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 2 ۱۳۹۶فروردين  ۲۵ انترناسيونال 

با نزديك شدن مـوعـد     نگاه روز:  
انتخابات، هر دو جـنـاح حـكـومـت            
تالش دارند كه بيشـتـر يـكـديـگـر را           
افشاء كنند و بـا افشـاي فسـادهـاي           
ـنـد             مالي و اقتصادي سـعـي مـيـكـن
ـبـرنـد.       طرف مقابل را از ميدان بدر ب
ـيـروزي              اينكه ايـن كـارزار مـوجـب پ
كانديداي كـدام جـنـاح خـواهـد شـد                
موضوع گفتگوي ما با علي جـوادي  

 است.  
ــان چــهــره مــعــروف و               اصــول گــراي
ـيـش                    سـرشـنـاسـي نـدارنـد، امـا بـا پ
ـيـسـي كـه رابـطـه              انداختن ابراهيم رئ
خوبي با خـامـنـه اي و سـپـاه دارد،                
تالش ميكنند كه حول ايـن شـخـص      
متحد شـونـد. شـمـا شـانـس جـنـاح                
اصولگرا را در انتخابات آتي چگـونـه   

 مي بينيد؟ 
اجازه دهيد قبل از   علي جوادي:  

ـپـردازم           اينكه به پاسخ سئـوال شـمـا ب
مختصرا به اين نكته اشاره كـنـم كـه        
ابراهيم رئيسي كيست؟ رئيسي يكي 
ــريــن، يــكــي از                  ـتــكــارت ـنــايـ از جـ
منفورترين، يـكـي از ضـد انسـانـي              
ترين افراد حكومت اسـالمـي اسـت.      
رئيسي را بايد در كـنـار الجـوردي و          
كــچــويــي و پــورمــحــمــدي و ســايــر            
جالداني اين حكومـت قـرار داد كـه          
هــنــوز لــخــتــه هــاي خــون بــهــتــريــن           
ــر                ــهــاي ايــن جــامــعــه در زي انســان
ـيـسـي         ناخنهايشان موجود اسـت. ري
در كشتار و قتل عام دهـه شـصـت و        
ـقـش        مشخصا سال شصت و هـفـت ن
ـنـده و مـهـمـي در صـدور                تعيين كن
احـكــام اعــدام و كشــتــار نــيــروهــاي           
اپوزيسيون ايفاء كـرد. حـتـي امـثـال           
منتظري كه عمري براي شكل گيـري  
يك حكومت كثيف اسالمـي تـالش     
كردند، او را در زمره جنايتـكـارتـريـن     
ـيـسـتـم            چهره هاي تاريخ اواخـر قـرن ب
ـيـسـي از اعضـاي              قلمداد كردنـد. رئ
هيات مرگ بود. رئيسي عضـوي از     
هيات مرگ است كه ذره اي نـدامـت     
از گذشته خونين خود نـدارد. بـارهـا         
تاكيد كرده است كه اگر همان تـاريـخ     
تكرار شود، دو باره همـان احـكـام را        
صادر خواهد كرد، همان جنايـات را    

ـيـسـي          تكرار خواهد كرد. ابراهـيـم رئ
چنين تـاريـخـي دارد. و امـروز اگـر                 
چنين فردي به جـلـوي صـحـنـه آورده          
ـيـام              شده است، اين اقـدام مـعـنـا و پ
ــاســي و روشــنــي دارد.              خــاص ســي
ابراهيم رئيسي كانديداي جناح مرگ 
و اعدام و طـنـاب دار در حـكـومـت            

 اسالمي است. 
ـيـن       اما براي اينكه به شانس چـن
فــردي در مضــحــكــه انــتــخــابــاتــي           
حكومت اسـالمـي پـرداخـت، بـايـد             
تاكيد كرد كه كسي از صـنـدوقـهـاي       
ـيـرون آورده          راي حكومت اسـالمـي ب
مــيــشــود، الــزامــا حــاصــل آراي بــه          
صندوق ريخته شده مردمي كه با هر 
انگيزه اي و نيتي در ايـن مضـحـكـه         
ـلـكـه                    ـيـسـت. ب ـنـد، ن شركت مـيـكـن
حاصل بند و بست و توافقها و توطئه 
ها و ترفندهايي است كـه هـر جـنـاح         
مستقال و يا هر دو جـنـاح مشـتـركـا        
انجام ميدهنـد. ايـن فـاكـتـورهـا در              
تعيين اينكه كداميك از ايـن اوبـاش     
مرتجع سر از صندوق در مي آورنـد،    
نقش اساسي دارند. اينكـه پـرده آخـر         
اين مـراسـم مـذهـبـي چـگـونـه رقـم                  
ـفـاوتـي از            خواهد به فاكتـورهـاي مـت
ــاح از                 ــي هــر جــن جــملــه در ارزيــاب
ـيـت حـكـومـت               موقعيت خـود و كـل
اسالمي در قبال جامعـه و مـردمـي        
است كه حكم به سرنگوني شـان داده      
اند و در كمين اين حكومت نشـسـتـه    
ـيـسـي           اند. اما در هر حال حضـور رئ
براي جناح راسـت كـه در دوره هـاي            
اخير در استيصال و سردرگـمـي قـرار      
ـتـوانسـتـه اسـت صـفـوف                  داشتـه و ن
پراكنده و بهم ريخته خود را جـمـع و         
ـتـهـاي              جور كند، بمثـابـه نـوري در ان
تونل است. بنظر ميرسد كه ايـن بـار        
شايد بتوانند به درجاتي صفوف خود 
ـقـه        را جمع كنند و به دور رئيسـي حـل
بزنند. اميد نيروها و باندهاي متعدد  
اين جناح در آن است كه شايـد سـايـر      
كانديداهاي اين جناح به نفع رئيـسـي   
در مرحله اي از اين پروسه مسخره به 
نفع او كناره گيري كنند. صحـبـت از      
اين است كه اين نمايش مضـحـك را     
دو مرحله اي كنند. در دور اول بـراي       

ـيـب،    شكستن راي كانديداي جناح رق
روحاني، چـنـد كـانـديـدا را بـه جـلـو                 
بيندازند تا شايد راي طرف مقابـل را    
ــه دور دوم                     ــد و كــار را ب بشــكــنــن
بكشانند. و در دور دوم زورشان را بـا     
انواع دسيسـه و تـوطـئـه كـانـديـداي              
ـيـرون    خودشان را از صندوقهاي راي ب
بياورند. (و امروز اين نكـتـه را بـايـد         
اضافه كرد كه ثبت نام احـمـدي نـژاد        
در اين دوره ويژگـي ديـگـري بـه ايـن            
ـنـظـر مـن           مضحكه بخشيده است. ب
احمدي نژاد كانديداي جدي اي در اين 
مراسم نيست. براي پيروزي به ميـدان  
ـيـروي تـخـريـب يـك                 نيامده اسـت، ن
باالنس سياسي است. هدفش ريـزش     
نيروهاي ديگر است. نتيجه شركت و    
ثبت نام اش مستقل از هر نيـتـي كـه      
ـيـر تـوازن قـواي                   داشتـه بـاشـد، تـغـي
جناحها به نفع جـنـاح راسـت اسـت.           
ميخواهد نقش ايفا كند تا بعدا سهـم  
خواهي كند. احمدي نژاد پوپوليسـت   

ـيـر خـالص           – اسالميست مرتجـع ت
ـيـروزي تـرامـپ نـور                زني است كـه پ
اميدي در رگهايش دميده است و بـا    

 جسارت باز به ميدان آمده است.) 
جـنـاح راسـت يــكـي از قـاتــالن              
عمامه بسر خود را به ميدان فرستاده 
است. همين واقعيت نشان دهنده اين  
است كه جناح راست مخـاطـراتـي را      
كه حكومت اسالمي با آن مـواجـهـه      
است را بو كشيده است. اينهـا دارنـد      
شمشير خونين اسـالم را از رو مـي             
بـنـدنـد، دارنـد چـهــره هـاي روزهــاي               
طوفاني و مهلك خود را مـجـددا بـه        
ميـدان مـي آورنـد تـا چـنـد صـبـاح                   
ديگري به عمر اين حـكـومـت سـيـاه          
بيافزايند. من ترديدي ندارم كه مـردم   
با "نه" خود تو دهني محكمي به ايـن   
كانديدا و كل ايـن مـراسـم مضـحـك          
خواهند زد. اعـتـراض فـعـال، عـدم               
شركت در اين مضحكه، خراب كردن 
اين مضحكـه بـر سـر مـجـريـان آن،               
پاسخ مردم سرنگوني طـلـب بـه ايـن           

 مراسم شنيع مذهبي است.
خالصه كنم، بررسي شانس اين جناح 
براي پيروزي محصول ارزيابي از آراء   
ـيـسـت. در يـك                    مردم در جـامـعـه ن

جامعه اسالم زده، استبداد زده، بـراي  
پي بردن به روندهاي سياسي آتي بايد 
به نقش و جايگاه نيروها و بـانـدهـاي        
مافيايي حاكم و ابزارهايي كـه بـراي       
شكل دادن به پيروزي خود در دسـت      
دارند، نگاه كـرد. آراء مـردم، حـتـي              
زرورق اين مضحكه هم نيسـت. راي     
مردمي كه در ايـن مـراسـم شـركـت            
ميكنند، حتي به انـدازه كـاغـذهـاي         

 جعبه هاي پرتقال هم ارزش ندارد. 
روحاني براي بار ديگـر  نگاه روز:  

كانديداي ريـاسـت جـمـهـوري اسـت.           
وضعيت اصالح طلبان در ايـن دوره        

 چگونه است؟ 
هيچ شور و شوق و   علي جوادي:  

تحرك قابل مشاهده اي در صـفـوف       
اصــالح طــلــبــان و اعــتــدال طــلــبــان          
مشاهده نميشود. سابقه چهار سـالـه      
ــارســال              ــه ــي، چ ــكــومــت روحــان ح
حكومت اعدام و سركوب، چهارسـال  
تداوم حكومت فقر و فـالكـت و بـي            
ــن صــف                 ــري اي ــراب ــاب ــوقــي و ن حــق
هيچگونه شور و شوق و اميدي حتي 

ــدار                    ــاسـ ــا و پـ ــروهـ ــراي نـــيـ  –بـ
ژورناليستهاي وقيح اين جريان بـاقـي   
ـيـدش و       نگذاشته است. روحاني و كل
وعده و وعيـدهـاي پـوچ اش، ديـگـر            
قدرت عوامفريبي چـنـدانـي نـدارنـد.        
بار ديگر نشان داده شد كه وعده هاي 
ـبـي حـكـومـت اسـالمـي             اصالح طل
تماما پوچ است. بار ديگر اثبات شد  
كه اين حكومت اصالح پذير نيسـت.  
و حتي اگر هم اصـالح شـود، كسـي          
روي خوشي به اين هيوالي اسـالمـي     
بزك شدن نشان نخواهد داد. چـرا كـه      
يك هيوالي اصالح شده كماكان يـك    
ـبـان         هيوال است. نتيجتا اصـالح طـل
هم در مـوقـعـيـت مـنـاسـبـي حـتـي                 
نسبت به چهارسال پيش خود هم قرار 
ندارند. تضعيف شـده و رنـگ و رو              
باخته ترند. چهره اول اين اوباش خـط     
امامي در "سايه" قرار دارد. مـمـنـوع    
الچهره است. رفسنجاني كه "سـتـون"     
نظام و ايـن جـريـان بـود، بـه سـفـري                  
نابرگشتني رفته است. حال اين جناح  

 هم چندان تعريفي ندارد. 
با توجه به اين وضعيت، اصـالح    

طلبان و اعتدال طلبان حـكـومـتـي و       
اپوزيسـيـون پـرو رژيـم تـمـام سـمـبـه                  
تبليغاتي خود را بر ايـن راسـتـا قـرار         
ـيـسـي و       داده اند كه بايد در مقابل رئ
كارنامه اش، به كانديداي اين جـنـاح     
راي داد. اينها قيد راي به كـانـديـداي       
جناح خود را به اعتبار سـيـاسـتـهـاي      
خودشان زده اند، اميدشان بـه راي و        
سياست "نه" به كانديداي رقيب است. 
ـبـار وعـده هـاي                ميدانند كه بـه اعـت
عوامفريبانه خـود شـانسـي نـدارنـد.            
ـيـب      روي سياست تو دهني زدن به رق
حســاب بــاز كــرده انــد. مــذبــوحــانــه           
ميكوشند كه يك "دو قطبـي" كـاذب      
ايجاد كنند. دو قطبي اي كه در يـك       
سوي آن روحـانـي و در سـوي ديـگـر              
ـيـســي قــرار دارد. امــا آيــا مــردم               رئ
ـيـان          فراموش كرده اند كه يار و هـمـپ
ــر               رئــيــســي در هــيــات مــرگ، وزي
دادگستري همـيـن جـمـاعـت اسـت؟           
ـيـكـر                  اينها هر دو بـخـشـهـاي يـك پ
ـقـاء حـكـومـت          واحدند. هر دو براي ب
ـفـاوت          اسالمي به ميدان آمده انـد. ت
ـيــســت،                    ـبــي" نـ ــن اوبــاش "قــطـ اي

 ميكروسكپي است.
به هر حـال جـنـاح اصـالح طـلـب و                 
اعتدال طلب حكومتي هـر چـنـد بـه         
دور روحاني تجمع خواهند كرد، امـا    
تكرار ميكنم، شور و شوقـي در ايـن       
صفوف موجود نيست. ميداننـد كـه      
ـبـاري در          بنا به سياستهاي خـود اعـت
جامعه ندارند. اما كماكـان و از سـر          
استيصال بر طلب اصالح حـكـومـت      
اسالمي خواهند كوبيد. اين يك ركن  
اصلي استراتـژي بـازي و رقـابـت بـا              

 برادران خود در جناح راست است. 
ـيـت        نگاه روز:   هر دو جناح و كـل

نظام مستقل از رقابتها و كشمكشها 
و بند و بستهايشـان، قصـدشـان ايـن         
است كه مردم را به پاي صنـدوقـهـاي    
راي بكشانند. بنظر شما در ايـن دوره    
رژيم و جناحهايش از چه حـربـه هـاي      
باي به پاي صندوق راي كشيدن مردم 

 استفاده خواهند كرد؟ 
دو حربه اسـاسـا در     علي جوادي:  

اختيار دارند. جنـاح روحـانـي تـالش          
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در يک سالگي بيانـيـه مشـتـرک       
 اسماعيل عبدي و جعفر عظيم زاده  
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـا         
تاکيد بر خواستهاي بيانيه مشـتـرک     
ــران                 ــب ــدي از ره ــب ــل ع ــي ــاع اســم
اعتراضات معلمان و جعفر عـظـيـم      
زاده از رهبران شناخته شده کارگـري  
که در سال گذشته در آستانه اول مـه  
انتشار يافت، به استقبال روز جهاني 
کارگري ميـرود. در اطـالعـيـه ايـن             
تشکل کارگري به مناسبت سـالـروز     
اين بيانيه چنين آمده است: اتحاديه  
آزاد کارگـران ايـران بـا قـدردانـي از              
مبارزات عدالتخواهانه اسـمـاعـيـل       
عــبــدي و جــعــفــر عــظــيــم زاده و                
ايســتــادگــي آنــان در بــرابــر تــداوم             
سياست امنيتي کردن اعـتـراضـات      
کارگران و معلمان، بـا بـاز انـتـشـار          
بيانيه مشترک آنان از همه کـارگـران     
ــر کشــور                  ــراس ــان در س ــم ــل ــع و م
ميخواهد در آستانه اول مـاه مـه و           
روز معلم بـا خـواسـت آزادي فـوري           
اسماعيل عبدي، بهنام ابراهيم زاده   
و همه زندانيان آزاديخواه و عـدالـت       
ــرداشــتــه شــدن             طــلــب، خــواهــان ب
اتهامات امنيتي از پرونده هاي آنان 
و پــايــان دادن بــه امــنــيــتــي کــردن            
 اعتراضات صنفي و مدني بشوند." 

بيـانـيـه مشـتـرک  اسـمـاعـيـل                 
عبدي و جعفر عظيـم زاده يـکـي از          
اتفاقات مهم در جنبش کارگـري در    
آستانه روز جهانـي کـارگـر در سـال           
گذشته بود. اين بيانيه بطور واقـعـي    
ســرفصــل جــديــدي از اعــتــراضــات        
کارگري و معلمان و پالتفـرم اتـحـاد      
مبارزاتي آنان و بخشهاي وسيعي از 
جامعه عـلـيـه اسـتـثـمـار و بـردگـي                
کاري، عليه ريـاضـت اقـتـصـادي و            
تــعــرضــات هــر روزه بــه زنــدگــي و             
معيشت خود و عليه سرکوبها بـود.  
و امروز اتحاديه آزاد کارگـران ايـران     
با بازانتشار آن در آسـتـانـه اول مـه             

بر تحکـيـم ايـن اتـحـاد تـاکـيـد                ٩٦ 
ميگذارد. و اين يک اقـدام سـيـاسـي        
مهم است کـه بـار ديـگـر دو صـف                
قدرتمند کارگران و مـعـلـمـان و نـه              
تـنــهــا ايــن بــلـکــه بــازنشــســتــگــان،          

پرستاران، دانشجويان و بخش هـاي    
گسترده اي از جامـعـه را کـنـار هـم            
قرار مـيـدهـد. بـه ايـن مـعـنـا گـام                     
مهمي براي رفتن بسوي برگزاري يک 
اول مه اجتماعي و قدرتمـنـد اسـت.      
وسيـعـا از فـراخـوان اتـحـاديـه آزاد                
کارگران ايـران بـه اعـتـراض عـلـيـه                
امنيتي کردن مبارزاتـمـان حـمـايـت        

 کنيم.
بيانيه مشترک اسماعيل عبـدي  

و جعفر عظيم زاده در سـال گـذشـتـه        
به يک کارزار اجتـمـاعـي بـيـسـابـقـه           
براي لغو اتهامات امـنـيـتـي تـحـت         
عناويـنـي چـون "اخـالل در نـظـم و                  
امنيت ملي تبديل شد و  تـوانسـت       
با حمايت گسترده اي در داخل و در   
خارج کشور روبـرو شـود. از جـملـه              
تشکلهاي کـارگـري و کـانـون هـاي              
صــنــفــي مــعــلــمــان در شــهــرهــاي           
مختلف، فعالين و رهبران کارگـري،  
معلمان معترض و اکتيويست هـاي    
سياسي از بيرون و از درون زنـدان،          
اتحاديه هاي کـارگـري و نـهـادهـاي          
انساندوست در سطح جهاني از ايـن    
بيانيه حمايت کردند. اين کـارزار در    

ــان داشــت و          ٩٥ طــول ســال       جــري
همچنان ادامه دارد. در بيانيه هـاي     
حمايتي از اين کارزار بدرست اعـالم  
شد که اين حاکمان سرمايه هسـتـنـد    
که بخاطر تحميل چنين جهنـمـي از     
توحش و بربريت بر گرده کـارگـران و     
کل مردم، جامعه را ناامن کرده و به 
قهقرا کشانده اند و بخاطر آن  بـايـد       
مـحـاکــمـه شـونــد. جـاي کـارگــران،              

مــعــلــمــان و مــردم مــعــتــرض کــه             
خواستشان يک زندگي انساني است، 
زندان نيسـت و بـديـن تـرتـيـب کـل                
توحش سرمـايـه داري حـاکـم را بـه              
چالش کشيده شد. و اين اعتراض به  
شعار و پالکارد اعتراضات گستـرده  
کـارگـري در سـال گــذشـتـه تـبـديــل                
گرديد. در ادامه چـنـيـن فضـاي پـر             
تحرکـي از مـبـارزات کـارگـري کـه               
ابعادش هر روز گسترده ميـشـود، و     

بــا اعــتــراض بــه امــنــيــتــي کــردن             
مبارزاتمان براي داشتن زنـدگـي اي       
انساني به استقبال روز جهاني کارگر 

 امسال برويم. 
يک خواست مشخص و برجسته 
بيانيه مشترک اسماعـيـل عـبـدي و         
جــعــفــر عــظــيــم زاده اعــتــراض بــه            
امنيتي شـدن مـبـارزات کـارگـران،            
معلمان و هر انسان مـعـتـرضـي بـه          
وضع مـوجـود اسـت. آنـهـا در ايـن                
بيانيه خواستار خـارج کـردن اتـهـام           
"اجتماع و تباني عليه امنيت مـلـي      
کشور" از پرونده مفتوح کـارگـران و        
ــيــن             مــعــلــمــان مــعــتــرض و فــعــال
اجـتــمــاعـي و بــرداشـتــن ايـنــگــونــه           
اتهامات جعلي از پرونده هاي خـود    
شده اند. حـمـايـت از ايـن خـواسـت              
يعني حمايت از حـق تشـکـل، حـق           
تجمع و برپايي تجمعات اعتراضـي،  
حق داشتن آزادي بـيـان و از جـملـه             
حمايت از حق برگـزاري مـراسـم روز        
جهانـي کـارگـر اسـت، کـه هـمـواره                
کارگران به خاطرش مورد پيـگـرد و     
تعرض قرار گرفته اند. تاکيد مجـدد   

بر اين خواستها در آسـتـانـه اول مـه         
،  يک تدارک مهم براي بـرگـزاري     ٩٦ 

 روز جهاني کارگراست. 
بر اسـاس ايـن خـواسـت امـروز            
اتحاديه آزاد کارگران ايران بـر آزادي    
فوري اسـمـاعـيـل عـبـدي و بـهـنـام                
ــان                ــي ــدان ــراهــيــم زاده و هــمــه زن اب
آزاديخواه و عدالتخواه، شـده اسـت.     
با پيوستن به کارزار عليه امـنـيـتـي     
کردن مبارزات و فراخـوان اتـحـاديـه       

آزاد کارگران ايران به مبارزه مـتـحـد    
براي خواسـتـهـاي بـيـانـيـه مشـتـرک              
جعفر عظيم زاده و اسماعيل عبدي، 
به استقبال اول مه برويم. يک شـعـار      
مهم ما کارگـران بـراي تـحـقـق ايـن             
خواست در روز جهاني کارگر، شعار 
آزادي بدون قـيـد و شـرط زنـدانـيـان             
ســـيـــاســـي اســـت کـــه بـــايـــد بـــر              
پالکاردهايمان در اين روز نقش بندد 
و بند مهمي از قطعـنـامـه هـايـمـان         

 باشد.
متن بيانيه مشترک اسـمـاعـيـل     
عبدي و جعفر عظيم زاده را کـه در        
آستانـه روز جـهـانـي سـال گـذشـتـه                 

 انتشار يافت در زير ميخوانيد.
بـيــانـيــه جــعـفــر عــظـيــم زاده و             
اسماعيل عبدي پيـرامـون اقـدام بـه         
ــم                 ــذا از روز دهـ ــاب غـ ــصـ ــتـ اعـ

:امـروزه بـر      ۱۳۹۵ ارديبهشت مـاه      
انسان شريف و مـنـصـفـي پـوشـيـده            
نيست که ميليونها کارگر و معلم و   
ديگر زحمتکشان کشور بـا شـرايـط        
معيشتي طاقت فرسا و غـيـرقـابـل         
تــحــمــلــي دســت بــه گــريــبــانــنــد و             

سالـهـاسـت ابـتـدايـي تـريـن حـقـوق                 
انساني آنان به طور وقـفـه نـاپـذيـري          

 پايمال مي شود.
تحميل دستـمـزدهـاي زيـر خـط          
فــقــر،عــدم پــرداخــت بــه مــوقــع                 
دسـتــمــزدهـا در ابــعـادي گســتــرده،          
نابودي کامل امنيت شغلي اکثريـت  
قــريــب بــه اتــفــاق کــارگــران بــا                   
قراردادهاي موقت و سفيد امضـا و    
بخش چشمگيري از معلـمـان تـحـت       
عناوين مختلفي همچون مـعـلـمـان       
آزاد،حق التدريس، شرکتي، پيمـانـي   
و پيش دبستاني، بکارگيري معلمان 
آزاد بامدارک تحصيلي ليـسـانـس و      
باالتر با حقوق سيصدهزارتوماني و   
بدون بيمه، نهادينـه کـردن گسـتـرده         
شرکتهاي پيـمـانـکـاري در صـنـايـع            
بزرگ و متوسط دولتي و غيردولتي 
و غارت مضاعف دسترنج کارگران، 
گسترش کار کـودکـان، عـدم اجـراي         
کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت 
و مصوبات هيات وزيران در مـورد      
فرهنگيان شاغل و بازنشسته، رشـد  
فزايـنـده مـدارس غـيـرانـتـفـاعـي و                
هيات امنايي و نـابـودي تـدريـجـي            
آموزش و تحصيل رايگان، غارت و   
چپاول صندوق تامين اجـتـمـاعـي و       
بــرخــي ديــگــر از صــنــدوقــهــاي                
بازنشستگي، مـمـنـوعـيـت ايـجـاد            
تشــکــلــهــاي مســتــقــل کــارگــران و          
معلمان و امنيتي کردن اعتراضـات  
آنان، قطع سوبسيد کاالهاي اساسـي  
مانند نان، آب، برق، گاز، لـبـنـيـات     

، تـنـهـا گـوشـه هـايـي از بـي                 … و
عدالتيها و شـرايـط مشـقـت بـاري              
اسـت کـه بـر کـارگـران و مـعـلـمـان                    

 تحميل شده است.
تحميـل چـنـيـن وضـعـيـتـي بـر                
ــر                   ــگ ــان و دي ــم ــل ــع ــران و م ــارگ ک
زحمتکشان به مثابه اکثريت عظـيـم   
مردم ايران، امروزه عرصه را چـنـان       
بر زندگي و هستي آنان تـنـگ کـرده      
است که عليرغم جا افتادن اجـبـاري   

 ۱۸ ساعته و حـتـي          ۱۲ کار روزانه 
ساعته در ميان کارگران بـه عـنـوان        
ساعـت کـار مـعـمـول و روي آوري                
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ميكند كه با جامعه "عكس بگيرد"، 
تالش ميكند خود را به درجه اي بـا      
خواست مـردم نـزديـك نشـان دهـد.              
ميكوشند كه خود را مجـرايـي بـراي      
پيشروي خـواسـتـهـاي مـردم مـطـرح            
كنند. در اين كار هم نسبتا استادنـد.   
كال جماعت آخوند و مذهبي قـدرت    
ـبـي و        قابل ملحاظه اي در عوامـفـري
ـنـهـا           ـيـد، اي ـن وعده و وعيد دارند. ببي
جماعتي هستند كه داستان خر دجال 
ـيـل و مـعـراج                 و امام زمـان و جـبـرئ
ـنـهـا      محمد را به مردم فروخته اند. اي
فروشندگان هنرمندي در فروش جهل 
و خرافه اند. حتي در كوه هم حاضرند  
با جواناني "عكس بگيرنـد". تـازگـي         
حتي صحبـت از ايـن كـرده انـد كـه                
كسي حق ندارد بـه حـريـم خصـوص           
مردم تعرض كند، حتي اگر مشروب 
خورده بـاشـيـد، كسـي حـق دخـالـت              

ندارد و خزعبالتي از اين قرار. گـويـا      
مــردم ايــن جــمــاعــت تــيــغ كــش را             
نميشناسند. جامعه ميداند كه اينهـا   
ـيـف                ـتـهـاي كـث با جامعه اي كـه سـن
اسالمي را زير پـا مـيـگـذارنـد، چـه             
برخوردي ميكنند. اما همين جامعه  
هر روزه مشغول مقابله با اين جـهـاد     
ـنـهـا      اسالمي است. ما ديده ايم كه اي
با جامعه اي كه ميخواهد امروزي و   
آزاد و برابر و مرفه زندگي كـنـد، چـه        
ها كرده اند. اين تاريخي است كه هـر   
روزه تكرار مـيـشـود. ايـن سـيـاسـت             
ـنـد      جناح روحاني است. تالش ميكـن
ذره اي خود را به خـواسـتـهـاي مـردم        
نزديك نشان دهند. به اين اميدند كـه   
مــردم بــه جــمــاعــت اوبــاش دخــيــل           
ببندند. بر اين تصور پوچ اند كه گويا  
نقطه سازشي ميان مردم و اين صـف  
آدمكشان و دزدان اسالمي مـوجـود     
است. اين حربه اصلي شان اسـت. از        
طرف ديگر ميكوشند تا مردم را از     

ــه صــف خــود                   ــســي ب ــرس" رئــي "ت
 بكشانند.

اما در طرف ديگر جناح مقـابـل   
هم خشن ترين و ضد انساني تـريـن و     
قاتل ترين قاتلين خود را بـه مـيـدان          
آورده اســت. اقــدامشــان نــاشــي از              
استيصالشان در قبال جامعـه اسـت.     
از مــخــاطــراتــي كــه بــاالي ســر                  
ـتـه اسـت بـه                 حكومتشـان قـرار گـرف
ــد اعــالم                 ــد. دارن ــاده ان هــراس افــت
ميكنند كه بـدون تـرديـد تـمـامـيـت              
تــوحــش اســالمــي را بــراي حــفــظ             
حكومتشان به كار خواهند گرفت. و    
كوچكترين ترديدي در اين چهارچوب 
به خود راه نخواهنـد داد. ايـن حـربـه            
شان است. ميـخـواهـنـد جـامـعـه را             
مــرعــوب كــنــنــد. بــا ايــن حســاب             
ميخواهند صفشان را يكپارچه كنند 
و نيروهايشان را براي انواع توطـئـه و     

 بند و بستي آماده كنند. 
اينها اهرم ها و سياستهايي است كـه  

جنـاحـهـا بـراي بـه مـيـدان كشـيـدن                  
بخشهايـي از مـردم و آمـاده سـازي               
ــواع               ــراي ان ــان ب ــودش ــاي خ ــروه ـي نـ
ــاده                 ــرده اي آم ــدامــات پشــت پ اق

 ميكنند.  
در هر حال پـرونـده هـر      نگاه روز:  

دو جناح براي مردم روشن است، فكر 
ميكنيد كه مردم چه عكس العمـلـي   
بايد در قبال اين اوضاع از خـودشـان       

 نشان دهند؟
من فكـر مـيـكـنـم        علي جوادي:  

كه مردم بايد سياست فعال و راديكال 
ـبـال ايـن مضـحـكـه                اعتراضي در ق
اتخاذ كنند. نبايد به تـحـريـم و عـدم          
شركت در اين مضحكه بسنده كنند. 
سياست تحريم حتي بيـانـگـر نـوعـي        
توهم به كليت و مـبـانـي حـكـومـت             
ــاســت                ــد ســي ــاي اســالمــي اســت. ب
اعتراضي فعالي را دنبال كـرد. بـايـد       
به هر درجه كه ميتوان كل اين مراسم 
مضحك را افشـاء و بـي آبـرو كـرد.             

اعــتــراض فــعــال، اعــتــراض فــعــال،         
اساس سـيـاسـت مـا در ايـن راسـتـا                

 است. 
مردمـي كـه بـراي روز شـيـريـن               
سرنگوني رژيم اسالمي روز شـمـاري     
ـنـد، بـايـد در اعـتـراضـات و                  ميكـن

 –اعتصابات و تحـركـات سـيـاسـي          
اعتراضي خودشان در اين دوره شدت 
بيشتري ببخشند. بايد از ايـن فضـا          
براي عـقـب رانـدن رژيـم و تـحـمـيـل                 
ـبـه رژيـم       مطالبات و افشاي همه جان
اسالمي بهره جست. اين دوران بـايـد      
دوران اعتراض مستقيم و رو در رو با 
رژيم اسالمي باشد. جامعه بـايـد بـا         
تشديد و گسـتـرش اعـتـراضـش راي          
دهد، بايد با پاهاي خود در اعتـراض  
ـيـم راي دهـد. راي                 ـق و مبـارزه مسـت
مردم، سرنگوني رژيم اسالمي است. 
ـيـابـي بـه                ـبـي مـردم دسـت خواست قل

 آزادي و برابري و رفاه همگان است.
* 

 ٢ از  صفحه  

معلمان به مشاغل دوم و سـوم،آنـان     
نه تنها قادر به تامين حداقلهايي از   
ــدگــي امــروزي          ــداردهــاي زن ــان اســت
نيستند، بلکه اکثريت عـظـيـمـي از         
آنها از خط فقر به خط بقا رانده شده 

 اند.
اما پاسخ دولتهاي مختـلـف بـه      
اين وضعيت فالکتبار ،تنها و تـنـهـا    
تشديد سرکوب اعتراضات صـنـفـي    
کارگـران و مـعـلـمـان، تـالش بـراي                
تحميل بي حقوقي بيشتر بـه آنـان و       
بر اين بستر تسـهـيـل زمـيـنـه هـاي            
غارت و چپاول روز افزون سفره هـاي  

 خالي آنها بوده است.
ــن               ــيــجــه اي ــت ــکــه در ن ــطــوري ب
سياستها از زمـان اسـتـقـرار دولـت            
روحــانــي بــه ايــن ســو بــخــشــنــامــه           
ممنوعيت اعتصاب و اعـتـراض از     
سوي قوه قضائيه بـطـور رسـمـي بـه          
برخي مراکـز کـارگـري ابـالغ شـده،            
دامنه سرکوب اعتراضات کـارگـران   
و معلمان در ابـعـادي سـراسـري بـه            

ــان در مــحــل              اعــتــراضــات آرام آن
کارشان گسترش پيدا کرده، صـدهـا     
کارگر و معلم احضـار، بـازداشـت و        
تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند، 
چهره هاي موثر معدود تشـکـلـهـاي       
مسـتــقـل کـارگــران و مــعـلــمـان بــا              
اتهامات سنگين امـنـيـتـي مـواجـه         
شده اند و تعدادي از آنان و منجـملـه   
مــا در حــال گــذرانــدن حــبــســهــاي            
 طوالني در زندانهاي کشور هستيم.

اجتماع و تباني بـه  “ به ما اتهام 
قصـد اقــدام عـلــيــه امــنـيــت مــلــي             

زده اند و بـر ايـن اسـاس بـا           ”  کشور
حکم هاي طويـل الـمـدت در زنـدان           
اوين محبوس هستيم. ما هـمـچـون       
هزاران کارگر و مـعـلـم مـعـتـرض ،             
هيچ فعاليتي جـز دفـاع از کـرامـت           
انساني خود و هم طبقه اي هـايـمـان    
نداشتيم. تمام فعاليتهاي ما و ديگر  
همـکـاران زنـدانـي مـان در کـانـون                
صــنــفــي مــعــلــمــان ،اتــحــاديــه آزاد        
کارگران ايران و ديـگـر تشـکـلـهـاي             
مسـتــقـل کــارگـري و مــعــلـمــان در             
مقابل ديدگان افکار عمـومـي قـرار      

 دارد و بر همگان روشن است.
فعاليتهاي ما براي دست يـابـي     
به مطالبات قانوني و انسـانـي مـان      
ــي                   ــت ــه ح ــت ک ــحــرز اس ــان م ــن چ
مصاديقي هم که بر اساس آنـهـا در       
پـرونـده هـايـمـان بـه مـا اتـهـامـات                   
امــنــيــتــي وارد کــرده انــد تــمــامــا            
معطوف به فعاليـتـهـايـي از قـبـيـل            
جمع آوري امضـا در اعـتـراض بـه               
دستمزدهاي زير خـط فـقـر، ايـجـاد            
تشــکــلــهــاي مســتــقــل کــارگــران و          
معلمان و فعاليت در آنـهـا، شـرکـت       
در تـجـمـعـات صـنـفـي در مـقـابـل                 
مجلس و وزارت کار و ارائـه نـامـه          
هاي اعتراضي به نهادهاي مسـئـول   

 و ديگر کنشگريهاي صنفي است.
بدينگونه بر اساس مسـتـنـدات      
راي هايي که بر عليه ما صادر شـده  
است بايد گفت هر گونه تالش بـراي    
اجراي قوانيـن حـداقـلـي مـوجـود و             
مبارزه براي بهبود شرايط زندگـي و    
معيشت کارگران و معلمان در ايـن      
کشور اقـدام عـلـيـه امـنـيـت مـلـي                  

 محسوب ميشود.

ما ميدانيم و بر اين امر اذعـان    
داريم که با فعاليتهايمان امـنـيـت و      
آسايش کساني را که بر بستر قـانـون   
شکني و تحميل فـقـر و فـالکـت بـر            
کارگران و معلمان ساليان سال دست 
به غارتگري زده اند به خطر انداختـه  
ايم و با اصرار بر تحقق خـواسـتـهـاي     
بر حق مان تداوم منافع چـپـاوگـرانـه       

 ي آنان را به چالش کشيده ايم.
اما آنان بـا نشـانـدن مـنـافـع و               
امنيت خود به جاي امـنـيـت مـلـي          
کشور و بر ايـن بسـتـر بـا هـدف وا                
داشتن کارگران و معلمان مـعـتـرض    
براي تمکين به وضعيـت فـالکـتـبـار        
موجود، ما و ديگر فعالين کارگـري  

 و معلمان را به بند کشيده اند.
لذا ما در گراميداشت اول مـاه      
مـي روز جــهـانــي کــارگـر و اعــالم              
همبستگي بـا کـارگـران جـهـان، بـه             
مناسبت اين روز بزرگ در اعتـراض  
به امنيتي کردن فعاليتهاي صـنـفـي    
و تجمعات و اعتصابات کارگـران و    
معلمان، دستمزدهاي زير خط فـقـر،   
ممنوعيت بـرگـزاري مسـتـقـالنـه و             

آزادانـه روز جـهــانــي کـارگــر و روز              
جهاني معلم، عدم شفافيت و عـمـل   

در  ILOموثر سازمان جهاني کـار    
قبال نقض حقوق بنيادين کارگران و   
معلمان ايران و بـا خـواسـت خـارج             

اجـتـمـاع و تـبـانـي بـه              “ کردن اتهام 
قصـد اقــدام عـلــيــه امــنـيــت مــلــي             

و ديگر اتهامات امنيتي از   ”  کشور
پــرونــده هــاي مــفــتــوح کــارگــران و           
معلمان معترض و برداشتن اينگونه 
اتهامـات جـعـلـي و سـاخـتـگـي از                 
پرونده هاي خود و ديـگـر فـعـالـيـن             
کارگري و معـلـمـان زنـدانـي از روز            
دهــم ارديــبــهــشــت مــاه دســت بــه             
اعتصاب غذاي نامحـدود خـواهـيـم       

 زد.
رونوشت به : کنفدراسيـون بـيـن       
الــمــلــلــي اتــحــاديــه هــاي کــارگــري          

ITUC      و سازمان جهاني مـعـلـمـان
EI 

جعفر عظيم زاده،  اسـمـاعـيـل           
 عبدي

زندان اويـن    ۸ بند   –زندان اوين 
 ۸ انديشگاه  -

* 

 ٣ از  صفحه  

   آزادی کامل و بی قيد و شرط تشکل آزادی کامل و بی قيد و شرط تشکل آزادی کامل و بی قيد و شرط تشکل 
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اخـيـرا مسـعـود         سيما ب�ه�اري: 
بارزاني رئيس اقليم کردستان عـراق    
اعالم کـرده اسـت کـه بـزودي بـراي                
جدائي کردستان از عراق همه پرسـي  
برگزار خوهد کـرد. بـعـد از تـهـاجـم              
دولت آمريـکـا بـه عـراق و سـقـوط               
دولت مرکزي، کـردسـتـان عـراق در         
عين وابستگي به عراق از اسـتـقـالل    
اقتصادي و سـيـاسـي و فـرهـنـگـي              
وسيعي بـرخـوردار شـد. در چـنـيـن                
شرايطي طرح خواست هـمـه پـرسـي         
براي جدائي از عـراق چـه مـعـنـائـي           

 ميتواند داشته باشد؟ 
ايـن خـواسـت را        حميد تقوائ�ي:  

همانطور که اشاره کـرديـد مسـعـود         
بارزاني اعالم کرده است. او قبال هم  
اين موضوع  را مطرح کرده بود ولي 
اين اولـيـن بـار اسـت کـه دو حـزب                 
حاکم يعني حزب  دموکرات و حزب 
اتحاديه مهيني در ايـن مـورد هـم            
نظر هستند. اين بار ظاهـرا مسـئلـه       
بطور برجسته تر و بـا وحـدت نـظـر             
بيشتري در ميان احـزاب حـاکـم در          
کردستان عراق مطرح مـيـشـود. از         
نظر اين احزاب مساله  جدائـي، کـه     
هر چندي آنرا عنوان ميکنند، برگي 
است در مذاکره و سازش و تـنـظـيـم       
مــنــاســبــات بــا دولــت مــرکــزي و             
همچنين با دولتهاي ديگر منـطـقـه.    
براي اين احـزاب مسـالـه اسـتـقـالل             
اهرم فشاري است براي سهم خواهـي  
بيشتر در قدرت، و براي ايـنـکـه هـر       
چه بيشتر کفه ترازو را به نفـع دولـت     
اقليمي و بنفع خودشان و حاکـمـيـت    
خودشان سنگين تر کنند. تهديد بـه     
جــدائــي بــيــشــتــر يــک نــوع مــانــور           
ديــپــلــمــاتــيــک و تــاکــتــيــک احــزاب         
ناسيونالـيـسـت حـاکـم بـراي کسـب              
امتيازات بيشتر و تقويت موقعـيـت   
خودشان در دولـت اقـلـيـمـي اسـت.           
البته اين غير ممکن نيست که ايـن    
بار رفراندوم واقعا برگزار بشود ولـي    
احتمال قويتر     اين است که اين بار 
هم مـوضـوع از سـطـح مـانـورهـاي              

 سياسي و ديپلماتيک  فراتر نرود.  
اين "ديپلماسي جدائي" بر مـتـن    
شــرايــط ويــژه عــراق مــعــنــي پــيــدا          

سـال     ٢٥ ميکند. اکـنـون بـيـش از            
است کـه بـدنـبـال حـملـه اول دولـت                

آمريکا بـه عـراق (جـنـگ خـلـيـج)               
احزاب ناسيوناليستي در کـردسـتـان    
عراق حاکم هستند و بـنـابـريـن ايـن          
بحث کالسيک که جدائي خـواسـتـي      
است براي رفع ستم ملي، و از ديـد        
بورژوازي يا ناسيـونـالـيـسـتـهـاي بـه           
اصطالح ملتهاي تحت سـتـم، بـراي        
برخورداري از بازار و کشـور خـود و       
رسيدن بقدرت سياسي، ديگر صادق 

 نيست.  
تا آنجا که به ستم ملي بر مـيـگـردد    
در اين مدت که ايـن احـزاب حـاکـم         
بوده اند تقريبا اثري از ستم ملي بـه    
جا نمـانـده اسـت. مـردم کـردسـتـان               
عــراق بــا زبــان مــادري تــحــصــيــل           
ميکنند، رسانه ها، نشريات، راديـو  
و تلويزيون و غيره همه به زبان کردي 
هست، مردم از نظـر انـجـام رسـم و           
رسوم و لباس و فـرهـنـگ خـودشـان        
تحت فشـار نـيـسـتـنـد و از لـحـاظ                 
اقتصادي نيز وضع بدتـري از مـردم       
ساير بخشهاي عراق ندارند. احـزاب     
ناسيوناليسـت کـرد نـيـز بـقـدرت و               
ثروت رسيده انـد و آنـچـه مـعـمـوال             
احزاب ناسيوناليست تـحـت عـنـوان       
استقالل  ميخواهند به آن بـرسـنـد،        
في الحال حاصل شده است. بنابراين 
نبايد مسـالـه اسـتـقـالل کـردسـتـان               
عراق را در چـهـارچـوب کـالـسـيـک              
مــقــابلــه نــاســيــونــالــيــســم کــرد بــا           
ناسيوناليسم عرب ديد. تا آنجـا کـه      
به احزاب ناسيوناليستي بر ميگردد 
همانطورکه گفـتـم  جـدائـي بـحـثـي              
است که اينهـا بـراي سـهـم خـواهـي             
بيشتر از قدرت و براي اينکه از نظـر  
ــاســي                 ــظــر ســي ــصــادي و از ن ــت اق
امتيازات بيشـتـري داشـتـه بـاشـنـد            

 مطرح ميکنند.
حزب کمـونـيـسـت       سيما بهاري: 
يعني بـيـش      ١٩٩٥ کارگري از سال 

از بيـسـت سـال اسـت کـه خـواسـت                
استقالل کردستان عـراق را مـطـرح          
ميکـنـد. عـلـت حـمـايـت حـزب از                  

 خواست جدائي چيست؟
اساس مساله ايـن  حميد تقوائي:  

است که در کردستان عـراق بـعـد از        
حمله دولت آمريـکـا يـک وضـعـيـت           
ويژه اي بوجود آمد، يک سردرگمي و 
آشفتگي سياسي و اقتصادي بوجود 

آمد که به خصومت و نفرت تاريخي 
که ناسيونـالـيـسـم کـرد و عـرب در               
ميان مردم ايجاد کرده بودند دامـن    
زد. اگر بخاطر داشته باشـيـد در آن        
دوره نيروهاي ناسيوناليست کـرد از    
حمله ارتش آمريکا دفـاع کـردنـد و          
موفق شدند تـحـت پـوشـش هـوائـي           
ارتش آمريکا حکومت منطقه اي و   
خود مختار خودشان را در کردستان 
عراق تشکـيـل بـدهـنـد کـه تـا حـد                 
زيادي از دولـت مـرکـزي تضـعـيـف             
شده عراق مستقل بود. بعد از حمله   
دوم  دولت آمريکا و متحدينـش در    

وضعيت سياسي در کل  ۲۰۰۳ سال 
عراق بيش از پيش بـه هـم ريـخـت،           
شيرازه جامعـه از هـم گسـيـخـت و              
وضــعــيــتــي پــيــش آمــد کــه انــواع            
نيروهاي اسالمي و قـومـي بـه جـان         
هم افتادند و تا هـمـيـن امـروز ايـن            

 فاجعه ادامه دارد. 
اصطالحي که ما براي توصيـف  
وضــعــيــت عــراق بــکــار مــيــبــريــم           
"سناريوي سياه" هست. مدتها قـبـل    
از ايجاد اين وضعيت بهم ريخته در   
عراق، منصور حکمت در مقالـه اي    

در مــورد اوضــاع ســيــاســي ايــران              
اصطالح سـنـاريـوي سـيـاه را بـراي               
جوامعي بکار برد که در اثر شـرايـط   
سياسي مختلفي نـظـمـشـان بـه هـم           
ميريزد، وضعيت عادي و متـعـارف   
را از دست ميدهند، ناسيوناليستها 
و دســتــجــات قــومــي و مــذهــبــي            
بخشهاي مـخـتـلـف جـامـعـه را بـر               
اساس تعصبات مـلـي و قـومـي و             
مذهبي به جـان هـم مـيـانـدازنـد، و             
جامعه به ميدان تـاخـت و تـاز ايـن           
نيروهاي ارتجاعي تبديل مـيـشـود.      
شــرايــط عــراق بــعــد از حــملــه دوم             
آمريکا مصـداق کـامـل سـنـاريـوي           
سياه است. الـبـتـه وقـتـي مـنـصـور              
حکمت ايـن بـحـث را مـطـرح کـرد                 
هنوز حمله دوم آمـريـکـا بـه عـراق              
اتفاق نيافتاده بـود ولـي بـعـد از آن             
حمله وضعيتي در عراق پـيـش آمـد      
که منصور حکمت پيش بيني کـرده    

 بود.
اين شرايط  به جدائي کردسـتـان   
عراق از ديـد تـوده مـردم جـايـگـاه                 
ديگري ميدهـد. تـحـوالت دو دهـه            

اخير شرايط سياسـي و اجـتـمـاعـي          
کردستان عراق را اساسا از شـرايـط        
بقيه عراق متمايز کـرده اسـت و بـه          
همين دليل شرايط مبارزه و موازنـه  
قوا و مسائل و مشکالت مـردم در      
اين دو بخش، عليرغم اينکه به يـک    
کشور واحد متعلق هستند، تـمـامـا    
متفاوت شده است. اکنون بـيـش از        
دو دهه است کـه مصـائـب مـردم و           
شرايط مبارزه در سليمانيه و اربـيـل   
و يــا شــهــرهــاي ديــگــر کــردســتــان           
مشابهت چنداني با ساير شـهـرهـاي    
عراق ندارد. و ايـن تـمـايـز هـر روز               
بيشتر و گسترده تر ميـشـود. مـردم       
شهرهاي بغداد و بصره و موصل نـه    
تنها با دولت مرکزي بلکه مهمتر از 

 -آن با انـواع دسـتـجـات اسـالمـي             
قومي کـه افسـار گسـيـخـتـه بـجـان               
يکديگر و بـجـان مـردم افـتـاده انـد             
روبرو هسـتـنـد. امـا در کـردسـتـان               
عراق اين شرايط سناريوي سـيـاهـي    
بــر قــرار نــيــســت. مســالــه اصــلــي            
کارگران و توده مردم کردستان عراق 
حکومت احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـتـي            
است. دولت اقليمي که در کردستـان   
عراق حاکم است حـکـومـتـي اسـت          
کامال فاسد وغارتگر با سياستهـاي  
ارتجاعي مـتـکـي بـر تـبـعـيـضـات                
قومي و ناسيوناليستي و جنسـيـتـي    
و اسالمي. از يکسو احـزاب حـاکـم         
مانند جمهوري اسالمـي پسـتـهـا و         
مقامها را بين وابستگان و آقـازاده      
هـا و دار و دســتـه هـاي خـودشــان                 
تقسيم کرده انـد، بـر مـنـابـع ثـروت             
جامعه دست انداخته اند و پـولشـان     
از پارو باال ميرود و از سـوي ديـگـر      
در جامعه فقر و بيکاري و بيحقوقي 
بيداد ميکند. بـعـنـوان يـک نـمـونـه               
ماههاست حتي حـقـوق کـارمـنـدان          
دولتي را نپرداخته اند و اعتراضـات  
وسيعي نسبت به ايـن وضـعـيـت در         

 جامعه شکل گرفته است. 
بعبارت ديگر در کرستان عـراق    
شرايطي شبيه به جمهوري اسـالمـي   
وجود دارد با يک حکومت فـاسـد و       
ضد انساني و توده مردم متـنـفـر از      
آن. در دو دهه اخير، در حاليـکـه در      
ساير مناطق عراق اوضاع سياسي و 
اجتماعي روز بروز سيـاه تـر و بـهـم           

ــيــروهــاي قــومــي                ــر و ن ــه ت ريــخــت
اسالمي، که داعش آخـريـن نـمـونـه          
آنست، افسار گسيخته تر شـده انـد،     
شرايط در کـرسـتـان عـراق هـر چـه                 
بيشـتـر بـه سـمـت تـعـمـيـق تـقـابـل                     
طبقـاتـي و تشـديـد مـقـابلـه مـردم                 
کردستان عراق با حکومت اقلـيـمـي    

 سوق يافته است.  
ــردم               ــي م ــط ــراي ــن ش ــي ــن در چ
کردستان عراق با جدائي از عراق در 
وضعيت بهتر و مسـاعـدتـري بـراي           
مبارزه در جهت تـحـقـق خـواسـتـهـا          
انساني شان و مبارزه عليه حکومت 
کردستان قرار ميگيـرنـد. بـويـژه تـا           
آنجا کـه بـه مـقـابلـه بـا حـکـومـت                    
مربوط ميشود شرايط به نفع مـردم    
تغيير خواهد کرد. گمان کنـم حـدود      
يک سال قبل بود که مردم سلـيـمـانـه     
در اعتراضاتشان عليه احزاب حاکـم   
بطور سمبـلـيـکـي حـکـومـت را در              
تــابــوتــي گــداشــتــنــد و آنــرا بــخــاک           
سپردند. مردم وسيعا از حـکـومـت         
مـتـنـفـرنــد ولـي سـرنــگـونـي دولــت               
اقليمي، حکومـت مـنـطـقـه اي کـه             
جغرافياي سياسي مستقلي ندارد و   
بــخــشــي از کشــور ديــگــري اســت،          
معني چنداني ندارد. يک استاندار و  
يا حاکم واليتي را هـر قـدر هـم کـه             
خودمختار باشد، نميتوان سرنـگـون   

 کرد.  
در شرايط حاضـر هـر بـارمـردم         
اعتراض ميکنند حکومت اقلـيـمـي    
دولت مرکزي را نشـان مـيـدهـد بـا            
توجيهاتي نظير اينکه بـودجـه نـداده      
انــد و ســهــم مــا از پــول نــفــت را                  
نميدهنـد و غـيـره و غـيـره، و اگـر                   
حقوقها پرداخت نميشود و يا فقـر و    
بيکاري و ناايمني اقتصـادي هسـت     
تقصير دولت مرکزي است. از طـرف   
ديگر دولت مرکزي مدعي است کـه    
دولت اقليمي مسئول مصائب مردم 
در منطقه کردستان اسـت. بـايـد بـه          
اين وضعيت با جدائي از کـردسـتـان    
خاتمه داد. در کردسـتـان مسـتـقـل،         
مثل هر جامعـه ديـگـري کـه در آن             
تبعيض و بيحقوقي بيداد ميـکـنـد،    
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مبارزه براي سـرنـگـونـي حـکـومـت            
ــه و                   ــن ــي ــاســي و زم ــي ــي س ــن مــع
موضوعيت پيدا ميکند. در کشـور     
کردستان، فارغ از شرايط سنـاريـوي   
سـيـاهــي در عـراق، مـبــارزه مــردم             
ميتواند هدف روشني پيـدا بـکـنـد،       
تعميق بشود، و قطبندي بيـن مـردم     
و حکومت شکل شفـاف و سـيـاه و          

 سفيدي بخود بگيرد.   
واقعيت آنست که في الـحـال در     
کـردســتـان هــنـوز جـدا نشــده نــيــز،             
مستقل از اينکه دولت اقليـمـي چـه      
مناسباتي با دولـت مـرکـزي دارد،          
مصائب و مـردم کـردسـتـان عـراق              
اساسا نـاشـي از حـکـومـت احـزاب             
ناسيوناليستـي اسـت. بـيـش از دو              
دهه است که ايـن احـزاب تسـمـه از           
گــرده مــردم کشــيــده انــد و بــا                     
رويگردانـي و تـنـفـر مـردم مـواجـه                
هستند و به نظر من يک دليل طـرح    
مساله جدائي از جانب آنهـا، عـالوه     
بر جنبه هاي تاکتـيـکـي کـه بـاالتـر           
اشاره کردم، تالش براي برون رفت از 
اين بن بست و وضـعـيـت بـحـرانـزده         
حکومتشان است. تصور ميـکـنـنـد      
که با جدائي از کردستان همه قـدرت  
ــد داشــت و                  ــن را در دســت خــواه
حاکميتشان تثبيت خواهد شـد. در       
حالـيـکـه مسـالـه بـرعـکـس اسـت.                
ــت احـــزاب               ــوقـــعـــيـ ــدائـــي مـ جـ
ناسيونالـيـسـتـي حـاکـم را نـهـايـتـا                 
تضعيف خـواهـد کـرد. جـغـرافـيـاي             
ســيــاســي مســتــقــل بــهــانــه "دولــت          
مـرکــزي" را از نــاســيــونــالــيــســتــهــا          
ميگيرد و آنها را بـعـنـوان مسـئـول          
مســتــقــيــم مشــکــالت و مصــائــب        
جامعه در بـرابـر چشـم مـردم قـرار                

 ميدهد.    
به اين داليل هسـت کـه مـا از            
جــدائــي کــرســتــان از عــراق دفــاع             
ميـکـنـيـم و مـعـتـقـديـم نـيـروهـاي                   
کمونيست نيروهاي چپ و نيـروهـاي   
مترقي در کردستـان بـايـد خـواهـان          

 جدائي باشند.
کشورهاي منطقـه    سيما بهاري: 

و دولت امريکا به مسئله اسـتـقـالل      
کردستان عراق چطور بـرخـورد مـي        

 کنند؟ موضعشان چه خواهد بود؟  
دولتهـائـي کـه بـا         حميد تقوائي:  

ترکيه و    -مسئله کرد روبرو هستند 
طبعا بـا اسـتـقـالل         –ايران و سوريه 

کردستان عراق مخالفند. آنها نگران  
اين هستند که ممکن است جـدائـي     
کردستان از عراق  نمونه و الـگـوئـي      
بشود بـراي مـطـرح شـدن خـواسـت               
جدائي کردستان در کشور خودشان. 
ــنــرو کــامــال روشــن اســت کــه               ازي
دولتهاي منطقه با برگزاري رفرانـدوم  
ــدائــي                  ــراق و ج ــان ع ــردســت در ک
مخالفت خواهند کرد. ولـي در يـک        
سطح استراتژيک تر و عمومـي تـري     
حمله امريکا به عـراق و وضـعـيـت           
بهم ريخته اي که پـيـش آمـده اسـت         
بيش از گذشته تشکيـل يـک کشـور        
کردنشين را روي نقشـه جـغـرافـيـاي        

 سياسي منطقه قرار ميدهد.
اين احتمال وجود دارد که عـراق  
و حتي سوريـه بصـورت يـک کشـور           
باقي نمانند. دولت آمريکـا از دوره       
بوش از طرح خاورمـيـانـه بـزرگ دم         
ميزند و در چارچوب ايـن طـرح يـک        
احتمال و گفتمان و فرضيه  تـقـسـيـم     
کشور عراق به سـه مـنـطـقـه کـرد و             
سني و شيعه نشين است. اين طـرح     
از سطح فرضيه پردازي فراتر نـرفـت     
ولي جغرافياي سياسي منطقه هنوز 
ناروشن و بالتکلـيـف اسـت. امـروز          
اين مساله که تکليف سوريه بعد از   
اسد چه ميشود نيز بـه پـيـچـيـدگـي           
اوضــاع افــزوده اســت. در شــرايــط            
حاضر احزاب ناسيوناليستي کرد در 
مناطـق کـردنشـيـن سـوريـه قـدرت               
گرفته اند و تا حد زيادي حسـابشـان     
را از دولت مرکزي جدا کرده اند. در    
سوريه هم تفاوت شـرايـط سـيـاسـي          
بين منـاطـق کـردنشـيـن و شـرايـط              
سناريوي سياهي در بقيه شـهـرهـاي      
سوريه هر روز بيشتر و گسـتـرده تـر        

 ميشود. 
اين وضعيت نسبت به دوره قـبـل از       
حمله به عراق، کامال تازه اسـت. در     
اين چهارچوب است که مسالـه کـرد     
ابعـاد ديـگـري بـخـود مـيـگـيـرد و                  
جدائي و استقالل الاقل بعنوان يکي 
از احتماالت مطرح ميشود. امـروز     

بخصوص با روي کار آمـدن تـرامـپ      
احزاب ناسيونـالـيـسـت کـرد تصـور           
ميکنند که ميتوان دوباره مساله را 
مطرح کرد و چه بسا در پشـت پـرده       
چراغ سبزي هم داده شده باشد. امـا     
حـتـي اگـر چـنـيــن نــبـاشـد در ايــن                  
ــه              ــتــم مســال ــي کــه گــف چــهــارچــوب
جغرافياي سياسي منطقه کال بـاز و    
زير سوال است و هيچکس نمـيـدانـد    
در عراق وضع چه خواهـد شـد و يـا          
جنگ داخلي سوريه به کجا خـواهـد     
انجاميد. بر ايـن زمـيـنـه اسـت کـه              
امروز حزب دمـوکـرات و اتـحـاديـه          
مـيـهــنـي مشـتــرکـا از رفــرانـدوم و               
استقالل دم ميزنند و اين موضوع به 
بحث و گفتمان وسـيـعـي در مـيـان            
نيروهاي سياسي در منطقه تـبـديـل      

 ميشود.  
فکر نميکنيـد کـه       سيما بهاري: 

وجود کشور مستقل کردسـتـان کـال      
ناسيوناليسم کرد را در مـنـطـقـه و             
 بطور مشخص در ايران تقويت کند؟

بنظرم بـرعـکـس،      حميد تقوائي:  
ايــن بــاعــث مــيــشــود کــه احــزاب             
ناسيوناليـسـت بسـرعـت دسـتـشـان            
براي مردم رو بشود. تجربه کردستان 
عــراق تــا هــمــيــجــا ايــن را نشــان               
ميدهد. تا قبل از رسـيـدن بـقـدرت            
احزاب ناسيوناليستي کرد ادعاهاي 
زيادي داشتند مبني بر اينکـه بـراي     
توده مردم کرد مـبـارزه مـيـکـنـنـد،          
بـراي حــق کـرد و رفـع سـتـم مـلــي                   
مبارزه ميکنند و امـر و هـدفشـان            
آنست که مردم کردستان حـقـوقشـان    
را بدست بيـاورنـد و آزاد بشـونـد و             
غيره. با اين نوع ادعاها نفـوذي هـم      
در جامعه و در مـيـان مـردم کسـب         
کرده بودند. ولي امروز پس از بـيـش    
از ربع قرن حاکميت دولت اقـلـيـمـي       
پوچي اين ادعاها براي تـوده مـردم،     
در کردستان عراق و در کشـورهـاي         
ديگر، کامال عيان شده است. بـراي     
بخش وسيعي از مـردم روشـن شـده          
است که کردپناهي ناسيوناليستها و 
دفاع از خلق کرد و حق کرد و غـيـره     
معني واقع اش رسـيـدن بـقـدرت و             
ثروت و چپاول مردم، اين بار بوسيله 
ناسيوناليسم "خودي"، و رهـا کـردم         

توده مردم در چنگال فقر و بيحقوقي 
است. اين تجربه در کردستـان عـراق     
در جلوي چشم همه است. بنابر ايـن     
اينطور نـيـسـت کـه اگـر کـردسـتـان               
مستقل بشود احزاب ناسيوناليسـت  
کرد تقـويـت مـيـشـونـد و يـا نـفـوذ                  
بيشتري در جامعه  کسب ميکننـد،  
بر عکـس رسـوا تـر و بـي آبـرو تـر                   

 ميشوند. 
ما هميشه گفتـه ايـم کـه تـبـعـيـض              
ملي، ستم ملي و مسئله مـلـي يـک      
پرده ساتري است که واقـعـيـت را از        
جلو چشم مردم دور مـيـکـنـد و بـه              
ناسيوناليستها اجازه ميـدهـد ادعـا      
کنند که ريشه هـمـه مسـائـل مـردم          
تبعيض ملي و ناسيـونـالـيـسـم بـاال         
ــت                دســت اســت و اگــر دســت دول
مرکزي قطع بشود هـمـه مشـکـالت       
حل خواهد شد و جامـعـه گـلـسـتـان         
مــيــشــود. ايــن ادعــاهــاي احــزاب            
ناسيوناليستي کرد در اپـوزيسـيـون،    
با بقدرت رسيدن آنان در کـردسـتـان        
ــع                  ــي ــاس وس ــي ــق ــک م ــراق در ي ع
اجتماعي بي اعتبار مـيـشـود، ايـن       
پرده کنار زده مـيـشـود و واقـعـيـت             
تبعيـض و تـمـايـزات طـبـقـاتـي در                 
جــامــعــه، شــکــاف مـــيــان يـــک                
درصــديــهــاي حــاکــم و تــوده مــردم           
محروم، صـريـح و عـريـان خـود را                
نشان ميدهد. زمينه براي درک ايـن      
واقعيت کامال فـراهـم مـيـشـود کـه           
ناسيونالـيـسـم و کـردپـنـاهـي و بـه                 
اصــطــالح "کــردايــتــي" دکــتــريــن و            
ايدئولوژي است در خـدمـت طـبـقـه          
سرمايه دار. اين حقيقتـي اسـت کـه         
ما کمونيستها مـدام بـر آن تـاکـيـد            
مـيـکــنـيــم و بـراي مــردم تــوضـيــح              
ميدهيم ولي وقتي تجربـه تـاريـخـي       
نـــظـــيـــر حـــاکـــمـــيـــت احـــزاب                 
ناسيوناليستي در کـردسـتـان عـراق         
رخ ميدهد بطور عـيـنـي و عـمـلـي             
براي بسياري از مردم روشن ميشود 
که سـرمـايـه دار "خـودي" و "غـيـر                    
خودي" ندارد و احزاب ناسيوناليست 
"خودي" نيز وقتي بقدرت برسنـد در      
دزدي و چـپـاول و تـحـمـيـل فـقـر و                   
بيحقوقي به توده مردم دسـت کـمـي      
از ديگر ناسيوناليستها ندارند. همـه   

ميفهمند کـه جـامـعـه بـه طـبـقـات               
 تقسيم ميشود و نه به مليتها.

بـعـنـوان آخـريـن          سيما ب�ه�اري: 
سئوال آيا شما پيش شرط معين يـا    
مطالبات معيني بـراي حـمـايـت از         
خواست مردم کردستان عـراق بـراي       

 جدايي داريد؟
تـا آنـجـا کـه بـه            حميد تقوائ�ي:  

رفراندوم مربوط ميشود هيچ پـيـش     
شرطي موضوعيت ندارد. رفـرانـدوم    
بر سر يک سئوال ساده اسـت کـه آيـا        
ميخواهيد از عراق  جدا بشـويـد يـا      
خير. جواب ما به اين سئوال مثبـت   
است. ما توصيه ميکنيم کـه مـردم      
کــردســتــان عــراق بــه جــدائــي راي            
بدهند. در عـيـن حـال مـا خـواهـان              
تشکيل کشور کرد و يـا حـکـومـت           
کرد نيستيم بلکـه  خـواهـان کشـور           
کردستان مـتـشـکـل از شـهـرونـدان              
مــتــســاوي الــحــقــوق هســتــيــم. در           
کردستان مستقـل هـمـه مـردم، چـه            
خود را کرد بـدانـنـد و چـه عـرب و                
ترکمن و يا هر مليت ديگري بايد در 
همه سطوح از حـق بـرابـر بـرخـوردار          
باشند. اين البته نـه پـيـش شـرطـي             
براي   رفراندوم بلکه بايـد يـک رکـن        
تبليغ و آگاهگري کمونيستـهـا حـول      

 مساله رفراندوم باشد.    
ما خواهان چـنـيـن کـردسـتـانـي          
هستيم زيرا در چـنـيـن جـامـعـه اي             
شرايط مبارزه براي رهائي از سلـطـه   
طبقه سرمايه دار به بـهـتـريـن نـحـو           
ــي مــردم               ــائ ــراهــم مــيــشــود. ره ف
کردستان، مانند ساير کشورهـا، در    
نهايت به تعيين تکليف با بورژوازي 
"خودي" و رسـيـدن بـه يـک جـامـعـه                
سوسياليستي امـکـان پـذيـر اسـت.          
ايــن حــقــيــقــت هــمــواره جــزئــي از             
تبليغات و آگاهگري ما بوده است و 
امروز بويژه بايد  کـمـونـيـسـتـهـا در          
کردستان عراق بر اين تاکيـد کـنـنـد       
که استقالل کردستان قدمي است بـه  
پيش در راه مبارزه براي رسـيـدن بـه        
يک جـامـعـه آزاد و بـرابـر و مـرفـه                    

 سوسياليستي.   *

 ۵ از  صفحه  

قانونيت بخشيدن به دستمزدهـاي  
چند بار زير خط فقرو آماده کـردن  

شرايط بـراي تـعـرض بـيـشـتـر بـه                
سطح زندگي کـارگـران، امـنـيـتـي         
کردن محيط هاي کار و سـرکـوب     

هر اعتراضي با چماق سـرکـوب و     
بـيــکــاري و  بـازگــذاشــتـن دســت            
کارفرمايان بـه اخـراج کـارگـران،           
تشديد تبعيض عليه زنان کـارگـر     
و تعرض بـيـشـتـر بـه دسـتـمـزد و               

قرار دارد.   …  شرايط کار آنان و 

کارگران در اعتراضاتشان به ايـن    
ــا                 اليـــحـــه ضـــد کـــارگـــري و بـ
شعارهـايـي چـون حـاصـل قـانـون              
کار، بردگي امروز اسـت، اصـالح     
قانون کار، به نـفـع سـرمـايـه دار،          
امــيــد کــارفــرمــايــان، کــارگــر              

خــامــوشــه، امــيــد کــارفــرمــايــان،      
کارگر ارزونه، اعتصاب، تجمـع ،    
حق مسـلـم مـاسـت، مـعـيـشـت،               
مــنــزلــت ، حــق مســلــم مــاســت،          
اعتراض خود را به کلـيـت قـانـون       
کار و تعرض بيشتر بـه زنـدگـي و        

معيشتشان تحت عنوان "اصـالح     
قانون کار" اعالم کرده و کـل ايـن        

 بردگي را به چالش کشيدند.  *
 

 ٩ از  صفحه  
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 مقدمه 
ترکيه در آسـتـانـه يـک رفـرانـدم             
براي تغيير قانون اساسي قرار دارد.   
پيروزي در اين رفـرانـدم بـراي حـزب         

حـزب     -اسالمي حاکم (آک پـارتـي      
عدالت و توسعه) آنـچـنـان حـيـاتـي            
است که در يک سال گذشته اردوغان 
به هر حقه بـازي سـيـاسـي و حـتـي               
خونپاشي سازمانيافـتـه بـه زنـدگـي          
ــش در                  ــا حــزب ــرد ت مــردم دســت ب

مـجـلـس       ۲۰۱۵ انتخابات نوامبـر    
اکثريت مطلق داشته باشد و امکـان  
قانوني چنين رفراندمي فراهم شـود.  
در يکسال اخـيـر هـم بـه هـر حـيلـه                  
سياسي و جنايتي دست زده است تا  

 در اين رفراندم پيروز شود. 
در اين نـوشـتـه بـه جـنـبـه هـاي               
مــتــنــوع مــربــوط بــه ايــن رفــرانــدم          
خواهيم پرداخت. از جمله تغـيـيـرات     
مورد نظر چيسـت؟ عـلـل سـيـاسـي           
پشت اين تقالي سيـاسـي چـيـسـت؟        
شکست و پيروزي در آن چه معـنـاي   
سياسي در صحنه سـيـاسـي تـرکـيـه         

 دارد؟ 
قبل از هر چيز تصريح مـيـکـنـم     
که در ترکيه نه انتخابات ونه رفرندام  
در يک شرايط آزاد سيـاسـي بـرگـزار       
نميشود. حزب حاکم تمام امکانـات   
تحريف و توطئه و سرکوبش را بکار 
ميبرد تا صندوقها و آراء را عـلـيـه        
بــخــش اعــظــم مــردم آزاديــخــواه و           
پيشرو ترکيه مهندسي کند. بـه ايـن      
اعتبار، در کل اين نوشته  انتخابات 
و رفرندام با همين تصوير بکار بـرده    

 شده است. 
م��ح���ت���واي رف��رن���دام: چ���ه  
تغييراتي ق�رار اس�ت ان�ج�ام  

 شود و چرا؟ 

پايين تر در باره عـلـل اشـتـيـاق        
ــان در راس "آک                    ــوزان اردوغـ سـ
پارتي" (حزب عـدالـت و تـوسـعـه)              
بــراي بــرگــزاري و پــيــروزي در ايــن            
رفراندم صحبت خواهـيـم کـرد. امـا          
اينجا به محورهـاي تـغـيـيـر قـانـون            
اساسي اشاره ميکنيم که به قرار زير 

 هستند:   
تغيير نظام سياسي از "جمهوري  
پارلماني" به "جـمـهـوري ريـاسـتـي".           

گسترش اختيارات رئيس جمهور در 
مقابل مجلس و قوه قضاييه. تغييـر   
انتخابات مجلس از چـهـار سـال بـه         
پنج سال. سلب حق نظارت مـجـلـس     
بر فعـالـيـت هـاي دولـت و وزيـران.               
افزايش اختيارات رئيس جمهـور در    
زمينه بـودجـه دولـتـي. سـلـب حـق                 
مــجــلــس بــراي صــدور حــکــم عــدم          
اعتماد به دولت. حق رئيس جمـهـور    
براي باقي ماندن بـه عـنـوان عضـو           
حزب (رئيـس جـمـهـور مـي تـوانـد               
همزمان رئيس حزب خود باشد و بـه  
اين ترتيب حزب خود را در مـجـلـس    
نيز رهبري کند). حق عزل و نصـب        
وزيران توسـط رئـيـس جـمـهـور. در              
صورت مرگ رئيس جمهـور، ادامـه     
وظايفش توسط قـائـم مـقـامـي کـه           
منصوب مستقيـم رئـيـس جـمـهـور           
است (به جاي رئيس مجلس). حـق       
رئيس جمهور براي اعالم وضـعـيـت      
ــط جــنــگ                ــاده در شــراي ــع ــوق ال ف
وناآرامي سياسي و خـطـر کـودتـا و         
غيره به جاي شوراي وزيران. کـاهـش    
ــي قضــات و               ــعــداد شــوراي عــال ت

 ۲۲ نفر (بـه جـاي        ۱۲ دادستانها به 
نفر) که اعضايش عبارت خـواهـنـد       

عضـو     ۵ بود از وزيـر دادگسـتـري،          
نمايـنـده    ۶ منتصب رئيس جمهور و 

مجلس (تـوجـه کـنـيـد کـه رئـيـس                   
ــس                 ــي ــن حــال رئ ــهــور در عــي جــم
فراکسيون حزب خودش در مـجـلـس    
است). اختيار رئيس جـمـهـور بـراي        
صدور هر فرماني در شـرايـط فـوق          

 العاده بدون کنترل مجلس. 
اينـهـا تـغـيـيـرات مـحـوري در               
قانون اساسي جديد خواهد بـود کـه       
اگر در رفـرانـدم راي بـيـاورد از روز             

يــعــنــي روز      ۲۰۱۹ ســوم نــوامــبــر      
انــتــخــابــات ريــاســت جــمــهــوري و          

سال بعدي ضـمـانـت       ۵ مجلس براي 
 اجرايي خواهد داشت.

با تغيير قانون اساسي اردوغـان  
ميخـواهـد هـر سـه قـوه اجـرايـي و                  
قانوني و قضايي را در اختيـار خـود     
بگيرد و به اين ترتـيـب هـم بـر فـراز            
رقابتهاي حزبي و سـيـاسـي و درون          
حکومتي و کمشکـشـهـاي سـه قـوه          
قرار گيرد و  تنشهاي جنـاحـي درون     
طبقه حاکم ترکيه را بـه نـفـع جـنـاح          

خود (در مـقـابـل کـمـپ فـتـح اهللا                   
گولن، آخوند ثروتمند متحـد سـابـق      
اردوغان مستقر در آمريکا) حـل و       
فصل کند و هم مهمتر از ايـنـهـا در      
مقابل جامعه و مشخصا نـيـروهـاي    
مخالف واکثريت معترض جـامـعـه      

 قدرتي مطلق العنان داشته باشد. 
پس رفراندم قانـون اسـاسـي هـم         
کمشکشي درون طـبـقـاتـي و درون             
حکومتي است و هـم کشـمـکـشـي            
مربوط به  کل طبقه حاکم در مقابل 
اکثريت مردم. از يکطرف ميخواهـد   
جناح حاکم را در مـقـابـل رقـبـايـش         
قوي تر کند و از طرف ديـگـر دسـت      
کل حاکميت براي مقـابلـه بـا مـردم         

 معترض بازتر کند.  
براي اينکه روشـن شـود چـقـدر           
حزب اردوغان قادر شد به اين نـيـاز     
طبقه حاکم پـاسـخ دهـد الزم اسـت             
روي نکاتي در باره زمينه داخـلـي و     
جهانـي قـدرت گـيـري "آک پـارتـي"                

 تاکيد شود.
زمينه داخل�ي ق�درت گ�ي�ري  

 اردوغان 

سال  ۱۴ حزب اسالمي اردوغان 
پيش در مقعطـي قـدرت را بـدسـت           
گرفت که ترکيه غرق بحران سيـاسـي   
بود. نظاميان ناسيوناليسـت ديـگـر       
قادر نبودند نقش تـاريـخـي شـان را         
پيش ببرند. قادر نـبـودنـد در نـقـش           
چسب  ايدئولوژيک طبـقـه سـرمـايـه        
دار ترکيه حاکـمـيـت ايـن طـبـقـه را              
تامين کنند. نظاميان با ايدئولـوژي   
ناسيوناليستـي شـان قـادر نـبـودنـد             
اقتصـاد تـرکـيـه را بـه نـفـع طـبـقـه                     
سرمايه دار "شکوفـا" کـنـنـد. قـادر             
نبودند تنشهاي سياسي حـاصـل از       
شکاف طبقاتي در ترکيـه را مـهـار        
کنند. بـورژوازي تـرکـيـه نـيـازمـنـد                
حزبي تازه نفس بـود کـه بـه مـثـابـه             
آلترناتيو ناسيوناليسـم ورشـکـسـتـه        
نظامـيـان حـاکـم ظـاهـر شـود. هـم                  
اقتصاد را شـکـوفـا کـنـد (يـعـنـي                  
چپاول کارگران را با تحميل رياضـت  
اقتصادي را بهتر سازمـان دهـد) و        
هم تنشهاي سياسي به نـفـع طـبـقـه          
حاکم کاهش دهد. سرکار آمدن ايـن     

ــال           ــع       ۲۰۰۳ حــزب در س در واق
ــاســخــي بــه بــحــران ســيــاســي                  پ

 ناسيوناليسم حاکم بود.
اميد ت�ازه  “  ميانه رو “اسالم  

س��رم��اي��ه داري م��ن��ط��ق��ه و  
 جهان! 

مـقـطـع عـروج سـيــاسـي حــزب             
"عدالت و توسعه" همزمان اسـت بـا       
اوجگيري تنش تروريستي ميان دول 
غرب و شاخه سني اسالم سـيـاسـي.    

سپتامبر و    ۱۱ در اي مقطع از ترور 
تهاجم نظامي به افغانستان دو سـال  
گذشته بود. عمليات خونيـن "شـوک       
و بهت" آمريکا در عراق در جـريـان        
بود که از درونش بانـدهـاي خـونـريـز        
اسالمي جديد سر برآوردند و چـهـره       
نابودگر و مخرب اسالم سيـاسـي را     
بيشتر در مقابل مردم جهان آشـکـار   
کردند. در همين مقطع شاخه شيعي  
اسالم سياسي به رهـبـري جـمـهـوري        
اسالمي هم که در نقـش آلـتـرنـاتـيـو         
براي مهار زدن به بحرانهاي سياسـي  
منطـقـه عـروج کـرده بـود خـود در                 
بحران بود. بر متن چنين تـنـشـهـاي        
سياسي و بحرانهاي حکومتي و بـي    
آلترناتـيـوي بـورژوازي در مـنـطـقـه               
حزب اسالمي "عدالت و توسعه" بـا      
ژستي ميـانـه رو و مـدرن و خـوش               
خيم آنهم در کشـوري بـا مـوقـعـيـت           
ژئوپوليتکي بسيار مهم مثل ترکيـه  
عروج کرد. عروج اين حزب اميد را    
در دل طبقات حاکم و دولـتـهـايشـان     
در غرب و منطقه زنده کرد. به نـظـر     
ــيــرســيــد در مــتــن بــحــران و                    م
ورشکستگي اسالم سـيـاسـي حـزب       
ديـگـري بـا هـمـان ايـدئـولـوژي سـر                  
برافراشته است کـه مـيـتـوانـد بـراي             
ــراي                  ــدان را ب ــگــر مــي دوره اي دي
اعتراضات کارگـري و اجـتـمـاعـي،          
گرايشات چپ و پيشرو و تالشـهـا و     
 مصافها عليه نظم حاکم تنگ کند.  
خاصيت چنين حزبي بـا چـنـيـن       
ژســتــي بــراي بــورژوازي جــهــانــي و          
منطقه و مشخصا ترکيه روشن بود. 
در متن بحران ايدئولوژي حـاکـم در       
ترکيه، در متن ورشکستگـي و بـي       
آبرويي اسالمي که مـهـنـدسـي شـده        
بود تا در کشوري مهم در بيخ گوش 
ترکيه انقالبي را در هـم بـکـوبـد و               
سرمايه  داري ايران را نجـات دهـد،     
در چنين شرايطي حزبي عروج کـرده    

بـــود 
کـــــه 

ادعا ميکرد مـيـتـوانـد ايـدئـولـوژي          
ناسيوناليستي نظاميان ورشکـسـتـه    
ترکيه و ايدئولـوژي ورشـکـسـتـه تـر           
اســالمــي حــاکــم در ايــران را  بــا                
ايـدئـولـوژي اسـالمـي مـيـانـه رو و                 
مدرن جايگزين کند و سرمايه  داري 
ترکيه را نه تنها از بحران سياسـي و    
حکـومـتـي نـجـات دهـد بـلـکـه بـه                   
اتحاديه اروپـا وصـل کـنـد و حـتـي               
الــگــويــي بــراي احــزاب مشــابــه در          
بحرانهاي حکومتي منطـقـه بـاشـد.       
اين اتفاق نيافتد. بـرعـکـس "اسـالم         
ميانه رو" هم ورشکست شد! هـم در      
داخل ترکيه و هم در منطقه. و ايـن       
زمينه جهاني سياستهاي چنـد سـال     
گذشته حزب اردوغان اسـت کـه در         

 پايين مختصرا به آن ميپردازيم. 
س��ال ف�روپ��اش��ي    ٢٠١١ 

قطعي روي�اي اس�الم م�ي�ان�ه  
 رو! 

اردوغــان آنــچــنــان بــه خــود و            
حزبش متوهم شده بود که در رويـاي  
بازسازي امپراطوري عثمـانـي بسـر      
ميبرد. حتي يک بـار در تشـريـفـات          
استقبال در کاخش شانزده سرباز در   
هيبت و لبـاس شـانـزده دولـت تـرک            
 تاريخ را به معرض نمايش گذاشت.  

مقطـع مـهـمـي در          ۲۰۱۱ سال 
فروريزي اين رويا و اين تـوهـم بـود.        
خيزش انقـالبـي مـوسـوم بـه "بـهـار               
عــربــي"  ايــن رويــاي مــولــتــي                    
ميلياردهاي تـازه بـه دوران رسـيـده           
اسالمي در ترکيه را به هم ريخت. و  
همراه آن روياي سرمايه داري جهاني 
و دول غــرب و مــنــطــقــه در بــاره                 
آلترناتيو اسالمي جـديـد و "مـيـانـه           

 رو" را هم درهم شکست.  
اين فقط شعارها و مـطـالـبـات       
انساني خيزشهاي انقالبي موسوم به 
ــقــط مضــمــون                 ــي"، ف ــار عــرب ــه "ب
آزاديخـواهـانـه، بـرابـري طـلـبـانـه و                
سکوالر اين خيزشها نـبـود کـه زيـر         
پاي هرنوع حضور اسالم سياسي بـه    
مثابه آلترناتيو حکومتي بحرانها را 
خـالـي کـرد. ضـربــه مـحـکـمـتـر را                   
شکست مفـتـضـحـانـه شـاخـه هـاي             
مختلف اخوان المسلمين در تـونـس     

 ٨ صفحه  
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و مصر زد. اينها به الگوي ترکيه بـه   
عنوان نقطه قدرت پراتـيـکـي اسـالم       
نوع خودشان مراجعه ميکردند. اما  
در مصر طومار اخوان المسلمين بـا  
جنـبـش قـدرتـمـنـد "تـمـرد" در هـم                     
پيچيد و در تونس رهبري النـهـضـت    
قبل از اينکه دير شـود مـجـبـور بـه          

 ترک صحنه شد. 
ضربه بعـدي را حـمـايـت فـعـال             
اســالم "خــوش خــيــم" اردوغــان از              
آدمکشان داعش در مـنـطـقـه وارد           
کـرد. هــمــه ديــدنــد کــه ايــن اســالم              
"معتدل و ميانه رو" هـمـه زورش را         
پشــت اســالمــي انــداخــت کــه ســر            
ميبريد و زن اسـيـر مـيـکـرد و آدم                
ميسوزاند و به چنان جناياتي دسـت  
ميزد که مو بر اندام بشريت مبهوت 
سيخ ميکرد. معلوم شد که نه تنـهـا    
اسالم از هر نوعش از يـک گـنـداب          
ايدئولوژيک تغذيه ميکند بلکه آنجا 
که اسالم مستقيما در نقش سياسـي  
ظــاهــر مــيــشــود هــر شــاخــه و هــر            
شکلش ظرفيت چه جنـايـتـهـايـي را        
دارد. معلوم شد که اسالم سـيـاسـي       

شـيـعـي،     -در هر شکل و قيافه اش 
سني، افراطي، معتدل، ارتـجـاعـي،    
"مدرن" و غيره مخـرب و مضـر بـه            

 حال جامعه و بشريت است. 
و به اين ترتيب اسالم "ميانه رو    
و خوش خيم و مدرن" حزب اردوغان  
هم در ترکيه و هم در منطقه و جهان 
از مــقــام آلــتــرنــاتــيــو بــحــرانــهــاي            
حکومتي به حضيض ايدئولوژي در   

 بحران سقوط کرد! 
حزب حل بح�ران خ�ود ي�ک  

 پاي بحران شد! 

هر کسي که تحوالت تـرکـيـه را      
از نزديک دنبـال کـرده اسـت حـتـمـا             
متوجه ميشود کـه حـزب اسـالمـي         
حاکم به رهبري اردوغان نـاگـزيـر از        
تغييرات ناگهاني در مـوضـع حـزب      
اسالمي در زمينه مسائـل مـهـمـي       

 شده است. 
 از جمله:

کسي که پيشگام ورود ترکيه بـه  
ــود امــروز وارد               ــا ب ــه اروپ ــحــادي ات
تنشهاي سياسي با هميـن اتـحـاديـه       

 شده است.
کسي که پروژه مذاکره و صلح با 
پ ک ک را آغاز کرده بود امروز خود 
مبتکر جنگي تـمـام عـيـار بـا ايـن               

 جريان شده است.
کسي که ميخواست بـه عـنـوان      
نماينده "دمـکـراسـي اسـالمـي" در              
مــقــابــل نــظــامــيــان ديــکــتــاتــور و          

کودتاگر ظاهر شود خود مبتکر هـر  
توطئه اي براي تغيير قانون اسـاسـي   
در جــهــت تــثــبــيــت ديــکــتــاتــوري           

 اسالمي شده است. 
حــزبــي کــه قــرار بــود الــگــوي            
آلترتانيو در منطقه شـود خـود يـک          
پاي خون و خـونـريـزي و ويـرانـي در            

 عراق و سوريه شده است. 
و باالخره حزبي که با دستور کار 
حل بحران حکومتي عروج کرده بود 
خود وجهي مهم از بحران حکومتـي  

 شده است. 
اقدامات چند سال گذشته حزب 
حاکـم در تـرکـيـه تـمـامـا تـالش و                   
تـقــاليــي بــراي رفــع ايــن بــحــران از             

 خودش و حکومتش است. 
ــراي           بــحــران ســازي اردوغــان ب

 رهايي از بحران حزب حاکم! 
هــمــچــنــان کــه گــفــتــيــم حــزب          
اسالمي حاکم در بـحـران اسـت. بـه            
اين معنا مساله بالفاصله اين حزب 
رها کردن بورژازي ترکيـه از بـحـران        
نيسـت. بـلـکـه رهـا کـردن خـود از                   
بحران سياسي و مجددا تبديل شـدن  
به حزب مورد اعتماد سرمايه داري   
ترکيه است. و براي رسـيـدن بـه ايـن          
هدف در چند سـال گـذشـتـه بـه هـر               
رذالت سـيـاسـي و بـه هـر جـنـايـت                 

 انساني دست زده است.
ــحــران              ــه ب ــرجســت ــوه ب ــل ــک ج ي
حکـومـتـي حـزب حـاکـم شـکـسـت                

 ۲۰۱۵ انتخابات پارلماني در ژوئن   
بود. در اين انتخابـات از يـکـطـرف          
ــام "حــزب                  ــه ن يــک حــزب جــديــد ب
دمکراتيک خلق" توانست با شعارها  
و ادعاهايي عليه نابرابري و تبعيض 
از جمله دفاع از برابري زنان و "دفـاع   

 -از حـرمـت انسـانــي دگـربـاشـان"                
يعني مطالباتي مغاير با شـئـونـات    

نمـايـنـده     ۸۰  -اسالمي حزب حاکم 
به پارلمان بفرستد و از طـرف ديـگـر      
حزب حاکم اکثريت پارلـمـانـي را از        
دست داد و رويـاي اردوغـان بـراي              
تشکيل دولت اکثريت و تغيير قانون 

 اساسي درهم ريخت. 
اردوغــان بـــراي جــبـــران ايـــن            
شکست تاکتيک ناامن کردن جامعه 
را در پيش گرفت با اين هدف که در   
ميان آتـش و خـون و ويـرانـي ايـن                   
شکست را جبران کند. پـروژه صـلـح       
با پ ک ک را بـه هـم زد و دومـيـن               
ارتش ناتو را براي به خـون کشـيـدن        
مردم منـاطـق کـرد نشـيـن بـه کـار                
انداخت. هدف؟ جلب آراي طرفداران  
حــزب حــرکــت مــلــي و بــخــش                   

 ناسيوناليست جامعه. 

يک ماه بعد از شـکـسـت ژوئـن،       
در مرکـزفـرهـنـگـي سـوروچ بـمـبـي              
منفـجـر شـد و جـوانـانـي کـه بـراي                   
حمايت ازکوباني تجمع کرده بـودنـد     

اکـتـبـر       ۱۰ کشتار شـدنـد. در روز            
روز پــيـش از         ۲۱ ، درسـت      ۲۰۱۵ 

تجديد انتخابات در نوامبر در محل 
تــجــمــعــي بــه نــام "کــار، صــلــح و                 
دمکراسي" که توسط اتحاديه هـا و      
حزب دمکراتيک خلق در اعـتـراض       
به تهاجم نظامـي بـه مـنـاطـق کـرد             
نشين برگزار شده بود بمبي انتحاري 
تعداد زيادي کشته و مجروح برجاي 
گــذاشــت. هــدف؟ ايــجــاد رعــب و            
وحشت از جنگ و ويراني و کشـتـار     
و جلب آراي بـخـش مـحـافـظـه کـار              

 جامعه.
و البته هدف مهتر ديگر از ايـن  
اقدامات و ناامنـي سـازمـانـيـافـتـه          
دولتي راه انداختن سرکوب گسـتـرده   
نيروهاي چپ، سکوالر و آزاديـخـواه     
در عرصه هاي سياسي و فرهنگي و 
هنري بود که بـا مـوج دسـتـگـيـري             
شخصيتها و فعاليـن سـازمـانـهـا و          
تعطيلي روزنامه هـا و نشـريـات و            
زنــدانــي کــردن روزنــامــه نــگــاران و          
فعالين رسانه هاي اجتماعـي ادامـه     

 يافت.
و بــاالخــره در مــتــن يــک يــک              
کمپين خونين دولتي عليه جامعه و   
مخالفين سياسـي، حـزب اردوغـان        
قادر شد در "انـتـخـابـات" نـوامـبـر                 
اکثـريـت مـطـلـق را کسـب کـنـد و                   
زمينه را براي تغيير قانـون اسـاسـي      

 فراهم کند.  
و در ادامه اين وضعيت اتفـاقـي   
ــوي ســرکــوب                ــاري ــه ســن رخ داد ک
گسترده را تکميل و زمينـه را بـراي       
کمپين تغيير قانون اساسي آماده تـر  

، بـيـانـيـه       ۲۰۱۶ ژوئيه  ۱۵ کرد. در 
اي از تلويزيون دولتي پخش شـد بـا       
اين مضمون که ارتـش بـراي حـفـظ           
دمکراسي و حقوق بشـر اداره امـور       
را در دست گرفته است. يعني کودتا 
شده اسـت. مـتـعـاقـب ايـن اتـفـاق،                
امواج دستگيري و زنداني کردنها و   
اخـراج از کــار و مــمـنــوع الــخــروج             
کردنها آنچنان گسترده و سريـع بـود     
که انگار ليستشان قبال آمـاده شـده       
بود و هنوز هم در افـکـار عـمـومـي        
بحث ساختگي بودن اين کودتا رايج 
است. اردوغان با عجله اعـالم کـرد        
"اين کودتا هديه خداست" و سـريـعـا      
ــيــق              ــعــل وضــعــيــت اضــطــراري و ت
بندهايي از قانون اساسي را اعالم و  
فرمان دستگير کردن هزاران نـفـر را       

صادر کرد. به اين ترتيب مـرد خـدا        
 ۱۵ در تـرکـيـه روي "هـديـه الـهـي"                  

ژوئيـه سـوار شـد و از فـراز قـانـون                   
اساسي براي تغييـر قـانـون اسـاسـي          

 تالشش را صد چندان کرد. 
تنش ناسيونالي�س�ت�ي م�ي�ان  

 ترکيه و اروپا! 

پس فردا زمان رفراندم در داخـل  
ترکيه است. اما مساله تغيير قانـون  
اساسي آنقدر براي حـزب در بـحـران        
مهم بود و هست که تنورش يک ماه 
پيش در خارج از خاک ترکـيـه زبـانـه       
کشيد. اردوغان باالترين مـقـامـات       
دولتش مثل نـخـسـت وزيـر و وزيـر            
خارجه را عازم کشورهاي اروپايي از 
جمله آلمان و فرانسه و هلند کـرد تـا     
راي ميليونها مهاجر ترکيه را جـلـب   
کنند. اما با مخالفت سـران اغـلـب         
اين کشورها سر ايـن مـقـامـات بـه            
سنگ خورد. حتي اجازه ورود به اين 
کشـورهـا داده نشـد. چـرا؟ بـه ايــن                 
خاطر که در خود اين کشورها فصل 
انتخابات شروع شده است و  احـزاب  
راسـيـسـت ضـد مـهـاجـر فـعـالـيـت                  
تبلـيـغـاتـي اردوغـان را بـه مـثـابـه                  
فرصتي براي نشان دادن سـرسـخـتـي     
ناسيوناليست و ميهن پـرسـتـانـه در       
مقابل يک دولـت اسـالمـي در هـوا           
قاپيدند.احزاب حاکم ايـن کشـورهـا         
هـم بـراي عــقـب نـمـانــدن از قـافلــه                 
موضع مشابـه گـرفـتـنـد و بـه ايـن                
ترتيب مقامات اردوغان دست از پا 
درازتر به ترکيه برگشتنـد. از طـرف        
مقابل اردوغان تحقير شده هـم روي    
اسب هيجانات ناسيوناليستي پـريـد   
و به مثابه "مدافع مـلـت تـرکـيـه در           
مقابل غرب، مرد سرسـخـت اسـالم      
در مقابل صليبيون" به ميدان آمـد.     
او سران دول اروپايي را نـازيسـت و         
فاشيست و آنـهـا او را ديـکـتـاتـور               
خطاب کردنـد. يـک جـنـگ کـذايـي              
ناسيوناليستي براي اهداف فـوري و    
کوتاه مدت راه افتاد. کذايي به ايـن     

خاطر که اين اتفاق در آن مقطع يـک    
تنش تـبـلـيـغـاتـي و تـاکـتـيـکـي و                    
ــروزي در                 ــي ــدف پ ــا ه ــاســي ب ســي
انتخابات از هر دو طـرف بـود و نـه          
يک تغيير استراتژيک در منـاسـبـات    

 متقابل. 
به اين وضعيت تيره و تـار بـايـد      
شکست سـيـاسـتـهـاي اردوغـان در             
سوريه را اضـافـه کـرد. اوال چـهـره                 
کثيف و جنايتکار حزب اردوغان در 
جريان حمايت صريـحـش از داعـش        
براي جهانيان برمال شد. ثانيا او کـه   
ميخواست شکستهـا و بـحـرانـهـاي          
مکررش در صحنه داخلي و جهانـي  
را با ابراز قدرت در صحنـه خـونـيـن       
روسيه جبران کند و در رقابتهاي دو   
کــمــپ درگــيــر در مــنــطــقــه جــايــي          
قدرتمند براي دولت ترکيه بـاز کـنـد      
تماما شکست خورده از اين مـاجـرا   
بيرون آمده است. تا ديروز به چـيـزي    
کمتر رفتن بشار اسد راضي نـبـود و     
امروز کنار پوتين حامي سـرسـخـت      
اسد جاي گرفته است. و کـال هـنـوز         
نتوانسته است جايش را در يکـي از    
اين کمپها تحکيم کنـد و در مـيـان          
کمپ امـريـکـا و روسـيـه سـرگـردان              

 است.
 استنتاج سياسي:  

بيشتر نظر سنجيـهـا حـاکـي از         
نزديکي آراي مخالف وموافق است. 
مستقل اينکـه ايـن نـظـرسـنـجـيـهـا              
چقدر آرا  و افـکـار مـردم را دقـيـق              
منعکس مـيـکـنـد حـداقـل ايـن را                
نشان ميدهند که با وجود سرکوبـهـا   
و توطئه ها و ممنوعيتها و تعطـيـل   
کــردن رســانــه هــا و زنــدانــي کــردن            
مخالفين در سطـح گسـتـرده هـنـوز          
ــفــيــن حــزب حــاکــم و جــاه               مــخــال
طلبيهاي سياسي اردوغـان شـانـس        
دارند که در اين عرصـه شـکـسـتـش        
دهند. اينکه اين امکان چقدر عملي 
شــود قــابــل پــيــش بــيــنــي نــيــســت           

 ٧ از  صفحه  

 ١٣ صفحه  
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 اول ماه امسال
پشت سـرگـذاشـتـن سـالـي پـر            
تحـرک از اعـتـراضـات کـارگـري،             
قرار گرفتن در آستانـه مضـحـکـه       
انتخابات رژيم و تشديد نزاعهـاي  
دروني حکومت، ويـژگـي خـاصـي       
بـه اول مـه امسـال مـيـدهـد. در                  
چنين شرايطي از يکسو جمهـوري  
اسالمي و نهادهاي دست سـازش    
چون دارودسته هاي خانه کـارگـر،     
مثـل هـر سـال در تـدارک هـفـتـه                  
کذايـي کـارگـرشـان هسـتـنـد، تـا               
ارتباط کـارگـران بـا اول مـه روز             
جهاني کارگران را قـطـع کـنـنـد و          
اين روز را مـخـدوش کـنـنـد. از                 
سوي ديگر تحرک بـراي بـرگـزاري        
ــر                 ــارگ ــي ک ــان ــه ــه، روز ج اول م
گسترده است و کارگران بـرگـزاري     

 آنرا حق مسلم خود ميدانند.   
اگر چه همينکه رژيم اسالمـي  
ناگزير از به زبان آوردن روز کارگر 
و هفته کارگر شده و به آن تن داده 
است، زير فشار جنبش اعتراضـي  
کارگري است. خصوصا امروز بـا     
ثقل سنگين جنـبـش کـارگـري در         
جامعه، جمهوري اسالمي بيش از 
هر وقت از فرا رسيدن چنين روزي 
که خصلـتـا روز اعـتـراض عـلـيـه              
سرمايه داري است و سـراسـري و       
جهـانـي اسـت، وحشـت دارد. از              
همين رو احضار ها و تهديداتشان 
در قبال فعالين و رهبران کارگـري  

 مدتيست که شروع شده است. 
در راستاي برنامه هاي هـفـتـه    
کارگرشان است که خانه کـارگـري     
هاي مزدور حکومـتـي در تـدارک        
راهپيمايي هاي دولتي براي يازده 
ارديبهشت هستند. صف کشيـدن   
پشت سر روحاني و بـازار گـرمـي        
بــراي مضــحـــکــه انــتـــخــابـــات            
حکومتي تحت عنوان اينکه اگـر    
ميخواهيم ايران سـوريـه و عـراق          
نشود، بايد بين بد و بدتر يکي را   
انتخاب کرد و در کنار آن کوبيدن 
بر اقتصاد مقـاومـتـي کـه هـمـان           
سياست تشديد رياضت اقتصادي 
در قبال زندگي و معيـشـت مـردم      

سال را  ٩٦است و خامنه اي سال 
سال اجرايي کـردن ايـن سـيـاسـت          
ــامــگــذاري کــرده          ضــدکــارگــري ن

است، محورهاي اصلي تبليـغـات   
 کثيفشان براي اين روز است. 

امــا واقــعــيــت ايــنــســت کــه           
جنبش کـارگـري و جـنـبـش هـاي             
اعتراضي گسترده مردم با جدالي 
هر روزه در دفـاع از مـعـيـشـت و            
زندگيشـان در مـقـابـل سـيـاسـت              
تشـــديـــد ريـــاضـــت اقـــتـــصـــادي        
حکومـت ايسـتـاده انـد و در دل               
چنين جدال سخت و هر روزه است 
که به استقبال اول مه روز جهانـي  

 کارگر ميرويم. 
بعالوه  جمهوري اسالمي خود 
يک پايه اصلي نا امني در ايران و 
کل منطقه است. کارنامه روحاني 
نيز چيزي جز ادامه کارنامـه سـي     
و چــنــد ســال حــاکــمــيــت کــثــيــف          
جنايتکاران اسـالمـي نـيـسـت. و           
اتفاقا آن چيزي که اجازه نمـيـدهـد    
کــه جــريــانــات ارتــجــاعــي بــانــد          
سياهي قومي، مذهبي ميـدانـدار   
شوند و جامعـه را بـه سـنـاريـوي            
سياه و جنگ و ناامني بکشانند، 
جنبش هاي اعـتـراضـي راديـکـال        
مردم و در پيشاپيـش آن جـنـبـش         
کارگري اسـت کـه در آن هـر روز              
ــهــاي               ــتــمــان ــيــشــتــر چــپ و گــف ب
آزاديخواهانه و کارگـري بـه جـلـو         

 مي آيد. 
در چنين کشاکشي اسـت کـه       
ــراي                 ــود را ب ــران صــف خ ــارگ ک
برگزاري اول مه، روز همبسـتـگـي    
جهاني کارگران آماده ميکنند. از 
جمله اتحاديه آزاد کارگـران ايـران     
با صدور اطالعيه اي به مناسبـت  
سالگرد بيانيه مشترک اسماعيـل  
عبدي و جعفر عظيم زاده کـه در        
آستانه اول مه سال گذشته انتشار 
داده بــودنــد، بــه اســتــقــبــال روز            
جهاني کارگر رفـتـه و بـر اتـحـاد              
صف متحد کارگران و معلمان بـر  
سر خواست پايان دادن به امنيتي 
کردن مبارزات کـارگـران و مـردم        
معترض و آزادي اسماعيل عبدي 
و بــهــنــام ابــراهــيــم زاده و هــمــه             
زندانـيـان سـيـاسـي تـاکـيـد کـرده                

 است. 
همچنين امروز بـيـش از هـر          
وقــت صــف اعــتــراض کــارگــران،        

معلمان، بازنشسـتـگـان و بـخـش          
هاي وسيع حقـوق بـگـيـران را در           
کنار هم مـي بـيـنـيـم. ايـن صـف               
متحدي است که با شـعـارهـايـش       
عليه اختالس ها، عليه تبعيض و 
نابرابري و براي داشتن زندگي اي   
انساني، بارها و بارها به خيـابـان   
آمده و آزادي و انسانيت را فـريـاد   
زده است. روز جهاني کارگر، روز    
اعتراض سراسري اين صف عظيم 

درصدي هاي جـامـعـه عـلـيـه          ٩٩
 بربريت سرمايه داري حاکم است.

خالصه کالم اينکه روزجهاني 
ــه               ــي ــل ــراض ع ــت ــر، روز اع ــارگ ک
سرمايه داري و تـمـام مصـائـبـش        
است. و امروز بيـش از هـر وقـت           
جنبش هاي اجتماعي مختلف در 
جامعه و در پيشاپيش آن جنـبـش   
کارگري با خواستهاي روشنشان و 
با تشکلهايشان دارند بـه مـيـدان        
مي آيند. به اين اعتبار بـيـش از        
هر وقت زمينه بـراي تـبـديـل اول         
مه ، روز جهاني کارگر به يک روز 
ــمــاعــي و              ــراض اجــت ــم اعــت مــه
سراسري در ايران فراهم اسـت. بـه      
اين اعتبار روز جـهـانـي کـارگـر،            
روز اعتراض مـتـحـد کـارگـران و            
همه بخش هاي جـامـعـه اسـت و           
بايد در چنين ابعادي به تـدارکـش   
برويم و با بيانيه ها و قـطـعـنـامـه      
هاي مشترکمان کيفرخواست خود 
را عليه کل اين بسـاط تـوحـش و        

 بردگي اعالم کنيم. 
ج�����ن�����ب�����ش ک�����ارگ�����ري، 

 حکومتيان، رضا پهلوي
پيشروي هاي جنبش کـارگـري   
و ثقل سياسي مهمي که امروز در 
جامعه پيدا کرده بـيـش از بـيـش           
توجه ها را به سمت کارگران جلب 
کرده است. جناحهاي حـکـومـتـي        
در دل نزاعـهـايشـان دارنـد از در           
ــزرگ               ــودن "شـــورش بـ ــش بـ ــيـ پـ
کارگري" هشـدار مـيـدهـنـد. يـک             
نمونه آن کانال اصـولـگـراي "نـود          
ــت               ــا عــنــوان "دول اقــتــصــادي" ب
يازدهم تعمدا کاري براي معيشت 

کند!"  از اينکه اقتصاد    مردم نمي
کشور در آستانه فروپاشـي اسـت،     
دولت هم عـمـدا اقـدامـي انـجـام             

دهد و شدت نارضايتي مـردم   نمي

از وضع معيشتشان شرايط را در   
آستانه بروز "ناآرامي" در حـاشـيـه      
شهـرهـا قـرار داده اسـت، سـخـن               

 گفته و هشدار ميدهد.
نمونه ديگـر اظـهـارات اخـيـر          

وگــو بــا      رضــا پــهــلــوي در گــفــت        
خبرگزاري آسوشيتدپرس است. او  
در سخنانش خواستار انقالبي کـه  
ميتواند با اعتصـابـات سـراسـري       
کارگري شروع شود شده اسـت. و       
الـــبـــتـــه مـــثـــل هـــمـــيـــشـــه بـــر            

آمــيــز" بــودنــش خــط            "مســالــمــت 
تاکيد کشيده است. بدون شک اين  
وزن سنگيـن جـنـبـش کـارگـري و             
ــرشــتــاب جــنــبــش هــاي              ــر پ ســي
اجتماعي مردم بـا خـواسـتـهـايـي         
راديکال، مدرن و انساني است که 
پيام انقالبي را که در راه است، به 
گوش او و امثال او رسانده اسـت.  
و در تقابل با اين اتفاق شورانگيز 
که هر روز بيشتر با آرمانهاي چپ 
و کارگري تداعي مـيـشـود، رضـا       
پهلوي با نسخه "انقالب مسالمت  
آميز" به سخن در آمده است تا در 
اين وانفـسـاي سـردرگـمـي طـيـف            
هاي رنگارنگ بورژوازي در ايـران  
و در جهان، شانسش را امـتـحـان        
کند. او در سـخـنـانـش در قـالـب              
وعده حفـظ مصـالـح و اسـتـقـالل             
ايران، از آمادگي اش بـراي دسـت     
دادن به هر نيرويي  بـه وي دسـت       
ــا                 ــاشــد ي ــکــا ب ــه آمــري دهــد، چ
عربسـتـان سـعـودي، اسـرائـيـل و              
غيره، در واقع ميکوشد اطمينـان  
دهد که نخواهد گـذاشـت انـقـالب       
مردم ذره اي بر ساختارهاي پـايـه     
اي سرمايه داري حاکم خدشه وارد 
کند و کل بساط استثمار و چپاول 

 شان در امن و امان خواهد بود. 
اما همانطور که در قطعنامـه  
مصوب کنگره دهـم نـيـز تـاکـيـد             
کرديم، مردم در ايران و در صـف      
مــقــدم آن جــنــبــش کــارگــري در            
اعتراضات هر روزه شـان، عـمـال        
دارند به ريشه دست ميبرند و کل 
مصائب نظام سرمايه داري را بـه    
چالش ميکشند. از جمله بـيـانـيـه      
هــاي اعــتــراضــي و کــارزارهــاي          
مبارزاتي کارگران و بـخـش هـاي        
مــخــتــلــف جــامــعــه در دفــاع از            
زندگـي و مـعـيـشـتـشـان و بـراي                 
داشتن يـک زنـدگـي انسـانـي، بـا               
شعارهاي هايي چـون شـعـارهـاي         
عليه اختالس ها، عليه تبعيض و 
نابرابري، عليه حقوقهاي نجـومـي   

و با خواستهايي براي داشتـن يـک     
زنــدگــي انســانــي، بــيــانــگــر ايــن          
حقيقت پرشور و نويد بخش است. 
بنابراين روشن است که در چنـيـن   
روند پرشتابي به سمت انـقـالب و     
به سمت کارگر و قرار گرفـتـن هـر      
روز بــيــشــتــر آرمــانــهــاي چــپ و            
کارگري در مقابل کل جامعه، در 
روندي که  ايـن رهـبـران و چـهـره              
هاي راديکال و چپ هستند که هر 
روز بيشتر به جلو صحنه کشـيـده     
ميشوند و از جـملـه شـاهـد جـلـو             
آمدن صفي از رهبران سرشناس و 
محبوب کارگري هستيم کـه  در        
قامت رهبران کل جامعه دارند به 
جلو مـي آيـنـد، سـوداي رهـبـري               
رضا پهلوي و امثال او، آنـهـم بـا          
الگوي پادشاهي پـارلـمـانـي و بـا          
ســوار شــدن بــر دوش کــارگــران،            

 چيزي جز يک رويا نيست. 
رد الي��ح��ه ض��دک��ارگ���ري 

در “  اص��الح ق��ان��ون ک��ار“
 کميسيون اجتماعي مجلس

بدنبال کارزاري گسترده عليـه  
اليحه اصالحيه قانـون کـار، و از         
جمله تجمعات اعتراضي کارگران 
در مقبال مجـلـس، سـرانـجـام در          

فروردين کميسيـون   ٢٠جلسه روز 
اجتماعـي مـجـلـس کـلـيـات ايـن               
اليحه ضـدکـارگـري رد شـد. ايـن             
اتفاق يک عقب نشيني بزرگ براي 
حکومت اسالمي و يک موفـقـيـت    
مهم براي جنبش کارگري در ايران 

 است. 
اليحه "اصالح قانون کـار" در      
تيرماه سال گذشتـه  در سـکـوت          
ــاز               ــاي دســت س ــاده ــه ــري ن ــب خ
حکومتي از سوي وزارت کـار بـه       
مجلس اسالمي ارسال شـده بـود،     

ــن بــار در روز                   ــراي اولــي  ١٢ب
شــهــريــور تــوســط اتــحــاديــه آزاد         
کارگران ايران افشا شد و بـدنـبـال      
آن خانه کارگر و ديگر تشکـلـهـاي    
ــا               دســت ســاز حــکــومــتــي کــه ب
تصـويــب ايــن اليــحــه مــوقــعــيــت         
تضعيف شده تري پيدا ميکردنـد،  
ناچار به موضع گـيـري عـلـيـه آن            
شدند. رد اين اليحه در کميسيون  
اجتماعي مجلس بيش از هر چيـز  
نشانـگـر قـدرت مـبـارزه مـتـحـد               
کارگران عليه تعرضات حکـومـت   

 اسالمي است. 
، ” اصالح قـانـون کـار       “ اليحه 

اليحه بردگي بيشتر کارگران بود. 
مضــمــون اســاســي آن در جــهــت           
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قـطـعـنـامـه      انترناسيونال: 
"رشد گرايش چپ در جنبش هـاي     
اعــتــراضــي"، شــاخــص هــايــي را         
بـــعـــنـــوان بـــه چـــپ چـــرخـــيـــدن            
اعتراضات اجتماعي مطـرح مـي     
کند. مـثـل مـبـارزه سـيـاسـي بـا                
مذهب، رشد همبـسـتـگـي مـيـان         
بخشهاي مـخـتـلـف مـردم، ثـقـل              
سياسي کارگر و جنبش کارگري و 
امثال اينها. آيا اين شـاخـص هـا        
نميتواند از طرف گرايشات راست 
مثل بخش هاي ناراضي و بـيـرون   
از قدرت و حکومت مطرح باشد؟ 

 تفاوت ها در کجا است؟ 
تـفـاوت   کاظم ن�ي�ک�خ�واه: 

جدي اي ميان جريانـات راسـت و       
چپ در اين رابطه وجـود دارد. آن       
ــده               ــاره ش ــه اش ــي ک ــاي شــاخصــه
تحوالتي مهم در جامعه است کـه  
هيچـکـدام بـاب طـبـع نـيـروهـاي               
راست نيست. آيـنـده جـامـعـه بـه              
دليل همـيـن تـحـوالت مـيـتـوانـد             
آينده بسيار انساني تر و متمدنانه 
تــري بــاشــد. بــراي مــثــال در                    
قطعنامه اشاره ميشود که امـروز  
در جامعه مـذهـب دارد بصـورت        
طبقاتي و سياسي نـقـد مـيـشـود          
يــعــنــي آخــونــد مــظــهــر دزدي و            
حقوقهاي نجـومـي و در خـدمـت           
مفتخوران است. االن وسـيـعـا در       
ميان مردم بحث مـيـشـود کـه از         
احاديث و اسالم و قرآن و مـحـمـد      
براي توجيه ثروتـهـاي نـجـومـي و          
امالک نجومي و مفتـخـوري دارد     
اسـتـفـاده مـيـشـود. هـمـيـن نـقــد                  
مذهب به اين شکل را اگـر دقـت         
کنيد يک جنبـه از واقـعـيـتـي کـه             
قطعنامه اشاره ميکند را جـلـوي       
چشم ميگذارد. اين دقيقا يـعـنـي     
نــقــد مــذهــب از مــوضــع چــپ و            
سوسياليستي. هستند کساني که  
در سنـت راسـت مـذهـب را نـقـد               
ميـکـنـنـد و بـفـرض مـيـگـويـنـد                  
"آخوند شپشو" که قبال دو تـومـن       
ميگرفت و روضـه اي مـيـخـوانـد          
االن بـــجـــاي "تـــيـــمـــســـارهـــا و             
تحصيلکرده ها" شده آقا باال سـر     
جامعه. يا بفرض ناسيوناليستهـا   

اسالم را بـه دلـيـل ايـنـکـه ريشـه              
عربي دارد و ايراني نيست مـورد    
نــقــد قــرار مــيــدهــنــد و مــذهــب            
"ايــرانــي و اهــورايــي" را تــبــلــيــغ            
ميکنند. اينها دو نمونه تـيـپـيـک        
نــقــد کــامــال مــتــفــاوت اســالم و           
مذهب اسـت. کـه حـتـمـا بـارهـا                 

 شنيده ايد. 
يک شاخص ديـگـر کـه اشـاره           
ــرش               ــتـ ــد و گسـ ــود رشـ ــشـ ــيـ مـ
هــمــبــســتــگــي مــيــان کــارگــران و        
ــاران و                  ــتـ ــرسـ ــان و پـ ــمـ ــلـ ــعـ مـ
بازنشستگان و بيکاران است. اين 
از کجا آمده؟ نه ناسيوناليستها و 
قومگرايان نه ملـي اسـالمـي هـا         
اين نوع هـمـبـسـتـگـي را تـبـلـيـغ               
نــــمــــيــــکــــنــــنــــد. بــــرعــــکــــس        
ناسيوناليستها و سلطنت طـلـبـان    
مدام "ايرانيت" را بـاد مـيـزنـنـد،            
ملـي اسـالمـي هـا اسـالمـيـت و                
همبستـگـي "امـت مسـلـمـان" را               
تبليغ ميکنند و قـوم گـرايـان هـم         
عــلــيــه "فــارســهــا" يــا "تــرکــهــا و             
کــردهــا" و اقــوام ديــگــر تــفــرقــه             
پراکني ميکنند. فضاي جـامـعـه       
اما به سمت هـمـبـسـتـگـي مـيـان           
بخـشـهـاي مـخـتـلـف کـارگـران و                
معلمان و پرستاران و بـيـکـاران و      
مــردم زحــمــتــکــش مســتــقــل از           
انتساب آنها به مليت و قوميت و 
حتي جنسيت پيش مـيـرود. ايـن         
تحولي فقط در سنت چـپ اسـت،       
بخش اصليش نتيجه فعاليت چپ 

 و به نفع چپ است. 
در قطعنامه گفته شده کـه در    
جـامــعـه ثــقـل ســيـاســي جـنــبــش            
کارگري و کال طبـقـه کـارگـر بـاال          
رفته. ده سال قبل کارگر و جنبش  
کارگري اين جايـگـاه و احـتـرام و           
منزلتي را که االن در جامعه دارد 
دارا نبود. اين به دليل اينست که  
االن اســاسـا چــپ دارد گــفـتــمــان           
غـالـب جـامـعـه را رقـم مـيـزنــد.                 
راســت نــگــاهــش بــه کــارگــر در             
بهتـريـن حـالـت "بـعـنـوان طـبـقـه                  
مظلوم" است که بايد در مـوردش     
دلسوزي داشت نه بعـنـوان طـبـقـه        
اي کــه بــايــد آيــنــده جــامــعــه در            

دستهايش باشد. حتي در جـنـش        
سرنگوني ما دو نـوع گـرايـش را          
آشکار مي بينيـم. يـک بـخـش از            
مردم ميگويند جمهوري اسالمـي  
بايد با انقـالب مـردمـي ديـگـري          
سرنگون شود که اين گفتمان چـپ  
است. و عـده اي هـم مـيـگـويـنـد               
آمريکـا بـايـد بـيـايـد و ايـران را                  
بمبـاران کـنـد و حـکـومـت را از                 
دست آخوندها بيرون بکشـد. االن     
ــک                 ــه روي کــار آمــدن ي حــتــي ب
فاشيست تمام عيار مثل تـرامـپ   
دخيل بسـتـه انـد و آنـرا تـبـلـيـغ                    
ميکنند. اين سرنگوني طلبـي از     
موضع راست است که هر روز بـه      
جامعه ايران بيربط تـر مـيـشـود.         
بقيه تحوالتي که اشاره شده مـثـل   
دفاع از ارزشـهـاي جـهـانشـمـول،             
دفاع از حرمت و منزلت فـردي و      
گسـتـرش جـنـبـش ضـد سـرمـايـه                
نشان دهنده سـمـتـگـيـري فضـاي           
اعتراضات جامعه به سـمـت چـپ      
را نشان ميـدهـد کـه بـراي آيـنـده             
انساني اين جامعـه بسـيـار مـهـم          

 است.
تـعـمـيـق و       انترناسيونال: 

گســـتـــرش رونـــد گـــفـــتـــمـــان                
سوسياليستي و نقش طبقه کارگر 
در جنبشهاي اجتمـاعـي چـگـونـه        
مي تواند به پيش برده شود؟ براي 

 حزب چه نقشي قايل هستيد؟
خـود ايـن     کاظم نيکخواه: 

روند و تاکيداتـي کـه قـطـعـنـامـه            
کــرده حــدودا نشــان مــيــدهــد کــه          
تعميق گفتمان سوسياليسـتـي بـه      
چه معناست. حزب نـقـش زيـادي       
در ايجاد همين تحوالتي که اشاره 
شد داشته است و بايد بتـوانـد بـه      
نماينده اين تحوالت تبديل شود و 
ــپ و                      ــن چ ــعــي ــد ت ــن رون ــه اي ب
سوسياليستي بـدهـد. يـعـنـي بـه              
مردمي که دارند در سنت چـپ و      
انســانــي اعــتــراض و مــبــارزه               
ميکنند پرچم و راه و افـق بـدهـد.      
خنثي کردن و حـاشـيـه اي کـردن             
ــل              ــثــ ــت مــ ــات راســ ــانــ ــريــ جــ
ناسيوناليستها و قـوم پـرسـتـان و         
سلطنت طلبان و جريانات مـدافـع   

مـذهــب و اسـالم يــک گـام مــهــم              
است. دامن زدن به گفتمـان هـاي      
چــپ در جــامــعــه مــثــل انــقــالب          
کارگري، همبسـتـگـي طـبـقـاتـي،          
دادن تصوير واقعي و ملـمـوس از     
افق سوسياليستـي،  نـقـد مـداوم           
سيستم سرمايه داري، دامـن زدن    
به جنش دفاع از حـقـوق گسـتـرده       
شهروندي، و همـچـنـيـن گسـتـرش         
گفتمان شـورايـي، ايـنـهـا جـنـبـه                
هايي از کارهاي مهمي اسـت کـه     

 بايد انجام شود. 
يک سرمايه داري هـار و بـي           
رحم دارد در اين جامعه حکومـت  
ميکند و ايـن مـا کـمـونـيـسـتـهـا              
هستيم که ميتوانيم به ميليونـهـا   
کارگران و مردم زحمـتـکـشـي کـه        
فريادشان از ستم سـرمـايـه بـلـنـد           
اســـت، افـــق و راه رهـــايـــي از                
رنجهايشان را نشـان دهـيـم. مـن          
فکر ميکنم جامعه آشـکـارا چـپ      
را مطلبد. پـاسـخ ضـد سـرمـايـه              
داري ميخواهـد. پـاسـخ انسـانـي           
ميخواهد. يک  چپ جدي و واقـع       
بــيــن و پــا در زمــيــن مــيــتــوانــد            

بسرعـت جـاي خـودرا در فضـاي             
سياسي جامعـه ايـران بـاز کـنـد.            
تعميق گفتـمـان سـوسـيـالـيـسـتـي            
معـنـايـي جـز ايـن نـدارد. حـزب                 
کـمــونــيــســت کـارگــري بــايــد ايــن          
وضعيت را ببيند. باور کند. جدي 
بــگــيــرد. و بــراي گســتــرش آن و             
برگشـت نـاپـذيـر کـردن آن تـالش               
کند. ما از نظر سياست و تـئـوري    
و استراتژي  حـزب چـنـيـن کـاري            
هستيم. بـايـد از نـظـر عـمـلـي و                 
سازماندهي هم بـه حـزب چـنـيـن          
تحول جدي اي در جامعه تـبـديـل      

 شويم. 
قطعنامه "رشـد گـرايـش چـپ          
در جنبشهاي اعـتـراضـي" کـه در          
کنگره اخيـر حـزب بـا اتـفـاق آرا              
تصــويــب شــد ايــن امــيــدواري را          
مــيــدهــد کــه حــزب کــمــونــيــســت         
کارگري بتواند فعاالنه حـزب ايـن     
اوضاع باشد و روند تـحـوالت بـه        
سمت يک آينده انسانـي و آزاد را        

 بتواند هدايت کند. 
 

* 
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نزديک به چـهـار دهـه پـيـش،            
مــحــمــدرضــا پــهــلــوي کــه هــنــوز         

داران  ارتش  خودش را رسما، بزرگ
نـامـيـد،       و شاهنشاه آريامهر مـي   

ناچار شـد صـداي انـقـالب مـردم            
ايران را بشنود! آن هنگام انقـالب   

کشـيـد و        در خـيـابـان شـعلـه مـي          
مــاشــيــن بــيــرحــم و فــوق خشــن            
ــرکــوب حــکــومــت نــظــامــي               س
آريامهري با تـجـهـيـزات کـامـل،           
عاجز از فرونشاندن آتش انـقـالب     
بـود! انـقـالب، شـاه را از تـاج و                   
تخت به زير کشيد! سـوت پـايـان         
ــده شــد و                 ــا کشــي ــه ــان ــاب در خــي

 شناسنامه سلطنت باطل شد!  
نفرت از انقالب براي از قدرت 

اي    به زير کشيده شدگان به کـيـنـه     
تاريخي بدل شد! خيل بازماندگان 
سلطنت، آشفته، شکست خورده و 
متالشي شـده، بـه تـنـهـا سـمـبـل               
حکومت مـتـوسـل شـدنـد. رضـا              

ساله را آوردنـد تـا در        ۲۱پهلوي 
بسـت تـاريــخِ        واپسـيـن کـوچــه بـن        

سلسله پهلوي، سوگند پـادشـاهـي    
 ياد کند و کرد!

رضا پهلوي، پا بـه سـنـگـالخ         
سياست گـذاشـت! بـا هـر فـراز و               
نشيب حاکـمـيـت اسـالمـي و هـر             
تغيير رويکرد مناسبات سيـاسـي   
ــوري اســالمــي               ــه ــم ــا ج غــرب ب
چرخيد، اما هـمـچـنـان در جـهـت           
مخالف آرمانها و منافع مردم، و 
در تأييد حکومت سلسله پـهـلـوي    
موضع گرفت. همراه با استـراتـژي   
غرب، متحد بـا حـزب مشـروطـه         
ايـران بــه خـاتــمــي و جــريــان دوم             
خرداد روي آورد. بـا نـاکـامـي و              
شکست پروژه اصالح و استـحـالـه    
جمهوري اسـالمـي، در الک خـود          

طـلـب      فرو رفت. به منتقد اصـالح   
بي خاصيتي بـدل شـد کـه ديـگـر            
حتي سرِ پافشاري بر تاج و تـخـت   
را هم ندارد. جريان سلطنت طلـب   

تر از پيش به نـوعـي      را هم بي افق
 به حال خود رها کرد. 

رضا پهلوي با برآمـد خـيـزش      
با کرختي آشکاري مجددا پـا   ۸۸

به ميدان گذاشت. شواليه گـيـج و      
بي رمـقـي کـه در بـهـت سـرعـت                
تحوالت سياسي و حضور کوبنـده  
مردم در خيابانها، دستپاچه شـده    
بود، در پس چند بيانيـه و اعـالم       
موضع خنثي، سنـگـر گـرفـت! او          
کــه رابــطــه تــاريــخــي و خــدمــات          
متقابل مذهب و ناسيوناليسم را   

کرد. نـگـران از         به خوبي درک مي
اي    خــيــزش مــردم، در مصــاحــبــه       

صريحا گـفـت: "اگـر قـرار بـاشـد                 
مشکل ما در ايران بـا جـمـهـوري       

ستيزي حل شود  اسالمي، با اسالم
دهــم هــمــيــن        مــن تــرجــيــح مــي      

ــار               ــي روي ک ــوري اســالم ــه ــم ج
بماند". با اسـم رمـز "نـافـرمـانـي              
مدني" با هر تغيير بنيادي و زيـر     
و رو کننده به مقابله برخاست. به  
سراغ رفراندوم رفت. به اين تـوهـم    
که خودش از صندوق رفراندوم سر 
ــر خــواهــد آورد. خــواســت کــه                ب
جــمــهــوري اســالمــي بــه هــمــيــن          
سادگي از حکومت استعفا بدهد! 
و فعال، به اين نتيجه رسيده اسـت  
کــه ايــن حــکــومــت ديــگــر قــابــل          

 اصالح نيست!
تر، دريـافـتـه بـود کـه             او پيش

، مطالبه و رنگ قـيـام     ۸۸خيزش 
را بـخـود گـرفـتـه اسـت.            ۵۷سال 

فرياد خيابـان و دانشـگـاه عـلـيـه             
ديکتاتوري در هم تنيد و همچنان 
نشــان داد کــه مــردم عــاصــي و             

خواهند نه در  معترض، نه شاه مي
 اند! پي احياي سلطنت

ــحــوالت             ــاب و ضــرب ت شــت
سياسي و به ميدان آمـدن عـلـنـي       
مردم عليه جمـهـوري و شـفـافـتـر           
شدن مطالـبـات سـيـاسـي مـردم،           
بناچارنقـش و جـايـگـاه سـيـاسـي              
رضا پهلوي را هم بکـلـي تـغـيـيـر         

 داد. 
 بن بست سياسي رضا پهلوي

جــريــان ســلــطــنــت طــلــب کــه          
ترين  تاريخا همراه و همگام راست

داري امـريـکـا بـوده        جناح سرمايه
اســت و از ســيــاســت ســازش و               
مداراي غرب با جمهوري اسالمي 

مـنـد و شـاکـي بـوده                  همواره گلـه 
است، با بر سرِ کار آمدن تـرامـپ     
اميدوار شـد کـه شـايـد ايـن بـار                 

شانـس بـيـاورد و زيـر نـورافـکـن                 
غرب قرار بگـيـرد. رضـا پـهـلـوي             
همين چندي پيش در مراسم دست 

هيلز رسما اعـالم کـرد        ساز بورلي
که "تغييرات در کاخ سفيـد او را       
بسـيـار امـيــدوار کــرده اســت کــه            
مورد توجه قرار بگيرد". درعـيـن       

داند، انقالبـي کـه زيـر         حال او مي
پوست جـامـعـه هـمـچـنـان نـفـس                

کشــد، غــرب را از هــر نــوع              مــي
دارد!    "رژيم چنج" باز داشته و مي  

ايران، عراق و ليبي و افغـانسـتـان    
نــيــســت. او بــهــتــر از هــر کســي             

داند که جمهوري اسـالمـي بـه       مي
عام و سرکوب  ضرب کشتار و قتل

خشن توانستـه انـقـالب مـردم را           
شکست بدهد. عليرغم اين مـردم    
بــه اشــکــال مــخــتــلــف دســت از            
مطالبات و خواسـتـهـاي اسـاسـي        

 اند. خود بر نداشته
مماشات غرب بـا جـمـهـوري         
اسالمي از يکطرف و مردمي کـه    
براي برچيدن بسـاط ديـکـتـاتـوري        
جــمــهــوري اســالمــي، بــه مــيــدان        

اند، بن بستي است کـه رضـا      آمده
پهلوي و خيل سرگردان سـلـطـنـت       

انـد. نـه         طلب در آن گـيـر افـتـاده          
توانند چشم از باال بـردارنـد و      مي

توانند بـا مـبـارزات مـردم          نه مي
هــمــراه شــونــد! ســالــهــاســت ايــن          

انـد کـه،        حقيقت "تلخ" را دريافتـه   
دغدغه و استراتژي غرب بر مـتـن   
وحشــت از يــک بــرآمــد انــقــالبــي          

تواند تغيـيـر    محتمل در ايران نمي
رژيم و يا حـملـه نـظـامـي بـاشـد.              
اعتراضات و مطالبات مردم، بـر    
سر نان و کرامت انساني، بي وقفه 
بــه ســمــت و جــهــت يــک خــيــزش            

ــقــالبــي مــي     رود. کــارگــران و           ان
مطالبات چپ و راديکال براي يک 
ــه              ــي ب ــه انســان ــدگــي شــايســت زن
فرهنگ مبارزاتي جاري بدل شـده  

گرد و    اي از عقب ست. هيچ نشانه 
فروکش کردن اعـتـراضـات وجـود       

ندارد. از هميـن رو فـاکـتـورهـاي           
تعيين کننـده بـراي بـازگشـت بـه            
قدرت و احياي نظام سلطنتي، بـا    

شـود.     اين موانع اصلي روبرو مـي 
وانگهي در نهايت، عامل تعيـيـن   
کننـده در سـرنـگـونـي جـمـهـوري               
اسـالمـي، مـردمــي هســتـنــد کــه           
عليرغم بيش از سه دهه سرکوب، 
عرصه را بـر جـمـهـوري اسـالمـي           

اند. بلـوغ و تشـخـيـص           تنگ کرده
سياسي و ارتقاء توان دخالتـگـري   
مــردم بــراي تــعــيــيــن ســرنــوشــت          
سياسي شان، همـواره نشـان داده       

گـيـري مـبـارزات          است کـه جـهـت     
مردم براي يـک زنـدگـي شـايسـتـه           

تـوانـد    انساني است و سلطنت نمي
 محمل چنين خواستي باشد.

رضا پـهـلـوي بـايـد تـکـلـيـف                
خودش را در مواجهه بـا حـقـايـق         
سياسي جاري، روشـن کـنـد! ايـن          

اي جــز تــغــيــيــر         وضــعــيــت، چــاره  
فريبکارانه موضع سـيـاسـي و بـه         
اصـــــــــطــــــــــالحِ خــــــــــودش،            

خـواه" شـدن بـراي او              "دمکـراسـي   
نـگــداشـتــه اســت! انصــراف           بـاقـي  

دوفاکتو از سلطنت و نـاروشـن و         
خــاکســتــري گــذاشــتــن جــايــگــاه         
سياسي و هژموني "شـاهـزاده" در       
ــوري              ــه ــم ــي ج ــون ــگ ــرن ــرداي س ف
اسالمي نه امـري تصـادفـي، کـه           
يـک اسـتـراتـژي سـيـاسـي رسـمــي               

 است.
او فرمولي چند منظوره يافته 
است کـه هـم او را مـتـمـايـل بـه                  
مــبــارزات مــردم نشــان دهــد و             
همـچـنـان "شـاهـزاده" نـگـهـدارد.               

گويد؛ سالها زنـدگـي در      وقتي مي
غرب به او سکوالريسم را آموخته 
است و سبب شده "انتخـاب مـردم     
را بپذيرد". تن دادن بـه "هـر چـه               
مردم بخواهند و تصميم بگيرنـد،  
همان بايد باشد"، و "من فقط يک   
شهروند عادي هستم". بخشـي از      
همين سياست چند منظوره است. 

ها چسب او بـا   فعال قرار است اين
مبارزات جاري مردم ايران باشـد.  
اگــر چــه ظــاهــرا، "شــاهــزاده" را              

اش    موقتا از مـوقـعـيـت شـاهـانـه         
کند. حقيقت اين اسـت      ساقط مي

که مبارزات آزاديخواهـانـه مـردم      
                 ــر رد ــم بـ ــکـ ــحـ ــرش را مـ ــهـ مـ

طـلـب،    هاي راست سلطنت سياست
زده است. براي رضا پـهـلـوي جـز          

نمانـده اسـت. ايـن          اين راهي باقي
دوران براي او بويژه يک مخـمـصـه    
جدي است. اين تصميـم پـيـش از         
 هر چيز موقعيت واقعي و جايگاه
تاثير و جـهـت راديـکـال مـبـارزه             

دهد. پناه بـردن      مي مردم را نشان 
به "حـق انـتـخـاب مـردم" کـه در                   

توانسـتـه    تاريخ شاهان اساسا نمي
حتي وجـود داشـتـه بـاشـد، بـراي             
کسب مشروعيت، به او تـحـمـيـل       

 شده است! 
منطقا از اين پس، سـلـطـنـت       

اي آســمــانــي نــيــســت کــه            مــائــده
ــا                ــطـ ــان عـ ــاهـ ــه شـ ــد بـ ــداونـ خـ

فرمـايـد! و چـنـيـن اسـت کـه                  مي
وارث تاج و تخت پادشاهي ناچار 
است، از عرش به فـرش بـيـايـد و         
بشود شهروند عادي بـا بـرچسـب        

 شاهزادگي!
بر هـمـيـن مـتـن، "شـاهـزاده"             
منطـقـا بـايـد بـپـذيـرد کـه مـردم                  
ــتــخــاب              ــدرش را هــيــچــگــاه ان پ

هم حق مـردم   ۵۷نکردند! انقالب 
براي "انتخاب" بود! و بايد بپذيرد   
که "حق انتخاب" مـنـطـقـا راه بـه            

برد، به اعـمـاق      اعماق جامعه مي
فقر ميليوني تحميلي و ريـاضـت       
اقتصـادي جـمـهـوري اسـالمـي و             
مردمي که حاکميت اسـالمـي را       

اند! و حق دارند   هم انتخاب نکرده
بزنند زير هر چيـزي کـه انـتـخـاب          

 اند!  نکرده
آوردن    و فـراتـر از ايـن، روي            

پهلوي به به پذيرش تغيير از  رضا 
اعماق جامعه است. اعـتـراض و        
اعتصاب عـمـومـي و مـبـارزات            
کارگري. او ناچار شده است اين را 
هم بپذيرد که کـارگـر و اعـتـراض         
کارگري، بسيج جامعه و نمايـنـده   
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به دنبال حمله شيـمـيـائـي رژيـم        
اسد به شـهـرک "خـان شـيـخـون" در               
استان ادلب سـوريـه کـه مـنـجـر بـه              
کشته و زخمي شدن صدها تن شـد،    
غور و تـفـحـص دربـاره "چـه کسـي                
عامل اصلي ايـن حـملـه اسـت" در              
گرفت. ايـن "حـقـيـقـت جـوئـي" نـه                     
حاصل احساس مسئولـيـت، بـلـکـه        

 –حــاصــل بــازي کــثــيــف روســيــه           
جمهوري اسالمي و ترامپ و کـمـپ     
اوست. ژورناليستهـاي نـان بـه نـرخ            

روز که کارشان سرگرم کـردن مـردم،     
شعبـده بـازي و مـهـنـدسـي افـکـار                 
است، همصدا با پوتين و جـمـهـوري    
اســالمــي خــواهــان تــحــقــيــق ايــن           

اند که ببيند واقعـا چـه      موضوع شده
کسي آن بمبهاي شيمائي را به طرف 
مردم بي دفاع پرتاب کـرده اسـت!؟        
در اين بـيـن کسـانـي کـه در کـمـپ                
روسيه و جمهوري اسالمي هستنـد،  
پرتاب موشک از جـانـب تـرامـپ را         
ــد و                ــدن ــعــمــت خــدادادي دي ــک ن ي

خواهند که ما همه چيز ديگر را    مي
در آن حمام خـون فـرامـوش کـنـيـم.             
کساني هم هستند که متوجه اصـل    
قضيه نيستند؛ مثل نـويسـنـده ايـن         

اي در خصـوص         بخش از اطـالعـيـه   
بمباران مزبور: "اين جنايت فجيع و     
تکان دهنده را از جانب دولت بشـار    
اسد و يـا هـر نـيـروي سـيـاه جـانـي                  

 ديگري صورت گرفته باشد."
"هر نيروي سيـاه جـانـي ديـگـر"           
حتي اگر دست به چنين جنايتي هـم  

زده باشد، کل فضاي جنگي و حمام 
خوني کـه در آن کشـور بـرپـا شـده                  
است، حاصل جنـايـات رژيـم بشـار         
اسد است و تمام انگشتـهـاي اتـهـام       
بايد به همـان طـرف نشـانـه بـرونـد!             
دستگاه جنايتکار رژيم بشار اسد از 
اولـيــن روزي کـه مــردم ســوريـه بــه              
خيابان آمدنـد و دسـت بـه انـقـالب              
زدند دست به هر گونه جنايتي زد تا 
مردم را به خانه هايشـان بـفـرسـتـد.        
سوريه امروز درياي خون شده اسـت.  

ميلـيـون بـه       ۲۴ کشوري با جمعيت 
معنـاي واقـعـي کـلـمـه ويـران شـده                 

هـزار نـفـر         ۴۰۰ است. نـزديـک بـه           
اند. حـداقـل     جانشان را از دست داده

نصف جمعيت اين کشور آواره دشت 
انـد. رژيـم اسـد            و بيابان و دريا شده

اي پوتين و جنايتکاران  جانيان حرفه
جمهوري اسالمي و حزب اهللا را بـه      

سـابـقـه       کمک طلبيده و دست بـه بـي    

تـريـن جـنـايـات زده اسـت. در هــر                  
گـوشـه و کـنـاري دسـت بـه ايـجـاد                   
گروههاي شبه نظامي زد و مردمـي  
را که "خودي" نبودند مورد اذيـت و      

دهند. در هر ده و شـهـر    آزار قرار مي
و شهرکي دفـاتـر شـکـنـجـه ايـجـاد               

اند. ايـن رژيـم عـامـل اصـلـي                 کرده
ايجاد نيروهاي سيـاه ديـگـري چـون         
داعش و امثال آن اسـت. هـيـچ آدم           
شريفي در هيچ گوشه اي از جـهـان         
نيست که از قساوتهاي اين جـانـيـان    

 آزرده خاطر نشده باشد.
رژيم بشار اسـد عـامـل اصـلـي          
تمام بدبختي هائي است که بـر سـر       
مردم سوريـه آمـده اسـت. مسـئـول             
دست او بمبهاي شيـمـيـائـي کـه بـه           
کرات بر سر مردم اين کشور بـاريـده     
ــم                  ــن رژي ــقــط اي ــقــط و ف اســت، ف

 جنايتکار است.  *
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بـيــش از يـک هـفــتـه اسـت کــه                
ــراي            ــرگــزاري رفــرانــدوم ب ــه ب مســئل
استقالل کردستان به موضوع داغـي  
در کردستان عـراق و سـراسـر عـراق           
تبديل شده است. بـنـا بـه خـبـرهـاي            
منتشر شده، هر دو دفـتـر سـيـاسـي          
اتحاديه ميهني و حـزب دمـکـرات          
کردستان بر سر برگزاري رفـرانـدم بـه      
تـوافــق رســيــده انـد. "حــق تــعــيــيــن              
سرنوشت"، يا استقالل کـردسـتـان و         
بدنبال اين با ديگر احزاب سياسي به 
مذاکره و گفتگو پـرداخـتـه انـد. در            
همين رابطه روز چهارشـنـبـه پـنـجـم         
آوريل هيئتي در سطح باال از سـوي      
هر دو حزب براي گفتگو بر سـر ايـن     
مسئله به بـغـداد رفـتـنـد. از سـوي                
ديگر برافراشتن پرچم کـردسـتـان در        
شــهــر کــرکــوک ســروصــداي زيــادي          

 بدنبال داشته است.  
 

ما بـر ايـن بـاوريـم کـه احـزاب                 
ناسيوناليست کرد عـلـي الـعـمـوم و          
اتحاديه ميهني و حـزب دمـکـرات          
بطور ويژه، رفراندوم بـراي اسـتـقـالل         
کردستان را هـمـچـون اهـرم فشـاري            
براي بده و بسـتـان و دسـتـيـابـي بـه              
قدرت بيشتر در مـقـابـل حـکـومـت         

بغداد و در برابر دولـتـهـاي مـنـطـقـه          
بکار مي گـيـرنـد. مـنـظـور آنـان از               
بکار بردن "تعيين حق سرنوشت" بـه      
جاي حق استقالل، عدم جديـت آنـان     
را نشان مـيـدهـد. هـمـچـنـيـن آراي                
اکثريت مردم کردستان در انتخابات 
هاي عراق در اولين انتخابات عـراق  
ــه                  ــوجـ ــدم تـ ــي و عـ ــدايـ ــراي جـ بـ
ناسيونـالـيـسـم کـرد بـه آراي مـردم                
کردستـان و تـوافـق رسـيـدنشـان بـا                
جريانات کـهـنـه پـرسـت عـراق ايـن              
مسئله را به اثبات رسانيد. از نـظـر        
ما رفراندوم و اسـتـقـالل کـردسـتـان             
عراق، پروسه رهايي مردم کردستـان  
از حاکمان ناسيوناليسم کرد است نه 

 پنهان شدن حاکميت در پشت آن. 
 

ــرا               ــان را ف مــا مــردم کــردســت
ميخـوانـيـم پـروسـه رفـرانـدوم بـراي                
استقالل کردستان را جدي گـرفـتـه و      
از ناسيوناليسم کرد نپذيـرنـد کـه بـا         
اين مسئله بازي کند و فشار بياورند 
کــه ايــن پــروســه انــجــام شــود و بــا              
بازگرداندن اراده به مـردم کـردسـتـان       
براي تعين تکليف، اين مسئله را بـه  

 امري واقعي تبديل کنند. 
 

بدين منظور نکات زير را اشـاره  
 ميکنيم:  

رفراندوم بايد براي استـقـالل     -۱ 
کردستان در تمامـي مـنـاطـقـي کـه           
اکــثــريــت ســاکــنــيــن آن کــردنشــيــن         
هستند و براي تـاسـيـس کـردسـتـان           
مستقل که تمامي مردم کـردسـتـان      
در آن شرکت کننـد بـاشـد، نـه بـراي            
ايجاد دولت کردي و نه براي "تعييـن   

 حق سرنوشت". 
همه طرفها و در پيشاپـيـش     -۲ 

آنها حکومت عراق، پارلمان عراق و 
نيروهاي ناسيوناليست کرد بايـد بـه     
نتايج رفراندوم مـتـعـهـد و پـايـبـنـد               
باشند. نبايد اجازه داد که هـر گـونـه      
معامله و بده وبستان بر سـر نـتـايـج       
رفراندوم سر باز کند. بعد از برگزاري  
رفراندوم اگر اکثريت به جـدايـي راي       
داد، بايد جدايي وارد مرحله اجرايي 

 شود. 
رفراندوم بـايـد زيـر نـظـارت            -۳ 

نهادهاي بين المللي، بويژه سـازمـان   
ملل صورت بگيرد. شش مـاه قـبـل       
از رفراندوم بـه احـزاب و نـيـروهـاي              
سياسي کردستـان و عـراق فـرصـت           
داده تا طرح و برنامه خود را به گونه 

 اي آزادانه ارائه دهند. 

ما تالش ميکنيم که دولـت   -۴ 
کردستان حـکـومـتـي بـاشـد کـه بـر               
مبناي شـهـرونـدي و بـطـورمسـاوي           
ايجاد شود و دولتي غيرقومي، غير 
ديــنــي و ســکــوالر و دولــتــي بــراي            
تمامي ساکـنـانـش بـاشـد. از هـمـه               
مردم کردستان ميخواهيم کـه حـول       

 اين خواسته متشکل شوند.
ما اعالم ميـکـنـيـم کـه بـر            -۵ 

مبناي تاريخ گذشته و بنا بـه دانـش     
جامعه شناسي، کرکـوک شـهـري در        
چهارچوب کـردسـتـان و بـخـشـي از             
جغرافياي کردستان است. به هـمـيـن     
خاطر مـردم کـرکـوک نـيـز بـايـد در                
رفراندوم شرکت داشته باشنـد. و در       
کوتاهترين زمان ممکن رفـرانـدم در     
شهر کرکوک بـرگـزار شـود تـا مـردم            
امکان اين را داشته باشـنـد کـه آيـا         
ميخواهند در چهارچوب کـردسـتـان      
باشند يا بخشي از عـراق. فـراخـوان       
ما به مردم شهر کرکوک، مـتـشـکـل     
از زبانها و "مليتها" اين است که بـه      
ملحق شدن کرکوک به کردستان راي   

 بدهند. 
حزب کمونيسـت کـارگـري چـپ         
عراق تمامي مردم کردستـان را فـرا       
ميخواند که احزاب ناسيـونـالـيـسـت      

کردستان را براي تن دادن به برگزاري 
رفراندم براي استقالل کردستان تحت 
فشار قرار دهند. ما اعالم ميکنـيـم    
که استقالل کردستان بـه نـفـع مـردم         
کردستان خواهد بـود و مـردم را از           
بروز هر گونه سناريو سياه و جـنـگ     
طايفه اي در عراق دور نگـه خـواهـد      
داشت. ما ميخواهيم به جدايي راي   
بدهيد. همچنين جـدايـي کـردسـتـان         
دست مردم عراق را جـهـت مـبـارزه         
بـراي خــواســتـهــايشــان بـاز خــواهــد          
گذاشت. استقـالل کـردسـتـان عـراق           
ضــربــه کــوبــنــده اي بــه حــاکــمــيــت           
ناسيوناليسم کرد، عقـب مـانـدگـي،       
اسالم سياسي و کنار زدن جبـهـه اي     
است که آنان خود را بـر آن اسـتـوار            
کرده اند. استقالل کـردسـتـان راه را           
براي رهـايـي از تسـلـط حـاکـمـيـت                 
فاسد، مافياي ناسيونـالـيـسـم کـرد،        
توازن در پوالريزاسـيـون اجـتـمـاعـي         
حول مبارزه براي برپايي دولتي آزاد، 
 برابر و سوسياليست هموار ميکند.

 
 حزب کمونيست کارگري چپ عراق

 ٢٠١٧ آوريل  ٥ 
 

 ترجمه از کردي به فارسي
 عبدل گلپريان 
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بخش عظـيـم اعـتـراض جـامـعـه،            
تنها راه پيش رو و تنها امـکـان و     
اميد غلبه بر جمهوري اسالمـي و    
رهايي از شر حـاکـمـيـت اسـالمـي         
است! تنها امـکـان مـمـانـعـت از              
فروپاشي جامعه و تحقق هـر نـوع     

 سناريوي سياهي است! 
او البته پسوندي براي انـقـالب   
اخــتــراع کــرده اســت کــه ضــرب             

گـويـد      آنـرا بـگـيـرد. مـي           راديکال 
انقالب از نوع مسالمت آمـيـزش!     
يعني ماشين دولـتـي و دسـتـگـاه          
نظامي و انـتـظـامـي و حـتـي بـه                

پاسدارن هم به نوعي  فرموده، سپاه
خدمتگزار مردم است و بايد حفظ 

 شود. 
او بخوبي بـه ايـن امـر واقـف             
است انقالب به امـر جـاري مـردم        
بــراي رهــايــي از شــر حــکــومــت            
اســـالمـــي بـــدل شـــده اســـت!                 
اعــتــراضــات جــاري کــارگــري بــه         
خيابان کشيده شده است و با هيچ 

 رود. تهديدي از ميدان به در نمي
شــورش گــرســنــگــان، شــورش       
بيکاران، شورش زنـان و جـوانـان!        
در راه است. هنگامي که معيشت 

و منزلت به حق مسلم مـردم بـدل       
شد، بي ترديد، شاهي را سوارِ سرِ 

 خود نخواهد کرد! 
رضا پهلوي درست در اينـجـا،   
در ميانه غوغاي اعماق جـامـعـه،    
ــران را              ــقــالب مــردم اي صــداي ان
شنيده است! فوران اعتراضـات را     

اي جز اين نـدارد     ديده است و چاره
که تقال کند، انقالب هم صداي او   
را بشـنـود و ايـن بـار، بـرعـکـس                
دوران پدر تاجدارش، او را بر گرده 
خود سوار کند و به تـاج و تـخـت          

 ملوکانه برگرداند!
داند که تـاريـخـا     او بخوبي مي

هيچ پادشاهي و از جـملـه پـدر و            
پــدر بــزرگــش، در خــيــابــان و بــا             

ــخــاب نشــده           ــت ــالب، ان ــق ــد!    ان ان
شـاهــزاده راهــي نــدارد جــر آنــکــه          

کنـد نشـان دهـد در نـقـطـه                تالش 
درست تـاريـخ، در کـنـار مـبـارزه             

مــردم ايســتــاده اســت. مــنــتــهــي           
طــوفــان انــقــالبــي کــه جــمــهــوري          

کـالهـي      اسالمي را سرنگون کند، 
بــر ســر "شـــاهــزاده" نــخـــواهـــد                

 نگذاشت!  *

مخصوصا اينـکـه بـايـد تـقـلـبـهـاي              
انـتــخــابــاتــي کـه احــزاب حــاکــم در            
کشوري مثل ترکيه استادش هستند 

 را هم بحساب آورد. 
اما شکست و پيروزي دو طـرف  
در اين رفراندم فقط وجه کوچکـي از    
نبردي بزرگ است که در هر صـورت  
تعطيل نخواهد شد. نـبـردي کـه در           
مــيــان جــبــهــه بــزرگ چــپ، جــبــهــه          
کارگران و نيـروهـاي صـف آزادي و          
ــري و ارزشــهــاي ســکــوالر از              ــراب ب
يکطرف  و ارتجاع اسالمي و حـزب    
حاکم ادامه خواهد داشت. موضـوع   
بنيادي مبارزه عـلـيـه حـزب حـاکـم             
توسط اکثريت زحمتکش در تـرکـيـه    
قانون اسـاسـي نـيـسـت. از مـنـظـر                  
مخالفين چپ و برابري طلب، حـزب    
حاکم اسالمي چه با قانـون اسـاسـي      

کنوني چه با تغييرات آن هنوز حزب 
طبقه حاکم است. از لحاظ فرهنگي  
و ايدئولوژيک مرتجع است.از لحاظ  
اقتصادي پاسدار سرمايه و اقـلـيـت        
مفتخور است. از لـحـاظ سـيـاسـي             
حزب سرکوب عليه اکثريت کارگر و 
نيروهاي پيشرو و سکوالر است. بـه     
اين معنا با هر نتيجه رفراندم تـنـش   
و مصاف بنيادي سرجايش خـواهـد     
بود و حزب حاکم از بحران حکومتي 

 نجات پيدا نخواهد کرد. 
تــرکــيــه ســنــت قــدرتــمــنــدي از         
اعتراضات و اعتصـابـات راديـکـال       
کارگري در تاريخ خـود دارد کـه در         
دوران تــهـاجــم نـئــولـيــبــرالـي حــزب           
اردوغان عـلـيـه طـبـقـه کـارگـر هـم                  
سرزنده بود. براي مـثـال در هـمـيـن            

شرکت  ۲۰۰۸ دوره اردوغان در سال 
دخانيات دولتي تکل به يک کمپاني 

انگليسي واگذار شد و     –آمريکايي 

هزار کـارگـر اخـراج شـدنـد           ۱۰ فورا 
امــا کــارگــران نــيــز فــورا دســت بــه            
اعتصاب گسترده اي زدند و دولـت      
ــخــشــي از                  ــد ب ــردن ــور ک ــجــب را م
دستمزدشـان را بـه مـدت يـکـسـال               

هـم    ۲۰۰۹ بپردازد. در دسـامـبـر           
چهار هزار کارگر تکـل در يـکـي از          
بلوارهاي مهم آنـکـار کـمـپ زدنـد.            
زنان و مردان کارگر دو ماه تمـام در    
سرماي شديد آنکارا در اعـتـصـاب        
بسر بردند. در ايـن اعـتـراض زنـان              
کارگر تکل نـقـش بـرجسـتـه اي در              
راس تظاهرات و اعـتـراضـات ايـفـا          
کـردنـد. ايــن جسـارت کــارگـران بــا              
توحش پليس مواجه شد. عـلـيـرغـم        
سرماي شديد، کارگران اعتصابي را 
با ماشينهاي قدرتمند آبپاش کـه از    

ها پر شده بود  ي فاضالب آب گنديده
مورد حمله قرار دادنـد. در مـقـابـل          
اين تـعـرض سـرمـايـه داران، مـردم             

آنکارا با قرار دادن بخاريهاي چـوب    
سوز در اختيـار کـارگـران و مـغـازه            
داران با تامين غذا، اعتصابيـون را    
حمايت کردند. اين فقط يک مـبـارزه    
پرشور کارگران در مـقـابـل تـعـرض            
ــه داري در دوره اردوغــان              ســرمــاي

 است. 
دير يا زود  کشمکش طـبـقـاتـي     
ميان مـيـلـونـهـا کـارگـر مـحـروم و                
مبارز و متشکل ترکيه بـه صـحـنـه         
سياسي ترکيه بازخواهد گشت. ديـر    
يا زود آن جنبشي که در گـزي پـارک     
به صورت يک رو در رويي عـلـنـي و      
خونين ميان حکومت و مردم جـلـوه   
گر شد در اشـکـال جـديـدي خـرخـره             
اردوغان و حزبش را خواهد گـرفـت.      

درصديها بـايـد در مـتـن            ۹۹ صف 
کشمکش مربوط به قانـون اسـاسـي      
خود را متشکلـتـر کـنـنـد. خـود را              
براي رويارويي گسترده تر بـا طـبـقـه       

حاکم و حکومتش آمـاده کـنـنـد. و          
مهمتر از اين، بايد فعالين و رهبران 
کارگري راديکال و سـوسـيـالـيـسـت،       
نيروهاي آزاديخواه، نيروهاي برابـري  
طلب، نيروهاي سکوالر پـيـشـرو در      
متن اين کمشکش براي متحد شدن 
در صف يک حـزب سـيـاسـي تـالش          
کنند. هر قدم پيشروي به سمت ايـن     

 ۹۹ هــدف يــک قــدم ديــگــر صــف              
درصدي را به سمت قدرت سـيـاسـي    
نزديکتر خـواهـد کـرد. بـيـشـتـر بـه                  
اکثريت عظيم طبقه کارگـر و مـردم       
محروم امکان خواهد  داد درمقابـل  
احزاب رنگارنـگ طـبـقـه حـاکـم در             
قدرت سياسي  نمـايـنـدگـي شـونـد.          
بيشتر امکان خواهد کل طبقه حاکم 
را زير بحـران حـکـومـتـي اش دفـن             
کنند و با گرفتن قدرت سياسي اراده 
خود را بر سـرنـوشـت سـيـاسـيـشـان             

 حاکم کنند.*
 

 ٨ از  صفحه  

 ١١ از  صفحه  
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بنا به اخبار درج شده در رسـانـه   
ــعــدادي از                ــران "ت ــي اي هــاي داخــل
کارگران معدن سرب و روي انگـوران  
زنجان اخراج شده اند". کـارگـران بـه          

 اين اخراجها اعتراض کرده اند.
کارفرما ها نام اين نـوع اعـمـال      
ــراج                ضـــد کـــارگـــري شـــان را اخـ
نميگذارد. رژيم و ادارات دولتيش و   
همچنين خانه کارگريهـا بـا عـنـوان         
"تعديل نيرو" از اخراج کارگران دفاع   
و آنرا توجيه ميکنند. اخيرا به اينها  

فاشـيـسـت هـا         –جماعت ناسيونال 
هم اضافه شـده انـد کـه ايـن وسـط                
ميخواهند ميان کارگران تحـت نـام     
ــالف                ــت ــومــي اخ ــرب ــي ــومــي و غ ب

 بياندازند! 
در توجيه اخراج کارگران و بـراي  

اختالف انداختن مـيـان کـارگـران و           
تضـعـيــف مــبـارزه شــان، حــامـيــان           
کــارفــرمــا از جــملــه نــمــايــنـــده                  
شهرستانهاي ماهنشان و ايجـرود و    
نيز دبير خانه کـارگـر زنـجـان دلـيـل           
اعتراض کارگران را "تعديل ( يعنـي  
اخــراج) کــارگــران بــومــي و ابــقــاي           
کارگران غـيـر بـومـي عـنـوان کـرده              

فـاشـيـسـت       –اند". رسانه ناسيونال     
گونازتي وي نيز بـه ايـن خـيـل ضـد            
کارگري اضافه شـده اسـت و تـحـت           
عنوان اينکه نبايد کارگران بومي را 
اخــراج کــرد، بصــراحــت از اخــراج            
 کارگران غير بومي دفاع کرده است. 
يک سالح مهم در دست دولت و 
کـارفــرمــا بــراي تضــعــيــف مــبــارزه         
کارگران تفرقه افکني قومي و مـلـي   

و يا به عبارت ديگر بـومـي و غـيـر         
بومي ميان کارگران اسـت. در ايـن          
عرصه ناسيوناليستها هم در نـقـش       
پادوي سرمايه داران و حکومـتـشـان    

 عليه اتحاد کارگران ظاهر ميشوند.    
کــمــيــتــه آذربــايــجــان حــزب              
کمونيـسـت کـارگـري ايـران، ضـمـن              
محکوم کردن اخراج کارگران مـعـدن   
سرب و روي انگوران و حـمـايـت از          
ــان              اعــتــراض ايــن کــارگــران، از آن
ــد                 ــن ــده ــازه ن ــه اج ــد ک ــواه ــيــخ م
سياستهاي ضـد کـارگـري و تـفـرقـه             
افکنانه کارفرما و مقـامـات دولـت      
اتحاد کارگران در مبارزه با اخراج را 
بهم بزند. کارگر چه بومي و چه غـيـر   
بومي نبايد از کار اخراج شود. همـه   
باهم بايد در مقابل کـارفـرمـايـان و         

دولتشان بايسـتـنـد. هـمـه کـارگـران             
بايد در صفي متحد و بـا هـمـراهـي       
خانواده هايشان دست بـه اعـتـراض        
بزنند و از حـق کـار و زنـدگـي شـان              

 دفاع کنند. 
زنده باد اتحاد کارگران در مبارزه 

 عليه اخراج
کميته آذربايجان حزب کمونيست 

 کارگري ايران
برابر با  ۱۳۹۶ فروردين ماه  ۲۳ 

 ۲۰۱۷ آوريل  ۱۲ 

 اطالعيه کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري ايران
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