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 9۴رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۱۰۰دوم  ژوئن   -  ۰۰۱۱چهارشنبه  دوازدهم  خرداد  

 کارگران جهان متحد شوید!

 اعتراض "نفتی" ها
 محمدرضا پویا

کارکنان رسمی نفت در پی اعترتضاتتاو دا  تاش هت  ترت  

خود، طی االریماتو ی اعالم کضدند ک  در صتورو عتدم 

تحقق خواسر  ها ا  طالباتشان، هسرضدش تض بت   تبتار او 

خود ادا   خواهند داد. کارکنان نفت در پنتمتخ ختضداد در 

 هضهای تهضان، اهوا ، عسلوی ،  اهشتهتض، هترتستاران،   

پاالیشگاش آبادان،  ضکت نفت فالو قارش بهضهان،  ضکتت 

نفت فالو قارش  نطق  عملیاتی الاان ا ستوتوی  تمترتمت  

دریایی ابوذر، با بضهزاری تممعاتتی، بت  نتحتوش افتزایت  

  .دسرمزد خود اعرضاض کضدند

اعرضاض در نفت صضفنظض ا  هسترتضدهتی ان، بستضعتت 

اذهان را بطضف تصاایض  ورانگیز اعرصاباو "کتارهتض 

 یبضد. اعرصتابتاتتیتوت  ختضا تی ان  75نفت  ا" در سال 

سقوط رژیخ سلطنری بتود. بت  هتمتیت  عتلتت هتض  تضکتت 

اعرضاتی در نفت تداعی کنندش تتیتیتیتضاو بتزر. استت. 

ا نتقت  پتض  75 ضور پض قدرو کارهضان نفت در سال 

رنگ انها در بزانو در ااردن رژیتخ ستلتطتنترتی،  تایتگتاش 

  .سیاسی  همی ب  ای  بخ  ا  طبق  دادش است

قطعا هض  ضکت اعترتضاتتی در نتفتت، هتو تهتا را تتیتز 

 یوند. تداعی  تدن اعترتضاتتاو در نتفتت بتا تتیتیتیتضاو 

بزر.، سطح توقعاو سیاسی ا  نترتیتمت   تبتار ش را در 

 ا ع  باال بضدش است. ل ا تو   ا فوکوس بض اعرضاتتاو 

نفت هموارش هسرضدش بودش است. ا ا در اعرضاتاو اختیتض 

 ا  اهد ای  تو   باال،  ری در انرشار اخبار  تضبتوط بت  

 اعرضاتاو، نبودیخ، چضا؟ 

  بار او با فاصل 

در چهار ده  اخیض فواصل   انی  ابی  اعترتضاتتاو در 

 انشقاق در حکومت اسالمی یا انشقاق در بورژوازی ایران
 هسته سخت قدرت شکننده تر از هر زمان

 محمد آسنگران
، ٠٠١١پضاس  انرخاباو در  یان  نا های  متهتوری استال تی در ستال 

ظاهضا  ناح  اکخ  ا ل خا ن  ای ا سپاش را  نسمخ کتضدش استت. ا تا ایت  

فقط ظاهض قضی  است. اهض کسی بخواهد یا بترتوانتد کتل تصتویتض ا آیتنتدش 

 و حاشیه های آن٠٠١١کمدی مضحک انتخابات 
 علی جوادی

رژیخ اسال ی ایتگهتی هتایتی دارد کت  بت   ٠٠١١ ضحو  انرخاباتی سال 

در اتی آن را ا  انرخاباو در دارش هتای قتبتل  ترتمتایتز  تیتوتنتد. کتمتدی 

 ضحوی است! باید ب  ای  ایگهی ها پضداخت. چضا رژیخ اسال ی ختودی 

تضی  خودی های خود را هخ ا  دار خارج  یوتنتد؟ یتوتدستت  تدن، تت  

 مردم باید انتخاب کنند!
 منصور حکمت

 

 گفتگو با انترناسيونال هفتگى درباره وحدت اپوزيسيون

هفرگى: بیزارى  ضدم ا   مهورى اسال ى ا خواست عا تل  تضدم بتضاى 

سضنگونى آن، ای  سوال اساسى را بض سر  کضدش استت کت  ایت  رژیتخ را 

 

 کارگران جهان متحد شوید!

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

 mohammadreza.pooya@gmail.com 
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نفت طوالنی بودش است، هض چند ک   یروان  قاطعی را اسرتنتنتا 

کضد  انند اعرضاتاو  نمیتضش ای در پتاالیشتگتاش هتای نتفتت. 

ا ود فاصل    انی طوالنی  ابی  اعرضاتاو در نفتت عتلتلتی 

 :دارد ا   مل 

تضس ا ااهم  ا  کارهضان نفت ا  بتدا تتولتد رژیتخ استال تی 

ا ود دا ر  است. کاربدسران  مهتوری استال تی ختود  تاهتد 

بودند ک  چگون  اعرصاباو نفت بت  ستقتوط رژیتنتخ ستلتطتنترتی 

سضعت بخشید. تصفی   ساب با ای  بتخت  ا  طتبتقت  کتارهتض 

 زا االی  االویرهای سیاسی رژیخ بود. تصفیت ،  تابتمتایتی ا 

اخضا ها  ضاع  د.  ضاع  نگ ب  ای  راند  دو بخشتیتد ا 

سضکوب ا کشرارهای سال  تصتت ایت  پتضاست  را بت  اتتمتام 

رساند. تما ی رهبضان کارهضی ا چتهتضش هتای  تنتاخترت   تدش 

کارهضان نفت در ده   صت یا هضفرار  ندان ا  تیتدان اعتدام 

 دند ا یا  مبور ب  فضار ا   حل کار خود  دنتد. در فتاصتلت  

کوتاش چند سال  صنعت نفت بت  پتادهتان تتبتدیتل  تد. نتهتادهتای 

ا نیری ا تمسسی با اسا ی  خرلف در  حیط کار  ول هضفرند. 

کنرضل کارهضان،  هسرضدش کضدن  و خفقان،  حیط کتار را بت  

"ارداهاش های کتار"  تبتیت  کتضدش بتود.  بتزادی ستض ا کتلت  

 ضکرهای پیمانواری در صنعت نفت هخ پیدا  د. ستضکتضدهتان 

سضکوب، چهضش های ا نیری  ا  دیضان کل  با اسا ی  عتلتی ا 

یا بنام بسرگان ا خانوادش خود،  ضکرهای پیمانوتاری  تتاستیت  

کضدند ا هض کدام بخشی ا  ایت  "ختوان نتعتمتت" را تصتضف 

کضدند تا در کنار ثضاتهای  یلیتاردی، بتا بتخت  بتخت  کتضدن 

کارهضان، ا   ولگیضی هتض اعترتضاتتی  تلتوهتیتضی نتمتایتنتد. 

علیضغخ هم  ای  تال ها در چهار ده  اخیتض، اعترتضاتتاو در 

نفت  ول هضفت. ا ا ای  تمهیداو قطعا بض  وتل ا  تیتوش  ا 

تعدد اعرضاتاو تاثیض دا ت. ب  بتیتان دیتگتض اعترتضاتتاو در 

نفت ا  دل ی   ضایط سخت ا نیری ا پادهانی  ول  تیتگتیتضد 

ا قطعا ای   ضایط پضاس   ولگیضی رهبتضان  تدیتد ا  توان 

در  یان کارهضان نفت را کند ا ستختت تتض کتضدش استت. ایت  

توتیحاو بدی  علت بود ک  بگویخ در بضرسی ار یابی چتون 

ا چضاهای اعرضاتاو نفت هموارش باید ای   ضایط پادهتانتی ا 

"سضکوب ایگش" را  د نظض دا ت. عالاش بض ای ،  ناخت ایت  

 ضایط را    یوند ک  چضا فاصل    انی  ابی  اعترتضاتتاو 

  .در نفت کمی طوالنی است

در باال هفرخ ک   شاهدش    ای  است ک  ب   اعرضاتتاو اختیتض 

نفت تو   کافی نشدش است. با تو   ب   ضایتطتی کت   تض ت  

در باال رفت، اعرضاتاو در نفت در تتظتاهتض بتیتضانتی ختود، 

فاقد رهبضی است. سخنگو ا رهبض ندارد. کستانتیتوت  را بت   تا تعت  

 ضف بزنند،  طالبرشانضا توتیح دهند ا تض یحتاو ستیتاستی ا تانتضا 

بیان کنند. در  دیای ا رماعی چهضش ا  داف  ندارد. ی   قایس  کوتتاش 

 ابی  اعرضاتاو هفت تپ  با اعرضاتاو اخیض در نتفتت  تایتد بتهترتض 

را   کند ک  چگون  نبود صفی ا  رهبضان ، ب  تو   کمرتض  تا تعت  

نسبت ب  اعرضاض،  نمض  یشود. البر  ای  خال را  یروان پض کضد. در 

ده  نود االی  اعرصاب کارهضی در نفت پ  ا  سضکار ا تدن رژیتخ 

اسال ی اتفاق افراد. در انز ان اخبار اعرصاب قطضش چوانی ب  خارج 

 یضسید. کسی ا  هسرضدهی اعرصتاب ا  تزیتیتاو اعترتضاض اطتالع 

درسری ندا ت. در انز ان  زب کمونیست کارهضی بتا یت  کتمتپتیت  

اسی  سیاسی،  هانی را ا  اعرصاب نفت  طل  ستاختت ا عتمتال بت  

سخنگوی اعرصاب تبدیل  د. بخاطض  یاارم در انز ان رادیتو هتا ا 

 طبوعاو بضای اطالع بیشرض ا  اعرصاب، با  زب تماس  یگضفرنتد. 

  .کاریو  همی  ا ضا  هخ  یرواند توضار  ود

نور  دا یو  ب  عدم اسرقبال اسی  ا  اعرضاتاو اخیض کمت  نتمتود، 

بحث " عرضتی  هم  کارهض نیسرند"، بود. کارکنان رسمی  عترتضض 

نفت  ا ل کارهضان ا کار ندان نفت  یشود. ااال ایت  تتقتستیتخ بتنتدی 

بضای عدم  مایت ا  ی  اعرضاض،  یتادی ستطتحتی استت ا پتاست  

چندانی نمی طلبد.  التی اهتض در یت  اا تد صتنتعترتی کتارهتضان ا 

کار ندان  بروانند بضای تحقق  طالبرشان،  رحد  وند، ا والی دارد؟ 

اهض با " دال  ندلیف" هخ سضاغ ای  اعترتضاض بتضایتخ، "عتنتاصتض" 

کارهضی  طالباو طضح  دش ب   یزانی هستت کت  رد پتای "کتارهتض 

   .نفت" را در ان بروان دید ا  مایر  کضد

نور  سوم ای  اسرو  بضخی  تیتگتویتنتد کتارهتضان نتفتت  تضفت  تتض ا  

بخشهای دیتگتض کتارهتضان استت ا  تزا آریسترتوکتضاستی کتارهتضی

) ا ضافیت کارهضی، کارهضان یق  سفید( حسوب  یتشتونتد. آنترت  کت  

بطور علی العموم ا  بحث کارهضان یق  سفید اسرتختضاج  تیتشتود ایت  

است ک  چون اینها  ضف  تض هسرند،  حافظ  کتار  تیتشتونتد ا  تابتقتی 

طبق  را همضاهی نمیونند ا..... در   ان رژیخ سلطنت هتخ کتارهتضان 

نفت ب  نسبت بخ  های دیگض طبق  کتارهتض " تضفت " تتض بتودنتد ا تا 

همی  بخ  " ضف " رژیخ  اش را با اعرصاباو خود   تیتنتگتیتض کتضد. 

 تیتلتیتون تتو تان در نتوستان  ٠٠تا  ٠1ا ا در  اییو  خط فقض  ابی  

است، صحبت ا  "کارهضان یق  سفید" بیشرض  بی  ی   وخی بیتمتزش 

ا نابهنگام در  یان ی  بحث  دی است. در  تایتیتوت  "کتار تنتاستان 

سیاسی" بور اا ی هخ اذعان دارند ک  اتعیت اقرصادی کشتور بت  

 دی خضاب است ک  "طبق   روسط" عمال  نحل  دش ا بت   یتض ختط 

 فقض راندش  دش، بحث رفاش کارهض نفت فواهی است

 ادامه مطلب در صفففحفه   فر مل عو  خا ن  ای ا بنضهای  اای 

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  
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 وو ت را ببیند  رو ت   تیتشتود تصتمتیتخ هتیتضنتدهتان اصتلتی 

بطور بض سر   ٠٩٣1 وو ت اسال ی ای  سیاست را ا  سال 

 ٠٩٣1ب  ااج خود رساندش انتد. ستال  ٠٠١١ای آغا  ا سال 

هم  افضاد  اخص  ناح اصالح طلب بوسیل   ورای نگتهتبتان 

کنار ه ا ر   دند، تا کسی ا   یان خودیهای خا ن  ای ا سپتاش 

ا  صنداق "انرخاباو" بیضان آاردش  تود. آن دارش اصتالح 

طلبان ن  تنها  وست، بلو  تحقیض را پ یضفرند ا خود را ناچار 

دیدند ب  کاندید بقول خود ان نیابری، یعنی را تانتی رتتایتت 

بدهند. ا  را انی دفتاع کتضدنتد ا بت   تفتت  توتو تت هتمتت 

   .هما رند

اصالح طلبان  یدانسرند ک  هتمتان بتالی ستال  ٠٠١١در سال 

ا "انرخاباو"  مل   ورای اسال ی ب  سض ان  تی آیتد.  ٣1

ب  همی  دلیل خود را آ تادش کتضدش بتودنتد کت  یت  بتار دیتگتض 

کاندید نیابری دیگض یتعتنتی الریتمتانتی را عتلتخ کتنتنتد.  تورای 

نگهبان  ری ای  ا توتان را هتخ بتضای آنتهتا کتور کتضد. هتمت  

 یدانسرند ا را   بتود کت  تتاج  ادش ا ا تمتدی نتگاد  ت ف 

خواهند  د.  هانگیضی هخ ک  هفر   تیتشتد ا  اصتالح طتلتبتان 

است کسی نبود ا در  یان هیچ  تنتا تی ا  رژیتخ  تایتگتاهتی 

ندا ت. بتنتابتض ایت   ت ف اا کستی را  ترتعتمتب ا اادار بت  

اعرضاض نوضد. در ای  پضاس  آنر   تای  تدل ا بتحتث بتود 

  ف یا  اندن الریمانی بود.  ورای نگهبان ا  قتبتل دسترتور 

خا ن  ای را دریافت کضدش بود علی الریمانی باید   ف بشتود 

ا  د. غضالند بضادرش کت  ختود عضتو  تورای نتگتهتبتان ا 

رئی   ورای تشخیص  صلحت نظام است، نیز راش ب   تایتی 

  .نبضد ا تحقیض  د

تصمیخ سپاش ا خا ن  ای ا  قبل با آاردن رئیسی در راس قتوش 

قضائی  را   بود. قضار بود ن  تنها را انی ا اصالح طلبتان 

بلو  کل خانوادش الریمانیهتا هتخ تضتعتیتف ا تتحتقتیتض بشتونتد. 

تصمیخ خا ن  ای ا سپاش در ای   ورد بدان ابهام بود. ب  همی  

دلیل تعمب ا  او  دن قطعی اصالح طلبتان بت  دلتیتل  ت ف 

تاج  ادش نبود. ب  دلیل   ف الریمانی بود. آنر  خا تنت  ای ا 

سپاش دنبال کضدش ا  یونند بت  نتوعتی تتوتضار کتمتدی یتوتدستت 

استت. آن دارش هتمت  اصتالح  ٠٩٣١کضدن  وو ت در سال 

طلبان ا اصولگضایان ا ضا ، در ی  صف بتودنتد ا یت   تنتاح را 

تشویل  یدادند.  نتاح استال تگتضا ا داعشتی آن دارش تتمتا تا در یتد 

قدرتمند همی  اصالح طلبان ا ضا  ا خط ا ا یهتای دیتضا  بتود. آن 

دارش همگی یعنی افضاد هض دا  ناح ا ضا  بض  حور خمتیتنتی  ترتحتد 

  .بودند. ی   ناح بودند ا  خالفی  را قرل عام  یوضدند

اتفاقی نیست ک  بعدا خلخالی ا  وسوی اردبیلی ا هادی غفاری ا.... 

اصالح طلب  دند. ریزش  اکمان آن دارش  مهوری اسال ی یتعتنتی 

 حداد ب   ناح "اسال ی لیبضال" بود. ابردا با رهان ا  ٣١ااایل ده  

نهضت آ ادی ا  به   لی ا... کنار ه ا ر   دند ا بعدا بنی صدر ا 

همضاهان .  نگ ایضان ا عضاق  ائدش ای بود ک   ناح اسالم داعشی 

) ا ل هض دا  ناح اصالح طتلتب ا اصتولتگتضا( ی ا تضا ، ا  آن 

اسرفادش کضدش ا پای  های رژیخ اسال ی را با قترتل عتام ا نستل کشتی 

 خالفی  تحویخ ا ب  سض انمام رساندند. ا  هتمتان دارش  بتورژاا ی 

 اکخ بض ایضان تضک بضدا ت.  یضا ا  را  اال  نا های  خرلفی ا  

بورژاا ی ایضان در ی  ائرتالف  توتو تت استال تی را  توتل دادش 

  .بودند. راش دیگضی ندا رند

با  سرقض  دن  وو ت اسال ی بتورژاا ی ایتضان بتایتد ا  االتویتت 

سیاست ب  االویت اقرصاد  یپضداخت. در ای  پضاست  بتود کت   تنتاح 

هایی ا  بورژاا ی ایضان اخرالف  ناف  ا ب  تتبت  اخترتالف ستیتاستی 

ا ان بض س   د. تا قبل ا  ای  دارش در کنار هخ قضار دا رنتد ا یت  

 ناح بودند. پ  ا  قل  ا قم  کضدن  خالفیت  ا ا  بتیت  بتضدن تتمتام 

ا زاب ا  ضیاناو سیاسی  خالف ا  ا ی  ای کتضدن چت ، بتعتد ا  

 نگ ایضان ا عضاق بضای ی  دارش کتوتتاش هتمتگتی  تول ستیتاستت 

"سا ندهی" رفسنمانی  لق   دند. ا ا دیضی نپایید ک  اخرتالف  تنتافت  

ا اسرضاتگی سیاسی ا اقرصادی  نا های  تخترتلتف بتورژاای ایتضان 

یعنی چگونگی باال بضدن نضخ سود ا انبا ت سض تایت  ا ادغتام  تدن 

در با ار  هانی ا چگونگی  فت رژیخ ا ... دچار تشرت ا اخترتالف 

  . د

اعرضاتاو ا رماعی ا توق  ا سهخ خواهی  هضاندان ا  ستیتاستت ا 

اقرصاد بعد ا   نگ ابعاد تا ش ای پیدا کضد.  یضا  ا ع  ا  دارش پتض 

تالطخ  نگ ا کشرار ا قرل عا هتای داختلتی فتاصتلت  هتضفترت  بتود ا 

 هضاندان توق  دیگتضی ا   نتدهتی دا ترتنتد. ایت  اعترتضاتتاو افتق 

 تتانتتدهتتاری  تتوتتو تتت استتال تتی را تتتهتتدیتتد  تتیتتوتتضد ا  تتنتتا تتی ا  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۰۴پرسش  شماره  

 انشقاق در حکومت اسالمی یا انشقاق در بورژوازی ایران                     
 هسته سخت قدرت شکننده تر از هر زمان                       

 محمد آسنگران  
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اسال گضایان قاتل ا داعشی ب  اسخ اصالح طتلتبتان  توتو ترتی 

سیاست دیگضی بضای  فت رژیخ در پی  هتضفترتنتد. آنتهتا اارد 

 یدان سیاست  تدنتد تتا افتقتی بت  رای  تفتت نتظتام استال تی 

    .بگشایند

در ای  پضاس  ک   دال  نا تهتای رژیتخ استال تی آغتا   تد، 

بخشی ا  اپو یسیون  ضعوب  دش ا بخشی ا  نیضاهتای قتبتال 

 رحد با خمینی ک  با اردنگی ب  اپو یسیون رانتدش  تدش بتودنتد 

دابارش فیلشان یاد هنتداسترتان کتضد ا ختود را در کتنتار ختط 

ا ا یهای اصالح طلب یا همان  ناح "بورژاا ی پتضا غتضب 

اسال ی"  پتیتدا کتضدنتد. بتختشتی ا  افتضاد نتاراتتی ا  تضدم 

 عرضض هخ ای  انشقاق در باالی  وو ت را غنیمت  مضدش ا 

راهی بضای تضعیف نظام  یدانسرند. در  قیقت  نتاح اصتالح 

طلب رژیخ اسال ی ا  خود پایگاش ا رماعی ندا ت.  یضا اینهتا 

بخشی ا  همان  ناح اسال گضای داعشی بتودنتد.  تضد تی کت  

 یخواسرند ا   یض آاار کشرار ا سضکوب  تمتهتوری استال تی 

کمض راست کنند، راش دیتگتض ا ا توتان دیتگتضی بتضای طتضح 

 طالباتشان ندا رند. ناچارا ب  اصالح طلبان  توتو ترتی تتوتیت  

   . دند تا را ن  ای با  بشود

 

بنابض ای  آنر  ب  نا  ق پایگاش ا رماعی  تنتاح اصتالح طتلتب 

رژیخ  حسوب  یشد، همان بتخت  نتاراتتی  تا تعت  بتود کت  

اعرضاتشان اینها را ب  تعمق ا تیییض سیاست بضای  فت نظتام 

اا دا ر  بود. اینها بخشی ا  بورژاا ی  اکخ بودند کت  بتضای 

 هار اعترتضاتتاو  تضدم راش دیتگتضی غتیتض ا  راش ا راش 

"هسر  سخت قدرو" بضای  فت  مهتوری استال تی در پتیت  

هضفرند. بطور خالص  ا  و ز ایت  دلتیتل اصتلتی  تقت   تدن 

   .بورژاا ی ایضان ب  اصالح طلب ا اصولگضا بود

بعد ا  دارش هشتت ستالت  ریتاستت  تمتهتوری ختاتتمتی  تنتاح 

اصولگضا ب  ای  نریم  رسید ک  کل ای   ناح را ب   ولی نتضم 

ا  ٤٠ا  قدرو کنار بگ ارد. آنر  در  ضیان انرخاباو سالهای 

اتفاق افراد اقدا اتی بضای کتنتار هت ا ترت  ا بتی ختاصتیتت  ٤٤

بتعتد ا   ٤٤کضدن  ناح اصالح طلتب بتود. پتیتا تدهتای ستال 

انرخاباو،  ناح خا ن  ای ا سپاش را اارد تتقتابتل  تدیترتضی بتا 

اصالح طلبان کضد. آنها  رو    دند سیاست نضم در تتقتابتل بتا 

اصالح طلبان با د دی رای ا  تهتنتدستی انترتختابتاو  تیترتوانتد 

پیا دهایی غیض قابل کنرضلی دا ر  با د ک  کل رژیخ  اکخ را با 

  .خطض  وا   کند

 ناح  اکخ یعنی سپتاش ا ختا تنت  ای بت  ایت  نترتیتمت   ٣1سال 

رسیدند ک  هیچ اصالح طلبی را در رقابرهای انرخاباتی راش ندهند. ا ا 

اصالح طلبان  قیضتض ا  آن بودند ک  راش دیتگتضی در پتیت  هتیتضنتد 

 یضا هدف آنها هخ همانند  ناح  قابل  فت رژیخ بود ا ب  همی  دلتیتل 

پایان ایت   توش ا هتضبت   ٠٠١١پشت سض را انی بسیج  دند. سال 

با ی بود.  ناح خا ن  ای ا سپاش سیاسرتی را در پتیت  هتضفترتنتد کت  

ا ریا ی ب  د دی رای ا  هندسی انرخاباو ب  ستبت  پتنتهتانتی ا در 

ابعاد ه  ر  نبا د. ا  همان را  اال  مشیض را ا  را بسر  ا هفترتنتد 

  .رئیسی را  یخواهند بض  سند قدرو قضار بدهند

ناهفر  نماند ک  ا  چند سال قبل بختشتی ا  بتورژاا ی ایتضان  تا تل 

اصولگضایان ا سپاش ا بخشی ا  اپتو یستیتون ستلتطتنتت طتلتب رستمتا 

اعالم کضدش بودند ک  ی   وو ت  قردر ا تض یحا نظا ی باید سوتان 

دالت را در دست بگیضد ا همانند رتا  اش سضاسا انی بت  اقترتصتاد 

بورژاایی ایضان بدهد. ا ا بضای خا ن  ای ای  دالت  قردر اهض قتضار 

بود ا  کانال سپاش عبور کند خطضی  دی ا غیض قابل  هار در  قتابتل 

خود  ول  یداد. ب  همی  دلیل ا با اتوا ب   ناح بندیهای دران ستپتاش 

یوی بتعتد ا  دیتگتضی ستپتاهتیتان را کتنتار هت ا تت ا راش را بتضای 

قدرتگیضی رئیسی  هار کضد. خا ن  ای خوب یاد هضفر  استت کت  دا 

 ناح ا  خودیها را همیش  در دست دا ر  با د کت  هتخ یتوتدیتگتض را 

خننی کنند. همرنانو  خانوادش الریمانی در  قابل ا تمتدیتنتگاد هتمتیت  

  .با ی را ب  نف  خا ن  ای کضدند

ی  دست  دن  وو ت یعنی ریزش کخ سابق  بورژاا ی  اکتخ بتض  

 ایضان

تو  پارش  دن بورژاا ی ایضان فقط  حداد ب  بخ  اسال ی  اکتخ ا 

ناسیونالیسری اپو یسیون نمیشود.  همرضی  بخ  بورژاا ی  اکخ بض 

ایضان ک  بعد ا  رفسنمانی دا  ناح اصالح طلب ا اصتولتگتضا آنتضا 

نمایندهی  یوضدند اکنون ی   نا شان تما ا ا  قدرو کتنتار هت ا ترت  

 دش است.  نا هایی ا  خود اصولگتضایتان هتخ کت  الریتمتانتی هتا ا 

ا مدی نگادها ا.... نمایندهی  یوضدند عمال  ا ی  ای ا دسرتشتان ا  

سوانهای اصلی قدرو ستیتاستی کتوتتاش  تدش استت. ا تا در پت  ایت  

 دالهای سیاسی بض سض انرخاباو، ی   دال قوی ا ستضنتو تت ستا  

اقرصادی در  ضیان است. بنابض ای   دال بض سض قدرو سیاسی  عنی 

 سرقیخ  ناف  اقرصادی دارد. ا زاب ا افضاد اصالح طلتب ا بتختشتی 

ا  اصولگضایان ا اعردالگضایان در عضص  سیاست تما ا کنار ه ا ر  

 دش ا دایضش نمایندهی سیاسی بورژاا ی  اکخ بتض ایتضان  تحتداد بت  

بخ  کوچوی ا  بورژاا ی ایضان  دش است. ب  ای  اعترتبتار ستوتان 

قدرو سیاسی ا نظا ی در اخریار ی  عدش  حداد قضار هضفترت  استت 

ا با اتوا ب  ای  دا  ولف  توان کنرضل تمام اقرصاد ایضان را در دستت 

خود قبض  کضدش اند.  ای  بخ  ی  دست ک  سپتاش ا ختا تنت  ای در 

 زنده باد سوسیالیسم!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  
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راس آن قضار دارند، ااال خیلی هخ یودست نیسرند دا ا بشتدو 

 ونندش هسرند. ی  دست نیسرند  یضا در خود سپاش  تنتا تهتای 

 خرلفی ا ود دارد ک  در نریم   ناف  اقترتصتادی  ترتضتاد در 

رقابت با هخ قضار دارند. در بیت رهبضی هخ ای  تضتاد  تنتافت  

عیانرض ا  آن است ک  بروانند الپو انی کنند. اخرالف دا قتطتب 

  .اقرصادی سپاش ا بیت رهبضی هخ  زید بض علت است

با ای  ااصاف کل بورژاا ی  اکخ در ایضان ا ضا  عمتال بت  

چند  به  پو یسیون ا اپو یسیون تقسیخ  دش اند ک  فقط تتعتداد 

 عدادی ا  آنها قدرو سیاسی ا نظا ی را در اخریار دارنتد ا 

با اتوا ب  آن  یروانند کل  هت ا سیاست اقترتصتادی ایتضان را 

ب  نف  خود سمت ا سو بدهنتد. ایت  تتحتول عتمتال بتورژاا ی 

  . اکخ را  ونندش تض ا  هض   انی کضدش است

 چضا بورژاا ی ی  دست یا هسر  سخت قدرو  ونندش است

کتل  تنتا تهتای رژیتخ استال تی  ٣٣ ونندش است  یضا تا سال 

علیضغخ اخرالف سیاسی بضای  فت رژیخ، دریت  صتف ختود 

را  داف  کل تاری   مهوری اسال تی ا ارهتانتهتای  تاکتخ آن 

 یدانسرند. اخرالفشان بض سض چتگتونتگتی  تفتت رژیتخ بتود. در 

 قابل  ضدم  رحد بتودنتد. تتوان تتاثتیتض هت اری بتض ستیتاستت ا 

 هندسی افوار عتمتو تی را دا ترتنتد. پتیتا تهتای  ترتفتااتتی بت  

کشورهای  هان  یفضسرادند ا ا همگی در  تهتت  تفتت نتظتام 

بودند. بخشی ا  اپو یسیون بورژاایی ایضان همیتشت  ختود را 

نزدی  ب  ایت  یتا آن  تنتاح رژیتخ تتعتضیتف  تیتوتضد. ا تضا  

هیرودام ا  ای  فاکرورها عمل نتمتیتوتنتد. صتف رژیتخ در هتخ 

ریخر  ا تضب  پ یض تض  دش است. ا  ای  ب  ىعد بایتد  تنترتظتض 

افشاهضیهای ا انرشار اسناد  حض تانت  بتیتشترتضی بتا تیتخ. نتفتوذ 

دالتترتتهتتای رقتتیتتب ا د تتمتت   تتمتتهتتوری استتال تتی در صتتف 

بورژاا ی  اکخ هسرضش بیشرضی خواهد یافت. بخ   حافظت  

کار  تا تعت  اهتض تتا دیتضا  تتحتت تتاثتیتض اصتالح طتلتبتان ا 

الریمانیهتا ا ا تمتدی نتگاد هتا هتنتو  ختود را  تدافت  رژیتخ 

 یدانست، ا ضا  پضاس  پیوسر  ب   ناح های بورژاایی اپو یسیتون 

را طی  یوند. بنابض ای  هیچ  نا ی ا  رژیخ نمیرواند آن نتقت  قتبتلتی 

را با ی کند. هم  فاکرورهای ستیتاستی ا  تدال  تنتا تهتای رژیتخ ا 

 نگ  ضدم با کلیت  مهوری اسال ی ا  نگ طبق  کارهتض ایتضان ا 

 نب  چ  با بورژاا ی ایضان  توتل ا  تحترتوای  تدیتد تتضی پتیتدا 

  . یوند

 دالها ا  نگهای سیاسی ا  ری نظا ی در آیندش ن  چتنتدان دار بتعتد 

ا  ای  دارش انرخاباو ریاست  مهوری در ایضان، اارد  ض تلت  تتا ش 

ای خواهد  د.  نگ  تضدم ا  تمتهتوری استال تی عتضیتانترتض ا بتی 

 ال ظ  تض ا  قبل خواهد  د.  متهتوری استال تی بتضای االتیت  بتار 

سالح تحمیق ا دراغگویی ا  هندسی پنهانی انرخاباو ا.... را پشتت 

سض ه ا ر  است. آنر   ی  اند  تنتگ رادر را بتا  تضدم ا تتعتادل 

قوای تا ش ای است ک  تضب  پ یضی  مهوری اسال ی را بشدو بتاال 

بضدش است.  یضا بخشی ا  تضب  هتیتضهتا ا عتایتقتهتای بتیت   تضدم ا 

 وو ت )اصالح طلبان ا  نرقدی  خودی ا دلسو  رژیخ( کنار رفترت  

اند. ن  تنها ای  بلو  بخشی ا   دافعتیت   تمتهتوری استال تی هتمتانتنتد 

اصتالح طتلتتبتان ا ا تمتتدی نتتگادهتا ا را تانتتیتهتتا ا الریتتمتانتتیتهتتا ا 

رفسنمانیها ا.... تالش خواهند کضد  ایی در  یتان اپتو یستیتون پتیتدا 

کنند. صف  دافعی  رژیخ کوچ  ا کوچورض  دش ا همی  تعداد بتاقتی 

 اندش هخ را ی  ا توان  قاا ت بسیار کمرضی خواهند دا ت. طتولتی 

نخواهد کشید االی  تضباو  ضدم ب  رژیخ چنان کاری ا قوی خواهتد 

بود ک   مهوری اسال ی را ناچار کند آخضی  بتضهتهتای آس ختود را 

بض   ی  بووبد ا ا  همی   قط  تعیی  تولیتف نتهتایتی بتا  تمتهتوری 

  .اسال ی آغا  خواهد  د

1.06.2021 

 

 کارگر،معلم،دانشجو،بازنشسته اتحاد،اتحاد!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  
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 نا ی  دن راس  اکمیت اسال ی، تمام پاس  ب  ایت  ستاتوال 

کلیدی نیست.  سال  اصلی دالیل ا هدفی است ک  در پ  ایت  

تیییض ا تحوالو دنبال  یتوتنتنتد. ستاتوال ایت  استت بتضای چت  

 ضایطی آ ادش  یشوند؟ آیا  سال   انشینی خا تنت  ای  تعتضتل 

اساسی  ان است؟ آیا "هزین  ای" کت  بتضای ایت   ستالت   تی 

پضدا ند  رناسب با  نفتعتت ا ترتمتالتی استت؟ بتض ستض اصتالح 

طلبان  وو ری پ  ا  ای  تیییض ا تحوالو چت  ختواهتد آ تد؟ 

آیندش ای   ناح چیست؟ ب  ای  ساواالو باید پاس  داد، در عیت  

 ال ب   مموع  ای ا   ا ی  های ای   ناست  استال تی نتیتز 

 .باید نگاهی انداخت

  ط و نشان کشيدنهای اوباش اسالمی

خا ن  ای در دفاع ا  اقدام  ورای نگهبان ا تتالش  تضدم در 

رسوا کضدن تال های رژیخ ناچارا ب  صدا در آ د. در نتطتقتی 

بدان اینو   ری قصد "دلمویی" چندانی ا  نزدیورضی  عتزیتز 

کضدش های خود دا ر  با د، خط ا نشان کشید: "ب   تضف ایت  

کسانی ک  تضایج  یونند ک  فایدش ای ندارد، نضایخ، نمتی رایتخ 

پای صنداق رای اعرنا نونید. اینها دلسو   ضدم نیسرنتد. کستی 

ک  دلسو   ضدم است،  ضدم را ا  رفترت  پتای صتنتداق  تنت  

نمیوند." اینها البر  کلماو پاسروریزش  تدن ایت  رهتبتض اابتاش 

اسال ی است. آنها ک  هوش ب  فض ان  هسرند بدان  ال ظتاو 

ظاهضی  وهض پیا   را بیان کضدند. خط ا نشتان  تیتوتشتنتد، 

تهدید کضدند ک  ب  خیابانها خواهند آ د، قم  ک  های ختود را 

  .ب   ان  ضدم  عرضض خواهند انداخت

سعید قاسمی ا  بزر. چاقوکشان ای  باند سیتاش عتمتلتی کتضدن 

ای  سیاست "رهبضی" را ا   ملت  بت  ا تمتدی نتگاد ا دالتت 

را انی آغا  کضد. ا ا هدف  اعرضاتاو خیابتانتی تتودش هتای 

 ضدم بود. " م  تان  یونیخ"! هویی کسی سیاست ایت  اابتاش 

را نمی  ناسد ا اطالعی ا  تاکری  دسرماو اابتاش استال تی 

در  قابل  با اعرضاتاو تودش ای ندارد. کماکان بض ایت  تصتور 

ا مقان  اند ک  با بسر   مشیض خونی  استالم ا  را  تیترتوانتنتد 

 لوی  ور ها ا قیا های آتی را بتگتیتضنتد. هتض چتنتد کت  در 

اتاقهای فوض سا  انهای اطالعاتی ا ا تنتیترتی  تان هتض را ش 

چندی  طضح چگونگی  قابل  با خیزش های تتودش ای آتتی را  یتض ا 

را  یونند. ااقتعتیتت ایت  استت کت  رژیتخ استال تی دیتگتض  ترتی ا  

 ضحو  انرخاباتی خود هخ در هضاس است. اهض  یدانست ک   یرتوانتد 

ای   ناس  را سالخ ب   قصد بتضستانتد، اهتض چتنتیت  ار یتابتی ای ا  

ااتاع سیاسی دا ت، دست ب  بض. آخض نمی بتضد. بتا ی را نتیتمت  

کارش تمام نمیوتضد. ختودی هتایت  را دار نتمتی انتداختت. عتلتیتضغتخ 

تصوراو کودنان  اصالح طلبان  وو ری ا تبلییاتشان ب  با ی ادا   

  . یداد. آنها را ا  هضدان  خارج نمیوضد

ا ا را ی ک  رهبض ای  چتاقتوکشتان استال تی نتیتز "صتدای انتقتالب 

 ضدم" را بشنود، دار نیست. آن را  ک  دا بارش "رهبض" نتاچتار بت  

هضی  ا تظلخ خواهی  ود، دار نیست. آن را  کت  " ستخ نتحتیتف ا 

ناقص" خود را ب  اثیق  بگ ارد، دار نیست.  ا آن دارانتهتا را دیتدش 

ایخ. آیندش ای  ااباش را هخ  یروان ب  سادهی تمستخ کتضد. ستضنتگتونتی 

 . وو ت اسال ی ا  حاکم  سضان رژیخ، آن را ها دار نیست

 ا پاس  ای  الو ا لوو های اسال ی، پاس  فقض ا فالکت ا استرتبتداد 

ا اسرنمار ا شیان  ا نابضابضی عظیخ سیاسی ا ا رمتاعتی ا  تهتل ا 

خضاف  اسال ی را با سا  اندهی ا هدایت اعرضاتاو تتودش ای  تضدم 

   .ا تا ی  رهبضی رادیوال ا کمونیسری در تحوالو آتی خواهیخ داد

 اهداف یودست  دن؟

بسیاری ا  تحلیل ها هدف راس  اکمیت ا  خاتمت  دادن بت   ضتور 

 ناح رقیب در انرخاباو را ا  سض یودست  تدن  تاکتمتیتت استال تی 

توتیح  یدهند. ااقعیری در ای  تحلیل  و ود است. ا ا ساوال کلیتدی 

ای  است ک  یودست  تدن رژیتخ هتدفتی در ختود نتیتستت؟ دالیتل ا 

فاکرورهای دخیل در چنی  تصمیمی کدا نتد؟ ایت  یتوتدستت  تدن در 

خد ت کدام اهداف سیاسی است؟ آیا  سال   انشینی خا ن  ای استاس 

  سال  است؟ 

خارج کضدن اصالح طلبان  وو ری ا  ری بخشی ا  ختودی تتضیت  

خودی ها ا ا رحان پت  دادش هتا ا  هتضدانت  قتدرو ستیتاستی بتهتای 

سنگینی است ک  راس رژیتخ بتضای تتا تیت  نتیتا  تنتدیتهتای ختود در 

 انشینی خا ن  ای  اتض ب  پتضداختت آن بتا تد.  تورای ختبتضهتان 

رهبضی ک   سال   انشینی خا ن  ای علی الظاهض ب  آن  تحتول  تدش 

است، اساسا در دست  ناح خا ن  ای ا افضاطی تضی  نیضاهای  ناح 

 زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران!

 ۰۴پرسش  شماره  

 
 و حاشیه های آن٠٠١١کمدی مضحک انتخابات                      

 علی جوادی   

 کارگران جهان متحد شوید!
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راست است. اکنضیت راسای قتوا را نتیتز تتاکتنتون در دستت 

دا ر  اند. بعالاش  ناح رقیب بزدل تض ا  آن است ک  بتختواهتد 

 ری  ضکری ختالف "رهتبتضی" انتمتام دهتد. نترتیتمترتا  ستالت  

 انشینی خا ن  ای هض چند ک  ی   عضل  اکمیتت استت ا تا 

بنظض نمیضسد ک  فاکرور تعیی  کنندش در ایت  تتیتیتیتض ا تتحتول 

  .درانی رژیخ اسال ی با د، اهض ب  آن را  بضسند

ای  بضرسی االی   ا را بت  فتاکترتور اصتلتی ا تتعتیتیت  کتنتنتدش 

 یضساند. ای  غول  نب  تودش ای  ضدم بضای سضنگونی رژیتخ 

اسال ی است. تیییض ا تحوالو درانی را اساسا باید بض  بتنتای 

 وقعیت ای   نب  ا ااکن  رژیخ اسال ی ب  آن توتتیتح داد. 

فاکرورهای درانی  ری اهض نقشی ایفا کنند، نقشی تعیی  کنتنتدش 

ا عتا تل اصتلتی نتیتسترتنتد.  تدتتهتاستت کت  دعتواهتای درانتی 

 نا های رژیخ  راثض ا نا ی ا  ای   تنتبت  عتظتیتخ تتودش ای 

 است. ا ا چضا   ف  ناح اصالح طلب ا  تما ی ارهانها؟

رژیخ اسال ی در انرتهتای ختط استت.  تیتدانتنتد کت  در  تقتابتل 

 ضد ی قضار هضفر  اند ک  در تدارک ا کمی  سضنگونی رژیتخ 

اند. توهمی ندارند. ب  دنبال تتیتیتیتضی بتضای بتقتا  آنتطتور کت  

اصالح طلبان  وو ری  د نظض دارند، نیسرند. بت  ایت  نترتیتمت  

رسیدش اند ک  هض هون  عقب نشینی در  قابل ای   تضدم   تیتنت  

سا  ا انگیزش ای بضای اعرضاتاو بیشرض ا پتیتشتضای  تنتبت  

سضنگونی در  ا ع  است. هخ ب  لحاظ نظضی ا هخ تمضبی پی 

بضدش اند ک  هضهون  اتوا  ب  پایی  ا اعرضاتاو بت  ایت  ا تیتد 

ااهی ک  سض ای  اعرضاتاو را ب  ستوی رژیتخ،  تنتا تی ا  

رژیخ خخ کنند، با ی با آت  است.  ار هزیدش انتد. ا  ایت  را 

ار ش  صضف ای   ناح در  ناسب کلیدی بضایشان بت  پتایتان 

رسیدش است. ب  ای  تصویض باید  تعتار اعترتضاتتاو تتودش ای 

اخیض را نیز اتاف  کضد. "اصالح طتلتب، اصتول هتضا، دیتگت  

تمو    ا ضا". خا ن  ای ای  پیام  ضدم را با پوست ا هتو تت 

  .خود  نیدش است

ا ا چضا   ف  ناح رقیب؟ آیا نمیروانسرنتد بتا ادا ت  بتا ی بت  

ایت  ختاتتمتی  5٤ قابل  با  ضدم بضخیزند؟  گض در اعرضاتاو 

نبود ک  خط ا نشان  یوشید ا خا ن  ای عمز ا الب   تیتوتضد؟ 

 گض در افاداری ای   ناح در  فت ا تداام عمض ستیتاش رژیتخ 

اسال ی    دارند؟ پاس  را نباید در عدم افاداری  نا ی ا  

هدفت   ٤٤رژیخ  سرمو کضد.  وسوی هخ در ااج اعرضاتاو 

"با هشت ب  داران طالیی خمینی" بود.  سال  ای  است  ضدم 

با  وسوی ا کل ای   ناح چ  کضدنو چت   تیتوتنتنتد. " توستوی 

بهان  است، هدف کل نظام استت". رژیتخ  تیتدانتد کت  اصتالح 

طلبی  وو ری دیگض بض. سوخر  است. بی  صضف است. نتیتا  تنتد 

آرایشی  ناسب بضای  ضایط کنونی انتد. داران کتضانتا بت  هتض  تال 

پایانی دارد. نفضو ا انز ار  ضدم انبا ر   دش استت. فتقتض ا فتالکتت 

بیداد  یوند. ب  قلع  پناش بضدش اند. در تدارک  قابل  با خیتز تهتای آتتی 

اند. دارند آرای   رناسب سیاسی  ترتنتاستب بتا داران آتتی را بتختود 

 . یگیضند

  ف ا مدی نگاد تیض خالص  ن را چگون   یشود توتیح داد؟ ایت  

در کنار خا ن  ای ا تتمتام  ٤٤کوتول  سیاسی ک  در ااج اعرضاتاو 

قد در  قابل اعرضاتاو در  ا ع  ایسرادش بود.   ف ا مدی نتگاد را 

نیز تنها در پضتو همی  تحوالو  یروان ا باید تتوتتیتح داد. ااقتعتیتت 

ای  است ک  ا مدی نگاد ا  نفضو  ضدم ا   وو ت استال تی  تطتلت  

است. ا ا بض ای  تصور پوچ است ک   یرتوانتد  توتو تت استال تی را 

بدان آخوند  ماعت  فت کند. الگوی پاکسرانی ا   وتو تت استال تی 

را بیشرض  د نظض دارد.  وو ت اسال ی با اتوتا  بت  نتظتا تیتانتی کت  

سهخ بضی ا   وو ت نیا  ند کتضنت  بت   تمتاعتت آختونتد نتیتسترتنتد. 

 اتض است ک  آخوندها ا االیت فقی  را قتضبتانتی کتنتد. ا  ختانتوادش 

الریمانی  ضاع کضدش، ا ا پیا   را   است، اهض آخوند هیتضی در 

 ا ع   ضاع  ود ب  الریمانی ها  تحتداد نتختواهتد  تد. هتمت   تان 

خواهند سوخت.  وو ت اسال ی بدان آخوند در ایتضان یت  پتضاژش 

غیض  مو  است.  ضد ی ک  در کمی  رژیخ اند، ب  کنار  دن آختونتد 

بسندش نخواهند کضد، کل بساط ای  کنافت اسال ی را بضخواهتنتد چتیتد. 

ای   وخ  ضدم است. بی  تهتت نتیتستت کت  در ااکتنت  بت   ضتور 

فض اندش نظا ی تهضان در  نزل  پ  ا  رد صال یت، بیانتیت  صتادر 

 یوند ا بض پضاژش سضنگونی رژیخ البرت  ا   تنت  راستت آن تتاکتیتد 

  (٠ یوند.)

 سرنوشت جناح اصالح طلب حکومتی

 ناح اصالح طلب  وو ری دارد را های آخض عمض سیاسی خود را 

در راس  اکمیت ا  سض تیتگت رانتد. کتل پتضاژش اش ا  دا ستو بتی 

اعربار  دش است، هخ ا   انب تودش های  ضدم ا هتخ ا   تانتب راس 

 اکمیت اسال ی. بسضعت ا  راس قوا ا نهادهای کلتیتدی بت  کتنتاری 

 دش خواهند  د. ای   ضیان  بون هدف کل پضاژش اصال ات  تا تیت  

 ضایط بقا   وو ت اسال ی بود ا هست. بدان استالم در  تاکتمتیتت 

هیچ اند. ا اراو تاج  ادش پ  ا  رد صال یر  هویای  وقعتیتت ایت  

 نتاح ا اعترتضاتتاو پتیتشتارای  تا تعت  استت.  تیتگتویتد: "پتضاژش 

اصال او بنیادی باید در فضایی آرام ا هفت ا هویی پی  بتضاد، بت  

یاری خدااند ا پشریبانی  ضدم." اصال او بنیادی، آرام ا با هتفتت ا 

هو! ااقعا دیدنی است. ایشان ا یض دالری بودند ک  ا مدی نگاد را ا  

  .صنداقهاش بیضان آاردند ا خفقان هضفرند

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

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  
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آیا ای  سضنو ت کل  ناح اصالح طلب  توتو ترتی استت؟ نت  

الزا ا! سضنو ت بخشتهتای اصتلتی ا ستضد تداران آن استت، 

غضالند در کنار رژیخ. ا ا بخشهایی ا  ای   تنتاح بت  ا توتال 

 خرلف در تو ی   فت ختود در  تو ش هتای انتدرانتی رژیتخ 

تاوری پضدا ی خواهند کضد. ا تیتد تان بت  نتقت  آفتضیتنتی در 

فضدای تحوالو است. اینها بخشی ا   وو ت اسال ی انتد کت  

تصور  یونند،  یروانند در دارانهای بحتضانتی آتتی بت   تیتدان 

بیایند. بضخی ا  نیضاهتای ایت   تضیتان بتض ایت  تصتورنتد کت  

 یروانند االیت فقی  ا بضخی ا  ارهانتهتای  یتض دستت اش را 

قضبانی  فت رژیخ اسال ی کنند. رایاهای ایت   تنتاح هتمتانتنتد 

  .تصوراو ا مدی نگاد پوچ ا کودنان  است

ا ا ای   ماعت ب  هض تو  اسرخوانی راتی است. اخیضا نتیتز 

ا ید ان را ب  "دکترتض هتمترتی" هتضش  دش انتد. بتنتظتض  تا تیت  

تبلییاتی  ان ب  دار همری ب  هضدش در آ دش استت. هتض چتنتد 

ک  " به  اصال او" کاندیدی در ای  انرخاباو ندارد، ا تا کتخ 

ا بی  ا ید دارند ک  ایشان نفض دام  تونتد تتا نشتان دهتنتد کت  

 انو  دش  وست را نپ یضفر  اند. ی  تتحتلتیتل هتض ایت   تنتاح 

نو ر  است: "ا ا دکرض همری اکنون با کم   یلیون ها تت  ا  

 هضاندان فضهیخر  ا با فضهنگ ا هتمتضاهتی هتمتستض فتض انت  

خود خوش درخشیدش ا ای  هنو  ا  نرایج سحض آقایتان استت." 

   .ا  قضار پاسخی بضای هضم کضدن "تنور انرخاباو" یافر  اند

 رئیسی تافر   دا ا  بافر ؟

بخشی ا  تبلییاو اصالح طلبان  وو ری تضسیخ چهتضش ای ا  

رئیسی  دا ا  کلیت رژیخ اسال ی است. هویا ایت   تنتایترتوتار 

تافر   دا ا  بافرت  ای استت. هتویتا هتیتوالیتی استت کت   ترتی 

 وو ت اسال ی را بد نام خواهد کضد. ای  تبلییاو بتختشتی ا  

سیاست انرخاباتی ای   ناح است ک  اکنون نیز دنبال  تیتوتنتنتد. 

ااقعیت ای  است ک  رئیسی همانتنتد ختمتیتنتی ا ختا تنت  ای ا 

ال وردی، همانند خلخالی، همانتنتد کترتویتی ا هتمتانتنتد قتاستخ 

سلیمانی ا لشگض اابتاش استال تی، ا  ا تزا  تشتوتیتل دهتنتدش 

 وو ت اسال ی است. عنصض الیفنوی ا  ای   وو ت استت. 

خالص  ا فشضدش  وو ت اسال ی است. رئیسی خود  وو ت 

اسال ی است. نباید ا ا ش داد ااقعیت  نایت پیتشتگتی رئتیتستی 

پضدش ساتضی بض  اهیت رژیخ اسال ی بوشد.  وو ت استال تی 

با اتوا  ب  ای  ااباش تا ب  اینما آ دش است بتا ایت  اابتاش هتخ 

 .سضنگون خواهد  د

 جمهوری اسالمی،  الفت اسالمی

ای  تبیی  اصالح طلبان  وو ری ا  تتیتیتیتضاو درانتی رژیتخ 

اسال ی ا   ف ای   تنتاح ا   تضاکتز اصتلتی قتدرو استت. تتبتیتیت  

ر انریوی است. در توصیف ای  تیییض بض ایت  فتیتان ختمتیتنتی تتوتیت  

 یونند ک  " یزان رای  لت" است. رایی بتدان آ ادیتهتای ستیتاستی، 

بدان آ ادی ا زاب، بدان آ ادی  تطتبتوعتاو، بتدان  تق تشتوتل ا 

اعرضاض ا اعرصاب ا انرقاد. رایی در خا و ی ا خفقان ا  تنتایتت. 

ن ،  مهوری  ری با تعاریف غتضبتی آن هتزار بتار بتضای ستض ایت  

 وو ت  یاد است.  وو ت اسال ی ا  همان ابردای  ول هتیتضی بتا 

االیت فیق  اش، نمون  ا ضا ی خالفت اسال ی بتود. نت  یت  کتلتمت  

  !کمرض، ن  ی  کلم  بیشرض

 حاشيه های يک کمدی مضحک

سال ی فض اندش سپاش پاسداران هفر  است ک  "هض رایی ک  ب  صنتداق 

انداخر   یشود، ی   و   است." ا  قضار ایشان کماکان در فضتای 

 و   پضاکنی  نایرواران  سپاش ب  هواپیمای  سافضبضی ا قترتل عتام 

ت  ا   سافضان ا خد   ای  هواپیما است. را ی ک  ایشتان در  ٠5٣

کنار خا ن  ای ا سایض  نایرواران اسال ی پشت  یز  تحتاکتمت  قتضار 

  .هیضد، دار نیست

فضخ نگهدار، کسی ک  نق   همی در ب  لم   ار ارتماع بضدن یت  

سا  ان نسبرا بزر. ایفتا کتضدش استت، هتخ پتا استط هت ا ترت  استت. 

کودنان   یگوید: "ب  توانتمتنتدی ا  تضدم پستنتدی  تنترتختبتیت   تورای 

نگهبان هیچ بااری ندارم. ا ا رئیسی بضای کشورم ختطتضنتاک استت. 

ریاست اا تحقیض  لت است.    ب  ای  ختفتت تت  نتختواهتخ داد. را  

رای هیضی با بیضق "ن  _ب _رئیسی ب  کنسولگضی  مهوری اسال تی 

خواهخ رفت ا رای خواهخ داد. اصال  هخ نیست ب  چ  کسی. نت _ بت  

اعدام." ظاهضا  مایت ا  خمینی تتحتقتیتض نتبتود؟  تمتایتت ا  صتادق 

خلخالی، پضچمدار ا الگوی رئیسی، تحقتیتض کستی نتبتود؟  تمتایتت ا 

تشویق  وار ا کشرار انقالبیون  قارو نبود. ااج  تقتارو ستیتاستت 

  .تودش ایسری است –ای   ضیان اکنضیری 

 س  خمینی نوش بتنتیتانتگت ار  توتو تت استال تی کت  ایت  را هتا بت  

سوهولی اصالح طلبان نیز تبدیل  تدش استت، پت  ا  تشتضی کت  ا  

خا ن  ای در  ورد  ضکت در انرخاباو دریافت کتضد، نتیتز  بتان بت  

اعرضاض با  کضدش است.  یگوید: "نمی  ود تتو بتضای  ت   تنترتختب 

کنی ا بگویی ب  ای  رای بدش" ای   ا دش ا تا ت  بستض اقتدام  تورای 

نگهبان را "تیش  ب  ریش  انقالب" توصیف کضدش است. خیض! ا ترتبتاش 

 یونید.  وو ت اسال ی همی  است. ا  ابردا  همیت  بتودش استت. در 

ی  انرخاباو آ اد  ما ااباش اسال ی ب  تعداد اعضای ختانتوادش تتان  

رای نخواهید آارد. خیض، آنر  تیییض کضدش است  تایتگتاش  تنتاح  تمتا 

انگلهای اسال ی در کل  وو ت اسال ی است. نگضانی  تمتا ا  ایت  

ادامفه مفطفلفب در صفففحفه   فر      است ک   ضدم کل ای  بساط        

 سرمایه داری مسبب تمام مصائب بشریت در قرن حاضر است!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  
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چگون  باید انداخت. در ایت  رابتطت  ختیتلتى ا   تضدم  ستالت  

ا دو ا زاب اپو یسیون سضنگونى طلب را  طضح  یونند ا 

ای  سوال را  لوى  زب کمونیست کارهضى هخ قضار  یدهند. 

 یگویند تعف اپو یسیون در  قتابتل رژیتخ استال تى ا  عتدم 

 اتحاد آنهاست ا  یپضسند چضا اتحاد نمیونند؟

: بضخالف طیف  لى اسال ى، ک  ا  خاتمتى ا منصور حکمت

 ماریان ا  نرظضى تا نهضت آ ادى ا اکنضیت ا راش کارهض، 

ی  خاندان سیاسى ا ی   نب  ا رماعى اا د را نتمتایتنتدهتى 

 یونند، ا زاب سضنگونى طلب در اپو یسیون ایضان در قطب 

هاى کا ال  رفااو ا  رى  رقابل یودیگض قضار هضفرت  انتد. دا 

 ضیان اصلى در اپو یسیون سضنگونى طلب هست، کمونتیتستخ 

رادیوال، ک  سا  ان اصلى ا  اخص آن  تزب کتمتونتیتستت 

کارهضى است، ا طیف ناسیونالتیتسترتهتاى طتضفتدار غتضب کت  

عمدتا  ول رتا پهلوى هضد آ دش اند.  ماهتدیت  ختلتق را هتخ 

بعنوان ی  سا  ان سیاسى بزر. ا فعال  یتشتود بت  ایت  دا 

اتاف  کضد، هضچند ای  سا  ان، بضختالف دا  تضیتان دیتگتض 

نوک ی   نب  ا رماعى اسی  تض ا فضا سا  تانتى نتیتستت ا 

اساسا ی   و ودیت سا  انى قائخ ب  ذاو است. فوض نمیتوتنتخ 

کسى با اندک  ناخرى ا  سیاست در ایضان ا  ایگاش ا رمتاعتى 

ا  وات  ای  س   ضیان برواند ا  اتحاد اینها بعنوان ی  ا تض 

ااقعى قابل  صول ا یا  طلوب  ضف بزند.    ای  را درک 

 یونخ ک   ان  ضدم ب  لبشان رسیدش ا فوض  یونتنتد هتمت  بتایتد 

"دست ب  دست هخ بدهند" تا رژیخ اسال ى را سضنگون کتنتنتد. 

ا ا  یان تبیی  ا ساسى ا  حاسباو سضانگشرى  ضدم بتا درک 

دینا یسخ هاى تحول سیاسى در  ا ع  فتضق هستت. در دران 

اسال ى  ول  نا او ا دعا بضاى ستال ترتى  تزاج -طیف  لى 

آقاى  نرظضى  یشود  رحد  د، در طیف ستضنتگتونتى طتلتبتان، 

 ا ا، تفااتها عمیق است.

را   است ک  ا زاب ستیتاستى  تختالتف  تمتهتورى هفتگى: 

اسال ى ا   هاتى با هخ اخرالف دارند، ا تا هتفترت   تیتشتود کت  

 داقل ا  ای   نبت  کت  هتمتگتى راى ستضنتگتونتى  تمتهتورى 

اسال ى تتوافتق دارنتد،  تیتشتود راى ایت   تنتبت  تتوافتق کتار 

  شرضک انمام داد. در ای  بارش نظضتان چیست؟

بنظض    بماى "کتار  شترتضک"، کت  بتا تتو ت  بت  منصور حکمت: 

 دایى ا رماعى  دى ای   ضیاناو هیری  بت  آن تت  نتختواهتد داد، 

اهض بخواهیخ خو بی  با یخ،  اید باید ا  تعضیف ی  ستلتستلت  اصتول 

پای  اى ا پایبندى هضی  ا  ای  نیضاها ب  آن صحبت کتضد. اصتولتى 

 انند پایبندى ب  ارادش آ اد  ضدم، اصل آ ادى بى قید ا  ضط سیاسى، 

 ا ع  سووالر، رف  تبعیض ا غتیتضش. ایت  اصتول  تداقتل را  ترتى 

 یشود بعنوان ی   نشور  قوق پای  اى  ضدم تعضیف کتضد. ا تا ایت  

اصول  بناى ا دو ای  نیضاها نمیرواند با د، بلتوت   تقتضراو بتا ى 

را تعضیف  یوند.   ینى را تضسیخ  یوند ک  هضی  ا  ای   تضیتانتاو 

در آن بضاى پیضا ى خط  شى ا  نب  ختویت  تتالش  تیتوتنتد. ایت  

 نبشها قبل ا   مهورى اسال ى بودش اند ا بعد ا  آنهخ خواهتنتد بتود. 

هضی  بضاى بضقضارى نظام ا  ا ع   تطتلتوب ختود تتالش  تیتوتنتد. 

 بار ش بضاى سضنگونى  وو ت، بخشى ا  ی   دال استیت  تتض بتض 

سض ای  آلرضناتیو هاست. کارى ک   یتشتود کتضد ایتمتاد یت  دیتالتو. 

رسمى در  یان  ضیاناو اپو یسیون سضنگونى طلتب رژیتخ استال تى 

است.  تا  شتوتلتى بتا چتنتیت  چتیتزى نتداریتخ.  تا هتمت   تاخت  هتاى 

اپو یسیون را ا  چ  تا راست ب  کنگضش سوم  زب دعتوو کتضدیتخ. 

ن  فقط هیچ  شولى نداریخ ک  با هض سا  ان  تختالتف رژیتخ استال تى 

ی  رابط  رسمى بضاى تبادل نظض تعضیف کتنتیتخ بتلتوت  ا  ایت  ا تض 

اسرقبال  یونیخ ا آن را ال م  یدانیخ. ا ا "اتتحتاد" ا "کتار  شترتضک" 

  یان ای  طیف نیضاهاى سیاسى ااقعبینان  نیست.

در  یان  ضیاناو سضنگونى طلب نیز رتتا پتهتلتوى پتضچتخ هفتگى: 

اتحاد را بلند کضدش ا سا  ان  ماهدیت  ختلتق اتتحتاد در چتهتارچتوب 

 وراى  لى  قاا ت را  طضح  یوند ا اکنض ستا  تانتهتاى چت  نتیتز 

صحبت ا  ائرالف ا اتحاد دارند. در ای   یان فقط  زب کتمتونتیتستت 

کارهضى است ک  تاکید دارد اتحاد عملى نیست ا راى تمایزاو ختود 

ا توتیح اثباتى نظضاو ا اهداف ا  طالبات  تاکید  یوند. لتطتفتا در 

 ای   ورد توتیح دهید.

: هیرودام اینها ا  اتحاد با سا  انهتاى بتیتضان طتیتف منصور حکمت

خود ان صحبت نمیونند.  اش ا رئی   مهور خود ان را هخ ا  قبل 

تعضیف کضدش اند ا بقی  را ب  ا ضا  ه ا ر   یض طتضح ختود دعتوو 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۰۴پرسش  شماره  

          
 مردم باید انتخاب کنند!          

 منصور حکمت   
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 یونند.  زب کمونیست کارهضى ی  اصل اساسى دارد ا آن 

بیان  قیقت ب   ضدم است.  ا نتمتیتختواهتیتخ ا  ا تدو طتلتبتى 

خودانگیخر   ضدم سو  اسرفادش تبلییاتى کنیخ.  ا بضاى ستاخترت  

ی   مهورى سوسیالیسرى تالش  یونیخ ا ای  کار ا  طتضیتق 

ا دو با طضفداران با ار آ اد ا آ ضیوا ا ستلتطتنتت ا استالم 

پاسروریزش بدست نمیتایتد. در نترتیتمت   تا  تضدم را بت  ارداى 

سیاسى خود ان دعوو  یونیخ. بت  ارداى کتارهتضان، ارداى 

کمونیسخ، ارداى آ ادى کا ل ا هم   انب  فضد ا  ا عت . ایت  

ب   عنى انزااطلبى سیاستى ا بتدعتنتقتى بتا ستایتض  تنتبتشتهتاى 

سیاسى نیست. بضعو  هضقدر  ا  ضف  سترتقتل ختود تان را 

را   تض بیان کنیخ ا آر انهاى سیاسى ا ا ترتمتاعتى ختود را 

بدان  به  تض تبلیغ کنیخ، ا وان پیدا  یونیتخ بتدان دا ت   دن 

ب  توهماو سیاسى در  یان  ضدم، با هضک  تتا هتض تا هتمتضاش 

 یشود راش بیائیخ.  ا طضفدار ر د فضهنگ سیاسى ا فتضهتنتگ 

تحزب در ایضانیخ. ائرتالف، ستا ش،  تبتهت ، ا تدو عتمتل ا 

غیضش اقرى  اى خود را در سیاست ایضان پیدا  یوند ک  تتعتیت  

 زبى ا  نبشى در  ا ع  ا بویگش تقوی  آر انتى ا بتضنتا ت  

اى ا زاب در سطح پیشضفر  اى قضار هضفرت  بتا تد. اال بتایتد 

ارداهاى سیاسى ایضان  عاصض بدرسرى تعضیتف  تود تتا بتعتد 

 بشود ا   به  بندى هاى تاکریوى  یان آنها صحبت کضد.

 مو  است در  ضیان سضنگونى  متهتورى استال تى هفتگى: 

اتعیرى پی  آید ک  ا تزاب اصتلتى اپتو یستیتون بتا نتیتضاى 

ا رماعى اى ک    ب کضدش اند هض کدام ی  ا نت  غتیتض قتابتل 

  ف در تحوالو  ا ع  ا ایماد  توتو تت  تدیتد بتا تنتد. در 

چنی   ضایطى آیا ی  نوع اتحاد ا بارى پی  خواهد آ تد، ا  

 اال نباید بضاى چنی   الرى فوض کضد ا ا  ای   اای  ب   سال  

 اتحاد پضداخت؟

هضاقت پی  آ د  ا هخ بت  نتیتا  آن را  ا  منصور حکمت: 

ی   وت   ساول  واب  یدهیخ. عو  ای   الت هخ  یروانتد 

پی  بیاید ا بتضاى آن هتخ بتایتد آ تادش بتود. فتعتال  توتت   تا 

  طلوبیت دیالو. است.

ستوال  تیتشتود کت   تبتار ش در ستطتح  تا تعت  دارد هفتگى: 

هسرضش پیدا  یوند ا  نب  ستضنتگتونتى ا ترتیتاج بت  رهتبتضى 

دارد. در غیاب اتحاد اپو یسیون، رهبضى  نب  چگتونت  بتایتد 

 تا ی   ود؟

رهبضى  حصول هگ ونى سیاسى است ا نت  منصور حکمت: 

 عدل هیضى  یان  نبشها ا یتا قتضار ا  تدار ستیتاسترتمتداران. 

پیدای  ی  رهبضى در  نب  عمو ى بضاى سضنگونى تتابتعتى 

ا  دست باال پیدا کضدن ی  افق است. ا ود ی  رهبضى اا تد هتواش 

ای  است ک  تودش اسی   ضدم انرخاب سیاسى خود را کتضدش انتد. ایت  

انرخاب بداا ی  انرخاب  زبى نیست.  ضدم در ختطتوط کتلتى  تیتان 

راست ا چ  انرخاب  یونند. آیا افق آلرضناتیو در بضابض رژیخ اسال ى 

در خطوط کلى ا  نظض  ضدم ی  افق ا راش  ل چ  است یا راستت؟ 

ای  سوالى است ک  قبل ا  بقی  پاس   یگیضد. آیتا  تضدم در انتداخترت  

 مهورى اسال ى، ب  باال، ب  قدرتهاى غضبى ا ب  اقرصاد با ار ا یتد 

 یبندند یا ب  نیضاى خود، ب  چ   ا ع  ا ب  ی  راش  تل رادیتوتال 

چشخ  یدا ند.  ضدم چ  را  یخواهند یا راست را؟ ای  ستوال هتنتو  

در ایضان ا ضا  با  است. ای  انرخاب هنو  صورو نگتضفترت  استت. 

اهض  ا بروانیخ افق چ  ا انتقتالبتى را بت  افتق هتگ تونتیت  در رانتد 

سضنگونى رژیخ اسال ى تبدیل کنیخ، آنوقت  خصیرها ا ا زاب عمتدش 

ای  ارداى چ  در  وقعیت رهبضى قتضار  تیتگتیتضنتد.  تضدم در هتض 

دارش چ   ا ع  را با  ضیاناو  عینى تداعى  یونند ا آنها را پتضچتخ 

ا ظضف چپگضایى خود قضار  یدهند. ی  دارش  زب تودش ایت  نتقت  

را دا ت، ی  دارش فدایى. ا تضا   تضدم ایتضان  تزب کتمتونتیتستت 

کارهضى را سخنگو ا بسرض اصلى چ  در  ا ع   یدانند. در نترتیتمت  

رهبضى تابعى ا  انرخاب سیاسى  ضدم  یان ی  راش انقالبى ا یا غیض 

انقالبى بضاى سضنگونى  وو ت اسال ى است.  تزب ا  تنتبت   تا 

 صمخ است ک  ایت  رهتبتضى را تتا تیت  کتنتد. هتمت  فتعتالتیتت  تزب 

کمونیست کارهضى  عطوف ب   داکضدن  ضدم ایضان ا  هض آلرضناتیتو 

ا خط  شى بورژاایى ا ستوق دادن آنتهتا بت  یت   توتت  چت  ا 

انقالبى در تحوالو سیاسى  ارى ایضان است.  اخص پیشضاى چت  

در بضابض راست در  نب  اعرضاتى علی  رژیخ اسال ى، بتاال رفترت  

انرظاراو  ضدم ا نپ یضفر  نقط  سا  هایى است ک  هیاو  تاکتمت  ا 

اپو یسیون بورژاایى قدم ب  قتدم  تلتوى  تضدم قتضار  تیتدهتنتد. دام 

خضداد یوى ا  اینها بود.  ضدم نهایرا ت  ندادند.  نبت   تلتى استال تى 

ا رماال هنو  چند فض ول دیگض بضاى همزیسرتى  تضدم بتا یت  رژیتخ 

اسال ى اصالح  دش در آسری  دارد. اینها را باید ی  ب  ی   تنتزاى 

کضد. اپو یسیون بورژاایى بیضان  وو ت در  قطعى اارد صتحتنت  

خواهد  د تا نقط  نعادلهاى  دیدى ک   رضم   تفتت  تالتودش قتدرو 

طبقاتى اش است را بعنوان پیضا ى  نب   تضدم  تا بتزنتد.  تا بتایتد 

 دام  ضدم را ب  فضاتض رفر  ا  ای  چهارچوبها فضا بخوانیتخ.  تا بتایتد 

بعنوان سخنگویان ا  نادیان "ن " بزر.  ضدم بت  کتلتیتت استرتبتداد ا 

اسرنمار ا تبعیض ا ارتماع در صحن  سیاسى ایتضان ظتاهتض بشتویتخ. 

هضچ  ای  نخواسر  عتمتیتق تتض ا هتمت   تانتبت  تتض بشتود، رهتبتضى 

کمونیسرى بض  نب  اعرضاتى بیشرض تنبیت  یتشتود. ا  نتظتض عتیتنتى 

راند ااتاع ب  نف   است، چون نقط  سا  هاى  ورد نتظتض هتیتاو 

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

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  



11 

 - اکم  ا اپو یسیون بورژاایى ا  نظض عینى پاس  نیا هاى اقرصادى ا سیاسى ا فضهنگى  ا ع  ایضان ا ضا  نیست. بحضان اقرصادى 

 فضهنگى سض ای  دارى در ایضان ب  سادهى قابل تخفیف دادن نیست. -سیاسى 
 

 ٦٦از انترناسيونال هفتگى شماره 

 ١١١٩اوت  ٩١ - ٩۳٣١مرداد  ٩9

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  

 ادامه ياداشت سردبير 

 عارهای دالری در بضخی ا  تممعاو کارکنان نفت، یوی دیگض ا  دالیل عدم پشریبانی ا  ای  اعرضاض ذکض  دش است. قطعا اینوتار بتایتد 

عمیقا نقد  ود. باید ب  کارهض  عرضض نشان داد ک  دست بضدن ب  انبتان "طتضفتداری ا  ایت  ا ان  تنتاح" رژیتخ استال تی  در  تبتار ش 

کارهضی، چ  پیا دهای  خضبی  بدنبال دارد. ای  پدیدش  دیدی نیست ا قبال در بضخی ا   اعرضاتتاو کتارهتضی  شتاهتدش  تدش استت. نتقتد 

سیاسی ا ر د راذیوالیسیخ در  بار او کارهضی کم  نمودش تا  ا کمرض  اهد ظهور ای  پدیدش با یخ.  ا ع  ا  کتلتیتت  تو تودیتت رژیتخ 

اسال ی عبور کضدش است. ای   ا ل  ال  نب  کارهضی هخ  یشود. ا ا در دران  نب  کارهضی هخ بمانند  ابقی  ا ع  هضایشاو سیاسی 

 رفااتی  ضور دارند. دست باال پیدا کضدن افق " نب  کمونیسخ کارهضی" قطعا ب  انزاای هضایشاو  حافتظت  کتار دران طتبتقت   تنتمتض 

خواهد  د. ا ضیو  در کل  ا ع  باید ب  پی  بضدش  ود. پیشبضد ای  ا ض دیگض کار ی   زب است. ا ا تا  اییتوت  بت  ایت  بتحتث  تضبتوط 

 یشود،  بودن چهار تا عو  ا بنض دالری نباید ب  دیلیت کضدن کل ی   بار ش  کارهضی  نمض  ود.  بار ش ای ک   وتوع ان  عیشت ا 

  .نان کارهض است

اینو  "نفری ها" بمیدان ا دش اند، باید ب  اسرقبال  رفت. باید  مایت سیاسی کضد. باید خواست ا  طالب  اش را بتگتوش  تا تعت  رستانتد ا 

انماییو  هخ نیا  هست، باید نقدش کضد. اینو   بار او کارهضی ا رادیوالیسخ  و ود در  ا ع  ب  چ   یزان ب  قتدرو پتیتشتضای  تبتهت  

   .آ ادیخواهی تض م  خواهد  د، تما ا ب  فاکرور  یزان  ضور  زب در  نگ ا  دالهای اصلی  ا ع  اابسر  است

لی  اسال ی را بزیض بوشند ا ا نال  ما باید پاسخگوی  نایاو ای  رژیخ با ید. بتاار کتنتیتد ا  ایت  لفت ا ادامه مطلب علی جوادی ...    

 ا مدی نگاد ا چشخ اندا  تحوالو: ا مدی نگاد ا چشخ اندا  تحوالو آتی،  (٠) .آیندش راش فضاری ندارید

پ  ا  ای  ک  سضدار نماو، فض اندش قضارهاش ثارهللا ا  ساول ا نیت تهضان در  نزل   اتض  یشود ا تهدیدش  یونتد. بتیتانتیت  ای صتادر 

 یوند ا  یگوید: "ات  کشور هم   ورش بد است ا البر  هیچ اقت اینقدر بد نبودش است. با ادا   ای  راند، ات  با سضعت  یتاد، ختیتلتی 

 بدتض  یشود. د م  ب  ای  نریم  رسیدش است ک   ضایط بضای هضفر  ا ریا او سنگی  ا   نظام کا ال فضاهخ  دش است. ا  کالم ا رفرار آنهتا

کا ال پیداست ک  بسیار ا یداار  دش اند ا باار کضدش اند ک  نظام ب   ادی تسلیخ  یشود. فوض  یونخ قبل ا  انترتختابتاو، تتوطتات   تدیتد تان 

 ول بگیضد. آنها  نرظضند ک  نظام در ای   ض ل  عقب نشینی بوند، بعد ب  طور سنگی  رای  قوق بشض ا  سائل نتظتا تی فشتار ختواهتنتد 

آارد. با ادا   فشار اقرصادی  دیدتض ا اساسی تض ا با تو   ب  دار  دن  ضدم ا  نظام هض را ش در  ال بیشرض  تدن استت، هتخ انتحتالل 

سپاش ا هخ   ف  ورای نگهبان ا همرنی  انرخاباو با نظارو خار ی را خواهند خواست ا بعد هخ ک   علوم است کار را در  سیض تیییتض 

نظام ا رفضاندم  ی اندا ند." پیا   را   است. ای  اتعیت، ای   وو ت در ای   ول قابل داام نیستت. رفترتنتی استت. بتیتهتودش تتالش 

  . یوند. آیندش  ان، سیاش رای دیوار سفید نو ر   دش است

ما تالش ميکنيم تا سرنگونی محتوم حکومت اسالمی را با انقالبی کارگری، انقالبی متضمن  زادی و برابری و رفاه همگان، و بفرپفايفی 

  .يک جمهوری سوسياليستی همراه کنيم


