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 5۴رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۱۰۰پنجم می   -  ۰۰۱۱چهارشنبه  پانزدهم اردیبهشت  

 کارگران جهان متحد شوید!

 می !ماه پس از اول  

 محمدرضا پویا
اول ماه مه را پشت سر گذاشتیم، چگونه باید به تحررارا  

 سیاسی حول و حوش  آن نگاه ارد؟ 

از هفته ها قبل رژیرم اسریمری، هرورانرگرونره اره انرتر رار 

میرفت، تعقیب و تهدید و  دستگیری فعالیر  ارارگرری را 

در دسرترور ارار  رود گرذاشرتا اترتررا را   راری در 

 امعه و س ح توقعا  و نوع مطالبا  مردم را برایرد از 

پرتو پیشروی ها و تغییرا  سیاسی پر  از اترتررا را  

دیرد و برررسری ارردا ترحررارا   69و  69دی و آبران 

سیاسی و بیانیه های سیاسی تشکی  اارگری در  امعره 

تلیرغم هوه محدودیتهای ارونایی و سراوب ، بروروبری 

سطح اتترا ا  در  امعه را منعک  مینوودا به هوریر  

تلت  وهوری اسیمی به سطح اتترا ا  احتوالی اول 

مه اامی واقف بود و از هوینرو با تهدید و بگیرر بربرنرد و 

احضررار فررعررالرریرر  اررارگررری برر تررم  رروادش دسررت برره 

  ."پیشگیری" زد

تلیرغم تیش رژیم اسریمری بررای ترحروریرل سرکرو  بره 

 یابان در اول مراه مره، در چرنردیر  شرهرر ارارگرران بره 

 یابان آمردنردا  رف آرایری ارارگرران در مرقرابرل رژیرم 

اسیمی در یک پروسه زمانی لباس "مستضعف پرنراهری" 

را از ت  اسیمیون بدر آوردا اینکه  رژیم اسیمری  رور  

"دزدان،  نایتکاران و چپاولگران" هستند و باید بررونرد، 

امروز مورد توافق توومی  امعه است و به ملرکره نهر  

مردم تبدیل شده اسرتا بررگررفرتر  آن نرقراب مسرترعرضرف 

پناهی( و رسیدن به ایر  "تروافرق ترورومری" از دل یرک 

ر  هه رررررررررررررمرربررارزه یرروسنرری برردسررت  رحههآهه ههد ردص ادامههد

 اول ماه مه،
 مضحکه انتخاباتی و تغییر آرایش رژیم اسالمی 

 گفتگو با علی جوادی
پرسش: اول ماه مه را پشت سر گذاشتیما چندی  بیانیه از  انرب تشرکری  

اارگری منتشر شد و تجوعاتی هم در چندی  شهر برگر ار شردا  شرورا از 

 اراده کارگران در اول می!
 نسرین رمضانعلی

روز  هانی اارگر امسال یلیعه ای از ت م و اراده یبرقره ارارگرر ترلریره 

 الیت ن ام ارتجاتی اسیمی سرمایه بودا

هر ساله در ایران و در استانه روز  هانی اارگر، رژیم و یبرقره ارارگرر 

ایران هو مان به استقبالش میروند، از یک یرف رژیم تریش مریرکرنرد برا 

 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!
 منصور حکمت

بحران سیاسى و اقتصادى تویقى اه گریبان بورژوازى ایران را گرفرتره *

 است، نشانى از فرواش  اردن ندارد

 دصرهمرپيچيدهرشدر٧٥بساطرسلطنتربارانقالبره رچندرناکامر *

رتهازهيهترنه د ه ر * رههمهاق ربهد ام وزرجمهوصىراسالمىرنيه 

 

 کارگران جهان متحد شوید!

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

 mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش

۳حآ در  

٥حآ در  

21حآ در  
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 اول ماه می امسال چه ارزیابی دارید؟ 

تلی  وادی: اول ماه مه امسال را باید سرالرروز اتریم ابرراز 

و ود تلنی سوسیالیسم اارگری در تحوس  سررنروشرت سراز 

آتی قلوداد اردا ای  حکم را بسادگی میتوان از یرک ارزیرابری 

ساده از قطعنامه ها و بیانیه ها و سرورنررانری هرای فرعرالریر  و 

رهبران اارگری در ایر  روز اسرترورراد ارردا اول مراه مره 

را باید در تاریخ سیاسی ایران به ای  اتتبار ثبت ارردا  ٠٠١١

در اول ماه امسال ما شاهد ایفر واست یربرقره ارارگرر ترلریره 

و   مو ود بودیم، ایفر  واستری تروریرقرا سروسریرالریرسرتری و 

 برابری یلبانها 

نگاهی موتصر به قطعنامه ها و بیانیه هرای مرترعردد ارارگرری 

نشاندهنده حضور بر سته و روش  افرق و نرقرد سروسریرالریرسرم 

اارگری به توامی شئونا  و  وانب  رامرعره اسرتا نرقردی بره 

توامی مبانی و بنیادهای اقتصادی  امعه سرمایه داری ترحرت 

حااویت رژیم اوباش اسیمیا نقدی سوسیالیستی به تلرل فرقرر 

و فیات گسترده مو ود، اه تلت و تلل چنی  فیات گسترده 

ای را با مل وما  اقتصادی و سیاسی اارارد نر رام سررمرایره 

داری مو ود و نره "بری لریراقرتری مشرتری آ رونرد" و یرا "تردم 

حضور اارشناسان و مرترورصرصران" در مرکرانرهرای تصروریرم 

گیری، تو یح میدهدا نقدی اه و ود اار م دی و ااس برودن 

نیروی اار و انترل انحرصراری برر وسرایرل ترولریرد و تروزیر  

معاش بشریت در دست اقلیتی را اساس سیستم اسرترارورارگرر و 

 د انسانی مو ود میداندا و به هوی  اتتبار  واهان دگرگرون 

 اردن بنیادی ای   هان وارونه استا 

شوا تااید هوه  رانربره ای  ٠٠١١در قعطنامه های اول ماه مه 

بر آزادی و برابری ترورامری شرهررونردان  رامرعره را مشراهرده 

میکنید، مسرترقرل از رنرج و  رنرسریرت و مرلریرت و نر ادا از 

نابرابری زن و مردم بی ار استا از اینکه اارگر و شرهررونرد 

 امعه را به قومیت و ملت و مذهب و ااا تقسیم انند، مرنر  رر 

است و ت  به ای  تقسیم بندیهای  د انسانی نویدهدا از ایرنرکره 

بر ی از اوداان ما بجای آموزش در اریرسرهرای درس و یرا 

سرگم بازی اوداانه بودن به دنبال  و  آوری غرذا در زبرالره 

دانی ها و یا فروش ااسیی برای گذران زندگی باشند، مرترنرفرر 

استا شوا در اول ماه مه نقدی را مشاهده ارردیرد اره  روشربرورتری و 

 رفاه را سهم و حق هوگان و نه تنها اقلیت استاوارگر حاام میداندا 

در ای  روز یبقه اارگر اتیم ارد اه اگر دنیا دست ما براشرد اثرری 

از مشقا  و مصائب و نابرابریها و تبعیضا  مو رود نرورواهرد برودا 

 دنیایی اه شادی و سعاد  به تساوی میان هوگان تقسیم  واهد شدا

در اول ماه امسال ما نشانه هایی از اتیم آمادگی  فی از فعالریر  و 

رهبران یبقه اارگر را دیدیم اه میتوانند و باید به رهربرران شرایسرتره 

اتترا ا   امعه در  ی ی و سررنرگرونری رژیرم اسریمری تربردیرل 

 شوندا نیرویی اه باید در ای  قامت ایفای نقش اندا 

اول ماه امسال نی  در تی  حال نشاندهنده مقبولیت و اتتبار رهربرران 

و آلترناتیو اارگری در بوشهایی از  امعه برود اره بررای ترغریریررا  

بنیادی تیش میکنندا بازنشستگان و معلوان در انار فعالی  ارارگرری 

 در ب رگداشت ای  روز بودندا 

امسال ای  سئوال را بطور وی ه ای مطرر  اررد،  ٠٠١١اول ماه مه 

چگونه یبقه اارگر میتواند با پرچم سوسیالیرسرتری  رود در ترحروس  

آتی، در مبارزه برای سرنگونی انقیبری رژیرم اسریمری و اسرترقررار 

ن امی متضو  آزادی، برابری و رفاه هرورگران نرقرش آفرریرنری ارنرد؟ 

مل وما  تامی  چنی  شرایطی ادامند؟ چه باید اردها ادامرنرد؟ بررای 

 پیشروی چه باید ارد؟   

پرسش: یکی از مسایل مهوی اه در دو هفته گذشرتره در اپروزیسریرون 

بطور وسی  مورد بحث و  دل قرار گرفت، نوار منتشر شده  ردای 

ظریف بودا ما شاهد تحلیلها و ارزیابی های موترلرف و مرترفراوتری از 

اهداف و منشا انتشار نوار بودیما  رفن ر از اینکه چه اسانری و برا 

چه اهدافی ای  نوار را منتشر اردند، بن ر شوا انتشار ای  نروار چره 

پیامدهای سیاسی برای  وهوری اسیمی داشت و در میان مرردم چره 

 انعکاسی داشت؟ 

تلی  وادی: ا ازه دهید قبل از آنکه به انعکاس انتشار ای  نروار در 

ییفهای متفاو   امعه و  نبشهرای ا رتروراتری اشراره ارنرم بره نرفر  

 اهداف تولید چنی  نوارهایی اشاره انما 

سونگویان دولت روحانی تلت تولید ای  نوارها را تولیرد برورشری از 

"تاریخ شفاهی" و "برای ثبت در تراریرخ" بریران اررده انردا امرا برایرد 

پرسید "برای ثبت در تاریخ" بره چره مرنر رور وبرا اردام هردف؟ چره 

اسانی قرار است آنچه در تاریخ ثبت میشود را ارزیرابری و برررسری 

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 ۰۴پرسش  شماره  

 

 اول ماه مه، مضحکه انتخاباتی و تغییر آرایش رژیم اسالمی                    
 گفتگو با علی جوادی  

 

 کارگران جهان متحد شوید!
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انند؟ ایر  پررسرش مرا را بره هردف واقرعری از ترولریرد چرنریر  

 گفتگوهایی ن دیک میکندا 

بر یف تصور بسیاری از مفسران ساده انردیرش در  رفروف 

اپوزیسیون راست هدف ا لی از تولید و درز و انرترشرار ایر  

نوارها "گرم اردن تنور انرترورابرا " پریرش رو در حرکرومرت 

اسیمی نیستا اگر  نا  ا ی  یلب حکومتی چنیر  پرروژه 

ای در دستور داشته باشد، تحقق آن زمانیکه حتی اانردیرداهرای 

ای   نا  امیدی به رد شدن از فیلتر شورای نگرهربران نردارنرد، 

فقط نقض غرض استا "تنور" ای  اوره گل گرفته شده با رد 

  یحیت شدن ااندیداهای ای   نا  "گرم" نوواهد شدا 

بعیوه هر نوع تیش برای گرم اردن ترنرور "انرترورابرا " در 

 69شرایطی اه  امعه در  ی شهای توده ای  ود، در دیروراه 

اتیم ارده است اه مرا ررای "ا ری  یرلرب" و  69و آبان 

"ا ولگرا" توام شرده اسرت، مرهرر شرکرسرت را از پریرش برر 

پیشانی  ود داردا حتی اودن تری  بورشرهرای ا ری  یرلربران 

حکومتی هم به ای   رافت رسیده اند اه به شیوه های گذشتره 

نویتوانند رایی بررای  رود و راهری بررای پریرشرروی در ایر  

 مضحکه انتواباتی و او اع سیاسی دست و پا انندا 

از یرف دیگر نباید هدف از  بط و انترشرار ایر  نروارهرا را 

نباید در اشوکش  ناحی و مقابله برا  رنرا  راسرت مرحردود و 

 ی ه اردا چنی  نگرشی واقعیت ت ریرم  رامرعره و  روهرر 

تیش هر دو  نا  برای بقاء را از  ور  مساله توی حذف 

میکندا واقعیت ای  است اه حتی دتوای دو  رنرا  هرم امرری 

قائم به نا  نیستا پدیده ای درون حکومتی نیرسرتا واقرعریرتری 

ت یم و  ارد از چهارچوب مناسبا  دو  نرا  حرااروریرت بره 

ای  دتواها معنای واقعی  ود را می بوشد و آن را ترعرریرف 

 میکندا 

نتیجتا حقیقت  بط و انتشار ای  نوارها را باید در مرنراسربرا  

 امعه و به تبار  دقیقتر مناسبا  میان توده مردم سرنگونری 

یلب و الیت رژیم اسیمی  ستجو اردا مردمی اه در اوریر  

رژیم اسیمی نشسته اندا  ی شها و قیامرهرایری اره دی و آبران 

نوونه اوچکی از واقعیت تر ریروری اسرت اره در چشرم انرداز 

تحوس  سیاسی دارد  رود را نشران مریردهردا  رامرعره ای اره 

 میتواند شاهد یک انقیب ت یم اارگری باشدا   

انتشار ای  نوار در تی  حال گوشه ای از توق توا وا  دو 

 نا  رژیم و سوت گیری های  هانی هر ادام و هوچنی  امید 

و ا طرابهای آنها را برار دیرگرر بره نرورایرش گرذاشرتا یرکری 

دیگری را افشاء میکند اه تامل سیراسرترهرای روسریره اسرت و 

دیگری نی  یرف مقابل را به مهره آمریکا و متحدی  منطقره ای اش 

متهم میکندا یابوهایی اه در سرباسیی شروع به گاز گرفت  یرکردیرگرر 

ارده اندا هر دو  نا  در تی  حال برای بقاء  ود و حرکرومرت  رود 

مذبوحانه تیش میکنندا و هر بار اه  امنه ای ناچرار بره د رالرت در 

 دال دو  نا  میشود به هوان می ان هم ال شان در مقابلره برا مرردم 

 شکننده تر میشوندا 

اما مهم ای  است اه مردم از هرگونه اشوکش دو  نا  بررای ترقرب 

 راندن و تعرض تلیه هر دو  نا  استفاده میکنندا 

پرسش: از سرگیری گفتگو های  وهوری اسیمی با دول شریک در 

توافقنامه بر ام، شایعه گفتگوی نوایندگان  وهوری اسیمی با دولرت 

امریکا در تراق و اتیم توایل ب  سلوان برای برقرراری رابرطره برا 

 وهوری اسیمی، به ای  تصور دام  زده اسرت اره رژیرم اسریمری 

احتواس در  فا به  واسته های دول غرربری گرردن گرذاشرتره اسرت و 

در یک سکو   بری توافق شده در حال شکلگیرری اسرتا  ٢بر ام 

 رف ن ر از اینکه مجووته چه می ان از ایر  ا ربرار بره حرقریرقرت 

ن دیک است، ای  سوال را در مقرابرل هروره قررار داده اسرت اره آیرا 

 وهوری اسیمی با شورایرل ارنرونری اش مراهریرترا امرکران سرازش برا 

  واسته های دول غربی را دارد؟ 

تلی  وادی: بن ر م  حکومت اسیمی در قامت و شرورایرل ارنرونری 

اش امکان دستیابی به یک توافق نریرم برنرد برا دول غرربری د ریرل در 

را داردا چی ی شبیه به آنچه در دوران اوباما بره آن دسرت  ٢بر ام 

یافتندا  روریاتی در هر دو سوی ای  مرعرادلره دسرتریرابری بره چرنریر  

توافقی را بعضا محتول میرکرنردا از یرک یررف اسرترراتر ی ارنرونری 

منطقه ای آمریکا به دنبال چنی  توافقی استا از یررف دیرگرر رژیرم 

اسیمی برای برداشت  تحریورهرا، هرر در ره ای از ترحرریرورهرا، برر 

 یف ارا یفی اه دستگاههای تبلیغاتی شان به  ورد  امعه میردهرد، 

روز شواری میکندا اما رسیدن به چنی  نقطه سازشی در تریر  حرال 

چندان آسان نیستا رژیم باید ت  به تقب نشینی و سازشی فرراترر از 

به آن ر ایرت داد، دهردا شرایرد دسرتریرابری بره ایر   ٠آنچه در بر ام 

ا تروافرق بررای ٠توافقا  را مرحله ای تعریف انند، بر  یف بر ام 

رسیدن به توافقی دیگرا چرا اه هم شرایط منطقه ترغریریررا  فراحشری 

ترغریریرر  ٠ارده است و هم موقعیت یرفی  معادله بره نسربرت برر رام 

ارده استا نتیجتا هر توافق  دیدی مستل م تقب نشینی بیشترر رژیرم 

 اسیمی است، "نرمش قهرمانانه" دیگری در راه استا 

یک مساله اسرت و "امرکران  ٢اما مساله توافق در چهارچوب بر ام 

سازش با  واسته های دول غربی" مساله دیگری استا واقعیت ایر  

است اه رژیم اسیمی بنرا بره مرقرترضریرا  سریراسری و ایردئرولروژیرک 

حکومت اسیمی و هوچنی   نبش اسیم سیاسی قادر به تغییرر شرکرل 

 زنده باد سوسیالیسم!
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و پوست اندا ت  و تطبیق  ود با  واسته های دول غرربری برا 

حفظ و   مو ود  رود نریرسرتا شرکرل و شرورایرل فرعرلری را 

نویتوان بدون تغییرا  مهم در حااویت رژیم اسیمی دگرگون 

ارد و به یک حکومت ام و بریرش مرورد قربرول و نره الر امرا 

مطلوب غرب در منطقه تبدیل اردا  دیت اور اسیم سیاسی 

با آمریکا و غرب یک را  اساسی حرکرومرت اسریمری اسرتا 

انار گذاشت  یا حراشریره ای ارردن ایر  ویر گری در سرا رترار 

مو ود اگر نه یک غیر موک  سیاسی بلکه اساسا بررای رژیرم 

 اسیمی در قامت انونی غیر محتول استا 

به هر حال، و ود یک  رنرا  پررو آمرریرکرایری در حرااروریرت 

اسیمی و تیش ای   نا  برای رسیدن به تروافرقری فرراترر از 

یک واقعیت انکار نراپرذیرر اسرتا امرا ایر   رنرا  از  ٠بر ام 

قدر  چندانی در  امعه و حااویت بر وردار نیسرتا برعریوه 

امکان تفوق ای   نا  در حااویت اسیمی یک احتوال بسریرار 

 عیف استا دستیابی به چنی  مروقرعریرتری هرم در تریر  حرال 

نیازمند انار زدن راس حااویت و بوشهای وسیعری از  رنرا  

 راست استا 

اما ای   ریانا  زبون تر از آنند اه دست به اار چنی  پرروژه 

ای شوندا ای   ریانا  در اود قدر   ود با یک تشر  رامرنره 

ای زمی  گیر شدند، امروز اه موقعیتشان بسیار مرتر لر ل ترر 

است و نیرویی هم در  امعره نردارنردا برا ترورام ایر  ترفرا ریرل 

مطلوبیت ای   نا  برای غرب را باید در ظرفیت ای   رریران 

در پشت اردن به راس حااویت و وسیت فقیه و بره تربرارتری 

" یانت" به حااویت  ستجو اردا باز اردن درهای قرلرعره از 

درون برای نیروهایی در  ارد قلعرها نرتریرجرترا برنر ررم رژیرم 

اسیمی، با  ناحرهرای ارنرونری اش، برا ولری فرقریره اش و ارل 

سا تار انونی قادر به چنی  تغییر و ترحرولری نریرسرتا حرداقرل 

 نا  ا ی  یلب حکومتی هم قادر به پیشبرد چرنریر  پرروژه 

ای نیستا رژیم اسیمی نیرویی برای تغییر  ود به یک رژیم 

مورد ن ر غرب با اتکاء به نیروهای  ود از درون  رود را 

 نداردا

اما ای  تنها شکل تغییرو ترحرول در حرااروریرت اسریمری و بره 

ا طی  "آمریکایی شدن" حکومت نیستا رژیم اسریمری در 

حال حا ر در یک ب  بست سیاسی و حکومتی فراگیر و فلر  

اقتصادی قرار داردا یک احتوال ای  است اره ولری فرقریره در 

راس حااویت در واانش به اتترا ا  پیشاروی با اترکراء بره 

نیروهای ن امی اش، سپاه و بسی  و ارتش، ال ای  برازی دو 

 نا  و ارگانهای مو ود را به ارنراری زده و نروتری آرایرش 

ن امی در دوران پایانی تور سیاهش به  رود برگریرردا بره ایر  امریرد 

 واهی اه بتوانند از پ   ی شهای آتی توده های مردم برآیدا 

چنریر  آرایشری بریرش از هرر چریر  زمریر  مرنراسربری بررای برازی و 

مانیپوسسیون نیروهای غربی و گرایشا  راسرت اپروزیسریرون اسرتا 

وقتی ر ا پهلوی میگوید با نیروهای سپاه و ارتش و بسی  در توراس 

دو یرفه است، چنی  سیاست و افقی را مد ن ر داردا چنریر  پرروسره 

احتوالی ای میتواند  وهوری اسیمی را پ  از چند حلقه به پدیده ای 

از نوع حکومت اسیمی افغانستان و پااستان و یا ترایه تربردیرل ارنردا 

حکومت اسیمی اه دیگر "آ ونردی" نریرسرت، "وسیری" نریرسرتا در 

دست "سرداران" و "سپاهیان" و "نر رامریران" اسرتا ترغریریرراتری اره 

آغازش از  انب راس حااویت اسیمی میرتروانرد تریرشری مرذبروحرانره 

برای مقابله با  ی شها و قیامهای توده ای آتی باشد، امرا پرایرانرش در 

دست آغازگرش نباشدا ای  بوشی و یکی از اشکال پروژه ترغریریرر و 

تحوس  از باسستا مساله ای  است اه ال ای  پرروژه در شررایرطری 

اه یبقه اارگر و اوونیسم یک پای قدر  سیاسی در  رامرعره اسرت، 

میتواند به اابروس راسرت بررای قردر  گریرری و سرراب حرااروریرت 

اسیمی برای موا ه و غلبه بر  ی شهای انقیبری آتری تربردیرل شرودا 

ایران میتواند شاهد اولی  انقیب اارگری قرن بیرسرت و یرکرم براشردا 

توام مساله بر سر چگونگی حضور و آمادگی اوونیسم و ارارگرر در 

 تحوس  آتی استا

پرسش: در یک سکو  اامل داریم به انتورابرا  ریراسرت  رورهروری 

رژیم ن دیک میشویم ولی حتی تاانون روش  نشده چه اسرانری قررار 

ترا ارنرون  ٦9است در ای  شوی انتوابراتری شررارت ارنرنردا از سرال 

هوواره یک سره  نج و  دلهای انتواباتی به  یابان و رل مریرشردا 

بوشی از مردم از سر موالفت با یک ااندیدا  تودتا هوانریرکره مرورد 

تایید  امنه ای بود( و یا تی  اردن آتش ا رتریفرا  مریران  رنراحرهرای 

موتلف رژیم، در  نج و  دلهای انتواباتی شرات میکردندا در ایر  

دوره ما شاهد ای  پدیده نیستیما اوس بن ر شوا چرا  وهوری اسیمری 

آگاهانه از رقابتهای انتواباتی  ناحهای  ود  لوگیری ارده و ثانیا با 

، انتوابا  ریاست  ورهروری 69و  69تو ه به اتترا ا  مردم در 

 در ن د مردم چه مکانی دارد؟

تلی  وادی: مضحکه انتواباتی رژیم  ایرگراهری در ایر  دوران در 

ن د توده مردم نداردا آن زمان هم اه به پای  ندوقهای رای رفرترنرد 

نه از سر تیقه به یک  نا  بلکه از سر نرفرر  از  رنرا  دیرگرر و 

اساسا تیشی برای چوب سی چرخ رژیرم گرذاشرتر  برودا امرا اارنرون 

مدتهاست اه دوران مضحکه انتواباتری رژیرم اسریمری تروری پرایران 

یافته استا مردمی اه در  یابانها فریاد می دنرد "حرکرومرت اسریمری 

نابود باید گردد" تکلیلفشان را در  یابان با الیت رژیرم روشر  اررده 

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

اما سئوال شوا  نربره مرهرورترری دارد و آن ترکرلریرف رژیرم و 

انتوابا  اذایی اش با  ودش استا آیا  ود رژیم ارورااران بره 

ای  مضحکه  ود پای بند است؟ شواهد بسریراری و از  رورلره 

اشارا  شوا در مورد وی گی های ایر  مرنراسرک در شررایرط 

حا ر حاای از آن است اه  ود رژیم نی  دیگرر رغربرتری بره 

برگ اری چنی  مراسوی نداردا حتی گ ارشا  تلنی نهادهای 

امنیتی و متفکرریر  ایر  اوبراش اسریمری انتران مریرکرنرنرد اره 

نویتوانند مردم را به پای  ندوقهای رای بکشانندا میداننرد اره 

برگی هم در آستی  ندارندا مجل  را پیش از ایر  یرک دسرت 

اردند، ره به  ایی نبردند، مفتضح تر شدندا مساله شران فرقرط 

ای  نیست اه ااندیدای ریاست دولتشان باید یرک ا رولرگررای 

دو آتشه باشد، مساله ای  است اه ال ایر  دسرترگراه  رایرگراه و 

ارزش مصرف  ودش را بررای رژیرم از دسرت داده اسرتا 

انتوابا  رژیم قرار بود برای رژیم اسیمی مشروتیت بوردا 

هر دوز و الک و تقلب و  علی میکرردنرد ترا نشران دهرنرد اره 

مردمی اوااان امیدی به تغییر و تحوس  ای  اوبراش اسریمری 

دارندا اما  ی شهای مردم ال ای  او اع را پوچ و بری فرایرده 

ارده استا بی فایده، نه فقط در تحوس  و اتترا ا  سیاسی 

توده های مردم و  نبشهای آزادیوواهانره و بررابرری یرلربرانره 

بلکه در من ر  ود حااویتا راس حااویت اسیمی نی  مساله 

اش "به درست" نه شوی انتواباتی شان بلکه موا ه با مردمی 

اه اسرت بره  رای رای آمراده بره دسرت گریرری سری  بررای 

 نبردهای آتی اندا 

حضور چهره های ن امی در انتوابا  انونری پریرش از آنرکره 

نشان حضور "ا ولگرایان" باشد، نشان  ی  برداشتر  بررای 

 اتوان یک آرایش نیوه ن امی برای رژیم اسیمی استا    

تضویت  وهوری اسیمی در "شورای  برابری  نسیتی و پ سش:ر

توانوندسازی زنان سازمان ملل" مو ب  شرم هرورگرانری گرردیردا در 

 اییکه ایر  شرورا وظریرفره  رود را "ارترقرای بررابرری  رنرسریرتری و 

توانوندسازی زنان" میداند، شرات رژیم آیت هللا ها  یعرنری  رد زن 

تری  رژیم در  هان امروز( یک نقض غرض اامل و یک رسروایری 

ب رگ برای توامی دولی است اه به تضویت  وهوری اسیمری در 

ای  شورا رای دادندا شوا در ای  مورد چه ارزیابی ای دارید و بن ر 

 شوا در برابر ای  رسوایی سیاسی چه تکی العولی باید نشان داد؟ 

: ای  سازمان ملل است! نف  چنی  اقردام انر  رار آوری تلیرجوادی

نشاندهنده نگرش بسیاری از دولترهرای تشرکریرل دهرنرده ایر  سرازمران 

نسبت به حکومت اسیمی و مهوتر نقش و  ایگاه تبلیغا  ارانب ایر  

حکومتها در قربرال مسرالره آزادی و بررابرری زن و مررد در  رهران 

معا ر استا آن دولی هم اه رای ندادند اما در مقابل ای  توهیر  بره 

شعور و شان زن و انسانیت سکو  اردند و  فقران گررفرترنرد، ارورترر 

مقصر نیستندا ای  و عیت بررای هر ارمریر  برار نشران دهرنرده ایر  

واقعیت است اه آزادی و برابری زن و مرد در  امعه معا ر ترنرهرا 

 و تنها پروژه اوونیسم اارگری استا 

 

چه تک  العولی باید نشان داد؟ زمی  را زیر پای شان باید داغ اردا 

باید ای  دولتها و تبلیغا  توامفریبانه شان را تویقا و وسیعا افشراء و 

نقد اردا باید اپوزیسیونی را اه به ای  نیروهرا د ریرل بسرتره انرد نریر  

 رسوا اردا

 نه به فقر،نه به تبعیض، نه به سرمایه داری!
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ایجاد فضای رتب و وحشرت مرانر  بررگر اری روز  رهرانری 

اارگر شود، در حالی اه روز  هانی اارگر در سراسرر دنریرا 

تعطیل رسوی است، و اارگران و زحتوکشان با مارش ت یرم 

 ود ایفر  واست  ود را تلیه ن ام سرمایه اتریم مریرکرنرنرد، 

در اشور ایران تحت حااویت ارتجاع اسیمی و سرمرایره ایر  

روز نه تنها تعطیل نیست، بلکه نیروهای سراوبگر رژیم  بره 

 یالبانها و میدانها گسیل داده میشوند تا مان  شوند ای  روز برا 

 تجوعا  و مارشهایشان برگ ار شودا 

یبقه اارگر و تشکلهای مستقل اارگرری هرر سرالره ترلریررغرم  

توامی تدابیر امنیتی، ای  روز را به اشکال مرورترلرف بررگر ار 

میکنندا البته سزم است ای  نکتره را اشراره داشرتره براشرم، اره 

امسال با و ود بحران ارونا و نااارامدگی حکرومرت اسریمری 

برای مقابله با ای  ویروس اشرنرده، شررایرط بررای بررگر اری 

روز  هانی اارگر سوت ودشوار شده بودا پیرامرهرای فرعرالریر  

اارگری، اارگران رادیکال اوونیست و سروسریرالریرسرت، پریرام 

مادران داد واه، و هر اران گر ارش از مرراار  ارارگرری و 

اارگرانی سا توانی، روزم د، پیوانی، قرارداد مروقرت، حرق 

التدریسی و بیکاران و بازنشستگان تنها گوشه ای اروچرک از 

 یک واقعیت ب رگ را بنوایش گذاشتندا  

 در آستانه روز  هانی اارگر   

تشکلها و مراا  اارگری از هرفرتره هرا قربرل از روز  رهرانری 

اارگر برای امر سازماندهی دست بکار شدندا بر اساس هوی  

اقداما  و اارهرای مشرتررش تشرکرلرهرا، شراهرد انرترشرار دهرهرا 

قطعنامه ها و بیانیه های از  انب مراا  اارگری، تشکرلرهرای 

اارگری، شوراهای معلوان، شرورای هروراهرنرگری ارانرونرهرای 

 نفی،بازنشتسگان و مستوری بگیران بودیم،  اگر نگاهی بره 

قطعنامه های بیندازیم و  واستها و مطالربرا  مرطرر  شرده را 

بررسی انیما نشان میدهد، موقعیرت مرعریرشرتری یربرقره ارارگرر 

بشد  شکننده و سفره یبقه اارگر هر روز اوچکتر و  رالری 

تر میشودا  واست اف ایش دستو د، وااسناسیون مجانی برای 

هوه، لغو پرونده های فعالی  و لغرو امرنریرتری ارردن فرعرالریرترهرا 

 نفی، سیاسی، ایجاد تشکلهای مسرترقرل ارارگرری، پرردا رت 

حقوقها و م ایای معوقه اارگران و ز وتکشان و دهرهرا  رواسرت و 

مطالبه برحق اارگران، در ای  بیانیه و قطعرنرامره هرا قریرد شرده برودا 

نکته بسیار مهم و قابل تو ه ای  بود، در استانه روز  هرانری ارارگرر 

مصاحبه ای به ظاهر محرمانه از  واد ظریف وزیر  رار ره ایرران 

منتشر شدا توامی رسانه های ب رگ و اوچک  رودشران را درگریرر 

ای  به ا طی  مصاحبه لو رفته اردند!از  دای امرریرکرا، بری بری 

سی، رادیو فردا و اسرائیل، فرانسه ووو تحلیلگرانی را مریراورنرد، و 

تیش داشتند فضا را مهندسی انند، مشرغرلره هرا و ترحرلریرلرهرا برر سرر 

 حبتهای  واد ظریف و پیدامدهای ای  مصراحربره برودا  از ا ربرار 

اتترا ا  هر روزه اارگران برای بهبود شرایط معیشتی و زنردگری 

بحای نبود،  یلی مهندسی شده، اپلیکیرش اریب هراوس، ا رترصرا  

پیدا ارد، به  حبتهای فای ه رفسنجانی و ترا ر اده و اتروان انصرار 

 حکومتی اه  ون اارگران و زحوتکشان را در شیشه ارده استا 

اما و با تااید باید گفت، انچه برای یبقه اارگر مرهرم برود، و رعریرت 

مو ود است اه اارگر نه تنها زیر  ط فقر بلکه دارد زیرر  رط برقرا 

زندگی میکندا نگاهی به قطعنامه ها و بریرانریره نشران مریردهرد، یربرقره 

اارگر ایران وارد ای  بازی سران رژیم نویشود، از بگم، بگرم برگرم، 

احودی ن اد، نا بره ا ری  حصرر  رانرگری مرهرره هرای دیرگرر ایر  

حکومت اماال موسوی، مردم مصاحبه ظریف را  وش ارردنردا امرا 

یبق معوول  میوواستند فریاد برحق یبقه ارارگرر در روز  رهرانری 

اش در رسانه را ام رنج نشان بدهندا  دای حقوواهی یبقه ای اره 

سال است، با زندان، شکنجه و به گلوله بست  اتترا اتشان حفره  ٠4

 شودا 

شعار نویسی، حضور فعالی  در مراا  اارگری و محی  اارگری، 

اییع رسانی در مورد ای  روز، یکی از وظایف فعالی  اارگرری و 

تشکلهایشان شدا اینبار نی  به اشکال موتلف یبقره ارارگرر ایرران بره 

 استقبال ای  روز رفت! 

شوراهای اسیمی و  انه های  رد ارارگرری در مروازی اراری برا 

اقداما  اارگران تیش داشتند، هوانند هر سال تصویر حکومتیان را 

از  رواسرت و مرطرالربره هرای بررحرق ارارگرران بردهرنرد، اره بشرکرل 

 مفتضحانه ای  شکست  وردندا 

شورای اسیمی،  انه اارگرها، از روزهرای قربرل از روز  رهرانری 

 زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران!

 ۰۴پرسش  شماره  

          

 اراده کارگران در اول می!                       
 نسرین رمضانعلی  

 کارگران جهان متحد شوید!
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اارگر تیش اردند به مراا  ارارگرری برودنرد، ارارگرران را 

 و  انند، اارگر نوونه انتواب انند، و ظاهرا با  وایر ی اره 

ه ار تومان بود، با پرول یرک اریرلرو گروشرت  ٢١١ای   وای  

اارگران را  اموش انندا ای  یر  نی  با شکرسرت روبره رو 

شد، اارگران یا حضور پریردا نرکرردنرد، یرا اگرر حضرور پریردا 

اردند، نه تنها انها را به مصاف یلبیند بلکه انها را چوراق برر 

 سر اارگران  واندندا 

 

 اردیبهشت  11

از هوان ساتا  اولیه تجوعا  مستقل ارارگرران بره مرنراسربرت 

ای  روز آغاز شد،  واستها و مطالبا  بر روی بنرهای و یرا 

در قطعا  ب رگ اراغرذ نروشرتره و ارارگرران برا  رود حرورل 

میکردندا شعارها تلیه الیت ن ام فاسد اسیمی استا اارفرما 

و ال حکومت را زیر  رب میبرد، شرعرار زنردانری سریراسری 

آزاد باید گردد، اگر چره ایر  روزهرا در رسرانره هرای مردافر  

سرمایه بیشتر در مورد انتوابا  در ایران  حبت میشود، در 

 توامی تجوعا  تلیه ای  مضحکه شعار سر دادندا  

اارگران در هوان ساتتهای اولیه در تهران در مقابل مجلر ، 

شاهد تقابل تجو  رژیوی ها و ارارگرران برود، مرانر  حضرور 

اارگران معترض به مراسوی دولتی شدند، تا  دای  رودیرهرا 

را در  دا و سیوایشان بازتاب پیدا اندا با فا رلره نره چرنردان 

زیاد، مراسم مستقل اارگران برپا گرردیرده برود اره نریرروهرای 

انت امی به ای  تجو  یورش برده و شرات انندگران را مرورد 

نرفرر دسرترگریرر مریرشرودا  4١ رب شتم قرار دادند و بیش از 

هو مان برا ایر  ترجرور ، مرارش ارارگرران شررارت واحرد را 

شاهدیم، در  ف اول یکی از اارگران زن حجاب ای  سوربرل 

تقبواندگی و ارتجاع اسیمی را بدور اندا ته و در مسریرر برا 

 دای بلند سونرانی مریرکرنرد، از مروقرعریرت فررودسرت زن و 

 واستهای  ود و هوسرنروشرترهرایرش مریرگرویردا سزم بره نارر 

است، روزهای قبل از مراسم اول مره ر را شرهرابری  فرعرال 

اارگری و  انواده اش  ی توسط اوباش اسیمی مورد ترهردیرد 

قرار میگیرندا گ ارشا  با تصاویر و فیلوهای به یو  مردیرای 

ا تواتی منتشر شردنرد، مشرهرد:  ردهرهرا نرفرر از ارارگرران، 

معلوان و بازنشستگان تجو  میکنند، در تجوعرا   رواسرترهرای 

برحق  ود را اتیم میکنند، شرعرار ارارگرر، مرعرلرم زنردانری، 

زندانی سیاسی آزاد برایرد گرردد یرنریر  انرداز  ریرابرانرهراسرت، 

نیروهای سراوبگر در مقابرل تر م و اراده حرا رریر  تروان 

تعرض به  ف معتر ی  را نردارنردا هرور مران ا ربراری از 

شهرهای اردستان ارسال میشودا  شهرهای ارردسرتران از مروقرعریرت 

وی ه ای بر وردار هستند، از روزها قربرل از روز  رهرانری ارارگرر 

تجوعاتی شکل میگیرد، پیامهای فرعرالریر  و مر دبرگریرران در مردیرای 

ا تواتی وسیعا پوش میشرودا سرنرنردد:  ربرر بررگر اری مرراسرم در 

شهرش  نعتی یک با تصاویری منتشر میشود، در شهر دو  نعتری 

تجوعی دیگر در  ریان است، نیروهای سراوبگر با دستگیری شیرث 

امانی از اتضرای هریرئرت ا ررای اترحرادیره آزاد ارارگرران ایرران و 

هوشنک اریوی مان  برگ اری ای  مراسم و ترجرور  مریرشرونردا شرهرر 

سنندد در تب تاب برگ اری مراسم روز  هانی اارگر استا تلرفرنرهرا 

و پیامکها بشد  فعال هستند، نیروهای امنیتی با ارسال پیامک بررای 

فعالی  اارگری تیش دارند، فضا را مررتروب ارنرنرد، ارارگرران برا 

ارسال پیامکها قرار برای تجو  بعدی و مارش را رد بردل مریرکرنرنردا 

ترس و نگرانی را انگار در دل هیچکدامشان نویبینیدا در هوریر  اثرنرا 

ا بار گ ارش تجوعا  اارگران از استان گیین با تصاویر و فیلورهرا 

منتشر میشود، شعارها و مطالبا  سراسری اسرتا زنردانری سریراسری 

آزاد باید گردد، من لت معیرشرت حرق مسرلرم مراسرت! رای بری رای!

وااس  رایگان و سراسری برای هوه! و شرعرار ترلریره مسرئرولریر  و 

حکومت فاسد سرمایه منتشر میشودا ا بار از برگ اری تجرور  اررد 

با هوان  واستها و مطالبا  منتشر میشودا از تهرران  ربرر مریررسرد، 

اسامی سه نفر از دستگیر شده ها اتیم میشودا تسل محوردی،هریرراد 

پیربداقی، سعید مییری در میان دستگیر شدگان روز  هانی ارارگرر 

تهران بودندا تجو  در ق وی ، ارمانشراه، اراش، تربرریر ، اهرواز برا 

مارش در  یابانها یکی بعرد از دیرگرری مرنرترشرر مریرشرودا در شرهرر 

مریوان اارگران با قرائت قطعنامه به مناسبت روز  رهرانری ارارگرر 

الیت ن ام فاسد سرمایه را به مصاف میطلبندا هوچنی  ا برار ترجرور  

در شهر سق  نی  منتشر میشود!  بر تجو  در شرهرر ا رفرهران نریر  

ارسال میشود، فضا در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوش و سرایرر رسرانره 

های  وعی سیگنال، ایب هاوس تحت تاثیر ای  اقداما  قرار گرفته 

است، فقط شاهد تک  و گ ارش از تجوعا  در شهررهرای مرورترلرف 

هستیما تجو  اارگران هفت تپه و سونرانی پرشور نوایندگان مسترقرل 

اارگران فضا را بیش از پیش ترحرت تراثریرر قررار مریردهرد، یرکری از 

نوایندگان میگویید، ما گفتیم هرفرت ترپره مرال مرا ارارگرران اسرت، از 

دستشان در اوردیم پ  ما میتوانریرم! ارارگرران ایر  ترولریرد ارنرنردگران 

نعوا  روی اره زمی  میتوانند، با ت م و اراده نعورا  را از دسرت 

ای  انگلهای سرمایه بیرون بکشیدا اارگران فوسد با فرا وان ترلرنری 

و قطعنامه با  واستها و مطالبا  برحقشان مهر دیگرری برر تروان و 

اردیبهشرت ارارگرران و  ٠٠قدر   نبش اارگری زدند! بعد ازظهر 

فعالی  در شهر سنندد توام قد  نبش رادیکال و بررحرق ارارگرری را 

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

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  
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نوایندگی اردند، از محله غفور مرارش روز  رهرانری ارارگرر 

آغاز شد، دستگیری شیث امانی چهره محبوب  نبش اارگری 

و هوشنج اریوی نه تنها مانعی برای برگ اری ای  روز نشد 

بلکه  شوگی  تر و برحق تر تجو  برا پررچرورهرا و شرعرار برر 

پارچه ها و مقواهای قرم  و ینی  شعارهای زندانی سریراسری 

آزاد باید گردد، دستگیر شدگان روز  هانی ارارگرر آزاد برایرد 

گردد، نان اار آزادی و دهها شعار دیرگرر، چرهرره  ریرابران و 

شهر را توض ارد! در هوی  اثنا  بر آزادی دستگیر شدگران 

ای  روز در تهران منتشر شد، امرا هرورچرنران شریرث امرانری و 

هوشنج اریوی در زندان بودند،  روشربرورترانره ایر  دو فرعرال 

اارگری نی  روز یکشنبه آزاد شدند! سزم بره نارر اسرت، بره 

توامی دستگیر شدگان اتیم اردنرد، انرهرا را مرجرددا احضرار 

اردیبهرشرت تراروران اسروراتریرلری فرعرال  ٠٢ واهند ارد، روز 

 اارگری احضار و مورد باز وئی قرار میگیرد! 

امسال و عیت معیشتی توده های مردم و بطور ا ر  ارلروره 

یبقه اارگر و یوتر از سال گرذشرتره برود، گررانری، ترورم، و 

سطح قدر   رید مردم بشد  ااهش یافته است، اترتررا را  

هر روزه اارگران و مردم زحوتکش ابرعرادی گسرتررده ترر و 

سراسری به  ود گرفته استا با پایان سال گرذشرتره و ترعریریر  

برابر زیر  رط فرقرر، نشران از  برحرران تروریرق  ٠١حداقل دستو د 

اقتصادی، سیاسی، ا تواتی حکرومرتری دارد، اره ترنرهرا راز برقرایرش 

اتیم اردند اه ای   69سراوبگری و توحش استا مردم در دی ماه 

حکومت را نویوواهند، امرروز در ترورامری ترجرورعرا  هرر روزه مرا 

 شاهدیم مصاف اار و سرمایه هستیما  

فعالی  و رهبران اارگری، فعالی  اوونیست و رادیکال سوسیالریرسرت 

ویایف سنگینی بردوش دارند، با مشاهده او اع در ایران و بحرران 

حکومتی،  دالها و اشوکش درون حکومتی و  ناحهای رژیرم و نره 

محکم مردم ویبقه اارگر به الیت ن ام گندیده اسیمی سررمرایره، در 

 آینده ن دیک شاهد  دالهای ب رگی در  امعه  واهیم بودا  

روز  هانی اارگر امسال  مشتی بود بر دهان الیت ن ام و به رسانه 

ساتته برنامه های  ود را به مصاحبه لو رفته ظرریرف،  ٢٠هایی اه 

ا تصت  دادندا اینده ایران در دست پررتروان یربرقره ارارگرر ایرران 

است، اینده  امعه ای اه دو دهه پیرش برا شرعرار یرا سروسریرالریرسرم یرا 

بربریت! سوسیالیسم بپا ی  برای رف  تبعیض به میدان آمدا تلیررغرم 

ه ینه های بسیاری اه در سالهای متوادی مبارزه دادیم، اینده را بایرد 

از آن  ود انیم! از آن ما اه بج  زنجیرهایوان چی ی برای از دست 

 دادن نداریم!

 سرمایه داری مسبب تمام مصائب بشریت در قرن حاضر است!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  

 

صفيقرف  دهرنموندرایرازرصنجرورمياصزهر  رنسه ر

راسهالمهیر ازرکمونيسترهایرا  اقربود.رجمههوصی

رصار ش   رزندگیراشرصفيقرمهدیرمهيه شهاهه اده

رهههایر ر هه وص سههت ربهههههد  رسههار رچههنههد رکهه د. اتههدام

رصفهيهقر رنصنهاکهایرزهيه ق  ردص جمهوصیراسهالمهی

رمهقهابه ر ردص رویرصا غالمرکشاوصز رش   رزندگی

چشماقرف  دهرورمادصرورب ادصرغالمر  وصرکه دنهد.ر

 متاسآاندرربيماصیربدرویرمجاررندادر اردصرم اکمدر دمکشاقرور  وص سترهایرجمهوصیراسالمیرش کترکند.ر

رازرر1٢12 پ   رر11صوزر صفيقرنازنينرف  دهر صماق رتضوردفت رسياسیرح برکمونيسترکاصگ یرا  اقربهههد

راتضهایر ربهد ر صمهاقرصا ردصگهذشهترصفهيهقرفه  هده رد ه ه  دوصهرایرجداررباربيماصیرس طاقردصگذشت.ر  ربهاص

  انوادهروهم زمانشر سليترمي وئيم

 یاد فریده عزیز و دوست داشتنی گرامی!   ررررررر
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 ميشود

 

گرى آمریکایى شاه و نه  رافا  اسریمرى و قریرل و  نه آریایى

اشرى و  رنرایرا   اسیمیستى  وینى و شرااء و نه نسل قال پان

غیرقابل تو یف هر دو رژیم تلیه بشریت و آزادى، هیچیرک 

پاسخ ای  بحران نبود و نویتوانست براشرد زر زیررا "مسرولره" و 

"بحران"، در نف  و ود ا تروراترى برورژوازى و حرااروریرت 

تنها ترلریره  ٧٦اقتصادى و سیاسى سرمایه نهفته است ز انقیب 

سلطنت نبود، هوچنانکه  ی ش انقیبى ت ریرم آترى نریر  ترنرهرا 

برچیدن  وهورى اسریمرى را در دسرترور نرورواهرد داشرت ز 

اى برود اره  استاناء نبود، بلکه نوستی   لوه قراترده ٧٦انقیب 

از ای  پ ، تا در هم اوبیده شدن قطعى حکرومرت سررمرایره و 

دارى در ایران، تاریخ ایران را شکل  واهد دادا  ن ام سرمایه

بحران اقتصادى و بحرانرهراى سریراسرى و حرکرومرترى دائرورى، 

هراى ارورابریرش  حراتهاى اتترا ى گسترده اه ترنرهرا برا دوره

ردا مریرشرونرد،  اوتاه تقب نشینى و راود نسربرى از یرکردیرگرر  ش

 ی شهاى انقیبى با فوا ل ام و اوتر، گشوده شدن و باز هم 

گشوده شدن مسوله قدر  سیاسى در سطح  امعه و در  ریان 

گریررى روزافر ون پررولرتراریرا و پریرشرروان  هوه اینها، قردر 

اوونیست او، ای  آن دورنواى واقعى است اه برورژوازى در 

ایران بطور تینى با آن روبروست  رفن ر از اینکه ایر  یرا 

اش بتواند چند روز، چند ماه و یرا  آن دار و دسته دولتى رسوى

احیاناً چند سال تعادل  ود را در رأس مراشریر  دولرترى حرفرظ 

 انندا

 

در چنی  شرایطى، و با چنی  اابوسى، اینک دیگر توام اقشرار 

اندا تابلوهراى نرجرا  مریرهر   بورژوازى به تکان و تکاپو افتاده

انرد و از فرری ارارر   سرمایه یکى پ  از دیگرى براس رفرتره

دیگر حتى بوایر سپردن و شوردن هوه آنها نی  میسر نیرسرت 

ز " وهورى اسیمى با  وینى، بدون س وردى"، " رورهرورى 

اسرریمررى بررا ر رروى دمررکررراترریررک"، " رروررهررورى سرروسرریررال 

دمکراتیک اسیمى"، "ناسیونالیسم اسیمرى"، "نراسریرونرالریرسرم 

غیر اسیمى"، "ناسیونالیسم آریرایرى"، "نراسریرونرالسریرم آمرریرکرایرى"، 

"سلطرنرت  روان ارارلروسرى"، "سرلرطرنرت آریرامرهررى"، "حرکرومرت 

ژنرالى"، " وهورى پارلوانرى"، یرا "ا ریً اشرغرال نر رامرى تروسرط 

آمریکا" ، "باأل ره باید یکى از اینها را قبل از اینکه آوار  ورهرورى 

اسیمى روى سر هوه  راب شود بر قرار ارد" ز ای  رویاى آشرفرتره 

بورژوازى است ز اینها تناوینى است اه هوه به یرک او راع واحرد 

انند،  تم انقیب و هر نوع حرات انقیبى و حفظ، دوام و  ر وع مى

 بقاء توحش بورژوایى در ایرانا

 

ها براى  واباندن  رداى انرقریب  در مقابل هوه ای  تکاپوها و تویئه

و قیچى اردن رونرد انرقریبرا  و برحررانرهراى انرقریبرى پرى در پرى، 

اارگران انقیبى ایران یک شعار را مرطرر  مریرکرنرنرد، شرعرارى اره 

گویاى حضور پیگیر یبقه اارگر ایران در توام سیر پر تحول و پرر 

 افت و  ی   ارى و آتى تا تحقق اهداف نهایى استا

 

شعارى اه انگی ه و نیروى محراره حررارت رو بره  رلروى مربرارزه 

یبقاتى و انقیبى در ایران را در یک تربرار  اروتراه بریران مریرکرنرد: 

"آزادى، برابرى، حکومت اارگرى" ای  شرعرار ارارگرران انرقریبرى 

استا ای  شعارى است اه توام حراتهاى انقیبى در ایران معرا رر، 

 تا پیروزى نهائى را به هم مرتبط میکندا ٧٦از انقیب 

 

آزادى" یعنى رهایى اامل از قدر  و حااویت اقتصادى، سیاسى و "

دارى، یرعرنرى رهرایرى از ارلریره روابرط،  فرهنگى سرمایه و سررمرایره

آور و سراوبگر  امعه بورژوایى، یعرنرى  مناسبا  و نهادهاى اسار 

رهایى از چنگال بردگى م دى، رهایى از انقیاد یبقاترى، رهرایرى از 

سراوب ماشی  دولتى بورژوازى، رهایى از بریرحرقروقرى سریراسرى و 

انقیاد فررهرنرگرى، رهرایرى از پریرلره مرذهرب و پرنردارهرا و قروانریر  و 

هاى  مانده  امعۀ مو ود، رهایى از ستم آمی  و تقب هاى  رافه ارزش

مذهبى، قومى و  نسى، رهایى از فقر و فیات،  هل و  رافه و ال 

 تبعیضا  و مصائب  امعه بورژوایىا

 

برابرى"، یعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونرى، نره فرقرط بررابررى "

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۰۴پرسش  شماره  

                         

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!                       
 منصور حکمت
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شهروندان  امعه از هر قوم و ن اد و  نسیت، بلرکره بررابررى 

در امکانا  مادى، در دسترسى به اب ارهاى ارتقا و شرکرفرتر  

استعدادهاى فردى و ا تواتى، برابرى در تولید و در زیسرت، 

برابرى در اِتوال اراده در سرنوشرت اقرترصرادى، سریراسرى و 

مندى از محصوس  مرادى  اداره  امعه  ود ز برابرى در بهره

و معنوى اار و تیش ا تواتى و بررابررى در مربرارزه برراى 

اى اه تنهرا برا  ماندگى و اوبود ز برابرى فایق آمدن بر هر تقب

درهم اوبیدن مالکیت  صو ى بورژوایى بر وسایل تولیرد و 

مبادله، از میان بردن بردگى م دى و قرار دادن وسایل ترولریرد 

و ثرو   امعه در مالکیت  وعى و اشترااى الریره انسرانرهراى 

 سهیم در فعالیت ا تواتى حا ل میشودا

 

حکومت ارارگررى"، یرعرنرى حرکرومرت یربرقراترى ارارگرران، "

حکومت استاوارشدگان و تولیدانندگان ال ثررو   رامرعره برر 

تلیه استاوارگران، حکومت بردگان م دى امرروز و نرا ریران 

فرداى  امعه، حکومت اسانى اه  امعه، نف  مرو رودیرت و 

ثرو  آن، بر اار وتیش مدام آنها برنرا شرده اسرت، حرکرومرت 

اارگرى یعنى یبقه اارگر مترشرکرل برعرنروان قردر  و یربرقره 

بوش حااما حکومت اارگرى یعنى حکرومرت سرراروب  رهایى

مقاومت استاوارگران در برابر رهرایرى بشرریرت ترحرت سرترما 

حکومت اارگرى یعنى دیکتاتورى پرولتاریرا ترلریره مردافرعران 

فقر و فیات و استاوار و  هل و  رافها حرکرومرت ارارگررى 

یعنى دمکراسى براى ارارگرران و زحرورترکرشران و اسرترارورار 

شوندگان و سراوب براى استاورارگررانا حرکرومرت ارارگررى 

 یعنى  وانت ا رایى واقعى آزادى و برابرىا

 

پاسخ بورژوازى به ای  شعار پرولتاریرا ارامریً روشر  اسرتا 

بورژوازى دربرابر ای  شعار در سرراسرر  رهران ترنرهرا یرک 

پاسخ دارد و آن سراوب، قهر و ارتجاع تریان  د پرولترى 

استا  وهورى اسیمى  ود تنها   ئى از ای  پراسرخ و یرک 

برورژوا -هرا و  ررده چر -نوونره زنردآ آن اسرتا امرا لریربررال

رفرمیستهایى اه  ود را به انرقریب و یرا حرترى سروسریرالریرسرم 

چسپانند نی ، هر قدر از او اع مو ود نارا ى براشرنرد و  مى

بر سر او اع و" آلترناتیو" مطلوب میان  ود ا تیف داشتره 

باشند، پاسخ اوابیش یکسانى را در مقرابرل مرا قررار مریردهرنردا 

اى از تهدیدا ، تحرریرفرا  و غررولرنردهرا  رطراب بره  مجووته

اارگران اوونیست پرتاب میشود: "حکومت ارارگررى؟! ایر  

بینیرد، مرگرر قردر   یک توّهم استا مگر ارتش آمریکا را نوى

بریرنریرد؟  ماندگى فرهنگى  امعه را نرورى بینید؟ مگر تقب مذهب را نوى

بینید اره برورش اتر رم مرردم مرذهربرى انرد، روسرترایرى انرد،  مگر نوى

غیرپرولتر اند؟  نعت ما براى  امعه سوسیالیسترى شرورا بره انردازه 

ایریع شرورا  سرواد و برى اافى رشد نکرده اسرتا آ رر ارارگرران ارم

چگونه قرار است  امعه مدرن امروز را اداره اننرد؟ برا اردام نریررو 

 واهید حکومت اارگرى را برقرار انید؟ ادام اارگر، ادام یبقه  مى

اارگر متحد، ادام ح ب یبقاتى، ادام نیروى متشکل براى تحقق ای  

بینید؟ اسى در  شعار و ود دارد؟ مگر شعارهاى امروز مردم را نوى

ایران زیر بار حکومت ارارگررى نرورواهرد رفرتا زود اسرت، غریرر 

 موک  است، تولى نیست، توّهم است"ا

 

ها را ارا یف و چرندیاتى تشکیل مریردهرد   وانى بوش ات م ای  نوحه

یرلربرانره و  اند و بوش دیرگرر نریر  بریران فرر رت اه آگاهانه  عل شده

ریااارانه واقعیاتى است اه بطور تینى سد راه حکومت ارارگررى و 

تحقق برنامه اوونیستى استا ای  واقعیا  براى ما موانعى اسرت اره 

باید برچیده شود و براى بورژوازى و  رده بورژوازى سنرگررهرایرى 

ترریر   است اه باید در برابر پرولتاریاى انقیبى حفرظ گررددا اسراسرى

مان  تحقق فورى شعار ما، اوبود آگاهى یبرقراترى، ترفررقره و  رعرف 

سیاسى و تشکییتى یبقه اارگر ایرران اسرتا آرى، اگرر ارارگرران 

ایران متحد بودند، به منافر  یربرقراترى  رود واقرف برودنرد، در حر ب 

سیاسى انقیبى  ود، ح ب اوونیست ایران، گرد آمده برودنرد، آنرگراه 

ترر  استقرار حکومت اارگرى اار یک روز برودا مرا برراى نر دیرک

اردن آن "روز" مبارزه میکنیم و ای  شعار  ود یک ابر ار مرهرم مرا 

در ای  مبارزه استا ای  شعار امروز آگاه و بسی  و متشکل میکند و 

فردا تولى میشود و به حااویت اقتصادى و سیاسى سررمرایره  راتروره 

 میدهدا

 

تحقق ای  شعار، یعنى تحقق بوش حدااار برنامره حر ب ارورونریرسرت 

ایران، مستل م بو ود آوردن در ه براسیرى از آگراهرى و تشرکرل در 

میان یبقه اارگر ایران استا آگاهى و تشکلى اه در ان وا از  امعه 

آید، بلکه باید در دل هوی  مبرارزا   و در ماوراء  امعه به دست نوى

 ارى و  ی شهراى پرى در پرى انرقریبرى و از یرریرق ارار پریرگریرر 

اوونیستها به دست آیدا یبقره ارارگرر برایرد از هرر دوره و ترر ره 

ترر برا  تر و با پیوندى تویق تر، و متشکل مبارزه یبقاتى و انقیبى آگاه

ح ب  ود، ح ب اوونیست، به  رلرو گرام بررداردا شرعرار "آزادى، 

نروراى حررارت پریروسرتره مرا از دل  برابرى، حکومت اارگرى" قطب

 هاى متنوع مبارزه استا نبردهاى متعدد و تر ه

 

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

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  
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اانون نیروى اارگران آگاه و متشکل فوراً و بیفا رلره  اگر هم

براى تصرف قدر  سیاسى و استقرار حکومترى اره قرادر بره 

در هم اوبیدن مقاومت الیه دشونان پرولتاریا و سروسریرالریرسرم 

باشد، اافى نیست، انرژى و مطالبا  انقیبى در تروده وسریر  

اارگران و زحوتکشان و اقشار تحت ستم  امعره برراى آنرکره 

پرولتاریاى اوونیست مبارزا   ارى را از زیر دست و برال 

بورژوازى و  رده بورژوازى بیرون بکشد و با رهبرى  ود 

تری  نتای  موک  سوق دهرد، و رود داردا ایر   آن را به تویق

امکان برطرور تریرنرى و واقرعرى و رود دارد اره مربرارزا  و 

اتترا ا  مو ود به  نبشى ت یم براى دمکراسرى انرقریبرى 

اى اره برار برحرران  تبدیل شودا حااویت دمکرراتریرک انرقریبرى

اقتصادى ن ام مو ود را بر سر بورژوازى  راب مریرکرنرد و 

اى را بر قررار مریرسرازد اره  آنچنان دمکراسى وسی  و گسترده

بر داشت  گام بعدى به انقیب سوسیالیستى و استقرار حکومت 

اى  سازدا دمکراسى انرقریبرى تر مى اارگرى را به مراتب ساده

هاى وسریر   تری  نیازهاى توده اه در تی  پاسوگویى به تا ل

تحت ستم و استاوار، بهتریر  شررایرط مرورکر  برراى بسریر  و 

تشکل یبقاتى ت یم اارگران براى دستیابى قطعرى بره قردر  

آوردا مرا در پررترو شرعرار "آزادى،  سیاسى را بره و رود مرى

برابرى، حکومت اارگرى" براى ایرجراد چرنریر  شررایرطرى و 

اى در سرطرح  برقرارى چنی  حااروریرت دمرکرراتریرک انرقریبرى

انرد ترا برر  انیما اارگران اوونیست آماده  امعه نی  مبارزه مى

مبناى یک پیتفرم انقیبى و دمکراتیک، یعرنرى برورش حرداقرل 

برنامه ح ب اوونیست ایرران، در رأس و برا شررارت ارلریره 

اقشار تحت ستم و استاوار و ارلریره نریرروهراى ا رتروراترى اره 

 واهان تحول تویق دمکراتیک در  رامرعره مرو رود هسرترنرد، 

یک " وهورى دمکراتیک انقیبى" تشکریرل دهرنردا ارارگرران 

اارنررون در بروررش حرداقررل بررنررامره حرر ب  ارورونریررسرت، از هرم

اوونیست ایران، براى گردآورى قوا و تشرکرل ارل نریرروهراى 

دمکراسرى انرقریبرى، در هرم اروبریردن  رورهرورى اسریمرى و 

 ایگ ینى آن با یک  وهورى دمکراتیرک انرقریبرى فررا روان 

 اندا داده

 

 وهورى دمکراتیک انقیبى شعار تااتیکى ح ب ارورونریرسرت 

ایران در شرایط انونرى اسرتا ایر   رورهرورى بره مرطرالربرا  

هاى تحت ستم و استاوار  رامرعره، ارارگرران،  دمکراتیک توده

زحوتکشان تهیدست در شهر و روستا، زنان،  رلرقرهراى ترحرت 

ستم و الیه انسانهاى شریرفرى اره  رواهران دمرکرراسرى وسریر  

سیاسى هستند، به  واستهاى توام اسانى اره از بحرحرقروقرى سریراسرى، 

ا تناق، ارتجاع مذهبى و ال قوانی  ارتجاتى اه برر مرحریرط ارار و 

انرد،  رامره ترورل  زیست مردم  امعه حرکرورفررمراسرت بره ترنرج آمرده

پوشاندا اداره اشور به شوراهاى واقعى  ود مردم سپرده میشرود،  مى

بورواراسى موتاز و مافوق مردم برچیده میشود و دمکراسى مستقریرم 

برقرار میگرردد، تسرلریرح ترورومرى مرردم  رامر  ا ررایرى دفراع از 

دستاوردهاى انقیب قرار مریرگریرردا در ایر   رورهرورى حرق ترعریر  

سرنوشت ملل ساا  ایران تضوی   واهد شد، قانون اار دمکراتریرک 

پرولتاریاى انقیبى فوراً به مورد ا را در  واهد آمدا دستگاه قضایى 

بورژوازى برچیده میشود و دادگراهرهراى مرردم برا قضرا  و هریرئرت 

هراى  منصفه انتوابى  انشی  آن  واهد شردا بریروره بریرکرارى و بریروره

ا تواتى در سطح وسی  معوول  واهد شدا برابررى زن و مررد در 

 الیه حقوق قانونى و  نفى اتیم  واهد گشتا

 

ناپذیر هر شهروند اتریم  بهداشت، آموزش و مسک  مناسب حق سلب

 واهد شد و الیه امکانا  سزم براى ترحرقرق ترورلرى ایر  حرقروق در 

ا تیار شوراهاى مردم قرار  واهد گرفتا در یک  وله،  رورهرورى 

دمکراتیک انقیبى بوش حداقل برنامه حر ب ارورونریرسرت ایرران را 

 تولى  واهد اردا

 

 وهورى دمرکرراتریرک انرقریبرى پراسرخ فرورى حر ب ارورونریرسرت و 

پرولتاریاى انقیبى در بررابرر  رورهرورى اسریمرى و ارلریره یرر  و 

هاى "آلترناتیو"ى اسرت اره امرروز اپروزیسریرون برورژوایرى و  نقشه

 رده بورژوایى تبلیغ میکنندا نیروى واقعى ا تواتى براى تحقق ای  

اانون بالقروه مرو رود  اهداف فورى با سرنگونى  وهورى اسیمى هم

تر از تروان مردافرعران هرر یرک از "راه  استا نیرویى بوراتب ت یم

اى است اه اپروزیسریرون  سلطنتى-اسیمى و بورژوا-هاى بورژوا حل"

بورژوایى و  رده بورژوایى سوداى ترحروریرل آن را بره تروده مرردم 

ایران داردا  وهورى انقیبى و دمکراسى انقریبرى وسریرعرى اره ایر  

 وهورى متضو  آن است در تی  حال افشاگر دمکراتیسم دروغریر  

و لیبرالیسم و رفرمیسم حقیر ای  اپوزیسریرون نریر  هسرتا مرا شرعرار 

"آزادى، برررابرررى، حررکررومررت اررارگرررى" را برره مرروازا  شررعررار 

"سرنگونى  وهورى اسیمرى و بررقررارى  رورهرورى دمرکرراتریرک 

اانون تبلیغ میکنیما ما از هرم اارنرون دسرت انردر ارار  انقیبى" از هم

بسی  و تشکل نیروهاى انقیب بى چون و چراى پرولترى هستیما مرا 

اتیم میکنیم اه  وهورى دمکراتیک انقیبى، با ترورام پریرشررویرهرا و 

دستاوردهاى دمکراتیک  ود، و با توام نقشى اره در مربرارزه برراى 

رهایى دارد، پایران ارار نریرسرت و مربرارزه یربرقره ارارگرر و حر ب 
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 ادامدرستوقراورر پسرازراوررماهرمی...

    .آمده است اه  ف آرایی اارگران بوی ه در اول ماه مه  در سالهای متوادی سهم ب رگی در ای  روند ایفا ارده است

شاید در نگاه اول محدود بودن اتترا ا  در اول ماه مه به ام و یا بی اثر بودن ای  اتترا ا  تر وه شودا اما حتی اگرر هروریرنرهرا هرم 

انجام نویگرفت، بیانیه هایی اه در هفته های گذشته از  انب تشکی  اارگری منتشر شد، نشانگر یک غلیان پر قدر  رادیکال سیراسری 

در  امعه استا اینها پیام  نبش چ   امعه است اه به زیر هوه چی  زده و به اوتر از تغییر ر ایت نویدهدا ای  اتین چنرج پرایریرنری 

ها به باسیی ها استا  نبشی اه به رهبری سیاسی نیازمند استا رادیکالیسیم مو ود در  امعه نویتواند متضو  "تغییرا  رادیکرال" هرم 

 .باشدا برای تغییرا  رادیکال، به رهبری سیاسی رادیکال  نیازمند است

اوونیست ایران براى رهایى قرطرعرى ترا بررقررارى حرکرومرت 

اارگرى و سوسیالیسم بیوقفه ادامه  واهد یافتا  رده بورژوا

هراى مردترى "مراراسریرسرم"  ررده مریرگریررنرد اره  رفرمیسرت-

 وهورى انقیبى ما، با ن ام شورایى و تسلیح توومیرش و برا 

برنامه گسترده تولیش، چی ى    هوران حرکرومرت ارارگررى 

تحت نام دیگرى نیستا ما انتان میکرنریرم اره ایر   رورهرورى 

دمکراتیک" چنریر  -بسیار فراتر از هر توق  و تصور"بورژوا

اسانى استا ما انتان میکنیم اه هوی   وهورى برورراترب از 

"سوسیالیسم" روسى و چینى و بلغارستانى و آلربرانریرایرى ایرنران 

دارى دولرترى ترحرت نرام سروسریرالریرسرم   اه چی ى    سرمرایره

نیست( به سوسیرالریرسرم "نر دیرکرترر" اسرتا زیررا یرک ابر ار 

انقیبى پیشروى پرولتاریا استا اما در هروران حرال بره هریر  

انندگان سوسیالیسم ا رازه  ا ، و بوی ه به هیچیک از تحریف

نوواهیم داد ترا افرق ارارگرران را از سروسریرالریرسرم واقرعرى و 

اى  حکومت اارگرى ای  چنی  ااهش دهندا حکومت ارارگررى

سراز آن و شررایرط مسراتردى برراى  اه ای   رورهرورى ترنرهرا زمریرنره

گردآورى قواى آن  واهد بود، حکومتى است اه  دال اساسى یبرقره 

اارگر را براى لغو مالکیت  صو ى بر وسایل تولید و  ایگر یرنرى 

تولید و مناسبا  ا تواتى سروسریرالریرسرترى برجراى نر رام اسرترارورارگرر 

دارى در الیه و وه آن و در برابر الیه موالفان آن بره پریرش  سرمایه

 واهد بردا حکومت اارگرى، حکومرت ارارگرران برراى بررقررارى 

سوسیالیسم استا حکومت اارگرى حکومتى براى تضروریر  رهرایرى 

قطعى استا  وهورى دمکراتیک انقیبى ترنرهرا یرک گرام، براشرد اره 

 گامى بسیار مهم، در ای   هت  واهد بودا

 منصوصرحکمت

 2۳٣۳ باقرر1٢
 

 4١، ٠٠اوونیست، ارگان مرا ى ح ب اوونیست ایران   شروراره 

 ٠494آبان 
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