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واژه انــتــخــابــات در جــمــهــوري         
اسالمي بـي ربـط تـريـن واژه اسـت.              
احزاب سياسي مخالف روشـن اسـت     
که حق انتخاب شدن و انتخاب کـردن  
ندارند. زنان حق کانديد شدن نـدارنـد.    
مــردم عــادي کــه هــيــچ، حــتــي از               
ـنـه چـاکـان         موافقان و مدافعان و سـي
شناخته شده حکومت خيلي هـا حـق     
انتـخـاب شـدن نـدارنـد. يـعـنـي اگـر                   
کانديد شوند رد صالحيت ميشـونـد.   
خيلي هـايشـان کـارنـامـه جـنـايـات               
بسياري را در سـالـهـاي گـذشـتـه در             
رکاب حـکـومـت دارنـد امـا هـنـوز                

توسط شوراي نگهبان رد صـالحـيـت    
ميشوند. چونکه االن با باند معيـنـي    
نيستند. جالب اينست کـه بـاالتـريـن        
مقامات سابق حکومت مثل رئيـس  
جمهور هاي سابق و نمايندگان سـابـق   
ــس اســالمــي و شــهــردار و                مــجــل
فرماندار و برخي آيت اهللا هـا هـم رد       
صالحيت ميشوند! تازه بعد از هـمـه      
اين رد کردنها و مـحـدود و مـمـنـوع          
ـيـسـت کـه        کردنها، اين صندوق راي ن
تصميم ميگيرد. بلکه نهايتـا هـمـان       
ـفـر شـوراي نـگـهـبـان و                   ـنـج ن چهار پ
ـنـد کـه تصـمـيـم               خامنه اي ها هسـت
ـيـرون      ميگيرند چه کسي از صندوق ب
بيايد. تازه آنکس که رئيس جـمـهـور       

مــيــشــود هــرکــس بــاشــد چــه گــلــي           
ــزنــد؟             مــيــخــواهــد بســر جــامــعــه ب
ميخواهد يک سيستم کثيف دزدي و   
جنايت و تحجر اسالمي را چهار سال 

 ديگر سرپا نگه دارد.
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حــکــومــت اســالمــي واقــعــا             
ـتـخـوران کلـه خشـکـي             حکومت مـف
است که مردم را صغير و گلـه فـرض     
ميکنند. عقب مانده ترين جـمـاعـت     
بر باالي سر يک جـامـعـه مـدرن قـرن          
ـتـه انـد و مـثـل                     بيستمـي قـرار گـرف
داعش ميخواهند جامعه را به عـهـد   
ـبـل         عتيق و سنت قبايل هزار سـال ق
عربستان عقب بکشانند. اما جـالـب    
است که هر چه بيـشـتـر تـالش کـرده          
ـيـشـتـر شـکـسـت خـورده انـد.                   اند، ب
ـنـد امـا مـردم                  جنايت زيـاد مـيـکـن
ـنـد. نـه              برايشان تره هم خرد نـمـيـکـن
مذهب و اسالمشان را کسي رعايـت  
مــيــکــنــد، نــه دســتــورات و حــرام و            
حــاللــهــايشــان را. مــردم انســانــنــد،          
مدرنند، ميخواهند در قرن بيسـت و    
يکم زندگي کنند و رفـاه و شـادي و             
آزادي را حق خود ميدانند و از آخوند 
و مذهب و تحکم و تحجر و تبعيـض  

 متنفرند.
ـتـخـابـات کـذايـي               مردم ايـران ان
حکومت را هم در هـمـيـن چـارچـوب        
مي بينند. يعني کسي نه توهمي بـه     
روحاني دارد و نه ترديدي در جـنـايـت    
کاري رئيسي و بقيه. مردم ايران حتي 
کودکان ميدانند و طـي ايـن سـالـهـا          
ديده اند که ايـن هـا چـه مـوجـودات            
خبيثي هستند. اما متاسفانه هـنـوز    
بخشي از مردم اين حسابگريها را از   
دوخرداديها و روحاني چي ها و تـوده    
اي ها باور ميکنند که اگر اين يـکـي   
بيايد از آن يکي بهتر است. گويا جـز     
انتخاب ميان بد و بـدتـر راه ديـگـري         
براي مردم نيست. اين اشتباه محض  

 است.
مساله مهم اينست که باور کنيم 
که انتخابات اين ها را ميتوان به يـک  
شکسـت سـيـاسـي بـراي حـکـومـت               
اسالمي تبديل کرد. در عمـل فـرقـي      
ـتـکـاران             ميان اين آخونـدهـا و جـنـاي
اســالمــي نــيــســت. هــمــه مــاهــيــتــا          

ـيـايـد           جنايتکارند. هرکدام سر کـار ب
ـيـن         اين اوضاع جامعه است کـه تـعـي
ميکند چه سياستي در پيش بگيـرد.  
ـفـع مـردم بـاشـد             هرچه توازن قوا به ن
حکومتي ها حتي جنايتکارترينشان 
قدرت سرکوبشان کمتر ميشود. بياد  
بياوريم که وقتي احمدي نژاد سـرکـار     
ـنـدد و                     ـب آمد مـيـخـواسـت بـزنـد و ب
سرکوب کند. دولتش همه يک گله از    
نظامي کـارهـا و شـکـنـجـه گـران و                
تيرخالص زنـهـاي شـنـاخـتـه شـده و              
حرفه اي حکـومـت بـودنـد. امـا چـه              
شد؟ از همان ابتدا بـا سـد مـبـارزه و           
نفرت مردم مواجه شد و مجبور شـد    

 براي خود خامنه اي لگدپراني کند.
ما بايد کاري کنيم که انتخابـات  
اين ها بـي رونـق بـاشـد. بـايـد پـاي                   
ـيـم. بـايـد         صندوقهايشان را خالي کن
ـتـخـابـات بـي رونـق                 بدانيم که يـک ان
يعني شکست حکومت و توازن را به 
نفع ما تغييـر خـواهـد داد. مـوضـع             
مردم را تقويت خواهد کرد. حتما يک 
مشـت بســيـجــي و پــاسـدار را پــاي              
ـنـد        ـتـوان صنوقها ميکشانند اما نـمـي

ادعا کنند که مردم به آنهـا راي داده      
ـتـوانـد        اند. و برعکس اگر حکومت ب
نشان دهد که تنور انتـخـابـاتـش گـرم        
ــراي               شــده اســت، مــهــر تــايــيــدي ب
ـتـه اسـت و جـرات و                  حکومـت گـرف

 جسارت و تعرضش بيشتر ميشود.
اين منطق ساده اوضاع در ايـران    
است. ما مردم بايد اين را ببينيم و بر 
اساس آن عمل کنيم. مـمـکـن اسـت          
کسي بگويد ايـن درسـت اسـت ولـي           
نميتوانيم کاري کنيم. بحث بسـادگـي   
اينـسـت کـه اول مـنـطـق اوضـاع را                  
ـيـم. آن وقـت حـتـمـا               بدانيم و باور کن
ميتوانيم کاري موثر انجام دهيـم. بـا      

منطق اشتباه نتيجه مـثـل هـمـيـشـه         
ـبـال     قطعا اشتباه خواهد بود. نبايد دن
تبليغات دو خرداديها و روحاني چـي    
ها و انـجـمـن اسـالمـي هـا و خـانـه                 
ـتـاد کـه              کارگري ها و توده اي هـا اف
ميخواهند فضاي انتخابات را به نفع 
حکومت داغ کنند. اينها سي چـهـل      
ـنـد راي           سال است که وانمود مـيـکـن
دادن به نفع يک جناح واقعي تـريـن و       
امکان پـذيـر تـريـن کـاري اسـت کـه                
ميشود کرد. بايد مـحـکـم بـه هـمـه              
اينها نه گفت و انتخابات حکومت را 
بطور واقعي بـه يـک شـکـسـت بـراي             

 حکومت اسالمي تبديل کرد.
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اول ماه مه روز اتـحـاد کـارگـران         
جهان، روز همه زنان و مردانـي اسـت     
که نفـعـي در حـفـظ وضـع مـوجـود                
ندارند و به صف جهاني کارگران براي 

  رهايي همه انسانها ملحق ميشوند.
در آمريکا برخي اتـحـاديـه هـاي       

را روز      ۲۰۱۷ کارگري روز اول مـه        
ـيـه تـرامـپ و           اعتصاب عمومي عـل
بويژه سياست هاي راسيستي و ضـد      
کارگران خارجي او اعـالم کـرده انـد.        
انتظار ميرود اعتـصـاب اول مـه در          
آمريکا به يک حرکت تاريخي و وسيع 
تــبــديــل شــود. ايــن فــرصــتــي بــراي            

درصـدي   ۹۹ پيشروي طبقه کارگر و "
ـيـه        ها" نه فقط عليه ترامپ بلکـه عـل
ــورژوازي در               هــردو حــزب حــاکــم ب

  آمريکا است.
در ايران اول مه در شرايـطـي فـرا      
ـقـه              ميرسد که همه بـخـش هـاي طـب
کارگر اعم از کارگران کـارخـانـه هـا،         
معلمان، پرستاران، بازنشـسـتـگـان و       
ــد از                 ــره يــک ســال شــکــوهــمــن غــي
اعتصابات و تظاهـرات هـاي وسـيـع         
براي خواست اصلي شان "معيشت و    
ـنـد. در             منزلت" را پشت سـر گـذاشـت

سال گذشته اقـدام مشـتـرک تشـکـل            
هاي معلمان و کارگران در مقابلـه بـا     
بستن "جرم تهديد امنيـت مـلـي" بـه           
فعالين کارگري و مـعـلـمـان بـه يـک               
حرکت پرشور تبديل شـد و جـامـعـه           
ايران را متوجه خـود کـرد. اول مـه،             
روز جهاني کـارگـر امسـال بـي شـک            
فرصتي است براي گستـرش مـبـارزه      
براي خـواسـتـهـاي بـالفصـل و ابـراز                
وجود بيش از پيش طبقـه کـارگـر بـه         
ـتـوانـد جـامـعـه          عنوان نيرويي که مي
ايران را از شر جـمـهـوري اسـالمـي و          

 سرمايه داري رها کند. 
اما آمريکا يا ايران تنهـا نـمـونـه       
هايي کمابيش خصلت نما از جـهـان       
بورژوازي بحران زده امـروز اسـت. از        
اروپــايــي کــه احــزاب راســيــســتــي و          
ناسيوناليستي نوع ترامپ سربر مـي    
ـيـن،       آورند، تا روسيه تحت سلطه پـوت
اين الهـام بـخـش تـرامـپ، تـا چـيـن                 
ـلـي، تـا        بهشت سرمايه هاي بين المـل
هـنــدوســتــان کــه شــاهــد بــزرگــتــريــن         
اعتصاب تاريخ بـود، تـا کشـورهـاي         
ــه               ــطــق آمــريــکــاي التــيــن و تــا مــن
خاورميانه و کشورهاي اسالم زده کـه  

مستقيما درگـيـر ارتـجـاع اسـالمـي           
است، همه جا در اول مـه عـالوه بـر            
ـبـات مشـخـص            خواست ها و مـطـال
بايد پرچم رهايي بشر از شر سـرمـايـه    

کـــه هــرروز وحشـــي تـــر و               داري    
ارتجاعي تر از روز قبـل مـيـشـود را         

  برافراشت.
حزب کمونيست کارگري هـمـراه     
کارگران دنيا و بازو در بازوي کارگران 
و معلمان و پرستاران و بازنشستگـان  
و همه اقشار طبقه کارگر ايـران بـراي     
برپايي هرچه بـا شـکـوهـتـر اول مـه               

ايـن روزي بـراي بـرپـايـي             ميکوشـد.  
اجــتــمــاع، تــظــاهــرات، اعــتــصــاب،       
همايش، جشن، و ديگر اشکال ابـراز    
ــمــاعــي جــهــت اعــالم              وجــود اجــت
خواستهاي اقتـصـادي و سـيـاسـي و            
تــحــکــيــم اتــحــاد کــارگــران و هــمــه           
ـيـه                 مردمان شـريـف در مـبـارزه عـل
ـيـه سـرمـايـه          جمهوري اسالمي و عـل
داري است. بويـژه اکـنـون کـه تـحـت              
ـنـاقضـات              تاثير اوضاع جـهـانـي و ت
دروني، بـحـران جـمـهـوري اسـالمـي              
بيش از پيش تشديد ميشود، بسـيـار   

ضروري است تا طبقه کارگر بـعـنـوان    
يک نيروي سياسي رهايـي بـخـش بـا         
تمام قامت قد علم کند. حزب ما اول 
مــاه مــه امســال را فــرصــتــي بــراي            
پيشروي در اين جهت ميداند و هـمـه     
مردم ايران را دعوت ميـکـنـد تـا بـه          

 صف کارگران بپيوندند.
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
مه  ۱۷ ، ۱۳۹۶ فروردين  ۲۸ 

 ۲۰۱۷ 
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خبرها حاکي از افـزايـش تـعـداد         
تلفات جاني و خسارات ديـگـر سـيـل       
در استانهـاي شـمـال غـرب و شـمـال               
کشور است. ابعاد جغرافيـايـي سـيـل        
ـيـه    هم بسيار وسيعتر از گزارشهاي اول
است. در مناطق مختلف استـانـهـاي     
آذربايجان، کردستان و زنـجـان مـثـل         
عجبشير و آذرشهر واشنويه و سقـز و    
بانه مردم عزيزان زيـادي را از دسـت         
داده اند  و ويرانيهاي سنگيني بر خانه 
و کاشانه و مزارع خود متحمـل شـده     

 اند.  
مقامات حکومت نه تنها به داد   
مردم نمي رسند بلکه حـتـي از آمـار          
جانباختگان هم گـزارش درسـتـي بـه           
مردم نميدهند. مثل همـيـشـه دهـهـا        
خبر متناقض از نهادهاي حکومـتـي   

 پخش ميشود. 
اهالي حاضر در محل بـا صـداي     
ـتـشـر        بلند در ويديو کليپهايي که مـن
ـيـن و                    ـيـمـا مسـئـول ـق کرده انـد مسـت
مقامات رژيم را مسئول ميدانند. در  
حاليکه در رسانه هاي رسمي هـمـيـن      

ـنـد         حکومت بيشرمانه اعالم مـيـکـن
ـنـايـي بـه         تماشاگران به خاطر بي اعـت

 هشدارها قرباني شده اند!
تجربه برخورد اين حـکـومـت در        
شرايط فجايع طبيعي نشان مـيـدهـد      
که کوچکترين انتظاري نبـايـد داشـت      
که مقامات دولتي بدرد مردم برسند. 
ـيـن    برعکس تمام هم و غمشان در چن
مواقعي اين است که جلوي کمکهـاي  
مردمي را بگيرند و مانع هـمـدلـي و        
همبستگي مردم شوند. و حتي به نـام   
کمک به سيل زدگان باندهاي مختلف 

 پول باال بکشند.
کـــمـــيـــتـــه آذربـــايـــجـــان حـــزب        
کـمــونــيــســت کـارگــري ايــران ضــمــن          
تسليت مجدد به بازماندگان قربانيـان  
ومــردم ســيــل زده در آذربــايــجــان و             
کردستان و زنجان و ساير نقاط سـيـل     
ـنـهـا بـا        زده اعالم ميکند که تنها و ت
فشــار اعــتــراضــي مــردم  مــيــتــوان            
بخشي از ثروت خود مردم را از ايـن        
حکومت کنـد و بـراي رسـيـدگـي بـه               

 بازماندگان سيل اختصاص داد.
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فــقــط بــا گــوشــه کــوچــکــي از              
اخـتـالـسـهـا و بـچـاپ و بـچـاپـهـا و                      
ـتــوان               ـيـ ـتــي مـ ــکــومـ ــاي ح ــه دزدي
بازماندگان سـيـل را از يـک زنـدگـي              
انساني برخوردار کرد. کليه خسـارات   
وارده به شـمـا بـايـد از طـرف دولـت                 
جبران شود. اما بدون اعتراض متحد  
شما اين حکومت کوچکتـريـن کـاري      
براي مردم انجام نميدهد. بايد قبل از    
اينکه ديـر شـود بـه هـر شـکـلـي بـه                     
حکومت اسالمي فشار آورد. بايد بـا     
تجمات اعتراضي در مقابل نهادهاي 
حـکــومــتـي، بــا تـجــمــع در مــقــابــل             
استانداريها و فرمانداريـهـا، دولـت و        
مــقــامــاتــش را وادار کــنــيــم هــمــه              
خسارات نـاشـي از سـيـل را جـبـران               

 کنند.  
کميته اذربايجان حزب کمونيست 

 کارگري ايران
 ۱۸ برابر با  ۱۳۹۶ فروردين  ۲۹ 

 ۲۰۱۷ آوريل 

بنا به خبر هاي مندرج در رسانه هاي 
مختلف داخلي، جاري شدن سيل در   

ـيـش از         ۴۰ آذربايجان تا اين لحظه ب
کشـتـه و هــزاران آسـيـب ديـده بـجــا                 
گذاشه است. مرکز اصـلـي خسـارت         
سيل شهرهاي عجب شير و آذرشـهـر     

 واقع در آذربايجان شرقي است. 
طبق معمول در سايه حکومـت شـوم     
جمهوري اسالمي، اين بـار هـم عـدم        
هشــدارهــاي بــمــوقــع، عــدم اطــالع          
رساسي و عدم کمک رساني بموقع از   
طرف دولت باعث شد تـعـداد زيـادي      
جان باختند و خسارات سنگيـنـي بـه      
زندگي و معيشت مردم وارد شد. اين 
موضوع بشدت در افکـار عـمـومـي       
ـتـه     شهر هاي آذربايجان منعکس يـاف
اســت و هــمــه جــا از بــي کــفــايــتــي              
مسئوالن در برخورد به ايـن فـاجـعـه         

 صحبت ميشود. 
ــه بــه                      ــوج ــا ت ــروز ب ــاي ام ـي در دنـ
پيشرفتهاي موجود جوامع بشري بـه    
آســانــي امــکــان دارد کــه ايــن جــور            

حوادث را با کمترين خسارات سپـري  
ـيـن و           کرد. البته بشرطي که مسـئـول
اداره کنندگان جامعه و دولت در قبال 
جامعه و زنـدگـي انسـانـهـا مسـئـول            
باشند و به جـان و مـعـيـشـت مـردم               

 اهميت بدهند.  
در رژيم جمهوري اسالمي نه تنها اين 
خبرها نيست بلکه خود اين حکومت 
با پروژه هاي اقتصادي مختـلـف کـه      
انگيزه اصليش ثروت انـدوزي اسـت،     
پروژه هايي که نقش فعال در تخـريـب   
وضعيت زيست مـحـيـطـي مـنـاطـق          
مختلف کشور از جـملـه آذربـايـجـان          
داشته اند در تلفات بـاال و خسـارات       
ـقـش                ـيـن شـرايـطـي ن سنگين در چـن

 اصلي را دارد.
ـلـهـاي        در اين نظام، به جاي ساختـن پ
محکم، ساختن سدهاي محکم بـراي  
حفاظت از زندگي مردم و مستحـکـم   
کردن خانـه و کـاشـانـه مـردم ثـروت               
ـلـف                    جـامـعـه خـرج گلـه هـاي مـخـت
امامان جمعه و آخوند و سپاه و غيـره  

 ميشود.
ـيـسـت          کميته آذربايجان حـزب کـمـون
کارگري ايران ضمن تسليت صميمانه 
به بازماندگان جانباختـگـان و مـردم        
آذربــايــجــان اعــالم مــيــکــنــد رژيــم           
جمهوري اسالمـي در مـرگ تـعـداد           
زيادي شهرونـد  آذربـايـجـان در ايـن              
حادثه و خسارات سنگـيـن بـه مـردم         

 منطقه مستقيما مسئول است. 
مردم آذربـايـجـان، مـردم شـهـرهـاي              

 عجبشير و آذرشهر!
تعداد زيادي در اين حادثه جان باخته 
اند، تعداد زيادي نان آور خانواده شان 
را از دسـت داده انـد، تـعـداد زيـادي              
خانه و کاشانه و دار و نـدارشـان را از       
دست داده اند! سيل تمام ميشود اما  
اين خانواده ها آينده تيره و تـاري در        
ـيـم                 پيش خـواهـنـد داشـت. و مـيـدان
مسئوالن اين حـکـومـت ذره اي در            
ـيـت         قبال اين مردم احسـاس مسـئـول
نخواهند کـرد. بـرعـکـس بـانـدهـاي               
مختلف حکومتي از قبل اين حادثـه  

سعي خواهند کرد بـه نـام کـمـک بـه              
 مردم از ثروت جامعه بيشتر بدزدند. 
ـبـال    بايد به بي مسئوليتي دولت در ق
اين خانواده ها اعتـراض کـرد. بـايـد          
مــتــحــد و يــکــپــارچــه بــه دولــت و               
مســئــولــيــن  فشــار آورد کــه تــمــام             
خسارات وارد شده به مردم را جـبـران   
کند. بـايـد خـانـواده هـائـي کـه نـان                    
آورشان را از دست داده انـد  تـمـامـا            
مورد حمايت بيمه اي قـرار گـيـرنـد.           

بايد براي بازماندگان حادثـه مـقـرري      
براي يک زندگي در خور انسان تعييـن  
ـنـهـا          گردد. نبايد اين خانواده ها را ت
گذاشت. بايـد ايـن خـواسـتـهـا را بـا                 
ـيـن                 اعتراض مـتـحـدانـه بـه مسـئـول

 حکومتي تحميل کرد.   
کميته اذربايجان حزب کمونيست 

 کارگري ايران
 ۱۵ برابر با  ۱۳۹۶ فروردين ماه  ۲۶ 

 ۲۰۱۷ اوريل 
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روز جهاني کارگـر، اول مـاه مـه          
ارديبهشت نزديک اسـت.     ۱۱ برابر با 

ــر، روز طــرح                  ــارگ ــي ک ــهــان روز ج
مطالبات و خواسته هـايـمـان اسـت.         
خود را براي مراسم هاي روز جـهـانـي    

 کارگر در سراسر کشور آماده کنيم. 
خانواده هاي کارگران، معلمان و   
پـرسـتـاران، خـانـواده هــاي کـارگــران             
بازنشستـه، خـانـواده هـاي کـارگـران             
مراکز صنعتي، خانواده هاي کارگران 
راه آهن و ماشين سازي ها، الستيـک  
سازي ها، پتروشيـمـي هـا، نسـاجـي          
ها، معادن و ساختمان، خانواده هاي 
ـيـکـار، کـارگـران             کارگران شاغل و ب

 سراسر کشور: 
ارديــبــهــشــت روز جــهــانــي         ۱۱ 

کارگر روز شما است. روز اتحاد همـه   
کارگران است. در هر شهري متحد و    
ـيـد، خـواسـت        يکپارچه به خيابان بياي
ـنـد مـطـرح            ـل هاي خود را با صـداي ب
کنيد و توجه مردم شهر و همبستگي 
آنها را به خـواسـت هـاي بـحـق خـود             

 جلب کنيد. 
خــانــواده هــاي کــارگــران فــوالد         
اهواز و مـخـابـرات و آتـش نشـانـي،             
خانواده هـاي کـارگـران ذوب آهـن و             
آلومينيوم الـمـهـدي، خـانـواده هـاي             
کارگران پارسيلون و معدن آهن بافق، 
ايران ترانسفو و روغن نباتي زنـجـان،     
ماشين سازي هپکو و صنايع آذر آب 
و آونگان اراک، خانواده هاي کـارگـران   
ـيـل سـاوه،            شازند و لوله صفا و پـروف
ـتـورسـازي          خانواده هاي کـارگـران کـن
البرز و کارخانه هاي فرنخ و نـازنـخ و       

نــخ، کــارگــران و خــانــواده هــاي              مــه
 کارگري در سراسر کشور 

مبارزات شکوهمند و پـرشـوري     
را در سال گذشته و سالهـاي گـذشـتـه       
پشت سر گذاشته ايد و روزها و هفتـه  
ها در اعتصاب و تـجـمـع بـوده ايـد.          

ارديبهشت روز شمـا اسـت. روز         ۱۱ 
همه کارگراني است که مورد اجحاف 
ـتـه          و ظلم و ستم و استثمار قـرار گـرف
ـيـه خـانـواده هـاي               ـل اند. روز اتحاد ک
ــري اســت. دســت دوســت و                 کــارگ
ــريــد و مــراســم               هــمــســايــه را بــگــي
باشکوهي در مـراکـز شـهـرهـا بـرپـا              
ـنـي از مـردم                 داريد. با نقـل و شـيـري
پذيرايي کنيد و آنـهـا را بـه صـفـوف            
خود دعوت کنيد. جشن بـگـيـريـد و        
شادي کنيد. بگذاريد صداي شـمـا را      
در روز جهاني کارگر هـمـه بشـنـونـد.        
بگذاريد خيابانها مـال شـمـا بـاشـد.            

 فضاي شهر مال شما باشد. 
روز جهاني کارگر، روز اول مـه، روز        
اتحاد ما، روز آمادگي ما، روز عـزم    
ما براي نشان دادن اتحاد و قدرت ما 
است. از همين حاال آماده شويد و در  
ادامه يـک سـال پـر از اعـتـصـاب و                 
ـيـمـايـي و             تجمع، يکسال پر از راهـپ
اعتراض، يک روز جـهـانـي بـزرگ و             
قدرتمند در تک تک شـهـرهـا بـرگـزار          
ـيـشـتـر در            کنيد. اين براي آمادگـي ب
سالي کـه وارد آن شـده ايـم حـيـاتـي                 

 است. 
 

ارديبهشت، روز  ۱۱ زنده باد اول مه، 
 جهاني کارگر 

 زنده باد سوسياليسم  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
آوريل  ۱۸ ، ۱۳۹۶ فروردين  ۲۹ 

 ۲۰۱۷   
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ــ	ل:   ــ�� ــ ــ	� ــ�� ــ� رفــرانــدم بــراي    ا�
تغييراتي در قانون اساسي در تـرکـيـه    
به پايان رسـيـد و حـزب "عـدالـت و                 
ـيـروزي کـرد. ايــن                   تـوسـعـه" اعـالم پ

 رفراندم بر سر چي بود؟
  :"�اين رفراندم رسما !A�B ا)�اه

ـنـد از قـانـون               بر سر تغيير هـيـجـده ب
اساسي ترکيه بود. تغييراتي که قـرار     
اســت نــظــام ســيــاســي تــرکــيــه را از            
ـيـر        پارلماني به رياست جمهوري تـغـي
دهد و عمال هـم بـه تـالش اردوغـان           
براي تمرکز قدرت سياسي در دسـتـان   
خود و حزب اسالمي حاکم وجـهـه و       
ظاهر قانوني بدهـد و هـم ابـزارهـاي           
ـيـشـتـر را        قانوني براي تمرکز قدرت ب

 فراهم کند. 
ـيـرات مـورد       در يک نگاه سريع با تغي

 نظر:
رئــيــس جــمــهــور حــق انــحــالل           
پارلمان را دارد؛ در انتصاب اعضـاي  
هيئت عالـي قضـات و دادسـتـانـهـا             
ـتـوانـد از طـريـق            دست باال دارد؛ مـي
ـتـي بـدون دخـالـت           هيئت نظارت دول
قوه قضائيه براي افراد پرونده باز کند؛ 
ميتواند در عين رئيس جمهور بـودن    
رهبر حزب خودش هم باشد و از ايـن    
طريق در راس فراکسيون حـزبـش در       
مجلس قرار گيرد؛ در تدوين و کنتـرل  
ـنـده دارد؛                   ـقـش تـعـيــيـن کــن بـوجـه ن
مــيــتــوانــد راســا بــراي مــقــابلــه بــا             
ناآراميهاي سياسـي وضـعـيـت فـوق          
العاده اعالم کند؛ ميتـوانـد از بـاالي        
سر تمام نهادهاي قدرت فـرمـانـهـاي       
اجرايي صادر کند؛ ميتواند بـراي دو    

سالـه در قـدرت بـاشـد و در                ۵ دوره 
صورت انتخابات زودرس هـمـچـنـان       
در پست رياست جمهوري بماند. مي  
بينيم که با تغييرات مورد نظر حـتـي   
ـيـن           استقالل ظاهري سه قوه هـم از ب
ميرود و قوه مقننه و قضاييـه تـحـت      
سلطه قوه مجريه قرار مـيـگـيـرد کـه        
آنهم خود تماما تحت سلطه شـخـص     

 رئيس جمهور است. 
 

حزب اسالمي حاکم ا����	���	ل:  
در ترکيه اعالم کرد در ايـن رفـرانـدم          

پيروز شده است. اين ادعـا را تـا چـه           
 حد ميتوان واقعي دانست؟ 

  :"�به معناي رسمـي  !A�B ا)�اه
اين ادعا درست است. يعني با کـمـي   

ـيـروز       ۵۱ باالي  درصد حزب حاکـم پ
 شده است! 

اما بياييد کمي دقيقتر بـه واقـعـيـت         
 اين "پيروزي" نگاه کنيم.  

در يک همه پرسي در رابـطـه بـا            -۱ 
موضوعي که براي اردوغان و حزبش 

درصـدي بـه         ۵۱ حياتي بود پيروزي 
همـان انـدازه شـکـسـت هـم هسـت.                
ـتـهـا و                 عليرغـم ارعـاب و مـحـدودي
ـتـي بـه                   ـي فشارهـاي سـيـاسـي و امـن
مخالفين هنوز نزديک نصف شـرکـت   
کنندگان به حزب اسـالمـي حـاکـم و         
ـتـه انـد. اگـر               شخص اردوغان نـه گـف
فقط به ظاهر نتايج هم نگاه کنيم اين 
در بهترين حالت يک پيروزي همراه بـا  

 شکست است. 
رفراندم قانون اساسي در تـرکـيـه         -۲ 

حتي از ابتدايي ترين معيارهاي يـک    
ـبـود.        همه پرسي سياسي بـرخـوردار ن
چرا؟ براي اينکه حزب حـاکـم بـه هـر         
تاکتيک و حقه بازي و ارعـاب دسـت       
برد تا مخالفين وضع موجود و حزب 
حاکم را محدود کند. از همان مـوقـع    
کــه حــزب اردوغــان در انــتــخــابــات           

ـتـوانسـت       ۲۰۱۵ پارلمـانـي ژوئـن         ن
اکثريت کرسيهاي مجلس را اشـغـال       
ـتـه      ـيـاف کند، اردوغان تاکتيک سازمان
ـيــش                 نـاامـن کــردن جـامــعـه را در پ
گـرفــت. آغـاز حــملــه بــه پ.ک.ک و                 
تهاجم نظامـي بـه مـنـاطـق جـنـوب              
شرقي ترکيه، سلسله بـمـبـهـايـي کـه           
مردم کـوچـه و خـيـابـان را بـه خـون                  
مــيــکــشــيــدنــد و نــهــايــتــا کــودتــاي          

هـمـه در خـدمـت            ۲۰۱۶ تابسـتـان     
ـيـروزي      تحميل اين رفراندم کذايي و پ
در آن بکار برده شدند. اخراج گستـرده   
ـيـش از        و دستگيري و زنداني کردن ب

هزار نفر و بستن تعـداد زيـادي      ۱۰۰ 
ـلـف سـرکـوب         رسانه جنبه هاي مخـت
سياسي هستند که همه براي تحميـل   
اصــالحــات مــورد نــظــر در قــانــون            
اساسي البته از طـريـق يـک رفـرانـدم            

 انجام شد.
تقسيم جغرافيايي آراء مخالف و  -۳ 

موافق هم يک وجه کل اين ماجراست 
که حاکي از شـکـسـت حـزب حـاکـم             
است. در شهرهاي بزرگ مثل آنکارا، 
استانبول، ازمير، ادنا و استان انتاليـا  
ـنـد. ايـن                   ـت ـيـر نـه گـف اکثريت به تـغـي
شهرها چه از لحاظ اقتصادي و چه از 
لحاظ سياسي جـايـگـاه مـهـمـي در             
تحوالت سياسي ترکيه دارند. آنکـارا   
کــه مــرکــز ســيــاســي کشــور اســت.           
استانبول هم شهري است که اردوغان 
موقعـيـت سـيـاسـي اش بـه عـنـوان                 
شهردار را در آنجا شکل داد و تثبيت 
کرد. آراي اين دو شهر از لحاظ وجهه  
ســيــاســي او بســيــار مــهــم بــودنــد.            
شکست اردوغان در اين دو شهر بعدا 
با تظاهرات گسـتـرده اعـتـراضـي بـه           
نتايج راي در اين دو شـهـر تـکـمـيـل             

 شد.  
به اين بايد تقلب در آراء را اضافه  -۴ 

کــرد. احــزاب مــخــالــف خــواهــان              
در صد آراء شده  ۶۰ شمارش بيش از 

ـيـک و            اند؛ "دفتر نهادهـاي دمـوکـرات
حــقــوق بشــر ســازمــان امــنــيــت و              
همکاري اروپا" اين رفراندم را مغـايـر    
ـلـي اعـالم         با استانداردهاي بين الـمـل
ـيـش از دو             کرد و حتي صحبـت از ب
ميليـون ورقـه راي مـهـر نشـده  در                  
صندوقها بود که البته حزب حاکم بـه  

 هيچکدام اعتنا نکرد. 
 

اصوال حـزب حـاکـم      ا����	���	ل:  
چرا و به چه داليـل سـيـاسـي ايـن بـه             
ــور               ــدم را در دســت ــران اصــطــالح رف

 گذاشت؟
حـزب اردوغـان     !A�B ا)�اه�ـ":  

مدتهاست با دو دسته بـحـران در دو         
ـنـجـه نـرم مـيـکـنـد.                سطح دست و پ
بحران حکومتي در داخـل و بـحـران          

 موقعيت در جهان. 
 :G)ان ��7!�" در دا�B( 

اين بحران در سطح کلي از جنس  -۱ 
همان بحرانهايي است که يقـه امـثـال      
مــبــارک وبــن عــلــي را گــرفــت. در               
شرايطي که نظاميان بـا ايـدئـولـوژي         

ناسيوناليستي شان قادر نبودنـد يـک     
حکومت يکپارچه و منسجم را بـراي  
ـنـد،            سرمايه داري ترکيه تـامـيـن کـن
حزب اسالمي "عدالت و توسـعـه" بـا        
نسخه جديدي از اسالم به ميدان آمده 
بود تا پاسـخـي بـه بـحـران سـيـاسـي               

 موجود فراهم کند. 
قرار بود حزبي با الـگـوي اسـالم        
"مــعــتــدل" ريــاضــت اقــتــصــادي بــر           
کارگران تـحـمـيـل کـنـد و بـر دوش                  

ـتـصـادي تـرکـيـه                -کارگران رشـد اق
را تـامـيـن     -يعني سودآوري سرمايه 

ـقـاتـي و خـطـر              کند و رشد تقابل طـب
تنشهاي سياسي را از سـر بـگـذرانـد.       
ـتـصـادي" تـامـيـن شـد امـا                  "رشد اق
کشمکش سياسي ميـان کـارگـران و        
توده هاي محروم و حکومت تعطيـل  
ـتـوان در کـنـار               نشد. براي مـثـال مـي
اعــتــراضــات گســتــرده کــارگــري بــه         
مبارزه باشکوه هزاران کارگران تـکـل   
(کمپاني تنباکو و الکل) در آنـکـارا         
اشاره کرد که در زمستاني سخـت در    
اوج قدرت اردوغان اتفاق افتـاد و بـا       
حمايت پرشور مردم آنکارا به صحنـه  
ــا              بــزرگــي از رويــارويــي کــارگــران ب
سرمايه داران و دولتشان تبديل شـد.    
اين اتفاق فقط يک جلوه از اوجگـيـري   
کمشکش طبقاتي در دوران اردوغـان  

 بود. 
و همچنين به خاطر بيـاوريـد کـه      
چگونه يک تجمع اعتـراضـي کـوچـک       

بــه    ۲۰۱۳ در گــزي پــارک در ســال           
ــل شــد.                 ــدي ــزرگ تــب ــارزه اي ب مــب
اعتراضي که براي دفـاع از مـحـيـط         
زيست شروع شد و به يک رو در رويـي  
بزرگ ميان مـردم ودولـت گسـتـرش           
پيدا کرد و به تبعيت از الگوي ميدان 
تحرير در مصر، مقاومت و مـبـارزه       

 ميدان تقسيم در ترکيه را خلق کرد. 
اگر چه حزب اسـالمـي اردوغـان       -۲ 

در متن شکست حزب اسالمي نـجـم   
ــرديســي                 ــا دگ ــکــان و ب ــن ارب ــدي ال
تاکتيکي به اسالم "معتدل و مـيـانـه         
رو و مدرن" وارد ميدان شده بود امـا     
در هر صـورت يـک حـزب اسـالمـي            
بوده و هسـت. ايـن حـزب هـمـيـشـه                 

تالش کرده است از ظرفيت کم بـديـل   
ـفـاده     اسالم براي سرکوب جامعه اسـت
کند اما هر بار با شـکـسـت مـواجـه          
ـيـاوريـد کـه                     شده اسـت. بـه خـاطـر ب
چگونه ممنوعيت بوسه در مـجـامـع    
ـنـي            عمومي با تظاهـرات بـوسـه عـل
مواجه شد! چگونه ممنوعيت آبـجـو      
خــوري در بــيــرون از کــافــه هــا بــا                 
تظاهرات آبجوخـوري در مـالء عـام          
ــحــه                   ــه الي مــواجــه شــد! و چــگــون
ممنوعيت ظاهر شدن زنان باردار در   
خــيــابــانــهــا بــا آنــچــنــان اعــتــراض            
قدرتمندي مواجـه شـد کـه مـجـبـور             
شدند از پنچره بيرون ببـرنـد و ديـگـر         
صدايش را در نياورند. در يک جـملـه      
بايد گفت که دست بردن حزب حـاکـم     
به ابزارهاي اسالمي هميشه بـه ضـد     
خودش تبديل شده اسـت و بـه جـاي            

 رفع بحران خود بحران زا بوده است.
بـه ايـن بـايـد شـکـافـهـاي درون                  -۳ 

ـلـف          حکومتي ميان بانـدهـاي مـخـت
اسالم "معتدل و ميانه رو و مدرن" را     
اضافه کرد که زير فشـار شـکـافـهـاي        
ـقـاتـي، سـيـاسـي و                  اجتـمـاعـي، طـب
فرهنگي ميان حکومت و اکـثـريـت        
ـتـه     قابل توجهي از جامعه شکل گـرف
ــانــد مــرتــجــع              اســت. کشــمــکــش ب
ـتـح اهللا            اسالمي ميليادري بـه نـام ف
گولن و دار و دسته اردوغـان بـر ايـن          
مبنا قابل درک است. اين يـک جـدال        
درون طبقاتي بر سر ثروت، قـدرت و      
نحـوه اداره جـامـعـه يـا بـه عـبـارت                   
درستتر نحوه اعمال اراده و حاکمـيـت   
ـقـه               سرمايه و سـرمـايـه داري بـر طـب
کارگر و توده هاي مـحـروم اسـت کـه         
باندهاي مختلف سرمايه داري ترکيه 

 را به جان هم انداخته ا ست.
� در $#	ن: P;�! ان�B( 

ـقـط      حزب اسالمي اردوغان نه ف
از منظر بورژوازي ترکيه بلکه از نظـر  
صاحبـان قـدرت سـرمـايـه داري در              
جهان در نقش يک آلترناتيو قابل اتکا 
براي بحرانهاي حکومتي در منـطـقـه    
مورد توجه قرار گـرفـت. حـزبـي بـود           

 ۵ صفحه  

 ر<�ا�9م 0=یی�ات در ;	��ن ا�	�" �0
ی� 
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براي ايفاي نقش آلترناتيـو بـراي رفـع        
بحران اما بسرعت خود غرق بـحـران     

 شد. 
اولين ضربه به "اعتبار" جـهـانـي        
آک پارتي (حزب عدالت و توسعه) از   
خارج از ترکيه وارد شد. و آن شکست 
احزاب موسوم به اخوان المسلميـن و    
النهضه در مصر و تونـس بـود. ايـن         
احزاب از يـکـطـرف مـورد حـمـايـت              
حزب اردوغان بودند و از طرف ديگـر  
به اسالم حکومتي اردوغان به مثابـه  
الگوي موفق حکومـت در مـنـطـقـه          
اقتدا ميکردند. مردم جهان ديدند که  
که احزاب اسالمي همسنخ آک پارتي 
ـنـهـا در کـنـار             در مصر و تونس نه ت
ــان، آزادي و کــرامــت                 خــواســت "ن
ـنـهـا بـا               انساني" قرار نگرفتنـد، نـه ت
قيامهاي موسـوم بـه "بـهـار عـربـي"              
همگام نشدند، بلکه در جـريـان ايـن          
جنبش با شکوه اول سکـوت کـردنـد،      
ـيـف بــا                   بـعـدا وارد مـعـاملــه اي کـث
باندهاي قدرت در حال سقوط شـدنـد     
و باالخره در لحظه فروپاشي قدرتهاي 
سابق سوار بر مـوج اعـتـراض مـردم         
عليه مـردم وارد صـحـنـه شـدنـد. و                
باالخره اخوان المـسـلـمـيـن مصـر بـا            
موجه جنبش تمرد در هم کوبيده شـد  
و النهضه تونس اوضاع را پس ديد و   
ناگزيز شد خود را بـه پشـت صـحـنـه          

 بکشد.
به اين بايد حمايـت از داعـش و         
برمال شدن عمق ارتجاع و توحش آک 
پارتي را اضافه کرد. داعش يکـي از     
مــتــوحــش تــريــن نــيــروهــاي اســالم          
سياسي در جـهـان مـعـاصـر اسـت.               
دومين ضـربـه بـه مـوقـعـيـت حـزب               
اردوغان در سـطـح افـکـار عـمـومـي            
جهاني را حـمـايـت دولـت تـرکـيـه از              
داعش وارد کرد. مردم دنيا بـه چشـم      
خود ديدند که چگونه در لحظاتي کـه  
مردم کوباني در مقابل هجوم داعش 
مقاومت و مـبـارزه اي جسـورانـه را           
پيش ميبردند، باند جاني اردوغان به 
هر وسيله رذيالنه اي متوسل شـد تـا     
پيروزي داعش را تضمين کند و البته 
ـتـضـحـانـه                 با کمـال خـوشـحـالـي مـف

 شکست خورد.  
يک وجه ديگر موقعيت بـحـرانـي    
آک پارتي در جهان، تحوالت منطـقـه   
و شکسـت پـي درپـي سـيـاسـتـهـاي               
اردوغان و حزبش است. با تـوجـه بـه         

موقعيت متزلـزل بشـار اسـد، پـروژه           
سياسي اردوغان اين بود که شاخه ها 
و باندهاي وفادار اسالمي در سـوريـه     
راه بــيــانــدازد، تــقــويــتــشــان کــنــد و           
ميداندار کند تا درخالء سياسي آتـي  
قدرت را بدست بگيرند و سوريه را بـه  
ـفـوذ "مـردي قـدرتـمـنـد" در                    قلمرو ن
ـنـد و يـا حـد اقـل                    ترکيه تبـديـل کـن
اردوغان را به يک پاي اصـلـي قـدرت      
منطقه اي تبديل کنند. نه تنـهـا ايـن       
اتفاق نيافتاد بلکه با ورود روسـيـه بـه      
صحنه فعال اردوغان مثل پـهـلـوانـي     
سرگردان ميان دو قـطـب آمـريـکـا و          

 روسيه سرگردان است 
ـنـه هـا و جـلـوه هـاي                اينها زمي
مـتــنـوع داخـلــي و جــهـانــي بــحــران             
حکومتي وبعدا بحران قانون اساسـي  
در ترکيه هستند که شايسته است از   
آن به عنوان کودتا در لبـاس رفـرانـدم      

 ياد کنيم. 
به طور خالصه اردوغان به زور و 
ضرب و سرکوب و توحـش سـيـاسـي       
ـيـراتـي "قـانـونـي" در                ميخواهد تـغـي
قانون اساسي وارد کند تا با اتـکـا بـه      
همان قانون اساسي تغيير يافته زور و 
ضرب و سـرکـوب و تـوحـش را در                 
جامعه گسترده تر و با اتکاء به قانون 
پــيــش بــبــرد. اردوغــان مــيــخــواهــد          
معضالت حزب وحکـومـتـش را بـا         
ـنـي در             اتکا به يک ديـکـتـاتـوري عـل
لباس قانون حل کند. توجه کنيد کـه     
درست در لحظـات پـايـکـوبـي امـت           
هوادارش عالقه اش براي بازگرداندن 

 حکم اعدام را هم اعالم کرد.
 

آيـا بـا ايـن رفـرانـدم            ا����	���	ل:  
قانون اساسي اردوغان و حـزبـش بـه          

 اهدافشان رسيدند؟
  :"�اجازه بدهيـد  !A�B ا)�اه

ـقـابـل             اينجا کمي در بـاره رابـطـه مـت
قــانــون اســاســي از يــکــطــرف و                   
ـقـاتـي و                  کشمـکـشـهـاي واقـعـي طـب
سياسي در مـتـن جـامـعـه از طـرف             
ديگر صحبت کنيم. در هر مقـعـطـي     
از تحوالت سياسي اين توازن واقعـي  
قـوا در مــيــان طــبــقـات جــامـعــه و              
جنبشهـا و احـزابشـان اسـت کـه بـه                 
درجاتي و به انحاء مختلف مهر خود 
را بر قانون اساسي آن مقطع ميزننـد.  
بي دليل نيست که در هر کشوري بـا    
ـيـادي اوضـاع سـيـاسـي               ـن تغييرات ب
اولــيــن چــيــزي کــه در دســتــور قــرار            

ميگيرد تدوين قانون اساسـي جـديـد      
ـيـادي     است. يا حتي بدون تغييرات بن
فقط با کم و زياد شـدن و جـا بـجـان             
شدن وزن سياسي نيروهاي طبقاتي و   
سياسي مختلف فورا يـاد اصـالح و         
تــغــيــيــر و تــعــديــل قــانــون اســاســي           

 ميافتند.
چنين تالش سيـاسـي بـه خـاطـر          
ـبـش و حـزبـي کـه                   اين است کـه جـن
تـوانســتـه بــاشـد در کشــمــکـشــهــاي           
سـيـاســي وزن خــود را بـاال بــبـرد و                 
مخصوصا پـايـش را بـه ارگـانـهـاي               
ــورا                 ــد ف ــاز کــن ــاســي ب قــدرت ســي
ميخواهد به همان تغييـر واقـعـي در        
صحنه سياسي چهره و جلوه قـانـونـي      
بدهد و اين بار از همـان قـانـون بـراي         
رســمــيــت دادن و تــثــبــيــت بــيــشــتــر          
موقعيتش استفاده کند. مـيـخـواهـم      
ـنـهـا       تاکيد کنم که قانون اساسي نه ت
بياني از کمشکشها و توازن سيـاسـي   
است امـا خـود هـم وجـهـي از ايـن                   
کشــمــکــشــهــاســت و در آن تــاثــيــر            

 ميگذارد. 
ـيـر     با اين حساب اردوغان با تغـي
ـقـدر بـه اهـدافـش           قانون اساسي همان
رسيده است که يک قانون اساسـي در    
ـفـا            ـقـش اي چنين مواقعي ميتـوانـد ن
کند. روشن است که االن اهـرمـهـاي         
قانوني بيشتري براي پيش بردن پروژه 
هـاي سـيـاســي اش در دسـت دارد.               
مخصوصـا مـيـشـود گـفـت کـه در                
خنثي کردن و ساکت کردن اختالفات 
و مخالفتهاي احزاب درون پارلـمـانـي    
ــواهــاي درون                  و حــل و فصــل دع
حکومتي با توجه بـه چـمـاق قـانـون            
اساسي تغيير يافته دسـتـش بـاز تـر           

 است.  
اما تا آنـجـا کـه بـه کـمـشـکـش               

درصديهاي زير فشـار     ۹۹ کارگران و 
و تــحــت ســتــم امــا مــعــتــرض بــا               
حــکــومــت اردوغــان مــربــوط اســت        
فــاکــتــورهــاي بــنــيــادي تــري عــمــل          
مــيــکــنــنــد کــه قــانــون اســاســي و              
ــلــشــان رنــگ         تــغــيــيــراتــش در مــقــاب

 ميبازند. 
ـنـد     اگر قوانين اساسي ميتوانسـت
ـنـه و        تصوير سياسي جامعه را يک ت
يــکــطــرفــه تــعــيــيــن کــنــنــد آنــگــاه             
ـيـن            حکومتهاي سرمايه دار بـا قـوان
اســاســيــشــان عــمــر جــاودانــه پــيــدا           
ميکردند. حتما توجه کرده ايد که در  
همه تغييرات بنيادي اول تغييرات در 
توازن قوا و تغيير در قدرت سـيـاسـي    
رخ ميدهد و آنگاه پاي قانون اساسـي  

جديد بـه مـيـان مـيـايـد. مـردم اول                   
نميروند قانون اساسي را تغيير دهنـد  
و راه قــانــونــي بــراي بــزيــر کشــيــدن             
قدرتهاي سياسي را باز کنند و آنـگـاه   
قانونا اين قدرتها بـه زيـر بـکـشـنـد.             
پروسه معموال برعکس است. حکـام   
در همان حالي بزير کشيده ميـشـونـد    
که قوانين اساسي نظامشان همچنان 

 مورد پاسداري طبقه حاکم است.
در ترکيه هم درست در اوج توهـم  
اردوغان به طلسم قانون اساسي اش،   
قانون بنيادي و اساسي تر را لحظه به 
ـقـاتـي و        لحظه تقابل و کشمکش طـب
ـتــي                 اعـتـراضـي خـواهـد نـوشـت. وق
تعرض به زندگي و معيشت و حرمت 
ميلونها کارگر همچنان ادامـه دارد؛      
وقتي اقتصاد نئوليبرالي و ريـاضـت       
اقتصادي به مهندسي حزب اسالمي 
ـيــونـهــا کــارگـر را بــدون                ــل حـاکـم مـي
کـوچــکـتــريــن مــامــن و امــيـدي بــه            
ـتـي                   خيابـانـهـا پـرتـاب مـيـکـنـد؛ وق
اکثريت عظيمي از مردم يـک کشـور       
به "گـنـاه" زاده شـدن در يـک گـوشـه                   
کشــور و تــکــلــم بــه زبــان کــردي بــه              
محروميت و ستم و سرکوب دائـمـي     
محکوم ميشونـد؛ هـمـه چـيـز بـراي             
مصافهـاي تـعـطـيـل نـاپـذيـر مـيـان                 
حکـومـت پـاسـدار نـظـم مـوجـود و                 
کــارگــران و مــردم خــواهــان نــظــمــي          
انساني سرجايش است و اين مصاف 
به اشکال مختلف از هـر گـوشـه اي            
ـبـار                   سربـرخـواهـد آورد. بـه ايـن اعـت

 مصافها حتي حادتر خواهد شد.
با هر تغييري در قـانـون اسـاسـي       
ترکيه کشمکش ميان مردم مـنـزجـر      
ـفـورش     از حزب اسالمي و رئيس مـن
ادامه خواهد داشت. اضافه کـنـم کـه       
حتي خود اين رفراندم قانون اسـاسـي     
با توجه به شرايطي که در آن بـرگـزار         
شد نمک بر زخم مردمي پـاشـيـد کـه         
قبال به اندازه کافي زخم خورده انـد و      

 درد کشيده اند. 
 

ـيـرات           ا����	���	ل:   مـعـنـا و تـاث
واقــعــي تــحــوالت تــرکــيــه در ايــران          

 چيست؟
بـه  داليـل       !A�B ا)�اه�ـ":  

زيادي تحوالت ترکيه و ايران متقابال 
روي هم تاثير گذار هستند. در سطـح   

اگـر چـه از دو            -منطقه اي هـر دو        
بشـدت دخـيـل در           -کمپ مـقـابـل        

کشمکشهاي عراق و اوضاع سـوريـه     
هستند. در هر دو احزاب و نيـروهـاي    
اسالمي حاکمند اگرچه به دو شـاخـه     

ـبـش اسـالمـي             مختلف اسالم و جـن
تعـلـق دارنـد. هـر دو در عـيـن ايـن                     
ـتـه بـه           ـب تفاوتها در رابطه با سوريـه ال
ـنـد.        درجات متفاوت با روسيـه هسـت
جمهوري اسالمي متحد رسمي تر و   
قديمي تر استراتژيکتر بشـار اسـد و         
پوتين است، اما دولت ترکيه فعالهم 
خدا را دارد و هم خرما را. و بـاالخـره    
تا آنجا که به مسائل داخلي مـربـوط   
است هر دو در گير شکافها و تنشهـا  
و مصافهاي  جدي سياسي از طـرف    
اکثريت محروم و معـتـرض جـامـعـه        

 هستند. 
با اين مقدمه، هر اتفاقي بـر سـر     
ـيـايـد       حزب اسالمي حاکم در ترکيه ب
از چند نظر بر مـوقـعـيـت جـمـهـوري          
اسالمي و جنبشهاي اجتماعي ضـد    
ـيـر                جمهوري اسـالمـي در ايـران تـاث

 دارد.
ــ	 
ــ� )ــ� !ــ�دم   K:�ــ 	ــ اول، 0

 !��Pض در ا��ان )�!�Cدد، 
شکست يا پيـروزي ايـدئـولـوژي        

سياسي اسالمي حتي در قالب سنـي  
اش در هر نقطه جهان عـلـي الـعـمـوم        
شکست يا پيروي اسالم سـيـاسـي بـه       
طور کلي است. به اين معنا قاعـدتـا    
بايد مردم ايران زجر ديده از اسـالم و      
حکومتش از اينکه اردوغان حتي بـا  

درصـد     ۵۱ حقه و نيرنگ و ارعـاب      
آراء به نفع خودش جمع و جـور کـرد         
دلگير باشند اما متقابال همينکه بـا  
تمام اين وضعيت نصف جمعيـت نـه     
ـيـدنـد            محکم به سينـه اردوغـان کـوب
مايه خوشحالي اکـثـريـت مـعـتـرض         
مردم در ايران است. نشان دهنده ايـن   
است که کمـپ مـعـتـرضـيـن، کـمـپ             
مردمي که اسالم و حکومتش با هـر  
شـکـل و شــمـايــل را نـمــيـخــواهـنــد               

 قدرتمند هستند. 
ــريــت               از نــظــر کــارگــران و اکــث
معترض در ايران، نيروي بزرگي که به 
رئيس حکـومـت سـرمـايـه داران در            
ـنـد.        ترکيه نه گفتند متحدشـان هسـت
آنها همه ديوارهاي سرکوب را زير پـا  
گذاشتند و با راي نه بسيار باال اجـازه  
نداند رهبر حزب سرمايه داري ترکيـه  
باد در غبغب بياندازد و مثال بگويـد  

درصد مردم با مـا چـپـاولـگـران           ۹۹ 
ـيـن از         طبقه کارگر هستند. و همـچـن
ـيـن       نظر زنان و جوانان منزجر از قـوان
اسالمي که مشغول نبردي مداوم بـا     
ـنـد     فرهنگ و خرافات اسالمي هسـت
ايـن جــنــبـش بــزرگ نـه در رفــرانــدم              

 ۶ از  صفحه  

 ۹ صفحه  

 ر<�ا�9م 0=یی�ات در ;	��ن ا�	�" �0
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ـيـه جـمـعـي از                 ـيـان اين عـنـوان ب
زندانيان سياسـي بـه مـنـاسـبـت روز             
ـيـه اي کـه               ـيـان جهاني کارگر اسـت. ب
امضاي هفده نفر از زندانيان سياسـي  
به اسامي سعـيـد مـاسـوري، بـهـنـام            
ابراهيم زاده، حسن صادقي، ابراهـيـم   
ـفـرد، امـيـر         فيروزي، رضا اکبري مـن
اميرقلي پور، جواد فوالد وند، مهدي 
ـبـار،         فراهي شانديز، شاهين ذوقـي ت
مــحــمــد اکــرمــي، مــهــدي امــيــري،        
ـيـرضـا نـاصـري،             عباس توکلـي، عـل
رضا کاهه، امير حسـن ونـد سـيـار،           
ـنـدهـاري را         اسد محمدي، محسن ق
ـيـه عـالوه بـر               ـيـان همراه داشت. اين ب
اعالم حمايت از ديگر قطعنامه هاي 
کارگري بـه مـنـاسـبـت روز جـهـانـي               
کارگر که فـريـاد اعـتـراض کـارگـران           
ـيـه                  ـبـعـيـض، عـل ـيـه ت عليه فقر، عـل
نابرابري و براي يـک زنـدگـي انسـانـي          
هستند و با تاکيد بر خـواسـت آزادي       
ـيـان            بدون قيد و شرط تـمـامـي زنـدان
سياسي بر خواستهاي زير تاکيد دارد 

 و در آن چنين آمده است:
"ما از همگان ميخواهيم کـه صـداي      
ـنــد و از                        ـنـ مــا را هــمــگــانــي کـ
خــواســتــهــايــمــان حــمــايــت کــنــنــد.         
خواستهـاي فـوري مـا بـه قـرار زيـر                 

 است:  
ـ مـا خـواسـتـار اعـاده دادرسـي و               ١ 

ـتـي                   ـي باطل شـدن پـرونـده هـاي امـن
تشکيل شده براي خودمان و تمـامـي   
کارگران، معلمان و فعالين اجتماعي 

 هستيم.
ـ ما احکام صادر شـده زنـدان بـراي        ٢ 

خودمان و تمامي زندانيان سياسي را 
از مصــاديــق بــارز امــنــيــتــي کــردن          
مبارزات مردم عليه فقر و فـالکـت و     
براي داشـتـن يـک زنـدگـي شـايسـتـه               
انسان ميدانيم و خواستار لغـو فـوري     

 اين احکام هستيم.
ـ  ما خواستار پايان دادن به تهديـد،  ٣ 

ـيـن          فشار، پيگرد و دستگـيـري فـعـال
اجتماعي بخاطر مبارزات برحقشـان  
در دفاع از زندگي و مـعـيـشـت خـود        

تحت عناوين امنيتي چون "اخالل در  
ـيـم. بـه                     ـيـت مـلـي" هسـت نظم و امـن
امنيتي کـردن مـبـارزات کـارگـران،            
ـيـن اجـتـمـاعـي بـايـد              معلمان و فعال
ــع،                  ــجــم ــاد. تشــکــل، ت ــه ي ــم خــات
اعتصاب، آزادي بيان حقوق پايـه اي    

 ماست. 
ـــ  مــا خــواســتــار پــايــان دادن بــه              ٤ 

محاکمات ناعادالنه که هيچ تطابقي 
ـيـم.     با موازين بين المللي ندارد هسـت
ـنـي، بـا       دادگاهها در همه جا بايد عل
حضور هيات منصفه و حـق داشـتـن      
وکيل باشد. و اينها فقط يک حـداقـل    
ــوق                    ــاع از حــق اســت. جــرم مــا دف
انسانهاست و اگر اينها جرم است، بـا    
کمال ميل براي حضور در يک دادگـاه  
علني در بـرابـر مـردم و بـا حضـور                  
هيات منصفه و داشتـن حـق وکـيـل         
آماده ايم.  و در آخـر بـه عـنـوان يـک             

خواسـت اضـطـراري، مـا خـواسـتـار              
پايان دادن به وضع نابسامان زندانها، 
ـيـمـار            ـيـان ب قرار گرفتن تمامي زنـدان
تــحــت درمــان، حــق بــرخــورداري از          
مرخصي و ديـدار خـانـواده و پـايـان              
دادن به فشارهاي روحي و جسمي در 

 زندانها هستيم. 
ـيـد    ما خواستار آزادي فوري و بدون ق
ـيـان سـيـاسـي و           و شرط تمامي زندان

 لغو مجازات اعدام هستيم."
ـيـه هـفـده زنـدانـي                ـيـان در بخشي از ب
سياسي بـه مـنـاسـبـت روز جـهـانـي               

 کارگر چنين آمده است:
"اين صداي اعتراض ما تنها نيست.  

اين صداي اعـتـراض هـمـه کسـانـي             
اسـت کـه در زنـدانــنـد. ايـن صــداي                 
اعتراض همه کارگـران، مـعـلـمـان و          
فعالين اجتماعي اسـت کـه بـخـاطـر          
اعتراضاتشان، به دستـمـزدهـاي زيـر       
ـقـر و فـالکـت و بـي                     خط فقـر، بـه ف
تاميني، به تبعيض و نابرابري، به بي 
حقوقي و نداشتن حـق تشـکـل، حـق         
اعتصاب و آزادي هاي پايه اي و...،       
تحت عنوان اقدام عليه امنيت مـلـي   
و عناويني از اين دست تحت پيـگـرد   
قرار ميگيرند. دسـتـگـيـر و زنـدانـي            
ميشوند و با احکام زندانـي طـوالنـي      
بهترين سالهاي زندگي شان را در بنـد  
ـيـان           بسر ميبرند. اعتراض مـا زنـدان
سياسي به همه اين بيحقوقـي اسـت.     
به سيستم ظالمانه دستگـاه قضـايـي      
است. به سـرکـوب اعـتـراضـات مـا              
ـتـي و               ـي مردم تحت بهـانـه هـاي امـن

محروميت از پايه اي ترين آزادي هـا    
 در سطح جامعه است

ـيـه اعـالم         ـيـان و سرانجام در آخر ب
ميکند: "ما انتظار بيشترين حمايـت    
از اين خواستها را از شمـا کـارگـران،      
معلـمـان، مـردم مـعـتـرض و هـمـه                  
نهادهاي کارگري در سراسر جهـان را    

 داريم".
بيانيه هفده زنداني سياسي عليـه  
سرکوبها و اعـتـراض بـه  سـيـسـتـم                  
ظــالــمــانــه دســتــگــاه قضــايــي، بــه            
مناسبت روز جهاني کارگـر، گـامـي      
مهم در راستاي کارزار عليه امنيتـي  
کردن مبارزات کل جامعه اسـت کـه       

کارگران و معلمان دو نيروي مـهـم آن     
ـتـمـان                   هستنـد. کـارزاري کـه بـه گـف
وسيعي در سطح جامعه تبديـل شـده     
است. کارزاري که در در آسـتـانـه اول         
مه سال گذشته اسماعيـل عـبـدي از        
رهبران اعتراضات معلمان و جـعـفـر      
عظيم زاده از رهبران شـنـاخـتـه شـده          
کارگري بيانيه اش را دادنـد و بـطـور          
ـيـز اشـاره           ـبـال ن واقعي همانطور که ق
کــرده ام بــه ســرفصــل جــديــدي از                
اعتراضات کارگري و معلمان تبديـل  
شـد و بــه پــالتــفــرمــي بــراي اتــحــاد             
مبارزاتي آنان و بخشهاي وسيعـي از    

جامعه عليه استثمار و بردگي کاري، 
عليه رياضت اقتصادي و تـعـرضـات    
هر روزه به زندگي و معيشت کارگران 
و عليه سرکوبها تبديل گرديده اسـت.  
و امسال نيز اتـحـاديـه آزاد کـارگـران          
ايران با انتشار بيانيه اي به مناسـبـت   
ـيـه                 ـيـان سالگرد آن بـر خـواسـتـهـاي ب

عظيم زاده تاکيد کـرده و بـا          -عبدي
فراخوان به مبارزه مـتـحـد بـراي ايـن          
ـبـال روز جـهـانـي                ـق خواستها بـه اسـت
کارگر ميرود. اتحاديه آزاد کـارگـران      
ايران در اين بيانيه مشخصا خواستار 
ــدي،            آزادي فــوري اســمــاعــيــل عــب
ـيـان                 اسماعيل عـبـدي و هـمـه زنـدان

ـتـخـواه شـده اسـت.           آزاديخواه و عدال
ـيـن فـراخـوانـي يـک اقـدام                  اعالم چـن
سياسي مهم از سـوي اتـحـاديـه آزاد         
کارگران ايران است که بـار ديـگـر دو        
صف قدرتمند کارگران و معلمان و نه 
تــنــهــا ايــن بــلــکــه بــازنشــســتــگــان،          
پرستاران، دانشجويان و بـخـش هـاي      
گسترده اي از جامعه را کنار هم قرار 

 ١٧ ميدهد. اين بيانيه در کنار بيانيه 
زنداني سياسي با تـاکـيـد بـر کـارزار            
عليه امنيتي کـردن مـبـارزات، گـام         
مهمي براي رفتن بسوي برگزاري يـک  
اول مه اجتماعي و قدرتمند است. بـا   

 ١٧ حمايت وسـيـع از خـواسـتـهـاي               
زنداني سـيـاسـي بـه مـنـاسـبـت روز                 
جهاني کارگر و با پيوستن بـه کـارزار     
ـتـي کـردن مـبـارزات و                   ـي عليـه امـن
فراخوان اتحاديه آزاد کارگران ايران به 
مبارزه متحد براي خواستهاي بيانيـه  

عـبـدي، بـه         -مشترک عـظـيـم زاده        
استقبال اول مه برويم. يک شعار مهـم   
ما کارگران براي تحقق ايـن خـواسـت      
در روز جهاني کـارگـر، شـعـار آزادي         
ـيـان سـيـاسـي          بدون قيد و شرط زنـدان
است که بايد بر پالکاردهايمان در اين 
ـنـد مـهـمـي از                       ـنـدد و ب روز نـقـش ب

 قطعنامه هايمان باشد.
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ـتـه اي کـه               يک خبر مهـم در هـف
گذشت تجمع اعتراضي بيش از صـد  
نــفــر از بــازنشــســتــگــان ذوب آهــن            
اصفهان مقابل صندوق بازنشستگـي  
در بيست و نهـم فـرورديـن اسـت. بـه             
ـيـش         گفته بازنشستگان از دو سـال پ
که صندوق بازنشـسـتـگـي فـوالد بـه           
"وزارت رفاه" محول شده است، تمديد 

هاي درماني آنان بـا مشـکـل       دفترچه
ــدوق                 روبــرو شــده و در عــمــل صــن
ـنـه       بازنشستگي زير بار پرداخت هـزي
هاي درماني آنـان نـمـي رود. بـديـن               
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آتنا دائمي يـک فـعـال عـلـيـه             
اعدام، علـيـه تـبـعـيـض بـر زن و                
مدافع حقوق کـودک اسـت. او در          
نوشته اي قبل از دستـگـيـري اش      
در مورد علت محکـومـيـتـش بـه        
هفت سال زنـدان  تـحـت عـنـوان              
"ممنوع الخروجم، اعتراض دارم،    
شکايت دارم، چنين مـيـنـويسـد:"      
من به اعدام اعـتـراض کـردم، بـه         
ــه              ــانــي و ســوري کشــتــار در کــوب
اعتراض کردم، به رهبر جـنـايـات      
"کهريزک" را يادآوري کردم ، مـن        
به هفت سـال زنـدان مـحـکـومـم،           

 اما...
آتنا در بيانيه اي در مـهـرمـاه    

به مـنـاسـبـت ده اکـتـبـر روز               ٩٥
جهـانـي عـلـيـه اعـدام از ايـنـکـه                  
بخاطر مخالفتش با حکام اعـدام    
هفت سال حکم گرفته است، سخن 
ميگـويـد و بـا فـريـاد هـمـچـنـان                  
مـيــگــويــم نــه بـه اعــدام، چــنــيــن            

 مينويسد:
"با ياد تمام عزيزاني که در طـول       
اين سي و چند سال جان خود را از 
طـريــق اعــدام از دســت داده انــد            
همچنان مي گويم نـه بـه اعـدام.          
ــدام                ــه اع ــم ک ــي ــکــن ــوش ن ــرام ف
بازدارنده ارتـکـاب جـرم نـيـسـت!           
اعدام يک زنداني اعدام خـامـوش     
خانواده او نيـز هسـت! چـنـد روز            
ديــگــر ســالــگــرد اعــدام ريــحــانــه        
جباري ست، دو شب پـيـش دفـتـر       
ــود و                 ــم ب خــاطــرات او در دســت
ميخواندم، باورم نـمـيـشـد ديـگـر           
نيست، باورم نميشد آن همه اميد 
به زندگي در يک لحظه و با طناب 

امشـب مـجـددا      …  دار تمام شـد 
نامه اي که حامـد احـمـدي بـرايـم          
نــوشــتــه بــود خــوانــدم و مــجــدد            
گـردنـبـنـد شـهـرام احـمـدي را در                 
دستانم نگه داشتم ديگر زنده نمي 
شوند و من ميسوزم که نتوانستـم  
برايشان کاري کنم. ياد شـهـرام و        
بـهـرام احـمـدي، حـامـد احـمــدي،              
ريحانه جبـاري ، مـحـسـن امـيـر             
اصالني، شيرکو معارفي، احسان 
فتاحي، فرزاد کمـانـگـر، شـيـريـن         

علم هـلـويـي، بـرادران دهـقـانـي،              
 غالمرضا خسروي ... گرامي.

و فراموش نکنيم که در دولت 
آقاي روحاني رکورد اجرا و صدور 
احکام اعدام ثـبـت شـد و هـنـوز              
نزديک به سي نـفـر بـا اتـهـامـات             
محاربه و سب النبي محـکـوم بـه      

 اعدام هستند.".
آتنا دائمي همچنين يک فعـال  
عليه تبعيض بر زن است. از جمله 
او در بيانيـه اي در اعـتـراض بـه             
ــراي             گــذاشــتــن شــرط حــجــاب ب
برگزاري مسابقات شطرنج جهاني 
زنـان در ايــران در ســال گــذشــتــه            
بيانيه اي منتشر کرد که امضـاي  
بسياري از فعالين دفاع از حـقـوق   
زن را در پي داشت. اعتراضي کـه   
به کارزاري عليه سياست تفکـيـک   
جنسيتي در عـرصـه ورزش زنـان          
تبديل شد. او در بـخـشـي از ايـن          
بيانيه که خطابش بـه فـدراسـيـون         
بين المللي شطرنج زنان بود چنين 
مينـويسـد: "تـن دادن بـه قـانـون                 
حجاب اجباري نفي حق انـتـخـاب    
آزاد همه زنان دنيا از جـملـه زنـان      

 ۳۷ايراني خـواهـد بـود.در طـي              
سال گذشته زنان بسياري به دليـل  
عدم تبعيـت از قـوانـيـن حـجـاب             
اجباري که از پوشاندن مـوي سـر       
تا رنگ لباس را در بر مي گرفتـه  
مورد انواع خشونت هـا بـرخـورد        
هاي خياباني، بازداشت ها، شالق 
ها ، حبس ها و جريمه هاي نقدي 
قرار گرفتـه انـد.". و بـعـد ادامـه                 
ــا                   ــم ــويســد: "از ش ــن ــي داده و م
درخواست ميکنم کـه نسـبـت بـه           
تضييع حقوق زنان دنيا از جـملـه       
ميليون ها زن ايراني بـي تـفـاوت        
نباشيـد. ايـن سـرکـوب را تـحـت                
عنوان تفـاوت هـاي فـرهـنـگـي و             
احتـرام بـه فـرهـنـگ مـا تـوجـيـه                  
نکنيد و از مـيـزبـان مسـابـقـات               
بــخــواهــيــد تــا شــرايــط بــرگــزاري        
مسابقات طبق اسـتـانـدارد هـاي         
بين المللي را در ايران فراهم کند. 
ما مردم ايران خواهان تحميل يک 
قانون تبعيض آميز به هيچ يک از 
زنان دنيا نيستيم و زور و اجـبـار       

جزء فرهنگ ملت ما نيـسـت. بـه       
همين دليل هم خواهـان بـرگـزاري      
مسابقات شطرنـج در کشـورمـان        
هستيم و هم خواهان تسليم نشدن 
در برابر قانوني که حـجـاب را بـه        
تمام زنان دنيا تحميل مـي کـنـد.      
از شما ميخواهيم چنانچه شرايط 
بين المللي ميزباني ايـران فـراهـم      
نشد حضور پر افتخار ورزشکاران 
کشورمـان را در کشـوري ديـگـر             

 فراهم کنيد".
بــديــن تــرتــيــب آتــنــا صــداي          
ــان و مــردان              اعــتــراض هــمــه زن
مـبـارزي اسـت کـه بـه تـبــعـيــض                
جنسيتي اعتراض دارند و عـلـيـه      
حجاب ايستاده و خواستار آزادي   

 و يک زندگي انساني هستند.
آتنا دائمي به عالوه يک فعـال  
ــودک اســت.                ــوق ک ــاع از حــق دف
"معصومه نعـمـتـي" مـادر "آتـنـا              
دائمي" در هشتمين روز اعتصاب 
غذاي دخترش، طي فراخوانـي بـه     
هــمــگــان از ايــن وجــه از چــهــره              
مبارزاتي آتنا سخن مـيـگـويـد و         
ميخـواهـد کـه صـداي آتـنـاي او                

 باشيم. او مينويسد:
"هشتمين روز اعـتـصـاب غـذاي            

 دخترم
 صداي آتناي من باشيد!

ــي             ــوجــوان ــا از ن ــن ــرم آت دخــت
دغــدغــه ديــگــران و مشــکــالت           
جامعه را داشت وقتي مدرسه اش 
تمام شد وارد جمعه شـد يـکـي از        
دغدغه هايش کمـک بـه کـودکـان         
بي سرپرست بود و سعي مـيـکـرد    
از نظرمالـي کـمـکـشـان کـنـد بـا               
اينکه شرايط مالي خانـواده مـان     

 متوسط بود.
 ٥بــراي هــمــيــن ســرپــرســتــي         

کودک را پذيرفت و برايشان تالش 
ميکرد . و براي کمکهاي بيـشـتـر     
به نمايشگاههاي "هـمـت عـالـي"          
ــا مــوضــوع                 ــجــا ب رفــت و در آن
کودکان کار آشنا شـد و بـعـنـوان           
فعال حقـوق کـودکـان کـار شـروع            

 بکار کرد
با دوستانش هر هفته به پارک 

 ۸ صفحه  
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آتنا دائمي فعال دفـاع از حـقـوق          
ـه             کودک، جنبش عليـه اعـدام و عـلـي
تـبــعــيــض بــه زنــان اســت. آتــنــا  بــا                

ـه نـظـام،          »اتهاماتي چون  تبليغ عـلـي
اجتماع و تباني عليه امنـيـت مـلـي،       
ـه خـمـيـنـي و خـامـنـه اي و                    توهين ب

ـه       «اختفاي ادله جرم سـال     ۱۴ ابتدا ب
زندان محکوم شده بود و سـپـس ايـن          

دادگاه تجديـدنـظـر     ۳۶ حکم در شعبه 
ـلـيـل يـافـت.         ٧ استان تهران به  سال تق

آتنا ساعت هشت صبح روز ششم آذر 
، توسط ماموران قـرارگـاه ثـاراهللا      ۹۵ 

سپاه پاسداران در خانه اش بازداشت و 
ـقـل شـد. او طـي                 به زندان اوين مـنـت
ـه صـدور حـکـم                   بيانيه اي از زنـدان ب
زندان براي خواهرانش انسيه و هـانـيـه      
دائمي، که در واقع به مـنـظـور تـحـت        

آتـنـا         فشار گذاشتن روحـي و روانـي        
انـد اعـتـراض کـرده و              محکوم شـده    

دست به اعتصاب غذا زده است. آتنـا   
 در اين بيانيه نوشته است:  

"هر از گاهي از گوشه و کنار دنيا مي  
شنويـم کـه تـعـدادي جـنـايـتـکـار يـا                   
ـه گــروگــان                  ــروريســت مــردم را بـ ت
ـقـام            ميگيرند تا به اهـدافشـان کـه انـت
گيري يـا کسـب ثـروت اسـت دسـت                
يابند اما در ايران برعکـس هـمـه جـا         
اين مجريان قانون هستند کـه مـردم،       

هــاي زنــدانــي       امــوالشــان و خــانــواده     
سياسي را به گروگان مي گيرند تا در   
جامعه با ايـجـاد رعـب و وحشـت و             
ـقـاي خـود         خفقان به خواسته شان که ب

 است، برسند..."  
آتنا قبل از محکوميت مـمـنـوع      
ـه              الخروج شده بود. او در اعـتـراض ب

 اين حکم مي نويسد:  
"ممنـوع الـخـروجـم، اعـتـراض دارم،              
شکايت دارم. نه دستور به قـتـل زهـرا       
کاظمي داده ام، نه دستور به ضـرب و    
شتم و کشته شدن سه تن در کهريـزک،  
نه در اختالس و گم شدن پرونده ها در   
ـه               ـقـش داشـتـم و ن تامين اجتماعي ن
قاضي بوده ام که هزاران نفر را در بـي      
عدالتي به حبـس و اعـدام مـحـکـوم            
ـه           کنم! من به اعدام اعـتـراض کـردم،ب
ـه اعـتـراض       کشتار در کوباني و سوري
کردم، به رهبر جنايات "کـهـريـزک" را          
يادآوري کردم، من به هفت سال زنـدان  
ـه         محکومم اما "قاضي مـرتضـوي" ب
چند ضربه شالق که "کـي زده و کـي            
ـه          خورده؟!" من نه قاري قرآن بـودم و ن
متجاوز اما شانزده ماه در زندان بـودم  

تا بازجويي شوم، تا دادگاهي شـوم و      
ـلـي زود پـيـگـيـري شـد،               پرونده ام خي
محکومم کردند به هفت سال حبس و 

 من ممنوع الخروجم!  
امثال مرتضوي و طوسي راحـت    
از کشور خارج ميشوند اما مـن اگـر       
ـلـي قصـد خـروج از کشـور               به هر دلي
داشته بـاشـم بـايـد پـانصـد و پـنـجـاه                  
ـه ام را امـثـال "قـاضـي                 ـق ميليون وثي
ـفـع چـه              ـه ن مرتضوي" ضبط کننـد، ب
کســي و در جــيــب چــه کســي بــرود              
نميدانم اما مـن مـمـنـوع الـخـروجـم.            
نتوانستم در اين مورد خاص سـکـوت   
کنم. ممنـوع الـخـروج هـا شـمـا هـم                 
اعــتــراض کــنــيــد بــه ايــن هــمــه بــي             

 عدالتي!"
اعتراض آتنا دائمي بطور واقعـي   

اعتراض به دستگاه قضايي و سيستم 
ــن صــداي                  ــوب آن اســت و اي ســرک
اعتراض همه مردم است. با حـمـايـت       
ــا و از                   ــن ــارزات آت ــرده از مــب گســت
خواستهايش به او اطمينان دهيم، کـه    
همراهش هستيم و از آتنا  بـخـواهـيـم       
 که اعتصاب غذايش را خاتمه دهد.   

"معصومه نعمتي" مادر آتنـا در      
هشــتــمــيــن روز اعــتــصــاب غــذاي           

فـرورديـن شـروع         ۱۹ دخترش کـه از      
شده است، از مبارزات فرزندش سخن 
گفته و به مردم فراخوان داده اسـت کـه     

 "صداي آتناي من باشيد".  
با حمـايـت وسـيـع خـود از آتـنـا                
ـه            دائمي و خواستها و مـبـارزاتـش، ب
فراخوان مادر وي فعاالنه پاسخ دهيم. 
احکام صادر شده براي خواهـران آتـنـا      
انسيه و هانيه دائمي بايد لغو و پرونده 
هاي امنيتي تشکيل شـده بـراي آنـان        
بسته شود. فشـار و تـهـديـد از روي                
خانواده آتنا بايد برداشته شود و آتـنـا       
دائمي و کلـيـه زنـدانـيـان سـيـاسـي و               
فعالين اجتماعي فورا و بـدون قـيـد و        

 شرط آزاد شود.  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ،۱۳۹۶ فروردين  ۲۸ 
 ۲۰۱۷ آوريل  ۱۷  
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اللـه مـي رفـتـنـد و در آنـجـا بـه                     
کودکان کار هـنـر آمـوزشـي مـي            
دادند و با اين کودکان نقاشي مي 
کشــيــدنــد و لــحــظــات شــادي را            
برايشان فراهم مي کردند و قصـد    
داشتند از تمام اين کارهاي هنري 
که انعکاس دردها و مشکـالت و    
حتي روياها و آرزوي کودکان کـار  
ــقـــالب                  ــاه انـ ــاشـــگـ بـــود در بـ
نمايشگاهي برپا کنـنـد و مـجـوز         
ــا                 هـــم گـــرفـــتـــه بـــودنـــد کـــه بـ
دســتــگــيــريشــان ايــن نــمــايشــگــاه      

 کنسل شد.
و حاال آتناي من که کـودکـان     

ــدگــي       ي    شــان دغــدغــه      کــار و زن
اش است در زنـدان اسـت و        جواني

در اعتراض بـه حـکـمـي کـه قـوه               
دليل براي خـواهـرانـش     قضاييه بي

داده در هشتميـن روز اعـتـصـاب         
 برد! غذايش به سر مي

آتنا دائمي،  اين فعال دفاع از 
حقوق انسانها و چـهـره مـحـبـوب          
مــردم بــه هــفــت ســال زنــدان بــا              

تـبـلـيـغ عـلـيـه          »اتهاماتـي چـون       
نظام، اجـتـمـاع و تـبـانـي عـلـيـه                  
امنيت ملي، توهين به خمينـي و    

 «خامنه اي و اختفاي ادـلـه جـرم     

 ۱۴محکوم شده است. او ابتدا به 
سال زندان محکوم شد و بـعـد از         
اعتراضات بسيـار بـود کـه  ايـن             
حکم در دادگاه تجديدنظر اسـتـان     

سال تقليل يافت. بعـد    ٧تهران به 
هم براي اجراي اين حکم آتـنـا در       

بـازداشـت و بـه         ٩٥روز ششم آذر 
اوين انتقال يافت. آتنا  بـه نـحـوه         
دستگيري اش که با توهين به وي   
و بـه خـانـواده اش هـمـراه بـود و                 
مورد ضرب و شتمش قرار دادند، 
اعتراض کرد. اما نه تنها پاسخي 
نگرفت، بلکه دو خواهر او انسـيـه   

مـمـانـعـت از       «و هانيه به اتـهـام       
اجراي حکم و توهين به مـأمـوران   

هر يک بـه سـه مـاه و يـک             » نظام
روز حبس تعليقـي بـراي يـکـسـال          
محکوم شدنـد. ايـن حـکـم را بـه               
خواهران آتنا دادند، تا او را زيـر        
فشار روحي بيشـتـر قـرار دهـنـد.          
اما آتنا صداي اعتراضش را بلند 
تر کرد. او طـي بـيـانـيـه اي ايـن                  
پرونده سازي ها را محـکـوم و در       

اعتراض بـه صـدور حـکـم زنـدان              
براي خواهرانـش اولـتـيـمـاتـوم بـه            
اعتصاب داد. او در بـيـانـيـه اش          
چنين مينويسد: "هر از گـاهـي از     
گوشه و کنار دنيا مي شنويـم کـه     
تعدادي جنايتـکـار يـا تـروريسـت          
مردم را به گروگان ميگيرند تا بـه  
اهدافشـان کـه انـتـقـام گـيـري يـا                 
کسب ثروت اسـت دسـت يـابـنـد.            
اما در ايران برعکس همه جا ايـن  
مجريان قانون هستند کـه مـردم،       

هـاي زنـدانـي         اموالشان و خانواده
سياسي را به گروگان مـي گـيـرنـد       
تا در جامعـه بـا ايـجـاد رعـب و              
وحشت و خفقان به خواسـتـه شـان      

 که بقاي خود است، برسند.". 
نگاهي به گفته ها، نوشته هـا  
و مــبــارزات آتــنــا چــهــره دوســت          
داشتني او را بـه روشـنـي نشـان               
ميدهد. آتنا به راستي يـک رهـبـر       
جنبـش بـراي آزادي و انسـانـيـت              
است. اعتـراض امـروز آتـنـا نـيـز              
بطور واقعي اعتراض به دسـتـگـاه    
قضايي و سيستم سرکوب آن است 
و اين صداي اعتراض هـمـه مـردم      
ــه               ــمــي شــايســت ــا دائ ــن اســت. آت

 وسيعترين حمايت هاست.
آتنا دائمي اکنون در بند زنـان  
اويــن در اعــتــصــاب غــذا بســر              
ميبرد. وضعيت جسمانـي خـوبـي      
نــدارد. بــا حــمــايــت گســتــرده از            
مــبــارزات او و از خــواســتــهــاي            
انساني اش، به او اطمينان دهـيـم   
که صداي اعتراض وي در همه جا 
و در سطح جهان هستـيـم و از او         
بخواهيم که به اعتصاب غـذايـش     

 خاتمه دهد.
مــادر آتــنــا دائــمــي بــعــد از            
مالقاتي که با دختـرش در زنـدان       

 داشته چنين مينويسد: 
"بعد از مالقات ديروز بيتاب تر و 
بيقرارتر شدم. فکر مـي کـردم بـه           
داد دخترم مي رسـنـد فـکـر مـي            
کردم االن که وقت ادعاها و وعـده  
هاي آبـادي و سـامـان دادن ايـن               
مملکت است صداي آتنايم را مي 

 شنوند!!! 
صداي آتنايم را مي شنوند که 
هوش و حواس جوانيش ، زنـدگـي     
کودکان کار و خيابان بود و در سر 
پرشور جوانيش ، سـوداي بـهـبـود       
زندگي کودکان کار را داشت حتي 

 با دستهاي خاليش!
صداي آتنايم را مي شنوند که 
غمش،غم کـودکـي کـه زيـر تـيـغ               
اعــدام اســت و شــاديــش شــادي             
جواني که نـجـات يـافـتـه بـود از               
چوبه ي دار ، بـه بـهـانـه ي جـرم                  

 مواد مخدر!
صداي آتنايم را مي شنوند که 
ــي و                   ــان ــوب ــا ک ــش ب ــب ــل ــش ق ــپ ت
مقاومتشان و مشـتـش کـوبـنـده،          
عليه کشتار و بيرحمي و جـنـايـت    

 داعش و داعشيان!
صداي آتنايم را مي شنوند که 
مي خواهد ابتدايي تـريـن حـقـوق         
يک شهروند و اينـجـا زنـان، بـراي         
انتخـاب پـوشـش را بـه رسـمـيـت                

 بشناسند!
اما نخير خبري از مسئـولـيـن    
نيست بيش از اينها سـرشـان گـرم      
شعارهاي تبليغاتي شان هسـت و    
صـداي مـن مـادر نـگـران و پــدر                
غمگين آتنا را نمي شنوند پس رو 
به همـه ي دنـيـا، رو بـه هـمـه ي                   
مجامع بين الـمـلـي و نـهـادهـاي             
حقوق کـودکـان و حـقـوق زنـان و                
حقوق بشر و همه ي رسانه هـا کـه     
صداي آتناي من باشيد. مدام در    
گوشم نخوانـيـد کـه االن بـخـاطـر             

 انتخابات زمان مناسبي نيست! 
جــان دخــتــرم در خــطــر اســت          
صداي دخترم باشيـد کـه سـکـوت         
در مقابل اعتصاب آتنـا بـخـاطـر       
اعالم بـرائـت و حـکـم بـي دلـيـل                
قضايي از خواهرانش ظلم در حـق  

 من است! صداي آتنا باشيم".
با حمايت گسـتـرده مـان، در          
کنـار ايـن خـانـواده بـاشـيـم و بـا                   
انعکاس صداي اعـتـراضـشـان در       
سطح جهاني به فراخوان مادر آتنا 
که چنين همدوش فـرزنـدش بـراي        
آزادگي و انسانيـت مـي جـنـگـد،          
 پاسخ مثبت و شايسته اي دهيم. 

سال حکم صادر شـده بـراي      ٧
آتنا و احکام زندان براي خـواهـران   
وي انسيه و هـانـيـه دائـمـي بـايـد            
ــده هــاي                ــرون ــغــو شــود. پ فــورا ل
امنيتي تشکيـل شـده بـراي آنـان           
بايـد فـورا بسـتـه شـود. فشـار و                  
تهديد از روي اين خانـواده  بـايـد        
برداشـتـه شـود و آتـنـا دائـمـي و                  
تمامي زندانيان سياسي و فعالين 
اجتماعي فورا و بدون قيد و شرط 

 آزاد شود. 

 ۷ از صفحه  

:زاد� )9ون ;ی9 و ��ط  :0@	 دا9N ،"�Mا� :زادی�5اه" و ا��	�" 
�0	!" ز�9ا�ی	ن �ی	�"، 
  یE (�ا�� !#� در اول !�

اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـا             
انتشار بيانيه اي به مناسبت سالگـرد  

ـيـه عـبـدي               ـيـان  -آن بر خـواسـتـهـاي ب
عظيم زاده تاکيد کرده و بـا خـواسـت        
آزادي فوري اسماعيل عبدي، بـهـنـام    
ابراهيم زاده و همه زندانيان آزاديخـواه  
و عدالت طلب و فراخوان کـارگـران و     
معلمان به مبـارزه اي مـتـحـد بـراي            
خواستهاي اعالم شده در آن بيانيه بـه  

 استقبال روز جهاني کارگر رفتند.
ـيـه        ١٧  ـيـان زنداني سياسي طي ب

اي با اسامي سعيد ماسوري، ، بهنام 
ابراهيم زاده، حسن صادقي، ابراهـيـم   
ـفـرد، امـيـر         فيروزي، رضا اکبري مـن
ــلــي پــور، جــواد فــوالد ونــد،           امــيــرق
مهدي فراهي شانديز، شاهين ذوقـي    
تبار، محمد اکرمي، مهدي امـيـري،   
ـيـرضـا نـاصـري،             عباس توکلـي، عـل
رضا کاهه، امير حسـن ونـد سـيـار،           
اسد محمدي، محسن قندهـاري، بـر     
کارزار عليه امنيتي کردن مـبـارزات     
ـيـه          ـيـان تاکيد گذاشتند. آنها در ايـن ب
اعالم کرده اند که با خواستهايي چون 
لغو احکام امنيتي صادر شده زنـدان    
براي تمامي زندانيان سياسي و بستـه  
شدن کامل پرونده هاي تشکيل شـده    
براي آنـان، پـايـان دادن بـه تـهـديـد،                  
ـيـن          فشار، پيگرد و دستگـيـري فـعـال
اجتماعي بخاطر مبارزات برحقشـان  
در دفاع از زندگي و مـعـيـشـت خـود        
تحت عناوين امنيتي چون "اخالل در  
نظم و امنيت ملي"، خاتمـه دادن بـه        
امنيتي کردن مبارزات مـردم و حـق       
تشکل، حق تجمع، حـق اعـتـصـاب،       
آزادي بيان به عنوان حـقـوق پـايـه اي         
ــه                    ــان دادن ب ــاي ــاالخــره پ خــود و ب
محاکمات ناعادالنه که هيچ تطابقي 
ـلـي نـدارد، بـه                   ـيـن الـمـل با موازيـن ب
استقبال روز جهاني کارگر ميـرونـد و     
از هــمــگــان خــواســتــار حــمــايــت و            

 پشتيباني از خواستهايشان شده اند.
کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران         
زنداني با تاکيد بر فراخـوان اتـحـاديـه       
آزاد کــارگــران ايــران و حــمــايــت از              
خــواســتــهــاي اعــالم شــده زنــدانــيــان        
سياسي، روز جهاني کارگر را گرامـي  

 ميدارد.
بهنام ابراهـيـم زاده، اسـمـاعـيـل           
عبدي، آتنا دائمي، سـعـيـد يـوزي و           
تمامي زندانيان سيـاسـي بـايـد فـورا          
ـتـي                  ـي آزاد شـونـد. پـرونـده هـاي امـن
ـيـه          ـل تشکيل شده براي آنان و بـراي ک
فعالين اجتماعي چون جعفر عـظـيـم      
زاده، مــحــمــود صــالــحــي، شــاپــور          
ـلـي،            احساني راد، عـثـمـان اسـمـاعـي
محمود بهشتي، علي اکبر بـاغـانـي،    
ابراهيم مددي، رضـا شـهـابـي، داود         
رضوي و ... بايد مسـدود و احـکـام             
زندان صادر شما براي آنان بايـد فـورا     
لــغــو شــود. حــق تشــکــل، حــق                    
ـيـان،        اعتصاب، حق تجمع ، آزادي ب
حق برگزاري مراسم روز جهاني کارگر 
و... همه و همه از جـملـه آزاديـهـاي              
سياسي پايه اي در هر جامعه است و 

 حق مسلم تمامي مردم است.
يک شعار مهـم مـا کـارگـران در           
روز جهاني کارگر، شعار آزادي بـدون    
قيد و شرط زندانيان سياسي است که 
بايد بر پالکـاردهـايـمـان در ايـن روز            
نقش بندد و بند مهمي از قطعـنـامـه    

 هاي کارگران باشد.
اول مه روز جهـانـي کـارگـر، روز         
عزم مـا بـراي نشـان دادن اتـحـاد و                
قدرت ما سـت. مـا هـمـه کـارگـران                
ـلــمــان،                    ـيــکــار، مــعـ شــاغــل و بـ
بازنشستگان، پرستاران، و همه مردم 
زحمتکش و محـروم، زن و مـرد بـه            
منـاسـبـت روز جـهـانـي کـارگـر، در                 
تجمعات بـزرگ و کـوچـکـمـان گـرد               
آييم، جشن بگيريم، و با قطعنامه ها 
و بيانيه هاي مشترکمـان، يـک صـدا        
اعالم کنيم که محروميت و سرکـوب  
و زندگي زير خط فقـر و ايـن جـهـنـم            
ضد انساني و غير عادالنه را ديـگـر       

 نمي پذيريم
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

Free Them Now 

 شهال دانشفر
 ٢٠١٧ آپريل ٢٠ 
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دولــت تــرکــيــه و دولــت جــمــهــوري            
ـنـد.       اسالمي رقباي منطقه اي هسـت
ضعف و قدرت همديگر را مستقيما 
به موقعيت خود گره ميزنند. نه تنها  
از تضعيف مـوقـعـيـت مـنـطـقـه اي             
همديگر خوشحال ميشوند بلکه براي 
آن تالش هم ميکنند. دولت اردوغان  
کال با آمريکا و عـربسـتـان و کـمـپ            
مقابل جمهوري اسالمي در منـطـقـه    
تداعي ميشود. به اين معنا ضـعـف      
و قدرت و  شکست و پيروزي داخلـي  
و مــنــطــقــه اي دولــت تــرکــيــه بــراي            

 جمهوري اسالمي مهم است.
به اين مـعـنـا از مـنـظـر جـمـهـوري                  
اسالمي آن جمعيت عظيمـي کـه در       
ـنـد از                   ـت رفراندم بـه  اردوغـان نـه گـف
ـيـه نـظـم         يکطرف قدرت اعتراض عـل
موجود و حزب اسالمي و ايدئولوژي 
اسالميش را تـداعـي مـيـکـنـد کـه                
نگران کننده است. مخصوصا از اين  

نظر نگران کننده است که نشاندهنـده  
ــي و               ــواهـ ــخـ ــف آزاديـ ــدرت صـ قـ
سکوالريسم در منطقه است. امـا از     
طرف ديگر هر نشانـه اي از ضـعـف          
حزب حاکم در تـرکـيـه ضـعـف يـک               
قدرت رقيب منطقه اي است و از اين 
ـتــبــخــش اسـت. بــا ايــن               نـظــر رضــاي
حساب ميتوان تصور کرد که چگونه 
سران حکومت اسـالمـي نسـبـت بـه            
ــه  حــال و هــواي                 تــحــوالت تــرکــي

روانــي داشــتــه      -مــتــنــاقــض روحــي   
 باشند.  

ـبـار، از نـظـر جـمـهـوري                   به ايـن اعـت
ـقـابـل          اسالمي هر دو طرف در ايـن ت
بايد تضعيف شوند. دولت ترکـيـه بـه       
ـيـب مـنـطـقـه ايـش               خاطر اين که رق
ـيـل       است. اکثريت معترض به اين دل
که هر درجه پيشرويشـان در مـقـابـل         
اسالميون حاکم در ترکيه نشانه اي از 
قــدرت نــيــروهــاي مــقــابــل جــنــبــش         
اسالمي است. نيـروهـايـي اسـت کـه           
رفاه ميخواهند، آزادي ميـخـواهـنـد،     
ــعــيــض             ــد. تــب ــري مــيــخــواهــن بــراب
نميخواهند، دست درازي مذهـب بـه     

زندگيشان را نميخواهند. نيـروهـايـي     
کــه در چشــم جــمــهــوري اســالمــي            
دشــمــنــانــي ســرســخــت و خــطــرنــاک         

 هستند.
 

با توجه به تـحـوالت   ا����	���	ل:  
اخــيــر، مــوقــعــيــت چــپ، جــنــبــش           
اعتراضي، جنبشي که خواهان آزادي 
و برابري و سـکـوالريسـم در تـرکـيـه               

 هست چيست؟ 
ــ":   ــ� ــ جــنــبــش  !ــBــ�ــA ا)ــ�اه

اعتراضي در ترکيه آنقدر قوي هسـت  
که اجازه نداده يک حزب اسالمي بعد 

سال حاکميت کدهاي اسالمي  ۱۴ از 
را بر جامعه حاکـم کـنـد. ايـن مـهـم              
است چون يک وجه مـهـم کـار و بـار             
احزاب اسـالمـي بـراي بـه تـمـکـيـن                 
کشاندن جامعـه سـرکـوب مـذهـبـي           

 است. 
اما بايد فرق گذاشت ميـان چـپ     
ـتـي کـلـمـه و چـپ در                 به معناي سـن
ـتـي و                مقياس اجتـمـاعـي. چـپ سـن
قديمي ترکيه که شباهتهاي زيادي به 
چــپ ســنــتــي وقــديــمــي ايــران دارد            
ـقـشـي جـدي در مـقـابـل                   نميتوانـد ن
اردوغان و حـزبـش و سـرمـايـه داري            

ترکيه ايفا کـنـد. ايـن چـپ بـا تـمـام                 
احترامي که بايد به اهداف و آرزوهـا    
ـيـش گـذاشـت، بـا              و آرمانهاي انسـان
تمام احترامي که بايد به نقش انساني 
و جســورانــه هــر تــک تــک اعضــا و              
هوادارانش گذاشت، نميتـوانـد مـثـل       
ـيـو سـيـاسـي در مـقـابـل                 يک آلترنـات
احزاب سرمايه داري چه در حاکميـت  

 و چه در اپوزيسيون ظاهر شود. 
اما چپ اجتماعي يـعـنـي تـمـام          
کساني کـه تصـويـرشـان از زنـدگـي               
برابري است، آزادي است، رفاه اسـت،  
جدايي مذهب از دولت و نـهـادهـاي        
عمومي است، و در کل جامعـه آزاد    
و برابر و مرفه و بدون تبعيض و سـتـم   
است در جامعه ترکيه يک گـرايـش و     

 يک نيروي گسترده است. 
چپ به اين معنا يک گرايش قوي 
درمـــيـــان کـــارگـــران، تـــوده هـــاي            
زحمتکش و تـحـت سـتـم اسـت کـه                 
خواهان سهم خود ازثروتي هستند که 
هر روزه خلق ميکنند و بدون تعطيـل  
ـنـد. در تـرکـيـه             برايش مبارزه ميکـن
فعالين و کارگران چپ و راديکال يـک  
ـبــش               ـتــاده جــن وجـه قــديـمــي و جـااف

 کارگري است. 

چپ به اين معنا در ميان زنان و   
جوانان و دانشجويان و مـعـلـمـيـن و            
ـيـروي         ساير نيروهاي اجتماعي يـک ن

 مهم است.
اين چپ وسيع است اما پراکـنـده   
است. تحوالت اخير ترکيه اگـر بـراي      
طبقه سرمايه دار و حـزبـش اهـرمـي         
ـيـشـان       براي رهايي از بحران حکـومـت
است، بايد براي کارگـران راديـکـال و        
نيروهاي چپ اجتماعي فرصتي بـراي  
جمع و جور شـدن، مـتـشـکـل شـدن،           
متحد شدن و نهايتا سازمانيافتن در   
يک حزب سـيـاسـي راديـکـال بـاشـد.            
حزبي کـه بـا هـدف رهـا کـردن کـل                 
ـقـاتـي و          جامعه از بنياد نابرابري طـب
اقتصادي و انواع تبعيضات و ستمها 
يعني نظام سرمايه داري ظاهر شـود.  
حــزبــي کــه بــرنــامــه اش کــنــار زدن             
ـتـن قـدرت                 حکومـت و بـدسـت گـرف
سياسي باشد. حزبـي کـه بـه صـداي            
اکثريت معترض جامعه تبديل شود. 
حزبي که اين اکثريت را در مصاف بر 
ـنـدگـي کـنـد.         سر قدرت سياسي نماي
حزبي که اين اکثريت را براي مـبـارزه     
جهت کسب قدرت سياسي سـازمـان     

 دهد. *
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هزار بازنشسته ذوب آهـن   ١٦ ترتيب 
اصفهان حتي از همان امکان بشـدت  
نــاچــيــز و زيــر اســتــانــدارد درمــانــي          
 صندوق بازنشستگي نيز محرومند. 
بنا بر خبـرهـا شـرکـت سـالمـت           
بهداشت و درمان صنـعـت و مـعـدن         
نوين (شسبد) ارائه دهنده "خـدمـات     
درماني" به بازنشستگـان ذوب آهـن        
است که با نپرداختن هزينـه درمـانـي      
آنان، عمال کارگران را در محروميـت  
مطلق از هرنوع امکان درماني قـرار    
ـتـر امـر            داده است. به عـبـارت روشـن
"خدمات درماني" کارگران که هزينـه    
اصلي اش از جيـب خـود آنـان کسـر           
شده اسـت، بـه شـرکـتـي خصـوصـي              
ـيـز آشـکـارا          واگذار شده است و آنها ن
پـول کـارگـران را بـاال کشــيـده و بــه                  
وظيفه خـود عـمـل نـمـيـکـنـد. ايـن                   
مــوضــوع شــانــزده هــزار کــارگــر                
بازنشسته ذوب آهن اصفـهـان را کـه        
ــه درمــان بــخــش بــزرگــي از              هــزيــن

ـلـعـد،     چندرغاز دريافتي آنها را مي ب
با معضلي جدي روبـرو کـرده اسـت.          
کارگران بازنشسته بـه ايـن مـوضـوع         

 اعتراض دارند... 
بازنشستگان ذوب آهن اصفـهـان   
ـيـه    در اعتراضات قبلي خود طي بيان
اي بر خواست درمـان رايـگـان بـراي           
همه تاکيد کردند و اين خواست هـمـه   
بازنشستـگـان و هـمـه مـردم اسـت.               
شانزده هـزار بـازنشـسـتـه ذوب آهـن             
اصفهان همراه بـا خـانـواده هـايشـان            
ـنـد     نيروي عظيمي هستند که ميتـوان
با قدرت تمام اين خواست را به جـلـو     
بياورند. اول مه روز جهـانـي کـارگـر،        
روز فرياد قدرتمند اين خواست مـهـم   
 سراسري و ديگر خواستهايمان است. 
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فـرورديـن حـدود         ٢٨ صبح روز     
صد نفر از معلمان بازنشسته مقـابـل   

سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده و 
پيگير خـواسـتـهـايشـان شـدنـد. ايـن              

ـتـه      هـاي     چندمين بار در ماهها و هـف
جاري است که معلـمـان بـازنشـسـتـه         
ـتـي    مقابل مجلس و ديگر مراکز دول
ـتــراضــي بــرگــزار                تــجــمــعــات اعـ

ـنـد.مـعـلـمـان بـازنشـسـتـه در                 مي کن
تجمعات قبلي با شـعـارهـايـي چـون          

ميليون، حـقـوق مـا يـک            ٤ خط فقر 
ــلــيـون، يــک اخــتــالس کــم بشــه،            مـي
مشکل ما حل ميشه، بيمه کارامد، 
درمــان رايــگــان اســت، مــعــيــشــت،        
منزلت حق مسـلـم مـاسـت، مـعـلـم              
ــردد صــداي                 ــد گ ــاي ــي آزاد ب ــدان زن
اعتراضشان را عليه زندگي زير خـط    
ـتـي کـردن مـبـارزاتشـان              ـي فقر و امـن
اعالم داشتنـد. يـک خـواسـت فـوري             
ـبـات مـزدي           معلمان پرداخت مـطـال
آنان از جمله پاداش پـايـان خـدمـت،         

هـا و       اجراي همسان سازي مستمـري 
ارتقاء خدمات درماني بيمه تکميلي 
است. تجمع بيست و هشتم فرورديـن   
ــرغــم            ــه عــلــي ــمــان بــازنشــســت مــعــل
تالشهايي صورت گرفت، که عده اي   

بــا کــنــســل اعــالم کــردن آن تــالش             
داشتند مانـع بـرگـزاري ايـن حـرکـت             
اعتراضي شوند. معلمان بازنشـسـتـه     
تجمع کننده در ايـن روز در مـقـابـل             
مجلس صداي اعتراض کل معلمـان  

 بازنشسته بودند.  
ــره            ــزاران نـــفـ ــات هـ ــراضـ اعـــتـ
بازنشستـگـان يـک عـرصـه مـهـم از                

بــوده اســت.      ٩٥ اعــتــراضــات ســال     
بــازنشــســتــگــان هــمــچــنــان پــيــگــيــر      
خواستهايشان هستند، روز جـهـانـي        
کارگـرفـرصـت مـنـاسـبـي اسـت کـه                
هزاران بازنشسته با خانواده هـايشـان     
به ميدان آيند و خـواسـتـهـايشـان را            
ــمــان              ــر شــونــد. وعــده مــعــل پــيــگــي
بازنشسته به تجمع به منـاسـبـت روز      

 جهاني کارگر است.

اول مه روز جهـانـي کـارگـر، روز         
عزم مـا بـراي نشـان دادن اتـحـاد و                
قدرت ما سـت. مـا هـمـه کـارگـران                
ـلــمــان،                    ـيــکــار، مــعـ شــاغــل و بـ
بازنشستگان، پرستاران، و همه مردم 
زحمتکش و محـروم، زن و مـرد بـه            
منـاسـبـت روز جـهـانـي کـارگـر، در                 
تجمعات بـزرگ و کـوچـکـمـان گـرد               
آييم، جشن بگيريم، و  با قـطـعـنـامـه      
ها و بيانيه هـاي مشـتـرکـمـان، يـک             
صدا اعالم کنيم کـه مـحـرومـيـت و          
سرکوب و زندگي زير خط فقر و ايـن      
جهنم ضد انساني و غير عـادالنـه را       

 ديگر نمي پذيريم. 
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هــيــچ چــيــز بــيــش از وضــعــيــت          
انتخابات هـاي مـهـم در کشـورهـاي            
اصلي سرمايه داري نميتـوانـد بـحـران       
کنوني و پايه اي ايـن نـظـام را جـلـوي            
چشم بگذارد. هر انتـخـابـاتـي در ايـن           
ماهها و سالهاي اخير نشان مـيـدهـد      
که در اين کشورها جامعه بين چـپ و    
راست بشدت قطبي شـده اسـت. ايـن           
برخالف آنچه ظاهر آن نشان مـيـدهـد      
بدان معنا نـيـسـت کـه نصـف مـردم               
نيروهاي راست را ميخواهند و نصـف  
آنها چپ را. بلکه بيش از هرچيز نشـان  
ميدهد که اکثـريـت عـظـيـم مـردم از             
وضع موجود بسيار زده شده اند. و در    
جستجوي خالصي از ايـن اوضـاع بـا        
سردرگمي به سـمـت نـيـروهـاي غـيـر              

 متعارف کشيده ميشوند.   
ـه             ـه ايـن هـفـت آوريـل     ٢٣ يکشنب

اولين دور انتخابات رياست جمـهـوري   
فرانسه انجام خواهد شد و نـتـيـجـه آن         
بسـيــار مــهـم و حــيــاتـي اسـت. اگــر                
هيچکدام از کانديداهـا نـتـوانـنـد حـد           
نصاب الزم براي انتخاب شـدن را در        
ـه دور       دور اول کسب کنند انتخابات ب
دوم کشيده خواهد شد و از مـيـان دو         
نفر که باالترين راي را آورده انـد يـکـي      
انتخاب خواهد شد. مـاهـهـاسـت کـه         
انتخابات فرانسـه مـوضـوع بـحـث و            
نگراني در سراسر دنياست. جلو آمـدن   
چهره فاشيست و کثيفي مثل مـاريـن     
لوپن رهبر جبهه ملي فرانسه، نفسـهـا   
را در سينه حبس کـرده اسـت. آيـا در           
ادامه رويـدادهـاي غـيـر مـنـتـظـره و                 
ناهنجاري مثل برگسيت در انگلـيـس   
و انتخاب ترامپ در آمـريـکـا، خـطـر          
روي کار آمدن مارين لوپن در فـرانسـه   
جدي تر نشده است؟ اين سوالي اسـت    
که تا ماههاي اخير بطور جدي مطرح 
بود و دنيا را در نـگـرانـي غـرق کـرده            
بود. اما اکنون نظر سنجـي هـاي پـي         
در پي ميگويند به احتمال زياد لـوپـن     
گرچه به دور دوم راه خواهد يافـت امـا     
در دور دوم قـطـعـا شـکـسـت خـواهـد             

 خورد.   
يک تحول قابـل تـوجـه ديـگـر در            
انتخابات فرانسه رشد آراي ژاک لـوک        
مالنشـون، کـانـديـداي چـپ افـراطـي              
يعني جبهه چپ و کمونيستهاست. او   
کــه خــيــلــي ديــر اعــالم شــرکــت در              
ــرد بســرعــت از                   ــات را ک ــخــاب ــت ان

محبوبـيـت بـااليـي بـويـژه در مـيـان                 
ـه رديــف               جـوانــان بــرخـوردار شــده و ب
ـه   چهارم و بنا به برخي نظر سنجي ها ب
رديف سوم صعـود کـرده اسـت. نـظـر             
سـنـجـي هـا حـاکـي از ايـنـسـت کــه                    

در صــد راي        ٢٠ مــالنشــون حــدود      
درصـد     ٤٧ خواهد آورد. امـا هـنـوز           

مردم تصميم نگرفته اند و طـرفـداران       
مالنشون اميدوارند کـه بـتـوانـنـد در            
ـفـرم                  ـفـاه از پـالت آخرين لحظـه بـا اسـت
ـفـاده          مردمي و چپ مالنشـون و اسـت
فعال از رسانه هاي اجـتـمـاعـي سـهـم           
مهمي از آراي اين بـخـش از مـردم را          
ـه پـيـروزي             جدب کنند و مـالنشـون ب
ـه رشـد سـريـع                     برسد. ايـن بـا تـوجـه ب
مـحـبــوبـيـت مـالنشــون امـري غـيــر              
ممکن نيسـت امـا احـتـمـال نسـبـتـا               

 ضعيفي است.   
طبق آخرين نظر سنجي هـا بـراي       
اول بار مارين لوپن که باالترين راي را   
داشت به رديف دوم سقوط کرده اسـت  
و امانوئـل مـاکـرون رقـيـب جـوان او               
باالترين راي را خـواهـد آورد. اکـنـون            

ـه             درصـد     ٢٣ راي مـاکـرون نـزديـک ب
 ٢٢ برآورد ميـشـود و مـاريـن لـوپـن               

درصـد و       ٢٠ درصد و فرانسوا فيـون    
 ٢٠ ژاک لوک مالنشون کمي کمتـر از      

 درصد. 
بنا به اين نظر سنجي ها، در دور     
ـفـر بـا                      دوم کـه انـتـخـابـات بـيـن دو ن
بيشترين راي خواهد بود، ماکـرون در    
برابر لوپن قرار خواهد گرفت و او را بـا    

ــر             ٦٤  ــراب درصــد    ٣٦ درصــد در ب
 شکست خواهد داد.  

امانوئل ماکرون کسي اسـت کـه       
او را به توني بلر تشـبـيـه مـيـکـنـنـد.             
راستها ماکرون را چپ مـيـخـوانـنـد و        
چپها او را راست ميدانند. او که قـبـال    
در دوره فرانسوا اوالند در دو دوره تـا          

وزير اقتصـاد بـوده      ٢٠١٦ همين سال 
ـفـع    است، اقدامات و رفرمهايي را به ن
صاحبان سرمايه به اجرا گذاشت که با 
اعتراضات وسـيـع کـارگـران مـواجـه             

 گرديد. 
ـه احـتـمـال زيـاد                به اين تـرتـيـب ب
ماکرون در اين انتخابات به يمن نفرت 
مردم از مارين لوپن به پيروزي خواهد 
ـفـس              رسيد و جامعه فـرانسـه گـرچـه ن
راحــتــي از شــکــســت لــوپــن خــواهــد          
کشــيــد، امــا بــالفــاصــلــه در بــرابــر             
اقدامات و سياستهاي ماکرون قطبـي  

 تر و بحراني تر خواهد شد.  

روشن است که انتخابات فـرانسـه     
ــگــري در                   ــات دي ــخــاب ــت ــچ ان ــي و ه
کشورهاي سرمايه داري بخودي خـود    
پاسخي براي سوالت و خـواسـتـهـا و           
نارضايتي هـاي اصـلـي مـردم در بـر              
ـقـل از ايـنـکـه                نخواهد داشـت. مسـت
ـه            کداميک از کانـديـداهـاي مـوجـود ب
قــدرت بــرســنــد، چشــم انــدازي بــراي          
تحولي مثبت و جدي در آينده جامعـه  
از اين انتخابات بيرون نـخـواهـد آمـد.       
ـه      نه راست و نه چپ موجود پاسخـي ب
مســائــل و ســواالت اســاســي مــردم           
ندارند. بلکه پاسخ واقعي به خواستهـا   
و مسائل حياتي مردم نهايتا خارج از 
اين انتخابات ها و اين نيروها در برابـر  
مــردم قــرار خــواهــد گــرفــت. يــعــنــي           
مردمي که به انتخابات ها اميد مـي    
بندند و نـا امـيـد مـيـشـونـد، نـاچـار                  
ميگردند مسـيـر و افـق و نـيـروهـاي               
ديگري را براي دست يابي به امنيت و 
رفاه و شادي جستجو کنند. زيرا وضع  
موجود قابل دوام نيست و نيـروهـايـي    
را ميطلبد که بطور جدي بخواهـنـد و     

 بتوانند دست به ريشه ببرند.
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ـتـشـر        طبق گزارشهاي خبري مـن
ـبـه       ٣١ شده، صبحگاه امروز پنچشن

، مـردم روسـتــاي       ٩٦ فـرورديـن مـاه        
عصـــرآبـــاد(ئەســـراوا) در ادامـــه               
اعتراضاتشان به دفن زباله هـا دسـت     

 به تجمع اعتراضي زدند
نيروهاي ويژه نظامي از شهرهاي 
ــلــيــاتــي           ســنــنــدج و مــريــوان در عــم
هماهنگ به مـنـظـور جـلـوگـيـري از            
اعتراضات مردم روستاي عصـرآبـاد    
(ئەسراوا) به صفوف معترضين حمله 

 کرده اند.
در اثر درگيري و حمله وحشـيـانـه    
نيـروهـاي ويـژه جـمـهـوري اسـالمـي               

ـفـر      ١٠ تعداد ي از آنها دستگيـر و       ن
زخمي شده اند که وضعـيـت جسـمـي       

تعدادي از انهـا نـامـنـاسـب و وخـيـم              
 گزارش شده است.

ـ ١ اســامــي تــعــدادي از زخــمــيــهــا؛           
ـ محمود رشـيـدي   ٢ اسماعيل عزيزي 

 ـ علي محمودي و همسرش٣ 
ــ جـمـال      ١ اسامي دستگير شـدگـان؛     

ـ ٣ ــ سـيـروان احـمـدي            ٢ مـحـمـودي      
 خديچه شريفي

ــاي            ـت ــردم روسـ ــراضــات م اعــت
عصــرآبــاد(ئەســراوا) در جــنــد ســال           
گذشته به دفن زباله ها ادامـه داشـتـه      
است. شهرداري مريوان بي تـوجـه بـه       
شرايط زيست محيطي ايـن روسـتـا،      

سال گذشته اطراف اين روستا  ١٦ در 
ـبـديـل کـرده              رابمحل دفن زبالـه هـا ت

 است!

ــورش               ــن ي ــان اي ــي شــدگ ــم زخ
جنايتکارانه بايد رايگان مورد مـداوا  

 و معالجه پزشکي قرار گيرند.
دستگير شـدگـان بـايـد فـوري و              

 بدون قيد و شرط ازاد شوند
کميته کردستان حزب کمونيست 
کارگري ايران مردم روستاي عصرآباد
(ئەسراوا) را بـه ادامـه اعـتـراض تـا                
آزادي دســتــگــيــر شــدگــان، تــامــيــن         
بهداشتي زيست محيطي اين روسـتـا   
و مداواي کـامـل و رايـگـان زخـمـي               

 شدگان فرا ميخواند.
 ١٣٩٦ فروردين  ٣١ 
 ٢٠١٧ آپريل  ٢٠ 
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