوری بایان گذاشته شر به حزبی كنه بنا راسنت مصنالنحنه
میكار ،تبری شود .این تاها وظیفه كموهی تنهنای كنارگنری درون اینن
حز هی ت ،وظیفه تماا كموهی تهای كارگری است.

حزب و جامعه ،از گروه فشار تا حزب سیاسر
حزب مارکسیستى  -حزب اجتتاعى
منص ر حکتا
ما ی حز مارن ی ت ه تیم و در این روهر گ تر  ،مناهنانر هنر
پریره ات نه جاذبه ا قرار است به خیل دور برسر ،ه ته منرننزت
مان بایر خیل فدرده و وزین باشر .در نانگنره دوا اشناره ننردا ننه
تاریخا احزا چد وقت خواسته اهر اجتماعن بدنوهنر و در ابنعنادت
اجتماع ظاهر بدوهر ،به راست چرخیره اهر .ایاطور توجیه ننرده اهنر
نه جامعه راست تر از ههاست و اگر رات میخواهار بناینر بنه راسنت
بچرخار .و البته تاریخا هم در این ننار شنکن نت خنورده اهنر .منمنکنن
است ی همایاره از ی حنز رادینکنال چند بنرات ین دوره بنه
مجلس رفته باشر ،اما همان ی هفر را هنم دور بنعنر پنروهنره ا را
زیر بغلش زده اهر و رواهه ا نرده اهر نه برود .ما ینکن از منعنرود
سازماههات نموهی ت بعر از بلدویکنهنا ه نتنینم ننه منینخنواهنر روت
رادیکالی م و مانزیمالنین نمنش تنوده ات بدنود .سنازمناهن ننه اتنفناقنا
میخواهر مانزیمالین نم و ننمنوهنین نم را تنوده ات و اجنتنمناعن ننانر.
میخواهر رماهها و ایره اهقال نموهی تن ا را بنبنرد و تنوده ات و
اجتماع نار .میخواهر حرف خر در مورد منذهن را بنه حنرف
جامعه برل نار .ما ن اه ه تیم نه معتقریم باینر اینن ننمنوهنین نم بن
تخفیف را توده ات و اجتماع نایم.
این دورهما ،دو سوال را جلوت ما مینگنذارد ،اول اینانکنه ینا اصنوال
چاین نارت ممکن است؟ نه باظر من تجربه ثابت نرده است ننه در
دوره ما اتفاقا این رو نارساز است .جنامنعنه منعناصنر پناسنخنهنات
رادیکال و اه اههات رادیکال و ساز هاپذیر مینخنواهنر .ن ناهن ننه
حرف اساس و بایادت خود را منینزهنانر و منینخنواهنانر هنمنفنکنران و
همراهان خود را متحر ناار تا ن این افق رادیکال را متنحنقنق ننانانر.
ناف است  ٥درصر جامعه حرفدان مث ما باشنر تنا تنمناا قنررت را
بگیریم .نافی ت  ٥درصر مردا ایران فعاالهنه از حنز ننمنوهنین نت
نارگرت دفاع ناار و ن را حز خودشان براهر تنا تنمناا منانطنقنه را
بگیریم .مهم هی ت نه هدریات منجناز و قناهنوهن اینران بنه منا روت
خو هدان هرهار .ادامه مطلب در صفحه یازدهم
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تعمیق بحران های جمهوری اسالمی در سالی که گذشت!
پدرام نواندیش
رژیم اسالمی بیوقفه ادامه داشت .در ناار این واقعیت ،شرایس
مالی مردا چار ده برابر به زینر خنس فنقنر راهنره شنره اسنت.
ارزیابی شما از وضعیت اقتصادی جمهوری اسالمی در سنال
گذشته چی ت؟
پدرام خ اخدیش :باور انثریت وسیعی از شهروهران اینن اسنت
نه جامعه ایران ب تن تحوالت بزرگی است .پرسش شما هنینز
مبتای بر این حقیقت است .تاها واژه هایی نه بنرای تنوصنینف
وضعیت اقتصادی جمهوری اسالمی در سال  ٠۹۱۱منینتنوان
به نار برد ،هماها "تعمیق بحران اقتصادی جمهوری اسالمی"
است.
به نار بردن عبارت "تعمیق بحران اقتصادی" برای وضعینت
اقتصادی جمهوری اسالمی در سال  ٠۹۱۱به ن جهنت اسنت
نه سالهاست پریره بحران اقتصادی ،بنه عنانوان اولنینن ریدنه
بحران ،گلوی حانمیت اسالمی سرمایه داری ایران را گنرفنتنه
است .هظاا اقتصادی حانم بر جنهنان امنروز ،سنرمناینه داری
است .سالهاست نه اقتصاد ایران از حوزه عنمنومن اهنبناشنت
سرمایه در مقیاس بین النمنلنلن بنینرون افنتناده اسنت.عنلنینرغنم
ادعاهای پوچ مرافعین رژینم اسنالمنی ،تنعنمنینق بنحنران هنای
رژیم ،هه به دلی سیاست ها و مریریت های غلس این و ینا ن
مریر و نناربنرسنت اسنالمنی ،بنلنکنه ریدنه در خنود مناهنینت
جمهوری اسالمی دارد.
حال به گماهم بای تی به این پرسش پاسنخ داده شنود ننه منگنر
ماهیت جمهوری اسالمی چی ت؟ یا جمنهنوری اسنالمنی ین
حانمیت سیاسی مبتای بر هظاا اقتصادی سرمایه داری هی ت؟
چرا از حوزه صرور سرمایه به منقنیناس ننالن بنینرون افنتناده
است؟ هتایج تراوا چاین وضعیتی چه خواهر بود؟
بله درست است ،جمهنوری اسنالمنی روبنانای سنیناسنی هنظناا
سرمایه داری در ایران است نه بنه واسنطنه تنوافنق دولنتنهنای
سرماینه داری غنر در گنوادالنوب و بنرای سنرننو قنیناا
 ٠۹۲۲به شهروهران در ایران تحمی شر.
جمهوری اسالمی از همان ابترا ،دولنت سنرننو ننارگنران،
زهان ،نودنان ،جواهان لق گرفت .از یادمان هرفتنه اسنت ننه
زهان در  ٠۲اسفار ( ٠۹۲۲هدتم مارس فریاد بر وردهر نه «
ما اهقال هکردیم،تا به عق برگردیم».
همین شعار زهان در ن هدتم مارس ثبت شره در تاریخ جابش
زهان ایران ،بیاهگر غاز سرنو سیتمناتنین زهنان از سنوی
رژیم سرمایه داری اسالمی بنود .بنه یناد دارینم ننه چنگنوهنه
چماقراران رژیم اسالمی به جنان اعضناء شنوراهنای م نتنقن

نارگری افتادهر و هها را بازداشت و شکاجه نردهر وبنعنر
شورا ،پورا مالیره است.

گنفنتنانر

این سخاان خمیای جاایت نار را به یاد داریم نه گفت« :اینانهناینی ننه
زیرباای همه چیز را اقتصاد میداهار ایاها اه ان را حیوان منیداهنانر.
حیوان هم همه چیز فرای اقتصاد است .زینربنانای هنمنه چنینز
[است] االغ هم زیرباای همه چیز اقتصاد است!»؟
(صحیفه خمیای جلر  ۱صفحه۰۲٢
علیرغم توصیه مزدوران جمهوری اسالمی مبای بر به یناد هنیناوردن
قت عاا زهراهیان سیاسی در دهه شصت ،نارهامنه خنوهنینن قنتن عناا
زهراهیان سیاسی در اسارتگاه های رژیم ،به فنرامنوشنی سنپنرده هدنره
است.
ندتار حاشیه هدیاان انبر باد اسالا شهر در دوره هاشمی رف اجاهی
و یا ندتار نارگران معرن مس خاتون باد در چهارا بنهنمنن ٠۹٨۵
و هزاران جاایت دیگر ،نارهامه سیاه رژینم اسنالمنی طنی  ۰۵سنال
گذشته است .نارهامه سیاسی رژیم اسالمی ،خود پاسخنی بنه پنرسنش
ماهوی جمهوری اسالمی است.
هماهطور نه در بخش پیدین به ن اشناره ننردا ،ریدنه اول بنحنران
های رژیم اسالمی ،اقتصاد است .بایر اضافه نرد ،عالوه بر اقتصاد،
جمهوری اسالمی با بحران های سیاسی و فرهاگی دست به گنرینبنان
است .جمهوری اسالمی با ی ه جنرینری منواجنه شنره اسنت ننه
چارچو سیاس رژیم را همیخواهر .با جابش زادیخواهی و برابری
طلبی زهان مواجه است نه به قواهین پارتایر جا ی و ضر زن رژینم
اسالمی هه می گویر ،خواهان برابری و حضور هنر چنه بنیندنتنر در
عرصه فعالیت های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اسنت .امنا پناسنخ
های تاناوهی رژیم به مطالبات عمومی شهروهنران ،هنه اقنتنصنادی و
سیاسی ،بلکه مبتای بر سرنو و اعمال اقرامات پلی نی بنوده اسنت.
همی تواهر پاسخ سیاسی برهر ،چنرا ننه بنازننردن هنر گنوهنه فضنای
سیاسی و زاد گذاشتنن شنهنروهنران بنرای اهنتنخنا  ،اولنینن اهنتنخنا
شهروهران ،رفتن خود رژیم اسالمی خواهر بود .تراوا این وضعنینت،
یعای تدریر بحران سیاسی رژیم اسالمی ،تراوا این وضنعنینت ینعنانی
ایاکه شهروهران جامعه ،مترصر فرصت برای بنزینر ندنینرن ننلنینت
رژیم اسالمی ه تار.
قیاا دی ماه ٠۹۱۱و بان  ٠۹۱٨و به استااد پرسش شنمنا ،عنلنینرغنم
وجود نروها تنراوا بنی وقنفنه منبنارزات ننارگنران ،بنازهدن نتنگنان،
معلمان ،زهان ،و چگوهگی پاسخ حکومت اسالمی بنه اعنتنراضنات و
مطالبات شهروهران ،خود گویای هوع رابطه شهروهران و جنمنهنوری
اسالمی است.

کارگر ،معلم ،دانشجو اتحاد اتحاد!
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اگر اقرامات رژیم اسالمی در سازماهرهی و اعزاا تروری ت های سپاه پاسراران و سپاه قرس به اقصی هقاط جهان را هم اضافه نایم ،هنه
تاها تائیری بر ماهیت تروری تی رژیم اسالمی است ،بلکه پاسخ به چرایی بیرون افتادن از حوزه صرور سرمایه در مقیاس ننالن اسنت.
به این اعتبار اوضاع اقتصاد رژیم اسالمی چاان بحراهی و به گ هد ته است ،نه تن به اهعقاد قراردادهایی با دولت های سرمناینه داری
چین و روسیه داده اهر نه حتی داد خودی های رژیم را هم در ورده است .اگر چه بایر بر این هکته تانیر گذاشت نه در تنحنلنین هنهناینی،
حتی همین دولت های چین و روسیه حاضر به شرط باری روی اس بازهره رژیم اسالمی هخواهار بود و از نارت جنمنهنوری اسنالمنی
برای مذانرات با مریکا و دولت های غربی بهره خواهار برد.
روزهای پیش رو هیز برای جمهوری اسالمی به عاوان ی دولت هار سرمایه داری ،مصادف با تدریر بحراههای اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی است ، .تصویرت نه از این اوضاع برست میآیر این است نه رفق بحران جمهورت اسالم با حف و بقاء جنمنهنورت اسنالمن
تااق دارد .این بحراهها تا وقتیکه جمهورت اسالم ه ت ،رفق همیدود .تا جمهورت اسالم سرجایش ه ت اینن بنحنران سنر جناینش
خواهر بود.

ادامه مطلب محت د احتدی ،حتایا اپ زیسی ن راسا از ....
ن مملکت  ٠٢در صر اه ان ضر دین و ضر خرا دارد نه از دست رژیم اسالم نارد به استخواهدان رسنینره اسنت و هنمنه حنامنینان
بالقوه ما ه تار .هها نه از اسالا به ستوه مره اهر ما را دارهر ،هها نه از هابرابرت زن و مرد به ستوه مره اهر ما را دارهنر ،ن ناهن ننه
از شرق زدگ حانم بر رژیم و اپوزی یوهش خ ته شره اهر ما را دارهر ،و این حق ماست نه منا را داشنتنه بناشنانر .اینن اقدنار هنوینت
نارگرت و نموهی ت ما را تحریف هکرده اهر اگر ما را همایاره خود براهار .ن اه ه تار نه میگویار ما با شما مره ایم چنون حنرف دل
جواهها را میزهیر .ما با شما مره ایم چون حرف دل زهان را میزهیر ،یا چون از فرهاگ مررن ترت سخن میگوئیر ،یا چون علیه منذهن
به پا خاسته ایر .این اشکال هرارد .ن اه نه با ما میایار به خاطر هقد با ما میایار نه ن روز در جامعه بازت مینکنانینم .و اگنر بنازت
هکایم دیگر با ما همیایار و با دیگران میروهر نه ن هقش را برعهره میگیرهر .و هیچ عار هی ت نه ایاها را دور خود جمق نایم .قرار از
ابترا این بود نه طبقه نارگر و نموهی م نارگرت بعاوان پرچمرار همه زادت و همه برابرت در جامعه ظاهر شود.
سوال دوا ایا ت نه اگر این هیروها و مطالبات و تمایالت را دور خود جمق نردیم ،چه تضمیا ه ت حز هها هدنوینم ،فنقنس حنز
ن نارها هدویم .ایاجاست نه هطرف قضیه را بایر تانیر نایم .این حز بایر ی ستون فقرات نموهی ت منتنعنهنر داشنتنه بناشنر و اینن
ستون فقرات مراا بایر رشر نار .بگذاریر ایاجا هون به بح عضو و نادر بزهم .من معتقرا هرنس دوست دارد عضو حز نموهی ت
نارگرت بدود بایر بتواهر بدود .فرض من ایا ت نه همه اه اهها با شرفار .هرنس خود میراهنر ننه چنرا عضنو شنره اسنت .البنر از
هظرات و سیاستهات حز خوشش مره است .ول این حز بایر ی الیه نادرت داشته باشر نه این حز را هرایت میکار ،بناز تنولنینر
میکار ،به م ائلش میرسر ،رشر میرهر .ن اه نه تماا هقده را دارهر ،تماا بح را دارهر .اهتهات افق را ببیاار و تعهر تئوریک تعلنق
فکرت و رماه شان قوت و نام باشر .این ی بعر وظایف ماست نه هبایر فرامو شود .بح سر ایا ت نه منا  ٥٢٢هنزار عضنو
میخواهیم و برات ایاکار به دو هزار نادر قوت نموهی ت احتیاع داریم و بایر ایاها را در این حز بار بنیناورینم .در هنتنینجنه ینکن از
نارهات نادر حز ایا ت نه اعضات خو را اهتخا میکار و با هها نار میکار ،به هها ماتریال میرهر ،با هها بح مینکنانر و سنعن
میکار بارشان بیاورد .مقوالت حز وسیق اجتماع و حز مارن ی ت باظر من تااق هرارهر .ما میخواهیم ثابت ننانینم ننه هنرارهنر.
میدود مارن ی ت بود ،تدین بود ،تئوری بود ،تماا تحول سوسیالی ت را خواست و در عین حال ی حز وسیق اجتماعن داشنت
نه روت نوچکترین تدابهات با امیال مردا گ تر پیرا میکار .ممکن است بگویار ن نه برات خواستهات جواهان بنا منا منره اسنت
وقت به مدروطه ا برسر دیگر با ما هخواهر ماهر .باشر ،ول تا ن روز نه با ماست ،ما هفق نرده ایم .پدتواهه چار دهه ات این حنز
از هظر فکرت و پراتیک  ،جرلهای نه وارد ن شره است و با سر و روت خوهین از ن بیرون مره است ،.دارد میگویر نه اینن حنز
نجا ای تاده است .ما نموهی تیم ،و این نموهی م به اهرازه ناف قوت ه ت نه چارین و چار برابر این جلو برویم برون اح اس خنطنر و
هگراه از لودگ با "دهیات نثیف سیاست" و هیرو جمق نایم .و این هیرو امروز حیات است.

“اساس سوسیالیسم انسقان اسقت .چقه در یقرفقیقت فقردی و چقه در یقرفقیقت جقمقعقی.

سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است .دنیا بدون فقراخقوان سقوسقیقالقیقسقم،

بدون امید سوسیالیسم و بدون «خطر »سوسیالیسم ،به چه منجالبی بدل میشود”

برنامه برای یک دنیای بهتر را به دوستان خود معرفی کنید!
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ایران در سالی که گذشت!
علی جوادی
موج بحثهای متانوعنی در اپنوزی نینون اینران شنر .پنس از
پیروزی بایرن و در ی فاصله زماهی نوتاه ،هیروهای راست
اپوزی یون با طرح نمپین "هه به جمهوری اسالمی" دسنت بنه
تحرد جریری زده اهنر ،ارزینابنی شنمنا در بناره اینن ننمنپنینن
چی ت؟
علر ج ادی :شك ت ترامد در اهتخابات مریكا ینك شنكن نت
شكار برای اپوزی یون راست در ایران بود .طیفهای متفناوت
سلطات طل  ،مدروطه خواه و جمهوریخواهان شناه پنرسنت،
جملگی ضربه ساگیای خوردهر .برای منرتنهنا در اهنكنار ب نر
میبردهر .گویی هها بودهنر كنه در اهنتنخنابنات شنكن نت خنورده
بودهر .واقعیتی است ،این طیف متحرین واقنعنی راسنت تنرینن
جریاهات در مریكا و اسرائی و عرب تان ه تار .یك فناكنتنور
مهم و تعیین كااره در استراتژی سیاسی شان برای قررتگنینری
اتكاء به غر استوار شره اسنت .در اینن اسنتنراتنژی تنحنرینم
اقتصادی و جاگ مولفه های تعیین كااره پیدروی اینن جنانبنش
دست راستی و محافظه كار ه تار.
شك ت ترامد تاثیرات ب زایی در صنفنوف اینن جنانبنش بنجنا
گذاشته است .حراق تا اطالع ثاهوی امیرشان بنرای پنیندنروی
در پس كدمكش دو قط ارتجاعی مریكا و منتنحنرینن ا و
رژیم اسالمی به یاس و ها امیری تبری شره است .هر چنانر كنه
الیه های از این طیف دست راستی همچاان به امنینر بنازگدنت
ترامد یا مدابه ا  ،در گنوشنه ای بنه ب نس هدن نتنه اهنر و
هاخاهای خود را میجوهر .امنا بنخندنهنای دینگنر منینكنوشنانر تنا
كارهامه "داخ كدوری" و "زمیانی" بنرای خنود دسنت و پنا
كاار .كمپین "هه به جمهوری اسالمی" تالنشنی در اینن راسنتنا
است .اما چرا؟
واقعیت این است كه این جریناهنات بناینر خنود را بنرای دوره
جریر در سیاست مریكا "بناز تنعنرینف" كنانانر .هنمنینتنواهنانر بنا
سیاست ترامپی تی خود امیر چاراهی به كمك و پدتیباهی داشنتنه
باشار .هتیجتا بایر تغییراتی در سیاست خود اینجناد كنانانر .بناینر
خود را به رهگ جریری در ورهر.
در این چهارچو  ،بخندنهنای راهنره شنره از جنانبنش منلنی –
اسالمی تاها امیرشان است .ملی – اسالمیها تاها هیرویی ه تار
كه هظر به مصالح طبقاتی مدتنر منینتنواهنانر كنارهنامنه داخن
كدوری این جریاهات را رهگ و لعابی دهار .كنمنپنینن "هنه بنه
جمهوری اسالمی" دقیقا دارای چنانینن منخنتنصنات و وینژگنی
هایی است" .هه" به جمنهنوری اسنالمنی از جناهن هنینروهنای
بخت برگدته ملی – اسالمی و جریاهات م تاص راست پنرو
غربی .این پروژه محصول ائتالف بخدهایی از این دو جابنش
ارتجاعی است.
اما این ائتالف ب ادگی ممكن هبود .این ینك منعنامنلنه و بنانر و
ب ت سرهوشنت سناز اسنت .طنرفنینن بناینر چنینزی بنه وثنینقنه

بگذارهر .اگر ملی – اسالمیها قرار است كنارهنامنه "داخن " كدنوری
این پروژه باشار هتیجتا هیروهای راست هم بایر كاالیی گراهبهنا را بنه
گرو میگذاشتار .صحبتهای رضا پهلوی در زمیاه واگذاری پنادشناهنی
موروثی ن وثیقنه ای اسنت كنه اینن جنریناهنات بنرای شنكن گنینری
ائتالفدان روی میز گنذاشنتنانر .تناع و تنخنت منوروثنی و هنه النزامنا
موقعیت و مقاا ویژه به هامهای واهی و پوچی همچون "میهن بان"!
كمپین "هه به جمهوری اسنالمنی" بنینان "هنه" تنوده منردا كنارگنر و
زحمتكش" ،هه" زادیخواهی و برابری طلنبنی" ،هنه" كنمنوهنین نم ،بنه
رژیم اسالمی هی ت .این "هه" جابدی هی ت كه خنواهنان زینر و رو
كردن مااسبات ضر اه اهی و استثمارگرایاهه موجود در جامعه اسنت.
"هه" هیرویی هی ت كه خواهان از بین بنردن تنمنامنی اشنكنال سنتنم و
هابرابری و زن ستیزی و تبعی و جه و خرافه است.
واقعیت این است كه جابش سرهگوهنی طنلنبناهنه تنوده هنای منردا در
پیدروی خود در هبرد با رژیم اسالمی هر چه بیدنتنر از گنذشنتنه در
حال قطبی شرن و واگنراینی اسنت .چند و راسنت جنامنعنه بنه زینر
رهبری واحری هخواهر رفت .هه مطلو است و هه ممكن .سرهگوهنی
رژیم اسالمی حلقه ای در پیدروی هر دو جنانبنش اجنتنمناعنی بنرای
رسیرن به اهراف پایه ای و تاریخی خود است .كموهی م كارگنری در
تال برای استقرار یك حكومت زاد و سوسیالی تی ،یك دهیای بهتر،
هیچ وجه مدتركی با این جریاهات هرارد .یاره جامعه در گنرو تنال
و اهتخا امروز توده های كارگر و مردا زحمتكش در جامعه است.

ادامه مطلب یک پیتان اد مردمر ..علر ج ادی
-۵رژیم اسالمی حکومت مدروع مردا در ایران هین نت ،هنر گنوهنه
قرارداد و توافقی با این حکومت فافر هر گوهه مدروعیتی از جناهن
توده مردا و ما در تحوالت تی است.
 -۹مفاد ب یاری در این توافقاامه سری هگهراشته شره اهر .ما هر هوع
دیپلماسی سری را محکوا میکایم.
این پیمان چااهچه امضا شود و حکومت چین به ن پناینبنانر شنود ،بنر
خالف تصورات پوچ سران و مرافعان رژیم اسالمی ضنامنانی بنرای
بقاء رژیم اسالمی هخواهر بود .هماهطور نه پیمان ساتو و وجنود ۱٢
هزار م تدار هظامی و امایتی مریکای و اسرائیلی هنتنواه نت رژینم
پهلوی را حف نار .شیده عمر رژینم اسنالمنی در دسنت تنوده هنای
مردا سرهگوهی طل است .این مردا برای سرهگوهی رژیم اسنالمنی
به میران مره اهر .روز شیرینن سنرهنگنوهنی حنکنومنت اسنالمنی دور
هی ت!

نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

