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 6۴رپسش           شماره      
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۱۰۰دوازدهم  می   -  ۰۰۱۱چهارشنبه  بیست و دوم  اردیبهشت  

 کارگران جهان متحد شوید!

 اسالمیون همچنان جنایت میکنند!
 محمدرضا پویا

هفته پیش باز هم اسالمیون در افغانستان جنایت آفرییردنرد  

ده ها دختی بچه دانش اموز در دبستان خود با یر  بر ر  

کار گذاشته شرده در یر  مروسرورسریرتر رت ک.رتره شردنرد  

نرفری ک.رتره ش بریرش از  رد  06خبیگزاری ها ساکنرون 

 زخ ی از این شاقعه جنایتتارانه را گزارش کیده اند  

ده ها سال جنایت نییشهای اسالمی در سیاسی جراران بره 

میدم اموخته که هی درجه عق  ن.ینی ش دادن فریجره بره 

سیشریسم اسالمی سناا ش فقط به جیی شردن بریر.رتری آنرارا 

منجی شده است ش میدم سراشان مر راشرال دشل  ریبری برا 

 نییشهای اسالمی را پیداخت کیده اند  

دشلت امییتا سص یم گیفرتره سرا ک.روری را کره خرود برا 

ب باایش شخم زده، هی چه سییعتی سیک کرنرد  مرذاکریال 

ناان ش اشتار امییتا با طالبان کار را بدانجا ک.رانرده کره 

شحوش طالبانی مدعی کل ک.ور شونرد ش از هرم اکرنرون 

شعرده آن ججرارنرم اسرالمریج از کرر داده را، بره مریدم 

افغانستان بدهند  میدم در افغانستان بویرزه زنران، برارهرا 

در مقابل م اشال دشل  یبی) فی الواقع در مقابرل شعرده 

های داده شده دشل  یبی  به طالبان( عتس الع رل ن.ران 

داده ش بره جرارران اعررالم کریده انرد کره شریایررط جدشران 

طالبانج را نخواهند پذییفت ش به طالبان اجازه حراکر ریرت 

مجدد نرخرواهرنرد داد  کرودک ک.ری اسرالمریرون طرالربرانری 

پاسخی انتقامجویانه به عزم میدم افغانستان در نپذیریفرترن 

 حاک یت احت الی شحوش طالبان است  

سیان جنایتتار طالبان با چر ردانرارای پری از دار مریران 

سایان، اسالم آباد ش دشحه با خیالی اسوده در حرال رفرت 

شآمد هستند  در جییان اف.اگیی هرای مرترعردد در مرورد 

 پیروزی در هفت تپه
 یک پیروزی در آغاز راهی سرنوشت ساز

 علی جوادی
کارگیان هفت سپه به یتی از خواستاای فوری خود دست یافتنرد  برااخریه 

رژیم اسالمی در مقابل اعتیاضال گستیده ش درخ.ان کارگیان هفت سرپره 

 یک پروواکاسیون، یک جنگ دیگر در فلسطین 
 علی جوادی

بار دیگی شع ه های جنگ در ف سطین در حال زبرانره ک.ریردن اسرت  برار 

دیگی اقدامی پیششاکاسیو جیقه ای بی خیمنی از نفیل ش کینه ش نیریشهرای 

آماده به ش ی  شد  بار دیگی شاهد موش  پریانری کرور حر راه ش جراراد 

اسالمی از  زه به شایهای اسیائیل ش ح  ه شح.یانه ش گستیده یرتری از 

 قطعنامه ای
 درباره مساله فلسطین

 

سوضیح: قطعنامه فوق، ی  قطعنامره جرامرع ش اسراسری در مرورد مسرالره 

ف سطین است  اساه این قطعنامه ه چنان به قول خود باقی است  ن.رییره 

پیسش این سند را به دلیرل اهر ریرت شریایرط حراضری مرجرددا 

 

 کارگران جهان متحد شوید!

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

 mohammadreza.pooya@gmail.com 

 صفحه آرا نشریه: پدرام نواندیش

۳صفحه   
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سپاه قده پس از ک.ته شدن قاسم س ی انی رششن گیدید که ج اوری اسالمی طی سالیان مت ادی ک تاای مالی ش لجیستیرتری شسریرعری در 

 اختیار طالبان قیار داده است  بیخی ن ایندگان مج س افغانستان میگویند که رزیم اسالمی در ب   گذاری  اخیی م.ارکت داشته است  

هنوز خبی جنایت در افغانستان در  در اخبار بود که از عیاق خبی سیشر فعالین سیاسی سروسرط نریریشهرای مرزدشر سرنرت فریمران سرپراه  

پاسداران به جاان مخابیه شد  میدم خ. گین در عیاق کنسولرگریی 

ج اوری اسالمی را به آسش ک.یدند  به دفاسی حزب الدعوه ح  ه شد 

ش میدم بی ع یه مالتی ش عامیی بعنوان سیکیدگان مزدشران رژیرم 

اسالمی شعار دادند  عتس الع ل شسیع میدم نسبت به ایرن سریشرهرا 

سراعرت  42موج  سیه دشلت عیاق گیدید ش ه ینیش در ک تری از 

دستگییی ش مجازال عام ین سیشر را به میدم شعده داد    در بیابری 

این جنایال باید شسیعرا عرترس الرعر رل ن.ران داد  شجرود نریریشهرای 

اسالمی در خاشرمیانه آرامش را از زندگی میدم ربروده اسرت  سری 

این مار در سایان است  میدم در اییان در مربرارزه خرود بری عر ریره 

رژیم اسالمی، ح ایت بخرش شسریرعری از مریدم در خراشرمریرانره را 

ه یاه خود دارند، میدمیته طعم س خ شجود جنبش اسالم سیراسری در 

ک.ور خود را چ.یده اند  شییانگیی نییشهای اسرالمری بره شسرعرتری 

 است که سناا میتوان انیا با جنایال نازیاا مقایسه کید 
 

م اشال دشل  یبی با جییانال اسالمی بویژه انرجرایریرتره در قردرل 

هستند، سناا با استدال جمنافع اقتصادی دشلتااج قابل سوضیح نیست  دشل  یبی ش در کنار ان رشسیه ش چین از عاقبت ش سیانجرام مربرارزه 

میدم در خاشر میانه بی ع یه اسالم سیاسی بی ناکند  مبارزه ای که در  ورل سیعت گیفتن ش شت گییی ی  رهبیی سریراسری رادیرترال 

قطعا در ایستگاهی که مورد نظی دشل  یبی است، متوقر نخواهد شد  سینگونی ج اوری اسالمی میتواند این مبارزه را در سریازیریی 

پییشزی هدایت کند  اسالم سیاسی زخم بزرگی بی پیتی خاشرمیانه گذاشته است  در خاشرمیانه پتانسیل شت گییی ی  جربراره شسریرع ضرد 

اسالمی شجود دارد  ه ین حاا س امی نییشهای چپ ش آزادیخواه ش  ر شسیعی از جنبش زنران رشزانره م.رغرول مربرارزه برا نریریشهرای 

اسالمی هستند  مبارزه متندانه میدم بی ع یه جنبش اسالم سیاسی در اییان، افغانستان، عیاق، سوریه ش لبنان، میرتروانرد سریر رای سریراسری 

 خاشرمیانه را سغییی دهد  پی.بید این امی مام مست زم عیشج نییشهایی است که اه یت این مبارزه فیاک.وری را درک ن ایند 

 زنده باد سوسیالیسم!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  

 

قدرت هاى غربى، و مدیا و دنیاى دانشگاهى شان، مقوله بنیادگرایى را پیش کشیده اند تا رگه هاى تروریستى و ضد غربىى 

این جریان اسالمى را از شاخه هاى پرو غرب و اهل سازش آن جدا کنند. ضدغربى ها را بنیادگرا می نامند و بنیادگرایى را 

می کوبند تا اسالم سیاسى به طورکلى را که از نظر آنها فعال یک رکن غیرقابل جایگزیىنىى کىاکىدىیىر دسىر راسىتىى و ضىد 

سوسیالیسر در منطقه اسر، نگه دارند، اما جریانات ضد غربى لزوما جناح خشکه مقدس و متعصبین فقهى در این جنبىش 

 نیستند. بنیادگراترین بخش هاى اردوى اسالمى، نظیر طالبان و عربستان سعودى، نزدیک ترین یاران غرب هستند.

 عروج و افول اسالم سیاسى/منصور حکمت                                                                                           



3 

ش ح ایت بخ.اایی از طربرقره کرارگری ش جرامرعره از خرواسرت 

کارگیان، ناچار به عق  ن.ینی شد ش از مرالرتران خصرو ری 

 هفت سپه خ ع ید کید  

پییشزی کارگیان هفت سرپره یر  پریریشزی بریای کرل طربرقره 

کارگی است  این پییشزی در درجره اشل مرنرصرول سرالش ش 

مبارزال گستیده چنرد سرالره کرارگریان هرفرت سرپره اسرت  امرا 

کارگیان هفت سپه در این مبارزه سناا نبودند  بخ.اای شسیعری 

از طبقه کارگی ش جامعه از خواستاا ش مرطرالربراس.ران حر رایرت 

کیدند ش در مبارزه شان ع ال شیی  بودند  هفت سپه بره حر  

به ق   اعتیاضال کارگیی ش پایتخت اعتصابال کارگیی در 

 جامعه سبدیل شد  

این پییشزی را قبل از هر ره برایرد بره کرارگریان هرفرت سرپره ش 

خانواده های.ان ش  ر رهبیان ع  ی آن ش ه رچرنریرن بره کرل 

طبقه کارگی ش آزادیخرواهری در جرامرعره سربرییر  گرفرت  ایرن 

 پییشزی در این شیایط حساه کنونی شییین ش دلپذیی است 

پییشزی کارگیان هفت سپه شاکن.اای متفاشسی را در جامعه به 

دنبال داشت  از سیاست ش عتس الع رل حراکر ریرت برایرد آ راز 

 کید:

 ی  سو دهنی به حتومت اسالم ش سیمایه

رژیم اسالمی در این مبارزه شتست خرورد  شادار بره عرقر  

ن.ینی شد  ناچار شدند حتم خصو ی سازی هفت سپه را لغرو 

کنند  این پییشزی در درجه اشل سی ی مرنرتر ری بری  رورل 

اشباش اسالمی حاکم بی اییان از هی جناحری برود  برخر.ری از 

طبقه کارگی با پیچر ری رادیرترال ش حررور رششرن گریایرش 

سوسیالیستی در ایرن اعرتریاضرال سروانسرت ایرن پریریشزی در 

مقاب ه با اشبراش اسرالمری حراکرم را بره اسرم خرود  ربرت کرنرد  

اس اعیل بخ.ی چایه رادیتال ش سوسیرالریرسرت ایرن پریریشزی 

 بود  

بی خالف سصورال ساده انگارانه بیخی این پییشزی سیاسرت 

دشلت گیایی اقتصادی در مقاب ه سریراسرت خصرو ری سرازی 

نیست  پییشزی کارگیان هفت سرپره در ایرن ک.ر رترش یرعرنری 

شتست سیاست خصو ی سرازی، یرعرنری شرترسرت سریراسرت 

سعیض شح.یانه سی بی حقوق ش معی.ت ش موقعیت کارگی  در 

این جدال، سیاست سعریض گسرتریده بره کرارگری، کره شجره م.رتریک 

سیاست هی دش جناح است، شتست خورد  این شتست در مرترن یر  

سعیض به کل سیمایه، ش نه در ح ایت از یر  سریراسرت اقرترصرادی 

بورژشایی در مقاب ه با سیاست دیگی، به پریرش بریده شرد  جکرارگریان 

بیدارند، از استث ار بیزارندج  این سیاست ضد کاپیتالیسرتری، سریراسرت 

  ال  بی این مبارزال کارگیی بود  

بدشن ش  بخ.اایی از گیای.ال راست ارسجاعی چه در جرامرعره ش 

چه در  فوف طبقه کارگی چنین بیداشرتری داشرترنرد ش ایرده آل شران 

حاکم شدن دشلتگیایی اقتصادی بود  اما چه سنیک این گیایش ش چره 

سیاست بخ.اایی از اشباش اسالمی حاکم از قبیرل رئریرسری ش  ریریه، 

کوچتتیین سا یی ش خدشه ای در این شاقعیت ندارد که این پییشزی نه 

اقدامی در چاارچوب جدال جناحاا، ب ته مربرارزه ای در مرقرابر ره برا 

 ک یت حاک یت سیمایه ش اسالم در اییان است 

بعالشه این سصور ساده انگارانه که گویا عق  ن.ینی رژیرم در قربرال 

کارگیان ی  سیاست آگاهانه ش طیحی بیای به دام انداختن ش برازی 

دادن رهبیان کارگیی ش سبدیل این اعتیاضال به ستوی پیش باندی 

از هیال حاک ه است،  یی شاقعی ش ندیدن قدرل اعتیاض کرارگریی 

در عق  راندن رژیم اسالمی است  مس  ا رژیم با ابزار ش در اشتال 

مخت ر، از سیکوب ش سعیض ش گیسنگی دادن به کارگیان گیفته سرا 

سوسل به انواع سوطئه ها سالش خواهد کید که اعتریاضرال کرارگریان 

را سیکوب ش یا مندشد کند  امرا عرقر  ن.ریرنری در پرس اعرتریاضری 

گستیده را به سختی بتوان سوطئه ش دسیسه رژیم خواند  جوهی چنریرن 

سیاست ش ارزیابی بسادگی عدم براشر بره قردرل اعرتریاض مرترنرد ش 

گستیده کارگیی است  این گیایش سی ی خوردن رژیم را ن ی بیند ش 

 ادعا میتند که خودش  ورسش را با سی ی سیخ نگاداشته است   

 اپوزیسیون راست ش بورژشایی

عتس الع ل ش شاکنش جییانرال راسرت اپروزیسریرون شاقرعرا گرویرا ش 

طبقاسی بود  از رضا پا وی سا احزاب ش جییانال رنگارنگ س طرنرت 

ط   ش م.یشطه خواه ش ج اوریخواه، ه گی در قبال ایرن پریریشزی 

کارگیان ام سا کام چیزی نگفتند  انتظار دیگیی هرم نر ریر.رد داشرت  

سعیض گستیده به معی.ت ش حقروق کرارگری فصرل م.رتریک سر رامری 

جییانال راست ش بورژشایی اعم از حراکر ریرت ش بریریشن حراکر ریرت 

است  این جییانال در هی پی.یشی کارگی برا پریچرم سروسریرالریرسرتری 

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 ۰۴پرسش  شماره  

 پیروزی در هفت تپه                      
 یک پیروزی در آغاز راهی سرنوشت ساز                        

 علی جوادی

 

 کارگران جهان متحد شوید!
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زشال ش افول آلتیناسیو خود را م.اهده میتنند  در نگریش ایرن 

جییانال، کارگی نییشیی است، ابزاری اسرت، کراایری اسرت، 

که بیای مصیف کاری خییداری می.ود ش هی چه بی حرقروق 

سی، متفیق سی ش گیسنه سی باشد، مقامش در نزد این جییرانرال 

شااسرری اسررت  کررار ارزان ش کررارگرری خررامرروش لرروگرروی ایررن 

جییانال است  پی.یشی کارگی ی  رکن مام ش سعیریرن کرنرنرده 

 آلتیناسیو کارگیش ک ونیسم در سنوال حاضی است 

 جییانال م ی اسالمی

این طیر ی  بخش اش در حاک یت اسرت ش برخرش دیرگریش 

ع یی م میل ش سقالهایش به موقعیت اپروزیسریرونری رانرده شرده 

است  سیاست دشلتگیایی اقتصادی سیاست ع ومی بخر.رارایری 

از این جنبش است  از طیف دیگی سالش بیای منردشد کریدن 

اعتیاضال کارگیی به سیاستی سندیتالیستی ش در چاارچوب 

مناسبال سریمرایره داری مروجرود ش قرابرل قربرول بریای رژیرم 

اسالمی، ی  رکن سرالش هر ریر.رگری شران اسرت  مرقرابر ره برا 

رادیتالیسم کارگیی ش چانه زنی با بخ.اایی از هیال حراکر ره 

ش دخیل بستن به ی  جناح سیاست آناا است  ایرن گریایرش در 

هفت سپه حرور داشت، اما دست باا را نداشت  ایرن گریایرش 

با گیایش سوسیالیستی در هفت سرپره در خر رع یرد از مرالرتران 

الدنگ این مجت ع ه سو بودند  ی  ه سویی در جرنربره سر ربری 

ی  اعتیاض اما در جنبه ا باسی ش مسیی آسی سفاشساا رششرن ش 

بیجسته اند  اینته چگونه هفت سپه اداره شود  نقش ش جرایرگراه 

شورای کارگیی متتی بی مج ع ع ومی بخ.اای مخت ر چره 

باید باشد، از ج  ه مسائ ی هستند که س اما مرورد مرنراق.ره انرد  

شاقعیت این است که هفت سرپره ن.رانردهرنرده هرژمرونری گریایرش 

 رادیتال ش سوسیالیستی طبقه کارگیدر این اعتیاضال بود 

 ی  پییشزی با پیچم سوسیالیستی

کارگیان هفت سپه در ایرن مربرارزال پریریشز شردنرد  مربرارزه 

کیدند، اعتصاب کیدند  اعرتریاض کریدنرد  دسرترگریری شردنرد، 

زندانی ش شتنجه شدند، اما به یتی از خواساترای خرود دسرت 

یافتند  این پییشزی را بطور رششرنری برایرد یر  پریریشزی برا 

پیچم سوسیالیستی ق  داد کید  هفت سپه پییشزی سندیرترالریرسرم 

نبود  پییشزی در پس مبارزه ای هدف ند ش سازمان یافتره برود  

پییشزی با استاء به مجامع ع ومی کرارگریی ش نرقرش سرعریریرن 

کننده رهبیان ع  ی کارگیان رادیتال ش سروسریرالریرسرت برود  

رهبیانی که نق.ه راه را دارند  میدانند کجا باید سعیض کرنرنرد، 

کجا باید عق  ن.ینی کنند  چگونره از رهربریان خرود حر رایرت 

کنند ش چگونه کارگریان را عر ریری رم سرالرشرارای کرارفریمرا ش 

اشباشش در متند نگاداشت ش سیاستاای سفیقه افتنانه را خنثی کرید  

ی  شاقعیت مام ش سعیین کننده این اعتیاضال حرور چاریه دشسرت 

داشتنی اس اعیل بخ.ی ش سخنیانی های پیشورش در سازماندهی ش 

 پی.یشی این مبارزال بود  

در این اعتیاضال اس اعیل بخ.ی بطور خییه کرنرنرده ای در قرامرت 

ی  رهبی شایسته ش مورد احتیام در جامعه قد عر رم کرید  جمرا هر ره 

اس اعیل بخ.ی هستیمج، بیانگی سوده گیی شدن سریراسرتری رادیرترال ش 

سوسیالیستی در ع   شجود برخر.رارایری از کرارگریان ش سروده مریدم 

 آزادیخواه ش بیابیی ط بی است   

سیاست جاداره شوراییج در این اعتیاضال بطور خییه کننده ای بره 

سیاست مطیح ش مام در اعتیاضال جامعه سبدیل شد  ساکید بی اینرتره 

نژاد پیستان ش ناسیونالیستاا خودشان را به ما نرچرسربرانرنرد، دسرت رد 

رششن ش  یینی بی سیاستاای راست ش بورژشایی در اپروزیسریرون 

بود  فییاد جلعنت بی این زندگیج بیانگی نقدی ه ه جانبه بی بنیادهرای 

نظامی است که بی پایه استث ار ش کار مزدی ش مرنریشمریرت اکرثرییرت 

عظیم سوده میدم کارکن بنا شده است  پیریشزی کرارگریان هرفرت سرپره 

ی  پییشزی با پیچم سوسیالیستی در جامعه بود  ش ایرن سرنرارا آ راز 

 کار است 

 راه پی.یشی

ه انطور که رهبیان هفت سپه اعالم کیده اند، این سرنرارا شریشع کرار 

است  بیای گاماای بعدی از هم اکنون بایرد سرازمران داد ش رهربریی 

 کید: 

س امی احتام اخیاج کارگیان ش از جر ر ره احرترام اخریاج اسر راعریرل 

بخ.ی ش من د خنیفی باید فورا لغو شود  س امری حرقروق ش مرطرالربرال 

 کارگیان باید سییعا پیداخت گیدد  سپیده ق یان باید آزاد گیدد  

هفت سپه باید سوسط شورای شاقرعری کرارگریان اداره شرود، شرورایری 

متتی بی مجامع ع ومی ش رشسین کارگیان  شوراهای اسرالمری برایرد 

مننل شوند، ایناا ابزار دست کارفیما ش حتومت اند  کارگریان برایرد 

 بی ک یه امور هفت سپه نظارل ش کنتیل داشته باشند 

س امی مسئولین هفت سپه باید انتخابی ش زیری نرظرارل کرامرل شرورای 

کارگیان هفت سپه قیار گییند  حقوق هیچ مسئولی نبرایرد از مرتروسرط 

 حقوق کارگیان بااسی باشد  

پییشزی کارگیان هفت سپه، ی  پییشزی اشلیه در یر  مسریریی پری 

پیچ ش خم است  باید بیای پییشزی ناایی آماده شرد  پریریشزی نرارایری 

در گیش حرورطبقه کارگی با پریچرم سروسریرالریرسرتری خرود در راه 

اعتیاضال سوده میدم بریای سرینرگرونری رژیرم اسرالمری ش خر رع یرد 

 سیاسی ش اقتصادی از سیمایه است  

 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  
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مجازسیین ماشیناای ک.تار نظرامری بره طریف  ریه هسرتریرم  

ساکنون چند نفی در اسیائیل ش دهاا نفی در  زه جران خرود را 

از دست داده اند ش شع ه های آسرش هر رچرنران در حرال زبرانره 

ک.یدن است  قیبانیان این جنگ ش جنایت، مثل ه ی.ره، مریدم 

 بیگناه چه در  زه ش چه در اسیائیل هستند 

جنگ ش شضعیت کنونی اقدامی بی مقردمره در سراریرخ زنردگری 

میدم این منطقه نیست  مسب  چنین شضرعریرتری سراریرخرا ش در 

درجه اشل دشلت اسیائیل ش سایی دشلتاای مردافرع سریکروب ش 

ک.تار ش سنییم ش ستم بی میدم ف سطین هستند  اما ایرن جرنرگ 

اکنون دش طیف دارد  در یر  طریف یرتری از برزرگرترییرن 

ماشیناای ک.تار ش آدمت.ی جاان معا ی قریار دارد  دشلرت 

اسیائیل ی  رکن  ابت جنگ ش آدمرتر.ری در مرنرطرقره اسرت  

جییانال راست ش مذهبی در اسریائریرل عرامرل مرار ری در بره 

شتست ک.اندن هیگونه طیح   نی در خاشرمیرانره هسرترنرد  

در سوی دیگی ح اه ش جااد اسالمری ش جرنربرش سریشریسرتر  

اسالم سیاس  قیار دارند که شسیعرا مرورد حر رایرت حرترومرت 

 اسالمی در اییان ش اعوان ش انصارشان هستند  

اما جنگ بیای هی دش سوی این معادله جمرائرده ای آسر رانریج 

است  اسالم سیاس  از سیکوب ش سرترم سراریرخری اسریائریرل ش 

دشلتااى  یب  ع یه میدم عیب زبان ش بطور م.خص عر ریره 

میدم ف سطین سغذیه میتند  بی آن سیمایه گذاری کریده اسرت  

ش ی  عامل گستیش نفوذ این جنبش ارسرجراعر ، سریکروب ش 

ک.تار مست ی میدم ف سطین سوسط اسیائیل ش ایرنرنرل مرانردن 

مساله ف سطین است  این جنبش کثیر اسالمی برقرا ش گسرتریش 

حرور خود را در باز نگاداشتن ایرن زخرم دیرییرنره ش سرداشم 

خصومت ش جنگ در منطقه می بیند  این هیوای اسالمری کره 

خود منصول مستقیم آمییتا ش دشلتااى  یب  است که اکنرون 

در ی  جنگ سیشریستی بیای سام بیی از قدرل سیاسری بره 

جان میدم منطقه ش جاان افتاده است  در سوی دیگی دشلت ها 

ش جییانال دست راستی اسیائیل نیز با هی موش  پیاکرنری ش 

ع  یال انتناری اسالمیسرترارا بریای سریراسرترارای کرییره خرود 

جم.ریشعرریرتج خرییررده ش بری سریرراسرتررارای سر ررطره طر رربرانرره ش 

 سیکوبگیانه خود می افزایند  

شضعریرت مریدم فر رسرطریرن مرایره شریمسرارى جرامرعره ب.ریى اسرت  

سیکوب، سنقیی، ب باران دائم ش شح.یانه سوسرط دشلرت نرژاد پریسرت 

اسیائیل، اع ال سرنرییرم اقرترصرادی، گریش گریفرترن زنردگر  مریدم ش 

گیسنگی دادن به این میدم به گوشه  ابتی از زندگی میدم فر رسرطریرن 

سبدیل شده است  به این سینوشت ده.تنراک ش مرنریشمریرت سراریرخری 

میدم ف سطین اکنون جنگ داخ ی ش فیقره اى دسرترجرال سریشریسرتری 

اسالمی ش ناسیونالیستی نیز اضافه شده است  ی  پی آمد ایرن جرنرگ 

ها سقسیم سیزمیناای ف سطینی به مناط  سنت کنتیل ش نفوذ دستجال 

سیشریست اسالمیستی ش جییانال میسجع ناسیونالریرسرتری اسرت  نروار 

 زه در کنتیل ح اه ش ساحل  یبی سنت حاک یت الفتح قیار گیفته 

 است  

شضعیت حاضی خطیی ش بغینج است  دشلت اسیائیل ش متندینرش از 

بیس یت شناسی ک.ور مستقل ف سطینری لرجروجرانره سریبراز مریرزنرنرد  

س امی طیحاای نیم بند   ح به شتست ک.یده شده اند  میدم یا سنرت 

ب باران قیار دارند، یا زیی ف.ار منا یه ش سنییم اقتصادی انرد، ش 

یا قیبان  بیدفاع جنگ باندهاى سیاس  ش نظام  اند  شضعیت حاضری 

میتواند در  ورل عدم دخالت فعال ب.ییت مت ردن رش بره شخرامرت 

 بی.تی رشد  

به این شضعیت سیاه باید فورا پایان داد  اگی آینده اى بیای این مریدم 

شجود داشته باشد، در گیش عیشج ی  خط م.  فعال، آزادیخواهرانره 

ش پی.یش ش سوسیالیستی است  باید به نریریشى مریدم بره سریشریسرم ش 

جنگ، اعم از دشلت  ش  یی دشلت ، اسالمی ش ناسیونالیستری، خراسر ره 

 داد  

اما مبانی ی  جنبش میدم  در بیابی چنین اشضاع  ن یتواند فقط به 

دعول به آرامش ش حفظ شضرع مروجرود ش نرتریرجرترا برقرای حراکر ریرت 

دستجال میسجع بی سینوشت میدم مندشد باشد  جنگ کنونی مس ر را 

باید فورا متوقر شود  اما پاسخ ا ولی فقط میتواند حول پراسرخرارای 

ا باسی بیای معرالل سیاسی ش ساریخی گیهی این منطقه ش با اسرخراذ 

ی  موضع فعال نه بیای حفظ شضع موجود ب ته بیای سغییری ری.ره 

 ای این اشضاع سازمان یابد ش شتل بگیید 

حل مساله ف سطین ش س.تیل ک.ور بیابی ش متساشی النقوق ف سطینی 

 زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران!

 ۰۴پرسش  شماره  

 
 یک پروواکاسیون، یک جنگ دیگر در فلسطین         

 علی جوادی  

 کارگران جهان متحد شوید!
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در کنار ک.ور اسیائیل رکن ا ر ری حرل ایرن مسرالره برغرینرج 

خاشرمیانه است  این معرل ساریخ  برایرد سرییرعرا حرل شرود  

میدم ف سطین باید ک.ور مستقل خرود را داشرتره براشرنرد  برایرد 

آمییتا ش دشلتااى  یب  را ناگزیی کید از ح رایرت یرترجرانربره 

خود از اسیائیل دست بیدارند  برایرد اسریائریرل را شادار کرید 

  ح ش استقالل ف سطین را بپذیید  هیگونه سنییم اقتصادی ش 

مالی باید فورا ش بردشن قریرد ش شریط لرغرو گریدد  حرل مسرالره 

ف سطین مام سیین رکن مقاب ه برا اسرالم سریراسر  ش سریشریسرم 

اسالم  است ش جزء ا    ی  دستور کار پی.یش ش فعال در 

قبال اشضاع کنون  است  در عین حال هی درجه کوساه کریدن 

دست اشباش اسرالمری حراکرم بری ایریان از زنردگری ش مسرالره 

ف سطین ش سجایز ش ح ایت مالی از حر راه ش جراراد اسرالمری 

خود نیز گام ما ی در سغییی اشضاع به نفرع  ر رح عرادانره ش 

 آزادیخواهی ش بیابیی ط بی در این منطقه است  

 

  ح در منطقه ف سطین در عین حال بدشن به چرپ چریخریردن 

هیدش جامرعره در اسریائریرل ش در فر رسرطریرن مرقردشر نریرسرت  

ستواریسم، عدالت ط ب  ش انساندشستی در هی دش سروى ایرن 

ک. تش باید بی قوم پیست  ش مذهر  ش نراسریرونرالریرسرم چریریه 

شود، سا   نی پایدار م تن گیدد  مسالره فر رسرطریرن راه حرل 

نظام  ندارد  ارعاب بی ن یدارد  سنییم بی ن یدارد  در نتیجره 

ناایتا سا نگیش دش جامعه نسبت به هم ش  ر برنردى سریراسر  

میان چپ ش راست در درشن هیدش اردش سغییی نرترنرد، مسرالره 

 بجاى خودش ک اکان باقی می اند  

امیشز بخش شسیع  از میدم در ف سطین ش اسیائریرل خرواهران پرایران 

دادن به این جنگ ش ک.تار  نفیل انگیز هستند  اما پایان دادن ری.ره 

ای به جنگ ش سیشریسم ش کینه سوزی فیقه اى کرار ب.رییرت مرتر ردن 

است  کار جنب.ی است که بیاى بیابیى حقوق ش حیمرت انسرانرارا ش 

به کیس  ن.اندن آناا سالش میتند  سیشریسم دشلت  را با بزیی ک.یدن 

دشلتااى سیشریست باید خاس ه دارد  سیشریسم  یی دشلت  را برایرد برا 

پایان دادن به م.قال ش سبعیرال ش استث ار ش اختناق  که انسانرارا را 

به استیصال سوق میدهد ش قیبان  جییانرال ش سرازمرانراراى مریسرجرع 

ضد ب.یى میتند، از بین بید  پراسرخ ا رولری مربرارزه بریاى ایرجراد 

جوامع باز ش آزاد ش بیابی ش میفه ش انسانی ش ستروار اسرت کره در 

آن آدمیزاد ش جان ش حیمت ش آسایش اش هدف اسراسر  اسرت  مریدم 

نباید زیی حاک یت دشلت دست راستی ش نژاد پیست اسیائیل زنردگر  

کنند  میدم نباید زیی دست زیی دست اشباش اسالمی ش حرترومرتراراى 

اسالم  در منطقه زندگی کننرد  بره بر  ک.رورى مریدم فر رسرطریرن ش 

سیکوب هیرشزه شان بایچ شجه نباید رضایت داد  سیشریسم در هری 

شتل ش نوع آن، اعم از سیشریسم چه اسالم  ش انتنارى ش یا ارس.ر  

ش پاگون  منزجی کننده است  راه حل ری.ره ای در دخرالرت گسرتریده 

ب.ییت مت دن است  ب.ییت نوعدشست ش آزادیخواه بایدع یه کل ایرن 

 اشضاع به میدان بیاید  

 

 

 نه به فقر، نه به تبعیض، نه به جمهوری اسالمی!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  
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 ستثیی میتند

مساله ف سطین م.قت بارسیین مساله م   جاان امریشز اسرت  

بیش از نیم قین است که ابتدائ  سیین حقوق میدم فر رسرطریرن، 

از ح  حیال ش ستونت سا بیخوردارى از ضیشریال زندگر  

مدن  ش متعارف امیشزى، به خ.ن سیین شریروه سروسرط دشلرت 

اسیائیل پای ال شده است  بخش اعظم این میدم، بی ا ی اشغال 

مناط ، ک.رترار جر رعر ، قراری ش سریشریسرم دشلرتر  از مرنرل 

ستونت خود بییشن رانده شده ش برخرش دیرگری سرنرت شریایرط 

 مادشن انسان  به اسارل ک.یده شده اند  

میدم ف سطین ساریخا قیبان  بایه بیدارى شوشنریرسرتر  دشلرت 

اسیائیل از ستم ساریخ  بی میدم یاود شرده انرد  مسرالره یرارود 

ی  معرل قدی   جاان است  یاودستریرزى، اذیرت ش آزار ش 

ک.رتررار جرر رعرر  یررارودیرران، شرریم آشرسرییررن  ررفرنررال سرراریررخ 

 -ست گیى حرترومرت هرا بروده اسرت  اشج ایرن سروحرش آنرتر 

س یتیست ، ق ع ش ق ع یاودیان سوسط نازیسم آل ان در سرالراراى 

جنگ جاان  دشم بود  دشلت اسیائریرل ایرن سرترم سراریرخر  بری 

میدم یاود را مبنا ش دستاشیز ستم بی میدم ف سطین قریار داده 

 است  

سینوشت میدم ف سطین در نیرم قرین گرذشرتره از هری دش سرو 

دستخوش جدال قدرل ش جنگ دشلتارا، احرزاب ش گریشهراراى 

ناسیونالیست ش قوم پیست ش مرذهربر  بروده اسرت: در یرترسرو 

دشلت اسیائیل که سیاستاایرش عر ریره مریدم فر رسرطریرن، مرورد 

ح ایت دائم دشلتااى  یب  بویرژه آمرییرترا بروده اسرت  ش در 

سوى دیگی دشلرتراراى مریسرجرع ش مسرتربرد عریب ش جرییرانرال 

ناسیونالیست  ش اسالم ، که از بینقوق  میدم ف سرطریرن بریاى 

اشاعه نفیل ش دش ن  قوم  ش مذهب ، گستیش یاودستیزى ش 

سن یل حاک یت ش سثبیت مروقرعریرت خرود در جردال قردرل در 

منطقه بایه بیدارى کیده اند  ارسرجراع حراکرم در ک.رورهراى 

عیب در عین حال ه واره ی  رکرن بریرنرقروقر  مریدم آشاره 

ف سطین ش نس ااى بعدى آناا بوده است  در نرتریرجره ایرن جردال 

قدرساا، مساله ف سطین بره یر  برنریان مرزمرن ش دامرنره دار 

منطقه اى مبدل شده ش ه واره از جان  ناسریرونرالریرسرم عریب، 

دشلت هاى ارسجاع  منطقه ش اسرالم سریراسر  مرورد براریه بریدارى 

ارسجاع  قیار گیفته اسرت  حرل ا رولر  ش قرطرعر  رهرائر  مریدم 

ف سطین ش خال   از ستم ش سنقیی ش بینقوق ، در گیش سنق  آزادى 

ش بیابیى ش رفاه ش استقیار سروسریرالریرسرم اسرت  امرا در فرقردان ایرن 

 شیایط راه حل فورى بیاى مساله ف سطین به قیار زیی است :

 

س.تیل ک.ور مستقل ف سطین در کنار ک.ور اسیائیل گام اشل حل  -١

قطع  مساله ف سطین است  دشلت ف سطین مریربرایرد نرظریری هری دشلرت 

الر ر ر ر  از کر ریره حرقروق مرترعرارف یر  دشلرت  دیگیى در سطح بین

بیخوردار باشد  طیحااى ساکنون  با منیشم کیدن دشلت ف سطین از 

ح  کنتیل میزها، کنتیل هوای ، ذخرائری آبر ،     ش قرطرعره قرطرعره 

کیدن سیزمینااى ف سطیرنر  عر رال طریحرارایر  بریاى سرنر ریرل دائرم 

کولونیالیزاسیون )بانتوستان( بی حیال سیاس ، اقتصادى ش اجت راعر  

 این میدم بوده است 

 

حل م.تل چاار می یون آشاره ش پناهنده ف سطین  در اقص  نرقراط  -4

جاان جزء اینف  حل مساله ف سطین است  بیس یرت شرنراخرترن حر  

سابعیت ش شایشندى این میدم در ک.ورهاى کنون  منل ستونتر.ران، 

جرربرریان خسررارل نرراشرر  از اخرریاج ش آشارگرر ، ش برریداشررتررن مررانررع 

بازگ.ت، اجزاء راه حل مساله آشارگان ف سطین  است  گرزیرنرش هری 

 کدام از این راه حل ها به انتخاب خود این میدم است 

 

ی  مانرع جردى در راه حرل مسرالره فر رسرطریرن، سریراسرت ایرجراد   -٣

جشایکااى یاودى ن.ینج در سیزمیناراى فر رسرطریرنر  سروسرط دشلرت 

اسیائیل است  این سیاست باید سییعا متروقرر گریدد  در عریرن حرال 

س.تیل ک.ور ف سطین مست زم اع ال حاک یت ایرن دشلرت بری سر رامر  

 سیزمینااى ف سطین  ش از ج  ه این جشایکاا ج است 

 

در شیایط فع   بخ.  از سیزمینااى ف سطینر  هر رچرنران سرنرت  -2

اشغال دشلت اسیائیل هستند ش این دشلت با سرداشم سریراسرت اشرغرال ش 

اشغال مجدد، میدم فر رسرطریرن را سریشریرزه ش برطرور دسرتره جر رعر  

مجازال میتند  از طیف دیرگری گریشهراراى سریشریسرت اسرالمر  برا 

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

 ۰۴پرسش  شماره  

 قطعنامه ای
 درباره مساله فلسطین!
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اند  حل این معرل قبل از هیچیز مست رزم خریشج فرورى  ع  یال انتنارى خود امنیت ش آسایش میدم  یینظام  اسیائیل را از بین بیده

ش ه چنین مست زم استقیار نییشهاى حافظ   ح سرازمران  ١٦0١نییشهاى اسیائیل از مناط  اشغال  ش بازگ.ت به میزهاى قبل از سال 

 م ل در منطقه است 

 

  ح خواست انتار ناپذیی میدم اسیائیل ش ف سطین است    ح شاقع  ش پایدار در منطقه فقط میتواند   ن  مبتن  بی آزادیخرواهر ،  -٥

هاى جارى   ح نیز سا آنجا که به کراهرش م.رقرال مریدم فر رسرطریرن، قرطرع  انتیناسیونالیسم، انساندشست  ش بیابیى ط ب  باشد  اما پیشژه

 ک.تار میدم  یینظام  در دش طیف، ش ایجاد ک.ور مستقل ف سطین ک   کند باید به سیانجام بیسد 

 

دشلت آمییتا در راه ی  قط  بین ال     سیشریسم در کنار دشلت سیشریست ش اشغالگی اسیائیل، حام  ب  قیرد ش شریط ش سرامریرن  -0

کننده منابع مال  ش سس یناس  آن دشلت است  ی  منور سالش بیاى حل مساله ف سطین اع ال ف.ار جاان  بی دشلت آمرییرترا بریاى قرطرع 

 ح ایت از سجاشزگیى دشلت اسیائیل است  

حل مساله ف سطین ی  رکن مام مقاب ه با اسالم سیاس  ش سیشریسم اسالم  در منطقه است  حل مساله م   ف سطیرن راه را بریاى عر رل 

هاى کارگی ش زح تتش در ف سطین ش اسیائیل ش جنب.ااى سیاس  ش آزادیخواهانه ه وار میتند  ما بار دیگی ساکید میتنیم کره  مستقیم سوده

 آزادى ش رفاه ش بیابیى در منطقه سناا با انقالب اجت اع  ش خاس ه دادن به اسارل طبقاس  بدست خواهد آمد  

 

 خواندن نشریه پرسش را به دوستان خود توصیه کنید!

 کارگران جهان متحد شوید! ۰۴پرسش  شماره  

تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار کشور اسرائیل گام اول حل قطعی مساله فلسطینن اسنت  
المللی از کلینه حنقنوت منتنعنار  ینک  دولت فلسطین میباید نظیر هر دولت دیگری در سطح بین

دولت برخوردار باشد  طرحهای تاکنونی با محروم کردن دولت فلسطین از حق کننتنرل منرزهنا، 
کنترل هوایی، ذخائر آبی،     و قطعه قطعه کردن سرزمینهای فلسطینی عمال طنرحنهناینی بنرای 
تحمیل دائم کولونیالیزاسیون )بانتوستان( بر حیات سیاسی، اقتصنادی و اجنتنمناعنی اینن منردم 

 بوده است 


