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 ۲٢رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲هفدهم نوامبر -  ۹۹سه شنبه  بیست و هشتم آبان ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 نگاهی به اپوزیسیون راست
 از دریچه ترامپ و انتخابات آمریكا 

 با علی جوادی
انتخابات این دوره آمریكا به  یهكهز ان اه ه ها  پرسش: 

برانگیزترین انتخابات در تاریخ معاصر تهدهلیهد  هل  در 

هر گو   ای ان اهان این انهتهخهابهات را دنهدها   هردنهل  

حتز در دور دست ترین  هرهای ایران  چرا؟ اههیهیهت  

ویژگز و تفاوت این انتخابات در چ  بود؟ چرا این ههیه  

 حساسیت؟

اهییت قضی  بر سر موقعیت و سرنو هت علی جوادی: 

این ا دش نئوفا یستز در دنیهای مهعهاصهر بهود  آیها ایهن 

ا دش  یا ان قلرت سیهاسهز را در بهزرگهتهریهن قهلرت 

اقتصادی اهان در دست خود حفظ مهیهكهرد و مها  هاههل 

گسترش و قلرتگیری بیشتر و تهعهرا ایهن اه هدهش به  

بشریت و دستاوردهایش میدودیم یا ای ك  ن  مهیهتهوانسهتهیهم 

 اهل  كست ترامپ و ضرب  ای ب  این ا دش با هیهم و 

این ا دش قلرت سیاسز در آمریكا را ان دسهت بهلههل و 

ب  دوران سیاه ترامپ در آمهریهكها اهایهان داده  هود  ایهن 

مسال  ب  گرهز ترین معضد ایهن دوران در اهههان در 

   ار چگونگز مقابل  با اانلمز  رونا تدلید  ل 

اما هیگان تصویر یكسانز ان چشهم انهلان ایهن ته هو ت 

نلا ت ل  ه ون هم نلارنل  برای بخش وسیعز ان بشریهت 

متیلن و آنادیخواه     هاههل اهیهشهرویهههای وحشهیهانه  و 

افسار گسیخت  ترامپ و این اه هدهش نهئهوفها هیهسهتهز بهوده 

است  بشریتز  ه  نیهر دسهت و اهای تهعهرا سهیهاسهز 

تدلیغاتز طدق  حا ی  و رسانه  ههای بسهتهر اصهلهز قهرار 

دارد   كست ترامپ یك ایرونی بزرگ است  یك رگه  

قوی در اذهان این بخش ان اامع  حفظ وضع مواود و 

الوگیری ان وخامت بیشتر اوضاع است  ایهن بهخهش ان 

اامع  ب   م رضایت داده است و این دقیقا خط تدلیغهاتهز 

ا اح "دمكرات" و "گلوبالیست" هیات حا ی  آمریكا در 

این دوران بود  بانگشت ب  "وضع عادی"  بانگشت به  

 گذ ت ! 

در عین حا  ما  هاههل  هكهد گهیهری اه هدهشهههای مهتهعهلد 

 ضد کمونیست و ضد چپ بودن جریانات راست ایران
 ناشی از ضد کارگر و ضد آزادی بودن آنها است 

 محمد آسنگران
ایهوری اسالمز یک بانل مافهیهایهز آدمهسهش اسهت  ه  نسهد اهلیهلی ان 

سرمای  داران ایران را  سد داده است  این رژیم چ ان وقهیه هانه  و ضهل 

انسانز عید  رده است    روی رژیم دیستهاتهوری  هاه و رضها  هاه را 

 مردم باید انتخاب کنند!
 گفتگو با انترناسیونال هفتگی درباره وحدت اپوزیسیون

 منصور حكمت
 

هفتگى: بیزارى مردم ان ایهورى اسالمى و خواست عااد مردم بهراى 

سرنگونى آن  این سوا  اساسى را براست   رده است  ه  ایهن رژیهم را 

 اعتصاب کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی 
 و اعتصاب کارگران پتروشیمی جم

 

آبان  اعتصاب  ار  ان میلان نفتز آنادگان  یالز ان  مهیهادیهن  ٤٢رون 

غرب  ارون در اعتراا ب  اایین بودن حقهو  و ااهرایهز نشهلن طهدهقه  

 ب لی مشاغد و  دیگر وعله های داده  له وارد سومین رون خود  ل 

 

 کارگران جهان متحد شوید!

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

mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش

۵صفحه   

۷صفحه   

۴صفحه  
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برابری طلدان  و رفع تدعیه  در ایهن دوران بهودیهم  اه هدهش 

برابری نن و مرد  ا دش مقابل  با نژادارستز  ا دش مه هههم  

ا دش ننلگز سیاهان اهییهت دارد و اه هدهش عهلهیه  خشهونهت 

دستگاه سر وب ان ا دشهایز بودنل    در این دوران اهامهعه  

را ب  دراات نیادی ت هت تهارهیهر خهود قهرار دادنهل  افه  ایهن 

ا دش با سیاستهای بایلن و این ا اح هیات حا ی  هر چ ل  ه  

در  كست ترامپ در یك نقط  تالقز ایهلا مهیهكهرد امها اههلا  

 امال متفاوت و آی له  امال متفاوتز را ترسیم میكردنهل  بهایهلن 

چهره این ا دش نیست  نیای له این ا دش نیست  یهك واقهعهیهت 

مهم در این میان اما علم حضور تیام قل و هی  اانده  اه هدهش 

آنتز  هااهیهتهالهیهسهتهز ته هزب یهافهته  بهرای نهابهودی ریشه  ههای 

نابرابری و مه هاسهدهات اسهتهاهیهارگهرایهانه  طهدهقهاتهز در اهامهعه  

 آمریكاست  

انتخابات آمریكا در ایران هم بانتاب گسترده ای دا هته  اسهت  

بخشهای وسیعز ان اامع     عالوه بر سیاست ت یید فال هت 

اقتصادی حكومت اسالمز  قربانیان اصلز سیاست ت رییهههای 

اقتصادی و "فشار حلا اری" ترامپ بوده انل   كست تهرامهپ 

را اقلامز برای الوگیری ان وخهامهت بهیهشهتهر اوضهاع تهلهقهز 

میكردنل  مشتاقان  رونل این انتخابات را دنهدها  مهیهكهردنهل  در 

طههر  دیههگههر  نههیههروهههای دسههت راسههتههز اههامههعهه  مههتههارههر ان 

سیاستهای ارت اعز سلط ت طلدان و رژیم سابقز ها  امیل هان 

ب  تغییر اوضاع را ب  سهیهاسهتهههای تهرامهپ و ههیهات حها هیه  

آمریكا گره نده انل  امیلی    سرابز در حقیقت بهیهش نهیهسهت  

اسالمز ههم در  ه هار رژیهم اسهالمهز    –نیروهای ا دش ملز 

عیلتا  كست ترامپ را حلق  ای در حفظ و ت هكهیهم مهوقهعهیهت 

رژیم اسالمز  ان ارنیهابهز مهیهكهردنهل و بهرای بهانگشهت به  

 براام بعضا رون  یاری میك  ل  

این ویژگز ها انتخابات این دوره ریاست ایهور آمریكا را ان 

دوره های ایشین متیایز میكرد  اما  كهسهت تهرامهپ مهتهراد  

 كست ترامپیسم و ا دشز    ترامپ چهره نمخت آن اسهت  

نیست  ضرب  ای تعیین    له با از آملهای اهانز ب  آن است  

در عین حا  ایرونی بایلن نیز متراد  با ایرونی توده مردم 

نیست  هر درا  ایشروی آنادیخواهز و برابری طهلهدهز ته ههها 

م صو  فشار اه هدهشهههای ااهتهیهاعهز بهرابهری طهلهدهز و فهرا 

ااهتهیهاعهز در آمهریهكها در   –انتخاباتز است  ایشروی سیاسز 

عین حا  در گرو  كد گیری و حضور سانمانیافت   ارگهر و 

  یونیسم در معاد ت سیاسز اامع  است    

ااهونیسهیهون راسهت  سهلهطه هت طهلهدهان و مشهروطه  پرسش: 

خواهان و برخز ان ایهوریخواهان ملز  ههیهگهز ان تهرامهپ 

در این انتخابات دفاع  ردنل  بعضا اسهتهل    هردنهل  ه  دلهیهد 

حیایتشان موضع سرسختان  ترامپ در مقابل  بها اهیهههوری اسهالمهز 

در مقایس  با دوران اوباما است  ترامپ را عاملز در سهرنهگهونهز و 

خالصز ان رژیم اسالمز مهعهرفهز مهیهكهردنهل  چه  حهقهیهقهتهز در ایهن 

ارنیابز مواود است؟ چقلر این واقعیت مد ای دفاع این اریانهات ان 

 ترامپ است؟

تدلیغات سیاسز را بایل ان واقعیهات سهیهاسهز اهلا  هرد  علی جوادی: 

دفاع اریانات رژیم سابقز و دست راستز ان ترامپ اساسا نها هز ان 

م افع طدقاتز یكسان و تشابهات ا دشز و سیاسز و ههیهیه هیهن تهارهیهر 

اذیری تاریخز این اریان ان دست راستز ترین گرایشهات در ههیهات 

حا ی  آمریكا است  حكهومهت ایهن اهریهانهات بها  هودتها در  هودتها و 

اشتیدانز انگلیس و آمریكا قلرت خود را ت كیم  ردنل  بعالوه بخهشهز 

ان الیت سیاسز این ا دش تار و اودش با دستگاه ام یتز و اهلهیهسهز و 

گرایش ا گ سردی در هیات حا ی  آمریكا در هم ت یهله  هله اسهت   

ان ابتلا هم هیواره ان ا اح م افظ   ار و امرون نئوفا یستز ههیهات 

حا ی  آمریكا دفاع  رده انل  این گرایش قائم ب  ذات دست راسهتهز و 

تا مغز استخوان خود مرت ع اسهت  حهیهایهت ان تهرامهپ نشهانهلهه هله 

 ماهیت واقعز این اریانات در دنیای امرون است 

توایهات این اریانات در حیایت ان ترامپ عهیهن خهاا اها هیهلن بهر 

چشم حقای  سیاسز است  ترامپ ب  دندا  سرنهگهونهز رژیهم اسهالمهز 

نیست  سیاست "فشار حلا اری" اش ابزاری در اهت  سب تواف  و 

ب ل و بست با رژیم اسالمز بی ظور "تغییر رفتار" رژیم اسهالمهز در 

م طق  است  سیاستز    حفظ رژیم اسهالمهز در عهیهن  تهالش بهرای 

اصالح رفتار آن یك ر ن اای  ای آن اسهت  تهرامهپ بهارهها  هودنهانه  

تا یل  رده است    "رهدران" حكومت اسالمز چ انی  ب  توافهقهز بها 

ترامپ دست یاب ل  میتوان ل ایهران را به  عهظهیهت گهذ هته  خهود بهان 

 گردان ل؟ حكومت اسالمز و عظیت ایران؟! چ  رویای  ودنان  ای؟

تفاوت سیاست ترامپ و اصالح طلدان حكومتز در این است    یكهز 

خواهان "اصالح" رفتار داخلز و دیگری ب  دندها  "اصهالح" رفهتهار 

خاراز حكومت اسالمز است  هر دو اما سیاستهز تهیهامها ارته هاعهز 

است  ب ل و بست آمریكا با طالدان نیون  واقعز سهیهاسهت تهرامهپ در 

 قدا  بخشهایز ان اسالم سیاسز است 

نفس ای ك  اریانات دست راستز میتوان ل سیاستهای خود را در قهدها  

ترامپ و دار و دست  اش در بست  ب لی سهتهیهز بها حهكهومهت اسهالمهز 

بپیی ل واقعا دیلنز است  نیون  ای ان تدلغیات و اعلیات خود تهرامهپ 

است  این اریانات در واود ترامپ و سیاستهایش تصهویهر خهود را 

 در قلرت مشاهله میك  ل   

ترامپ رقیب انتخاباتز اش را ب  سوسیالیسم  مار سهیهسهم و پرسش: 

چپ رادیكا  متهم میكرد  این تدلیغات یكز ان مداحث اهاری در ایهن 

انتخابات و عاملز در اهت قطدز  ردن اامع  بود  ان طهر  دیهگهر 

در هیین دوران ما  اهل تشلیل تهدهلهیهغهات ااهونیسهیهون راسهت عهلهیه  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۰٢پرسش  شماره  

 نگاهی به اپوزیسیون راست                       
 از دریچه ترامپ و انتخابات آمریكا                         

 با علی جوادی
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 یونیسم و ت و  چپ در این دوران بودیم  چ  ارنیابز ای ان 

 تاریر این رویلادها در فردای ت و ت سیاسز در ایران داریل؟

ب  نكته  مهههیهز ا هاره  هرده ایهل  سهوسهیهالهیهسهم علی جوادی: 

حضور سیاسز و قابد مالحظ  ای در اهلالهههای سهیهاسهز ایهن 

دوره ان انتخابات آمریكا دا ت  اما سوسیهالهیهسهم و گهرایشهات 

سوسیالیستز دیگر الیله ای "خاراز" و آن سوی "اهرده ههای 

آه ین" بلوا  ر  ندودنل  الیله ای ندودنل    بها مهیهلان سهر  

مسهكهو تهلاعههز  ههود  بهرعههكهس ایهن گهرایهش در خههیهابههانههههای 

وا  گتن  نیویورا و لس آن لس و  ههرههای بهزرگ آمهریهكها 

میشهل آن را مشهاههله  هرد  در دعهوا بهر سهر حه  مهردم ان 

ننلگز  در ح  برخورداری ان بیی  ههای درمهان رایهگهان و 

م اسب برای هیگان  در الا  بر سر حرمت انسانهها مسهتهقهد 

ان موقعیت و امتیان طدقاتز  ان  در آمهونش عهالهز رایهگهان 

برای هی  متقاضیان  در افزایش حلاقد دستیزد ب  سهطهی یهك 

ننلگز در خور انسان  در خلع یل مالز ان الیس و بهخهشهههایهز 

ان دستگاه سر وب  مزد بهرابهر در قهدها   هار مشهابه   بهیهیه  

باننشستگز  در ضلیت با نژادارستز نهای    هله در دسهتهگهاه 

قضایز و سر وب طدق  حا ی  و     در تیامز این عرص  هها 

سوسیالیسم مان ل  د ز حضهور دا هت  ههر چه هل  ه  چهههره 

حزبز تعیین یافت  ای نلا ت اما حضهور اه هدهشهز و گهرایشهز 

 دا ت   

ترامپ رقدای انتخابات خود را ب  سوسیالیست و چپ رادیكها  

متهم میكرد  هرچ ل  ه   ذره ای گهرایهش سهوسهیهالهیهسهتهز در 

سیاستهای بایلن و این ا اح ان هیات حا یه  مهواهود نهیهسهت  

ای ها نیای لگان بخشهای دیگر سرمای  داری انل  خهودی تهریهن 

خودی ها هست ل  ا اره اش ب  حضور گرایشات سوسیالیسهتهز 

در اامع  و در ا دشهای ااتیاعز اسهت  به  حهقهیهقهتهز ا هاره 

دارد  ب  هیین اعتدار  یشیر را ان رو بست ل  حضور رگ  ای 

ان سوسیالیسم در فضهای سهیهاسهز اهامهعه   هافهز بهود تها ایهن 

گرایش واقعیت واودی خود را هر چ  عریان تهر به  نهیهایهش 

بگذارد  بر این باورنهل  ه  "خهطهر"ان اهانهب ایهن گهرایهش و 

تیایالت این چ ی ز است و این یك خط تهدهلهیهغهاتهز اهههانهز ایهن 

 ا دش ارت اعز در حا  حاضر است  

ان طر  دیگر ملتز است    ما  هاههل تشهلیهل تهیهایهالت ضهل 

 یونیستز در صفو  ااونیسیون راست ایران هسهتهیهم   هكهد 

گیری اریانز نئو فا یستز مان هل فهر هگهرد مه هصهو  چه هیهن 

فضایز است  چرخش اریاناتز    خود را "لیدرا  دمهكهرات" 

و "سكو ر دمكرات" می ام هل به  دفهاع عهریهان ان گهرایشهات 

فا یستز و ترامپیستز در این دوران یكدار دیگر نشان داد  ه  

چقلر "دفاع" این اریانات ان هر نهوع "لهیهدهرالهیهسهم" سهیهاسهز 

اوچ و بز مع ا است  بورژوانی در ایهران خهوب مهیهلانهل  ه  

دیكتاتوری و استدلاد ضهرورت چهرخهش و انهدها هت سهرمهایه  

است   ار ارنان نهیهانمه هل سهر هوب سهیهسهتهیهاتهیهك  هارگهر و 

 آنادیخواهز است 

این واقعیات در عین حا  نشان ده له ایهن سهیهاسهت اسهت  ه  

راست در ت و ت سیاست اامع  با اهرچهم ضهل  هیهونهیهسهتهز 

میكو ل راه خود را ب  قلرت سیاسز هیوار   ل  ان هم ا  هون 

خالكوبز هایشان عریان  له است  هر گون  تصور دیگری ان 

این اریانات سم است  مهخهرب اسهت   هیهونهیهسهم و  هارگهر بهایهل بها 

  اخت  امد ان سیاستهای این ا دش خود را برای مقابل  با ت ر ات 

مخرب اریانات راست در ت و ت آتز آماده   ل  ایهن واقهعهیهات در 

 عین حا  هرگون  توهم "هی  با هیز" را  امال ب  خاا میسپارد   

ارسش: ترامپیسم یك گرایش نئو فا یستز است  ویژگز های اسهاسهز 

این گرایش را در خود دارد  تاریر این گرایش بر ااونیسهیهون راسهت 

را چگون  مز بی یل؟ آیا بایل  اهل گسترش تیایالت فا یسهتهز در ایهن 

 طیف با یم؟ 

دقیقا! تردیلی نك یل  آلترنهاتهیهو دیهگهری نهلارنهل  ژسهت علی جوادی: 

"لیدرالز" این اریانات دوام چ لانز نلا ت  حهدهاب بهود  ه  تهر هیهل  

بدی یل در آمریكا  دی سوسیالیسم الرخهوانهله ایهن اهریهانهات را وادار 

 رده است    حتز  اسر عیوهای خود را بها چهوب "سهوسهیهالهیهسهم" 

بزن ل  در ایران     یونیسم و  ارگهر یهك نهیهروی قهلرتهیه هل مهلعهز 

قلرت است  در هر اعتراضز حضهور قهلرتهیه هل دارد  ان حهزبهیهت 

سیاسز با یز برخوردار است  نتی تا ب  طری  اولهز ایهن اهریهانهات 

را در موضع طو  ضل  یونیستز خواهیل دیل  هیانطهور  ه  ا هاره 

 ردم فر گرد نوناد ناقه  الهخهلهقه  ایهن اه هدهش نهیهسهت  آیه هله ایهن 

 اریانات را ب  نیایش میگذارد 

در ای  ا  ایل ا اره ب  تاریخ ایهن اهریهانهات در قهدها  چهپ اهامهعه   

نوری بر آی له این اریانات بتابانل  در دوران اولی  اس ان ا گ دوم 

اهانز  نمانز    دربار و اریان سلط ت ه ون نن هیهرههای اسهارت 

خود را بر ایكر اامع  نتوانست  بودنل م كم    ل  یك  كد مقابل  این 

اریان با چپ آن نمان  سانمان دادن دست ات  د  فا یهسهتهز مهانه هل 

سومكو بود  سانمانلهز انواع توطئ  و حتز عیلیات تروریستز علی  

چپ آن نمان یك ر ن سیاست این اریانات بهود  تصهور ایه هكه  ایهن 

اریانات در دعوا و الا  آتز بر سر قلرت سهیهاسهز ایهن ابهزارههای 

  اخت   له خود را ب  گو   ای بی لاننل  تصور  ود انه  ای اسهت  

بعالوه این اریانات سابق  طو نز در  ك    و اعلام مخالهفهیهن خهود 

دارنل  چ  تضیی ز هست    این  ارآیز خود را دو بهاره به  نهیهایهش 

 نگذارنل؟ 

یك واقعیت رو ن اسهت  مها در ایهران بهورژوانی لهیهدهرا  نهلاریهم  

تیامز گرایشات راست ارو استایار و بردگز  ارگر  ملافع بز چون 

و چرای استدلاد و خشونت تیهام عهیهار عهلهیه   هارگهر و  هیهونهیهسهت 

 هست ل   

یك ر ن تدلیغات ااونیسیون راست تا یل بهر بهیهانهیه  حهقهو  پرسش: 

بشر است  چقلر این تا یلات واقعز است؟ چهقهلر انهتهخهابهات آمهریهكها 

نشانله له ماهیت واقعز سیاستهای این اریانهات در نمهیه ه  "حهقهو  

 بشر" و غیره است؟ 

ن  ت ها دفاع وقهیه هانه  ایهن اهریهانهات ان اهریهان  هده  علی جوادی: 

فا یستز ترامپ نشهانهلهه هله اهایهگهاه واقهعهز "حهقهو  بشهر" در ایهن 

صفو  این اریانات است  بلك  تاریخ این اریانات نهیهز نشهانهلهه هله 

علم ذره ای ااید لی ب  حقو  ملنز و آنادی های سیاسز در اهامهعه  

 است  

نییشود ان فا یسم ترامپیستز دفاع  رد و هیزمان ملافع مفاد "حقو  

بشر" بود  با خره بیانی  حقو  بشر با تیامز انهتهقهادی  ه  مها به  آن 

داریم  بطور سلدز حقوقز برای بشهر ان دیهلگهاه بهورژوانی تهعهیهیهن 

 رده است   ك    می وع است  ب  درااتز ان آنادی بیان دفاع  هله 

است  تدعی  بهعهضها نهفهز  هله اسهت  تهاریهخ سهیهاسهز ایهن اهریهان 

 آزادی،برابری،حكومت کارگری!

 ۰٢پرسش  شماره  
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 اعتصاب کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی و اعتصاب کارگران پتروشیمی جم
 

ب  اییانهسهار ایهرانهز  (PEDEC ر ت ملز نفت چین اییانسار اصلز این میلان نفتز است  و این  اروژه را ان مه لسز و توسع  نفت )

 ر ت ایران اف  واگذار نیوده است   ب ا بر خدرها  اییانسار چی ز سعز دارد با وعله های بهز اهایه   هارگهران را مه هدهور ب  امضهای 

قرارداد  اری با این  ر ت بس ل و در ماه گذ ت  طز ایامز ب   ارگران اعالم  رده بود    با توا  ب   رایط بل اقتصادی ایهران بهههتهر 

است این قرارداد را امضاء    ل  اما   ارگران نیر بار قرار داد برده وار اییانز با این  ر ت نرفت  و ایگیر خواستههها و مهطهالهدهاتشهان 

 هست ل  
 

آبان  ارگران م تیع اترو ییز  ام در اعتراا ب  سطی نان  دستیزدها و  رایط  اری نام هاسهب و بها خهواسهت افهزایهش  ٤٢رون  -

 دستیزدها  و  وتاه  لن دست اییانساران دست ب  ت یع ندنل 
 

فضای اعتراا در مرا ز نفتز گسترده است  اعتراا  ارگران نفت عیلتا ب  سطی نان  دستیزدها و اهایهیهن آمهلن ههر رون بهیهشهتهر 

قلرت خریل ان  قراردادهای موقت  اری و استخلامهای اییانز  بیسارسانیها  تعوی  ارداخت دستیزدها و عیلز نشلن وعله های داده 

  لن مقامات مسئو  بعل ان اعتصابات گسترده مرداد ماه است 

 

در دو هفت  اخیر ان ایل   اهل این اعتراضات و اعتصابات بوده ایم: اعتصاب  ارگران میلان نفتز آنادگان  هیهالهز در غهرب  هارون 

در  هرک هویزه  اعتراا  ارگران اییانز  ر ت توسع  انرژی اتروالستریک  اغد ب  حضور سر وبگران حهراسهت در  هر هت  

ت یع اعتراضز  ارگران تلید  خان  نفت غرب  ارون اهوان  ت یع ایعز ان  ارگران اییانسهاری عسهلهویه  در اعهتهراا به   هرایهط 

نام اسب  غلز خود  ان سر گیری ت یعات  ارگران اخرااز نفت هفتگد ان ابتلای آبان ماه سا  ااری و چ لین ت یهع آنهان در مهقهابهد 

های دولتز  اعتصاب  ارگران واحلهای تعییراتز  ر ت اترو ییز ف اوران در م طق  ویژه اقتصادی ماهشهر  ت هیهع اعهتهراضهز  نهاد

عله ای ان  ارگران بیسار در دواندهم آبانیاه با خواست ا تغا  و در اعتراا ب  اارتز بانی در استخلام ها ب   هار مهقهابهد  مهلیهریهت 

   ار و ا تغا  سانمان م طق  ویژه اارس  
 

اعتراضات و اعتصابات  ارگران بخشهای مختلف ص عت نفت نمی   های یک اعتصاب هیاه گ سراسری در این ص هعهت را فهراههم 

 آورده است  ان مدارنات و خواستهای این  ارگران بایل وسیعا حیایت  رد 

نشانله له نق  و نیر اا گذا تن آ كار هرگون  حقو  اولی  ملنز آحاد اامع  است  واقعیت دیگر این است    سرمای  و حقو  بشر در 

ایران  سرمای  داری و درا  ای ان آنادی در ایران  یك غیر میكن سیاست است  نییتوان  هار ارنان بها هل   هارگهر خهامهوش بها هل و 

 آنادی سیاسز و آنادی تشكد و اعتصاب در نمره حقو  ملنز انسانها با  ل 

ااونیسیون راست ب  هر حا  یك واقعیت سیاسز ننله در ت و ت سیاسز اامع  است  با توا  ب  ت و ت ااری چ  فراخوانز پرسش: 

 ب  اامع  و رهدران عیلز اعتراضات اامع  داریل؟

تا یل من این است    مسال  ما ت ها  تا یل میك م ت ها  بر سر بود و ندود رژیم اسالمز نیست  مسال  در عین حا  ایهن اسهت علی جوادی: 

    لام اف  و سیاست  ن   لام ا دش در ت و ت اامع  دست با  را ایلا میك ل  اگر اف  و سیاست اریانات راست و ارو اسهتهاهیهار در 

اروس  سرنگونز تفو  ایلا   ل  بار دیگر  اهل نوع دیگری ان استایار خشن و بز حقوقز  ارگر و توده مردم نحیتكش  نوعز دیگری 

ان نابرابری و تدعی   بان هم  كا  و تدعی  طدقاتز و مسلیا استدلاد و علم آنادی های سیاسز مواا  خواهیم بود  سهرنهگهونهز رژیهم 

 اسالمز را بایل با ایرونی  ارگر و  یونیسم و آنادی خواهز ب  اایان رسانل  

فراخوان من ب  اامع  و رهدران رادیكا  و سوسالیست  ارگری و اعتراضات ااتیاعز این است    بایل با ارچم مستقد و سوسیالیهسهتهز 

و  ارگری ب  میلان بیائیل  ت ها  یونیسم  ارگری اردوی آنادی و برابری و رفاه انسانههها اسهت   هوراههای خهود را در مه هیهط  هار و 

 م الت ای اد   یل  برای ندردهای بزرگ ایشارو بایل آماده  ل  

 

 اساس سوسیالیسم انسان است، چه در ظرفیت جمعی و چه فردی!

 ۰٢پرسش  شماره  

با کانون مباحث کمونیسم کارگری در تماس باشید. لطفا نظرا ت و دیدگاه های  خودتان را برای ما به آدرس کانون مباحث 
 کمونیسم  کارگری ارسال کنید!

kanoonmabahes@gmail.com 
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سفیل  رده است  نسد  شز و غارت امهوا  مهردم  ته هاون و 

دندی  فساد و دروغ و هر آنی  مای   رمساری بشر مهتهیهلن 

است ای ها م ری و ملافعش بوده انهل  ایه ههها داعشهیهسهم را ان 

احیا  ردنل و ب  اارا گذا ت ل  بعل ان اا گرفهتهن  75هیان سا  

داعش  یع  در ایران بود    موج اسالمگرایز در دنهیها وارد 

فان الیلی  ل و ان اقصز نقاط اهان بویژه  شورهای اسهالم 

نده این ا دش مرده سر ان قدر بیرون آورد و ب  اان اهامهعه  

 افتاد 

در تیام اوامع اسالم نده  گهروههههای تهروریسهتهز و داعشهز 

افسار ان در دست طدقات دارا بویژه حا یان این اوامع بوده 

است و آمریسا و دیگر  شورهای غربز مستقیم و غیر مستقیم 

ابتلا در تقویت این گروههها نهقهش اسهاسهز بهانی  هردنهل  امها 

ه گامیس  متوا   لنل این اه هدهش و گهروههههای تهروریسهتهز 

برآمله ان آن  افسار ااره  رده و هیچ خلایز را ب له نیسهته هل و 

م افع آنها را  ای  ا و آن ا رعایت نییس  ل و ان  ه هتهر  خهارج 

 له انل  ب  فسر مهار  ردنشان افتاده انل  چ ل سالهز اسهت  ه  

تالش دولتهای غربز برای مهار آنها و ن  نهابهودی آنههها آغهان 

 له است  سهیهاسهت بهوش بهرای ندن طهالهدهان و الهقهاعهله در 

افغانستان و عرا  و سوری  و    مهذا هره و صهلهی تهرامهپ بها 

طالدان یک استراتژی واحل را تعقیب میس  ل  استهراتهژی آنههها 

مهار این ا دش است و تا ه گامیس  م هافهع آنههها را به  خهطهر 

نیانلاخت  بود مهم ندود    ای ها چقلر خون ب  اامع  میپا  ل و 

 سر میدرنل و اوامع اسالم نده را ب  خاک و خون میسش ل  

فرمولد لی و ادبیات بورژوانی راست ایران ت ت تهارهیهر ایهن 

سیاستها و این فضای بین الیللز مت و   له است  آنها امهرون 

ن  ملافع موسوی و خاتیز و رفرانلوم و      بهلهسه  خهواههان 

اایگزی ز خود با این حا یان فعلز ان با ی سر مردم هسته هل  

 ب  هیین دلید میگوی ل:

این حا ییت در ایران تدهسار است  قلرتگیری حا یان فعلهز " 

 نا ز ان ناسپاسز مردم ایران نسدت ب  رژیم قدلز بود"!

میگوی ل مردم ا تداه  ردنل و ایران را ان راه تهیهلن مه ه هر  

 ردنل! میگوی ل ا  ون برای ادران مافات بایل ان رضا خان و 

تاج و تخت اهلوی اعاده حیایت بشود  میگوی ل برای این هل  

ترامپ در اهت سرنگونز ایهوری اسالمز  ار میس ل و به  

هیین دلید ملافع سر سخت ترامپ هست ل  میگوی ل اهیهههوری 

اسالمز و دیگر گروههای اسالمز  اسالم را خراب  هرده انهل 

 اگر ن  خود اسالم خوب است والخ 

 د صف ناسیونالیسم مخهافهظه   هار و  اهرو غهرب بها ههزار 

اختال  و تفاوت نظر    با هم دارنل  اما یک اا مت ل هست هل 

و ماد هم فسر میس  ل  هی  آنها میگوی ل ندایل ااانه داد چپ و 

 یونیسم آی له سیاسز ایران را رقم بزنل  ضلیتشان با  یونیسم 

و مار سیسم نا ز ان ضلیتشان با م افع  ارگر و مهردم ته هت سهتهم 

است  نا ز ان مخالفتشان با دخالت مردم در قلرت سهیهاسهز اسهت و 

نگران هست ل مردم  وچ  و خیابان دسهتهشهان به  قهلرت و حها هیهیهت 

برسل  هیین وحلت نظر ان در ضلیت با  یونیسم و  ارگر  آنها را 

دور سیاست ترامپ ایع  رده است و امهیهل هان به  فها هیهسهتهز مهاهد 

 ترامپ است  

آنها خوب متوا   له انل اگر بخواه ل ملافعهز مهانه هل تهرامهپ دا هته  

با  ل بایل عل ا راسیست و ضل  هیهونهیهسهت و مهلافهع سهرمهایه  داری 

بانار آناد با  ل  آنها هیین سیاست را در سخ رانیههها و سهیهاسهتهههای 

خود اعالم  رده انهل  ه  مهلافهع سهرمهایه  داری بهانار آناد ان نهوع  

نئولیدرالیسم آن هست ل  ایهوری اسالمز و ترامپ و دیگر دولهتهههای 

 سر وبگر و استایار گر هم ملافع هیین سیاست هست ل  

ت رب  تاریخز مردم ایران در سا  ا ه ها و ههفهت ههم نشهان داده  ه  

آمریسا مت ل دیرین خود یع ز  اه را  ه هار گهذا هت تها اسهالمهیههها و 

خیی ز بیای ل تا مانع ایشروی چپ و  یونیسم بشونل  به هابهر ایهن ضهل 

 یونیست بودن و تقابد با آلترناتیو  یونیستز خهیهیهر مهایه  و چسهب 

درونز هی  این اریانات راست م افظ   ار اسهت  چه  آنهههایهز  ه  

م  د  آملنل و  شف ح هاب  هردنهل و چهههار ه هده  ههای سهفهیهل راه 

انلاخت ل  چ  آنهایز    خود را سسو ر و ایهوری خواه و دمسرات 

میلانست ل و ا  ون نیر   د  اهان  میخواه ل صه هللهز رنرو دا هته  

با  ل  چ  آنهایز    ضل فارس و قومپرست بودنل و ا  ون ب  دنهدها  

گلایز ح  ملت خودی ان نیای له ملت با  دست هست ل  چ  آنهایز    

اتیست دانش وی مدارن را حید میسردنل و چ  آنهایز    ژورنالیست 

بز طر  تشریف دا ت ل  چ  آنهایز    ب   سب دانش و عهلهم تهعهههل 

امضا  رده بودنل و چ  آنهایز    تاریخ نگار بودنل و     ههیهگهز ان 

ترس قلرت گیری  ارگر و  یونیسم خیز بهردا هته  انهل  ه  در یهک 

صف   ار هم با  ل تا مورد توا   سز ماد تهرامهپ قهرار بهگهیهرنهل  

آنها ترامپیست  له انل نیرا سیاست و فره گ واحلی را نهیهایه هلگهز 

میس  ل  افقشان یسز اسهت  تهرامهپ نهیهایه هله بهخهشهز ان بهورژوانی 

آمریسا است    در سیاست عیلز خود ضل خاراز  ضل نن  و ضل 

فره گ ایشرو و ان این م ظر ضل چپ است  ب  هیین دلید ضهلیهت 

با چپ و  یونیسم و سوسیالیسم را با اتسا ب  راسیسم و فا یسم اهیهش 

میدرد  این اریانات وط ز هم نیایه هله بهخهشهز ان بهورژوانی ایهران 

هست ل    میخواه ل نیای لگز راسیسم و فا یسم ایرانز را عهههله دار 

بشونل  دفاع آنها ان ترامپ ان ماهیت سیاسز آنها نشات میگیرد  آنههها 

 ان یک ا س و ان یک طدق  واحل هست ل  

با هی  این اوصا  آمریسا و دولتهای غربز رسهیها اعهالم  هرده انهل 

اگر ایهوری اسالمز در چهار چوب سیاست آنها عید   ل میتهوانه هل 

با هم  ار    ل  ولز برای ته هت فشهار گهذا هتهن اهیهههوری اسهالمهز 

عالوه بر اریانات راسهت اهروغهرب  سهانمهان مه هاههلیهن خهله  را 

هیی هان در آب نهیهک خهوابهانهله انهل  ه  بهرای ههر مهسهانهز و ههر 

 کارگر زندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 ۰٢پرسش  شماره  

 ضد کمونیست و ضد چپ بودن جریانات راست ایران                         
 ناشی از ضد کارگر و ضد آزادی بودن آنها است                              

 محمد آسنگران
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ماموریتز  نم با ل بسار گیرنل  اگر اهیهههوری اسهالمهز در 

مقابد آمریسا و دولتهای غربز  وتاه نیایل میسن اسهت رونی 

ناچار بشونل ان این نیروی بز ارنسیب و بز آێ له اما سه هاریهو 

سیاهز  ب  ع وان  ارت بانی موقت یک دوره معین  استفهاده 

    ل  

 

ب ا بر این با  یز دقت و ارنیابز ان ت و ت  ه هونهز مهیهتهوان 

گفت سیاست اهریهانهات راسهت و نهاسهیهونهالهیهسهت ایهرانهز ان 

سلط ت طلب گرفت  تا سسو ر دمسرات  ان "مهلیهریهت گهذار 

 ریعتیلاری" گرفت  تا دولت در تدعیل نوع م اهلین خهله  ان 

دمسراسز خواهان ناسیونالیست گرفت  تها حهقهو  بشهری نهوع 

 ورش و داریوش و    تالش میس  ل قدد ان هر سیاستز تواه  

ترامپ و ترامپیسم را ب  خود الب   ه هل  آنههها مهیهلانه هل بهلون 

حیایت دولتهای راست و فا یستز ان نوع ترامپ  هانسهز در 

 آی له ایران برای قلرتگیری نلارنل  

اما اریانات راست ایهرانهز ههیهگهز ان یهک گه ه هیه ه  تهاریهخ 

مصر  گذ ت  نشخوار  رده و فسر میس  ل دوره خیهیه هز  ه  

ان ااریس ب  تهران اروان  رد میتوانل تهسهرار  هود  ایهن بهار 

الدت  میخواه ل ب  اای عدا وعیام   تاج و تخت را ان نوادگان 

لویز  انزدهم قرا بگیرنل و هیراه بوئی گ اختهصهاصهز به  

تهران بدرنل  این نوستالژی تسرار تاریخ ب   سد  یلی بهرای 

اوانان سط ز نگر و راست افراطز فر گهردی هه هون قهابهد 

درک است  آدم میگویل ای ها ه ون متوا  نیست ل    مسهانهیهسهم 

اامع  چگون  عید میس ل  نیرا تا دیرون دوم خردادی بهودنهل 

و امیل ان ب  خاتیز بود امرون هم ناچارنل امیل ان را ب  یک 

وارث نری   ااد اهز گره بزن ل  اما افراد میانسالز مان ل رضا 

اهلوی و افراد اا ب  سن گذ ت  ای مان ل نوری عهال و عهدهل  

مهتلی و  ریعتیلاری و   هگهر لهو و نهوری ناده و     فهقهط 

 میتوان ل ارونله  سست و افتضاح سیاسز خود را بیشتر    ل  

ااانه بلهیل هیی  ا در یک "اانهویهس مهانه هلی" ا هاره ای به  

مسیی علی ژاد دا ت  با م  او ان یک خانم م  د  دوم خردادی 

و ملافع خاتیز و     ب  یک  اهپرست و ملافع دمهسهراسهز و 

سرمای  داری بانار آناد ارو ترامپز تدلید  له اسهت  مهعهلهوم 

است این ت و  برای علی ژاد یک ت و   یفز ان اسالمیسم به  

ترامپیسم با او ش ناسیونالیسم ایرانز است  با خره ان صهف 

سدز و سیاه اسالمز ب  صف آبز اهلوی چهز مهههااهرت  هرده 

است  خوب این یک تفاوت است ان صف ضل آمریسایز گری 

اسالمز ب  صف ملافعان آمریسا و ترامپ رفهته  اسهت  او ان 

ایل  افراد با  هامت اصالح طلدان است   ک نلا ت  بها هیهل  

اگر رونل سرنگونز ایهوری اسالمهز  هیهز اهلی تهر بشهود 

فر  نگهلار و مهاارانز و ح اریان و گ  ز و رمضان ناده 

و تاازاده و تعلادی ان ایت   ها و ح ت ا سالمها و حهزب 

چپ ایران یا ههیهان سهانمهان ا هاهریهت و      ههم اها ورچهیهن 

ااورچین هیین راه را خواه ل رفت  مهعهلهوم اسهت  ه  مسهیهی 

 علی ژاد ایشقراو  این صف است 

اما فعالین  ارگری و دیگر ا دشهای انقالبز و مهردم اهیهشهرو 

آگاه ایران بسیار واقعز و نمی ز مسائد سیاسز و ته هو ت را 

میدی  ل و راست و اوست   له میگوی ل ای ها ب  صف راستهای 

ارو ترامپ ایهوسهته   ه  آیه هله ایهران را به   هسهلهز رقهم بهزنه هل  ه  

سیاستهای ان نوع ترامپ و ترامپیسم  آنرامیخواهل  مهههم نهیهسهت چه  

میگوی ل و چقلر اایگاه توده ای دارنل یا ب  اایین و با  نگاه میس  ل یها 

نییس  ل  مهم این است هر وننز دا ت  با  ل و ب  هر اا اتهسها  ه ه هل 

هیان ل  زاری را میخواه ل  سد بله ل    رژییهای تا  ه هونهز آنهرا 

امت ان  رده انل  مهم این است  ارگر هیی هان بهرده مهزدی بها هل و 

مردم ت ت ستم هیی ان ان قلرت دور نگهلا ت   ونل  مهم این است 

چپ و  یونیسم دستش ب  قلرت نرسل  این تیام آلتهرنهاتهیهو نهیهروههای 

 راست بورژوایز و م افظ   ار ایران است  

در این میان چپ چقلر توان عیلز و ن  ادعا ان خود نشان مهیهلههل و 

چقلر مسائد سیاسز را واقعا آنطور    هست درست تدیین مهیهسه هل و 

اونیسیون درستز میگیرد  بسیار مهم و تعیین    له است  اما ا دهش 

 ارگری و توقعات اامع  ایران و امسانات رسهانه  ای  ه  ههر فهرد 

امرون خودش یک رسان  است  توان این نیروهای راست را بسهیهار 

م لود  رده و با ب  میلان آملن رهدرانز مان ل اسهیهاعهیهد عهدهلی  و 

اسیاعید بخشز و اعفر عهظهیهم ناده  اهرویهن مه هیهلی و صهلهها و 

هزاران رههدهر  هارگهری دیهگهر  ه  هه هون اهامهعه  بها چهههره هها و 

توانائیهای آنها آ  ایز  امد نلارد   انس چپ و  یونیسم  را بسهیهار 

بیشتر میس ل  ما امرون در ایران با یک واقعیت ااتیاعز و قلرتهیه هل 

 ارگری مواا  هستیم    ضل سرمای  و ملافع اداره  ورایز اامهعه  

است   انس نیروها و احزاب چپ و  یونیست ای  ا رقم میخورد    

با االتفرمز انقالبز و سیاستز درست و هشهیهارانه  تهوان و تهرفهیهت 

ایرون  لن بر ایهوری اسالمز و حا ی  ای  هردن اه هدهش راسهت 

 ناسیونالیست را بتوانل هلایت   ل و ب  ریر رسانل 

هر  س حتز یک نیروی  وچک هشیار و با درایهت اگهر بهتهوانهل ان 

این فضای سیاسز و موقعیت فراهم  له خوب استفاده  ه هل  مهیهتهوانهل 

یک نیروی قلرتی ل و تعیین    له برای آی له سهیهاسهز ایهران بسهاند  

راه قلرتگیری چپ و  ارگر مت ل  لن حو  یهک افه  و اه هدهش و 

االتفرم انقالبز و  یونیستز ت و  بخش اسهت  ایهن راههز اسهت  ه  

چپ و  یونیسم  ارگری برای ایرون  لن گریزی ان آن نلارنهل  در 

غیر ای صورت راست میتوانل آی له سیاهز ب  اامع  ت یهیهد  ه هل  ه  

میسن است سسو ر و غیر مذهدز بها هل  امها بشهلت ضهل آنادی و 

استایارگر است و بهان ههم مها  هاههل تهسهرار دور تسهلهسهد مهعهیهوب 

اسالمیسم ناسیونالیسم خواهیم بود  این هشلاری الی برای هر حزب 

و اریان و فعا  چپ و  یونیست است  یا این وتیف  تاریخز و مهههم 

را ان ام میلهیم و اامع  را ان این دور تسلسد خارج میس یهم  یها در 

اس ایهوری اسالمز بان هم مردم  اهل و قهربهانهز تهدهعهیه  و بهز 

 حقوقز و سر وب خواه ل بود  

 آسنگران

 نه به شكنجه،نه به اعدام،نه به جمهوری اسالمی!

 ۰٢پرسش  شماره  
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چگون  بایل انهلاخهت  در ایهن رابهطه  خهیهلهى ان مهردم مسهاله  

وحلت احزاب ااونیسیون سرنگونى طلب را مطرح میس  ل و 

این سوا  را الوى حزب  یونیست  ارگرى هم قرار میله ل  

میگوی ل ضعف ااونیسیون در مقهابهد رژیهم اسهالمهى ان عهلم 

 ات اد آنهاست و میپرس ل چرا ات اد نییس  ل؟

 

برخال  طیف ملى اسالمى     ان خاتیهى و منصور حکمت: 

ح اریان و م تظرى تا نهضت آنادى و ا اریت و راه  ارگر  

یک خانلان سیاسى و یک ا دش ااتیاعى واحل را نهیهایه هلگهى 

میس  ل  احزاب سرنگونى طلب در ااونیسیون ایران در قطب 

هاى  امال متفاوت و حتى متقابد یسلیگر قرار گرفته  انهل  دو 

اریان اصلى در ااونیسیون سرنگونى طلب هست   یونهیهسهم 

رادیسا      سانمان اصلى و  اخه  آن حهزب  هیهونهیهسهت 

 ارگرى است  و طیف ناسیونهالهیهسهتهههاى طهرفهلار غهرب  ه  

عیلتا حو  رضا اهلوى گرد آمله انل  م هاههلیهن خهله  را ههم 

بع وان یک سانمان سیاسى بزرگ و فعا  میهشهود به  ایهن دو 

اضاف   رد  هرچ ل این سانمان  بهرخهال  دو اهریهان دیهگهر 

نوک یک ا دش ااتیاعى وسیع تر و فرا سانمهانهى نهیهسهت و 

اساسا یک مواودیت سانمانى قائم ب  ذات است  فسر نییهسه هم 

 سى با انلک   اختى ان سیاست در ایران و اایگاه ااتیهاعهى 

و مواضع این س  اریان بتوانل ان ات اد ای ها بع وان یک امهر 

واقعى قابد حصو  و یا مطلوب حر  بزنل  من این را درک 

میس م    اان مردم ب  لدشان رسیله و فسر میس  هل ههیه  بهایهل 

"دست ب  دست هم بله ل" تا رژیم اسالمى را سرنگون  ه ه هل  

اما میان تدیین احساسى و م اسدات سرانگشتى مردم بها درک 

دی امیسم هاى ت و  سیاسى در اامع  فهر  هسهت  در درون 

اسالمى حو  م ااات و دعا براى سهالمهتهى مهزاج -طیف ملى 

آقاى م تظرى میشود مت ل  ل  در طیف سهرنهگهونهى طهلهدهان  

 اما  تفاوتها عیی  است 

 

رو ن است    احزاب سهیهاسهى مهخهالهف اهیهههورى هفتگى: 

اسالمى ان اهاتى با هم اختال  دارنل  امها گهفهته  مهیهشهود  ه  

حلاقد ان این ا هده   ه  ههیهگهى روى سهرنهگهونهى اهیهههورى 

اسالمى تهوافه  دارنهل  مهیهشهود روى ایهن اه هده  تهوافه   هار 

 مشترک ان ام داد  در این باره نظرتان چیست؟

 

ب ظر من ب اى " ار مشترک"     بها تهواه  منصور حکمت: 

ب  الایى ااتیاعى اهلى ایهن اهریهانهات ههیهیهیهک به  آن تهن 

نخواهل داد  اگر بخواهیم خو دین با یم   ایل بایل ان تهعهریهف 

یک سلسل  اصو  اای  اى و ااید لى هریک ان این نیروهها به  

آن ص دت  رد  اصولى مان ل اهایهده هلى به  اراده آناد مهردم  

اصد آنادى بى قیل و  رط سیاسى  اامع  سسو ر  رفع تدعهیه  و 

غیره  این اصو  حلاقد را حتى میشود بع هوان یهک مه هشهور حهقهو  

اای  اى مردم تعریف  رد  اما این اصو  مد اى وحهلت ایهن نهیهروهها 

نییتوانل با ل  بلس  مقررات بانى را تعریف میس ل  نمی ى را ترسیهم 

میس ل    هریک ان این اریانات در آن براى ایهرونى خهط مشهى و 

ا دش خویش تالش میس ل  این ا دشها قدد ان ایهورى اسالمى بوده 

انل و بعل ان آنهم خواه ل بود  هریک براى برقرارى نظام و اهامهعه  

مطلوب خود تالش میس ل  مدارنه براى سرنگونى حسومت  بهخهشهى 

ان یک الا  وسیع تر بر سر این آلترناتیو هاست   ارى  ه  مهیهشهود 

 هرد ایهه هاد یههک دیهالههوگ رسهیههى در مههیهان اههریهانهات ااهونیسهیههون 

سرنگونى طلب رژیم اسهالمهى اسهت  مها مشهسهلهى بها چه هیهن چهیهزى 

نلاریم  ما هی   اخ  هاى ااونیسیون را ان چپ تا راست ب   ه هگهره 

سوم حزب دعوت  ردیم  ن  فهقهط ههیهچ مشهسهلهى نهلاریهم  ه  بها ههر 

سانمان مخالف رژیم اسالمى یک رابط  رسهیهى بهراى تهدهاد  نهظهر 

تعریف   یم بلس  ان این امر استقدا  میس یم و آن را  نم میلانیم  امها 

"ات اد" و " ار مشترک" میان این طیف نیروهاى سیاسى واقعدی هانه  

 نیست 

 

در میان اریانات سرنگونى طلب نیهز رضها اهههلهوى اهرچهم هفتگى: 

ات اد را بل ل  رده و سانمان م هاههلیهن خهله  اته هاد در چهههارچهوب 

 وراى ملى مقاومت را مطرح میس ل و ا ار سهانمهانهههاى چهپ نهیهز 

ص دت ان ائتال  و ات اد دارنل  در این میان فقط حزب  هیهونهیهسهت 

 ارگرى است    تا یل دارد ات اد عیلى نیست و روى تیایزات خهود 

و توضیی ارداتى نظرات و اهلا  و مطالداتش تا یل میس ل  لهطهفها در 

 این مورد توضیی دهیل 

 

هییسلام ای ها ان ات اد با سانمانهاى بهیهرون طهیهف منصور حکمت: 

خود ان ص دت نییس  ل   اه و رئیس ایهور خود ان را هم ان قدد 

تعریف  رده انل و بقی  را ب  امضاء گذا تن نیر طهرح خهود دعهوت 

میس  ل  حزب  یونیست  ارگرى یک اصد اساسى دارد و آن بهیهان 

حقیقت ب  مردم است  ما نییخواهیم ان وحهلت طهلهدهى خهودانهگهیهخهته  

مردم سوء استفاده تدلیغاتى   هیهم  مها بهراى سهاخهتهن یهک اهیهههورى 

سوسیالیستى تالش میس یم و این  ار ان طری  وحهلت بها طهرفهلاران 

بانار آناد و آمریسا و سلط ت و اسالم ااستوریزه بلست نهیهیهایهل  در 

نتی   ما مردم را ب  اردوى سهیهاسهى خهودمهان دعهوت مهیهسه هیهم  به  

اردوى  ارگران  اردوى  یونیسم  اردوى آنادى  امد و هی  اانده  

فرد و اامع   این ب  مع ى انزواطلدى سهیهاسهى و بهلعه هقهى بها سهایهر 

ا دشهاى سیاسى نیست  برعسس هرقلر ما حر  مستقد خودمان را 

رو ن تر بیان   یم و آرمانهاى سیاسهى و ااهتهیهاعهى خهود را بهلون 

 ده  تر تدلیغ   یم  امسان ایلا میس یم بلون دامهن ندن به  تهوههیهات 

سیاسى در میان مردم  با هر س تا هراا هیراه میشود راه بیائیم  مها 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۰٢پرسش  شماره  

 مردم باید انتخاب کنند!                   
 گفتگو با انترناسیونال هفتگی درباره وحدت اپوزیسیون                  

 منصور حكمت  
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طرفلار ر ل فره گ سیاسى و فرهه هگ ته هزب در ایهرانهیهم  

ائتال   سانش  اده   وحلت عید و غیره وقهتهى اهاى خهود 

را در سیاست ایران ایلا میس ل    تعین حزبى و اه هدهشهى در 

اامع  و بویژه تقسیک آرمانى و برنام  اى احزاب در سهطهی 

ایشرفت  اى قرار گرفت  با ل  او  بایل اردوهاى سیاسى ایهران 

معاصر بلرستى تعریف  ود تا بعل بشود ان اده  به هلى ههاى 

 تا تیسى میان آنها ص دت  رد 

 

میسن است در اریان سرنگونى ایهههورى اسهالمهى هفتگى: 

وضعیتى ایش آیل  ه  احهزاب اصهلهى ااهونیسهیهون بها نهیهروى 

ااتیاعى اى    اذب  رده انل هر  لام یک وننه  غهیهر قهابهد 

حذ  در ت و ت اامع  و ای اد حهسهومهت اهلیهل بها ه هل  در 

چ ین  رایطى آیا یک نوع ات اد اادارى ایش خواههل آمهل  ان 

حا  ندایل براى چ ین حالتى فسر  رد و ان این ناوی  ب  مساله  

 ات اد ارداخت؟

 

هروقت ایش آمل ما هم به  نهیهان آن رون ان منصور حکمت: 

یک موضع مسئو  اواب میلهیم  عسس این حالت هم میتوانل 

ایش بیایل و بهراى آن ههم بهایهل آمهاده بهود  فهعهال مهوضهع مها 

 مطلوبیت دیالوگ است 

 

سهوا  مهیهشهود  ه  مهدهارنه در سهطهی اهامهعه  دارد هفتگى: 

گسترش ایلا میس ل و ا دهش سهرنهگهونهى احهتهیهاج به  رههدهرى 

دارد  در غیاب ات اد ااونیسیون  رهدرى ا دش چگهونه  بهایهل 

 تامین  ود؟

 

رهدرى م صو  هژمونى سیاسى است و نه  منصور حکمت: 

معل  گیرى میان ا دشها و یها قهرار و مهلار سهیهاسهتهیهلاران  

ایلایش یک رهدرى در ا دش عیومى براى سرنگونى تهابهعهى 

ان دست با  ایلا  ردن یهک افه  اسهت  واهود یهک رههدهرى 

واحل گواه این است    توده وسیع مردم انتخاب سهیهاسهى خهود 

را  رده انل  این انتخاب بلوا یک انتخاب حزبى نیهسهت  مهردم 

در خطوط  لى میان راست و چپ انتهخهاب مهیهسه ه هل  آیها افه  

آلترناتیو در برابر رژیم اسالمى در خطوط  لى ان نظر مهردم 

یک اف  و راه حد چپ است یا راست؟ این سهوالهى اسهت  ه  

قدد ان بقی  ااسخ میهگهیهرد  آیها مهردم در انهلاخهتهن اهیهههورى 

اسالمى  ب  با   ب  قلرتهاى غربى و ب  اقهتهصهاد بهانار امهیهل 

مید لنل یا ب  نیروى خود  ب  چپ اهامهعه  و به  یهک راه حهد 

رادیسا  چشم میلوننل  مردم چپ را میخواه ل یها راسهت را؟ 

این سوا  ه ون در ایران امرون بان است  این انتهخهاب هه هون 

صورت نگرفت  است  اگر ما بتوانیم اف  چپ و انقالبى را به  

اف  هژمونیک در رونل سرنگونى رژیم اسالمى تدلیهد  ه هیهم  

آنوقت  خصیتها و احزاب عیله این اردوى چپ در موقهعهیهت 

رهدرى قرار میگیرنل  مردم در هر دوره چهپ اهامهعه  را بها 

اریانات معی هى تهلاعهى مهیهسه ه هل و آنههها را اهرچهم و تهر  

چپگرایى خود قرار میله ل  یک دوره حزب توده این نقهش را 

دا ت  یک دوره فلایى  امرون مردم ایران حزب  هیهونهیهسهت 

 ارگرى را سخ گو و بستر اصلى چپ در اامع  میلان هل  در 

نتی   رهدرى تابعى ان انتخاب سیاسى مردم میان یک راه انقهالبهى و 

یا غیر انقالبى براى سرنهگهونهى حهسهومهت اسهالمهى اسهت  حهزب و 

ا دش ما مصیم است    این رهدرى را تهامهیهن  ه هل  ههیه  فهعهالهیهت 

حزب  یونیست  ارگرى معطو  ب  الا هردن مهردم ایهران ان ههر 

آلترناتیو و خط مشى بورژوایى و سو  دادن آنها ب  یک موضع چپ 

و انقالبى در ت و ت سیاسى اارى ایران اسهت   هاخه  اهیهشهروى 

چپ در برابر راست در ا دش اعتراضى علیه  رژیهم اسهالمهى  بها  

رفتن انتظارات مردم و نپذیرفتن نقطه  سهان هههایهى اسهت  ه  ههیهات 

حا ی  و ااونیسیون بورژوایى قلم ب  قلم الوى مردم قرار مهیهلهه هل  

دوم خرداد یسى ان ای ها بود  مهردم نهههایهتها تهن نهلادنهل  اه هدهش مهلهى 

اسالمى احتیا  ه ون چ ل فرمو  دیگر براى هیزیستى مردم با یهک 

رژیم اسالمى اصالح  له در آستین دارد  ای ها را بایهل یهک به  یهک 

م زوى  رد  ااونیسیون بورژوایى بیرون حسومت در مقطعهى وارد 

ص    خواهل  ل تا نقط  نعادلهاى الیلى    متضین حهفهظ  هالهوده 

قلرت طدقاتى اش است را بع وان ایرونى ا دش مردم اا بهزنهل  مها 

بایل ملام مردم را ب  فراتر رفتن ان این چهارچوبها فرا بهخهوانهیهم  مها 

بایل بع وان سخ گویان و م ادیان "ن " بزرگ مردم ب   لیت استدلاد و 

استایار و تدعی  و ارت اع در ص    سیاسى ایهران تهاههر بشهویهم  

هرچ  این نخواستهن عهیهیه  تهر و ههیه  اهانهده  تهر بشهود  رههدهرى 

 یونیستى بر ا دش اعتراضى بیشتر تادیت میهشهود  ان نهظهر عهیه هى 

رونل اوضاع ب  نفع ماست  چون نقط  سان هاى مورد نهظهر ههیهات 

حا هیه  و ااهونیسهیهون بهورژوایهى ان نهظهر عهیه هى اهاسهخ نهیهانههاى 

اقتصادى و سیاسى و فره گى اامع  ایهران امهرون نهیهسهت  به هران 

فره گى سرمای  دارى در ایران ب  سادگى قابهد  -سیاسى  -اقتصادى 

 تخفیف دادن نیست 

 ٦٦از انترناسيونال هفتگى شماره 

 ١١١٩اوت  ٩١ - ٩٨٣١مرداد  ٩١

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۰٢پرسش  شماره  


