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 7۴رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۱۰۰نوزدهم  می   -  ۰۰۱۱چهارشنبه  بیست و نهم اردیبهشت  

 کارگران جهان متحد شوید!

 مانیفست جوانان غزه
 برای تغییر وضع موجود 

 مقدمه

این بیانیه چند سال پیش پس از دور قبلی حمله وحشیییانیه 

اسرائیل به غزه منتشر شد. گویای درد و رنج مردم زخی  

خورده فلسطین، گویای فریاد و اعتیرا  بیه ایین و ی  

فالکت زده و سیاه است. تصاویر تلخ و تکراری اند، امیا 

گویا نوری در انتهای تونل سوسو میزند. بیاز تیکی یییر    

 حائز اهمیت است. میگوید...  

گند بزنند حماس را. گند بزنند اسرائییل را. گینید بیزنینید " 

الفتح را. گند بزنند سازما  میلیل را. گینید بیزنینید   انیس 

امداد و کار سازما  ملل برای پناهندگا  فیلیسیطییینیی را. 

گند بزنند  مریکا را! ما جوانا  غزه از اسرائیل، حماس، 

اشغال، تجاوز به حقوق بشر و بی تیفیاوتیی جیامینیه بییین 

 المللی حالما  به ه  می خورد!

های اسرائییل  F16ما می خواهی  فریاد بکشی  و همچو  

که دیوار صوتی را می شکنند این دییوار سیکیو  و بیی 

عدالتی و بی تفاوتی را بشکنی ؛ فیرییادی بیا تیمیام قیدر  

نهفته در جا  هایما  برای رهایی از ایین سیرخیوردگیی 

عمیق که به علت زندگی در این و نیت جهنمی جس  و 

 جا  ما را تحلیل می برد...

ما از این که گرفتار این مبارزه سیاسی شده ای ، بیزاری ؛ 

بیزاری  از شب های تاریک و قیرگو  و هواپیماهایی کیه 

بر فراز خانه هایما  چرخ می زنند؛ بییزاریی  از کشیتیار 

کشاورزا  بی گناهیی کیه در مینیطیقیه بیی دیر  میورد 

اصابت گلوله قرار می گیرند زیرا می خواهند از زمییین 

هایشا  مراقبت کنند؛ بیزاری  از  دم هیای ریشیو کیه بیا 

تفنگ هایشا  در خیابا  ها گشیت میی زنینید، از قیدر  

 مضحکه انتخاباتی رژیم و امامزاده ناسیونالیسم
 علی جوادی  

دورا  مضحکه انتخاباتی ر ی  شباهت بسیاری به تنزیه و کارناوال هیای 

اسالمی دارد. درجه ای همهمه، درجه ای افسیار گسیییخیتیگیی، درجیه ای 

خارج از نت زد ، درجه ای ه  توسل به هر خس و خاشاکی بیرای "دا  

کرد  تنور انتخاباتی". توسل به ناسیونالیس  یکی از این خیارج نیت زد  

 مردم فلسطین و اسرائیل
 قربانی دو جریان مذهبی تروریست  

 محمد آسنگران
 

دولت اشغالگر و نژادپرست اسرائیل زخمی را بر پیکر جامنیه فیلیسیطییین 

 کشتار مردم غزه
 جریان راست در اسرائیل، در ایران

 علی جوادی 
تصاویر در این منطقه از خاورمیانه بسرعت در حال تغییرند.  نچه را کیه 

در هفته گذشته میشد یک جینیگ و کشیمیکیش میحیدود میییا  اسیرائیییل و 

 ،انتخابات در جمهوری اسالمی
 توهین به شعور مردم است! 
 محمد آسنگران 

 

شرکت در شوی "انتخاباتی" رای داد  به ادامه جنایت وبیه قیهیقیرا بیرد  

 کارگران جهان متحد شوید!

۳صفحه   

7صفحه   

21صفحه   
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شا  سوءاستفاده می کنند و جوانانی را که برای اهدا  میورد 

اعتقادشا  تظاهرا  می کنند، کتک می زننید و ییا بیه زنیدا  

می اندازند؛ بیزاری  از دیوار شرم  وری کیه میا را از سیاییر 

قسمت های کشورما  جدا کرده و ما را در در قطینیه زمییینیی 

بس کوچیک حیبیس کیرده اسیت؛ بیییزاریی  از ایین کیه میا را 

تروریست ها و خشک مغزا  کوته بینی بنامینید کیه در جیییب 

هایما  مواد منفجره و در چش  هایما  شرار  نیهیفیتیه اسیت؛ 

بیزاری  از بی تفاوتی جامنه بین المللی نسبت به و نییت میا، 

از به اصطالح کارشناسانی که نگرانی ها را بیا  می کنینید و 

قط  نامه صادر می کنند اما از عیمیلیی کیرد  هیر  نیچیه کیه 

مورد توافق شا  است می هراسند؛ ما از ایین زنیدگیی گینید و 

ک افت، از زندانی شید  تیوسیس اسیرائیییل، از کیتیک خیورد  

توسس حماس و از نادیده گرفته شد  کامل توسس سایر قسیمیت 

 های جها  بیزاری .

انقالبی در درو  ما در حال رشد و نشو و نماست، نار ایتیی 

و سرخوردگی عظیمی که ما را نابیود میی کینید میگیر    کیه 

راهی برای هدایت این انر ی عظی  به سوی چیزی پیدا کینییی  

که بتواند و   موجود را به چالش بکشد و نوعی امید در دل 

 های ما بدمد.

ما به زحمت حمله اخیر اسرائیل به غزه را تاب  وردی ، حمله 

ای که دی    اسرائیل ما را سیخیت درهی  کیوبییید و خیرد و 

خمیر کرد و هزارا  خانه و زندگی و  رزو را نابود نمود. در 

جریا  این جنگ، ما به این احساس خیطیانیاپیذییر رسیییدیی  کیه 

اسرائیل می خواهد ما را از صفحه گیتی محیو کینید. در سیال 

های اخیر، حماس هر کاری خیواسیتیه اسیت کیرده تیا بیتیوانید 

اندیشه ها، رقتار و انتظارهای ما را کنترل کند. میا ایینیجیا در 

غزه نگرا   نی  که به زندا  بیفتیی ، بیازجیوییی شیویی ، کیتیک 

بخوری ، شکنجه شوی ، بمب بر سرما  بریزد و کشتیه شیویی . 

ما می ترسی  زندگی کنی ، زیرا بیرای هیر قیدمیی کیه در هیر 

مورد برمی داری  باید کلی فکر کنی  که نکند برایمیا  عیواقیب 

ناگواری داشته باشد. همه با محدودیت روبه رویی . نمی توانی  

   دور که می خواهی  عمل کنی ،    دیور کیه میی خیواهییی  

حر  بزنی ، نمی توانی  کاری را که دوست داری  بکنییی ، گیاه 

حتی نمی توانی     دور که می خواهی  فکر کنی  زیرا اشیغیال 

سرزمین با چنا  شدتی ما را در چنگال خود فشرده که مغزها 

و قلب هایما  را به درد  ورده و ما را واداشته که خود را بیه 

 دریای اشک حرما  و خش  بسپاری !

دیگر بس است! بس است درد، بیس اسیت اشیک، بیس اسیت 

رنج، بس است کنتیرل، میحیدودییت، تیوجیییه هیای نیامیوجیه، تیرور، 

شکنجه، بهانه، بمبارا ، شب های بی خوابی، غیییرنیظیامیییا  میرده، 

خادیرا  سیییاه،  یینیده ییاس  ور، حیال دردنیا ، سیییاسیت  شیفیتیه، 

سیاستمدارا  خشک مغز، مزخرفا  مذهبی، بس است زندا ! ما می 

گویی  بس کنید! این  ینده ای نیست که ما می خواهی ! ما سه چیز میی 

خواهی . می خواهی   زاد باشی . می خواهی  زنیدگیی بیهینیجیار داشیتیه 

باشی . می خواهی  در صلح زندگی کنییی .  ییا میطیالیبیه ایین هیا چیییز 

 زیادی است؟ )پایا  بیانیه(

 موخره

این بیانیه "نه" به و   موجود است. نه به اشغالگری و تجاوز هیمیه 

جانبه دولت اسرائیل. نه به ارتجاع اسالمی و حماس و ناسیییونیالیییسی  

مرتج  الفتح. نه به سازما  ملل و نهادهای   ، نه به دولتهایی که بیه 

تماشای درد و رنج این مردم بخت برگشته نشسته انید. نیه بیه فیقیر و 

فالکت. نه به محرومیت و بی  یندگی، نیه بیه تلیت و بیی حیقیوقیی و 

 خواری!

این بیانیه اعترا  است، بیانیه تسلی  نیست. اعترا  بیه و ینیییتیی 

که این مردم و جوانا  اسیر    گشته اند بدو   نکه خود در ایجاد این 

و نیت کوچکترین نقش و دخالتی داشته باشند. زندانیا  و قربانیانی 

هستند که هر روز تحت تنقیب اند، زندگیشا  به گروگا  گرفتیه شیده 

است. غذای روزمره شا  تحری  شده اسیت. رفیت و  میدشیا  تیحیت 

کنترل پلیسی است. اسیر تجاوزگری و ناسیونالیس  و ارتجاع اسالمی 

 و سرمایه اند. این بیانیه اعترا  "برای تغییر و   موجود" است.

این بیانیه مطالبا  است. جوانانی که  زادی میخواهند، جیوانیانیی کیه 

برابری و رفاه میخواهند. جوانانی که صلح میییخیواهینید از جینیگ و 

تجاوزگری بیزارند. جوانانی که سه  خود را از زنیدگیی و شیادی و 

 رفاه میخواهند.

و  نچه در این بیانیه  مده است گویای و ینیییت و حیال جیوانیا  در 

ایرا  نیز هست. هر چند که جغیرافیییا میتیفیاو  اسیت. هیر چینید کیه 

شرایس بنضا متفاو  است. اما درد مشتر  است. مینیضیال  کی  و 

 بیش یکسا  است. و مهمتر پاسخ عموما یکی است. 

اما سئوال محوری این است که کدام جنبش اجتماعی میتیوانید بیه ایین 

 رما  جوانا  چه در غزه و چه در ایرا  پاسخ گوید؟ کدام  رمیا  و 

افق اجتماعی میتواند به ایین مینیضیال  پیاسیخ گیویید؟ کیدام جینیبیش 

 اجتماعی کلید حل این منمای جوانا  را در دست دارد؟

بیانیه این جوانا  به بخشی از مساله پیاسیخ داده اسیت. ایین جیوانیا  

دنبال حماس و الفتح و  مریکا و دولتهای متحدشا  نیستنید. بیه دنیبیال 

 لترناتیو دیگری هستند. اسرائیل و ناسیونالیس  فلسطین و سازمانهیای 

رنگارنگش، ارتجاع اسالمی و جیرییانیا  میتیفیاو  حیمیاس و جیهیاد 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  



3 

اسالمی جملگی بخشی از منضل و صور  مساله اند. جریانا  پرو غربی ه  که اصوال نه درد این مردم را به رسمیت میشناسینید و نیه 

راه حلی برای یک زندگی  زاد و برابر و مرفه دارند. تنها و تنها یک  لترناتیو میتواند به این منضل پیاسیخ گیویید. تینیهیا و تینیهیا جینیبیش 

کمونیس  کارگری، کمونیس  دبقه کارگر، جنبش دبقه کارگر برای استقرار یک جامنه  زاد و کمونیستی میتواند سرنخی برای منیضیال  

 و منمای این جوانا  بدست دهد.

تنها جنبشی که سوسیالیس  و انترناسیونالیس  و انسانگرایی از خصوصیا  پایه ای    است میتواند درمیانیی بیر ایین زخی  دییریین و درد 

مردم فلسطین باشد. جنبشهایی که است مار انسا  از انسا  پایه و اساس شا  است، جنبشهایی که تقسی  جامنه به دبقا  و اقوام و ملییت و 

نژاد مبنای هویت  نها است، جنبشهایی که هدفشا  حقنه کرد  ارتجاع مذهبی به جامنه و میردم اسیت، خیود صیور  مسیالیه انید. خیود 

 مسبب این و نیت اند.  

سئوالی اگر هست این است که  یا این جوانا  قادر خواهند شد راه خود برای  زادی و برابری و رفاه را در شرایس سخت و تیارییکیی کیه 

 قرار گرفته اند پیدا کنند؟ چراغی در انتهای تونل در حال نشا  داد  راه است!

 مرگ بر جمهوری اسالمی!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  

صلح خواست انکار ناپذیر مردم اسرائیل و فلسطین است. صلح واقعىی و پىایىدار در مىنىطى ىه فى ى  -
میتواند صلحی مبتنی بر آزادیخواهی، انترناسیونالیسم، انساندوسىتىی و بىرابىری  ىلىبىی بىاشىد. امىا 

های جاری صلح نیز تا آنجا که به کاهش مش ات مردم فلسطین، قطع کشتار مردم غیرنظامی در  پروژه
 دو  رف، و ایجاد کشور مست ل فلسطین کمک کند باید به سرانجام برسد.

 
دولت آمریکا در راس یک قطب بین المللی تروریسم در کنار دولت تروریست و اشىغىالىگىر اسىرائىیىل، -

حامی بی قید و شرط و تامین کننده منابع مالی و تسلیحاتی آن دولت است. یک محور تالش برای حل 
مساله فلسطین اعمال فشار جهانی بر دولت آمریکا برای قطع حمایت از تىجىاوزگىری دولىت اسىرائىیىل 

 است .
حل مساله فلسطین یک رکن مهم م ابله با اسالم سیاسی و تروریسم اسىالمىی در مىنىطى ىه اسىت. حىل 

های کارگر و زحمتکش در فلسطىیىن و اسىرائىیىل و  مساله ملی فلسطین راه را برای عمل مست یم توده
جنبشهای سیاسی و آزادیخواهانه هموار میکند. ما بار دیگر تاکید میکنیم که آزادی و رفاه و برابری در 

 منط ه تنها با ان الب اجتماعی و خاتمه دادن به اسارت  ب اتی بدست خواهد آمد .
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ها است. پیشتر نیز نمونه های متنددی از این "تیابیو شیکینیی" 

 اسالمی را دیده بودی . 

توه  یا واقنیت، به هر حال این مجموعه و تبلیغا  مشابه ایین 

سئوال را بوجود  ورده است که گویا چیرخشیهیاییی در میبیانیی 

هویتی و ایدئولو یک جناحهایی از حاکمیت در جرییا  اسیت. 

گویا جناحهایی از حاکمیت راز تیداوم بیقیاء ر یی  اسیالمیی و 

تحکی  موقنیت خود را در توسل به سمبلهای ناسیونالییسیتیی و 

کال ترکیب درجه ای از ناسیونالیسی  در هیوییت اسیالمیییسیتیی 

ر ی  میدانند. گویا این دریچه ای برای نجا  ر ی  اسالمی از 

بحرا  حکومتی است. در باره این ارزییابیی غیییر واقینیی از 

موقنیت ابژکتیو ر ی  اسالمی و امکا  تغییر هویت    به چند 

 مساله پایه ای در این زمینه باید اشاره کرد:

ر ی  اسالمی حکومت سیاسی جنبش تماما ارتجاعی اسیالم -١

سیاسی است. اسالم سیاسی جنبشی است کیه پیس از شیکیسیت 

پرو ه مدرنیزاسیو  در منطقه خاورمیانه، توسیس جینیبیشیهیای 

ناسیونالیستی و بنضا نیمه سکوالر، عروج کرد. این جنبش تیا 

مغز استخوا  ارتیجیاعیی در خیالء و سیرگیییجیی جینیبیشیهیای 

پروغربی و همچنین پرو شوروی در این کشورها قد عل  کرد 

و به یک نیروی قابل مالحظه در سرنیوشیت سیییاسیی جیوامی  

اسالم زده تبدیل شد. تصر  قدر  سیاسی توسس این جیرییا  

در ایرا  در متن توافق و چرا  سبز دول غربیی بیه کیل ایین 

جنبش جایگاه و مکا  کامال متفاوتی در خاورمیانه و به دنیبیال 

   در سطح جهانی بخشیده است. هد  اصلی این جنبش سیهی  

بری از قدر  سیاسی در سطح کشورهای منیطیقیه اسیت. ایین 

سه  بری در عین حال و در شرایس حا ر به منینیای میقیابیلیه 

همه جانبه با گرایش ناسیونالییسی  پیروغیربیی و هیمیچینییین بیه 

اسیالمیی در ایین جیوامی  اسیت.   –درجه ای با گرایشا  ملی 

اسالم و نه ناسیونالیس  ابزار اصلی باز تنریف قدر  سییاسیی 

 و شالوده فکری و ایدئولو یک این جنبش ارتجاعی است.

هرگونه تغییر و تحیولیی در بینیییادهیای فیکیری و سیییاسیی -٢

جناحهای ر ی  حاکی  بیدو  ییک کشیمیکیش سیییاسیی، بینیضیا 

خونین و قهر میز، به  سانی ممکن نییسیت. نیه جینیاح اصیالح 

دلب حکومتی میتواند به سادگی در بنیادهای سیاسی و نظیری 

خود تغییری قابل مالحظه و چشمگیری ایجاد کند و نه بخیشیهیاییی از 

جناح راست میتوانند به سادگی هویت نظری و ایدئولو یک خیود را 

تغییر دهند. میحیدوده میانیور و بیازی ایین جیرییانیا  تیمیامیا تیوسیس 

چهارچوبهای جنبش اسالم سییاسیی رقی  خیورده اسیت. ایین نیییروهیا 

نمیتوانند هویت خود را بدو  زیر و رو شد  خیود تیغیییییر دهینید. بیه 

عبار  دیگر جریانا  شکل دهنده این جنبش در تغییییر هیوییت خیود 

چندا  مختار نیستند. مسلما درجه تاکید هر گرایشی در این جنبش بیر 

مبانی اسالم و تالش برای حقنه کیرد  اسیالم در هیوییت سیییاسیی و 

بافت جامنه میتواند متفاو  باشد و یا تغییر کند، اما مبانی پاییه ای و 

تنلق جنبشی جریانا  قید شده متغیری نیست کیه بیر حسیب مصیالیح 

روز دستخوش تغییرا  قابل مالحظیه و پیاییه ای شیود. ایین میبیانیی 

دائمی تر و ریشه ای تر از نوسانا  روزمره جریانا  مختلف متنلق 

 به یک جنبش واحد در تحوال  سیاسی جامنه هستند. 

هر گونه تالش برای تغییر هیوییتیی در نیییروهیای ایین جینیبیش بیا -٣

واکنش همه جانبه گرایشا  دیگر این جنبیش میواجیه خیواهید شید. و 

چنانچه این نیروها بخشی از قدر  سیاسی را در کینیتیرل و اخیتیییار 

خود داشته باشند، این درگیری بنضا میتواند ابناد حیذفیی و ییا قیهیر 

 میز بخود بگیرد، همانطور که ایین گیرایشیا  در تیارییخ مینیاسیبیا  

تاکنونی خود نشا  داده انید. ایین خصیلیت مینیاسیبیا  درونیی ر یی  

اسالمی به این واقنیت برمیگردد که کال اسالم سیاسی سه  بری خود 

از قدر  سیاسی را اساسا در کشمکش با نیروهای ناسیونالیست پیرو 

غربی به چنگ  ورده است و از این رو هر گونه تالشی برای تغییییر 

هویت نیروهایی در این جنبش و ادغام ناسیونالیس  در این گیرایشیا  

با هما  درجه خصومت با نیروهای ناسیونالیس  پرو غربی از جانیب 

نیروهای دیگر این جنبش روبرو خیواهید شید. ایین واکینیش خصیلیت 

نمایی رودررویی با این چنین تالشهیاییی حیتیی در شیکیل نیطیفیه ای 

 خواهد بود.  

این تصور که ر ی  اسالمی میییتیوانید در میقیابیلیه بیا میوج میردم  -٤

بپاخواسته و سرنگونی دلب دست به تغییییر و تیحیول در بینیییادهیای 

سیاسی و ایدئولو ییک خیود بیزنید ییک تیوهی  و ییک تصیور سیاده 

انگارانه است. نه بخشهایی از ر ی  و نه کیال هیوییت سیییاسیی ر یی  

میتواند چنین سیری را بدو  کشمکشها و درگیییری هیای اجیتیمیاعیی 

ادامههه دص صههفههحههه   هه                هییمییه جییانییبییه ای از سییر بییگییذرانیید.  

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!

 ۰۴پرسش  شماره  

 

 مضحکه انتخاباتی رژیم و امامزاده ناسیونالیسم                    
 علی جوادی    

 

 کارگران جهان متحد شوید!
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تا کنو  این مینیطیقیه روی  ١٤٤١ایجاد کرده است که از سال 

 صلح و  رامش بخود ندیده است. 

میلیونها نفر از مردم فلسطین  واره کشورهای دیگر شده اند و 

   بخش ه  که در منطقه ماندگار هستند نسل انیدر نسیل زییر 

چکمه نظامیا  دولت اسرائیل له شده اند. مردم فلسطیین بیرای 

ماندگاری خود هیچ راهی بجز مقاومیت در میقیابیل نیظیامیییا  

 اسرائیل نداشته و ندارند. 

این زخ  کهنه بسیتیری را فیراهی  کیرد کیه بینید از شیکیسیت 

ناسیونالیس  عرب در مقابل اسرائیل، جریانا  اسالمی عیروج 

نمودند. با قدرتگیری جمهوری اسالمی در اییرا  و دخیالیتیش 

در فلسطین و تقویت جریانا  اسالمی، عمال مسئله فیلیسیطییین 

 وارد گردابی بدتر از قبل شد. 

بنابر این اکنو  نه اسرائیل حق تشکیییل دولیت فیلیسیطییینیی را 

برسمیت میشناسد نه جریانا  اسالمی به وجود یک دولیت بیه 

اس  اسرائیل ر ایت میدهند. دو در  این جینیگ میتیاسیفیانیه 

موفق شده اند عمال نفر  و جنگی مذهبی ـ قیومیی را بیوجیود 

بیاورند و اینرا به افکار بخش قابیل تیوجیهیی از میردم تیبیدییل 

 کرده اند. 

این کال  سردرگ  و فاکتور مه  حماییت بیی چیو  و چیرای 

دولت  مریکا از حکومت اسرائیل از ییک دیر  و حیمیاییت 

جمهوری اسالمی از جریانا  تروریسیت اسیالمیی از دیر  

 دیگر عمال اجازه نمیدهد این بن بست شکسته شود. 

سال جنگ و کشتیار و وییرانیی اکینیو  نیه  ٣٣چنانچه بند از 

مردم فلسطین و نه مردم اسرائیل نیمیییتیوانینید از امینیییت الزم 

برخوردار شوند. دشمنی کور مذهیبیی و نیژادی هیر از چینید 

گاهی و به بهانه های متفاوتی  تیش ایین جینیگ را شینیلیه ور 

صیدهیا نیفیر  ٢٢٢١میکند و همانند یک هفته اخیر در ماه میه 

کشته و بیش از هزار نفر زخیمیی شیده انید. خیانیه خیرابیی و 

زندگی در زیر بمب و  تش عمال به بخشی از زندگی روزمره 

 مردم این منطقه تبدیل شده است. 

جمهوری اسالمی برای پیشبرد سیاست خیود عیلیییه اسیرائیییل 

حماس و جهاد اسالمی را مجهیز بیه انیواع سیالح و میوشیک 

کرده است و  مریکا ه  تیمیام قید در کینیار اسیرائیییل ایسیتیاده اسیت. 

سیاست تروریستی دولت راستگرای اسرائیل و سییاسیت تیروریسیتیی 

حماس و جهاد اسالمی در همین یک هفته اخیر صدها انسا  بی دفاع 

و غیر مسلح را قربانی کرده است. اسرائیل از زمین و هیوا و درییا 

بدو  وقفه خانه و کاشانه مردم را زیر بمب و موشک گرفته اسیت و 

حماس و جهاد اسیالمیی هی  تیا کینیو  هیزارا  میوشیک بیه مینیادیق 

 مسکونی اسرائیل شلیک کرده اند. 

های بهداشتی نوار غزه در یک هفته گذشته بیییش  چنانچه به گفته مقام

ز  در حمال  اسرائیییل  ٣۳کود  و  ۸١فلسطینی از جمله  ٢٢٢از 

نفر از جمیلیه دو کیود   ١٢گویند  های اسرائیل می اند. مقام کشته شده

اند. هیزارا  بیمیب و میوشیک  در اسرائیل جا  خود را از دست داده

خمپاره و توپ بر سر مردم این منطیقیه رییخیتیه شیده اسیت و هینیوز 

روزنه ای برای پایا  این جنگ در چش  انیدازنیییسیت. روشین اسیت 

بخش عیمیده ای از میردم اسیرائیییل و فیلیسیطییین میخیالیف سیییاسیت 

تروریستی دولت اسرائیل و حماس و جهاد اسالمی هستند. نیییروهیای 

درگیر در این جنگ ارتجاعی از جانب حامیا  خود یننی جیمیهیوری 

اسالمی و  مریکا تجهیز میشوند و مورد حمایت مالیی و لیجیسیتیییکیی 

 قرار میگیرند. 

اگر راه حلی قابل تصور باشد این است که مردم  زادیخواه و میتیمید  

اسرائیل و فلسطین بتوانند این نیروهای تروریست را افسیار بیزنینید. 

این تنها راه حیل واقینیی اسیت کیه میردم و جیرییانیا   زادییخیواه و 

سوسیالیست در دو سمت این نیزاع پیا بیه میییدا  بیگیذارنید و میورد 

 حمایت جها  متمد  قرار بگیرند. 

اما عالوه بر جنگ افروزی و مان  تروریستهای دو دیر  درگیییر، 

گرایشا  راست و ارتجاعی اع  از مذهبی و غیر مذهبی که در کنار 

یکی از درفین این جنگ ارتجاعی قرار گرفته اند، عمال ییک میانی  

مه  دیگر محسوب میشوند. زیرا اجازه نمیدهند کیه بیرای بیرقیراری 

صلح و تشکیل دو دولت متساوی الحقوق فلسطین و اسیرائیییل افیکیار 

عمومی جها  را دوری شکل بگیرد که راه حیلیی میتیمیدنیانیه را بیه 

 دڕفین جنگ تحمیل کنند.

 

 زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران!

 ۰۴پرسش  شماره  

 

 مردم فلسطین و اسرائیل قربانی دو جریان مذهبی تروریست          
 محمد آسنگران 

 کارگران جهان متحد شوید!
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نیروهای اسالمیستی در غزه نامید، بسرعت و اکنو  بیه ییک 

جنایت  شکار و یک فاجنه انسانی تمام عیار علیه میردم غیزه 

تبدیل شده است. تصورش سخت است. پدری خیوشیحیال اسیت 

که کود  نوزادش را زنده از زیر  وار بیرو  کشیده است در 

حالی که میداند همسر و خانواده خود را در زییر هیمیا   وار 

در برابر چشما  بهت زده خود از دسیت داده اسیت. بشیرییت 

متمد  برای پیشروی خود نیازمند پایا  داد  به این لکه نینیگ 

 بر جامنه بشری است.  

 جنگ یا ت وصیسم هوایی 

در جنگ منمیوال، و بیا اغیراق بسیییار بیایید گیفیت مینیمیوال، 

نیروهای نظامی درفین و اهدا  نظامی هد  عملیا  جنگیی 

قرار میگیرند. جنگ محدوده ها و محدودیتهایی دارد. جینیاییت 

جنگی مننی دارد. کشتار غیر نظامیا  و مشخصا کودکیا  در 

زمره باالترین اقیالم جینیاییت جینیگیی اسیت. امیا دولیت فیوق 

ارتجاعی اسرائیل غزه را، کل غزه را، هید  نیظیامیی اعیالم 

کرده است. از خانه و مدرسه و بیمارستا  و ساختیمیا  اداری 

و ... هرجایی که زندگی و حیا  جیاری اسیت، هید  حیمیلیه 

نظامی قرار میدهد و برخال   دمکیشیا  اسیالمیی، حیمیاس و 

جهاد اسالمی، توا  اجرا، اراده و تجهیزا  نظامی الزم برای 

انجام    را نیز دارند. به ازاء هر کود ، هر شهروند عیادی، 

هر مدرسه، هر بیمارستا ، هر ساختما  مسکونی که به خا  

و خو  کشیده میشود، باید هزار بار دولت فاشییسیت اسیرائیییل 

را به جرم جنایت علیه بشریت و مردم به اسار  گیرفیتیه شیده 

فلسطین محکوم کرد.  نچه در غزه درجریا  اسیت جینیگ بیه 

مننای کالسیک    نیست. تروریس  هوایی است. جنایت، فیقیس 

 جنایت است.

 توجیهاتی بدتر از جنایت 

تبلیغا  ماشین نظامی و کشتار دولت اسرائیییل بیر ایین نیکیتیه 

تاکید دارد که حمیاس و جیهیاد اسیالمیی از امیاکین عیمیومیی، 

مدارس، بیمارستانها و ساختمانهای مسکونی و اداری بمنظور 

سپر دفاعی خود بهره برداری کرده و از مردم غزه به عنیوا  

یک سپر دفاعی استفاده میکنند. در عین حال بی شرمانه تاکیید 

میکنند که تالش میکنند از صدما  انسانی بیکیاهینید. از قیرار 

 بشریت باید به این جانیا  بخادر چنین تالشی مدال ه  بدهد!؟ 

اما غزه بزرگترین زندا  بدو  دیوار جها  است. این میردم سیالیییا  

سال است که زندگی و  رزوهایشا  به گیروگیا  گیرفیتیه شیده اسیت. 

دولت اسرائیل زندگی را برای این مردم به کابیوسیی بیاور نیکیردنیی 

تبدیل کرده است. به این فاجنه باید حاکمیت سیاه اسالمیستهیا را نیییز 

ا افه کرد. اگر ست  مضاعف مننای دیگری داشته باشید،    را در 

 زندگی مردم فلسطین و غزه باید جستجو کرد. 

در این واقنیت تردیدی نیست که جیرییانیا  اسیالمیی تره ای ارزش 

برای جا  شهروندا  فلسطینی گروگیا  گیرفیتیه شیده در غیزه قیائیل 

نیستند، چه در غزه چه در ایرا ، و چه در هیچ نقطه دیگری. هینیوز 

تمام اجساد کودکا  افغانی که در یک مدرسه توسس دالبا  بیه خیا  

و خو  کشیده شدند، دفن نشده است. برای حماس جا  ایین میردم بیه 

گروگا  گرفته شده هیچ است. صفر اسیت. بسیادگیی میییتیوانینید سیپیر 

دفاعی شوند. به سادگی اماکن مسکونی و زنیدگیی شیا  میییتیوانید بیه 

پوششی برای تجهیزا  این اوباش اسالمی تبدیل شود. امیا ایین تینیهیا 

بخشی از یک واقنیت دهشتنا  اسیت. مسیالیه میهیمیتیر سیییاسیت    

نیرویی است که علیرغ  ادالع از چنین و نیتی و دقییقیا بیا ادیالع 

از چنین سیاستی دست به تهاج  نظامی عیلیییه ایین امیاکین و میراکیز 

میزند و دانسته زندگی و حیییا  انسیانیهیا را بیه نیابیودی میییکیشیانید. 

منموال، باز ه  این منموال لننتی، در جنگ اهدا  غیر نظامی شایید 

بطور "تصادفی" و شاید در اثر "اشتباه" مورد حمله قیرار بیگیییرنید، 

اما در اینجا هیییچ چیییز، حیداقیل تیا  نیجیا کیه بیه جینیاییت و کشیتیار 

برمیگردد، "تصادفی" و یا ناشی از "اشتباه" محیاسیبیه نیییسیت. هیمیه 

چیز عامدانه و هدفمینید اسیت. از روی نیقیشیه از پیییش  میاده شیده، 

میزنند. در زما  تهاج  دوربینها گویی از جشنواره ای فیییلیمیبیرداری 

میکنند،  ماده اند. نور صحنه دقیق تنظی  شده است. قرار است جیهیا  

ببیند که چگونه دارند به خا  و خیو  میییکیشینید. میییخیواهینید درس 

عبر  بدهند، برای حال، برای  ینده! این نسل کشی را بیایید عیمیییقیا 

 محکوم کرد. 

غزه را محاصره اقتصادی و سیاسی کرده اند. نا  و غذا و دارو را 

به گروگا  گرفته اند. در این زندا  رفت و  مدی ممکن نییسیت، هیوا 

خوری مجاز نیست و تمام این اقداما  را امروز به بهیانیه حیمیاس و 

دیروز به بهانه الفتح و ... انجام میدادند. حماس این مردم را سپر بیال 

کرده است اما این دولت اسرائیل اسیت کیه میاشییین کشیتیار خیود را 

روانه این زندا  بزرگ کرده است و این مردم سپر شده را بیه خیا  

 نه به ف ر، نه به تبعیض، نه به سرمایه داری!

 ۰۴پرسش  شماره  

 کشتار مردم غزه جریان راست در اسرائیل، در ایران   
 علی جوادی   

 کارگران جهان متحد شوید!
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و خو  میکشد.  نکه فرما  تیر خالص به این مردم سیپیر بیال 

شده را صادر میکند، هزار بار بیشتر مقصر است. هیچ بهیانیه 

و توجیهی نمیتواند مجازا  وحشیانه و قتل عام ایین میردم را 

 توجیه و مجاز کند.

 به  اط  حماس، به بهانه حماس؟

تمام تبلیغا  اسرائیل و مدافنانش بر مبینیای میوشیک پیراکینیی 

های حماس و اسالمیستها استوار شده است. اما هیییچ جینیاییتیی 

جنایت دیگری را توجیییه نیمیییکینید. نیه عیمیلیییا  تیروریسیتیی 

اسالمیستها توجیه کننده عملییا  تیروریسیتیی دولیت اسیرائیییل 

است و نه عملیا  تروریستی و اقداما  جینیاییتیکیارانیه دولیت 

اسرائییل میجیوزی بیرای تیروریسی  اسیالمیی اسیت. امیا اگیر 

محاسبه و اندازه گیری فاجینیه هی  میجیاز بیود، بیییش از نیود 

درصد کشته شدگا ، از کود  و سالمند فلسطییینیی گیرفیتیه تیا 

عابر اسرائیلی، این فجای  بیدسیت میاشییین نیظیامیی و کشیتیار 

 اسرائیل صور  گرفته است. 

از ابتدا منیلیوم بیود کیه سیییاسیت پیاکسیازی قیومیی در شیرق 

اورشلی  سیاستی در خود و بیا اهیدا  میحیدود نیییسیت، بیلیکیه 

بخشی از یک نقیشیه عیمیل گسیتیرده تیر اسیت. هی  پیاکسیازی 

اعراب ساکن این منطقه را مد نظر دارد و ه  اقدامی تحرییک 

 میز برای شروع یک جنگ و کشیمیکیش در شیراییس حسیاس 

کنونی در خاورمیانه است. راست اسرائیل، چه در حاکمیت و 

چه در خارج حاکمیت، نیازمنید خیلیق چینییین زنیجیییره ای از 

 فجای  است.

واقنیت این است که راست اسرائیل در صدد است که هرگونه 

امید و امکا  ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی را غیر میمیکین 

کند. اسحاق رابین را به همین اعتبار کشتند. پرووکاسیییونیهیای 

 ریل شارو  در این راستا بود. تهاجما  فصلی به غزه به این 

منظور است. گسترش خانه سازی در منادق اشغیالیی در ایین 

راستا است. تالش بیرای پیاکسیازی سیاکینیا  عیرب زبیا  در 

 اورشلی  شرقی با این اهدا  است. 

در این چهارچوب سیاست موشک پراکنی جنایتکارانه حیمیاس 

و جهاد اسالمی تنها یک حلقه و بهانه مناسب برای پییشیبیرد و 

عملی کرد  چنین سیاستی از جانب جریانا  اولترا راست در 

اسرائیل است. راست اسرائیل برای پییشیبیرد ایین نیقیشیه خیود 

نیازمنید جیرییانیی میانینید حیمیاس اسیت. اگیر حیمیاسیی وجیود 

نمیداشت خلق اش میکردند. همانگونه که عمال حماس را بدین 

منظور خلق کردند. حماس در ایین چیهیارچیوب ییک سیربیاز 

پیاده در نقشه عمل راست اسرائیل است. این ارزش مصیر  

 حماس برای اسرائیل است. 

به خادر حماس، به بهانه حماس، واقینیییت ایین اسیت کیه حیمیاس و 

جنایتکاری اش تنها حلقه ای  روری در پیشبرد سیییاسیت عیمیومیی 

راست اسرائیل است. کشتار و نسل کشی مردم فلیسیطییین بیخیشیی در 

 این نقشه عمل  د انسانی است.

 ناسیونالیسم ای انی، ف یادهای "م گ ب  فلسطین"  

مولفه های سیاست ناسیونالیس  ایرانی در قبال مساله فلسطیین روشین 

و در عین حال کریه و  د انسانی است. تاریخا این جریا  در کینیار 

دولت دست راستی اسرائیل قرار داشته است. هر تهاجی  و کشیتیاری 

را توجیه کرده اند. تبلیغاتشا  دقیقا کپی برداری شده از بروشورهای 

و ابالغیه های وزار  دفاع اسرائیل است. تره ای همدردی با میردم 

به خا  و خو  کشیده فلسطین جایی در سیاست این جریانا  نیدارد. 

برعکس خواها  سرکوب و به خا  و خیو  کشییید  ایین میردمینید. 

عمق کراهت این سیاست را در فیرییادهیای انیزجیار  ور "میرگ بیر 

فلسطین" در خیابانهای تهرا  میتوا  مشاهده کیرد. ایین سیییاسیت بیه 

میزا  شنار "مرگ بر اسرائیل" اسالمیستها کی یییف و  ید انسیانیی 

است. روی دیگر هما  سکه است. نشا  همسانی جوهر فیکیری ایین 

 جنبشها در قبال انسا  و توده مردم است. 

رکن دیگر سیاست ناسیونالیس  در قبال مساله فلیسیطییین ییکیی کیرد  

توده مردم این جامنه با جریانا  اسالمی و کی یییف تیریین جیرییانیا  

مرتج  است. در تبلیغا  این جریانا  حماس نماینده این میردم زخی  

خورده و تحت ست  است. هر جنایت حمیاس و سیاییر جیرییانیا  ایین 

چنینی را به حساب این مردم می نویسند. "فلسطینی ها" چنین کردند. 

"فلسطینی ها...فلسطینی ها". مسیالیه ایین نیییسیت کیه ایین جیرییانیا  

نمیدانند که همانقدر ر ی  اسالمی نمایینیده میردم در اییرا  اسیت کیه 

حماس نماینده فلسطین است. نه!  دیت کور با مردم عیرب زبیا  و 

فلسطینی یک رکن نگرش ناسیونالیس  عظیمیت دیلیب اییرانیی اسیت. 

 ریشه ای است. تاریخی است.

 گامهای یک راه حل اصولی

اولین گام در پایا  داد  به این فاجنه عظی ، برسمیت شناسیی کشیور 

مستقل فلسطینی در کنار کشور اسرائیل است. امیا کشیور، نیه پینیییر 

سوراخ سوراخ سوئیسی. کشور مستقل و متیسیاوی الیحیقیوق بیا تیمیام 

حقوق شناخته شده بین المللی. تحقق این سیاست مستلزم  وادار کرد  

راست در اسرائیل به این حق انسانی مردم در فلسطین است. شکست 

راست در اسرائیل میتواند حلقه تنیین کننده ای در راستای تحقق ایین 

سیاست باشد. برسمیت شناسی حق مردم فلسطین در برخیورداری از 

یک کشور مستقل قید و شرد ندارد. این حقی قائی  بیه تا  اسیت. بیا 

حل مساله ملی در فلسطین کارگر و  زادییخیواهیی بیا دسیت بیازتیری 

 میتوانند برای رهایی و خالصی مردم این سرزمین تالش کنند.

 کارگر زندانی،زندانی سیاسی، بی قید و بی وثی ه آزاد باید گردد!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  



8 

 جامنه است! 

هر چهار سال یک بار بحث انتخابا  رییاسیت جیمیهیوری در 

جمهوری اسالمی به بحث دا  جامنه تبدیل میشیود. امیا  نیچیه 

در دنیای متمد  از انتخابا  فهمیده و اجرا میشود هیچ قرابتی 

با انتخابا  در جمهوری اسیالمیی نیدارد. در جیامینیه ای کیه 

رسما و قانونا نصف جمنیت    یننی زنا  حیق کیانیدیید شید  

برای پست ریاست جمهوری ندارند، در جیامینیه ای کیه هیمیه 

مردم منتسب به مذاهب دیگر غیر از شییینیه اثینیاعشیری حیق 

کاندید شد  بیرای ایین پسیت را نیدارنید، در جیامینیه ای کیه 

 تئیستها و سکوالرها و کمونیستها و بی مذهب ها نه تنهیا حیق 

کاندید شد  بلکه حق فنالیت هی  نیدارنید، در جیامینیه ای کیه 

منتقدین جمهوری اسالمی حق کاندید شد  برای ایین پسیت را 

ندارند، در جامنه ای که عمال قبول و التزام به ولی فقیه شرد 

کاندید شد  است، بحث انتیخیابیا  ییک کیالهیبیرداری و ییک 

 نمایش مضحک بیش نیست. 

در جامنه ای که احزاب  زاد نیستند، در جامنه ای کیه  زادی 

مطبوعا  وجود ندارد، در جامینیه ای کیه  زادی سیییاسیی و 

 زادی بیا  وجود ندارد، در جامنه ای که حیکیومیت و قیانیو  

رسما مجری و منشا  پارتاید جنیسیی و سیییاسیی اجیتیمیاعیی و 

اقیتیصیادی اسییت، در جیامینییه ای کیه ابیتیداییی تییریین حیقییوق 

شهروندی بطور سیستماتیک بیوسیییلیه حیکیومیت و نیییروهیای 

نظامی و امنیتی زیر پا گیذاشیتیه میییشیود، در جیامینیه ای کیه 

مجازاتهای قرو  وسطایی قصاص، قانونی است، در جیامینیه 

ای که کرامت انسانی شهروندا  روزمره و بیش از چهار دهه 

است که بدو  وقفه زیر پا له میشود، حر  زد  از انتیخیابیا  

 زیادی لوکس و بی مزه است. 

عالوه بر همه این موارد که فیقیس چینید قیلی  از نیقی  حیقیوق 

انسانی و پایه ای شهروندا  است، در میییا  هیمیا  چینید صید 

نفری که از این موان  ه  رد میشوند و همگی خود را میطییی  

ولی فقیه و شرع اسالم نوع شینه میدانینید، ییک جیمی   خیونید 

کپک زده با و بدو  عمامه نشسته اند و نیهیاییتیا  نیهیا تصیمییی  

میگیرند چند نفری را از میا  کاندیداهای خودی تنییییین و بیه 

مردم میگویند شما فقس حق رای داد  به این چند نفر را داریید 

 که ما تنیین کرده ای . 

تازه هنگامیکه رای گرفته میشود مه  این نیست که کدام کاندید تنییین 

شده بوسیله شورای نگهبا  رای بیشتری   ورده باشد،  بلکه مه  ایین 

است سپاه و خامنه ای کدام کاندیدا را ترجییح میییدهینید و بیا وقیاحیت 

کامل هما  کاندید از صندوق بیرو   ورده میشود. این روزها دییگیر 

کوس رسوایی تقلب و دزدی رای و جنل رای و.... بیحیث خیاص و 

عام است. حتی خود مقاما  جمهوری اسالمی یکی بینید از دییگیری 

که از دایره قدر  و حکومت بیرو  گذاشته میشوند،  همانند موسوی 

و کروبی ویا حتی احمدی نژاد که خود نتیجه همین تقلب  شکار بیود، 

 علنی از تقلب و دزدی رای و جنل رای حر  میزنند. 

کسانیکه با وجود همه موارد فوق باز ه  تحت عنوا  "اصالح دلبیی 

و مبازره بدو  خشونت و..." خواها  شرکت میردم در ایین نیمیاییش 

مضحک میشوند، نه تنها رییاکیار و دروغیگیو بیلیکیه شیرییک جیرم 

و  ٤١و  ٤٩جمهوری اسالمی هستند. بویژه اینکه بند از کشتارهای 

شلیک به هواپیییمیای اوکیرایینیی و کشیتیار    هیمیه انسیا  در حیال 

مسافر  اگر باز ه  کسی پیدا بشود و شرکت در انتیخیابیا  نیمیایشیی 

جمهوری اسالمی را تبلیغ کند، اگر نا گاه نباشد، عـمال یک جیانیی ییا 

 حامی جنایتکارا  حاک  بر ایرا  است و باید او را افشا و رسوا کرد. 

اما مردم ایرا  تا همین حاال نشا  داده اند که این بار میخواهند سیلیی 

محکمی به جمهوری اسالمیی بیزنینید. خیود رسیانیه هیای جیمیهیوری 

اسالمی رسما اعالم کرده اند که نظر سنجی ها نشا  میدهد بیییش از 

درصد مردم بطور قط  اعالم کیرده انید در انیتیخیابیا  شیرکیت  ١١

نخواهند کرد. اما نظر سنجیهای مستقل از حکومت، اعالم کیرده انید 

درصد در انتخابا  شرکت میکنند. تازه ایین نیظیر سینیجیییهیا  ٢٣فقس 

وقتی اعالم شده است که هنوز شورای نگیهیبیا  غیربیال کیانیدییدهیای 

حکومت را انجام نداده است. بیدو  شیک بینید از جیراحیی شیورای 

نگهبا  و حذ  کاندیدهای که مورد غضب خامنه ای هسیتینید، تینیداد 

افرادی که در این نمایش مضحک شرکت نکنند بییشیتیر خیواهید شید. 

زیرا از همین حاال منلوم است که بخش زیادی از کاندیداهای خیودی 

ه  همانند سالهای قبل، از حیق کیانیدیید شید  میحیروم خیواهینید شید. 

همچنانکه در انتخاباتهای قبلی کسانی مانند احمدی نژاد و رفسنجیانیی 

رد صالحیت شدند. تازه اینها کسانی بودند که سابقا هر کدام دو دوره 

در پست ریاست جمهوری حضور داشتند و اعضا خبیرگیا  رهیبیری 

 برنامه دنیای بهتر را بخوانید و آن را به دوستان خود توصیه کنید!

 ۰۴پرسش  شماره  

 

 توهین به شعور مردم است! ،انتخابات در جمهوری اسالمی          
 محمد آسنگران    

 کارگران جهان متحد شوید!
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 ...ادامه مطلب علی جوادی،مضحکه انتخاباتی 

چنین تغییر و تحولی مسلما دارای پی  مدهای عظی  اجتماعی خواهد بود. مردم و جنبشهای اپوزیسیو  در چنین شراییطیی در او یاع  

دخالت خواهند کرد و این تغییرا  را به مننای شکست ایدئولو یک سیاسی ر ی  مننی کرده و حمله به    را تشدید خیواهینید کیرد. بیه 

اعتباری هرگونه تغییری در هویت ر ی  به عقب نشینی از موا   پایه ای این ر ی  مننا و ترجمه شده و به زمینه ای برای تنر  به 

کل این هویت تبدیل خواهد شد. جناح راست ر ی  اسالمی  خرین جریانی خواهد بود که تالش کند به چنین ابزار و شیوه ای برای بیقیاء 

 متوسل شود.

توسل به ناسیونالیس ، بر خال  تصورا  ساده انگارانه، مجرایی برای نجا  و یا از زیر  رب خارج کرد  ر ی  اسالمی نیست. -١ 

ایدئولو ی و قالبهای فکری و نظری در جامنه زمانی ارزش سیاسی و اجتماعی کسب میکنند و "توده گییر" میییشیونید کیه بیه ابیزاری 

برای تغییر و خالصی از و نیت وخی  سیاسی و اقتصادی در اتها  توده های جامنه تبدیل شوند. توسل ر ی  اسالمی و یا جناحهیاییی 

از    به ناسیونالیس  و این امید پوچ که با این رویکرد میتوانند تره ای مقبولیت برای خود ایجاد کنند هیچ مینینیاییی بیییش از کیودنیی و 

استیصال ندارد. توسل به برخی تبلیغا  ناسیونالیستی توسس جناحهایی از ر ی  اسالمی نه به مننای یک انتقال سیاسی پایدار و تیغیییییر 

 در مبانی هویتی این جناحها بلکه عمدتا یک مانور تبلیغاتی و سیاسی بی حاصل و پوچ است.

ناسیونالیس  یک گرایش مخرب،  د انسانی و تماما ارتجاعی است. ناسیونالیس  در تحوال  سیاسی امروز ایرا  هما  نقش مخربیی -٩

نامیده شد، بازی کرد. یک وظیفه هیمیییشیگیی "  ۸٣را ایفا میکند که اسالم و جنبش اسالمیستی کال در تحوال  منتج به  نچه که "انقالب 

جنبش کمونیس  کارگری نقد و افشای بی اما  نقش و جایگاه این ایدئولو ی نافی برابری انسانها و جنبشهیای میخیتیلیف نیاسیییونیالیییسیتیی 

است. هر درجه توسل ابزاری و یا مانوری به این هویت کور و  د انسانی توسل بخشهایی از ر ی  اسیالمیی کیار میا کیمیونیییسیتیهیای 

کارگری در نقد این گرایش را تسهیل و  سا  میکند. ر ی  اسالمی ایرانیزه شده حتی اگر متولد شود، پدیده ناقص الخلقه و شکننده تیری 

 خواهد بود .

ه  بودند. همین دو نفر    دوره که خودی و نزدیک به خامنه ای بودند رئیس جمهور شدند و بندا که غیر مسیتیقییی  نیار یاییتیی اشیا  از 

 خامنه ای  شکارشد،  رد صالحیت شدند. 

متفاو  از انتخاباتهای دیگر جمهوری اسالمی رق  خواهد خورد. امسال صدای مردم منیتیر  و  ١٤٢٢بنابر این مسئله "انتخابا " سال 

 سرنگونی دلب ایرا  بلندتر از هر صدایی است.

 

 نچه که در پس این "انتخابا " مه  و قابل توجه خواهد بود این است که تنادل قوای مردم سیرنیگیونیی دیلیب و جیمیهیوری اسیالمیی چیه 

تغییری خواهد کرد. بدو  شک جبهه سرنگونی دلبا  سنگینتر و وسی  تر از هر زمانی خودنمایی خواهد کرد. بویژه اینیکیه بیرای اولییین 

بار در ایرا  خانواده های داغدار و دادخواه علنا و رسما اعالم کرده اند که به خادر خو  به ناحق رییخیتیه شیده عیزییزانشیا  "رای بیی 

 رای"، "رای ما سرنگونی جمهوری اسالمی است"! 

عالوه بر این بخشی از اصالح دلبا  سابق دی نامه ای اعالم کرده اند "انتخابا  را تحری  میکنند و خیواهیا  عیبیور مسیالیمیت  میییز از 

جمهوری اسالمی هستند." همین نمونه  خری نشا  میدهد که فضای جامنه ایرا  بسیار جلوتر و رادیکال تر است که بیخیشیی از اصیالح 

 دلبا  حکومتی ه  اینقدر جسار  پیدا کرده اند که خواها  تغییر حکومت و قانو  اساسی جمهوری اسالمی و استنفای خامنه ای شده اند. 

 بدو  شک مردم منتر  در هر فرصتی که بدست  ورند بساد این شو مضحک را بر سرشا  خراب خواهند کرد. 

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۰۴پرسش  شماره  

 شنبه منتشر می شود!چهارپرسش هر  نشریه
 سردبیر :محمد رضا پویا
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 کارگران جهان متحد شوید!


