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نش
رهی سیاسی کانون مباحث و م کارگری

سه شنبه بیست و چهارم فروردین  - ۰۰۱۱سیزدهم آپریل ۰۱۰۰

مطالبه واکسیناسیون عمومی

در بیست و یکمین سالگرد کنفرانس برلین نگاهی مجدد

محمدرضا پویا
در کنار اخبار مختلف از ایراا از اترتراا را ر ر
گستاش ازنشستگا مالباختگا ازار ورس تا حرلرلر
اسااییل "ماکز غنی سازی نطنز" ،شیوع ساسام آ ر
یا س کا نا در سااسا کشور ،سای مرا را را ی
سا زندگی تک تک شها ندا قاار داده اسر .آمرار را
حتی لا امار ای ادتایی در غین رژیم اسالمی ،رلر
از خطوط قامز تبور کاده اند گفت میشود ترررایربرا کرل
ررسرریرر .قررامررز سررا مرریرربررانررد
شررهررا ررای کشررور در
یلارستانها م دیگا گنجایش پذیاش یلار ا را ندارند
سی .خیم در خان را مرا دسر.
زارا نفا ا
پنج نام میکنند لر ایرن ا راع در حرالری اسر .کر
ترایبا کل ما ری جها ا طاح اکسیرنراسریرو  ،آرام ارام
طرا یرک شراایرم نرامرا شریرفر .کراده از ترسرداد
میا ای خود کاست اس..
مبتالیا ما

محمد اسنگران
مردا رسریرن ایرن
در یس .یکلین سالگاد کنفاانس رالریرن سرخرنراانرا
کنفاانس نوز متوج اتلا سیاسی خود نشده انرد از مریرا آنرهرا کرا رم
کاد انی تلی ا شاری ک در یک میزگاد حضور یا ت ودند ،لچرنرا
میخوا ند اتلا خود را در د اح از اصالح رژیم اسالمی پوشانی کننرد
اکنو سد از حد د د د ک ل جروانرب قضرایرا آشرکرار شرده اسر.
صفحه ۳

در جامس ایک جنگ جد سریراسری ر رلر مرنرا رذش
رسوخ کاده موجب شرده ترا پرای جرزیری ترایرن امرور
زندگی ر زان مادم حیط سیاس .از شود ،پانرد مری
کا نا نلیتواند مها سیاسر .را خرود نرداشرتر راشرد در
ارسی چند چو "خوش نشین شد " یرا س کرا نرا
در زندگی مادم اید ا س نکت تاکید کاد:
-۱شیوه مواجه رزیم اسالمی ا کا نا جای یر شرکری
اقی نلی گذارد ک اسالمیو حراکرم را طراح رانرامر
قصد دارند جرامرسر را ترا سرالرهرای مردیردی درگریرا ایرن
یا س نگ دارند یرک رارسری نر چرنردا ترلریر از
انام "ستاد ملی مبارزه ا کا نا" در لریرن ایرام تریرد،
جای ی شک شبه ای در قصد جلهروری اسرالمری در
شیوع ا چ یشتا این یا س اقی نلری گرذارد تشر.
رسوایی انچنا از ام ا تاده اس .ک حتری احرلرد تروکرلری
تضو مجلع تشخیص مصلرتر .حرکرومر .رم اترتراا
میکند ک کا نا مانع ساریز شد اتتاا ا مادم شرده
مادم ر زان اید اترالم کرادج جرلرهروری
اس .ر

شرط بندی روی اسب بازنده!
یکبار در دفاع از خمینی ،این بار در دفاع از رضا پهلوی
علی جوادی
آقای اسلاتیل نوری تالء یک نویسنده منترد اس .قرلرم تروانرایری دارد
ع موجود را نرد میکشد ،نوشت ایش گیاایی
زمانیک منترد اس.
صفحه ۵

بیانیه ی مشترک
گروهها و تشکلهای کارگری  ،معلمان و بازنشستگان:
واکسن همگانی و رایگان ،خواستی فوری و عموم!
صفحه ۷

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

mohammadreza.pooya@gmail.com
صفحه آرا نشریه :پدرام نواندیش
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اسالمی اای جلوگیای از اتتاا ا سااسای مادم،
کلک میکند.

شیوع ا چ یشرترا یرا س کرا نرا در مریرا مرادم

میا در جامس  ،اید ثلا
 -۲امتناع رژیم اسالمی از گا تن سهلی اکسن د کا نا در نتیج ا زایش ما
جنای .تلی شای .قتل تام جلسی اتالم شود در ادام طاح جلهوری اسالمی اای درگیا کاد ا ریرشرترا
مادم ا یا س کا نا ،آخوند اتظم حکوم .ر د اکسنهای پذیا ت شده در سطح جها را ،ملنوع اتالم کراد
نبود ا گون انام اای مرا ل ا یا س ،موجب شده تا موج پیک ای سدی سهلگین تا ا تلفا ا ترای راشرد رم اکرنرو پریرک
سی .قامز کاده اس .ا اع تدی تاانی اس .ک ساا حکوم .مدیای د لتی را از خربرا
چهارم در ایاا سیصد شها را دچار
شرسرور"
لین نام از آ یاد کاد ر رطری ر مریرزا "ترا ر
رسانی در اینباره منع کاده اند این یک قتل تام رسلی اس .اید
حکومتیا ندارد دس .ا قضا اسالمیو در قتل نا ودی از پتانسیل ا یی اخوردارند.
 -۳ا اگا ی طاح جنایتکاران رژیم اسالمی در شیوع ا چ یشتا یا س کا نا اای جلوگیای از اترتراا را سرااسرای ،جربرهر
را یشتا میشود در کنار این ،نباید از پیرامرد رای ر حری
کارگا آزادیخوا ی نباید ساک .نشیند ادام این ا اع منجا استیصا
ر انی این شاایم ا شها ندا غا ل ماند در اا ا این قتل تام اگا ان نباید نرش قا انی را ازی کاد اکثای .ترظریرم خرانرواده رای
زندگی زیا خم را تدم دستاسی هداش .درما مناسب ،در صف ا قرا رانریرا ایرن شراایرم قراار دارنرد
کارگای ا توج
رای یرک
خواس .اکسیناسیو تلومی از سطح یک مطالب یک جنبش اتتاا ی اید شیف .کند جلهوری اسالمی تنها را ز ر
اکسین کاد مادم تن مید د جنبشی ک میتواند ا خواست اکسریرنراسریرو آغراز خرا جریرش سرانرگرونری
جنبش اتتاا ی زر
اسالمیو جنایتکار اشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
واکسیناسیون کرونا باید فوری و رایگان برای همه افراد کشور انجام شود!
نزدیک به یکسال از شیوع ویروس کرونا (کوید )۱۱-در کشور سپری شده است و بسیاری از هموطنان جانشان را از دستت دادهانتد
و بیشتر فوتشدگان از طبقه کارکر و فرودستان میباشند .چراکه عمدتا مشاغلی دارند که روزانه با افراد زیادی در تمتاس هستتتنتد و
توانایی مالی تهیه تجهیزات بهداشتی و پیشگیری و انجام تست و آزمایشات برای تشخیص بمتوعتا ابتتت بته کترونتا را نتدارنتد و در
صورت ابت به کرونا نیز توان پرداخت هزینههای بیمارستان و دارو را ندارند.
در این مدت کادر درمان در مقابله با کرونا جانفشانی کرده است و علی التختصتوا کتادر درمتان غتیتر پتزشتکتی کته بتا وجتود هتمته
کاستیها و حقوق ناچیز و عدم امنیت شغلی ،ت ش حداکثری خود را در حفظ جان بیماران کردهاند و خسته و فرسوده شدهانتد کته از
آنان تقدیر و تشکر میکنیم .رانندگان زحمتکش شرکت واحد اتوبوسرانی نیز از جمله مشاغلی هستند که روزانه تمتاس حوتوری بتا
مسافران زیادی دارند و در شرایط کرونایی به شهروندان خدمترسانی کردهاند و متاسفانه تعداد زیادی از رانندگان بته کترونتا متبتتت
شدهاند و شماری هم جانشان را از دست دادهاند.
چند ماه پیش از شیوع کرونا تورم افزایش بسیار شدید داشت و طبقه کارگر حدود هفتاد درصد عدرت ختریتدش را از دستت داد و بتا
شیوع کرونا به رغم اینکه بخشی از طبقه کارگر بیکار شد و درآمد بخش وسیاتری از طبقه کارگر کاسته شد اما تورم سیر صتعتودی
داشته است و هیچ رمقی برای طبقه کارگر نمانده که در انتظار واکسن ساخت کشور بماند که هنوز میزان تاثیرش و زمتان تتولتیتدش
مشخص نیست.
از ابتدا امید همگانی برای نجات از این شرایط ،تولید واکسن کرونا بوده است .اما به رغم اینکه واکستن تتولتیتد شتده و بستیتاری از
کشورها مدتی است واکسیناسیون سراسری را آغاز کردهاند ،شاهد آن هستیم مسئوالن کشور شعار تو خالی میدهند و با تعلل بستیتار
هنوز حتی تصمیمگیری نهایی در مورد نوع و چگونگی واکسیناسیون همگانی را انجام ندادهاند .این روند غلط موجب از دستت رفتتتن
جان بسیاری دیگر خواهد شد و نگرانی و استرس عمومی در کشور را افزوده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،خواهان آغاز فوری واکسیناسیون رایتگتان بتا واکستنهتای متورد تتایتیتد
سازمان جهانی بهداشت با اولویت عرار دادن افراد آسیبپذیر و بدون تبعیض میباشد .سندیکا همتنتنتیتن ختواهتان رستیتدگتی جتدی و
مناسب به معیشت طبقه کارگر و فرودست و مراعبت و حمایتهای بهداشتی و درمانی از این طبقه آسیبپذیر در این شرایط ستختت و
اسفبار میباشد.
چاره زحمتکشان وحدت و تشکی ت است!
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

آزادی،برابری،حکومت کارگری!
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در بیست و یکمین سالگرد کنفرانس برلین نگاهی مجدد
محمد اسنگران
سازما د ندگا این کنفراانرس تروامرل د د لر .جرلرهروری
اسالمی آللا ودند ،این د نفا انگار ایز شده در لرا
وای د ره اصالحا رژیم د راع از خراترلری سرا
حا
میباند اگا در آ د ره تصور میشد ک خشی از سرخرنراانرا
جرلرهروری اسرالمری
ملکن اس .متوج سیاس .د ل .آللا
در سازما داد ایرن کرنرفراانرس نربراشرنرد ،امرا ز ریرچرکرس
نلیتواند چنین ادتایی داشت اشد.
" این کنفراانرس کر مروسرسر آلرلرانری " رنریراد رایرنرایرش رل"
اگزاری آناا تهده گا ت ود نزدیرک ر د مراه رسرد از
"انتخا ا " د ره ششم مجلس شورای اسالمری در ایراا  ،در
سا  ٩٧٣١اگزار شد این انتخا ا ا پریرا زی جربرهر د م
خاداد متشکل از حامیا خاتلی ،پایا رسیده ود تسدادی
از سا سیاسی نویسندگرا نرزدیرک ر ایرن جرنراح راای
سیاسی ایراا ر ایرن کرنرفراانرس
سخناانی در مورد تتو
دتو شده ودند" .
سخناانا این کرنرفراانرس کر از ریرلرترا جرنراح د م خراداد
زار خارج خاتلی تبور کاده رودنرد تربرار رودنرد ازج
تلی ا شاری (از د تا تتکیم حد ) ،چنگیز پهلوا (نویسنده
ر زنام نگار) ،حلیدر را جرالیری پرور ( رامرانرده قربرلری
مها اد نرده سدا ر زنام نگار تضو حزی مشرارکر،).
مررتررلررود د لرر .آ ررادی (نررویسررنررده) ،ررایرربرراز ر رریررس دانررا
(اقتصاددا ) ،منیا ر انی پور (نویسنده) ،متلدتلی سرارانرلرو
(نویسرنرده) ،ترز ح سرترا ری (از نرهرضر .آزادی) ،شرهرال
شاک( .ر زنام نگار) ،تلیا ا ترلروی تربرار(تضرو سرا ر
اصرالح طرلررب امررا ز) ،مرهرراانرگرریرز کررار
سرارراه پرراسردرا
(حروقدا ) ،جلیلر کردیرور (تضرو مرجرلرس شرشرم جرلرهروری
اسررالمرری) ،کررا ررم کرراد انرری (پررا شررگررا تضررو کررانررو
نویسندگا ) ،اکبا گنجی ( تضو سا سااه را م را رنرگری
رسردا ر زنرامر نرگرار) ،شرهرال
جلهوری اسالمی در تاکی
مرتریرم زیسر،).
یجی (ناشا) ،خدیج مردم ( سا زنرا
حسن یوسفی اشکوری (تضو مجلس شرورای اسرالمری د ره
پا شگا دینی).
ا
آقای کاد انی مدتی اس .ک ا پیشنهاد د نده این اسرامری ر
هلن نیا مند ،منهای خانم کدیور وده اس .هلن نیا مند از
اگزار کنندگا این کنفاانس از طا حزی سبز آللرا رود
تال ه ا نیاد رایرنرایرش رل کر مسرررولریر .راگرزاری ایرن
کنفاانس را داش ،.خشی از ا ااد "اپوزیسیو " مانرنرد حسرن
ماسالی ،کترایرو امریراپرور ،مرهردی سرادانری احرلرد طرا رای
(خبانگار ر زنام ی اانکفورتا ر ندشا ) ،هلن نیا مند
نوید کامانی در تدارک این کنفاانس دخال .داشتند ل اینهرا
امید اصالح جلهوری اسالمی در این کنفاانس دخیل شدند.
زیرا خرارجر قر .آلرلرا  ،در
لفگانگ ایشنیگرا »مرسرا

ایراا را مرثربر.
جلع ندي این كنفاانس اتالم کراد کر ترترو
امید ار کننده میردانرد کریرهرا نروشر.ج زمریرنر رای راگرزاری ایرن
کنفاانس ا سفا «یوشکا یرشرا » زیراخرارجر آلرلرا در نریرلر د م
اسفند  ٩٧٣۱ا دیدار ی ا سید متلد خراترلری راخری مرررامرا
د لتی اا م گادید
تلی ا شاری ک سد از  ١٩سا نوز از شاکتش در آ کرنرفراانرس
د اع میکند آنا مثب .ارزیا ی میکند ،از اتضای شرورای مراکرزی
د تا تتکیم حد در د را اصرالحرا رود سرا ررر چرهرار د ره
سالی .در شورای ماکزی انجلن اسالمی دانشگاه امیا کربریرا سر
 ۵د ره تضوی .در شورای ماکزی د تا تترکریرم
د ره د یای آ
س د ره مسرولی .احد سیاسی آ را داشت اسر .در سرا
حد
 ٩٧٣۵در ستاد سید متلد خاتلی مسرو خش دانشجو ری سرتراد ی
ود لچنین مسرولی .ستاد انتخرا راتری د رترا ترترکریرم حرد را در
انتخا ا مجلس ششم نیز ا تهده داش..
آ پریروسر .از مسرررولریرن
اکبا گنجیج ا تشکیل سااه پاسدارا
سیاسی اید ولوژیک سااه ود ا سد از کنار ر تن از سااه چند سالری
را م ا نگی سفار ایاا در تاکی ود لچنین ا اتضای نهراد
اطالتا نخس .زیای مانند سسیرد حرجراریرا کر از رنریرا گرذارا
اصلی زار اطالتا ود ارتباط نزدیرکری داشر .از ا ایرل د ر
فتاد گنجی حلر کیا پیوس..
حلیدر ا جالیی پورج از لا ا ایل قدرتگیای جلرهروری اسرالمری
زمانی ک  ١٩سا داش .تنوا اماندار شها نرده انتخای شد ترا
تنوا اماندار مها راد
سا  ٩٧۳١اماندار نرده ود از این زما
انتخای شد در لین د ره ود ک  ٩١نفا را در یرک ر ز اتردام
جنازه آنها را در شها مها اد ماشین ستند در خیا ا نلایش دادنرد
چندی سد ،تنوا مسا سیاسی امنیتی استاندار کادستا انتخرای
تا سا  ٩٧۳٣در این سل .ماند جنایا رژیم در استا کادسترا
تراا
در شها سنندج را سازما داد پس از پایا جنگ ایراا
زار امور خارج منترل شد رسردا ر زنرامر نرگرار تضرو
ارشد حزی مشارک .شد.
تلیا ا تلوی تبارج از اتضا ا لی سااه پاسدارا شیااز ود رسردا
تضو ارشد حزی مشارک .ود از ایرد رولروگرهرای جرایرا اصرالح
طلبی رژیم ود.
آقای کاد انی "ا تخار" میکند ک پیشنهاد اینها را اای سخناانی در
هلن نیا مند داده اس .ا لااه ا این جرانریرا
مورد آینده ایاا
تلی مخالفین ایستاد لچنا ا صت .اتلا خود تاکید دارد.
کاد انی ا شاری ک در یک میزگاد شراکر .کراده رودنرد مردتری
شدند آ کنفاانس مسترل وده ر طی د لتها نداشرتر اسر .آقرای
کاد انی دتا از این ،ا تخار میکند کر رلر سرخرنراانرا کرنرفراانرس
آقای هلن نیا مند کار چرا
الین منهای یکی از آنها ،پیشنهاد ا
کن اصالح طلبا وده اس .مسلوم نیس .ا ایرن پرا نرده کر را ترا
چند نفاشا مسا ی شدند اید ا گرویریرم شرام کرن زم اسر .یرا
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"تبایک"؟ آقای کاد انی هتا از ما میداند کر جرالیری پرور
در ا لین د حکوم .جلهوری اسالمی امرانردار مرهرا راد
نرده وده اس .در لا د ره صدارتش در مها اد  ٩١نفا از
جوانا این شها را جلهوری اسالمی ا نظرار جرالیری پرور
ماشین س .ترا مرادم
اتدام کاد جنازه آنها را در خیا ا
را ماتوی کند سد ا جالیی پور در مصراحربر را ر زنرامر
"جامس " از قتل تامهای این د ره در کادستا د اع ر ا
ا تخار میکاد در د ره امانداری ا در  ٩٩شهایور ٩٧٩۱
جنگ نرده راه ا تاد کشتار مادم در ایرن شرهرا قرترل ترام
مادم ر ستا ای قارنا قالتا یکسا رسرد ایرنردرقراش
اتفا ا تاد در قارنا  ٨۱نفا از مادم این ر ستای کراد نشریرن
قتل تام شدند در قالتا  ٩٨نفا در سا  ٩١در ر سرترای
ایندرقاش  ١٩نفا قتل تام شدند آیا اینرهرا رس نربرود کر آقرای
کاد انی تسل کند لچنرا را اترلرا پرا رژیرلری خرود
پا شاری نکند؟
خود جالیی پور در مورد قتل تام  ٩١نرفرا در مرهرا راد ترایریرد
میکند ک چنین وده اس .مدتی اسر .کر اگرا آنرهرا اتردام
شدند از اادرا پاسدار م کشرتر مریرشردنرد و؟ را جرود ایرن
پا نده خونین ،گستاخی کاد انی تا حدی اس .ک پیشنهاد ایرن
جانی را اای سخناانی در کنفاانس الین از ا تخارا خرود
داند در مورد گنجی م نوار ا شا شده ساا اید ولروگرهرای
سااه ک لر جرا مرنرترشرا شرد گرنرجری یرکری از مسرررولریرن
اید ولوژیک سااه وده ا کسی پوشیده نیس .مسرا نر .ا در
سفار تاکی م از ز ا خودش منتشا شده اسر .در مرورد
تلوی تبار م کا ی اس .در اینتانر .سراک کرنریرد ترا پرا نرده
سیا ش دیده شود.
آقای تلی ا شاری خودش از دانشجویا د تا ترترکریرم حرد
اس .سالها مدا ع کلی .رژیم یار غار خاتلری روده اسر.
ا گستاخی تلام از مالقا خود ا خراترلری رسرد از کرنرفراانرس
الین حا میزند ایناا مای ا تخار خود میداند زم نیسر.
من این حا ها را نرد یا رد کنم کا ی اس .گفرتر رای جرالیری
را در مررا رل ایرنرهرا
پور گنجی خانم کدیور ستا ی
قاار د یم تا مسلوم شود این جنا ا تا چ حد غا خدم.
خاتلی وده اند ا ح اس .کسی از متلود د ل .آ ادی توقع
ندارد طور دیگای حا زند زیاا ا لچنا پاد ر حرانری
خاتلی رژیم اسالمی تشایف دارد اما این د ک در خرارج
زندگی میکنند مدتی سکو ر ود م دارند حتی امرا ز
خود اجرازه مریرد رنرد از آ
خود را اانداز میدانند ،چگون
چرارهرا را
کنفاانس د اع کنند مخالفین سانگونی طلبرا
مرصا دانند.
ا این حا چند نلون از گفتر را نروشرتر رای زیرا نشرا
مید د ک این کنفاانس ا چ ا دا ی سازما یا تر رود چر
کسانی مسلار سیاس .گذار آ ودند رلریرن راکرترهرا ترلر
کثا  .کاله مخللی ود این طایف را تریرا ترا مریرکرنرد
در غهای دیا ز اما زشا را ا شا میکند.
" جلیل کدیور یکی از سخناانا این کنفاانس ک خود نلاینده
مجلس شورای اسالمی اس ،.دنبا تساض جناح مرررا رل
متاکلا سخناانا دس .اندرکارا ایاانی کنفاانس ،اای

تبات خود ناگفت ا را خشأ تلنی میکند در کتا ی ک تت .ترنروا
“تو م توطر از چشم شاقی” چاپ رسانده اس .چنین مینویسد:
اگا شاک .در کنفاانس جام ود کلی نهاد ای رسلی کشور قبرل از
سفا ما در جایا اگزاری این کنفاانس ودند لا کتای صرفرتر
٩۵٧ ٩۵١
ی در ادام میگویدج اخال آنچ کر گرفرتر شرده اسر ،.مرررامرا
زار امورخارج ایاا کامال در جایا اگزاری کنفاانس الین
شاک .اخی از ایاانیا در آ ود من شخصا از زار امرور
خارج استسالم در لین زمین  ،ا آقای آصفی سخرنرگروی زار
امور خارج گف .گو کادم آقای آصفی نتیج مشورتهای خرود را
خشهای مختلف زار امورخارج را در اخرتریرار مرن قراار داد
تال ه ا آصفی آقایا قاسلی (مدیاکل ق .ار پای غرا ری زار
قر .ار پرا آمرایرکرا) نریرز دکرترا
امورخاج ) سامدی (مسرا
خاازی ( زیا امورخارج ) در جرایرا رودنرد … مرن از زار
خارج  ،اطالتاتی را خواستم اداره ار پرایری ایرن زار خرانر ،
اطالتا مذکور را در اختیار من گذاش .اندکی قربرل از راگرزاری
کنفاانس از طا زار امور خارج ا من گف .گرو کرادنرد
نسب .تدا یا امنیتی …… ،ا ااز نگاانی کادند من نیز مرااترب
را نیاد اینایش ل گفتم آنها گفتند تدا یا امنیتی را ا زایش داده
ایم جای ی نگاانی نیس .لا کتای ٩۵٣ ٩۵۳
" جلیل کدیور مثل ری شاک .کنندگا مدا سا جلهوری اسرالمری
نلیخواس .این مسا ل را ا شا کند ا راس .میگوید رلر ارگرانرهرای
رسلی جلهوری اسالمی در جایا سازماند ی این کنفاانس رودنرد
اای اطالع دقریرررترا ،در یرک صرور جرلرسر سرازمرا د رنردگرا
اشتباه آناا ر ی سای .نیاد رایرنرایرش رل
کنفاانس (اینها احتلا
گذاشت ودند) نوشت اند ک نلایندگا احزای آللانی ،حزی سروسریرا
مسیتری ،حرزی سروسریرا دمرکراا  ،حرزی سربرز،نرلرایرنرده زار
امورخارج آللا  ،نلاینده نیاد اینایش رل ،احرلرد ترزیرزی سرفریرا
جلهوری اسالمی در آللا  ،لگی در تنرظریرم لریرسر .سرخرنراانرا
انام کنفاانس شاک .داشتند لچنانک جلیلر کردیرور رم نروشرتر
اس .حتی در مسا ل امنیتی این کرنرفراانرس زار امرور خرارجر
سفار ایاا دخال .کاده اس .طیف د م خاداد  ،قبل از کنفراانرس
ا نوشت ا مصاحب ای خرود سرسری کرادنرد جرا پرای جرلرهروری
نرل از نروشرتر مرن ترتر.
اسالمی را در این کنفاانس پنها کنند
تنوا " قایع حرای کنفاانس الین"
اکبا گنجی نوشت اس|:.
مطبوتا مسترل … تنوا حو رچر ای مریرا د لر .مرادم
صور یاانگا تلل ننلایند ستن
حایل میشوند تا سیل مطالبا
مطبوتا  ،تا ر حبس اصالح طلبا ن ترنرهرا پراسرس مرنراسربری ر
مطالبا مادم نیس ،.لک متاسفان ا ایجاد یاس نا امیدی از دسر.
یا تن مسالل .آمیز مطالبا در چهرار چروی قرانرو ر شرد آ
جنبش را رادیکالیزه خوا د کاد تنها راه حفظ د ام نظام جلهوری
اسالمی ،انجام اصالحا ساختاری ترن داد ر مرطرالربرا مرادم
اس ..کتای اصالحگای… ٩٣١
تروریسینهای د م خاداد اای مرا ل ا تساض رادیکالیسرم جرنربرش
سانگونی طلبی مادم تلی حاکلی .جلرهروری اسرالمری ر سراخرترن
حو چ مشغولند ،اما این حو چ ا رررم مریرتروانرنرد راای مرهرار
کاد جویبار ای کوچک ثلا خش اشند " از لا منبع و
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شرط بندی روی اسب بازنده!
یکبار در دفاع از خمینی ،این بار در دفاع از رضا پهلوی
علی جوادی
جذا ی .خاصی دارند نوری تال در تین حا نرویسرنرده ای
د را انرال ی جامسر ا را نریرز
اس .ک حوادث تتو
لانند خیل سیسی از صنف نویسندگرا ر تراصر سریراسر.
پاتای کاده اس .این یکی از یاگی ای جوامرع اسرتربرداد
انرال ی پا از پریر
زده مذ ب زده اس .اما د را تتو
خم ای سیاسی اس .د را انتخای ای سیاسی ترسریریرن
کننده اس .اینجاس .ک ثلاه تالش یرک د را طرو نری
میتواند یکباره ا اد ر د از قاار این تین اتفاقری اسر.
ک دارد ار دیگا راای آقرای نروری ترالء مری ا رترد چراا؟
چگون ؟
اای ارسی اید ترب اگش .اسلاتریرل نروری ترال در
انرال ری  ۵٣در د راع از خرلریرنری در نرررد
تبو تتو
گاایش سکو ریستی نوشت ای را اای احلد شاملو ،ساد یرا
مجل ایاانشها استاد احلد شاملو نیز این مطرلرب را تریرنرا
در تاریس  ١٧آذر چاپ رسانرد نروشرتر اش گرویرا رد
ا هام اس..
"امام خلینی پدیدهای تازه دلگام کننده در تاریس تشیع اسر.
ا ر با سریراسری جرنربرش اسر ،.جرنربرشری کر ترسرایرفری جرز
شرکرسرترن ر .رای
اانداخرترن رلرم ترررلریرد کرورکرورانر
دیکتاتوری سیاسی مذ بی ندارد چ کسی امتترا کراده ترا
داند آیا از ل تللا تلم دیرن اقرفترا اسر .یرا نر ؟
چگون این اتللیر ،.در نرتریرجر  ،ر ربرای غریرا انرترخرا ری
تتلیلی ،مادم را ترلید از ا کشانده اس.؟"
این چنین ادام مید د:
"ن و امام خلینی را مادم "انتخای" کادهاند ،جرهر .آ کر
در تین تلم احرکرام شراع ر مرررام ارشردیر .نریرز رسریرده
اس .ا در پری آ نریرسر .ترا قشرا ر حرانریر .را حراکرم را
سانوش .ما کند ،لک در پی آ اس .تا ما را از دیکرتراتروری
را
ل اقشار حاکم خواستار اطات .کورکوران ا اند
آ کس از ر حانی .سنتی ک در این راه قردم گرذارد مررردمرش
گاامی اس ،.اما اگا تادیدی در این راه از خرود نشرا د رد
اترلرلریر .ز ردش راترتر رم
دیگا کسری راای رسرالر
نلیخواند".
ساد یاتاکید میکند ک “انشاء ح این مطالب آنرردر را رم
" ی منط " نباشد ک نتوانی چاپشا کنی".
تکا د نده اس .حتی تکاار ازنویسی چنین مرطرالربری در
یا ادی ک نیانگذار حکوم .جهل خو مذ ب اسر،.
یر ترذر رهرانر ای ،ریر تروجریرهری
تکا د نده اس.
مصا ب چنین "انتخا ری" را ترخرفریرف نرلریرد رد نر و خرلریرنری
"انتخای" ی مادمی نبود خلینی آلتاناتیو کثیف اسرالمری
را ا ر ی شان ای جنبش ترب مانده ارترجراتری مرلری –

اسالمی سن .شا زده اسالم زده ر شرنرفرکراا را جرامرسر
مادم تتلیل کادند خلینی متصو مهندسی ا کار تلومی ترالش
مستشارا مشا را نظامی آمایکا مرترتردیرن اش رود خرلریرنری
"انتخای" غای در کنفاانس گوآدالوپ ود.
آ د را اکنو ساای شده اس .اسلراتریرل نروری ترال رار دیرگرا
منترد شد ،منترد د را حکوم .مذ بی اما از شاایم جامس متترو
خرلری شرده
انرال ی اس .ار دیگا جامس ارد د را پرا پریر
اس .ار دیگا مسال انتخای سیاسی آلتاناتریرو را راز مرطراح
شده اس .آقای نوری تال از از قاار "انتخای" کاده اس .از
قاار ار دیگا نیز ا ر ی اسرب رازنرده شراط رنردی کراده اسر.
چگون ؟ چاا؟
اای ارسی راه د ری نباید ر  .در مطلبی تت .ترنروا ج "پراسرس
تاریخی یک شا زاده یک انام ساز کنجکا " می نویسد:
" اما در آ لتظ ی میانی مصراحربر  ،مرهردی ( رالحرتری) ،ری آنرکر
اکنش خاصی را پیش ینی کاده اشد ،توپ اش را شلریرک مریرکرنردج
از نوه د پادشاه ایاا  ،از لیسهد متلد ر ا شاه ،از شا زاده ر را
رلرایرونری اش
پهلوی ،از کسی ک اخی تسظیم کنا اتلیتضرا
می خوانند می پاسدج "شلا سلطن .طلب ستید یا جلهوریخواه؟"
ر شرنرگراانر ای؟ از ا رترذا ایرن نروع
ااستی چ سروا تلریر
ژ رنالیسم ،ک این چنین مورد تردیا تتسین آقای اسلراتریرل نروری
تال گشت اس ،.می گذریم حریر .جویی خشی از رایرف شرغرلری
شا نیس .رسان شا ا زار پیشباد سیاس .د لتی اس .کر حرررو
ما ان شا را تامین میکند امرا از "انرترخرای" لرترن چراپرلروسرانر
سخیفی ک در این متن جاری اس .نلی توا  ،ی تفا گذش..
نرل از "شا زاده اش" ا تایید ادام مید د:
" اگا نهایتا قاار اشد نظام پادشا ی شکل آینرده نرظرام راشرد… نرلری
تواند ی چیزی غیا از آنچ ک شبی آ را مثال در سرو رد یرا در
لند ژاپن می ینیم اشد"… یسنی اگا گویید مرا مری تروانریرم یرک
پادشا ی در مللک .داشت اشدیم ک جز ا نرگ کشرور مراسر.
می نشیند آ ا  ،مثل پادشاه سو د یا ژاپن یا ملک الیزا  ،.کراری
سیاس .ندارند ،یک نفوذی از نظا کا دارد ،لی قانرو اسراسری
مشخصا این یف را تهده آ مرام نگذاشت در آ مرلرلرکر ،.آ
ق .شاید مسنی پیدا کند".
تشا این جلال در د اع از پادشا ی ر ا پهلوی کللاتری کر در
د اع از خلینی یا کاد غیا قا ل انکار اس .ایرن رار نریرز نروری
تال ا چاخش قلم لانطور ک خلینی را "انرترخرای" مرادم " ر.
شکن" مسا ی کاد ،میکوشد ک ترالش راای ا رررای سرلرطرنر .را را
خورد جرامرسر د رد
زر ر "پادشا ی سو د" "پاسخگو" ود
لانطور ک پیش ینی مریرکراد خرلریرنری "درپری آ نریرسر .ترا قشرا
ر حانی .را حاکم ا سانوش .ما کند ،لک در پی آ اس .تا مرا را
از دیکتاتوری… ا اند" این ار نیز از قاار پیش ینری کراده اسر.
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ک "شا زاده" شا قاار نیس .نوع دیگای از استبداد را ا جامس حاکم کند ،لک قاار اس" .تا ما را از دیکتاتوری … ا اند" ایرن
انتخای جدید ایشا اس .ی دلیل نیس .ک جایا متبوع ایشا ا حزی مشا ط ترد اخو می ندد ،این امید ا ی کر شرایرد ،شرایرد
سانوش .ادای جامس را اتفا جایا سلطن .در کنتا گیاند.
حاک .در نیامده اند تا گذشت را ا سانوش .خود حراکرم
اما این "انتخای" نیز انتخا ی از جنس "انتخای" خلینی اس .مادم در ایاا
کنند قاار نیس .ک استبداد مذ بی جای خود را استبداد سلطنتی یا تاکیبی از این د د د قاار نیرسر .کر دسرترگراه سرا اک ر جرای
دستگاه سا اما نشیند قاار نیس .ک حکوم .سای خدا جای حکوم .خدا نشیند ن و مادم آزادی مریرخروا رنرد ،ترلرام آزادی را مرادم
اا ای میخوا ند ،تلام اا ای را ،چ حروقی چ سیاسی چ اجتلاتی این مادم تاریس سلطن .را دیده اند ،دستگاه مذ ب جرنربرش
کثیف اسالمی را می شناسند قاار نیس .سین در مرا ل دستگاه ساکوی مذ بی ساا کنند ک دستگاه ساکوی دیگرای را را سرانروشر.
خود حاکم کنند آقای نوری تال سایا مدا سین ی قید شاط ا قید شاط پادشا ی ریرهروده سریرسرترم خرود را را پرادشرا ری سرو رد
انرال ی جامس ایاا را اید یشتا ا انرالی اانس شاید دقیررترا رگرویرم رایرد را انرررالی اکرتربرا
لند مرایس میکنند تتو
انگستا
مرایس کاد سال ه "انتخای" دیگای موجود اس .انتخای آزادیخوا ی اا ای طلبی ،انتخا ی ک کلونیسم کارگای پاچلدار آ اسر.
این تنها انتخای ر ایی خش در مرا ل جامس اس..
شاید تکاار این جلل مسا مارکس در جدم ا ما لو ی ناپار  ،ا اغلاض سیار ،یا این "انتخای" آقای نوری تال اشد.
" گل در جایی مینویسد ک تلام حوادث شخصی .ای زر تاریخی – جهانی اصطالح د ار هور میکنند لی ا راامروش کراد
یا زاید ک ار ا صور تااژدی ار د م صور کلدی مسخاه".
یک نکت پایانیج شاید شاط ندی یا دقیری اای "انتخا ی" ک صور گا ت اس ،.نباشد در شاط ندی ادی ک ارد چنین میدانری
میشود ،ازنده اس .اما شاط ندی در سیاس .قا انیانش اساسا مادم تادی اند این ار كارگا كلونیسم اجازه نخوا ند داد.
اول ماه مه یک روز تاریخی است .سمبل آینده نگری و امید بشریت کارکن برای یک دنیای بهتتر و انستانتی استت .تتاریتخته اش بته
اعتراض کارگران شیکاگو برای هشت ساعت کار برمیگردد .اما امروز پیامی بسیار فراتر از مطالبات اولیه خود برای تتبتبتیتت هشتت
ساعت کار در روز دارد .پیامش فریاد کارگر برای رهایی و خ صی از انقیاد طبقاتی است .پیامی برای آزادی انسان از عید و بند نظتام
استبمارگرانه سرمایه داری و ایجاد جامعه نوین .جامعه ای که تنها میتواند یک جامعه آزاد کمونیستی باشد .بنظر من اهمیت اول متاه
مه اساسا در طرح مطالبات عدیده کارگری نیست .جنبش ما بته کتررات متطتالتبتات ختود را در اعتتترا تاتتش ٬در تتجتمتعتاتتش ٬و در
اعتصاباتش مطرح کرده و میکند .اگر اول ماه مه جایگاهی دارد پیام عمومی و طبقاتی و جهانی آن استت .روزی کته طتبتقته کتارگتر
بیش از هر چیز به ریشه مسائلی که شکل دهنده و عیت استبمارگرانه امروز است ٬میپردازد .اول ماه مه یک انتقاد اجتماعی بنیادی
و زیر و رو کنده به نظام موجود ٬یعنی سرمایه داری ٬است .انتقاد طبقه ای است که هینگونه منفعتی در حفظ مناسبات و شرایط داده
شده ندارد .اول ماه مه پرچم اعتراض به کلیت نظام اعتصادی و اجتماعی موجود است .اول ماه مه انتقاد به نظامی است که بتدون بته
اسارت گرفتن و استبمار بشریت کارکن نمیتواند یک روز به بقای خود ادامه دهد .اول ماه مه تاکیدی است که حتتتی عتمتیتن تتریتن و
ریشه ای ترین اص حات اعتصادی و سیاسی در نظام کنونی ٬بنیادهای د انسانی و اسارت آور نظام کنونی را دستت نتختورده بتاعتی
میگذارد .به این اعتبار اول ماه جایگاه ویژه ای در مرکز کشمکش های جامعه ایفا میکند .عدرت پیام جنبش آنتی کاپیتالیتستتتی طتبتقته
کارگر در اول ماه در این مجموعه است .اول ماه تاکیدی بر این واععیت است که رهایی انسان بته رهتایتی کتارگتر گتره ختورده استت.
تتمتام کشتمتکتشتهتای تتاکتنتونتی طتبتقتاتتی
کارگر برای آزادی خود ناچار به نابودی و فنای طبقات متخاصم در جامعه است و بر خت
ماحصل این مبارزه پیروزی یک طبقه و اع م برتری طبقه کارگر نیست .بلکه پایان دادن به کل این کشمکش ٬هد غایی اش استت.
بشریت باید بتواند خود را از این دوران جهالت و بربریت نجات دهد .و این در گرو انق بات کارگری است .
تاکیدات ما در اول ماه مه اساسا بر این افن آینده ساز و رهایبخش استوار است .ما در اول ماه مه ما بر هتمتبتستتتگتی جتهتانتی طتبتقته
کارگر تاکید میکنیم .تاکید میکنیم که طبقه کارگر طبقه ای جهانی است .طبقه ای است که آینده بشریت به ت ش و تکاپوی آن وابستتته
است .طبقه ای که هر ذره آزادی و انسانیت در جامعه به دامنه عدرت کارگر و تشک تش گره خورده است .عرن حا ر عترن جتهتانتی
شدن و اٽبات این عظیم ترین حقیقت تاریخی است .

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!

پرسش شماره ۰۰
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بیانیه ی مشترک گروهها و تشکلهای کارگری  ،معلمان و بازنشستگان:
واکسن همگانی و رایگان ،خواستی فوری و عموم!

نزدیک یکسا پس از شیوع یا س کا نا انبوه مصا ب یسا ر ای ک تل .پنها کاری ا ،تصلریرم رای ردمرادمری
در سیاس .ا انام ریزی ای حکوم ،.موجب ما ده ا زار نفا تتلیل را ترلرومری را مرادم شرد ،ایرنرک ر یرلرن
تالش ای مااکز تللی پزشکی جها  ،اکسن این یا س ما ار در مریاس انبوه تولید اکسریرنراسریرو ترلرومری آ در
سیاری از کشور ا آغاز شده اس.
یشتا کشور ای درگیا یا س کا نا ا تربل زین اختصاص ودج ای مناسب رسلا »رایگا « ود پا ژه پریرشگریرای
تلومی را اتالم کاده انام ریزی آ را در دستور کار خود قاار دادهاند البرتر ر شرن اسر .کر د لر .را شراکر .رای
سامای داری لا طور ک از شیوع تاا کا نا سود جستند ،از تولید توزیع اکسن نیز د ی جز سود دنبا نخوا ند کاد
حاکلی .در ایاا ِ ثا تلند ،لا طور ک از قاا ن شوا د ا میآید ،پا ژه اکسریرنراسریرو رلرگرانری را نریرز مرانرنرد سرایرا
تاص ای خدما تلومی تنوا منبسی اای درآمد ازاری اای کسب سود ای میلیاردی اای رانر.خروارا نرزدیرک
خود در نظا گا ت اس .در مللکتی ک ا سال زارا میلیارد توما از ودج تلومی نهاد را مروسرسرا سرودجرو،
یخاصی .یا م زندگی مادم اختصاص داده میشود  ،پاداخ .زین ای اکسیناسیرو احرترلرالری از جریرب مرادم قرا رل
تتلل نخوا د ود
ا اینک مجلوت سیاس .ا تللکاد ای تاکنونی حکوم .نهاد ای ا ست در حوزه سالم ،.رهرداشر .درمرا جرامرسر ،
ترترلریرل
رزارا انسرا
یاه در جایا این ل گیای جهانری ،مرنرجرا ر مرا
لانند دیگا تاص ای زندگی مادم،
مشر .ارتاین شاایم زندگی مادم شده اس ،.اما تامین در دستاس قاار داد وری ،تلومری رایرگرا اکسرن کرا نرا
یف ی حیاتی حکوم .نسب .تلوم ساکنا این سازمین اس.
خواس .آنی ،مبام جدی مادم
مادم زحل.کش حاصل دستانج آنرا
ثا  ،منا ع امکانا تولید شده جامس ک توسم نهاد ای حاکم قبض شده ،متسل
اس .دیهی اس .ک تتلیل اخذ اگون زین اای اکسیناسیو  ،مسنای کوتا ی قصور حکرومر .در حرفرظ سرالمر.
تلومی ناگزیا تدا م یلاری کشتار مادم حسای خوا د آمد ک قا ل چشم پوشی گذش .نخوا د ود
امضاء کنندگا این یانی  ،ازتای د نده خواستی تلومیاند
گروه کارگری/معلمی  ۱۱اسفنداتحاد سراسری بازنشستگان ایرانگروه اتحاد بازنشستگانکانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعیاتحاد بازنشستگان ایرانسندیکای نقاشان البرزشورای بازنشستگان ایران-کمیته پیگیری در راه ایجاد تشکلهای کارگری

 ۱۱آذر ۱۳۱۱

کارگر،معلم،دانشجو،بازنشستگان،اتحاد،اتحاد!
نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

