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ی ت کار و ی             ح ا  آزادی            

اين روزها، از رئيس جمهور و وزير وزرا، از فالن عضو      
كابينه دولت تا برو و بچه هاي قديم سپاه و اتاق بازرگاني، 
بانك دارها، سفته بازها و پول شورها، از قپه و چفيـه بـه     

كـمـيـتـه     ” دوش ها تا هنرمندان شال آويزان كـرده، از      
دولت، تا سردبيران و مـجـريـان وراج      “  تبليغات و بررسي

رسانه هاي داخلي و خارجي، از طنزنويسان چاپلـوس، تـا     
اكثريتي و جبهه ملي چي ها و هر كس كـه بـه         -توده 
ترين مقامات رسمي اسائه ادب كـرده، بـا قـامـتـي           عالي

لـه شـدن     ” برافراشته اما دلي پر از نهيب اينجا و آنجا از   
بـازگشـت دوبـاره      ” و كابوس “  اهداف توسعه دولت تدبير

يـا بـه زبـان        “  اقتدار ملي” اينروزها .  حرف ميزنند“  ركود
آدميزاد، اقتدار دولت اعتدال و آبروي كل بورژوازي ايـران،  

نامه اخير .  در برابر جامعه زياد كه نميشود كاهش هم ميابد
چهار وزير كابينه دولت و به دنبال آن سخنراني روحاني در 

“ بازگشت دوباره ركـود ” همايش صنعت و تجارت پيرامون 
حكايت از زوار در رفتگي اقتصاد مملكت و عـطـش بـه        

 . طغيانهاي اجتماعي دارد
اما بحران در جمهوري اسالمي تازگي ندارد؛ به قدمت      

فلسفه وجودي حكومتي اسـت  .  حيات خود اين رژيم است
كه در متن يك ضد انقالب اسالمي براي بقا و پـاسـداري   
از شرايط حيات سرمايه و قدرتگيري كارگر و كمونـيـسـم    

بنابراين،  وجود بحران و متعاقب بـا    .  روي كار آمده است
آن، سركوب آزاديخواهي و برابري طلبي امر سيستماتيـك  
و هر روزه اين حاكميت و هر دولتي است  كه بـه فـكـر      

 37به اين اعتبـار،    .  تامين امنيت سرمايه بحران زده است
سال تاريخ جمهوري اسالمي چيزي جز دخيل بستـن بـه     
تغيير توازن قوا بين جناح بنديهاي بورژوازي ايران نـبـوده   

سال مردم و طـبـقـه كـارگـر را روزي بـا                  37.  است
جنـبـش   ” و “  اصالحات” ، روز ديگر با افق“ سازندگي” پرچم
در انتظار سرنوشـت  “  اعتدال و تدبير” و امروز با بيرق“  سبز

به ويراني و بيراهه كشـانـده   “  خودي ها” جدال در صفوف 
در صبر و انتظار نگاه داشتن، پديده اي است كه بـا    .  است

اين پديده در انـقـالب   .  جمهوري اسالمي متولد شده است
به صفي از احزاب و سازمانهاي طرفدار اصالح رژيـم،    57

 3صفحه...                            از حزب توده و اكثريت، 

!كارگران جهان متحد شويد 	

 موعد 
 !تعرض طبقاتي ما 

 فواد عبداللهي

در آنكارا كه به فراخوان حزب دمـكـراتـيـك       “  صلح براي دمكراسي” تظاهرات 
و نهادهاي    DISK  ،KESK ،TTIBها  و همكاري سنديكاهايي نظير  خلق

اين حمله تروريستي و كشته شـدن  .  ديگري برگزار شده بود، به خون كشيده شد
نفر در اين تظاهرات، كه بزرگترين حمله تروريستي تاريخ تركيـه   200نزديك به 

اما قطعا يكي از مولفه هـاي    .  نام گرفته است، رعد و برق در آسماني بي ابر نبود
تعيين كننده در تعميق شكاف در جامعه تركيه و همينطورحاكميت در تـركـيـه        

در اينكه اين تعرضات با هدف تغيير آرا در انتخابات اول نـوامـبـر اسـت،         .  است
اتحاديه هاي كارگري با فراخوان اعتصاب عمومي، مردم معترض .  ترديدي نيست

“ دولت قـاتـل هـا       ” ، “ ما فاشيستها را مي شناسيم” و به خشم آمده با شعارهاي 
، اعالم سه روز عزاي عمومـي  “ رسيدگي فوري به اين جنايت” جواب پز دولت در 

 . و همزمان انگشت اتهام را به سوي قربانيان اين جنايات نشانه رفتن را داده اند
شكست انتخاباتي حزب محافظه كار راست و اسالمي اردوغان در انتخـابـات        

ماه ژوئن بالفاصله به گسترش نا امني در جامعه، تعرض وسيع و سازمانـيـافـتـه     
دولت فاشيست تركيه به مردم، به گسترش تعرضات تروريستي و بمـب گـذاري     

پس از انتخابات تركيه شاهد تحرك جريانات اولتـرا راسـت و       .  ترجمه شد...  و 
 2صفحه. ...    فاشيست پان تركيست و دامن زدن به نفرت قومي شده است

دولت تركيه 
مسئول و 

مسبب قتل 
عام آنكارا  

 !است
اطالعيه تشكيالت خارج 
كشور حزب حكمتيست 

 2صفحه )  خط رسمي(

آخرين مورد ناسيوناليسم ايراني و عرب ستيـزي كـه     
اوج وقاحت خود را عيان ساخت افاضات اكبر عبـدي  
در تلويزيون جمهوري اسالمي بود كـه عـربـهـا را         

مورد خطاب ...  و “  كثيف و سياه با جوشهاي چركين” 
چنين توهين آشكار نژادپرستانه اي به مردم هر جامعه اي اگر در تـلـويـزيـون     .  قرار داد

دولتي كشوري مثل فرانسه اتفاق بيفتد مردم متمدن اين كشور در آن تـلـويـزيـون را       
را بايكوت و مجبور به معذرت خواهي  در انـظـار         “  هنرمندي” پلمب ميكنند و چنين 

استقبال ميليوني مردم متمدن اروپا از آوارگان جنگي و پنـاهـجـويـان     .  عمومي ميكنند
 .سوريه اي،  انسان دوستي و ضديت شان با نژادپرستي را بيش از بيش ثابت كرد

ي “ هنر و هنرمـنـد  ” .  اما در جمهوري اسالمي دامن زدن به اين نوع تبليغات آشكار ناسيوناليستي كامال آزاد است
اسالمي در جامعـه ايـران       -كه در اين سيستم نان به نرخ روز ميخورد كاري جز بازتوليد فرهنگ ارتجاعي ملي 

 . است“ روشنفكراني”و چنين “ هنرمندان”اين بزرگترين افتخار چنين . ندارد
زشير شتر خوردن و سوسمار ، عرب را به جايي رسيده كار ، كه تاج كياني كند آرزو ، تفو بر تو اي چرخ گـردن    ” 

از ورود اتباع افغاني به داخـل  ” ، “ عرب زني به بازار آمد)  گيم( بازي ” ، “ ! از پذيرش بيماران عرب معذوريم” ، “ ! تفو 
ورود سـگ و      ” ،   “ ما به هيچ عنوان راضي به ثبت نام اتباع خارجه در اين آموزشگاه نيستيم” ، “ استخر معذوريم

در غير اين صورت تخليه از طرف اهالي !  خروج افغاني تا آخر ماه مبارك رمضان” ، “ افغاني به داخل پارك ممنوع
، و دهها پوستر و نوشته ديگر بر در و ديوار مدارس، استخرها ، پاركها و ديـوارهـاي عـمـومـي        “ محله“  محترم” 

در ابعاد گسترده تر و ريشـه اي مـا         .  “ تمدن و قدمت و تاريخ و فرهنگ كهن هزار ان ساله آريايي” كشوري با 
شاهد اين تبليغات كثيف و تبعيض نژادي عيان و به مراتـب سـازمـان      

پيونـد اعضـاي بـدن يـك           .  يافته از طرف دولت و حاكميت  هستيم
به يك افغاني در بيمارستانها ممنوع است، حتي اگر پزشـكـي   “  ايراني” 

 4صفحه ! .. بخواهد اين عمل را انجام دهد قانونا اجازه اين كار را ندارد

 !عرب ستيزي موقوف
 بختيار پيرخضري

غايت آزاديخواهي يك 
 !“ اصالح طلب”

 3فواد عبداللهي  صفحه

 !اكتبر سياه در آنكارا  
 

 آذر مدرسي
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فـاشـيـسـت     ( تعرض سازمانيافته راست 
در قالـب  )  هاي تركيه و ارتجاع اسالمي

به جامعه، فـعـال   “  تحركات خودجوش” 
شدن انواع جريانات و باندهاي رسمي و 
غير رسمي فاشيـسـت تـرك و پـان           
تركيست ها، بمب گذاري در سـوروچ،    
حمالت دائمي و مكرر به دفاتر حـزب    
دمكراتيك خلق و سازمانهاي چـپ در    
شهرهاي مختلف از طـرف سـازمـان        
جوانان حزب عدالت و توسعه، حمله بـه  
مغازه ها و منازل شهـرونـدان كـرد و        
فعالين سياسي و چپ در شـهـرهـاي        
مختلف باز از طرف سازمـان جـوانـان      
حزب اردوغان، سوزاندن كتابفروشي ها 
با شعار اهللا و اكبر، خانه گردي و فضاي 
پليسي و دستگيري صـدهـا نـفـر از           
مخالفان سياسي خود به بهانه مبارزه بـا  
داعش، مبارزه با پ ك ك و تحريكات 
ناسيوناليستي، حمله نظامي به مردم در   
كردستان تركيه به بهانه شروع جـنـگ   
دوباره با پ ك ك و باالخـره حـملـه      
تروريستي به تظاهرات ده اكـتـبـر در        
آنكارا، حمله به تظاهرات در دياربكـر و    
اعالم حكومت نظامي، همگي حـلـقـه      
هايي از زنجيره گسترش ترور و نا امني 
پس از شكست حزب عدالت و توسـعـه   

 . در تركيه است
پيام حزب عدالـت و تـوسـعـه و                

اگـر در    :  اردوغان به روشني اين اسـت 
انتخابات پيروز نشويم جامعه را به خون 

تالش ميكنند اين پيام !  و آتش ميكشيم
سياه را در بسته بندي هـاي شـيـكـي       

مـردم  ” ،   “ مبارزه بـا تـروريسـم     ” مانند 
، “ مردم امنيت ميخواهنـد ” ، “ ناراضي اند

اگر حزب عدالت و توسعه پيروز شـود    ” 
هيچ يك از اين خشونت ها رخ نـمـي     

 . را به خورد جامعه بدهند“ دهد
انتخابات ژوئن، شكست حزب عدالت    

و توسعه و پيروزي حزب دمكـراتـيـك    
خلقها با داعيه هاي چـپ و پـرچـم          
سكوالريسم، آزادي هـاي سـيـاسـي،       
حقوق اقليتهـا، بـه رهـبـري حـزب            
دمكراتيك خلقها، اعالم نـارضـايـتـي       

عمومي از حاكميت سيزده ساله متكـي  
به سركوب و خفقان و سـوت پـايـان        

راست   -حاكميت مطلق ارتجاع اسالمي
شكست اردوغان و .   حاكم در تركيه بود

حزب اش در عين حال كه ضربه جدي 
به جريانات اسالمي و راست در تركـيـه   
زد، همزمان روزنه اي براي حل مسئلـه  
كرد در تركيه از طريـق پـارلـمـان و         

حزب دمـكـراتـيـك     .  بود...  انتخابات و 
خلقها با اين پرچم توانست توجه بخشي 
از جريانات چپ و راديكال و اتـحـاديـه    
هاي كارگري و مردم معترض به فـقـر،   
فساد مالي، استبداد و بيحقوقي را بـه      

 . خود جلب كند
شكست انتخاباتي ژوئن و برد جرياني    

، بـر  “ حل مسئله كرد در تركيه” با پرچم 
متن نارضايتي عمومي و همچنيـن بـر     
متن معضالت پايه اي تر تـركـيـه در      
كشمكشهاي منطقه اي موقعيت دولـت  

در .  تركيه و اردوغان را وخيم تـر كـرد    
دنياي واقعي روند اوضاع و كشمـكـش   
قطبهاي ارتجاع در منطقه، بـر خـالف     
پيش بيني دولت تركيه و عربسـتـان و     

دخالـت  .  ساير متحدين شان پيش رفت
تركيه در سوريه و تقويت داعش و انواع 
باندهاي قومي و مذهبي، همه و هـمـه   
به نقاط تاريكي در كـارنـامـه دولـت         
اردوغان تبديل شد و دولت تركـيـه را     
وارد جدالهاي سياسي و تقابلهاي جـدي  

 . تري كرد
انتخابات آتي در تركيه از اين زاويه      

براي اردوغان و حزب اش نقش تعييـن  
پرچم و هويت  اسالمي .  كننده اي دارد

و راست حزب توسعه و عدالـت بـراي     
. بردشان در انتخابات آتي مناسب نيست

بايد بيشتر از اينها به راست و فاشيسـم  
تعرض امروز راست حاكم اساسا .  چرخيد

به حزب دمكراتيك خلقها و پ ك ك   
و جريانات راديكال و سكوالر است امـا  

، حزب “ حركت ملي” رقيب اصلي حزب 
اردوغان .  راست افراطي در تركيه، است

براي جذب نيرو از اين حزب بايـد بـه     
شكاف ملي دامن بزند، بايد به اولـتـرا     
فاشيستهاي ترك ميدان عرض اندام و   
ترور بدهد، بايد نماينده تـام و تـمـام        

. اسالم گرايي و فاشيسـم تـرك شـد       
تعرض به حزب دمكراتيك خلـق هـا،     
آغاز دوباره جنگ با پ ك ك، دامـن      
زدن به شكاف بيشتر كرد و ترك، بـاز    
گذاشتن دست باندهاي فاشيست تـرك  

براي بدست آوردن آرا حزب راست ...  و 
. را بدسـت آورد   “  حركت ملي” افراطي 

اردوغان راهي جز تبديل شدن به حزب 
 . اسالمي ترك ندارد-اولترا فاشيست

اردوغان براي پيروزي در انتخابات آتـي  
بايد نمايندگي كامل عظمت طـلـبـي،      
فاشيسم ترك و پان تركيسم را هـم از    

رقيب اصلي انتخابات آتي .  آن خود كند
اردوغان نه حزب دمكراتيك خلقـهـا و     

“ حركت مـلـي  ” جريانات چپ كه حزب 
 . است
امروز دولت تركيه و حزب حاكم آن      

عامل اصلي نا امني و ترور و فضـاي      

رعب و وحشت، نفرت قومي و فاشيسم 
نا امـن  .  و ارتجاع اسالمي در جامعه اند

كردن جامعه سياست رسـمـي دولـت        
سيـاسـتـي    .  راست حاكم در تركيه است

كه ميتواند جامعه را از تـرس جـنـگ        
داخلي به تمكين به هـر ارتـجـاعـي         

بمب گذاري، ترور و كشـتـار       .  بكشاند
مردم معترض ابزار به تمكين كشـانـدن   

 .  مردم در انتخابات آتي است
ساكت .  اما اين جاده يكطرفه نيست     

نشدن جامعه پس از حمله تروريستي ده 
اكتبر، نفرت عمومي از راست حاكـم و    
فاشيستهاي پان تركيست، اعـتـصـاب      
عمومي اتحاديه هاي كارگري همـگـي   
حاكي از اين است كه تركيه كماكان در 
آستانه تحوالت، تقابلها و كشمكشهـاي  

جدالي كه در عـمـق   .  جديدي قرار دارد
 . جامعه قابل حل و فصل است

 ...اكتبر سياه 

ی وری اسال سم!                                               گ   یا و ده باد   !ز

دولت تركيه مسئول و مسبب قتل عام 
 !آنكارا  است

 )  خط رسمي(اطالعيه تشكيالت خارج كشور حزب حكمتيست 
 

هنوز خون دو ماه پيش جوانان سوسياليست جنوب شرق تركيه بر خيابانهاي شهر      
اكتبر با انفجار دو بـمـب ديـگـر در وسـط             10پرسوس خشك نشده بود كه ديروز 

اعتراضات و تظاهرات هاي آنكارا كه به فراخوان حزب دموكراتيك خلق هاي تركـيـه   
و تعدادي از تشكلهاي كارگري با خواست صلح و پايان دادن به چنـد دهـه     )  ه د پ( 

جنگ فاشيستي دولت تركيه عليه مردم كردستان سازمان داده شده بود، دههـا نـفـر      
بي ترديد متـهـم اصـلـي و         . جان خود را از دست دادند و صدها نفر مجروح شده اند

دامن زدن به فضـاي جـنـگـي، ارعـاب و            .  رديف اول اين ماجرا دولت تركيه است
ترورهاي پياپي امروز دولت تركيه، بر متن هزيمت در ماجراي انتخابات دوره قبـل و    

دولتي كه تاريـخـا و در       .  جبران اين خسارت در تجديد انتخابات ماه نوامبر آتي است
بزنگاهاي متفاوت همراه پادوهاي خود جهت بقا عليه شهروندان اين كشور، دست بـه  

 .ايجاد تفرقه قومي و دسيسه زده است
بايد با فشار سياسي، اجتماعي و بين المللي طبقه كارگر، كمونيستها و بشـريـت            

بـايـد   .  آزاديخواه و انسان دوست، دولت اردوغان را از اعمال و كردارش پشيمان كـرد 
. كاري كرد كه توازن قوا به نفع جبهه مدافعان آزادي و انسانيت در تركيه تغيير يـابـد    

هم اكنون اعتراضات و تظاهرات هاي وسيعي در اروپا عليه قتل عام اخير در آنكارا در 
هـمـه   )  خط رسـمـي    ( حال شكلگيري است؛ تشكيالت خارج كشور حزب حكمتيست 

سازمانها، اتحاديه هاي كارگري و انسانهاي آزاديخواه را به پيوستن به اين اعتراضـات  
 .عليه سياست هاي ارتجاعي و تروريسم عنان گسيخته دولتي در تركيه فرا ميخواند

  
 )خط رسمي(تشكيالت خارج كشور حزب حكمتيست 
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. تا مجاهد و رنجبران، شكل داده بـود     
صفي كه در روز خود خدمات بيشمـاري  
به جمهوري اسالمي در مقابل جنـبـش   
. انقالبي مقاومت در مقابل رژيم، كـرد   

، موقتا و تـا   57اينها با شكست انقالب 
باز شدن مجدد فضاي اعـتـراضـي در      
جامعه، از گود سياست ايران بيرون رفته 

با باال گرفتـن مـجـدد فضـاي         .  بودند
اعتراضي و ظهور پديده دو خرداد كه با 
عروج اسالم سبز و نهايتا يكدستي كـل  
بورژوازي ايران زير عباي دولت اعتدال 
روحاني به اوج خود رسيد، بار ديگر اين 

به ميدان آورد تا .  صف را به ميدان آورد
در راس دور ديگري از تحـرك بـراي     

، اينبار تحت “ منافع ملي” نجات نظام و 
ضرورت ديرينه بازگشـت بـه آغـوش        

، در ركاب مقام گـنـده     “ جامعه جهاني” 

اش جامعـه  “ نرمش قهرمانانه” رهبري و 
و رياكارانه نيـاز  !  را بدنبال خود بكشانند

به بازگشت به دامن سـرمـايـه داري        
جهاني و سهم خواهي شĤن از قدرت و   

! قالب كننـد “ آزادي مردم”ثروت را بنام 
بـه تـوهـم      “  امـيـد  ” اكنون دود شدن   

گشايش اقتصادي و سـيـاسـي دولـت       
اعتدال و لينچ شدن بـيـش از پـيـش         
اكثريت مردم محروم در اين مسير، بايد 
سوت پايان وقاحت طيفي از كسـانـي       
باشد كه رفاه، آزادي و خوشبختي مردم 
را به آينده سرنوشت مذاكرات ايران بـا    
آمريكا، گره زدند و در انـتـظـار نـگـاه        

وقت آن است كه سـوخـتـن      .  داشتتند
بـا بـر     “  اعتدال و تدبير” ققنوس دولت 

افراشتن پرچم مطالبات رفاهي طـبـقـه    
كارگر و تعرض كمونيسم اين طـبـقـه      

اكنون زمان عـلـم كـردن      .  روبرو شود
مطالبات پايه اي و اتـحـاد مـحـكـم          

كـارگـران   .  طبقاتي حـول آنـهـاسـت        
كمونيست ناچار اند يكبار ديگر به صف 
پراكنده خود بنگرند؛ در محيط كـار و      
زيست خود، حول مطالبات رفاهي طبقه 
كارگر و اكثريت مردم محروم، متحد و   

نقشه به هم نزديك كـردن  .  بسيج كنند
محافل كمونيستي را بريزنـد و بـراي       
ايجاد پايه هاي تحزب اقدامات الزم را   

به جز اين، تقي به تـوقـي     .  رديف كنند
بخورد يا نخورد، عصياني صورت بگيرد 
يا نگيرد، اعتراضي بشـود يـا نشـود،          
جمهوري اسالمي بماند يا نماند، هـيـچ   
راهي براي ايجاد سنگري جهت دفاع از 
حتي همين زندگي جـهـنـمـي امـروز        

عدم دخالت كمونيستي و .  متصور نيست
آگاهانه در امر سياست و جدا نـكـردن     
افق، صف اعتراض، و مطالبات اساسـي  
و پايه اي طبقه كارگر از بـورژوازي و      
نهايتا دنباله روي از اوضاع و سـپـردن     

سكان سياست بدسـت جـنـاح هـاي         
تاريخ از   .  سرمايه داري، خودكشي است

اين شكستها و ناكامي ها كم به خـود    
صف پرشـمـار كـارگـران       .  نديده است

كمونيست و كمونيست هاي روشن بين 
جايز نيست بيش از اين، آغاز يك كـار    
. جدي در اين مسير را به تعويق اندازنـد 

قرار نيست دهه ها عـمـر جـمـهـوري        
اسالمي را، تلف شدن زندگي را و تيـره  
تر شدن آينده نسل هاي پي در پـي را    

بايد به دخالت جناح ها و جنـبـش   .  ديد
هاي بورژوايي در ميدان سياست نقطـه  

جمهوري اسالمي، كـه    .  پاياني گذاشت
بر اختناق و بي حقوقي و استثمار متكي 
است، تنها به نيروي جنبش انـقـالبـي      
طبقه كارگر و جنبش كمونيستـي ايـن     

و ايـن    .  طبقه ميتواند تماما برچيده شود
گـل  ” :  تازه چيزي جز آغازي نو نيسـت 

 !همينجا برقص! همينجاست

 ...موعد تعرض  

ت   ل او ب  و  ه کار    !درت 

شهيندخت موالوردي معاون امـور         
زنان دولت روحاني در ارتباط بـا فشـار     
مردم در اعتراض به ممنـوع الـخـروج      

فوتسال زنان، “  ملي” شدن كاپيتان تيم 
قانون اجازه خروج زنان از   ” كه به دليل 

رخ داد، در پاسـخ  “  كشور با تاييد شوهر
به حمالت يكي از دايناسورهاي مراجـع  
عظام به وي در مورد اصـالح قـانـون      

 : گذرنامه، ميگويد
بحث من تغيير اين قانـون بـراي     ”      

همه زنان نبود بلكه اصالح اين قـانـون   
بـه  .  هاي زنان است براي برخي از گروه

هايي به آن    آيد كه بشود تبصره نظر مي
اضافه كرد و همانطور كه مثالً در مـورد  
حج واجب براي زنان و زناني كه مـقـام   
سياسي دارند اين قانون شـرايـطـي را      
عنوان كرده براي زنان ورزشكار و يـا      
زنان عضو هيات علمي نيز اين قـانـون   
اصالح شود و اصالً بحث من اين نبوده 
است كه همه زنان بتوانند بدون اجـازه    

 “...همسرشان از كشور خارج شوند
      
حكومـتـي، در     “  اصالح طلب” اين      

بلبشوي قانون آپارتايد جنسي و احكـام  
و قوانين اسالمي در ايـران، چـرتـكـه       
انداخته و دنبال سهم خـود بـعـنـوان         
 .سياستمدار سيستم آپارتايد جنسي است

در يك حساب سرانگشتي ميخواهد      
آيات عظام و سيستم، به نـفـع وي و       
بخش كوچكي از زنان انعطاف داشـتـه   

و براي سياستمداران و سلبريتـي  .  باشند
هاي هنري و ورزشي چنين سيستـم و    
نظامي، تبعيض مثبت قائل شونـد كـه     
مثال  شوهر  ايشان و ساير مشاهير اين 
سيستم بتوانند به شرط تضمين تـداوم    
در قفس نگاه داشتن همه زنان جامعـه،  
ايشان و ساير مشاهير، از حـق سـفـر        
بدون اجازه شوهر در شرايط مـعـيـنـي     

 .      برخوردار شوند
ممنوع الخروج شدن  كاپيتال تـيـم        

زنان توسط شوهرش، گنديدگـي  “  ملي” 
و تعفن قانون  سفر زن منوط به اجـازه  
شوهر در جمهوري اسالمي را بار ديگـر  
در مقابل چشمان جامعه و جهانيان قرار 

 . داد و بي ترديد نفرت انگيز است
اما سخيف تر از آن، اظـهـارات و            

تقاضاي تبعيض مثبت خانم سياستمـدار  
و ضعيفه حكومتي كه خود نيـز بـدون     
اجازه شوهر قادر به سفر كردن نيسـت،  
براي سرپوش گذاشتن بر قوانين ضـد    
زن جمهوري اسالمي و دوختن كالهي 

 .از اين نمد براي صنف خودشان است
 

ميخواهند برخي نابرابريـهـا را در            
آنهم اسـاسـا   ( چهارچوب قوانين اسالمي

براي رفاه بيشتر حال خود و نـه بـراي     
رهايي ميليونها زن از قوانين كـثـيـف      

وگرنه كيسـت  .  از ميان بردارند)  اسالمي
كه نداند كه فعاليت براي تغيير قوانـيـن   
در همه جاي دنيا بخصوص در جوامعي 
. مانند ايران، تا چه اندازه سياسي اسـت 

ميدانند سر معضل تبعيض را شُل كننـد  
اولين چيزي كه به خطر بيفتد مقـام و    

وي .  موقعيت شخص خود ايشان اسـت 

همراه آيات عظام و ولي فقيه و ريـس    
جمهور بايد از مردم در ميزان تعرضشان 

 . انعطاف طلب كنند
تصور كنيد كه يك لحظـه خـطـر           

زندان و دستگيري و اختناق باالي سـر  
جامعه ايران نباشد و اين مقام حكومتـي  
باآلي منبر برود و اظهارات امروزش را   

اصالً بحث مـن ايـن       ” :  تكرار كند كه
نبوده است كه همه زنان بتوانند بـدون    

، “ اجازه همسرشان از كشور خارج شونـد 
بي ترديد در بهـتـريـن    !  جه خواهد شد؟

حالت، با پرتاب گوجه و تخم مـرغ از      
 .  جانب مردم بدرقه خواهد شد

همانطور كه امروز ديگر !  خانم معاون   
كسي دنبال دليل انقراض داينـاسـورهـا    
نيست، شك دارم بني بشري هم دنبال 

در  “  اصـالح طـلـبـان      ” داليل انقراض 
بحث در مورد ميـزان رفـع     .  ايران باشد

تبعيض به زن و آزادي او، ميدان عمـل  
بعد اين همه سال چگـونـه   .  شما نيست

پي نبرده ايد كه اين مسله براي شـمـا     
دسـتـتـان بـه       !  بازي با آتـش اسـت؟    

كالهتان باشد كه باد تـعـرض صـف        
 . آزادي و رهايي زن، آن را نبرد

 !“ اصالح طلب”غايت آزاديخواهي يك 
 فواد عبداللهي
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طبق آمار اداره كل اتـبـاع خـارجـي          
استانداري تهران، سي و پـنـج هـزار          
كودك بدون هويت و شناسنـامـه كـه      
حاصل ازدواج زنان ايرانـي بـا پـدران        
افغان هستند در ايران وجود دارند كه از 
هيچ گونه حقوق شهرونـدي بـرخـودار      

از سه ميليون افغان مقيم ايـران  .  نيستند
يك ميليون و پانصد هزار نفر آنـهـا از     
هيچ گونه حقوق شهرونـدي بـرخـودار      

طبق طرح و قانون جـديـد در     .  نيستند
شيراز، هر كسي كـه كـارت ايـرانـي         
نداشته باشد حق استفاده از وسائل نقليه 
و ورود به فروشگاهها براي خريد لـوازم  

را ندارند و طبق هـمـيـن    ...  خوراكي و 
قانون براي آسان كردن ايـن مسـئلـه      
براي بازرسي اتباع افغان نـيـازي بـه        
حضور پليس نيست و هر ايرانـي مـي     
تواند اتباع افغان را بازرسي كند و كارت 

وضـعـيـت    .  شناسايي از آنها بـخـواهـد   
كارگران افغان و  شامل نشدن قوانـيـن   
كار و خدمات اجتماعي و بيـمـه بـراي      

 .آنها
مواردي از اين قبيل كه مستقـيـمـا بـا       
حكم مقامهاي حكومتي به قانون تبديل 
شده اند و يا در دست بررسي هسـتـنـد    

 .كم نيستد
تفرقه بينداز و حـكـومـت    ”ضرب المثل 

در طـول    .  قدمتي تاريـخـي دارد    “  كن
تاريخ حكومتهاي گوناگون از تفرقـه و    
جداسازي مردمي كه رنگ پوست، زبان 
و فرهنگ متفاوتي داشته اند اسـتـفـاده    
. ابزاري براي بقاي حكومتشان كرده اند

جمهوري اسالمي هم تافته جدا بافـتـه   
 . نيست

ماحصل فاشيسم و نزادپرستي را هـمـه   
جا مي توان يافت؛ در انفجار بمـب دو    
روز پيش آنكارا مشاهده كـرديـم كـه        
چگونه فاشيسم آتاتوركي پاي اصـلـي     

در ايران هم عظـمـت   .  اين قضيه است
طلبي و آريايي گري  امثال كـم مـخ       
هايي چون اكبر عبدي ميتواند حـمـام     

 .  خون راه بياندازد
نكته كليدي كه نبايد از آن گذشت اين  

است كه هيچ انساني نژادپرست به دنيـا  
نمي آيد؛ نژاپرستي در خون و خلق هيچ 
انساني نهادينه نشده است بلكه دولت و 
سيستم طبقه حاكمه است كـه بـاعـث      
ترويج و تراشيدن اين هـويـت هـاي        
جعلي از همـان دوران بـچـگـي بـا            
جداسازي ايراني و غير ايراني، خارجي و 

بـي  .  عرب و ايراني مي شـود   ...  بومي 
ترديد جامعه ايران جامعه اي به مراتـب  
اگاه تر از شكل حكومت و ايـدولـوژي     
ناسيوناليستي و مذهبي تحميل شده بـر  

متاسفـانـه دامـن زدن بـه           .  آن است
پروپاگانداي كثيف ناسيوناليـسـتـي در      
ميديا و رسانه ها دولتي، بخش نـااگـاه     
جامعه را تحت تاثير خود قرار خـواهـد     

در كنار حـملـه و افشـا كـردن             .  داد
ناسيوناليسم و مذهب و قانون هايي كه 
از جانب حكومت ايران اجرا ميشود بايد 
انگشت اتهام و مقصر اصلي نهـاديـنـه    
كردن فرهنگ نژادپرستانه و فاشيستـي  
را به سوي  سرمايه داري و دولت ايران 

 . و طبقه حاكمه دراز كرد
 

حكمت عملي و فايده امـروزي عـرب     
ستيزي براي جمـهـوري اسـالمـي و         

ي از قماش اكبـر عـبـدي      “ هنرمندان” 
اينست كه دريافته اند كه مردم چقدر از 
اسالم و قوانين اسالمي متـنـفـرنـد و       
زيركانه با حربه ناسيوناليسم اين خشـم  
و نفرت را بـطـرف عـرب و اعـراب           

بدين ترتيب اينـهـا و     .  منحرف ميكنند
نظامشان چند كار را همزمان بـا هـم       

اول از همه ميخ خود را   :   انجام ميدهند
بر پايه تبليغ احساسات عقب مـانـده و     

مردمـى  .  شايسته عصر بربريت ميكوبند
كه به چنين تبليغات دروغينى باور كنند 
مثل كسانى كه به اسالم و خـدا بـاور     
دارند، پايه ورقه بردگـى خـود امضـاء        

هميشه ميتوان بخـشـي از     .  گذارده اند
مردم را با غليان احساسـات در مـورد       

بـه  “  ملت و نژاد منحصر به فـرد مـا      “

از سوى ديگـر، ايـنـگـونـه        .  مسلخ برد
تبليغات ناسيوناليستي خـوراك خـوبـى      
براى ناسيوناليسم قومى عرب فـراهـم     

بعنوان نمونه كارگر عرب زبـان    .  ميكند
در خوزستان كه هـر روز زيـر فشـار          

وار رئيس قبيله، مال و   “  عجم“تبليغات 
روشنفكر ناسيوناليست محلي در مـورد    

قـرار  “  عجم و عرب” اختالف و ضديت 
دارد، از حديث امثال اكبر عـبـدي بـه      
سمت تبليغات ناسيوناليسم محلي جذب 

ثانيا آقاي اكبر عـبـدي بـا      .  خواهد شد
عربده هاي ناسيوناليستي كه سر داده،   
خواسته اسالم عزيزش را از زيـر تـيـغ      

ظـاهـرا   .  حمله و نفرت مردم به در بـرد 
مشكل، خداوند باريتـعـالـي و اسـالم         

“ اعراب وحشي” عزيزش نيست، معضل 
استفاده اكبر عبدي از اين صـفـات   !!  اند

عـبـدي   .  سهو و يا لغزش كالم نيسـت 
اسالم زده بجائى نرسيد، حال قرار است 
عبدي ناسيوناليست افـراطـى و قـوم        

با بـاد زدن    “  اصالح طلبي” پرست پسا 
تمايالت ناسيوناليستي و راسيستى چنـد  
. صباحى دكان تخته اش را باز نگهـدارد 
. تمدن و شعور اين جماعت همين است

شانس آوردند كه بـا زبـان فـارسـى           

اگر .  مكنونات قلبى شان را بيان ميكنند
اين فرمايشات را با زبانهـاى اروپـائـى      
بگويند نه تنها جائى راهشان نخواهـنـد   
داد بلكه كسى حاضر نخواهد شد اتاقى 

 .هم به آنها كرايه دهد
 
اينها هم اكنون با توجـه بـه اوضـاع         

خاورميانه، با راه انداختن جنگ عرب و   
ايراني كه حجم بيشتر تبليغـات دولـت     
اعتدال و كل بورژوازي ايران را شـامـل   
ميشود، دارند پايه مادي و واقعي بقـا و    
ميدانداري جمهوري اسالمي در منطقـه  

 . را الپوشاني مي كنند
 

هر كسي كه به اوضاع ايران و منطـقـه   
كمي آشنا باشد ميداند كـه ايـن نـوع        
تبليغات در خدمت مـنـافـع بـورژوازي       
ايران و افسارگسيختگي انواع و اقسـام    
دولتهاي مترجع در منطقه اسـت كـه       
قرباني رديف اول آن را شهروندان ايـن  

بايد يكبار و   .  كشورها تشكيل مي دهند
براي هميشه دكان اين ناسيوناليسـم و    

ايـن امـر     .  تفرقه قومي و ملي را بسـت 
كمونيستها و انقالب كارگري در ايـران   

 .و منطقه است

ی قالب کار ده باد ا  !ز
حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي(  )خط 
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 ...عرب ستيزي موقوف 

حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيست، بعنوان نيروي پيشرو كارگران در 
ايران، بعنوان نيروي پيشرو جنبش رهايي زن و جنبش اسالم زدايي در 
ايران، بعنوان نيروي پيشرو همه آزاديخواهان و برابري طلبان، رئوس 

اصلى حقوق مسلم و انكارناپذير كارگران و محرومين ايران را، كه نهايتا 
يك قيام توده اي به رهبري طبقه كارگر و حزب كمونيست اش ضامن 

مبارزه ما براي برابري، رفع . تحقق آنهاست، به صراحت اعالم مينمايد
تبعيض و رفاه جزء الينفك مبارزه وسيع تر و اساسي ما براي شكل دادن 

مبارزه . به انقالب اجتماعي و برقراري جامعه برابر و آزاد كمونيستي است
اي كه سرنگوني جمهوري اسالمي ايران،  اولين  شرط پيشروي و پيروزي 

ما  مردم محروم ايران را به برافراشتن پرچم اين اهداف انقالبى، . آن است
در برابر جمهورى اسالمى و هر نيروى مدافع استثمار و استبداد، و براي 

 . مقابله با گسترش فقر و نا امني و محروميت، فراميخوانيم

ان” دم ا ه، آزادی و ا  رید“ ور ر ت  د  !  را 

http://hekmatist.com/2015/Hekmatist 
Manshour.html 


