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 ۵۱رپسش           شماره   
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲بیست و نهم  سپتامبر   -  ۹۹سه شنبه  هشتم مهر ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 مسائل گرهی در جنبش كارگری!
 علی جوادی

 میزگرد 

پرسش: در چند ماه اخیر ما شاهد وسیعترین اعتصااااا  

کارگری در چهار دهه اخیر اودیم. اعتصاب در صناایا  

کلیدی مانند نفت، گاز و پتروشایا ا  و اداماه اعاتاصااب 

طوالن  هفت تپاه ماو اد شاد تاا  ااماعاه ااا   ااسایات 

ایشتری آنرا دنبال کند و اه ه ین علت احثهای متناوعا  

 ول اعتصااا  مورد اشاره شکل گرفت. یک  از نکا  

مطرح شده این است که این اعتصااا  ماهیتا "تدافاعا " 

ه تند و عا ادتاا  اول خاواساتاه هاایا  مااناناد دساتا ا د 

پرداخت نشده، واخراج کارگران شکل مایارایارناد. نا ار 

ش ا در ماورد "تادافاعا " ااودن اعاتاصااااا  کاارگاری 

 چی ت؟

عل   وادی:  این ارزیاا  از موقعیت  اناباش گاارگاری 

واقع  نی ت. اعاووه مان اصاوال اااور چانادانا  ااه دو 

تعرض " در توضیح و ااررسا   -قطب  گاذب "تدافع  

موقعیت  نبش گارگری ندارم. راستش این فورمولبانادی 

و تبیین از مبارزه طبااااتا  و اعاتاراضاا  گاارگاری را 

چهارچوب و قالب  خشك، ش اتیك و ااه در اا  زیاادی 

پوپولی ت  ارزیاا  میكنم. این تابایایان یاك ااار ماثابات و 

ازپیش داده شده ای ار اعتراضا  "تعرض " و یك ااار 

از پیش منف  ار اعتراضا  "تدافع " سوار میاكاناد، گاه 

هیچیك واقع  نی ات. ااعاووه درگا  تااالایال گارایااناه و 

آگ یونی اتا  از  اناباش گاارگاری اسات. تاوازن قاوای 

سیاس  مو ود در  امعه و یا  داقل تلا  از ایان تاوازن 

قوا را در ارزیاا  خود وارد نا ایاكاناد.  اایارااه ماهام و 

تعیین گننده مبارزه اارای اصاو اا  در گاناار ماباارزه 

 جمهوری اسالمی و اسالم سیاسی
 (٢در بطن بحران خاورمیانه  ) 
 محمد آسنگران

 

احرانهای ساختاری   هوری اسوم  نه تنها غیر قاال  ال، 

 مسائل گرهی در جنبش كارگری!
 نسرین رمضانعلی

 

پرسش: یک دور دیرر از اعتصااا  طوالنا  و زنارایار وار کاارگاران 

نیشکر هفت تپه اه پایان رسید. ش ا این اعاتاصااب را از نا دیاک دناباال 

 در لیگ راستها قرار گرفتن 
 با توجیه مخالفت با جمهوری اسالمی

 محمد آسنگران
اخیرا یک  از اعضا   ب دست راساتا  آلا اان آ.ا .د. در 

 

 كارگران جهان متحد شوید!

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

mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش
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ارای تحول اناوا  را نادیده میریرد. در این نرار  سایااسات 

و افق ناظر ار اعتراضا  گارگری و ه چنین ناش گارایشاا  

مو ود در  نبش گارگری اساسا  ای  ندارد و مها اتار ایاناكاه 

چنین نرر  دو قطب  خود نشانرر  ایراه غیر گ ونایا اتا  و 

غیر گارگاری مافا ار اسات. واقاعایات ایان اسات گاه ماباارزه 

اعتراض  و طباات  گارگر پادیاده ای مارگاد، پایاچایاده، چاناد 

  .و ه  و اا ویژگ  های متعدد و متفاو  است

این ارزیاا  از موقعیت  نبش گارگری واقع  نی ت. ماباارزه 

اعتصاا  ارای دست  دهای پرداخت نشده یا مااالاه ااا اخاراج 

گارگران اقدام  "تدافع " نی ت. ماااله اا تعرض ااورووازی 

و ن ام اسوم   اگم است. سازمانده  اعتراض  گ تارده در 

مرگ  گارگری تاوساك گاارگاران نافات و گااز و  ۰۳ایش از 

پتروشی   را ن یتوان اقدام  "تدافع " قل داد گارد. اعاتاراض 

ن دیك اه سه ماه گارگران نیشكر و هفت تاپاه را نا ایاتاوان ااا 

هیچ شاخص  ماهیتا "تدافع " تبیین گرد. ن ونه هاا ا ایاارناد. 

سازمانده  یك اعاتاراض گاارگاری در  اوهار خاود اقاداما  

فراتر رفتن از "وضعیت مو ود" و اه ه ین اعاتاباار تاواشا  

ارای تغییر است. تاو  ساازماانایاافاتاه اارای تاغایایار شارایاك 

مو ود را تنها  ریان  غیر گارگری گه از سر منفعت  ناباش 

دیرری اه غیر از  نبش گ ونی م گارگری اه این تو  نارااه 

    .میكند، میتواند یك اقدام "تدافع " قل داد گند

تاعارضا " اصاوال اایاانارار یاك نارار   -دو قطب  "تدافعا  

آگ یونی ت  اه اعتراضا  گارگری است. خیره شدن اه و اه 

"آگ یون " یك و یا یك سل له از مبارزا  اسات. م الا اا هار 

اعتراض گارگری را نی  ااید از زاویه یاك آگ ایاون ماعایان و 

مل وما  پیشروی  آن مورد اررس  و     اانادی قارار داد. 

اما خیره شدن تنها اه این و ه از مبارزا  گارگری اه معناای 

محدود گردن  نبش اعتراض  طباه گارگر اه مر وعه ای از 

"آگ یونهای" پراگنده گارگری است. ندیدن گل پدیده ای اه نام 

 نبش گارگری و مهم تر گل  اناباش طاباااه گاارگار و ماباازه 

طباات  است. در صورتیكه م اله  یات  در اررس  موقاعایات 

 نبش طباه گارگر اساسا ار سر سیاست و افا  اسات گاه اار 

این  نبش در هر دوره  اگم است. م اله ار سر دامنه و ع ق 

 نبش گارگری است. م اله ار سر این است گه اعتراضا  گارگری 

در هر زمان  چادر توان ته است اه اهدا  اعاوم شاده خاود نا دیاك 

شود، چادر توان ته است گارگران را متحد گند و ساازماانادها  گاناد. 

چادر توان ته است رهبران رادیكال و سوسیالی ت طباااه گاارگار را 

اه رهبران محبوب و مورد اعت اد گارگاران و  ااماعاه تابادیال گاناد. 

چادر این اعتراضا  توان ته است ااه ناااطاه قاوتا  در اعاتاراضاا  

   .گارگری و  امعه تبدیل شود

ابینید، این نرر  مبارزه گارگری را م  ایند اما  نبش طباه گارگار 

و مبارزه طباات  در  امعه را ن   ایند. مبارزه ای گه گاه آشاكاار و 

گاه پنهان است. اما ه یشه  اری است. آیا زمان  گه مبارزه طبااااتا  

 در اشكال پنهان اه پیش ارده میشود، مبارزه "تدافع " است؟

تعرض " و اار سیاس  ای گه در این دو قاطابا    –دو قطب  "تدافع  

از پیش مفروض است، اساسا غیرگارگری و غیر گ ونیا اتا  اسات. 

مبارزه ارای گ د دست  دهای عاد افتاده  و یا ماااااالاه ااا تاعارض 

اورووازی اهیاچاو اه دارای اااری مانافا  و یاا نشاان یاك سایااسات 

"اگونومی ت " نی ات. اار عاكاء  ا   الزم و ها ایاشارا  ماباارزه 

گارگری است. ویژگ  و خصلت ن ای مباارزه گاارگاری اسات. ایان 

تا یم اندی اه این اعتبار هم غیر واقع  اسات. راهاراشاا نایا ات. آن 

 ریان  گه ناتاواناد ناااش و اها ایات  ایااتا  اعاتاراضاا  اقاتاصاادی 

گارگری را ابیند، ن یتوان اصوال آنارا یاك  اریاان گاارگاری ناامایاد. 

ماابااارزه اقااتااصااادی ااارای گاا ااوناایاا اام گااارگااری یااك مااحااور اصاالاا  

سازمانده  و مبارزه است. فرع  نی ت.  اشیه ای نی ت. "تدافع " 

نی ت. این تبیین در عین  اال، ااناوعا  ااازتااب نارار  چا  غایار 

گارگری و رادیكال در ارخورد اه مبارزا  گارگاری اسات گاه ایان 

مبارزا  را اه دو قطد "اقتصادی" و "اناوا " تا یم میكند. این دو 

قطب  ارای ما و ود ندارد. ما در عین  ال گه ارای ااهاباود شارایاك 

مادی طباه مان تو  میكنیام در عایان  اال هام اارای ساازماانادها  

اناوا  گارگری علیه مناسبا  مو ود تو  میكنیم. مبارزه اناااواا  

ارای دگرگون گردن مناسبا  اقتصادی ا اتا ااعا  اساتاثا اارگارایااناه 

 اگم، مبارزه ای از سر فار و فوگت نایا ات. ماا ناه ماباارزه اارای 

مطالبا  اقتصادی و اصوح طلبانه را ااه "سانادیاكاالایا اتاهاا" واگا ار 

میكنیم و نه مبارزه ارای اناوا  آنت  گاپیتالی ت  و سرنرون  طلباناه 

  ."گارگر را اه ا  اب و  ریانا  "ضد روی  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۵۱پرسش  شماره   

 گرهی در جنبش كارگری! مسائل                       
 علی جوادی           
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ایان نااراار  دو قااطااباا  در عایاان  ااال اااازتاااب یااك نااراار  

پوپولی ت  و یا "ضد روی  " ت ام خلا  از  اناباش گاارگاری 

است. شاخص ا  در ارزیاا  از اعاتاراضاا  گاارگاری ایان 

است گه چادر گارگران شعارهای ضد روی   و یا شعارهای  

گه در یك اعتراض و خی   توده ای در  امعه ایان مایاشاود، 

را تكرار گرده اند. اه عبار  دیرر، ارزیاااا  ا  از  اناباش 

گارگری ار مبنای منفعت مبارزه "ضد روی  " و "خیااااانا " 

استوار شده است.  نبش گارگری را از سر مصلحات  اناباش 

ارای سرنرون  رویم ارزیاا  و تبیین میكناد. اگار گاارگار را 

در  اال  ادال و گشا اكاش و درگایاری ااا دولات و نایاروی 

انت ام  و دستراه  اگم ابیند، یك ارزیاا  "تعرضا " از ایان 

مبارزا  خواهد داشت. و ار عكء اگر گارگر را در ماباارزه 

ارای ااال اردن دست  دها و  لوگایاری از اخاراج و تاعاطایال 

محیك گاار و تاولایاد اابایاناد، یاك ارزیاااا  "مانافا "،  اال ااا 

شاخصهای  مانند "تدافع " و یا "اگونومی اتا " از آن، ارا اه 

میدهد. در این نرر  اعتراض و  نگ و گری  خیااان  "ه ه 

چی " است و مبارزه روتین طباه در اشكال اقاتاصاادی "هایاچ 

چی ". این نرر  دینامی م متفاو  و ویژه  نبش طباه گارگر 

را ن   شناسد. نراهش اه  نبش گارگری نراه  اا اری و از 

دیدگاه طباا  ا ت اعا  دیارار در  ااماعاه اسات. م االاه ایان 

نرر  سازمانده  و رهبری اعاتاراض طاباااه گاارگار اارای 

رهای  و خوص  خاود و  ااماعاه نایا ات. ایان نارار  رااك 

 .چندان  اه گ ونی م گارگری ندارد

از طر  دیرر این نرر  دو قطب  ناش گرایشا  و خاطاوط 

ساایاااساا  و فااكااری و سااناات هااای ماابااارزاتاا  گااوناااگااون در 

اعتراضا  و  نبش گارگری را ن   ایند. واقعایات ایان اسات 

گه  نبش گارگری در هر ماط  تحت تاثیر م تایام گارایشاا  

و سنتهای مبارزات  در  امعه و در صفو  گاارگاران اسات. 

 –رفرمیا اتا  و گارایاش رادیاكاال   –دو گرایش سندیكالی ت  

سوسیالی ت  در این شارایاك از گارایشاا  عا اده ماو اود در 

تاعارضا "  - نبش گارگری ه تند. نرر  دو قطب  "تدافع  

این ویژگ  ها و ناش و ع لكرد ایان گارایشاا  را در تابایایان 

موقعیت  نبش گارگری نادیده میریرد. نتیرتا نه یاك ارزیاااا  

  .واقع  است و نه اصوال راهرشا است

خوصه گنم. هر ارزیاا  و تبیین  و تیتر گ اری از پدیده هاای 

ا ت اع  هد  معین و خاص  را دنبال میكند. تبیین دو قطابا  

تعرض " از موقعیت  نباش گاارگاری هام از ایان   –"تدافع  

قاعده م تثن  نی ت. هد  از ایان ارزیاااا  ارا اه یاك تابایایان 

واقع  از موقعیت ااژگتیو  نبش گارگری نی ت. هاد  تاااایادن ناور 

ار نااط گرها   اناباش گاارگاری و تاو  اارای تاامایان مالا وماا  

پیشروی این مبارزه در تحوال   امعه نایا ات. هاد  ارا اه تابایانا  

است گه اساسا منرر اه استفاده اا اری از  ناباش طاباااه گاارگار در 

    .غیر گ ونی ت  است –پیشروی سیاستهای غیر گارگری 

پرسش:  امعه ایران سالهاست که از   هوری اسوم  عاباور کارده 

است. در روانشناس  سیاس  مردم، ک   هیچ آینده ای را ااا و اود 

ادامه  کومت رویم اسوم ، ترسیم ن یکند. این عاباور و ناساواساتان 

ع وم ، در یک  دو سال اخیر  ت  اشکال شاعاارهاای کاناکار  در 

خیااانها طرح گردیده است. در دو سه سال اخیر اویژه اا وسیاعاتار و 

توده ای تر شدن اعتراضا  مردم، گفته میشود که سطح شاعاارهاا و 

مبارزا  کاارگاری ااا اعاتاراضاا   ااری در  ااماعاه ااا یاکادیارار 

ه سوان  ندارند. سوال اولم این است که ن ر ش ا در اااره ایان ادعاا 

چی ت و دوم اینکه ش ا رااطه مبارزا  کارگری و مبارزا   ااری 

 در  امعه را چرونه ترسیم میکنید؟

عل   وادی: ظاهرا در ارزیاااا  از "روانشانااسا  سایااسا  ماردم" 

گارگران  ای  ندارد. این نرر   امعه را م  ایند، اما طباه گاارگار 

را ن   ایند. از قرار فرامو  گرده اند گه اسش اعا ام ایان "ماردم" 

را گارگران و طباه گارگر تشكیل میدهد. اعووه زمان  گه اه "عبور 

و نسواستن" و شعارها در سطح خیااان اشاره میكنند، گاارگار را در 

  .این اعتراضا  ن   اینند

ابینید، گارگر و طباه گارگر را هم ااید در اعتراضا  تاوده ای، در 

خی شها و اپاخاستن های توده ای دید و هم در اعتراض و اعاتاصااب 

و قیام گارگری! ه ان گارگری گه در گارخانه و اعتاصااب خاواهاان 

اف ایش  داقل دست  د و  لوگیری از اخراج گارگر است و مطالبا  

اقتصادی معین  را فریاد می ند. ه ان گارگار هام در خایااااان فاریااد 

 كومت اسوم  سرنرون سرنرون را سر میدهد. گاارگار را دیاوار 

چنین از  امعه و گش كشاهاای  ااری  ادا ناكارده اسات. اار عاكاء 

گش كش و مبارزه طباه گارگر و سرمایه دار رگن و ماحاور اصالا  

  .تساص ا  مو ود در  امعه است

اعووه خواست سرنرون  رویم اسوم  و مبارزه ارای سرنراون آن 

در اسشهای  از  نبش گارگری قدمت  اه ع ر رویم گاثایاس اساوم و 

سرمایه دارد. اولین گلوله های رویم اسوم  اه سینه گارگران ایاكاار 

در اصفهان شلیك شد. خواست سرنرون  رویم اسوم  یك ویژگ  و 

  .مشسصه  نبش رادیكال و سوسیالی ت  طباه گارگر است

اما در عین  ال ااید ویژگ  و ت ای  اشكال اعتاراضاا  تاوده ای در 

 امعه را اا اعتراض و اعتصاب گارگری دید و ارس ایات شانااخات. 

هر گدام از این اعتراضا  در عیان  اال ویاژگا  هاا و ماساتاصاا  

 آزادی،برابری،حکومت كاارگری!

 ۵۱پرسش  شماره   
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خاص خود را دارند. شناخت این ویژگ  ها اه ماعاناای ارز  

گ اری ار آنها نی ت. و اادون ایاناكاه ااساواهام  اكام شادیاد و 

غلی   در این زمینه ارا ه دهم، معتادم گه این دو عارصاه از 

اعتراض تنها در یك دوره اناوا  در  امعاه در هام تانایاده و 

 .اعضا، در شكل، یك  میشوند

واقعیت این است گه طباه گارگر تنها در دوره های اناوا  و 

در دوره توط ا  ع یم ا ت اع  ا ثااه یك طبااه ا اتا ااعا ، 

اعتراضش در گلیت خود اه اعتراض خیااان  و اشكال ماتاعادد 

آن تبدیل میشود. ه انطور گه قیام و اناوب گارگری رویدادی 

هر روزه نی ت، اعتراض خایااااانا  گاارگار هام اقاداما  هار 

روزه نی ت. این ویژگ  نه اه معنای عاد ماندن اعاتاراضاا  

و  نبش طباااه گاارگار از اعاتاراضاا  تاوده ای ماو اود در 

 امعه است و نه اعتراضا  خیااان  الا اماا ااه ماعاناای  الاو 

  .اودن از اعتراضا  گارگری است

از طر  دیرر، اعتراضا  خیااان ، شورشاهاا و خایا شاهاای 

توده ای نی  دینامی م خاص خاود را دارناد. ایان اعاتاراضاا  

ع دتا و در مااطق مستلس اه صور  یك فوران ا ت اع  اار 

متن اعتراضا   اری در  امعه شكل میرایارناد. خایا   دی 

تاا اامااا چااناایاان ویااژگاا  ای داشاات. ایاان  ۶۹و آااان  ۶۹مااه 

اعتراضا  در لبه اعتراضا  ماتاعادد و گ اتارده در  ااماعاه 

اودند. راهرشا اودند. اما این انت ار و توق  گه هر اعتراضا  

در هر شرایط  چنین ویژگ  و مستصااتا  داشاتاه اااشاد، یاك 

انت ار غیر معاول و ندیدن  نبه های متفاو  و متعدد مباارزه 

  .طباات  و ا ت اع   اری در  امعه است

در ق  ت دوم سئوال خود پرسیده اید گه رااطه مایاان  اناباش 

های توده ای  اری و مشسصا  نبش تاوده هاای ماردم اارای 

سرنرون  رویم اسوم  و  نبش طباه گارگر را چروناه ااایاد 

 :ترسیم گرد؟ ا ازه دهید اینرونه پاسخ دهم

 امعه در آستانه تاحاوال  تااریاسا اازی قارار گارفاتاه اسات. 

اعتصااا  متعدد گارگری، اعتراضا  خایااااانا ، خایا شاهاای 

توده ای یك واقعیت هر روزه اسات. ایان ماباارزا  در عایان 

 ال  دال  ار سر سهم توده مردم گارگر و ز  تكش از رفااه 

و آزادی و زنادگا  اسات. سارناراونا  رویام اساوما  شارط 

اساس  دست یافتن اه این آرزوی دیرینه مردم است. و پرسیده 

اید گه ناش طباه گاارگار در ایان ماباارزه تااریاسا  چایا ات؟ 

سئوال این است گه آیا طباه گارگر و  نبش گارگاری نایاروی 

ذخیره  نبش طباا  دارا و اورووای  در اپوزی یون است؟ یا 

 نه، طباه ای ارای خود و ارای رهای   امعه؟

از ناطه ن ر اپوزی یون راست و ااوروایا   ااماعاه،  اناباش طاباااه 

گارگر اا اری است گه ارای خ یدن اه قدر  اه آن اعضا نیازمندند. 

مبارزه ای ارای آزادی و ارااری و رفاه نی ت. اا شعار "رضاا شااه 

رو ت شاد"  امعه آزاد و اراار و مرفه نا ایاشاود. از طار  دیارار 

ارخ  از گرایشا  چ  نی  مبارزا  طباه گارگر را از من ار ناااش 

و  ایراه این  نبش در  نبش سرنراونا  طالابااناه در  ااماعاه ماورد 

ارزیاا  قرار میدهند. در این چهارچوب یاك  اناباش سارناراونا  در 

 امعه مو ود است و  نبشهای گارگری و اورووای  نی  ااساشاهاای 

مستلس و چ  و راست این  نبش را تشكیل مایادهاناد و ناتایاراتاا ایان 

 نبش را از زاویه مصلحت  نبش سرنرون  طلب  "ه ران " ماورد 

ارزیاا  قرار میدهد. این سیاست و استراتژی،  نبش طباه گارگر را 

اه مت م و ض ی ه  نبشهای طباا  دارا و ارتراع  در  امعه تابادیال 

 .میكند. این ن سه ای ارای شك ت است

اما از ناطه ن ر ما، از دیدگاه  نبش گ ونی م گارگری، طباه گارگر 

و  نبش گ ونی م گارگری ااید ا ثااه رهبر اار اق ایان اعاتاراضاا  

در راس  نبش  اری ارای سرنرون  رویم اسوم  قارار اارایارناد. 

فعالین و رهبران گارگری ااید ا ثااه رهبران مورد اعاتا ااد و اتاكاا  

توده مردم اپاخاسته در راس اعتراضا   امعه قارار داشاتاه اااشاناد. 

طباه گارگر و گ ونی م ااید تض یان گاناناد گاه ایان ماباارزه ااه قاول 

منصور  ك ت "هرچه گ ترده تر، سازمان یافته تار، هادفا انادتار و 

قدرت ند تر اه پیش رود و هر چه سریعتر و گم مشات تر ااه ناتایاراه 

ارسد. گارگر و گ ونی م رهبر احق  نبش توده ای ارای سرناراونا  

 ".این  كومت است

واقعیت این است گه در غیاب رهبری گ اونایا ام گاارگاری و طاباااه 

گارگر در مبارزه ارای سرنرون  رویم اسوم ،  ناباش سارناراونا  

اه پیروزی گارگر و آزادیسواه  و ارااری طلب  منرر نسواهد شاد. 

سرنرون  رویم اسوم   كم توده مردم اسات، اماا ایان تا اام م االاه 

نی ت. ما اه دنبال سرنرون  رویم اسوم  و پیروزی آزادیسواه  و 

ارااری طلب  و سعاد  مردم ه تیم. ما "ار نااش تااریاسا ااز طاباااه 

کارگر و  نبش ک ونی م کارگرى در شاکال دادن ااه آیاناده ایاران و 

فرصت کم ن یرى که اراى ایفاى ناش کارگر و کا اونایا ام ااعاناوان 

رهبر یک  نبش ع یم ااراى آزادى و اارااارى در ایاران"، تااگایاد 

  .میكنیم

 زنده باد سوسیالیسم!

 ۵۱پرسش  شماره   

 فالسفه هب شیوه اهی گوانگون جهان را تفسیر کرده اند،
                             »کارل مارکس«             مسئله اصلی اما تغییر جهان است!                                                                    
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الکه ادامه آن اااعاش شاده اسات قادم ااه قادم ااساشا  از پاایاه 

ا ت اع  رویم هم از آن فاصله ارایارناد. اماروز  اتا  ااساش 

قاال تو ه  از کادرها و چهره های مطرح  اکاومات کاه در 

ساختن این رویم شریک اوده اند، اه صس منتادین و مسالفایان 

و  ت  دش نان آن پیوسته اند. در نتیره ریا   و پاراکانادگا  

صس رویم   هوری اسوم ، این  کاومات اماروز اایاش از 

ه یشه در هم ریسته، احران زده و اشد  من وی شاده اسات. 

رویم نه تنها از طر  رقبای  هان  و منطاه ای منا وی شاده 

است، الکه از طر  مردم هم اه عنوان دش ن اصل  آزادی و 

  .رفاه شناخته میشود

دش ن  رویم اا مردم و منفور ااودن آن در  ااماعاه تااثایارا  

ع یق سیاس  و فرهانارا  ااو اود آورده اسات. چانااناچاه اا  

اعت ادی اه ادامه این  کومات و آیاناده رویام تاا دم در اایات 

رهبری هم رفته است. اسش ع ده ای از خیل آخوند و آیت هللا 

ها و تعداد قاال تو ه  ازکادرهای ن ام  و امنیت  و سیااسا  

رویم اعت ادشان را ن بت اه   هوری اسوم  از دسات داده 

و اعضا زاان اه اعتراض و گله گ اری گشوده اند. ااناااار ایان 

ما اا روی   احران زده موا ه ه تیم که احرانش ساختاری و 

العوج است. از یک طار  شااهاد انا وای رویام در  اهاان 

ه تیم از طر  دیرر تااال مردم در ااعاد میلیاونا  ااا آن هار 

روز ااعاد وسیعتری پیدا میکند. ه ه این ماولافاه هاا دسات ااه 

دست هم داده و صس مدافعین رویم را دچار ت ل ل و ریا   

کرده است. این آن ان ا اتا  اسات کاه رویام تاوان و اماکاان 

 .شک تن آنرا ندارد

این ان ا ت تنها  اصل سیاست دولتهای پ  در پ    اهاوری 

اسوم  و یا  اصل تااال کشورهای رقید نایا ات. االاکاه در 

پایه ای ترین سطح تحلیل   اصل ماهیات اساوما  ایان رویام 

است. اناار این، نه راه گری ی از ایان اان ا ات ه ات و ناه 

توان و امکان  ل این احرانها و ود دارد. این شرایك تا پایاان 

   .ع ر رویم ه راه آن خواهد اود

 

ار ا تر احرانها و اعتراضا  فوق موقعیت تاازه ای در ااعاد 

سیاس  و ا ت اع  در ایران او ود آمده است. ایان ماوقاعایات 

تازه  اصل  نگ اصل  مردم و رویم اساوما  اسات کاه ااه 

مر له   اس  رسیده است. این  اناگ اصالا  تاریان ماولافاه 

است که میتواند سرنوشت   اهاوری اساوما  را رقام اا ناد. 

کش کش اقشار و طباا  مستلس  امعه ایران و در راس آناهاا 

 دال طباه کارگر ار سر تامین ماعایاشات و داشاتان کارامات، 

مه ترین ماولافاه سایااسا  گاریاباانارایار رویام اساوما  اسات. 

  هوری اسوم  ارای خوص  از این  دال تعیین کناناده راه 

  . ل  ندارد و ن یتواند داشته ااشد

سرانرام  نگ و  دال  که این توده معترض و گرسنه ایران، 

علیه رویم آغازشده است، پایانش ادون شک شک ت رویم است. اماا 

سوال این است آیا شک ت رویم اا پایاروزی طاباااه کاارگار و ماردم 

تحت ستم ه راه است یا نه؟ پاسخ قطع  اه این اسش ساوال ا اتارا  

اه روندها، پیش شرطها و آمادگایاهاای ماعایانا  دارد کاه هاناوز ااایاد 

او ود ایایند. اناار این اه ه ان اندازه که شک ت   هوری اساوما  

در ایاان  ااناگ و  اادال ا ااتا اااعا  ماحاارز اساات، پاایاروزی  ابااهااه 

آزادیسواه  و ارااری طلب  و ناش رهبری کننده  نبش کارگری ااه 

ه ان اندازه روشن و محرز نی ت. زیرا ارای پیروزی آزادیسواهاان 

و ارااری طلبان و ک ونی تها و در راس آناهاا رهاباری و هاژماونا  

سیاست کارگری، پیش شرط ها و مولفه های  الزم اسات کاه هاناوز 

ااید فراهم اشوند. مه ترین مولفه اارای ایان پایاروزی ااو اود آمادن 

شرایط  است که  نبش کارگری و تشکلهای مادنا  ااتاواناناد در دل 

  .اعتراضا   اری قد علم کنند و گ تر  پیدا کنند

تشکلها و شبکه های فعالین کارگری و چ  اتاواناناد ناااش هادایات و 

رهبری اعتراضا  را در محل ک د کنند. ا  اب چ  و ک ونیا ات 

اا اتکا اه سیاست ک ونی ت  و کارگری، لیدرهای  نبش کاارگاری و 

دیرر  نبشهای مترق  و آزادیسواهانه، اتوانند اسش قاال تاو اها  از 

این فعالین را اا خود ه اهنگ و ه راه کنند. تحاق این مولفه ها پیاش 

  .شرط پیروزی  بهه آزادیسواه  و چ   امعه است

البته در غیر این صور  سرنرون    هوری اسوما  ها اچاناان در 

دستور  امعه است و مردم  کم اه رفتنش داده اناد. اماا سارناراونا  

  هوری اسوم  ادون مولفه های فوق هم پیچیده تر و هم پر ه یناه 

تر خواهد ااود و هام  اانشایان ا اتا االا  آن یاک نایاروی م اتاباد و 

اورووای  دیرری میاتاواناد اااشاد کاه  اایا  اارای آزادی و رفااه و 

  .ارگرداندن  رمت و کرامت ان ان  ن ی اند

اینرا است که ما اه اه یت و ل وم ان رام  نبش چ  و کا اونایا اتا  

در تااال اا آلترناتیوهای ااورووایا  مایارسایام. ااناااار ایان تاااااال دو 

آلترناتیو چ  و راست و ناسیونالی ت  و سوسیالی تا  امار داده شاده 

مبارزه طباات  در  امعه است. خواست و ت ایل ما اه و ود یاا عادم 

و ود این تااال و  دال فاك اه شفافیت و قدر  آن نیرو میباساشاد ناه 

اه اود و نبود آن. زیرا این یک داده ا ت اع  و سایااسا  در ماباارزه 

طباات  است. تا وقت  که دو طباه اصل  ا ت اع  در  ااماعاه و اود 

دارند، و امروز ااید گفت تا وقت  که طباه کارگر و طباه اورووا در 

 امعه  ضور دارند، ااراز و ود دو  نبش، دو آلترناتیو و دو افق و 

دو سیاست متضاد امری داده شده  امعه است و اه اراده هیچ  ا ب 

و  ریان  گره ناساورده اسات. آناچاه ا ا اب و  اناباشاهاای سایااسا  

میتوانند وظیفه خود تعریس کنند سازمان دادن، شفافایات ااساشایادن و 

روشن کردن افق و سیاست این  نبشها ارای ترسیم آیاناده  ااماعاه و 

پیروزی یک  از آنها است. اناار ایان هار اناااوب و تاحاول سایااسا  

  .ا ت ال  در آینده مهر این  دال را هم اا خود دارد

  هوری اسوم  شاید ایش از اپاوزی ایاون چا  و راسات خاود از 

مشکو  و عواقد خطرات  که تهدید  میکند آگاه است. ارای خنث  

 كارگر زندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 ۵۱پرسش  شماره   

 

 جمهوری اسالمی و اسالم سیاسی در بطن بحران خاورمیانه                       
 

 محمد آسنگران    
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کردن خطرا  پیش رو عووه ار سیاست سارکاوب در داخال 

ایران تو  م ت ری میکند که در منطاه دست اه اقاداماا  و 

سیاستهای  ا ند که تو ه  امعه و اپوزی یون را اه مشاکاو  

خار   سوق دهد و هم رقبای خود را اه مشکوت  خاارج از 

  .مرزهای ایران مشغول کند

 صدور اناوب یا احران سازی در کشورهای منطاه

  هوری اسوم  ااتدا اا اید ولووی صدور اناوب و ااعادا ااا 

دخااالاات در کشااورهااای ماانااطاااااه و سااازمااان دادن دسااتاارااا  

تروری ت اساوما ، ایان اساتاراتاژی را تاعااایاد مایاکاناد کاه 

 کومتهاای ناوخ خاود را در کشاورهاای ماناطاااه ااه قادر  

ارساند. ن ونه اار  اتاه آن دخاالات در ماناازعاه اسارا ایال و 

فل طین اود. ک ک اه سازمان دادن و تاااویات  ا ب هللا در 

لبنان و تاویت   اس در فل طین، احران منطاه را ع ایاق تار 

و پیچیده تر کرد.   هوری اسوم  اا این سایااساتاهاا نارارانا  

دولتهای منطااه را ماو اد شاد. در ماواردی تاوان اتاه اسات 

امتیازات  از رقاباای خاود اارایارد و ها ا ماان  اباهاه ای از 

دولتهای رقید را در مااال خود ایراد کند. نارارانا  دولاتاهاای 

منطاه از   له دولتهای  اشیه خلایاو و اار  اتاه شادن ناااش 

   .اتحادیه عرب در مااال   هوری اسوم  از آن   له اند

در نتیره این اقداما  رقاات این دولتها اا   هوری اسوم  تاا 

 د تساصم آشکار پیش رفته است. اماا در ماتان ایان رقااااتاهاا 

 ریانا  اسوم  تروری ت نوخ سن  در کشاورهاای ماناطاااه 

  .عروج کردند

سرخوردگ  و شک ت ناسیونالی ام عارب در  اریاان  اناگ 

اعراب و اسرا یل ا تری را او ود آورده ااود کاه  اریااناا  

اسوم  خود را آلترناتیو ع ل  و کاراتری از ناسیونالی تاهاای 

عاارب در مااااااااال "اساارا اایاال صااهاایااوناایاا اات و آمااریااکااای 

امپریالی ت" معرف  کنند. دولتهای عرا  و قدرتاهاای  اهاانا  

ارای ماااله اا نفوذ   هوری اسوم ،  ریانا  اسوم  سانا  

را تاویت کردند. در چنین شرایط  اود که رقاات دستاه  اا  

شیعه و سن  وسعت و گ تر  یافت. عووه اار ایان سایااسات 

 نگ افاروزی ما هابا  رویام اساوما  در مانااطاق ماساتالاس 

خاورمیانه، یک  از دالیل شکلریری  ریااناا  مارتارا  سانا  

اوده است. پاک ازی های قوم  و م هب  در عراق و ساوریاه 

  .توسك اوااشان نیاات    هوری اسوم  از ان   له اند

سر ارآوردن و تحرک  ریااناا  اساوما  ناوخ سانا ، مااناناد 

اخوان ال  ل ین و الااعده و اعدا داعش و اوکو  رام و طالبان 

و دهها سازمان و گروه تروری ت اسوم  از نوخ سن  اساسا 

اعد از قدر  گیری   هوری اسوم  وارد معادله سیاس  در 

منطاه شدند. این تحرک هم عکء الاعا الا  ااه دولاتاهاای پارو 

غرب منطاه اود و هم رقاات آنها ااا  اریااناا  اساوما  ناوخ 

   .شیعه که نرران گ تر  نفوذ آنها اودند

اما ا تر ع وم  این رقااتها فاك م ا ل سیاس  ایاد اولاوویاک 

نبود. تو ه قدرتهای  هان  و ماناطاااه ای ااه خااور مایااناه و 

کشورهای ش ال آفریاا در عین  ال ار سر دسترس  و ساهایام 

شدن در مناا  مهم اقتصادی در این کشاورهاا ااوده و ه ات. 

چنانچه عووه ار و ود نیاروی کاار ارزان در ایان کشاورهاا  

 .گاز  هان در این منطاه مو ود است ۵۶%نفت و  ۹۵۶

ترس و نرران  قدرتهای  هان  و دولتهای ماناطاااه از قادر  

گیری اساوم ناوخ شایاعا  ااه رهاباری  ا اهاوری اساوما  ااعاد از 

قدرتریری   ب هللا در لبنان و اویژه اعد از قادرتارایاری  اریااناا  

ن دیک اه   هوری اسوم  در عراق اعد از اشغال عاراق ااوسایالاه 

آمریکا و سرنرون  صدام   ین، ااعاد کش کش   هوری اسوم  و 

   .رقبا را وارد فاز  دیدی کرده است

 

زمانیکه   هوری اسوم  در پ  ادست آوردن سوح اتا ا  اسات و 

موشکهای پیشرفته و تهدید کننده را صاا اد شاده اسات، عارا اتاان 

سعودی ناچار میشود صدهاا مایالایاارد دالر خارج خاریاد ساو اهاای 

پیشرفته اکند و رقاات ت لیحات  در ماناطاااه اااعااد  ادیادی ااه خاود 

  .میریرد

در ادامه این رقااتها و نرران  از ناش   هوری اسوما  ااه عاناوان 

کشور دش ن  کومتهای عرا  منطاه و دش ن اسرا یل، این دو  بهه 

متساصم در مااال   هوری اسوم  اه هم ن دیک شده اند. در ماتان 

این احرانها و رقااتها هیچ کدام از کشورهاای ماناطاااه شاریاک قاااال 

اعت اد و قاال اتکای  ارای اورووازی  هان نی تند. چنانچه "توساعاه 

و رونق اقتصادی در منطاه در در ه اول ا اتارا  ااه قایا ات نافات 

 ۰۶۹۵تاا ساال  ۰۶۹۳دارد.  ت  اا و ود قی ت ااالی نفت از سال 

رشد و توسعه اقتصادی منطاه پایین تر از آسیای شرقا  ااوده اسات. 

 ۰/%از ناطه ن ر ادغام در ترار   هان  سهم منطاه چی ی ایش از 

از ترار  در  هان م  ااشد. صادرا  ع ده منطاه ماواد خاام و % 

در در ه اول نفات و گااز اسات و دو ساوم واردا  ایان کشاورهاا 

 ".کاالهای پیش ساخته ه تند

در مناسبا  این ال لل ، ا ته اه اینکه هر  کومت  در خاور مایااناه، 

سیاس   هان دارد،  ایارااهاش  -چه نوخ رااطه ای اا  ن ام اقتصادی

در  امعه  هان  و اازار  هان  اقاتاصااد ماتافااو  خاواهاد ااود. در 

صور  ه راه  و ه ررای ، مانند مورد عرا تان سعودی که متحد 

قدرتهای  هان  است در اهترین  الت شریک اسش اقاتاصاادی غایار 

استراتژیک میشود و ع و ه چنان در  اشیه اازار اقتصادی  هاانا  

قرار میریرد. زیرا موقعیت او را غیر قاال اتکا و غیر قاااال اعاتا ااد 

میدانند. در شرایك رقاااات و سار ااه راه ناباودن، مااناناد  ا اهاوری 

اسوم ، آنرا تحت فشار قرار میدهند که مهار  کنند. در ایان ماورد 

نه تنها در  اشیه اازاراقتصاد  هان  نره ا  میدارند الکاه ااا اناواخ 

  .تحری های اقتصادی او را در تنرنای مرگ و زندگ  قرار میدهند

این موقعیت   هوری اسوم  در اازار  هان  امروز اسات. ها ایان 

مولفه   هوری اسوم  را در موقعیت  قرار داده است که راه پء و 

پیش ندارد  ت  اگر ت لیم خواست قدرتهای  هان  هم اشود ااه دلایال 

ماهیت اسوم  آن غیر قاال اعت اد ااق  خواهد ماناد. عاووه اار ایان 

 نگ و  دال مردم اا   هوری اسوم  در چنین شرایط  در اااعااد 

وسیع  در  ریان است. تورم و گران  اه  د غیر قاال تح ل  رسیده 

ه ار تومان رسیده است و زنادگا   03است. قی ت دالر اه هر دالر 

عادی ارای شهروندان را اه  هنم تبدیل کرده است. روشن است ایان 

اوضاخ ن یتواند ارای طوالن  مد  دوام داشته ااشد. اما این اوضااخ 

اه چه نتایر  ختم میشود اه آمادگ  نیروهای اپوزی یون گره خاورده 

است. چ  و راست  امعه ارای قدر  گیاری خایا  اارداشاتاه اناد و 

هرکدام دارند نیروها و متحدین خود را  ول آلترناتیو مورد ن رشان 

ا یو میکنند. آیا چ  درایات و تارارااه و تاوان ایانارا دارد کاه ایان 

  .اوضاخ را اه نف  آلترناتیو خود فیصله ابسشد یا نه ااید دید
 

 

 نه به شکنجه،نه به اعدام،نه به جمهوری اسالمی!

 ۵۱پرسش  شماره   
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کردید. لطفا ارای ان توضیح دهید که کار این اعتصاب اه کرا 

 انرامید؟ آیا هیچ اسش  از مطالبا  کارگران پاسخ گرفت؟

ن ریان رمضااناعالا : اگار چاه در رسااناه هاا اعاوم شاد کاه 

کارگران هفت تپه  اوقهای معوقه خود را دریافت کاردناد اماا 

کارگران این دروغ را تک ید کردند.  کارگران ط  اطوعایاه 

از کانال کارگران هفت تپه اعاوم کاردناد  اااوق تایار مااه را 

نصفه و نی ه دریافت کرده اند و مرداد و شهریور هم  تاکناون 

پرداخت نشده است. اکنون هم در ماهارمااه ه اتایام. اانااااریان 

پاارداخاات دسااتاا اا دهااای مااعااوقااه کااه یااکاا  از مااحااوریااتااریاان 

خواستهای اغتصاب ااوده، تااکاناون اناراام نشاده اسات و کال 

اخباری که در این ورد ع دتا توسك رویم پسش شده است. در 

رااطه اا رد ای ه کارگران، م ایای اضافه کاری،  ق شیفات  

سبد کاال   نی  اه ه ین ترتید ه اچاناان ااه قاو  خاود اااقا  

است و کارگران رس ا اعوم کردند فاك تاکنون وعده داده شده 

است.  ه چنین ااید گفت، فاعاو در  اال  ااضار اعاتاصااااا  

 .  ته و گریسته ه چنان درهفت تپه در   ریان است

اما از ش ا ا ازه میسواهم اه پروسه این اعتراضا  اپردازیم، 

تا اتوانیم تصویری خیل  روشن و شفا  داشته اااشایام. ایاناراا 

 نگ کارگر اا اسد ایر  اعنوان صا د شرکات و کاارفارماا 

نی ت. ان رم رویم خیل  فکر شده و مهندس  شده ن دیاک ااه 

سه دهه است ه اران کارگر و خانواده کارگری هفت تپه  را 

 .دارد سر میدواند

ط  این دهها مبارزه، کارگران توان تند پوزه ایناهاا را ااارهاا 

اساک ا الند. ط  این مبارزا  اسشا ارخ  نااروشانایاهاا و یاا 

فشار و تهدیدها و فضای اخاتانااق، ماواناعا   اارای  ماباارزه 

کارگران ایراد کرده ااود. ساه دهاه ماباارزه ااا ها اه فاراز و 

نشیبها، از  اند رویم اسوم  در واق  یک  ناگ فارساایشا   

 ارای خ ته کردن کارگر هفت تپه اوده است

ارای اررس  این اعتصااا  و نااط ضاعاس و قادرتاش شاایاد 

الزم ااشد نراه  اه تاریسچه اعتصااا  و اعاتاراضاا  هافات 

تپه داشته ااشیم که اتوان در پرتو آن اه این سوال پاسخ داد که  

ایا وضعیت هفت تپه نرا  یافتن  ه ت، یا اینکه نباید امایادی 

اه این شرکت و این مرک  تولایادی داسات و اااالخاره اکاناون 

 .کارگران ااید چه اکنند

اگر اسواهیم در مورد اعاتاصااااا  هافات تاپاه صاحابات کانایام 

ه انطور که ش ا گفت  اعتصااا  طوالنا  و زنارایاره ای را 

شاهادیام. ها ااناطاور کاه اشااره کاردم اعاتاصااااا  ایان دوره 

کارگران هفت تپه مستص اه یک دوره نی ت، الکه در امتاداد 

 نگ فرسایش  چند دهه ای کاارگاران ااا  اکاومات اساوما  

است. نا ایاتاوان از اعاتاراضاا  اماروز کاارگاران هافات تاپاه 

صحبت کرد، اما اشاره ای اه تاریسچه این مبارزا  در دوره 

ها و مااط  مستلس نداشت. اعتصااا  کارگران هفات تاپاه از 

آغاز میشود، ایان اعاتاصااااا  اا رگ چاناد ها ار نافاره  6021سال 

ادامه م  یااد که تاریبا ت ام  ااساشاهاای هافات  28کارگران در سال 

تپه و مراک  مراوط اه هفات تاپاه را در اارمایارایارد. در ایان دوره 

کارگران اه قدر  خود ایاش از پایاش اگااه مایاشاوناد. ناااش ماسارب 

شوراهای اسوم  وعوامل رویم یک  از مولفه هاای ماهام ایان دوره 

است. کارگران در این سالاهاا ااا ایارااد مارااما  عا اوما  اایاشاتاریان 

تص ی ا  را اتساظ میکنند. دیارار تاااریاباا در تا ااما  اعاتاصااااا ، 

کارگران در مرام  ع وم  امر سازمانده  و پیشبارد اعاتاصااب را 

پیش میبردند. ن ایندگان م تال خود را م تایم انتساب میکنند، در دل 

اختناق شدید ساز  ن یکنند و سندیکا م تال را اا تا ااما  فشاارهاای 

 کومت و اریر ابندها، ایراد میکنند. در ه ین دوره از اعتصااااا ، 

تعدتدی از اعضای سندیکا که اا اراده کارگاران ایارااد شاده اسات و 

رویم  اضر نی ت آنرا ارس یت اشناسد، را ا ضاار و یاا دساتارایار 

میکند. مح د  یدری مهر، قراان علیپور،  لیل ا  دی، عل  نراتا ، 

نرا  دهل ، ااوالفضل عاادین ، رضا رخشان  در دوره های مستلس 

مبارزا  کارگران، دستریر و زیر فشار قرار میریرناد. تا ااما  ایان 

فشارها و این  نگ گری  این کارگاران هافات تاپاه و  اکاومات وتاا 

 .ه ین امروز که اسش خصوص  واگ ار شده، ادامه دارد

هر دوره از اعتصااا  کارگران هفت تپه قدم  اه  لو اوده اسات و 

دستاوردهاای اا رگا  داشاتاه اسات. دیارار اسام سانادیاکاای م اتااال 

کارگران هفت تپه اعتبار دارد، و شورای اسوم  هفت تپه، در میاان 

کارگران من وی و ا  اعتبار است.  کارگران در این دوره  قادم ااه 

قدم رویم و کارفرما را عاد رانداند. آغاز دور دیارار از ماباارزا  

شروخ  78کارگران هفت تپه ااز هم ارای  اوقهای معوقه،  در سال 

شد. در این اعتراضا  شاهد  ضور ن ل  دیرار از ساساناراویاان و 

ن ایندگان کارگران هفت تپه ه تیم. این ااار کاارگاران هافات تاپاه از 

قدر  شوراها و اداره کاارخااناه اادسات شاوراهاا ساسان مایاراویاناد. 

سسنرانیهای پرشور اس اعیل اسش  و سایر ن ایندگان کارگران و اه 

مشسصه این دوره است، اعتصاا  که  ه  مان است اا اعاتاصااااا  

فوالد، هپکو و اب اذر که خود مو د میشود ن ایندگان کاارگاران ااا 

اعت اد انفء سیاس  ااالتری سسن اراویاناد. از اا یار کشایادن ااساش 

خصوص  و اداره شرکت اادسات خاود کاارگاران   ار  مایا ناناد، 

کارگران هفت تپه و فوالد روزاناه در خایااااان ه اتاناد،  ا اایاتاهاای 

مردم  و پیامهای دلررم کننده از سایر مراک  کارگری اه اعاتاصااب 

کارگران ارسال مایاشاود. ها ا ماان آزادیاساواهاان در خاارج کشاور 

صدای کارگران در خارج میشوند و اا ارگ اری اک ایاون و گارفاتان 

  ایت از اتحادیه هاای کاارگاری، صادای کاارگاران اعاتاصاااا  را 

رساتر میکنند.  ما شاهد پیشرویهای فراوان  ط  این مبارزا  اودیام 

که نباید فرامو  کنیم هر قدم پیشروی کارگران اا ه ینه های گ اف  

ادست آمده است. اما در کنار ان ااایاد گافات سافارهاای خاالا  تار از 

ه یشه طباه کارگر، شارایاك ماباارزه را اارای کاارگاران دشاوارتار 

میکند. دستریریها، اخرا ها و تهادیاد خااناواده و ا اتاراان کاارگاران 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی كارگران!

 ۵۱پرسش  شماره   

          

 گرهی در جنبش كارگری! مسائل                             
 نسرین رمضانعلی         
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اعتصاا  از  اند ما دوران رویام و نایاروهاای سارکاواارار 

 .فرامو  شدن  نی ت و ااید در تاریخ ثبت یشود

اا نراه  ا  ال  اه پروسه این اعتصااا  و اعتاراضاا  ااایاد 

اتوانیم نه تنها   عبندی درست  ادست ادهیم الکه در عین  ال 

راه ارون رفت از موقعیت کناونا  از نا ار را نایا  تاوضایاح 

 .ادهیم

کارگران هفت تپه معترض اه وضعیت معیشت  و کاری خاود 

در ساال   6028ه تند. دور دیرر از اعتراضا  اعد از سال 

ادامه پیدا کرد. اگر چه اعتراضا    ته و گریسته در  6071

 ریان اود، اما در این ساال هافات تاپاه ااه ااساش خصاوصا  

واگ ار شد. اسد ایر  وعده شکوفا   در هفت را اه کارگاران 

میدهد. انچه هرگ  نیفتاد در هفات تاپاه  اتافااق نایافاتاد، ااهاباود 

وضعیت معیشت  کارگران اود. اا افت خیا هاا اعاتاصااااا  و 

اعترضا  گاها در اسشاهاایا  در هافات تاپاه و گااهاا تا ااما  

اسشهای هفت تپه در  اریاان اسات. کاارگاران گااهاا تاعارض 

میکنند و گاه مربور اه عاد نشین  میشوند. من سعا  خاواهام 

کرد، ایاشاتار تاوضایاح اادهام. اماا ماایالام ایان را قابال از هار 

توضیح  از پروسه مبارزا  ااراویام، ایان ماباارزا  ها یاناه 

سنر  ار گرده کارگران هفت تپه گ اشته است، در عیان  اال 

موفایتهای ا رگ  نه تنها ارای هفت تپه الکه ارای کل  ناباش 

کارگری در ایران ادست اورده است.که این دستااوردهاا قاااال 

 .ارج و تادیر است

اکنون نراه  داشته اااشایام ااه اعاتاراضاا  کاارگاران   اول 

خواستها و مطالبات  از   له پرداخت  اوقهای ماعاوقاه، عادم 

پرداخت  ق ای ه  تا گرفتن م ایا که اه کارگران تعلق میرارد 

و کارفرما سرااز زده است. در اعتراضا  قابال از واگا اری 

اه اسش خصوص  هفت تپه، اسدایر  اه میان کاارگاران اماد 

و قول داد، وضعیت را ااهاباود ااباساشاد، ااایاد گافات ناه تاناهاا 

وضعیت کارگران اهبود پیدا نکرد، الکه وضعیت اسافاباار تار 

 .شد

ادون نراه  اه اعتراضا  در گا شاتاه نا ایاتاوان گافات، چارا 

ه چنان کارگران ادنبال  اوقهاای ماعاوقاه ه اتاناد. اشااره ااه 

نکات  مهم است، منطاه هفت تپه که قرار اوده در زماان شااه 

اه قطد ا رگ  اقتصاادی کشات و صاناعات تابادیال شاود، ااا 

سرکار امدن   هوری اسوم ، ااا شاعاار  اقاتاصااد ماال خار 

است، در ه ان ااتدا اا ان ا ت رو اه رو شد. آنچاه در عا ال 

اتفاق افتاد سارماایاه گا اری رویام اساوما  اار تاروری ایام و 

سال  نگ و اا گ شت یک دهه از   2میلیتاری یم اود. پء از 

 اک یت رویم اسوم ، ت ام  ماراکا  تاولایادی فارساوده شاده 

 کومت  ها میرفتناد ماباالا   6028اودند.  در اعتصااا  سال 

زیادی شکر وارد کشور شده است ااید ماااااال ماافایاای شاکار 

ای تاد، تا هفت تپه اتواند رقاات کند. عده ای از مافیاای شاکار 

 ر  می دند و میرفتند تولیدا  تاولایادا  داخالا  را ااساریاد. 

تبلیغات  که تو  داشت پرداخت دستا ا د کاارگار را ااه ایان 

معادله وصل کند که شاکار خاار ا  ارزاناتار اسات و تاولایاد 

داخل  توانای  رقاات ندارد و الااد ااه ها ایان عالات دساتا ا د 

 .کارگر پرداخت ن یشد

اارای اولایان ااار  28و  21در اعتراضا  کارگران در سال 

ن اینده کارگران اا رادیو فاردا مصاا اباه کاردناد و در ماورد 

وضعیت معیشت  و دستریری ه اکاارانشاان صاحابات کاردناد. اادیان 

شکل اولین قدمها در در شک تن سد سان ور و اختناق رویم اسوما  

ارداشته شد.  این را اشاره کنم که   ا ب کا اونایا ات کاارگاری در 

شک تن دیوار سان ور  ول اعتصاب کارگران هفت تاپاه در انادوره  

ناش اساس  و  دی داشت. شاید در فرصتهای دیارار از ایان زاویاه 

 .  .این اعتصاب را اررس  کنیم

سرمایه گ ار و اسش خصوص   هیچ ک   نی ت ار  خود دولاتایاهاا 

و اعوان و انصار رویم.  صد البته این نی  میدان  ارای  نگ دولات 

اا کارگران معتارض در هار دوره اسات. در اعاتاراضاا  گ اتارده 

کارگران هفت تپه یک  از ه  اران کاارگاران خاطااب ااه کاارگاران 

گفت، ما را عاد  دادند، ارای دریافت  ااوقاهاایا اان ااایاد اعاتاصااب 

کنیم، پء قدرت ند تا رسیادن ااه خاواساتاهاایا اان اعاتاصااب را اداماه 

 ضاور  78خواهیم داد. در این دوره از اعتصاااا  یاعانا  از ساال 

 78خانواده های کارگری در هفت تپه چش ریرتر شد.  اعاتاصااااا  

در کنار اعتصاب فوالد،   ایت اسشهای دیرر کارگری مثل هپاکاو، 

اذراب و تشکلهای م تال کاارگاری،  ا اایاتاهاای دهاهاا اتاحاادیاه در 

سراسر دنیا را ارانریست. این اعتراضا  و از کنترل  خاارج شادن 

اعتصاب،  مو د دستریری ن انیدگان کارگران هفت تپاه، ها ا ماان 

دستریری کارگران فوالد اهوازشاد. کاارگاران را ااه زیار شاکاناراه 

اردند و فضای شهرهای اعتصاب اشد  امنیت  شاد. یاراان ویا ه را 

روانه اعتصاب کردند و دست اه تهدید خانواده های کارگران کردند. 

شاهد اعتصااا    78این اعتصااا  اطور موقت پایان یافت.  ازسال 

متعدد کوتاه مد  و دراز مد  هافات تاپاه ه اتایام. اعاتاصااب اارای 

اازگشت اه کاار کاارگاران اخارا ا ، اعاتاصااب و اعاتاراض اارای 

ازادی کارگران زندان ، و....  صححبتهای اس اعایال ااساشا  رهابار 

کارگران هفت تپه و سپیده قلیان در  هان  کردن و رسانه ای شادنان 

شرایك کارگران هافات تاپاه، ناااش ا ا ایا  داسات ااه ها ایان عالات 

دستریری این دو ا رعت خابار  در اقصا  نااااط  اهاان پایاچایاد..  

سناریوی اعترا  گیری  ازکارگران سریعا ا  خاصایات شاد، رویام 

شک ت خورد. کارگران در شاعاارهاایشاان اعاتارافاا  ا ابااری زیار 

شکنره را محکوم کردند. رهبران خود را ار دو  گرفاتاناد. در ایان  

دوره از اعتصااا  خواست آزادی کارگران زندان  و محکوم کاردن 

  .شکنره کارگران،   و مطالبا  کارگران شد

اکنون خواست، پرداخت  اوقهای معوقه، پرداخت ما ایاای شاغالا ، 

پرداخت م د اراار اا نرخ تورم، اازگشت اکار کاارگاران اخارا ا ، 

  .امنیت  نکردن اعتراضا  کارگران   و مطالبا  کارگران شده اود
 

شاهد اعتراضا  مردد کارگاران هافات تاپاه ه اتایام.   71ما از سال  

کارگران مرددا در این سال ماهها  اوق معوقه داشتناد، راها  اارا  

اعتصاب ااق  ن انده اود. کارگر هفت تپه مرددا اا خواست پارداخات 

 اوقهای معوقه، امنایاتا  ناکاردن اعاتاراضاا  کاارگاران، پارداخات 

م ایای کارگران و پرداخت سبد و ان هاای کااال ا  وارد اعاتاصااب 

شدند. البته ان ر من خیل  مهندس  شده طرح خواست لغو خصوص  

 .سازی و اازگردانندن  هفت تپه اه اسش دولت  محوریت پیدا کرد

این خواست چنان ار  ته شده که  در اعتصاب کارگری کاه مااهاهاا 

 اوق دریافت نکرده است، سفره ا  خال  تار از ها ایاشاه اسات ااا 

دسی ه دولت، کارفرما، و صا بان ااه اصاطاوح سارماایاه خاواسات 

واگ اری هفت تپه از اسش خصوص  اه دولت  محوریت پایادا کارد. 

ت ام  مبا ش  ول این خواست چرخید.  کومت ااید یک  را ماصر 

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است!

 ۵۱پرسش  شماره   
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 لوه دهد که زندگ  اایاش از دو دهاه ا کاارگاران هافات تاپاه 

ادستش نی ت نااود شده است. اه ه ین علت ه ه دوراینهاا را 

  .روی اسد ایر  زوم کردند

چرا میرویم  مهندس   ارای اینکه  در پروسه اعتاراضاا  از 

تاکنون یک روز اعوم میشود اسد اایارا  در خاارج  71سال 

است، یک روز میرفتند متواری است، روز دیرر میرفتناد ناه 

اسد ایر  ااا م ائاولایان ااه ما اکاره نشا اتاه اسات، کشادار و 

فرسایش  کردند  انارا  ناااارااار اارای کاارگاران خ اتاه راه 

انداختند تا ا  اس یاس و نامیدی را  مایاان کاارگاران اایاشاتار 

 .کنند

در هر دوره از اعتاصااااا ، کاارگاران تاوان اتاناد ااساشا  از 

معوقا  خود را دریافت کنند، این دوره نی  اسش  از معوقا  

پرداخت شد، اما ه چنان ار اساس گ ارشا  ایا اه هاای اناهاا 

 .رد نشده است و م ایا ه چنان پرداخت نشده است

این مرک  چه دولت ، چه خصوص ، و چه  اتا  اگار تاوساك 

کارگران هدایت شود، تامین کننده زندگ  کارگران نی ات. ااه 

سادگ  نیشکر هفت تپه سالهای مدیدی است که توان تااااال ااا 

اازار اف ارگی سته را ندارد. این اسش از مارکا  تاولایادی در 

 .یک کوم ورشک ته است

ها ار  63اما سوال مطرح این است که هفت تپه که اایاش از 

کارگر داشت، پء از هر دوره اعاتاصااب تاعادیال نایارو شاد، 

یعن  تعدادی اخراج شدند، و اکنون ار اساس گ ارشا  تاعاداد 

ها ار نافار  1کارگران اه اصطوح شاغل هفت تاپاه  اداکاثار 

ه ت که اگر نراه  اه تر   معترضین اکنیم، در ایان دوره 

اندر    عیت کارگران معترض و اعتصاااا  ااه ها ار نافار 

میرسند، پء اایه کرا ه تند؟ این سوال مه ا  اسات کاه ااایاد 

   . داگانه اه ان پرداخت
  
پرسش: اه ن ر ش ا این دور از اعتصاب کاارگاران نایاشاکار  

هفت تپه دارای چاه ویا گا  هاایا  ااود و چاه تافااوتاهاا و یاا 

 تشااهات  اا اعتصاب دور گ شته هفت تپه داشته است؟ 

 ن رین

ن رین رمضانعل : ابینید من ااالتر تصاویاری از نا دیاک ااه 

سه دهه مبارزا  کارگران هفت تاپاه را ارایاه دادم.  در هار 

دوره ای کارگران اا قدر  توان تند اه اساشا  از خاواسات و 

مطالباتشان ارسند. در عیان  اال ها یاناه هاای زیاادی داشاتاه 

  .است

انچه متاسفانه ارای کارگران نه تنها در هفت تپه الاکاه ااطاور 

ع وم رایو است، پرداخت نکردن  اوق کارگران اسات و ااا 

پرداخت نکردن  اوق کارگران نان خشک سفره کارگران را 

نی  اه گرو گرفته شده است. من فاکار مایاکانام، ایان دوره از 

اعتصااا  کارگران هفت تپه گ شته از اینکه ااالخره پرداخت 

 اوقهای معوقه و م ایا   و خواستشان اوده و اه نی   از از 

آن دست یافتند ول  ه چنان  داقال دو الا  ساه مااه ماعاوقاا  

طلد دارند. م ایا و عیدی، ای ه های رد نشده و ان کارگاری، 

سبد کاال ک اکان پرداخت نشده است. اما شسصا فاکار مایاکانام 

این دوره از اعتصااا   نگ گرایشا  درون  نبش کارگاری 

اه شکل  عیان خود را نشان داد، و انچه  ای  اه یت است، اا 

این  نگ و کش کش  که  اری اود. کارگران ارای دستیاااا  

 .اه خواستهایشان یک دست اودند

انچه من ناطه ضعس این دور از اعتصااا  از ن ار خاودم مایابایانام، 

محوریت خواستهای  مانند  لغو خصوص  سازی اود. اگرچه میدانیم 

در دروه ای که نیشکر هفت تپه دولت  اود، اعتصااا  در هفات تاپاه  

ت ام  اسشها هفت تپه در  28ه چنان در  ریان اوده است. در سال 

اعتصاب اودند. کارگران و فعالین و سسنرویان کارگران دقیااا عایان 

 .دستریر شدند، شکنره و تهدید شدند 78سال 

اناارین هفت تپه چه خصوص  ااشد، چه دولت  ساهام طاباااه کاارگار 

ه ان سفره خال  اوده است،  نگ اماروز کاارگار هافات تاپاه اداماه 

 . نر  است که از سالها پیش شروخ شده است

ما در این اعتاراضاا  اخایار شااهاد ماو  دوانا  کاردن  اناا اهاای 

مستلس رویم اودیم سع  کردند، کارگر را ضعیاس و اادااسات نشاان 

ادهند، که هیچ چی ی نا ایاساواهاناد، اارا  ایاناکاه خالا  یاد از ااساش 

خصوص  ! و ما نی  ایشتار مایادیادم کاه در تاحالایالاهاا و گا ارشاا  

وضعیت و موقعیت معیشت  کارگران زیاد دیده ن یشود، الکه تااریاباا 

محوریت علیه خصوص  سازی اسات. در  االا  کاه اارای کاارگار 

 .خصوص  یا دولت   ایاتا فرق  ندارد

رویم میداند، این وا د تولیدی و دهها وا د تولیدی دیرر فاااك  اناباه 

های پوشاندن دزدیهایشان است، پولشو  ، اختوس و خاروج ثارو  

ه ین کارگران اه خارج است. در کدام کشور اینادر اختوس میبایانا  

و سلطان میبین  که ه ه راست راست راه میورند و دهها اساکاور  

اادیرارد دارند. در  ال  که کارگاری کاه کاار کارده و  اااوقاش را 

میسواهد ااید  اایاش زنادان اااشاد، شاکاناراه و اعاتارافاا  ا ابااری. 

دانشرویان خك امام از یک طر ، هوادارن رو ان  از طر  دیرر 

  .سفر خال  کارگر را دست ایه ارای تبلیغا  خود کرده اند

اناارین هیچ چی ی نباید ادور از چشم ما ا اند، و شسصا فکر میکانام 

رهبران، فعالین رادیکال سوسیالی ت دست اینها را خوانده اند.  اینهاا 

تصور میکنند اا دستریری اسد ایر  میتوانند خشم کارگران را فارو 

نشانند.  اتش خشم کارگر را سفرها خالیش و ترک تحصیل فارزناد  

 .از مدرسه اساطر وضعیت اسفبار معیشت  شعله ور تر میکند

 نه قومی،نه مذهبی،زنده باد هویت انسانی!

 ۵۱پرسش  شماره   
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پارل ان این کشور   هوری اسوم  را ااه دلایال اعادام ناویاد 

افکاری محکوم کرده و در این مورد دولت آل ان و رااطه ا  

ااا  اا ااهااوری اسااوماا  را ماورد ناااااد قاارار داده اساات. ایاان 

سسنران  از  اند تعدادی از کاراران ایران  که اعاضاا افاراد 

اا ساااه چ  هم در میان آنها دیده میشوند در میدیای ا ت اع  

  .ااز پسش و مورد استابال قرار گرفته است

این سیاست مورد ناد ک ونی تها و اسش مترق  کارااران چا  

قرار گرفت. در این میان رفاای  از کادرهای   ب ک ونی ت 

کارگاری از  ا الاه   ان صاالا ، نااصار اصاغاری و ن اان 

نودینیان و.... وارد این مرادله شده و در دفااخ از ساسانارانا  

این رهبر دست راست  قلم فرسای  کارده اناد. آنارا در  اهات 

سیاست خود و ارای ماااله اا   هوری اسوم  مثبت ارزیاا  

  .کردند

راستهای ایران  اویژه سلطنت طلبان ساااه طاوالنا  تاری در 

این مورد دارند. آنها اا ول  سسنان ترام  که از  نء سیاست 

ه ین راسی ت آل ان  است را مثبت و در  هت سیاست خاود 

دان ته و مرتد اه تعریس و ت رید از او مایاپاردازناد. اماا در 

این سطح از احش این اولین اار اود کاه تاعادادی از چاپاهاا از 

  .  له رفاای فوق وارد این لیگ شده اند

اه ه ین دلیل سیاسات ایان رفاااا ماورد ناااد تاعاداد زیاادی از 

کاراران ک ونی ت و چ  و آزادیسواه قرار گرفت و ماباا اثا  

را دامن زد که ساااه نداشت. قبو ما دیده اودیم که این دوستان 

در دفاخ از م یح علینژاد و چهارده امضاها نوشته اودناد. اماا 

ایاان دو مااورد افاارادی از مااسااالاافاایاان  اا ااهااوری اسااوماا  

اودند.اینبار استابال و س پات  نشاان دادن ااه ساسان یاکا  از 

رهبران   ب شبه فاشی ت  و دست راست  آل ان خك قرم ها 

را پشت سر نهاده اسات. ایان دو  ا الاه پاایایان گاویاا و اایاان 

  .سیاست  است که این رفاا در پیش گرفته اند

من شسصن اگر اسواهم اروم در ال ان یاه ک   را اارایارم،  "

یاه   ب چ  توده ای ،   ب سب  و ساوسایاال دماکاراتاهاا و 

 Beatrix von دمکرا  م یح  ها را میریرم ... صحبتهای

Storch ( دقایاااا در راساتاای فاراخاوان  )رهبر   ب آ. .د

اایکو  و من وی کردن  کومت  نایاتاکاار اساوما  اسات."  

 ن ان نودینیان

این دو   له اساس استاداللا  اسات کاه دوساتاان ناامابارده در 

مااال ک ونی تها و آزادیسواهان قارار داده اناد. ا اازه اادهایاد 

ااتدا ک   این   ب دست راست  را معرف  کانام کاه خاواناناده 

اداند از سیاست کدام  ا ب دفااخ شاده اسات و ماساالافایان در 

 .افشای کدام   ب و کدام سیاست نوشته اند

خاواهاان ٥۳۰٢فراوکه پتری" ر یء وقات ایان  ا ب ساال " 

 لوگیری از ورود پناهرویان اه آل ان شد. او اعوم کرد پلیء 

ااید ا ازه داشته ااشد در مواق  ضروری اه پنااهاراویاانا  کاه 

نوی   قصد ورود اه خاک آل ان را دارناد شالایاک کاناد. دو  ادون نام

چهره اصل    ب آلترناتیو ارای آل ان، "آلک انادر گااولاناد و آلایاء 

  .وایدل" میباشند که در صدر اسام  راسی تهای آل ان قرار دارند

این   ب مسالس اتحادیه اروپا و مسالس ارز یاورو اسات. خاواهاان 

ها در ترایت کودکان، ساساتارایاری در  ایشتر شدن ناش سنت  خانواده

طوق، سستریری یا م اناوعایات ساااك  انایان،  الاوگایاری از ورود 

مها ران، محدود کردن فعالیت م ل ااناان، سارااازی ا ابااری اارای 

های دولت  و  ق نرهداری و   ل اسلحه، ا تان  مردان، ایراد رسانه

های  مرزهای اتحادیه اروپا و کنترل کامل مرزهای آل ان، ایراد ک  

پناهندگ  در خارج از مرزهای کشور، اخراج فوری ه ه ک ان  کاه 

  .است ها رد شده درخواست پناهندگ  سیاس  آن

ن اینده   ا  که موارد فوق را اولویت سایااسا  و اارنااماه ای خاود 

اعوم کرده است چند دقیاه علیه   هوری اسوم   ار  زده اسات. 

میشد این  رفها را شنید و از کنار آن رد شاد. اماا رفاااای ماا چانایان 

نکردند. سسنان این راست افراط  آل ان ، اااعاش شاد کاه راساتاهاای 

ایران  و فعالین  از میان چپهای ایران  ک پین  راه ایندازند و آنارا ااا 

س پات  منتشر کنند. مه ترین دلیل س پات  راساتاهاای اپاوزی ایاون و 

تعدادی از چپهای اپوزی یون این اود که هر کء   هاوری اساوما  

را تضعیس کند اه نف   نبش سرنرون  و ای وله کردن رویم است و 

  .ااید آنرا مثبت دان ت و اا س پات  از آن استابال کرد

هنرامیکه س پات  این فعالین چ  و قرار گرفتن آنها در لیگ راستاهاا 

و شبهه فاشی تهای آل ان  مشااهاده شاد، تاعادادی از کاارااران چا ، 

ک ونی ت و آزادیسواه از سر دل وزی و ا  اس م ائاولایات،  ا ب 

آ. .د. را ناد و ماهیت سیاس  آنرا ار  ته کردند که مدافعین ایران  

  .سیاست این   ب متو ه قبح کارشان اشوند

اما س پاتهای این سسنران راسی ت اعوم کردند: اله   ب مارااوطاه 

راسی ت و فاشی ت است ول  این سیاستشان علیه   هوری اسوما  

اه نف  مردم ایران و علیه   هوری اسوم  است و ااید اا دید ماثابات 

  .اه آن نرری ت

از من ر این نوخ چ  گویا هر سیاست راست  کاه ایان  ا ب عالایاه 

پناهنده و علیه مردم آل ان و مردم اروپا دارد را میشود وقت خاود  

ناد کرد اما امروز وقت آن نی ت. از ن ر آنها آنچه امروز مهم است 

و این دسته از فعالین را اه و د آورده اسات ناااد یاکا  از رهاباران 

  .راسی ت این   ب اه   هوری اسوم  است

ما در مبارزه علیه رویم  نایت و اعدام   هوری اسوم  فاك یک  " 

شعار داریم نااودی   هوری اسوم  و اااز هام نااااودی  ا اهاوری 

اسوم ... وقت  ما فراخوان  اه  اهاانایاان ما  دهایام کاه  ا اهاوری 

اسوم  را اایکو  کنند آیا شرط و شروط  گ اشته ایام کاه ااعاضا  

ا  اب الزم نی ت این کار را اکنند؟! اگر در ااتدا پا یارفاتایاد کاه ماا 

شرط و شروط  ارای اایکو  سیاس    هوری ارای هیچ  ا ب و 

دولت  نر اشته ایم پء این شعار در محاکاومایات  اهاانا   ا اهاوری 

اسوم  چه  ای  دارد؟!  ایاتا من این را ن   فاها ام. چارا فشاار را 

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی كارگران!

 ۵۱پرسش  شماره   

 در لیگ راستها قرار گرفتن با توجیه مخالفت با جمهوری اسالمی
 محمد آسنگران
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 از روی   هوری اسوم  ار م  دارید؟   ن صالح 

 

اوال رفیق   ن متو ه نی ت که احش در اینرا محکومیت این 

  ب ادلیل اعتراض اه   هوری اساوما  و یاا ماساالافات ااا 

 رفهای این خانم نی ت. احش در ایانا ات کاه اشاناویاد و رد 

شوید. و وقت  دیرران از ش ا پرسیدند اینها چه ک ان  ه اتاناد 

ارویید که طر  رهبر   ا  در آل ان است که میاساواهاد در 

عین  ال پناهنده ها را اه دریا اری د علیه   اهاوری اساوما  

هم اینها را گفته است. اما ابینید که چادر فشار روی ه ه اینها 

است که   ب دست راست  هم این  رفها را می ند. ارخاو  

ن ر ارخ  از رفاا که فرماودناد تاا کاناون ک ا  در پاارلا اان 

آل ان این چنین  ر  ن ده، البته ااید گفت آیاا ها اه ماراادال  

در مورد  کومت اسوم  را در پارل ان آل ان شنایاده ایاد کاه 

این  کم را میدهید یا نه؟ من فکر میکنم ارای اثبا  این  اکام 

اول ااید پرسید و کنکا  کرد. داستان آنرا شورتر شد که رفاا 

دست اه قلم ارده و ارای ایناکاه ااا ناااد ایان  ا ب در ها اان 

روزها از سوی تعدادی ماااالاه کاناناد، سایااساتا  را تائاوریا ه 

کردند که االن وقت افشاگری نی ت و این  ونیوری م است و 

چرا االن یاد ناد افتاده اید و... ناد را تاعادادی کاردناد کاه ما  

شنیدند، این  ا ب چایا ات و سایااسات درسات در قاباال ایان 

ا  اب  ت  اگر از خواست ش ا دفاخ کنند چه ااید ااشد. ان ر 

من ش ا هم  ارای اینکه اتوانید سر  را الاقل در ماااااال ااچاه 

خود  که در این  امعه زندگ  میکند و اارها علیه این   ب 

اه ت اهرا  رفته است، الند کنید و ااراویایاد داساتاان چایا ات 

  .موظس اودید علیه سیاست این   ب  رف  ا نید

رفاا گفتند که هر کء اه  کومت اسوم  ناد کند خو  آماده  

و ما در  ای  ن رمان در مورد راسی م را نوشته و ااایاراانا  

کرده ایم. سیاست این طور نی ات کاه شا اا مارا اوعاه ای از 

اصول و اوراد را نوشته در  اایا  گا اشاتاه ایاد و هار وقات 

میسواهید در زمین سیاست کاری اکنید و  رف  ا نید از دناده 

  .راست الند شوید
 

احش ار سر س پات  نشان دادن و تبالایا  سایااسات یاک  ا ب 

دست راست  است. این رفاای ما هم  مثل اایه میاتاوان اتاناد از 

کنار این سسنران  رد اشوند و آنرا تابالایا  ناکاناناد. دوماا اگار 

سیاست این سسنران مورد ناد قرار گرفت کافا  ااود خاود را 

در لیگ این راستها قرار ندهند و س پات  اه آن نشاان نادهاناد. 

 .متاسفانه آنها چنین نکردند و وارد ک پین علیه چپها شدند

توان از اایاانایاه  ناصر اصغری نوشته است: "اا این منطق ن  

دولت هلند درااره  نایا  رویم اساد ااا ها ادساتا   ا اهاوری 

اسوم  و پوتین و   ب هللا هم ااراز خوشحال  کرد. این یک 

مرض نیروهای، در  ر  چ  و در ع ال ارتارااعا ، اسات 

کند و ه یشه هم در  اشایاه اتافااقاا   که ه ه چی  را قاط  م 

  " .دهد مهم ا ت اع  اه زندگ  سیاس  ا  مایه خود ادامه م 

این ناد خطااش اه چپهای  است که سیاست س پاتا  ااه  ار  

رهبر   ب راسی ت آل ان  را نادرست دان تاه اناد. از نا ار 

نوی نده ک ان  که س پات  اه  ر  این راسی ت را ناد کارده 

اند در  اشیه ه تند غیر ا ت اع  ه تند و امثاال او ااه دلایال 

س پات  اه  ر  یک راسی ت ا ت اع  اسات.! یااد آن دوره 

اسیر که منصور  ک ت ا یار روشن خطاب اه این نوخ چا  

گفت: "ک ونی تها فاك میتوانند و مراز ه تند رادیکالی ام و چا  را 

توده ای و ا ت اع  کنند." چاپا  کاه اارای تاوده ای شادن سایااسات 

راست پیشه میکند، نه تنها ن یتواند ا ت اع  اشاود، االاکاه در مایاان 

راستها هم ا ست  صندل  ارای نش اتان ااه او مایادهاناد. سارناوشات 

رهبران   ب توده و اکثریت ن ونه و تارارااه عا الا  ایان سایااسات 

  .است

ناصر متو ه نی ت هم دولت هلند و هام دولاتاهاای دیارار اروپاا کاه 

امروز زاان اه ناد و افشای اسشهایا  از  اناایات اساد و  ا اهاوری 

اسوم  گشوده اند، نتیره کار   ب راسی ت  آل ان و س پات  ااه آن 

سیاست نبوده است. اینکه اخیرا دولتهای اروپای  هنوز اا لکنت زاان 

علیه گوشه های  کوچک  از  نایت   هوری اسوم  و اساد  ار  

می نند، ارخو  تصور این دوستان نتیراه فشاار افاکاار عا اوما  و 

نتیره فعالیت  ریانا  و فعالین  است که هم عالایاه اساومایاهاا و هام 

  .علیه راسی تها اوده اند

سیاست ما و ه ه فعالین و  ریانا  مترق  ه یشه این اوده اسات کاه 

راست نژاد پرست اروپای  و  نبش اسوم سیاسا  را دو روی یاک 

سکه ادانیم. آنها را ناد و افشا کردیم و تو اه افاکاار عا اوما  را ااه 

 نایا    هوری اسوم  و مطالبا  ماتارقا  و  اااوق  اهاانشا اول 

ان ان   لد کرده ایم. تشکیل سازمان اکء م لم و ادامه فعاالایات آن 

هم در این دو محور پیش رفته است )افشاای راسات ناژاد پارسات و 

افشای  ریان اسوم ، ه راه اا ناااد سایااسات دولاتاهاای غاراا ( ماا 

ه یشه این دو  نبش تبعیض گرا و ضد ان ان  را دو روی یک سکه 

دان ته ایم. امروز اگر  امعه چش ش ااز شاده اسات و ااه دولاتاهاای 

اروپای  فشار آورده است که یک قدم عاد نش ته اند، ااایاد از ناااش 

توده های مردم و سازمانهاای کاارگاری و ارگااناهاای مادافا   اااوق 

ان ان  خوشحال اود نه از سیاست دولتهای آلا اان و هالاناد و  ا ب 

راسی ت و نژادپرست آ. .د. و... این دوستان ما متااسافااناه ساوراخ 

  .دعا را گم کرده اند. انرار دنیا را سرو ته میبینند

ما در مبارزه علیه رویم  نایت و اعدام   هوری اسوم  فاك یاک " 

شعار داریم نااودی   هوری اسوم  و اااز هام نااااودی  ا اهاوری 

 اسوم "   ن صالح 

اولین سوال  که پیش م  آید این است از ک  تا کنون ما خبر نداشتایام 

و فاك یک شعار داریم و آنهم فاك نااودی   هوری است. این ادعات 

را چه ک   گ اشته است. یعن  ما شعار زناده اااد اناااوب کاارگاری 

نداریم؟ شعار کارگران  هان متحد شوید و شاعاار آزادی اا  قایاد و 

شرط سیاس  و ارااری  اوق شهروندان و  اوق  هانشا اول ان اان 

و دهها شعار دیرر را نداریم.؟   ن اینها را میداناد و  ار  گا افاه 

ای گفته است. اما این  ر  او یک  معن  خااص را در اار دارد و 

آگاهانه این کار را کرده است. او میسواهد اه ه ه اعوم کند که فعاو 

و تا اطوخ ثانوی ما فاك این شعار را دنبال میکنیم و کاری اه موارد 

دیرر نداریم. سیاست  صرفا ضد روی  . این سیااساتا  اسات کاه در 

تاریخ ایران ساااه دارد. ت ام طیفهای رنرا رنگ چ  سنت  ایران در 

دوره شاه ه ین پرچم را البته نه اا این صرا ت در دست داشتناد. از 

 اند مارک ی تها و در راس آنها منصور  کا ات ماورد ناااد قارار 

  .گرفتند و اه تاریخ پیوستند

رضا پهلوی و مدافعین او هم سالها است ه ین را میرویاناد کاه فاعاو 

فاك کنار زدن   هوری اسوم  و  الد این است اگر ک ا  ااراویاد 

سرنرون  اا کدام سیاست؟ از ن ر   ن و راستها، تفرقه افاکانااناه و 

ارداشتن فشار از روی   هوری اسوم  تر  ه میشود. " ایاتا مان 

 كارگر به پا خیز برای رفع تبعیض!

 ۵۱پرسش  شماره   
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این را ن   فه م. چرا فشار را از روی   هوری اسوما  اار 

  "م  دارید؟

  ن میداند ک انیکه س پات  او اه  ر  یک رهبر راسیا ات 

را ناد کرده اند  ت  یک روز هام فشاار از روی  ا اهاوری 

اسوم  اارناداشاتاه اناد. اماا از نا ار او فشاار ااه  ا اهاوری 

اسوم  امروز معن  دیرری پیدا کرده است. تف یر امروز او 

و ه ن رانش یعن  ااراز خوشاحاالا  از اقادام دولات هالاناد و 

آل ان و س پات  اه  ر  رهبر راسی تها. آنچه در ایان وساك 

گم و گور میشود و مورد تو ه نی ت، ناش سازمانهای چ  و 

ک ونی ت و ناش فعالین و  ریاناا  ماتارقا  و آزادیاساواه در 

تنویر افکار ع وم  مردم  هان و افشای سیاست ه ین دولتها 

است. از ن ر ما ک ونی تهای کارگری از نا ار ساازمااناهاا و 

فعالین چ  و آزادیسواه آل ان  و از نا ار ها اه آزادیاساواهاان 

مترق  و مدرن و.... فشار اه   هوری اساوما  یاعانا  اداماه 

ه ان سیاست و کاری که تا کنون در ناااد ما ااشاا  دولاتاهاای 

اورووای  مانند آل ان و هلند و افشای راستهای ناژادپارسات و 

اسومیها انرام داده ایم. این دوستان ارای خوشحال  و س پات  

ااه سایااساات دولاتاهاا و ا ا اب راساات، ااایاد از ناااش مااردم 

آزادیسواه و سیاست چ   اریااناا  ماتارقا  و مادافا   اااوق 

ان ان  خوشحال میشدند که این دولتها و  ریااناا  ااورووایا  

را ناچار کرده اند یک قدم از سیاست ارتارااعا  تااکاناونایاشاان 

   .عاد نشین  کنند

شعار ما فاك نااودی   هوری اسوم  و اااز هام  ا اهاوری "

اسوم  است" پاروپااگاانادی اسات اارای تاو ایاه کاردن یاک 

راست روی صر . راستهای ایارانا  ساالاهاا اسات فاااك ایان 

شعار را محور تبلیغا  خود قرار داده اناد. آناهاا ااا تااکایاد اار 

ه ین شعار در کنار ترام  و علایاه ماردم ماعاتارض آماریاکاا 

قرار گرفته اند. در زیر لوای ه ین سایااسات ااود کاه ا ا اب 

ناسیونالی ت کرد در عراق )اارزان  و طالبان  و...( ااتدا در 

کنار   هوری اسوم  قرار گرفتند و اعدا اا شاعاار "تااناکایاو 

او " آنرا تک یل کردند. زیرا فاك عالایاه صادام و  اکاومات 

اعش اودند. این رفیق ما ااایاد کا ا  دقات مایاکارد اگار ماردم 

آمریکا از سیاست   هوری اسوم  در ماورد  اورج فالاویاد 

ه ین سیاست "فاك کنار رفتن  اکاومات تاراما " را تاعااایاد 

میکردند، ااید در کنار   هوری اسوما  قارار مایارارفاتاناد و 

میرفتند سیاستشان فاك علیه تاراما  اسات و ااء. اداماه ایان 

سیاست رفاای دیرر را چنان از خود ایسود کرده اسات کاه تاا 

 . د غیر عاون  آنرا کش داده اند

اگر اسواهم اروم در ال ان یاه ک   را اارایارم، یاااه  ا ب  "

چ  توده ای ،   ب سب  و سوسیاال دماکاراتاهاا و دماکارا  

 م یح  ها را میریرم" ن ان نودینیان

معن  این   له روشن است نوی نده اا س پات  ااه سایااسات و 

سسنران  رهبر   ب دست راساتا  آلا اان مایارود یاااه اااایاه 

ا  اب را اریرد. زیرا سیاست این رهبر راست را در  اهات 

  .سیاست خود و در  هت تحریم   هوری اسوم  میداند

وقت  اه این دوستان میروییم ش ا اه سیاست این   ب راسات 

س پات  دارید آنها میرویند نه ما هم میدانیام آناهاا راسایا ات و 

فاشی ت ه تند ول  چرا االن کاه  ا اهاوری اساوما  را ناااد 

کرده اند ما ک پین راه ایندازیم و یاه آنها را اریریام. ایان ادعاا 

وارونه است. اوال تا وقتیکه این دوستان س پااتا  ااه ساسانارانا  ایان 

رهبر راسیا ات نشاان ناداده ااودناد، اااایاه از کاناار ساسانارانا  فارد 

راستررای آل ان  رد شده اودند و آنرا مهم قل داد نکرده اودند. دوماا 

خودشان در دفاخ از سیاست این رهبر راسی ت ک پایان راه اناداخاتاه 

اند و دیرران را ماصر میدانند چرا ک پین علیه راستاهاا راه اناداخاتاه 

  .اند

این داستان عین ما رای دفاعشان از م یح علینژاد و چاهاارده امضاا 

است. آنها هاناراامایاکاه در دفااخ از م ایاح و چاهاارده امضاا هاا و 

دانشرویان چ  دانشراههای ایران، ک پین عالایاه چا  راه اناداخاتاناد 

مورد ناد قرار گرفتند. وقت  مینوی ند اگر قرار ااشد یسه ک   را در 

آل ان اریرند آن کء   ب دست راست  نی ت، الاکاه  ا ب چا  و 

  ب سب و... است، معانا  ایان سایااسات روشان اسات. آیاا از ایان 

واضح تر هم میشود راست اود و راسی تها را اه چپهای این  ااماعاه 

 اا هر نادی که اه آنها داشته ااشیم تر یح داد؟ 

 الد این است وقت  ماا چاپاهاای آلا اان را ااه دلایال سایااسات "ضاد 

امپریالی ت " و س پات  اه   هوری اسوم  ناد میکردیم این دوستان 

ساکت اودند و یک نوشته از آنها در این راستا پیدا ن ایاکانایاد. ها ایان 

افراد امروز پرچ دار سیاست  شده اند که  را  ن یکنناد در  ااماعاه 

   .آل ان آنرا تر  ه و اه دوستانشان نشان ادهند

مهرنو  موسوی یک  دیرر از ه ین نوخ چپهاا رسا اا اعاوم کارده 

است چپهای آل ان  هم راسی ت و فاشی ت ه تند زیرا از   اهاوری 

اسوم  دفاخ میکنند. اینکه ا ایااری از چاپاهاای اروپاا از سار ضاد 

امپریالی ت اودن اه   هوری اسوم  و اسومیها س پات  دارند  ت ا 

 ای ناد است و ما سالها است آنها را ناد کرده ایم. اما ارای تالاطایاس 

و قاال تح ل کردن راسی تهای آل ان ، ک   ایایاد چاپاهاای آلا اان را 

راسی ت و فاشی ت اداند، سوراخ دعا را گم کرده است. او ن یتاواناد 

در آل ان چنین سیاست  را اه زاان آل ان  ایان کاناد. زیارا هام قااناوناا 

میتواند تحت تعاید قرار گیرد هم از  اند مردم ایان  ااماعاه ماورد 

  .نفر  قرار خواهد گرفت

در پایان امیدوارم این دوستان که ساااه ای طوالن  در مبارزه و در  

صس چ  دارند، اه ع ق سیاستشان فکر کنند. این راه  که در پیش 

گرفته اند اه ناکرا آااد است. ارای سارناراونا   ا اهاوری اساوما ، 

چپها و ک ونی تها و مردم آزادیسواه فاك میتوانند اه  نباش کاارگاری 

و صس مردم مترق  و آزادیسواه و اه سیاساتا  اناااواا  و رادیاکاال 

تکیه کنند. خوشحال  از سیاست یاک  ا ب دسات راساتا  و ااازی 

دیپل اس  دولتهای اورووای  که تا ه ین امروز زیر اغال  ا اهاوری 

اسوم  را گرفته اند،  ای خوشحال  نی ت. از موفایت چ  و مردم 

آزادیسواه و فشار افکار ع وم  اه این دولتاهاا خاوشاحاال اااشایاد کاه 

  .توان ته اند تعدادی  از آنها را یک قدم اه عاد نشین  وادار کنند

اعد از نوشتن این مطلد دیادم خاباری در ماورد  ارفاهاای یاکا  از 

فعالین   ب آلترناتیو آل ان )آ.ا .د.( منتشر شده که قبو ساساناراوی 

این   ب اود. این عین  رفهای او است که اعض  از چپهای ایاران 

   .سسنان او را مثبت دان ته و  ت  تاویت سیاست خود قل داد کردند

سسنروی آ. ا . د. در آل ان کری تیان لو : یا اه پناهندگان شلیک  "

میکنیم و یا آنها را در اطاقهای گاز م  کشیم، اانا ار تاو کادام ااهاتار 

 !است ارای من فرق  ن یکند

عالانا  شاد، او  Die Zeit  امروز در یک سند محرمانه که از طر 

در یک گفترو اعوم کرده است که پناهندگان ایشتری را ااایاد آلا اان 

 ادامه در صفحه آخر     ایاوریم، اوال این ک ک میکند ما رشد کنیم. 

 مسئله اصلی اما تغییر جهان است!

 ۵۱پرسش  شماره   
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نوین" رو ا ردم ایران مطالب  را ایان کرد که اهدا  سیااسا  

نهفته در آنرا ااید از میان خطوط گفته ها و ناگفتاه هاا اایارون 

 .کشید

 چرا رضا پهلوی االن اه صرافت دادن پیام افتاده است؟ 

وضعیت  امعه اه ناطه ای رسیده است که  ت  اا یاک نارااه 

زورنالی ت  میتوان مط ان ااود رویام اساوما  در آیاناده ایان 

کشور  ای  ندارد. اند اند اقتصاد م لکت از هم ک  ته اسات. 

هیچ قاعده و قانون و تعریف  ن یتواند یاافات یشاود تاا اوضااخ 

اقتصادی را اه قالد خود اکشد و تصویری از آناچاه روزاناه 

در  ال وقوخ است، ادست دهد. فار، گرسانارا ، اایاکااری و 

ساوط ارز  پول وازه های مناسب  یرای توضیح این ساااوط 

و فروپاش  اقتصادی نی تند. نه قارااانایاان از فاردای خاود ااا 

 .خبرند و نه ارپادارندگان این  هنم کنترل  ار اوضاخ دارند

ذو ساالا  ااود کاه  ااماعاه را از نا ار  72تا ااان  71از دی 

سیاس  شسم زد. مع وال اسش پیشرو  اماعاه در اناااوااا  و 

قیامها اازیرر اصل  تغییر و تاحاوال  سایااسا  ه اتاناد  اتا  

آنراییکه میلیونها نفر اه صحنه میآیند ناااش یادک کاش ااساش 

پیشرو در اه صحنه آوردن   عیت میلیون  را میشود ااساواا  

مشاهده کرد. این معادله در ایران در  ال تغییر است. م لکت 

شبیه یک ا د ساعت  شده است. تنفر سایااسا  ار اساومایاون 

 اکم در ت ام  منافظ  امعه رسوخ کرده است. تحتان  تاریان 

اقشار  امعه ارای خوصا  از ایان اوضااخ اادنایاال فارصات 

میرردند. ت ایل ارای تغییار ااه هایاچ گاروه و دساتاه خااصا  

محدود ن انده است و از این  یش فاصله اسش پیشارو  ااماعاه 

اا محاف ه کارترین اسشها که مع وال یاا دخاالاتا  در اوضااخ 

سیاس  ندارند و یا در "ساعت آخر" اه صس تغییار دهانادگاان 

میپیوندند، اه صفر رسیده است. ان رم اعتصااا  زنریاره ای 

کارگری در صنای  ا رگ و ا یو  امعه ارای  لوگایاری از 

اعدام سه  وان معترض اسیر رویم اسوم  و عاکاء الاعا ال 

توام اا خشم مردم پء از اعدام نوید افکاری، ناطه مات  اارای 

این تصویر ااق  نر اشت. اداین تاریان "مافا اریان" هام قاانا  

شدند که ظوفان تغییر در راه است و اوضاخ اه این شکل ااق  

ن   ماند. علت پیام رضا پهلاوی هام مشااهاده ها ایان اوضااخ 

است. هر چند ظاهرا این پیام رو ا ردم است اما ااساش عا اده 

 .ای از پیام رو اه صفو  خود  است

اپوزی  ون راست در ت ام  این ساالاهاا اشاکال " اباهاه ای" 

ع ل کرده است. آنها در او اود اوردن ا ا اب و ساازمااناهاا 

ک تر موفق ع ل کردند.  ت  آنراییکاه " ا اعا " را تشاکایال 

میدهند ع دتا ویژگ   بهاه و طایاس را دارناد تاا ساازماان و 

  ب. اسش  از اینها تاریسا فاقد پیشینه سنت سایااسا  داشاتان 

تشکل و تشکل داری ه تند ادین علت که شروخ مو ودیتشان 

اا گرفتن قدر  سیاس  مصاد  شده اود. عاد  اه زندگ  در 

اپوزی یون را ندارند. غلیرغم ها اه ایاناهاا هار چاناد پاراکاناده اانا ار 

میرسند اما یک پوتفرم سیاس  گاها نانوشته، کل ایان طایاس را ااهام 

متصل نره میدارد. تشکل ندارند اما طیس وسیع  چهاره سایااسا  را 

در خود  ای داده اند.   ا  و سازمان  ع ل ن یکناناد اماا مادیاای و 

پودیومهاای اا رگ اارای اااراز و اود سایااسا  در اخاتایاار دارناد. 

مشترکاتشان زیاد است اما اختوفا   دی میان طیس های مستلفاشاان 

و ود دارد. پوری ه شدن  امعه در طیس راست  امعه اسوا  قاااال 

مشاهده است. قطب  شادن  ااماعاه اار سار م اایال اسااسا  ماو اد 

شکلریری طیس های مستلس سیاس  در این صفاو  شاده اسات. ااه 

ه ین علت ت ام  پروزه های  که قصد  یک  کردن این طیفها ااود، 

اه شک ت انرامید. رضا پهلوی و مشاورنش هم از اوضااخ سایااسا  

مطلعند و هم اه وضعیت طیفهای سیاس  ن دیک اه خود واقافاناد. دو 

نکته از پیام رضا پهلوی نشانرر تو   دید او و ها اراهااناش اارای 

 ل معضل قدی    ریانا  راست اپوزی یون است. رضا پهالاوی از 

طیس راست میسواهد که اختوفا  گ شته را کنار ار ارند و تنهاا اار 

سر گ ار از   هوری اسوم  متحد شوند و اضافه مایاکاناد سااخاتاار 

قدر  در آینده شکل هرم  نسواهد داشت. اینرا دیرر ا انناد گا شاتاه 

صحبت  از اعتااد اه ت امیت ارض   ایران و پرچم در میاان نایا ات. 

اینها ه واره م ایل  اودند که  احثهای  مانند ضرور  و ود "دولت 

ماارکاا ی" را ااادناابااال خااود داشاات و هاا ااواره  ااریااانااا  قااوماا  و 

ناسیونالی تهای محل  را نرران میکارد و مااناعا  اارای ایارااد یاک 

 بهه متحد ایراد میکرد. اینکه ساختار هرم  قدر  شاکال مانااسابا  

ارای قدر  سیاس  فردا نی ت، اه معنای این است کاه طایاس رضاا 

پاهالاوی دارد قاول "تااا اایام قاادر " را ااه طایافااهاای دیاارار راساات 

اپوزی یون میدهد. ک ا اینکه عبدهللا مهتادی دیشاد از ایان ااساش از 

گفته های رضا پهلوی اظهار رضایت میکند و آنارا شاروعا  اارای 

احثهای ایشتر در این زمینه میداند. رضا پهالاوی تاو  دارد ااا ایان 

پیام اسشهای "منتاد" طیس راست را اه  بهاه ماتاحاد خاود ااکاشااناد. 

رضا پهلوی اا این پوتفرم تو  دارد فاصله  گرفاتان خاود ااا ااساش 

ساواک   نبش سلطنت کاه ماو اد نااآراما  ااساشاهاایا  از -میلیتانت

طیس راست اپوزی یون میشود، را ایان کند. قول تا یم قدر  میدهاد 

و  داقل  را )عبور از   هوری اسوم ( ارای متحد کردن صافاو  

راست وسك میر ارد. طیس رضا پهلوی اسواا  واقاس اسات کاه ااا 

پرچم فراشرر ن   تواند وارد تحوال  سیاس  شود. میداند که از قبل 

 .اازی را ااخته است

شرایك مو ود سیاس  م ایل  را اه طیس راست اپوزی یون تاحا ایال 

کرده است. استفاده از وازه های  مانند اعتصاب و تا ااهارا  ااحاای 

" نبش مدن  ا   شونت" گواه این امر است که راست  امعه نا ا  

تواند از روی واقاعایاا  ماو اود سایااسا  پار  کاناد. اعاتاصااب و 

ت اهرا  واوه های زاان وزی اودند که ک تر در دهان این  ا ااعات 

میچرخید آنهم اعنوان اا ارهای تغییر و اه قول خاودشاان "عاباور از 

 72و  71  هوری اسوم ". در ااتدای این مطلد گفتم  اعتراضا  

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی كارگران!

 ۵۱پرسش  شماره   

 پیام رضا پهلوی: تالش برای متحد كردن طیف راست اپوزیسیون               
 محمدرضا پویا          
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 در لیگ راستها قرار گرفتن ...محمد آسنگران ،ادامه مطلب
 

د. کار ثانیا اعدا اینها را از این  میبریم یا اا شلیک آنها را میکشیم و یا اا گاز آنها را خفه میکنیم. درست ه انطور که هیتلر این کاار را

امروز در یک گ ار  از تاگء اشپیرل آمده است: در یک گفترو اا یک فعال کانال یوتیوب که در یک دیدار در یک رستوران اناراام 

اینرا مسفیانه فیل برداری کرده، لو  چنین گفته است: ان ر من اهتر است پناهندگان ایشتری اه آل اان  Pro 7 گرفته و شبکه تلوی یون 

اه ایاوریم، چون اعد از آن وض  آ ا  د ، اهتر میشود. ما میتوانیم اعدا ه ه آنها را اا شلیک گلوله اکشیم، این اصو مهم نی ت یا اینکه 

در یک شام مشتارک  ٥۳٥۳اطاقهای گاز آنها را راهن ای  کنیم یا اینکه هر چه تو میسواه  این اصو مهم نی ت. این  رفها در فوریه 

که در ارلین و در یک رستوران اوده اه یک زن فعال در یوتیوب گفته شده است. لو  یعن  این سسنروی آ ا  د. ااارهاا خاود  را 

  ".فاشی ت نامیده و گفته من فاشی ت ه تم

 

 امعه را از ن ر سیاس  شسم زد. لبه تی  ارااه اعتراضا  مردم در این دو سال ار زمین سفت طیس راسات هام نشا اتاه اسات.  ایاناهاا 

ک ان  نبودند که اعتصاب و ت اهرا  را اا اری ارای تغییر ادانند. " نبش خشونت گری " ت ام  این سالها پاسخ ایان طایاس در ماااااال 

شورشهای مردم  اود. اما رضا پهلوی فرامو  نکرده است که اا ارهای کنترل اعتصاب و ت اهرا  یعت  تیروهای ن ام  از ارتش تا 

اوااشان سپاه و ا یو را مورد خطاب قرار ندهد. این اول  یعن  اعتصاب و ت اهرا  را گردن گرفتند چون مربورند. روندهاای سایااسا  

ط  شده تاکنون  نشان میدهد که مردم از طریق ه ین اا ارها میسواهند تغییر را ایراد کنند. این دوم  یعن  نیروهای ن ام ، اا ارهایا  

ه تند که طیس راست کار اا آنرا خوب الد است. اما تصور نکیند که طیس رست ارای "اعتصاب و ت اهرا " مردم ارنامه نادارد. اگار 

چ   امعه سطح توقعا  مردم را در ط  پروسه سرنرون  رزیم اسوم  نتواند ااال ابرد و ناطه پیروزی تاوساك چا   ااماعاه تاعاریاس 

نشود، انراه راست دست اکار خواهد شد تا اا ارایه  داقلهای  ناطه پیروزی مردم را تعریس کند. ایان تصاویاری اسات کاه طایاس رضاا 

پهلوی ا ردم نشان میدهد:" ه تند کشورهای  که اا تعهد اه شرایك صحیح و عادالنه موفق اه رشد سری  اقاتاصاادی و اااال ااردن ساطاح 

شرط را در دستور کارشان قرار  5زندگ  شهروندانشان شده اند. ارای ن ونه اوفاصله پء از آزادی از شوروی دولتهای االتیک رعایت 

دادند. شفافیت ن ام مال ، شفافیت اود ه دولت، رفاه و امنیت کارگر و کارمند، تض ین  اوق مالکیت و سارماایاه گا ار و قاباول قاواعاد 

داوری ایطر  در  ل اختوفا  مال  و تراری......." این پوتفرم سیاس  طیس راست رو اه اعتراضا  مردم است میسواهند ایان آیاناده 

را ا ردم افروشند. ناطه پیروزی طیس راست پء از سرنرون  رزیم اسوم  ه ینهاست که رضا پهلوی میروید. تو  خواهاناد کارد تاا 

فار مردم را دست ایه  انه کردن راست ترین شعارها ار اعتراضا  مردم کنند تا این آینده را ا ردم افروشند: سرمایه داران ارمیاراردناد، 

    .اازار  هان  اا ما صلح خواهد کرد، انشاهللا ش ا هم اه ه ه  ا خواهید رسید

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی كنید!

 ۵۱پرسش  شماره   

گفته اند كه تاریخ را همواره فاتحین می نویسند. اما باید افزود كه تاریخی كه شکست خوردگان می نویسندد بده مدراتد  
دروغین تر و مسموم تر است. چرا كه این دومی جز همان اولی در لباس تعزیه و نوحه و تسلیم و خودفریبی نیست. اگدر 
تاریخ داستان تغییر است، آنگاه تاریخ واقعی تاریخ شکست نخوردگان است. تاریخ جنبش و مردمی است كه همچنان تغییر 
میخواهند و برای تغییر تالش میکنند. تاریخ كسانی است كه حاضر نیستند ایده آلها و امیدهای خود برای جامعه بشری را 
دفن كنند. تاریخ مردم و جنبشهایی است كه در انتخاب اصول و اهداف خویش مخیر نیستند و ناگزیرند برای بهبود آنچده 

 »منصور حکمت«.                                                                                                            هست تالش كنند


