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 سياوش دانشور

 
  ،کمونيسم کارگرى

 ناسيوناليسم و مسئله ملى 
 

غزه به آزمايشگاه .  غزه غرق در آتش و خون است
غزه تکرار .  بمبھاى کثيف و فسفرى تبديل شده است

ديرياسين و صدھا جنايت ديگر توسط نسل  ،جنين
در غزه جنايت جنگى و کشتار .  ايرگونى ھا است

غزه نشان توحش .  جمعى و قتل عام جريان دارد
بورژوازى و از خود بيگانگى دنياى امروز و حاشيه 

دنيائى که دولتھاى متشخص .  شدن انسانيت است
ميکنند و "  تاسف"دمکراتش در مقابل جنايت اظھار 

ژورناليستھاى قلم به مزدش به شرم آورترين شکلى 
رياکارى بورژوازى و استاندارد دوگانه و  اخالقيات 

 . و ارزشھاى ضد انسانى را توجيه ميکنند

 

اما ھمانطور که جنايت در فلسطين پديده منحصر 
مواضع سياسى اعالم شده در  ،بفرد و جديدى نيست

جنايت در .  اينمورد نيز منحصر بفرد و جديد نيستند
غزه و نور افتادن مجدد روى مسئله فلسطين باعث 
شد تا طيفى از مواضع ناسيوناليستى از نوع فاشيستى 
و نژادپرست تا ناسيوناليسم چپ مجددا ابراز وجود 

 ،در مقابل اين طيف سياست متلون ناسيوناليستى.  کنند
کمونيسم کارگرى و انسانيت امروز بايد موضع 

 . روشن خود را مجددا مستدل کند

 

 چند فرض پايه اى  

کمونيسم کارگرى در رابطه با ھر معضل مشخص 
اين راه .  سياسى راه حل سياسى خود را جلو ميگذارد

ميانمدت و  ،حل ترکيبى از راه حل بالفصل
از نقطه نظر کمونيسم کارگرى .  استراتژيک است

مسئله ملى يک مسئله سياسى است و راه حل سياسى 
٢صفحه سياست ما مبنى بر پايان .  دارد  

   ،يادداشت سردبير

 توزيع اسناد حزب در منطقه دانشگاه و ميدان انقالب

 پاسخ به يک سئوال
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يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

دادن فورى بر مشقات و جناياتى 
است که فى الحال به اعتبار وجود 
مسئله در جريان است و از مردم 

جريان  ،بيگناه قربانى ميگيرد
گرفتن پروسه صلح که چشم انداز 
حل نسبى مسئله را باز و 
نيروھاى افراطى در ھر دو سوى 

و  ،معادله را منزوى ميکند
باالخره صلحى پايدار و ھمزيستى 
مردم منطقه که اساسا در گرو 
بميدان آمدن نيروى طبقه کارگر و 
سوسياليسم و انترناسيوناليسم 

ھيچکدام از اينھا .  کارگرى است
به تنھائى موضع ھمه جانبه 
 . کمونيسم کارگرى را بيان نميکند

 

با اين فرض و چھارچوب سياسى 
 از نظر ما؛ 

 

اولمرت و شرکا در اسرائيل   -١
نماينده پيشتاز کمپ بورژوازى 
تروريستى است که روز روشن 
در مقابل جنايت سکوت ميکنند و 

نقطه "يا وقت ميخرند تا به 
ھيچ رابطه يک .  برسند"  دلخواه

به يکى بين دولت اسرائيل و مردم 
و طبقه کارگر اسرائيل وجود 

 -مذھبى  -دولت قومى.  ندارد
فاشيستى اسرائيل ربطى به طبقه 
کارگر و مردم صلح طلب 

حتى آنجا که .  اسرائيل ندارد
دولتھا چه در اسرائيل و چه در 

" انتخابات"ھرجاى جھان در يک 
نماينده طبقه  ،به قدرت ميرسند

. کارگر و مردم محروم نيستند
نماينده طبقه خودشان از طرق 
مکانيسمھاى دست بدست شدن 
. قدرت سياسى بين طبقه حاکمه اند

انتخابات بطور کلى شايد 
مشروعيت دمکراتيک از نظر 
سيستم پارلمانى را تامين کند اما 
رابطه روشنى با نمايندگى شدن 
مستمر توده اھالى و تامين منفعت 
طبقه کارگر در سوخت و ساز 

 .  سياسى ندارد

 

حماس يک نيروى ارتجاعى و   -٢
دست پروده اسرائيل و 

کشتار مکرر مردم در فلسطين 
توسط اسرائيل و با حمايت 
آمريکا و دولتھاى غربى زمينه 
رشد جريانات اسالمى و 
تروريسم اسالمى است و متقابال 
برسميت شناسى دولت مستقل و 
متساوى الحقوق فلسطينى يک 
شرط مھم مقابله با اسالم سياسى 
و تروريسم اسالمى و انزواى 

حل مسئله ملى و مبارزه .   آنست
براى رفع ستم ملى مشروع تر از 

موضع کمونيستى .  مشروع است
در قبال مسئله ملى مبتنى بر 
پايان دادن فورى به مشقات 

پايان دادن به  ،تاريخى مردم
جنگ و قتل عام و سياست 
جنايتکارانه مجازات جمعى و 

شروع مذاکرات  ،تحريم اقتصادى
و برسميت شناسى و تشکيل 
فورى دولت مستقل و متساوى 

پايان دادن به  ،الحقوق فلسطينى
اشغال و حل عادالنه سواالت 
مورد مناقشه است که جزئيات آن 
در قطعنامه حزب به تفصيل بيان 

 . شده اند

 

براى کمونيسم کارگرى دفاع   -۵
از رفع ستم ملى و تالش سياسى 
براى حل مسئله ملى ابدا مساوى 
با دفاع از جنبش ملى و 
ناسيوناليستى و يا ھر جنبشى که 
به نام اين ستم برپا ميشود و از 
آن سو استفاده سياسى ميکند 

در ايران بعنوان مثال .  نيست
دفاع از حل مسئله کرد برابر با 
قبول نمايندگان خودگمارده 
ناسيوناليست و قوم پرست کرد و 

نمايندگى "نشاندن آنھا بر تخت 
يا مبارزه براى .  نيست"  ملت کرد

رفع ستم ملى در کردستان و 
ھرجاى ديگر اتومات به معنى 
برسميت شناسى جريانات و فرقه 
ھاى متفرقه قوم پرست بعنوان 

پرچمداران مبارزه براى رفع "
اتفاقا .  نيست"  ستم ملى

ناسيوناليسم و امروز اسالم از 
حل نشدن اين مسئله عميقا ذينفع 

حل واقعى ستم ملى و يا .  است
يک مسئله ملى معين دکان 

به ھمين .  سياسى اينھا را ميبندد
اعتبار دفاع از مردم فلسطين و 
حق آنھا براى داشتن دولت 
مستقل و پايان يافتن مشقات 
طوالنى شان مساوى با برسميت 
شناسى فتح و حماس بعنوان 

مردم و طبقه کارگر در "  نماينده"

  ،کمونيسم کارگرى
 ...ناسيوناليسم و مسئله ملى 

بورژوازى ضد کمونيست و حتى 
ليبرال عربى   -ضد سنت ناسيونال

حماس و نوع حماس بدوا .  است
محصول معادالت آنتى کمونيستى 
دوره جنگ سرد و امروز يک 
گوشه از جنبش اسالم سياسى و 

حماس .  تروريسم اسالمى است
مورد حمايت جمھورى اسالمى و 
. دولتھاى واپسگرا در منطقه است

حماس ربطى به مردم فلسطين 
حماس و تروريسم اسالمى .  ندارد

نماينده مردم زحمتکش و طبقه 
بلکه آنھا  ،کارگر در فلسطين نيست

را در متن فقر و گرسنگى و تحريم 
اقتصادى و سياستھاى سرکوبگرانه 
اسرائيل و آمريکا و حمايت 
دولتھاى غربى گروگان گرفته 

" نماينده"حماس ھمانقدر .  است
مردم فلسطين است که جمھورى 

 .   مردم در ايران" نماينده"اسالمى 

 

سازمان فتح و دولت کرانه   -٣
غربى محمود عباس يک جريان 
مرتجع ناسيوناليست و دولتى 
ناپايدار در معادالت سياسى آمريکا

فتح در .  اسرائيل در منطقه است-
بھترين حالت خود يک اردن و 
. سوريه و عراق و يمن ديگر است

دولتى ضد کارگرى و ضد زن و 
فتح و محمود عباس .  واپسگرا

امروز محصول دگرديسى سازمان 
آزاديبخش فلسطين و فساد آن و در 
يک مقياس وسيعتر محصول بى 
افقى و شکست ناسيوناليسم عرب 

فتح و حماس در عاليترين .  است
شکل خود نه نماينده کل مردم در 
فلسطين بلکه نماينده بورژوازى 

 . فلسطين اند

 

مستقل از ترکيب طبقاتى   -۴
نيروھاى سياسى در فلسطين يک 
مسئله ملى واقعى و معرفه وجود 
دارد که شش دھه است الينحل 

الينحل شدن اين مسئله .  مانده است
اساسا متوجه سياستھاى آمريکا و 
اسرائيل و دولتھاى مرتجع 
ناسيوناليست عرب در منطقه و در 
. دھه ھاى اخير اسالم سياسى است

ھمين سياستھاى سرکوبگرانه و 

٨٣شماره   
اصوال براى .  فلسطين نيست

کمونيسم کارگرى ھيچ رابطه يک 
به يکى بين دفاع قاطعانه از رفع 
ھر نوع ستم با جنبشھاى ارتجاعى 
که بنام اين ستم ھا در جامعه برپا 

 . ميشود وجود ندارد

 

 ناسيوناليسم و مسئله ملى

موضع ناسيوناليستى در قبال 
مسئله ملى و نفس ستم ملى يک 
رنگين کمان است که از فاشيسم و 
سرکوبگرى و انکار نفس موضوع 
تا يکجانبه نگرى ضد اسالمى و 

جنبش "تزھائى قديمى مانند 
و ناسيوناليسم ضد "  مقاومت مردم

اين .  امپرياليستى را در برميگرد
ديدگاھھا بدرجات مختلف کارخانه 
توليد نفرت ملى و باز گذاشتن اين 
زخم اند که در زرورق ھاى 
مختلف و از موضع 
ناسيوناليسمھاى مختلف بيان 

نکته اينست که ھيچکدام .  ميشوند
اينھا نھايتا راه حل روشن و 
بالفصل و استراتژيکى در قبال 

 . حل مسئله ملى ندارند

 

 ناسيوناليسم پرو غربى -١

جنايت اخير دولت اسرائيل در 
فلسطين يکبار ديگر چھره کريه 
کمپ ناسيوناليسم پرو غربى را 

سياست واقعى اين .  عيان کرد
جريان سياست بوش و اولمرت و 

سياستى فاشيستى و .  باراک است
موضع .  ضد عرب و پرو اسرائيلى

اينھا وارونه سياست ناسيوناليستھا 
. و اسالميون کمپ مقابل است

صورت مسئله براى اينھا جدال 
. است"  يھوديان و اعراب"بين 

دراين ميان باستان شناسان جديد 
پيدا شدند که گوئى مشاور و کاتب 
خود موسى بودند و بر اين نکته 
اصرار دارند که اين سرزمين از 

بوده "  يھوديان"اول متعلق به 
آنھم در  ،اين نوع تالشھا را.  است

دنيائى که ھمواره دستخوش تغيير 
است و در ھر دوره براساس 
توافقات جديد بين المللى زندگى 

. تنھا ميتوان مضحک ناميد ،ميکند
اما بجاى شريک شدن در باستان 
شناسى اين حضرات و دنبال نخود 
سياه رفتن بايد ھدف سياسى اين 

ھدف .  نوع تبئين ھا را بيرون کشيد
سياسى روشنى دراين نوع تبئين ھا 

: دنبال ميشود
٣صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه     

اسرائيل سرزمين فلسطينى  ،اول
ھا را اشغال نکرده است بلکه 

لذا ميتوان .  مسئله برعکس است
اينطور اعالم کرد که دادن چند 
درصد زمين به فلسطينى ھا 

يا !  ھم ھست"  انساندوستى"نوعى 
در شکل افراطى آن کشتار 

" دفاع مشروع"فلسطينى ھا را 
" سرزمين خود"يکى از امنيت 

اينھا اما شايد بدرد .  القا ميکند
سياست ماليخوليائى و منافع حقير 
بخورد اما با شعور متوسط دنياى 

ھمه و .  امروز عميقا بيگانه است
از جمله مردم در فلسطين و 
اسرائيل ميدانند که قرار نيست 
حل اين مسئله با نابودى يکى تمام 
 ،شود و افراطى ترين جناح ھا ھم

عليرغم اينکه چه در مخيله شان 
يک ھمزيستى پايدار را  ،ميگذرد

اين نوع .  آرمانى تلقى ميکنند
تالش باستان شناسانه پرو 
اسرائيلى شباھت زيادى دارد به 
تالشھاى ديگر ناسيوناليسم ايرانى 
در کشف کتيبه ھاى ھخامنشى و 
ادعاھاى مترتب بر آن در 

اين قبيل .  جدالھاى سياسى
که تالش ناموفقى "  استداللھا"

براى رنگ کردن تاريخ بنا به 
در خود فاقد  ،منغعت روز دارند
 . ارزش و بحث اند

 

واقعيت اينست که مسئله سياسى 
مسئله واقعى تالشى است .  است

که بتوان با آن جنايت و کشتار 
جمعى مردم غير نظامى در غزه 

جنايتى که امروز .  را توجيه کرد
حتى بخشھائى از بورژوازى 
اذعان ميکنند برنامه ريزى شده 
بوده و حتى با قوانين خودشان 

اسرائيل "  سرب مذاب"عمليات 
بى تناسب است و يک جنايت 

بنابراين .  جنگى محسوب ميشود
موضع فاشيستى عريان در دفاع 
از دولت اسرائيل و اعمالش ناچار 

و  ،اتھام بزند ،است دروغ بگويد
مردم شريف دنيا و از جمله 
اسرائيل را که خواھان پايان دادن 
به کشتار فورى مردم بيگناه و 
گرسنه در فلسطين است به 

طرفدارى از حماس و جمھورى "

شريک مستقيم و غير مستقيم در 
کنار نيروھاى ارتجاعى درگير 

ايندو سياست ربطى به .  است
منافع مردمى که از ھر سو 
قربانى اين تروريسم و خشونت 

اين .  لجام گسيخته اند ندارد
سياستھا عميقا عليه آرمانھاى 
طبقه کارگر و صلح طلبى مردم 
جھان و منطقه و دو کشور 

نقطه .  اسرائيل و فلسطين است
عزيمت موضع کمونيستى بدوا 
تفکيک روشن از اين سياستھا 

 . است

 

جناح چپ ناسيوناليسم پرو   -٢
 غربى

جناح چپ اين فاشيسم دولتى در 
کشورھاى غربى ھم ھمين 

آنھا اگرچه .  موضع را دارد
دلشان با کشتار مردم در فلسطين 
نيست اما از اتخاذ يک موضع 
حتى نيمچه آزاديخواھانه و 
اومانيستى در قبال اين مسئله 

بعنوان مثال ميتوان از .  عاجزند
مواضع جريانات روشنفکرى و 
بعضا دولتى و غير دولتى در 

اينھا عمدتا .  کشور آلمان نام برد
ھر نوع مخالفت با سياستھاى 
دولت اسرائيل را بدليل بدھى 
تاريخى شان به اعمال شنيع 

مينامند و "  آنتى سميتيسم"نازيسم 
ھمواره محافظه کارترين موضع 

اسرائيلى ترين موضع   -و يا پرو
نقطه عزميت اين .  را دارند

سياست اينست که جنايات 
ھولناک نازيستھا را وسيله اى 
براى توجيه جنايات مشابه دولت 

 . اسرائيل در فلسطين ميکنند

 

از موارد ديگر موضع جناح چپ 
ناسيوناليسم پرو غربى بايد به 

حزب "سياستھاى مواج 

  ،کمونيسم کارگرى
 ...ناسيوناليسم و مسئله ملى 

اين چيزى !  منتسب کند"  اسالمى
از نظر .  جز شيادى سياسى نيست

اينھا دنيا ھمانطور تعريف ميشود 
يا ترويست ايد :  که جناب بوش گفت

اگر !  يا در کمپ ما عليه ترور
طرفدار جنايت شارون و اولمرت 

اگر !  نباشيد البد طرفدار حماس ايد
از مردم فلسطين دفاع کنيد البد 

چون در معادله !  طرفدار حماس ايد
اينھا مردم فلسطين مساوى است با 
حماس و مردم اسرائيل مساوى 

معلوم !  است با دولت اسرائيل
نيست خود آنھا چرا مساوى نيستند 
با جمھورى اسالمى؟ برخى بحدى 
رسما فاشيست اند که شعارشان 

ھرچه  ،بزن اسرائيل"اينست که 
"! دارى خوب ميزنى ،بيشتر بھتر

اينھا اولمرت ھا و باراک ھاى 
پشت سکه احمدى نژاد اند .  ايرانند

. که خواھان حذف اسرائيل است
اينھا خواھان حذف فلسطين اند و 
روى کشتار زنان و کودکان 
فلسطينى بيمار و گرسنه و زخمى 
و ويرانى زندگى شان ھلھله 

ھر دو فاشيست اند و ھر !  ميکنند
. دو به ھم سرويس سياسى ميدھند

اين چکمه پوشان آريائى سياست و 
جنايات شان در کردستان ايران 

 .معرفه و ثبت است

 

دو سياست و نگرش ارتجاعى 
ھمواره دراينگونه مسائل خودنمائى 
ميکند که کمونيستھا و کمپ بشريت 
آزاديخواه بايد با وسواس در قبال 

اساس اين دو .  آن ھوشيار باشد
سياست اينست که رابطه يک به 
يکى بين دولتھا و مردم برقرار 

از يکسو مخالفت با دولت .  ميکند
اسرائيل و جناياتش را به يک آنتى 
سميتيسم و ضد يھوديگرى فاشيستى 
ارتقا ميدھد و عمال عين حماس و 

و از  ،جمھورى اسالمى فکر ميکند
طرف ديگر دفاع از مردم فلسطين 

جنبش "را به دفاع از حماس و 
اى که حماس در راس "  مقاومت

ما ھمه "آنست و شعارھائى مانند 
و غيره تبديل "  حزب هللا ھستيم

اين دو نگرش از نظر .  ميکند
کمونيسم طبقه کارگر ديدگاھھائى 
ارتجاعى با سياستى ارتجاعى و 

٨٣شماره   
. اشاره کرد"  کمونيست کارگرى

موضع رسمى اخير اين جريان 
اگرچه جنايت در غزه را محکوم 
ميکند و خواھان توقف آن و 
تشکيل دولت فلسطينى است اما 
پايه تحليلى آن اينجا و آنجا لنگ 
ميزند و استعداد اينرا دارد که به 

بنيان .  اين سو و آنسو پرتاب شود
اين نوع موضعگيرى ھمراھى 
پوپوليستى با فضاى ناسيوناليستى 
. و نگرش صرفا ضد رژيمى است

اينھا بخيال خودشان خيلى سياسى 
اند و سعى ميکنند مواضع شان را 

براساس روحيات و تمايالت 
بخشى از مردم و ھمراه با موج 

مثال مردم در ايران .  بگيرند
بدرست دل خوشى از کمکھاى 
بيدريغ رژيم اسالمى به حماس و 

بارھا در .  حزب هللا ندارند
اجتماعات و اعتراضات 
دانشجويان و اقشار ميانى ناراضى 

فلسطين را "شعار ناسيوناليستى 
را "  فکرى بحال ما کن ،رھا کن

اين تازه بيان نرم .  سر داده اند
بيان تند آن ھمان شعارھاى .  آنست

فاشيستى ضد فلسطينى و ضد 
ھر رھگذری در ".  عرب است

ايران خواھد گفت حقشان است 
. "بگذار اسرائيل تا ميتواند بکشد

اين )  از مطلب عليرضا گلزارى(
که البته  ،نوع روحيه در جامعه

 ،شاخص کل جامعه  ايران نيست
باعث ميشود که آقاى حميد تقوائى 
در سمينار کانادا اينگونه موضع 

ما چون ضد جمھورى بگيرند که 
اسالمى ھستيم و چون ھر موضع 
مان بايد به استراتژى قدرت 
سياسى خدمت کند و مرزمان با 
رژيم مخدوش نشود دليلى ندارد 
مواضع راديکال و ضد اسرائيل 

آنھا که اينکار را ميکنند .  بگيريم
جنگ مواضع راديکل شان را تھيه 

شما بايد .  ميکنند
۴صفحه   
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بگوئى که جمھورى اسالمى 
سالوس و خيانتکار تو به اندازه 
اسرائيل مجرمى تا مردم ايران 

موضع سنتى عليه .  خوششان بيايد
اسرائيل و آمريکا اينجا معنى 

نقل (  !اومانيستى است!  ندارد
ايشان )  تقريبا دقيق به مضمون

اين سياست را در مقابل کسانى 
مرگ بر "ميگويد که با شعار 

انگار .  به خيابان ميروند"  اسرائيل
مرگ بر "دنيا صحنه دو شعار 

مرگ بر جمھورى "و "  اسرائيل
اين مترسکى که !  است"  اسالمى

سياسى و "ايشان ميکوبندش تا 
بيرون بيايند پوششى "  راديکال

براى يک اپورتونيسم سياسى و 
چرا؟ روشن .  راست روى است

مرگ بر "است کسى که ميگويد 
که اين را البته حماس   –"  اسرائيل

جامعه   -و جنبش اسالمى ميگويد
اما .  موضعش را رژيمى ميداند

يکجانبه نگرى موضع سياسى 
مرزبندى با مواضع "تحت عنوان 
به بھانه مخالفت "  سنتى چپ

ناسيوناليستى مردم با جمھورى 
 موضع سياسىاسالمى ھم يک 

شناخته شده ناسيوناليسم پروغربى 
فوقش شما جناح چپ آن .  است

اين سيستم نظرى و .  ميشويد
در مورد  ،سياسى در مورد تحريم

 ،در مورد مبارزه با مذھب ،جنگ
در مورد حتى اعتراض به جنايت 
در فلسطين ھمواره اين استعداد را 
از خود بروز داده است و برايش 
مھم نيست که تنش به تن کدام 

اين موضعى .  نيروھا ميخورد
ناسيوناليستى و تسليم به روحيات 
ناسيوناليستى تحت عنوان 

موضع سياسى ضد جمھورى "
موضع مجاھد ھم .  است"  اسالمى

موضعى کمونيستى و .  البته ھست
انسانى و آزاديخواھانه و سياسى 

با ھيچکدام از مواضع تيز  .نيست
سياسى و مکتوب منصور حکمت 
و حزب کمونيست کارگرى قديم 
عليه جنايت در فلسطين سر 

(سوزنى خوانائى ندارد به دو . 
اطالعيه حزب نوشته منصور 
حکمت در حمله شارون به 

 )فلسطين توجه کنيد

 "! راى ميدھند
 

کمونيسم کارگرى در قبال اين 
مواضع ناسيوناليستى و 
پوپوليستى و آنتى امپرياليستى 
. موضع روشن و قاطعى دارد

جنبش "بدوا بايد خود مقوله 
را مختصرا بررسى "  مقاومت

 .  کرد

 

 "جنبش مقاومت"

پوپوليسم و چپ ناسيوناليست و 
آنتى امپرياليست و امروز اسالم 

جنبش "ھمواره راجع به  ،زده
نفس .  حرف زده است"  مقاومت

اين مقوله براى ناسيوناليسم چپ 
چيزى در قلمرو اصول و قابل 

مھم .  پشتيبانى بيقيد و شرط است
کدام نيروى  ،نيست که چه کسى

ارتجاعى يا سوپر ارتجاعى و يا 
" ملى و دمکرات"بقول خودشان 

و يا چپ در راس اين جنبش 
است و يا ھر نيروئى چه رابطه 
نزديک و دورى با يکى از 

جنبش "نيروھاى درگير در 
جنبش "نفس .  دارد"  مقاومت
قابل دفاع است حتى "  مقاومت

اگر مرتجع ترين نيروھا در راس 
مثال اگر امپرياليسم .  آن باشند

افعانستان و عراق را اشغال کرده 
از صداميون تا مقتدى  ،است

صدر و طالبانھا و ديگران و يا 
در فلسطين حماس جزو نيروھاى 

حتى وقتى .  اند"  جنبش مقاومت"
اسالميھا سفره شان را از حاميان 
چپ و استالينيست و پرو سويت 
و مائويست و تازه دمکرات 

وقتى رسما  ،امروز جدا ميکنند
جنبش مقاومت "اسمشان را 

عده اى  ،ميگذارند"  اسالمى
 ،خوب چپ نيست:  ميگويند

معلوم است  ،حضور ندارد
نصرهللا و مقتدى صدر و ھنيه 

عمدتا !  ميشوند"  رھبر مقاومت"
و با   –صريحا و بعضا تلويحا 

البته اينھا "يک پيف پيف 
يا ازاين نيروھا   -"ارتجاعى اند

دفاع ميکنند و بعنوان متحدين 
رسمى شان ظاھر ميشوند و يا با 
ديده مثبت و غير انتقادى به آن 

 . برخورد ميکنند

 

" جنبش مقاومت"اما نفس مقوله 
يک ترمينولوژى ناسيوناليستى 

  ،کمونيسم کارگرى
 ...ناسيوناليسم و مسئله ملى 

 ناسيوناليسم ضد امپرياليستى  -٣

اشکال مختلف اين ديدگاه را در 
طيف جريانات جنبش ملى اسالمى 

اگر روشنفکران و .  ميتوان ديد
بخشى از چپ سابق تازه دمکرات 
شده غربى در آلمان و اروپا کنار 
اسرائيل قرار ميگيرد تا بدھى 

اش را به جنايات "  ملى"تاريخى 
در قطب مقابل  ،نازيسم بدھد

موضع چپ ضد يانکى مخالفت با 
جنگ و کشتار مردم در فلسطين و 
 ،لبنان و عراق و افغانستان و ايران

بدفاع مستقيم و غير مستقيم از 
حماس و حزب هللا و صدام و 
. طالبان و احمدى نژاد منجر ميشود

براى اينھا ھر نيروى مرتجعى که 
در مقابل دولتھاى بزرگ و قدرتمند 

جنبش "تر مى ايستد نيروھاى 
! ھستند"  مقاومت ضد امپرياليستى

از سازمانھاى چپ آلمان تا اس 
دبليو پى در بريتانيا و چپ سوئد و 
ديگر کشورھاى اروپائى عمدتا 
بنيادھاى فکرى و سياسى شان 

اينھا مثال محصوالت .  ھمين است
بعضا شيشه  ،اسرائيل را نميخرند

با  ،ھاى مک دانالد را ميشکنند
عليه جھانى  ،اتحاد اروپا مخالف اند

و طيفى از مواضع  ،شدن ھستند
ناسيوناليستى و پروتکشنيستى 

 . دارند
 

در مورد بحرانھاى سياسى 
. مشخص مواضع شان ھمين است

اينھا فقط اسرائيل را ميبيند و 
حماس را بعنوان گوشه اى از 
جنبش اسالم سياسى و معادالت 
سياسى منطقه نميبينند و چک سفيد 

را "  جنبش مقاومت خلق فلسطين"
به متحد اعالم نشده  ،تقديمش ميکنند

. جمھورى اسالمى تبديل ميشود
حتى اگر بعضا مواضع روشنى 

پيف پيف .  عليه رژيم اسالمى دارند
ميکنند که ميدانيم که حماس 

ميدانيم که حزب  ،ارتجاعى است
اما به ھر حال  ،هللا ارتجاعى است

رھبر جنبش "در فقدان چپ 
عليه اشغالگرى "  مقاومت فلسطين

دماغشان را "در اروپا .  است
ميگيرند و به سوسيال دمکراتھا 

٨٣شماره   
سابقه تاريخى آن به .  است

جنبشھاى ضد استعمارى و 
استقالل خواھى و پروسه شکل 

. ملت برميگردد  –دادن به دولت 
حتى جبھه ھا و جنبش آنتى فاشيسم 
که مواردى از آن را در تاريخ 
اروپا داشته ايم با اين مقوله يکى 

اين مقوله تدريجا وارد .  نيستند
سنت سوسياليسم خلقى جھان 
سومى و مشى چريکى شد و تماما 
بر يک تبئين سياسى ناسيوناليستى 
از جامعه و جدال طبقاتى و مسائل 

يعنى در .  مشخص ملى مبتنى است
دنياى سرمايه دارى و در جامعه 

به ھر "  جنبش مقاومت"  ،طبقاتى
تالش در ھر منطقه و کشورى که 
در آن يک ستم ملى وجود دارد و 
قائل شدن به اتحاد صفوف دو طبقه 
متخاصم و وحدت جنبشھاى آن 
براى رفع مسئله و ستم مورد نظر 

اين موضع .  اطالق شده است
کمونيسم طبقه کارگر نبوده و 

 . نميتواند باشد

 

چپ ناسيوناليست در برخورد به 
مواضع "  جنبش مقاومت"مقوله 

مختلفى دارد اما مفروضات 
. سياسى و تئوريک يکسانى دارد

کمونيسم کارگرى با ھمين 
 ،اول.  مفروضات مخالف است

سمپاتى بحق با مردم تحت ستم را 
با جنبشى ناسيوناليستى اى که بنام 
آن بپا شده است يکى ميداند و لذا 

برايش "  جنبش مقاومت"نفس 
مقوله اى معتبر و در قلمرو اصول 

ممکن است با نيروى  ،دوم.  است
مشکل   -اينجا مثال حماس  -معينى

اما باز  ،داشته باشد"  ايدئولوژيک"
را برسميت "  جنبش مقاومت"

حماس يا "  متاسفانه"ميشناسد که 
حزب هللا يا مقتدا صدر در راس 

جنبش "اما به ھر حال .  آنست
امروز که ديگر با !  است"  مقاومت

لطف عقايد منحط پست مدرنيستى 
است و اساسا "  کثيرالمله"جوامع 

نقطه شروع "  ملت و قوم"
دمکراسى است و به اين اعتبار 
جنبشھاى قومى و ملى جزو جناح 

متحدين "چپ جامعه و حتى جزو 
يک برخورد .  اند"  طبقه کارگر

جنبش "تر اينست که "  چپ"
را تنھا در صورتى "  مقاومت

برسميت ميشناسد که در راس آن 
يک نيروى انقالبى و يا دستکم 
ملى و ناسيوناليستى وجود داشته 

چون .  باشد
۵صفحه   
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مطالبه حل مسئله ملى را در 
جدول سياسى اش در چھارچوب 
مطالبات دمکراتيک دسته بندى 
کرده و طبق متدولوژى اين چپ 
حل اين مسئله را به بورژوازى 

يک موضع .  واگذار کرده است
و البته غير "  چپ"افراطى 

سياسى و پرت ديگر اينست که به 
بھانه مخالفت با کليه نيروھاى 

جنبش "مرتجع درگير در 
خود صورت مسئله را "  مقاومت

انکار ميکند و يا از دستور خود 
يعنى وجود ستم ملى .  خارج ميکند

و يک مسئله ملى واقعى را 
بعنوان يک مسئله سياسى و نياز 
فورى راه حل سياسى براى رفع 

يعنى داشتن !  آنرا کنار ميگذارد
سياست مشخص در قبال معضل 

خلوص نظرى "مشخص را فداى 
اين .  ميکند"  و ايدئولوژيک

ديدگاھھا که اساسا يک منشا 
فکرى و سياسى و تئوريک دارند 
در مواضع جنبش ملى اسالمى و 
ناسيوناليسم ضد امپرياليستى 
ھمواره و بدرجات مختلف 

 . حاضرند

 

 کمونيسم کارگرى و مسئله ملى

کمونيسم کارگرى بدھى خاصى 
به ترمينولوژى ناسيوناليستى 

و روايات "  جنبش مقاومت"
ھيچ دليلى .  متفرقه از آن ندارد

وجود ندارد که کمونيستھا زير 
چتر مقوالت و فورمولبنديھاى 
سنت ناسيوناليستى به مسئله ملى 

اگر معضلى امروز .  برخورد کنند
در دنياى سرمايه دارى ھنوز 

مستقل از اينکه  ،موجود است
ريشه تاريخى و سابقه آن به چه 

اعم از مسئله  ،زمانى برميگردد
ملى و يا ھر مطالبه ديگر و يا 

البد در  ،قوانين مذھبى و غيره
سرمايه دارى امروز بازتوليد 
ميشود و به منفعت عده اى خدمت 
ميکنند و به ھمين اعتبار بايد 
توسط برنامه کمونيستى براى 
آزادى جامعه و رفع ھر نوع ستم 

اين .  و تبعيض پاسخ روشن بگيرد
يک رکن برابرى طلبى و 

زنده  ،امروز اسالمى ھم
و "  جنبش مقاومت"نگھداشتن 

ازاين مجرا کسب مشروعيت 
براى  ،سياسى جنبشى است

کمونيسم مطلقا ضرورتى وجود 
" چپى"ندارد تعريف ويژه اى و 

مقابله .  بدھد"  جنبش مقاومت"از 
با ستم ملى به معنى قبول و 
برسميت شناسى سياسى و حل 
شدن در جنبش ملى و 

 .  ناسيوناليستى نيست

 

کمونيسم  ،از نظر عملى و سياسى
بايد يک نيروى درگير و فعال و 
 ،با برنامه براى حل مسئله ملى

دالئل .  باشد ،ھرجا که وجود دارد
خصلت  ،اول:  اين امر روشن اند

برابرى طلبى کمونيستى و پايان 
دادن فورى به ھر نوع ستم و 
تبعيض و اينجا رفع فورى ستم 

نفس وجود مسئله ملى  ،دوم.  ملى

که منشا تفرقه و ايجاد نفرت و 
شکاف در صفوف طبقه کارگر 
در مقياس يک کشور و چند 

انترناسيوناليسم طبقه .  کشور است
کارگر و سياست و استراتژى 
کمونيستى حکم ميکند که 
موضوع را کامال سياسى ببيند و 
با ارائه راه حل سياسى و تالش 

راه بسط و  ،براى حل موضوع
انکشاف مبارزه طبقاتى را 

سياستى که از سر .  ھموار کند
مخالفت با نيروھاى ارتجاعى در 
يک جدال سرکوب و ستم بر 
مردمى و تبعات سياسى و 

و ھمينطور  ،اجتماعى آنرا نميبيند
سياستى که صورت مسئله 
ناسيوناليسم و جريانات ارتجاعى 
را به بھانه وجود عينى ستم 

ھردو بقاياى ناسيوناليسم  ،ميپذيرد
چپ اند و ربطى به کمونيسم 

پاسخ .  طبقه کارگر ندارند

  ،کمونيسم کارگرى
 ...ناسيوناليسم و مسئله ملى 

انترناسيوناليسم طبقه کارگر و 
تالش براى اتحاد صفوف طبقه 
کارگر در مقياس کشورى و منطقه 

کمونيسم راسا .  اى و جھانى است
براى حل ستم ملى و ھر مسئله ملى 
مشخص سياست و تاکتيک و 
. استراتژى روشن خود را دارد

يادآورى يک جنبه اينجا ضرورى 
 :است

 

در ايران ما با مسئله ملى کرد 
مسئله کرد بعد از .  روبرو ھستيم

مسئله فلسطين از معرفه ترين 
چپ .  مسائل ملى خاورميانه است

ايران نيز متاثر از ديدگاھھاى 
مسلط جھانى با ھمين ديدگاھھا و 
. مواضع ھمواره روبرو بوده است

در کردستان ايران و بدنبال قيام 
" جنبش مقاومت خلق کرد"ترم  ۵٧

اين .  وارد ادبيات چپ و کومله شد
چيزى جز فشار سياسى و تاريخى 
. جنبش ناسيوناليستى در منطقه نبود

بعد از دوره اى اين عنوان به 
تغيير "  جنبش انقالبى خلق کرد"

يافت که نشان درجه اى از 
مرزبندى سياسى با نيروھائى چون 

ھمينجا بايد .  حزب دمکرات بود
اشاره کرد که اصرار حزب 

خواندنش و "  انقالبى"دمکرات به 
بودن "  جنبش مقاومت"يک پاى 

متکى براين مفروضات 
ناسيوناليستى و براى ھضم کردن 

" جنبش ھمگانى ملى"کمونيسم در 
اما ھمين عنوان جديد و .  بود

جنبش "عنوانھاى ديگرى مانند 
و غيره تدريجا در "  کردستان

ادبيات کمونيستى کارگرى نقد و 
جامعه طبقاتى .  تدقيق شدند

کردستان و عروج طبقه کارگر 
اجتماعا اين مقوالت را نقد کرده 

افق سياسى و اجتماعى دو .  بود
طبقه متخاصم در ھر گوشه دنياى 
سرمايه دارى امروز جنبشھا و 
احزاب و نيروھاى خود را بيرون 

ناسيوناليسم و کمونيسم .  ميدھد
 ،ھر دو ،بعنوان جنبشھاى سياسى

براى يک مسئله واقعى و سياسى و 
ابژکتيو مانند مسئله ملى پاسخ 

اگر .  سياسى و برنامه سياسى دارند
و  ،کل داستان جنبش ناسيوناليستى

٨٣شماره   
کمونيسم به ستم ملى رفع ستم ملى 

پاسخ کمونيسم به مسئله ملى .  است
مشخص حل مسئله ملى از طريق 
برسميت شناسى تشکيل دولت 

در ھر مورد مشخص .  مستقل است
و بنا به پيشينه و وضعيت تاريخى 
و منطقه اى اين راه حل تفاوتھائى 

در .  اما بنياد آن يکى است.  دارد
ايران برنامه ما سياست روشنى 

در .  براى حل مسئله کرد دارد
فلسطين قطعنامه و سياست حزب 
پيشروترين و انسانى ترين راه حل 

سياست ما در .  مسئله فلسطين است
عين حال که قاطعانه عليه جنايت 
و سرکوب و اشغالگرى دولت 

ھمزمان راه حل  ،اسرائيل است
خود را به آوانس دادن به نيروھاى 
مرتجع و يا فورموالسيونھاى 
ناسيوناليسم چپ و آنتى 

 .  امپرياليست گره نميزند

 

 

جنايت در فلسطين بايد فورا 
متوقف شود و مسببين آن در يک 
. دادگاه بين المللى محاکمه شوند
. مسئله فلسطين بايد فورا حل شود

حل مسئله فلسطين کوتاه ترين راه 
انزواى تروريسم اسالمى و دولتى 

 . است

 

جنايت در فلسطين قلب بشريت 
آزاديخواه در جھان را فشرد و 
ريختن اشکھا و سردادن فريادھاى 
زيادى در ھمبستگى با مردم 
محروم و گرسنه و بيدفاع فلسطين 

درعين حال اين .  را موجب شد
واقعه بار ديگر به شفاف تر کردن 
گرايشات و نيروھاى سياسى و 
موضع کمونيسم طبقه کارگر کمک 

 . *  کرد
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حزب مدعی شده اند "  منصف"اخيرا برخی از منتقدين 
کانال يک حمايت کرده ايد؟ "  ما ھستيم"که شما از کمپين 

واقعيت چيست؟ آيا شما از اين کمپين رسما و علنا و يا 
در ھيچ شکل و ظرفيتی حمايت کرده ايد؟ آيا امضای 

 خود را پای اين کمپين قرار داده ايد؟

 

عجيب و "منھم از طريق اين مخالفين  :علی جوادی
. شدم"  مساله ای"سياستھای حزب متوجه چنين "  غريب

يک رکن و پايه محوری انتقادشان به "  انتقاد"ظاھرا اين 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و سياستھای کمونيستی 

ھر از چند گاھی چنين شايعاتی به راه می اندازند .  ماست
بنظر .  تا بتوانند رونقی برای دکان خود دست و پا کنند

 .کفگير انتقاداتشان به بد جايی گير کرده است

 

. راست نيستيم.  ما کمونيستيم.  سياست ما روشن است
ما عار داريم عقايد و نقطه نظرات .  اکس مسلم نيستيم
ما ھر بار که ھر کمپينی را امضا .  خود را پنھان کنيم

کرده ايم آن را رسما و علنا در نشريات خود اعالم کرده 
. از ديگران نيز خواسته ايم که به آن صف بپيوندند.  ايم

ما ھيچ ابايی نداريم که امضای خود را پای ھر کمپينی 
که بخشی و يا گوشه ای از سياست اعالم شده ما را بيان 

 .ميکند، قرار دھيم

 

از اين رو اگر کسی واقعا سئوالی در اين زمينه داشته 
باشد، به دنبال حقيقت باشد، عالقمند به پيوستن به کمپينی 
باشد که ما آن را تائيد کرده ايم، ميتواند به نشريات 
حزبی ما و يا سايت شخصی من در اين زمينه رجوع 

مساله گرايشات راست منتقد ما البته مساله ديگری .  کند
اين جريانات نه برای خود احترامی قائل ھستند و .  است

از اين جريانات .  نه برای مخاطبينشان و نه برای حقيقت
از قرار .  انتظار حقيقت طلبی اشتباه محض است

. طاقتشان را در مقابل نقد کمونيستی ما از دست داده اند
 .به ھر خس و خاشاکی متوسل ميشوند

 

. اين عالقمندان بايد بگويم"  اطالع"به ھر حال جھت 
ھر چه گشتم سايت .  خير من اين کمپين را امضا نکرده ام

و پتيشنی را ھم پيدا نکردم که امضای خود را در آن 
در ھر حال برای اطمينان خاطر اين منتقدين پا در .  ببينم

ھوای حزب اين مساله را به اطالع مسئولين تلويزيون 
کانال يک رسانده ام تا در صورت اشتباھی اقدام الزم را 

 .انجام دھند

 

 !پيشنھاد من به اين منتقدين اين است که رشد کنيد
 

*** 

 

 پاسخ به يک سئوال
 

 على جوادى

به ھمه انسانھای آزادی خواه، ھمه سازمانھای مدافع حقوق انسان و سازمانھا و احزاب 
بشر دوست قبل از ھر چيز از ھمه شما که تا کنون آه ھای اين داغ ديدگان را شنيده ايد 

 .سپاسگذاريم
 

ماه است که  فرھاد در زندان است، اين فرزند ستم ديده ما که به خاطر امرار  ١٢ 
معاش سختی ھای بسيار بزرگ و خطرات زيادی را ھميشه تحمل ميکرد، کسی که 
برای آزادی فرزندان ستم ديدگان از اينجا به شھرھای مختلف ميرفت و بختيار و ژيال 
ھا را مورد حمايت قرار ميداد، اکنون در شرايط و وضعيتی در زندان حکومت اسالمی 
قرار دارد  که ھر روز و ھر ساعت از شنيدن وضعيتی که دارد، مرگ را آرزو 

 .ميکنيم
 

ما ميخواھيم بار ديگر صدای اعتراض و نگرانی شديد خود به وضعيت فرزندمان را به 
گوش شما برسانيم و ستم ھای بسياری که بر فرزند ما رفته است را برای تکان دادن 

 .وجدانھای بيدار در اين دنيا به شما برسانيم تا به  ھمگان برسد
 

در طی زندانی شدن فرزندمان او را در بالتکليفی نگاه داشته و در سختترين شرايط  
شکنجه کرده بطوری که بر اثر اين شکنجه ھا چنين بار به بيمارستان زندان برده شده و 
در طی اين مدت دچار انواع بيماری ھا از جمله ناراحتی قلبی، چشم، زانوی پای چپ 

در اين اواخر که به زندان گوھر دشت انتقالش داده بودند و در حالی که .  شده است
بشدت مريض بود يک ھفته بدون لباس در سلول انفرادی و در ھوای سرد او را نگاه 

وضعيت جسمی فرھاد بشدت تحليل رفته و بطور جدی جانش را در خطر .  ميدارند
ما که دستمان به ھيج جايی در اين مملکت نميرسد به شما پناه مياوريم و .  قرار داده اند

دست کمک به سوی شما دراز ميکنيم، کسانی که ميتوانند قلبشان برای انسانيت درد 
بيايد و وضعيت اين پدر و مادر و خانواده درد کشيده را  درک کرده که بيش از اين ما 

اطالعات رژيم بسيار تالش ميکند که صدای .  را در اين ناراحتی و نگرانی تنھا نگذارند
کمک کنيد .  منظما خانواده ما را تھديد ميکنند و مزاحمت ايجاد ميکنند.  ما به جايی نرسد

 .تا فرزندمان آزاد شود
 

 بار ديگر از تالش ھای انسانی شما کمال تشکر را داريم
 

  ،با احترام 

 محی الدين و عزيزه حاج ميرزايی

٨٣شماره   

 امه مادر و پدر ن
 فرھاد حاج ميرزايی

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد ،کارگر زندانى  
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نوزده روز است که مردم غزه 
زير بمباران و توپ باران ارتش 

تاکنون بيش .  اسرائيل قرار دارند
 4500نفر کشته و حدود  970از 

 300حدود .  نفر مجروح شده اند
. نفر از کشته شدگان کودک ھستند

ارتش اسرائيل يک کمپين قتل عام 
عليه مردم غزه سازمان داده 

قتل عام مردم غزه فقط در .  است
ژانويه  11و  10شنبه و يک شنبه 

حدود يک ميليون نفر را در 
سراسر جھان در اعتراض به 

تقريبا تمام .  خيابان ھا کشيد
پايتخت ھای جھان شاھد 
تظاھرات عليه کشتار مردم غزه 
. و دولت اسرائيل بودند

اعتراضات عليه جنگ و کشتار 
در خود اسرائيل نيز بسيار وسيع 

در اعتراض به اين کشتار، .  است
وسيع ترين جنبش ھمبستگی بين 
المللی با مردم فلسطين شکل 

چنين ھمبستگی با .  گرفته است
مردم فلسطين و ابراز انزجار از 
دولت اسرائيل بی سابقه بوده 

 .است

 

اعتراضات وسيع مردم در اروپا 
باعث شد که دولت ھای اروپايی، 
حتی بريتانيا، در موضع گيری 
عليه جنگ حساب خود را از 

اکثر دولت ھای .  آمريکا جدا کنند
اروپايی بشکلی تلطيف شده تحت 

عدم تناسب برخورد "عنوان 
حمله اسرائيل را "  دولت اسرائيل
دولت آمريکا طبق .  محکوم کردند

معمول دربست از سياست ھای 
سرکوب و کشتار دولت اسرائيل 

نه تنھا دولت بوش، .  حمايت کرد
بلکه کنگره نيز وسيعا از اسرائيل 

 . حمايت کرد

 

يورش نظامی اسرائيل به غزه 
جريانات مختلف در سطح بين 
المللی را به موضع گيری سياسی 
در تقابل با اين جنگ، دولت 
. اسرائيل و مساله فلسطين کشاند

جريانات اپوزيسيون ايرانی از 
اين .  اين قاعده مستثنی نبودند

جنگ تنھا جنايت گری دولت 

ايرانيان تاريخا و به لحاظ "
اين .  روحيه پرو اسرائيلی ھستند

منظورم اين .  در ژن آنھا است
است که ما پيروان کورش کبير و 

.  منشور او ھستيم فقط تعداد ... 
انگشت شماری ايرانی ھستند که 
نسبت به اسرائيل خصومت نشان 

آنھا بطور مستقيم يا .  می دھند
غير مستقيم از رژيم فعلی ايران 

   ."پول می گيرند

 

اين از سخنان اميل ايمانی از 
نويسندگان و سخنگويان 
ناسيوناليسم ايرانی طرفدار غرب 
و آمريکا است که عمدتا به 
انگليسی در وب سايت ھا و 
ژورنال ھای سکوالر، 
ناسيوناليست ايرانی و خط 

اين .  تروريسم دولتی قلم می زند
نقل قول از مصاحبه اخير وی در 

" اخبار ملی اسرائيل"وب سايت 
 . است

 

ايمانی در پاسخ به اين سوال که 
پس از سرنگونی رژيم اسالمی 
برخورد دولت ايران به اسرائيل، 

" اعراب، فلسطينی ھا و کردھا"
چگونه خواھد بود، چنين پاسخ 

 : می دھد

 

روش برخورد غير اسالمی   -1"
نسبت به اسرائيل به ھمان 
برخورد دوستانه قبل از شورش 

دنيای   -2.  باز می گردد 1979
ما با توجه .  عرب مساله ما نيست

به تعداد، دانش و صنعت و غيره 
لذا ميتوانيم يک .  از آنھا برتريم

مناسبات مناسب، مثل سابق با 
ايرانی ھا   -3.  آنھا داشته باشيم

مانند اعراب برخورد منفی به 
در مورد   -4....فلسطينی ھا دارند

کردھا، آنھا آريايی ھايی اصيل 
. ما با آنھا مشکلی نداريم.  ھستند

اما اگر آنھا خواھان خودمختاری 
داخلی باشند، اين مشکل ايجاد 

 ."می کند
 

وی سپس به دولت اسرائيل 
نصيحت می کند که نبايد ھيچگاه 
غزه را ترک می کرد و بايد تا 

 "پاک کردن کليه تروريست ھا"
و اکنون ھم بايد .  در آنجا ماند

حضورش را در غزه تا خلع "

 قتل عام در غزه
 افشای ناسيوناليسم پرو غرب ايرانی

 

 آذر ماجدی

اسرائيل و آمريکا و دولت ھای 
ارتجاعی منطقه را عيان و افشاء 

اين جنگ يک قطب بندی .  نکرد
روشن در دفاع از مردم فلسطين و 
يا دولت اسرائيل در سطح جھان 

اين قانونمندی در .  بوجود آورد
مورد اپوزيسيون ايرانی نيز صدق 

 .می کند

 

 ناسيوناليسم پرو غرب 

اين جنگ و کشتار ماھيت 
ارتجاعی، راسيستی و ضد انسانی 
جريان ناسيوناليست پرو غرب 
ايرانی را به زشت ترين شکلی 

اينھا برای دولت .  برمال کرد
نفر  300اسرائيل که روزانه حدود 

فلسطينی، از پير و خردسال را به 
خون می کشد، مدارس، بيمارستان 
و خانه ھای مردم را به بيغوله بدل 
می کند، بمب شيميايی بر سر و تن 
مردم غزه می ريزد و زندگان را 
به گرسنگی و بی آبی محکوم 

وب الگ ھا .  ميکند، ھورا می کشند
و وب سايت ھايشان در کنار عکس 
يک کودک مجروح فلسطينی مملو 
است از عکس کودکانی که توسط 

تروريست   –جريان ارتجاعی 
حماس و اسالميست ھا شستشوی 

بخيال خود .  مغزی می شوند
عمال اعالم می !  افشاگری می کنند

کنند که کودکانی که قربانی 
شستشوی مغزی می شوند، 
مستوجب سوختن زير بمب فسفر، 
. کشته شدن و تکه تکه شدن ھستند

اين منطق ضد انسانی و فاشيستی 
 .اين جريانات است

 

سخنگويانشان علنا و صريحا و با 
ھمان استدالالت وزارت دفاع 
اسرائيل و دولت بوش از حمله 

اين دفاعيات .  اسرائيل دفاع می کنند
را  با دوز بااليی از راسيسم 
مخلوط کنيد، به موضع فاشيستی 
ناسيوناليست ھای پرو غرب ايرانی 

به يک نمونه از اين .  می رسيد
 : دفاعيات توجه کنيد

 

٨٣شماره   
سالح حماس، که نماينده رژيم 

 ." اسالمی است، حفظ کند
 

ايشان از تبليغات برخی رسانه ھا 
که بخشی از کشتار ارتش اسرائيل 
را به نمايش می گذارند، بشدت گله 

ھر زمان که حماس تعداد ":  مندند
زيادی موشک به اسرائيل پرتاب 
می کند و اسرائيل ھم تالفی می 

شھروندان "کند، اين تلويزيون از 
. صحبت می کند"  بيچاره فلسطينی
فلسطينی "  بی گناه"اين شھروندان 

در کالس ھای درس و کتاب ھای 
درسی شان می گويند اسرائيل و 
. غرب بد ھستند و بايد نابود شوند

اينھا در شرايطی تبليغ می شود که 
تروريست ھای حماس در زمان 
تبادل آتش پشت زنان و بچه ھا 

 ."پنھان می شوند
 

 راسيستی –پيوند ھای تاريخی 

اين جنبش، در بر گيرنده ھواداران 
رژيم سابق است، حال با شاه 

" افتخارات ملی. "يا بدون شاه
سال نظام  2500اينھا با 

سلطنت در ايران پيوند می 
بجای ارجاع به .  خورد

پيشرفته ترين دستاوردھای 
تاريخ بشريت، جنبش ھای 
اجتماعی آزاديخواه، ترقی 
خواه و سوسياليستی در دفاع 
از حقوق انسان، افسانه کتيبه 
حقوق بشر کورش را به 
قرآن ناسيوناليستی شان بدل 

" آريايی"خود را .  کرده اند
می خوانند و ھمچون پدر 
بزرگ تاجدارشان که ھمکار 
فاشيسم ھيتلری بود، با آن 

 .فخر می فروشند

رژيم سابق از ابتدا مورد حمايت 
رژيم محمد .  فعال غرب بود

رضا پھلوی توسط کودتای 
سازمان سيا احيا و تثبيت شد 

مورد  1357و تا انقالب 
حمايت کامل آمريکا و 

رابطه نزديک .  اسرائيل بود
ساواک با سازمان موساد 

اين .  زبانزد خاص و عام بود
رابطه برادری و نزديکی 

 . ھنوز نيز حفظ شده است

 

اين جنبش برای به قدرت رسيدن و 
احيای رژيم 

٨صفحه   
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سابق کامال بر دولت آمريکا 
رويای .  سرمايه گذاری کرده است

را در سر می "  رژيم چنج"
بالفاصله پس از حمله .  پروراند

آمريکا به عراق سردمداران و 
سخنگويان اين جريان خواھان 

فريادھای .  حمله به ايران شدند
شان در پرونده "  زنده باد بوش"

فقط پس از .  شان ثبت شده است
ويرانی کامل عراق و کشتار 
صدھا ھزار نفر از مردم عراق، 
اينھا ھيجان و شادی شان را تحت 

زيرا دريافتند که .  کنترل درآوردند
اين برخورد در ميان مردم ايران 
. بسيار تاثير منفی خواھد گذاشت

البته ھنوز نيز به ھيات حاکمه 
 .آمريکا دخيل بسته اند

 

ناسيوناليسم ايرانی بشدت ضد 
ادبيات اين .  عرب است

جريان مملو است از 
توصيفات زشت و شنيع نژاد 

افتخار .  پرستانه عليه اعراب
شان در عين حال "  آريايی"

احساس برتری شان نسبت 
. به اعراب را نيز باد می کند

ضد اسالمی گری اين 
جريان از روی عشق به 
آگاھی و انسانيت و تنفر از 

اينھا از . جھل و خرافه نيست
ال مذھبی، بی خدايی يا حتی 
سکوالريسم نيست که عليه 

ضد اسالمی گری .  اسالم اند
شان از ضد عرب بودنشان 
نشات می گيرد که اکنون 
پس از سقوط نظام پادشاھی 
پھلوی و سی سال حاکميت 
رژيم اسالمی شديدتر و 
. شخصی تر نيز شده است

در ھمين مصاحبه نقل شده، 
ايمانی با افتخار از زرتشت، 
مذھب زرتشت و توجه 

" جوانان به زرتشت"
 . صحبت می کند

 

نزديکی سياسی شديد ناسيوناليسم 
پرو غرب با دولت اسرائيل و 
دفاع بی قيد و شرط و پر حرارت 
آنھا از جنايات دولت اسرائيل در 

ارتجاع و ظرفيت ضد انسانی 
ناسيوناليسم پرو غرب را عيان و 

اين جريان طرفدار .  افشاء کرد
تروريسم دولتی ماھيتا با جريان 
. تروريسم اسالمی تفاوتی ندارد

مردان .  تفاوت شان ظاھری است
اينھا کراوات می زنند، مردان 
آنھا ريش دارند؛ زنان شان شيک 
و ھمراه مد غربی اند، زنان آنھا 

اين تمام تفاوت اين دو .  محجبه
در ضد انسانی .  جنبش است

گری، ارتجاع، شقاوت و 
بيرحمی ھيچ تفاوتی ميان اين دو 

ھمانگونه که .  دسته وجود ندارد
تفاوتی ميان تروريسم دولتی 
آمريکا و اسرائيل با تروريسم 
اسالمی رژيم اسالمی، حزب 
هللا، حماس و بقيه دار و دسته 

 .اسالم سياسی موجود نيست

 

مردم ايران چندين دھه زير  
سلطه ھر يک از اين جريانات 
زندگی کرده اند و سرکوب شده 

ھر کدام از اينھا در زمان .  اند
خود در کنار ارتجاعی ترين 
جريانات بين المللی قرار داشته 
است و برای حفظ خود در قدرت 
از ھيچ کشتاری فرو گذار نکرده 

 قتل عام در غزه
 ...افشای ناسيوناليسم پرو غرب ايرانی

لذا پيوند .  اين فاکتورھا ريشه دارد
محکم سياسی، تاريخی، 
ايدئولوژيک و ھم منفعتی راسيستی 
ميان جريان راست اسرائيل و 
جنبش ناسيوناليست پرو غربی 

 .ايرانی وجود دارد

 

 !گذشته چراغ راه آينده

اين مثل ممکن است در مورد روند 
تاريخ بطور کلی صدق نکند، اما 

–در مورد جنبش ناسيوناليستی 
اسرائيلی ايران کامال   –آمريکايی 

اينھا نفرت شان از .  صادق است
سقوط نظام ايده آل و پدر 
تاجدارشان، از دست دادن بساط 
لفت و ليس و دزدی و فساد شان را 
به يک سياست انتقام گيری تبديل 

مترصد کسب قدرت اند تا . کرده اند
حاميان .  از مردم ايران انتقام گيرند

شان را می شناسند و با اتکاء به 
دوستی و روابط برادرانه تاريخی 
با آمريکا و اسرائيل، با سيا و 
موساد، خواھند کوشيد خود را 

 .تثبيت کنند

 

اينھا حتی کودکان فلسطينی را که 
خود قربانيان اسالم سياسی و 
جريان تروريستی حماس ھستند در 

قرار می "  سربازان دشمن"ميان 
از بمب ھايی که بر سر اين .  دھند

کودکان ريخته می شود احساس 
کشتار .  شعف و ھيجان می کنند

اسرائيل را حق فلسطينی ھا می 
آنقدر پرو اسرائيل اند که .  دانند

مانند جريانات دست راستی و 
فناتيک اسرائيل از فلسطينی ھا 

ضد انسانی گری  خصلت .  متنفرند
خصلت .  ذاتی اين جنبش است

لذا کامال قابل .  آنھا است"  ژنتيکی"
انتظار است که در صورتی که 
دوباره در ايران دست شان به 
قدرت برسد، انتقام سقوط از تخت 
و تاج را از مردم ايران که بخود 
اجازه دادند عليه ديکتاتوری شاه 

 . انقالب کنند، خواھند گرفت

 

جنگ غزه تمام کثافت، راسيسم، 

٨٣شماره   
تاريخ ايران بھترين سند .  است

افشای اين جنبش و تشابھات اين 
بايد اين تاريخ را .  دو جريان است

بايد ماھيت ضد انسانی .  بازگو کرد
و کثيف و ارتجاعی اين جريان را 

قتل و عام غزه را بايد .  افشاء کرد
ھمچون آئينه ای در مقابل اينھا 

 . گرفت

 

دفاع فعال از مردم فلسطين، 
محکوميت قاطع جنايات اسرائيل، 
برسميت شناسی اسرائيل بعنوان 
جنايتکار جنگی، تالش برای 
محاکمه سران آن بعنوان 
جنايتکاران ضد بشر، برسميت 
شناسی دولت مستقل و متساوی 
الحقوق فلسطين تنھا راه گشودن 
روزنه ای به سوی رشد جريان 
چپ، سوسياليستی، سکوالر و 
ترقيخواھانه در فلسطين و حاشيه 
ای کردن اسالم سياسی و جريانات 
راست و فناتيک مذھبی در ھر دو 

کليه مدافعين و .  کشور است
حاميان دولت اسرائيل، حال با ھر 
دليل و توجيه ای بايد بعنوان 
جريانات ضد انسانی و ارتجاعی 

 .* محکوم شوند

 

 آثار منصور حکمت 
!را بخوانيد  

 

برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net/   

  www.m-hekmat.com/ 

 

  ،تمام فالسفه جھان را تفسير کرده اند

 !حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست
 

 کارل مارکس 



يک دنياى بھتر                                                                 ٩صفحه     

 2009مارس  8کنفرانس بين الملللی بمناسبت 
 چرا سکوالريسم اساسی است؟

نقش مخرب مذھب در زندگی و بر : "مارس يک کنفرانس يک روزه با تم 7سازمان آزادی زن روز شنبه 
در اين کنفرانس فعالين .  در شھر گوتنبرگ، سوئد سازمان ميدھد"  حقوق زنان؛ چرا سکوالريسم اساسی است؟

و محقيقين حقوق زن از خاورميانه و اورپا گرد می آيند تا تاثير رشد جنبش ھای مذھبی در دو دھه اخير بر 
مذھب کاتوليک، کليسای ارتدوکس، مذھب يھود، اسالم و جنبش .  زندگی زنان را مورد بررسی قرار دھند
 . اسالم سياسی مورد بررسی قرار می گيرد

 

 : اين کنفرانس توسط سازمان ھای حقوق زن و سکوالريست زير مورد حمايت قرار گرفته است

 مرکز برای تحقيق ،شبکه عليه جنايات ناموسی ،سوئد -زنان برای صلح  ،ابتکار فمينيستی اروپا برای يک اروپای آلترناتيو

 

 :سخنزانانی که تاکنون شرکت شان تائيد شده است
 

 ھماھنگ کننده کمپين عليه دادگاه ھای شريعه               ھما ارجمند

 CFIسکوالريست، مسئول بخش اروپای    ھوگو استرال

 الجزاير/فرانسه -عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی اروپا سواد بابا آيسا

 انگلستان -ژورناليست و فعال حقوق زن و مبارزه عليه فحشاء   جولی بيندل

 دانمارک -فعال سکوالريست و مدافع حقوق زن   مالينه بوسک

 نويسنده، مدافع حقوق زن، آرژانتين                 سوسن تامپيه ری

 مدير انجمن برای آزادی علم، مذھب و فرھنگ، استاد دانشگاه اورشليم، اسرائيل فرانسس رادای

 رئيس سازمان ھمبستگی زنان، فرانسه سابينه سامون

 رومانی -فعال سکوالريست و مدافع حقوق زن               بث سيه سيلسکی

 لھستان -معاون سازمان سکوالر راسيوناليست، عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی نينا سانکاری

 فعال حقوق زن، افغانستان ليزا سروش

 فرانسه -سازمان انديشه آزاد، نويسنده و ژورناليست سکوالر، مدافع حقوق زن کارولين فورس

 مسئول سازمان ميخک سفيد    پروين کابلی

 رئيس سازمان آزادی زن               آذر ماجدی

 سوئد -شبکه مردان عليه خشونت ناموسی               کريم نوری

 مدير پروژه در سازمان زنان عرب، اردن                ليال نافع ھمارنه

 مدير مرکز زنان آسودا، سليمانيه، کردستان عراق               خانم لطيف

 فرانسه -رئيس ابتکار فمينيستی اروپا              فرنچ-ليليان ھالس

 سوئد–ھماھنگ کننده کمپين بين المللی عليه خشونت ناموسی               ماريا ھاگبری

 سردبير نشريه انگليسی زبان سازمان آزادی زن -گرداننده و مدراتور                                   مريم کوشا

 .فيلم ساز از فلسطين که برای نمايش يکی از فيلم ھايش به کنفرانس ميايد                       بوتينا کانان خوری،
 

اطالعات دقيقتر در آينده از طريق نشريه آزادی زن و وب سايت سازمان به اطالع عموم .  از عالقمندان شرکت در کنفرانس خواھشمنديم که با ما تماس بگيرند
 . خواھد رسيد

 سازمان آزادی زن
    com.gmail@wlmedusahuset    7886973423)0( 44+     com.gmail@azar.Majedi    net.azadizan.www 

  /net.womensliberation.www 737262622)0(46+     
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بس "در ھشت مارس با شعار 
ميخواھيم فريادمان "  است ديگر

را برعليه سيستم مرد ساالرى که 
از افغانستان  ،از كووسوا تا عراق

از  ،از اروپا تا فرانسه ،تا فيليپين
از ايران تا  ،انگليس تا تركيه

پاكستان جھنمی را بر پا کرده 
است بلند کنيم و بگوئيم كه از اين 
به بعد زندگى دراين جھنم را نمی 

 .پذيريم

 

سالى كه گذشت در تمام دنيا براى 
 .زنان سالى تلخ بود

 

دعا دختر جوان كرد از طرف 
عشيره خود بصورت وحشتناك 
. كتك خورد و سنگ باران شد

تحت  حمايت حکومت دست 
نشانده آمريکا در کردستان عراق 
به خاطر دفاع از غرور و ناموس 
مردان صدھا زن را بصورت 

صدھا زن .  وحشتناك كشته شدند
عراقى به علت جنگ خانمانسوز 
كه در كشورشان بوجود آمده به 

براى .  كشور سوريه پناه برده اند
ادامه حيات در ديسكوھاى دمشق 
با بدنھاى خسته براى جذب 
مشتريھاى وحشى رقص ميكنند تا 
بتوانند شكم گرسنه خود را سير 

 .كنند

  

در زندان پل چاركنى افغانستان 
زنان افغانى بارھا و بارھا از 

و "  نيروھای حافظ صلح"طرف 
 .پليس  مورد تجاوز قرار گرفتند

  

كشورھاى غربى جھت اعمال 
قدرت و حاكميت مردان بر زنان 
در خانواده بصورت وحشيانه از 

در .  ھمديگر سبقت ميگيرند
كشورھاى اروپايى در ھر چھار 
دقيقه يك زن مورد تجاوز قرار 

در فرانسه نيز در ھر سه .  گرفت
روز يك زن به علت شدت و 
. ناماليمات خانوادگى  كشته شد

در تبريز  يك زن را با بربريت 
بعد از به دار .  تمام به دار آويختند

آيا جنبش زنان به اين سرنوشت 
وحشتناکی که امپرياليستھا و 
رژيم مرتجع در ايران برای ما 
زنان  تعريف کرده اند اجازه 

يا به ھر دو راه که .  خواھد داد
ريشه در سيستم مردساالر و ضد 
زن دارند پشت کرده و به 
خواستھای برابری خواھانه 
جنبش زنان در ايران را که بر 

ساله مبارزه تکيه  28يک تجربه 
خواھد نمود و رو به آينده خواھد 
داشت و يک راه ديگری را در 

  .پيش خواھد گرفت

  

 ! ترجيح تو! ترجيح ما

برای اعالم اولويت ھايمان در  
مصمم ھستيم  2009ھشتم مارس 

برای کسب حقوق برابر خود به 
ميدان آييم و از پايه اى ترين 
خواستھاى انسانى خود ھمچون 
برابرى زن و مرد در ھمه 
 ،عرصه ھاى سياسى و اجتماعى

لغو حجاب اجبارى و برداشته 
شدن قوانين تبعيض آميز و 

لغو قوانين ضد "  ،مردساالرى
حق "  ،لغو سنگسار ،"زن

حق سر پرستى فرزندان  ،"طالق

 2009مارچ  8روز بين المللی زنان 
 !ترجيح شما! ترجيح ما

 ترکيه؛ پيام به جنبش آزادى زن در ايران

آويختنش جسد او را بر سر دار در 
مال عام به نمايش گذاشتند  تا  به 
قول خودشان به زنان ديگر اين 
درس را بدھند كه اعتراض به 
جمھورى اسالمى اين عاقبت را 

 .خواھد داشت

  

پاسداران جمھورى اسالمى زھراى 
مورد  ،جوان را دستگير كردند

. تجاوز قرار دادند و او را كشتند
زھرا ھم به خيل كاروان ھزاران 
زنى كه در زندانھاى جمھورى 
اسالمى شكنجه شدند و مورد 
تجاوز قرار گرفتند و به قتل 

 .رسيدند پيوست

 

زنان در ايران در مقابل قوانين 
جمھورى اسالمى قد علم كرده و 
اعتراضات  خود را شدت بخشيدند 
رژيم ھم سرکوب زنان را افرايش 
داده و دھھا فعال حقوق زن 
دستگير و غير قانونی به زندان 

در ايران ھزاران زن .  انداخته شدند
به علت رعايت نكردن پوشش بر 
اساس قوانين اسالمى كتك خورده و 

 . به زندان افتادند

 

در مقابل تمام اين وحشت زنان در 
ايران، عراق، و ترکيه بی صدا 

صداى مبارزات زنان .  نيستند
ايرانی در قلب خاورميانه در مقابل 
رژيم ضد زن جمھورى اسالمى در 

آنھا می .  تمام دنيا به گوش می رسد
خواھند مبارزات خود را به 
اقيانوس مبارزه بين المللی زنان در 

 .جھان گره بزنند

 

اياالت متحده و رژيم مرتجع ايران 
در مقابل ما دو راه را باز گذاشته 

 ،اعدام ،يا ھمچون ايران:  است
 ،چوبه ھاى دار ،سنگسار ،شكنجه

يا مثل ...  تجاوز ،حجاب اجبارى
عراق آغوشتان را براى نيروھاى 
متفق و اشغالگر باز كنيد و زير 
بمب ھا و حکومت نظامی حمايت 

 .ميشود برويد

٨٣شماره   
حق انتخاب "  ،بعد از طالق

عدم مداخله  فوانين دينی  ،"شوھر
 .در زندگيمان دفا ع كنيم

  

ما زنان ھر نوع ستم بر زنان را  
محکوم کرده و از برابرى زن و 

بر آورده شدن .   مرد دفاع می كنيم
اين خواستھا در خاورميانه با 
سرنگونى رژيم اسالمی در ايران 

مارس  8پس در .  ميسر می شود
به ميدان خواھيم رفت و صداى 
خود و خواستھايمان را به گوش 

 .جھانيان خواھيم رساند
  

کمپين برای لغو قوانين مجازات 
 .اسالمی و تبعيض آميز

   

از طرف جمعى از تشكيالتھاى 
 زنان تركيه

انجمن زنان برابری طلب 
 آنکارا/ استانبول

 CHP شبکه زنان

 تلويزيون حيات 

 ايمجين پارتيسی
 

اين پيام توسط سازمانھاى فوق *  
براى روز جھانى زن و در حمايت 
از جنبش آزادى زن در ايران 

ترجمه از متن .  تنظيم گرديده است
 .  کريم نورى ،ترکى؛ نيما انصارى

 يک دنياى بھتر 
!برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد  

مانيفست امروز طبقه کارگر عليه يک دنياى بھتر 
.سرمايه دارى است  

برنامه حکومت کارگرى براى آزادى يک دنياى بھتر 
! جامعه است  

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com     

www.for-abetterworld.com 
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از ھمراھيت و  :کامران پايدار
اينکه وقتت را در اختيارم گذاشته 

کارخانه ماژين .  ای متشکرم
صنعت در کجا واقع است؟ کار و 
توليدش چيست و چند نفر کارگر 

 دارد؟

 

کارخانه ماژين :  کارگر اخراجی
صنعت در ھشتگرد کرج واقع 

ھمان جايی که ھر روز .  است
کارخانه ھا و مراکز توليدی عين 

برای .  قارچ از زمين می رويند
شنونده ای که آشنايی کاملی با اين 

در نگاه اول مراکز  ،مراکز ندارد
صنعتی اى که در خدمت رشد و 
صنعت و باعث پيشرفت زند گی 

اما .  انسانھاست تداعی می شود
برای ما کارگران که در اين 
مراکز سود و يکه تازی سرمايه 

که در راه کسب سود ھيچ  ،داران
قانون و مانعی بر سر راھشان 
نيست و در اينجا که جان و 
سالمتی و حرمت انسان و حق و 
حقوقش پشيزی ارزش ندارد، 
آری اينجا و مراکزی از اين دست 
برای ما کارگران که جوانی و 
سالمت و لحظات ارزشمند 
زندگيمان در اين فراموشخانه ھا 

بيشتر شبيه اردو  ،نابود و تباه شده
گاه ھای کار اجباری بردگان در 

بردگانی که .  زمانھای گذشته است
زندگيشان در رنج و کار تباه شد 
و آخرش با فقر و بيماری در 

 . گوشه ای گمنام جان دادند

 

کارخانه ماژين صنعت توليد کننده 
انواع قطعات پرسی است که 
عمدتا سفارشات ايران خودرو را 

صاحب اين .  انجام می دھد
کارخانه سرمايه دار ميلياردری 
به نام گلستانی است که بيشتر 
عمرش را در تفريح و عياشی و 
مسافرتھای اروپا و آمريکا 

گلستانی به ندرت در .  ميگذراند
اما ھر .  کارخانه سرکشی می کند

وقت سر و کله اش پيدا شود 
تعدادی از کارگران را با تھديد و 
اخراج قلع و قمع کرده و انواع 
فشار و آزار کارگران که در 

و شنبه، صبح و شب و نصفه 
شب  و ھر وقت و بی وقتی که 
دلشان خواست از من و امثال من 

مدتھا بود بر اثر .  کار کشيدند
ايستادن بيش از حد و فشار کار 
. دچار زانو درد شديدی بودم

دکتر گفته بود اين ابتدای آرتروز 
اگر رعايت و درمان نشود  ،است

. تا مرز فلج شدن ھم خواھد رفت
دکتر يک ھفته استعالجی و 
استراحت برايم نوشته بود در 
حاليکه لنگ لنگان راه ميرفتم و 

خودم .  از درد به خود می پيچيدم
را به کارخانه به مقابل ميز 

بعد از اينکه .  گلستانی رساندم
پسر جان :  حرفھايم را شنيد گفت

اينجا که بيمارستان نيست؟ خانه 
خاله ھم نيست؟ اينجا کار خانه 
است اگر ميتونی کار کنی بسم 
هللا در غير اينصورت ديگر نه 
تو به درد اينجا می خوری نه 

فکری ! اينجا به درد تو می خورد
برای خودت بکن ھم خودت رو 

تحملم ...  راحت کن ھم ما را و
با اين جانور بی  ،سر آمد آخرش

رحم که ھمه زندگيش و مخارج 
ھمه کثافتکاريھايش از خون ما 

. درگير شدم ،کارگران است
. اخراجم کردند و حاال بيکارم
 .تازه شانس آورده ام که مجردم

 

چند سال داری، با :  کامران پايدار
درد زانو چکار می کنی؟ از 

 سوانح کار بگو؟

 

. سالمه 24من :  کارگر اخراجی
يکسالی ميشه که گرفتار اين زانو 

ھر کارش .  درد لعنتی شده ام
. ميکنم معالجه نميشه که نميشه

دکترا ميگن تنھا راھش اينه که 
باھاش مدارا کنم نبايد تحت فشار 

خيلی ...  از آنھا کار بکشم و
اوقات بخاطر درد شديد حتی از 
. راه رفتن عادی ھم عاجز ميشوم

ھمچين وقتھايی به آدمھايی که 
براحتی و بدون درد راه می روند 
يواشکی نگاه می کنم و دل 

اما چاره چيه بايد .  دلتنگ ميشم
برای زنده ماندن بايد کار و تالش 

 . البته اگه کاری باشد. کرد

 

سوانح و فشار کار در ماژين 
ھمه .  صنعت خيلی زياد است

کارگرانی که روز اول در اينجا 

 گفتگوى کامران پايدار با يکی از 

 !کارگران اخراجی کارخانه ماژين صنعت

حالت عادی کم ھم نيست بيشتر 
قبال تا يکی دو سال پيش .  ميشود
نفر کارگر در اينجا کار  300حدود 

ميکردند اما با اجرای سياست 
تعديل نيرو و اخراجھا در حال 

نفر کارگر  160حاضر حدود 
 219قراردادی با پايه دستمزد 
 .ھزار تومانی مشغول کار ھستند

 

ساعت کار در :  کامران پايدار
ماژين صنعت چطور است؟ آيا در 
اين مرکز حوادث و سوانح کاری 

 چطوری؟ ،ھم ھست

 

تا چند وقت پيش :  کارگر اخراجی
کار در دو شيفت  ،که آنجا بودم
 6صبح تا  8از .  انجام می شد

 8شب تا  10عصر و شيفت دوم از 
البته ھمه اينھا حرف و .  صبح

کارگر در اينجا .  فرماليته کاريست
نه اختيار .  از برده بدتر است

خودش رو داره نه حق اعتراض و 
کارگر فقط مجاز است .  نظر داره

با توقع کم .  بگويد"  چشم و اطاعت"
در غير .  کار کند و امر بردار باشد
بايد از .  اينصورت کارش تمامه

به کجا؟ خدا خودش .  اينجا بره
حتما به يه جايی بدتر از !  ميدونه
اصال ميدانی ھر جا که !  اينجا

بروی اين سرنوشت لعنتی با تو 
ھمه جا .  ول کنت نيست.  مياد

اگر اعتراض .  آسمان يک رنگه
کنی از ھمه جا آواره و رانده می 

از صبح تا شب در بدری و .  شوی
دست فروشی و بيکاری و التماس 
به ھر کارفرما و کارخانه دار 

برای يک  ،بيشرفی برای کارگری
 .لقمه نان و ھزار بدبختی ديگر

 

مگر اعتراض کرده :  کامران پايدار
 بودی؟ جريان اخراجت چی بود؟ 

 

سال  4من حدود :  کارگر اخراجی
بطور قراردادی در ماِژين صنعت 

سال ھر وقت  4در اين .  کار کردم
 ،که سفارشاتشان و کار زياد بود

جمعه  ،ھر وقت که صالح دانستند

٨٣شماره   
استخدام می شوند تن و جسمشان 
سالم است اما پس از چند سال اگر 
دست و انگشتانشان در البالی 

که ھمه شان ھم  ،پرسھای قديمی
خالصی دارند و کار با آنھا بسيار 
خطرناک و حادثه ساز است  قطع 

اکثر آنھا مثل  ،و له نشده باشند
خود من دچار انواع آرتروز و 
. کمر درد و ديسک کمر ميشوند

در ھمچين شرايطی ديگه گلستانی 
نه تو بدرد اينجا می "راست ميگه؛ 

خوری و نه اينجا به درد تو می 
ھمچين مواقعی يعنی !"  خورد

! زمان اخراج کارگر فرا رسيده
رھايت می .  بايد گورت را گم کنی

. کنند بين برزخ زند گی و مرگ
مھم اين است تو ديگر به دردشان 
نميخوری مھم نيست که چه بر سر 

 .تو خواھد آمد

 

بيمه، بيمه بيکاری :  کامران پايدار
 و دستمزدھا چگونه است؟ 

 

از روزی که با  :کارگر اخراجی
کارگر قرارداد بسته می شود 

% 7.  ظاھرا بيمه شروع می شود
ھزار تومانت  219از کل دستمزد 

می .  بابت حق بيمه کسر ميکنند
. ھزار تومان15شود چيزی حدود 

 15آخر اين دستمزد چقدره  که 
البته .  تومانش را ھم کسر نمايند

ھرگاه از کار اخراجت کنند اعتبار 
دفترچه درمانی کارگر و خانواده 

تازه اين .  اش ھم از بين می رود
دفترچه ھای تامين اجتماعی و 
درمانی ھم اکثر بيمارستانھا و 
مراکز پيشرفته و مجھز پزشکی 

اين .  از پذيرفتنش سرباز می زنند
دفترچه ھا عمدتا برای درمانگاھھا 
و مراکز پزشکی درجه چندم قابل 

ديگر خودتان تا .  پذيرش است
بيمه بيکاری .  آخرش را بخوانيد

بر .  ھم داستان خودش را دارد
طبق قانون کار حکومت اسالمی 

سال  2خودشان حداقل بايد سابقه 
پرداخت حق بيمه داشته باشی و 
حداقل در آخرين محل کارت 
يکسال ھم سابقه داشته باشی تا 

در .  بيمه بيکاری به تو تعلق بگيرد
اکثر موارد اين دو شرط برای 
کارگران فراھم نمی شود آنھم با 
اين اخراجھا و تصفيه ھای پی در 

در .  پی که از کار گران می شود
حالت کلی کمتر پيش می آيد که 

کارگری يکسال 
١٢صفحه   
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اگر کارگر .  در يکجا کار کند
بتواند از اين ھفت خوان رستم ھم 
بگذرد تازه سر و کار ش با دم و 
دستگاه ھای کار شکنی مثل اداره 
... بيمه و کار و تامين اجتماعی و

آنقدر از اين حضرات .  می افتد
جواب سر باال ميشنوی و آنقدر 
برايت آيه و صلوات می تراشند 
که بعضی وقتھا آدم ميگه از خير 

 ....ھمه چيز بگذره و

 

سال سابقه  4من خودم آخرش با 
کار و دارا بودن چی و چی و 

آخرش موفق شدم برای چند ..چی 
. ماه از بيمه بيکاری استفاده کنم

. ھزار تومان150مبلغی در حدود 
حاال فکرش را بکنيد کارگر 
اخراجی با زن و بچه و ھزار و 
يک خرج و برج اين زندگی 

 تکليفش با اين اوضاع چيست؟

 

روزھای پايان :  کامران پايدار
بحث افزايش .  سال نزديک است
دولت اعالم .  دستمزدھا داغ است

نموده اگر يارانه ھا را پرداخت 
کنند دستمزدھا را افزايش نخواھند 

چاره چيست؟ چکار بايد .  داد
 کرد؟

 

اگر افزايش :  کارگر اخراجی
دستمزدھا واقعی و انسانی بود 
حاال بايد ھمه کارگران و خانواده 
ھايشان در رفاه زندگی می 

اينھا ھزينه ھای زندگی را .  کردند
ھر ساله به انداز چند صد ھزار 
تومان افزايش می دھند و در 

ھزار تومان به  30تا  10عوض 
. دستمزد کارگر اضافه می نمايند

 گفتگوى کامران پايدار با يکی از 

 ...کارگران اخراجی کارخانه ماژين صنعت

پس در اصل اضافه دستمزدی در 
ھمه اش فيلم و نمايش .  کار نيست

يارانه ھا و کمک به زندگی .  است
مردم و کارگران دروغی است به 

. ساله شان 30بزرگی کل حکومت 
اينھا به تب گرفته اند تا طرف به 

من فکر می کنم اين .  لرز قانع شود
آخوند ھای شھوت ران و شکم 
پرست به ھمراه حضرات سرمايه 
دار و کارخانه داران با ھم ساخته 
اند و دندان تيز کرده اند برای 
برای حذف چندر قاز ناقابل و بی 
ارزشی که ھر ساله با کلی دروغ 
و عوامفريبی به دستمزد کارگران 

اينھا ھر روز .  اضافه می شد
 . خوش اشتھا تر می شوند

 

با اين شريط و :  کامران پايدار
اوضاع چاره کار چيست چه پيامی 

 برای کارگران داری؟

 

چاره کار؟ ديگر :  کارگر اخراجی
! چاره ای  برايمان نگذاشته اند

دولت با اينھاست، اداره کار و بيمه 
و آخوند و  دادگستری ھمه شان از 
آخور سرمايه دارھا و پولدارھا می 

. ھمه شان عليه ما با ھم اند.  خورند
ولی ما کارگران ھنوز با ھم 

اينھا بر تفرقه و جدايی ما .  نيستيم
قدرت ما در کار ماست و .  سوارند

اگر ما فقط يک روز تا يک ھفته 
در کارخانه و مراکز توليد که جان 
اين زالوھای مفتخور به آن بسته 

کار  ،است فقط کار را تعطيل کنيم
ھمه چيز حل خواھد  ،را بخوابانيم

فقط اگر يک روز تا يک ھفته .  شد
ھمه قدرت ما .  کار تعطيل شود

 !اينجاست

٨٣شماره   

٣صفحه   

 

 مجمع عمومى کارگرى
 

کارگران در مبارزات ! مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگران است
! جنبش مجمع عمومى را گسترش دھيد! جارى به مجمع عمومى متکى شويد  

 کمونيسم کارگرى
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان 
. اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است

نقدى از زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار 
تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر .  حقيقى و انقالبى

از آزادى و برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع 
پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه 

تلقى .  و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است
برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و 
تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شھرى از برابرى چيزى 

 .بيش از برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد

 

اما، با ظھور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ  
از ھر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و استثمار 
اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق 

پرولتاريا .  آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد
نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت 

برابرى .  خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رھا شود
 -امرى نه صرفا حقوقى، بلکه ھمچنين و در اساس اقتصادى 

 .اجتماعى است
 

انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه 
سياسى آزاديخواھانه و رھائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل 
در شکل مشخص کمونيسم کارگرى ظھور کرد، با مارکسيسم به 

جنبش .  انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت
کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ خويش با مارکسيسم و نقد 
مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى 

  .داشته است
 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظھور سرمايه 
دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق 
ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى 

اھداف و برنامه عملى اين .  و مصائب آن را نمايندگى ميکند
جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادھاى جامعه سرمايه دارى 
معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل 

  .جامعه طبقاتى، مبتنى است



يک دنياى بھتر                                                                 ١٣صفحه     

ماھھاست که در زندانم ، زندانی 
که قراربود اراده ام را ، عشقم را 

. و انسان بودنم را درھم بشکند 
زندانی که بايد آرام و رامم ميکرد 

، "  بره ای سر براه "چون 
ماھھاست بندی زندانی ھستم با 

 .ديوارھايی به بلندای تاريخ

 

ديوارھايی که قرار بود فاصله ای 
باشد بين من ومردمم که دوستشان 
دارم ، بين من و کودکان سرزمينم 
فاصله ای باشد تا ابديت ، اما من 
ھر روز از دريچه سلولم به دور 
دستھا ميرفتم و خود را در ميان 
آنھا ومثل آنھا احساس می کردم و 
آنھا نيز دردھای خود را در مِن 
زندانی ميديدند و زندان بين ما 
پيوندی عميق تر از گذشته ايجاد 

 . نمود

 

قرار بود تاريکی زندان معنای 
آفتاب و نور را از من بگيرد ، اما 
در زندان من روئيدن بنفشه را در 
تاريکی و سکوت به نظاره 

 .نشستم

 

قرار بود زندان مفھوم زمان و 
ارزش آن را در ذھنم به 
فراموشی بسپرد ، اما من با لحظه 
ھا در بيرون از زندان زندگی 
کرده ام وخود را دوباره به د نيا 

 .آورده ام برای انتخاب راھی نو

 

و من نيز مانند زندانياِن پيش از 
خود تحقيرھا ، توھينھا و آزارھا 
را ذره ذره ، با ھمه وجود به جان 
خريدم تا شايد آخرين نفر باشم از 
نسل رنج کشيدگانی که تاريکی 
زندان را به شوق ديدار سحر در 

 .دلشان زنده نگه داشته بودند

 

خواندند ، "  محاربم "اما روزی 
يشان "خدا"می پنداشتند به جنگ 

رفته ام و طناب عدالتشان را 
بافتند تا سحرگاھی به زندگيم 
خاتمه دھند و از آن روز 

بگذاريد قلبم در گوشه ای از اين جھان پھناورتان بتپد فقط مواظبش 
باشيد قلب انسانيست که ناگفته ھای بسياری از مردم وسرزمينش را به 
ھمراه دارد از مردمی که تاريخشان سراسر رنج واندوه ودرد بوده 

 .است
 

بگذاريد قلبم در سينه ی کودکی بتپبد تا صبحگاھی از گلويی با زبان 
 : مادريم فرياد برارم

 

من ده مه وی ببمه باييه   خوشه ويستی مروف به رم    بو گشت "
 " سوچی ئه م دنياييه

 

را به ھمه "  پيام عشق به انسانھا"می خواھم نسيمی شوم و :  معنی شعر
 .جای اين زمين پھناور ببرم

 

 فرزاد کمانگر
 

 8/10/87مورخ  —بند بيماران عفونی، زندان رجايی شھر کرج 

 اوين 209بند امنيتی  2/10/87تاريخ نگارش ؛ 

 

 !آقای اژه ای، بگذار قلبم بتپد
 

 فرزاد کمانگر

ناخواسته در انتظار اجرای حکم 
اما امروزکه قرار است .  ميباشم

عشق "زندگی را ازمن بگيرند با 
تصميم گرفته ام "  به ھمنوعانم

اعضای بدنم را به بيمارانی که 
مرگ من ميتواند به آنھا زندگی 
ببخشد ھديه کنم و قلبم را با ھمه 

که در آن است "  عشق ومھری"  ی
فرقی نميکند .  به کودکی ھديه نمايم 

که کجا باشد بر ساحل کارون يا 
دامنه سبالن يا در حاشيه ی کوير 
شرق و يا کودکی که طلوع 
خورشيد را از زاگرس به نظاره 
می نشيند ، فقط قلب ياغی و 
بيقرارم در سينه کودکی بتپد که 
ياغی تر از من آرزوھای کودکيش 
را شب ھا با ماه وستاره در ميان 
بگذارد و آنھا را چون شاھدی 
بگيرد تا در بزرگسالی به روياھای 
کودکی اش خيانت نکند ، قلبم در 
سينه کسی بتپد که بيقرار کودکانی 
باشد که شب سر گرسنه بر بالين 

دانش آموز "  حامد "نھاده اند و ياد 
شانزده ساله شھر من را در قلبم 
زنده نگھدارد که نوشت ؛ 

کوچکترين آرزويم ھم در اين "
وخود را "  زندگی برآورده نميشود 

 .حلق آويزکرد

 

بگذاريد قلبم در سينه کسی بتپد مھم 
نيست با چه زبانی صحبت کند يا 
رنگ پوستش چه باشد فقط کودک 
کارگری باشد تا زبری دستان پينه 
بسته پدرش ، شراره ی طغيانی 
دوباره در برابر نابرابريھا را در 

 .قلبم زنده نگھدارد

 

قلبم در سينه کودکی بتپد تا فردايی 
نه چندان دورمعلم روستايی 
کوچک شود وھر روز صبح بچه 
ھا با لبخندی زيبا به پيشوازش 
بيايند واو را شريک ھمه ی شادی 
ھا وبازيھای خود بنمايند شايد ان 
زمان کودکان طعم فقر وگرسنگی 
را ندانند ودر دنيای آنھا واژه ھای 

" زندان ، شکنجه ، ستم ونابرابری"
 .معنای نداشته باشد

 

٨٣شماره   

 پخش بيانيه حزب 
 در مناطق دانشگاه تھران

 

دو تيم تبليغاتى  ١٣٨٧ديماه  ١٨ديروز چھارشنبه  ،بنا بر اخبار دريافتی
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در تھران مبادرت به توزيع بيانيه حزب 

 .کردند!" عليه سياست انجماد دستمزدھا بپاخيزيم"با عنوان 

 

کوى دانشگاه  ،فنى ،تيمھاى تبليغاتى حزب مناطق دانشکده ھای اقتصاد
منطقه ميدان انقالب و خيابانھاى مشرف به  ،دانشگاه تھران ،تھران

 . ميدان انقالب را زير پوشش قرار دادند

 

در ھفته گذشته تيمھاى تبليغاتى حزب در شھرھاى تھران و مشھد و 
کرج بويژه در مناطق کارگرى و اخيرا در مراکز دانشگاھى به توزيع 

عليه فقر و "  ،"عليه سياست انجماد دستمزدھا"بيانيه ھاى حزب 
" اعتراض متحدانه به دستگيرى فعالين کارگرى"و فراخوان  ،"گرانى

 . مبادرت نمودند

 

توزيع گسترده ادبيات کمونيستى بويژه در مناطق کارگرى و در ميان 
. کارگران و محافل کارگرى يکى از اولويتھاى فعاليت حزب است

حزب ضمن تاکيد بر ھوشيارى کامل تيمھاى تبليغاتى از ابتکار و 
 .  تالشھاى رفقا قدردانى ميکند

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠٠٨ژانويه  ٨ – ١٣٧٨ديماه  ١٩



١۴صفحه   يک دنياى بھتر                     ٨٣شماره    

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 آدرس تماس 

 با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی جوادی 

 )دبير کميته مرکزی(

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 ھيات داير دفتر سياسی 

علی جوادی، سياوش دانشور، (
 )آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

 کميته سازمانده 

علی جوادی، نسرين (
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

 مسئول خارج کشور 

 )آذر ماجدى(

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 دبيرخانه 

 )شراره نوری(

markazi.wupi@gmail.co
m     

 

 به حزب اتحاد 

 !کمونيسم کارگری کمک کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank 
– N. America 

Routing Number : 

 121 000 248 

Account Number: 

 36 48 46 88 52 

 چند ھمسرى
اين مددكار اجتماعی اميدوار است قضيه ايالت بريتش كلمبيا روشنی بيشتری بر مسئله چند 

 .ھمسری بعنوان يكی از نمادھای اسالم سياسی بيافكند

 نوشته لين سين

بنا بر ادعای يك فعال اجتماعی چند 
ھمسری در دايره مسلمانان صورت 

 .ميگيرد

اين مددكار اجتماعی اميدوار است 
قضيه ايالت بريتش كلمبيا روشنی 
بيشتری بر مسئله چند ھمسری 
بعنوان يكی از نمادھای اسالم 

 .سياسی بيافكند

 

 نوشته لين سين

 ناشنال پست

  ٢٠٠٩ژانويه  ٩

  

اميدوارم يك روزی كسی كه چند "
ھمسری را مرتكب ميشود با زندان 

اين را ھما ارجمند ".  مواجھه شود
مشاور مددكار اجتماعی در تورنتو 

 .ميگويد

 

در زمانی كه در مقياس وسيع چند 
 Bountifulھمسری در جامعه 

ايالت بريتش كلمبيا فكوس بحث 
است ھما ارجمند فعال اجتماعی 
قديمی كانادا معتقد است چند 
ھمسری در ميان اقليتی از مسلمانان 

 . در كانادا صورت ميگيرد

 

ھما ارجمند فعال مقيم تورنتو، كسی 
كه بر عليه دادگاھھای شرعی 
خانوادگی كمپين سازمان داد ميگويد 
اميدوارم كه در پرتو قضيه 

Bountiful  در مورد چند
ھمسريھای ديگری كه صورت 

 . ميگيرد تحقيق شود

 
  Bountifulدر رابطه با جريان 

ساله و  ۵٢وينستون بالك مور، 
ساله دو تن از  ۴۴جيمز اولير 

رھبران مذھبی بريده از فرقه 
مورمونھا  روز سه شنبه به جرم 
ارتكاب به چند ھمسری بر اساس 

قوانين جنائی توسط پليس ملی 
كانادا، آر سی ام پی دستگير شده 

 .اند

 

ھما ارجمند ميگويد با رشد اسالم 
در سالھای اخير در ميان "  بنيادگرا"

اسالميھا چند ھمسری رواج بيشتری 
روز گذشته  او در يك  .  يافته است

مصاحبه تلفنی در تورنتو به اين 
چند ھمسری پرچم "اشاره كرد كه 

او در اين ".  اسالم سياسی است
مصاحبه اضافه كرد اين مسئله 
بخصوص در نسل جوان بيشتر 

 .صورت ميگيرد

 

كيس اخيری كه در تورنتو خانم 
ارجمند در آن درگير بوده، موردی 
بود كه مادری در رابطه با اين كه 
دخترش به ھمسری مرد متاھيل 
درآمده بود، مسئله داشت و خواھان 

 .راه حلی بود

 

قران، كتاب مقدس اسالم چند 
ھمسری را مجاز دانسته، ولی آن را 
. جز شرايط دين قرار نداده است

اسالم به مردان اجازه ميدھد تا 
چھار ھمسر داشته باشند ولی شرايط 
سختی از جمله  توانايی مالی را 

 . گذاشته است 

 

محمد رشيد، امام مسجد ريچموند در 
اسالم تك "  بريتش كلمبيا، ميگويد 

ھمسری را توصيه ميكند ولی 
بعنوان راه حل معضالت مشخصی 

از ."  چند ھمسری را مجاز ميداند
جمله در شرايطی كه زن اول 
نميتواند بچه دار شود و يا زمانی كه 
زن بخاطر شرايط جسمی و يا 
روحی قادر نباشد با شوھرش 

آقای رشيد و عزيز .  ھمبستر شود
خاكی رئيس فدراسيون مسلمانان 
كانادا ميگويند تا حال با مسلمانانی 
كه چند ھمسر داشته باشند در ايالت 

 . بريتش كلمبيا برخورد نكرده اند

 

من سفرھای "  آقای خاكی ميگويد 
زيادی در كانادا داشته ام ولی با 
مسلمانای كه به چند ھمسری مبادرت 

 .كرده باشند برخورد نكرده ام

 

اين دو رھبر به جامعه مسلمانان 
ميگويند بايد قوانين كانادا كه چند 
ھمسری را غير قانونی كرده است 

ھر چند كه آماری .  احترام بگذارند
مبنتی بر اين كه چند نفر به چند 
ھمسری مبادرت كرده اند وجود ندارد 
ولی ھما ارجمند معتقد است كيسھای 

 .زيادی وجود دارد

 

در تورنتو، جايی كه ايشان به عنوان 
مددكار اجتماعی برای زنان مورد 
خشونت واقع شده كار ميكند، در سال 
گذشته با دو مورد چند ھمسری درگير 

 . بوده است

 

در ماه مه سال پيش علی ھندو امام 
معروف تورنتو در يك مصاحبه با 
روزنامه تورنتو استار گفت در پنج 

مورد عقد چند ھمسری  ٣٠سال گذشته 
 .را جاری كرده است

 

درصد  ٢حدود  ٢٠٠١بر اساس آمار 
از جمعيت كانادا اسالم را پيش 

 .  ميكنند) پراكتيس(
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*** 

به حزب اتحاد 
کمونيسم کارگرى 
!کمک مالى کنيد  


