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 ۴۲رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲یکم دسامبر  -  ۹۹سه شنبه  یازدهم آذر ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 تف سر باالی ترور!
 محمدرضا پویا

 

ترور فخری زاده که بگفته کاربدستان رژیم اسالمیالا از 

یسئولین پروژه های نالاالایالا و اتالوالا بالودد بالار دیالگالر 

حکویت اسمیا را به صدر اخبار جهان نشاند. تالجال ال  

برانگیز نیست که هالراالاه سالخالن از تالرور و یدیالکالشالا 

بویان یا ییدد یکسرش به جالوالهالوری اسالمیالا یالیالرسالد. 

صرفناز از اینکه چه کسا این پاسالدار را تالرور کالرده 

اسالالتد خالالود وامالالجالاله یالالوجالال  پالالریشالالانالالگالالویالالا  الالنالالاصالالر 

رنگارنگ جوهوری اسمیا شده است) ناافته نوانالد کاله 

بوانند هویشه یتهم شواره یک هر مالتالو و تالروری خالود 

جوهوری اسمیا است. در ترور اخیر هم سناریالوهالایالا 

مابو تصور است که اسمییون یکا از  ناصر خالود را 

مصاله از چالگالونالگالا  5حذف فیزیکا کردنالد.. تالاکالنالون 

وموع ترور برای یلت تجریف کرده اند. تمش ییکنند بالا 

ابراز مصه های یتنامض هوه را کیج کننالد تالا ارازهالای 

یگوا سناریو ترور به بیرون درز پیدا نکند. یا خودشان 

ترورش کردند و یا انگونه که ید یند کار اسراییو بالوده 

است. انصافا هر دو سنالاریالو بالرای جالوالهالوری اسالمیالا 

بواننالد تالف سالر بالا سالت. بالرخالا از حالکالویالتالا هالا در 

نشریاتشان در باره این اد ای دوم نالوشالتالنالد کاله سالیالسالتالم 

فاسد استد اختمسگر زیاد داریم و یوج  تج   نیسالت 

کاله در ایالن سالالیالسالتالالم ایالم الالاو خالریالالد و فالالروش شالالود. 

ین اییکه ییخواهند از خود ا مم براِئت کنندد یال البالورنالد 

به فاسد بودن حکویتشان ا التالراف کالنالنالد. شالایالد ایالن باله 

بهترین شکو یوکنه وضجیت کنالونالا رژیالم اسالمیالا را 

بنوایش در یا یورد. حکویتا ورشکسته و جنایت پیشاله 

که برای بقاء حتا ادیهای خود را ییکشد و یا انچنان باله 

افمس و دریوزاا افتاده که توانایا حفاظت از  النالاصالر 

با ی خود را هم ندارد و یالئالواله ارمالبالایا بالیالن الالواللاللالا 

ییشوند. نتی ه هر دو سناریو یکا اسالت. یال البالورنالد در 

لفافه بوردم ا مم کالنالنالد کاله حالیالاو یالا بالا تالروز و مالتالو 

ویدیکشا   ین شالده اسالت و یالا شالایسالتاله سالرنالگالونالا 

 هستیم. ایا ینچه برای یردم یهم استد تبجاو این شرایط

 ادامه در صفحه هفتم                                     

 وقتیکه ترور، یقه تروریستها را میگیرد!
 محمد آسنگران

ترور یحسن فخری زاده یهابادی یکا از فریاندهان ارشد سپاه پاسداران 

د در یکا از شهرکالهالا )یبسالرد   ٩٩١١یذر  ٧جوهوری اسمیا در روز 

دیاوند . در حویه تهران در نوع خود  ولیاتا پیچیده و چند جانالباله بالود. 

ترور این فرد با توجه به اینکه افته ییشود سه یاشین حایو و یحافال  ین 

 جمهوری اسالمی، –مناسبات آمریکا 
                    تغییر یا ادامه وضع موجود؟

 علی جوادی
پرسش: با پیروزی بایدن در انتخاباو ریاست جالوالهالوری ییالریالاالا یسالالاله 

یناسباو ییریاا و حاویت اسمیا در صالدر یالبالاحالا جالنالاحالهالای رژیالم 

اسمیا مرار ارفته است. چه تغییراتا در یناسباو ییالریالاالا 

 تروریسم اسالمی!
 منصور حکمت

 

یوجى از یدیکشى هاى اسمیىد خاورییانه و شوال یفریقا را فرا االرفالتاله 

است. مربانیان این یوج  ادى ترین یردم  ادى اندد در یصر و ال زایالر 

اتباع خارجى را ا م از کارار و توریست و بازنشسته به الوله ییبندند و 

سر ییبرندد صف کودکان دبستانى را با بو  کشالتالار یالیالکالنالنالدد دخالتالران 

 

 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
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بودند و با توجه به اهویتا که جوهوری اسمیا برای ایالنالیالت 

این فریانده ارشد خود مائو بود و با تالوجاله باله حسالاسالیالتالا کاله 

رمبا و یخالفین جوهوری اسمیا نسبت باله او داشالتالنالدد بالدون 

حوایت یک دولت یا اراان ناایا با ت ربه یوکن نبود. نالاالر 

به اهویت نکاو فوقد ترور یحسن فخری زاده که پدر پالروژه 

یوشک اتوا ایران نام ارفته است یک بار دیگر بالحالا تالرور 

و ترویسم دولتا را در صدر اخالبالار جالهالان مالرار داده اسالت. 

رسانه های رسوا بطور ضونا و یقایالاو دولالتالا و نالاالایالا 

جوهوری اسمیا یشکارا ترور فالخالری زاده را باله اسالرائالیالو 

نسبت داده اند. دولت اسرائیو تا کنون در ایالن یالورد سالکالوو 

اختیار کرده است. با این وجود برداشت  وویا در جهان ایالن 

است که اسرائیو با چراغ سبز یا هوکاری ییریالکالا ایالن تالرور 

 را ان ام داده است. 

جوهوری اسمیا و ا وان و انصارشد خیو دوم خردادیهالا و 

کو صف اصمح یلبان حکویتا و غیر حکویتاد حزب چال  

ایران و سازیان اکثریت و تجدادی از هوراهان نوکر صفتشان 

بجموه بخش زیادی از رسانه های رسوا و دولالتالهالا و چالهالره 

های یدافع حف  و یدارا با جالوالهالوری اسالمیالاد یالکالصالدا ایالن 

ترور را یحکوم کالرده انالد. تالجالدادی از خالیالو سالیالنالوالااالران و 

هنریندان حکویتا در ایراند نایه فدایت شوم به این فالریالانالده 

ارشد سپاه و پدر پروژه یوشک اتوا جوهوری اسمیا نوشته 

اند و خود را مدردان او دانسته اند. این نوایش یشالوالئالز کالنالنالده 

اوشه ای از هوان کارناوالا را تدا ا یالیالکالنالد کاله در یالورد 

 یرگ ماسم سلیوانا تروریست راه انداختند. 

ایا کو ییف دوم خرداد و اصالمح یاللالبالان در یالورد کشالتالار 

یردم در دهه شصتد چون خودشان اسلحه به دسالت یشالغالول 

کشتار و ترور یدم ربایا بودندد تا هوین ایروز از سالر انالکالار 

حرکت کرده و یا در بهترین حالت ییگویندد ایری یربالوی باله 

اذشته است و باید فرایوش شود. این جنایتکاران و یدافجین و 

و  ١٩ی ریان تروریسم دولتا حکویت اسمیاد در دی یالاه 

هم توایا در کنار هوین سپاهیان خونریز و تروریست  ١٩یبان 

ایستادند. دولتها و رسانه ها در ین یقایع در مالالال  بالیالطالرفالاد  

یا ساکت و یا نااره ار بودند. دولتها و رسانه های غربالا در 

بهترین حالت بخشا از اتفاماو ین جالایالجاله را فالقالط یالنالجالکال  

ییکردند و با این سیاست  وم دست رژیم را بالرای سالرکالوب 

یردم باز اذاشتند. ایا ایالن ایالخالالالفالیالنا تالروریسالم دولالتالا کاله 

ایروز ار ارفته اندد  در یقابو ترور و کشتار یردم یجتالر  

بوسیله جوهوری اسمیا از روز اول مدرو ایری خویالنالا تالا 

به ایروز یا حایا حکویت تشریف داشالتاله انالد یالا بالا یالدارا و 

یصالحه با او کنار ییده اند. یک بار یا شاهالد یالحالکالوم کالردن 

تروریسم جوهوری اسمیا از جان  ینالهالا نالبالوده ایالم. ایالن در 

حالا است که لیست ترورها و جنایاو جوهالوری اسالمیالا صالدهالا و 

هزاران برابر ترورهالایالا اسالت کاله باله دولالتالهالای رمالیال  جالوالهالوری 

 اسمیا در ایران ینتس  شده است. 

 نگاها به ترور و کشتار یخالفین سیاسا در ایران و خارج ایران 

بالا باله یتالش کشالیالدن سالیالنالوالا  ٧٧تروریستهای اسمیا مبو از انقمب 

رک  یبادان یاهیت تروریستا خود را به نوالایالش االذاشالتالنالد. بالجالد از 

مدرتگیری جوهوری اسمیا توالام دسالتالگالاهالهالای ایالنالیالتالا و نالاالایالا 

حکویت برای شکست انقمب دست بکار کشتار یخالفین شدند. بنابالر 

این از انف ار سینوا رک  یبادان تالا باله ایالروز بالدون ومالفاله یشالغالول 

یراحا و اجرای ترور و ا دام و کشتار یخالفین خود بالوده انالد. در 

داخو و در خارج از کشور! این رژیم در دهاله شالصالت دهالهالا هالزار 

انسان یجتر  را ا دام کرد.  رهبران و یقایاو جوهالوری اسالمیالا 

در دهه شصت یک نسو کشا به توام یالجالنالا سالازیالان دادنالد و اجالرا 

کردند. اینها فاشیسم اسمیا و دا شیسم را در چهار دهه اذشته توالام 

مد به نوایش اذاشتند. جنایتا نوانده است که جنبش اسمیا در ایالران 

ان ام ندهد. از ت اوز و شکن ه تا ا دام و ترور از یدم ربایا یستوالر 

تا سربه نیست کردن یخالفین از تحویو فقر و فالمکالت تالا دخالالالت در 

توام شئوناو زنداا خصوصا یردم و از ا وال هر ینچه که زشالتالا 

 و پلیدی و ضدیت با انسان و انسانیت نام دارد روی اردان نبوده اند. 

اار به لیست ا داییهای چهو و یک سال اذشته نگاه کنید اسالم دهالهالا 

هزار انسان شریف و انقمبا و کوونیست را ییبینید. ااالر باله لالیالسالت 

ترورها نگاه کنید اسم هزاران انسان یجتر  و یخالالالف سالیالاسالا را 

ییبینید. اار به لیست یدم ربائیهای رژیم اسمیا نگاه کنید اسم صدهالا 

نفر را خواهید دید. اار به لیست زنان و یردان سالنالگالسالار شالده نالگالاه 

کنید لیست دهها نفر را ییبینید کاله جالریشالان فالقالط رابالطاله خالارج از 

ازدواج بوده است. اار به لیست کودکان یورد تال الاوز مالرار االرفالتاله 

نگاه کنید اسم صدها و هزاران نفر را ییبینید که نشکفته پالر پالر شالده 

اند. اار به لیست کودکان کار نالگالاه کالنالیالد بالا  الدد یالیاللالیالونالا یالواجاله 

ییشوید. اار به لیست انسانهایا نگالاه کالنالیالد کاله کالار کالرده و  الروو 

برای صاحبان کار تولید کرده اند و دستوزدشان پرداخت نشالده اسالت 

به  دد با تر از ییلیون ییرسید. اار به لالیالسالت زنالان یالورد تال الاوز 

جنسا و کمیا و روحا به دلیو پوشش غیر اسمیا نالگالاه کالنالیالد باله 

 دد ییلیونها ییرسید و با خره اار به لیست خانواده هالای زیالر خالط 

فقر نگاه کنید به  دد دهها ییلیون ییرسید. این تنها بخشا از کارنایاله 

ننگین و جنایتکارانه جوهوری اسمیا در چهو و یالک سالال االذشالتاله 

 است. 

ایا این روزها بجد از ترور یحسن فخری زاده ااالر باله رسالاناله هالای 

رسوا و سیاست دولتها و جریاناو حکویتا و حاشیه حکویت نالگالاه 

کنیدد هوگا در یک کر دسته جوجا ا تراضشان اوش جالهالانالیالان را 

کرکرده و در حال یحکوم کردن ترور یکا از هویالن تالروریسالتالهالای 

رژیم هستند که شریک جرم این هوه جنایاتا بوده است کاله فالومالا باله 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 ۰۲پرسش  شماره  

 
 وقتیکه ترور، یقه تروریستها را میگیرد!                                  

 محمد آسنگران
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 ین اشاره کردم. 

ییارهای فوق فقط  دد خشک خالا نیستنالد. ایالن ییالارهالا فالقالط 

لیست کردن یک سری  دد برای سیاه نوایا نیستنالد. وامالجالیالت 

این است که یا شاهد نابودی ییلیونها زنداا هستیم. یا در این 

چهار دهه شاهد نالابالودی انسالان و انسالانالیالت در ایالران تالحالت 

حاکویت جوهوری اسمیا و اسمم سیاسا بوده ایم و هسالتالیالم. 

شاهد از هم پاشیدن دهها هالزار خالانالواده هسالتالیالم. یالا شالاهالدان 

تاریخ سیاها هستیم که جریان اسمیا با ی ریان و یدافجینالش 

به جایجه ای یدرن و شهری در اواخر مالرن بالیالسالتالم و اوایالو 

 مرن بیست و یکم تحویو کرده اند. 

اار بحا فقط بالر سالر تالرور و تالروریسالم دولالتالا اسالت چالرا 

اینهوه داد و فغان برای بیش از سیصد نفر فجال سیاسا که در 

کردستان  راق بوسالیاللاله هالوالیالن دسالتالگالاه جالهالنالوالا جالوالهالوری 

اسمیا ترور شدندد نوا شنالویالم و کسالا فالریالادی نالزد  چالرا 

دولتا و یا جریانا و هنریندی که ایروز صدا وایصیبتا باللالنالد 

کرده اند کشتار یخالفین در داخو و خارج از یالرزهالای ایالران 

بوسیله هوین سپاهیان جنایتکار را یالحالکالوم نالکالرد  چالرا ایالن 

دولتها و رسانه ها بر سر تالرور بالخالتالیالار و مالاسالواللالو و غالمم 

کشاورز و صدیق کوانگر و فرخ زاد و شرفکنالدی و فالروهالر 

ها و هزاران انسان دیگر که جریشان فقط یخالفت سیالاسالا بالا 

جوهوری اسمیا بود و  وایو تروریست اسمیا ینها را در 

ایران و در کشور های دیگر ترور کردند چنین غالوغالایالا بالپالا 

 نکردند. 

این  اخممیاو دواانه و دوپو یورال و این یک بام و دو هالوا 

فقط ییتواند رذالت و پسالتالا یالدافالجالیالن جالوالهالوری اسالمیالا را  

نشان داده و ینها را بیش از پیش در افالکالار  الوالویالا یالنالزوی 

کند. چنین سیاستا فقط ییتواند کوکا باشد که لیست ترورهای 

جوهوری اسمیا یو نا تر و بیالشالتالر بشالود. ااالر تالرور بالد 

است که هستد اار تروریسم دولتا بد اسالت کاله هسالتد ااالر 

حذف فیزیکا یخالف جنایت است کاله هسالتد چالرا در یالورد 

ترور کسانیکه فقط جریشان یخالفت سیاسا بود این هالواله داد 

و فغان برپا نکردید و نویکنید  در حالالالیالکاله افالراد تالرور شالده 

بوسیله تروریستهای جالوالهالوری اسالمیالا ناله یشالغالول درسالت 

کردن بو  اتم بودند و نه با یوشک به کسا حوله کردند و ناله 

در سرکوب یردم هالیالک کشالوری دخالالالت داشالتالنالد. کالاری کاله 

 برادران سپاه از روز اول تا به ایروز یشغول ین هستند. 

شاید توجه به یک نکته در این اوضاع یهم باشد و ینهم اینست 

که جوهوری اسمیا در رمابت با رمبای ینطقه ای و جالهالانالا 

خود شکست خورده اسالت و کالاری از دسالتالش بالر نالوالا ییالد. 

یدافجینش ب ای کوک به یردم برای سرنالگالونالا ایالن دسالتالگالاه 

جنایت به کوک او شتافته انالد تالا نالگاله اش دارنالد. جالوالهالوری 

اسمیا بجد از ترور ماسم سلیوانا تروریست ناله فالریالانالده ای 

از ارتش ییریکا را کشت و نه حوله ای باله ارتالش و نالیالروی 

ناایا اسرائیو سازیان داد. ینچه که جوهوری اسمیا انال الام 

داد انالالتالقالالایالش را از یالردم ایالران االرفالالت و یالک هالواپالالیالوالالای 

انسان با االنالاه در یتالش  ٩٧٩یسافربری را با یوشک زد که 

 هوین تروریستهای یوشک ساز سوختند. 

جوهوری اسمیا هر چقدر در یالقالابالو رمالبالایالش سالر بالزیالر و 

ومت شناس استد در یقابو یالردم هالار و خالونالریالز و بالا یالمحالااله 

در فاصله سه روز بالیالش از  ١٩است.  چنانچه فقط در یبان یاه سال 

انسان را به متو رساند. جرم یردم ایران ا ترا  خیابانا باله  ٩٧١١

ارانا بنزین و خالواسالتالشالان یزادی و یالک زنالداالا یالرفاله بالود. ایالا 

امدایاتا که رمبای دولتا جوهوری اسمیالا انال الام داده انالد را نالگالاه 

کنید که ترور یحسن فخری زاده یخرین نوونه ین اسالت و ایالن رژیالم 

 لیرغم اد ایش که حف  اینیت را به یردم ییفروشد نالتالوانسالتاله اسالت 

حتا اینیت افراد رده با ی خودش را هم حف  کند. در یقالابالو کشالتالن 

 وایلش تا کنون هیک غلطا نتوانسته است بکند. به لیست ترورها و 

یتش سوزیهای و... زیر نالگالاه کالنالیالد تالا حالقالارو و دسالت پالاچاله االا 

 جوهوری اسمیا را بیش از پیش یتوجه بشوید. 

شوسا به بجالد شالدو  ٩٩ترورهای از نوع ترور فخری زاده از سال 

با سابقه ای ارفته است. تجداد تالرورهالای دسالت انالدرکالاران پالروژه 

اتوا ایران و حوله به یراکز حساسا یانالنالد نالطالنالز و یالحالو اخالتالفالای 

یوشکهای دور برد جوهوری اسمیا و یراکز حساس پتروشیوالا و 

 برق و... از ده سال پیش شدو بیسابقه ای بخود ارفته است. 

حومو سایبری یانند استاک  نتد و نسو جدید این ویالروس باله اسالم 

افمیما با ا شد بخش زیادی از ایم او یحریانه ایالن یالراکالز باله 

دست اسرائیو و ییالریالکالا بالرسالد. ایالم الاو یالتالخالصالصالیالن و دسالت 

اندرکاران رژیم هم در اختیار ینها مرار ارفت. در مالدم بالجالدی حالذف 

فیزیکا بخشا از این یتخصصان و فریاندهان کلالیالدید ساله  الرصاله 

یهم یغاز شد. سه  رصه که نقطه مدرو جوهوری اسمیا یحسالوب 

  پالروژه یالوشالکالا کاله فالریالانالده ین حسالن ٩ییشدند  بارو بودند از 

تهرانا یقدم بود. او در نتیال اله یالک انالفال الار در یالکالا از انالبالارهالای 

  پروژه سپاه مدس کاله تالرورهالای خالارج کشالور ٢یوشکا کشته شد. 

وهدایت نیروهای تروریست اسمیالا در کشالورهالای یالنالطالقاله را باله 

 هده داشت فریانده ین ماسم سلیوانا در نالزدیالک فالروداالاه بالغالداد بالا 

  پدر برنایه یوشک اتالوالا ٩پرتاب یوشک بوسیله ییریکا کشته شد. 

یحسن فخری زاده در یک درایری ناایا در یبسرد دیاوند نالزدیالک 

 تهران کشته شد. 

هالا  هالا و سالال هالاد نالیالازیالنالد یالاه پیالچالیالداالا بسالیالاری از ایالن  الواللالیالاو

د نفوذ در اراانهای اینیتا و تربیت کالادر خالبالره در ایالن  ریزی برنایه

اراانها است.  موه بر ایند پشتیبانا ل سالتالیالک و یالالالا و از هالواله 

هالای  ای استرده از جاسوساند یالایالوران ایالنالیالتالا و تالیالم تر شبکه یهم

ضربت  زم بوده است که چنین  ولیاتهایا ان ام بگالیالرد. باله هالوالیالن 

زنا درباره حضور یک دولت یانند اسرائیو در  د یو است که اوانه

پشت این حومو تقویت شده است. بویالهه ایالنالکاله در یالورد حالوالمو 

سایبری به کایپیوترهای حاوی ایم او یحالریالاناله پالروژه اتالوالا از 

جان  ییریکا و اسرائیو تایید شد کاله ینالهالا در ایالن پالروژه هالا دسالت 

هالای ییالریالکالا و  نالت یالک بالدافالزار سالاخالت دولالت داشته اند. استالاکال 

ای ایران و به  با ین به تاسیساو هسته ٩٩٩١اسرائیو بود که در سال 

 یور ویهه نیروااه بوشهر حوله شد. 

در تالهالران نالوالوناله  ٩٩١١ترور نفر دوم القا ده دریالرداد یالاه سالال 

دیگری از این نوع ترورها است که غیر یسالتالقالیالم از جالانال  رسالاناله 

های ییریکا و اسرائیو تایید شد که کار یشترک ایالن دو دولالت بالوده 

است. اار چه یقایاو دولتا جوهوری اسمیا فرد کشته شده را یک 

استاد تاریخ دانشگاه و او را لبنانا یجرفا کردنالد. ایالا دانشالگالاهالهالای 

لبنان ا مم کردند که استادی به این اسم نداشتاله انالد. در اواخالر یبالان 

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 ۰۲پرسش  شماره  
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یاه روزنایه نیویورک تایوز ازارش داد که فرد کشته شده ابو 

یحود الوصرید یرد شواره دو القا ده و از یاالنالونالان اصاللالا 

های سفارو ییریکالا در کالنالیالا و تالانالزانالیالا بالود کاله  اذاری بو 

 ساله اش یریم در تهران کشته شدند.  ٢٧هوراه دختر 

ایا لیست ترورها و بو  اذاریها و انف ارها در سالهای اخالیالر 

بسیار بیشتر از یوارد فوق است. انف ار در پارچالیالن در سالال 

هایا بود که به اسرائیو نسبت داده  یکا از اولین انف ار٩٩٩۱

چالالهالالار تالالن از  ٩٩١١تالالا  ٩٩٩٩هالالای  شالالد. در فالالاصالاللالاله سالالال

ای ایران ترور شدند. ایران اسالرائالیالو  یتخصصین پروژه هسته

را یسئول ترور ی ید شهریارید یصالطالفالا احالوالدی روشالند 

نالهاد یالجالرفالا کالرد. در  یسجود  لیوحودی و داریوش رضایالا

این دوراند فریدون  بالاسالا دوانالاد رئالیال  پالیالشالیالن سالازیالان 

انرژی اتوا هم یورد سوءمصد مرار ارفت که در این حالاد اله 

انالفال الاری بالزرگ در  ٩٩١١یبالان  ٢٩بشدو زخوا شد. در 

زاغه یهواو سپاه پاسداران در شهرستان یمرد به کشته شدن 

نالالفالر از جالالوالاللالاله حسالالن تالالهالالرانالالا یالالقالالدم یالالکالالا از  ٩٧کالالم  دسالت

فریاندهان ارشد سپاه ین ر شد. در این انف ار رئی  سالازیالان 

های ارشد سپالاه  جهاد خودکفایا سپاه هم کشته شد. به افته یقام

های کلیدی در تالوسالجاله  حسن تهرانا یقدم از پیشگایان و یهره

 برنایه یوشکا ایران بود.

دو روز بجد از این حاد ه ی له ییریکایا تایم به نالقالو از یالک 

ینبع اینیتا غربا ید ا شد کاله یالوسالادد سالازیالان ایالم الاو 

اسرائیود در این حاد ه نقش داشته است. این یقام اینیتا االفالتاله 

ای  های هسته بود اامدایاو دیگری برای ضربه زدن به برنایه

و یوشکا ایران یراحا شده و به اجرا درخواهند ییالدا. تالیالر 

پ  از ینکه ی توع پتروشیوا بنالدر یالاهشالهالر  ٩٩١۱یاه سال 

سالالوزی شالالدد خالالبالراالالزاری تسالالنالیالالم ا الالمم کالالرد کالاله  دچالار یتالالش

سالوزی صالنالجالت  سوزی پتروشیوا بیستالوند نالهالوالیالن یتالش یتش

پتروشیوا در ین سال بود. خبرازاری فارس نزدیک به سالپالاه 

پاسداران هم در ازارشا از احتوال دسالت داشالتالن ییالریالکالا و 

 ها خبر داد. سوزی اسراییو در این یتش

 

حالاد اله در  ٩۱روزد  ٩٩١به نوشته سایت یشرق در فاصله 

صنجت پتروشیوا ایران رخ داده اسالت. پالتالروشالیالوالا بالو اللالا 

سیناد یاروند بندر ایامد تنداویان و ایمم از جولاله واحالدهالایالا 

بود که یجوه حریق شدند. به افته غالمیالرضالا جالملالا رئالیال  

سازیان پدافند غیر ایو ایراند این حومو سایبری با استالفالاده 

نتابه اچندین بخشا صالورو  از نسو جدید ویروس ااستاک 

 ارفته بود.

ای نالطالنالز در  انف اری درتاسیساو هسته ٩٩١١تیریاه  ٩٢در 

های یرکز یونتاژ سالانالتالریالفالیالوژهالا  ها و سوله یکا از ساختوان

تالیالر یالاه هالوالیالن  ٩۱رخ داد. دو روز بجد از انف ار نطنز در 

سالد هوزیالان دو حالاد اله جالدااالاناله در دو نالقالطاله خالوزسالتالان 

خبرساز شد. نشت کلر در پتروشیوا کارون یاهشهر و حاد ه 

نشانا یحود حالاد اله  نیروااه حرارتا زراان اهواز. رئی  یتش

های ینتشر شالدهد مالتالو  اهواز را اانف ارا خواند. بنابر ازارش

ابو یحود الوصری و دخترش هوزیان بود با انالفال الارهالای پالا 

در پا در تاسیساو اتوا نطنز و چند پایگاه ناایا دیالگالر کاله 

یراکز اینیتا و ناایا یحریانه یحسوب ییشدند. در این ییالان تالنالهالا 

های اخیر اسرائیو یسئولیت ین را رسوا به  الهالده  ل یوردی که در سا

ای جالوالهالوری  ارفت دسترسا و انتقال اسناد یحریانه بالرنالایاله هسالتاله

 اسمیا به اسرائیو از یرکزی در تهران بود.

در ییانه این اتفاماو سرنوشت شهرام اییری پهوهشگر و یتخصال  

رادیو ایزوتوپهای پزشکا در دانشگاه صنجتا یالک اشتر وابسته باله 

وزارو دفاع و پشتیبانا نیروهای یسلح مابو تایو است. او در سالفالر 

باله ایالران  ٩٩٩١تالیالر  ٢٢نالاپالدیالد شالد و در  ٩٩٩٩حج در خرداد 

یالرداد  ٩٩بازاشت. پ  از ورود به ایران دستگیر شد و در تالاریالخ 

در تهران ا دام شد. بر اساس االزارشالهالای یالنالتالشالر شالده  ٩٩١۱سال 

یقایالاو دولالتالا و ایالنالیالتالا جالوالهالوری اسالمیالا تالجالدادی از  الوایالو 

اراانهای ناایا اینیتا و افراد یشکوک را دستگیر کالردنالد کاله سالر 

نخهایا از  وایو اسرائیو پیدا کنند. یبق افته یازیار ابراهیوا یکالا 

از دستگیر شداان به اتهام جاسوسا برای اسرائیو که بجدا یزاد شالدد 

نفر یتهوین این پرونده در زندان بوده انالد. یالکالا از ایالن  ٩٢١حدود 

یتهوین یسئول ییز اسرائیو در ایم او سپاه بود که با سر و صدا 

 ا دام شده است. 

 زم به توضیح است که  لیرغم توام این امدایاو که یالن بالخالشالا از 

ینها را به نقو از رسانه های جوهوری اسمیا و رسانه هالای غالرب 

ذکر کرده امد جوهوری اسمیا تا کنون نتوانسته است هالیالچالکالدام از 

 وایو فوق را دستگیر و یا یانع ادایه امدایاتشالان بشالود. بالنالابالر ایالن 

امتداری که یقایاو جوهوری اسمیا از ین اسم ییالبالرنالد فالقالط مالدرو 

نوایا در یقابو یردم ناراضا و فجالین یدنا و سیاسا بویهه جالنالبالش 

 کاراری و دیگر جنبشهای اجتوا ا است. 

بر  ک  انفجال و زیینگیر شدن سپاه در یقابو دولتالهالای رمالیال د در 

یقابو یردم دست به جنایاتالا بالا حالد و یالرز زده اسالت. در یالقالابالو 

جنایت این رژیم با یحوریت سپاه پاسداران  لیه یردمد ناله دولالتالهالا و 

نه رسانه های رسوا هیک ومت جنایاو دولتا حکویت اسمیا  لیاله 

یردم را برجسته نکرده اند. انگارکشتار بیرحوانه ین هواله انسالان در 

داخو و خارج کشور بوسیله حکویت  اسالمیالا یال الاز و در چالهالار 

چوب مابو مبولا مرار داشته است. این دوپو یورال یشوئز کننالده در 

مرن حاضر فقط در مالایالوس یالدافالجالیالن نالاالام کالثالیالف سالریالایاله داری 

 ییگن د. 

رسالالوا کالالردند کالالر دسالالتالاله جالالوالالجالالا دفالالاع از حالالکالالویالالت اسالالمیالالا و 

تروریستهای اسمیا د یک وظیفه نیروهای انقمبا و کوونیالسالت در 

این شرایط است. کسا که از تروریستهایا هوچون ماسم سلیالوالانالا و 

فخری زاده و .. دفاع کرده و ینها را دانشوند و مهریان یلالا نالام یالا 

نهدد در حقیقت از حکویت نکبت اسمیا دفاع ییکند و خالود را در 

کنار جانیانا مرار ییدهد که روزانه در حالال تالرور و کشالتالار یالردم 

ایران هستند و در پرونده سیاه ینها جز یالرگ و نالابالودی و تالرور و 

انسان کشا هیک چیز نویتوان دید. اینها که با انتشار  لنا نالایاله هالای 

فدایت شالومد از تالروریسالتالهالای اسالمیالا دفالاع یالیالکالنالنالدد در فالردای 

سرنگونا حکویت اسمیاد خود جزو یتهوینا هستند که از دستگالاه 

کشتار دفاع کرده و برای تکه نانا کاله بسالویشالان پالرتالاب شالده د در 

یقابو یردم ایران ایستاده و به تیز کردن دسالتالگالاه سالمخالا حالکالویالت 

 کوک کرده اند. 

کاراران و یردم ایران که ایروز درایر دهها و صدها یصیبت و از 

 ادامه در صفحه هفتم            جوله کرونا هستند که یردم ایران      

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

 ۰۲پرسش  شماره  
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و حاویت اسمیا یحتوو است  ییا توافقا یالوالاالن اسالت  ییالا 

را شالاهالد  ٢برجام از حالت كویا خارج خواهد شد  ییا برجام 

خواهیم بود  یساله سمحهای یوشاا رژیم اسمیا چه نقالشالا 

 در این یجاد و ایفا ییاند 

 لا جوادی: مرار االرفالتالن تالیالم بالایالدن در كالاخ سالفالیالد یساللالوالا 

تغییراتا در یك سوی این یجالادلاله ایال الاد خالواهالد كالرد. بالایالدن 

یوافق بازاشت به برجام اسالت ایالا ناله الالزایالا بالا تالوافالقالاو و 

شرایط اذشته. یساله بالر سالر چالگالونالگالا بالازاشالت و یسالائالو 

جدیدی است كه اكالنالون و در ایالن شالرایالط جالدیالد در دسالتالور 

یذاكراو احتوالا مرار ارفته است. وامجیت ایالن اسالت كاله ناله 

تنها اوضاع تغییر كرده است بلاه یومجیت یالرفالیالن و یسالائالو 

ارها یورد یشاجره تغییراو یجینا كرده است. بازاشالت باله 

ترای  از بالرجالام بالر خالمف   –یومجیت مبو از خروج ییریاا 

 تصورو پوچ رژیم اسمیا امدام ساده و سرراستا نیست.

توافق ییریاا با رژیم اسمیا در دور اذشته اساسا بالر یالحالور 

جلوایری از دستیابا رژیم اسمیا به سالمح اتالوالا یالتالوالركالز 

بود. ایروز  موه بر یسالالاله اتالوالا شالدن حالاالویالت اسالمیالاد 

یساله ت هیزاو یوشاا و مابلیت رژیم در این زییالناله نالیالز باله 

صورو یساله ی اد و از جان  ییریاا و یتحدین اش اضافه 

شده است. یجضلا كه سالران یالخالتاللالف رژیالم اسالمیالا بالارهالا 

ا مم كرده انالد كاله بالهالیالچالوجاله خالواهالان یالذاكالره در بالاره ین 

 نیستند.

ایا  موه بر تغییر صورو یسالالاله یالذاكالراو احالتالوالالالا یتالاد 

یومجیت یرفین هم تغییر كرده است. ییریاا در حالال حالاضالر 

شدیدترین تحریم های امالتالصالادی را بالر  اللالیاله رژیالم و یالردم 

ا وال كرده است. )ییگویم رژیم و یردمد چرا كاله تالحالریالوالهالا 

یستقو از تا یرش بر یومجیت رژیم اسمیاد تا یراو یالخالربالا 

نیز بر یومجیت و زنداا یردم داشته و توازن موا ییالان یالردم 

و رژیم را به نفع سیاستهای امتصادی رژیم تغییر داده اسالت.. 

خروج از ایالن یالومالجالیالت بالدون دریالافالت ایالتالیالازاتالا از رژیالم 

اسمیاد بدون انریش مهریانانها دیگرید بدون اسر كشیالدن 

جام زهرا دیگری و یا بدون اچرخالش اسالتالراتالهیالكا دیالگالری 

چندان یوان نیست. در یرف دیگرد رژیم اسمیا در یك فلالج 

امتصادی توام  الیالار مالرار دارد. تالوالام ایالیالدش را باله خالروج 

ترای  از كاخ سفید اره زده بود. رژیم تاب و تالوان تالحالوالو و 

تداوم این شرایط را  لیرغم تبلیغاو پوچ شان یبنا بر اتاا باله 

 اامتصاد یقاویتااد ندارند.

از یرف دیگر یومجیت و یواضالع اتالحالادیاله اروپالا و چالیالن و 

روسیه نیز دسالتالخالوش تالغالیالیالراتالا باله ضالرر یالومالجالیالت رژیالم 

اسمیا شده است. هم اكنون روسیه به رژیم اسمیا به  اللالت 

زیر پا اذاشتن توافقاو برجام در پال  تالرور یالحالسالن فالخالری 

زاده هشدار داده است. ییریاا و اروپا نیز یالوضالع واحالدی در مالبالال 

 رژیم اسمیا اتخاذ خواهند كرد.

یومجیت رژیم در خاورییانه و یشخصا در  راق و لبنالان و سالوریاله 

نیز دچار تغییراو فاحشا شده اسالت. جالنالبالش اسالمیالا در  الراق و 

لبنان زیر ضرباو توده های یردم مالرار دارد. تالوافالقالاو اسالرائالیالو و 

برخا كشورهای  ربا را نیز باید به این ی وو ه اضافه كالرد. ایالن 

 شرایط رژیم اسمیا را در یومجیت شاننده تری مرار داده است. 

یجضمو و تغییراتا در یناسباو یالیالان دو یالرف صالورو االرفالتاله 

استد رسیدن به توافقا دیگر از نوع برجام و یا احیای یالرده بالرجالام 

در كوتاه یدو بساداا یوان نیست. این یك پروسه كشدار )با فالر  

شروع. است ایا با انتهایا ناروشن. ایا ینچه یحتوو استد بر فالر  

شروع یذاكراود تجدیو حداملا در تحریم هالای امالتالصالادی از جالانال  

ییریاا و بازاشت تدری ا حاویالت اسالمیالا از شالدو غالنالا سالازی 

اورانیوم و تقلیو ییزان اورانیوم غنا شالده ای اسالت كاله در اخالتالیالار 

 دارد.

پرسش: ارزیابا شوا از تا یر تغییراو احتوالا در یناسباو ییریاا و 

حاویت اسمیا در یومجیت رژیالم اسالمیالا باله لالحالاظ امالتالصالادی و 

سیاسا چالیالسالت  تالغالیالیالر ایالن یالنالاسالبالاو در االرو حالو و فصالو چاله 

كشواشهایا در صفوف رژیم اسمیا است   دم دستیابا باله تالوافالق 

 چه تبجاتا برای رژیم اسمیا دارد 

 لا جوادی: اجازه دهید پیش از پاسخ به بخالشالهالای یالخالتاللالف سالئالوال 

شوا به این ناته اشاره كنالم كاله حالتالا بالازاشالت باله بالرجالام و تال الدیالد 

یذاكراو بالا ییالریالاالا یسالتاللالزم فالائالق ییالدن بالر كشالوالاالشالهالای درونالا 

 جناحهای رژیم اسمیا است.

خاینه ای و جناح راست هوزیان بر با  ور بودن بالرجالام و شالرایالط 

حداكثری خود بوناور پالیالوسالتالن و از سالراالیالری پالروساله یالذاكالراو 

صحبت ییانند. بر پرداخت غرایت و انتقام از ترور ماسالم ساللالیالوالانالا 

صحبت ییانند. این یواضع پالوچ یساللالوالا یصالرف درون جالنالاحالا و 

تبلیغاتا داردد روز خودش بالر شالرایالط بالازاشالت تالاكالیالداو دیالگالری 

خواهند كرد. در یقابو جناح دیگر خواهان بالازاشالت یالاالبالاره هالر دو 

یرف به یوضع مبو از خروج ییریاا از برجام است. این یوضع را 

روحانا فوریوله كرده است. بازاشت دو یرف به یومجیت مالباللالا و 

توافق شده. ت دید برجام در هر حال یستلزم تحوو حقالارو بالیالشالتالری 

برای كلیت رژیم اسمیا است. رسالیالدن باله تالوافالقالا بالر سالر شالروع 

 برجام به ساداا یوان نیست. 

وامجیت این است كه رژیم در هر حال پوست انداختن است. یالیالدانالنالد 

كه در پله یخر ایستاده اند. به دنبال ت دید یرایش برای نبردهای پالیالش 

رو هستند. ییدانند كه یبالان هالای دیالگالری در انالتالاالارشالان اسالت. از 

یرف دیگر یدو زیان چندانا از دوران پایانا روحانا باما نوالانالده 

است. خاینه ای و جناح حاكم در صدند تا توایا اراانالهالای رژیالم را 

در اختیار خود مرار داده و رژیم را یادست كنند. به دنبال پایان دادن 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۰۲پرسش  شماره  

 جمهوری اسالمی، –مناسبات آمریکا                          
                    تغییر یا ادامه وضع موجود؟                            

 علی جوادی
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به بازی جناحها و هووار كردن راه برای جانشینا خالایالناله ای 

اند.  از هم اكنون صحبت ازحضور یك سپاهالا در راس مالوه 

یقننه است. نف  این یسالالاله خالود باله یالجالنالای  الدم تالوافالق باله 

 یحض تغییر در كاخ سفید است. 

از یرف دیگالر جالنالاح روحالانالا تالجال الیالو خالاصالا در شالروع 

یذاكراو دارد. از هم اكنون اركستر ارتال الاع اصالمح یاللالبالان 

چه در حاویت و چه در خارج حاویت باله راه افالتالاده اسالت. 

خواهان شروع سریع یذاكراو هستالنالد. ایالیالدشالان و یالا بالهالتالر 

بگویم سراب شان به مدرو جنبش ورشاالسالتاله اصالمح یاللالبالا 

حاویتا در جایجه است. از ح اریان ارفته تالا فالرخ نالگالهالدار 

به دنبال دریوزاا و توضیح ینافع توافق با ییریاا برای رژیم 

 اسمیا اند. 

راه پیشروی در یذاكراو برای رژیم بهیچوجه هووار نیالسالت. 

 چشم انداز ین نیز چندان روشن نیست.

رفع بخشا از تحریم های امتصادی و ایاان فروش بخشالا از 

ظرفیت تولیدی نفت خود در بالازار جالهالانالا ایالیالدی اسالت كاله 

جناح اصمح یل  در برابر جناح راست مرار داده اسالت. از 

یرف دیگر كودنانه بر این باورند كه هر االوناله تالغالیالیالری در 

ینالاسالبالاو رژیالم اسالمیالا بالا ییالریالاالا باله تضالجالیالف یالومالجالیالت 

اپوزیسیون راست و بورژوایا در جایجه تبدیو خواهد شد. بر 

خمف جناح راست حاویتاد بقاء رژیم را در سازش و بنالد و 

بست با ییریاا جست و ییالاالنالنالد. ایالن اكاللالیالدا روحالانالا اسالت. 

بجموه به دنبال توافقاتا از نوع برجام در  الرصاله سالیالاسالا و 

بین الوللا نیز هستند. ییدانند كه در نبرد با یردم دیالر یالا زود 

شاست خواهند خورد. از این رو باله دنالبالال تالجالویالق انالداخالتالن 

زیان نبردهای تجیین كننده اند. ایا یالرف یالقالابالو تالوهالوالا باله 

سازش ییان خود و یردم ندارد. در تدارك نالبالردهالای پالیالشالارو 

 هستند.  

رژیم اسمیا در یومجیت خالطالیالری مالرار دارد. تالوافالق بالرای 

ت دید یذاكراو با ییریاا یستلزم یالك چالرخالش سالیالاسالا اسالت. 

چرخشا كه رژیم را در یقابو یردم در یومجیت شاننالده تالری 

مرار ییدهد. از یرف دیگر ادایه وضجیت كنونا چندان برای 

رژیم مابو دوام نیست. راه تغییر وضع یوجود نیز بالیالشالتالر باله 

ییدان یین شبیه است. ییدانند كه پا اذاشتن به یند چه رسد باله 

  بور از یند برایشان چندان یسان نیست.

پرسش: اشاره كردید كه از هم اكنون اصمح یلبان حالاالویالتالا 

برای حول دادن رژیم به یذاكره با ییریاا به خط شده انالدد ییالا 

اییدی به تغییر یومجیت رژیم در مبال یردم سرنالگالونالا یاللال  

دارند  احتوا و كالدایالنالد  ییالا سالازش بالا غالرب نالوالیالتالوانالد باله 

سازش یردم با رژیم تبدیو شود  ییالا ایالن تالغالیالیالراو احالتالوالالالا 

ییتواند بوثابه یانجا در استرش جنبش سرنگونا یاللالبالاناله در 

 جایجه  وو كند 

 لالا جالوادی: ایالن تصالور و یالا ایالیالد واهالا اصالمح یاللالبالان 

حاویتا است. تغییر ینالاسالبالاو رژیالم و باله درجاله ای  الادی 

سازی یناسباو با ییریاا را راه تالداوم  الوالر سالیالاه حالاالویالت 

اسمیا ییدانند. پروژه اصمحاو شان یالرده اسالت ایالا هالنالوز 

 فریاد ییزنندد زنده باد اصمحاو! یب در هاون ییاوبند.

برخمف تصور اصمح یلبان هر االوناله تالوافالق و یالا تالغالیالیالر 

یناسباو ییان ییریاا و رژیم اسمیا نه تنها ین ر به سازش یردم با 

رژیم اسمیا نخواهد شد بلاه بر  ا  هر درجه  ق  نشینالا رژیالم 

اسمیا از یواضع كور ضد ییریاایا تاكنونا اش از جالانال  یالردم 

بوثابه چراغ سبزی برای تجر  به رژیم است. رژیالوالا كاله پال  از 

چهاردههد بقاء خود در  ادی سازی یناسباو با ییریاا جست و كالنالدد 

یجوه و شاار یسان تری برای یردیا است كه در كوین اش نشسالتاله 

 اند. 

وامجیت این است كه  تغییراو یحتوو در یناسالبالاو رژیالم بالا ییالریالاالا 

ین ر به تغییری در فلج امتصادی كه رژیم اسمیا ارفتار ین اسالتد 

نخواهد شد. حاویت اسمیا در توایا ابجالاد امالتالصالادید سالیالاسالا و 

فرهنگا یك پروژه ورشاسته و رو به فنا است. با یردیا و نسلا از 

جایجه یواجه است كه در تمش برای سرنگونا ین هستند. امتصاد و 

سیاست و فرهنگ حام به ورشاستگا رژیم داده است. یساله بر سر 

 زیان تحقق چنین پروژه ای است. 

پرسش: نگاها به یومجیت اپوزیسیون راست از این ینار در جایجه 

بیندازیم. این نیروها سریایه اذاری سنگینا بر پالیالروزی تالرایال  در 

انتخاباو كرده بودند. اویا خودشان در لیست كاندیداها مرار داشتنالد. 

تا یر این تغییراو احتوالا در یومجیت ایالن نالیالروهالا را چالگالوناله یالا 

 بینید 

 لا جوادی: به یومجیت این نالیالروهالا اشالاراو یالتالجالددی در االذشالتاله 

داشته ایم. شاست ترای  ضربه ای سنگین به ترایپیالسالم و شالاالسالتالا 

برای این جریاناو بود. ترایپیسم یالنال الر باله یالك شالیالفالت سالیالاسالا در 

صفوف این جریاناو شد. با شاست ترای  اییدهای بسالیالاری در دل 

این جریاناو از بین رفت. هر چند كه ترای  بارها ا المم كالرده بالود 

كه هدفش از سیاست افشار حداكثریا دستیابا به یالك تالوافالق و بالنالد 

 بست با رژیم اسمیا و به دنبال تغییر رفتار رژیم است. 

در این یدو یا شاهد تشدید تالوالایالمو ضالد كالوالونالیالسالتالا در صالفالوف 

اپوزیسیون راست ایران بودیم. شاو ایری جریالانالا شالباله فالاشالیالسالتالا 

یانند فرشگرد یحصول چنین فضایا اسالت. چالرخالش جالریالانالاتالا كاله 

خود را الیبرال دیاراوا و اساالو ر دیالاالراوا یالیالنالایالنالد باله دفالاع 

 ریان از ارایشاو فاشیستا ترای  نشان داد كه چالقالدر ادفالاعا ایالن 

جریاناو از هر نوع الیبرالیسما سیاسا پوچ و بالا یالجالنالا اسالت. بالار 

دیگر روشن شد كه بورژوازی غالیالر یسالتالبالد در ایالران نالداریالم. ایالن 

جریاناو خوب ییدانند كه دیاتاتوری و استبداد ضرورو چالرخالش و 

انباشت سریایه است. كار ارزان نیازیند سركوب سیستواتیك كالاراالر 

 و یزادیخواها است.

بجموه دفاع ومیحانه این جریاناو از جریان شالباله فالاشالیالسالتالا تالرایال  

نشالالانالالدهالالنالالده جالالایالالگالالاه وامالالجالالا احالالقالالوق بشالالرا در ایالالن صالالفالالوف ایالالن 

جریاناتاست. نویشود هم از فاشیسم ترایپیستا دفاع كالرد و هالوالزیالان 

یدافع یفاد احقوق بشرا بود. سالریالایاله و احالقالوق بشالرا در ایالراند 

سریایه داری و درجه ای از یزادی در ایراند یك غیر یوان سیاسالا 

 است. 

اپوزیسیون راست و پرو ییریاایا اكنون در سالردراالوالا و پالریشالان 

حالا یفریا بسر ییبرد. ارایشاتا در این جنبش كودنالاناله باله دنالبالال 

بند و بست با بخشهایا از ارتش و سپاه برای تغییر و تحول در رژی 

 اسمیا و نزدیاا به مدرتند  چه یینده ای 

پرسش: و با خره به تا یر این تغییراو احتوالا بر یومجیالت جالنالبالش  

 کارگر زندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 ۰۲پرسش  شماره  
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 تف سر باالی ترور..ادامه یادشت سردبیر، 

 

است. بکراو شاهد بودیم که در پال  هالر تالروری رژیالم اسالمیالا 

بمفاصله سراغ زندانیان رفالتاله و  الده ای را ا الدام کالرده اسالت. 

بگیر و ببندها تشدید ییشود و پالاچاله االیالری سالگالان هالار اسالمیالا 

نفر به اتهام شجار نالویسالاد انالتالقالال  04افزایش یا یابد. دستگیری 

احود رضا جملا به زندان رجایا شهر برای اجرای حالکالم ا الدام 

و ..... اولین نشانه هایا است که بیانگر تمش جوهالوری اسالمیالا 

برای تشدید سرکوب در پا ییلیتاریزه کردن فضای جایجاله اسالت. 

مربانا شدن زندانیان و تشدید فشار بیشتر به جایجهد تالوالام سالهالوالا 

است که یردم از جدال مطبهای بین الوللا تروریستاد نصالیالبالشالان 

شده است. جلوی هوین را باید ارفت. سیلالا را هالوالیالنال الا بالایالد باله 

جوهوری اسمیا زد. نباید اذاشالت ایالن خالونالخالوران اسالمیالا باله 

 بهانه ترور یردم را به یسلخگاه ببرند.

 

 ادامه مطلب وقتیکه ترور، یقه تروریستها را میگیرد!
 

را بدلیو با کفایتا و با یسئولیتا حکویت اسمیا  درو ییالکالنالد 

و روزانه صدها نفر جان خود را از دست ییدهندد از ایالن ومالایالع 

یک درس ییگیرندد باید هر چه زودتر این حکویت را باله زبالالاله 

دان تاریخ پرتاب کردد این تنها راه نف  کشیدن و زنداا کردن و 

پایان بخشیدن به ترور های روزانه در ایران است. ین روزی کاله 

پایان جوهوری اسمیا را جشن بگیریم خالواهالیالم دیالد کاله هالوالیالن 

یدافجین نکبت اسمیاد چگونه نایه های غاللالط کالردیالم را  اللالنالا 

 خواهند کرد. 

 

 0303نوامبر  03محمد آسنگران 

 

 

 كوونیسم كاراری ییرسیم. ارزیابا شوا چیست 

: شاست ترای د شاست راست ترین ارایش راست در مدرتوندترین كشور جهان بود. این شاست یومجیت جنبش راسالت را علی جوادی

در اپوزیسیون ایران به درجاو مابو یمحاه ای ضجیف تر كرده است. این شاست سیاستهای اپوزیسیون راست را بار دیالگالر در مالدرو 

 نشان دادد بدون ایناه این بار در مدرو باشند. 

این شاست راه یا را برای جل  توده های یردم به اردوی یزادی و برابرید به اردوی كوونیسم كارارید در تحو و جاری هالوالوار تالر 

ییاند. به هر درجه كه جایجه برای سرنگونا رژیم اسمیا به خود و یبارزاتش تایه كندد به مدرو ا تراضا كارار و یزادیالخالواهالا و 

برابری یلبا تایه كندد به هوان درجه زیان سرنگونا رژیم اسمیا و شان  پیروزی یا را افزایش ییدهد. یا نیز بالایالد بالرای نالبالردهالای 

پیشاروید برای سازیاندها ا تراضاو كاراری با پرچم سوسیالیستاد برای رهبری جنبش سرنگونا یلبانه تالوده هالای یالردم االایالهالای 

 بلندی برداریم.

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختبیار به انسان است!

 ۰۲پرسش  شماره  

تروريسم جمهورى اسالمى در خارج کشور در واقع ادامه همان سياست در داخل ايران است. جمهورى اسالمى 
ها و فعالين نيروهاى اپوزيسيون را از دم تيييگ گينراني    در طول  حاکميتش دهها هزار از کارگران و کمونيست

است. حاکميت جمهورى اسالمى ب ون سياست ترور قابل تصور نيست. تنها به نيروى اعتراض گسترد  و تنگ 
کردن فضا به اين حکومت است که ميتوان اق امات تروريستى عليه شخصيت ها و نيييروهياى اپيوزيسيييون را 

 ٦.                                                                                                منصور حکمت انترناسيول شمار  مانع ش 
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جوانى را که از ازدواج اجبارى سر باز زده بالاشالنالد باله خالون 

ییکشند. در تو یویو  ابران بالیالخالبالر راد از کالودک و پالیالر و 

جواند در خیابان و اتوبوس به متو ییرسانند. و مهریانانالهد از 

اسرائیو تا ال زایرد به بشریت یتحیر ایوینان خایالر یالیالدهالنالد 

 ادایه خواهد یافت. «یبارزه یسلحانه»که این 

خشالونالتالهالاى  «ضد ایالیالریالالالیالسالت»زیانى بود که چ  سنتى و 

کور و تروریسم  نان اسیخته جریاناو جهان سالویالى و ضالد 

غالربالالى را ااالالر ناله بالالدیالالده تالالحالالسالیالالند  امالالو بالاله دیالده اغالالوالالا  

یینگریست. ظلوى که به یلت هاى یحالروم و خاللالقالهالاى تالحالت 

ستم روا داشته ییشد به ز م ایالنالان ایالن تالروریسالم را بالجالنالوان 

 ک  الجولى یشروع توجالیاله یالیالکالرد. تالروریسالم االروهالهالاى 

فلسطینىد جریاناو یسلوان و یا ارتش جوالهالوریالخالواه ایالرلالنالدد 

که مربانیانشان را بطور روز افزونى یردم بیدفاع و بالى خالبالر 

غیر ناایى تشکیو ییدادندد نوونه هاى برجسته این تالروریسالم 

در دوره هاى مبو بودندد تروریسوالى کاله ظالاهالرا باله  «ی از»

ظلوهاى اذشته و حال پاسخ ییدادد تروریسوى کاله ظالاهالرا در 

 ک  الجوو به خشونت و سیاستهالاى ضالد انسالانالى دولالتالهالا و 

مدرتهاى سرکوبگر پدیدار شده بود. جال  این است کاله دولالت 

اسرائیو نیز در یول سالها دمیقا با  ین هوین استالد لد یالجالنالى 

با استناد به جنایاو و نسالو کشالى هالاى غالیالر مالابالو تالوصالیالف 

فاشیسم هیتلرى و جریاناو ضد یهود در کشالورهالاى یالخالتاللالف 

 لیه یردم یهودد سالرکالوب خشالن یالردم یالحالروم فاللالسالطالیالن و 

 کشتار هرروزه جوانان فلسطینى را توجیه کرده است.
 

این نوع استد لد و تروریسم کورى که باله اسالتالنالاد باله ین در 

خاورییانهد چه از یرف سازیانهاى  رب و فلسطیالنالى و چاله 

از یرف دولت اسرائیود جریان یافته استد هوالواره از نالاالر 

کوونیسم و یبقه کارار ورشکسته و یالحالکالوم بالوده و هسالت. 

کوچکترین ارتبای وامجى و یشرو ى ییان یصائ  هالولالنالاکالى 

که در مرن اخیر بر یردم یهود رفته است با سرکوبگرى ها و 

جنایاو دولت و راست افرایى در اسرائیو  لیه فلالسالطالیالنالیالاند 

وجود نداشته و ندارد. کوچکترین ارتبای وامجالى و یشالرو الى 

ییان یشقاتى که یردم یحروم فلسطین کشیده اند بالا تالروریسالم 

سازیانهاى ینالتالسال  باله ایالن یالردمد ا الم از اسالمیالى و غالیالر 

اسمیىد وجود نداشته و ندارد. این سالوء اسالتالفالاده و سالریالایاله 

ساختن جریاناو و جناحهاى بورژوایىد ا م از دولتى و غالیالر 

دولتىد از یصائ  یردم یحروم است. این تالروریسالم ناله فالقالط 

در یبارزه رهائیبخش کاراالرى جالایالى نالداردد باللالکاله یالحالکالوم 

کردن و از ییدان بدر کردن ین توسط یبقه کاراالر بالویالهه در 

کشورهاى ینطقه یک شری حیالاتالى مالرار االرفالتالن کالاراالر در 

 راس یبارزه اجتوا ى براى پایان دادن به این یصائ  است.
 

یوج جدید یدیکشى اسالمیالىد بالخالصالوش در شالوالال یفالریالقالاد دیالگالر 

ظاهرا حتى از این مبیو توجیهاو سالیالاسالى هالم بالى نالیالاز اسالت. یالک 

 وایه و یک تفنگ توام چیزى است که براى شروع این جهاد کثیالف 

 لیه انسانیت کفایالت یالیالکالنالد. ایالن االانالگالسالتالریسالم اسالمیالى اسالتد و 

سرینشاء ین رژیم حاکم در ایران است. تکلیف ایالن جالریالان نالیالز در 

 ایران یکسره خواهد شد.

 منصور حکمت

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۰۲پرسش  شماره  

 
 تروریسم اسالمی!                            

 منصور حکمت

"آزادى" یعنى رهایى کامل از قدرت و حاکمیت اقتصصصادى، سصیصاسصى و 

دارى، یعنى رهایى از کلیه روابط، مناسبصات  فرهنگى سرمایه و سرمایه

آور و سرکوبگر جامعه بورژوایى، یعصنصى رهصایصى از  و نهادهاى اسارت

چنگال بردگى مزدى، رهایى از انصقصیصاد اصبصقصاتصى، رهصایصى از سصرکصو  

ماشین دولتى بورژوازى، رهایى از بیحقوقى سیاسى و انقیاد فرهنگى، 

آمصیصز و  هصاى رصرافصه رهایى از پیله مذهب و پندارها و قوانیصن و ارز 

هاى مذهبى، قومى و جصنصسصى،  مانده جامعۀ موجود، رهایى از ستم عقب

رهایى از فقر و فالکت، جهل و ررافه و کل تبعیضات و مصائب جامعصه 

 بورژوایى.

"برابرى"، یعنى نه فقط برابرى حقوقى و قصانصونصى، نصه فصقصط بصرابصرى 

شهروندان جامعه از هر قصو  و نصداد و جصنصسصیصت، بصلصکصه بصرابصرى در 

امکانات مادى، در دسترسى به ابزارهاى ارتقا و شکفتن اسصتصعصدادهصاى 

فردى و اجتماعى، برابرى در تولید و در زیسصت، بصرابصرى در ااعصمصال 

اراده در سرنوشت اقتصادى، سیاسى و اداره جامعه رود ـ بصرابصرى در 

مندى از محصوالت مصادى و مصعصنصوى کصار و تصال  اجصتصمصاعصى و  بهره

مصانصدگصى و کصمصبصود ـ  برابرى در مبارزه براى فایق آمصدن بصر هصر عصقصب

اى که تنها با درهم کوبیدن مالصکصیصت رصصوصصى بصورژوایصى بصر  برابرى

وسایل تولید و مبادله، از میان بردن بردگى مزدى و قرار دادن وسصایصل 

تولید و ثروت جامعه در مالکیت جمصعصى و اشصتصراکصى کصلصیصه انسصانصهصاى 

 سهیم در فعالیت اجتماعى حاصل میشود.

"حکومت کصارگصرى"، یصعصنصى حصکصومصت اصبصقصاتصى کصارگصران، حصکصومصت 

استثمارشدگان و تولیدکنندگان کل ثروت جامعه بر علیه استصثصمصارگصران، 

حکومت بردگان مزدى امروز و ناجیان فرداى جامعه، حکومت کسصانصى 

که جامعه، نفس موجودیت و ثروت آن، بر کار وتصال  مصدا  آنصهصا بصنصا 

شده است، حکومت کارگرى یعنى ابقه کارگر متشکل بعنوان قصدرت و 

بخش حاکم. حصکصومصت کصارگصرى یصعصنصى حصکصومصت سصرکصو   ابقه رهایى

مقاومت استثمارگران در برابر رهایصى بشصریصت تصحصت سصتصم. حصکصومصت 

کارگرى یعنى دیکتاتورى پرولتصاریصا عصلصیصه مصدافصعصان فصقصر و فصالکصت و 

استثمار و جهل و ررافه. حصکصومصت کصارگصرى یصعصنصى دمصکصراسصى بصراى 

کصصارگصصران و زحصصمصصتصصکصصشصصان و اسصصتصصثصصمصصار شصصونصصدگصصان و سصصرکصصو  بصصراى 

استثمارگران. حکومت کارگرى یعنى ضمانت اجصرایصى واقصعصى آزادى و 

 برابرى.


