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صفحه ٤

ناسیونالیسم و مذهب!
ناسیونالیسم ایرانی و اسالم سیاسی
آیا ناسیونالیسم و اسالم سیاسی رقیب همدیگرند؟ در تقابل باهم هستنت؟تد؟
مکمل و در خدمت هم هسن؟د؟ یا فعلوانفعال این دو ج؟بش دی؟تامتیتستم
پیچیدهتری دارد که رابطهشان را از یک حالت سیاهوسفید فراتر میبرد؟
در این مطلب ضمن اشاره به چ؟د مشخصه پایهای رابطه میان ناسیونالیسم و
مذهب به طورکلی ،نگاهی گذرا خواهیم انداخت به رابطه متنتقتابتل متیتان
ناسیونالیسم ایرانی و اسالم سیاسی.
آنچه در این رابطه توجه من را بیش از هر چیز جلب میک؟د م؟اسبات ایتن
دو ج؟بش در قلمرو سیاسی است .روشن است که اینها خود ج؟بتشهتای
ایدئولوژیک -سیاسی هسن؟د که مرکز توجهشان دخالت در قلتمترو قتدرت
سیاسی و از این طریق تحقق م؟افع واقعی ،زمی؟ی و طبقاتی معی؟ی است.

محسن ابراهیمی

برای کمونیسم است.
دو نظر:
در میان صاحبنظران مسائل مربوط به ناسیونتالتیتستم و جت؟تبتشهتای
ناسیونالیسنی ،مباحث زیادی در پاس به سؤاالت باال متطترا استت .اگتر
سایهروشنهای این طیف بزرگ مباحث را ک؟ار بزنیم دو نظر که کمابیش در
نقطه مقابل هم هسن؟د قابلتشخیص است:
ازیکطرف ،آننونی اسمیت” ،قومش؟اس“ برجسنه ”مدرسه اقنصاد لت؟تدن“ از
پدیدهای تحت ع؟وان ” ناسیونالیسم دی؟ی“ نام میبرد کته درواقتع ادمتام
ناسیونالیسم و مذهب در قالب یک ج؟بش است .ناسیونالیسمی که اساساً در

شبهقاره ه؟د و جهان اسالم رواج داشنه است .او یک دلیل این آمیختنتگتی

فعل وانفعال منقابل این دو ج؟بش در همین قتلتمترو ستیتاستی تتاریت

ناسیونالیسم با دین را نیاز ناسیونالیسم به توسل به اساطیر دی؟ی میداند .از

پرفرازونشیبی دارد که دقت در زوایای آن برای ج؟بش سوم  -ج؟بشی کته

طرف دیگر ،ب؟دیکت اندرسون ،مؤلف کنابی اثرگذار به نتام ”اجتنتمتاعتات

در مقابل هر دو است  -حائز اهمیت سیاسی باالیی است .م؟ظورم از ج؟بش

تصوری :تأمالتی درباره خاسنگاه و گسنرش ملتگرایی“ روی رقابت این دو

سوم بهطور روشن کمونیسم یع؟ی آن ج؟بش اجنماعی واقعتی استت کته

ج؟بش تأکید میک؟د که تاریخاً عروج یکی م؟وط به ستقتوط دیتگتری و

هدفش رهایی بشر از همه نابرابریها  -اقنصادی ،سیاسی و اجتنتمتاعتی -

برعکس بوده است .به نظر او پیشروی ناسیونالیسم با عقبنشی؟ی دیتن یتا

است .در هر قدم مصاف برای رهایی ،تعیین تکلیف بتا یتکتی از ایتن دو

بهنر است بگوییم با تحمیل عقبنشی؟ی بر دین همراه بوده است.

ج؟بش ها و یا هر دو باهم یک امر دائمی و در شرایط امروز یک امر حیتاتتی
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صفحه ٣

در تاری تکوین م؟اسبات میان ناسیونالیسم و دین (بهمثابه یتک جت؟تبتش

ناسیونالیسم معاصر برمیگردد ،میتوان جایگاه و نقش ناستیتونتالتیتستم و

سیاسی و نه یک باور صرف) میتوان برای هر دو این نظرهتا مصتدا هتای

رابطه اش با مذهب را با اسن؟اد به مشاهدات تجربی پیرامون خود بهستادگتی

عی؟ی پیدا کرد؛ اما بهع؟وان یک حکم کلی ،به نظر من هرچقدر از متقتطتع

دید و توضیح داد.

عروج سرمایهداری دورتر شدهایم همانقدر آمیخنگی ناسیونالیسم با مذهتب
بیشنر شده است .ریشه این درهمآمیخنگی عمیق ناسیونالیسم و متذهتب
اساساً در اقنصاد سیاسی سرمایهداری معاصر است .دین از بطن سرمایهداری
منولد نشده است اما مطابق با نیازهای هر دوره سرمایتهداری در اشتکتال
جدید مه؟دسیشده و به خدمت گرفنهشده است .ناسیونتالتیتستم امتا بتا
سرمایهداری و از بطن سرمایهداری پا به حیات گذاشنه است اما ناسیونالیسم
هم مطابق با نیازهای هر دوره سرمایهداری در اشکال جدید بسنهب؟دیشتده

و بکار برده شده است .بهسخنی میتوان شباهنی میان دولت -متلتتهتای
مقطع عروج سرمایهداری با ج؟بشهای رهاییبخش ضد اسنعماری متیتانته
قرن بیست و بهطریق اولی با ناسیونالیسم قومی بعد از پایان ج؟گ سرد پیتدا
کرد اگرچه همه اینها ج؟بشهایی برای پاستداری از نتظتم طتبتقتاتتی
سرمایهدارانه بودهاند.

در یک نگاه کلی ،ناسیونالیسم همراه خود بورژوازی نهت؟ها از هرگونه جتلتوه
ترقی خواهی تهی شده است بلکه خود به یک مانع مهم در مقابل هترگتونته
تالش برای رهایی تبدیلشده است؛ و این آن خط ختونتیت؟تی استت کته
ناسیونالیسم را به مذهب علی العموم و ناسیونالیسم ایترانتی را بته استالم
سیاسی بهطور مشخص منصل میک؟د .ناسیونالیسم و دیتن امتروز بته دو
ج؟بش دوقلوی سیاسی تبدیلشدهاند که در رقابت یا حنی در تقابل بتاهتم،
در ک؟ار و حنی در اتحاد باهم در خدمت پیشبرد م؟افع سرمایه در متقتابتل
تودههای کارکن و کل بشریت قرارگرفنهاند .امروز ناسیونالیسم  -هر نوع آن
 در ک؟ار مذهب تماماً نقش ارتجاعی ایفا میک؟د .این موقعیت ،این نقش وکارکرد ارتجاعی تماماً به این مربوط است که سرمایهداری به مت؟تاستبتات
اقنصادی مسلط در همه دنیا تبدیلشده است و دیگر به هیچ مع؟ا نتیترویتی
برای مقابله بانظم که؟ه نیست .خود به نظمی که؟ه تبدیلشده است .ختود

از انقالب بورژوایی فرانسه تا ارتجاع سرمایهداری:

مظهر و تجسم تمامعیار گذشنه است .خود یک نظم ارتجاعی است.

در مقطع عروج سرمایهداری بهع؟وان یک نظم نوپا در مقابل ستاختنتارهتای

نظمی که خود ارتجاعی است نمیتواند ج؟بشی از خود بتیترون دهتد کته

پیشا سرمایه داری ،ناسیونالیسم قالب ایدئولوژیک سیاسی این طبقه نوپا در

جلوهای از ترقی خواهی داشنه باشد .ناسیونالیسم و مذهب هر دو در دستت

مقابل طبقات در حال فروپاشی بود .ناسیونالیسم روبهجلو بود همچ؟ان کته

نظمی تماماً ارتجاعی به ایدئولوژی و ج؟بشی تماماً ارتجاعی تبدیلشدهاند.

خود بورژوازی در مقایسه بانظم فئودالی روبهجلو بود .بتورژوازی در یتک

رابطه عشق و نفرت:

مصاف تمامعیار با همه ب؟یادهای اقنصادی و روب؟اها و ارزشها و تتلتقتیتات
فره؟گی و ایدئولوژیک نظم که؟ه بود .ناسیونالیسم بهمثابه ج؟بتشتی بترای
تشکیل دولت-ملت اصلیترین قالب سیاسی بورژوازی در مقابله بانظم که؟ته
بود .در انقالب کبیر فرانسه ،ناسیونالیسم در نقش یک قالب و ابزار سیاسی -
ایدئولوژیک برای بورژوازی انقالبی ،ناگزیر بود برای تصفیهحستاب نتهتایتی
بانظم فئودالی به سراغ همه نهادها و تلقیات و فره؟گهتا و در یتککتالم

برگردیم به سؤاالتی که در آماز این مطلب مطرا کردیم :آیا ناسیونالیسم و
مذهب و بهطور مشخصتر ناسیونالیسم ایرانی و اسالم ستیتاستی رقتیتب
همدیگرند؟ در تقابل باهم هسن؟د؟ مکمل و در خدمت هم هستنت؟تد؟ یتا
فعلوانفعال این دو ج؟بش دی؟امیسم پیچیدهتری دارد که رابطهشتان را از
یک حالت سیاهوسفید فراتر میبرد؟

ایدئولوژی منعلق به نظم که؟ه ازجمله مذهب برود و با آنها تعیین تکلتیتف

به نظرم پاس هایی که قبالً به آن اشاره کردم جوابگوی دی؟امیسم رابطه بین

ک؟د .رابطه ناسیونالیسم با مذهب انعکاسی از رابطه خود بتورژوازی ،ختود

این دو ج؟بش ارتجاعی نیست .یکچیز روشن است و آن ایت؟تکته هتر دو

طبقه بورژوا با مذهب بود؛ اما تقابل ناسیونالیسم با مذهب فقط تتا زمتانتی

ج؟بش به همراه تحوالتی که سرمایه به ختودش دیتده استت تت تیتیتر

می توانست ادامه یابد که خود بورژوازی نیاز به مقابله با مذهب داشت .وقنی

پیداکرده اند .اگرچه ب؟یادهای ایدئولوژیکشان همچ؟ان پابرجاست اما ازلحاظ

بورژوازی با انقالب کبیر فرانسه توانست موقعیت بال؟ده اقنصتادیاش را بتا

سیاسی تماماً زیرورو شده اند .هر دو ب؟ا بر نیازهای امروزین سرمایه حدادی و

اسنقرار و تثبیت قدرت سیاسیاش به فرجام برساند و به طبقه حاکم تبدیل

بازتولید شدهاند .دقایق و لحظات همهجانبه این ت ییر شتکتل و شتمتایتل

شود ،آنگاه رابطه بورژوازی بهمثابه طبقه حتاکتم و بتهتتبتع آن رابتطته

موضوع این مطلب نیست .آنچه ای؟جا موردتوجه است دی؟امتیتستم رابتطته

ناسیونالیسم با مذهب باید تجدید تعریف میشد.

منقابل میان این دو ج؟بش ارتجاعی است.

پرداخنن به تحوالتی که سرمایهداری و بر مب؟ای آن ناسیونالیسم در طتول

رابطه ناسیونالیسم با مذهب در طول تاری طوالنی یک رابطه عشق و نفترت

بیش از سه قرن از سر گذرانده است نیازم؟د کار نظری عمیق و گستنترده

بوده است .زمانی باهم و در آموش و در ک؟ارهم زمانی در رقابت و حنتی در

است؛ اما تا آنجایی که به سرمایهداری معاصر و مضتمتون و مشتختصتات

مقابل و دشمن هم بودهاند .در یک حکم کلی عشقشان مبن؟ی بتر تتعتلتق
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ایدئولوژیک -سیاسیشان به نظم نابرابر حاکم و نفرتشان به خاطر رقابت بتر

ناسیونالیسم صرب به یک سالا تهییج عاطفی ناسیونالیسنی  -متذهتبتی

سر قدرت باهدف حل بحرانهای حکومنی سرمایه بوده است .بتحترانهتای

تبدیل شد ،شاهزادهای به نام الزار که در ج؟گ تاریخی کوزوو از ستلتطتان

طبقاتی-حکومنی یک وجه جداییناپذیر تاری سرمایه است .این دو ج؟بتش

عثمانی شکست سخنی خورده بود همچون مسیح ”ملت“ صرب بود که قترار

و دو ایدئولوژی ،در منن بحرانهای حکومنی بورژوایی یا در ک؟ار هم و یا در

بود زمانی بازگردد و سرزمین مقدس کوزوو را از دست مسلمین رها خواهتد

رقابت باهم اما در نقش کاتالیزور حل بحرانهتای حتکتومتنتی سترمتایته

کرد .در این اسطوره ،کوزوو برای صربها همچون اورشلیم برای یهودیها و

ظاهرشدهاند.

بیتالمقدس برای اسالمیهاست .شبهنظامیان صرب زیر پرچمهای برافراشنه

چند مثال تاریخی از مناسبات ناسیونالیسم و مذهب:
در سطح جهان و در یک بعد تاریخی طوالنیتر مخصوصاً در سالهای میانته

بر اسنخوانهای همین شاهزاده مقدس قنلعامهایشان را سازمان دادند.
گوشههایی از رابطه ناسیونالیسم ایرانی و اسالم سیاسی:

قرن بیست ،ناسیونالیسم قالب ایدئولوژیک اصلی  -نه الزاماً ت؟ها قالب  -املب

مصدا های ایرانی رابطه منقابل عشق و نفرت میان مذهب و ناسیونالیتستم

”ج؟بشهای رهاییبخش“ بود .در ک؟ار دهها ج؟بش ضد اسنعماری در آفریقا

خود موضوع بحث مفصلی است .ای؟جا فقط به دو مورد بس؟ده میک؟یم:

و خاورمیانه ،مصر دوران عبدال؟اصر یک نمونه برجسنه است؛ اما همته ایتن
”ج؟بشهای رهاییبخش“ ناسیونالیسنی که کاتالیتزور حتل بتحترانهتای
حکومنی بورژوازی بودند ،بعد از پایان رسالت سیاسیشان بتهسترعتت بته
الیگارشیهای سیاسی-نظامی-ام؟نیی در مقابل تودههای وسیع کتارگتر و
مردم محروم تبدیل شدند و خود وارد بحران سیاسی حکومنی شدند .این بار
بورژوازی م؟طقه و جهان به خونینترین ستالا ستیتاستی در زرادختانته
تاریخیاش یع؟ی ج؟بش اسالمی برای حل بحرانهای حکومنتیاش دستت
برد .نمونه برجسنهاش اسالم سیاسی در مقطع انقالب  ۷۵است.
رابطه عشق و نفرت میان ناسیونالیسم و مذهب ،حنی در همان دوره عتروج

ناسیونالیسم هم سیاهوسفید نیست .جاهایی ناسیونالیسم و اسالم برای کسب
رهبری در رقابت خونین بوده اند .برای مثال ،جمال عتبتدالت؟تاصتر پترچتم
پان عربیسم را در منن سرکوب اخوان المسلمین بل؟د کرد .جاهایی هم ایتن
دو ایدئولوژی و ج؟بش در قالب یک ج؟بش مشنرک امترشتان را پتیتش
برده اند .برای مثال ،محمدعلی ج؟اا با پرچم ناسیونالیسم اسالمی ج؟تبتش
اسنقالل مسلمانان از ه؟دوسنان و تأسیس کشور پاکسنان را رهبری کرد.
همانطور که در آماز این مطلب گفنم ،هر چه به زمان حاضتر نتزدیتکتتر
شدهایم و هرچه سرمایهداری به ت؟ها نظم اقنصادی -اجنماعی و ستیتاستی
مسلط تبدیلشده است همانقدر همخوانی و همس؟خی ستیتاستی متیتان
ناسیونالیسم و مذهب بیشنر شده است .خیلی جاها این دو ایتدئتولتوژی و

ج؟بش آنقدر باهم عجین هسن؟د که حنی شخصیتها و شعارها و پرچمهتا
و افنخارات و اسطورههایشان یکی است و بهسخنی میتوان تشخیص داد که
این ج؟بش ناسیونالیسنی یا مذهبی است؛ و صدالبنه ناسیونالیتستمتی کته
افنخارات تاریخیاش را از گورسنانهای اسطورهای مذهبی به عاریت بگیترد
بهراسنی خطرناکترین نوع ناسیونالیسم است .یک نمونه برجسنه از این نوع
ناسیونالیسم ،ناسیونالیسم ارتودوکس صرب است .ناسیونالیسم صرب ،بترای
قنلعامهایش در کوزوو به اسطورههای مذهبی  -سیاسیای دست بترد کته
منعلق به قرن چهارده میالدی است .در ایتن استطتوره کته در دستت

در جریان انقالب مشروطه ،ایدئولوژی اسالمی دو شقه شد .بخشی به رهبری
شی فضل اهلل در مقام پاسداری از نظم که؟ه در مقابتل نتاستیتونتالتیتستم
تجددطلبانه مشروطه صف کشید و بخش دیگر به رهتبتری دو آیتتاهلل -
طباطبایی و بهبهانی  -وارد همکاری رقابتآمیز با ناسیونالیسم برای کستب
رهبری سیاسی شد و دست آخر اتحادی از ناسیونالیسم و اسالم مهر خود را
بر قانون اساسی زد.
این سؤال ه؟وز قابلتأمل است که چرا در انقالب کبیر فرانسه ،ناسیونالیستم
به نمای؟دگی از بورژوازی برای پیشرویاش تعیین تکلیف بتا مستیتحتیتت
سازمان یافنه را در دسنور گذاشت اما در انقالب مشروطه ،ناسیونالیسم تماماً

آمشنه به اسالم بود و تا آخر ننوانست دسنش را از جیب اسالم بیرون بکشد.
املب منجددین ” سکوالر“ مشروطه ننوانسن؟د از متمتاشتات بتا استالم و
اسالمیون فاصله بگیرند؛ اما با تمام این تفاصیل ،در انقالب مشتروطته ایتن
ناسیونالیسم با سکوالریسم نیمب؟دش بود که دست باال داشت.
در انقالب  ۷۵وضع تماماً برعکس میشود .این بار ناسیونالیسمی که از درون
انقالب مشروطه سر برآورده بود و نهایناً در قالب ناسیونالیسم عظمت طلبانه
بر تخت سلط؟نی تکیه زده بود خود موضوع بحران حکومنی بود و با تعتر
یک انقالب مواجه شده بود .این بار ج؟بش اسالمی در نقش کاندید اصتلتی
حل بحران حکومنی سرمایهداری ظاهر شد .اگرچه این جت؟تبتش ختود از
زهدان چرکین ک؟فرانس گوادلوپ به مامایی آمریکا و مرب منولدشده بود اما
با شعار ” نه شرقی ،نه مربی ،جمهوری اسالمی“ منولی بیرقیب آرمتانهتای
تاریخی ” بورژوازی ملی“ شد .این ج؟بش هم ملی بود و هم اسالمی .تحقیتر
ملیگرایی توسط خمی؟ی بیشنر پروپاگاند سیاسی برای تثبیتت ستیتاستی
ج؟بش اسالمی در حکومت بود تا خصومت با ناسیونالیسم بتهمتثتابته یتک
ج؟بش ارتجاعی.
در نمونههای اخیرتر درصح؟ه سیاسی ایران میتوان جلوههای دیتگتری از
م ازله سیاسی تعطیل ناپذیر میان این دو ج؟بش را نشان داد.
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صفحه 5

همین چ؟د روز پیش ادیب بروم؟د رئیس شورای مرکتزی جتبتهته متلتی

از سران حکومت اسالمی حنی جالبتوجهتر است .لوا کورش کته ظتاهتراً

اطالعیهای م؟نشر کرد که بهراسنی درزمی؟ة عشق متنتقتابتل متذهتب و

ملک طلق ناسیونالیسم عظمت طلبانه سلط؟نی است ،یکبتاره بته هتمتت

ناسیونالیسم خصلت نما است.

رئیسجمهور اسالمی آنهم در ”ایران اسالمی“ بهمثابه افنخار تاریخی متلتی

” تشیع از ارکان مهم ملیت ماست و هر فرد ملیگرایی باید به این متذهتب

به نمایش گذاشنه میشود!

عقیده م؟د باشد و هر ج؟بشی را در عزای شهتیتدان بتزرگ شتیتعته کته

واقعیت این است که این دو ج؟بش حنی اگر در مقطعتی از تتاریت

تأییدک؟؟ده وحدت ملی نیز هست م ن؟م و محنرم ش؟اسد .با این تذکر ،هتر

کشمکش خونین شده باش؟د ،نسبت به هم مریب نیسن؟د .ازنقطهنظر م؟افتع

عضوی از اعضای جبهه ملی باید نسبت به مطالب یادشده پایب؟د و وفتادار

طبقاتی ،یک احساس مریزی قدرتم؟دی باعث میشود قلب این دو ج؟بتش

باشد تا عضو جبهه ملی ش؟اخنه شود وگرنه در تاری این جبهه جایتگتاهتی

باهم بزند حنی اگر ای؟جاوآنجا شمشیر بر رویهم بکش؟د!

نخواهد داشت“.

وارد

درباره همخونی و همس؟خی و همآوازی سیاسی دو جت؟تبتش استالمتی و

آفناب آمد دلیل آفناب .این سخ؟ان آنقدر صادقانه است که دیگر نیازی بته

ناسیونالیسم ایرانی باید در فرصنی م؟اسب مفصلتر صحبت کرد؛ امتا هتر

تفسیر ندارد .جبهه ملی که سازمان کالسیک ج؟بش ملی  -اسالمتی استت

درجه از نزدیکی میان این دو جریان ارتجاعی نباید ما را از این حقیقت مافل

باید همین را بگوید که بروم؟د گفنه است .یادآوری میک؟یم که آل احمد و

ک؟د که این ها علیرمم اشنراک م؟افع اسنراتژیکشان ه؟وز دو ج؟بش هسن؟د

شریعنی در ابعاد وسیعتری ادبیات این ناسیونالیسم اسالمی را قبالً تتولتیتد

که یکی در قدرت سیاسی است و آنیکی قبالً در قدرت بود و در حال حاضر

کرده بودند و تیغ ملی اسالمی خمی؟ی برای سالخی انقالب متردم عتلتیته

نقش اپوزیسیون را بازی میک؟د؛ ب؟ابراین قابلفهم است که سترمتایتهداری

سرمایه و حکومنش را تیز کرده بودند.

ایران و جهان دقیقاً به خاطر بیپایگی و انزوای سیاسی ج؟بش اسالمتی در

خصلت نماتر از این ،آن رابطهای است که در میان این دو ج؟بش بهمثابه دو
ج؟بش در دو قطب مقابل جریان دارد .برای مثال ،هیچ درجه از زختمهتای
عاطفی نمیتواند مانع شود که رضا پهلوی اعالم ک؟د اگر الزم شد در نتقتش
خلبان نیروی هوایی جمهوری اسالمی انجاموظیفه خواهد کرد .هیچ درجه از

زخم سیاسی مانع نمیشود تا داریوش همایون ” اگر الزم شتد“ در رکتاب
جمهوری اسالمی شمشیر بزند؛ و برعکس ،تقالهای ملیگرایانه اخیر بخشتی

قدرت ،روی ناسیونالیسم در شکل و شمایل جدید و باهدف رفع کم تلتفتات
بحران حکومنی سرمایه داری اسالمی در ایران حساب باز ک؟د .ستؤال ایتن
است که خطر ناسیونالیسم برای ج؟بش سوم ،ج؟بش تأمین عدالت و برابری
و آزادی برای همه ،یع؟ی کمونیسم چیست؟ مقابله با این خطر چه جایگاهی

در مبارزه برای آزادی و برابری دارد؟ ضروری است که در فرصنی دیگر بته
ابعاد مخنلف این مسئله بپردازیم*.
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صفحه 6

جایگاه زن در اسالم کروات زده!

لیال یوسفی

اردومان برابری زن و مرد را امری میرطبیعی خواند .به نظر رییسجتمتهتور

همین دین صلحی است که هر جا سر برآورده و قدرتی به دست گترفتنته،

ترکیه ،بهنر است زنان بر نقش خود بهع؟وان مادر منمرکز شتونتد .وی در

به جز خونریزی و فقر و نابودی برای مردمان آن حوالی و صدمهی روحتی و

انجمن زنان گفت :نمیتوان زن و مرد را برابر دانست .این با طبیعت در تضاد

جسمی برای زنان و کودکان چیزی به ارم ان نیاورده است .برخالف آنچه به

است .وی ادامه گفت :خشونت علیه زنان قابلقبول نیست و در تضاد با آیین

نظر میآید ،از اسالم میانهرو در ترکیه چ؟دان چیزی باقی نمانده ،اردومتان

اسالم است که دین صلح است.

خیلی وقت است شمشیرش را از رو بسنه و شرایط زندگی را برای زنتان در

این سخ؟ان رییسجمهور کشوری است که در آن حداقل روزی یک زن بته
دلیل خشونت خانگی به دست پدر یا برادر یا همسر خود به قنل متیرستد.
کشوری که فره؟گ مردساالری و روش زندگی س؟نی و قبیلتهای ،مستبتب
آسیبهای جبرانناپذیر و فجایع زیادی نسبت به زنان بتوده استت .حتزب

ترکیه بدتر و ناامنتر میک؟د .در همین سخ؟رانی اخیر ،درحالیکه ست؟تگ
اسالم مهربان را به سی؟ه میزند ،به اننقاد از کمونیستها و فمی؟یستها کته
همواره بالی جانش هسن؟د ،میپردازد و میگوید ” :زنان نمیتوان؟د آنگونته

که کمونیستها میگوی؟د ،هر کاری را که مردان میک؟؟د ،انجام بده؟د“.

حاکم آن نیز هرازگاهی با ایدهها و ابراز نظرهایش ،زنان را متورد خشتونتت

کمونیستها به لحاظ حقوقی خواهان برابری زن و مرد هسن؟د و اسالمیان با

لفظی قرار میدهد .یکبار علیه خ؟دیدن زن سخن میگوید و یک روز دیگر

افکار مردساالرانه و با اسنفاده از دین صلح خود به دنبال برده جت؟تستی و

زنان باردار را از حضور در معابر عمومی م؟ع میک؟د و درجایی دیگر قتنتل

تحقیر کردن زنان میباش؟د .به هر رو ،از تفکر اسالمخواه میانهرو و کتروات

یک زن را به دلیل طرز پوشش و لباسش ،تحریکک؟؟ده خوانتده و زن را

زده و خواه افراطی یک ننیجه بیشنر حاصل نمیشود ،آنهم خشونت علتیته

مقصر میداند و هر بار نیز با مقابله سرسخنانهی زنان مواجته متیشتود و

زنان است.

عقبنشی؟ی میک؟د .ای؟که حقو و قوانین اجنماعی برای زن و مرد یکستان
باشد ،مسلماً ارتباطی به نقش مادر بودن برای یک زن را ندارد .خشونت در

آنچه در تضاد به سر میبرد ،مذهب در مقابل طبیعت و انسانیت است*.
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صفحه 7

وضعیت بهداشت و درمان در آذربایجان اسفناک است!

فراز آزادی
خبرگزاری مهر طی گزارشی وضعیت بیمارسنانهای اسنان آذربایجان مربی

را اسف؟اک اعالم کرده و گفنه است ۰۹ ” :درصد بیمارسنانهای آذربایتجتان
مربی فرسودهاند؛ و سیسنم بهداشت و درمان اسنان با کمبود  ۷۹درصتدی
پزشک مواجه است!“

هزاران خانواده در سوگ از دست دادن عزیزانشان به عرش اعال میرسد!

این فقط گوشهای از جه؟م اسالمی سرمایهداران در ایران است که از زبتان
خبرگزاریهای رسمی بازگو میشود .دو سال قبل ،یتکتی از متؤستستات
تحقیقی وابسنه به سازمان بهداشت جهانی سازمان ملل آماری را مت؟تنتشتر

در جامعه ای مان؟د ایران که حاکمیت اسالمی در اریکه قدرت است و با اتکتا

کرد که در آن ایران ازنظر بهداشت مقام صد و پ؟جاه و چهارم را در متیتان

به زندان و اعدام و شک؟جه تاک؟ون پابرجا مانده است ،اننظاری بیش از ایتن

 ۷۸۵کشور جهان به خود اخنصاص داده بود .آفناب -یکی از پتایتگتاههتای

نمیرود که وضعیت بهداشت و درمان در آن از زبتان ختبترگتزاریهتایتش

خبری دولنی در رابطه با جایگاه ایران در حوزه ستالمتت در تتاریت

۰۹

اسف؟اک قلمداد شود.

اردیبهشت  ۷۰۸۸یع؟ی  ۷سال قبل گزارشی را بدین شرا درج کرده استت:

جامعهای که بودجه وزارت بهداشت و درمان آن حدود  ۷۵کل بودجه ساالنه
کشور است ،درحالیکه بودجه دفاعی (هزی؟ه نیروهای ارتش ،سپاه ،نیروهای
اننظامی ،اطالعات ،زندان ،شک؟جهگاهها و میره) حدود  ۷۹۵بودجه ساالنه را
به خود اخنصاص داده است ،قطعاً وضعیت بهداشنی آن باید دچار چت؟تیتن
وضعیت اسف؟اکی شود!
این یع؟ی زندگی انسان در آن جامعه پشیزی برای حاکمان دزد و مارتتگتر
ارزش ندارد .محصول تولید میلیونها کارگر و زحمنکش عل؟تاً بته جتیتب
عدهای آیتاهلل چپاولگر سرازیر میشود که روز بروز حسابهای بانکی داخل
و خارجشان افزایش مییابد .برای حضرات مهم نیست که مردم آن جامعته،
در کمبود پزشک و دارو و درمان دچار چه مصائبی میشوند و چگونه شیون

دبیر کل خانه پرسنار گفت ” :جایگاه ایران در حوزه سالمت طی چهار ستال
گذشنه از رتبه زیر  ۷۹۹در بین  ۷۰۱کشور جهان بته رده  ۷۱۰رستیتده
است “.این خبر مربوط به  ۷سال قبل است و قطعاً در این پ؟ج سال با توجه

به بدتر شدن وضعیت اقنصادی مردم و بحرانهای شدید اقنصادی و تتورم
قیمتها ،وضعیت بهنر از رتبه  ۷۷۱نشده است.
مع؟ی زمی؟ی این آمارها یع؟ی اسف؟اک شدن وضعیت بهداشت و درمتان در
آذربایجان و کمبود  ۷۹درصدی پزشک و در حقیقت بی حقوقی متردم در
ابعاد میلیونی در عرصه بهداشت و درمان و ننیجه آن یع؟ی عدم دسنترستی
بیش از  ۸۷درصد مردم ایران به بهداشت و درمان اسناندارد و قابتلقتبتول،
مرگ ومیر زودرس مردم ،پائین آمدن منوسط سن مرگ به حدود  ۷۹ستال،
باال رفنن آمار مرگ کودکان و زنان باردار*.
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نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
آتش در کالس ،این بار دریکی از روستاهای اردبیل!

فراز آزادی
ایرنا  -قصه آتش گرفنن بخاری در مدرسته
روسنایی ،این بار دریکی از روسناهای گرمی
م ان در اسنان اردبیل تکرار شد.
عصر سهش؟به – هفنه جاری ( ۱آذر) با بتاال
گرفنن شعلههای آتش بخاری نفنی یکتی از
کالسهای درس در دبیرسنان شهید میاثتی

روسنای درمانلوی گرمی ،بتالفتاصتلته دود
فضای کالس را فراگرفت.
با شروع فصل سترمتا در ایتران ،بتازهتم
آتشسوزی کالسهای درس ،این بار دریکی
از روسناهای اردبیل! ه؟وز فاجعه آتشسوزی
مدرسه شینآباد سردشت از ذهتنهتا پتاک
نشده ،ه؟وز کودکان آسیبدیده و ستوختنته
مدرسه شین آباد در راهروهای ادارات مخنلف برای رفع مشکالتشان دررفت و
آمدند و علیرمم حمایتهای جهانی از این کودکان ،آسیبهای جستمتی و

نشریه سهند

در گوشه دیگری از آذربایجان اتفا افناد و اگر تیزهوشی و عتکتسالتعتمتل

سال اول  -شماره بیست و پنجم

روحی و روانی این کودکان ترمیم نشده ،این بار آتشسوزی در کالس درس
سریع معلم این کالس نبود ،فاجعه دیگری اتفا میافناد.
باوجود جمهوری دزد و مارتگر اسالمی که ام؟یت و رفاه مردم هتیتچگتاه در
دسنور کارش نبوده و به جز دزدی و مارتگری و چپاول مردم امتر دیتگتری
ندارد داسنان آتشسوزی در کالسهای درس همچ؟ان ادامه دارد! پایان ایتن
داسنان م؟وط به پایان دادن به کار این رژیم به دست خودم مردم است!*

با نشریه سهند همکارى
کنید!

 9آذر  ٣3 - ٩٣9٣نوامبر ٤3٩٢
سردبیر :سهند مطلق
Sahand.publication@gmail.com

کمییته آذربایجان حزب کمونیست کارگری
www.sahand-azadi.com
www.facebook.com/sahandazadiwpi

برنامه مستقیم کانال جدید به زبان ترکی

تلویزیون کانال جدید در سایت

تهیه کننده و مجری :محسن ابراهیمی

 GLWIZزیر اسم NEGAH E

هر هفته شنبه ها

 9تا  11شب تهران  0::6تا  0::6اروپای مرکزی

این برنامه همزمان در اینترنت قابل دسترسی است

 SHOMAنیز قابل مشاهده است.
WWW.GLWIZ.COM
تلفن تماس+٨٩٨٩١٥٨٣١٣١ :

مشخصات ماهواره هات برد:

فرکانس  -٨٨۰٩٩اف ای سی  ۵/ ٨عمودی
سیمبل ریت ۰١٥٩٩
شبکه negah e shoma

ایمیلnctv.tamas@gmail.com :

