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 سياوش دانشور
 

 اوباما و آينده
 اميدھاى خاکسترى

 

ديروز سه شنبه باراک اوباما در مراسمى در 
واشنگتن که بنا به گزارشات حدود يک ميليون نفر 
در آن شرکت داشتند رسما پست رئيس جمھورى 

ميزان استقبال از اوباما .  آمريکا را تحويل گرفت
آنچه که حضور اين نيروى وسيع و .  بيسابقه است

. فريادھا و شور جمعى را معنى ميکند اميد است
مردمى خسته و له شده زير آوار راست افراطى و 
منزجر از بوش بعنوان سمبل آن و خواھان تغيير با 

راى دھندگانى که در فقدان يک .  روايت خويش
آلترناتيو واقعى تغيير را در اوباما جستجو کردند و 
اوبامائى که بر موج اين نارضايتى به جلو صحنه 
پرتاب شد و سمبلى در باال و پائين براى تغيير شده 

 . است

 

اما ھمه ميدانند که اگر اوباما ميتواند چھره آمريکا را 
در جھان بھبود دھد و به موقعيت لطمه خورده آن 

به ھمان درجه قادر به ايجاد تغيير به  ،جانى تازه دھد
نه فقط .  نفع توده کارکن و راى دھندگان نيست

آمريکاى امروز بلکه ھر کشور جھان سرمايه دارى 
تا اين درجه به امکانات و ثروت اجتماعى غضب 
شده دسترسى دارد که فورا نيازھا و خواسته ھاى پايه 

مسئله اينست که اين .  اى جامعه را برآورده کند
خواستھاى پايه اى با سياست عمومى و منافع مشترک 

اينجاست .  کل طبقه سرمايه دار در تناقض قرار دارد
 .   که بناگزير تفاوت اوباما و بوش رنگ ميبازد

 

ناظران و تحليلگران سياسى ھمزمان ھشدارھايشان 
ھشدارھائى که اين درجه شوق و شور .  را رله ميکنند

اينکه اوباما .  ارزيابى ميکنند"  خطرناک"را چه بسا 
٢صفحه اينکه اميد  ،بايد مواظب باشد  

   ،يادداشت سردبير

 بيراھه گارد آزادى
 در حاشيه بحث اسد گلچينی

 

 ١٣صفحه على طاھرى         

 قتل عام غزه
 انسان گرايی يا اپورتونيسم سياسی

 ۵صفحه آذر ماجدى                                                             

 بنام ناموس
  گفتگو با پروين کابلى

 ١٠صفحه 

  کمپين غير قانونى کردن چند ھمسرى
 گفتگو با ھما ارجمند      

 ٨صفحه 

 چرا اکنون، چرا غزه؟ ،چرا جنگ
 

 ٣صفحه على جوادى                                                            

جشن پيروزی حماس 
 بر ويرانه ھای غزه

 تروريسم اسالمى
 

 

 

 ٢صفحه منصور حکمت                                                        

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

 اسالم و ھمجنسگرائى
 

                                                              ١٢صفحه کاميار آزادمھر                          

 اعدام قربانى
 

 

 ١۵صفحه مسعود تاالجوران         



يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

خوبست اما  وعده ھا و انتظارات را بايد قالب زد و بعبارتى 
در دنياى راى و  مشروعيت پارلمانى .  ديگر تدريجا پس گرفت

 ،دست کسى به جائى بند نيست ،بوش منفور سرجايش است
اما .  نھايتا در يک موعد ديگر ھمان بازى دست را ميبازد

. محبوب بودن نيز دراين سيستم کمابيش ھمينگونه است
محبوب بودن اگر پشتوانه مادى محکمى نداشته باشد به ھمان 
. اندازه خطرناک است و چه بسا سرعت سقوط آن بيشتر است

او فعال براى .  ترديدى نيست اوباما به بوش تقليل نمى يابد
خوب .  جامعه خسته و خشن آمريکا جذاب و انرژيک است

بھتر از ھر ناسيوناليست دو آتشه اى قادر است .  حرف ميزند
رئيس جمھور "بسيج کند و بعبارتى "  ملت واحد آمريکا"حول 
او ميتواند موقعيت بى آبرو و وخيم آمريکا نزد .  باشد"  ھمه

افکار عمومى جھان را بازسازى کند و دوره اى بلندگوى 
رنگ پوستش به تنھائى آنھم در .  رسائى براى دمکراسى شود

مقام رئيس جمھور آمريکا در ميان بسيارى سمپاتى ايجاد 
اما اينھا چک سفيد نيست و نھايتا منفعت سياسى و .  ميکند

 . طبقاتى سرمايه حرف آخر را خواھد زد

 

اوباما وقتى از افتخار آمريکا در مبارزه عليه فاشيسم و 
. کمونيسم حرف ميزند پيام روشنى به طبقه کارگر ميدھد

ضد "فاشيستھاى امروز در غزه قتل عام راه مى اندازند و 
حمله به کمونيسم !  البته سکوت ميکنند"  فاشيستھاى دمکرات

مخاطب  ،"کمونيسم"و بويژه در فقدان بلوک حريفى بنام  ،اما
نوعى بيان بھداشتى کنترل شور و شوق و .  ديگرى دارد

سرمايه ھر زمان ناچار است .  تحرک راديکال در پائين است
اينکه سخنگوى آن در ھر .  به زبان واقعى خويش حرف بزند

 .  مقطع کيست امرى ثانوى است
 

سخنرانى اوباما و ترسيم وضعيت وخيم اقتصادى و تاکيد بر 
کار و فداکارى جمعى براى بھبود اوضاع اولين ترمزھا به 

روالى که بتدريج .  پايان دوران خوش کمپين انتخاباتى است
به "  واقع بينى"سرعت بيشترى خواھد گرفت و در قامت 

اميدھاى شکل گرفته امروز که در .  جامعه تزريق خواھد شد
اليه اى از ابھام و ناباورى بروز مى يابند بتدريج و چه بسا 
بسرعت رنگ ميبازند و به نااميدى و موج برگشت تبديل 

تا به طبقه کارگر و مردم محروم آمريکا مربوط .  خواھند شد
آنھم در متن بحران وخيم اقتصادى و منطق و روش  ،است

ھر گونه توھمى به اوباما و وعده  ،سرمايه براى مقابله با آن
ھر تغييرى را بايد . تغيير واقعى به نفع توده کارکن کشنده است

تحميل کرد و اين راھى بجز حرکت در مقياس گسترده در 
تمام مسئله اينست که عزم تغيير در پائين .  پائين ندارد

موجوديت مستقل پيدا کند و با اعمال فشار تغيير به نفع توده 
 . کارکن را عملى کند

 

اميدھاى خاکسترى امروز بسرعت .  راه دورى نبايد رفت
حاشيه اى ميشوند و واقعيات اجتماعى و طبقاتى نظام موجود 

دوره آتى دوره .  مستقل از اوباما خود را ديکته خواھند کرد
پالريزه شدن صف وسيعى است که اميد به تغيير را به اوباما 

 . *     گره زده است

طرف سازمانھاى عرب و فلسطينى و 
چه از طرف دولت اسرائيل، جريان 
يافته است، ھمواره از نظر کمونيسم و 
طبقه کارگر ورشکسته و محکوم بوده 

کوچکترين ارتباط واقعى و .  و ھست
مشروعى ميان مصائب ھولناکى که در 
قرن اخير بر مردم يھود رفته است با 
سرکوبگرى ھا و جنايات دولت و 
راست افراطى در اسرائيل عليه 
. فلسطينيان، وجود نداشته و ندارد

کوچکترين ارتباط واقعى و مشروعى 
ميان مشقاتى که مردم محروم فلسطين 
کشيده اند با تروريسم سازمانھاى 
منتسب به اين مردم، اعم از اسالمى و 
. غير اسالمى، وجود نداشته و ندارد

اين سوء استفاده و سرمايه ساختن 
جريانات و جناحھاى بورژوايى، اعم 
از دولتى و غير دولتى، از مصائب 

اين تروريسم نه .  مردم محروم است
فقط در مبارزه رھائيبخش کارگرى 
جايى ندارد، بلکه محکوم کردن و از 
ميدان بدر کردن آن توسط طبقه کارگر 
بويژه در کشورھاى منطقه يک شرط 
حياتى قرار گرفتن کارگر در راس 
مبارزه اجتماعى براى پايان دادن به 

 .اين مصائب است

 

موج جديد آدمکشى اسالمى، 
بخصوص در شمال آفريقا، ديگر 
ظاھرا حتى از اين قبيل توجيھات 

يک عمامه و .  سياسى ھم بى نياز است
يک تفنگ تمام چيزى است که براى 
شروع اين جھاد کثيف عليه انسانيت 

اين گانگستريسم اسالمى .  کفايت ميکند
است، و سرمنشاء آن رژيم حاکم در 

تکليف اين جريان نيز در .  ايران است
 * .ايران يکسره خواھد شد

 
، ١٩٩٤، نوامبر ١٣٧٣اولين بار در آذر 

 .انترناسيونال منتشر شد ١٦در شماره 
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. تنھا عنوان مطلب، ستون اول است*  
بعدا اضافه  »تروريسم اسالمى  «سوتيتر 

است تا کار جستجو بر اساس موضوع شده 
 .آسان شود

 اوباما و آينده
 ...اميدھاى خاکسترى

موجى از آدمکشى ھاى اسالمى، 
خاورميانه و شمال آفريقا را فرا گرفته 

قربانيان اين موج عادى ترين .  است
مردم عادى اند، در مصر و الجزاير 
اتباع خارجى را اعم از کارگر و 
توريست و بازنشسته به گلوله ميبندند و 
سر ميبرند، صف کودکان دبستانى را با 
بمب کشتار ميکنند، دختران جوانى را 
که از ازدواج اجبارى سر باز زده باشند 

در تل آويو عابران .  به خون ميکشند
بيخبر را، از کودک و پير و جوان، در 

و .  خيابان و اتوبوس به قتل ميرسانند
قھرمانانه، از اسرائيل تا الجزاير، به 
بشريت متحير اطمينان خاطر ميدھند که 

ادامه خواھد  »مبارزه مسلحانه«اين 
 .يافت

 
ضد «زمانى بود که چپ سنتى و 

خشونتھاى کور و تروريسم  »اميرياليست
عنان گسيخته جريانات جھان سومى و 
ضد غربى را اگر نه بديده تحسين، الاقل 

ظلمى که به .  به ديده اغماض مينگريست
ملت ھاى محروم و خلقھاى تحت ستم 
روا داشته ميشد به زعم اينان اين 
تروريسم را بعنوان عکس العملى 

تروريسم .  مشروع توجيه ميکرد
گروھھاى فلسطينى، جريانات مسلمان و 
يا ارتش جمھوريخواه ايرلند، که 
قربانيانشان را بطور روز افزونى مردم 
بيدفاع و بى خبر غير نظامى تشکيل 
ميدادند، نمونه ھاى برجسته اين 

در دوره ھاى قبل  »مجاز«تروريسم 
بودند، تروريسمى که ظاھرا به ظلمھاى 
گذشته و حال پاسخ ميداد، تروريسمى 
که ظاھرا در عکس العمل به خشونت و 
سياستھاى ضد انسانى دولتھا و قدرتھاى 

جالب .  سرکوبگر پديدار شده بود
اينجاست که دولت اسرائيل نيز در طول 
سالھا دقيقا با عين ھمين استدالل، يعنى 
با استناد به جنايات و نسل کشى ھاى 
غير قابل توصيف فاشيسم ھيتلرى و 
جريانات ضد يھود در کشورھاى 
مختلف عليه مردم يھود، سرکوب خشن 
مردم محروم فلسطين و کشتار ھرروزه 

 .جوانان فلسطينى را توجيه کرده است

 

اين نوع استدالل، و تروريسم کورى که 
به استناد به آن در خاورميانه، چه از 

٨۴شماره   

 ستون اول
 *تروريسم اسالمى
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يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه     

جنگ ادامه سياست در اشکال 
اين کليشه اگرچه .  ديگر است

کھنه است اما ھمچنان به قوت 
خود باقی است و کماکان 
چھارچوبی برای شروع ارزيابی 

مساله .  از ھر جنگی بدست ميدھد
نتيجتا پرداختن به اھداف سياسی 

به .  نيروھای درگير است
. سئواالت متعددی بايد پاسخ داد

اھداف دولت اسرائيل از برپايی 
چنين جنگ و خون و آتشی در 
 ،غزه چيست؟ در سوی ديگر

حماس چه اھدافی را در تداوم اين 
جنگ جستجو ميکند؟ زمان و 
شرايط کنونی چه جايگاھی در 
اين جنگ خانمانسوز دارند؟ چرا 
غزه اکنون به صحنه جنگ تبديل 

 شده است؟ 

 

اما نميتوان به ارزيابی از اين 
جنگ پرداخت بدون آنکه احساس 
انسانی خود را در قبال اين فاجعه 

سياست .  ما کمونيستيم.  بيان کرد
اساس .  ما عين انسانيت ما است

سياست و سوسياليسم ما انسان 
مستقل از تقسيم  ،انسان.  است

بنديھای کاذب ملی و قومی و 
و اين جنگی .  مذھبی و کشوری
جنگی عليه .  عليه انسانيت است

آنھايی که به درد آمدن .  ماست
دلھای مردم در اين فاجعه را به 

بويی از انسانيت  ،سخره ميگيرند
گرايش ناسيوناليسم پرو .  نبرده اند

اسرائيلی و پرو غربی در راس 
. اين سنت ضد انسانی قرار دارد

تصاوير نشاندھنده يک فاجعه 
کودکانی که .  انسانی و تاريخی اند

انسانھايی .  نشکفته پر پر شده اند
که ھمه چيزشان به گروگان 
. گرفته شده است، تا نابود شوند

آن پدران و مادرانی که خود تکه 
تکه ميشوند گويا در زمره 
خوشبخت ترين کشته شدگان 

نمی مانند تا شاھد نابودی .  ھستند
تدريجی نزديکان و ھمسايگان و 

نمی مانند تا .  عزيزان خود باشند
شاھد جسد خمپاره باران شده 

وارونه است، .  کودکان خود باشند
تلخ و دردناک است، اما اين 
معنای امروزی خوشبختی در 

چشم .  عمومی اين دولت است
انداز و نقش منطقه ای اين دولت 
توسط جريانات راست و سوپر 
ارتجاعی و قومی استوار شده 

اسرائيل يک ستون و متحد .  است
. استراتژيک دولت آمريکا است

تالش برای تامين ھژمونی 
آمريکا در سطح جھان و منطقه 
در عين حال مستلزم برپايی 

اسرائيل .  چنين جنگھايی است
جايگاه ويژه ای در اين 
استراتژی جھانی آمريکا برای 
تحکيم موقعيت سياسی اين نيرو 

از اين رو جنگ .  ايفا ميکند
برای دولت اسرائيل ابزاری 
برای تامين ھژمونی منطقه ای و 
تغيير توازن قوای سياسی در اين 

اين جنگ در عين .  راستا است
حال تالشی برای نشان دادن 
مطلوبيت و جايگاه دولت 

 .  اسرائيل در سطح جھانی است

 

اما اھداف عمومی بيانگر اھداف 
مشخص و امروزی دولت 
اسرائيل از جنگ کنونی در غزه 

نتيجتا بايد به اھداف ويژه .  نيستند
دولت اسرائيل در اين جنگ 

واقعيت اين است که .  پرداخت
راست و ارتجاع در اسرائيل 
تحت فشار بين المللی برای حل 
. مساله فلسطين قرار دارند

شرايط جھانی و منطقه ای تغيير 
دوران تاريخی .  کرده است

اشغال فلسطين عمال به پايان 
حتی دست راستی .  رسيده است

ترين گرايشات در آمريکا ھم 
ايده کشور مستقل فلسطينی و راه 

را ناچارا و "  دو کشور"حل 
به .  بطور دو فاکتو پذيرفته اند

اين مجموعه بايد تغيير و 
. تحوالت در آمريکا را نيز افزود

قدرت دولتی در آمريکا دست به 
گرايش راست .  دست شده است

جايش را به گرايش سانتر و 
بعضا چپ در طبقه حاکمه داده 

اين تغييرات برای ارتجاع .  است
اسرائيل به معنای نزديک شدن و 
ناچارا تسليم شدن به لحظه و 
زمان برسميت شناخته شدن 

از .  کشور مستقل فلسطين است

 چرا اکنون، چرا غزه؟ ،چرا جنگ
 

 على جوادى

قلب جھانی به درد آمده .  غزه است
بشريتی که به خيابان می .  است

ريزد گوشه بسيار کوچکی از 
انسانھايی ھستند که لعنت خود را 

 .بر مسببين اين جنگ نٽار ميکنند

  

برگی ديگر بر تاريخ خون و آتش 
نزديک به . و جنايت بشر اضافه شد

ھزار و سيصد تن کشته و چند 
. ھزار تن مجروح و زخمی شده اند

 ١٣ھزار و سيصد تن در غزه و 
نفر در  ٥٠روزی .  نفر در اسرائيل

غزه در اين جنگ بيست و چند 
نفر  ٢٠٠روزی .  روزه کشته شدند

بخش اعظم .  مجروح و زخمی
کشته شدگان انسانھايی ھستند که 
ھيچ نقشی در اين جنگ و آتشی که 
يکی از بزرگترين ارتشھای نظامی 
جھان و موشکھای حماس ايجاد 

قربانيانی ھستند .  نداشته اند ،کردند
که از ھر دو سو زندگی و 
سرنوشتشان به اسارت گرفته شده 

دولت .  سھم کودکان باالست.  است
اسرائيل مسبب اصلی چنين فاجعه 

حماس در تداوم بخشيدن .  ای است
. به آن و اتکاء بر اين زخم خونين

آنچه اسرائيل در غزه انجام ميدھد 
يک نسل .  يک جنايت جنگی است

آنان که تداوم .  کشی تمام عيار است
اين آتش زمينه ساز بقاء و تغذيه 

دشمنان آشکار  ،سياسی شان است
 .مردم و انسانيت اند

 

 چرا جنگ؟

اما .  جنگ علی العموم دو سو دارد
. اين جنگی تروريستی است

تروريسمی که عامل اصلی آن 
دولت اسرائيل .  دولت اسرائيل است

يکی از بزرگترين ارتشھای آدم 
کشی و کشتار در جھان را در 

اين نيرو علی العموم .  اختيار دارد
. محتاج جنگ و خونريزی است

ماشينی است که ھر از چند گاھی 
از اين رو .  بايد به حرکت درآيد

کشتار .  محتاج صحنه عملياتی است
و آدمکشی بخشی از تعريف داده 

قلدری .  شده اين ابزار جنگی است
و زور گويی رکن اصلی استراتژی 

٨۴شماره   
قرار به لحظه کابوس نزديک 

نتيجتا تعيين چند و چون .  ميشوند
کشور مستقل فلسطينی مساله 

. و نه نفس آن.  اصلی اسرائيل است
کدام :  نتيجتا سئوال اين است

فلسطين؟ کدام مختصات؟ کدام 
سرزمينھا؟ کدام شرايط؟ تحميل 
موقعيت برتر در تعيين چند و 
چون حل اين معادله مساله پايه ای 
سياست اسرائيل در اين جنگ 

جنگ کنونی پرده ای در اين .  است
جنگ بر سر .  راستا است

. سرنوشت فلسطين و آينده است
ھر آنچه امروز تخريب ميشود، 
انسانھايی که به خاک و خون 
کشيده ميشوند، قربانيان اھداف 
دولت اسرائيل در تعيين مشخصات 
فلسطين آتی از زاويه اين نيرو 

 . است

  

در سوی ديگر اين جنگ حماس 
قرار دارد، يک جريان اسالمی تا 
. مغز استخوان ارتجاعی

کوچکترين ربطی به درد و ستم 
انگلی است .  مردم فلسطين ندارد

که از وجود زخم تاريخی بر پيکر 
اين جريانی .  اين مردم تغذيه ميکند

ترور .  تروريست و اسالمی است
و آدمکشی ابزار پيشروی سياسی 
اين جريان و تمام نيروھای اسالم 

اين جريان برای بقاء .  سياسی است
نيازمند باز نگھداشتن اين زخم 

مساله فلسطين .  ديرينه است
. سرمايه سياسی اين جريان است

اين جريانی است که کشته شدن 
مردم بيگناه غزه برايشان سرمايه 

خالد .  سياسی بيشتر ايجاد ميکند
مشعل رھبر اين جماعت اوباش با 
وقاحت خاصی اين سياست را 

رسما ميگويند در .  فورموله ميکند
اثر کشتار و آدمکشی ارتش 

علنا .  اسرائيل تقويت شده اند
ميگويند که ھر چقدر اسرائيل 
بيشتر اين مردم را ميزند اين 

بعضا حقيقت .  جريان تقويت ميشود
. تلخ و دردناکی را بيان ميکنند

نتيجتا جنگ و تداوم وجود مساله 
فلسطين در شرايط کنونی ابزاری 
برای قدرتمند شدن اين جريان 

اين جريان خواھان صلح .  است
جنگ و ترور رکن پايه ای .  نيست

و استراتژيک قدرتگيری اين 
ماشين آدمکشی .  جريان است

دولت اسرائيل زمينه ای برای بقاء 
 . و گسترش اين جريان است

۴صفحه     



يک دنياى بھتر                                                                 ۴صفحه     

اما داليل ويژه حماس برای تداوم 
بخشيدن به اين جنگ کدامست؟ 
چرا از اين جنگ استقبال ميکند؟ 
چه اھدافی را مد نظر دارند؟ در 
پاسخ بايد به مولفه ھای زير 

حماس بدنبال تغيير :  اشاره کرد
موقعيت سياسی و جايگاه خود در 

بدنبال .  جامعه فلسطين است
تحکيم موقعيت ارتجاعی خود 

در غزه در پس يک .  است
کشمکش ارتجاعی توانست جريان 
ناسيوناليست الفتح را که در حال 
حاضر گرايشی پرو غربی بر آن 
حاکم است، حاشيه ای کند و 
قدرت در غزه را يکسره قبضه 

موشک پراکنی حماس در .  کند
ادامه محاصره اقتصادی غزه 
توسط اسرائيل به اين جريان 
زمينه ای برای تغيير موقعيت 

حماس در .  حماس بدست ميدھد
پس اين جنگ به دنبال تغيير 

مساله حماس .  موقعيت خود است
عليرغم تمام .  اسرائيل نيست

تبليغات و ادعاھای کاذب اين 
جريان، اسرائيل ھدف اين تقابل 

جنگ و گريز و کشمکش .  نيست
با اسرائيل مجرايی برای قدرتمند 
شدن حماس در کل منطقه 

حماس به مقابله با .  فلسطينی است
اسرائيل می پردازد اما ھدفش 

ھدف تحکيم سلطه .  اسرائيل نيست
سياسی در سرزمينھای فلسطينی 

ھدف حاشيه ای کردن .  است
جريان الفتح و تبديل شدن به 
نيروی شماره يک در ساحل 

اين ھدف .  غربی و غزه است
. حماس در پس اين جنگ است
. مساله حماس قدرت سياسی است

از اينرو در اين جنگ فقط بايد 
برای اين جريان .  باقی بماند

اسالمی مساله اين نيست که چه 
تعداد از مردم بيگناه غزه و يا 

برای .  اسرائيل کشته ميشوند
حماس کافی است باقی بماند تا 
بتواند خود را با مانورھای بعدی 
در مقام نيروی اول در فلسطين 

 . قرار دھد

  

 چرا االن؟

قدرت و محدوده مانور اسرائيل 
تغيير .  در حال محدود شدن است

برای خود سرمايه سياسی 
بيشتری بسازد و راه رسيدن اين 
جريان را به قدرت سياسی را 

حماس با محاسبه .  ھموار کند
مجموعه اين شرايط به استقبال 

به موشک پراکنی .  جنگ رفت
بھانه ھای بيشتری .  ھا ادامه داد

را در اختيار ارتجاع اسرائيل 
 .قرار داد

 

 چرا غزه؟

. اين جنگ قدرت در منطقه است
غزه جديدترين صحنه چنين 

آن فاکتوری که .  کشمکشی است
غزه را به عنوان صحنه عمليات 
چنين جنگی مطرح کرده است 
عمدتا به مساله تقابل دو قطب 
. تروريستی در منطقه برميگردد

پيشبرد سياست قدر قدرتی و 
قلدری اسرائيل مستلزم از ميان 
برداشتن ھر نوع قدرت مقابله ای 

برای اسرائيل جنگ بايد به .  است
تضعيف جدی و يا نابودی حماس 

بطوريکه نتواند وزن .  منجر شود
و دخالتی در تعيين و چند و چون 
. موقعيت آتی فلسطين داشته باشد

از طرف ديگر مساله جدال دو 
قطب تروريستی مساله ای 
محوری در سطح منطقه است و 
تاکنون به کشمکشھای مھمی در 
. سالھای اخير دامن زده است

جنگ در لبنان پرده پيشين چنين 
اسرائيل برای .  جدالی بود

شرايطی تالش ميکند که اسالم 
سياسی و نيروھای متعدد آن 
. نتوانند در غزه عرض اندام کنند

نتوانند غزه را به پايگاه و جبھه 
ای برای اسالم سياسی تبديل 

برای اسرائيل جنگ در .  کنند
غزه پيش در آمد جنگی است که 
بتواند محدوده ھای منطقه امن 

مساله .  اسرائيل را گسترش دھد
محدود کردن نيروی تسليحاتی 
حماس يک مساله اين جنگ 

جنگ در غزه در محور .  است
تقاليی .  تالقی دو تقال قرار دارد

برای تسليم شرايط خوار و خفت 
آورتر برای تعيين آينده کشور 
فلسطين و از طرف ديگر جنگ 
غزه جبھه ای از تقابل دو قطب 

 .تروريستی جھان معاصر است

 

در سوی ديگر حماس به دنبال 
موقعيت برتر سياسی در فلسطين 

جنگ و تروريسم ابزاری .  است

 

 ...چرا اکنون، چرا غزه ،چرا جنگ

و تحوالت در آمريکا، فشار بشريت 
آزاديخواه برای تغيير، زمان و حلقه 
را برای راست و ارتجاع اسرائيل 

نتيجتا برای .  تنگ تر کرده است
ارتجاع اسرائيل پيش از آنکه 
دريچه ھای بيشتری بسته شوند، 

دوران پايانی رياست .  بايد عمل کرد
جمھوری جورج بوش شايد به 
اعتباری مناسبترين شرايط برای 

ميان پرده .  پيشبرد اين اھداف باشند
ای است که ميتواند با دست بازتری 

برخالف تصورات رايج در .  بزند
تحليل ھای ژورناليستی، انتخابات 
اسرائيل نقش چندانی در تعيين 

اين بار .  زمان اين جنگ ايفا نميکرد
ھمه جناحھای دولت اسرائيل در 
تھاجم به غزه و براه انداختن قتل 
. عام در اين منطقه ھمصدا بودند

ھمزمانی اين جنگ با آخرين پرده 
ھای دوران حاکميت 
نئوکانسرواتيوھا مساله تعيين کننده 
ای تر در تعيين زمان و مدت اين 

پنجره زمانی کوچکی .  جنگ بود
برای اقدام جنگی با آزادی عمل 

آتش بس .  ھمه جانبه وجود داشت
. شش ماھه به پايان رسيده بود

اسرائيل فشار اقتصادی و گرسنگی 
. دادن به مردم را تشديد کرده بود
. احتمال عکس العمل بسيار بود

دولت اسرائيل برای چنين اوضاعی 
و زمينه ھا .  از پيش آماده شده بود

را برای راه اندازی يک جنگ 
ھوايی و دريايی و زمينی فراھم 

 . کرده بود

  

در طرف ديگر، حماس خواھان 
برای اين .  اجتناب از اين جنگ نبود

جريانات جنگ مائده ای آسمانی 
از اين رو به استقبال جنگ .  است
ادامه محاصره اقتصادی، .  رفت

درد و رنج بی سابقه اين مردم به 
حماس مشروعيتی در از سر گيری 
جنگ و تالش برای تغيير اين 

حماس نيازمند .  وضعيت ميداد
جنگ برای تغيير توازن قوای 
سياسی ميان خود و جريان رقيب، 

و چه شرايطی بھتر از .  الفتح، بود
آن که مردمی به نابودی تھديد شده 
اند، دولتی که آماده حمله و جنگ 
است و جريانی که ميتواند بر کشته 
ھای مردم و قربانيان اين جنگ، 

٨۴شماره   
برای دستيابی به اين ھدف 

حماس به اين .  ارتجاعی است
چرا که برای .  جنگ نياز داشت

تبديل شدن به نيروی برتر در 
فلسطين نيازمند تحميل خود بمثابه 
يک نيروی سياسی در سطح 
منطقه و فرای نيروھای اسالم 

قدرت گيری حماس .  سياسی است
در فلسطين با ايزوله شدن بيشتر 
اين نيرو در سطح بين المللی و 
عدم برسميت شناسی آن ھمراه 

حماس بايد اين معادله را .  بود
حماس نميتواند نيروی .  برھم ميزند

اول در فلسطين باشد بدون اينکه 
بمثابه نيرويی در قدرت برسميت 

حماس به استقبال .  شناخته شود
کشته ھا و زخمی .  جنگ رفت

ھای مردم بيگناه زمينه ای برای 
مشروعيت ارتجاعی اين نيرو 

شرکت حماس در کنفرانس .  است
قطر، برسميت شناخته شدن دو 

عمال تامين کننده چنين  ،فاکتو
 . موقعيتی است

   

 پس از آتش بس يکطرفه

اعالم آتش بس يکطرفه از جانب 
اسرائيل و متعاقبا اعالم آتش بس 
يک طرفه و يک ھفته ای از جانب 
حماس به جنايت در غزه پايانی 

اسرائيل اعالم کرد که .  موقت داد
در اين جنگ ضد انسانی به اھداف 

حماس ھم اعالم .  خود رسيده است
. کرد که پيروز شده است

رجزخوانی ھای اين نيروھای 
. ارتجاعی از ھر دو سو  بلند است
. انتظار ديگری ھم نميتوان داشت

ھزاران نفر کشته .  غزه ويران شد
و زخمی شدند تا جنگ قدرت در 

پيش .  فاز ديگری به پيش برده شود
از آتش بس طرفين اعالم ميکردند 
که ھرگز حاضر به رسميت 

يک مانع .  شناسی يکديگر نيستند
جدی را عدم برسميت شناسی 

اما با تغيير شرايط .  اعالم ميکردند
اين مانع به يکباره دود شد و از 

از يکطرف اسرائيل .  ميان رفت
تحت فشار عظيم بين المللی قرار 
گرفته بود، از طرف ديگر حماس 
. نميتوانست به جنگ ادامه دھد

ادامه جنگ برای حماس با ريسک 
و مخاطرات بااليی ميتوانست 

اين بار نيز ھر دو .  ھمراه باشد
 . طرف به استقبال آتش بس رفتند

  

۵صفحه اين آتش بس   



يک دنياى بھتر                                                                 ۵صفحه     

تا زمانيکه اسرائيل وادار به برسميت شناسی کشور . ناپايدار و موقت است
مستقل فلسطينی نشود، تا زمانيکه نيروھای ارتجاعی قوم پرست و 
اسالميست در دو سوی اين تقابل حاشيه ای و ايزوله نشوند، جنگ قاعده و 

پايان دادن به اين وضعيت کار بشريت .  آتش بس استثنايی بر قاعده است
متمدن، کار اردوی آزايخواھی و برابری طلبی و انسانيت و کمونيسم 

 . *کارگری است

نفر انسان به شکلی  1000
پشه  1000صحبت کند که انگار 

کشته شده است؟ نه تنھا شوک 
 . آور که درد آور است

 

بنظر می رسد که کار بدستان 
حزب سريعا متوجه گاف 
ليدرشان شده اند، چون اين بخش 
از سخنرانی ايشان بيش از چند 
. ساعت بر روی سايت ھا نماند

اما اين نقطه .  سريعا پاک شد
سياھى  است که در کارنامه 
سياسی ايشان و حزب دگرديسی 
کرده ای که حميد تقوايی ليدرش 

با اين .  است، باقی خواھد ماند
موضع ديگر برای کسی شکی 
باقی نمی ماند که حميد تقوايی 
ربطی به کمونيسم کارگری 
منصور حکمت ندارد، که اين 
ديگر آن حزب کمونيست 
کارگری سابق نيست و فقط در 

آن .  اسم با آن حزب شريک است
حزب پر افتخاری که انسان 
گرايی، اصولی گری کمونيستی 
و آزاديخواھی و برابری طلبی 

آن حزبی .  را نمايندگی می کرد
که مايه افتخار تمام کمونيست ھا 

حزبی که .  و انسان دوستان بود
احترام به حيات انسان، شان و 
حرمت انسان و به انسانيت از 

اين .  اصول خدشه ناپذيرش بود
ديگر ربطی به آن حزبی ندارد 
که منصور حکمت در سال 

با ديدن تصوير کشته شدن  2001
يک پسر بچه در آغوش پدرش 
آنچنان بدرد آمده بود که در 
اطالعيه رسمی حزبی آن را ثبت 

ح ک ک اکنون در مقابل .  کرد
کودک، با  300کشته شدن حدود 

تمسخر از محکوم کنندگان دولت 
چرا : "و ارتش اسرائيل می پرسد

" اين حرف را می زنی؟
 "اومانيسم ات گل کرده؟"

 

ما بعنوان کسانی که با قاطعيت 
جنايت اسرائيل را محکوم کرديم، 
با افتخار اعالم می کنيم که 
اومانيسم و انسان گرايی ھيچگاه 
در خاطرمان کمرنگ نمی شود 

گل "که با ديدن جنايت و سبعيت 
ما متعلق به آن رگه از ."  کند

کمونيسم ھستيم که اساس 
ما .  سوسياليسم را انسان می داند

بخاطر تعلق به انسانيت و انسان 
دوستی، بخاطر آنکه قلب مان از 

انسان کشته  1300بيش از .  قتل عام غزه يک تراژدی عظيم انسانی است
بيش از يک سوم به خون غلطيدگان .  نفر مجروح شدند 5300و حدود 
يک ميليون و نيم انسان را در يک قفس زندانی کرده اند، .  کودک اند

گرسنگی داده اند و بمدت سه ھفته از ھوا و زمين و دريا بمباران و توپ 
مدارس و .  خانه ھايشان را بر سرشان ويران کرده اند.  باران کرده اند

به کودکانی که لرزان در کنار .  بيمارستان ھا را با خاک يکسان کرده اند
پدر و مادر پرچم سفيد برافراشته از خانه شان خارج ميشده اند، شليک 

اين جنايت و .  پناھگاه ھای سازمان ملل را توپ باران کرده اند.  کرده اند
 .کشتار لکه ننگ و شرم تاريخ بشريت است

 

ھمچون ھر واقعه مھم و تکان دھنده بين المللی، کشتار غزه جنبش ھا و 
بخشی از کشتار و جنايت .  جريانات سياسی در جھان را قطبی کرد

وقيحانه دولت اسرائيل به خشم آمدند و صدای اعتراض خود را عليه آن و 
و دسته .  در ھمبستگی با مردم فلسطين و غزه به گوش جھانيان رساندند

در .  ای که در طرفداری از دولت اسرائيل به توجيه جنايات آن پرداختند
. ميان جريانات و احزاب سياسی ايران نيز ھمين وضعيت مشاھده شد

تراژدی غزه ھمچون آئينه ای افشاگر سياست ھای ارتجاعی و ضد 
 .انسانی بخشی از اپوزيسيون بود

 

 "اومانيسم تان گل کرده؟"

کسی که از موضع سنتی .  مثال مشخص امروز ھمين جنگ غزه است"
ميايد ميگويد عليه اسرائيل بايد بايستی و اگر عليه اسالم سياسی صحبت 
کنی آب به آسياب اسرائيل می ريزی، من ميگويم شما ميخواھی دولت 

چرا اين حرف را می زنی؟ ميخواھی دائره ...  اسرائيل را سرنگون کنی؟
المعارف و جنگ مواضعت راديکال بماند؟ چون سی سال است ھمه عليه 

نفر کشته است و  1000اسرائيل حرف زده اند و اسرائيل در اين جنگ 
نفر، بنا بر اين بايد بيشتر عليه اسرائيل بود؟ اومانيسم ات  30حماس فقط 
 "گل کرده؟

 
فکر می کنيد اين جمالت را چه کسی گفته است؟ به چپ متعلق است يا به 
راست؟ اين لحن صحبت و شيوه را کسی از کمونيست ھا انتظار ندارد، 

اما متاسفانه اينھا .  لذا اذھان متوجه جنبش ناسيوناليسم پرو غرب می شود
آيا اين شوک آور نيست که ليدر حزبی که در .  سخنان حميد تقوايی است

اساس "نشرياتش عکس منصور حکمت و اين جمله تاريخی او 
درج شده، با حالت تمسخر از کسانی که جنايت "  سوسياليسم انسان است

از کشتار "  اومانيسم تان گل کرده؟: "اسرائيل را محکوم کرده اند، بپرسد

٨۴شماره   

مشقت و درد انسان ھا به درد می 
آيد، کمونيست شده ايم و می کوشيم 
که پرچم کمونيسم منصور حکمت 

ما قلب .  را برافراشته نگاه داريم
 300مان بخاطر تک تک آن 

کودک، بخاطر تمام مردم بيدفاعى 
نفری که در  3که در غزه و 

شھرک جنوب اسرائيل قربانی شده 
ما انسان گرايی و .  اند، می طپد

انسان دوستی مان با اين کشتار 
بشدت زخم خورده است و از 
اينکه به اين رگه از کمونيسم 

 . متعلق ايم، بخود افتخار می کنيم

 

در اينجا بايد از شما بخواھم که 
لطف کنيد و عکس منصور 
حکمت را از نشرياتتان حذف 

و  25کنيد، ھمانگونه که در پلنوم 
با جديت قصد اينکار را  26

قرار بھرام سروش را در .  داشتيد
. پلنوم آتی تان به رای بگذاريد

منصور حکمت کمونيست عميقا 
انساندوستى بود که وقتی تصوير 
تير خوردن آن بچه ده ساله 
فلسطينی را در آغوش پدر ديد، 
گفت که رغبت اش را به زندگی 

مطمئن باشيد .  از دست داده است
که اگر خود امکان داشت به سخن 
آيد، از شما ميخواست که عکس 
. اش را و سخن اش را حذف کنيد

اساس سوسياليسم قطعا انسان 
اما نزد شما اساس .  است

سوسياليسم و سياست اپورتونيسم 
 .توضيح ميدھيم. است

 

چنين موضع گيری از جانب حميد 
. تقوايی بھيچوجه اتفاقی نيست

نتيجه منطقی متدولوژی ايشان و 
سياست ھايی است که در اين چند 

مواضع .  سال اتخاذ کرده است
ايشان بيشتر و بيشتر و لخت و 
عريان تر پوپوليسم ضد رژيمی 

ابتدا يک .  ايشان را عيان می کند
بخش نسبتا 

۶صفحه   

 ...چرا اکنون، چرا غزه ،چرا جنگ

 

 قتل عام غزه 
 انسان گرايی يا اپورتونيسم سياسی

 

 آذر ماجدى 



يک دنياى بھتر                                                                 ۶صفحه     

مفصل از صحبت ايشان در 
انجمن مارکس کانادا در مورد 
مبحث قدرت دوگانه را نقل می 

 :کنيم

 

سرنگونی يعنی فلسفه وجودی "
حزب برای چپ فرقه ای، .  حزب

مجموعه ...  برای چپ غير حزبی
حزب ...  ای از مواضع است؟ 

خوب موضع .  برای من اين نيست
گرفتن يعنی اينکه اين موضع به 
استراتژی سرنگونی جمھوری 

 ...اسالمی منجر می شود يا نه؟ 
 

نمی بيند که از احمدی نژاد تا 
الريجانی تا خاتمی سوار اسب 
مرگ بر اسرائيل شده اند برای 
اينکه موقعيت خودشان را تثبيت 

مگه نمی بينی در آن جامعه .  کنند
ھمه تشنه اين ھستند که يکی بيايد 

سالوسان دروغگوی :  بگويد
شما که اندازه اسرائيل !  خيانتکار

حزبی که ميگويد می .  محکوم ايد
خواھد بورژوازی را بياندازد و 
فقط نميخواھد کلکسيون مواضع 
راديکالش را درست کند، 

با اين موضع .  معيارش اين است
فقط مرگ بر اسرائيل بروم در 
خيابان تھران، رژيم ميايد 
چھارپايه ميگذارد زير پايم، مردم 
با گوجه فرنگی و تخم مرغ می 
زنند تو کله ام، اگر سپاه پاسداران 

 . باالی سرشان نباشد
 

موضع شما چيست؟ چون تاريخا 
ھميشه چپ مخالف اسرائيل بوده 
و آمريکا طرفدار اسرائيل بوده، 

؟ مجموعه بايد عليه اسرائيل بود
موضعت  را می خواھی راديکال 
. نگاه داری؟ راديکال ھم نيست

تاکتيک سرنگونی رژيم، 
 ... راديکاليسم سياسی است

 
ميخواھم بگويم که اين يک 

بحث حزب و .  شاخص است
قدرت سياسی و حزب و قدرت 
دوگانه اين شاخص را ميگذارد 
جلوی خود و از اين سر نگاه می 

نزد .  تناقض قرار می گيرد
کمونيست کارگری ھيچ تاکتيکی 
که با اصول انسان گرايانه و 
انسانيت متناقض باشد، تاکتيک 

لذا .  کمونيستی و قابل اتخاذ نيست
اگر مجبور می شويم که در دفاع 
از تاکتيک خود، اومانيسم را به 
سخره بگيريم، آنگاه اشکالی 
اساسی در تاکتيک اتخاذ شده 

برای کمونيسم .  موجود است
کارگری ھمانگونه که ھدف 
وسيله را توجيه نمی کند، 
ھمانگونه که وسيله نيز بايد مانند 
ھدف انسانی و اصولی باشد، 
تاکتيک نيز بايد از اين نظر با 
اصول و استراتژی کمونيستی 

 .خوانايی داشته باشد

 

سرنگونی ھم تاکتيک و ھم 
استراتژی بدون افق کمونيستی 
يک تله بزرگ سياسی برای 

اين شيوه .  مدعی کمونيسم است
برخورد سر از سازمان مجاھدين 

مجاھد حاضر است .  در می آورد
برای سرنگونی جمھوری 

يک .  بسازد"  شيطان"اسالمی با 
زمان در ارتش عراق زير 
فرماندھی صدام حسين بجنگد، 
يکبار صدھا انسان را تحت نام 
عمليات فروغ جاويدان به ايران 
گسيل کند و به کشتن دھد، و بار 
ديگر در پيشگاه آمريکا نوکری 

اين سرنوشت بسيار تلخ و .  کند
دردناکی است، اما رھبری ح ک 
. ک پا در اين مسير گذارده است

زمانی که با يک فاجعه انسانی، 
با کشته شدن انسان ھا از کودک 
و سالخورده، با اين لحن و زبان 
صحبت می شود، روشن است که 
تا پايان مسير راه چندانی باقی 

 .نمانده است

 

" حاتم بخشی"سوما، ايشان با 
خاصی نمايندگی مردم فلسطين، 
. يا غزه را به حماس می بخشد

تبليغات اسرائيل را خوب قورت 
نفرت از حماس که .  داده است

ھمدست رژيم اسالمی است 
آنچنان جلوی چشمان شان را 
گرفته است که حتی يک لحظه به 
اين واقعيت ساده و روشن نمی 
انديشد که مردم فلسطين قربانی 
ھم حماس و تروريسم اسالمی و 
ھم دولت اسرائيل و تروريسم 

اگر بخواھيم ھنوز .  دولتی اند

 قتل عام غزه 
 ...انسان گرايی يا اپورتونيسم سياسی 

راديکاليسم بحثی است سياسی .  کند
. برای حزب مدعی قدرت سياسی

و اگر ھر جا موضعی بگيرم، چه 
در دنيا، چه بين المللی، چه ايران 
که من را با جمھوری اسالمی 
مخدوش کند، قدرت دوگانه را به 
سازش بکشد، سر يک نقطه، سر 
حماس گفته شود اينھا يک حرف 

.  می زنند اينقدر االن ھژمونی ... 
دست اسالميون است، که در ھمين 
کانادا ميخواھی بروی تظاھرات 
نميدانی حسابت را چطوری از 
مسلمين جدا کنی، يک عالم زن 
محجبه و هللا اکبر ميايد در 

...  تظاھرات در کانادا اين . 
ارتجاعی است، در ايران از 

در .  ارتجاعی گذشته، رژيمی است
کسی که اين .  ايران رژيمی است

را نفھمد، از سياست ھيچ چيزی 
و به ھمين خاطر .   نفھميده است

شاخص بحث سرنگونی تعيين 
در بحث قدرت دوگانه .  کننده است

پياده شده . (ھم اين تعيين کننده است
از نوار سخنرانی حميد تقوايی در 
. مورد قدرت دوگانه، بخش پاسخ

 .)خط تاکيد ھا از ما است
 

 پوپوليسم ضد رژيمی

اين نقل قول کلکسيونی است از 
مواضع پوپوليستی، راست و 

زمانی که تمام اصول، .  ارتجاعی
آرمان و افق به سرنگونی رژيم 
محدود شود، آنوقت سياستمدار ما 
ميتواند از ھر موضعی سر 

يکبار از طبقه کارگر، .  درآورد
بورژوازی و کمونيسم اسم برده 
شده است، اما در متن کل مبحث، 
اينھا اشاراتی کامال فرمال و برای 

چرا که .  خالی نبودن عريضه است
اوال يک کمونيست کارگری در 
موضع گيری در مورد چنين 
جنگی از تاکتيک حرکت نمی کند، 
از آرمان، اصول کمونيستی و افق 
راديکال و انقالبی سوسياليستی 

اما مساله اينجاست .  حرکت می کند
که برای حميد تقوايی تاکتيک و 

سرنگونی :  استراتژی يکی است
 .جمھوری اسالمی

دوما، اين چگونه تاکتيکی است که 
با انسانيت و انسان گرايی در 

٨۴شماره   
خوش بينی خود را حفظ کنيم، بايد 
بگوييم که دشمنی با حماس موجب 
می شود که کشتار مردم غزه 
توسط اسرائيل را يک امر عادی 
جلوه دھد و محکوم کردن دولت 
اسرائيل را نه تنھا موضعی اشتباه 
ارزيابی کند، بلکه آنرا ھمراھی با 

 . رژيم اسالمی بخواند

 

حميد تقوايی با اين سياست با يک 
ھم حماس را :  تير دو نشان می زند

به نمايندگی مردم غزه ارتقاء می 
دھد و ھم رژيم اسالمی را مدافع 
مردم غزه و مخالف کشتار مردم 

اين يک سياست ارتجاعی .  غزه
نه حماس نماينده مردم غزه .  است

است و نه رژيم اسالمی ذره ای از 
کشتار مردم غزه خم به ابرو می 

اين دو نيروی تروريست .  آورد
ارتجاعی ھر دو بر درد و مشقت 
مردم فلسطين سرمايه گذاری می 
کنند و از آن به نفع حيات و بقای 
خود و افزايش نفوذ خود بھره می 

حماس پس از آتش بس بر .  جويند
ويرانه ھای زندگی و کاشانه مردم 
. دارد جشن پيروزی می گيرد

حماس از حمله اسرائيل شادمان 
ھر چه جنگ طوالنی تر .  است

شود، کشتار وحشيانه تر و ويرانی 
بيشتر باشد، حماس شادمان تر 

کودکان به خون درغلطيده .  است
برای حماس سرمايه سياسی اند و 
حميد تقوايی نيز با سخاوتمندی 
خاصی اين فاجعه را به حماس 

 . تقديم می کند

 

ايشان اعالم می کند که اگر در 
تھران عليه اسرائيل تظاھرات 
کنيد، مردم به شما تخم مرغ پرتاب 

اين موضع ايشان را .  می کنند
کامال در کنار ناسيوناليسم پرو 

جنبشی که .  غرب قرار می دھد
. پرو اسرائيل است و ضد فلسطين

جنبشی که برای بمباران غزه کف 
حميد .  می زند و ھورا می کشد

تقوايی ھشدار می دھد که ھيچگاه 
نبايد موضع حزب ايشان با رژيم 

قدرت "اسالمی مخدوش شود يا 
. به سازش کشيده شود"  دوگانه

قدرت دوگانه به سبک تقوايی که (
مقوله ای مضحک است، لذا ما به 

اين مساله در .)  آن نمی پردازيم
اين متن طرح می شود که اگر 
حزب عليه اسرائيل موضع بگيرد، 

در کنار حماس 
٧صفحه   
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قرار می گيرد و آنگاه موضع اش 
با رژيم اسالمی مخدوش می 

کمی در اين استدالل دقيق .  شود
شويد، تا پوچی آن را در پشت 
ظاھر باصطالح راديکال آن 

آيا اين عين موضع دولت .  دريابيد
 اسرائيل و آمريکا نيست؟ 

 

نزد اين دو دولت معادله سياسی 
غزه مساوی حماس، :  چنين است

حماس دشمن اسرائيل، پس کشتار 
 .غزه موجه و قابل دفاع است

 

غزه برابر :  نزد حميد تقوايی
حماس، حماس ھمکار رژيم 
اسالمی، پس حمله اسرائيل به 
غزه، يعنی حمله به حماس پس بال 
مانع و محکوم کردن اسرائيل 

 .ھمکاری با رژيم اسالمی است

 

 اپورتونيسم سياسی

. اين متدولوژی حميد تقوايی است
بر مبنای مشاھدات ساده معادالت 
ساده کشف می کند و از آنھا يک 
ساختمان باصطالح تئوريک می 

واقعه ای ديگر مشاھدات .  سازد
ديگری به ھمراه دارد و به 
معادالت ساده ديگری منجر می 
شود و ايشان در تناقض با بحث 
ديروز خود يک تئوری جديد 

تناقض گويی يکی .  ابداع می کند
از خصلت ھای تئوريک ايشان 

اما بايد انصاف داشت، .  است
ايشان در يک مورد کامال پيگير 
و منسجم حرکت می کند، 
سرنگونی رژيم اسالمی و 
پراگماتيسم اپورتونيستی ناظر بر 

 .تاکتيک –اين استراتژی 

 

اپورتونيسم سياسی ايشان چنان 
مزمن است که در مورد جنگ 
اسرائيل عليه غزه کنار 
ناسيوناليست ھای پرو غرب می 
ايستد و در خيزش سه سال پيش 
آذربايجان در کنار ناسيوناليسم 

خشم بحق مردم به يک .  ترک
خيزش عليه رژيم اسالمی دامن 

می جنگد و ھدفش نابودی اسالم 
لذا ايشان در .  سياسی است

بھترين حالت کشتار و قتل عام 
را می تواند بعنوان ھزينه ای 
برای رسيدن به ھدف مقدس و 
آرمانی، يعنی نابودی اسالم 
سياسی و سرنگونی رژيم 

از اين رو .  اسالمی توجيه کند
است که به آنھا که از کشتار 
مردم غزه به خشم آمده اند، طعنه 
می زند و با تمسخر از آنھا می 

"پرسد اومانيسم تان گل کرده : 
در مورد حزب هللا "  است؟

موضع ايشان خلع سالح حزب 
اين موضع نيز عين .  هللا بود

. موضع اسرائيل و آمريکا است
آنھا برای اجرای موضع خود 

اعالم کردند که .  عمل نيز کردند
بمباران و کشتار مردم لبنان دو 
سال پيش برای انجام اين ھدف 

 .بوده است

 

آنچه توجه کمونيست ھا را به اين 
سياست ھا و مواضع حميد تقوايی 
جلب می کند، اين واقعيت است 
که ايشان از مخدوش شدن 
سياست ھايشان با اسرائيل و 
آمريکا يعنی با تروريسم دولتی 

اصال مساله .  ھيچ ابايی ندارند
اما از اينکه ممکن .  شان نيست

است بنظر رسد که يک موضع 
ايشان به موضع رژيم اسالمی 
شبيه است، بسيار نگران و 

اين ھم .  برافروخته می شوند
ھمان گونه که در .  اتفاقی نيست

باال گفتيم اين ھمان مسير آشنايی 
است که سازمان مجاھدين طی 

اين نتيجه منطقی .  کرده است
 . پوپوليسم ضد رژيمی است

 

ايشان می گويد ھر موضعی که 
اتخاذ کند، چه در رابطه با مسائل 
بين المللی و چه در رابطه با 
ايران بايد به استراتژی 
سرنگونی رژيم اسالمی منجر 

اين تنھا معيار و شاخص .  شود
درست بودن و يا راديکال بودن 
يک موضع برای حميد تقوايی 

آيا از اين بھتر می شد .  است
ناسيوناليسم را فرموله کرد، آيا 
از اين بھتر می شد 
انترناسيوناليسم را از پنجره 

اين يک موضع .  بيرون انداخت
خوب يک دفعه .  ارتجاعی است

" رژيم چنج"برويد از سياست 

 قتل عام غزه 
 ...انسان گرايی يا اپورتونيسم سياسی 

زد، اما الاقل در ابتدا ھژمونی در 
دست ناسيوناليسم ترک بود و 
شعارھای راسيستی، ارتجاعی، 
ناسيوناليستی و دست راستی کامال 

موضع ايشان در .  دست باال داشت
آن زمان در ھمراھی با رئيس دفتر 
سياسی فعلی حزب شان که خيزش 

شکوفه ھای "آذربايجان را 
دفاع از خيزش "خواند، "  انقالب

 . بود" آذربايجان

 

در ضديت با جمھوری اسالمی ھم 
با ناسيوناليست ھای ترک ھمراه 
می شود، و ھم در کنار اسرائيل 

اکنون چند سال .  قرار می گيرد
است که ما به ايشان ھشدار داده ايم 
که سياست شان عمال پرو 
. اسرائيلی و پرو آمريکايی است

اکنون می بينيم که در حرف نيز 
ايشان از اسرائيل دفاع می کند و 
کسانی که اسرائيل را محکوم می 
کنند، فرقه ای و ھمراه رژيم 

اما ايشان در .  اسالمی می نامد
عين حال واقف است که اين 
موضع را نمی توان به راحتی در 
جنبش چپ و حتی در حزب خود 

اطالعيه حزبى شان با (طرح کند، 
) موضع حميد تقوائى تفاوت دارد

لذا با مقداری چرخاندن موضع می 
کوشد که موضع پرو اسرائيلی 

به اين ترتيب .  خود را مقبوليت دھد
می گويد که مخالفين و محکوم 
کنندگان دولت اسرائيل شعار 

اين .  می دھند"  مرگ بر اسرائيل"
. عوامفريبی نيازی به افشاء ندارد

خود ايشان بھتر از ھر کسی آگاه 
اما موضع پرو اسرائيلی .  است

بدرست در ميان چپ آن چنان 
مذموم است که بايد با اغراق و 
چرب کردن مواضع آن را به 

 . خورد کادرھای حزب داد

 

تا آنجا که به موضع ايشان در 
مورد فلسطين مربوط می شود، 
ايشان صراحتا در نشريه 
انترناسيونال اعالم کرده است که 
حل مساله فلسطين در گرو از بين 

از نظر .  رفتن اسالم سياسی است
ايشان اسرائيل دارد عينا ھمين کار 
را می کند، دارد با اسالم سياسی 

٨۴شماره   
دفاع کنيد و خيال خود و ھمه را 

البته به اين سياست ھم .  راحت کنيد
کسانی که در .  نزديک شده اند

جنگ آمريکا عليه ايران دنبال 
. فرصت ھای مناسب می گشتند

کسانی که حاضر نشدند تحريم 
. اقتصادی ايران را محکوم کنند
. نزد اينھا جنگ دارای برکت بود

وقتی کليه اين سياست ھا را در 
کنار ھم قرار دھيد، به تغيير 
ماھيت و دگرديسی کامل اين حزب 

به قرار گرفتن .  پی می بريد
رھبری حزب کنار ارتجاع 

 . تروريسم دولتی

 

جايگاه سازمان اکس مسلم نيز در 
. کل اين تصوير کامال روشن است

سازمان اکس مسلم کودک اين 
اپورتونيسم پراگماتيستی، اين 
پوپوليسم ضد رژيمی و سياست 

اتفاقی و اشتباه .  پرو اسرائيلی است
يک وصله ناجور .  تاکتيکی نيست

واقعيت امر .  به اين حزب نيست
اينست که اين اسم حزب است که 
. با سياست ھای آن خوانايی ندارد

اين اسم است که عده ای را فريب 
می دھد و انتظار مواضع 
کمونيستی، اصولی، انقالبی و 

اين .  راديکال از اين حزب دارند
در نتيجه .  حزب اکس مسلم است

به بھانه وجود تعدادی زن محجبه 
در تظاھرات عليه اسرائيل و در 
محکوميت کشتار غزه شرکت نمی 
کند، اما در کنار سکوالريست ھای 

پرو اسرائيلی با   –پرو آمريکايی 
افتخار می ايستند و عکس 

تروريسم دولتی و .  ميگيرند
به يک .  اسالمی از يک جنس اند

. ميزان ارتجاعی و جنايتکار اند
. البته ظاھرشان با ھم فرق می کند

يکی فوکل کراواتی و ژيگول 
 . است؛ ديگری محجبه و امل

 

بياييد اسم حزب تان را رسما 
بگذاريد اکس مسلم تا با اين ھمه 
تناقض مواجه نشويد و مردم را به 

عکس منصور .  اشتباه نياندازيد
حکمت را نيز ھمانطور که پيش 
از اين تاکيد داشتيد، از باالی 

عبور از .  نشريات تان برداريد
منصور حکمت در محتوا را به 

خيال خود، ما، .  فرم ھم انتقال دھيد
طبقه کارگر و مردم را راحت 

 . *کنيد
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اين كمپين :  يک دنياى بھتر
چگونه آغاز شد؟ ابعاد آن چيست؟ 
با چه معضلی در سطح جامعه 

 روبرو است؟ 

 

اوال، اين كمپين :  ھما ارجمند
تا آنجايی كه به من .  جديدی نيست

برميگردد من اين كمپين را در 
با يك طومار  ٢٠٠۶سال 

سال قبلش .  الكترونيكی آغاز كردم
دولت ليبرال آقای مارتن بودجه 
ای اختصاص داده بود تا 
آكادميستھای دانشگاھی بروند و 
تحقيق كنند و ببينند چطور 
ميتوانند مسئله چند ھمسری را 

تحقيق گران دانشگاه .  حل كنند
كوئين ھم پس از يكسری مطالعه 
بقول خودشان به اين رسيده بودند 
كه نبايد چند ھمسری را غير 

نتيجه تحقيق تازه .  قانونی كرد
در ھمان زمان .  ارائه شده بود

مسئله چند ھمسری در جامعه 
Bountiful  ايالت بريتش كلمبيا
منتھا سيستم قضايی .  كمی داغ بود

جرائت نداشت به جدال ھمه جانبه 
. با سران اين جامعه مذھبی برود

چرا كه وكالھای اين فرقه مذھبی 
استدالل ميكردند كه اين خالف 
قانون اساسی كانادا مبنی بر 
آزادی مذھب است و دولت 
نميتواند مانع پراكتيك كردن 
مذھب از جمله چند ھمسری 

 . بشود

 

اما اين بار دو تن از سران اين 
فرقه بريده شده از فرقه مذھبی 
مورمونھا را پليس بخاطر چند 

يكی از اين سران، بالك (ھمسری 
زن داشته و  ٢٠مور بيش از 

 ١۴ميگويند بعضی از زنانش 
ساله بودند كه به ازدواج او 

دستگيرد كرد و جرايم )  درآمدند
رسانه ھا .  جنايی ھم به آنان بست

دوباره به سراغ من آمدند و توجه 
ھا به طومار ما جلب شد در 

 ۵٠٠عرض چند روز بيش از 
. نفر طومار را امضا كردند

روزنامه ونكوور، پراونس با من 
مصاحبه كرد و بعد از آن ھم 

 .  آسانی ھم نيست

 

اسالميستھا و :  يک دنياى بھتر
ساير نيروھھای مذھبی مدافع 
چند ھمسری چه مقابله اى با اين 
كمپين ميكنند؟ چه نيروھايی در 

 سطح جامعه ھستند؟

 

تا آنجايی كه به :  ھما ارجمند
جريانات اسالمی ميرسد در اين 
رابطه اصال يكپارچگی در بين 

بخشی از آنھا، .  شان وجود ندارد
ميانه روھا و "به اصطالح 

، با چند "طرفداران مدرنيته
ھمسری مخالفند و آن بخش از 
اسالم كه چند ھمسری را مجاز 
ميشمارد را توجيه ميكنند و يا 

مثل شورای زنان .  قبول ندارند
مسلمان كانادا و يا كنگره 

يك بخش ديگر .  مسلمانان كانادا
ميگويند چند ھمسری مجاز است 
ولی تحت شرايط بسيار سخت 
مرد ميتواند به آن مبادرت كند، 
از جمله برخورداری از توان 

ولی در عين حال از .  مالی باال
آنجايی كه در كانادا اين عمل 
غير قانونی است مسلمانان نبايد 
چند ھمسر داشته باشند و تاكيد 
دارند كه اصال با چند ھمسری 
در بين مسلمانان كانادا برخورد 

دسته ديگر جريانھای .  نداشته اند
اند كه ميگويند "  تندرو"بسيار 

مرد مسلمان مجاز است و اگر 
تصميم گرفت حق او است كه 
چند ھمسر داشته باشد و باكی ھم 
از اين ندارند كه بگويند كه عمال 
در حال انجام دادن چنين كاری 

تا آنجايی كه به غير .  ھستند
اسالميھا برميگردد با مسئله چند 
ھمسری تنھا در بين فرقه ھای 
بسيار كوچك مسيحی مواجھه 

جريانات اصلی مذھبی و .  ھستيم
كليسا علی العموم خود را قاطی 
اين مسئله نميكنند و دو ترند 
. اصلی در اين رابطه وجود دارد

بخشا با چند ھمسری مخالفند و 
آن را جزئی از پراكتيس 
مسيحيت نميدانند ولی در عين 
حال موضع فعالی نداشته و 

 گفتگو با ھما ارجمند

 کمپين غير قانونى کردن چند ھمسرى

روزنامه سراسری ناشنال پست و 
بعد ھم تلويزيون سی اچ تی وی  و 

قضايه دوباره داغ .  راديو كالگری
مجددا .  شد و كمپين دوباره رو آمد

توجه فعالين اجتماعی و جنبش 
زنان متوجه ما شد و سيل ای ميلھا 

 .آغاز شد

 

. معضل اساسی خود مسئله است
اين كه در قرن بيست يكم در دل 
يكی از مدرنترين كشورھای جھان 
بايد با چنين پديده درافتاد خود 

معضل .  صورت مسئله است
مشخصتر بسيج نيرو و سازمان 
دادن يك كمپين است كه ھم در 
سطح سياسی و ھم در سطح قانونی 
. مبارزه موازی را به پيش ببرد

فراموش نبايد كرد در سطح قانونی 
چرا .  اين مسئله پيچيدگيھای دارد

كه ھميشه با اين سوال مواجھه 
ھستيم كه كسانی كه به چند ھمسری 
دست زدند افراد عاقل و بالغی 
بودند كه اين چنين رابطه ای را با 

آيا شما .  اختيار كامل پذيرفته اند
طرفين اين رابطه را خاطی ميدانيد 
و ميخواھيد مورد پيگرد قانونی 
قرار دھيد؟ يك مسئله ديگر اين 
است كه مجددا با پرچم نسبيت 
فرھنگی و احترام به فرھنگھا 
كسانی در مقابل ما صف آرائی 

 .ميكنند

 

تا جايی كه به بسيج نيرو برميگردد 
با اين مشكل موجھه ايم كه بخشی 
از مردم ميگويند اين مشكل ما 
نيست كه در بين سكتھای مذھبی و 

" مسلمانان"يا اقليتی از مھاجرين و 
! چنين ازدواجھای صورت ميگيرد

بخصوص در شرايطی كه بحران 
اقتصادی موجود كمر كارگران و 
. مردم كم درآمد را خم كرده است

بسيج مردم در مقياس وسيع حول 
معضالتی از اين دست كار آسانی 

فراموش نبايد كرد شكستن .  نيست
ديوار و حصارھايی كه بين مردم 
در يك كشور پر مھاجر چون كانادا 
ايجاد كرده اند و دسترسی پيدا 
كردن به زنان ستم كشيده در جامعه 
ھای به اصطالح اسالمی كار 
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ديگری غير قانونی كردن آن را 
تھاجمی به حقوق مذھبی ميداند و 
از اين سر در جبھه مخالف كمپين 

تا .  عليه چند ھمسری قرار ميگيرند
آنجايی كه به دولت و سيستم 
قضائى برميگردد چند ھمسری 
غير قانونی است ولی اين كه آن را 
ممنوع دانسته و برای مرتكب چند 
ھمسری مجازاتی قائل باشند در 

جنبش زنان .  عمل اين طور نيست
در كانادا و فمينيستھا بطور عموم 
با چند ھمسری مخالفند ولی در بين 
. آنان نيز دو برخورد وجود دارد

يكی در ھمان سطح غير قانونی 
بودن راضی است و ديگری 
خواھان ممنوعيت چند ھمسری و 

ما .  مجازات برای عاملين آن ھست
بيشترين نيروی خود را در بين 
اينان پيدا كرده ايم و بخصوص بين 
زنان مھاجر و به زنانی كه از 
كشورھای اسالم زده آمده اند و يا 
در جوامع به اصطالح اسالمی 

 .زندگی ميكنند

 

مسئله غير :  يک دنياى بھتر
" چند ھمسری"قانونی اعالم كردن 

نيز با مسئله نوع مجازات برای 
جرم ھمراه است؟ چه نوع 

 مجازاتی را بايد مد نظر داشت؟ 

 

به نظر من و كسانی :  ھما ارجمند
كه جز كمپين ما ھستند چند 
ھمسری بايد ممنوع گشته و 
مردانی كه چند ھمسر ميگيرند را 

در حال حاضر .  بايد مجازات كرد
چند ھمسری در كانادا غير قانونی 

منتھی ھيچ ممنوعيتی .  بوده است
وجود نداشته و عمال چه  در ميان 
سكتھای مذھبی و چه در ميان 
اسالميھا اين نوع ازدواجھای رايج 
بوده است بنحوی كه حتی ھمسر 
دوم و سوم مھاجرين مسلمان را 

اينديپيندت  (بعنوان تحت تكفل 
independent  ( ويزای

مھاجرت ميدھند وحتی خدمات 
مرد چند "اجتماعی به زنان 

بنام اعضای وابسته "  ھمسر
خانواده تعلق ميگيرد و دولت عمال 
جايگاه اين زنان را در خانواده 

 . بدون تعريف ميگذارد

 

ما معتقديم صرف غير قانونی 
كردن راه مقابله با اين تجاوز 

آشكار به حقوق 
٩صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٩صفحه     

امتياز قائل شدن .  زنان نيست
برای مردان و مجاز دانستن 
ازدواج رسمی يك مرد با چند 

زن، غير از تحقير آشكار زنان و  
زير سوال بردن برابری زنان 

جدا از اين كه اساسا چند .  نيست
ھمسری يك ريشه كامال مذھبی 
داشته و برای برتری مرد و 
نيازھای جنسی او وضع شده 

در عين حال نبايد فراموش .  است
كرد كه چند ھمسری در جوامعی 
جريان دارد كه اساس آن بر 
سركوبگری و بی حقوقی كامل 

ھيچی زنی در .  زنان استوار است
يك شرايط نسبتا آزاد تن به چنين 
خفتی نميدھد كه بعنوان زن دوم و 

ولی .  يا سوم يك مرد شناخته شود
جدا از تقويت جنبش برابری زنان 
و آگاه كردن وسيع زنان 
بخصوص در جوامع بسته و 
مذھبی به حقوق خويش و جذب 
ھر چه بيشتر آنان به جنبش 
برابری زنان و مبارزه جدی با 
دست درازی گروھھای مذھبی در 
امور جامعه و دولت و مسئله 
زنان بايد تضمينھای قانونی مقابل 

نمونه .  چند ھمسری قرار داد
Bountiful  ايالت بريتش كلمبيا

شايد به يك نمونه در كانادا بدل 
شود چرا كه تا حال موردی 
نداشته ايم كه مرتكبين به چند 

(ھمسری تحت قوانين جنايی 
criminal law  ( مورد پيگرد

قرار گرفته و سران سكت مذھبی 
موفقيت دادگاه .  دستگير شوند

برتيش كلمبيا ميتواند ضربه بسيار 
محكمی به گروھھای مذھبی و 
بخصوص مبلغين چند ھمسری 

در ايالت آريزونا، يوتا و .  بزند
تكزاس آمريكا در بين گروه ھای 
وابسته به مورمونھا چند ھمسری 
خيلی متداول بوده ولی تا حال جز 
در مواردی كه خشنوت به زنان 

  ،کارگر زندانى
!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 گفتگو با ھما ارجمند
 ...کمپين غير قانونى کردن چند ھمسرى

وارد شده و يا دختران زير سن 
قانونی به ازدواج مردان چند ھمسر 
 . درآمدند قانون مداخله نداشته است

 

ما معتقديم بايد قانون مورد اجرا 
قرار گرفته و كسانی كه به چند 
ھمسری دست ميزنند مورد 

اين مجازات .  مجازات قرار گيرند
. ميتواند درجات مختلفی داشته باشد

از جمله به رسميت نشناختن 
ازدواج، جرايم نقدی گذاشتن تا 
دستگيری و زندان كردن مردان 

بخصوص مھم است كسانی .  خاطی
كه ازدواجھای چند ھمسری را 
جاری ميكنند و به رسميت ميبخشند 

 .     مورد پيگيرد قانونی قرار گيرند

 

برای پيروزی اين :  يک دنياى بھتر
 كمپين چه اقداماتی مد نظر است؟

 

ما يك بار ديگر بايد :  ھما ارجمند
بايد يك .  رسانه ھا را اشغال كنيم

كمپين سياسی را مورد فكوس قرار 
دھيم و سرمايه ھای انسانی و شبكه 
ھايی را كه در دوران كمپين عليه 
دادگھای اسالمی خانوادگی بوجود 

بايد .  آورده بوديم را بايد زنده كنيم
شعارھای بسيار روشن و مطالبات 

بايد مدام در .  دقيقی را جا بياندازيم
صحنه بود و كيسھا و موارد 

بايد به .  مشخص را برجسته كرد
جدال مدافعين اين نوع ازدواجھا 

رفت و بخصوص جريانات اسالمی  
. را مورد ھدف وسيع قرار داد

مردم آنقدر كه از اين جريانات و 
فرھنگ ضد زن و ارتجاعی اينھا 
بيزارند و خطرناكش ميدانند فرقه 
ھای كوچكی كه در دھات پرت و 
دامنه كوھھا زندگی ميكنند را 

 . *  نميدانند
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 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com     

www.for-abetterworld.com 

 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/ 

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

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

 يک دنياى بھتر 
! برنامه حکومت کارگرى براى آزادى جامعه است  



يک دنياى بھتر                                                                 ١٠صفحه     

اولين شماره :  يک دنياى بھتر
به "  بنام  ناموس"نشريه سوئدى 

. سردبيرى شما منتشر شده است
اين نشريه چه اھدافی را دنبال 
ميکند و ميخواھد به چه سوالی 

 جواب دھد؟

 

ايده ی بنام ناموس  :پروين کابلی
چند سال پيش مورد بررسی من و 
دوستانی که در تشکل ميخک 
سفيد کار و فعاليت ميکرديم قرار 

يعنی تقريبا بعد از  ،گرفت
برگزارى پنجمين فستيوال ميخک 

ولی بدالئل مختلف اين .  سفيد
برای پاسخ به .  مسئله عملی نشد

اينکه نشريه به چه سوالی 
ميخواھد جواب بدھد  يک بررسی 
کوتاه تاريخی از کل ماجرا و 
معضلى که ھمواره قربانى 

 . ميگيرد ضرورى است

 

مسئله  90در اواخر دھه ی 
ناموس پرستی و قتلھاى ناموسى 
و تحت تعقيب قرار گرفتن 
کودکان و دختران و زنان جوان 

" مھاجر"يا نسل دوم جوانان 
توسط اعضاى خانواده به 

دختر .  مطبوعات سوئد کشيده شد
جوانی که از سوئد به عراق برده 
شد و آنجا توسط عمو و پدرش به 
قتل رسيد مثل شوکى عمل کرد و 
اين بحث را بيشتر مورد توجه 

اما بدليل اينکه اين .  قرار داد
رويداد دلخراش در کشور ديگری 
اتفاق افتاده بود ھنوز نفس معضل 

اين .  قتل ناموسی مورد ترديد بود
بيتوجھى چه از طرف 
سياستمداران و مسئولين دولتی و 
چه از طرف فعالين حقوق زن که 
در بحثھا شرکت داشتند از 
زوايای مختلف مورد نقد قرار 

در ميان طيف منتقدين .  گرفت
يک جريان خود را به سرعت 
منسجم نمود و از يک زاويه کامال 
متفاوت و عميقا انسانى موقعيت 
تحت تبعيض کودکان و دختران 
جوان را در جامعه سوئد مورد 

اين جريان .  نقد قرار دارد
کمونيسم کارگری بود که در سوئد 

احترام به "ناسيوناليستی در لوای 
بيش از اين باز "  فرھنگھای ديگر

گذاشته شود و نسبيت فرھنگی به 
 ،يک تئوری جاافتاده تبديل شود

ما به جامعه ای روبرو خواھيم 
شد که عمال شھروندانش را به 

درجه يک و دوم تقسيم خواھند  
شد و ناموس پرستی و سرکوب 
کودکان و جوانان به پديده ای 

 . معمولی تبديل خواھد شد

 

بعد از قتل فاديمه شاھيندال  
گل  ،"فستيوال ميخک سفيد"

به ابتکار من  ،مورد عالقه فاديمه
و بياد  قربانيان ناموس پرستی 

سال در  6سازماندھى شد و در 
غرب سوئد به يکى از مراکز 
بحث جدی برعليه اسالم سياسی، 
مدارس مذھبی و فرھنگ ضد 
. زن و واپسگرا تبديل گرديد

اکنون اين فستيوال با تشکل 
ميخک سفيد ادامه کار ميدھد و 

ھم با "  بنام ناموس"نشريه 
پشتيبانی ميخک سفيد و 
سردبيری من اولين شماره اش 

اين نشريه .  منتشر شده است
ميخواھد و تالش دارد نشريه ای 

ما تالشمان .  جدلی و جانبدار باشد
اين است که حتما بار ديگر از 
زاويه ای سکوالر و راديکال 
پروژه ھای مختلف را مورد نقد 

تالش خواھيم کرد .  قرار دھيم
ماھيت ثوانينى که متاثر و منتج 
از نسبيت فرھنگی است را افشا 
نمائيم و عواقب مخرب آن را در 
رابطه با جوانان مورد نقد قرار 

ھدف ما و اين نشريه .  دھيم
تغيير قوانين به نفع :  اينست

کودکان و زنان و مقابله با قوانين 
موفقيت ما ھم در گرو .  ارتجاعى

اينست که تا چه حد ميتوانيم حول 
 .  اين کار نيرو بسيج کنيم

 

در سرمقاله  :يک دنيای بھتر
اولين شماره نشريه شما از 
خواست ھائی اسم برده ايد که 
. چند سال پيش ھم مطرح شدند

مثال ممنوعيت مدارس مذھبی، 
. ممنوعيت حجاب کودک و غيره
. اين خواستھا ھنوز وجود دارند

عدم تحقق تاکنونى آنھا به چه 
 معنى است؟ 

 

به نظر من ما :  پروين کابلی

 

 بنام ناموس
 گفتگو با پروين کابلى

از فعالين سرشناس و اجتماعی 
برخوردار بود و توانست رسانه ھا 
را حول انتقادى راديکال و انسانى 
در دفاع از حقوق کودکان و زنان 

اينجا بايد يادآورى و .  قطبى کند
تصريح کرد که مبناى پالتفرم 
انتقادى اين جنبش چھارچوبى بود 
که    منصور حکمت در اثرى بنام 

حقوق کودک و حجاب  ،اسالم"
اين .  تدوين کرد"  گيت راه کارگر

نوشته نيروى وسيعى به اين جنبش 
سايه روشنھا و ظرافتھاى  ،داد

بحث را با دقت مورد بررسى قرار 
و به مبنائى مھم برعليه  ،ميداد

سياست نژادپرستانه نسبيت 
فرھنگی و سياست ھای راست 

نه .  عليه اسالم سياسی تبديل شد
فقط در سوئد بلکه در سطح اروپا 
اين کمپين بازتاب گسترده اى يافت 
و شعارھا و مطالبات اين جريان را 

طورى .  در افکار عمومى شناساند
که فمينيسم قديمى سوئد و بخش 
راديکال جنبش زنان را به تمجيد و 

 . تحرک واداشت

  

يک مورد ديگر تقليل قانونى سن 
 15سال به  18ازدواج دختران از 

بود که در مقاله  99سال در سال 
ای اين قانون مورد نقد من قرار 
گرفت و توجه بسياری را به خود 

  2002متاسفانه در سال .  جلب نمود
دختر جوانی بنام فاديمه شاھيندال 
که مدت سه سال از طرف خانواده 
اش مورد تعقيب بود بدست پدرش 

قتل فاديمه موجی از .  به قتل رسيد
چطور .  ناباوری را بوجود آورد

ممکن است در جامعه اى که حقوق 
زن ظاھرا جزو بھترين ھا در 
جھان است چنين اتفاق ھولناکى 
بيافتد؟ سوال اول ھمه اين بود 
چگونه در کشوری مثل سوئد که 

چنين "  پرچمدار برابری است"
جنايتى امکان پذير است؟ سوال 
بعدی اينبود چرا؟ برای من قتل 
فاديمه جدا از اينکه او را مالقات 
کرده بودم از نظر عاطفى بسيار 

ولی سخت تر اين بود .  سخت بود
که ما در اين مورد ھشدار داده 
بوديم و گفته بوديم اگر چنانچه 
دست گروھھای مذھبی و 
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توانستيم که تا حد بسيار زيادی 
خواست ممنوعيت حجاب کودکان 
و غيره  را  پيش ببريم و در 
مطرح کردن و مسئله روز کردن 

حتی در .  آنھا تاثير داشته باشيم
مواردی بحث به پارلمان سوئد 

مثال قانون سن ازدواج .  کشيده شد
عمال تغيير کرد و اين نتيجه تالش 
جنبش ما و فعالينى مانند ما و 
. حمايت سکوالريستھاى سوئد بود

در کنار اين موضوع توانستيم 
جنبش آزادی زن در ايران و 

مبارزه .  خاورميانه را ھم بشناسانيم
عليه سيستم آپارتايد جنسی و 
خواستھای راديکال جنبش برابری 
طلب در ايران را وسيعا به ميديای 

برای آن پشتبانی و .  غرب بکشانيم
عليرغم ھمه .  سمپاتی جلب کنيم

اين موفقيت ھا ولی متاسفانه 
نتوانستيم اين بحث به سرانجام 

يعنى ھنوز با تغيير .  برسانيم
. قانونى موضوع فاصله داريم

بنابراين اين خواست ھا ھنوز 
 . ھستند و معتبرند

 

کودکان و دختران جوان در مناطق 
مھاجر نشين شرايط بسيار ويژه 

حقوق طبيعی شان از .  ای دارند
رژه کودکان .  آنھا سلب شده است

. محجبه فقط باعث تاثر است
کالسھای قرآن و مدارس يھودی و 
مسيحی و اسالمی از ھم در حال 

پروژھای .  سبقت گرفتن ھستند
دولتی بيشتر صوری ھستند و 
ھنوز نتوانسته اند تغييراتی جدی 
بوجود بياورند و ناموسپرستان در 

به اين .  حال جاخالی دادن ھستند
معنا اين خواسته ھنوز معتبرند و 
. بايد دوباره آنھا را مطرح کرد

عوامل ديگرى مانند رشد اسالم 
سياسى در اروپا بدنبال رويدادھاى 
منطقه اى و ھمينطور ضربه 
خوردن جنبش ما در تداوم اين 

ما جای ويژه .  تالشھا موثر بودند
ای در  جنبش دفاع از حقوق 
کودکان و زنان داشته ايم و بايد 
بار ديگر با قدرت دراين قلمرو 

دراين زمينه تالشھاى .  ظاھر شويم
متعددى در سطح سوئد و جھانى 
صورت ميگيرد و اين نشريه نيز 

 . تالشی در اين راه است

 

بھرحال ما موظفيم تالش کنيم و 
 . *  اينکار را خواھيم نمود

 



يک دنياى بھتر                                                                 ١١صفحه     

 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+     

٨۴شماره   
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چند روز پيش نامه ای به پست 
اينترنتی من فرستاده شد و حاوی 

سومين کنگره "گزارشی از 
سالمت خانواده در خصوص 
مساله ھمجنسگرايی و راه حل 
ھايی برای برطرف کردن اين 

 .بود"! مشکل

 

ھمه ميدانند که ھمجنسگراھا در 
جوامع پيشرفته دارای روابط 
اجتماعی عادی و روزمره ھستند 
و جمعيتی از ھنرمندان ممتاز، 
دانشمندان و سياستمداران را ھم 

ھرچند ھنوز .  تشکيل ميدھند
. تبعيض براين اساس وجود دارد

اما در قوانين اسالمى و تحميلى 
در ايران به ھمجنسگرائى به چشم 

بيمارى و انحراف و "يک 
نگاه ميکنند و اين افراد "  معضل

را حتى با ھمين عنوان اعدام 
در مورد اين به اصطالح .  ميکنند

کنگره به طرح چند سوال می 
 :پردازيم

 

اولين سوال را ميتوان از   -١
روی تيتر اين گزارش مطرح 

"کرد آمار نگران کننده از . 
آيا در ايران "!  ھمجنسگرايی

ھمجنسگرا وجود دارد و آيا اين 
آمار در حد نگران کننده می 
باشد؟ اين با ادعاھای رئيس دولت 
جمھوری اسالمی کامال متفاوت 
است و ما انگشت بدھان ميمانيم 
که اين تناقض از کجا آمده؟ قرار 
بود در ايران ھيچ ھمجنسگرايی 

 .نباشد

 

سوال ديگر باز ھم از ھمين   -٢
چرا نگرانی؟ .  جمله بيرون ميايد

نگرانی از اينکه انسانھايی در 
زندگی خصوصی خودشان می 
خواھند روابطی جز آنچه دولت 
حاکم می خواھد داشته باشند براى 
چيست؟ چرا بايد قانون در روابط 
 ،جنسى افراد بزرگسال دخالت کند

اين حق را از کجا آورده است؟ 
اين دخالت يک جھت گيری 
سياسی و ايدئولوژيک ارتجاعى 

فقدان آموزش جنسى دراين 
. جوامع نتيجه عکس داشته است

مطابق يک آمار اينترنتی تعداد 
کاربران پورنو در کشورھای 
نظير ايران و عربستان در سطر 

چرا؟ به !  جدول قرار داشته است
خاطر محدوديت ھا و کشتن 

بدليل  ،غرايز انسانی در جامعه
بدليل فقر  ،سرکوب جنسى

 .فرھنگى و ارتجاع سياسى

 

نکته ديگر ممنوعيت معاشرت در 
ميان جامعه و ازدواجھاى اجبارى 
و امروز ناتوانى عده زيادى از 

نياز جنسى اين خيل . ازدواج است
عظيم چگونه بايد پاسخ داده شود؟ 
لطف کردند و فحشاى اسالمى را 

آنوقت با اين !  صيغه:  رايج کردند
وضعيت صحبت کردن در مورد 

در اين جوامع "  انحرافات جنسی"
و توصيه ھاى مذھبى جوک 

اين کنگره بيشتر يک .  است
مجلس روضه خوانی است که 
آخوند مجلس در کسوت يک 
پزشک به باالی منبر رفته و در 
رد ھمجنسگرايی به ايراد خطبه 

 .می پردازد

 

 مسئله واقعى کدامست؟

در جوامع پيشرفته امروز 
آموزش جنسى از مقطعى جزو 
. مواد تدريس دانش آموزان است

اين باعث ميشود که افراد آشنائى 
علمى با بدن خود و پيچيدگيھاى 

از حاملگى ھاى  ،آن داشته باشند
بھداشت  ،ناخواسته جلوگيرى کنند

جنسى و رفتار جنسى را ياد 
و زمينه ھاى خشونت  ،بگيرند

. جنسى را بدرجات زيادى کم کنند
اينھا به سالمت روانى و اعتماد 
بنفس و روابط عادى زن و مرد و 
ھر زوجى که ميخواھند با ھم 

در .  زندگى کنند منجر ميشود
مقابل سياست ممنوعيت منشا 

 

 اسالم و ھمجنسگرائى
 

 کاميار آزادمھر

اگر شما تصميمتان را گرفته .  است
ايد ديگر کنگره ھای روانشناسی و 
جامعه شناسی برای چه کاری 
است؟ سياستمداران جمھوری 
اسالمی با اين مساله معضل مذھبى 
دارند و مشکل شان را با اعدام و 

" حل"زندانی کردن ھمجنسگراھا 
بايد پرسيد شما برای چه .  نموده اند

اين ھمه بودجه و وقت صرف می 
کنيد؟ شايد برای اينکه فردا شما نيز 
در کسوت سفيد پوشان آمپول 
بدست به صف سرکوبگران سبز 

 !پوش و اسلحه به کمر بپيوندی

 

در ادامه اين گزارش مشخص   -٣
می شود که برگزار کننده ھای اين 
جلسه ھيچگونه تفاوتی بين يک 

با يک پدوفيل و فرد "  ھمجنسگرا"
در حاليکه .  متجاوز قائل نيستند

فکر ميکنم در دنيای امروز اين 
تفاوتھا از نظر حقوق افراد و 
گروھھاى اجتماعى با جرائم و 
. تجاوز جنسى بسيار روشن است

با "  کنگره سالمت"اما عوامل 
القاب دھان پر کن که به دم خود 
بسته اند از درک اين مسائل ساده 

 !عاجزند

 

در مقاله ھمينطور گفته می شود که 
داشتن خانواده مذھبی باعث 
جلوگيری از ھمجنسگرايی افراد 
نمی شود و اينجاست که بايد پرسيد 
چرا بايد بشود؟ تا آنجا که عمال در 
جامعه ايران وجود دارد خانواده 
مذھبی از جلوگيری از بوجود آمدن 
افراد ھجنسگرا عاجز است و 
آمارھای خود اين کنگره ھم بخوبی 

اما از .  اين حرف را اثبات می کند
طرف ديگر تربيت مذھبى و 
سرکوبگرانه حاال در خانواده ھای 
مذھبی يا در جامعه و سيستم 
آموزشى در بوجود آوردن افراد 
متجاوز بسيار پشتکار به خرج 

در واقع آمار تجاوز به .  ميدھد
حتى به  ،تجاوز به زن ،کودک

افراد خانواده در جوامع با فرھنگ 
عقبمانده مذھبی و مخصوصا اسالم 

ھمينطور .  زده بسيار باال است
حصارھاى ممنوعيت قانونى و 
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خشونت و انواع بيمارى و 
سرکوبگرى در جامعه و در 

اسالم و مذھب .  خانواده است
سياست ممنوعيت دارد و وقتى 
مشکالت به حد انفجار ميرسد 

مسئله .  تشکيل ميشوند"  کنگره ھا"
 . ايدز يک نمونه ديگر است

 

در واقع می توان در آخر به اين 
نتيجه رسيد که مشکالت جنسی در 
ايران به خاطر وجود اين قوانين 
ارتجاعى و افرادى که اين قوانين 
ارتجاعى را پاس ميدارند نھفته 

اينھا بيشتر جامعه را به .  است
اما اگر کسی می  .قھقرا می برند

خواھد در جامعه ايران از شيوع 
بيماری جنسی که ديگر شبيه يک 
اپيدمی ھمه گير است جلوگيری 
کند اول از ھمه بايد سالمت روانی 

جلوی .  را به جامعه باز گرداند
ستمھای جنسيتی و قوانين 
مردساالر را که در آخر به ضرر 
ھم زنان و ھم مردان تمام ميشود 

قوانينی را که بر اساس .  بگيرد
سنتھا و خرافات است منحل کرده 
و قوانين علمی و انسانى را 

آموزش و پرورش .  جايگزين کند
ديوار آپارتايد را .  را سکوالر نمايد

بشکند و رفاه، شادی، امنيت و 
صلح را به اين جامعه تا خرخره 

و .  در خفقان فرو رفته باز گرداند
اينھا از عھده اين کنگره ھای 
فرمايشی و صدھا نمايش 

قدم .  عوامفريبانه ديگر خارج است
اول سرنگون کردن اين مرتجعين 

جامعه براى .  و قوانين شان است
خالصى از اين اوضاع بايد با 
متشکل شدن حول آلترناتيو 
سوسياليستى و پيشرو براى حل 
ريشه ای معضالت اجتماعی 

يعنى بدوا .  امروز قدم بردارد
ريشه اين مشکالت و عاملين 
بوجود آورنده آن يعنی قدرت حاکم 
را بزنيم و جامعه ای بر اساس 
آزادی و برابری  و رفاه تشکيل 

 * !دھيم

 

  ،تمام فالسفه جھان را تفسير کرده اند

 !حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست
 

 کارل مارکس 
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اخيرا اسد گلچينی در نوشتاری با 

در باره کارھای روتين "عنوان 
تالش "  يک واحد گارد آزادی

کرده است چھارچوب فعاليت 
اما اين .  گارد آزادى را روشن کند

تالش فقط ايجاد ناروشنى بيشتر و 
تازه اين ناروشنى .  ابھام است

 نبراى کسانى است که در نفس اي
پروژه شريک اند و نه کسانى که 
آنرا نادرست و امروز ناالزم و 

 . تبليغاتى ميبينند
در مبارزه طبقاتى و در مقاطعى 
اسلحه و مقابله نظامى ضرورى 

خلع سالح ارتجاع و .  است
شکستن مقاومت آن و دست بردن 
به اسلحه در مرحله اى الزامى 

بحث من برسر نفس .  ميشود
استفاده از اسلحه نه در کردستان 
. و نه در مقياس سراسرى نيست

اما گارد آزادى از اين جنس 
شمايلى تبليغاتى با اھداف .  نيست

خاص است که دوستان ديگر از 
جمله کادرھاى سابق حزب 

که دقيقتر اطالع "  حکمتيست"
. دارند در مورد آن سخن گفته اند

حتى اين گارد ظرفيت بالقوه 
بيشتر بر .  نيروى مسلح نيست

تصور سياسى فعالين دوره قيام 
بنا شده است تا براساس داده  ۵٧

در .  ھاى امروز جامعه ايران
نتيجه اين به اصطالح گارد 
ناموجود با خود حزب 

قابل تفکيک نيست و "  حکمتيست"
تالش آقاى گلچينى نيز براى 

 .  تفکيک آن ناموفق است
 

گارد آزادی ":  اسد گلچينی ميگويد
سازمان مسلح ما و مردم مبارز 
. برای پيشبرد مبارزه ماست

سازمان و ابزاری برای ما و 
مردم مبارز است تا با اين وسيله 
مقاومت و تعرض خود را به 
جمھوری اسالمی و ديگر 
دشمنان آزادی و برابری انجام 

خب با تمام اين اوصاف   ".دھند
اگر اين گارد برای رسيدن به 

نقش  ،آزادی و برابری است
حزب و ضروريت وجود حزب 
سياسی چيست؟ ضرورت 
کمونيسم چيست؟ اصال حزب 

خب برای خواننده ای که مقاله 
آقای گلچينی را دنبال می کند اين 
سوال پيش می ايد پس وظيفه 
گارد آزادی چيست؟ از سويی 
گارد آزادی را سازمانی مجزا و 
تعريف شده تعريف می کند که 
اصال ربطی به حزب ندارد و 

" حکمتيست"سازمان حزب 
نقشی در آن ندارد که سازمانی 

(برای امر مبارزه است اين در . 
حالی است که رھبری حزب 

تمام تبليغاتش را و "  حکمتيست"
بھتر بگوييم بخش اعظم پراتيک 
سياسی اش را روی اين پروژه 

اما پايين تر می )  گذاشته است
گويد وظيفه گارد آزادی 
سازماندھی اعتراضات مردمی 

باز ھم اين سوال باقی می !  نيست
ماند که وظيفه گارد آزادی 
چيست؟ آقای گلچينی پاسخ می 

در واقع  واحد ھای گارد ":  دھد
ھمان خصوصيات، ھمان سنت و 
عادات و رفتار را دارند که در 

اين   ".زمان مسلح شدن دارند
خصوصيات و سنت ھا و عادات 
رفتارھا چه ھستند که ھنوز بروز 

گارد ":  نکرده اند؟ پاسخ اينست
آزادی نيروی مسلحی است که 

در .  در محل کار و زندگی ماست
حال حاضر نميتواند تماما مسلح 
باشد، ولی ھر لحظه و ھر زمان 
مبارزه ما ايجاب کند مسلح 

اکنون بخش زيادی از .  ميشود
اين سازمان مسلح نيست و 

 "!!نميتواند مسلح باشد
 

ايشان تالش ناموفقى ميکند که ھم 
قيافه مسلح را حفظ کنند و ھم 
غير مسلح بودن و در واقع غير 

گارد .  گارد بودن را قبول کنند
آزادی نيروی مسلحی است که 

؟ نيروھای اجتماعی !مسلح نيست
اين گارد چه کسانی ھستند؟ 
صرف دست به اسلحه بردن در 
زمان الزم تعريف موجھی برای 

شما يا روى .  يک سازمان نيست
حرفتان باشيد و سازمان مسلح 
درست کنيد و يا مثل يک آدم 
سياسى اين پروژه تشريفاتى را 

واقعيت اينست که .  کنار بگذاريد
اين گارد ھيچ ربط روشنى با 
تعريف منصور حکمت از 

ھيچ رابطه .  نيروى مسلح ندارد
خاصى با جامعه ايجاد نميکند و 
حتى تفاوت رفتارش طبق نظر 
آقاى گلچينى با ديگر جريانات 
ناسيوناليست و ضد کمونيست 

 بيراھه گارد آزادى
 در حاشيه بحث اسد گلچينی

 

 على طاھرى

حکمتيست برای چه بايد وجود 
داشته باشد؟ اما اين گارد که فقط 

يا ميرود !  اطالعيه پخش ميکند
خوب اين !  جائى شعارى مينويسد

کار نيازى به عضويت در گارد 
آزادى که عنوان سازمان مسلح را 

اينکار بشدت غير .  دارد ندارد
اگر شما گارد .  مسئوالنه است
حاال از درست و   -درست کرديد
الاقل مثل گارد   -غلطش بگذريم

 !  رفتار کنيد
 

وظايف جديد که آقای گلچينی براى 
گارد آزادی ميشمارد نيز به ھمين 

يعنى ھمان منطق .  ترتيب اند
وارونه تيم پخش اطالعيه را دارند 
که قرار است يادآور نستالژيکى 

بچه ھا امشب در فالن "باشد که 
و نه سازماندھى و "!  محله بودند

حرکت براساس واقعيات امروز 
ايشان .  جامعه و جنبشھاى واقعى

واحد ھای گارد در "ميگويد که 
مقايسه با ديگر بخشھای حزب به 
سازمان دادن مبارزه و اعتراض 
مردم و يا رھبری اين مبارزات 
مشغول نيستند، دقت کنيم که بحث 
از رھبری و سازمان دادن اين 
مبارزات است و نه اينکه نسبت به 
آنھا بی تفاوت بود و يا فعاليتھايی 

مساله .  که داريم در ادامه آن نباشد
اين است که رھبران و 
سازماندھندگان اين مبارزات 
بديھی است که ربطی به 
سازماندادن گارد آزادی و واحد 

 ."ھايش ندارند
 

اين تفکيک به نظر مصلحتى است 
اسد گلچينى ميخواھد .  تا سياسى

بگويد اين گارد نيروى حامى يا 
بازوى نظامى و ادامه اين مبارزات 
است و يا راه را براى آنھا 

اين ميتواند بھترين .  ميگشايد
اما در توضيح .  منظور او باشد

وظايف گارد مجددا وظايف و 
نوعى سازماندھى را پيش ميکشد 
که ھمه حرفھاى سابقش را نقض 

در واقع اين تناقض در بحث .  ميکند
نيست تناقض خود اين پروژه است 
که روى دوش حزب حکمتيست 

 . مانده است و سنگينى ميکند
 

٨۴شماره   
ھمين تناقضات .  نامعلوم است

باعث شده که براى اين گارد 
وظايفى که بايد .  وظيفه بتراشند

مقابله با .  کار فعال حزبشان باشد
مقابله با اسالم سياسى و  ،بيکارى

 ،مردساالرى و قوانين مذھبى
و يا زورگوئى  ،مقابله با اعتياد

نيروھاى سرکوب که ھر روز در 
جامعه صورت ميگيرد و کسى 
. براى اينکار گاردى نشده است

دھھا و صدھا جمع ھستند که عليه 
(اعتياد کار ميکنند البته وظيفه . 

تنبيه کردن توزيع کننده ھا براى 
اين .  خودشان تعريف نکرده اند

الگوبردارى خوبى نيست که اين 
چون .  دوستان به آن روى آوردند

تقريبا تمام نيروھاى ناسيوناليست 
 ) ھمين حرف را کم و بيش ميزنند

 
آقای گلچينی نتيجه می گيرد تا 
تشکل ھای کارگری وجود نداشته 

از .  باشد گارد آزادی ھيچ است
طرفی وظيفه گارد آزادی 
سازماندھی کارگران نيست اما 
شرط وجوديش ايجاد چنين تشکل 

مثل اين است که .  ھايی است
بگويی من گرسنه ھستم اما دنبال 

به طرفه العينی بعد .  غذا نمی روم
از اينکه نياز مبرم گارد آزادی را 
به جنبش ھای اجتماعی نشان می 
دھد حرفش را پس می گيرد و می 
گويد نه اين جنبش ھا تا گارد 
آزادی نباشد که بھشان اميد بدھد 

در ":  کاری از پيش نخواھند برد
کنار ھمه مصيبتھا، سختی و 
سرکوب ھا يک واقعيت وجود 
دارد، مردم مبارز، کارگران و 
زنان و جوانان و جنبشھايشان 

تشکل ھای اينھا بايد .  وجود دارند
در اشکال مختلف باشند و زنده 

بدون .  شوند و يا بوجود بيايند
مبارزه ای متشکل ھيچ قدم 

گارد .  موثری نميتوان جلو گذاشت
آزادی بخشی از اين تشکل و 

فعاليت ما در .  فعاليتھاست
کردستان در شرايطی است که 
عليرغم ھمه تالشھای رژيم وسيعا 
توده ھای ميليونی مردم مبارز بر 

کارگران و .  عليه رژيم ھستند
خانواده ھايشان اگر مجال يابند و 
متشکل شوند ريشه جور و 
نابرابری را خواھند کند، زنان و 
جوانان ريشه جور و ستم و 
مدافعين آنرا نابود خواھند کرد، 
اينھا آن فضايی است که در آن، 
ما ميتوانيم و بايد مبارزه را 

سازمان بدھيم و 
١۴صفحه   
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در اوج نا اميدی و سردرگمی نيرو . متشکل کنيم
و جريانات مختلف سياسی، در اوج سرگيجی و 
انتطار، حزب حکمتيست و گارد آزادی بايد اميد 
کارگران و مردم مبارز، جوانان و زنان و 

 ".جنبشھايشان برای آزادی و برابری باشد
 

بعد از اين کالف سر در گم خواننده فرضی می 
ماند برای بھبود شرايط در کردستان چه بکند؟ 
برود دنبال گارد آزادی که فعال مسلح نيست و 
شرايطش را ندارد يا برود کارگران و زنان و 
مردم معترض را سازماندھی کند تازه اگر 
اينکار را کرد پس چه نيازی به گارد آزادی 
ھست؟ شما می خواھی بروی در جامعه منشا 
تغييرات بشوی اما شرطت اين است که جنبش 
ھای اجتماعی از درجه از سازماندھی 

از طرف ديگر می گويی کار .  برخوردار باشند
به اين سازماندھی ندارم و کارم مبارزه با نيرو 

سوال من .  گرفتن بسيج و مبارزه با اعتياد است
اين است پس نيرويی که کاری به نيروھای 
اجتماعی ندارد آيا چيزی به جز سکتاريسم و 
فرقه گری را ترويج می کند؟ و ھمه اينھا چه 
مناسبتی با کمونيسم و منصور حکمت و سنت 

 حزبی دارد؟
 

تلقى اسد گلچينى از مبارزه با مذھب و اسالم 
مسئله بيکارى و  ،مبارزه با اعتياد ،سياسى

. چگونگى مبارزه با آن مخدوش و وارونه است
او حتى نااميدى و بى نقشه و سياست بودن حزب 

تصور ايشان .  خودش را به بقيه تسرى ميدھد
بيان غير پخته "!  فضا ايجاد کرد"اينست که بايد 

آگاھگرى در مورد بيکارى براى بيکار يا فقر 
ھمينطور ايشان .  براى کسى که در قعر فقر است

در مورد مھاجرت روستا به شھر روى عواطف 
. اقشار ميانى و مرفه بعنوان شاخص تکيه ميکند

گارد آزادى قرار است نقش مامور انتظامات و 
مظھر روحيه و در بھترين حالت آگاھى دادن 

 ،تا به آگاھگرى و قبول نکردن برميگردد.  باشد
کار ھر روزه ھر جمع مبارز و کمونيستى است 

با اين اوصاف گارد .  که حتى متشکل ھم نيست
آزادى بعنوان نوزادى که ھيچوقت بدنيا نيامد تا 

فرضش کرد باعث تناقض گوئى اسد "  بچه شير"
اين .  راه بھترى ھست.  گلچينى شده است

" حکمتيست"سردرگمی مسلما به نفع حزب 
وظيفه اساسى و تعطيل ناپذير يک .  نخواھد بود

حزب کمونيستی سازماندھی کارگران در محيط 
به جای ھدر دادن پتانسيل .  کار و زيست است

سياسی يک حزب برای چنين نقشه ھای که سر 
بھتر است فرمان "  حکمتيست"و ته ندارند حزب 

 *!را به طرف ديگری بچرخاند
 

 

 بيراھه گارد آزادى
 ...در حاشيه بحث اسد گلچينی 

٨۴شماره   

 فلسطين؛ 
 

 اين کودکان
 

!اند” تروريست“  

 کمونيسم کارگرى
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى 

نقدى از زاويه طبقه کارگر مزدى در اين .  و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است
تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر .  جامعه و به اين اعتبار 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 و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و 

تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و .  مالکيت است
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 

پرولتاريا .  بنا شده است، افق آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد
نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و 

برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه ھمچنين و در اساس .  تقسيم طبقاتى رھا شود
 .اجتماعى است -اقتصادى 

 

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 

جنبش .  کرد، با مارکسيسم به 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 

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

  .و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است

 

 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  
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امروز خبر اعدام دو قاچاقچی را بدست  
تعداد .  حکومت جمھوری اسالمی ديدم
خبر .  ديگرى براى فردا در صف ھستند

کشته شدن دو انسان حال به ھر جرمی نمی 
تواند خوشايند باشد و ھمانطور که جديدا در 
نوشته ھای منصور حکمت خوانده ام به 
درستی با فرھنگ آدم کشی نمی توان به 

 !جنگ با آدم کشی رفت

 

. اما از طرف ديگر نيز می توان آن را ديد
مثال چرا تا به حال ھيچکدام از سران 
مملکت يا کسی که از نظر اجتماعی و مالی 
در حد بااليی باشد به خاطر چنين جرمھايی 
دستگير و مجازات نشده است؟ آيا اين مقدار 
موادی که به وفور و روز افزون به ايران 
وارد می شود نياز به يک بودجه ميلياردی 
ندارد؟ نياز به شبکه ھای مافيايی ندارد؟ 
ديگر که در ايران می دانند دست مزدوران 
جمھوری اسالمی در قاچاق مواد مخدر باز 
است و بيشترين سود را اينھا به جيب می 

 .زنند

 

اما برای بی گناه نشان دادن خودشان ھر از 
چند گاھی چند معتاد يا به قول خودشان 
اوباش و ارازل و قاچاقچی خرده پا را دار 
می زنند ولی تا به حال ميزان دسترسی به 
مواد مخدر نه تنھا کم نشده بلکه بيشتر ھم 

 .شده است

 

آيا يک معتاد خرده فروش که برای در 
آوردن پول مواد خود اينکار را ميکند و 
حيطه فعاليتش از يک خيابان ھم شايد بيشتر 
نباشد و خانه اش ھم يک خرابه در بد ترين 
قسمت شھر است ميتواند کانتينرھای مواد 
مخدر وارد ايران کند؟ چه کسی بايد 
مجازات شود؟ اين معتاد که خودش قربانی 
سود جويی اين آدم ھاست يا کسانيکه جامعه 

 را به اين وضع کشانده اند؟

 

در آخر بايد به عنوان يک انسان و به 
عنوان يکی از اعضای جديد حزب اتحاد 

اساس سوسياليسم "کمونيسم کارگری بگويم 
ما مجازات اعدام را محکوم ".  انسان است

. می کنيم و براى لغو آن تالش ميکنيم
عاملين اصلی فقر و اعتياد در ايران خود 

 .*دست اندرکاران رژيم اسالمى است
 

 

 اعدام قربانى
 

 

 مسعود تاالجوران
 

 !اجازه ندھيم بربريت بر جامعه حکمفرما شود
  

 !نقر را در با طناب دار حلق آويز کرد 19روز  2رژيم صد ھزار اعدام در فاصله 
 

نفر از زندان  10خبرگزاريھای وابسته به رژيم اواخر دی ماه خبر اجرای حکم اعدام دسته جمعی 
نفر در زندان اوين ھمراه  10بھمن خبر حلق آويز کردن آن  2امروز چھارشنبه .  اوين را پخش کردند

نفر در  6نفر در زندان کرج و  1با  اعدام جان محمد محمدی و رضا محمدی در زندان اصفھان و 
 .زندان يزد به جھان مخابره شد

 

روز پنجم ديماه سه نفر را در شھر مشھد .  رژيم  اسالمی ھر روز دست به جنايتی تازه می زند
خوشبختانه يکی از اين سه تن توانست خود را از گودال بيرون کشد و از مرگ نجات .  سنگسار کردند

 .پيدا کند

 

ھای فعاالن عليه اعدام و سنگسار در  رژيم اسالمی عليرغم اعتراضات گسترده بين المللی و تالش
سه  86تا  85نفر را اعدام کرده است و طی سال  350بيش از  87ماه از سال  10سراسر جھان، طی 

در پاسخ به فشارھای شديد بين المللی برای لغو .  نفر را در شھر مشھد و قزوين سنگسار نموده است
حكم سنگسار را اجرا ميكنيم خجالت ھم : "حکم سنگسار، جواد الريجانی با وقاحت کامل اعالم کرد

  "!نميكشيم

 

نفر به  2عامالن و آمران اين حکومت جنايتکار نه تنھا خجالت نمی کشند بلکه در تدارک سنگسار 
 .نامھای گيالن محمدی و غالمعلی اسکندی ھستند

 

  !مردم آزاديخواه

در بسياری از موارد نشان داده شده است که .  بايد جلوی اينگونه جنايات سازمانيافته دولتی را گرفت
اقدامات و اعتراضات جھانی تأثير خود را داشته و جلوی تعدادی از اعدامھا و سنگسارھا گرفته شده 

احکام اعدام، اعدام کودکان، قطع اعضای بدن و سنگسار يک جنايت ضد بشری و قرون .  است
سازمان آزادی زن با تمام قوا برای لغو اين جنايت قانونى و لغو .  وسطايی است و بايد فورا ملغی شود

حکم اعدام مبارزه ميکند و کليه انسان ھای آزاديخواه و برابری طلب را فرا ميخواند که عليه اين 
در حال حاضر تعداد نامعلومی انسان در سياھچال ھا و زندانھای .  بربريسم اسالمى اعتراض کنند

بايد به اين رفتار .  رژيم اسالمی  در انتظار سنگسار، عمال به يک مرگ تدريجی محکوم شده اند
 .وحشيانه و قرون وسطايي رژيم اسالمي پايان داد

 

براى لغو فورى اعدام و .  اعدام قتل عمد دولتی است.  سنگسار يک جنايت شنيع و ضد انسانی است
 !سنگسار متحد شويم

 

 سازمان آزادی زن
www.azadiza.net 
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٨۴شماره   



١۶صفحه   يک دنياى بھتر                     ٨۴شماره    

!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 

 ستون آخر

 جشن پيروزی حماس بر ويرانه ھای غزه
 

 آذر ماجدی

جنگ اسرائيل عليه غزه پس از سه 
ھفته به يک آتش بس شکننده منجر 

از آغاز جنگ، حماس اعالم .  شد
بيشتر "  شھدا"کرد که ھر چه تعداد 

به .  شود، حماس قوی تر می گردد
زبان آدميزاد يعنی ھر چه اسرائيل 
وحشيانه تر قتل عام کند، موقعيت 

وقاحت و .  حماس بھتر می شود
با اين حساب !  ارتجاع تا چه حد

حماس اکنون در پوست خود نمی 
 5300کشته و  1300بيش از .  گنجد

نفر مجروح وضعيت حماس را بايد 
 .بمراتب بھبود بخشيده باشد

 

تسلسل سياه   فلسطين در يک دور
کشتار و ترور و .  اسير شده است

جنايت از ھر سو موقعيت جريانات 
راست، قشری و فناتيک مذھبی را 
در سوی ديگر تقويت می کند و 
برای کشتار بيشتر توجيه فراھم 

مردم فلسطين در يک بن .  ميکند
اجتماعی گرفتار   –بست سياسی 

از زمان آغاز پروسه صلح .  آمده اند
اين جريانات راست و قشری بودند 
که با صلح خصومت ورزيدند و 
عمال در مقابل آن مانع تراشی کرده 

 .اند

 

ژانويه، روز  20روز سه شنبه 
خروج ارتش اسرائيل از غزه، 
حماس تظاھرات جشن پيروزی 

مردم دردمند غزه .  سازمان داده بود
که به عزاداری عزيزان شان نشسته 
اند، مردمی که به ويرانی و بی 
خانمانی می انديشند، انسان ھايی که 
در بن بست زندگی فلسطينی ھا و 
سرنوشت يک ميليون و نيم اسير 
غزه تعمق می کنند، پدر جوانی که 
شاھد شليک کردن سرباز اسرائيلی 

ساله و دو ساله اش  7به دو کودک 
بوده و مستاصل می گفت که آينده 
ای وجود ندارد و با خشم و غم می 
ناليد که حتی يک قطعه عکس از 
کودک دلبندش ندارد، به اين جشن 
پيروزی چگونه برخورد خواھند 

 کرد؟

 

دو جريان جنايتکار و تروريست، 
دولت اسرائيل و حماس اعالم 

اين پيروزی به .  پيروزی کرده اند
چه معنا است؟ آيا اين فرياد ھای 
پيروزی، صرفا برای سرخ نگاه 
داشتن صورت است؟ يک تبليغات 
جنگی است؟ تا آنجا که به اين دو 
نيروی کثيف مربوط می شود، اين 

برای آنھا .  يک پيروزی واقعی است
کشتار و قتل عام و تخريب و 

بالعکس، .  ويرانی مساله ای نيست
. آنھا در اين شرايط شکوفا می شوند

جشن پيروزی برای حماس واقعی 
حماس از نظر سياسی پر .  است

سازمان ملل دو .  نفوذ تر شده است
. فاکتو آن را برسميت شناخته است

اين جنگ برای حماس تبليغات 
 .بسيار مفيدی بود

 

دولت اسرائيل نيز يک ھدف سياسی 
. از اين جنگ دنبال می کرد

اسرائيل از نظر منافع خود الزم می 
ديد که در آخر رياست جمھوری 
بوش و پيش از سر کار آمدن اوباما 
يک حمله وسيع به غزه انجام دھد و 
شرايط صلح را حتی سخت تر و 

بعالوه بزودی وقت .  پيچيده تر کند

انتخابات در اسرائيل است، احزاب 
راست به جنگ و ميليتاريسم برای 

 .انتخاب شدن نياز دارند

 

از ديد يک انسان شريف و آزاديخواه، 
انسان دوست و کمونيست اين جنگ 
جز کشتار و تخريب، ويرانی و 

اين .  ارتجاع حاصلی نداشته است
کشتار و نابودی از ديد انسانی که در 
اھداف کثيف و ارتجاعی دو طرف اين 
جنگ شريک نيست، يک غم و درد 

اما نزد اين .  عميق ايجاد کرده است
حيوانات کثيف اين جنگ يک برکت و 

تنھا راه خالصی از اين .  پيروزی است
دور تسلسل، اين کشتار و ويرانی 
برسميت شناسی دولت مستقل و 

مقابله .  متساوی الحقوق فلسطين است
با ارتجاع در ھر دو سو پس از اين 
صلح امپرياليستی امکان پذير خواھد 

حل مساله فلسطين به مردم .  بود

فلسطين و اسرائيل امکان می دھد تا با 
ارتجاع در کشور خود، با نيروھای 
سياه و قشری مذھبی و با تروريسم 

حل مساله فلسطين به مردم .  مقابله کنند
کل منطقه امکان می دھد تا بطور 
جدی با اسالم سياسی و تروريسم 
اسالمی تسويه حساب و اين نيروی 

 * .سياه را حاشيه ای کنند

به حزب اتحاد 
کمونيسم کارگرى 
!کمک مالى کنيد  


