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چرا انحالل ارتش ممکن و
ضروری است؟
گفتگو با حمید تقوایی
پرسش -یک بند برنامه حزب
کمونیست کارگری انحالل ارتشش
است .اگر ارتشش نشششااشد امشنشیشت
جامعه ،از جمله در مقابش حشمشلشه
نظامی دول دیگر ،چگونه تامشیش
میشود؟
پشششاسششش  -ارتشششش در شششمشششه
کشور ا در خدمت طشششقشه حشاکش
ق ششرار دارد و ک ششارب ششرد و ارز
استفاده آن عشارتست از حشفش
سلطه طشقه حاکمه بشر جشامشعشه و
دفاع از بشازار داخشلشی و مشنشافش
اقتصادی طشقه سشرمشایشه دار شر
کشور در برابشر دوتشتش شای دیشگشر.
عشلشت و انشگشیشزه جشنشگش شا از دو
ج ششن ششا ج ش ششان ششی اول و دو ت ششا
جوم ای نظشامشی مشنشطشقشه ای
نظیر حمله به عراق و افشاشانسشتشان،

و مچنی تاریخچه کشودتشا شا و
حشششتشششومشششتششش شششای نشششظشششامشششی در
کشور ای مختشلشج جش شان نششان
مید د که "حف امنیت جشامشعشه"
تن ا پشواشش و بش شانشه ای بشرای
بتار گرفشتش ارتشش در دفشاع از
مناف طشقه حاکمه اسشت .ارتشش
و ک نیرو ای مسلح حشرفشه ای
نظیر سپاه و بسشیشد در جشمش شوری
اسالمی نه تنش شا عشامش تشامشیش
امنیت مشرد نشیشسشتشنشد بشلشتشه بشر
عتس م متری عامش بشه خشطشر
افتادن نه تن ا امنیت بلته جان و
ستی توده مرد بشمار میروند.
بششه ای ش دای ش اسششت کششه
حزب کمونیست کارگری خوا شان
انحالل ارتشش و سشایشر نشیشرو شای
مسلح حرفه ای است .ما خوا شان

آیا در حکومت مطلوب شما فقط کارگران
حکومت میکنند؟
تکلیف بقیه مردم چه میشود؟
شهال دانشفر

دنیائی بری از جنا و کششتشار
و تذا نیاز بشه ارتشش و نشیشرو شای
مسلح ستیش امشا تشا زمشانشیشتشه
دوتت ای بورژوائی در ج ان وجشود
دارند امتان تعرض و حشمشلشه آنش شا
به نظامی که حشزب مشا خشوا شان
آنس شششت ی شششع شششن شششی ج شششم ششش شششوری
سوسیاتیستی نیز وجود دارد .تن شا
راه مقابله با ای خطر نشه ارتشش و
یا ر نیروی نظامی حرفشه ای و
مششافششوق مششرد دی ششگششری ،ب ششلششت ششه
تسلیح توده مرد است.
در جم وری سوسیشاتشیشسشتشی
میلیس توده ای یعنی اشورا شای
مسلح مشرد جشانششیش نشیشرو شای
مسلح حرفه ای و مشافشوق مشرد
خوا د اد .تن ا چنشیش نشیشروئشی،
یعنی توده ای میلیونشی مسشلشح

در اورا ا ،میتواند مان شجشو و
تعرض نظامی دوتت ای بشورژوائشی
به جم وری سوسیاتیستی بااشد و
در صشور چشنشیش شجشومشی از
امنیت جامشعشه و نشظشا اشورائشی
مرد دفاع کند .مه تجربه تاریش
معاصر ج ان نششان مشیشد شد کشه
آنچه میشتشوانشد مشااشیش نشظشامشی
قدرتمندی نظیر ارتش آمشریشتشا را
زمینگیر کنشد قشدر تشوده مشرد
مسلح است و نه ارتش شای حشرفشه
ای مافوق مرد .
میلیس تشوده ای بشر آمشوز
نظامی عمومی و اشرکشت شمشه
مرد  -با شر اشاش و حشرفشه و
موقعشیشت اجشتشمشاعشی -در انشجشا
وظششای ششج ن ششظ ششام ششی و ان ششت ششظ ششام ششی
مشششششتششنششی اسششت .بششعشششششار دیششگششر
ن ششظ ششام ششی ششگ ششی ششری در ج ششم ش ششوری
سشوسشیششاتشیششسشتششی اشا ش و حشرفششه
کسی نیست و میلشیشس تشوده ای
از مرد عادی که کشار و اشاش
دیگری دارند تششتشیش مشیشششود.
مشمششتش اسشت گشفششتشه اشود کششه
پیشرفت تتشنشوتشوژی نشظشامشی و
تسلیحاتی درجه ای از تمشا وقشت

و ح ششرف ششه ای ب ششودن ن ششی ششرو ششای
نظامی را اتزامی میتند .به نشظشر
م عتس قضشیشه صشادق اسشت.
آموز فنشون نشظشامشی قشدیشمشی،
اسب سواری و امشیر زنی و تشیشر
و کمان نظایشر آن وقشت و انشرژی
بسیار بیشتری از آموز کشار بشا
تفنا و تشانشک و مسشلشسش و
جشتش شای جشنشگششی و ششیشره مششی
طلشد .پیچیده تری فنون نشظشامشی
امشروز را مشیشتشوان در دوره شای
چند ما ه یا حشداکش شر یشتشی دو
ساته و به ات نیمه وقت و چنشد
سشششاعشششت در روز آمشششوز داد.
پششیشششششرفششت تششتششنششوتششوژی آمششوز
نظامی را تس ی و در نتیشجشه بشه
امری یر حرفه ای و مشگشانشی
تشدی کرده است .نیروی دفشاعشی
متشت از مرد عادی مسشلشح و
متشت در اشورا شای نشه فشقش
تششن ش ششا اششت ش مششطششلششوب دفششاع از
امنیت و مناف تشوده مشرد اسشت
بلته به یمش تشتشنشوتشوژی امشروز
کامال عملی و امتان پشذیشر نشیشز
ست.

دوره دوم  -شماره ٨٤٦

انترناسیونال

ایران میرود به مرکز به گور سپرده شدن هیوالی
اسالمی توسط زنان قهرمان تبدیل شود
گفتگو با مینا احدی به مناسبت  ٦مارس روز جهانی زن

به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندید
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يادداشتهای هفته
حمید تقوايی

سازش با اسالم سیاسی دشمنی با زنان است!
به  ٦مارس روز ج انی زن نزدیک میششویش  .روز
ج انی زن روز جلب توجه افتار عمومی جش شانشیشان و
بسید نیرو برای مقابله با موانعی است که بشر سشر راه
آزادی زن وجود دارد .در جم وری اسشالمشی و سشایشر
کشور ای اسالمزده زنان و توده مرد مان اصلی بشر
سر ر ائی زن را میشناسنشد و مشدتش شاسشت عشلشیشه آن
مشارزه میتنند :حاکمیت اسال و قوانی و مشقشدسشا
و اخالقیا ضشد زن اسشالمشی .امشا در کششور شای
ربی تخاص اسال سیاسی علیه زنان بانشدازه کشافشی
اناخته اده نیست .دوتت ا و حتی نیرو شای سشیشاسشی
که خود را چپ و تیشرال میدانند نه تشنش شا تشنشاقضشی
بی قوانی اسالمی و احتا اریعه با پشایشه ای تشریش
حقوق زنان نمی بینند بلته تحشت عشنشوان مشقشابشلشه بشا
اسالموفوبیا و احترا به مذ ب و فر نا دیگشران در
را چ ار تاق برای تعرض نیرو ای اسالمی به حشقشوق
زنان حتی در کشور ای ربی باز گذااته انشد .بشایشد
با ای سیاست و گرایش بشا تشمشا قشوا مشقشابشلشه کشرد.
بخصوص احزاب و نیرو ای چپ و آزادیشخشواه نشظشیشر
حزب کمونیست کارگری که آمال و آرزو ای زنشان و
ک توده مر بجان آمده از حاکمیت اسالمی در ایشران

و دیگر کشور ای اسالمی را نماینشدگشی مشیشتشنشنشد
وظیفه دارند زن ستیشزی شویشتشی اسشال و نشیشرو شا و
حتومت ای اسالمی را مدا در برابر افتار عشمشومشی
در رب قرار بد ند و به مشقشابشلشه پشیشگشیشر بشا سشاز
دوتت ا و پست مدرنیست ا با اسالمیس برخشیشزنشد .بشایشد
به مگان نشان داد که احترا به "مسلمانان" و دفشاع
از مرد پنا نده از کشور ای اسشالمشزده بشه مشعشنشای
احترا به قوانی و مقدسا فوق ارتشجشاعشی اسشالمشی
نیست .برعتس ،نقد و مقابله با قوانی و مشقشدسشا و
اخالقیا اسالمی یک رکش مش ش دفشاع از زنشان و
مرد پنا نده از کشور ای اسالمزده و احترا به شمشه
انسان ا مستق از ملیت و مذ ب آن ا است.
زنان در کشور ای اسالمزده ،حتی بعد از پنا شنشده
ادن به کششور شای شربشی ،اوتشیش قشربشانشیشان اسشال
سیاسی و قوانی و تشعشصشششا و اخشالقشیشا پشوسشیشده
اسالمی ستند .روز ج شانشی زن فشرصشت مشنشاسشششی
برای تاکید بر ایش واقشعشیشت ،مشقشابشلشه بشا دوتشتش شا و
نیرو ای اسالمی و نقد ساز و میشدان دادن بشه ایش
نیرو ا در جوام ربی است.

خامنه ای علیه کدام دشمن هشدار میدهد!
"دام می خوا د در انتخابا اعمال نفوذ کشنشد".
(خامنه ای)
"نفوذ دام " تتیه کال خامنه ای در چشنشد مشاه
اخیر بوده است .ای رس مه دیتتاتشوریش شا اسشت کشه
برای حف سلطه خود یک دام خارجی بتشرااشنشد و
ر مشارزه و اعتراضی را تشوطش شه داشمش بشدانشنشد .در
جم وری اسالمی روآوری جوانان بشه زنشدگشی اشاد و
مدرن ،در اتست قیود و قوانی مقدسا پوسشیشده
اسالمی علیه زنشان و عشلشیشه مشدرنشیشسش و مشدنشیشت،
گس ششت ششر ج ششوک ش ششای ض ششد اس ششالم ششی در م ششدی ششای
اجتماعی ،موزیک و رقص و اادی ،و حتی گش و
اتال و عشن و م رورزی در روز واتشنشتشایش شمشه
نمود ای "نفوذ دام " و "توط ه شای داشمش " اسشت.
عل کردن آمریتا و اشیشطشان بشزرن بشعشنشوان داشمش
قرارست ما یت فشوق ارتشجشاعشی حشتشومشت و نشاظش
موجود را در تفافه ضدیت با استتشششار بشپشیشچشد و بشه
خورد مرد بد د .آنچه نفوذ آمریتا خوانده میشششود در
واق چیزی نیست بجز روی آوری توده مرد به تشمشدن
و انسانیت و مدرنیس و اشادی و ر شائشی از اسشار
مذ ب!

داشم ش واقشعششی جشم ش ششوری اسششالمششی آزادگششی و
مدرنیس و مشاره بی وقفه مرد برای در اتشسشتش
تحجر و اسار اسالمی است .اگر امشروز در آسشتشانشه
انتخابا و بر مت تشدید نشزاعش شای حشتشومشتشی در
دوره پسا برجا بیش از پشیشش بشر طششش نشفشوذ داشمش
میتوبند به ای خاطرست که از اوجشگشیشری خشش و
اعتراض مرد علیه ک حتومتشان راس دارند.
در نشششسششت مشششتششرا ارگششان ش ششای سششرکششوبششگ ششر
حتومتی که شفشتشه گشذاشتشه حشول مشوضشوع "نشفشوذ
دام " برگزار اد جعفری فرمانده سپشاه "مشاجشرا شا و
حوادث سال ای  7٦و فتنه  "٦٦را یادآوری میتشنشد
و بششر ضششرور " ششمششدتششی و ششمششتششاری بششی ش وزار
اطالعا  ،سپاه و ناجا و سشایشر دسشتشگشاه شا" تشاکشیشد
میتند .ای بیان صریح منظور خامنشه ای و رسشانشه
ای تشلیشاشاتشی حشتشومشت از داشمش اسشت .داشمش
مردمی ستند که خشیشز  ٨٦تشیشر  7٦و انشقشالب
میلیونی تابستان  ٦٦را آفریدند و تشرزه مشرن بشجشان
جم وری اسالمی انداختند .زار نوع داشمش خشارجشی
تراای جم وری اسالمی را از چشنشا ایش داشمش
داخلی ا نجا نخوا د داد!

زنان و معرکه انتخابات!
فته گذاته وبسایت خشامشنشه
ای مجموعه ای از فشتشوا شای او
در مورد انتخابا را منتشر کشرد.
اعال ارکت در انتخابا بشعشنشوان
یک امر واجب و یشک "وظشیشفشه
ارعى ،اسالمى و اتش شى" و حشرا
بودن رای سفید و یشره از جشمشلشه
ای فتوا ا است .مشیشدانشنشد مشرد
تمایشلشی بشه اشرکشت در مشعشرکشه
انششتششخششابششاتششی دار و دسششتششه ششای
حتومتی ندارند میخوا ند به زور
فتوا و احتا اشرعشی و حشالل و
ح ششرا ک ششردن م ششرد را ب ششه پ ششای
صندوق بتشانند .امشا ایش تشال
دردی از جم وری اسالمشی و
ان ششت ششخ ششاب ششا ک ششذائ ششی ا درم ششان
نخوا د کرد .اگر قرار بود جامشعشه
ب ششرای ف ششت ششوا و اح ششت ششا ا ششرع ششی
پشیزی قائ بااد اظ ار نشگشرانشی
ا و شدار ای مداو رسشانشه شا
و امششا جششمششعششه ششا و مششقششامششا
حتومتی و در راس شمشه آنش شا
خود خامنه ای در مشورد " شجشمشه
فر نگی رب" و "نفوذ دامش " و
کسادی بازار مسشاجشد و نشمشاز و
روزه و گستر بد حجابشی و بشی
حجابی و رویشگشردانشی جشوانشان از
اسال و یره و شیشره ضشرور و
موضوعیتی نمیداات.
ای حشتشومشت و انشتشخشابشاتشش
مدت اسشت کشمشتشریش حشقشانشیشت و
اعتششاری در مشیشان مشرد نشدارد.
م ششرد م ششی ششدان ششن ششد ان ششت ششخ ششاب ششات ش ششای
جم وری اسالمشی امشری صشرفشا
درون جناحی و مربوط به تشجشدیشد
تقسی پست ا و کرسی ا بشیش دارو
دسته ای مافیائی حشاکش اسشت
و حتی آن بخش قلشیشلشی از مشرد
ش کششه در انششتششخششابششا اششرکششت
میتنند انگیزه و دفشان اسشاسشا
تشدید دعوا ای بشیش جشنشاحشی و
تضعیج ک حتومت است .خشود
می فتوا ای کذائی که ظا شرا
قرارست مشروعیت و اعشتشششاری
به بازی درون حتومتی انتخشابشا

بد د بیش از ر چیشز نشمشایشنشده و
افشا کننده ما یت ارتجاعی ایش
مضششحششتششه اسششت .در مششیششان ای ش
فتوا ا نشمشونشه زیشر بسشیشار گشویشا
است:
"س) با توجه بشه ایش کشه زن
ج ش ششت ا ششرک ششت در ان ششت ششخ ششاب ششا
میبایست از منزل خارج اشود آیشا
واجب است از او ر اجازه بشگشیشرد
؟ و اگر او ر به مشسشر اجشازه
ارکت در انتخشابشا را نشد شد یشا
رضایت ندااته بااد تشتشلشیشج زن
چیست؟
ج) ا ششرک ششت در ان ششت ششخ ششاب ششا
منوط به اذن او ر نیست".
میشخشوا شنشد زنشان را بشه رای
دادن تشششویششن کششنششنششد امششا تششن ش ششا
ما یت زن ستیز حشتشومشتشششان را
برمال میتنند! در نظامی کشه زن
برای خارج اشدن از مشنشزل ،بشرای
مسافشر  ،بشرای اشرکشت در شر
گروه و مجم و فعاتیت فر نگشی
و ورزای اجشتشمشاعشی ،و حشتشی
ب ششرای ازدواج و ط ششالق و ده ششا
م ششورد دی ششگ ششر ح ششق ششوق م ششدن ششی و
خانوادگی نیشازمشنشد اجشازه اشو شر
است ر شر تطج کرده و رای دادن
زنشان را بشه اجششازه اشو ششر مشنششوط
نترده است! اعال میشتشنشنشد زنشان
برای م ر تشایشیشد زدن بشه اسشار
خود نیازی به اجازه او ر نشدارنشد!
ایش یششعشنشی تشاکشیششد دیشگششری بششر
ضششرور اجششازه اششو ششر در بششقششیششه
موارد!
جشنشششش ر ششائشی زن در ایششران
مدت است از خاکریشز "اذن اشو شر"
و کال قیمومیت مرد عشششور کشرده
است .جنشش ر ائی زن پشیشگشیشر
تر از ر اعتراض دیگری نمشایشنشده
و بیانگشر بشی اعشتشششاری و بشی
پ ششای ششگ ششی ح ششت ششوم ششت زن س ششت ششی ششز
اسالمی و بازی ای انتخشابشاتشی آن
است.

سایت کانال جدید:
www.newchannel.tv
نشریه انترناسیونال:
www.anternasional.com
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نظر شما در باره "پیامبران" و "کتابهای آسمانی" چیست؟
محسن ابراهیمی

دوره دوم  -شماره ٨٤٦
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مردم ،کانال جدید و جمهوری
اسالمی
گفتگو با کیوان جاوید

در اعتراض به مضحکه انتخاباتی حکومت اسالمی،
جمعه  ٦٢فوریه با ما همراه شوید!
روز جششم ششعششه  ٦٨ف ششوریششه ششمششزم ششان ب ششا
مضحته انشتشخشابشا جشمش شوری اسشالمشی،
مراه با سایشر مشخشاتشفشیش حشتشومشت جشمش
میشوی تا علیه حتومت آدمتش اسالمشی
و علیه بیحقوقی مرد ایران اعتراض کنشیش .
از کلیه مخاتفی حتومت دعو میتشنشیش
در ای تجمعا ارکت کنند.

فرانتفور (آتمان)

استت ل (سوئد)
جمعه  ٦٨فوریه ساعت  ٠بعد از ظ ر
مقاب سفار جم وری اسالمی
به شمشراه سشایشر مشخشاتشفشیش جشمش شوری
اسالمی
تلف تماس:
٣7٠٥٨٠٤٦٥٨

جمعه  ٦٨فوریه ساعت  ٠بعد از ظ ر
مقاب کنسوتگری جم وری اسالمی
با ارکت احزاب و سازمان ای چپ
تلف تماس:
٣٨٥٧٠٨٣٦٦٨٨٣

تشتیال خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
فوریه ٦٣٨٨

تورنتو (کانادا)
جمعه  ٦٨فوریه ساعت  ٤بعداظ ر
متان :پالزای ایرانیان (واق در خشیشابشان
یانا اماتی خیابان فینچ)
تلف تماس:
٤٨٨٦٥٦٥٦٠٨
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کارگران در هفته ای که گذشت
شهال دانشفر

انترناسيونال
نشريه حزب کمونيست کارگری
سردبیر این شماره :علی جوادی
مسئول فنی :سهند مطلق

ای میلanternasional@yahoo.com :
انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

