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 ۴۴رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۱۰۰بیست و هشتم  آپریل   -  ۰۰۱۱چهارشنبه  هشتم  اردیبهشت  

 کارگران جهان متحد شوید!

 اول ماه مه در دل کرونا 
 محمدرضا پویا

 
اول ماه مه نزدیک است. هر سال  پرچمهای سرخ، زندهه 

باد سوسالیسم، اعتراض و مدادالدوده و ددریداد، ندید  بد ده 

خیابانها میگردد. در هر کشوری  کدارردراندع اعدتدراض 

خود را بزبان همان جغرادیا دریاد میک  ه، هر چ ه زبانها 

مختلف ه اما در ای  روز کاررران هدمده هدم زبداند ده. اید  

شایه بزررتری  ویژری یکم می در سراسر جدهدان اسدت. 

علیرغم وجود تمامی مدرزهدا و جدهایدی هدا و عدلدیدرغدم 

تزریق سمومات ناسیونالیستی طوقه حاکم به جامعه، انچده 

در اول ماه مه ب مایع در می نیه همسرنوشتی کاررر در 

  .سراسر جهان است

اول مه  امسال در ایران در شرایای متفاوت از سالدهدای 

دیگر بررزار میشود، مدتدفداوت نده از  بدابدت و دعدیدت 

دستمزد و ساح دقر و رداه کاررر که همه خاوط قدرمدز 

را در نوردیهه، نه از جهت میزان سرکوب و دسدتدگدیدری 

دعالی  کاررری که با شهت تمام ادامده دارد، بدا از اید  

م ظر که کا جامعه در چ گدال ویدروک کدروندا ردرددتدار 

شهه است. در نستانه اول ماه مه، تقریوا تمامی شدهدرهدای 

کشور در و عیت دهشت اکی با موج چهارم کرونا دسدت 

و پ جه نرم میک ه. نمار رسمی بمان ه همیشه کدیدلدومدتدرهدا 

از واقعیت سیاهی که حیات دیزیکدی مدردم را بده خدادر 

انهاخته، دور است. مشکا بتوان میزان تدفددات را حدتدی 

حهک زد. کسی نمیهانه چه تعهاد مردم در نتیجه ابدتدف بده 

ویروک جان باخت ه. ت ها از اخوار ارسالی مردم مدیدتدوان 

دهمیه که نفس جامعه به شدمدارا اددتداده اسدت. ت داویدر 

دهشت اک هست ه. مردم از شمال تا ج وب بهون هیچگدونده 

 ٠٠١١به مناسبت اول مه 
 تاکید بر چند ویژگی بیانیه های کارگری

 محمد آسنگران
 

 می پرسند چه تضمینی وجود دارد که
 در فردای سرنگونی رژیم خون و خونریزی نشود؟

 علی جوادی
سئوال مهم و کلیهی که مهتدهدا اسدت در رسدانده هدای مدجدازی و د دای 

 

 مارش روزجهانی کارگر،
 (2فقط کف خیابان،بدست میاد حقمان! )

 پدرام نواندیش

 کارگران جهان متحد شوید!

۳صفحه   

4صفحه   

6صفحه   

 یک بارهم شده، مدافع قاتالن مردم ایران نباشید! 
 محمد آسنگران 

 

 خطاب به خانم مسیح علینژاد:

نیا امکان دارد اشتواهی هم شهه یک بار در زنهریدت مدهاددا قداتدفن مدردم 

 آیا رژیم اسالمی با پول برجام جدید، 
 عمر بیشتری برای خود میخرد؟

 علی جوادی
 

8صفحه   

01صفحه   
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توهمی همگی متفق القول ه که رژیم اسفمی بفریاد کسی نخواهه رسیه، میگوی ه رزیم برای بعقب انهاخت  و زمی گدیدر کدردن اعدتدرا دات 

مردم، خواهان ادامه ای  و عیت است. ننچه قابا مشاههه است تحمیا مانهراری شیوع میلیونی کرونا در میان مردم و یدک عدزم بدزر  

برای سرنگونی رژیم اسفمی است.  بی شک ادامه زنهری زیر سایه کرونا بهون هیدچدگدونده بدرندامده ای بدرای مدحدهود کدردن شدیدوع و 

واکسی اسیون عمومی، امری غیر ممک  است.ای  دیگر بمان ه زلزله و سیا  در یک شهر و م اقده ندیدسدت کده رژیدم اسدفمدی بدتدوانده بدا 

سرکوب و شیادی، خانه خرابی مردم را مشمول مرور زمان ک ه و از ادهان بزدایه. ای  یک داجعه بزرک است که کا مردم در سدراسدر 

کشور را درریر خود کرده است. ازهمی رو یک سر تمامی اعترا ات در جامعه به مسله کرونا وصا شهه است. اقت اد درو پداشدیدهه در 

دل امواج کرونا، مر ، دقر و بیکاری برای طوقه کاررر به ارمغان اورده است. برخی تشکفت کاررری با اشاره به تاثیدرات کدروندا بدر 

 21درصه از زنان شاغا، بیکار و اخراج شهه انه. خط دقر از مدرز  07زنهری کاررران، ع وان میک  ه که در دوره شیوع کرونا تاک ون 

میلیون تومان هم عوور کرده است و ارر برای ترسیم او اع اقت ادی حتی به امارهای نیم ب ه ص هوق بی  المللی پول هم مراجعه کد دیدم، 

بایه رفت در سال جاری برای تشریح و عیت معیشت کاررران، با کموود "وازه ها" و مفاهیم قابا درک روبرو خواهیم شده. در یدکدسدال 

     .رذشته علیرغم ای که دقر، سرکوب و کرونا بر زنهری کاررران خیمه زده بود، ما شاهه موارزات وسیا کاررری بودیم

ننچه اول ماه مه را به اعترا ات کاررری وصا میک ه، در پله اول عزم کاررران برای سرنگونی رژیم اسفمی جهت پایان دادن به همه 

دردها و م ایب جامعه است و در پله دوم همگانی شهن شعار "اداره شورایی" جامعه و امکانپذیری و مالوب بودن سدوسدیدالدیدسدم اسدت. 

       .زنهه باد اول ماه مه

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۰پرسش  شماره  
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بیانیه های که دعالی  و تشکلهای کاررری که تا ک ون مد دتدشدر 

شهه انه نکات زیادی را به ع وان ادعانامده خدود اعدفم کدرده 

انه. ای جا میخواهم به چ ه مورد از برجسته تری  نکاتی که در 

تا ک ون م تشدر  2٠77بیانیه هایی کاررری به م اسوت اول مه 

شهه است بپردازم: اعفم ای که طوقه کاررر یک طوقه جدهداندی 

است و اتحاد و هموستگی جهانی ای  طوقده مدورد تداکدیده بدوده 

است از مواد همه بیانیه ها است. ندقده سدرمدایده و بده م دا  

طلویهن نظام سرمایه دارى و نفى استدمدمدار و تدودعدید  بدراى 

رهایى انسان از جامعه طدودقداتدی مدوجدود در اول مده امسدال 

برجسته تر از سالهای قودا خدودندمدایدی مدیدکد ده. بدیداندیده هدای 

کاررری امسال نشکارتر از همیشه با پرچم سرخ و بدا پدرچدم 

 ه سرمایه داری ادعانامه ج وع کاررری ایران علدیده ندظدام 

حاکم را نمای هری کرده است. پرچمى که نه توهمى به سرمایده 

ملى دارد و نه رنگ و بوى وط ى دارد. علیده تدفدرقده اددکد دی 

ررایشات بورژوایی و در تقابا با قوم پرستى و نداسدیدوندالدیدسدم 

ایرانی بر اتحاد طوقاتی تاکیه کرده انه. ملیت و مذهب در اید  

بیانیه ها جایی نهارد. یک بار دیگر ج وع کارردری نشدان داد 

که نرزوها و نرمانهای جامعه تحت ستم ایدران را ندمداید دهردی 

  .میک ه

ای  ج وشى که در ایران پا به میهان رذاشته اسدت، بدخدشدی از 

و در  و و عدلد دا ج وع جهانى طوقه کاررر است. کاررران رسدمدا

قاع امه هایشان اعفم کرده انه کده تدفداوتدهدای مدلدی، ندژادی، 

رنگ پوست، مذهب و ج سیت عواملی هست ه کده بدورژوازی 

  .برای تفرقه انهاخت  در ج وع کاررری ننها را باد میزنه

 !تهارک و نمادرى دعالی  کارررى براى اول مه

از حهود دو ماه قوا از روز جهانى کاررر مدا شداهده جد دب و 

جوا دعالی  کارررى براى استقودال از اید  روز بدودیدم. در 

اکمر مراکز کارررى، دعالی  و رهوران عملى بحث چگدونده و 

کجا بررزار کردن مراسمهاى اول مه را شروع شده. هدمداند ده 

سالهای رذشته تاکیه ای  بود که مراسمهاى اول مه امسال بدایده 

مستقا از خانه کاررر و عواما دولتى باشه. بدادور ویدژه ای 

بر اتحاد و هموستگی طوقاتی و در هدمداهد دگدی بدا مدعدلدمدان و 

 .پرستاران و بازنشستگان و همه اقشار تحت ستم تاکیه شه

دعالی  کارررى بویژه کاررران رادیکال و سوسیالیست تفا کدردنده 

که ررایشات دیگر را هم قانا ک  ه سدیداسدت رادیدکدالدى را در پدیدع 

ریرنه. بیانیه ها نشان میههه که تا حهود زیادى در ای  امر مودق شدهه 

انه. چ اچه کا بیانیه هایی که تا ک ون به م اسوت اول مه م تدشدر شدهه 

انه سیاستی رادیکال  ه سرمایه داری و چپ را نمای هردی مدیدکد د ده. 

عفوه بر ای  ننجا که ررایشات دیگر با خط و سیاست دیگرى تهاعدى 

میشهنه پرچم شان کم رنگ و یا بدیدرندگ ردردیده. رادیدکدالدیدسدم  ده 

سرمایه داری در ج وع کاررری و به طوا در جدامدعده ایدران و در 

ج وشهای اعترا ی چد دان جدایدگداه و قدهرتدی پدیدها کدرده اسدت کده 

ررایشات سازشکار ردرمیست و خرده بورژوایدی ندتدوانسدتد ده تداثدیدر 

  .جهی بر خط و سیاست حاکم بر بیانیه ها و قاع امه داشته باش ه

امروز حتی سران رژیم اسفمى و نیروهاى راست و ناسدیدوندالدیدسدت 

اپوزیسیون هم نمیتوان ه از ح ور برجسته و تاثیر رذار ج دودع  ده 

سرمایه داری چشم بپوش ه و هر کهام به نوبه خود تفا میک  ه مداندا 

رشه ای  ررایع شونه. جدمدهدوری اسدفمدی نده تد دهدا بدا سدرکدوب و 

ارعاب، بلکه از نظر سیاسی ادراد شاخص خود را بده جدلدو صدحد ده 

نورده است که بگوی ه ننها هم از او اع ددعدلدی را دی ندیدسدتد ده. تدا 

جایی که  رغامی خود را دوست دار چگدوارا مدیدهانده و از شدعدار 

نان، مسک  نزادی حر  میدزنده و خداندم شدیدرید  عدودادی از وجدود 

نلترناتیو در جامعه ایران میگویه و کاررران هفت تپه را نمونه وجود 

ای  نلترناتیو میهانه و ر ا پهلوی از قهرت و ندفدود سدوسدیدالدیدسدتدهدا 

میگویه و بخشی از جریانات راست تحت عد دون "نده بده جدمدهدوری 

اسفمی" با پز سوسیال دمکراسی ح دور سدیداسدی خدود را تدزیدید  

میک  ه. همه ای  تحوالت ناشی از قهرت و نفود برجسته ررایع چدپ 

  .و سوسیالیست ج وع کاررری است

همچ انکه قوف هم تاکیه کرده ام شدک ندهاشدتده بداشدیده ددردا وقدتدیدکده 

جمهوری اسفمی  عید  تدر بشدود و جد دودع کدارردری بدا قدهرت 

بیشتری به میهان بیایه، بخشی از سدران سدپداه هدم بدا پدرچدم "نده بده 

جمهوری اسفمی" و همان ه  رغامدی مدهاددا ندان، مسدکد ، نزادی 

  .خواه ه شه

اما ج وع کاررری و دعالی  و رهوران ای  جد دودع اید  تدردد دههدا را 

میش اس ه. کمونیستهای کاررری میهان ه که بورژوازی خوا قلب در 

                                5ادامه مطلب در صفحه ایران نهاریم.                            

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۰۰پرسش  شماره  

 ٠٠١١به مناسبت اول مه                            
 تاکید بر چند ویژگی بیانیه های کارگری                          

 محمد آسنگران  

 

 کارگران جهان متحد شوید!
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سیاسی جامعه بر رشت و رذار است و ای  روزها در "کدفب 

هاوک" مرتب تکرار میشود: "چه ت می ی وجود دارد که در 

 دردای سرنگونی رژیم خون و خونریزی نشود؟" 

در بررسی و پاسخ بایه به مفرو ات و اهها  نهفدتده در اید  

پرسع و همچ ی  اشاراتی به پروسه هدای احدتدمدالدی در پدس 

تحوالت سیاسی نتی داشت. از مدفدرو دات و اهدها  چد دید  

 پرسشی بایه نغاز کرد. 

 

یک رک  تولیغات دستگاههای اطدفعداتدی و امد دیدتدی رژیدم -2

اسفمی بر ای  سیاست تکیه دارد که سرنگونی رژیم اسدفمدی 

م جر به ج گ داخلی، تکه پاره شهن و از هم رسیخت  شیرازه 

جامعه و هرج و مرج و ننارشی تمام عیار در جامدعده خدواهده 

شه. ای  تولیغات باور وارونه تفا میک ه تا مالوبدیدت رژیدم 

اسفمی را در مقابا نید دهه "تدیدره ای" کده در اید  ت داویدر 

ترسیم میشود، نشان دهه و مردم سدرندگدوندی طدلدب را بدرای 

برحذر داشت  از چ ی  نی هه ای بده ر دایدت بده حدفد  و دا 

موجود بکشان ه. جالب اسدت رژیدم اسدفمدی مدیدکدوشده مدردم 

مشتاق سرنگونی رژیم را به هراک از و عیت تدیدره ای در 

 پس سرنگونی خود بی هازد! 

 

ای  تولیغات در عید  حدال بدر واقدعدیدت و ددرض روشد دی -1

استوار است. سرنگونی رژیم اسفمی پیع درض اید  سدئدوال 

و پرسع است. چه پرسع ک  هه در ی و چه دستگاه تولیغاتی 

و اطفعاتی رژیم بر ای  درض تکیه دارنه که مدردم خدواهدان 

سرنگونی رژیم اسفمی انه و نتیجتا پرسع و تولیغات خود را 

بر ای  درض استوار کرده انه. طرح ای  سئوال در عید  حدال 

نشان تحمیا واقعیت و ح ور قهرتم ه ج وع سرنگونی طلوی 

 توده های مردم به رژیم اسفمی و دستگاه تولیغاتی اا است.

  

پاسخ به ای  پرسع نمیتوانه صردا بر خ می کردن و ادشدای -٣

تولیغات رژیم اسفمی و یا هراک ادک ی های نن استوار باشده. 

عفوه بر ای  بایه به واقعیات و مخاطرات احتمالی در پروسده 

سرنگونی رژیم اسفمی اشاره کرد و کوشیه داکتورهای مدعدید دی کده 

 در خ می کردن چ ی  و عیتی دخیل ه را دقیق و روش  برشمرد. 

 

واقعیت ای  است کده شد داخدت مدخداطدرات احدتدمدالدی در پدروسده -٠

سرنگونی شیری  رژیم اسفمی بخشی از مقابله موثر در شکا ریری 

چ ی  و عیتی است. ای که سرنگونی رژیم اسفمی میتدوانده بده یدک 

پروسه کشهار و پر مخاطره توهیا شود، مستقا از درجه احتمدال نن، 

واقعیتی انکار ناپذیر است. تحوالت سیاسی در بسیاری از جواما در 

دوران اخیر نشان داده است که جایگزی ی رژیمهدای سدیداسدی الدزامدا 

سریا و بی مخاطره نیست، میتوانه پر پیچ و خم و پدر مشدقدت بداشده. 

ای  احتمال را بایه برسمیت ش اخت و برای خد دمدی کدردن نن تدفا 

کرد. ای  واقعیتی است که م  ور حدکدمدت بدادور مشدخدص از نن 

بع وان "س اریوی سیاه" در مقابا "س اریوی سفیه" تحوالت سدیداسدی 

 نام برده است. 

 

مهمتری  داکتور و مولفه در شکا ردیدری چد دید  و دعدیدتدی خدود -٥

رژیم و نیروهای شکا ده هه نن است. چگونه؟ واقعیت ای  اسدت کده 

ارر سرنگونی رژیم در پدس یدک خدیدزا عدظدیدم سدکدوالریسدتدی و 

نزادیخواهانه و سراسری و رادیکال صورت پذیریه و بساط دسدتدگداه 

سرکوب و دستجات اوباا مسلح رژیم تماما برچیهه و خد دمدی شدود، 

چ ی  س اریویی اساسا غیر محتما و غدیدر واقدعدی خدواهده بدود. بدر 

عکس، هر رونه ب ه و بست و سازا با بخشهایی از خود رژیم و یدا 

هر س اریوی تغییر و تدحدول و ردذاری کده بدخدشدهدایدی از رژیدم و 

اررانهای حاکمیت خونی  نن را حف  ک ه، احتمال شکا ریری چد دید  

پروسه ای عمف تشهیه خواهه شه. واقعیت ح ور تاک ونی طالوان در 

 ادغانستان و ب ه و بست با ای  جریانات اثوات چ ی  ادعایی است.

 

رژیم اسفمی بر خف  رژیم شاه حکومتی تماما متدمدرکدز ندیدسدت -٦

که تمام قهرت در راک حاکمیت متمرکز شدهه بداشده. رژیدم اسدفمدی 

مجموعه ای از بانهها و نیروها و دستجات تروریستی و اسفمدیدسدتدی 

است. خام ه ای در راک حاکدمدیدت اسدت امدا تدمدام قدهرت در راک 

حاکمیت متمرکز نیست. به همی  اعتودار سدرندگدوندی رژیدم اسدفمدی 

 زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران!

 ۰۰پرسش  شماره  

 می پرسند چه تضمینی وجود دارد که                        
 در فردای سرنگونی رژیم خون و خونریزی نشود؟                            

 علی جوادی  

 کارگران جهان متحد شوید!
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 .. 0411ادامه مطلبب محمد آسنگران به مناسبت اول ماه مه 

میهان ه بورژوازی دمکرات نهاریم. میهان ه که همه ررایشات بورژوایی با هر شعار و پرچمی که به میهان بیای ه م دفدعدت طدودقده خدود را 

نمای هری میک  ه. ج وع کاررری دقط با برچم نزادی و برابری یع ی سوسیالیسم میتوانه به اهها  و نرمانهای خود برسه. نرمدان رهدایدی 

   .انسان برپایی جامعه ای نزاد و برابر و عاری از هر نوع توعی  است و ج وع کاررری پیشتاز و پرچمهار ای  نرمان است

 !زنده باد اول مه! زنده باد اتحاد و همبستگی جنبش کارگری
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نمیتوانه محهود به بزیر کشیهن و سقوط دار و دسته خام ده ای 

و والیت دقیده شدود. بدایده کدا رژیدم اسدفمدی بدا تدمدام قدوای 

سرکوب و دستجات تروریستی اا را سرنگون کرد. حدفد  و 

بقاء هر تکه از پیکره اسفم سیاسدی عدامدلدی در جدهدت خدون 

 پاشی به تحوالت نتی و پروسه سرنگونی رژیم اسفمی است.

  

اسفمدیدسدتدی در  -وجود تکه پاره ها و دستجات تروریستی -0

پس سقوط جریان اسفمی عاما اصلی در خون پاشی و شکدا 

ریری یک س اریوی سیاه در تحوالت نتی انده. امدا ندیدروهدای 

چ ی  س اریویی مدحدهود بده جدریداندات اسدفمدی ندیدسدتد ده. در 

صورت شکا ریری چ ی  و عیتی جدریداندات قدومدپدرسدت و 

داالنژهایی نریایی نیز یک پای دیگر چ ی  شرایدادی خدواهد ده 

بود. جریاناتی که وجه مشترکشان عهم پدایدود دهی بده هدرردونده 

اراده نزاد و حدقدوق پدایده ای و انسداندی مدردم و جدامدعده ای 

 سکوالر و نزاد و برابر است.

 

سدرندگدوندی رژیدم اسدفمدی حدتدمدی اسدت. مسدالده بدر سدر -٨

چدگددونددگددی سددرنددگددونددی رژیددم اسددفمددی اسددت. خدد ددمددی کددردن 

مخاطرات احتمالی در تحوالت نتی مستلزم ح ور همه جانوه 

طوقه کاررر با پرچم سویالیستی در پروسه سرنگونی رژیدم و 

در راک اعترا ات توده های مدردم بدپداخداسدتده اسدت. ندقدع 

طوقه کاررر با نلترناتیو سوسیالیستی و کاررری خود داکدتدور تدعدیدید  

ک  هه در کوتاه و کم مشقت کردن پروسه سدرندگدوندی رژیدم اسدفمدی 

 است. 

عفوه بر نقع کلیهی طوقه کارردر در راک اعدتدرا دات جدامدعده -٩

داکتور مهم دیگر ح ور قهرتم ده نزادیدخدواهدی، بدرابدری طدلدودی و 

سکوالریسم در تقابا با ردرایشدات اسدفمدیدسدتدی و قدوم پدرسدتدانده و 

ناسیونالیستی است. به هر میزان که ادق و سیاست اسفمیستی و قدوم 

پرستانه و ناسیونالیستی حاشیه ای و م زوی شدود، بده هدمدان مدیدزان 

 نیز سهی در مقابا چ ی  مخاطراتی ایجاد شهه است.

 

ارر کسی ریگی به کفع نهاشته باشه و خواهان ت می ی در قوال -27

مخاطرات احتمالی در پروسه سرنگونی رژیم اسفمی باشه، خواهان 

کم مشقت تری  پروسه چ ی  تغییر و تحوالتی باشه، بایه بده صد  و 

اردوی نیروی تعیی  ک  هه و ج وشی بدپدیدوندهد کده مدیدتدوانده  دامد دی 

اساسی در جهت خ می کردن چ ی  س اریوی سیداهدی بداشده. هدر چده 

پروسه سرنگونی رژیم اسفمی قاطعانه تر، رادیدکدال تدر، سدازمدان 

یادته تر و تحت رهوری همه جانوه نیرویی کمونیستی بده پدیدع بدرده 

شود، احتمال وقوع شکا ریری چ ی  مخاطراتی کم تر اسدت.  تد دهدا 

نلترناتیو کاررری و اردوی کمونیسم کارردری مدیدتدوانده در صدورت 

لزوم با شکا ردیدری ارتدع کدارردری بسداط اندواع و اقسدام اوبداا 

 اسفمیستی و قوم پرست و نریایی را جما ک ه.

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

 ۰۰پرسش  شماره  

 کارگران جهان متحد شوید!
اول مه روز صاحبان واقعی جهان است! روز بشریتی است که جهان بدون کار او نمیتتتوانتد سترپتا 
بماند! روزی است که اسپارتاکوس های این جنبش، رهبران کمونیست و سوسیتايتیتستت کتارگتران، 
اعالم میکنند: برای رهائی جامعه راهی جز انقالب کارگری، انقالب بردگان مزدی، علیته ستیتستتتم 

 بردگی مزدی وجود ندارد!

 کارگران جهان متحد شوید!
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دوم: ج گ بی امانی که از سوی سرمایه داران و دولدت هدار 

اسفمی ننها، چه اصول ررا و چه اطدفح طدلدب شدان، عدلدیده 

کاررران و میلیونها توده کارک  جامعده در جدریدان اسدت، بدا 

اعترا ات وسیا و هر روزه اجتماعی روبرو شهه اسدت. بد دا 

سدال  ٠1بر ماهیت رژیم اسفمی سرمایه داری ایران و طدی 

رذشته، پیامه اتدخداد سدیداسدت سدرکدوبدگدرانده تدحدمدیدا ددفکدت 

اقت ادی از سوی رژیم اسفمی،  دقر و ددفکدت بدخدع هدای 

وسیعی از شهرونهان را به دنوال داشتده اسدت. واقدعدیدت هدای 

زنهری شهرونهان، بیانگربحران در بسدیداری از حدوزه هدای 

اجتماعی جامعه تحت حاکمیت رژیم است. بحران مدوجدود کده 

در تمامی عرصه های اجتدمداعدی خدود را ندمدایدان مدی کد ده، 

است تاج استیف م اسوات ویرانگر اقدتد دادی سدرمدایده داری و 

حاکمیت یکی از هارتری  و خود اک تری  دولتهای مهادا اید  

نظام اقت ادی ویرانگر است. موجودیت جمهوری اسفمی از 

ابتها، توام با بحران های اقت ادی، سیاسی، اجدتدمداعدی  بدوده 

است. سرمایه داری به ع وان یک نظام اقت دادی مد دقدسدم بده 

طوقات، ماابق قوانی  داتی اا،از ابتهای تسلاع بر جدوامدا، 

با بحران های ادواری مواجه بوده است.  دولدتدهدای سدرمدایده 

داری همواره بار بحران هدای اقدتد دادی شدان را بده طدودقده 

کاررر شاغا و بیکار،تحمیا کرده انه. ای  طدودقدات کدارردر و 

توده های کارک  جواما سرمایه داری بوده که قربانی بدحدران 

های ای  نظام نابرابدر شدهه انده. در هدر بدحدران بدخدع هدای 

وسیعی از شهرونهان به دقر در غلایهه و به ص  عظیم طوقه 

 کاررر رانهه شهه انه. 

سدال  ٠1دولت بورژوازی اسفمی بحران زده ایران نیز طی 

رذشته، بار بحران هایع را به طوقه کاررر و مدیدلدیدوندهدا تدوده 

٨٩کارک  جامعه تحمیا کرده است.  مقاطدعدی مدمدا ندر مداه 

)اددزایدع سده بدرابدری  ٩٨)حذ  یارانه های انرژی( و نبان 

بهای ب زی (، نمونه های تیپیک و برجسته ای در تحدمدیدا بدار 

بحران های رژیم اسفمی به طوقه کاررر و توده های کدارکد  

جامعه بوده است.  هر سال عمر رژیم اسفمی، تشهیه نکوت و 

م یوت برای شهرونهان جامعه را به دنوال داشته و توده های 

وسیعتری از شهرونهان را به کام دقر کشانهه است. هماناور که رفته 

شه، نمار ها بیانگر رشه دقر و بیکاری و بسیاری م ائوی اسدت کده 

درصه  شدهدروندهان را ردرددتده اسدت، و بده اید   ٩٥رریوان بالغ بر 

اعتوار، ج وشهای اجتماعی در عرصه موارزه عدلدیده رژیدم اسدفمدی 

 شکا رردته انه.

ب ا برهمی  مشاههات میهانی، بخع هدای وسدیدعدی از شدهدروندهان بدا 

ماالوات سیاسی، اقت ادی، اجتماعی، دره گی، زیست محیای، در 

اشکال مختل ، ماالوه رری خود را ادزایع داده انه. ادزایدع شدمدار 

اعترا ات کاررران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجدویدان، 

به دقر رانهه شهرانی که حهاقا پس انهازهایشان توسط دولت غارتگر 

اسفمی به یغما برده شهه، مهادعی  محیط زیست، و...بسدیداری دیدگدر 

از اعترا ات اجتماعی که هر روزه رزارشاتی از ننهدا در عدرصده 

شوکه های اجتماعی توسط معتر ان م تشر می شود، بیداندگدر رونده 

غیر قابا بازرشدت، عدهم تدواندایدی ادامده حداکدمدیدت از سدوی رژیدم 

اسفمی سرمایده داری از یدک سدو، و ندخدواسدتد  تدهاوم حداکدمدیدت 

جمهوری اسفمی از سوی کاررران و میلیونها توده کدارکد  جدامدعده 

 است. 

و نبدان  ٩٦سیر رویهاد های سیاسی، خ وصا ازاعترا ات دی ماه 

موی  تغییرات قابا مفحدظده ای در سدازمداندههدی اعدتدرا دات،  ٩٨

ادزایع کمی اعترا دات و مدعدتدر دان، رادیدکدال شدهن مدادالدودات 

اجتماعی معتر ان، و تاکیه بر ح ور خدیدابداندی بده جدای ح دور 

مجازی است . عفوه بر نن میتوان مشاههه کدرد کده مدعدتدر دان از 

شوکه های اجتماعی به ع وان ابزاری هم برای دراخوان اعترا دات 

و هم از نن به ع وان ابزاری برای انتقال تجارب مودارزاتدی اسدتدفداده 

 می ک  ه.

برای ننها که ش اختی از مکانیزم جامعه طوقاتی سرمایه داری دارنه، 

سرمایه داری با بفرما و لافا حقوق انسانی طوقه کدارردر را اعدم از 

حق تشکا،حق اعت اب، دستمزد مکفی برای یک زندهردی مدردده و 

انسانی و ...به رسمیت بش اک و به نن رردن ب ه، یک توهمی بیدشدتدر 

نیست. خ وصا در جوامعی که دولت هدای هداری مدمدا جدمدهدوری 

اسفمی اریکه قهرت سدیداسدی سدرمدایده را در کد  دارنده، ددقدط بدا 

اعت اب و اعتراض ک  خیابان و میادی  است که میتوان ای  دولتها 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۰۰پرسش  شماره  

 مارش روزجهانی کارگر،                         
 (2فقط کف خیابان،بدست میاد حقمان! )                       

 پدرام نواندیش 
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 زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!

 ۰۰پرسش  شماره  

را به پذیرا ماالوات به حق کاررران مجوور ساخت. شعار های ای  روزهای کاررران و بازنشستگان و مدعدلدمدان در مدقدابدا مدراکدز 

حکومت اسفمی سرمایه، کامف نش ا است. شعار دقط ک  خیابان بهست میاد حق مان، دریاد ننهایی است که هیچی برای از دسدت دادن 

نهارنه، مگر زنجیرهایشان.  ای  دریاد نش ا در جای جای جهانی است که نظام سرمایه داری ع ان نن را در ک  ردرددتده و مدوجده تدمدام 

 م ائب بشر امروز است. 

طوقه کاررر ایران، میلیونها کارک  جامعه، زنهری و حیات شان توسط رژیم اسفمی به رروران رردته شهه است. ادزون  بر ررس گی و 

دقر و دفکت، بیماری کرونا، جان میلیونها نفر را تههیه می ک ه. دولت سرمایه داری ایران نده مدیدخدواهده و نده اراده ای بدرای تدامدید  

 بههاشت عمومی و رایگان و در ای جا تامی  واکس  برای بیماری مهلک کرونا را دارد. 

تمام ثروت خلق شهه توسط طوقه کاررر، در قرق عهه ای سرمایه دار انگا و دولت هار اسفمی ننها قرار دارد که مدی بدایسدت صدر  

 تامی  هزی ه واردات واکس  کرونا و تامی  رایگان مایحتاج عمومی شهرونهان در شرایط پانهومی کرونا شود. 

کاررران و توده های کارک  جامعه، شهرونهانی که تمام هستی شان از سوی رژیم اسفمی سرمایه به رروران ردرددتده شدهه اسدت، اردر 

 امروز کاری نک  ه، یا بایه از ررس گی بمیرنه و یا جانهای عزیزشان توسط بیماری کرونا رردته می شود. 

جمهوری اسفمی کامف بر ای  دورانه مردن از ررس گی و یا مردن از کرونا، نراه است و خود در واقا ای  دورانه را مقدابدا کدارردران 

و توده های کارک  جامعه قرار داده است. از کرونا به ع وان ابزاری برای حف  عمر نکوت بار خود استفاده می کد ده. بد دابدراید   تدمدام 

بردران مزدی چه ننها که شاغا هسته، چه ننها که ارتع میلیونی بیکاران را تشکیا می ده ه و چیزی برای از دست دادن نهارنه به جز 

زنجیرهایشان، بایه ای  دورانه تحمیلی از سوی رژیم اسفمی سرمایه داران را بشک  ه  و خود ای  نظام و دولت متحجر و غدارتدگدر نن 

را بزیر بکش ه. پیام اول ماه مه روز جهانی کاررر به درستی از سوی میلیونها کاررر و مزدبگیر جامعه دریادت شدهه اسدت. ددقدط کد  

 خیابان،بهست میاد حقمان!

 

اول ماه مه یک روز تاریخی است. سمبل آینده نگری و امید بشریت کارکن برای یک دنیای بهتر و انساانای اسات. تااریاخاه ا  باه 

اعتراض کارگران شیکاگو برای هشت ساعت کار برمیگردد. اما امروز پیامی بسیار فراتر از مطالبات اولیه خود برای تثابایات هشات 

ساعت کار در روز دارد. پیامش فریاد کارگر برای رهایی و خالصی از انقیاد طبقاتی است. پیامی بارای آزادی انساان از دایاد و باناد 

نظام استٽمارگرانه سرمایه داری و ایجاد جامعه نوین. جامعه ای که تنها میتواند یک جامعه آزاد کمونیستی باشد. بنظر مان اهامایات 

و در  ٬در تجمعااتاش ٬اول ماه مه اساسا در طرح مطالبات عدیده کارگری نیست. جنبش ما به کررات مطالبات خود را در اعتراضاتش

اعتصاباتش مطرح کرده و میکند. اگر اول ماه مه جایگاهی دارد پیام عمومی و طبقاتی و جهانی آن اسات. روزی کاه طاباقاه کاارگار 

میپردازد. اول مااه ماه یاک اناتاقااد اجاتامااعای  ٬بیش از هر چیز به ریشه مسائلی که شکل دهنده وضعیت استٽمارگرانه امروز است

است. انتقاد طبقه ای است که هیچگونه منفعتای در فافان مانااساباات و  ٬یعنی سرمایه داری ٬بنیادی و زیر و رو کنده به نظام موجود

شرایط داده شده ندارد. اول ماه مه پرچم اعتراض به کلیت نظام ادتصادی و اجتماعی موجود است. اول ماه مه انتقاد به نظامی اسات 

که بدون به اسارت گرفتن و استٽمار بشریت کارکن نمیتواند یک روز به بقای خود ادامه دهد. اول مااه ماه تااکایادی اسات کاه فاتای 

بنیادهای ضد انسانی و اسارت آور نظام کناونای را دسات  ٬عمیق ترین و ریشه ای ترین اصالفات ادتصادی و سیاسی در نظام کنونی

نخورده بادی میگذارد. به این اعتبار اول ماه جایگاه ویژه ای در مرکز کشمکش های جامعه ایفا مایاکاناد. دادرت پایاام جاناباش آناتای 

کاپیتالیستی طبقه کارگر در اول ماه در این مجموعه است. اول ماه تاکیدی بر این وادعیت است که رهایی انسان به رهایی کارگر گاره 

خورده است. کارگر برای آزادی خود ناچار به نابودی و فنای طبقات متخاصم در جامعه است و بر خالف تمام کشمکشهای تااکاناونای 

هادف ااایای  ٬طبقاتی مافصل این مبارزه پیروزی یک طبقه و اعالم برتری طبقه کارگر نیست. بلکه پایان دادن به کل این کشاماکاش

 ا  است. بشریت باید بتواند خود را از این دوران جهالت و بربریت نجات دهد. و این در گرو انقالبات کارگری است .

 

تاکیدات ما در اول ماه مه اساسا بر این افق آینده ساز و رهایبخش استوار است. ما در اول ماه مه ما بر همباساتاگای جاهاانای طاباقاه 

کارگر تاکید میکنیم. تاکید میکنیم که طبقه کارگر طبقه ای جهانی است. طبقه ای است که آینده بشریت به تال  و تکاپوی آن وابسته 

است. طبقه ای که هر ذره آزادی و انسانیت در جامعه  به دامنه ددرت کارگر و تشکالتش گره خورده است. درن فاضر درن جاهاانای 

 شدن و اٽبات این عظیم ترین فقیقت تاریخی است .
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ای  سئوالی است که در برنامه تلویزیونی "کانال یک" تدوسدط 

شهرام همایون، مهیر تلویزیون و مجری بدرندامده، در مدقدابدا 

شرکت ک  هران در پانا سیاسی هفته قرار رردت. اید  سدئدوال 

جهی تر و به همی  اعتوار مهم تر از نن است که با سه دقدیدقده 

بتوان حق مالب را در پاسخ به نن ادا کرد. به چ ده ندکدتده در 

 ای  راباه بایه اشاره کرد:

ای  سئوال بر پیع درض معی  و همچ ی  سیداسدت مدعدید دی -2

استوار است. سیاستی  ه انسداندی، سدیداسدتدی دسدت راسدتدی. 

سیاستی که تحریم اقت ادی را یک تاکتیک مهم در پدیدشدروی 

موارزه علیه رژیم اسفمی برای ج وع خود قلمهاد میکد ده. در 

ای  سیاست خانه خرابی مردم و رسترا دقر و ددفکدت مدردم 

تحت تاثیر ای  سیاست، عفوه بر سیداسدت بده ددقدر و ددفکدت 

کشانهن مردم توسط رژیم اسدفمدی، واقدعدیدتدی "بدی اهدمدیدت" 

است. "هزی ه ای" است که نیروهای دست راسدتدی حدا درنده 

برای پیشروی سیاسی خود بر مردم تحمیا ک  ه. "هزید ده ای" 

که خود مردم سهم و اختیاری در تعیی  و یا انتخاب نن نهاشتده 

و صردا قربانیان "خاموا" نن هست ه. جالدب اسدت، ندیدرویدی 

که در تولیغات خود علیه رژیم اسفمی راه و بیگاه اشاراتی بده 

دقر و دفکت مردم دارد، پیشروی خود را بدر مدود دای ددقدر و 

دفکت بیشتر مردم  استوار کرده است. ای  همسویی سدیداسدت 

ج وع راست پرو غربی و رژیم اسدفمدی در ددقدر و ددفکدت 

مردم واقعا خیره ک  هه اما تعجب نور نیست. حاکمیت سدرمدایده 

در ایران مستقا از اشکال حکومتی خود ت ها میتوانه بر "کدار 

ارزان و کاررر خاموا" استوار باشه. دقر و دفکت مح ول 

 مستقیم چ ی  م اسوات وسیاستی است. 

متاسفانه ای  سیاست نیز بع ا هوادارانی در صفو  ردرایدع 

راست در حزب کمونیست کاررری به رهوری حمدیده تدقدوایدی 

 دارد. 

دستیابی به توادقی میان نمریکا و رژیدم اسدفمدی هدر چد ده -1

محتما اما کماکان با موانا متعدهدی مدواجده اسدت. هدر ردونده 

توادقی مستلزم "نرمع قهرمانانه" رژیم در بدرابدر نمدریدکدا و 

عقب نشی ی از موا ا کور  ه نمریکایی حکدومدت اسدفمدی 

است. ننچه محتما است، نه دستیابی به یک توادق همه جداندوده بدلدکده 

توادق بر سر برخی از مسائا از جمدلده مدیدزان غد دی سدازی تدوسدط 

رژیم اسفمی و توادق بر سر میدزان اوراندیدوم غد دی شدهه بدمد دظدور 

انتقال نن به خدارج کشدور اسدت. مسدالده تسدهدیدفت مدوشدکدی رژیدم 

اسفمی و دعال مایشایی رژیم در سوریه، عدراق، لدود دان و یدمد  از 

جمله مسائا حاد و پیچیهه ای هست ه که توادق همه جانوه را مشکدا و 

بع ا دور از دسترک و یا حهاقا به یک پروسه کشهار توهیا میک  ه. 

نتیجتا دستیابی به توادقی همه جانوه که بتوانه تغیدیدر چشدمدگدیدری در 

م اسوات نمریکا و حکومت اسفمی ایجاد ک ه، چ هان محتما ندیدسدت. 

 توادقات احتمالی تک نوبتی و اساسا "قراردادی" خواه ه بود. 

میزان پولهایی که در پس دروا نفت به عراق و چدید  و کدره و -٣

برخی دیگر کشورها توسط تحریمهای تدجداری و بداندکدی حدکدومدت 

مدیدلدیدارد دالر اسدت. تدواددق  17اسفمی بلوکه شدهه چدیدزی حدهود 

احتمالی در وی  بخشی و یا کا ای  پولهای بلوک شهه را نزاد خواهده 

% پولهایی بلوک شدهه 17کرد. پولهای بلوک شهه در ای  دوره حهود 

در زمان اوباما است. نه نزاد سازی نن موالغ توسدط اوبدامدا تدوانسدت 

عمری برای رژیم اسفمی بخرد و نه نزاد سازی ای  پولهدا مدیدتدوانده 

چ ی  تاثیری بر او اع سیداسدی ایدران و مد داسدودات مدردم و رژیدم 

اسفمی داشته باشه. تردیهی نیست که نزاد سازی ای  موالدغ مدیدتدوانده 

رژیم را از امکانات مالی معی ی برخدوردار کد ده امدا در عدید  حدال 

تردیهی نیست که چ ی  امکانات مالی ای هدرردز قدادر ندخدواهده شده 

تغییری در بحران حکومتی، اقت ادی، سدیداسدی و اجدتدمداعدی رژیدم 

اسفمی ایجاد ک ه. حکومت اسفمی در دوران احدمدهی ندژاد صدههدا 

میلیارد دالر در نمه داشت که نه ت ها تغییری در مد داسدودات مدردم و 

رژیم و اسفمی صورت نگردت بلکه مدا در دوره هدای نتدی شداهده 

 بودیم.  ٩٨و نبان  ٩٦خیزشهای توده ای مان ه خیزا دی ماه 

هر رونه تهاوم بخشیهن به عدمدر رژیدم اسدفمدی در مدیدان مدهت، -٠

عفوه بر سیاست سرکوب وحشیانه همیشگی، ت ها میتوانه بر مدود دای 

ایجاد نقاه سازشی میان مردم و حاکمیت اسفمی ایجاد رردد. چد دید  

نقاه سازشی نه در دوران خاتمی یک واقعیت بدود و نده بده طدریدق 

اولی در دوران ک ونی میتوانه کوچکدتدرید  زمدید ده ای بدرای تدحدقدق 

داشته باشه. مردمی که دو دوره خیزا عظیم سدراسدری و تدوده ای 

 کارگر، معلم، دانشجو، بازنشسته، اتحاد، اتحاد!

 ۰۰پرسش  شماره  

 آیا رژیم اسالمی با پول برجام جدید، 
 عمر بیشتری برای خود میخرد؟

 علی جوادی 

 کارگران جهان متحد شوید!
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 پرسش هر سه شنبه منتشر می شود! نشریه
 سردبیر :محمد رضا پویا

 mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش

را از سر رذرانهه انه، هررز چ ی  امکانی به رژیم اسفمی نخواه ه داد. از طر  دیگر، سرکوب وحشیانه اعترا ات نیز کارائدی خدود 

را مهتهاست که از دست داده و تماما به جری تر شهن مردم م تج شهه و خواهه شه. واقعیت ای  است که ب  بست اقت دادی و مدوقدعدیدت 

بحرانی رژیم راه حلی در چهارچوب رژیم اسفمی نهارد و حا ای  مع فت تماما به سرنگونی تمام و کمال رژیم اسفمی ردره خدورده 

است. سرنگونی رژیم در دستور روز جامعه است. ادزایع امکانات مالی رژیم در پس نزاد سازی های مالی احتمالی تغییری در معادلده 

 م اسوات مردم و رژیم ایجاد نخواهه کرد. رژیم اسفمی ب ا به خواست مردم بپاخاسته محکوم به سقوط و سرنگونی است. 

ای  پرسع بر ای  ت ور باطا استوار است که مردم در پس هر رونه توادقی میان نمریکا و رژیم اسفمی به سازا بدا رژیدم کشدیدهه -٥

شهه و نتیجتا سرنگونی عاجا رژیم از دستور جامعه خارج خواهه شه. واقعیت ای  است که ننچه احتماال از دستور خواهه شده، امدیده بده 

سیاستهای خانه خراب ک  تحریم اقت ادی است. بر خف  ت ور جریانات راست محادظه کار سیاست تحریدم اقدتد دادی دداکدتدوری در 

جهت استی ال و به زانو در نوردن توده مردم است و نه داکتوری در جهت رسترا موارزات نزادیخواهانه و برابری طلوانه. با ابزار و 

 سیاست خانه خراب ک  نمیتوان به اهها  نزادیخواهانه و انسانی رسیه. 

یاک و نا امیهی جریانات راست از هر رونه توادق احتمالی میان نمریکا و رژیم اسفمی قابا درک است. اهرم تاکتیکی مدهدمدی را از -٦

دست خواه ه داد. اما ای  یاک و نا امیهی تاثیری م فی قابا مفحظه ای در صفو  موارزات مردمی که در کمی  رژیم اسدفمدی نشدسدتده 

انه، نهارد. واقعیت ای  است که جریانات راست نفود چ هانی در اعترا ات رسترده و بدی وقدفده کدارردران و تدوده هدای مدردم کدارکد  

 نهارنه، تاثیری بر اعترا ات کاررری، اعترا ات بازنشستگان و مال باختگان و ... نهارنه.    

در خاتمه، بارها و بارها بایه بر ای  واقعیت تاکیه کرد که ردا تحریمها به خودی خود م جر به بهودود مدوقدعدیدت اقدتد دادی مدردم در -0

جامعه نخواهه شه. از شهت تشهیه دقر و دفکت خواهه کاست، چرا که از شتاب ادزایع هزی ه زنهری مردم خواهه کاست، اما الدزامدا بده 

بهوودی در زنهری مردم م تج نخواهه شه.هر رونه بهوودی در زنهری مردم ت ها میتوانه حاصا موارزه مستقیم و متحهانه توده هدای مدردم 

 کاررر و زحمتکع علیه رژیم اسفمی سرمایه باشه.  

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

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۰پرسش  شماره  

در تبلیغات ناسیونايیستی، حاکمیت ملی بسادگی با حاکمیت آحتاد آن ممتلتتم یتکتی 
جلوه داده میشود. این حقیقت پرده پوشی میشود که در واقع نفس حاکمیت بنام یک 
ملت و قرار گرفتن هویت ملی بعنوان مبنای حقوقی و معنوی وجود یک کشتور، ختود 
ناقض حق حاکمیت شهروندان و محدود کننده حق مردم واقعی در متعیین سترنتوشتت 

 خویشم است. 
 منصور حکمت                                                                                                                   
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 ایران نواشیه!

امروز دیهم مسیح علی ژاد پاسخی به دائزه ردسد دجداندی داده و 

پهر او را ویرانگر ایران و نمر کشتار مخالفی  مدعدرددی کدرده 

 است. تا ای جای کار مشکلی نیست. 

بخشی از حر  مخالفی  جمهوری اسفمی را با تاخیر دو دهه 

 تکرار کرده است. 

او از دائزه ردس جانی خواسته پهرا را نقه کد ده. امدا خدودا 

در ک ار ر ا پهلوی نشسته است کده پدهرا و پدهر بدزرردع 

قاتا و دیکتاتور بوده انه. ای  شدازده نده تد دهدا ندقدهی بده نندهدا 

نهارد، بلکه مهادا سی ه چاک پهر و پدهر بدزرردع اسدت.! از 

ای  هم به تر خود خانم علی ژاد مهادا سدیداسدتدهدای پدهر و پدهر 

 بزر  همفکر جهیها شهه است.

خانم علید دژاد مدیدهانده کده ردفدتد  ن د  حدقدیدقدت یدک درو   

بیشرمانه است و ای حا بایه رفت یک کفه بدرداری نشدکدار بده 

 است.   سوک ژورنالیستهای نان به نرخ روز خور

سوال ای  است ارر قرار است عهالت در مورد هدمده یدکدسدان 

باشه چرا کشته شهران دوره ر ا شاه و محمده ر دا شداه از 

م ظر مسیح علی ژاد همی  عهالت شاما حالشان نمیدشدود و از 

ر ا پهلوی نمیخواهه همی  کار را بک ه؟ در حدالدیدکده ر دا 

پهلوی به سوک دائزه ردس جانی و حدتدی رسدتداخ تدر از او و 

طوالنی مهت تر از او همچ ان از اعمال ج ایدتدکدارانده پدهر و 

پهر بزررع دداع میک ه و خانم علی ژاد در ای  مورد نده تد دهدا 

ساکت بلکه با او هم ها شهه است و علیه مخالفی  شداه دسدت 

 به لیچار رویی زده است؟ 

بایه به خانم علی ژاد رفت مگدر اعدهام ردلدسدرخدی و جدزندی و 

شک جه های ساواک و کشتار صهها و هزاران دعال سیاسی و 

شک جه کردن هزاران مخال  رژیم شاه، ج ایت و قتا ندودودنده 

که شما از اعمال شاه دداع میک یه و نویه احیدای نن جدهد دم را 

 میههیه؟ 

نیا قرار است یک بار دیگدر مدردم از تدرک عدقدرب بده مدار 

 غاشیه ر ایت بهه ه؟ 

ای جا و در مورد دداع از اعمال ر ا شاه و محمده ر دا شداه 

خانم علی ژاد همان کاری را میک ه که دائزه ردس جانی و ر ا 

پهلوی کرده انه. اتفاقا در دوره های مدتدفداوتدی از سدیداسدت و 

 اعمال پهران ج ایتکار ننها دداع کرده است.!

چرا خانم علی ژاد ای جا در ک ار نظام سلا دت و قداتدفن ایسدتدادن را 

برای خود ادتخار میهانه؟ وقتیکه او از دائزه ردس جانی میخدواهده کده 

پهرا را جانی و ویرانگر ایران معردی ک ه، با چه م اقی هدمدزمدان 

با ای  درخواست از دختر ردس جانی در ک ار سلا ت طلوان و ر دا 

 پهلوی می ایسته و ج ایات و کشتار دوره شاه را قابا دداع میهانه!

ای  یک بام و دو هوا ت ها اپورتونیسم او را عیان نمیکد ده. بدلدکده اید  

تکرار همان سیاست و روا ش دیدعدی اسدت کده او قدودف از اصدفح 

طلوان دداع میکرد و همزمان در مقابا اپوزیسیدون رادیدکدال و چدپ 

می ایستاد. چ ه سالی طول کشیه تا در خارج از کشور از اید  شدغدا 

 ناشرادت م هانه دست بردارد. 

اما ت ها کاری و ت ها "تغییری" کده کدرد اید  بدود از سدالد  اصدفح 

طلوان به سال  سلا ت طلوان مهداجدرت کدرد. از کد دار ددائدزه خداندم 

دوستع، بل ه شه و به سال  سلا ت طدلدودان رددت و در کد دار ر دا 

پهلوی نشست. دست بردار دداع از خاتمی شه و مهادا "دستاوردهای 

مهرن و حقوق زنان" در دوره شاه شه. ای  تمام "تغییر"ی اسدت کده 

 او کرده است. 

ان ادا بایه رفت "تغییر" ر ا پهلوی و دائزه ردس جداندی بدیدشدتدر از 

خانم علی ژاد بوده است. زیرا ننها دقط دداع از اعمال پدهران خدود را 

در پددرونددهه دارندده. ایدد  خددانددم  پددرونددهه دددداع از هددردو جدد دایددتددکددار 

) ردس جانی و محمه ر ا شداه( را در پدروندهه خدودا ثدودت کدرده 

 است. 

بیع از دو دهه طول کشیه که ای  خانم بگویه "اشتواه" کرده است کده 

از اصفح طلوان حکومتی دداع نموده، اما در همید  دوره "تدغدیدیدر" 

 اا چ ه ماه طول نکشیه که خودا را  مهادا رژیم شاه معردی کرد.!

ای  دودوزه بازی و دنوال ج ایتکاران راه ادتدادن و از قداتدفن مدردم 

دداع کردن و در زیر عوای نخونه و ش ا سلا ت جدا ردرددتد ، شدغدا 

ثابت و همیشگی خانم مسیح علی ژاد بوده است. ای  نوع دغدا بدازان 

 و مهادعان ج ایتکاران را بایه بیع از ای  ادشا و رسوا کرد.

در جامعه نلدمدان هدر کسدی مسدتدقدیدم و غدیدر مسدتدقدیدم از اعدمدال و 

سیاستهای هیتلر دداع ک ه او را راسیست و داشیست میهان ه. اما خداندم 

علی ژاد یک جا دداع از اعمال دو ج ایتکار و دو هیتلر تداریدخ ایدران 

 را در پرونهه دارد و همچ ان با پررویی تمام مهعی است!

 زنده باد سوسیايیسم!

 ۰۰پرسش  شماره  

 یک بارهم شده، مدافع قاتالن مردم ایران نباشید!       
 محمد آسنگران  

 کارگران جهان متحد شوید!
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 پرسش، نشریه کانون مباحث کمونیسم کارگری  را به دوستان خود معرفی کنید! 

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۰پرسش  شماره  

 اگر دنیا دست ما باشد!       

اول ماه مه روز ماست! روز همبستگى و اتحاد کاارگاران جاهاان! روز اعاتاراض باه تاماامایات ناظاام 

سرمایه داری و کلیه مصائبى که از وجود این ناظاام گاریابااناگایار انسااناهاا شاده اسات. اعاتاراض باه 

نابرابریهای موجود، اعتراض به تبعیض علیه انسانها، اعتراض به مودعیت فارودسات زن، اعاتاراض 

به تعصبات جاهالنه و مذهبى، اعتراض به پایمال شدن آرزوهای انسانى، اعتراض به له شادن هار روزه فارمات انسااناهاا، 

اعتراض به ددر ددرتى و میلیتاریسم، اعتراض به مالکیت خصوصى بر وسائل تولید و معیشت انسانها، و باالخره اعاتاراض 

 به اجبار انسانها به فرو  نیروی کارشان، اعتراض به نفس وجودی سرمایه و سیستم بردگى مدرن کار مزدی!

 

اول ماه مه روز اعتراض ماست به نظامى که در مهد تمدنش انسانها مجبورند در گوشه و کنار خیابان از سرما و فقار جاان 

بکنند، در فالیکه توان انسانها را برای ساختن یک دنیای بهتر با ارتش و ددرت نظامى و جنگ تبلیغاتى با توسل باه اناوا  

اند. اول ماه مه روز اعتراض به سیستمى است کاه صادهاا مایالایاون را باا بارنااماه  های مدرن و ضد مدرن به بند کشیده ایده

بیکار نگهمیدارند تا سود سرمایه دچار نقصان نشود. ماشین آالت و ابازار تاولایاد تاامایان نایاازمانادیاهاای انسااناهاا را راکاد 

نگهمیدارند، میلیونها تن مواد اذائى را در خاک دفن میکنند، در فالیکه میلیونها کودک از گرسنگى در ادصى ناقااط جاهاان 

ساالنه فنا میشوند. اول مه روز اعتراض به نظامى است که معلمین را بیکار میکند، در فالایاکاه صادهاا مایالایاوناهاا تان در 

بیسوادی و بى بهره از علم و دانش روز را به شب میرسانند. سالمندان و از کار افتادگان نیازمند نگهداری و مرادباتاناد، در 

فالیکه مددکاران اجتماعى را بیکار میکنند، و بیمارستانها را بخاطر عدم سود دهى تعطیل میکنناد. اول ماه روز اعاتاراض 

ماست به سیستمى که انگیزه فعالیت ادتصادی آن نه رفع نیازمندیهای متنو  و گسترده انسانها، بلکه ساود سارماایاه اسات. 

هایش سلطنت میکند. نظامى که اجبار انسانها به فرو  نیروی کارشان شرط بقای هار  نظامى که ردابت در آن با تمام زشتى

 ا  است. اول ماه روز اعتراض ماست به این نظام ضد انسانى! روزه

 

رساند. از زاااه  ماند، کسى شب را در خیابان به صبح نمى ماند، کسى بیسواد نمى اما اگر دنیا دست ما بود، کسى گرسنه نمى

سپرد. استعداد و خالدیت کسى بخاطر جایگاهش در تولید و تاعالاقاش  نشینى خبری نبود. هیچ کودکى از کمبود تغذیه جان نمى

به طبقه اجتماعى خاصى نابود نمیشد. آرزوها و آمال انسانها بخاطر سود سرمایه به خاک ساپارده نامایاشاد. آزادی بایاان و 

عقیده دید و شرط و محدودیتى نداشت. جایى برای زن ستیزی در جامعه نبود. زن انسانى فرودست نبود. خرافات و جهال از 

بست. کسى برای تامین نیازمندیهای زندگى مجبور نبود مبارزه کند، جان بکند، اعتصاب کند. برخاورداری  جامعه رخت برمى

از تمامى مواهب زندگى فق همگان بود و نه مزیت ادلیتى. کار فعالیتى خالدانه بود و نه تالشى کساالاتاباار و خساتاه کاناناده 

برای دریافت مزد و هر کس به اندازه نیاز  از کلیه مواهب زندگى برخوردار میشد و به اندازه استعداد  به انای جااماعاه 

ماناد مایاشادناد. رشاد خاالدایاتاهاای  افزود. اگر دنیا دست ما بود، تمام آفاد مردم از مواهب و دستاوردهاای بشاریات باهاره مى

ا   انسانها، رشد دانش و علم و هنر و رفاه اجتماعى هر فرد پیش شرط رشد جامعه بود. این جهان وارونه را باید از داعاده

 بر زمین گذاشت. و این هدف جنبش کمونیسم کارگری است!
 

 زنده باد همبستگى کارگران جهان!  
 

 مرگ بر سرمایه داری!
 

 زنده باد سوسیالیسم!
 

 فزب کمونیست کارگری ایران
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