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ـقـهـا بـه             ـيـک خـل ورود حزب دمکرات
ـتـخـابـات روز               پارلمان تـرکـيـه در ان

ژوئن جلـوه اي ديـگـر و           ۷ يکشنبه 
خودويژه از يک روند سياسـي جـديـد      
است که با سيريزا در يونان آغاز شد 
و با محبوبيت پودموس در اسپانيـا  
و چشم انداز قدرت گيري اش ادامـه  
دارد. بدون کوچکترين توهم و توهـم   
ـيـک                 سـازي در بـاره حـزب دمـکـرات
ـيـت ايـن                خلقها بايـد رشـد مـحـبـوب
حزب و ورود پيروزمندش به پارلمان 

ترکيه را بازتابي از نه تنها رشد بلکه  
 -تــحــرک فــعــال تــمــايــالت چــپ             

در    -آزاديخواهانه و برابري طلبانـه    
جامعه تلقي کرد و از آن بـه عـنـوان        
فرجه اي براي ابراز وجود قدرتمندتـر  
ــروهــاي               ــايــالت و نــي ــم ــن ت هــمــي

 اجتماعي چپ در جامعه بهره برد. 
وقتي حزبي به خواستهاي بنيـادي  
اکثريت مردم مراجعه ميکند؛ وقتـي  
حزبي از خواستها و نيازهاي اکثريـت  
ـبـعـيـض        محروم و ستمديده و تحت ت
ـتـي حـزبـي بـه                    سخن مـيـگـويـد؛ وق

"تابوها و حرامهـايـي" کـه مـعـمـوال             
احزاب طبقه حاکم باالي سر جـامـعـه    
آويزان ميکنند حمله ميکند و بر اين 
اساس براي خود درجامـعـه تـوجـه و         
ـيـت جـلـب                    همـبـسـتـگـي و مـحـبـوب
ميکند، بايد روشن باشد که حتما در 
متن و بطن خود جامعه يـک تـحـرک        
ـتـه       خالف جرياني عميقي شکل گـرف
است و يک چرخش جدي اجتماعي به 
ـتـي      چپ در جريان است. چنين واقعـي
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 2 ۱۳۹۴خرداد  ۲۲ انترناسيونال 

در عمق جامعه اسـت کـه بـه حـزبـي            
ـفـسـت                ـي امکان ميـدهـد کـه در مـان
ـيـه سـتـم و          انتخاباتي اش آشکارا عل
ـيــحــقـوقــي بـر اســاس               ـبــعــيـض و ب ت
ـيـسـت و               ـتـصـادي و جـن موقعيت اق
مذهب و مليت سخن بگويد و بـر آن    
اساس محبوبيت کسـب کـنـد. ورود         
پيروزمند حزب دمکراتيک خـلـق بـه        
پارلمان ترکيه در اين چهارچوب قابل 

 تحليل است. 
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ــاســي             ــاريــخ تــحــوالت ســي در ت
هــمــيــشــه مــقــاطــعــي هســتــنــد کــه         
ـيـرو جـذب          جنبشهايي رو مياينـد، ن
ميکنند، ميداندار ميشوند، الگـو و    

ـتـمـانـهـاي           نمد زمانه ميشـو  د و گـف
ســيــاســي و روحــيــات و ارزشــهــا و             
ـفـوذ خـود            تمايالت سياسي را زيـر ن
ـيـــگـــيـــرنـــد. پـــيـــروزي انـــقـــالب           مـ
سوسياليستي اکتبر در روسيه يـکـي     
از اين مقاطع تاريخساز بـود کـه بـه          
طبقه کارگر و جنبش آزادي و بـرابـري   
کمونيستي اعتبار تاريخي بخشيد و   
الهام بخش جنبشهاي خواهان آزادي   
و بــرابــري و زنــدگــي انســانــي بــراي             
ــمــادي شــد. عــروج                ــهــاي مــت ســال
جنبشهاي ملـي ضـد اسـتـعـمـار در             
بخش مهمي از نيمه قرن بيست يکي 
ديگر از اين مقاطع بـود کـه سـالـهـا            
ـبـشـهـاي مـلـي               انگيزه و الـگـوي جـن
رهايبخش شد. فروپاشي بلـوک شـرق      
يکي ديگر از ايـن مـقـاطـع بـود کـه             
دمکراسي بازار آزادي را بـه عـنـوان          

ارزش حاکم براي دوره  و جريان و الگو
اي طوالني به ميدان آورد. مـقـطـعـي      

 "چـپـهـا   طيف وسـيـعـي از "        که در آن 
براي حضور در صف راسـت طـرفـدار      
اقتصاد بازار آزاد و دمـکـراسـي اش        
پاي هم را لگد ميکردند. امروز رونـد   

 ۹۰ تازه اي درست برخالف روند دهه 
شکل گرفته است. روندي که آغـازش   

ـبـشـهـاي         ۲۰۱۱ انقالبات   ۹۹ و جـن
درصدريها براي اشغال ميدانها بـود.    
االن نه تنها چپ اجتماعي دارد خـود  
ـيـروهـاي            ـلـکـه ن را متحزب ميکند ب

مبـانـي راسـت شـکـل          بر سياسي که 
گرفته انـد دارنـد در اسـتـراتـژيـهـا و                  
ـنـد.     سياستهايشان تجديد نظر ميکـن
تداعي شدن با چپ دارد جاي تداعـي  
شدن با راست را ميگـيـرد. سـطـحـي         

ـقـط    اين نگري است اگر تغييرات را ف
ـيـکـي       يک بازي سياسي آگاهانه تـاکـت

(الزم بـه     فرصت طلبانه تلقي کنيم.  
تاکيد است کـه در ايـن نـوشـتـه            
منظور مـن از چـپ گـرايشـات              
مــبــتــنــي بــر عــدالــت طــلــبــي و          
آزاديخواهي علي العـمـوم اسـت      
که نهايتا اصالحات راديکال در 
چهارچوب نظم موجود را دنـبـال   
مي کنـنـد و نـه کـمـونـيـسـم بـه                  
معناي جنبشي با هـدف پـايـان        
دادن بــه مــنــاســبــات ســرمــايــه         

  داري.)
با انقالبـات مـوسـوم       ۲۰۱۱ سال 

به "بهار عربي"آغاز شد. انقالباتي که    
در آنها کثريت مردم به جنگ قـدرت    
حاکم رفتند اما نتوانستند خود را بـه  
قدرت حاکم ارتقا دهند. در کـنـار و          
ـقـالبـات، خـيـزشـهـاي           بموازات اين ان

ــلــيــه دوره        -اجـتــمــاعــي  ســيــاســي ع
ـبـرال                ـي ـئـول طوالني تـعـرض اردوي ن
ســرمــايــه خــيــابــانــهــاي بســيــاري از         
کشورها در خود غرب را به صـحـنـه      

 ۹۹ هاي فراموش نشـدنـي خـيـزش           
ـيـه يـک درصـدي هـاي             درصديها عل
حاکم تبديل کـرد. خـيـزشـهـايـي کـه             
دولتها و احزاب حاکم را بـه مصـاف       
ـنـد     طلبيدند اما نخواستند و نتوانسـت
خــود را در قــالــب حــزب ســيــاســي             
سازمـان داده و قـدرت سـيـاسـي را                
بدست بگـيـرنـد. خـيـزش هـايـي کـه                
عــلــيــرغــم عــمــق آزاديــخــواهــانــه و          
مسـاوات طـلــبـانـه شـان اکــثـرا زيــر               
هژموني يک آنارشيسم عدالتخواهانه 
خام به تجربـه "دمـکـراسـي تـوده اي             
ميدانها" محدود ماندند. از آن فـراتـر     
ـنـد قـدرت             ـتـوانسـت نرفتند و بالتبـع ن
سياسي را از چنگ "دمکراسي" هاي  
ـبـانـه         مجري سياستهاي رياضـت طـل
 سرمايه داري بازار آزادي در بياورند.

با قدرت گيري سيريزا در يـونـان،       
چپ از آسمان ايده آلهايش پايين آمد، 
دنياي ايدئولوژيک کوچک و متفرق و   

گــروه فشــاري اپــوزيســيــونــي اش را          
پشت سر گذاشت، حزب سياسي شـد  
ـيـمـا درگـيـر قـدرت             ـق و خود را مست
سياسي کرد. چنگ انداختن سـيـريـزا     
بــه قــدرت در يــونــان يــک گســســت             
تاريخي از روند طوالني سابق بود. با  
سيريزا روند تازه اي در موقعيت چـپ  
ـيـا روي        آغار شد. پودموس در اسپـان
همين روند جديد گام بر مـيـدارد. بـا         
توجه به مانيفست انتخاباتيش، ورود 
حزب دمکراتيک خلقها به پارلمان در 
ترکيه نمونه و نقطـه ديـگـري در ايـن           
روند است. نـمـونـه اي کـه در عـيـن                  
شباهتهاي جدي با نمونه هاي مشابه 

 حاوي تفاوتهاي جدي هم هست. 
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صحـنـه سـيـاسـي تـرکـيـه بـراي                
سالهاي طوالني زير سلطه نظاميـان  
کودتاچي قـدر قـدرت مـتـعـلـق بـه                
ـيـسـم سـکـوالر وفـادار بـه                ناسيونـال
آتــاتــورک بــود. آنــهــا بــراي مــدت              
ـيـروي           طوالني قابل اعـتـمـادتـريـن ن
ـيـت                   ـنـده امـن سيـاسـي تـامـيـن کـن
ـيـم                  سرمايه بوده انـد. يـک دهـه و ن
پــيــش در مــتــن فــقــر گســتــرده و               
بيحقوقي اکثريـت مـردم، در مـتـن           
نارضايتي وسـيـع از احـزاب حـاکـم            

سـکـوالر و خـطـر            -ناسيوناليـسـت  
خيزشهـاي کـارگـري و شـورشـهـاي             
مردمي، حزب اسـالمـي"عـدالـت و        
توسعه" به عـنـوان پـاسـخ سـيـاسـي             
بورژوازي ترکيـه بـه ايـن وضـعـيـت             
قدرت گرفت. طنز تلخي است، آنجا  
ـنـدگـان     که سکوالريسم و آزادي نماي
متحزب خود را در صحنه نداشتند، 
براي دوره اي از يکطرف ديکتاتوري 
ــان بــه نــام ســکــوالريســم             نــظــامــي
مــيــدانــدار بــود و از طــرف ديــگــر            
ارتجاع سرکوبگرانه اسالمي بـه نـام     

 "دمکراسي" ميدانداري ميکرد. 
حزب عدالت و توسعه، در طـول      

سال حاکميت تک حزبي اش، در  ۱۳ 
عرصه اقتصادي به عنـوان مـجـري      
ـتـصـادي،               سياسـتـهـاي ريـاضـت اق
دست سرمايه خصوصي را در حمله 
به معيشت کـارگـران و تـوده هـاي             
محروم باز گذاشت و مـوجـب بـاال          

ـتـصـادي" (افـزايـش                 رفتن "رشـد اق
ـقـر و             تعداد ميلياردرها بـر دوش ف
مسکنت توده هاي مردم) شـد. در        
عرصه سـيـاسـتـهـاي اجـتـمـاعـي و              
فرهنگي تـالش نـافـرجـامـي بـراي              
اسالميزه کردن قوانين جامعه بکـار  
برد. و در عرصه سياست خارجـي و     

بعد از يک دوره تـالش     -منطقه اي 
ناموفق براي تبديل شدن به الـگـوي     

ترکيه را بـه   -سياسي اسالم معتدل 
عضو مـهـمـي از مـحـور ارتـجـاع                
اسالمي سني تبـديـل کـرد. قـدرت          
گيري هيوالي داعش در سـوريـه و         
عراق مديون حمايتهاي بيدريغ بـانـد   

 اسالمي حاکم در ترکيه است. 
تا اين مقطع صـحـنـه سـيـاسـي           
ترکيه در باال و در ساختار سـيـاسـي    
حاکم محل رقابت و کمشکـش سـه     

ـتـي بـورژوازي تـرکـيـه                  -حزب سـن
حزب جـمـهـوريـخـواه خـلـق (حـزب              

سکوالر وفـادار بـه      -ناسيوناليست 
آتاتورک)، حزب حرکت ملي (حزب   
راست، ناسيوناليست و فاشـيـسـت)    

 -و حزب اسالمي عدالت و توسعه   
ـيـک           بود. "به يکباره" حزب دمـکـرات
خلقها با مانيفستـي کـه در مـوارد          
مهمي با سنتها و برنامـه هـاي سـه        
حزب اصلي و مـخـصـوصـا حـزب            
حاکم تقابل دارد و از طرف ميديـاي  
رسمي به عنوان يک حـزب چـپـگـرا         

کرسي پارلـمـان    ۸۰ معرفي ميشود 
را تسخير کرد و حـزب حـاکـم را از          
امکان تشکيل دولت تـک حـزبـي و        
آرزوي تغيير قانون اساسي در جهـت  
ـيـاده                قبضه تمـام کـمـال قـدرت و پ
کــردن پــالتــفــرم اســالمــي و ضــد             
کارگري اش مـحـروم کـرد. بـه ايـن             
ترتيب صحنه سنـتـي سـيـاسـت در          
ترکيه عوض شد. اکنـون حـزبـي در         
پارلمان هست کـه از يـکـطـرف در             
ــاســي در                 ــصــاد ســي ـت ــرو اقـ ــم ـل قـ
چهارچوب نظم سرمايه دارانـه اسـت     
ـنـا تـابـوهـاي                 و از طـرف ديـگـر عـل
ــي              ــمــاعــي ســنــت ــاســي و اجــت ســي
بورژوازي حـاکـم در تـرکـيـه را زيـر               

 سئوال برده است. 
 

بي ترديد اين يک تحول در تـوازن  
ـقـل از                قواي سـيـاسـي اسـت. مسـت

اينکه حزب دمکراتيک خلقها چقدر 
به مانيفستش وفادار بمـانـد يـا نـه،         
چقدر حضورش در ساختار سيـاسـي   
ـقـويـت       وجه محافظه کارانه اش را ت
کند يا نه، اين اتفاق زمينه اي بـراي    
ـبـي و                     ـقـويـت جـبـهـه عـدالـت طـل ت
آزاديــخــواهــي و ســکــوالريســم در          

 جامعه ترکيه است.  
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عالوه بر عوامل ديگر کـه در طـول       
اين مطلب به آنها اشاره شـده اسـت،     
افزايش محبوبيت حزب دمکراتيک 
خلقها بخـشـا مـربـوط بـه افـزايـش              
انزجار از سياستهاي حزب اسالمـي  
حاکم و بخشا مربوط به جهت گيري 
ســيــاســي خــود ايــن حــزب اســت.           
افزايش محبوبيت و راي ايـن حـزب     
ـيـت و راي حـزب            با کاهش محبـوب
ـيـم           ـق اسالمي حاکم رابطـه اي مسـت

 دارد. 
  

دولت اردوغان و حزب اسالمـي   -۱ 
"عدالت و تـوسـعـه" بـراي اکـثـريـت                
ـيـت                 ـل ـتـي و بـراي اق مردم بي عـدال
ميلياردر توسعـه بـه ارمـغـان آورده           
اســت. بــه عــنــوان مــجــري وفــادار            
ـتـصـادي بـانـک            سياست رياضـت اق
ـلـي پـول           جهاني و صندوق بين الـمـل
نقش مهمي در خـالـي کـردن سـفـره          
ـيـشـتـر اکـثـريـت              کارگران و رانـدن ب
مردم زحمتکش و تهيدست به  قعـر  
فقر و تباهي و بالتبع خشم و انـزجـار   
و نارضاتي از وضع موجود و دولـت  
و حزب مسئـول ايـن وضـع داشـتـه            
است. اين يک انتظار واقعي است که 
اقشاري از اين طيف زحـمـتـکـشـان        
تهيدسـت آمـال خـود را در قـدرت               
ـنـد کـه از             گيري حزبي جستجـو کـن
حقوق کارگـران، حـق اعـتـصـاب و            
تشکل، بيمه بازنشستگي، تـامـيـن      
امنيت در محل کار، حـق مـذاکـره        

۱ از صفحه   

۳ صفحه   
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دسـتــه جـمــعــي و حــقــوق بــيــکــاري           
 صحبت ميکند. 

 

ـان و حــزب               -۲  دولــت اردوغـ
اسالمي "عدالت و توسعه" با تـالش      
بــي وقــفــه امــا نــافــرجــامــش بــراي            
اسالميزه کردن جامعه، هم نگراني و 
هم نفرت و انزجار در ميان بخشـهـاي   
زيادي از جامعه را توليد کرده اسـت.  

سال اسـت کـه تـالش           ۱۳ اين حزب 
ميکند ريشه هاي سکوالر جـامـعـه      
را خشک کند، جامعه را اسـالمـيـزه        
کند و قوانين و کدهاي اسالمي را بر 
جامعه حاکم کند. آخرين تـالش ايـن      
ــش                ــه بــا گــراي ــراي مــقــابل حــزب ب
ســکــوالريســتــي جــامــعــه تــقــالي          
مذبوحانه اردوغان در جريان کمـيـيـن    
انتخاباتي بود که با قرآنـي در دسـت       
حــزب رقــيــب را آتــه ئــيــســـت،                   
مارکسيست، همجنسگرا و دشـمـن     
ـا کـمـال          دين اعالم کرد. تقاليي که ب
تعجب اسالمـيـون بـه ضـد خـودش            

 تبديل شد. 
اگـرچـه    -حزب دمکراتيک خلقها 

با فرمولـبـنـدهـاي بـعـضـا روشـن و               
خود را با اين نگـرانـي    -بعضا مبهم 

عميق بخش مهمي از جامعه ترکـيـه   
در قبال اسالميها درگير کـرده اسـت     
ـلـف و مـهـم           و عليه جلوه هاي مخـت
دست درازي مذهب به حـقـوق مـردم      
سخن گفته است: اعالم مخـالـفـت و       
نقد دست درازي مذهب بـه دولـت و         
قوانين و آموزش، تـبـعـيـض عـلـيـه            
ـاشـان جـنـسـي در           حقوق زنان و دگرب

 اين ميان برجسته است.  
پايان دادن بـه تـدريـس اجـبـاري               
دروس ديــنــي، انــحــالل اداره امــور           
ديني، "کوتاه کردن دسـتـان دولـت از        
مذهب و حـوزه ايـمـان"! يـک نـمـونـه                
ــکــي از آن                     ــن ي ــگــر اســت. (اي دي
ـا        فرمولبنديهاي مبهم است. قـاعـدت
بايد گفت کوتاه کردن دسـت مـذهـب      
ـايـد          از دولت و نهادهاي عـمـومـي. ب
دست دولتـي کـه در قـبـال جـامـعـه                
مسئول است به حوزه مذهب و ايمـان  
دراز شود و مانع دسـت درازي حـوزه       
"ايمان" بـه زنـدگـي عـمـومـي مـردم                

 شود.)  
مــثــال ديــگــر در ايــن زمــيــنــه،            
ـان از          حمايت آشکار و بي لـکـنـت زب
ـلـکـه        ـان ب حقوق نه فقط همجنسگراي
دگــربــاشــان جــنــســي و بــرســمــيــت           

ـات جــنــســي                ـاخــتــن گــرايشـ شــنـ
انسانهاست. "ما به تبعيض مبتـنـي     
بر جنيست و سرکوب گـرايـش هـاي        
جنسي پايان خواهيم داد." "ما افـراد       
ـادر خـواهـيـم               دگرباش جـنـسـي را ق
ساخت تا زندگي برابر، عزتمندانه، و   
انساني را پيش ببرند." ايـن رد شـدن         
از يــکــي از خــط قــرمــزهــاي مــهــم            
مذهبي و و سنتي و سياسـي اسـت.     
ميدانيم کـه تـعـرض بـه و سـرکـوب               
ـان     گرايشات جنسي مثل سرکوب زن
به بهانه حـجـاب بـيـشـتـر يـک ابـزار                 
سياسي کـنـتـرل جـامـعـه از طـريـق                 
ـا          سرکوب بخشي از جامـعـه اسـت ت
ــقــادي و                ــه اصــول اعــت وفــاداري ب
ايدئولـوژيـک مـذهـبـي و اسـالمـي.              
اينجا ما با مصافي آشکار با يـکـي     

ـابــوهـاي مـذهــبـي            ســيـاســي     -از ت
  مواجه هستيم.  

 

ـاتــوري و اســتــبــداد:                -۳  ديــکــتـ
ـاتـور مـنـشـانـه و                سياستهاي ديـکـت
سرکوبگرانه حزب اسالمي "عـدالـت      
و توسعه" کـه نـمـونـه بـرجسـتـه اش                 
خشونت بيحد عليه معـتـرضـيـن در       
ـارک" * بـود           جريان اعتراض "قزي پ
که قلب آزاديخواهانه مردم ترکـيـه را     
ــزب                  ــرده اســت. ح ــحــه دار ک ــري ج
اسالمي "عدالت و تـوسـعـه" کـه از               
قرار ميخواست الگوي اسالم معتدل 
و صبور و متحمل باشد با خشـونـت     
خونين در "قزي پارک" نشـان داد کـه          
حــزبــي بــراي ســرکــوب حــرکــتــهــاي         
ـانـه و آزاديـخـواهـانـه در              عدالت طلب

 خدمت سرمايه است.  
 

احـمــدي نـژاد مـدعـي بـود کــه                 -۴ 
پاکترين دولت تاريخ سياسي ايران را   
رهبري ميکرده اسـت. اردوغـان هـم         
ـاريـخ        ادعا ميکرد "پاکترين دولت" ت
ترکيه را رهبري ميکند. پرونده يکـي   
از بزرگتـريـن مـفـاسـد اقـتـصـادي و               
پــولشــويــي بــا هــمــکــاري ايــن دو              
"پاکترين دولتها". اتفاق افتـاده اسـت      
همه به ياد دارند که  دست مهمتـريـن   
وزرا و آقازاده هاي "پاکـتـريـن دولـت"        
تاريخ ترکيه (همچنين فرزندان خـود     
ــي              ــولشــوي جــنــاب اردوغــان) در پ
ـاکـتـريـن                ميلياردهـا دالري بـراي "پ
دولت" جمهوري اسالمي در کار بوده  
ـابـک      است. (ماجراي رضا ضراب و ب
زنجاني را به خاطر بيـاوريـد.) حـزب        
دمکراتيک خلقها در انتخابات اخـيـر   
جامعه ترکيه در مقابل حـزبـي ابـراز        
وجود کرد که به نام "پاکتريـن دولـت"      
تاريخ ترکيه يکي از فاسدترين دولـت  

 همين تاريخ بود.  
 

حمايت آشـکـار از يـکـي از              -۵ 
ـات تـروريسـتـي         ـان خونخوارترين جري
تاريخ بشر زير بغل اردوغان و حزبـش  
است. اردوغان و حزبش ترکيـه را بـه        
کريـدور رفـت و آمـد بـيـرحـمـتـريـن                  
ترويستهاي اسـالمـي تـبـديـل کـرد.           
تــروريســتــهــاي اســالمــي داعــش از        
اقصي نقاط جهان با حمايت آشـکـار     
دولت اردوغان و از طريق ترکيـه وارد    
سوريه و عراق شدند تا سـر بـبـرنـد و         
فرمان خونين خدا و رسـولـش عـلـيـه         
ـان را      زنان و نوجوانان و همجنسگـراي
پياده کنند! حمايت آشکار از داعـش   
ـانـي اوج ايـن                   علـيـه مـقـاومـت کـوب
تبهکاري سياسي اسالمي بود که نـه  
تنها مردم کرد زبان بلکه بـخـشـهـاي       
زيادي از مردم ترک زبان را هم از ايـن    

 حزب ارتجاعي منزجر کرد.  
 

حـزب دمـکــراتـيـک خـلـقــهـا کــه              
معـمـوال شـاخـه سـيـاسـي پ.ک.ک                 
مــحــســوب مــيــشــود، در چــنــيــن            
ـاتـيـش        شرايطي با مانفيست انـتـخـاب
نظر اقشار مختلـف مـردم را جـلـب           
ـاتـي ايـن             کرد. در مانيفست انـتـخـاب
حـزب کـه بـيـشـتـر غـلـظـت حـقـوق                    
شهروندي دارد ميتوان رنگ ادبـيـات   
ـالسـيـسـتـي و مـراجـعـه بـه                   ناسـيـون
هويتهاي ملي و قومي را ديـد. امـا        
عليرغم اين، رمز افزايش محبوبيـت  
ـا در ايـن               اين حزب در تـرکـيـه دقـيـق
است کـه خـود را يـک حـزب کـردي                
تعريف نکرده اسـت و کـل جـامـعـه              
ـلـف                 ترکيه و مسـائـل اقشـار مـخـت
ـاال بـه آنـهـا            همين جامعه را که در ب
اشاره شده است مـخـاطـب قـرار داده         
است. به عنوان سخنگو و نـمـايـنـده          
ـاسـخ ايـن            مسائل اکثريت مـردم و پ
مسائل ظاهر شده است. بـه عـنـوان         
ـان،   مدافع حقوق کارگران، زنان، جوان
بيکاران، کـودکـان، سـالـخـوردگـان،           
ــيــتــهــاي "مــذهــبــي و مــلــي"،               اقــل
دگرباشان جنسي، مدافع آزادي بـيـان   
و محيط زيسـت يـعـنـي در قـامـت             
حزب سياسي براي کل جامعه ظاهـر  

 شده است.  
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قــبــل از انــتــخــابــات اخــيــر، حــزب            
ـا      اسالمي حاکم دندان تيز کرده بـود ب
کسب اکثريت مطلق در پالمان راه را   
ـانـون اسـاسـي بـدون                   براي تـغـيـيـر ق
رفــرانــدم بــاز کــنــد و بــا افــزايــش                 
ـانـد         اختيارات رئيس جمهور دسـت ب
اسالمي اردوغان را براي اعـمـال بـي      
دغدغه سياستهاي حـزب اسـالمـي        

چه در عرصه داخلي و چه در  -حاکم 

 پيش ببرد.   -عرصه جهاني 
صـدمـيـن سـالـگـرد          ۲۰۲۳ سال 

تاسيس جمهوري ترکيه است. حـزب     
ـادي           اسالمي اردوغـان خـوابـهـاي زي
براي اين سـال ديـده بـود. قـرار بـود                 
شکوه و عظمت امپراطوري اسالمي 
عثماني که در اول قرن بيسـت از هـم       
پاشـيـد در اول قـرن بـيـسـت و يـک                    
مجددا بازگردد. قرار بود در اين سـال   
اردوغان نقش سلطان محمد فاتـح را    
ـاتـي             بازي کند. با شـکـسـت انـتـخـاب
حـزب اسـالمــي حــاکـم قـطــعـا ايــن              
روياهاي بيمارگونه به کابوس تبـديـل   

 شده است.  
ـاي                    ــر چــــه ايــــن آرزوهـــ اگــ
ماليخوليايي به کابوس تبـديـل شـده      

حـتـي درجـه         -است اما همه چـيـز       
وفاداري حزب دمکراتيک خلقـهـا بـه      

تماما منوط به سطـح   -مانيفستش 
تحرک سياسي راديکال در پايين، در   
ميان طبقه کارگر ترکـيـه، در مـيـان         
ميليونها مردم سکوالر نگران ترکيـه  
است. تحرکـي کـه مـنـشـاء اصـلـي               
موقعيت جديـد حـزب دمـکـراتـيـک           

 خلقها است.
 

حزب حاکـم اسـالمـي، اگـر چـه             -۱ 
قبال هم مـوفـق نشـده بـود قـوانـيـن                
ترکيه را اسالمي کند و با هـر حـملـه      
بــه قــوانــيــن ســکــوالر بــا واکــنــش             
قدرتمندي از طرف جامعه سـکـوالر     
مواجه شده بود، اما امروز ديـگـر بـه      
مراتب دستانش براي اعمال قـوانـيـن    
ارتجاعي اسالمي بسـتـه تـر اسـت.           
روياي بازگـردانـدن تـرکـيـه بـه دوران             
امپراطوري عثماني توسط اردوغـان  
ـا اتـفــاقـات اخـيــر بـيـش از پـيــش                   ب

 مسخره تر و مشکلتر خواهد شد. 
ترکيـه تـحـت حـکـومـت حـزب               -۲ 

ـاي مـهـم از            اسالمي اردوغان يـک پ
قـطـب ارتـجــاع اسـالمـي سـنـي بــه                
ــوده اســت.               ـان ب ــري عــربســتـ ــب ره
تضعيف موقعيت داخلي ايـن حـزب     
ايــن نــقــش را مــيــتــوانــد بــا دســت             
ــه کــنــد.                ــدي مــواج ـاي ج ــدازهـ ان
مخصوصا بايد توجه داشـت کـه در         
معادالت و جنگ قدرت منطقـه اي    
ميان قطب ارتجاع سني بـه رهـبـري        
عربستان و قطب مقابـل بـه رهـبـري         
جـمـهـوري اسـالمـي ايـران ايـن يـک                 
ــزب                  ــه ح ــوي اســت ک ـال ق ــمـ ــت اح
دمکراتيک خلقها متاثـر از پ.ک.ک        

ـابـل              ۸۰ وزن  نماينـده اش را در مـق
سياستهاي خارجي رو بـه عـربسـتـان       
حزب اردوغـان قـرار دهـد. تـرديـدي             
نيست که قطب مقابل کمشکشهـاي  
منطقه اي يعني جمهـوري اسـالمـي      

ســعــي خــواهــد کــرد بــه حـــزب                   
ـا آنـجـا کـه بـه             اپوزيسيون اردوغان ت
معادالت منطقه اي مربوط است بـه  
مثابه امکاني براي تحکيم موقعيت 
خود نگاه کـنـد. ايـنـکـه عـمـال ايـن                
محاسبات چقدر به نزديکي سياسـي  
واقعي منجر خـواهـد شـد از پـيـش              
قابل پيش بيني نيست. بـراي مـثـال         
همانقدر که زنان و نسل جوان و مردم 
ســکــوالر در تــرکـــيــه از نــقـــش                  
لجـسـتـيـکـي دولـت اردوغـان بـراي               
داعش منزجـر هسـتـنـد، بـه هـمـان              
اندازه هر درجه تـداعـي شـدن حـزب           
ـا جـمـهـوري                   دمکـراتـيـک خـلـقـهـا ب
اسالمي يعني نسخه شيعـي داعـش     
درايران فقط بي اعتباري براي چنـيـن   
حزبي بوجود خواهد آورد. روحـيـات        
سکوالريستي بخش مهمي از مـردم    
ترکيـه از يـکـطـرف و مـحـاسـبـات                 
تاکتيکـي مـنـطـقـه اي و سـيـاسـت                 
خارجي حزب دمکراتيک خلـقـهـا در      
اين مورد اين حزب را با تناقضات و   
تصميم گـيـريـهـاي سـخـتـي مـواجـه              
خــواهــد کــرد. در هــر صــورت بــا                
پــيــشــروي و قــدرت گــيــري حــزب             
ـا گـرايشـات                  دمکـراتـيـک خـلـقـهـا ب
سکوالريستي جـدي اش حـکـومـت         

 اسالمي بازنده کل اين اتفاق است.  
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حزب دمکراتيک خلقهـا االن حـزبـي        
در پارلمان است کـه مـيـخـواهـد در            
چهارچوب اقتـصـادي و اجـتـمـاعـي           
موجود اصالحاتي بـوجـود بـيـاورد.         
مثل هـر حـزب ديـگـري در چـنـيـن                
مــوقــعــيــتــي، مســتــقــل از درجــه            
راديکاليسم اجـتـمـاعـي و سـيـاسـي            
اش، دامنه تغييرات مورد نـظـر ايـن      
حــزب از پــيــش بــا مــرزهــاي نــظــم             
موجود محدود ميشود. حـزبـي کـه         
حتي اهداف استراتژيک خود را فراتـر  
رفتن از نظم حـاکـم تـعـريـف نـکـرده              
است روشن است که نه ميـخـواهـد و      

 نه ميتواند از آن فراتر برود.  
اما همانطور که در ابتدا گفـتـيـم،    
ـارلـمــان،                 وارد شـدن ايـن حــزب بـه پ
حزبي که بخش مهمي از مشـکـالت   
و مطالبـات و امـيـدهـا و آروزهـاي              
اکــثــريــت مــردم را در مــانــيــفــســت          
انتخاباتي اش گنـجـانـده اسـت خـود          
بازتابي از گرايش و تـحـرک عـمـيـق            
ـانـه در                آزاديخواهانه و بـرابـري طـلـب

 ميان اکثريت مردم است.  
حزب مورد بحث از ايـن شـکـاف      
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ــدي:         ــم ــود اح ــحــم ـيــون      م ــوزيسـ اپ
ـتـو در                  ـقـي در تـورن تـظـاهـرات مــوف
مقابل مکان تجمع انجمن اسـالمـي     
يورک در رابطه با بزرگداشت بيست و   
ششمين سالگرد مرگ خميني رهـبـر   
داعشيان در ايران بـرگـزار کـرد. ايـن          
ـبـل کـه       تظاهرات نسبت به سالهاي ق
نيروهاي کمونيسم کـارگـري و سـايـر         
ـيـسـت و چـپ بـرگـزار              نيروهاي کمون
ميکردند بزرگتر و گستـرده تـر بـود.        
اين بار گروههاي مختلف و همچنين 
ـيـز       برخي نمايندگان پارلمان تورنتـو ن
در ايـن حـرکـت اعـتـراضـي حضــور               
داشتند. در اينجا اين سئوال مـطـرح      
ـلـف      است: آيا جريانات سياسي مخـت
که به جنبشهاي مختلف اجـتـمـاعـي     
ـنـد تـظـاهـرات                ـتـوان تعلق دارنـد نـمـي
مشــتــرکــي عــلــيــه رژيــم جــمــهــوري         
ــا                 ــد؟ آي ـن ــکــنـ ــزار ب ــرگ ــي ب اســالم
اپوزيسيون نميتواند صف واحـدي را      
عليه رژيم جمهوري اسـالمـي شـکـل       
دهد؟ در همـيـن راسـتـا آيـا "اتـحـاد               
اپوزيسـيـون" کـال پـروژه اي عـمـلـي                 

 هست يا خير؟ 
ـبـل از               علي جـوادي  : اجـازه دهـيـد ق

اينکه به اين سئوال پيـچـيـده و چـنـد          
وجهي و به شدت مطرح پاسـخ دهـم،     

 به دو نکته اشاره کنم. 
بايد تبريک بگويم به اعتراض مـوفـق   
و پر سر و صدايي که در مقابل تالش 
اين مـرکـز ارتـجـاعـي اسـالمـي در                
ـنـي، رهـبـر اوبـاش               بزرگداشت خـمـي
اسالمـي در ايـران، بـرگـزار کـرديـد.               
سالگرد مرگ خميني بايد سـالـگـرد      
ــکــي از                ــک ي مــحــاکــمــه ســمــبــلــي
جنايتکارترين افراد دوران مـعـاصـر        
باشد. خمينـي کسـي اسـت کـه يـک               
ماشين عظيم جنايت و آدمکـشـي و     
زن آزاري و ضديت با خوشي و شـادي  
و انسانيت را سازمان داد. خميني را    
ـيـه               بايد هر سال به جـرم جـنـايـت عـل
مردم در ايران محاکمه کرد. خميـنـي   
را بايد به جرم صدور فرمـان اعـدام و       
ــار وســنــگــســار و شــکــنــجــه             کشــت
شريفترين انسانهاي نسلي مـحـاکـمـه     
کرد. بايد هر سال تـاريـخ جـنـايـت و             
ماشين جنايتي را که خميني رهبـري  
کرد، در اذهان بشريت مـتـمـدن زنـده       

کرد. اين روز بايد روز بيان خـاطـرات      
ـيـان ايـن مـاشـيـن                بازماندگان قـربـان
آدمکشي باشد که خميـنـي در راس       
آن قرار داشت. بشريت معاصر بـايـد      
بداند که نقش خميني در به تباهـي و    
سياهي کشيدن و نابود کردن زنـدگـي   

 نسلي از مردم چه بوده است. 
ــا                  ــرگــردم. آي ــان ب ــوالــت ــه ســئ امــا ب
اپوزيسيون نميتـوانـد مـتـحـد شـود؟           
ـنـکـه بـر سـر             بنظرم مساله قبل از اي
ـيـن           ـبـودن چـن "امکان پذير" بودن يا ن
پروژه اي باشد، بر سر اين است که آيا 
اصوال چنين پروژه اي مطلوب اسـت    
يا خير؟ مساله مـمـکـن پـذيـر بـودن           
ميتواند بعد از پـاسـخ بـه مـطـلـوب               

 بودن مطرح شود. 
زمانيـکـه از اپـوزيسـيـون صـحـبـت               
ميکنيم، بحث سريعا به سـيـاسـت و        
ـبـش هـاي                  ـيـن تـمـايـزات جـن همچـن
متفاوت اجتماعي بـرمـيـگـردد. مـا         
ـيـن              داراي سه جنبش اصـلـي و تـعـي
ـبـش              ـيـم. جـن کننده در جامعـه هسـت
ــش                  ــ اســالمــي هــا، جــنــب ـ  ــي مــل
ناسيوناليسم پرو غربي محافظه کـار    
ـيـسـم           و باالخره جنبش عظـيـم کـمـون
کارگري. اين جنبشها اهداف سياسي 
ـنـد. اجـازه             متفاوتي را دنبال مـيـکـن
ـبـال          دهيد سئوال مورد بحث را در ق
هر کدام از اين جنبشها مطرح کنيـم:  
مسلما کمتر نيروي سرنگوني طـلـب،   
راديکال و آزاديخواهي بحثي در بـاره    
اتحاد و همبستگي با نيروهاي مـلـي   

ـيـروهـا بـراي             – اسالمي دارد. ايـن ن
اصالح و کال حفظ رژيـم آدمـکـشـان       
اسالمي تالش ميکنند. پـروژه شـان      
کال اصـالح رژيـم اسـالمـي اسـت و              
ـيـرات      سرمايه سياسي شان را بر تـغـي
دروني و "گام به گام" رژيـم اسـالمـي          
ـبـال اصـالح             گذاشته اند. اينها بـه دن
اين هيوالي اسالمي هستند. اما تـا     
آنــجــائــيــکــه بــه دو جــنــبــش ديــگــر           
ـنـکـه                ـيـرغـم اي برميگردد. اينـهـا عـل
ـنـد               عموما سـرنـگـونـي طـلـب هسـت
(ميگويم عموما چرا که اپوزيسـيـون    
راست کال با لکنت زبان سـرنـگـونـي       
ـيـرغـم اشـتـراک در               طلب است)، عـل
سرنگوني طلبي، اما اهداف کامال و 

 عميقا متفاوتي را دنبال ميکنند.  

اردوي راست براي يک جامعه سرمايه 
داري که داراي مناسـبـات مـعـيـن و          
روشن سياسي و اقتصـادي بـا غـرب        
ـبـال        دارد، تالش ميکند. اينها بـه دن
جامعه اي هستند که در آن استثـمـار   
بي قيد و شرط کارگر آزاد بـاشـد، بـه      
دنبال انباشت سرمايه و تحميل فقر و 
فالکت و تحميل سـيـاسـت ريـاضـت          
ـنـهـا بـه             ـنـد. اي کشي اقتصادي هست
ـتـصـادي و          دنبال تضمين نابرابـري اق
طبقاتي و حفظ حاکميت بـي حـد و         
اندازه سرمايه بر زندگـي و شـئـونـات         
جامعه اند. اينها به دنبال جامعه اي    
هستند که اکثريت عظـيـم تـوده کـار         
ـيـد شـده          کن خود از محصوالت تـول
توسط خود محروم شده است. نـظـام      
ـنـهـا     اقتصادي اي که هدفش تنها و ت
تـولــيـد سـود بـراي سـرمــايـه اســت.               
جامعه و زندگـي مـردم را بـه دسـت             
"نامرئي" بازار و مناسبات کور بـازار    
مي سپارند و تنها تعـهـدشـان حـفـظ        
مناسبات استثمارگرايانه مـوجـود و     

 حفظ حاکميت طبقاتي شان است. 
ـبـش عـظـيـم                از طرف ديگـر مـا جـن
کمونيسم کارگري را داريم، که حـزب    
کمونيست کارگـري بـخـشـي از ايـن            
نيروي عظيم اجتماعي است. نيرويـي   
که براي استقرار يـک حـکـومـت آزاد         
کارگري، يک جمهوري سوسياليستـي  
تالش ميکند. جامعه اي کـه در آن          
ـيـد تـمـامـي مـنـاسـبـات                 انسان از ق
کثيف طبقاتي مـوجـود رهـا و آزاد            
شده است. بـرابـر اسـت، آزاد اسـت،              
مرفه است، از شر مناسبات اسـارت    
آور طبقـاتـي خـالص شـده اسـت. و               
ـتـوانـد يـک                انسان بمثـابـه انسـان مـي
زندگي شايسته انسان را در تـعـاون و     

مشارکت با ساير همنوعان خود پايه 
ريزي کند. جامعه اي که در آن اثـري      
از فقر و فالکت و محـرومـيـت و بـي         
خانماني و گـرسـنـگـي و فـحـشـا و                   
اعتياد و زن ستيزي و استثمار و کليه 

 مصائب اجتماعي نباشد. 
اين اردوها اهداف مشترکي نـدارنـد.     
فصـــل مشـــتـــرکـــي هـــم نـــدارنـــد.          
جنبشهـاي اجـتـمـاعـي مـتـعـلـق بـه                 
طبقات اجتماعـي و مـتـخـاصـم در            
جامـعـه انـد. بـراي دو جـامـعـه، بـا                    
ـتـصـادي و سـيـاسـي               سيستمهـاي اق
ـفــاوت، مــنـاســبـات اجـتــمـاعــي            مـت
ـنـد. بـراي دو           متفاوت، تالش ميکـن
ـفـاوت،        دنياي متفاوت، دو آينـده مـت
تالش ميکنند. اين جنبـشـهـا را نـه          
ميشود با هم ادغام کرد و نه ميشود 
با هم جمع کرد. نتيجتا قبل از آنـکـه      
از امکان پذيري اتـحـاد اپـوزيسـيـون        
بتـوان صـحـبـت کـرد بـايـد از عـدم                   
مطلوبيت اتحاد اپوزيسيون صحـبـت   
کرد. اتحاد اپوزيسيون راست و چـپ       
پديده ناممکني است. مـطـلـوب هـم        
ـيـسـت،         نيست. راستش ممکن هـم ن
چرا که اراده اي براي شکل دادن به آن 

 موجود نيست. 
اما اجازه دهيد به نکته ديگري اشاره 
کنم. مسـالـه اصـلـي ايـن اسـت کـه                 
ـقـه گـرهـي در              اتحاد اپوزيسيـون حـل
ـيـچـيـده بـراي سـرنـگـونـي               تحوالت پ
ـيـسـت. بـراي           انقالبي رژيم اسالمي ن
خالصي از نکبت اسالمي اي کـه بـر     
جامعه حاکـم اسـت، مشـقـاتـي بـي             
حدي که بر زندگي مردم حاکم اسـت،    
اين آن حلقه گرهي نيست که بايـد در    
دست گرفت تا راه رسيدن به آزادي و     
برابري و رفاه انسان را هموار و ممکن 

 کند. 
: اجازه دهيد از تجربه  محمود احمدي

ـفـاده     اي که در تورنتو پيش آمد، اسـت
کنم. شما مطرح ميکنيد که "اتـحـاد     
اپوزيسيون" حلقه گرهي نيـسـت چـرا       
ـفـاوتـي           که اهداف و سياسـتـهـاي مـت
ـتـوانـد در            دارند. اما سئوالي کـه مـي
مقابل شما قرار بگيرد اين اسـت کـه     
بطور نمونه در اعتراض به بزرگداشت 
ـتـو               ـنـي در تـورن سالگرد مرگ خـمـي
برگزار شد، اين سومين باري است که 
ـنـه اعـتـراض           ما تاکنون در اين زمـي
کرده ايم، اما امسال نظـر بـه حضـور        
جريـانـات ديـگـر مـوفـق شـديـم کـه                  
تظاهرات گسـتـرده تـر و بـه هـمـيـن                
ـيـم.               اعتبار موثـرتـري را بـرگـزار کـن
امسال مساله متفاوت بـود، امسـال     
عالوه بر جريانات کمونيسـت و چـپ       
ــات راســت و ســکــوالر و                  ــريــان ج
ناسيوناليست پرو غربي و نمايندگـان  
ــن                   ــم در اي ــو ه ــاري ــان اونــت ــم ــارل پ
اعتـراضـات شـرکـت کـردنـد. و مـا                 
شاهد برگزاري تـظـاهـرات بـزرگـتـري         
بوديم. آيا نميشود به اين تجربه رجوع 
کرد که جريانات متفاوت و با تـعـلـق      
جنبشي متفاوت تظاهراتي را برگـزار  
کردنـد کـه هـر کـس صـف خـود را                   
داشت اما همـاهـنـگ عـمـل شـد و             
نتيجه اين بود که جمـعـيـت گسـتـرده        
ـيـدا              تري در ايـن اعـتـراض حضـور پ
ـيـد کـه ايـن                    کرد. چرا فـکـر نـمـيـکـن
حرکات ميتواند الـگـوي مـنـاسـبـي           
ـيـت نـدارد، چـرا                باشد، چـرا مـطـلـوب

 صالح نيست؟
: مسـالـه اي را اشـاره             علـي جـوادي    

کرديد نشان دهنده اين واقعيت اسـت  

�KJ @+ی�� "ا�J	د" ا,�زی�ی�ن �� �L	ه� دو�	ر9 
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انتخابات اخير ترکيه نشاندهنده رويگـردانـي مـردم       
از دولت اسالمي حاکم و گسـتـرش آرمـانـهـا و ايـده             
هاي چپ و مترقي در جامعه بود. البته هنوز حـزب     
اسالمي عدالت و توسعـه اکـثـريـت کـرسـيـهـا را در                 
اختـيـار دارد ولـي ديـگـر از اکـثـريـت کـافـي بـراي                          
تشکيل يک دولت غير ائتالفي و پيشـبـرد سـيـاسـت        
افزايش اختيارات رئيس جمهور و بـويـژه اسـالمـيـزه          
کردن بيشـتـر جـامـعـه کـه از اهـداف اردوغـان بـود                      
برخوردار نيست. انـتـخـابـات در واقـع رويـگـردانـي                  
مردم از حزب اسالمي حاکم و سوق يافتن جامعه بـه  

 چپ را به نمايش گذاشت.  
يک نتيجه اين گرايش جامعه به چپ موفقيـت حـزب     
دموکراتيک خلقهـا بـود کـه تـوانسـت بـا ارائـه يـک                     
مانيفست انتخاباتـي و طـرح خـواسـتـهـائـي از يـک                   

کرسي پـارلـمـانـي را از آن خـود               ۸۰موضع مترقي 
کند. بخشهاي اين پالتفرم در مورد حقـوق کـارگـران       
و زنان و اقليتها و کودکان و غـيـره گـرچـه از حـزب                
عدالت و توسعه و ديگر احزاب راست و چپ سـنـتـي      
در ترکيه جلو تر است اما هنوز با برنامه يـک حـزب       
نه تنها چپ بلکه سـکـوالر و ضـد مـذهـبـي بسـيـار                 

اي جدائي مذهـب از    فاصله دارد. حتي خواست پايه  
 دولت به صراحت و روشني در اين مانيفست مـطـرح    
نشده است. اما بندي در اين برنامه انتخاباتي وجود  
دارد که  تا کنون در برنامه حتي چـپ تـريـن احـزاب         
در کشورهاي خاورميانه و اسالمزده وجـود نـداشـتـه       

 است. اين بند اعالم ميکند: 
ما به تبعـيـض مـبـتـنـي بـر جـنـسـيـت و سـرکـوب                        " 

مـا افـراد      .هاي جنـسـي پـايـان خـواهـيـم داد              گرايش
دگرباش جنسي را قادر خواهيم سـاخـت تـا زنـدگـي            

 ".برابر، عزتمندانه، و انساني را به پيش ببرند
اين طرح صريح دفاع از حقوق هـمـجـنـسـگـرايـان در            
برنامه انتخاباتي حزبي در يک جامـعـه اسـالمـزده و         
کسب موفقيت در انتخابات بر مبناي ايـن بـرنـامـه،       
نشانه ابراز وجود گرايش چپ ضـد مـذهـبـي و ضـد              

اسـالمـي در  جـامـعـه               -تابوهاي پوسـيـده اخـالقـي      
تــرکــيــه اســت. در فــرهــنــگ و قــوانــيــن اســالمــي                   
همجنسگرايي گناه کبيره اي است که بايد بـا اعـدام      
پاسخ بـگـيـرد و مـوفـقـيـت انـتـخـابـاتـي حـزبـي بـا                             

مـذهـبـي در         -مانيفستي عليه اين تـابـوي اخـالقـي      
واقع اعـالم مـخـالـفـت جـامـعـه بـا دولـت اسـالمـي                       
اردوغان و تابوها و دگمهاي پوسيده اخالقي آنسـت.    
در اين انتخابات چپ جامعه، نه بخـاطـر راه يـافـتـن          
احزاب تازه به پارلمان، بلکه بدليـل بـه عـقـب رانـده            
شدن دولت اسالمي حاکم، زمـيـنـه مسـاعـدي بـراي           
پيـشـرويـهـاي بـيـشـتـر پـيـدا کـرده اسـت. ايـن چـپ                            
اجتماعي ميتواند و بايد بر متن اين شرايط تازه بـه    
حزب سياسي راديکـال و کـمـونـيـسـتـي کـه بـتـوانـد                    
نماينده  آمال آزاديخواهانه و برابري طـلـبـانـه مـردم          

 باشد شکل بدهد.  
  

انصــار حــزب اهللا در يــک اطــالعــيــه             
اينترنتي اعالم کـرده اسـت: "مـنـتـظـر             

 ۹ ٢ اهللا در        حضور خونين امت حـزب   
هـزار     ٢ ۱ در ورزشگاه    ٤ ۹ خرداد سال 

" ايــن تــهــديــد       .نـفــري آزادي هســتــيـم      
ـان در                   ـانـه اي عـلـيـه حضـور زن وحشي

کـه  است ورزشگاهها است اما تهديدي 
ـاي    باروت ندارد. حزب اهللا هنوز در روي
ـان      قمه چرخانيهاي گذشته اش عليـه زن
سير ميکـنـد امـا جـامـعـه قـدمـهـاي                
ـايـد جـنـسـي بـجـلـو               ـارت بزرگي عليه آپ
بــرداشــتــه اســت. رواج بــدحــجــابــي و             

ـا در واقـع لـغـو عـمـلـي                 -بيحجابي  ي
که خـود مـقـامـات اعـتـراف            -حجاب

ميکنند در جامعه هر روز گستـرده تـر     
ميشود و  کاري از آنها ساخته نيسـت،  
"هجمه فرهنگي" از طريـق مـاهـواره و          
اينترنت و تلفن هـوشـمـنـد کـه بسـاط             
فرهنگ  ضد زن اسـالمـي را در هـم              
ريخته است، رواج يافتن روابـط آزادانـه     
دختر و پسر و "ازدواج سفـيـد"، بسـيـج         

که يـکـي    -جامعه عليه اسيدپاشي ها 
از آخرين تالشهاي عبث حزب الهي ها 

و باالخره مبارزه پيگير زنان بـراي   -بود
حضور و در مـواردي حضـور عـمـلـي            
زنــان در ورزشــگــاهــهــا هــمــه ايــنــهــا            
دستاوردها و پيشرويهاي جنبش آزدي   
زن در ايران است. جمهوري اسالمي در  
ـاگـزيـر شـده اسـت           همه اين عرصه ها ن
قدم به قدم عقب بنشيند و به شکـسـت   
 و ناکامي سياستهايش اعتراف کند.  

در اين شرايط اطـالعـيـه کـذائـي        
حزب اللهي ها بيشتر نشانه استيـصـال   
و درمــانــدگــي حــکــومــت اســت تــا              
قدرتنمائي و تعرض! اين خط و نشـان       
کشيدنها بـيـشـتـر در جـنـگ داخـلـي                 
باندهاي حکومتي با يکديگـر کـاربـرد      
دارد تا عليه مردم. دار و دسـتـه هـاي           
حکومـتـي زيـر فشـار اعـتـراضـات و                
مبارزات زنان و مردم آزاديخواه عـلـيـه      
قوانين و سياستهاي ضد زن جـمـهـوري    
اسالمي بجان هم افتاده اند. از يـکـسـو     
حزب اللهي ها به سوراخ رانده شده انـد    
ـانـه             و اطالعيه هاي دن کـيـشـوت مـاب
صادر مـي کـنـنـد و از سـوي ديـگـر                    
"اصـالح طـلــبـان" حـکــومـتــي تــالش              
ميکنند از طريق مخالفت با "تندروي"  

حزب اللهي هاي از رمـق افـتـاده بـراي         
 .  خود اعتباري کسب کنند

در مورد همين اطالعيه "دعـوت   
ـان در       به حضور خونين عليه حضور زن
استاديوم" سخنگوي دولت گفته اسـت     

اي نـخـواهـد         "قطعا دولت چنين اجـازه    
شـود     داد و از قوه قضائيه خواسته مـي   

تا با قانون شکنان برخورد جدي داشتـه  
چندي پيش نيز روحانـي گـفـتـه        ".باشد

بود وظيفه پليس اجراي قانـون اسـت و       
نه اجراي اسالم! گوئي مساله ايـنـسـت       
که آيا حضور زنان در ورزشگاهها غيـر  
ـا فـقـط غـيـر اسـالمـي               قانوني است ي
است! اين جدل آخوندي به زنان و مردان  
آزاده اي که ميخواهند از شـر قـوانـيـن         
اســالمــي و غــيــر اســالمــي ضــد زن             

  خالص بشوند ربطي ندارد.  
ظاهـرا دولـت روحـانـي و کـل               

ــان                ــب  خــواه ــاح اصــالح طــل جــن
سياست معتدل تري در قـبـال زنـان        
است اما اين اعتدالگرائي را مـردم    
بـه حـکــومـت تــحـمـيـل کـرده انــد.                
اعتدالگـرايـان امـروز هـمـان حـزب             
اللهي هاي ديـروز انـد کـه مـتـوجـه             
شدند ديگـر قـمـه چـرخـانـي جـواب              
نميدهد. براي حفظ نظامشان بـايـد       
فکر ديگري بـکـنـنـد. و ايـن فـکـر                 
ديگر کشيدن يک روکـش "تـدبـيـر و          
امــيــد" بــر کــل دســتــگــاه شــالق و             
قصاص و اعدام و سرکوب اسالمـي  
است.  از نظر مردم و از نظر زنـانـي     
که خواهان احياي حقوق و حرمت و   
منزلت خود هستند  نظام اسـالمـي   
حاکم با هر رنگ و لعاب و روکشـي  
يک نظام  فاسد ارتجاعي و تا مـغـز   
استخوان ضد زن است. زن سـتـيـزي       
اين حکومـت را بـايـد در يـک يـک                
عرصه ها، در مبارزه عليه حـجـاب     
و عليه اخالقيات و تـابـوهـاي ضـد         
زن و عــلــيــه ديــوارهــاي آپــارتــايــد           
جنسي در خيابانها و مهمـانـيـهـا و       
ــه               ــا ب ــه ــگــاه ــا و ورزش دانشــگــاه

پـاسـخ الطـائـالت       شکست کشيد.    
حزب اللهي ها حضور وسيـع زنـان     

هزار نفری در روز  ۱٢در استاديوم 
 خرداد است.  ۱۹
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"متاسفانه سال به سال نسبت به قبل شاهد افزايش کاالي 
قاچاق در کشور هستيم که نشان از نهادينه شدن قاچاق در 

کشور دارد بدون اينکه فرهنگي براي مبارزه با آن در 
 .جامعه تبيين شده باشد"
 رئيس خانه اقتصاد ايران

اين نهادينه شدن قاچاق خود جزئي از نهادينه شدن              
اقتصاد مافيائي و فساد همه جانبه در جمهوري اسالمي          
است. انزواي جمهوري اسالمي از بازار جهاني و بدنبال آن 
تحريمهاي اقتصادي به يک بازار وسيع قاچاق شکل داده            
است که بوسيله آيت اهللا ها و سرداران سپاه و باندهاي                  

حکومتي که هر يک بنادر و فرودگاه ها و مرزهاي                         
خصوصي خود را براي صدور و ورود کاالها دارند اداره               
ميشود. اينها از قبل ارز دو نرخي و رانت خواري و تحريم 
و قاچاق ثروتهاي نجومي اندوخته اند. به اين چپاول                     

بنا   -رسمي و دولتي بايد  پول غيب شدنهاي ميلياردي             
را هم      -ميليارد دالر در سال         ٢ ۱ به برخي تخمين ها         

اضافه کرد. اين بساط "مبارزه فرهنگي" بردار نيست! راه         
حل در هم کوبيدن نظام تا مغز استخوان فاسد جمهوري              

  اسالمي بقدرت انقالب مردم است.
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که ظاهرا ما بايد جريانات متـفـاوت   
ـيـم کـه در           اپوزيسيون را "تشويق" کن
مبارزه عليه رژيم اسالمي فـعـال تـر        
باشند. اين واقعيت نشانـدهـنـده ايـن        
ـيـسـت و            است که سازمانهـاي کـمـون
چپ و مشخصا کمونيسم کارگري در 
صف اول مبارزه عليه رژيم اسـالمـي   
قرار دارند. اينکه ديگران در بسيـاري   
از عرصـه هـاي اعـتـراضـي حضـور             
ـيـسـت،           فعالي ندارند، مشکـل مـا ن
مشکل خودشان است. حتما همينند 
که هستند و نشان ميـدهـنـد. شـايـد         
حضور مداوم و پيگير ما باعث شـده  
است که اين جريانات هم "تکاني" بـه      
خود دهند. بنـظـر مـيـرسـد کـه ايـن               
جريانـات را بـايـد تشـويـق کـرد کـه                  
رغبت بيشتري در مبارزه عليه رژيـم    

 اسالمي از خود نشان دهند. 
اما آن پديده اي را که شما بهش اشاره 
ــا               ــون" ن کــرديــد، "اتــحــاد اپــوزيســي
متجانس نيست. يک "همـاهـنـگـي"،        
ـيـه       يک "توافق" در زمين اعتراض عـل
حکومت اسالمي اسـت. مـا بـهـيـچ           
وجه مخالفتي با اين هماهنگي و يـا    
توافق نداريم، بر عکس به نـوبـه خـود      
سهم اساسي در شـکـل دادن بـه ايـن           
"تـمــدن ســيــاســي" ايــفــاء کــرده ايــم.             
همواره سـعـي کـرده ايـم در مـبـارزه               
ـيـه جـمـهـوري اسـالمـي             عمومي عل
ــارزاتــي و                ضــوابــط و قــواعــد مــب
متمدنانه روشني را حاکم کنيـم. حـق      
ــلــيــه رژيــم             هـمــگــان در اعــتـراض ع
اسالمي را تثبيت کنيـم. حـق آزادي        
ـيـان و اعـتـراض را            بي قيد و شرط ب
تثبيت و اين موقعيـت را مـحـصـول         
ـيـم. تـظـاهـراتـي کـه                کار خود مـيـدان
حزب کمونيسـت کـارگـري و شـاخـه            
ـيـسـم کـارگـري               هاي مختـلـف کـمـون
سازمان داده اند، همواره اين امکان و 
آزادي بيان و آزادي اعتراض را بـراي      
کليه مخالفيـن حـکـومـت اسـالمـي           
تضمين کرده است. ما همواره تريبون 
آزادي بــراي اعــتــراض عــلــيــه رژيــم           
اسالمي فراهـم کـرده ايـم کـه مـردم              
ـفـرت و      معترض بتوانند اعتراض و ن
انزجار خودشان را عليه رژيم اسالمي 
بيان کنند. ما طرفدار مـبـارزه هـمـه          
ـبـه و گسـتـرده و در عـيـن حـال                     جان
برقراري موازين و ضـوابـط روشـن و        

ـيـه رژيـم                متمدنانه در اعـتـراض عـل
اسالمي هستيم و هر زمـان کـه الزم       
شده است از اين حق جامعه در زمين 
داغ قـاطـعـانـه دفـاع کـرده ايـم. مـا                  
پرچمدار مبارزه مـتـمـدنـانـه و هـمـه              
جانبه عليه رژيم اسالمي هستيم. ما  
ـيـه           اجازه نميدهيم حق اعـتـراض عـل
رژيم اسالمي توسط جرياني محـدود  
و همراه با قيد و شرط شـود. امـا در        
ـبـش و               عين حال حدود و ثـغـور جـن
ــحـــفـــوظ               ــان را مـ ــودمـ حـــزب خـ
نگهـمـداريـم. مـا سـيـاسـت "اتـحـاد                  
عمل" با راست و يا سايـر گـرايشـات       
غير کمونيستي و غـيـر کـارگـري در         
اپوزيسيون نداريم. ما همـواره تـالش      
کرده ايم که بيشترين توده مردم را بـه    
ـيـد       ـن ـي اردوي خودمان فرا بخوانيم. بب
ما حزب سياسي درسـت کـرده ايـم،          
شب و روز تالش ميکنيم، که اهداف 
خودمان را متحقق کنيم. ما خواهان  
استقرار يک جامعه آزاد کمونيسـتـي،   
جامعه اي مملـو از خـوشـبـخـتـي و             
ـيـم.           سعادت و رهايي بشـريـت هسـت
نتيجتا ما مردم را به اردوي خودمان 
به اردوي آزادي دعوت ميکنيـم. مـا      
ـيـسـم         عميقا معتقديم که تنها کـمـون
ـنـده و مـبـشـر آزادي و               کارگري نماي
رهايي و سعادت جامعه اسـت. ايـن        
ـيـسـت،         لجاجت نيست، سرسخـتـي ن
ـقـاد و بـاور             سکتاريسم نيسـت، اعـت
عــمــيــق و ريشــه اي مــا بــراي حــل              
معضالت گرهي جامعه اسـت. ايـن      
اردو است که تنها خـواهـان آزادي و         
برابري و رفاه و انسانيـت در جـامـعـه         
ـنـده     است. تنها اين اردو است که نماي
رهايي و خالصي انسان است. اردوي  
ديگري نيست. نتيجتا مردم را به اين  
ـنـهـا           اردو دعوت ميکنيم. چرا کـه ت
ايــن راه حــل، رهــايــي و خــالــصــي             
ـبـال      بشريت را از نکبت موجود به دن
خـواهــد داشــت. حـال اگـر ضــرورت             
اعتراضي ايجاد کنـد در عـمـل يـک           
نوع "هماهنگي" در اعتراض ايـجـاد       
کنيم، حتما چنين خواهيم کـرد. امـا      
اين هماهنگي در زمين اعتراضي به 
ـيـسـت. بـه             معني ائتالف سيـاسـي ن
معني اتحاد عمل نيست. به معـنـي    
ـقـا     تخفيف در اهداف راديکال و عمـي

 سوسياليستي ما نيست.   
ـنـجـا           محمود احمدي : جا دارد در اي

اشاره کنم که بخشي از جرياناتـي کـه     

ـنـد،               در اين اعـتـراض شـرکـت داشـت
تالش داشتند که اين اعتراض را بـه      
يک "اعتراض دولتي" يعني اعتـراض    
ـيـه رژيـم       نمايندگان پارلمان کانادا عل
اسالمي تبديل کنند و اجازه نـدهـنـد      
تا جريانات اپوزيسيون صحنه گـردان  
اين اعتراض باشنـد. امـا مـا اجـازه            
ـتـي" کـردن               نداديم اين خـواسـت "دول
اعتراض عليه بزرگـداشـت سـالـگـرد        
ـيـش بــرده شـود. مــا                    خـمـيـنـي بــه پ
ـيـم کـه تـمـام               توانستيم تضمين بـکـن
جــريــانــات مــعــتــرض عــلــيــه رژيــم           
اسالمي بتوانند سهم خودشـان را در      
اين اعتراض ايفا کنند. اما اگـر ايـن      
"هماهنگي" اعـتـراضـي مـنـجـر بـه                
حضور نيروي وسيعتري در اعـتـراض   
شد چرا فکر نميکنيد که "همـکـاري"    
اين نيروها ميتواند عـرصـه را بـراي          

 رژيم اسالمي تنگ تر کند؟
ـيـد اگـر بـحـث                علـي جـوادي     ـن ـي ـب : ب

"اتحاد" نيروهاي نـامـتـجـانـس را بـه            
کنار بگذاريم، و اضافه کنيم که "همه  
ـيـسـت. "هـمـه بـا                  با همي" ممـکـن ن
همي" مطلوب نيست. نتايج مخـرب    
آن را کســانــي کــه بــا خــمــيــنــي و                 
اسالميسـت هـا هـمـکـاري کـردنـد،              

اسالمي کـه    –ديدند. جريانات ملي  
ـبـال کـردنـد، خـود             اين سياست را دن
قرباني اين سياست شدند. من عميقا  
معتقدم که "همه با هم" يک سيـاسـت     
ارتجاعي و تالشي بـراي کـنـد کـردن         
ـيـه اسـالم، و                لبه تيز مبـارزه مـا عـل
نابرابري و استبداد و فقر و فـالکـت و     
سرمايه در جامعه است. ميخواهنـد   
سطح مطالبات و خواستهـاي مـا را       
پايين بياورند، يعني جامعه و کارگـر  
ـنـد تـا بـه کـم                و مردم را کم توقع کـن
ـيـر و                  رضايت دهـد، بـه ذره اي تـغـي
اصالحي در وضع مـوجـود رضـايـت       

 دهد.
: امـا در مـقـابــل           مـحـمـود احـمـدي       

خواهند گـفـت کـه "هـمـه بـا هـمـي"                  
مــطــرح نــيــســت و ايــن جــريــانــات             
کمونيست و چپ هستند که نـظـر بـه      
"سکتاريسم شان" مـانـع "هـمـکـاري"           
اپوزيسيون هستند، نميخواهـنـد کـه      
صف مشترکي عليه رژيـم اسـالمـي      

 شکل بگيرد، پاسخ شما چيست؟
: ببينيد ساده انـگـاري و       علي جوادي

تبليغات مسـمـوم جـريـانـات راسـت           
اپوزيسيون را نبايـد پـذيـرفـت. سـاده           
انگاري و عکس مار کشيدن را نبايد 
ـبـاه گـرفـت.             با حقيقت سيـاسـي اشـت
نبايد اجازه داد که جريانات راست در 
پناه "احساسات عمومي مردم" بـراي    

وحدت تالش کنند که پروژه خودشان 
بــراي کــنــد کــردن مــبــارزه قــاطــع و            
ـيـه رژيـم                 راديکال و پـايـه اي مـا عـل
اسالمي و سرمايه را زير زيـرکـي بـه        
پيش ببرند. بايد حقيقت سـيـاسـي را       
هر چند که تلخ باشـد بـه روشـنـي بـه            
جامعه و مردم گفت. بايد واقـعـيـات       
سياسي را با تمام پيچيدگـي خـودش     
بيان و ارائه کرد. "همـه بـا هـم" و يـا              
"اتحاد اپوزيسيون" براي جامعه و ما   
سم است. ببينيد جريانات راست شـاه   
خودشان را دارند. خدا و شاه و ميهـن   
دارند و ميخواهند شاه خودشان را بـه  
ـنـد، ايـن وسـط                    تاج و تـخـت بـرسـان
ميخواهند از نيروي ما و جـامـعـه و      
ـيــشـبــرد امــر                ـقــه کــارگـر بـراي پ طـب
ـنـهـا             ـنـد. اي خودشان بهره برداري کـن
مساله واقعي شان اين است. روزيکه  
که ما قـدرت را بـگـيـريـم، بـا تـمـام                 
قدرت در مقابل ما و کارگر و اردوي   
آزاديخواهي و برابري طلبي قـد عـلـم      
خواهند. ما اينها را مـيـشـنـاسـيـم.            
تاريخشان را ميدانيم. کـوچـکـتـريـن         
توهمي به اهداف و سـيـاسـتـهـايشـان       
نداريم. جرياناتي مانند مجاهدين هم 
که رئيس جمهور "منتخب" خودشـان    
ـيـم کـه                را دارند. اين تنـهـا مـا هسـت
ـتـخـاب بـا مـردم           داريم ميگم، حق ان
ـنـد. ايـن        است. مردم بايد انتخاب کن
ما هستيم که مـيـگـيـم مـردم بـايـد              
حاکم بـر سـرنـوشـت خـود بـاشـنـد و                 
ــدرات خــودشــان را در دســت                مــق
بگيـرنـد. يـک جـريـانـي مـيـخـواهـد                   
ـقـاء کـنـد.          اوضاع سابق را احياء و اب
شــاه و شــاهــزاده خــودش را دارد.               
اقتصادش را دارد، سياستش را دارد 
و ولش کنيد، ساواک را هم اين وسـط  
ميخواهد به جاي سـاوامـا بـه خـورد         
جامعه دهد. و اگر هم امروز بـه راي       
احـتــيـاج دارد، بــراي ايـن اسـت کــه               
بگويد به شاه من راي دهـيـد. شـاه و         
سلطنت ديگر موهبت الهي نيـسـت،   
موهبتي است که از قرار بايد بـا راي    
ـنـکـه     مردم مستقر شود. بگذريم از اي
در طول تاريخ اين جريانات با کـودتـا   
ـيـروهـاي             و زهر و توطئه و دخـالـت ن
غربي به قدرت دست پيدا کرده انـد و    
يا قدرتشان را حفظ کرده اند. اين مـا   
هستيم که ميگوئيم جامعه بايد آزاد 
باشد. مردم بايد آزاد بـاشـنـد. آزادي          
نبايد قيد و شـرطـي داشـتـه بـاشـد.               
ـيـو       انتخاب با مردم است. ما آلتـرنـات
سوسياليسـتـي خـودمـان را مـطـرح             
ميکنيم، و در مقابـل جـامـعـه قـرار          
ميدهيم و اراده آزاد و مطلعانه مـردم  

را برسميت ميشناسـيـم. امـا طـرف          
مقابل به قولي گـذشـتـه را بـه مـردم            
ــان ديــگــري               ــدهــد. جــري وعــده مــي
ميخواهد نوعي حکومت اسالمي و 
نيمچه محجبه را در جامـعـه ايـجـاد       
کند. هر دو هم براي کسـب دريـافـت         
ـقـه                   ـبـار از آمـريـکـا مسـاب برگ اعـت
ـيـم کـه        گذاشته اند. اين تنها ما هست
ميخواهيم با اتکا به قـدرت مـردم و       
انــقــالب کــارگــري ايــن جــامــعــه را            

 متحول کنيم.  
ـيـم. "هـمـه بـا                بگذاريد باز تاکيد کـن
همي" ممکن نيست، "همه با هـمـي"     
مطلوب نيست. بعالوه حلقـه گـرهـي       
ـيـه جـمـهـوري                  پيـشـروي مـبـارزه عـل
ـيـسـت. جـريـانـات               اسالمي اينـجـا ن
ـنـد کـه مسـالـه              راست تالش مـيـکـن
ـقـه           "اتحاد اپوزيسيون" را بعـنـوان حـل
ـبـش سـرنـگـونـي           گرهي پيشروي جـن
طلبانه توده هاي مردم تعريف کننـد،  
تا بتوانند از اين طريق کـاله گشـادي     
سر چپ و راديکاليسم و کمونيـسـم و     
کارگر بگذارند. اما از نقطه نـظـر مـا       
مســالــه گــرهــي پــيــشــروي جــنــبــش        
ســرنــگــونــي رابــطــه مــا بــا جــنــبــش          
سرنگوني طلبانه توده هـاي مـردم و         
مساله رهبري اين جنبش اعتـراضـي   
ـقـه                   عليـه رژيـم اسـالمـي اسـت. حـل
گرهي تامين اين رهبـري اسـت. مـا         
معمـاي مـعـضـل سـرنـگـونـي رژيـم                
ـيـم.        ـن ـي اسالمي را در اين نقطه مي ب
ـيـم کـه ايـن              ما ميخواهيم کـاري کـن
اردوي عظـيـم داراي رهـبـري و افـق              
راديــکــالــي بــاشــد. ســازمــان يــابــد.          
رهبري داشته باشد. افق داشته باشد.  
مساله اين نيست که احزاب مـتـعـدد    
اپوزيسيون به دور هم جمع شوند يا با 
هم متحد شوند و غيره، مساله بر سر 
ـبـش                  ـتـن و رهـبـري جـن سازمان يـاف
سرنگوني طلبانه تـوده مـردم اسـت.          
مساله ما چگونگي سازمان دادن و     
بـه مــيـدان آوردن ايـن تـوده عــظـيــم                
سرنگوني طلب اسـت. ايـن مشـغلـه            
عمومي ماست. مـوضـوع کـار مـا            
سازمانهاي اپوزيسيون نيستند، توده 
عظيم کـارگـر و مـردم آزاديـخـواه و                
برابري طلب است. هدف ما اين است 
که اين معدن عظيم انفجاري را بهش 
دسترسي داشته باشـيـم، سـازمـانـش        

 دهيم و به پيروزي رهنمونش کنيم. 
اما اجازه دهيد در خاتمه به اين 
نکته هم اشاره کنم که چرا بـرخـي از     
جريانات راست اپوزيسـيـون امـروزه      

 ��KJ @+ی� �� �L	ه� دو�	ر9 
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ميان پاييني ها و باالييها بيـرون زده    
است امـا امـروز خـود عـامـلـي در               

 شکاف باالييهاست.  
ـا يـک        جامعه ترکيه امروز ديگر ب
دولت يک پارچه اسالمي که رهبـرش  
در روياي بيمارگونه جلوس بر تـخـت     
سالطين عثماني در قـرن بـيـسـت و         
يک در صدميـن سـالـگـرد اسـتـقـرار            
ـار              ــي روزگـ ـان ــمـ ــث ــراطــوري ع ــپ ام
ميکذراند مواجه نيست. ايـن رهـبـر       
جاه طلب سرمايه در ترکـيـه دارد بـه        
احزاب اپوزيسيوني کـه شـکـسـتـش          
داده انـد الـتـمـاس مـيـکـنـد کـه در                    
تشکيـل دولـت ائـتـالفـي کـمـکـش               
کنند. هم اکنون شـکـافـي بـزرگ در          
ســاخــتــار و چــهــارچــوب ســنــتــي و           
سياسي حاکم شـکـل گـرفـتـه اسـت.           
شکافي که ميتواند به عنـوان فـرجـه      
اي براي تحرک راديکالتر و گسـتـرده       

تر اکثريت مردم و نيروهاي سـکـوالر   
و آزاديخواه، نيروهاي خوهان بـرابـري     
در پايين عمل کنـد. تـرکـيـه از يـک             
سنت قدرتمند تشـکـلـهـاي تـوده اي          
راديکال کـارگـري بـرخـوردار اسـت.            
اعتراضات کارگري يک وجه مهـم از    
زندگي سياسـي تـرکـيـه بـوده اسـت.             
ـان و             ارزشهاي سکوالر در مـيـان زن
جوانان ترکيه جا افتاده است. ايـنـهـا       
همه جلوه هاي متنوع چپـگـرايـي در      
جامعه است که ميتوانـد در فضـاي       
جــديــد خــود را بــه صــورت تــحــرک            
خياباني حتـي گسـتـرده تـر از قـبـل               
ـانـي       ـاب نشان دهد. ميتواند تحرک خـي
راديکالتر از گذشته را بـه سـکـويـي           
ـا         براي سازماينابي حزبي راديـکـال ب
ـارلـمـان و کـل              هدف فراتر رفتن از پ

 نظم حاکم تبديل کند. *
------------ 
   :���J�=ا +E� 

 

تعدادي از فرمولبنديهاي مـبـهـم در        
 مانيفست حزب دمکراتيک خلقها:  
 (مشکل فقط فرمولبندي نيست)

 

"ما هيـچ دخـالـتـي در ظـاهـر و در                  
ـاورهـاي             ـا ب لباسهايي که مـنـطـبـق ب
ديــنــي افــراد هســتــنــد، نــخــواهــيــم          
کرد." (مشکل تحمـلـي حـجـاب بـر           
ـاکــن                  ـان در مــدارس و امـ کــودکـ

 عمومي چه ميشود؟)  
 

ــن مــجــازات و اعــدام                  ــي ــوان "در ق
اصالحات بنـيـادي انـجـام خـواهـيـم            
ــه                        ـا و عصــري ک ــيـ داد."! (در دن
مخصوصا جريانات اسالمي اعـدام    
و کشتن آگاهانه و عمدي انسانهـا را    
ـاتـي     به مثابه يکي از مهمترين و حـي
تــريــن ابــزارهـــاي تــداوم حــيـــات               
سياسشان ميدانند چگونـه مـيـتـوان       
ـاع مـحـکـم         علنا عليه اعدام و در دف
از لغو اين جنايت علـيـه بشـر حـرف         
نزد و متـرقـي و و انسـانـي پـيـشـرو                

 ماند؟)  
 

ـانـون اسـاسـي                  ـاهـم يـک ق "ما همه ب
ـا   جديد مبتني بر انسانيت و مطابق ب
ساختار چندهويتي، چند فرهـنـگـي،    
ـانـي تـرکـيـه               چند مذهبي و چـنـد زب

تدوين خواهيم کـرد."! "مـا اشـکـال                
دمکراتيک تمرکز زدايي را به منظور 
شامل کردن همه هويتهاي قـومـي و     
ـاسـيـس           تضمين خودمديرتي آنـهـا ت
خـواهـيــم کــرد."! (مــخـصــوصـا در               
عصري که شاهدان مسـتـقـيـم قـتـل           
ـام قـوم و                عامها و پاکسـازيـهـا بـه ن
ملت هنوز زنـده  هسـتـنـد چـگـونـه              
ـالـبـي و                   ميتوان هـنـوز از هـويـت ق
تحميل قومي بـر بـخـشـي از مـردم              

 سخن گفت؟)

بــه ايــنــهــا بــايــد اضــافــه کــرد کــه                
مانيفـسـت ايـن حـزب هـيـچ جـا از                  
آزادي آتئيستها و کمونيستها و ضـد    

 دينها و مذهبها سخن نگفته است!
 

اينها مـهـم هسـتـنـد و جـا دارد در                 
فرصتي ديگر از نقطه نظـر انـتـقـادي       

 دقيقتر مورد تحليل قرار گيرند.  
------------ 

* رويارويي مردم بـا حـکـومـت          
در "قزي پارک" در ميدان تقسـيـم     
لحظه مهمي از تـقـابـل مـردم بـا          

حـکــومـت بـود کـه نشـانــدهـنــده             
شــکــاف بــزرگــي مــيــان مــردم و          
حکومت ازجنبه هـاي مـخـتـلـف        
است. در  خيزش "قزي پارک" دو       
وجه تقابل و کمـشـکـش مـردم و         
دولت در عين حال عمل ميکرد. 
از يکطـرف حـزب حـاکـم فضـاي            
سبز عمومي را بـا سـاخـتـن يـک          
مرکز خـريـد و فـروش بـزرگ بـه                
مرکز تجارت و چـپـاول سـرمـايـه        
خصوصي تـبـديـل مـيـکـرد و از             
طرف ديگر با ساختن بزرگـتـريـن    
مســـجـــد اســـالمـــي يـــکـــي از            
مهمترين مراکز تـحـرک جـوانـان         
سکوالر را تخريـب مـيـکـرد. در          
عين حال، حزب اسـالمـي حـاکـم       
با استقرار مرکز چپاول سـرمـايـه      
و مرکز مغزشـويـي اسـالمـي در         
ميدان تقسيم طبقه کارگر ترکيـه  
را از ايــن مـــيــدان تــاريــخـــي                 
تظاهرات و نمايشـهـاي بـاشـکـوه        

  اول ماه مه محروم ميکرد.
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بيستم مـاه جـون، سـي خـرداد، روز               
جهاني حمايت از زندانيان سياسي در 
ـيـان                ـتـل عـام زنـدان ايران، سالـگـرد ق
ســيــاســي در زنــدانــهــاي جــمــهــوري          
ـبـخـتـن نـدا               اسالمي و سـالـگـرد جـان

 آقاسلطان است.
 

جمهوري اسالمي با کشتار مخالفين 
خود متولد شد. سي خرداد فقط يـک     
روز نيست، يک دوره سـيـاه از تـاريـخ           
سرکوب صدها هزار انساني است کـه  
ـيـه              ـيـاي بـهـتـر عـل براي برپايي يک دن
سرکوب و خفقان دست به مبارزه زده   
اند. سي خرداد سالروز تـولـد واقـعـي         

 حکومت اسالمي است.
 

ـفـه           جهان متمدن با مـبـارزات بـي وق
همين انسانهاي آزاديخواه به ماهـيـت   
کــثــيــف رژيــم اســالمــي و افشــاي              
جنايات بي شمار آن پي برده است. نـه   
ـفـرادي و         ديوارهاي قطور زندان، نـه ان
ـتـوانسـتـه اسـت         شکنجه، هيچکدام ن
ايــن فــريــاد رســاي آزاديــخــواهــي را           
خاموش کند. زنداني سياسي سمـبـل    
ـيـونـهـا      مبارزه و صداي بيحقوقي ميل
مردم ايران عليه جـمـهـوري اسـالمـي        

ـنـد در ايـن                   ـيـان بـدان است، تـا جـهـان
سلولها انسانيت به زنجبر کشيده شده 
است. جرم زندانيان سياسي در ايـران،    
دفاع از حـق و حـرمـت زنـان اسـت،                
صدها نفر به جرم دفاع از حق پايـمـال   
شده کارگر در زنـدانـهـاي جـمـهـوري             
اسالمي شکنجه مي شونـد. صـدهـا       
کارگر، آموزگار، دانشجو، روشنفـکـر   
و مدافع حقوق انسانها، بجرم اظـهـار     
ـيـان، بـجـرم تـالش بـراي                    عقـيـده و ب
متشکل شـدن، بـجـرم مـبـارزه بـراي             
گرفتن دستمزدهـاي پـرداخـت نشـده،         
بجرم پس زدن حجاب اجباري، بـجـرم     
ــهــاي                 ــالــس ـت ــاول و اخـ ـپ افشــاي چـ
ميلياردي سران حـکـومـت، بـه جـرم            
مبارزه عليه اعدام، بـه جـرم مـبـارزه           
براي احـقـاق حـقـوق کـودکـان کـار و                

 خيابان، به بند کشيده شده اند.
 

ـيـان               پيوستن به صـف دفـاع از زنـدان
ـيـد      سياسي و مبارزه براي آزادي بي ق
و شرط همه آنان، پيوسـتـن بـه صـف         
آزاديخواهي و دفاع از حرمت انساني 
جامعـه و بـخـشـي از مـبـارزه بـراي                  

 سرنگوني اين حکومت است.

ـيـسـت کـارگـري خـواهـان             حزب کمون
برچيده شدن بساط زندان سـيـاسـي و        
آزادي بيدرنگ و بي قيد و شرط کليـه  
زندانيان سيـاسـي اسـت. هـيـچـکـس             
ـيـان و            ـيـده و ب نبايد به جرم اظهار عق
برپايي اجتماع و اعتراض و اعتصاب 

 در زندان باشد. 
 

 مردم آزاديخواه: 
زندانيان سياسي و خانواده هـاي آنـهـا      
را تنها نگذاريد. با تجمع در مـقـابـل       
ـيـدادگـاهـهـاي جـمـهـوري              زندانها و ب
اســالمــي خــواهــان آزادي زنــدانــيــان         
سياسي شويد. به صف اعتراض براي  
آزادي زندانيان سياسي بپيونديد و بـا      
شرکت در تظاهراتهاي اعالم شـده از      
ـتـه مـبـارزه بـراي آزادي                  جانـب کـمـي
زندانيان سياسي و يا با سازمان دادن   
هــر نــوع آکســيــون اعــتــراضــي کــه             
ميتوانيد، فرياد رساي آزادي زنـدانـي     

 سياسي باشيد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٥ ۲۰ جون  ١١ ، ۱۳۹۴ خرداد  ۲۱ 
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دم از "اتحاد" ميزنند؟ واقـعـيـت    
اين است که نگاه اين جـريـانـات بـه         
باال است. نگاه شـان بـه عـمـلـکـرد              
دولتهاي غـربـي و مـتـحـديـن شـان                
است. اينها "نيازي" به سازمانـدهـي      
اعتراضات مردم ندارند چـرا کـه از         
اين راه به قدرت نزديک نـمـيـشـونـد.        
کمي خراششان دهيد به سـادگـي بـه      
شما خواهند گفت که تنها از طـريـق   
لشــگــر کشــي غــرب و ســيــاســت              
ارتجاعي "رژيم چنـج" امـثـال بـوش           
ميتوانند به قـدرت نـزديـک شـونـد.            
هنوز غم دوران از دست رفته جـورج    

بوش را ميخورند. از ايـن رو اسـت           
که سياست خـودشـان بـراي تـبـديـل           
کمونيسم و کارگر را به تـخـتـه پـرش       
شــان را در چــهــارچــوب "اتــحــاد"               
اپوزيسيون سعي ميکنند بـه خـورد       
جامعه دهند. ما اجازه نميدهيم. تـا    
کنون کارگـر و مـردم مـعـتـرض بـه               
علت نبود آلترناتيو سياسي شان در   
جدال سياسي جامعه بـر سـر قـدرت        

ذخـيـره   تنهـا تـوانسـتـه انـد نـيـروي                
جريانات راست شوند. اين معادله بـا     
حضور کمونيسم کارگري در مسـالـه       
قدرت سياسـي تـغـيـيـر کـرده اسـت.              
گذشته چراغ راه آيـنـده نـيـسـت. مـا                
آينده را با حضور مسـتـقـل و مـوثـر            
خود در جدال قدرت سياسي خـواهـيـم    

 ساخت. اين راه حل ماست!  
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انجمن مسلمانان يـورک کـانـادا        
 ۳۱کرد که در يکـشـنـبـه        اعالم
ــســــت و           ۲۰۱۵          مــــه ــيــ بــ

سالگرد امام جالدشان،  ششمين
رهــبـــر داعشـــيــان جــمـــهـــوري          
اسالمي را گرامي مـيـدارنـد تـا       
در وصف "عدالت" هيتلر زمـانـه    

بنيان گـذار حـکـومـت جـهـل،            و
تباهي، و سنگسار و اعدام رجـز  
خــوانــي کــنــد. شــرم آور اســت.            
جنـبـش اسـالم سـيـاسـي کـه بـا                 
حمايت غرب و با قدرت رسيـدن  

        بـه  جمهوري نـنـگـيـن اسـالمـي          
جلوي صحنه رانـده شـده اسـت،          

ــا         ــي ــه،      در ســراســر دن در ســوري
عراق، پـاکسـتـان، افـغـانسـتـان،          
نــيــجــريــه، يــمــن، از طــريــق                 
دستجات گانگستريـش داعـش،     
طالبان، القاعده، بـوکـوحـرام، و      
حزب اله سر از بدن جدا ميکند، 

ربـايـد و           دختران خردسال را مي
ــيــز             در    ــنــوان کــن ــازارهــا بــع ب

بشـريـت خـون                  ميفروشـد و بـه      
ميپاشد.  حضرات اعالم کردنـد   
که مـراسـم بـراي گـرامـيـداشـت              
رهبر هوالکاست اسالمي برگزار 
ميکنند تا از "عدالت" خمـيـنـي      

بـــراي دنـــيـــاي کـــنـــونـــي        جـــالد
ــد.     ــن ــگــوي ــالت حــزب        ب تشــکــي

کمونيست کارگري در کانادا بـه    
محض مطلع شدن از اين مراسم 
طي اطالعيه اي اعالم کـرد کـه       
آزاديخواهان و کمونيستهـا ايـن     

مــراســم را بــه مــحــاکــمــه رژيــم           
و از  اسالمي تبديل خواهند کرد

مردم دعوت کرد که وسيـعـا در     
اين تظاهـرات شـرکـت کـنـنـد و             
صداي آزاديخواهي و برابـري در    
مقابل کمپ جـنـايـت و تـبـاهـي           
باشند. اين حداقل براي سوميـن   
بار بود که انـجـمـن مسـلـمـانـان            
يورک مراسم سالگرد خمينـي را    
گــرامــي مــيــداشــت. و هــر بــار            

کمـونـيـسـم کـارگـري بـه             فعالين
ــا و              ــهـ ــتـ ــسـ ــيـ ــونـ ــمـ ــراه کـ ــمـ هـ
آزاديــخــواهــان فــعــاالنــه ايــن             
مراسمها را به اعتراض بر عليـه  
حکومت ننگـيـن اسـالمـي بـدل          

 کردند. 
در ايـن   ۲۰۱۵ويژگي تظاهرات 

بود که طيف وسيعي از احـزاب      
چــپ و کــمــونــيــســت، نــهــادهــا،        
ــانـــــهـــــا و احـــــزاب              ســـــازمـــ
ناسيوناليست پروغربي و طيفـي  
از گروهـهـاي مـلـي اسـالمـي و             
"اصــالح" طــلــب و يــکــي از                    
نمايندگان ايراني تبار پـارلـمـان      
اونتاريو فراخوان به تظاهرات بر 
عــلـــيــه ايــن مــراســـم دادنـــد.              
جريانات راست، و طـيـف مـلـي         
اسالمي ها تالش کـردنـد تـا از          
طريق شکل دادن به يک کـمـيـتـه     
غير علني حق ابراز آزادي بـيـان   
را از جريانات مختلف فـراخـوان   
دهنده تظاهرات گرفته، رهـبـري     
تظاهرات را در دست گرفته و از 
طــريــق يــک پــوديــوم مــرکــزي و          

سخنـرانـي نـمـايـنـدگـان دولـتـي              
پارلمان و ملي اسالمي ها، ايـن  
تظاهرات را از اعتراض شاکيان 
زنـده هـولـوکـاسـت اسـالمـي بـه               
تظـاهـرات دولـتـي نـمـايـنـدگـان              
پارلمان و "اصالح طلبان" تبديل  
کــنــنــد و اجــازه ســخــنــرانــي بــه           
نمايندگان احـزاب و نـهـادهـا و           
فعالين مبـارزه بـر عـلـيـه رژيـم             

 جنايتکار اسالمي را ندهند.
تشــکــيــالت حــزب کــمــونــيــســت      
ــانـــادا طـــي                 ــارگـــري در کـ کـ

با حزب حکمـتـيـسـت      تماسهايي
و حزب کمونيسـت ايـران، نـهـاد         
ماداران بر عليه اعـدام و سـايـر        
جريانات چپ و کمونـيـسـت ايـن       
تاکتيک را اتخاذ کرديم که چـنـد   
ساعت قبل از شروع اعالم شـده    
تــظــاهــرات در مــحــل اکســيــون        
حاضر شويم و بـا بـلـنـدگـوهـاي             
مختلف و در عمل اعالم کـنـيـم      
که اپوزيسيون کمونيست، چپ و 
آزاديخواه اجازه نميدهد که هيچ 
جريان و گـرايـش سـيـاسـي حـق               
ــيــان و آزادي عــمــل و                 ــراز ب اب
اعــتــراض اپــوزيســيــون رژيــم را        

نـفـر      ۶۰۰محدود کند. بيش از 
از مـردم آزاديـخـواه و شـاکـيـان             
زنده هولوکاست اسالمي در اين 
اعتراض بزرگ شـرکـت کـردنـد.         
شـــعـــارهـــاي مـــرگ بـــر رژيـــم            
اسالمي، خميني جالد قرن، اين 
مرکز اسالمي و تـروريسـتـي را          
ببنـديـد از گـوشـه و کـنـار ايـن                  

ــاي                ــوه ــدگ ــن ــل ــون و از ب آکســي
مختلف تکرار ميشد و هوادارن 
خميني و شـرکـت کـنـنـدگـان در           
مراسم را مستاصـل کـرده بـود.        
تعدادي از تظاهـرات کـنـنـدگـان        
عکسهاي خميني و خـامـنـه اي      
را به آتـش کشـيـدنـد. يـکـي از                
تظاهر کنندگان که تـالش کـرده       
بود به مـحـل بـرگـزاري مـراسـم             
رهــبـــر داعشـــيــان جــمـــهـــوري          
اسالمي راه پيدا کنـد و تـوسـط        
پـلــيـس دسـتــگـيــر شــده بــود بــا             
حمايت تـظـاهـر کـنـنـدگـان آزاد            

 شد.
بر عليه  ۲۰۱۵مه  ۳۱اکسيون 

رژيم اسالمي يکي از بزرگتـريـن   
تظاهراتهاي مردم آزاديخواه بعد 

در    ۸۸از تــظــاهــراتــهــاي ســال        
شـاکـيـان زنـده هـال           تورنتو بود. 

کاست اسالمي سـالـگـرد مـرگ         
رهــبـــر داعشـــيــان جــمـــهـــوري          
اسالمي را بـه مـحـاکـمـه رژيـم               

جنايتکار اسالمي بـدل کـردنـد.      
جريانات مختلف ملي اسالمي، 
باند اکـثـريـت، تـوده اي، "شـاه"             
پرستان و رسانه هاي هوادارشان 
ــق                 ــري ــه از ط ــد ک ــردن ــالش ک ت
مــحــدود کــردن حــق اعــتــراض           
آزادي بيان اپـوزيسـيـون رژيـم و         
مردم آزاديخواه، اين تـظـاهـرات      
را به تظاهرات دولتي نمايندگان 
ــي               ــات مــل ــان ــان و جــري ــم ــارل پ
اسالمي بدل کنند. اين جريانات 
بار ديگر نشان دادند اگـر دسـت     
رژيــم جــنــايــتــکــار اســالمــي از         
سرشان برداشته شود از مـحـدود   
کردن آزادي بيان ابايـي نـدارنـد.      
اما آزاديخواهان و کمونيسـتـهـا    
به اتکا به نيروي عظيم جـنـبـش      
برابري و آزادي اجـازه مـحـدود             
کردن آزادي بيان اپوزيسـيـون را     

 به آنها  ندادند ونخواهند داد. 
محدويت آزادي بيان در صـفـوف       

  اپوزيسيون موقوف!
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 بحث هاي پيرامون سياست سازماندهي 
حزب کمونيست کارگري ۴۳ در پلنوم   

 حميد تقوايي
 شهال دانشفر
 اصغر کريمي

 کيان آذر
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مـنـطـقـه     ۱۶ و      ۱۵ در متن جديد قراردادهاي کار در فـازهـاي       
ويـژه عسـلــويــه، قــيـد شــده اســت کـه در صــورت اعـتــصــاب،                       
پيمانکار ميتواند با کارگران اعـتـصـابـي بـدون پـرداخـت مـزد                 
تسويه حساب کند. يعني پيمانکـاران مـنـبـعـد مـيـتـوانـنـد در                 
صورتي که کارگران قراردادي دسـت بـه اعـتـصـاب بـزنـنـد هـم                    
دستمزد کارگران را باال بکشند و هـم کـارگـران اعـتـصـابـي را                  

 اخراج کنند.  
 

کارفرمايان اين اقـدام تـازه ضـد کـارگـري و دزدي و سـرکـوب                      
آشکار را، در پناه قوانين و سياست هاي ضد کـارگـري دولـت و        
و زندگي فالکتباري که جمهوري اسالمي براي کارگـران بـوجـود      
آورده است، به پيش ميبرند. دولت حق اعتـصـاب را بـرسـمـيـت            
نميشناسد، سالها است نسبت به دستـمـزدهـاي پـرداخـت نشـده           

ميليون ها کارگر جانب کارفرماها را گرفته و هر جـا تـوانسـتـه         
براي رهبران اعتصابات پرونده ساخته و يـا آنـهـا را دسـتـگـيـر                  
کرده است و از طرفي با بي تاميني بـيـکـاران شـرايـطـي ايـجـاد             
کرده که کارفرما بتواند هر زورگويي و اجحافي را بـه کـارگـران          
تحميل کند. در عين حال اين معني واقعي سـيـاسـت ريـاضـت           
اقتصادي دولت و سودجويي کـارفـرمـاهـا از ايـن سـيـاسـت را                   

 بخوبي نشان ميدهد.  
 

طبقه کارگر اما سياست ممنوعيت اعتصـاب در طـول حـيـات           
حکومت اسالمي را با هزاران اعتصاب پاسخ داده و عمـال ايـن     
سياست را در هم شکسته است. اين سياست جـديـد را نـيـز کـه             
حاصل همراهي آشکار حکومت و سرمـايـه داران اسـت در هـم             
خواهد شکست و بساط اين نوع قراردادهاي بـرده وار را جـمـع            

خـواهـد کـرد. در شــرايـطــي کــه ســاالنـه هـزاران اعـتــصـاب و                           
اعتراض کارگري جريان دارد و در شـرايـطـي کـه حـکـومـت از                  
تامين ساده ترين خواست ها و نيازهاي دهها مـيـلـيـون نـفـر از           
کارگران و مردم زحمتکـش نـاتـوان اسـت، کـارگـران راهـي جـز                   

 تشديد اعتصاب و اعتراض ندارند.  
 

حزب کمونيست کارگري کارگران و رهبران و فعالين کـارگـري و     
تشکل هاي کارگـري در سـراسـر کشـور را فـرامـيـخـوانـد ايـن                       
سياست را محکوم کنند و آنرا در نـطـفـه خـفـه کـنـنـد. طـبـقـه                       
کارگر بايد کل نيروي خود را به ميدان بـيـاورد و خـود را بـراي             

 اعتصابات بزرگ و سراسري آماده کند.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۵ژوئن  ۸، ۱۳۹۴خرداد  ۱۸

مـيـخـواهـنـد      فراخوان انصار حزب اهللا براي مقابله با زناني کـه      
براي تماشاي مسابقه واليبال ايران و آمـريـکـا وارد اسـتـاديـوم               
آزادي شوند، وحشت اوباش حزب اهللا را بـه نـمـايـش گـذاشـتـه                  
است. قبال همه جناح ها و همه اوباش حکومت يکـصـدا مـانـع        
حضور زنان در ورزشگاهها ميشدند و امروز تحت فشار جنبـش  
عظيم و قهرمانانه زنان به جناح هاي مخـتـلـف تـبـديـل شـده و              
عليه هم صف کشيده اند. ايـن شـکـاف خـرد کـنـنـده راه را بـر                      
حضور پرقدرت زنان در مقابل استاديوم آزادي هـمـوارتـر کـرده           
است. مسابقات ورزشي به مخمصه اي براي حـکـومـت تـبـديـل          
شده است. با تمام قوا بايد جمهوري اسـالمـي را عـقـب رانـد و               

 درهاي استاديوم ها را بروي همه باز کرد. 
 

همان زنان و جواناني که عليه اسيدپاشان و امـام جـمـعـه هـا و              
انصار و ديگر اوباش حکومت قد علم کردند و تودهنـي بـزرگـي      
به آنها زدند و آنها را فلج و زمين گير کردند، ميلـيـون هـا زنـي         
که جريمه شدند، تحقير شدند، فاحشه خوانده شـدنـد، بـازداشـت       
شدند، اما تسليم نشدند و با قدرت حجاب هـا را عـقـب زدنـد،           
ميليون ها زن و جواني که اسالم و سنت ها و قوانين ارتـجـاعـي    
را زير پا گذاشتند و به ريـش آيـت اهللا هـا و امـام جـمـعـه هـا                         
خنديدند، حريف انصار شکسـت خـورده و درمـانـده اسـالم هـم                 
خواهند شد. امروز اين جنبش آزاديخواهانه و عـدالـت طـلـبـانـه         
مردم است که با قدرت در حال پيشروي است و اين حکومـتـيـان    
اند که در مقابل هم صف کشيده و قدم بـه قـدم در حـال عـقـب                
نشيني هستند. جنبشي که حکومتيان را وادار کرد تـا درهـاي        

سالن هاي ورزشي را به روي زنـان نـيـمـه بـاز کـنـنـد، در هـمـه                       
استاديوم ها را نه فقط براي بـرخـي مسـابـقـات کـه بـراي هـمـه                  
مسابقات حتي در زمان حيات ننگين اين حکومت باز خـواهـد     

 کرد. اينرا مطمئن باشيد.  
خرداد با تمام قوا در مقابل استاديوم آزادي جمع شـويـم    ۲۹ روز 

و درهاي استاديوم را به روي زنان بازتـر کـنـيـم. جـمـع شـويـم و                  
تشبثات انصار را نقش بر آب کنيم. اين عرصه مهمي از جـنـگ   
مردم با حکومت نکبت اسالمي است و برنده اين جـنـگ مـردم        

 هستند.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۵ژوئن  ۱۰، ۱۳۹۴خرداد  ۲۰
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با کمال مسرت به اطالع ميرسانيم که بنا بر خبر منـتـشـر شـده در         
خرداد، عظـيـم    ٢٠ سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران روز  چهارشنبه 

ـازداشـت،        ٢٧ روز و شاپور احساني راد بعد از  ١٨ زاده بعد از  روز ب
ميليوني از زنـدان مـرکـزي شـهـرسـتـان               ٢٠٠ در مجموع  با وثيقه 

 ساوه آزاد شدند.  
آزادي جعفر عظيم زاده و شاپور احساني راد را به ايـن عـزيـران، بـه           
خانواده هايشان، به اتحاديه آزاد کارگران ايران و به همـگـان تـبـريـک        

 ميگوييم.
ـان اعـتـصـاب  کـارگـران              جعفر عظيم زاده و شاپور احساني در جري

مـاه     ٥ کارخانه لوله و نورد ساوه که در اعتراض به پرداخـت نشـدن       
ماه حـق بـيـمـه خـود از طـرف                  ١٧ حقوق معوقه وعدم واريز کردن 

روز به طول انجامـيـد، دسـتـگـيـر شـده             ٣٥ کارفرما برپا شده بود و 
بودند. شاپوراحساني راد، عضو هيات مديره اتحاديه آزاد کـارگـران    
ايران و مشاور منتخب کارگران لوله و نورد صفا با اتهـام "تـحـريـک        

ارديبهشـت دسـتـگـيـر شـده بـود.               ٢٦ اين کارگران به اعتراض" در  
جعفر عظيم زاده رئيس هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران نـيـز     
به جرم درج اخبار اعتراضات کارگران لوله و نورد صـفـا در سـايـت         
اين اتحاديه در سوم خرداد بازداشت گرديده بود. جعفر عظيم زاده و     

هـزار     ٤٠ شاپور احساني راد دو نفر از هماهنگ کنندگان طـومـار     

کارگر در    ١٠٠٠ امضا بر سر خواست افزايش دستمزدها و نماينده 
ـامـيـن اجـتـمـاعـي                   شکايت از غارت و چپاول صـنـدوق سـازمـان ت
هستند. جعفر عظيم زاده نماينده منتخب کـارگـران فـوالد زاگـرس          
است. اين دو فعـال مـحـبـوب کـارگـري بـدنـبـال اعـتـراضـاتـي در                         
محکوميت دستگيري شان آزاد شدند. از جمله بدنبال دسـتـگـيـري      
ـانـيـه هـايـي         اين دو فعال کارگري، اتحاديه آزاد کارگران ايران طي بي
خواستار آزادي فوري آنان از زندان شد و اعالم داشت که در صـورت  
تداوم بازداشت آنها ساکت نخواهد نشـسـت و دسـت بـه اقـدامـات               
ـامـه اي بـه                            اعتراضي گسترده اي خـواهـد زد. هـمـچـنـيـن طـي ن
کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کـارگـري (آي تـي يـو سـي)               
نامه داده و خواستار عکس العملي جهاني بـه ايـن نـقـض آشـکـار               
حقوق کارگران شد. همچنين سايت ايـن اتـحـاديـه هـمـواره آخـريـن                
اخبار از وضعيت اين دو فعال کارگري را انتشار داد. بعالوه بـعـد از      
ـا       ـا ب دستگيري شاپور احساني راد کارگران کارخانه لوله و نورد صـف
تشکيل مجمع عمومي بزرگ خود ضمن محکوم کردن دستگيـري  
ـار آزادي       وي، شاپور را مشاور منتخب خود اعالم کردند و خـواسـت
وي شدند. همينطور کارگران کارخانه پرريس در اقدامـي سـتـودنـي        
طي نامه اي حمايت خود را از جعفر عظيم زاده به عنوان يک رهـبـر     
کارگري که همواره همراه آنها بوده است، مورد حمايت قـرار دادنـد.       

از سوي ديگر در اين مدت کارزاري براي آزادي جعفر عـظـيـم زاده،        
ـان بـود. کـمـپـيـن              شاپور احساني راد و همه کارگران زنداني در جـري
ـابـل                    ـا حضـور خـود در مـق براي آزادي کارگران زندان امسال نـيـز ب
اجالس ساالنه سازمان جهاني کار و  بدست گـرفـتـن عـکـس هـاي           
کارگران زنداني از جمله عکس جعفر عظيم زاده و شـاپـور احسـانـي       
راد تالش کرد صداي اين کارگران باشد و  ضـمـن خـواسـت آزادي               
فوري کارگران زنداني و زندانيان سياسي بر خواست اخراج حکومـت  
اسالمي به عنوان سرکوبگر مردم ايـران از سـازمـان جـهـانـي کـار                  

 تاکيد کرد.
در تداوم چنين تالشهايي در ايـن مـدت اتـحـاديـه کـارگـران پسـت                 
کانادا و اتحاديه سراسري کارگران در سوئد(ال او) حمايـت خـود را         
از کارگران زنداني در ايران و از جمله جعـفـر عـظـيـم زاده و شـاپـور                

 احساني راد اعالم داشتند.
آزادي جعفر عظيم زاده و شاپور احساني راد يـک مـوفـقـيـت مـهـم                

 )�A �MEی$ زاد9 و �	,�ر ا��	�� راد، 
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 تورنتو-کانادا 
 ساعت  ٢٠١٥  ژوئن  ٢٠ زمان: شنبه 

 مل لستمن مكان:
برگزاركننده: كميته عليه اعدام ـ ايران سوليداريتي ـ كميته مبارزه 

 براي آزادي زندانيان سياسي
 مهران محبوبي 6472747149شماره تماس:  

babakyazdi2@gmail.com    بابک يزدي 
 

 آتاوا-كانادا 
 ۱۳ الي  ۱۱ ساعت   ۲۰۱۵   ژوئن ۲۰ و  ۱۹ زمان: 

 مكان: روبروي پارلمان
برگزاركننده: كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ، کارزار 

 بهنام را آزاد کنيد
 : 8504929-613  شماره تماس

 soheila_d@hotmail.com 
 

 استكهلم -سويد
 تظاهرات و كنفرانس
در ساختمان  19:00ژوئن ساعت  ١٢ کنفرانس : روز جمعه 
 Medborgarplatsenسنسوس در ميدان 

درميدان  17:00ژوئن ساعت  ۱۸ تجمع روز پنج شنبه  
Myntorget 

برگزاركننده: كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ، کارزار 
 بهنام را آزاد کنيد

 + ودا ايلکا46762742081شماره تماس: 
 

 شلفتو -سويد
 ژوئن اعالم خواهد شد. ۲۰ زمان: 
 Squareمکان: 

 مژگان منصوري -برگزارکننده: سازمان ميشن فري ايران 
 se.raman@yahoo.comشماره تماس: 

 

 مالمو -سويد 
 ۱۳ ژوئن ساعت  ۲۰ زمان: 
 Triangelnمکان: 

برگزارکننده: كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ، کارزار 
 بهنام را آزاد کنيد

 حسن صالحي 0703171102شماره تماس: 
 

 گوتنبرگ -سويد 
 ۱۸ ساعت  ۲۰۱۵ ژوئن  ۱۲ زمان: جمعه  

، سالن اجتماعات ويکتوريا هوست،  ۲۱ مکان: لينيه پالتسن 
 ساختمان جنب سينما هاگا، طبقه دوم

 برگزارکننده: کمبته بين اللمل مبارزه عليه اعدام
 + مهسا فعال زاده46760907107شماره تماس: 

اکران فيلم مستند آنها که گفتند نه به كارگرداني نيما سروستاني.  
اين فيلم عليه اعدام زندانيان سياسي در سالهاي دهه شصت 

 ميپردازد.
 

 سويد: بروس
 زمان: اعالم خواهد شد.
 مکان: اعالم خواهد شد.

 برگزارکننده: اعالم خواهد شد.
  esmail006@yahoo.seشماره تماس: 

 اسماعيل مردوخي

 اسلو -نروژ 
 ژوئن ٢٠ زمان: شنبه 

  اسلو مقابل پارلمان نروژ مكان:
 karl johans gate 22 Osloآدرس: 

 19.00 - 17.00ساعت : 
برگزاركننده: كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ، کارزار 

 بهنام را آزاد کنيد
کاردار   سرور 41333268  : شماره تماس

 هادي رحيمي 40062665  ،
 تينگ ول -نروژ 

 ژوئن ٢٠ زمان: شنبه 
 مكان: تينگ ول سنتروم، کوپ بوتيک 

برگزاركننده: مادران پارك الله, سه شنبه هاي اعتراضي, نه به 
اعدام, مادران نه به اعدام, كميته مبارزه براي آزادي زندانيان 

 سياسي
 امير مهدي پور 91282841  : شماره تماس

  

 واشنگتن -آمريكا  
 ۱۴ ، زمان:  ۲۰۱۵ ژوئن  ۲۱ زمان: 
 Dupont Circleمكان: 

برگزاركننده: اتحاد براي دموکراسي و حقوق بشر در خاور ميانه 
اتحاد براي  -براي ازادي ايران  -اتحاد چپ سوسياليست  -

ندانيان  كميته مبارزه براي آزادي ز-دمکراسي و عدالت در ايران 
 سياسي

  

 کاليفرنيا-آمريکا
 تا بعدازظهر ۱۰ ژوئن ساعت :  ۱۹ زمان: 

 Table 22, Coffeمکان: دانشگاه يوسي ديويس مقابل 
house 

 شيرين موذن 5302200599شماره تماس: 
 

 آمستردام -هلند
 ژوئن -۱۹ تاريخ: 

 beurspleinمکان:  
 ۱۹ تا  ۱۶ زمان : 

 برگزارکننده: کميته مبارزه براي ازادي زندانيان سياسي
 حمايت کنندگان نهاد حقوق شهروندي بروجردي

  شراره آرام  sharareha713@gmail.comتماس 
 

 روتردام-هلند
 16 – 14ژوئن ، از ساعت :  13تاريخ: 
 Schouwburgpleinمکان: 

 برگزاركننده: كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
 

 دن هاگ -هلند
 ۱۴ -۱۶ ژوئن ساعت  ۲۰ زمان: 

 مکان: هوف پالتس
 برگزارکننده: کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي

  

 کلن -آلمان 
 ۱۷  - ۱۸ ژوئن ساعت  ٢٠ زمان: شنبه 

 مكان: دوم پالته کلن ، مرکز شهر
 برگزاركننده: كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي

  مهين درويش روحاني 01778297841:  شماره تماس

 هامبورگ -آلمان 
 ۲۰۱۵ ژوئن  ۲۰ زمان: 

 16:30 - 15:30ساعت: 
 Ida- Ehre- Platzمکان: 

 برگزارکننده: مادران هامبورگ
  

 آلمان: هانوفر  
 ۱۵ -۱۸ ژوئن از ساعت  ۲۰ زمان: 

 Kröpckeمکان : مرکزشهر
 برگزارکننده: کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي

 + ناصر کشکولي491778348592شماره تماس: 
 فنالند
 ۱۳ -۱۵ ژوئن ساعت  ۱۷ زمان: 

 مکان:تامپره مرکزشهر
 برگزارکننده: کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي

 0409111190تلفن تماس 
 
با ما تماس  در شهرتان تظاهرات برگزار نماييد  لطفا اگر مايليد  

 بگيريد
freepoliticalprisoners@gmail.com 
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است. اما مساله مهم  ديگر لغو پرونده هاي قضايي تشکيـل شـده      
براي اين دو فعال کارگري است که بايد فورا لغو شـود. هـمـچـنـيـن             
جعفر عظيم زاده به همراه جميل محمدي يـکـي ديـگـر از اعضـاي            
هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و از هـمـاهـنـگ کـنـنـدگـان           

سال و سـه     ٦ به ترتيب به  ٩٣ هزار امضا در اسفند ماه  ٤٠ طومار 
سال و نيم حبس محکوم شده اند. و کمـپـيـن بـراي آزادي کـارگـران              
زنداني بر لغو احکام صادر شده زندان براي ايـن دو فـعـال کـارگـري            

 تاکيد دارد.  
فشار و تهديد بر روي فعالين و رهبران کارگري بايد فـورا مـتـوقـف         
شود. احکام صادر شده زندان بـراي آنـان فـورا لـغـو شـود و هـمـه                        

 کارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد آزاد شوند.
ژوئن روز جهاني حمايت از زندانيان سياسي فرصت مـنـاسـبـي      ٢٠ 

است که صداي کارگران زنداني و همه زندانيان سـيـاسـي در سـطـح          
جهان باشيم. صداي بهنام ابراهيم زاده که بخاطر بيانيـه اعـتـراضـي       
اش به اعدام ها هم اکنون در انفرادي بسر ميبرد باشيم. وسيـعـا بـه       

 اين روز اعتراض جهاني بپيونديم.  
 کارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد فورا آزاد شوند

  ٢٠١٥ ژوئن   ١١ ، ١٣٩٤ خرداد  ٢١ 
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 

now.com-them-http://free 
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