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  ۸۸۸رپسش           شماره    
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲دهم اگوست   -  ۹۹دوشنبه  بیستم مرداد ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 جنبش زنان کدام افق سیاسی
 محمدرضا پویا

 بخش دوم ()
 

 کمونیسم کارگری در عرصه زنان
 

همانطوریکه در بخش اول این مطلب گفته شده، جرییرا  

در عیصه زنرا  بره او   09کمونیسم کارگیی در دهه 

کار خود رسیده بود. در این سراهر را  رترن دشرمر را   سرم 

خررورده  ررمو کررمررونرریررسررا کررارگرریی برریای ا رر ررا  

"کارگیی" ن ود   مو، "اسرترد"ل" مریرکریدنرد کره کره 

ای  ا  مو مدافع  قوق زن ا هست د. این چر ریه سریراسرن 

ما در ا  ساه ا بود و از انجاییکه پس از انرقر و اکرتر ری 

هیچ بخشن از چپ در ج ا  در این عیصه کار خاصرن 

انجام نداده بود، جییا  ما بیای ورود به این عریصره و 

سرفررا کرید  پررای خررود برررر رروا  یر  جررییرا  مرردعررن، 

می ایسا س گی به س گی با جرییرانرا  دیرگری و از هرمره 

م متی با جم وری اس من، ج گ و جردل مریرکرید. مرا 

بیای مطیح شد  برر روا  یر  نریریوی مردعرن در ایرن 

عیصه، هرم مریر رایسرا نرقرد کر ریرم و هرم برینرامره ارایره 

میکیدیم. می ایسا نشا  میدادیم کره  ریب بریای گرفرترن 

داریم، آن م  یف ای ترمرامرا جردیرد. مرا، هرم مریریا  دار 

ز ما  کمونیست ا در انقر و اکرتر ری در عریصره زنرا  

بودیم و هم می ایسا مطاه اتن را جلو جامره مریرگریفرتریرم 

که از  مدنن تیین  وانین کشورهای غیبن، جلوتی باشرد   

 جاو بر وا  سم ل بیدگن ز  و نره پروشرشرن کره  ر  

انتخابش از زنا  گیفته شده و نشا  داد  رابرطره وجرود 

 وانین اس من با بن  قو ن ز  و زمریرن زد  هریرو"ی 

اس م بر وا  یکن از ملموما  آغاز تغیریریا  رادیرکرال 

و زیی و رو ک  ده وضریا زنرا  در کشرور، از جرمرلره 

عیصه هاین بودند که جییا  ما در ا  ت  ای ت ر را برود. 

چونکه از  مه کشا  اس من بر وا  نرگر ر رانرا  نرامرو  

جامره تا م ادیا  "نس یا فیه گن" هرمرگرن بریای دفرا  

از "عمار  فیه گ خودی" در مقابل ماب  ضور ب رم 

رسانده بودند.ت  ا بودیم اما پیشیوی سیراسرن مریرکریدیرم. 

 

 اعتصابات کارگری
 محمد آسنگران 

اعتصابا  کارگیی در بیرش از چر رل وا رد تروهریردی از  ر ریرل پرسش: 
پا"یشگاه های نفا، گاز و پتیوشیمن ها، هفا تپه و هپکو بطور وسریرع 

در جییا  اسا ابراد این اعتصابا  چه از نظی وسرا و چه 

 حلقه های گرهی در پیشروی اعتالء کارگری
 علی جوادی

بار دیگی ط قه کارگی به میدا  آمده اسرا. اعرتریاضرا  کرارگریا  هرفرا 

تپه، اعتیاض کارگیا  نفا و گاز و پرتریوشریرمرن، اعرتریاض رانر ردگرا  

کامیو  و سایی بخش ای ط قه کارگی، بیانگی یر  اعرتر ا کرارگریی در 

 کارگران میتوانند !
 غولی که باید تکان میخورد راه افتاده است!

  محمد آسنگران
موجن از اعتصابا  کارگیی اییا  را فیاگیفته اسرا. اعرترصرابراترن کره 

 در رابطه با بحران کرونا در زندان اویناطالعیه 
 از کارزار آزادشان کنید

 کارگران جهان متحد شوید!

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

mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش

۴صفحه   

۷صفحه   

   ۸صفحه 

۳صفحه   
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کمونیسمن که بی سی  رقروق زنرا   ره ای کروتراه نرمرن ایرد، 

بخشن از سیمای سیاسن ما در دهه نود بود. جامره هرم مرا را 

با همین سیما میش اخا. در اواخی دهه اول دو هرمار ترقرییر را 

دیگی چیمی از این سیمای سریراسرن برا رن نرمرانرده برود. مری  

م صور  کما و مرترررا رب آ ، جردایرن هرا و انشرررابرا  در 

صفوب کمونیسم کارگیی در کمینگ شرد  سریرمرای سریراسرن 

مورد اشاره با"، بسیار تریین ک  ده بود. در پن آ ،  اکم شد   

سیاسا وخطوطن که روزانه هی چه بیشتی از م انن سریراسرن 

کمونیسم کارگیی دورتی میشدند، به کرور شرد  افر  سریراسرن 

روشن دییوز کم  نمود. درسا در ه گرامره ای کره  مسرلره 

زنا  با شد  و  د  بیشتریی نسر را بره گردشرتره در جرامررره 

مطیح شد، اوهویت ای سیاسن کرل برخرش مرترشرکرل کرمرونریرسرم 

کارگیی باز ترییف شردنرد. سر رم چرگرونرگرن  ضرور مرا در 

ج  ش زنا  در پرس ایرن برازترررییرف، عرقرب نشریر رن در ایرن 

عیصه بود. "عیصه زنا  یکن از م مترییرن عریصره هرا در 

پیوسه سینگونن جم وری اس من و کسرب  ردر  سریراسرن 

اسا" به ویتیین سیاسن اما  م تقل شد. پیامدهای سریراسرن آ  

هم، همانن بود که همگا  دیدیم: نشرییرترمرا  در ایرن عریصره 

ترطیل شد، آنن هم کره برا رن مرانرد کرارکرید  در  رد هرمرا  

"ویتینن" بود که در با" شی ش رفا. چر ریه هرای سریراسرن 

کمونیسم کارگیی در عیصه زنا  ارام ارام در مه فیو رفت رد 

و محو شدند، آزیتاتورها،  لم زن ا، جدال ک  ا همه یرکرن پرس 

از دیگیی عیصه را تیک کیدند. ط م تلخ مسله انجاسا کره 

کل این و ایع در زمانن در  ال اتفاق برود کره جرامررره شراهرد 

عیو  چ یه های جوانرن در عریصره جر ر رش زنرا  برود کره 

عیوجشا  گواه این بود کره جردال زنرا  برا رزیرم اسر مرن و 

 وانین اس م در ی  دوز با"تیی نس ا به گردشرتره، در  رال 

جییا  اسا. ی  اتفاق ویرمه ده دوم سرال دو هرمار، پردیردار 

شد  پیامدهای سیاسن و اجتماعن انق و ج سن ای در جامره 

اییا  که ی  دهه   ل ابتدا  بشکل زیری زمریر رن و بررردهرا در 

ی  پیوسه چ د ساهه به سطح امد و تا ییا  بمرگن بی مسائل 

سیاسن و اجتماعن و برویر ه کرار در عریصره زنرا  گرداشرا. 

آنچه بطور خ صه در مورد این دوره میتوا  گفا ایرن اسرا 

که ورود چ یه های رادیکال نسل جردیرد بره جر ر رش زنرا  برا 

غی ا بخش متشرکرل رادیرکرال در ایرن جر ر رش مصرادب شرد. 

بخشن که می ایسا با  ضور خود م ارزین جدید ایرن عریصره 

را به چ یه های  سیاسن جامره  ت دیل میساخرا، برخرشرن کره 

می ایسا بی روی س گیهای فتح شده اع م پیریوزی مریرکرید، 

می ایسا عقب نشی ن های رژیم اس من در بیابی خواسرتر رای 

رایدکال جاری در جامره را   ا و س ددار میرکرید، مریر راسرا 

پیچم زمین میمد و نییو در پشا ا  بسیج میکرید، مریر رایسرا 

چتیی بیای متشکل کید  چر ریه هرای جردیرد رایردیرکرال مریرشرد، بره 

نییوی غایب این عیصه ت دیرل شرد. جر ر رش زنرا  ترا انرجرایریرکره بره 

 ضور نییوی متشکل در این عیصه مریبروط مریرشرد، در دهره اول 

سال دوهمار دچار ی  خ ا سیاسن گیدید. اما از انرجرایریرکره مسرلره 

ز  در جامره ی  مسله روز اسا و به یمرن وجرود مر رحرو  رزیرم 

اس من شیایط زندگن زنا  در کشور هی روز دهشت اکرتری مریرشرود، 

این خ ا سیاسن نمن توانسا چر ردا  دوامرن بریراورد. پر رور پردیرده 

هاین مرانر رد مسریرح عرلریر رماد و جر ر رش "روسریی گرل گرلرن هرا" و 

چ ارش  ه های سفید،  اصل همیرن دورا  غریر را و خر ا سریراسرن 

  اسا.

 پایان بخش دوم                                          

 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

  ۸پرسش شماره   

 جنبش زنان کدام افق سیاسی
 محمدرضا پویا
 )بخش دوم(

 

کارگران کمونیست خواهان انقالبند. اماا کادام اناقاال   
طبقات مختلف و گرایشات سیاسی و اجاتامااعای ماخاتالاف 
"انقال " را به معانی بسیار متفاوتی بکار میبارناد. دنایاای 
ما همه نوع "انقال " و همه نوع "انقالبی"ای بخود دیاده 
است. تقریبا هر کس و هر جاریاانای کاه مایاخاواهاد وضا  
مااوجااود در جااامااعااه را بشاایااوه ای ناااگااهاااناای و بااطااور 
غیرمسالمت آمیز تغییر بدهد از اناقاال  حاري مایازناد و 
خودش را انقالبی مینامد. خیلی از این اناقاالباات ىایازی 
بیشتر از ارتجاع صري نیستند. نماوناه "اناقاال  اساالمای" 
زنده و حی و حاضر جلوی ىشم ماست. عقب مانده تاریان 
خرافات و مشقت بارترین اوضاع را اناقاال  ناام گاهاشاتاه 
اند. مرتج  ترین و کثیف ترین عناصر نام انقالبای بارخاود 
نهاده اند. کارگر کمونیاسات پایاگایارتاریان دشامان ىانایان 

 انقالبات و انقالبیون دروغینی است.
 منصور حکمت                                                           
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 کارگر زندانی،زندانی سیاسی،آزاد باید گردد!

  ۸پرسش شماره   

 زندانیان سیاسی دست به تحصن اعتراضی زدند 

 

تن از زندانیا  سیاسن در ایرن  ۰۲زندا  اوین،  ٨میدادماه در پن شیو  همه گییی ع ئم کیونا در بین زندانیا  ب د  ۰۲امیوز دوش  ه 

 ۹۱ب د با تحصن و بسا نشی ن در  یاط این زندا  خواستار رسیدگن فوری به شیایط پیش آمده در این سیاه چال شدند. روز یرکرشر ر ره 

زندا  اوین مشخص شد دوازده تن از زندانریرا   ٨میدادماه در پن وصول نتیجه آزمایش رندوم )تصادفن( از هفده زندانن در سیاه چال 

به وییو  کیونا آهوده شده اند ، با تایید این موضو  این دوازده زندانن به ب داری زندا  م تقل شدند. اسماعیل عر ردی، جرررفری عرظریرم 

زاده، امییسا"ر داوودی، مجید آ رپن، محسن    یی و محمدعلن مصیب زاده ازجمله این افیاد هست د. از مریرا  ایرن افریاد اسرمراعریرل 

برید کره هرمریرن امری  ای آسم م ت  اسا و جرفی عظیم زاده نیم از مشک   کلیوی و  لر رن و عریو رن رنرج مرن ع دی به بیماری زمی ه

 تواند جا  آنا  در بیابی کیونا بیش از ساییین در مریض خطی  یار دهد. من

تن از زندانیا  سیاسن در این ب د با تحصن و بسا نشی ن در  یاط این زندا  خواسترار رسریردگرن فروری بره شریایرط  ۰۲به همین دهیل 

 پیش آمده در این زندا  شدند.

 

ب  ام موسیوند، ب  ام شیخن سامانلو،  مید م افن نظیهو، علییضا فیشن دیم  یکا ، ب  ام محجوبن، مصیب رئیسن یگانه، امین هقاین، 

اصغی شییی، روح هللا خضیی، آس ین جرفییا ، ص حا  ایمانن، سی ا ساه ، امییرضا محمودی،  سین محمودی، محمود علن نقرن، 

یاسین جماهن، ب یوز سلطانلو، م وچ ی بلوریا ، آر  شیریزادی، ا رمرد فرارسرن، مرحرسرن فرییرد، سریردمر ردی مصرطرفروی، عرلریریضرا 

زندانن مرتیضن هست د که با تحرصرن  ۰۲خسیوجیبن، امیی سین مییخلیلن، میتضن کییمن، میتضن پورعلن، محمدهادی م یانن، 

 امیوز خواستار رسیدگن فوری به شیایط پیش آمده در زندا  اوین شدند

@azadeshankonid 

https://t.me/Azadeshan_konid 

 

 

 

 

 

 در رابطه با بحران کرونا در زندان اوین
 از کارزار آزادشان کنید
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از نظی درگیی بود  کارگیا  وا د های م رم و پرایره ای، در 
تاریخ جم وری اس من بن سابقه اسا. چه عوامرل و زمریر ره 

 هاین موجب شکلگییی این اعتصابا  شده اسا؟
 

م متیین عامل این اعتصابا  فقی و ف کتن اسرا آسنگران:  
که به جامره تحمیل شده اسا و کارگریا  در زیری بریرشرترییرن 
فشار ا تصادی، امکا  ادامه زنردگرن عرادی را از دسرا داده 
اند. ع وه بی است داد و سیکوو دائرمرن کره پریرشره جرمر روری 
اس من بوده اسا، امیوز تر ریره اوهریره ترییرن  ضریورتر رای 
زندگن بیای کارگیا  و تمام ا شار کرم درآمرد جرامررره، غریری 
ممکن شده اسا. مقاما  رژیم بارها تاکید کیده انرد کره بریرش 
از شصا میلیو  از جمریا هشتاد میلیونن اییا  در زیی خط 
فقی زندگن میک  د. اما گفتن ای که کارگیا  چره آ  برخرش کره 
اسما شغلن دارد و چه بخش بیکار این ط قه، درآمرد زیری خرط 
فقی دارند ه وز گویا نیسا و ابراد فاجره را توضیح نرمریردهرد. 
زییا ط   بیاوردهای اوهیه گفته میرشرود اکر رو  برا تروجره بره 
بازار ارز و بن ارز  شد  لایر، خط فرقری بره  ردود دوازده 
میلیو  توما  رسیده اسا. این در  اهن اسا که  قوق پایه یرا 
 دا ل دستممد کارگی در این جرامررره کرمرتری از سره مریرلریرو  
توما  تریین شده اسا. این یر ن چ ار بریابری زیری خرط فرقری. 
تازه ابراد فاجره و ترحرمریرل فر کرا بره زنردگرن خرانرواده هرای 
کارگیی از این هم بدتی اسا. اگی بخش بیکار طر رقره کرارگری 
را از این مرادهه ک ار بگداریم که هریرچ درآمردی نردارد،  رترن 
هما  بخشن که پراهریا شرغرلرن دارد و برایرد مراهرانره مر رلرغرن 
دستممد دریافا ک د، بیای کسرب دسرترمرمد  برایرد اعرترصراو 
ک د، زندا  بیود و مشقا  ب ی د زییا که هرمرا  دسرترمرمد کرار 
انجام شده هم پیداخا نمیشود. یر ن کارگی کار میک د، تروهریرد 
میک د، سود به کارفیما مییساند، چیخ ا تصاد را تا جاین کره 
به صیب نییوی کار میبوط اسا ،میچیخاند وهن دستمرمد  
را پیداخا نمیک  د. این  رترن اسرمرش بریده داری مردر  هرم 
نیسا. زورگوین آشکار بیای تحمیل می  تدریجن به طر رقره 
کارگی اسا. اعتصاو بیش از چ ل مریکرم کرارگریی عرکرس 

 اهرملن به این شیایط غیی  ابل تحمل اسا. 
 

اما ع وه بی این بستی عمومن که جامره را مان د بشکه ای از 
بارو  آماده انفجار کیده اسا، هی نو  اعتیاض و اعتصابن 
از جانب  کوما تا ک و  با مشا آه ین پاسرخ گریفرتره اسرا. 

بری هرمریرن بسرتری عرمرومرن شرکرل  ۱٨و  ۱٩اعتیاضا  سال 
گیفا. وهن دیدیم که جم وری اس من با چه درجه از تو رش 
و بیی من به آ  پاسخ داد. در ایرن مریرا  عر وه بری سریراسرا 
سیکوو و  تل و کشترار و دسرترگریریی و شر ق و... مسر رلره 
گستی  وییو  کیونا هم باعث شد چ د ماهن میدم نرتروانر رد 
به خیابا  بیای د. اما کارگیا  با اعرترصرابرا  اخریری، برویر ه برا 
پیشتازی اعتصاو شکوهم رد کرارگریا  هرفرا ترپره، یر  برار 
دیگی به میدا  آمده اند که بگوی د این زندگن نریرسرا و مری  
تدریجن را هرم ترحرمرل نرمریرکر ریرم. بری مرترن چر ریرن شریایرطرن 
کارگیس مش را از زندگن میخواهد.  کوما نه ت  ا پاسخگو 
ن وده بلکه هیسا دزدی ا و فساد و اخت    راکرمرا  هری روز 

طو"نن تی میشود و جرامررره بره ایرن  ر راعرا رسریرده اسرا کره ایرن 
 کوما اص ح پدیی نیسرا و برایرد بریود. بره هرمریرن دهریرل جر ر رش 
سینگونن جم وری اس من امیوز بمرگتیین و فیاگیی تیین ج ر رش 
جاری در اییا  اسا. اعتصابا  کارگیی در  قیقا مروترور اصرلرن 
این ج  ش اسا. ب ابی این فاکتورهای فوق زمی ه و عروامرل پرایره ای 

 این اعتصابا  محسوو میشوند.  
 

اعتصابا  جاری کارگیا  چه جایگاهن در شیایط سریراسرن پرسش: 
 ک ونن جامره دارد و چه تا ییاتن بی فضای عمومن جامره میگدارد؟

 
:اوهین تا یی  این اسا که میدم می ی  د سیکوو و کشرترار آسنگران

توسط  کوما، جامره را میعوو نکیده اسا. مریدم مریر ریر ر رد کره 
راه ای م ارزه و ت   بیای تحمیل مطراهر را  بری  ر  اشرا  ابررراد 
وسیع و عمیقن دارد. کارگیا  و خانواده هایشا  به ع وا  ط رقره ای 
که اکثییا جامره اییا  را تشکیل میده رد، نرمریرتروانر رد شراهرد مری  
تدریجن خود و خانواده هایشا  باش د. در ضمن این اعتیاضا  فرقرط 
به جوانا  بیکار و عاصن که نییوی اصلن اعتیاضا  خریرابرانرن در 
ساه ای گدشته بوده اند، محدود نیسا. جامره می ی د که فقی و ف کرا 
ک ونن میزهای شاغل و بیکار را درهم درنوردیده و اکثییا برا"یرن 
از میدم اییا  در شیایط مشاب ن زندگن میک ر رد کره ادامره آ  غریری 
ممکن شده اسا. با این اعتصابا ، کارگیا  پیشقیاول  یکرترن شرده 
اند که کل جامره     چ د بار بیای پییوزی آ  خیم بیداشا وهن برا 
سیکوو دوهتن مواجه شد. وا ریا این اسا که هم  کوما اس مرن 
اییا  و هم میدم مرتیض میدان د که مطاه ا  کرارگریا  و اکرثرییرا 
میدم که به  ول  کومتی ا شصا میلیرو  نرفری بریآورد شرده انرد، برا 
وجود این  کوما و این  وانین پاسخن بجم سیکوو نخواهد گیفا. 
این فیض همه میدم به جا  آمده از رژیم اس من اسا. کارگریا  و 
پیشتازا  ج  ش کارگیی دارند با همه ج اح ها و سیا  این  کومرا 
دسا و پ جه نیم میک  د و در عمل پا روی گلوی  کرومرا گرداشرتره 
اند. اک و  دیگی هرمره مریردانر رد کره اوهریرن مرانرع در مرقرابرل مریدم و 
کارگیا  کلیا این  کوما جانن و اس من اسا.  رکرومرترن کره برا 
چ گ و دندا  میدم را تیکه پاره میک د تا از م افع سیمرایره دارا  و 

 گله های اوبا  اس من  فاپا ک د. 
 

در مقابل چ ین  کومتن و بیای ع ور از فقی و ف کا و بن آی دگن، 
کارگیا  ت  ا س  ن که دارند را به دسا گیفته اند و کار را ترطیل 
کیده اند. یر ن دسا به اعتصاو زده اند. اعرترصرابرن کره در تراریرخ 
اییا  بوی ه در تاریخ جم وری اس من برن سرابرقره اسرا.  رترن در 

که کارگیا  نفا در اعرتریاض بره رژیرم سرلرطر رترن  ٧۲دوره انق و 
شییهای نفا را بست د و کمی رژیم شاه را شکست د، آ  ا ردام تررریریرن 
ک  ده در او  انق و میدمن اتفاق افتراد و بسریرار شریایرط برا امریوز 
متفاو  بود. امیوز  کوما با همدستن وییو  کیونا خیابا  را ترا 
 دودی از میدم گیفته اسا و این ط قه کارگی اییا  اسا که پریچرم 
   طل ن جامره را به دسا گیفته اسا و خواها  ع ور از شریایرط 
ف کا بار ک ونن اسا. بدو  ش  تا ییا  این  یکا کارگیی امید 
به میدا  آمد  مجدد میدم به خیابا  را بیشتی کیده اسا. میدم بیای 
تریین تکلیف ن این با  کوما راهن بجم ک ار زد  کلیا ایرن نرظرام 

 فاسد و ج ایتکار پیش روی خود نمی ی  د. 
اما تا یی و جایگاه این  یکا ج  ش کارگیی از این هم فیاتی اسرا. 

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

  ۸پرسش شماره   

 

 اعتصابات کارگری
 محمد آسنگران 
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وا ریا این اسا هم از نظی کارگی و هم از نظی بخش عرمرده 
ای از بورژوازی اییا  این رژیم عمری  ترمرام شرده اسرا و 
باید بیود. در پس این فضرای عرمرومرن و روزشرمراری بریای 
رفتن رژیم جم وری اس من، جردال آهرترینراتریروهرای مرترفراو  
بیای شکل داد  به ج  ش سینگونن طل انه و هر مرونرن پریردا 
کید  در این ج  ش هم بیش از پیش بیجسته شده اسا. ب رابری 
این شکل داد  بره آیر رده ایریا  خرود مروضرو  جردال جر ر رش 
کرارگریی و کرمرونرریرسرترن در تررقرابرل برا جر رر رشر رای راسرا و 
بورژواین اسا. این تقابل امیوز بیش از گردشرتره روی مریرم 
همه متفکیین و فراهیرن و رهر ریا  جر ر رشر رای اعرتریاضرن و 
ط قاتن  یار گیفته اسا. اعتصابا  اخریری در عریرن  رال کره 
ج گ با رژیرم  راکرم و تر   بریای سرا رط کرید  آ  را در 
دستور گداشته اسا، عم  جدال با جییانا  راسا بورژواین 
را هم به نفع خود تغییی داده اسرا. اعرترصراو سریاسریی کره 
امیوز گوشه ای از آنیا شاهد هستیم رو  و سیاسرا جر ر رش 
کارگیی بیای تقویا امید در جامره جایگاه مر رمرن دارد. در 
عین  رال ترفراو  سریراسرا چرپ و کرارگریی را برا سریراسرا 
جییانا  رژیم چ جن و دسا به دسا شرد   ردر  از برا"ی 

 سی میدم و ماجیاجوین خیده بورژواین را نشا  میدهد. 
 

پریسرش: مرحردودیرا هررا و مروانرع پریررشریوی اعرترصرابرا  در 
 09پا"یشگاه ها، میاکم نفتن و پتیوشیمن با توجه بره ایر رکره 

درصد از کارگیا  پیمانن هست د و از پریرمرانرکرارا  مرخرترلرف 
دستممد دریافا میک  د، چیسا و چگونه میتوا  بری آ  فرائر  

 امد؟
 آس گیا :

کارگیا  پا"یشگاه ا و میاکم گاز و نفا و پتیوشیمن و کر  
اکثی ص ایع اییا  با سیاسترن آگراهرانره و کرار شرده از جرانرب 
 کوما چ ا  سازما  داده شده اند که هی گیوه از کرارگریا  
را تحویل پیمانکاری داده اند. بی اسا  همین تقرسریرمرا   ریار 
دادهای مو ا و سفید امضا و دستممد کم و...را بره کرارگریا  
تحمیل کیدها ند. این نو  سیستم کاری و استخردامرن، برا عرث 
شده اسا که کرارگریا  از بسریراری از  رقروق خرود مرحریوم 
شوند.  تن هما   قو ن که بی اسا   انو  کار ضد کارگیی 
رژیم به کارگیا  ترل  میگیید، نیم هم اک و  اجریا نرمریرشرود. 
ب ابی این وجود پیمانکار  تن ی  سلسله میاترب اوهریرگرارشرن 
در میاکم کارگیی بوجود آورده اسا که پیمانکارهای اصلرن 
پیوژه های بمر  را به پیوژه های کوچکتی تقسیم میک  رد و 
به پیمانکارهای کوچکتی تحویل مریردهر رد. برگرونره ای کره در 
فاصله بین کارگی و دوها یا کارگی و کارفیمای اصلن، ما برا 
ی  طیف پیمانکار مواجه هستیم که هی کدام از آنر را یر  یرا 
چ د پیوژه را از پیمانکار بمرگتی از خرود ترحرویرل گریفرتره و 
عاڵه بی دوها و کارفیمای اصلن صر رایرع تروهریردی، هرمره آ  
پیمانکارا  در این طیف میانن هم مشغول اخت   و دزدی و 
 دب ممایرای کرارگریا  و پرایریرن آورد  دسرترمرمد کرارگریا  
هست د. د یقا ب مین د"یل  فشار به کرارگریا  اکر رو  بره  ردی 
رسیده اسا که غیی  ابل تحمل شده اسا. دستممدها را چ دین 
ماه نمیپیدازند و هی کدام میگوی د پیمانکار مافوق یرا دوهرا و 
کارفیمای اصلن بودجه را پیداخا نکیده و ما هم نمریرتروانریرم 
دستممد را پیداخا کر ریرم. دوهرا آخرییرن  رلرقره ایرن سرلرسرلره 

 اوهیگارشن میاکم کار اسا. 
 

در چ ین شیایطن اوهین مانع بیای کارگیا ، متشکل شد  در 
ی  تشکل کارگیی اسا. بیای ع ور از این سدی کره دوهرا 
و کارفیما در مقابل کارگیا  ایجاد کیده اند، برایرد تشرکرلر رای 
فابییکن و جغیافیاین را مطیح کید که کارگیا  یر  مریکرم 

کارگیی علییغم ای که در اسرترخردام مرو را یرا دائرمرن یر  یرا چر رد 
پیمانکار هست د، باید بی اسا  فابیی  محل کار و یا جغیافیای محرل 
کار متشکل بشوند. مث  میکم ص رتن عسرلرویره شرامرل فرابرییرکر رای 
مختلف و ده ا پیمانکار در سطوح متفراو  اسرا. امرا راه مرترشرکرل 
شد  کارگیا  این م طقه جغیافیاین باید بی اسرا  جرغریافریرای مرحرل 
کار سازما  داده شود. در غیی این صور  کارگیا  گراز و نرفرا و 
خدما  و جوشکار و بیق کار و خدما  و.... نمیتوان د جرداگرانره در 
این میکم هی کدام تشکل ای م ف  و مجمای خود را داشرتره براشر رد. 
اگی  تن چ ین اتفا ن بیفتد ناکارامد و غیی مو ی خرواهرد برود. بر رابری 
این فراهین و کارگیا  پیشیو و سروسریراهریرسرا در ایرن مریاکرم برایرد 
فکیی به  ال این اوضا  بک  د و بری اسرا  مرو ررریرا فرابرییرکرن و 
جغیافیاین محل کارشا ،  راه عملن و  ابرل  صرول بریای مرترشرکرل 

 شد  پیش روی کارگیا   یار بده د. 
 

ی  مانع دیگی این میاکم این اسا که خواسته ها و مطاه ا  تا  دی 
خود وی ه هست د ودر مواردی هرم کرارگریا  مرطراهر راترن عرمرومرن و 
سیاسیی دارند. در  دم اول برایرد اعرتریاض و تشرکرل کرارگریا  بری 
اسا  مطاه ا  عمومن کارگیا  هی میکم و جغیافیای کاری شرکرل 
بگیید. در غیی ای صور  بخش ای مختلرف کرارگریا  بره  سرمرتر رای 
کوچکتی ت دیل میشوند و  در  تحمیل مطاه اتشا  را نخواه د داشا. 
ب ابی این، دومین مس له ای که باید کارگیا  فرال و ره یا  کارگیی 
مد نظی داشته باش د مطاه ا  مشتیک و عمومن اسا کره ترررداد هری 

 چه بیشتیی از رشته های کاری را به هم وصل ک د. 
یکن دیگی از موارد م م اعتیاضا  کرارگریا  نرفرا و پرتریوشریرمرن 
و.... این اسا که بتوان د از تجیبه کارگیا  هفا تپه استفاده ک ر رد و 
ره یا  و فراهین و سخ گویا  خود را به برقریره کرارگریا  و جرامررره 
مریفن ک  د. استفاده از تجیبیا  کارگیا  هفا تپه دو موهفه مر رم و 
 یاتن را در ج  ش کارگیی بیجسته کیده اسا. یکن اتکا به مجرمرع 
عمومن و اسرترفراده از تصرمریرم گریریی شرورایرن و دیرگریی عریو  
سخ گویا  جسور و کاردانن که بتوان د هحظه به هحرظره اعرترصراو و 
اعتیاض کارگیا  را هدایا ک  د و کارگیا  را در ایرن امری دخریرل 
ک  د. پیب چ ین کاری ط ر  ترجریبره کرارگریا  هرفرا ترپره، مرجرمرع 
عمومن و تصمیمگییی شوراین اسا. این س   و این سریراسرا هرم 
اتحاد و تشکل کارگیا  را تضرمریرن مریرکر رد و هرم در یر  پریوسره 
مر رارزاترن طریرف وسریرررن از کررارگریا  مسرترررد را بره رهر ریا  و 

 سخ گویا  "ی  جامره ت دیل میک د. 
 

پیسش:  در اعتصاو کارگیا  هفا ترپره خرواسرا انرترقرال مراهرکریرا 
کارخانه از بخش خصوصن به دوهتن طیح شده اسرا. نرظریترا  در 

 مورد این مطاه ه چیسا؟
 آس گیا :

اوهین ج  ه م م در این مطاه ه پاسخگو کید  دوها در مقابرل ترامریرن 
مریشا کارگیا  اسا. کارگیا  با این مطاه ه ت   میک  د علیریغرم 
چگونگن سود و ضیر کارخانه، دوها را در   ال ترامریرن زنردگرن و 
مریشا کارگیا  پاسخگو ک  د. اما این مرطراهر ره در عریرن  رال یر  
نقطه ضرف در خود دارد ما  دم به  دم می ی یم که مقاما   رکرومرترن 
از این دریچه وارد شده و میخواه د کارگیا  را دچار تفی ه ک  د. برا 
 قه بازی و تیف دهای مختلف،  کومتی ا از ایرن مروضرو  اسرترفراده 
کیده و میخواه د فشار اعتیاض کارگیا  را طوری کاناهیمه ک  د که 
به اهداب ج ا ن خود که  در  و  یو  بیشتی اسا بیس د. چ انرچره 
اک و  اعتیاض و اعتصاو متحدانه کارگیا  هفا ترپره نرترایرجرن کره 
داشته این اسا که  کومتی ا پدییفته اند اسدبیگن مراهر  خصروصرن 
این شیکا باید بیود. ایرن یر   ردم، پریرشریوی کرارگریا  مرحرسروو 
میشود. وهن  کومتی ا از ک ار گداشتن اسدبیگن میخواهر رد بره هردب 
ج ا ن خود بیس د. یکن میگویرد اسردبریرگرن اهرلریرا نرداشرتره و برایرد 
کارفیمای اهلیا دار بیاید. آ  یکن میگویرد اگری ایرن هرم نشرد بر ریراد 

 زنده باد سوسیالیسم!

  ۸پرسش شماره   



6 

مستضرفا  و کمیته امام و سپاه و تامین اجتماعن آهتیناتیوهای 
دیگی هست د و.... کارگیا  به درسرا هرمره ایرن تریفر ردهرا را 
پاسخ داده و رد کیده اند. اما خود خواسا دوهتن کید  هر روز 
این مشکل را در خود دارد که مقاما   کومتن بتوان د مانرور 
بده د و مطاه ه وا رن کارگریا  را برن پراسرخ برگردارنرد. او" 
بحرث اصرلرن و مرطراهر ره اصرلرن ایرن اسرا کره سریمرایره دار 
خصوصن باید خلع ید بشود. دوما پیرشر ر راد مرا ایرن اسرا کره 
بجای مطاه ه ا  اتن "دوهتن شد " نیشکی هفا تپه، ب تی اسرا 
کارگیا  بحث تریین و انتخاو مدیی کارخانه بوسیله کارگریا  
و کارک ا  نیشکی هفا تپه را در مقابل آهتیناتیوهای دوهترن و 

 غیی دوهتن مطیح ک  د. 
روشن اسا در ی  جامره آزاد و بریابری مراهر  وا رررن ایرن 
کارخانه و کل ص ایع توهیدی و داراین های جامره، کرارگریا  
و توهید ک  دگا  و همه ش یوندا  جامره هست د. ب ابری ایرن نره 
دوها و نه سیمایه دارا  خصوصن ن اید بره عر روا  مراهرکرا  
اصلن فیض گیفته شوند. اما در ترررادل  روای کر رونرن و در 
مورد مشخص نیشکی هفا تپه م اس تیین مطاه ه این اسا که 
او" چ د نفی بیای پسا مدیی شیکا کاندید بشونرد. طر رررا آ  
و ا دو طیب کارگی و دوها باید بی سری تررریریرن کرانردیرداهرا 
بیای این پسا تواف  بک  د. برد از تواف  با رای کرارگریا  و 
همه کارک ا  شیکا هفا تپه این پسا تریین تکلیف بشود. از 
این طیی  کارگیا  میتوان د نظار  همیاه برا  ردر  اجریایرن 
را در دسا داشته باش د. چ انچه هی مدییی وپایفش را خوو 
انجام نداد برا رای اکرثرییرا کرارگریا   رابرل عرمل براشرد. ایرن 
مطاه ه اگی به دوها تحمیل بشود آ  و را کرارگریا  نرظرار  
خود را بی کارخانه و سیاسا جاری در این محل را برا اهریم 
انتخاو و   تریین و عمل مدیری هرمریاه مریرکر ر رد و نرظرار  
وا رن و عملن میتوان د اعمال ک  د. در غیی ای صور  تمرلر  
بی شیکا به هی شکل خصوصن یا دوهتن  انونیا پیردا کر رد، 
عم  نظار  کارگیا  شکل صوری بخود میگیید و براز هرم 

 مشکل "ی حل خواهد ماند. 
 

پس از شیو  اعتصابا  در بخش نفا و پتیوشیمن پرسش:  
دو شرار اعتصاو عرمرومرن و اعرترصراو سریاسریی بررر روا   
 دم ای بردی ج ا گستی  اعتصابا  کرارگریی طریح شرده 
اسا. نظریترا  در مرورد ایرن دو شرررار در شریایرط کر رونرن 

 چیسا؟
من شرار اعتصاو سیاسیی کارگیا  را میف مم و آسنگران: 

زمی ه های آ  وجود دارد. تا همین  ا" اعتصرابرا  اخریری در 
بیش از چ ل میکم کرارگریی در پر رج اسرترا  ایریا  خصرلرا 
سیاسیی خود را نشا  داده اسا و باید ت   کرید ابررراد ایرن 
اعتصابا  به همه استان ا و همه میاکم کارگیی سیایا پریردا 
ک د. اما در مورد اعتصاو عمومن در شیایط فرلن که هر روز 
میدم در خیابا  نیست د و جییا  یا جییانا  سیاسن برا نرفرو ی 
هم در صح ه سیاسا اییا  از این اعت ار بیخروردار نریرسرتر رد 
که فیاخوانشا  گو  ش وا پیدا کر رد، طریح شرررار اعرترصراو 
عمومن را ی  آرزوی گوی ده باید محسوو کید. اگی چه ایرن 
شرررررار یررررر ررن اعررتررصرراو عررمررومررن در شرریایررط اوجررگرریرریی 
اعتیاضا  میدم و به میدا  آمد  تظاهیات ای میلیونن ممکرن 
و عملن اسا، اما در شیایط فرلن و در تررادل  روای مروجرود 
به تصور من شراری صیفا ت لیغن کم ا ی اسا و طیح آ  از 
جانب هی کسن باشد توج ن به ترادل  وا و ملرمومرا  عرمرلرن 
آ  ندارد. مثل این میماند گفته شود چرو  انرقر و خروو اسرا 
میدم فیدا انق و بک ریرد. ایرن نرو  سریراسرا و رترن بره طریح 
تاکتی  مرین مییسد و بیای عرمرل و پریاتریر  روز مرطریح 
میشود، نمیتواند هیچ فاکتور جدی سیاسرن را نشرا  بردهرد کره 

مث  بمودی این شرار عملن میشود. به نظی من طیح این تاکتی  در 
شیایط امیوز بیشتی ش یه گفتما  سازی و فیه گ سازی و فررراهریرا 
ت لیغن دراز مد  اسا تا ی  سیاسا کار شده و آگاهانه بیای اتخرا  

 و اجیا در فضای سیاسن و ترادل  وای ک ونن. 
من بجای اعتصابا  عمومن که در عمل بدو  ترطیلن بازار و کس ه 
و مدار  و دانشگاه و ادارا  و.... برن مررر رن مریرشرود، تراکریردم بری 
گستی  اعتصابا  سیاسیی کارگیا  اسا. در ک ار این سیاسا مرا 
باید از همه ا شار ناراضن و مرررتریض جرامررره برخرواهریرم برا طریح 
مطاه ا  خود دسا به اعتیاض بمن د و  ول مرطراهر راتشرا  مرترشرکرل 
بشوند. تشکل و سازما  و هدفم د بود  هری  ریکرا مریدم برایرد در 
اوهویا ما باشد. فراهیرن و رهر ریا  جر ر رشر رای اعرتریاضرن برایرد در 
محدوده ج  شن که در آ  نقش دارند ت   کر ر رد بریرش از پریرش راه 
تشکل یابن و سازما  پیدا کید  بیای ادامه اعتیاض و تقویا اترحراد 

 میدم را مد نظی داشته باش د. 

 زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

  ۸پرسش شماره   

پااساا ایان انقالب کارگرى چه هدفى را دنباا  مایا؟اناد  
سوا  در همین جامعه سرمایه دارى نافافاتاه اسات  هار 
کارگرى که ده دقیقه به اوضاع خودش ف؟ار کاناد ایاراد 
اصلى اى را که باید در دنایاا بار ارد شاود تشاخایا  
میدهد  این جامعه وارونه است  تولیاد کانانادگاان  ارو  
جامعه، کارگران، بى چیزند و بی؟ارگان  روتمناد  پسات 
ترین و فرومایه ترین عناصر، نجبا و عالیاجانااباان ایان 
جامعه اند و شاریات تاریان ماردم، تاوده زناماتا؟اشاان 
فرودست و بى نقوق اند  آنفا که یک عامار کاار کارده 
اند و  رو  ساختاه اناد ناتاى پاس از ساى ساا  باراى 
گذران هر روز از زندگى خود باید از نو باراى کاارشاان 
مشترى پیدا کنند  قدر  خالقه و مولد کارگر خود را در 
قاادر  اجااتااماااعااى و ساایاااسااى روزافاازون ساارمااایااه و 
فرودستى هرچه بیشتر خود کارگر نشان مایادهاد  باراى 
نفظ این جامعه وارونه دولت ها پیدا شده اناد، ارتشافاا 
ایجاد شده اند، زندانفا و ش؟نجه گاهافاا باناا شاده اناد، 
خدایان آفریده شده اند و مذاهب ساخته شده اند  مسالاه 
از روز روشن تر است  این جامعاه ماباتاناى بار باردگاى 
است  بردگى مزدى  هیچ درجه رشد خدما  اجتماعى و 
بیمه ها و افزایش درآمد کارگران که تازه هماه باایاد باا 
نبرد و با زور از نلقاوم  اباقاا  نااکام بایارون کشایاده 
شوند، در اساس این موقعیت برده وار کارگار تايایایارى 
نمیدهد  کودکى که امروز در میان ما متولد میشود مفار 

 استخدام سرمایه شدن را بر پیشانى خود دارد 
 

کل تبعیضا  اجتماعى و سیاسى و کال فسااد و تابااهاى 
اخالقى جامعه ناضر، از ستمگرى بر زنان و تاباعایا  
نژادى تا اعتیاد و فحشاا، از رقاابات و مانافاعات  الاباى 
فردى کاه در خاون جااماعاه جاریاان دارد تاا قاحا اى و 
گرسنگى و بیمارى که هر روز میلیونفا انسان ماحاروم 
را ب؟ام مرگ می؟شد، همه ناصل این وارونگى جامعاه 
اند  جامعه اى که صانبان برنق و آفرینانادگاان واقاعاى 
آن، کارگران، اسیر بردگى مزدى اناد  اناقاالب کاارگارى 

 بر سر در هم کوبیدن بنیاد این جامعه  بقاتى است 
                                     

 منصور ن؟مت                                       
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شیایط سخا ک ونن اسا. س وال تریین کر ر رده ایرن اسرا کره 

 لقه های گیهن در پریرشریفرا ایرن اعرتریاضرا  کردام اسرا؟ 

ملموما  پیشیوی کدام د؟ ب ظی من سه  لقه گیهن پیرشریوی 

 از این  یارند: 
 

 شعارها و م البا  مشترک و سراسری -۱
 

مطاه ا  و خواست ای مشتیک ی  رکن تریین ک  ده سیاسیی 

شد  اعتیاضا  کارگیی در شیایط ک رونرن اسرا.  رکرومرا 

اس من سیمایه و هی تازه کارفیماین میداند که برخرش برخرش 

کید  کارگیا  در ک ار ابمار سیکوو و ترحرمریر  شرا  نرقرش 

اساسن در پیاک ده ماند  اعتیاضا  کارگیا  ایفا مریرکر رد. بره 

این اعت ار بیای سیاسیی شد  اعرتریاضرا  برایرد شرررارهرا و 

مطاه ا  سیاسیی را مطیح کید که در بیگریرینرده مرطراهر را  

بخش ای گستیده ط قه کارگی اعم از شاغل و بریرکرار، اعرم از 

 یار دادی و سفید امضا، اعم از دوهرترن و خصروصرن و ... 

براشررد. پرریداخرا فرروری تررمرامررن دسررترمررمدهررای مررررو رره، هررغررو 

 یاردادهای بیده وار سفید امضا، بیمه بیکراری مرکرفرن بریای 

تمامن کارگیا  بیکار و آماده به کار، افرمایرش فروری  ردا رل 

 دستممد به ی  زندگن انسانن و ...
 

 برگزاری روتین مجامع عمومی کارگری  -۲
 

 در  کارگی در تشکل و اتحاد کارگیی اسا. س وال کرلریردی 

اما این اسا که کدام تشکل میتواند به بر رترییرن و کرارآ ترییرن 

شکلن اتحاد کارگیا  را تامین نموده و به مر راسر رترییرن شرکرل 

اعررترریاض کررارگرری را در مررقررابررل ابررمار سرریکرروو و ارعرراو 

 کوما اس من سیمایه به پیش ب ید؟ تشکلن که بتواند بطور 

مستمی  در  و اراده توده کرارگری را در تصرمریرم گریرییر رای 

کارگیی به روش ن م رکس ک رد. تراریرخ مر رارزا  کرارگریی 

ا  ا  کیده اسا که تشکیل روتین مجامرع عرمرومرن کرارگریی 

اسا  و س گ ب ای تامین اتحاد دائم و پریروسرتره تروده کرارگری 

اسا. تجیبیا  اخیی اعتیاضا  کارگیا  در هفا تپه، فرو"د 

اهواز، هپکو و سایی کانون ای اعتیاضن کرارگریی گرواه ایرن 

وا ریا اسا. بیگماری روتین مجامع عرمرومرن کرارگریی در 

هی وا د توهیدی مستقل از تقسیم ب دی ای رسته ای، مستقل از 

نو   یار داد، مستقل از درجه ب دی مشاغرل و ... پریب در 

بیگیینده کل کارگیانن اسا که در ی  مجتمع توهریردی وا رد 

فراهیا میک  د به سیعا و به سادگن میتوان د بری ایرن ترقرسریرم 

ب دی ا غل ه ک  د. نمای دگا  مجامع عمومن کارگریی مریرتروانر رد 

در ارت اط با سرایری نرمرایر ردگرا  کرارگریی در گروشره و کر رار 

جامره، شیایط اتحاد و هم سرترگرن گسرتریده کرارگریی را کره "زمره 

 سیاسیی شد  اعتیاضاتشا  اسا فیاهم ک  د.
 

 

 جایگاه تعیین کننده آژیتاتورهای کارگری -۳
 

ط قه کارگی توده بن شکل و سازما  نیافته ای نیسا. در هری دوره، 

مستقل از درجه است داد و اخت اق  اکم، هرمرواره صرفرن از رهر ریا  

عملن کارگیی اعتیاضا  کارگیا  را هدایا و سازماندهن میک  رد. 

پیش ید ی  اعتیاض کارگیی همواره در گیو نقرشرن اسرا کره ایرن 

ره یا  عملن کارگیی ایفاا میک  د. این ره یا  عرمرلرن بریای تروده 

کارگی ش اخته شده و مررریفره انرد. مسراهره امرا بری سری ابریاز وجرود 

اجتماعن و عل ن این ره ریا  در اعرتریاضرا  کرارگریی و  ضرور 

روزمرریه در جررلرروی صررف اعررترریاض کررارگرریی اسررا. ایررن سرر ررا 

اعتیاضن به شکل بیجسته ای تاک و  در اعتیاضا  هفا تپه و ... 

بکار گیفته شده اسا. ابیاز وجود اجتماعن ره یا  عملن کرارگریی 

که در  لقه محافظا توده کارگی متشکل در مجامع عمومن روتین و 

شوراها  یار دارند، ی  وی گن مر رم پریرشریفرا و سریاسریی شرد  

اعتیاضا  کارگیی اسا.  ضور اجتماعن ره یا  عملن کارگریی 

در عین  ال ی  فاکتور م م در بیخوردار کید  اعتیاضا  جامره 

از وجود صف گستیده ای از ره یا  کارگیی و مانع ترریریرن کر ر رده 

ای در کرر رترریل و سرروار شررد  جر رر رشرر رای راسررا و ارترجراعررن برری 

 اعتیاضا  ط قه کارگی اسا. 
 

 رفقای کارگر، رهبران عملی کارگران 
 

زما  بیای دخاها گستیده و تریین ک  ده شما در صرحر ره سریاسریی 

جامره فیا رسیده اسا.  ضور  ردرترمر رد طر رقره کرارگری یر  شریط 

اساسن در امی رهاین و آزادی جامره از نرکر را  رکرومرا اسر م و 

 سیمایه اسا!
 ۲۲۲۲او    ۹

 

 زنده باد جنبش مجام  عمومی کارگران!

  ۸پرسش شماره   

 

 حلقه های گرهی در پیشروی اعتالء کارگری
 علی جوادی
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مریکرم  ٠۲میتوا  گفا تا  دودی سیاسیی شده اسا.بیش از 
کارگیی در نقاط  سرا  و کرلریردی ا رترصراد ایریا  دسرا بره 
اعتصاو زده اند. اعتصابا  کارگیی هیچ دوره ای از  ریرا  
جم وری اس من تا این  د هممما  و  درتم د به میدا  نیامده 
اسا. همارا  کارگری صر رررترن در ایرن اعرترصرابرا  شریکرا 
دارند. اعتصاو کارگیا  هفا تپه کره برا درایرا و کراردانرن 
خاصن  دود دو ماه اسا برا شرور و شروق و سرخر ریانریر رای 
مو ی کره نشرا  از وجرود طریرف وسریرررن از رهر ریا  "یر  
کارگیی اسا ادامه دارد، پیشتاز این مرو  اعرترصرابرا  برود. 
کارگیا  هفا تپه مشرل دار راهن شدند که اکر رو  کرارگریا  
نفا و پتیوشیمن و ده ا میکم کارگیی از ج وو تا شمرال و 

 از غیو تا شیق اییا  به آ  پیوسته اند.
مرو  اعرتررصرابررا  کرارگرریی راه را نشررا  داد. خصررلرا ایررن 
اعتصابا  سیاسیی اسا. میتوا  و باید ت   کرید ترا ابررراد 
گستیده تی این اعتصابا  کل رژیم و دسرترگراه سریکروبرش را 
فلج ک د. سینگونن جم وری اس من از این طرییر  عرمرلرن و 
نوید بخش رهاین کل جامره از تر ررریرن و نرابریابریی اسرا. 
پیچم رهاین جامره بیش از پیش سخ گویا  "ی  خود را پریردا 
کیده اسا. این ت  ا راه امید ونوید دهر رده آیر رده ای روشرن و 

 پییوزی کم همی ه علیه جم وری اس من اسا.
 

روزهاین که کارگیا  هفا تپه به ت  ایرن و ترحرا فشرارهرای 
طا ا فیسای گیس گن و گیما و خطی بیماری کیونا و ت دید 
دائمن مقاما  دوهتن و کارفیما و نییوهای ام یتن  یار گیفته 
بودند، اک و  با پیوستن دیگری برخرشر رای کرارگریی و در ایرن 
ابراد بن سابقه، دارد سپیی مریرشرود، برا بر رم پریروسرترم صردهرا 
کارگی به اعتصاو هفا تپه ای ا،  هم امید به پییوزی بریرشرتری 
شده اسا و هم نوید پشا سی گداشتن روزهای سخا و ع ور 
از نظام ت رین آمیم سیمایه بیش از پیش خودنمرایرن مریرکر رد. 
واضح اسا کارگیا  ه وز به مطراهر راتشرا  نریسریرده انرد. امرا 
 در  آن ا بیای دیکته کید  مرطراهر راتشرا  دهر را بریابری شرده 
اسا. امید به پییوزی ج  ش کرارگریی و رهرایرن جرامررره از 
ت رین و نابیابیی و دزدی و اخرتر   و زنردا  و اعردام و 
سیکوو بیش از همیشه  ابل اجیا و عملن ب ظی مریریسرد. راه 
اصلن مقابله با اعدام و زندا  و فقی و استثمار و تمام مصائرب 
نظام  اکم همین راهن اسا که امیوز ج  ش کرارگریی پریرش 

 پای کل جامره  یار داده اسا.
ج  ش کارگیی امید به بیپاین جامره ای آزاد و میفه را بریرش 
از پیش تقویا کیده اسا. همگا  میدان د کره در پرس برحریا  
همه جان ه جم وری اس من پرایرا  عرمری ایرن رژیرم در  رال 
ورق خورد  اسا. ت  ا راه امیدوار ک  ده و کم همیر ره هرمریرن 
راهررن اسررا کرره جرر رر ررش کررارگرریی برره آ  دسررا زده اسررا. 
اعتصاو و با"خیه اعتصاو سیاسیی گستیده تی، م مرترییرن 
س ح ج  ش کارگیی و مو یتیین راه خ صن از جرمر روری 

 اس من و کل نظام پاهمانه سیمایه داری اسا.
پیچم سیخ ج  ش کارگیی که بیای بیپاین آهتیناتیو کارگریی 
باید به اهتماز در میآمد امیوز در ابراد  ابل توج ن به اهتماز 

 درآمده اسا. غوهن که باید تکا  میخورد راه افتاده اسا.
 رفقای کارگی، همکارا  و ره یا  و فراهین ج  ش کارگیی!

ج  شن که شما پیچمش را بره اهرترماز درآورده ایرد هریزه بری 

اندام کل نظام  اکم و طیف ای مختلف سیمایه دارا  در  رکرومرا و 
در اپوزیسیو  انداخته اسا. نا امیدی و بن افقن آن ا نشا  از  ردر  
و امیدواری و اف  روشن شما بریای رهرایرن از جرامررره طر رقراترن و 
رهاین از ت ریضا  نظام  اکم اسا. راه ساختن آهتیناتیو کارگیی و 
کمونیستن از همین مسییها میگدرد. اتحاد و رزم دگن تا ، کاردانرن 
و ایفای نقش ره یی تا  و هیا ا و تواناین تا  تا هرمریرن  را" نشرا  
داده اسا که شما ره یا  "ی  جامره هستید. رسید  به زندگن ب تری 
و بیپاین آهتیناتیو کارگیی وپیفه ای اسا که تاریخا بی دو  ج  ش 
ما کارگیا   یار گیفته اسا. شما سخ گویا  و ره یا  "یر  مریدم 
اییا  هستید. شما با اتکا به مجامع عمومن و تصمیما  جرمرررن ترا  
نشا  دادید که تشکل شوراین و دخاها جمرن همه آ اد جامره بریای 
مقابله با  اکما  دزد و فاسد و سیکوبگی مرو ریترییرن و کرارا ترییرن 
ابمار اتحاد و پییوزی اسا. ع ور از تر ررریرن و سریکروو و ترمرام 
مصائب جامره ط قاتن موجود از همین مسیی ممکن و عرمرلرن اسرا. 

 شما راه را نشا  دادید و این راه رهاین کل جامره اسا.
 خطاو به همه فراهین و ا ماو سیاسن چپ

 اعدتا همه دیده و ش یده اید که ج  ش کارگیی وارد فاز تازه ای شرده 
اسا. اعتصابا  کارگیی ابراد بن سابقه ای بخود گیفته اسا. فازی 
که میتواند و باید سینوشا ساز باشد. ما کمونیسرتر را سراهر را مر رترظری 

 چ ین روزی بودیم. آ  روز همین امیوز اسا.
اسطوره ای یونانن وجود دارد که داستا  میدی مدعن پری  خرارق 
اهراده را بیا  میک د. آکتی این افسانه میدی اسا که هرمریرشره ادعرای 
پی  خارق اهراده در بل دی ای "رودو " میرکرید، مریدم روزی در 
ش ی دیگی به او گفت د "رودو " همی جا اسا همی جا بپری! مرارکرس 
در فصل نخسا هجدهم بیومی، با اشاره بره ایرن افسرانره مرن گرویرد: 

 "گل همین جاسا، همین جا بی ص."
داستا  این افسانه امیوز مصداق  ال جییانا  و فراهیرن چرپ ایریا  
اسا. باید به آن ا گفا امیوز هما  روزی اسا که پاهیا م تظری  
بودید. به میدا  بیایید و صدای ج  ش کارگیی اییا  باشید. کسن کره 
وپایف خود را فقط به داد  اط عیه و نوشتن مقا"  خر رصره کر رد 
نشا  میدهد که بخش م م وپیفه ی  فرال و جییرا  کرمرونریرسرترن را 
متوجه نیسا. امیوز کارهرای زیرادی را در  رمرایرا از اعرترصراو 

 کارگیا  اییا  میتوا  انجام و سازما  داد.
از تجمر ای اعتیاضن گیفته تا مطلع کرید  سرازمرانر رای کرارگریی 
دنیا، از  مایا عملن از این اعتصابا  گیفته تا جرمرع آوری کرمر  
ماهن بیای بچه ها و خانواده های کارگیا  اعرترصرابرن، از سرازمرا  
داد  اعررترریاضررا  کررارگرریی گرریفررترره تررا ترر   برریای گسررترری  ایررن 
اعتصابا ، از پخش اخ ار و گمارشا  این اعتصابا  گیفرتره ترا راه 
اندازی آکسیون ای  مایتن در خریرابرا  و در مریردیرای اجرترمراعرن در 
خار  و داخل اییا ، مان د مورد "اعدام نک ید" و.... مروارد فروق و 
ده ا مورد دیگی همگن ا داماتن اسا که همچ ا  روی زمیرن مرانرده 

 اسا و باید به آن ا پیداخا.
ج  ش کارگیی اییا   یکتن را سازماندهن کیده اسا که در تاریرخ 
چ ل و ی  سال اخیی بن سابقه اسا. کارگیا  و فراهیرن و رهر ریا  
ج  ش کارگیی چکار باید بک  د که نییوهای چپ و فراهین و  امیرا  
ج  ش کارگیی تکا  بخورند و به هیجا  در بیای د. آیرا امریی مر رتری 
از این هم در شیایط فرلن وجود دارد که کسرن کره خرود را چرپ و 

 کمونیسا بداند به آ  مشغول بشود؟

 نه قومی،نه مههبی،زنده باد هویت انسانی!

  ۸پرسش شماره   

 کارگران میتوانند !
 غولی که باید تکان میخورد راه افتاده است!

 محمد آسنگران
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وا ریا این اسا که وضع ا تصاد رژیم اس من آنچ ا  بحیانن اسا که دورنمای فیوپاشن ا تصادی بورژوازی اییا  دور از  هن نمرن 

تواند باشد. تمام ت   کاربدستا  رژیم اس من و  امیا  بین اهماهلن ا  جلوگییی از فیوپاشن ا صاد به شد  بحیانن تحا سیطیه آنر را 

اسا. بسته پیش  ادی دوها  سن رو انن که تمری  پول به بانک ا و ب گاهای سیمایه دارا  را دن رال مرن کر رد، بریرانرن از تر   دوهرا 

اس من سیمایه دارا  بیای جلوگییی از فیوپاشن ا تصادی رژیم اسا که در  ال  اضی میتوا  به بحیا  درصر رایرع خرودروسرازی و 

 بخش مسکن اشاره کید.

 

 یار نیسا نه ت  ا دوها رو انن بله هیچی  از دوها های جم وری اس من بیای میدم و ب  ود شیایط زندگن آن ا کاری انجام بردهر رد. 

 ورد تن آن ا که به نقد این بسته های ا تصادی دوها رو انن پیداخته و یا نامه می ویس د و هشدار میده د نیم ن اید این توهم را بوجود بیا

که آن ا از سی دهسوزی بیای میدم کارگی و توده کارکن جامره این کارها را انجام من ده د. ای  ا همگن اعضای ی  خانواده هسرتر رد و 

 دعواهای آن ا به میدم ربطن نداشته و ندارد. دعوای آن ا بی سی  فظ  کوما ج ایا کارشا  از سقوط محتوم اسا.

 

سال گدشته با زندگن خود تجیبه کیده، محیومیا و مصائب زندگن چ رد بریابری زیری  14آنچه که کارگی و کارکن در جامره اییا  طن  

خط فقی بوده اسا. هی سال خام ه ای و تمام ارازل  کومتن از هما  ابتدای سال طیح میده د که چگونه میدم کارگی و کارکن جرامررره 

را سی کیسه ک  د و آ  مقدار نا  سی سفیه آن ا را نیم غار  ک  د. همه این ارازل میدان د که بسته هرای ا رترصرادی شرا  مرن برایسرا بری 

 م  ای خاهن کید  جیب کارگیا  و توده های کارکن جامره باشد. 

 

کارگیا  و میدم ز متکش چاره ای ندارند به جم ای که بیای کسب مطاه ا  خود م ارزاتشا  را گستی  ده د. دورنمای ایرن وضررریرا 

 تشدید بحیا  های رژیم اس من از یکسو و گستی  م ارزا  توده ای کارگیا  از سوی دیگی اسا.

 

 

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

  ۸پرسش شماره   

 

 وعده گشایش اقتصادی حسن روحانی، فریب بزرگ !
 پدرام نواندیش


