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!كارگران جهان متحد شويد 	

پکینپا کارگردانی که در دهـه    -١ 
میالدی با فیـلـمـهـای خشـن و  ٧٠

زمختش معروفیت پیدا کرد اثري به 
 Bring me the head ofنام  

Alfredo Garcia باندي به . دارد
یک دائم الخمر که در باری پرت و 
قدیمی پیانو میزند مراجعه میکننـد 
و از او میخواهند که در عوض مبلغ 
قابل توجهی، زنده یا مرده شخصـی 
به اسم آلفردو گارسیا را پیدا کرده و 

پیانیسـت .  رسش را تحویل آنها دهد
ميپذيرد و بعد از عبور از درگیریـهـا 
و قتلهای بـیـشـامر، رسانـجـام رس 
آلفردو گارسیا را در کیسه ای پر یـخ 

میپیچـد و بـه )  برای فاسد نشدن( 
رساغ سفارش دهنده اصلی میرود تا 
ببیند دلیل این واقعـه چـیـسـت و 
گارسیا چه کار کرده که رسش ایـن 
چنین ارزشی دارد و به خـاطـر آن 

در آخر .  حامم خون راه افتاده است
متوجه میشود که علت ایـن بـوده 
که دخرت یک مرد پولدار و متنفذ بـا 
گارسيا رابطه ای عاشقانه داشـتـه و 
. از او صاحب فرزندی شـده اسـت

مانند بیشرت فیلمهـای آمـریـکـایـی، 
اینجا هم مسـالـه هـویـت فـرد و  

آن در طـی اکشـن “  ساخته شدن” 
دیگر این .  مورد نظر کارگردان است

پول نیست که برای پیانیست خـامر 
اهمیت دارد، یافنت علت مـاجـرايـي 
است که در آن درگیر شده و ایـن 
سؤال که او چه نقشی دارد و ابـزار 

 .چه امري شده است
در حاليکه کمرت از چهار مـاه   -٢     

به انتخابات مـجـلـس اسـالمـي در 
ايران زمان باقي مانده اسـت، بـدو 

“ اصالح طلـب” بدو تعدادي از زنان 
از جمله نوشني احمـدي خـراسـاين، 
بعد از شکسـت تـجـربـه کـمـپـني 

“ يک ميـلـيـون امضـا” عوامفريبانه 
کـمـپـني ” اخريا مرتسکي تحت نـام 

هـوا “  تغيري چهره مردانـه مـجـلـس
خراساين در دل اين کمپني .  کرده اند

ميگويد که وي و دوسـتـانـش در 
خـواهـان “  بـرابـري طـلـبـي” کامل 

کريس هاي برابر براي “  پنجاه پنجاه” 
ميگويند که .  زنان در کنار مردان اند

با رعايت موازين اسـالم ” ميخواهند 
و با يادآوري اصل بيـسـتـم قـانـون 
اسايس به مسولني از بـرابـري زن و 

!! “ مرد در پيشگاه قانون دفاع کننـد

خانم مهرانگيز کار نيز طبق معمول 
از فرصت اسـتـفـاده کـرده و در 

شـکـلـگـريي دو ” مطلبي تحت نام 
،  جنبـش حـق زن “ کمپني واقع گرا

در ايـران را بـه دنـبـالـه روي از 
خانم هاي مجلس نشني و “  کمپني” 

اعضاي هـم خـانـواده حـکـومـت 
اسالمي کشانده تا بعد از مـاجـراي 

اينبار خواست هاي عميـق “  برجام” 
و فروکوفته جنبش زنان را گـوشـت 
دم تـوپ انـتـخـابـات مـجـلـس و 

ايشــان .  صــنــدوقــهــاي راي کــنــنــد
آنچه به این کمـپـیـن در ” : ميگويند

ماههای آینده تا زمـان انـتـخـابـات 
مجلس شورای اسالمی، وزن خواهـد 
داد، اقدام کمپین به آگاهی رسانـی 
پیرامون نظرات نامـزدهـا در بـاره 

... موقعیت حـقـوقـی زنـان اسـت
نشسنت با نامزدها درباره چگونـگـی 
قانونگذاری هـای جـنـسـیـتـی در 
کشور، و انتشار آن برای عموم، گـام 

کـه اگـر مهم و برجسته ای اسـت 
برداشته شود، زنان بـا آگـاهـی از 
عملکرد آیـنـده نـامـزدهـا راهـی 

 “...صندوق های رای می شوند
 
تا همينجا معلـوم شـد کـه ايـن   

“ مـدافـع حـق زن” شوالیه هـای 
چشمشان به بـازار انـتـخـابـات و 
وظيفه شان داغ کـردن تـنـور ايـن 

همه این بساط برای .  باملاسکه است
عوامفریبی کنید، شـو :  این است که

و منایش گفتامن رس مسله زن بـراه 
بیندازید و تا جایی که مـیـتـوانـیـد 
موقعیت خفت بار زن در ایـران را 
قربانی کنيد؛ تا بـزعـم خـانـم کـار 

زنان با آگاهی از عملکـرد آیـنـده ” 
نامزدها راهی صـنـدوق هـای رای 

 “       ..شوند
ناگفـتـه منـانـد کـه هـاشـمـي      

رفسنجاين نيز يک هفـتـه قـبـل از 
دومـني ” مربوطه در “  کمپني” اعالم 

گردهاميي زنان تالشگر در عـرصـه 
: فرموده بـود کـه“  اصالح و توسعه

زنان ايـراين بـعـنـوان نـيـمـي از ” 
جمعيت جامعه، با مشارکت فـعـال 
و موثر در انتخـابـات، مـطـالـبـات 
خويش را در صندوقهاي راي فـريـاد 
کنند و کساين که قابليت، توانايي و 
ظرفيت انجام وظايف انـتـخـايب و 

 ٣صفحه ...         انتصايب را دارند،  

دستگيري و 
سركوب 

معترضين 
    !محكوم است
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كورش بخشنده 
هم از ميان ما 
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خرب فشار  به فعالین کارگری و مورد اخیر در حکم زنـدان      
محمود صالحی و جعفر عظیم زاده فضای سیاسی و رسانه ها 

باید واقعا آب از رس جمـهـوری .  را  بخود معطوف کرده است
اسالمی گذشته باشد که پیه چنین صحنه تحقیر آمیز، مسخـره 

مطابق حکم ابالغ شده به متـهـامن آنـهـا . ای را به تن میاملد
باید به جرم تهدید امنیت ملی شش سال در حـبـس بـه رس 

کل پرونده چیزی جز این نیست که صالحی و عـظـیـم .  بربند
زاده در چند مورد از کارگران دعوت کرده اند که متحد شونـد  

متاشایی است که چـگـونـه یـک .  و حق خود را مطالبه منایند
نظام الهی و قدر قدرت منطقه از یال و کـوپـال مـی افـتـد، 
دوازده امام و مالئک آسامنی نظام مقدس را به امان خدا رهـا 
می کنند، ارتش و سپاه دنبال سوراخ موش میگردد، قبله عـامل 

را به کوزه می سـپـارد، “  حامیت اکرثیت عظیم امت مسلامن” 
با عجله کرکره دمکراسی و حقوق برش و تـعـامـل و اصـالح 
طلبی همه و همه پایین کشیده میشود؛ تا با خیال راحـت از 

 !  امنیت و ناموس مملکت  دفاع گردد
با کمرتیـن   -آیا واقعا کسی از میان این دستگاه حکومتی       

پیدا منیشود که بپرسد تـکـلـیـف   –دوز متدن و شعور انسانی 
کارگر آن جامعه چیست؟ سی سال بس نیست، کجاست نـان، 
کجاست مسکن، کجاست تامین زندگی؟ سی سال است بـجـز 
دزدی و خط فقر و مزخرفات مذهبی و کـار کـودک و تـن 
فروشی و نکبت چه حاصل دیگری داشته اید؟ واقعا باید یـک 
شوخی در کار باشد، حاال گیریم مصلحت مواجب گیری دهان 
ژورنالیست و اقتصاد دان مملکت را گل گرفته باشد، آبدارچی 

اگر ایـن :  وزارت دادگسرتی هم منیتواند از جناب قاضی بپرسد
کارگران متحد نشوند و حق خود را مطالبه نکنند آیا حکومت 
محرتم حقوق فکسنی عقب افتاده را از حلقوم رسگردنه بگـیـر 

آیا کسی نیست با یک محاسبه رس انگشـتـی بـه !  در میاورد؟
حرضات بفهامند، اگر ریگی به کفش ندارید با مخارج دادگـاه 
و مامور و زندان مربوط به  آقایان صالحـی و عـظـیـم زاده 
میتوان بیمه بیکاری دو سال کل کارگران بیکار در کردستان را 

جناب قاضی ٌچسی میایند کـه امـنـیـت مـلـی را !  تامین کرد
. حتام باید حکمتی در ایـن حـرف بـاشـد.  محفوظ می دارند

امـا .  امنیت ملی برای رسمایه جز با رسکوب قابل تامین نیست
تخت و طبق ایشان برای مرعوب کردن کـارگـران بـی مـورد 

زمانی بود که کارگران  بخاطر یک اعالمیه توسط همین .  است
 ٢صفحه ...  قضات در سینه کش دیوار با گلوله اعدام میشدند

 !كمپين حراج حق زن  
 اللهیفواد عبد

تنها موج همبستگي كارگري 
است كه جمهوري 

 !اسالمي را عقب مينشاند
 مصطفي اسدپور 

انتخابات پارلماني 
 !تركيه

 غلبه ترس بر خوش بيني
 
 
 
 
 

 شهابیثريا 
     

انتخابات پارملانی ترکیه  کـه در      
فضایی از رعب و انسداد رسانه ها و 
ترور و مبب گذاری بـرگـزار شـد، بـا 
نتیجه غیرقابل پیش بینـی بـه نـفـع 
حزب اسالم گـرا و دسـت راسـتـی 

 . اردوغان به پایان رسید
به این ترتیب و بـا گـرو گـرفـنت      

امنیت مردم، دمکراسی با غلبه تـرس 
بر خوش بینی، پیروز شد و بـالـهـای 
خود را برفراز  تـرکـیـه بـه حـرکـت 

به پایـان رسـیـد، “  انتخابات” .  درآورد
به این ترتیب و در “  منایندگان مردم” 

شدند  و همراه “  انتخاب” این رشایط 
خود خوف و ابهام بیشرت نسبـت بـه 
آینده ترکیه و منطقه را جـایـگـزیـن 
فضای آزادیخواهانه و تـرقـیـخـواهـی 

اردوغان این پیـروزی را .  قبلی کردند
مردم مـا ” :  نشان آن دانسته است که

واضحا در انتخابات اول نوامرب نشـان 
دادند که عمل و توسعه را بر مجادله 

رای دهـنـدگـان .  ترجیح می دهـنـد
آرزوی قــوی خــود بــه وحــدت و 

 ٤صفحه .  “یکپارچکی را ثابت کردند
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نسل بعدی کارگران با هزاران اعتصاب      
همه کاسه و کوزه قانون نظم را به سخـره 

احکام زنـدانـی صـالـحـی و .  گرفته است
عظیم زاده و سایر کارگران مـعـرتض یـک 
عملیات ایذایی و فـرسـایشـی دسـتـگـاه 
امنیتی جمهوری اسالمی بیشرت نیـسـت و 

دامـنـه و سـوابـق .  فراتر نخواهـد رفـت
کشمکش طبقاتی کارگری در ایران هر چه 
که باشد رس سوزنی از اهمیت نتایج حکم 

ایـن .  زندان این رفقای کارگر کم منـیـکـنـد
در ایـن .  جنبه تلخ این رویـدادهـا اسـت

رویدادها یکبار دیگر ضـعـف سـنـتـهـای 
مبارزاتی و تشکلهای کارگری خود را عیـان 

در تاریخ مـبـارزات کـارگـری در .  میسازد
ایران منونه سنتهای صندوقهـای مـالـی و 
محافل حامیـت از کـارگـران زنـدانـی و 
محافل حامیت از خانواده زنـدانـیـان کـم 

اعرتاضات و همبستگی طـبـقـاتـی .  نیست
برای آزادی همرزمان اعتصابات را بسـیـار 

در شهرهای کردستـان .  میتوان رساغ گرفت
اعتصابات عمومـی شـهـری بـرای آزادی 
زندانیان سیاسی از پیشینه قوی برخـوردار 

جای خالی این سـنـت هـا و ایـن .  است
ابزارها را چـگـونـه بـایـد پـر کـرد؟ در 
اعتصابات معدنچیان بافـق و چـادرمـلـو 
کارگران و خانواده های کارگـری صـحـنـه 

های پرشوری را بر علیه دادگاه و محاکمـه 
سـلـسـلـه .  کارگران زندانی بر پا داشـتـنـد

اعتصابات پرتوشـیـمـی هـا حـکـایـت از 
هوشیاری و آمادگی کارگران در مقابله بـا 

 . دستگیریهای احتاملی دارد
. این تجارب باید برسعت منتقل گـردد     

حامیت طبقاتی از  محمـود صـالـحـی و 
جعفر عظیم زاده و چگونگـی آن دسـت 

امـا .  فعالین کارگری در محل را مـیـبـوسـد
مهمرت از هر چیز رسنوشت شاهرخ زمانی، 
کورش بخشنده و حکم زنـدان فـعـالـیـن 
کارگری یک محور کشمکش مستقیم میان 
طبقه کارگر و جمهوری اسالمی در تعییـن 
. رسنوشت کل جامعه تبدیل شـده اسـت

لغو حکم زندانی عظیم زاده و صالحـی و 
فعالین کارگری دیگر نه فقط بـه نـیـروی 
اعرتاضی کارگری در داخل ایران بلکـه بـه 
بسیج نیروی متحد کل کمونـيـسـتـم ايـن 

آیـا .  طبقه در ایـران گـره خـورده اسـت
میتوان به همکاری رهربان کارگری فارغ از 
گرايش شان به جریانات سیاسی مختـلـف 
در ایجاد صف قدرمتند در دفاع از کارگران 

 زندانی بود؟ 
باید با تظاهرات و با سنـگ و کـلـوخ از 
محمود صالحی و جعفر عظیم زاده دفـاع 
کرد، اما با اولین بارقه های موج تشکل و 
بهم بستگی کارگری است کـه جـمـهـوری 
اسالمی راه عقب نشینی را راسا در پـیـش 

 . میگیرد

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

كورش بخشنده هم از     
 !ميان ما رفت

 )  خط رسمي(حزب حکمتيست 
 
نـوامـرب،  ٥با کامل تاسف، امروز پنجشنبه  

، کورش بخشنده چهره ۱۳۹٤آبان  ۱٤برابر با 
آشنا و محبوب در ميان کـارگـران و مـردم 
زحمتکش کردستان، عضو کميته هامهنـگـي 
براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگـري و از 
فعاالن پيگري تشکل رسارسي، بر اثر سـکـتـه 

وي علريغم بارها .  قلبي در سنندج درگذشت
اذيت و آزار از جانب نـريوهـاي امـنـيـتـي، 
علريغم اينکه در ماههاي اخري در بـيـدادگـاه 
هاي جمهوري اسالمي با احکام فرمـاييشـ و 
پرونده هاي کذايي محکوم به حبـس شـده 
بود، اما يک لحظه از اميد به زندگـي، دفـاع 
از حقوق کارگران و مبارزه عليـه نـابـرابـري 

ما جان باخنت اين انسان عزيز را .  غافل مناند
به خانواده اش، به سوسياليست هـا و بـه 

کـورش .  طبقه کارگر ايران تسليت ميگويـيـم
بخشنده هم از ميان ما رفت اما کامکان نربد 
بر رس آزادي، برابري و سوسيالـيـسـم ادامـه 
دارد و از آن آناين است که پـريوزي را بـاور 

يادش گرامي و آرمـانـهـاي انسـاين و .  دارند
 !سوسياليستي اش زنده و پريوز باد

 
خط (حزب کمونيست کارگري حکمتيست 

 )رسمي
 ١٣٩٤آبان  ۱٤ - ٢٠١٥نوامرب  ٥

طبق اخبار منترش رسانه های داخل و       
آبـامنـاه،  ۱۸خارج از کشور، امروز دوشنبه 

بدنبال منایش یک برنـامـه تـلـویـزیـونـی، 
گروهی از معرتضني کـه ایـن بـرنـامـه را 
توهین به ترک زبانـان دانسـتـه انـد، در 
شهرهای مختلف از جمله تربیز، ارومـیـه، 

 .اند زنجان و اردبیل تجمع کرده
براساس گزارش های دریافتی، نیروهای      

امنیتی برای متفرق کردن این اجـتـامعـات 
اعرتاضی، از گاز اشک  آور استفاده کـرده 
اند و تعدادی از معرتضان را دستگیر کرده 

 . اند
صـدا و " به گزارش خـربگـزاری مـهـر،      

سیامی جمهوری اسالمی ایران بابت برنامه 
زبانان  از آذری “فیتیله”آبان  ۱۵روز جمعه 

عذرخواهی کرده و گفت که مسئوالن ایـن 
 ."اند برنامه توبیخ و برکنار شده

حزب حکمتیست دستگیری و حـمـلـه      
نیروهای امنیتی به معرتضـیـن را،  قـویـا 
محکوم میکند و خواهان آزادی بی قید و 

 .   رشط همه دستگیر شدگان است
توهین، تحقیر، تبعیض بر مبنای زبـان      

و پیشینه ملی و مـذهـبـی، بـر مـبـنـای 
جنسیت، اعتقادات و  گرایشات جنسی، و 
همچنین بر مبنای طبقه اجتامعی و حجـم 
کیف پول، بخشی از هـویـت جـمـهـوری 
اسالمی ایران است و بیـش از سـه دهـه 
است که میلیونها نـفـر، و سـه نسـل را 

 . هرروز لگد مال میکند
جمهوری اسالمی ایران، عالوه بر حمـل      

مدال افتخار بزرگرتین  حکومت رسام ضـذ 
زن و  مبتنی بر آپارتاید جنسی در جـهـان، 
که بعالوه مفتخر است مدال یک حکومت 

" غریبـه" مبتنی بر آپارتاید نژادی و ملی، و 
 .  ستیز، را نیز برگردن دارد

فاجعه زندگی میلیونهـا شـهـرونـد بـا      
پیشینه افغانستانی، کسانی که عـالوه بـر 
خود، حتی کودکان و نسل های بعدی آنها 
هم حق داشنت برگه هویتی و دسرتسی بـه 
آموزش و پرورش را نداشته اند، کسانی کـه 
سه دهه است بعنوان شـهـرونـدان رسـام 
درجه دو از دسرتسی به حداقلی از حقوق 
شهروندی محروم بوده اند، مهر فاشیسـت 
بودن حکومت را بر پیشـانـی جـمـهـوری 

 .  اسالمی ایران زده است
مجازات برنامه ساز و تولید کـنـنـده و     

بازیکن  برنامه تلوزیونی، تـنـهـا مـوجـب  
پنهان کردن ابعاد تبعیض و نـابـرابـری، و 
شسنت دستان جـمـهـوری اسـالمـی ایـران 
بعنوان حکومتی است که بـنـیـاد آن بـر 
تبعیض و نابرابری و تحقیر نـهـاده شـده 

 . است
سواستفاده جریانات قوم پرست از  این     

اعرتاضـات بـرای دامـن زدن بـه فضـای 
ناسیونالیستی،  جریانات قوم پرسـتـی کـه 
خود منشا شکاف بین مردم با اعتـقـادات، 
زبان و پیشینه های ملی و قومی متفـاوت 
اند، عالوه بر پنهان کردن دالیل و ابـعـاد 
تحقیر و توهین و تبعیض در نظـام رساپـا 

ضدبرشی جمهوری اسـالمـی ایـران،  کـه  
خود موجب تفرقه بـیـشـرت در صـفـوف 

 !  محکومین در رسارس ایران است
 

حکمتیست  –حزب کمونیست کارگری 
 )خط رسمی(
 ۱۳۹۴آبامناه  ۱۸   

 
رفاه و آزادي بدون احساس امنيت، بدون زندگي در شرايطي امن، كه در      

آن شهروندان در هراس از فقر،  جنگ و تخريب، و بدون هراس از  بـدتـر   
شدن اوضاع، به هر سرنوشتي كه سرمايه براي آنها رقم ميزنـد تسـلـيـم       

 . نشوند، ممكن نيست
بدون احساس امنيت و برخورداري از امنيتي سالم و انقالبي، كه در دل         

آن  شهروندان بتوانند  رفاه  و آزادي را تجربه كنند، تحقق مطالبات برحـق  
اين حكم امروز بخصوص، در شرايطي كـه جـهـان        .  مردم ممكن نيست

سراسر به ميدان تعرض تروريسم دولتي و غيردولتي تبديل شـده اسـت،     
حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيست مـدافـع     .  بيش از پيش صدق ميكند

برچيدن ارتش و نيروهاي مسلح حرفه اي، انحالل ارتش و سپاه پاسـداران  
و نيز كليه سازمان هاي نظامي و انتظامي و جاسوسي و اطالعاتي مـخـفـي    

 . است
  

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

 دستگيري و سركوب معترضين
    !محكوم است 

 )  خط رسمي(حزب حکمتيست 



ی    ت ت    ٨٨ماره    ٣ حک

از اعالم آمادگي و نامزدي نرتسنـد و وارد 
ميدان عرضه انديشه هاي خـويـش بـراي 

 “...انتخاب مردم شوند
 

خانم کار و خراسانی، دستور کار خـود      
را مستقیام از رفسنجانی دریافت کرده اند 
. و برسعت باد، شـال و کـاله کـرده انـد

پادویی قدرت و فرصت طلبی خود را هـم 
مینامند تا کسی تبار آنها را ”  واقع گرایی” 

. با رفسنجانی و روحانی به رخ شان نکشد
جالب است هنگامی که از داليل حاکمیت 
ارتجاع اسالمی در ایران صحبت میشود و 
وقتي که در مورد رای دادن به جمـهـوری 
اسالمی و این و آن مهره مرتجع سيـسـتـم 
حرف به ميان مي آيد، اين طـيـف پـادو 

مردم، و “  ناآمادگی” مردم، “  ناآگاهی” فورا 
بـودن مـردم را “  نـاالیـق” بعضا وقیحانه 

علت بازتولید عقب مـانـدگـی و ارتـجـاع 
اگر کسی امروز بـر منـيـگـردد و . میدانند

نقش امروز و  دیـروشـان را در بـعـد 
اجتامعی به صورتشان پرتاب کند، همه و 
همه از برکت حاکمیت رفسنجانی هـا و 
. روحانی ها و بقا اختناق در ايـران اسـت

وگرنه مگر کسی میتوانست جرات کنـد و 
متایالت آزایخواهانه زنـان و جـوانـان در 
ایران را به عباي رفسنجـانـی و مـجـلـس 
جمهوری اسالمی و قانون اساسی آن گـره 

 .  بزند
اينها بخش مفلوک و بـه حـاشـيـه    -٣     

هستند کـه هـر از “  اصالح طلباين” رانده 
چند بار با کشيدن دستي روي رسشـان از 
جانب رسان رژيم در بازار سياست فـعـال 

شان را که بیـش از هـر “ حق” ميشوند و 
چیز حفط دکان کسب و کـار سـیـاسـی 
خودشان است، از جمـهـوري اسـالمـي و 

بيائيد براي لحظه .  قوانينش گدايي ميکنند
اي هم که شده در کارناوال تـعـزيـه ايـن 

اسالمى از   -نريوهاي رنگارنگ جنبش مىل 
توده اى و اکرثيتى و جبهه مىل و نهـضـت 
آزادى و راه کارگر گرفتـه تـا خـراسـاين و 
عبادي و مهرانگيز کار و شـادي صـدر و 
بنى صدر رشيک شويم؛ که اين کمپني هـا 

دوبـاره “  بـرجـام” قرار است بعد از پايان 
بادي در آستني اين لشکر شکست خـورده 

شايد مـدال قـدرداىن بـراى .  سياىس بدمد
. تالشهاى تاريخي خود دريافت کـرده انـد

“ اصـالح طـلـبـي” شايد در پس هـزميـت 
چـرا .  چندان هم نبايد عزا دار و عارف شد

اسـالم ” در “  اسالم محمـدي” که بر خالف 
اين طيف، زن در رده احشـام “  آمرکايي

شايد با نشـان دادن !!  باحقوق تري است
و “  آقا” اين بريق بتوان امتيازاىت از اسالم و 

دولت اعتدال و تدبري گدايى کرد؛ و زوزه 

و چـرا .  منرده است“  اصالحات” رس داد که 
اگر بازگشت به آغوش عموسـام و !  که نه

شدين بـود، شـايـد “  جامعه جهاين” کلوپ 
داير کردن بنگاه فروش حق زن بـه اسـالم 

اسالم ” متاميل به غرب آنهم زماين که بازار 
. سوت و کور است شدين بـاشـد“ محمدي

از منظر اين طيف يب آيـنـده، چـه کـيس 
ميگويد که اسالم برابري زن و مـرد را بـه 

چه کيس ميگويد کـه !  رسميت منيشناسد؟
جمهوري اسالمي مدافع قـرن بـيـسـت و 

که اصال اين رژيم !   يکمي حق زن نيست؟
مخالفني آزادي و “  رسعقل آوردن” مبنظور 

برابري رس بيش از صد هزار نفر را بـاالى 
دار برد، ميليونها قرباىن جنگ و عـظـمـت 

ايـراىن، فـقـر و فـالکـت   -طلبى اسالمى 
اکرثيت عظيم جامعه، آپارتايد جـنـىسـ، و 
حکومت خدا و خون و خفقان را تحمـيـل 

 ! کرده تا به موقعيت امروزش برسد؟
اصـالح ” بياييد تاريـخ را بـه سـيـاق      

بازنويىس کنيم که مـنـافـع حـقـري “  طلبان
. بورژوازى ميل و بني املليل ايجاب ميکـنـد

بياييد حتى لحظه اى هم که شـده بـراى 
“ کمپني تغيري چهره مردانه مجلـس” خاطر 

اعالم کنيم که سهم ما مردم در ايـران از 
رهايي و برابري، هامن قوانني اسـالمـي و 
مجلس و دولـت و حـجـاب اجـبـارى و 
آپارتايد جنىس و تحميق و جهل و استبداد 
است؛ اينبار  به رشط مجلس ارتجـاعـی و 

 . اسالمی پنجاه پنجاه زنانه ـ مردانه
هامنطورکه مکتب نسبيت فرهنگي و       

رسانه هاي غـريب شـغـل رشيـفـشـان در 
ضديت با حقـوق جـهـانشـمـول انسـان، 
بازتوليد و جعل مليت و مذهب و قوميت 
براي انسانهاست، در مکتب ايـن طـيـف 

پادو نيز حقوق انسان و نوع زن ايراين هم  
. با حقوق آدم سوئدي کامال متفاوت است

بياييد همراه با ايـن قـافـلـه بـه سـمـت 
صندوقهاي راي برويم و بانگ برداريم کـه 

. اسـت“  خودمـان” اسالم بخىش از فرهنگ 
و بنا به تعـالـيـم .  است“  لباسامن” حجاب 

زنان کشتزار ” و “  زن نيمه مرد است” قرآن 
بيائيد ماننـد خـانـم کـار “  . مردان هستند

اعالم کنيم که ميشود حتى خـود قـربـاىن 
اسالم و قوانني اسالمي بـود امـا مـيـتـوان 

نرخ حضور زنـان در مـجـلـس ” همزمان 
بيائـيـد هـمـراه ايـن .  “ اسالمي را باال برد

طيف ملون خاک به چشم زنان و جوانـان 
و کارگران معرتض و آزاديخـواه در ايـران 
بپاشيم و اعالم کنيم که جمهوري اسـالمـي 

کـه .  ميتواند جمهوري سـکـوالرهـا بـاشـد
نيازي به انقالب، مدرنيسم، مذهب زدايـي 
از دولـت و زنـدگـى روزمـره و روابـط 

راهتان را کـج .  اجتامعى و شخىص نيست
بجاى اين تالش عظـيـم .  توقف کنيد.  کنيد

 .کنيد“ اسالم را دمکراتيزه”بيائيد 

سناریوي باال آمال و آرزوی !  اما نه  -٤     
گنجی، رفسنجانی، خامنها کار و خراسانـی، 

با واقـعـیـت .  فرخ نگهدار و روحانی است
بايد خـود را .   جامعه ایران خوانایی ندارد

از مفروضات ايـن طـيـف و ايـن نـوع 
کمپينهاي عوامفريبانه و اين پروپاگـانـداي 

حقـيـقـت را در .  مهوع انتخابايت رها کرد
پس موج عظيم دستگاه رياکارى و دروغ 

ايـن کـمـپـني .  طبقه حاکمه بريون کشـيـد
اساسا بر رس برسميت شناخنت حقوق انکار 
ناپذير زن و جايگاه اين مبـارزه سـرتگ و 
حياىت در جهان معارص و بـخـصـوص در 

حق زن آنهم در چهـارچـوب .  ايران نيست
اسالم ذاتـا ضـد زن .  اسالم ممکن نيست

اين مجرايى است که از دريچـه آن .  است
و از وحشت پايني، دارند هـمـزمـان هـم 
مراسم کفـن و دفـن خـمـيـنـي و پـان 
اسالميسم را برگزار ميکنند و هـم دارنـد 
سياست حفظ جمهوري اسالمي متاميل به 

و کروايت را بـخـورد “  خوش خيم” غرب و 
کمـپـني تـغـيـري چـهـره ” .  جامعه ميدهند
ربطي به مساله آزادى و “  مردانه مجلس

برابرى ىب قيد و رشط زن و مرد در ايـران 
تاليش است در جهت مـعـامـالت و .  ندارد

 ؛  “برجام”بند و بستهايشان با رژيم بعد از 
اين کمپني ربطى به نابودى زن ستيـزى     

تـالىش اسـت .  ذاىت جمهوري اسالمي ندارد
عبث براي گرم کردن تنور انـتـخـابـات آيت 
مجلس اسالمي، شـاخ شـانـه کشـيـدن و 
ترساندن زنان از لولو خورخوره دلـواپسـان 
و دکان رشيعتمداري مبـنـظـور تـامـني و 
تضمني کشاندن ملت به پاي صنـدوقـهـاي 
راي است؛ ايـن اقـدامـى بـراى دفـاع از 
ليرباليسم غرىب و مدنيت و سکوالريسم در 
مقابل اسالم و اسالميسم و تحجر مذهبـى 

صاف و رسراست به دنبال حـفـظ .  نيست
موقعيت شکننده قوانني اسالمي در بـرابـر 

ايـنـهـا دارنـد .  اند“  برجام” جامعه بعد از 
و تـعـرض “  خوش خـيـم” مباىن يک اسالم 

مجدد به حقوق اسايس زنان را تعريـف و 
در نـقـش “  کـمـپـني” طرح ميکنند و اين 

تدارکات چي اين واقعه ظاهر شده اسـت 
بطوريکه در همین يک هـفـتـه از طـول 
عمرش به اندازه چند مناز جمعه تـبـلـیـغ 
دفاع از جمهوری اسالمی و قوانني آن کرده 

اکنون رشايط سيايس و اجتامعي در .  است
ايران طوري است که هر جريان سيايس را 
وادار ميکند مواضع و نظراتش را در قبـال 
نقش و حقوق زن در جامعه بطور رصيـح 
و روشن اعالم منايد؛ لذا هر نريوي سـيـايس 
که چشم به قدرت سيايس دارد ناگزير بـه 

در .  جلب و بسيج اين نريوي عظيم اسـت
مربوطه در بد مخمصـه “  کمپني” اين ميان 

چراکه ايدولوژي شان .  اي قرار گرفته است
اسـت “  خوشخيم و خـودمـاين” که اسالم 

مشحون از آپارتايد و مـردسـاالري، ضـد 
آزاديخواهي، امتحان پس داده و در ضمن 
آبروباخته تر از آن است کـه بـتـوانـد بـا 
سواستفاده از صفت برابري طلبي تـوجـه 
مدافعان راستني حقوق زنان را بـه خـود 

آنهاىئ که ميخواهند با تلطيـف .  جلب کند
جمهوري اسالمي حاميت آشکارشان را از 
قوانني اسالمى توجيه کـنـنـد، بـزرگـرتيـن 

ايـنـهـا .  دشمنان جنبش حق زن در ايرانند
رياکاراىن هستند که رقابت بـا بـلـوکـهـاى 
حريف و منـافـع سـيـاىس و اقـتـصـادى 
وادارشان کرده که اين موضع ارتجـاعـى و 

اينها لحظه اي از .  ضد برشى را اتخاذ کنند
کابوس انقالب و خـروش مـردم عـلـيـه 
بنيادهاى دين و مذهـب در ايـران رهـا 

اينها نه دوسـتـان مـردم و .   نخواهند شد
حقوق زنان، که کـمـپ ضـد انـقـالب و 
ارتجاع بورژواىئ در ايران، در مقابل صـف 

 .آزادى و برابري اند
 

رهايي، برابري و رفع ستم بـر زن،   -٥     
“ اصالح طلب” مشغله اين نم کشيده هاي 

نيست، امر کمونيستها و طـبـقـه کـارگـر 
است؛ طبقه کارگر بـایـد خـواهـان لـغـو 
حجاب اجباری، آپارتاید جنسی و کـلـیـه 

در .  قوانین زن ستیز حاکم در ايران بـاشـد
و پر از تبعیـض و “  برجام” فضای  بعد از 

استثامر کنونی و تعرض وحشیانه رسمـایـه 
داری به حیات اکرثیت مردم بویـژه زنـان، 
باید مبیدان آمد و قوانـیـن اقـتـصـادی و 

امـروز .  اجتامعی را به نفع زنان تغییر داد
میتوان علیه خشونت در حق زنان ایستاد، 
میتوان به دین و قوانین مذهبی افسار زد، 
میتوان عـلـیـه مـردسـاالری بـه مـبـارزه 
برخاست، می توان از کاهش دستمزد زنان 
جلوگیری کرد، میتوان آپارتاید اجـتـامعـی 
علیه زنان را در هم ریخت، میتـوان بـرای 
مقابله با کار خانگی زنان، بیمه بـیـکـاری 
. مکفی را از حلقوم دولت بیـرون کشـیـد

باید به منشا ستم بر زنان آگـاه شـده و 
زنان را برای رفع این ستم بسیج کـرده و 

تنها راه قـطـعـی رهـایـی .  مبیدان بیاوریم
کامل و همه جانبه زنان، آگاهی و اتـحـاد 
طبقه کارگر، رسنگونی نظـام اسـتـثـامرگـر 
رسمایه داری و برقراری آزادی، بـرابـری و 

 .سوسياليسم است
 
اما چهره هـاي پشـت ايـن کـمـپـني   -٦

ارتجاعي، مثل هميشه ترجیـح دادنـد رس 
آلفردو گارسیا را تحویل دولت بدهند، بـاز 
هم حق زنان آن مملکت را به مجـلـس و 
قوانني جمهوري اسالمي بفـروشـنـد، پـول 
شان را بگیرند، و بی رس و صدا به زندگـی 

 . حقريشان برگردند

 ...كمپين حراج حق زن 

ی قالب کار ده باد ا  !ز
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هر اتفاق و رویدادی مبهم باشد، دلـیـل   
عروج اردوغان، دلیل عروج فاشیسم تـرک، 
. و برنامه عمل آن روشن و بی ابهام اسـت

در رشایط متحـول دنـیـای امـروز و در 
رشایط رقابت عنان گسیخـتـه در کـمـپ 
بورژوازی جهانی و منطقه ای،  در جـهـان 
رسارس در تسخیـر تـروریسـم دولـتـی و 
میدان داری تـروریسـم انـواع بـانـدهـای 
جنایی غیردولتی، ترکیه هم همچون همـه 
کشورهای دیگر به یک حـکـومـت  یـک 

“ اهل عمل و قاطـعـیـت” دست، مقتدر و 
اردوغان در ترکیه و سیسـی در .  نیاز دارد

مرص تنها مدل های دولت های بورژوایـی 
هستند که امروز در خاورمیانه قـادر بـه 
کنرتل اوضاع در راستای منافـع بـورژوازی 

 . بومی و جهانی هستند
اگر صف آزادیخواهی و برابری طلبی       

طبقه کارگر، کمونیسم طبقه کارگر به ایـن 
قدرت  شکل ندهـد، اگـر تـرقـیـخـواهـی 
پرولرتی با قاطعیت و یک پـارچـه قـدرت 
سیاسی را ترصف نکـنـد، صـف مـقـابـل، 
. ارتجاع بورژوایی، به آن شـکـل مـیـدهـد

ایجاد  امنیت ارتجاعی بورژوایی یا امنیـت 
آزادیخواهانه کمونیستی و کارگری،  تنها و 
فوری ترین راه حل طبقاتی در این رشایط 

تقابل به همین روشنی و قاطعیـت .   است
 .   است

تا جایی که به کمپ بـورژوازی مـربـوط 
میشود، از پیش معلوم بـود کـه پـس از  
انتخابات پارملانی ژوئن امسال و تـغـیـیـر 
توازن قوا به نفع گروه ها و سـازمـانـهـای 
چپ و اپوزیسـیـون، و نـرسـیـدن حـزب 
اردوغان به حداکـرث الزم بـرای تشـکـیـل 
دولت، شکل گیری یک دولت ائتالفـی در 
ترکیه، اگر غیرممکن نباشد بی تردید خطر 

 . مهلکی برای این کمپ است
از پیش معلوم بود که تشکیل یک دولـت 
ائتالفی در ترکیه، نوعی خال قدرت سیاسی 

خال و ضعف .  در این کشور را بدنبال دارد
قدرت مرکزی که رشایط را برای تعـرض از 

اینها از بهـار .   پایین برسعت فراهم میکرد
عربی و انقالبات مرصـ و تـونـس درس 

اگر آن انقالبات نـتـوانسـت و .  گرفته اند
:  هیچ بخشی از رهربی آن منی خواست که

یک قدرت دولتی مقتدر غـیـربـورژوایـی، 
آزادیخواه، کارگری و کمونـیـسـتـی را بـه 
کرسی بنشاند، اگر رهـربی آن انـقـالبـات 

را بـه جـای “  عمل و قدرت و قاطعیـت” 
مجادله نگذاشت و به این دلیـل صـحـنـه  
متاما بدست ضدانقالب افتاد، در تـرکـیـه  
بورژوازی فاشیست ترک، اما پاسخ روشـن 

 .طبقاتی خود را تحمیل کرده است
اردوغان نه برای تداوم بازیهای پارملانی و 
مذاکره با احزاب و سازمانهای اپوزیسـیـون 
و چپ و بازی دادن اتحادیه های کارگری، 
که برای تحکیم قدرت و سـاکـت کـردن 

او، برخالف سـنـت .  پایین باز گشته است
رایج اپوزیسیونهای خود،  تـوهـمـی بـه 
ظرفیت پارملان و بـازیـهـای پـارملـانـی و 

 . انتخاباتی ندارد
پیروزی اردوغان و جربان رضبه ای کـه در 
انتـخـابـات ژوئـن امسـال از احـزاب و 
سازمانهای چپ و معرتض به بی حقوقی و 
رسکوب کرد زبانان ترکیه خورده بود، یـک 
پیرشوی روشن بورژوازی ترک، بـا پـرچـم 

 . اسالمی و فاشیستی است
در بعد داخلی، ساکت و خـفـه کـردن   

پایین، یک رکن مهم سـیـاسـت اردوغـان 
حفط امنیت ارتجاعی را بـا کـوتـاه .  است

کردن دست اتـحـادیـه هـای کـارگـری و 
سازمانهای مدافق حق کرد زبانان، تـعـرض 
به احزاب سازمانهای چپ و کمونـیـسـت، 
تعرض به دستآوردهای سکـوالر جـامـعـه، 
تعرض به زنان و تالش برای اسالمیزه کردن 

امکان و عـدم .  جامعه، در دستور کار دارد
امکان آن را،  آگاهی، آمادگی و مـقـابـلـه 
صف آزادیخواهی و برابری طلبی، طـبـقـه 

 . کارگر و کمونیسم ترکیه معلوم میکند
در بعد بین املللی،  بورژوازی تـرک و در 
راس آن دولـت ارودغـان مـوقـعـیـت و 
امکانات بیشرتی برای رقابت در اخـتـیـار 

امروز در کمپ ارتجاع بـورژوایـی و .  دارد

در جهان چند قطبی،  بازیگران متعـدد و 
رقبای مختلف هریـک بـرای دسـت بـاال 
داشنت پشت میز مذاکره و معامله،  گوشه 
ای را تخریب و به حلقه های ضعیت تـر 

 . تعرض میکنند
دولــت اردوغــان هــم بــا اســتــفــاده از 
امکاناتش در مسدود کردن شاهـراه فـرار 
قربانیان جنگ و تخریب خـاورمـیـانـه، و 
همچنین نزدیکی اش با داعش و امـکـان 
معامله گری ش با آن، بـرای مـذاکـره بـا 
اتحادیه اروپا خود را در موقعیت مناسـب 

اولین بـازتـاب ایـن .  تری قرار داده است
موقعیـت مـنـاسـب، بـالفـاصـه تـعـرض 
فاشیسـتـی بـه پـنـاهـنـدگـان فـراری از 

فی الحال دولت آملان بـه .  خاورمیانه است
حاکمیت اردوغان بر ترکیه،  بعنوان یـکـی 
از اعضا ناتو و متحد غرب، بـرای سـاکـت 
نگاه داشنت پایین و حفظ امنیت ارتجاعـی 
در ترکیه و بعالوه مسدود کردن راه فـرار 
از خاورمیانه، امید بسته اسـت و آمـاده 

 . دادن امتیاز است
نه اتحادیه اروپا و نه خانم مرکل و دولـت 
آملان، مشکل بنیادینـی بـا پـذیـرش یـک 

تـا .  دولت اسالم گرا در این اتحادیه ندارند
جایی که به هرشکل و با هر گـروکشـی و 
ارعابی نام چنین دولتی از صنـدوق هـای 
رای بیرون آورده شده باشد، و این دولـت 
ها نشان دهند که قابلیت و توان سـاکـت 
ناگاه داشنت پایین را دارند، اتحادیـه اروپـا 
.  برای آن ها فرش قرمز پهن خـواهـد کـرد

بـا “  جـهـان مـتـمـدن” مگر کسی از این 
اسالمیت و جنـایـات شـیـوخ عـربسـتـان 
سعودی تا روزی که ایـن کشـور جـهـنـم 

حسـاب بـاز !  سکوت بود، کـاری داشـت
کردن بر روی تقابل و شکاف حقوق بـرش 
و سکوالریسم دولت های غربی با دولـت 

ایـن .  اسالم گرای اردوغان، تـوهـم اسـت
تقابل ها و شکاف ها، بهردلیل و در هـر 
مقطعی که رس آنها باز شود، بـی تـردیـد 
محصول فشار از پائین اسـت تـا اعـرتاض 
واقعی دولت های غربی به نقض حـقـوق 

تا جایی که به طبقه کارگر و صـف !  برش

آزادیخواهی و برابری طلبی در ترکیه بـاز 
میگردد، تقابل با سـیـاسـتـهـای اردوغـان 
مهمرتین رکن تغییر اوضاع به نـفـع ایـن 

آنچه که اردوغان و بـورژوازی .  صف است
فاشیست ترک در دستور کار دارد، میتواند 
بعنوان آروزهای برباد رفته این صف، برای 

اگر صـف مـقـابـل .  همیشه مدفون شود
اگر صف مقابل، .  قربانی اوهام خود نشود

نه بعنوان اپوزیسیون مـعـرتض در صـف 
تظاهرات ها، که بعنوان یک نـیـرو، یـک 
حزب،  یک طبقه مدعی قدرت سـیـاسـی، 
در هرکجا و به هر درجه ای عمال کـنـرتل 
اوضاع را بدست بگیرد و با این سـیـاسـت 

از این رو مقابله با تـعـرض .  ها مقابله کند
دولت اردوغان بـه آزادیـهـای سـیـاسـی، 
جلوگیری از  تعرض به پناهندگان فراری از 
خاورمیانه، مقابله با حمله به کرد زبـانـان، 
مقابله با تعرض به اتحادیه های کارگری و 
سایر سازمانها و احزاب سیاسی، دفـاع از 
دستآوردهای سکوالر جامعه، مـهـمـرتیـن 
پالتفرم صف کمونیستـی طـبـقـه کـارگـر 

 . است
این مقابله اما باید از پائین و بـه قـدرت 

باید بـه قـدرت خـود، .  خود، شکل بگیرد
قدرت متشکل و متحد خود در محالت و 
کارخانجات و محل های کـار، کـنـرتل را 
بدست گرفت و جـلـوی سـیـاسـت هـای 
ارتجاعی اردوغان را به هـردرجـه ای کـه 

 . میتوان گرفت
!  میتوان در مقابل فاشیسم ترک سد بسـت

کمیته کـنـرتل ” تصور اینکه دهها و صدها 
و کارخانه و مدرسـه و دانشـگـاه، “ محله

اجازه تعرض به هیچ کرد زبان، هـیـچ زن، 
هیچ سازمان و حزب و اتحادیه ای را منـی 
دهند، و با قدرت مستقیم خـود جـلـوی 
تعرض را میگیرنـد، گـوشـه کـوچـکـی از 
پتانسیل و توانی که در اعـامق جـامـعـه 

 .نهفته است را جلوی چشم میگذارد
تصور اینکه چند تشکل و اتحادیه کارگری  

علیه تعرض به پناهنـدگـان بـرای مـدتـی 
دست از کار می کشند، تصور اینکه چـنـد 
تشکل کارگری در اعرتاض به حمله به کـرد 
زبانان به اقدام موثری دسـت مـیـزنـنـد، 
تصور اینکه به محض حمله به دستمزدها، 

سوت توقف کار به صـدا در مـی آیـد،  
گوشه کوچکی از  امکانات عظـیـمـی کـه 
صف مقابل بورژوزای فاشیست ترک دارد، 

کمونیست ها و طـبـقـه .  را نشان میدهد
کارگر ترکیه میتوانند ورق را برگردانـنـد و  
پایان انتخابات را به آغاز روند رشد خـوش 
بینی و اعـتـامد بـه قـدرت حـکـومـت 
شوندگان، و برقراری یک امنیت سفـیـد و 

 .انقالبی تبدیل کنند 
   ۲۰۱۵نوامرب  ۷ 

 ...انتخابات پارلماني تركيه 

ب  و    ه کار   درت 
ت  !ل او


