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ـتـي کـه در           ـيـه در        ۱۴ جناي ژوئ
ـفـاق            ـيـس ات جشن باستيل در شـهـر ن
ـفـي را بـدرد             افتاد دل هر انسـان شـري
ـيـه        مي آورد. اين جنايتي نه تنها عـل
مردم فرانسه بلکه عليـه مـردم هـمـه         
کشــورهــاســت. جــانــبــاخــتــن شــمــار        
بسياري از مردان و زنان و کودکان را   
به خانواده هاي اين قربانيان، به مـردم  
ـيـت        فرانسه و به همه مردم دنيـا تسـل
ـتـاد،       ميگويم. آنچه در نيس اتفـاق اف
نظير کشتار هيات تحريـريـه چـارلـي       
ابدو و حمله به مردم  پاريس در پائيـز  
ســال گــذشــتــه، حــملــه بــه تــمــدن و              
انسانيت است و همه مـردم مـتـمـدن         
ـبـش مـن               دنيا، همانطور کـه در جـن
چارلي هستـم نشـان دادنـد، خـود را             
ــرانســه                 هــمــدرد و هــمــراه مــردم ف

 ميدانند.  

بدنبال اين فاجعه دردناک يکبـار   
ديگر ايـن سـئـوال در مـرکـز تـوجـه                  
افــکــار عــمــومــي جــهــانــيــان قــرار            
ـتـوان شــر                   مـيـگـيـرد کـه چــطـور مـي
تروريسم اسالمي را از سر مردم دنيـا  
ـتــي و                   ــامــات دولـ ـق ــم کــرد؟ مـ ک
هــيــچــکــدام از احــزاب حــکــومــتــي         
ـنـهـا      جوابي براي اين سئوال ندارند. اي
خود با هـجـوم نـظـامـي بـه عـراق و                
سرهم بندي کردن يک دولت قومـي و    
مذهبي در آن کشور، باعـث و بـانـي        
اين وضعـيـت بـوده انـد و جـزئـي از                 
ــاســي             ــه اســالم ســي صــورت مســال
هستند و نه راه حـل آن. راه حـل در              
دست مردمي است که با شـعـار مـن      
چــارلــي هســتــم در بــرابــر تــروريســم           
اسالمي مي ايستند، مردمي که در   
عراق در هم کوبيده شده با فريـاد "نـه      

سني نه شيعه حکـومـت مـدنـي" بـه           
خيابانها مي آيند و مـردمـي کـه در        
ايران سالهاست حکومت اسالمـي و    
قوانيـن ضـد انسـانـي آنـرا بـچـالـش                 
ميکشند. راه حـل در دسـت مـردم                
ـيـون      ـل آزاده فرانسه و ميليون ها و مـي
ها مردمي است که از اين وضـعـيـت    

 در سراسر دنيا به تنگ آمده اند.   
اسالم سياسي، در همه اشکـال و    

از داعـش و حـزب        -شاخه هاي خود
اهللا تا جمهوري اسالمي و حـمـاس و     
ـتـهـا و                 القاعده و بـوکـو حـرام تـا دول
نيـروهـاي اسـالمـي "مـيـانـه رو" در                  

در نــقــطــه مــقــابــل         -غــرب و شــرق    
ارزشهـا و فـرهـنـگـي قـرار دارد کـه                  
ـيـر فـرانسـه طـاليـه دار و                انقالب کب
مبشر آن بود. حمله اسـالم سـيـاسـي          
در جشن سالگرد فتح  زندان باستيـل  

بوسيله مردم انقالبي پاريـس، واقـعـه      
ـيـر فـرانسـه        اي که سرآغاز انقالب کب

نماد تحجر و عقبـگـردي اسـت       -بود
کـه اسـالم سـيـاسـي تـالش دارد بــه                 

 دنياي ما تحميل کند.   
بــورژوازي، يــک در صــديــهــاي          

حاکم در همه کشورها، مدتهاست از 
ايده آلهاي انقالب کبير دست شسـتـه   
است. امروز پرچم دفـاع از تـمـدن و             
ارزشهاي جهانشمول انساني در بـرابـر   
اسالميسم و در بـرابـر راسـيـسـم، در            
دســت نــيــروهــاي چــپ و نــود و نــه               
درصــديــهــاي دنــيــا اســت. امــتــداد           
ارزشهاي انقالب کبير فرانسـه مـا را       
به نقد سوسياليـسـتـي جـهـان امـروز           
ـتـوان     ميرساند و تنها با اين پرچم مـي
جنبش اسالم سياسي را به شـکـسـت    
ــروريســم                 ــســم و ت ــد و راســي کشــان

اســالمــي را در غــرب و در شــرق                 
 متوقف کرد.  

ــه       ۱۴ در    مــردم    ۱۷۸۹ ژوئــي
ـتـح      انقالبي فرانسه زندان باستيل را ف
کردند. حمله تروريسـتـي اسـالمـيـون        
در سالگرد ايـن روز بـه هـمـه مـردم                
ـلـعـه              ـتـح ق جهان اعالم ميکند کـه ف
ـيـز در گـرو بـمـيـدان                اسالم سياسي ن
آمدن يک جنبش راديکال در دفاع از   
آزادي و بــرابــري و مــدنــيــت اســت.             

ژوئيه امسال روز    ۱۴ تالش کنيم که 
سربلند کردن اين جنـبـش و سـرآغـاز         

   روند سقوط اسالم سياسي باشد.
 

حميد تقوائي دبير کميته مرکزي 
 حزب کمونيست کارگري ايران
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ـبــال شــکــســت کــودتــاي              ــدنـ ب
ـيـه،      ١٥ نظاميان در تـرکـيـه در           ژوئ

موج دستگيريها و اخراجهاي وسـيـع     
و توده اي در ايـن کشـور بـه جـريـان              
افتاده است. آخريـن گـزارشـهـا نشـان          
ـيـش از ده           ميدهد که تا اين لحظـه ب
هزار نفر از ارتشيان و قضات و وکـال    
و کارمندان دولتي دستگير شده انـد.  
ـيـه         اين نشاندهنده ابعاد وسـيـع تصـف
دروني صفوف حکومت از مخالفيـن  
دولــت اردوغــان اســت. امــا جــنــبــه            
مهمتر مسـالـه  ابـعـاد اجـتـمـاعـي                 

 ۶۰ سرکوب است. تـا کـنـون حـدود            
هزار نفـر از مـعـلـمـان و اسـتـادان و                  
روساي دانشگاهـهـا از کـار بـرکـنـار             
شده و بسياري از آنها دستـگـيـر شـده       
اند و اين آمار لحظه به لحظه در حـال  

 افزايش است.  
دستگيريها و اخراجـهـاي دهـهـا       
هــزار نــفــره کــه بــالفــاصــلــه بــعــد از             
ـتـاد، ايـن         شکست کودتا به جريان اف
نظر را ثابت ميـکـنـد کـه حـکـومـت            
اردوغان ليست وسـيـع و چـنـديـن ده            
هزارنفره اي را قبـل از کـودتـا تـهـيـه             

کــرده و مــنــتــظــر بــهــانــه و فــرصــت            
مناسبي براي تعـرض گسـتـرده بـوده         
ـيـانـگـر بـحـران                 است. اين شـرايـط  ب
حکومتي عميق و مزمني اسـت کـه     
ـقـه حـاکـمـه                 گريبان بـورژوازي و طـب
ـتـح          ترکيه را گرفته است. اردوغـان ف
اهللا گولن و نيروهـاي طـرفـدار او را،          
که يک شاخه اسالمي رقيب اردوغان 
را نمايندگي ميکنند و در ارتـش و          
ـفـوذ           دستگاههاي دولتي حضـور و ن
ــعــي دارنــد، عــامــالن کــودتــا            وســي
معرفي کرده و آنها را دولـت مـوازي       
ــراجـــهـــا و                ــد. امـــا اخـ مـــيـــنـــامـ
دستگـيـريـهـاي اخـيـر صـرفـا دولـت                
موازي را هدف قرار نداده است بلـکـه   
اساسا تالشـي اسـت بـراي سـرکـوب            
مخالفـيـن دولـت اردوغـان در درون             

 صفوف حکومت و در جامعه.  
کودتا و ضد کودتا خود حـاصـل   
و نشانه بحران عمـيـق حـکـومـتـي و            
تشــتــت و تــفــرقــه و ســردرگــمــي در            
صفوف طبقه حاکمه ترکيه اسـت کـه     
ـقـابـل مـيـان         مدتهاست اساسا حول ت
ـيـسـتـي و          گرايش ناسيوناليسم کـمـال

شاخه هاي مختلف اسـالمـيـسـم در         
ـتـه              ميان هيات حـاکـمـه شـکـل گـرف
است. شکست کودتا و تصفيـه هـاي      
بعد از آن قادر به حل و حتي تخفيـف  
ـيـسـت              تقابل ميان ايـن گـرايشـات ن
بلکه برعکس بـحـران حـکـومـتـي و             
تشتت و تفرقه در ميان باالئي هـا را    

 به مراتب تشديد خواهد کرد.  
از ابتدا روشن بـود کـه کـودتـاي           
نظاميان همـچـون هـمـه کـودتـاهـاي            
نظامـي يـک حـرکـت ضـد مـردمـي                
است و اساسا تالشي است از جـانـب     
ژنرالها و اربابانشان براي فائـق آمـدن     
به بحران حـکـومـتـي و بـراي عـقـب                
راندن اعتراضات و بازداشتن جامعـه  
از چرخش به چپ و رشد سکوالريسـم  
و جنبش چپ و کارگري در ترکيـه در    
فضاي بـحـران عـمـيـق حـکـومـتـي.                
ـيـه             شکست کودتا نيـز جـدا از تصـف
حسابهاي درون حاکميت، قرار اسـت    
به هـمـيـن هـدف ارتـجـاعـي و ضـد                 

 مردمي کمک کند.  
امـروز حــکـومـت اردوغـان دور           
ـفـانـش را             تازه اي از سـرکـوب مـخـال

آغاز کرده و در تـالش آن اسـت کـه                
تــعــرض بــه ابــتــدايــي تــريــن حــقــوق           
کــارگــران و مــردم تــرکــيــه و مــردم              
ـفــان               بـخـشــهـاي کـردســتـان و مـخــال
ـيـش از کـودتـا               سياسي اش را کـه پ
آغاز کرده بود در ابعاد وسيع تر و بـه      
شکل وحشيانه تري به پيش ببرد. در    
برابر اين تعـرض بـايـد بـا تـمـام قـوا                
ايستاد. اين سرکوبگـريـهـا بـر مـتـن            
بحران و تشتت داخلي طبقه حـاکـمـه      
ـنـاقصـات       ترکيه صورت ميگيرد و ت
درونـي حــکــومــت بــا ايــن بــگــيــر و             
ببندها حل و فصل نخوهد شد. بـايـد    
اين واقعيت را در برابر چشم جـامـعـه    
قرار داد و با تمام تـوان بـراي شـکـل           
دان به يک مقاومت و تعـرض وسـيـع      
عليه دولـت اردوغـان و کـل هـيـات              
حــاکــمــه تــرکــيــه تــالش کــرد. بــايــد           
دستگيريهاي وسيع را به هر بهانه اي   
صورت بگيـرد مـحـکـوم کـرد و در              

 برابر آن ايستاد.  
ـيـروهـاي           ما از مردم شـريـف و ن
چــپ و ســکــوالر تــرکــيــه در بــرابــر              
تعرضات حـکـومـت اردوغـان دفـاع          

ميکنيم. ترکيه لـحـظـات حسـاس و          
تعيين کننده اي را از سر ميگـذرانـد.   
بايد در مقابل دولت اردوغان با تـمـام   
قوا ايستاد. اين کامال امکـان پـذيـر       
است که بـر مـتـن تشـتـت و بـحـران                
ـيـروهـاي چـپ و            صفوف حکومت، ن
ــه                 ــرکــي ــارگــري در ت ســکــوالر و ک
ـنـد و         حکومت اردوغان را عقب بـران
تشديد ديکتاتوري در ترکيـه سـريـعـا       
ـبـديـل شـود و بـه                     به ضـد خـودش ت
شکست برسد. بايد با هـمـبـسـتـگـي          
ـبـش             بين المللي و يک حـرکـت و جـن
گسترده جهاني عليه دولـت اردوغـان     
به ياري مردم ترکيه شتافت. ما کليـه   
احزاب چپ و سـازمـانـهـاي دفـاع از            
حقوق انساني، تشکل هاي کـارگـري     
و همه مـردم شـريـف در ايـران و در               
سطح جهان را به دفاع از مردم ترکيـه  
در مقابل دولت سرکـوبـگـر اردوغـان       

 .  فرا ميخوانيم

 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

ژوئيه  ۲۱ ، ۱۳۹۵ تيرماه  ۳۱ 
 ۲۰۱۶  
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ــ	ل:   ــ�� ــ ــ	� ــ�� ــ� در اولــيــن   ا�
ـبـه گـذشـتـه اعـالم شـد                ساعات شـن
تالش گروهي از نيـروهـاي ارتـش در        
ـبـل قصـد کـودتـا                   ترکيه کـه شـب ق
داشتند با شکست روبرو شـده اسـت.     
به نظر شما کودتا و رخدادهاي اخـيـر   
تـرکــيــه بـر چــه زمـيــنــه سـيــاســي و                

 اجتماعي صورت گرفته است؟ 
ـ�اOـ6:  ?. )وقـوع ايـن کـودتـا            ��

ـنـده بـحـران عـمـيـق                    حاصـل و نـمـاي
حــکــومــتــي اســت کــه مــدتــهــاســت        
بورژوازي ترکيه با آن مـواجـه اسـت.          
دولت اردوغان سيـاسـت و خـطـي را           
ـيـد کـل              دنبال ميکند کـه مـورد تـاي
طبقه حاکمه و حتـي بـخـشـهـائـي از           
ـيـه و ارگـانـهـاي                 ارتش و قـوه قضـائ
ـيـسـت. مشـخـصـا           دولتي در ترکيه ن
ـتـي تـرک کـه يـک                  ناسيوناليـسـم سـن
گرايش با سابقه و غـالـب بـورژوازي          
ترکيه است با سياسـتـهـاي اسـالمـي        
اردوغان و حزب عدالت و تـوسـعـه و        

بانه احـيـاي   مآ استراتژي دون کيشوت 
امپراتوري عثماني سازگاري ندارد و   
ـنـشـهـاي            اين تناقض کشمـکـش و ت
مزمـنـي در مـيـان هـيـات حـاکـمـه                  
موجب شده است که کودتا يـکـي از       
بروزات آن بـود. دولـت اردوغـان تـا                

يـک فـعـال         -کنون فتـح اهللا گـولـن          
ـبـعـيـد              اپوزيسيون اسالمـي کـه در ت
خود خواسته در آمريکا به سر ميبرد 
و از متحـديـن نـزديـک سـابـق دولـت              
اردوغان  و نوعي اپـوزيسـيـون درون        
حکومتي از جـنـس دوخـرداديـهـاي            

را مســئــول کــودتــا            -ايــران اســت  
معرفي کـرده اسـت و  دسـت بـکـار                
تصفيه طرفداران او از درون صـفـوف     
حکومت شده است. اما اين شـکـاف    
در ميان اسالميستها خـود بـازتـاب        
کشمکش و اختـالفـات پـايـه اي تـر            
ـيـسـم و                جريانات اسـالمـي بـا کـمـال
ناسيوناليسم سنتي بورژوازي تـرکـيـه      

 است.   
کودتا در شـرايـطـي رخ داد کـه             
سياستـهـاي دولـت اردوغـان هـم در              
زمينه داخلي و هم در مـنـطـقـه و در         
رابطه غرب به نتيجه نرسيده و نـاکـام     
مانده بود. ضعـف حـزب عـدالـت و            
توسعه در انتخابات سـال گـذشـتـه و         

ـتـخـابـات،        ناگزير شدنش به تجديد ان
معلق و بالتکليف ماندن طرح تبديل 
نظام پارلماني به ريـاسـتـي و تـمـرکـز           
قدرت در دست رئيس جمهور، جنگ 
ـيــروهـاي پ ک ک و                  خـيــابـانــي بــا ن
ـيـرغـم      سرکوب مردم کردستان که عـل
خشونت و توحش و کشتـاري کـه بـه        
راه انداخت نتوانست به هـدف اعـالم       
شده "نابودي همه شبه نظاميان کـرد"   
منجر شود، رسوائي خانواده اردوغان 
در جريان پولشوئـي بـراي جـمـهـوري          
اسالمي، کشتار نيروهاي مخالـف و    
بــمــب گــذاري در تــجــمــعــات حــزب          
ــان               ــهــا و جــوان ــک خــلــق دمــکــراتــي
سوسياليست و ديـگـر سـازمـانـهـاي           
چپ که افکـار عـمـومـي بـه درسـت             
دولت اردوغان را مسـئـول و عـامـل         
ـيـم ايـن                     ـق ـيـم و يـا غـيـرمسـت ـق مست
کشــتــارهــا مــيــدانــد، و در زمــيــنــه           
سياست خارجي حمـايـت عـمـلـي از          
داعش بـويـژه در جـريـان مـقـاومـت                
کوباني، تنش با دولـت روسـيـه، دور        
ـنـهـا         شدن از اتحاديه اروپا وغـيـره، اي
همه نمونه هاي بن بست و نـاکـامـي        
سياستها و عملکرد دولـت اردوغـان       
است. کودتاي نافرجام اخير تالشي از 
جانب بخشـهـاي نـاراضـي بـورژوازي          
ترکيه براي تغيير اين سياسـتـهـا بـود       
اما در يک سطح پايه اي شکست اين 
کــودتــا، در کــنــار بــن بســت هــا و                
ناکاميهاي ديگر، خود نشان دهـنـده     
عمق بحران و استيـصـالـي اسـت کـه          
کل طبقه حاکمه ترکيه با آن مـواجـه       

 است.  
اين نکته را هم بايد تاکـيـد کـنـم       
ـنـهـا از           که بحران حکومتي ترکـيـه ت
شرايط و عوامـل داخـلـي آن کشـور           
ناشي نميشود بلکه جزئي از بحران و   
آشفتگي وضعيت سياسي در منطقـه  
و خالء قدرتي است که بـا شـکـسـت         
ــي                 ـلــب ــي طـ ــژمــون ــســم و ه ــوشــي ب
ـتـاريسـتـي دولـت آمـريـکـا در                 ـي ميل
خاورميانه بوجود آمده اسـت. رويـاي      
ـبـديـل         احياي امپراتوري عثماني و ت

 -شــدن بــه قــدر قــدرت مــنــطــقــه               
ـتـه دائـي جـان                     ـنـابـه گـف بطـوريـکـه ب
ناپلئونـي اردوغـان "هـيـچ پـرنـده اي                
نتواند بدون اجازه ترکيه در مـنـطـقـه         

تنهـا بـر مـتـن شـرايـط              -پرواز کند" 
خالء قدرت که بعد  از جـنـگ عـراق      
در خــاورمــيــانــه ايــجــاد شــده اســت           
ميتوانست مطرح بشود. همچنانکـه   
سر برآوردن داعش و ادعـاي احـيـاي        
دولـت اسـالمـي در عـراق و شـام و                  
ديگر کشورهاي اسالمزده، تنـهـا بـر      
متن چنين شرايطي  امکان پذير شده 
ـقـطـه نـظـر                  است. ميتوان گـفـت از ن
ـيــز حــزب "عــدالـت و                اسـتـراتــژيـک ن
توسعه" و داعش به يکديگر نزديک و  
هم ريشه انـد. روشـن اسـت کـه ايـن               
ادعاها و بلندپروازي ها تخيلي تـر و      
ـتـوانـد     دست نيافتني تر از آنست که ب
بورژوزاي ترکيه را متحد وهمـخـط و     
هم جهت کند و يـا بـه طـريـق اولـي                
مورد پذيرش و تاييد دول غربي واقـع  

 بشود.   
بــورژوازي تــرکــيــه مــدتــهــاســت       

تقويت موقعيت منطقه اي خود را از 
طريق سياست نـزديـکـي بـا غـرب و            
ـبـال      پذيرفته شدن در اتحاديه اروپا دن
ميکند و اسالميسم دولـت اردوغـان     

هر اندازه هم که بـخـواهـد       -و حزبش 
تصويري ميـانـه رو از خـود بـدسـت              

ـيـاي احـيـاي         -بدهد و بويژه ماليخـول
ـقـطـه       امپراتوري عثماني، تماما در ن
مقابل استراتژي واقع بينانه پيوسـتـن   
به غرب و اتحاديه اروپا کـه در واقـع       
ادامه منطقي روندي است که تـرکـيـه    
از دوران آتاتورک پيموده اسـت، قـرار       
ميگيرد. يک انگيزه و هدف کـودتـاي   
اخير تغيير اين موقعيت منطـقـه اي     
ترکيه و بازگرداندنش به خط نزديکي 

 بيشتر به اروپا بود. 
 

بالفاصـلـه پـس      ا����	���	ل:  
از اعالم شکست کودتا اخباري نظير 
ـيـروهـاي       دستگيري تعداد زيادي از ن
ارتش و افراد غيرنظامـي، بـرکـنـاري       

ـفـر    ۹ قاضي و  ۲۷۰۰ بيش از  هزار ن
ــلـمـان و                  از کـارمـنــدان دولـت و مـع
استادان منتشر شد. و اين روند هنوز  
ادامه دارد. گفتـه مـيـشـود کـه ايـن              
پاکسازي ها از قبل در دسـتـور کـار          
اردوغان قرار داشته و کـودتـا بـهـانـه          
عملي ساختن آن را به اردوغـان داده      
است. حتي برخي از مخالفـان دولـت      

اردوغان معتقدند اين کودتا نمايشي 
ــه               ــراي تصــفــي از طــرف اردوغــان ب
مخالفان خود بوده است. نظر شما در  
اين باره چيست؟ آيا با اين اقـدامـات     
ـبـات      حکومت ترکيه يک دست و با ث

 تر ميشود؟
حميد تقوائي: نافرجامي کـودتـا      
تصفيه و دستگيريـهـاي وسـيـعـي را          
بدنبال داشـتـه اسـت. بـخـش عـمـده                 
دستگيريها تاکنون از درون ارتـش و      
قضات و دستگاه دولتي بوده است و   
عمدتا طرفداران گولن را هـدف قـرار     
داده است. اما بايد توجه داشـت ايـن      
اولين بار نيست که دولت اردوغان بـه  
ــات و                    ــش و قضـ ــه ارتـ ـيـ ـفــ تصــ
دسـتـگـيـريـهـاي گسـتـرده در مـيــان                
مقامات ارتشي و حکومـتـي دسـت      
ميزند. کودتا تنها بهـانـه و مـحـمـل           
مناسبـي بـراي تشـديـد و گسـتـرش               
تصفيه مخالفين سياستهاي اردوغان 
از صـفـوف حـکـومـت فـراهـم کــرده                
است. به همين دليل اين شايعه قوت  
گرفته است که کودتا ساختگي و کار 
خود دولت اردوغـان بـوده اسـت. بـه              
ـيـسـت.       نظر من اين فرضيه درستي ن
حتي کودتـاي شـکـسـت خـورده هـم             
نشانه ضعف و بي ثباتي دولت اسـت  
ـيـن                  ـتـي نـمـيـخـواهـد چـن و هيچ دول
تصويري از خود بـدسـت بـدهـد. هـر           
کـودتـائـي، چـه پــيـروز بشــود و چــه                
شکست بخورد، تصفيه هاي وسيعي 
را بدنبال خواهد داشت. ميتوان گفت  
تصفيه مخالفين يک نتيجه "طبيعي"  
کودتا است. فرجام کودتا تنهـا جـاي      
ـنـدگـان      تصفيه شوندگان و تصفيه کـن
را عوض خواهد کرد. در ايـن مـيـان         
ــســت کــه  ايــن                   ــه مــهــم ايــن نــکــت
ـنـدهـا بـه                  ـب دستگيريها و بـگـيـر و ب
صفوف حکومت و طـرفـدارن گـولـن         
محدود نخواهد ماند و در صـورتـي       
که با اعتراض و مقاومت اجتمـاعـي   
پاسخ نگيرد به سرعت به تـعـرض بـه      
ـيــروهــاي                 ــامــعــه و ســرکــوب نـ ج
ــپ و ســکــوالر و                  ــون چ ـي ــوزيسـ اپ

 آزاديخواه منجر خواهد شد.   
نکته قابل توجه ديگر اينست که 
يک پيامد مهم ايـن کـودتـا تشـديـد            
بحران حکومت تـرکـيـه و تضـعـيـف           

دولت اردوغان خـواهـد بـود. ظـاهـرا           
چنين به نظر ميرسد که تصفيه هـا و    
دستگيريهاي گسترده اي کـه دولـت         
ـقـويـت          اردوغان آغاز کرده است بـه ت
موقعيت او منجر خـواهـد شـد ولـي         
ـفـس وقـوع         همانطور که اشاره کردم ن
ـبـاتـي هـر        کودتا نشانه ضعف و بي ث
حکومتي است. هم اکنون در مـيـان        
مردم و مدياي اجتماعي ترکـيـه ايـن      
گفتـه بـر سـر زبـانـهـاسـت کـه خـود                    
اردوغان بيش از همه مـرعـوب شـده      

 است. 
دستگيريهاي اخـيـر درگـيـري و           
کشمکش ميان ارتش وقوه قضائيه و 
دولت اردوغان را تشديد خواهد کرد. 
اين اختالفات درون حکومتي مساله 
ـيـه هـا          اي نيست که با اين نوع تصـف
بتوانند حل و فصل کنند. به نظر من  
ـنـهـا کـودتـاچـيـان           بازنده اين ماجرا ت
نيستند بلکه کل هيات حاکمه ترکيه 
است. تصفيه هائي کـه در ارتـش و            
قــوه قضــائــيــه و ديــگــر ارگــانــهــاي            
حکومتي براه افتاده در انظار جامعـه  
قبل از آنکه نشانه قدرقدرتي اردوغان 
باشد، بجان هم افتادن حکومتـي هـا     
و ضعف و تزلزل کل هيات حاکمه را   
به نمايش ميگذارد. مسـلـمـا دولـت          
اردوغان تالش خواهد کرد بـازداشـت   
و سرکـوب را بـه صـفـوف خـارج از                
ـيـروهـاي چـپ و               ـيـه ن حکومت و عـل
مـتــرقـي نــيـز گســتـرش بــدهـد امــا              
ــون             ــوزيســي ــروهــاي اپ ســرکــوب نــي
ــلــکــرد روتــيــن و مـتــعــارف هــر             عـم
حکومت ديـکـتـاتـوري اسـت. آنـچـه             
برجسته و ويژه اين دوره تهاجم بعد از   
ـتـادن            کودتا است بجان يـکـديـگـر اف
ـيـش از       باالئي ها است. تا همينجا ب

هزار نفـر از قضـات، دادسـتـان و              ۶ 
کارمندان سيستم قضائي و ارتشيـان  
از جمله پنجاه  ژنرال دسـتـگـيـر شـده        

ـفـر از وکـال و              ۶۰ اند. حدود   هـزار ن
کــارمــنــدان  دولــتــي و اســتــادان و              
ـيـز از      معلمان و روساي دانشگاهها ن
کار برکنار شده و تعدادي از آنهـا بـاز     
ـيـه هـا و                 داشت شده انـد. ايـن تصـف
دستگيريهاي گسـتـرده نشـانـدهـنـده           
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 4 ۱۳۹۵ مرداد ۱ انترناسيونال 

در هفته هاي اخـيـر   ا����	���	ل:  
شاهد افشاي فـيـش هـاي حـقـوقـي             
مقامات و مديران دولتـي بـا ارقـام        
نجومي بوديم. ارقامي که دهـهـا و        
حــتــي صــدهــا بــاالتــر از دســتــمــزد          
کارگران و کـارمـنـدان عـادي بـود.              
ــا مــوجــب                 ــش ه ــي ــن ف افشــاي اي
اعتراضات وسيعي در مـيـان مـردم      
شد. پرداخت مبـالـغ هـنـگـفـت، بـه             
دست اندرکاران جديد تازگي نـدارد،    
چه عاملي باعث اين افشـاگـري هـا      
شد؟ آيا رهبر جمهـوري اسـالمـي و        
رئيس جمهور آن تاکنون از پـرداخـت   
 اين مبالغ سرسام آور بيخبر بوده اند؟

  :��Jدا� :-U        جـمـهـوري اسـالمـي
حــکــومــت دزدان و رانــت خــواران،          
حکومت قاتالن و سرکوبگران مـردم  
ــن                  ــايــد دقــت کــرد کــه اي اســت. ب
حقوقهاي نجومي بطور واقعي گوشه 
کــوچــکــي از دزديــهــاي ســران ايــن           
حکومت و مقـامـات رده بـاالي آن          
ــان                    ــري ــم در ج ــال ه ــب ــه ق اســت ک
نزاعهايشان نمونه هاي بسـيـاري از       
اين دزديها  بر مال شده اسـت. امـا        
تفاوت اينجاست که اين مـاجـرا هـا      
امروز در شرايط سياسي مـتـفـاوتـي     
نسبت به گذشته اتفاق افتاده است. و 
اين چيـزي اسـت کـه خـودشـان آنـرا               
سونامي ناميدند و رسانه ها از آن به 
عــنــوان "فــيــش گــيــت" صــحــبــت              
ميکـنـنـد. و بـطـور واقـعـي تـکـان                   
شديدي است که اين موضوع در کل 
سيستم دولتـي ايـجـاد کـرده اسـت.            
امروز هرجا که شما پا بگذاريد بحث 
مردم بر سر حقوق هـاي نـجـومـي و         
دزديهاي ميلياردي حکومتي ها از   
يک طرف، و زندگـي زيـر خـط فـقـر            
اکثريت مردم از سوي ديـگـر اسـت.        
زير فشار ما مردم است که چنين بـه  
جان افتاده و دزدي هاي يکديگـر را    
بر مال مـيـکـنـنـد. بـعـالوه ايـنـکـه                  
شکست تمام نقشه ها و تدابير بعد از 
برجامشان و  فـلـج شـدن اقـتـصـاد               
جمهوري اسالمي بـه مـخـمـصـه اي          
جدي براي کل حکومت تبديـل شـده     
است. اين وضعيت در کـنـار فضـاي      
اعتراضي باالي جـامـعـه نـزاعـهـاي         
درون حکومتي را شدت داده و زبـان  
باند خامنه اي بر جناح مقابلش باند 

رفسنجاني را دراز تر کرده  -روحاني
و زمينه اي براي به راه افتادن جنجال  

بر سر حقوقهاي نجومي را فراهم تـر  
 کرده است.

در شرايطي که زندگي و مـعـيـشـت         
بخش اعظم جامعه به تباهي کشيده 
شده و فـقـر و فـالکـت مـردم ابـعـاد                
بيسابقه اي پيدا کرده است، فـاصـلـه    
عـمـيــق بــيـن حــقـوقــهـاي نــجـومــي             
ــي و               ــت ــکــوم ــاالي ح ــامــات ب مــق
دستمزدهاي چند بار زير خط فقر، به 
مرکز توجه همه مردم تبديل شـده و      
به موجي از خشم و نفرت دامن زده   
است. بطوريکه انعکاس اين فضا را  
حــتــي در رســانــه هــاي دولــتــي و               
تشکلهاي دست ساز حکـومـتـي بـه       
روشني مي بينيـم. مـوضـوع مـهـم           
انعکاس اين افشاگري ها در سـطـح     
جامعه و در نتيجه آن شدت گـرفـتـن    
فضاي اعـتـراضـي در مـيـان مـردم             

 است.   
امروز با افشاي فيشهاي حقوقي و رو 
شدن اقالم نـجـومـي ايـن دزدي هـا            
ديگر با بهانه هايي چون تحريم است، 
پول نيست، وضـع اقـتـصـاد خـراب            
است و غيره، نميشود دستـمـزدهـاي    
چند بار زير خط فقر و انواع و اقسام 
طرح هـاي تـعـرضـي بـه زنـدگـي و                  
معيشت جامعه را توجيه کرد. مردم 
به اين شکاف عظيم حقوقي بين يک 
درصدي هاي دزد حاکم و اکـثـريـت        
عظيم جامعه اعتراض دارند و ايـن      
وضعيت را قبول نميکنند. اين حـق     
خواهي را امروز در تعرضي تر شدن 
اعتراضات کارگران و فضاي جامعه 
به روشني مي بينيم. بعالوه ايـنـکـه       
همه اين اتفاقات در شرايط ملتهب و 
پر از اعـتـراض جـامـعـه روي داده                
است. اينها همه داليل اصلي شـدت   
گرفتن نزاعهاي حـکـومـتـي بـر سـر           
حقوقهاي نجومي و تبعات سياسـي  
مهم آنست که مهم است اين اوضاع 

 را ببينيم.  
اما در رابطه با قسمت ديگر سوالتان 
پاسخ به روشني اينست که خامنه اي 
و دار و دسـتـه اش در راس نـظـام،               
همراه با دولت روحانـي و کـل دم و           
دستگاه حکومتي همه و همه خود از 
دريافت کنندگان حقوقهاي نجومي و 
عامل و باني سياست پرداخت چنين 
حقوقهايي به همدستانشان در سطوح 

 مختلف حکومتي اند. 
اينان با گرفتن ژست بي خبري و به پا 

کردن شويي به اسم تشکيل کـمـيـتـه     
تحقيق و تفحص و قرباني کردن حلقه 
هاي ضعيف تر اين ماجرا سعـي در    
نجات کل نظامشـان دارنـد. وگـرنـه          
کيـسـت کـه نـدانـد کـه اسـاس ايـن                   
حکومت بر دزدي و رانت خـواري و      

 فساد گذاشته شده است. 
حقوقهاي نجـومـي فـقـط نـوک کـوه             
دزدي ها و چپاول سي و هشت سالـه  
حکومت اسالمي است. چـنـد سـال         

 ٩٥ پيش يک قلم از ثروت افسانه اي 
ميليارد دالري خـامـنـه اي و بـيـت            
رهبري اش بر مال شد. از دکـل گـم          
شده نفت بگيريد تـا داسـتـان دزدي          
هاي ميلياردي در تامين اجتماعي و 
دزدي هاي سران حکومت از جـملـه       
رفسنجاني و آيـت اهللا هـاي ريـز و              
درشت حـکـومـتـي ، هـمـه و هـمـه                 
شواهد روشن اين حقيقتند. اما اجازه 

 بدهيد کمي بيشتر توضيح دهم.
رو شدن فيش هاي حقوقـي مـديـران      
رده باالي حکومتـي از سـوي بـانـد           
خامنه اي عليه باند رفسـنـجـانـي و         
روحاني از اوائل خردادماه آغاز شد. 
در همان آغاز کار رئيس کميـسـيـون    

مجلس شـوراي اسـالمـي         ۹۰ اصل 
هـاي   فيش»اعالم داشت که فهرست 

تـن از       ۹۵۰  «حقوقي نـامـتـعـارف    
ــران شــرکــت     ــتــي، و          مــدي هــاي دول

اي را شامـل   هاي بانکي و بيمه بخش
تـا     ۱۵ بيـن    »شود که دست کم  مي
دريــافــتــي  «مــيــلــيــون تــومــان      ۵۰ 

اند. امـا بـه تـدريـج ابـعـادش               داشته
گسترده تر شده و دامنه لـيـسـت بـه         
دستگاه دولت به ويژه  وزارت خـانـه       
هاي نفت و بهداشت و تعداد بيشتري 
از مديران بانک مرکزي و بانک هـاي    
رفاه و تجارت و بيمه مرکزي کشيـده  
شد و از حقوقهاي چند صد ميلـيـون   
در ماه از جانب رده هاي بـاالي ايـن     
مديران پرده برداشتـه شـد. دومـيـن          
ليست از اين افشاگري ها که شامل 
شماري از مديران کارخانجات و بانک 
مرکزي و بيمارستانهاست، در همين 

 هفته انتشار يافت. 
دامنه حقوقهاي نجومـي صـرفـا بـه         
مقامات دولتي مـحـدود نـمـيـشـود         
بلکه تمامي مقامات و پسـت هـاي     
باالي حکومـتـي چـون وزرا، وکـال،           
قضات، نمايندگان مجلس، پزشکان 
متشخص و صاحب مقام ، و ... را      

در بر ميگيرد. و طبعا ايـن آمـار و        
ارقام صرفا مربوط به دريافتي هـاي  
ثبت شده آنانست. حال اگـر بـه ايـن           
ليست بيت رهبري و سرداران سپاه و 
نيروهاي انتظامي و آقازاده ها و دارو 
دسته هايشان را هم اضـافـه کـنـيـد،        
مـي بــيـنــيــد کـه کــل حـکــومــت و                
مقامات باالي آن در اين دزدي ها و 

 چپاول ها دست دارند و شريکند. 
تا آنجا کـه بـه دولـت روحـانـي بـر                 

ميگردد، عکس العمل هاي دولت و 
مقاماتش تاييدي بر همين حقـيـقـت    
است. از جمله نـوبـخـت سـخـنـگـوي          
دولت روحاني در همان روزهـاي اول    
داغ شدن ايـن مـوضـوع در تـوجـيـه             
حقوق هاي نجومي مديـران دولـتـي      

که دولت روحاني مصوبه :” ميگويد 
اي مبني بر پرداخت چـنـيـن حـقـوق        
هايي نداشته و فقط مصـوبـه دولـت      

او در عين ”. قبلي را اجرا کرده است
حال تاييد کـرد کـه دولـت روحـانـي            
بخشنامـه اي مـبـنـي بـر پـرداخـت                
پاداش و حقوق و مزايا تصويب کرده 

 ۵۰ تا  ۲۲ که ميزان پرداخت ها بين 
درصد حقوق هاي دريافتي مـديـران     

 ارشد حکومتي مي باشد.
روحاني نيز در عکس العمل به ايـن    
افشاگري ها در دفاع از دولـتـش بـا        
گفتن اينکه فاسد و دزد و مـافـيـاي      
مالي فقط در قوه مجريه النه نکـرده  
است، بلکه در قوه قضائيه و مقنـنـه   
هم جا خوش کرده انـد، سـعـي کـرد           
مـوضــوع را بــطــرف جــنــاح رقــيــب          
برگرداند و با اين سخنان در واقع بـر    
فاسد بودن کل سيسـتـم حـکـومـتـي         
صحه گذاشت. اين جـانـيـان بـر سـر           
دزدي ها و چپاولهايشان دچار لکنت 
زبان و تناقض گويي شده و حسـابـي   
به جان هـم افـتـاده انـد و هـر بـانـد                  
حکومت براي تـبـرئـه خـودش بـانـد           
ديگر را متهم مـيـکـنـد. و هـر چـه                
نزاعهايشان بيشتر شدت ميـگـيـرد،    
بر ليست دزدان اضافه ميشود. بطور 
واقعي اين سرآغازي اسـت بـراي بـه        
ــاي دزدان               ــده شــدن پ مــيــان کشــي
بزرگتري چون خامنه اي و تـک تـک           
سران اين حکومت. و اين سـونـامـي     
اي است که کل حکومت را بـا خـود     

 خواهد برد. 
 

ــ	ل:   ــ�� ــ ــ	� ــ�� ــ� ــابــل      ا� در مــق

اعتراضات و اظهار نفرت هاي وسيع 
مردم مقامات دولتي و خـامـنـه اي      
ناچار به موضعگيري شـده و حـتـي        
تعدادي از مقامات دولتي و مديران 
برکنار شدند. يک مقام دولتي اعـالم  
کرده است کـه بـراي حـقـوق وزرا و               
مديران سقفي درنظر گرفتـه خـواهـد      
شد. تاثير اين سياست را چگونه مي 

 بينيد؟
  :��Jدا� :-U بدنبال رسوايي حقوق

هاي نجومي خامنه اي فورا دستـور  
بررسي موضـوع را داد. در پـي آن              
جناح هاي حکومتي نيز به جان هـم    
افتادند و بحث ها حتي به تمام شدن 

 عمر دولت روحاني کشيده شد.  
روحاني نيز با گفتن ايـنـکـه اگـر در         

اي چند نفر حقـوق بـاالتـري را         گوشه
برداشـت کـردنـد، آن را تـبـديـل بـه                  
مسئله ملي نکنيم و با اعالم اينکـه  
موضوع رسيدگي خواهد شد، سعـي  
کــرد از تــاثــيــرات اجــتــمــاعــي ايــن          
رسوايي در جامعه بکـاهـد. و فـورا         
دستور تشکيل کـمـيـتـه اي بـه نـام               
"رسيدگي و تطبيق" را داد. در ايـن           
هياهو ها مديران چهار بانک و صفدر 
حسينـي و بـقـيـه روسـاي صـنـدوق                
توسعه ملي ناگزير به استعفا شدند. 
طرفداران دولت نيز در ايـن آشـفـتـه           
بازار دزدي ها سعي کردند استـعـفـا    
ها را به حسـاب کـارنـامـه مـثـبـت              
روحاني بگذارند. بگذريم که در ايـن    
جابجايي ها دزدي بـرکـنـار و دزدي        

 ديگر جايگزين آن ميشود.
اما نکته اساسي اينجاست که کميته 
تحقيق و بررسـي روحـانـي در واقـع           
کميته نجات دولت و کل نظام از زير 
حمله جامعه ايست که در برابـر ايـن     
حقوق هاي نجومي و دسـتـمـزدهـاي     
چند بار زير خط فقر به خشم آمده و   
حق و حقوقش را مي خواهد. بـديـن      
ترتيب دزدان اصلي مثل خامنه اي و 
بيت و رهبريش، سران سپاه و بنـيـاد   

مرتضوي ها و امـثـال        ناجا و سعيد
رفسنجاني ها و باند روحاني و دار و 
دسته هايش در امـانـنـد و کـمـيـتـه              
نمايشي تحقيق و بررسي شان حلـقـه   
هاي ضعيفتر اين دزد بازار را گرفته 
است، تا بلکه با اين کار بحران را از 
سر بگذراند. اما داسـتـان سـر دراز           
پيدا کرده و امروز اين مـردمـنـد کـه       

۸ صفحه   
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يــک مــوضــوع مــورد بــحــث در کــنــوانســيــون                         
جمهوريخواهان آمريکا کـه در روزهـاي اول ايـن هـفـتـه                   
برگزار شد سيـاسـت دولـت آمـريـکـا در قـبـال تـروريسـم                     
اســالمــي بــود. ســخــنــرانــان يــکــي پــس از ديــگــري بــه                   
سياستهاي اوباما تاختند و از برخورد قـاطـع تـرامـپ بـا            
"تروريسم راديکال اسالمي" دفاع کردند. اينکـه آمـريـکـا          
با تروريسم اسالمي در حال جنگ تمام عـيـار اسـت امـا           
اوباما و کلينتون حتي نام دشـمـن را نـمـيـبـرنـد، ايـنـکـه                   
دکترين "رهبري از پشت" اوباما شکـسـت طـلـبـي اسـت،             
اينکه دولت اوباما در هشت سالـه اخـيـر امـنـيـت مـردم              
آمريکا را با خطرات جدي روبرو ساخته است و غـيـره تـم        
اصلي سخنراني ها بود. بقول برني ساندرز، کانديد سـابـق    
رياست جمهوري از حزب دموکرات که اکنون از هـيـالري     
کلينتون حمايت ميـکـنـد، ظـاهـرا جـمـهـوريـخـواهـان بـه                   
آلزايمر سياسي مبتال شده اند. يازده سپتامبر و نـاکـامـي     
سياستهاي بوش را از ياد برده اند و همه کاسه کوزه ها را   
بر سر دولت کلينتون مي شکنند. در اين گفته واقـعـيـتـي      
هست اما معضل هيات حاکمه آمريکا "اشـتـبـاهـات" و           
سياستهاي متفاوت اين يا آن رئيس جمهور نـيـسـت. هـم        
بوش و هم اوباما موقعيت و مقتضيات و منافع سياسـي  
طبقه حاکمه آمريکا را نمايندگي ميکنند ولـي بـر مـتـن         
شرايط و وضعيت سياسي متفاوتي. پيروزي انـتـخـابـاتـي       

خـود نـاشـي از بـه بـن بسـت رسـيـدن                        ۲۰۰۸ اوباما در 
بوشيسم و دکترين هژموني طلبي ميليتاريستـي اي بـود       
که از زمان بوش پدر آغاز شده بود. اگر اوباما بـجـاي تـز         
"يا با ما هستيد يا با تروريستـهـاي اسـالمـي" سـيـاسـت              
"مشتتان را باز کنيد تا با هم دست بدهيم" را نشاند، اگـر    
ناگزير شد در برخورد به مساله ليبي و سوريه در صندلـي  
عقب بنشيند و اگر امروز از کاربرد صفت اسالمـي بـراي     
تروريستها احتراز ميکند اينها همه نـتـيـجـه نـاگـزيـر بـن             

ديـک چـنـي         -بست و بي حاصلي جنگ طلبي خط بـوش 
است. اوباما همچنان بـدنـبـال تـامـيـن هـژمـونـي دولـت                    
آمريکا است اما از يک موضع ضعيف تر و بقول خـودش    
از صندلي عقب و از پشت سر. حمله جمهوريخـواهـان بـه       
اين سياست و اعالم جنگ مجدد ترامپ عليـه تـروريسـم      
اسالمي و اسالم و اسالميون را بايد به حساب تبلـيـغـات    
انتخاباتي گذاشت. بطور واقعي هيات حاکمه آمريکـا در     

 موقعيت بازگشت به بوشيسم و ميليتاريسم نيست.   
آنچه دولتها و سياستمداران و احـزاب راسـت و چـپ            
بورژوايي نمي بينند و نـمـي تـوانـنـد بـبـيـنـنـد مـاهـيـت                      
کاپيتاليستي جـنـبـش اسـالم سـيـاسـي و سـر بـر آوردن                        
تروريسم اسالمي از شرايط سياسي سرمايه داري  بـازار        
آزاد در دهه هشتاد و نود قـرن گـذشـتـه اسـت. واقـعـيـت                  

اينست که سياستهاي دولت آمريکا در مقابله با شـوروي    
در دهه هشتاد و تالش براي تثبيت قـدر قـدرتـي خـودش           
در اولين دهه پس از فروپاشي شوروي، بطور مسـتـقـيـم و       
غير مستقيم موجد و شکل دهنده بـه اسـالم سـيـاسـي و            

 تروريسم اسالمي بود.
بوشيسم تروريسم اسالمي را محور شر مي ناميد و    

به بهانه جنگ با تروريستها به عراق و افغانستـان هـجـوم      
برد و اروپا را بدنبال خود کشيد. امروز دولتـهـا و رسـانـه          
هاي رسمي درآمريکا و اروپـا از مصـادره و "هـايـجـک"                 
شدن اسالم بوسيلـه تـروريسـتـهـا صـحـبـت مـيـکـنـنـد و                      
مماشات و سازش با اسـالم "مـيـانـه رو" در کشـورهـاي                   
غربي و اتحاد و انتالف با دولـتـهـا ونـيـروهـاي اسـالمـي             
"ميانه رو" در خاورميانه را چاره کـار مـيـدانـنـد. احـزاب              
راسيستي دين اسالم و مهاجرين و مسلمـانـان، بـعـبـارت        
صحيح تر افـراد مـنـسـوب بـه اسـالم، را ريشـه مسـالـه                      
قلمداد ميکنند و به بـهـانـه تـروريسـم بـر طـبـل خـارجـي                   
ستيزي و ضديت با مهاجرين و پناهندگان از کشـورهـاي       
اسالمزده  ميـکـوبـنـد. نـيـروهـاي چـپ لـيـبـرال و پسـت                        
مدرنيست نيز هر نقد و انتقادي به اسالميسم را بـا انـگ       
اسالم هراسي رد ميکنند و معتقدنـد اسـالم و فـرهـنـگ            
اسالمي يک نوع تمدن ويژه است کـه در غـرب بـايـد آنـرا              
تحمل کرد و در کشورهاي اسالمزده بايد بعنوان فرهنـگ  
و شيوه زندگي و نوع حکومت مورد پـذيـرش تـوده مـردم         

 آنرا برسميت شناخت و از آن حمايت کرد.
اين نظرات و مواضع خود جزئـي از صـورت مسـالـه           
تروريسم اسالمي است و نه راه حل آن. تروريسم اسـالمـي    
نه نماينده فرهنگ و ارزشهاي مردم کشورهاي اسـالمـزده   
است و نه از عقايد و ارزشها و سبک زنـدگـي مسـلـمـانـان         
ناشي شده است. تروريسم اسالمـي يـک پـديـده سـيـاسـي               
مربوط به  عصر حاضر و حـاصـل و سـتـون فـقـرات يـک                
جنبش سياسي است که ريشـه هـاي آن بـه بـجـلـو رانـدن                  

بـمـنـظـور        -خميني و طالبان در اواخر دوره جنـگ سـرد       
بوسيله دولـت   -ممانعت از بسط نفوذ شوروي در آن زمان

آمريکا و متحدينش باز ميگردد. جنبش اسالم سـيـاسـي     
از بي افقي و ناتواني و بن بستهـاي سـيـاسـي اقـتـصـادي            

در غرب و در منطقه خـاورمـيـانـه      -سرمايه داري جهاني 
در عصر ما سر برآورده است و مبارزه پيروزمند عـلـيـه     -

آن در گرو نقد عميق اسالم سياسي از يک مـوضـع چـپ و        
سوسياليستي است. در اين نبرد حـزب جـمـهـوريـخـواه و              
دموکرات آمريکا و همه دولتها و احـزاب راسـت و چـپ              
بورژوازي در غرب و در شرق در کنار جنبـش اسـالمـي و        

 در برابر جهان متمدن قرار دارند.  

هــاي ايــرانــي بــه طــرزي           "مــقــام 
رحمانه با جان زندانيان عقيدتي و  بي

ديگر زندانيان سياسي بازي کـرده و      
هاي پزشکي الزم را به آنـهـا      مراقبت

نرسانده، جان آنها را در خطر انداخته 
و آنها را با خطر معلوليت دائمي يـا  

هـاي دائـمـي مـواجـه             ديگـر آسـيـب     
 کنند".   مي

 گزارش سازمان عفو بين الملل
  

اين واقعيت تکاندهنـده يـکـبـار       
ديگر مسالـه زنـدانـيـان سـيـاسـي و              
مبرميت مبارزه فعال و همه جـانـبـه    
براي آزادي آنان را در مـرکـز تـوجـه           
جامعه قرار ميـدهـد. گـزارش عـفـو           
بين الملل اعالم مـيـکـنـد "شـواهـد            
موثقي" در دسـت اسـت کـه نشـان                
ميدهد به "گروگان گرفـتـن سـالمـت       
زندانيان سياسي" از سوي "مقامـات   
قضايي و زندانباني ايـران "بـه طـور           

گـيـرد. بـه ايـن             عمـد" صـورت مـي        
جنايت عامدانه بايد با يک جـنـبـش      
تعرضي قدرتمند پاسخ گفت و پرچـم  
اين تعرض شعار آزادي بـي قـيـد و            
شرط همه زندانيان سياسي است. نه  
تنهـا آزادي بـلـکـه سـالمـتـي جـان                   
زندانيان سياسي در گـرو پـيـشـروي           

 اين جنبش است. 
بعنوان اولين گام مشـخـص و         

عملي براي آزادي زندانيان سياسـي،  
بايـد بـر لـغـو اتـهـامـات و پـرونـده                    
سازيهاي امنيتي از پرونده فـعـالـيـن     
صــنــفــي و ســيــاســي تــاکــيــد کــرد.          
جمهوري اسالمـي وجـود زنـدانـيـان          
عقيدتي سياسي را انکار ميکـنـد و     
آنان را با اتهامات ساختگي به خطر 
انداختن امنيت کشـور و اخـالل در         

نظم عمومي و جعليـات ديـگـري از        
ــي               ــدان ايــن قــبــيــل بــازداشــت و زن
مـيـکـنـد. امـروز تـعـداد زيـادي از                  
فعالين جـنـبـش کـارگـري، جـنـبـش             
معلمان، فعالين جنـبـش آزادي زن،       
جوانان و دانشجويان و هنرمـنـدان و     
نــويســنــدگــان، مــردم مــنــســوب بــه        
مـذاهــب ديـگــر و مــردمــي کــه بــه             
قوانين و تابوها و ارزشهاي اسالمي 
در زندگـي هـر روزه شـان تـن نـمـي                 
دهند، در زندان به سر ميبرند. اينان  
جرمي بجز دفـاع از حـقـوق پـايـه و              
انســانــي خــود نــدارنــد. جــمــهــوري           
اســالمــي شــريــفــتــريــن انســانــهــا را        
دســتــگــيــر مــيــکــنــد، و بــا پــرونــده          
سازيهاي امنيتي و در بيدادگاهها و 
سيستم قضائي که بوئي از عـدالـت       
نـبـرده اســت بـه حـبـسـهــاي طـويــل                
المدت محکـوم مـيـکـنـد و بـا بـي                
توجهي عامدانه به سالمت آنان جان 
و هستي شان را در مـعـرض خـطـر             

 قرار ميدهد.   
جعفر عظيم زاده بـا مـبـارزه و            
مقاومت سرسختانه  خود تـوانسـت     
اعاده داردسي و تـجـديـد مـحـاکـمـه          
خود را به زندانبانان تحـمـيـل کـنـد.        
خواست حذف اتهامات امنيـتـي از     
پرونده فعالين کـارگـري و مـعـلـمـان            

 -اولين بار در بـيـانـيـه عـظـيـم زاده             
عبدي اعالم شد و اين خواست هـمـه   
زندانيان سياسي است. بايد خواهـان   
آن شد که اتهامات امنيتي از پرونده 
کليه زندانيان سياسي حذف شـود و      
همـه آنـهـا در دادگـاهـهـاي عـلـنـي                  
تجديد محاکمه شوند. اين يک حلقـه   
مهم در مبارزه براي آزادي زندانـيـان   

 سياسي در شرايط حاضر است.
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تيرماه جـعـفـر عـظـيـم            ٣٠ صبح روز 
زاده از رهبران کارگري سـرشـنـاس کـه       
ـازپـرس شـعـبـه چـهـار                 قبال تـوسـط ب
بازپرسي دادسراي شـهـرسـتـان سـاوه،          
احضار و تـفـهـمـيـم اتـهـام شـده بـود،                

روزه    ١٥ مجددا بعد از يـک مـهـلـت           
ـا وکـيـل خـود مـحـمـد عـلـي                   همراه ب
جداري فروغي در اين بازپرسي حاضـر  
و اليحه دفاعي خود را ارائـه داد. بـه          
گزارش منتشر شده در سايت اتـحـاد،     
در کيفـر خـواسـتـي کـه در دادسـراي               
شهرستان ساوه بر عليه جـعـفـرعـظـيـم       
زاده تنظيم شـده اسـت بـه وي چـهـار                
اتهام "اجتماع و تباني بـه قصـد اقـدام         
عليه امنيت کشور"، "تشويش اذهـان      
عمومي"، "تبليغ عليه نظام جمهـوري    
اسالمي" و "اخالل در نظم عـمـومـي"        
وارد شــده اســت. و مصــاديــق ايــن                
اتهامات در کـيـفـرخـواسـت مـذکـور              
کمک و مشاوره به کارگران اعتصـابـي   
ـا، تـحـريـک             ـلـه صـف کارخانه نورد و لو
کارگران کـارخـانـه پـروفـيـل سـاوه بـه                 
اعـتــصـاب، تشـکــيـل اتـحــاديـه آزاد             
کارگران ايران، قرار گرفتن در راس اين 
اتحاديه و مصاحبه و کـار نـوشـتـاري         

 حول مسائل کارگري  مي باشد.
ـار     به اين ترتيب جعفر عظيم زاده يـکـب
ـاع از            ديگر بخاطر مـبـارزاتـش در دف
اعتراضات کارگري و بعـنـوان رئـيـس       
هيات مديـره اتـحـاديـه آزاد کـارگـران             
ايران که داشتن تشکل را حق بـديـهـي      
کارگران ميداند، با پرونده جـديـدي بـه      
مــحــاکــمــه کشــيــده شــد. ايــن گــونــه            
اتهـامـات و زدن انـگ امـنـيـتـي بـه                   
مبارزات کارگران، مـعـلـمـان و مـردم          
معترض موضوع کـارزاري اسـت کـه        
ـا   جعفر عظيم زاده و اسماعيل عبدي ب
بيانيه اي مشترک آنرا اعالم داشـتـنـد.    
اعتراض اين کارزارعليه دستمزدهـاي  
ـار زيـر خـط فـقـر و تـحـمـيـل                        چنـد ب
رياضت اقتصادي بر گـرده جـامـعـه و         
نيـز عـلـيـه سـرکـوبـگـري هـاي رژيـم                   
اسالمي است و خواست مشخـص آن    
لغو تـمـامـي پـرونـده هـاي امـنـيـتـي                 
تشکيل شده براي کارگران، معلمان و   
مردم معترض جـامـعـه اسـت.  ايـن               
کارزار با موجي از حمايت اجتـمـاعـي    

روبرو شد و مـيـرود کـه بـه جـنـبـشـي               
بزرگ حول اين خواستها تبديـل شـود.     
در ادامه اين کارزار و در اعـتـراض بـه      

اتهام امنيتي وارد شـده بـه جـعـفـر             ٤ 
عظيم زاده از سوي بازپرسي دادسـراي    
ساوه است که امـروز او بـراي رد ايـن            
اتهامات دفاعـيـه خـود را ارائـه داد.             
ـاعـيـه             جعفر عظيم زاده در اليـحـه دف
خود که حدود سه صفحه بود ، ضـمـن   
ــهـــامـــات وارده، از                 ــع اتـ رد قـــاطـ
فعاليتهاي مبارزاتي خود و همچنـيـن   
از فعاليتهاي اتحاديه آزادکارگـران کـه     
درجهت منافع و مـعـيـشـت کـارگـران         
ـاع کـرد و بـر حـق                تالش ميکند، دف
ـافـع    اعتراض کارگران براي دفاع از من
و مطالباتشان بـراي بـهـبـود زنـدگـي             
خود تاکيد نمود. جعفرعظيـم زاده در       
اين اليحه  مجددا بـرخـواسـت اصـلـي        
ـا      خود که فعاليت هاي صنفي نبايـد ب
ـاکـيـد       اتهامات امنيتي روبرو شود، ت

 گذاشت.
 -نکته مهم حمايت از کـارزار عـبـدي     

عـظـيــم زاده عـلــيـه امـنــيـتــي کــردن               
مبارزات کارگران، مـعـلـمـان و مـردم          
ـاع از ايـن            معترض جامعه اسـت. دف
کارزار در واقع دفاع از حـق تشـکـل،          
حق اعتصـاب، حـق تـجـمـع و آزادي              
هاي پايه اي در جامعه است. يک گـام     
مهم در دفاع از اين کـارزار مـحـکـوم         
کردن احضار جعفر عظيم زاده تـوسـط   

دادسـراي سـاوه و          ٤ بازپرسي شعـبـه     
وارد کردن اتهامات امنيتي جديـد بـه     
اوست. کارزار عليـه امـنـيـتـي کـردن            
مبارزات کارگران، مـعـلـمـان و مـردم          
ـا کـنـون پـيـشـروي            معترض جامعه ت
مــهــمــي داشــتــه اســت، جــلــو بــردن             
ـانـيـه           ـاع از بـي قدرتمند اين کارزار، دف

عبـدي يـک گـام         -مشترک عظيم زاده
مهـم بـراي آزادي تـمـامـي زنـدانـيـان                 
ســيــاســي و مــبــارزه بــراي آزاديــهــاي          
سياسي پايه اي در جامعـه و داشـتـن        

 يک زندگي انساني است.  
 

ــ	ر�ــ�ان _ــ�ب _ــ�
ــ	 در    
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ـه              ٢٣ روز  تير مـاه کـارگـران کـارخـان
ـه در          چوب چوکا در حرکتي مـتـحـدان

هـمـکـار احضـار شـده           ١٢ حمايت از 
خود از سوي دستگاه قضـايـي دسـت      

بــه تــجــمــع زدنــد. ايــن کــارگــران بــه              
ـه                  ــرمــا و در ادامـ ــارف ــت ک شــکــاي
اعتراضات يکماهـه کـارگـران چـوب         
چوکا بخاطر دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت         
نشده و خطر بيکار شدن از کـارشـان،       
احضار شـده بـودنـد. در ايـن روز در                
حاليکه تجمع کـارگـران در بـيـرون از           
دادســتــان ادامــه داشــت، کــارگــران           
ـه   احضار شده، در جريان پاسخگويي ب

 ٧٢٠ اتهامات وارده، بـر درخـواسـت        
ـه کـه مـاهـهـاسـت             کارگر اين کارخـان
دستمزد و مزاياي خود را طلب دارند، 
پافشاري کردند. در نتيجه اين حرکـت   

کارگر احضـار شـده از        ١٢ اعتراضي 
ـه آزاد                   ـق سوي دادسـتـان بـا قـرار وثـي
شدند. اما کـارگـران خـواسـتـار لـغـو               
پــرونــده هــاي تشــکــيــل شــده بــراي             

 همکارانشان هستند.
اين اتفاق تا همين جا حرکتي مـهـم و     
الگويي بـراي کـل جـنـبـش کـارگـري              
است. اين حرکت اعـتـراضـي عـمـلـي          
عليه امنيتي کردن مبارزات کارگران 
بخاطر حق و حقوقشان و دستگيري و 
پيـگـرد آنـان اسـت. در ايـن حـرکـت                   
اعــتــراضــي کــارگــران چــوب چــوکــا          
همکاران خـود را کـه تـحـت عـنـوان               
"نقش کليدي" در اعتراضات يکماهـه    
آنان، به محاکمه کشـيـده مـيـشـدنـد،         
تنها نگذاشتند و با اين کـار در واقـع       
ـه           از حق تجمع و اعتـراض خـود عـلـي

 زورگويي هاي کارفرما دفاع کردند. 
ـه چـوب چـوکـا                    آنچـه کـه در کـارخـان
گذشته است، منحصر به فرد نيسـت.  
ـه          در بسياري از کارخانـجـات از جـمل
بافق يزد، معدن آق دره، معدن خاتـون  
آباد، و شهرداري اهـواز بـا شـکـايـت            
کارفرمايان کارگران معتـرض تـحـت      
پيگرد قرار گرفته و دستگير و زندانـي  
شده انـد. کـاري کـه کـارگـران چـوب                  
ــراض                 ــد و اعــت ــجــام دادن ــا ان چــوک
متحدشان در مـقـابـل احضـار هـا و              
دستگيري ها پاسخ اين سـرکـوبـگـري     
ها و راهي بـراي کـوتـاه کـردن دسـت              
نهادهاي سرکوبگر از مـحـيـط هـاي         
کارگري است. کارگـران چـوکـا نشـان          
دادند که با اعتراض متحد اسـت کـه       
ميتوانيم جلوي احضار و پيـگـردهـاي    
مقامات دولتي بايستيـم. هـمـکـاران        
زنداني خود را از زنـدان آزاد کـنـيـم و           
فشار بياوريم تا تمامـي پـرونـده هـاي         

امنيتي تشکيل شده بـراي آنـان لـغـو         
ـه چـوب              شود. اتفاقي کـه در کـارخـان
چوکا روي داد، در واقع يک گام عملي 
در راستاي اجرايي کردن کارزار علـيـه   
امنيتـي کـردن مـبـارزات کـارگـران،             
معـلـمـان و مـردم مـعـتـرض اسـت.                 
کــارزاري کــه جــعــفــر عــظــيــم زاده و            
اسماعيل عبدي شـروع کـردنـد و بـا             
حمايت هاي وسيـعـي کـه حـول خـود            
ـفـتـمـان                       ـه گ جمع کـرد  مـيـرود تـا ب
وسيعي در جنبـش کـارگـري تـبـديـل           

 شود.  
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	ر��ان  
ـه مـحـلـي            مقابل مجلس اسـالمـي ب
براي تجمعات اعـتـراضـي کـارگـران،          
معلمان، بازنشستگان و بـخـش هـاي      
مختلف معترض جامعه تبديل شـده    
است. هر روز در ايـن مـحـل شـاهـد               
حرکت و اعتراضي هستيم و در ايـن        
مکان، کارگران و جمعيت معتـرضـي   
که به آنجا مي آيند يکديگـر را پـيـدا        
ميکنند و فريادشان يکـي مـيـشـود.       
يک نمونه از اين اعـتـراضـات تـجـمـع           
اعتراضي معلمان حق الـتـدريسـي و        
کارگران بازنشسته صنايـع فـوالد در       

تيرماه بود. بازنشستـگـان فـوالد        ٢٧ 
و       در اعتراض به عدم پرداخت حقـوق 

شان از حـدود دو       پاداش بازنشستگي
سال پيش، تـجـمـعـات خـود مـقـابـل             

 اند. مجلس را آغاز کرده
التدريسي هم با خـواسـت      معلمان حق

استخدام خود در آموزش و پـرورش و    
ـه            در اعتراض به عـدم اجـراي مصـوب
مجلس مـبـنـي بـر جـذب مـعـلـمـان                

التدريسي تجمع کرده بودند. قبـال    حق
نـيــز تــجـمــعـات مشـتــرک مــعـلــمــان            
بازنشسته و بـازنشـسـتـگـان صـنـايـع           
فوالد را داشتيم که در آن شـعـار خـط      
فقر سه ميليون حقوق ما يک ميلـيـون   
و خـواسـت بـيـمـه درمـانـي رايـگـان،                
اعتراض اين دو بخش مهم جامعه را   
ـه اي بـراي                  به هم پيـونـد داد و تـجـرب
اعتراضات متحد کارگري در مقـابـل   

 مجلس اسالمي بود.  
جدا از اتفـاقـات بـرجسـتـه فـوق، در              

ادامه اعتراضات گسـتـرده کـارگـري،       
اعتراضات بسياري در کـارخـانـجـات     

ـه                     ـلــف روي داد و ا زجــملـ ــخــتـ م
سرتيترهاي مهم اخـبـار اعـتـراضـات        
ـه            کارگران، معلمان در هـفـتـه گـذشـت
بـود. يـک وجـه قـابـل تـوجـه در ايــن                     
اعتراضات تعرضي  بودن آنهاست که 
بيش از هر چيز فضاي اعتراضات در   
تــمــامــي مــراکــز کــارگــري را نشــان           
ميدهد. بعنوان يک نمونه در اين هفته  
کارگران شهـرداري کـهـنـوج بـخـاطـر            
پرداخت نشدن دستمزدهـايشـان درب     
شهرداري را پلمب کردند. ليـسـتـي از       
ـه      اعتراضات کارگري که اخبار آنهـا ب
رسانه ها کشيده شده است را در زيـر        
مــي خــوانــيــد: پــلــمــب کــردن درب             
شهرداري تـوسـط کـارگـران کـهـنـوج              
بخاطر نپرداختن دستمزدهـا، تـجـمـع       

گري ماشين  کارگران بازنشسته ريخته
سازي تبريز مقابل اداره کـار، تـجـمـع       
ــران در                ــن ســازي اي کــارگــران کــارت
محوطه کارخانه، اعـتـراض سـه روزه        
کــارگــران پــتــروشــيــمــي پــرديــس در          
اعتراض به دشـوار تـر شـدن شـرايـط            
کاري و سطح نازل حقوقشان، تـجـمـع      
بيش از هـزار مـعـلـم نـهـضـت سـواد               
آموزي در مقابل مجلس و تداوم ايـن    
اعتراضات، تجمع اعتراض کـارگـران   
قنـد اهـواز در مـقـابـل اسـتـانـداري،                 
تـجــمــع اعــتــراضـي کــارگــران پــارس         
الکتريک تـهـران، تـجـمـع اعـتـراضـي             
جمعـي از مـعـلـمـان بـازنشـسـتـه در                  
کرمانشاه، تجمع اعتراضي کـارگـران     
کارخانه پارسيلون، تجمع اعـتـراضـي      
کارگران رويا پالستيک سنندج، تجمع 

کارگر مجموعه طالي  ٨٠٠ همزمان 
آق دره، تـجـمـع اعـتـراضـي کـارگـران             
ـقــابــل                  کــاشــي زريــن خــراســان مـ
فرمانداري تربت حيدريه، اعـتـصـاب      
ـلـف شـرکـت         کارکنان بخشهاي مخـت

ــجــمــع کــارگــران                راه ــهــران، ت آهــن ت
مــخــابــرات اســتــان گــيــالن مــقــابــل         
مخابرات استـان، تـجـمـع رانـنـدگـان            
سازمان اتوبوسراني کرج دراعـتـراض     
به عدم پرداخـت يـکـسـال حـقـوق در             
مقابل ساختمـان شـوراي شـهـرکـرج،          
واعتـصـاب کـارکـنـان شـهـرداري در              
ايستگاههاي اتوبوس تندرو در تهـران  

 و...
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آنست که دولت صرفا کودتاچـيـان را     
هدف قرار نداده است بلکه در صـدد      
سرکوب جناحها و گرايشات مخالف 
اردوغان در درون صفوف حکومت و   
ـيـش از               در جامعه است. ايـن امـر ب
آنکه نشانه قدرقدرتي دولت اردوغـان  
باشد، نشاندهنده ضعف و هـراس او      
ـتـح         از نفوذ جناح رقيب و هـوادران ف
اهللا گولن در حکومت و ارتش و قـوه    
قضــائــيــه و دانشــگــاهــهــا و ادارات          
دولــتــي اســت. ايــن اقــدامــات ضــد           
ـيـش از          کودتا، مانند خود کـودتـا، ب
پيش اعتبار و اتوريته و جايگـاه کـل     
هيات حاکمه ترکيه را در جـامـعـه و        
در انظار توده مردم بزير سئوال ميبرد 
و تضعيف ميکند. ايـن يـک جـنـگ          
داخلي در صفوف بورژوازي است کـه    
مــيــتــوانــد زمــيــنــه ســاز تشــديــد و           
گسترش جنگ طبقـاتـي در تـرکـيـه          

 باشد.   
 

آيا شکـسـت کـودتـا       ا����	���	ل:  
را مي توان به معناي قـدرتـمـنـد تـر          
شــدن نــيــروهــاي اســالمــي و اســالم          
سياسي در تـرکـيـه دانسـت؟ بـرخـي             
ـيـجـه شـکـسـت کـودتـا                 ـت معتقدند ن
تضــعــيــف جــبــهــه آزديــخــواهــي و           
ـقـويـت اسـالمـيـون               سکوالريسـم و ت
خواهد بود. در اين مورد چـه نـظـري         

 داريد؟ 
  :6Oا�?. )کساني که  اين نظـر  ��

ـتـح اهللا             را دارند ظاهرا ارتش و يـا ف
ـنــده ســکــوالريســم و             گـولــن را نــمــاي
ـنـد.                 آزاديخـواهـي در تـرکـيـه مـيـدان
منشا اين نظريه ناسيوناليسم تـرک و    
کــمــالــيــســم و اســالمــيــســم نــوع دو          
خردادي است و نه واقعيات سـيـاسـي    

 جامعه ترکيه. 
ــر               بــه نــظــر مــن کــودتــاي اخــي
موقعيت اسـالمـيـون و کـال اسـالم               
سياسي را در تـرکـيـه و در مـنـطـقـه              
تضعيف ميکند. منظورم موقعـيـت    
اسالم سياسي در جامعه و در مـيـان     
مردم است و نه لزوما در ميان باالئي 
ـيـش از             ها. کودتا و پيامـدهـاي آن ب
پيش به مردم نشان ميدهد که دولـت  
اسالمي اردوغان لياقـت و تـوانـائـي         
حکومـت کـردن نـدارد. کشـمـکـش               
ـتـاده    خونيني که بين باالئي ها براه اف
در واقع يـک نـوع فـراخـوان بـه تـوده                 
مردمي است که قبال نيز در جـريـان       

پارک قزي، تظاهرات سکوالريسـتـهـا    
در استانبول، تظاهرات عليه تدريـس  
کتابهاي ديني در مدارس در چنـديـن   
شهر ترکيه، اعتراضات سنديکاهـاي  
کارگري و تجمعات کـارگـري در اول         
ماه مـه هـا، و ديـگـر اعـتـراضـات                  
ـفـت خـود بـا دولـت              اجتماعي مخـال
حاکم را بارها نشان داده اند. شـرايـط    
ـنـه سـاز گسـتـرش ايـن                  حاضـر زمـي
اعتـراضـات و فـراخـوان تـعـرض بـه                
نيروهاي سکوالر و چپ عليه دولت و 
ـيـسـم و                  کل حـکـومـت اسـت. کـمـال
ناسيوناليسم ترک و اسالمـيـسـم نـوع       
ـنـهـا در هـيـچ سـطـحـي                      گولـن نـه ت
ــي و ســکــوالريســم و               ــخــواه آزادي
راديکاليسم ضـد اردوغـانـي و ضـد           
دولتي در جامعه ترکيه را نماينـدگـي   
نمي کنند بلکه تماما در نقطه مقابل 
آن قرار ميگـيـرنـد. ايـن تصـويـر کـه               
مردم طرفدار ارتش و کودتا بـودنـد و     
يا برعکس اردوغان بخاطر شکـسـت   
کودتا در ميان مردم مـحـبـوب شـده       
است ساخته و پـرداخـتـه جـنـاحـهـاي          
دولتي و مبلغين و رسانه هاي هوادار 
آنهاست. ناسيوناليسم کماليـسـتـي و       
ناسيوناليسم اسالمي از نوع گولـن و    
ـقـه    يا اردوغان گرايشاتي در درون طب
حاکمه ترکيه هستنـد و در درگـيـري          
ــوده مــردم                ــيــن ايــن گــرايشــات ت ب
نمايندگي نـمـيـشـونـد. حـاصـل ايـن              
درگيري هـمـانـطـور کـه اشـاره کـردم              
ـقـه حـاکـم بـا هـمـه                تضعيف کل طـب
جناحها و دسته بنديهاي درونـي اش      

 خواهد بود. 
  

ـ	ل:   ـ�� دولـت آمـريـکـا و         ا����	�
ســايــر دولــتــهــاي غــربــي از دولــت             
اردوغان و بقول خودشان دموکـراسـي   
در ترکيه در برابر کودتاچيان حمـايـت   
ـقـدنـد دولـت             کردند. اما برخي مـعـت
آمريکا و اروپا بـرخـورد قـاطـعـي بـا           
کودتاچيان نداشتنـد. نـظـر شـمـا در             
مورد موضعگيري دولتـهـاي غـربـي       

 در رابطه با کودتا چيست؟ 
   :6Oا�?. )روشن است که دول   ��

ـلـمـاسـي       ـپ غربي بر مبناي موازين دي
ـنـا از يـک                   بين الملـل هـيـچـگـاه عـل
کودتاي در حال وقوع، حتي اگر خـود  
در آن دست داشته بـاشـنـد، حـمـايـت         
ـتـهـا        نميکنند. موضع گيري ايـن دول
نسبت به يـک دولـت سـر بـرآورده از               
کودتا به اهداف و منافع آنها بستگي 

دارد امــا هــيــچ دولــتــي در هــيــچ                
شرايطي از کودتائي که هنوز نتيـجـه   
اش مشخص نيسـت، چـه بـرسـد بـه            
کودتائي که در همان چند ساعت اول 
شکـسـتـش مـحـرز اسـت، حـمـايـت                
ـتـهـاي        نميکند. بنابر اين حمايـت دول
غــربــي از دولــت اردوغــان را بــايــد             
ـلـي و               ـيـن الـمـل بحساب ديپلماسـي ب
ـتـظـار     عکس العمل طبيعي و قابل ان
اين دولتها گذاشت و نه لزوما تمـايـل   

 واقعي آنها. 
تا آنـجـا کـه بـه دولـت آمـريـکـا                 
مربوط ميشود مخالفتش با کودتا و 
حمايتش از دولت اردوغـان سـريـع و        
قاطع صورت نگرفت. در ساعـتـهـاي    
اوليه کودتا شبکه سي ان ان و سـايـر       
رسانه ها که اخبار لحظـه بـه لـحـظـه          
تحوالت ترکيه را گزارش مـيـکـردنـد     
اطــالع دادنــد کــه دولــت آمــريــکــا             
تحوالت را به دقت دنبال ميکند اما 
صحبتي از موضع دولت در قبال اين 
ـبـود. بـعـد از چـنـد                 تحول در ميان ن
ساعت اعالم شد که دولت آمريکا از 
حکومت قانونـي اردوغـان حـمـايـت          
ميکند. اين مـمـکـن اسـت مسـالـه              
مهمي به نظر نيايد اما از آنـجـا کـه          
ترکيه عضو ناتو است قاعدتا انتظـار  
مــيــرفــت دولــت آمــريــکــا و ديــگــر           
ـيـن دقـايـق          اعضاي ناتو در همان اول
ـنـد و صـريـح و            کودتا را محکوم کن
قاطع به نفـع دولـت تـرکـيـه مـوضـع              
بـگــيــرنــد. مســالــه وقــتـي جــدي تــر             
ميشود که وزير کار ترکيه آمريکا را   
به دسـت داشـتـن در کـودتـا مـتـهـم                 
ميکند و جان کري ناگـزيـر مـيـشـود        
ايـن اتــهـام را رد کـنــد و آنــرا غـيــر                   
ـفـس هـمـيـن                   مسئـوالنـه بـخـوانـد. ن
گفتگو نشانه جديـت مسـالـه اسـت.         
جدا از اين موضوع بطور تحليلي هم 
ميشود فهميد که دولـت آمـريـکـا و         
دولتهاي غربي تـمـام و کـمـال پشـت            
ــا                  ــد و ب ـتــن ــسـ ــت اردوغــان نــي دول
سياستهاي او مساله دارند. ادعاهاي  
منطقه اي اردوغان و رابـطـه اش بـا            
داعش و طرح تمرکز قدرت سـيـاسـي    
ـيـس جـمـهـور و سـوداي              در دست رئ
ــاســت و               ــوري ســي ــرات ــاي امــپ احــي
ـيـسـت کـه بـه مـذاق              جهتگيري اي ن
دولت آمريکا و اتحاديه اروپـا خـوش     
ـتـوانـد                    بيـايـد. شـکـسـت کـودتـا مـي
مشکل غرب بـا دولـت اردوغـان را            
تشديد کند. بگير و ببندهاي گسترده  
ـيـه     درون حکومتي و بخصوص تصـف
ارتشي که دومين ارتش بزرگ عضـو  

ـيـد دول      ناتو است، نميتواند مورد تائ
غربي باشد. في الحـال وزيـر خـارجـه         
فرانسه به دولت اردوغان هشدار داده   
است که شکست کـودتـا بـه مـعـنـي           
ـنـدهـا                    ـب ـيـد بـراي بـگـيـر و ب چک سف
نيست. به نظر من اين موضعگيريها  
نشان ميدهد که در شـرايـط بـعـد از           
کودتا دولت تـرکـيـه از غـرب دورتـر            

 خواهد شد. 
در يک بعد عـمـومـي تـر رابـطـه           
ـيـن غـرب و                  ـبـات ب نامعلوم و بـي ث

ترکيه نشاندهنده سردرگمي و بـحـران     
ـنـهـا بـراي بـورژوازي                حکومتي نـه ت
ترکيه بلکه همچنين بورژوازي غـرب    
ــه اســت. ايــن                   ــا تــرکــي در رابــطــه ب
ـفـي را مـا در             ـي نامعلومي و بالتکـل
رابطه دول غربي با سـايـر مـتـحـديـن         
سنتي دولت آمريکا مثل عربستان و 
ــده                 ــز مشــاه مصــر و امــارات نــي

 ميکنيم.  
 

در هفته هـاي اخـيـر      ا����	���	ل:  
شاهد گسترش روابط دولت اردوغـان  
با اسرائيل و بهبود رابطـه بـا روسـيـه         
بوديم. همچنين اظهاراتي مبـنـي بـر       
تجديد نظر در مورد حکومـت بشـار     
ـتـوان           اسد، مطرح شده است. آيـا مـي
اين را دليل تغيير صف بندي هـا در      
منطقه دانست؟ و آيـا وقـوع کـودتـا           
مي تواند در مخالفت با اين سياست 

 باشد؟ 
  :6Oا�?. )اين تغييرات نشـانـه   ��

نافرجاميی سـيـاسـتـهـاي تـاکـنـونـي            
ـيـر      دولت اردوغان و تالشي براي تـغـي
آنــهــا اســت. امــا کــودتــا بــخــاطــر               
مخالفـت بـا ايـن تـالـشـهـا صـورت                 
ـلـکـه بـرعـکـس نـاشـي از                    نگرفـت ب
اعتراض به سياستهاي بـه بـن بسـت        

 رسيده اردوغان بود. 
کودتاچيان مدعي دموکراسي و   
حقوق بشر بودند و اعـالم کـردنـد در        
زمينـه سـيـاسـت و روابـط خـارجـي                
ـبـه     تغييري نخواهند داد. از هر دوجـن
ـنـان دادن بـه غـرب             اين نوعي اطمـي
بود. "دموکـراسـي" و "حـقـوق بشـر"                 
نوعي چراغ سبز و اظهار وفاداري بـه    
کمپ غرب، تعهد به حفظ مناسبات 
و روابط خارجي و تاکيد بر عضويـت  
در ناتو و ادامه خط سنتي نـزديـکـي      
ترکيه به اروپا است. جنبه مـهـم ايـن         
مواضـع کـودتـاچـيـان سـيـاسـتـهـاي               
تاکتيکي و منطقه اي در رابـطـه بـا            
اسرائيل و روسيه و غيره نيست بلـکـه   
اعالم کنار گذاشتن خط استـراتـژيـک    

دولت اردوغان است. هـمـانـطـور کـه           
توضيح دادم کودتا در مقابلـه مـيـان      
شاخه هاي مختلف اسالمي و در يک 
ســطــح پــايــه اي تــر تــقــابــل مــيــان              
ــي و             ــســت ــســم کــمــالــي ــالــي ــون نــاســي
ناسيوناليسم اسالمي  ريشه داشت و   
اين تقابل بـعـد از شـکـسـت کـودتـا                
تشديد خواهد شد. حـتـي اگـردولـت          
ـيـد           ـت اردوغان بر سر مسائلي کـه گـف
ـيـر بـدهـد         سياستهايش را تماما تغـي
اســتــراتــژي اي کــه دنــبــال مــيــکــنــد          
تغييري نخواهد کرد و اين استـراتـژي   
قادر بـه جـلـب تـوافـق و انسـجـام و                    
وحدت بخشي به صـفـوف بـورژوازي        
ـبـي        ترکيه نيست. به نظر من جاه طـل
ها و قدرت طلبي هاي اردوغان بـعـد   
از اين کودتا موقعيت تـرکـيـه را در          
منطقه و موقعيت دولت اردوغـان را    
در خــود تــرکــيــه بــيــش از گــذشــتــه            

 تضعيف خواهد کرد. 
 

ـ	ل:   ـ�� اجـازه بـدهـيـد بـه          ا����	�
عکس الـعـمـل جـمـهـوري اسـالمـي             
بپردازيم. دولت روحـانـي اعـالم کـرد          
خواهان ثبات در تـرکـيـه اسـت و از             
دولت انتخاب شده در ترکيه حمـايـت   
ميکند. روحاني گفت دوران کودتاها  
در منطقه به سر آمده است. در مورد  
اين موضعگيري جمهوري اسـالمـي     

 چه نظري داريد؟ 
  :6Oا�?. )اين مـوضـعـگـيـري        ��

جمهوري اسالمي به اين دليـل اسـت     
که کودتا عليه يـک دولـت اسـالمـي           
صـورت گـرفـت. گـر چـه جـمـهــوري                 
اسالمي با دولـت اردوغـان مشـکـل         
دارد ولي از نظر استراتژيک وجود يک 
ـفـع             دولت اسالمي در ترکـيـه را بـه ن
خود ميداند و تـرجـيـح مـيـدهـد کـه            
مذهب نوع اردوغان در قدرت بـاشـد     
تا ناسيوناليسم سنتي ترک و يا حـتـي   
اسالم نوع گولن که بيشتر به نـظـرات     
نوع دو خردادي و "سکوالريسم" نـوع      
سروش و سازمان مجاهديـن نـزديـک      

 است. 
در سطح مشخص تري ايـن نـوع     
اظهارات در دفاع از دولت تـرکـيـه و        
اينکه دوره کودتاها گذشتـه اسـت را       
بايد بپـاي سـيـاسـت تـعـامـل دولـت               
روحاني با دولت آمريکا و سـايـر دول     
ــا ايــن                 ــي ب ــوشــت. روحــان ــي ن غــرب
موضعگيري ميخواهد اين تصوير را 
بدست بدهد که جـمـهـوري اسـالمـي        
ـنـد بـه           ـب يک حکومت متعارف و پـاي


�د.	: ...  )H و 	د.�
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مدعي اند و حقشان را ميخواهـنـد.   
حتي ربيعي وزير کـار در صـحـبـت           
هايش از انتشار فيش هاي حـقـوقـي    
تحت عنوان "راه اندازي جنگ فقر و   
غنا سخن گفت". او ايـن حـرفـهـا را           
ميزنند تا به خيال خود اين جنگ را 

درصـدي هـاي        ٩٩ که جنگ واقعي 
جامعه با اين حکومت اسـت را بـه         

 شکلي آرام کننند و فيصله دهند.
اما در ايـن بـررسـي مـجـدد کـردن                 
حقوقهـا و دسـتـمـزدهـا، خـبـري از                
افزايش دستمزد چند بار زير خط فقر 
کارگران نيست. حـرفـي از پـولـهـاي           
ميلياردي به يغما رفته نيست. و نـه     
تنها اين بلکه جريمه اين دزدي ها را 
هم مردم محروم بايد پرداخت کنند. 
رئيس کميسيون اقتصادي مـجـلـس    

 ٥ با اعالم اينـکـه در آمـد سـاالنـه              
ميليون تومان  ٣٥ ميليون نفر باالي 

اســت گــفــت کــه ادامــه وضــعــيــت            
پرداخت يارانه ها براي نـظـام قـابـل         
تصور نيست و خبر از تهاجم ديگري 
به زندگي و معييشت کـل جـامـعـه         

 داد.
همانطور که اشاره کرديد، بدنبال اين 
ماجرا ها ربيعي از در نـظـر گـرفـتـه          
شــدن ســقــفــي بــراي حــقــوق وزرا و            
مديران صحبت کرد. او از تک رقمي  
شدن سقف حقوق وزرا يعني رسيـدن  

مـيـلـيـون سـخـن            ١٠ آن به رقم زيـر    
گفت. و بـه گـفـتـه حسـيـن قضـاوي               
ــانــکــي، بــيــمــه و               مــعــاون امــور ب
ــور               ــر ام ــي وزي ــت ــهــاي دول ــت شــرک
اقتصادي و دارايي حـداکـثـر حـقـوق        
مديران دولتي نوزده و نيم  ميـلـيـون    
تومان تعيين شـده اسـت و حـداقـل           
حقوق در قانون مـديـريـت خـدمـات          
کشوري بر اساس ضـوابـط اجـرايـي         

هزار تـومـان    ٩٠٠ بودجه سال جاري 
برابر  ٧ تعيين شده که حداکثر حقوق 

هـزار     ٣٠٠ مـيـلـيـون و          ٦ آن يعني 
 تومان است. "

اينکه جانيان دزد و چپاولگر ناگزيـر  
شدند که بنشينند و از مقوله اي بـه      
اسم سقف حداقل و حداکثري حـقـوق   
براي مديران دولـتـي و وزرا سـخـن             
بگويند، زير فشار مـا مـردم اسـت.        
اگر چه دزدي هاي اينها بسيار فراتـر  
از حقوقها و دريافتي هاي ثبت شـده  
است. بـگـذريـم کـه در ايـن سـقـف                   
تعيين کردنهـا سـخـنـي از تـعـيـيـن               
سقف حقوقي براي سران حکومت و   
مفتخوراني چون خامنه اي و بـيـت         

رهــبــري و ســران ســپــاه و نــيــروي               
انتظامي و خود روحاني و کل بـانـد     

 حکومتي نيست. 
 

حسـن روحـانــي     ا�ـ�ـ��ـ	�ــ��ــ	ل:  
رئيس جمهور رژيم در سخنراني خود 
در کرمانشاه مطرح ساخت که فيش 
هاي هنگفت حقوقي باعث نميشـود  
ــي را                  ــل ــب کــه مــردم دزدي هــاي ق
فراموش کنند. از اين صبحت هـاي     
روحـانـي چـه نـتــيـجـه اي مــيـشــود                

 گرفت؟
  :��Jدا� :-U       در ادامـه نـزاعـهـاي

جناح هاي مختلف حکومتـي و بـه       
جان هم افتـادن آنـهـا بـر سـر دزدي              
هايشان است، کـه روحـانـي بـه ايـن            
موضوع اشاره ميکند. بر مال شـدن   
فيش هاي حقوقي همانطور که اشاره 
کردم، حمله اي به دولت روحاني بود 
و روحاني بـا گـفـتـن ايـنـکـه فـيـش                
حقوقي نـبـايـد مـوجـب فـرامـوشـي             
دزدي هاي تاکنوني شـود، در واقـع       
جناح مقابل را تهديد به جلو کشيدن 
دوباره پرونـده هـاي دزدي هـايشـان           
ميکند، تا جلوي يکه تازي هايشـان  
را بگيرد. همانطور که قـبـال هـم بـا          
گفتن اينکه فساد فقط منحصـر بـه     
دولت و قوه مجريه نيست بلکـه قـوه     
قضائيه و مجلس و غيره را هـم در        
برگرفته است، بـه دفـاع از دولـتـش           
برخاست. نکته مهم اينـجـاسـت کـه        
اين ما مردم هستيم که اينها را ايـن  
چنين به جان هم انداخته ايـم و زيـر         
فشار ما مردم است کـه حـقـوقـهـاي        
نجومي و دزدي هايشان چنين افشا 
ميشود. از جمله در کـرمـانشـاه در           
جريان سفر استاني روحاني، مردم با 
ــه               ــراض ب ــي در اعــت ــاي ــارده ــالک پ
حقوقهاي نجومي و  عـلـيـه فـقـر و              
بيکاري شعار دادنـد. تـا جـايـيـکـه              
سخنان روحانـي قـطـع شـد و او بـا                
گفتن اينکه پاسخ بـيـکـاري و فـقـر            
شعار نيست، بگذاريد حرفم را بزنـم،  
سعي به ادامه بحث داشت. عـده اي     
هم با اعـالم ايـنـکـه مـوضـوع زيـر                
سراصولگـرايـان حـکـومـتـي اسـت،            
سعي کـردنـد، فضـاي اعـتـراض در            
ميان مردم را کمرنـگ کـنـنـد. امـا           
اعتراض مردم به حقوقهاي نجـومـي   
و دستمزدهاي چند بار زير خط فـقـر   
است و مـردم حـق و حـقـوقشـان را                

 ميخواهند. 
 

در کنار فيش هـاي    ا����	���	ل:  

حقوقي با ارقام نجومي گـزارشـهـاي    
مــتــعــددي در مــورد بــودجــه هــاي           
هنگفت نـهـادهـاي مـخـتـلـف مـي               
خوانيم که در اختيار بـيـت رهـبـري،       
انواع آيت اله ها، سـرداران سـپـاه و          
ســايــر دســت انــدرکــاران جــمــهــوري        
اسالمي است. چرا در دعواهاي بين  
جناحهاي رژيـم صـحـبـتـي از آنـهـا              

 نيست؟
  :��Jدا� :-U      رو شدن فـيـش هـاي

حقوقي مديران رده باالي حکومـتـي   
در ابتدا از سوي باند خامنه اي عليه 
باند رفسنجـانـي و روحـانـي انـجـام             
گرفت و بنابراين نميتوانست بـودجـه   
هاي هنگفت نهادهاي مختلفـي کـه     
تحت رهبري خامنه اي و به قول شما 
سران سپاه و غيره هستند، را هم در   
بـر بــگـيـرد. صـحــبـت روحــانـي در                
کرمانشاه و گفتن اينکه نبايد فـيـش   
هاي حقوقي بر روي دزدي هاي قبلي 
سايه بيندازد، نيز پـاسـخـي بـه ايـن          
حمالت و تهديد طرف مقابل اسـت.  
ــاحــهــاي                 ــن حــال جــن امــا در عــي
حکـومـتـي از تشـديـد حـمـالت بـه                 
يکديگر وحشت دارند. ترس آنهـا از     
ما مردم است. ترس از مردمـي کـه      
اين دزدي هـا را غـارت زنـدگـي و               
معيشت خود ميدانند و براي بيـرون  
کشيدن از حلقوم دزدان به جلـو مـي     

 آيند.
در اين ليست ها حـتـي بـحـثـي از             

ليست دزدي هايي که قبال از سـوي    
پاليزدار در مورد رفسنجاني و  آيت 
اهللا هاي ميلياردر و پولهاي نجومي 
اي که به جيب زده اند، و يا از دزدي 
هاي سعيد مرتضوي و دزدهايش در 
تامين اجتماعي و يا از کسي مـثـل   
احمدي مقدم که پرونده دزدي او در       
ناجا قبال برمال شد، نيسـت. کسـي      
هم جرات نمي کند، سراغ اين ليست 
برود. اما مردم خواستار بر مال شدن 
ــمــام دزدان حــکــومــتــي            لــيــســت ت

 هستند.
   

چندين هفتـه اسـت     ا����	���	ل:  
کـه فــيـش هـاي حـقـوقــي يــکـي از                 
مباحث مطرح در ميان مـردم و در      
سطح جامعه است. کارگران و مـردم   
چه مي گويند و شـمـا چـه پـيـامـي               

 داريد؟
حـقـيـقـت تـکـان         U-: دا�Jـ�ـ�:   

دهنده به سادگـي ايـنـسـت کـه ايـن             
ثروتها از سفره مردم است که چنـيـن   
به تاراج رفته است. نتيجه اين دزدي 
هــا گــرســنــگــي کشــيــدن کــودکــان          
کارگران، بيکاري ميليوني جـوانـان،   

خارج شدن چندين ميليون از چـرخـه     
تحصيل و اضافه شـدن هـر روزه بـر          
تعداد کودکان کار و خـيـابـان، روي          
آوري زنان هـرچـه بـيـشـتـري بـه تـن                 
فروشي، کشيده شدن ميليونها جوان 
به کام اعتياد و محروميت جـامـعـه    
از پايه اي ترين بيمه هاي اجتماعي، 
درمان رايگان، تحصـيـل رايـگـان و         
حق بيمه بيکاري و غـيـره اسـت. و             
تنها به زور سرکوب و زندان است که 
جانيان حاکم ميتوانـنـد جـامـعـه را          

 چنين تاراج کنند.
مردم از اين دزدي ها و اينهمه فساد 
و تبعيض و نابرابري به خشم آمده و   
به آن معترضند. از همين رو  بـحـث    
بر سر حقوقهاي نجومي بااليي هـا،    
ــراضــات               ــت بشــدت بــر فضــاي اع
اجتماعي تاثير گـذاشـتـه اسـت. از            
همين رو ميشود ديد که اعتراض به 
فقر و گراني، هم طبقاتي تـر شـده و       
هم خصلت اعتراضي تر و خشم آلود 
تري پيدا کرده و سطح فراتـري رفـتـه      

 است.  
در اين شرايط فقر، بيکاري، نابرابري 
و شکاف طبقاتي وحـقـوقـهـاي زيـر          
خـط فــقـر مــحـورهـاي اسـاسـي اي               
هستند که مردم دارنـد وسـيـعـا در           
همه جا حول آن حرف ميزنند و حتي 
در رسانه هاي حکومت نيز بـازتـاب   
وسيعي يافته اسـت. بـنـابـرايـن يـک            
نــتــيــجــه بــالفصــل نــزاعــهــاي درون        
حکومت بر سر دزديهاي ميلـيـاردي   
و سونامي حقوقهاي نجومي شـدت    
گرفتن فضـاي اعـتـراض در مـيـان              

 مردم است.
امروز مردمي که به ورطه فقر و بـي    
تامينـي کشـيـده شـده و زنـدگـي و                 
معيشتشان هر روز بيشتر به تباهـي  
کشيده ميشود، با قدرت و حـق بـه         
جانبي بيشتري حکومت اسالمي را 
به چالـش مـيـکـشـنـد. تشـکـلـهـاي                
کــارگــري و مــعــلــمــان مــعــتــرض و          
فعالين و رهبران کارگري از زنـدان و    
از بيرون از زنـدان بـيـانـيـه دادنـد و               
صداي اعتراض خـود را بـه حـقـوق             
ــاي نــجــومــي از يــکــطــرف و                   ه
دستمزدهاي زير خط فـقـر از سـوي          
ديگر بلند کردند. اعالم کـردنـد کـه         
چگونه است که کارگراني چون بهنام 
ابراهيم زاده و مـحـمـد جـراحـي در              
زندانند، جعفر عظيم زاده از رهبـران  

هــزار امضــا بــر ســر            ٤٠ طــومــار   
سـال     ٦ خواست افزايش دستمزدهـا    

حکم زندان دارد و دزدان حکـومـتـي    
آزاد ميگردند. امروز وقتي کارگـري   
را به دادگاه احضار ميکـنـد، اشـاره      

فوري اش به دزدي هاي نجومـي در    
درون حکومت و دستمزدهـاي چـنـد      
بار زير خط فقر کارگران است. نمونه 
ديگر انعکاس حقوقهاي نجومي در   
اعتراضات جاري کارگران و معلمان 
معترض و مردم جـامـعـه اسـت. از          
جمله در هـفـتـه گـذشـتـه مـعـلـمـان                 
بازنشسته در تجمع اعتراضـي خـود     
براي پيگيري خواستهايشان با شعار 
معلم بيدار است، از اختالس بـيـزار     
است، اعتراض خود را به حقوقـهـاي   
نجومي و زندگي زير فقر خود اعالم 

 داشتند.   
ايــن اتــفــاقــات در شــرايــطــي روي            

ميـدهـد کـه اعـتـراضـات کـارگـري               
گستـرده تـر از هـر وقـت بـه پـيـش                    
ميرود و جنبش هاي اجتـمـاعـي بـا       
خواستها و مطالـبـاتشـان دارنـد بـه          
جلو مي آيند. يک ويژگي مـهـم ايـن       
اوضاع قـد عـلـم کـردن کـارگـران و                 
رهبران کارگري بـا بـدسـت گـرفـتـن             
خواستهاي کل جامعه و قرار گرفتـن  
در جلوي صحنه سـيـاسـي جـامـعـه           
است. مثال بـارز آن کـارزار عـلـيـه               
امنيتي کردن مبـارزات کـارگـران و        
معلمان است. نکته ايـنـجـاسـت کـه         
جـنــبــش بــر ســر خــواســت افــزايــش           
دستمزدها به سطح سـه مـيـلـيـون و          
پانصد هـزار تـومـان در قـدم اول و               
مبـارزه بـراي  خـواسـتـهـايـي چـون                 
تحصيل رايگان و درمـان رايـگـان،          
جنبشي جاري اسـت. و کـارگـران و           
معلمان صف اصلـي آنـرا تشـکـيـل          

 ميدهند.
تاکيد من پيوستن به اين جنبش بـا    
خواست افزايش دستمزدهـا در قـدم       
اول سه ميليون و پانصد هزار تومان 
است. بيانيه جـعـفـر عـظـيـم زاده و                
اسماعيل عبدي بطور واقعي پالتفرم 
اين جنبش است. بايد وسيعا به ايـن   
پــالتــفــرم پــيــوســت و در دفــاع از               
مبارزات کارگران، معلمان و مـردم      
معترض جامعه و عـلـيـه امـنـيـتـي          
 کردن اين مبارزات حول آن گرد آمد. 
هـمـچـنـيـن تـاکــيـد مـن بـر اتـحــاد                   
کارگران و معلمان به عنـوان سـتـون      
اصلي اين جنبش و نه تنها اين بلکه 

درصـدي هـاي جـامـعـه           ٩٩ تمامي 
عليه اين بساط به چاپ بـه چـاپ و         

 فقر و فالکت حاکم است. 
آخرين نکته اينکه افشاگري بـر سـر      

حقوقهاي نجومي، آينه اي از بحـران  
عميق حکومتي است، راه برونرفتـي  
از اين بحران براي حکومت نيـسـت.   
و راهي که در مقابل ما مـردم قـرار     

۴ ز صفحه ا   
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مــوازيــن بــيــن الــمــلــلــي اســت و بــا             
ـتـهـا از طـريـق کـودتـا                 جابجائي دول
مــخــالــف اســت. در شــرايــطــي کــه             
سرداران سپاه هر روز براي عربستان و 
بحرين خط و نشان جنگي ميکشـنـد   
و خامنه اي و طرفدارانش به هر بهانه 
اي بر طـبـل ضـد آمـريـکـائـي گـري                 
ميکوبند اين نوع اظهار لحـيـه هـاي      
ـيـک قـرار اسـت                   ـلـمـات ـپ مـتـعـارف دي
تصوير ديگري از جمهوري اسـالمـي     
مورد نظر روحاني به جهـان مـخـابـره       
کــنــد. امــا آنــچــه جــائــي بــراي ايــن             
مانورها باقي نگذاشته نه سياستهاي 
ـلـکـه                        ـلـي ب ـيـن الـمـل منـطـقـه اي و ب
عملکرد جمهوري اسالمـي در خـود       
جامعه ايران است. ايـن حـکـومـتـي           
است که بيش از هر دولت کودتائي به 
روي جامعه تيغ کشيده و زده و کشته 
و اعــدام کــرده اســت. ســيــاســتــهــاي           
سرکوبگرانه اردوغان و حتي جناياتي 
که ميتوانست پيروزي کودتاچيان بـه    
دنبال داشته باشد حتي بـا يـک بـرگ          
ازپرونده سـيـاه جـمـهـوري اسـالمـي،            

و    ۶۰ نــظــيــر کشــتــار ســي خــرداد           
اعدامهاي وسيع دهه شصت پـس از    
ختـم جـنـگ عـراق و يـا تـوحـش و                    

، قـابـل     ۸۸ جنايت حکومت در سال   
مقايسه نيست. اينکه دوره کودتا هـا   
ـيـس        ـيـت رئ گذشته است، بر خالف ن
جمهور نظام توحش و اعدام، قبـل از    
هر چيز بيان  اين واقعيت  اسـت کـه         
دوره حکومتهائي نـظـيـر جـمـهـوري           

 اسالمي به سر رسيده است.   
 

اردوغـان در مـورد       ا����	���	ل:  
برقراري مـجـدد مـجـازات اعـدام و              

اجــراي آن بــراي کــودتــا کــنــنــدگــان            
صحبت کرده است. ايـن سـخـنـان بـا          
ـتـهـاي اتـحـاديـه اروپـا و               واکنش دول
سازمانهاي دفاع از حقوق بشر روبـرو  
شده است. اين سخنان اردوغان به چه  
معني است و چـه چشـم انـدازي در              
فضاي اجتماعي ترکيه تـرسـيـم مـي         

 کند؟
  :6Oا�?. )ظـاهـرا ايـن تـالش         ��

براي بازگرداندن مـجـازات اعـدام در        
ـيـدن            شرايط حاضر براي در هـم کـوب
کودتاچيـان صـورت مـيـگـيـرد امـا              
ـيـه هـاي           مساله به هيچوجه بـه تصـف
درونــي مــحــدود نــمــيــشــود. عــلــت           
اساسي و هدف اصلي طرح موضـوع  
ـيـه             احياي مجازات اعـدام  نـه تصـف
هاي درون حکومتي بلکـه مـرعـوب      
ـيـروهـاي              کردن جامعـه و سـرکـوب ن
اپوزيسيون و مردم مـعـتـرض اسـت.       
دولـت اردوغــان در اعــمـال فشــار و             
محدوديت و سرکوب و ترور نيروهاي 
اپوزيسيون يد طوالئي دارد و اکـنـون   
شرايط بعد از شکست کودتا را بـراي  
افزودن اعدام مخالفين بـه کـارنـامـه         
سياه خود مساعد يافته است. اما به  
نظر من اين خيز بـرداشـتـن اردوغـان       
براي احياي مجازات اعدام سرمنشـا  
تناقضات و کشـمـکـشـهـاي تـازه در           
طبقه حاکمه ترکيه و در مناسـبـاتـش    
با اتحـاديـه اروپـا خـواهـد بـود. هـم                 
اکنون دولتهاي اروپائي در اين مـورد  
به دولت اردوغان اعتراض کرده اند و   
به او هشـدار داده انـد کـه بـرقـراري                  
مجازات اعدام عضويـت تـرکـيـه در          
ـفـي      ـت اتحايه اروپا را براي هميشه مـن

 خواهد کرد. 
با اين همه موضوع را نبايـد بـه      

ـيـد          ـل مناسبات بين دولتها سـپـرد. ک
ــردم و                    حــل مســالــه در دســت م
اعتراضات اجتمـاعـي اسـت. دولـت          
ــان يـــک دولـــت اســـالمـــي              اردوغـ
فاشيستي است و اگر مـقـاومـتـي در       
مقابل خود نبيند اعدامهاي وسيعـي  
را در دستور خود قـرار خـواهـد داد.          
حکومت اسالمـي در ايـران کـاربـرد           
اعدام در ارعاب جـامـعـه را بـه حـد              

ـتـوانـد     -کمال رسانده است  بي آنکه ب
جنبشهاي اعتراضي را به عقب براند

ــون حــکــومــت اســالمــي              - و اکــن
اردوغان نيز ميخواهد قدم در اين راه   
بگذارد. بايد زمزمه احياي مجـازات   
اعدام را در گلوي اردوغان و دولت او   
خفه کرد. طـرح مـجـازات اعـدام در            
ترکيه ميتواند و بايد با اعـتـراضـات      
مردمي که في الـحـال سـيـاسـتـهـاي            
سرکوبگرانه اردوغان را بارها بچالش 
ـبـش             کشيده اند پاسخ   بـگـيـرد. جـن
ـيـه اعـدام و مشـخـصـا                   جهـانـي عـل
ـلـي            ـيـن الـمـل نيروهائي نظير کميته ب
ـنـد و مـوظـف                  ـتـوان عليه اعـدام مـي
ـنـه        هستند نقش موثري در ايـن زمـي

 ايفا کنند.  
 

در شرايط حاضر و ا����	���	ل:    
در مقابل رخدادهاي جاري نيـروهـاي   
چپ و سـکـوالر تـرکـيـه چـکـار مـي               
توانند بکنند؟ چه وظايفي در مقـابـل   

 کمونيست ها قرار دارد؟
ــ�اOــ6:    ــ? ــــ( . ــ� بــه نــظــر مــن     �

ـيـن           ـي ـب مهمترين مساله توضيـح و ت
عميق و واقع بينانه از تحوالت اخـيـر   
ترکيه است. همانطور که اشاره کـردم     
اين تحول قبل از هر چيز نشانه بحران 
حکومتي و به هم ريختگي صـفـوف     
بورژوازي ترکيه اسـت. بـايـد هـمـيـن            
تحليل و تبيـن از اوضـاع را بـمـيـان              

جامعه برد. روشن است که نتيجه اي    
که از اين نظريه حاصل ميشود دست 
ــظــر               روي دســت گــذاشــتــن و مــنــت
تحوالت نشستن نيست. بلکه مقابله  
با فضاي ترس و نوميـدي و تصـويـر        
قدر قدرتي است کـه دولـت اردوغـان        
سعـي دارد از خـود بـدسـت بـدهـد.                 
جامعه ترکيه به استناد و با اتـکـا بـه      
ـلـي کـه بـا                ـقـاب سابقه اعتراضات و ت
اردوغان در چند سالـه اخـيـر داشـتـه          
است ميتواند و اين امکان و ظرفيـت  
را دارد که در بـرابـر دولـت اردوغـان             
بايستد و سياستهاي سرکوبگـرانـه او     
را خنثي کند. اين گفتمان در مديـاي   
اجتماعي و ميـان مـردم تـرکـيـه کـه             
"خــود اردوغــان از کــودتــا بــيــشــتــر            
ـيـن                  ـيـانـگـر رابـطـه ب ترسيده اسـت" ب
جامعه و دولت و آمادگي مردم بـراي  
به عقب راندن تعرضات و سياستهاي 
سرکوبگرانه دولت اردوغان به بـهـانـه      

 کودتاست.  
از نقطه نظر عملـي بـايـد بـا هـر            
اقدام و حـتـي اعـالم مـوضـع دولـت             
اردوغان در جهت ارعاب و منـکـوب   
کردن جامعه و نيروهاي اپوزيسيون و 
ــرده             ــهــاي گســت ــري ــگــي ــي دســت حــت
جناحهاي داخلي حـکـومـت مـقـابلـه         
ـتـمـان            کرد.  مقابله فعال حتي بـا گـف
اعدام همانطور کـه بـاالتـر تـوضـيـح             
دادم يکي از اين عرصه هاست. دفاع  
از آزاديهاي مدني و سياسي و مقابله 
با هر نـوع اعـمـال فشـار و مـحـدود               
ـبـش         ـيـن جـن کردن اتحاديه ها و فعال
کارگري و نيروهاي چپ و سـکـوالر و     
ــون کــرد عــرصــه            احــزاب اپــوزيســي
ديــگــري اســت کــه  دخــالــت فــعــال             
نيروهاي چپ و کمونيست در ترکيه و 
خــارج تــرکــيــه را طــلــب مــيــکــنــد.           
اقدامات سرکوبگرانه و ضديت دولت 

اردوغان با نيروهاي چپ و سـکـوالر       
امر تازه اين نيست ولي نبـايـد اجـازه      
داد ايــن بــار بـه بــهــانــه کــودتــا ايــن               
سياستها توجيه و اعمال بشـود. ايـن      
وظيفه اي اسـت کـه بـويـژه در بـرابـر               
نيروهاي چپ و کمونيست در تـرکـيـه      
قـرار دارد. در ســطــح جــهــانــي نــيــز              
ميتوان و بايد سازمانهاي کارگـري و    
ـيـه                  نيروهاي چـپ و سـکـوالر را عـل
ــهـــاي                ــريـ ـيـ ــگــ ـتـ ــش و دســ ــوحـ تـ
سرکوبگريهاي دولـت تـرکـيـه بسـيـج           
کرد. شرايط بـعـد از کـودتـا اوضـاع             
ترکيه را در مرکز توجه جهانيان قـرار  
داده است. بايد از ايـن شـرايـط بـراي          
افشا و رسوا ساختن دولت اردوغان و 
ســـيـــاســـتـــهـــاي ضـــد انســـانـــي و           
سرکوبگرانه اش استفاده کرد. مبارزه  
عليه اسالم سـيـاسـي چـه در هـيـات             
داعشي و تروريستي و چه در ظـاهـر       
"معتدل" و "مـيـانـه رو" آن، مـبـارزه                  
عليـه مـجـازات اعـدام، مـبـارزه در               
دفاع از آزاديهاي سياسي و مـدنـي و     
در دفاع از سـکـوالريسـم و جـدائـي              
ـبـه هـاي       مذهب از دولت، ابعاد و جن
مختلف دخالتگري نيروهـاي چـپ و       
کمونيست در اوضـاع جـاري تـرکـيـه          
ـفـه           است. حزب ما در مبـارزه بـي وق
اش عليه جـمـهـوري اسـالمـي، يـک             
فعال پيگير در تمامي اين عرصه هـا  
بوده است. اکنون در رابطه با شـرايـط    
ـيـز                 ـيـه دولـت اردوغـان ن ترکيه و عـل
فعاليت در تمامـي ايـن عـرصـه هـا            
براي نيروهاي کمونيـسـت تـرکـيـه، و          
چپ جهاني در مقابلـه بـا تـوحـش و           
ــي دولــت           ــهــاي ضــدانســان ــاســت ســي
اردوغان و حمايت از مبارزات مـردم    
ترکيه برجسته ميشود و در دسـتـور         

 کار قرار ميگيرد. 

۷ ز صفحه ا   

دارد انقالب عليه حکومت سرمـايـه   
داران دزد و رها کردن کل جامعه از   

 اين همه توحش و بربريت است.
با اعتراض و حق بجانبي و قـدرت       

بيشتري حکومت مفتخور جمهـوري  
اسالمي را بچالش بکشند. با توجـه   
به طرح خواست افزايش دستمزدها و 
حقوقها در بيانيه مشترک عظيم زاده 

عبدي و همبـسـتـگـي بـيـسـابـقـه              –
ميان کارگران و معـلـمـان حـول ايـن          
بــيــانــيــه، امــروز جــنــبــش افــزايــش         

دستمزد از شرايط سياسي اجتماعي 
بسيار مساعدتري از چند ماه قـبـل     
براي کسب نيرو و پيشروي برخوردار 

 است.
در ايــن مــيــان مــردم نــيــز حــق و                 
حـقــوقشــان را مــيــخــواهــنــد و ايــن           
موضوع به بـحـث داغـي در مـيـان            
مردم تبديل شده است.  يـک نـمـونـه        
قابل توجه در ايـن هـفـتـه فـراخـوان             
معلمان بازنشسته بـه تـجـمـع بـراي            

تـيـر در        ٢٢ ساعت ده صـبـح روز           
مقابل مجلس است. در اين بـيـانـيـه     
چــنــيــن آمــده اســت: "بــا تــوجــه بــه              

اججاف دردناکي که از دولت قبل تا 
کنون گريبانگير ما بوده و هسـت و      
با وجود اينکه از مـا بـهـتـران طـي              
سالهاي متمادي از لذت حقـوقـهـاي    
نجومي به قيمت فقر روز افـزون مـا       
برخوردار گرديده اند ولـي کـمـتـريـن          
توجهي به درخواستهاي مـکـرر مـا        
براي رفـع تـبـعـيـض، بـهـبـود وضـع                
اسفناک معيشت ، بيمه نا کـارآمـد،   

و    ١٢٥ پرداخت مـطـالـبـات مـاده            
رهايي ما از دسـت و پـا زدن زيـر                
چرخهاي سنگيـن خـط شـديـد فـقـر             
نشد، لذا براي پافشاري براي رسيـدن  
به خواسته هاي برحق خود در مقابل 
مجلس به هم مي پيونديم.". قبـلـتـر       

نيز بهـنـام ابـراهـيـم زاده و مـحـمـد                 
جراحي طي نامه اي در رابطه با ايـن  
موضوع اعالم داشتند کـه چـگـونـه         
است که کساني چون جعـفـر عـظـيـم        
زاده از هماهنگ کننـدگـان طـومـار       

هــزار کــارگـر بــر ســر خــواســت             ٤٠ 
افزايش دستمزد ها در زندان است و   
صاحبان حقوقي ها نجـومـي و ايـن        
دزدي هـــاي کـــالن چـــنـــيـــن آزاد              
ميگردند. آنها در نـوشـتـه خـود بـر             
خواست افزايش دستمزد به سطح سه 
ميليون و پانصد هزار تومان که رقـم  
خط فقر اعالم شـده دولـت اسـت و            
درمان رايگان و تـحـصـيـل رايـگـان           

 تاکيد کردند.

درايــن شــرايــط خــواســت افــزايــش          
دستمزدها و جنـبـش بـراي افـزايـش          
دســتــمــزدهــا، از شــرايــط ســيــاســي        
اجتماعي بسيار مساعد تري نسبت 
به چند ماه قبل براي کسـب نـيـرو و        
پيشروي برخوردار است. اين جنبـش   
وجود دارد و بيانيه مشترک عـظـيـم      

عـبـدي بـا خـواسـت افـزايـش               -زاده
دستـمـزدهـا و بـا اعـتـراض عـلـيـه                  
امنيتي کـردن مـبـارزات کـارگـران،          
معلمان و مردم جامعه و پـيـشـروي        
هاي تاکنوني آن يـک نـقـطـه قـدرت            
بزرگ بـراي پـيـشـروي ايـن مـبـارزه                

 است. 

۸ ز صفحه ا   
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ـيـالنـدو           کشتن آلتون استرليـنـگ و ل
ـيـه در ايـاالت            کاستيل در اوائـل ژوئ
لوئيزيانا و مينوسوتا، تنها گوشه اي 
ـيــس                     ـلـ ـنــايــت پـ ـتــار و جـ از کشـ
سيستماتيک در آمريکا است. بنا بـه     
آمار رسمي ساالنه بـطـور مـتـوسـط          

نفر در خيابانهاي آمريکـا بـه      ۱۰۰۰ 
ـيـان              قتل ميرسند. و اکـثـريـت قـربـان
پليس سياه پوستان اند. و هر بـار کـه      
ـيـس بـه دادگـاه و                ـل مساله جنايـت پ
دستگاه قضـايـي کشـيـده مـيـشـود،            
حکم برائت حکم عمده اي اسـت کـه         
ـتـظـار ديـگـري             صادر ميشود. چـه ان
ميشـود داشـت؟ در ايـن سـيـسـتـم،                
دستگاه سرکوب ودستگاه قضاوت و 
دستگاه مقننه جـمـلـگـي اجـزاء يـک           
پيکر واحـدنـد و بـه مـنـافـع واحـدي                
خدمت ميکنند، منافع طبقه اقليـت  

 استثمارگر حاکم. 
ـتـل      بطور مثال دادگاهي که پس از ق
مايکل براون در فـرگـوسـن تشـکـيـل         
شده بود، حکم داد کـه ايـن جـنـايـت            
ـبـوده و در                پليس اقدامـي جـنـايـي ن
ـيـس قـرار داشـتـه            ـل حوزه اختيارات پ
است. اقدامي در دفاع از خود؟! امـا    
ـتـظـار        مادر مايکل براون گفت کـه ان
ديگري از اين دستگاه نـدارد. و دارل       
ـيـک شـش           ويلسون "پليسي که با شـل
گلوله مايکل براون را به قتل رسـانـد"   
ـيـن مصـاحـبـه           با وقاحت تمام در اول
خود اعالم کرد که "عـذاب وجـدانـي         
ندارم" و تکرار کرد: "اگر امروز نيز آن    
شرايط تکرار ميـشـد هـمـان کـار را            

 ميکردم."  
ـيـم    اما واکنش جامعه سکوت و تسل
ــر                ــراض در اکــث ــبــوده اســت. اعــت ن
شهرهاي بزرگ آمـريـکـا نـمـايـانـگـر             
بخشي از اين واکنش بـود. و در هـر          
گوشه شعـار فـريـاد زده مـيـشـد کـه                
"بـدون عـدالــت، صـلـحــي در مـيــان               
نخواهد بود." اعتراض عليه خشونت   
پليس و نژاد پرستي در حال گستـرش  

 و تعميق است. 
اکنون اين تقابـل و اعـتـراض بـحـث            
نقش پليس در جـامـعـه و خشـونـت            
ذاتي اين دستگاه قهريه و ريشه هـاي  

ـنـه شـده در              ذاتي نژاد پرستـي نـهـادي
ـبـديـل       آمريکا به بحث و جدلي داغ ت
شــده اســت. پــاســخــهــا بــي تــرديــد              
متفاوت و قطبي اند. اما پـاسـخ مـا       

 کمونيستهاي کارگري کدام است؟ 
نقش و جايگاه پليس و قواي نظـامـي   

 در جامعه
ايــن خشــونــت وحشــيــانــه نــاشــي از          
ـتـي کـه در خـيـابـان               چيست؟ خشـون
ميکشد، در مقابله بـا اعـتـراض بـه           
ـنـدد، در عـيـن حـال از                  گلوله مـي ب
حمايت قانون و دستـگـاه قضـايـي و         
دستگاه مقننـه در جـوامـع کـنـونـي             
برخوردار است. اين خشـونـت از چـه           
ســيــاســتــي نشــات مــيــگــيــرد؟ آيــا          
ـفـاقـي اسـت؟ يـا                تصادفي اسـت؟ ات
ـتـه اسـت؟ در             نهادينه و سيستـم يـاف
پاسخ بايد از نقش و جايگاه پليـس و    

 قواي نظامي در جامعه آغاز کرد.
بــر خــالف تصــور و تــبــلــيــغــي کــه              
ـثـمـارگـر          مدافعين طبقه حاکمـه اسـت
ـنـه کـرده انـد،                بعضا به جـامـعـه حـق
ـفـعـه و                پليس دستگـاهـي عـام الـمـن
ارگاني براي منفعت عموم در جامعه 
نيست. اين بزرگتريـن دروغـي اسـت         
ـيـغـات          ـل ـب که توانسته اند به ضـرب ت
منکوب کننـده بـخـشـا بـه جـامـعـه               
ـيـن                    ـنـد. نـه بـدون تـرديـد چـن بقبوالن
نيست. پليس بخشي از قواي مسلـح   
حرفه اي طبقه حاکمه در کنار ارتـش    
و نيروي انتظامي است. مـهـمـتـريـن         
حقيقت اين است که اين دسـتـگـاه و        
کل نيروهاي مسلح حرفـه اي چـيـزي        
جز دار و دسته هاي مسـلـح و اجـيـر         
ـيـت شـده            شده و سازمان يافته و تـرب
توسط طبقه حاکمه نيستند. نيـرويـي    
را به مجهزترين سالحهاي کشـتـار و     
سرکوب مـجـهـز کـرده انـد، هـر روز               
تعليمش ميدهند که نقش معيني در 

 جامعه ايفا کند. 
اين دسـتـگـاهـي اجـيـر شـده اسـت،                 
نيرويي سرکوبگر و وحشي است. اما  
ـقـه حـاکـمـه در              اجير شده توسط طـب
ـيـز نـه            جامعه. مزد و هزينه اش را ن
ـلـکـه بـه           طبقه حاکمه از جيب خـود ب
هزينه توده مردم زحـمـتـکـش فـراهـم         

 ٪۳۰ ميکند. در آمريکا تنها حدود  

ـنـهـا صـرف        درآمد مالياتي جامعه ت
ـيـروي             نگهداري و تجهـيـز ارتـش و ن
ـيـس مـيـشـود. امـا بـر                     ـل مسلح و پ
خــالف تصــورات شــکــل داده شــده           
هدفش دفاع از منافع عموم جـامـعـه    
ـيـرو و           نيست. برعکس در خـدمـت ن
طبقه اي است که هزينه موجوديتـش  
را به خرج جامعه تـامـيـن مـيـکـنـد.          
پــاســداري و نــگــهــبــانــي از مــنــافــع          
اقتصادي و سـيـاسـي و کـال سـلـطـه              
سياسي طبقه حاکمه نقش و رسـالـت     
اصلي اين نيـروي سـرکـوبـگـر اسـت.           
ـقــش                   ـقـاتـي و ن انـکـار مـاهـيـت طــب
سرکوبگر ارتش و پليس و کـل قـواي     
ـقـه           ـيـغـات طـب ـل انتظامي يک رکن تب
ـيـرو اسـت. ايـن           حاکمه در قبال اين ن
واقعيت چه در جوامع استبـدادي کـه     
ارتش مستقيما و بدون پـرده پـوشـي        
ابزار دست نيرو و طبقه حاکمـه اسـت     
و چه در جوامعي که اسطوره "ارتـش     
ـيـشـتـري               غير سياسي" در آن رواج ب

 دارد، غير قابل انکار است. 
اما چرا خشونت يک خصيصـه ذاتـي     
ايــن نــيــروهــا و ارگــان اســت. چــرا                
تصادفي و يا ناشي از خصـوصـيـات      
ـيـروهـا        فردي افراد متشکل در ايـن ن
نيست؟ واقعيـت ايـن اسـت کـه ايـن              
ارگان در کنار سـايـر انـدام و جـوارح           
طبقه حاکمه يـعـنـي دولـت حـاکـمـه              
ـتـرل               ـيـاد و کـن ـق ابزاري براي تحـت ان
نگاهداشتن توده هاي جامعه اسـت.    
ـيـه                دستگاهي بـراي اعـمـال زور عـل
تالش جامعه براي دستيابي به آزادي 
ـقـه        و برابري و رفاه و حفظ قـدرت طـب
ـيـغـات      حاکمه است. عليرغم تمام تبل
هيات حاکمه اين ارگان در کنار ساير 
قوا از جمله قوه قضاييـه و مـجـريـه،         
دادگاهها و زندانها مهمترين شالـوده  
هاي طبقه حاکمه را تشکيل ميدهد. 
ـيـرو را خصـوصـيـات                خصلت ايـن ن
فردي افراد متشکل و اجيـر شـده در       
اين ارگـان تشـکـيـل نـمـيـدهـد. ايـن                 
خصوصيات تنها متمم و ضـمـيـمـه         
ـقـش سـرکـوبـگـري            ناچيزي در قبال ن
ـنـاي آن                     ـيــرو بـر مــب اسـت کـه ايـن ن

 سازمان داده شده است. 
اما قضيه فراتر از اين است، واقعيت 

ـيـاد بـر                ـن اين است که اين نـظـام از ب
خشونت و سرکوب و ارعاب سازمان 
ـنـه شـده          يافته است. خشونتي نـهـادي
عليه جسم و جان و آروزهاي انسانها. 
سر منشاء خشونت در اين جامعه در 
اين است اکثريت افراد آن براي تامين 
ـيـروي کـار و              معاش خود نـاچـارنـد ن
تـوان جسـمـي خـود را بــه سـرمـايــه                 
بفروشند. و هر زمان که کارگر و زنان  
و مردم محروم و ستمديده عليـه ايـن     
ـنـد،              تبعيض و نابرابري قـد عـلـم کـن
قرباني مستقيم و سرکوب و خشونت 
وحشيانه خواهند شد. و اين خشونـت  
يک امر عادي و هر روزه در زنـدگـي         
 عموم جامعه است، هميشگي است. 
و در کنار اين خشونت ذاتي دستـگـاه   
سرکوب، ما شاهد يک سـرکـوبـگـري       
سيستماتيک عليه سياهپـوسـتـان در      
جامعه هستيم بطوريکه از قرار سيـاه  
بودن جرم است. تردد سياه پوستان در 
مناطق مرفه، جرم است. بيش از يک  
ـلـخ زنـدان را           سوم مردان سياه طعم ت
چشيده اند و داراي پـرونـده جـنـايـي              
هستند. در پاسخ به اين سرکـوبـگـري     
نژاد پرستانه در آمـريـکـا مـا شـاهـد           
ـيـم کـه از          شکل گيري جنبشي هسـت
نفس حق حيات اين بخش از جامعـه  
دفــاع مــيــکــنــد. جــنــبــش "زنــدگــي           
ـبـشـي          سياهان هم مطرح اسـت"، جـن
است براي مقابلـه بـا ايـن وضـعـيـت             
کريه و ناهنجار در جامعه آمـريـکـا.      
اين جنبش در حـال گسـتـرش اسـت.         
خواهان پايان دادن بـه سـرکـوبـگـري            
دستگاه پليـس و دسـتـگـاه قضـايـي             
ـيـرات        آمريکا است. تا هم اکنون تـاث
قابل مالحظه اي بر فضاي سـيـاسـي      
آمريکا از خود بجاي گذاشتـه اسـت.     
مسالـه حـيـاتـي ايـن اسـت کـه ايـن                   
ـتـوانـد بـه اهـداف            جنبش چگونه مـي
ـيـرات                  خود دسـت يـابـد؟ کـدام تـغـي
سياسي و مدني و اجـتـمـاعـي بـايـد           
تحقق يابد؟ آيا سيستم حاضر قادر به 
هضــم چــنــيــن تــغــيــيــراتــي اســت؟           
ـبـش           ناروشني ها در مقابـل ايـن جـن
ـنـده چـنـدان روش و                  بسيارنـد. راه آي

 هموار نيست.
 راه حل ما

ـثـمـار و        ما براي جامعه اي بدون اسـت
بدون ستم و تبعيض مبارزه ميکنيم. 
ما براي جامعه آزاد و برابر و انسانـي  
ـيـم. جـامـعـه اي کـه                    مبارزه مـيـکـن
سـعـادت و تــعـالـي و خــوشـبـخـتــي                
انسانـهـا يـک شـاخـص بـرجسـتـه آن                 
است. در محور تالش ما براي تحقق  
ايـن اهــداف پــايـان دادن بــه ســلـطــه              
ـقـه سـرمـايـه         سياسي و اقتصادي طب
داري حــاکــم قــرار دارد. مــا بــراي                
استقرار جامعه اي تالش ميکنيم که 
ـبـار انسـان بـودن بـه                هر کس به اعـت
يکسان از کليه مواهب زندگي اي که 
حاصل تالش و تعاون همگـان اسـت     
به اندازه نيازش برخوردار شـود و بـه         
ـتـش کـه خـود                    ـي ـل ميزان تـوان و قـاب
ـيـازهـاي     تشخيص ميدهد براي رفع ن

 جامعه تالش کند. 
ـيـن          يک محور اساسي در تـحـقـق چـن
جــامــعــه اي پــايــان دادن و انــحــالل            
ـقـه                دستگاه سـرکـوبـي اسـت کـه طـب
حاکمه براي حفظ قدرت خـود اجـيـر        
کرده و به اسـتـخـدام در آورده اسـت.           
واقعيت اين است که بدون انـحـالل و       
پايان دادن به ايـن قـواي سـرکـوبـگـر             
ـقـه          نميتوان بر سلطه و حاکـمـيـت طـب
استثمارگر در جامعه خاتمه داد. چرا  
که هر تالش توده مردم، هـر خـيـزش      
وسيع توده هاي مردم در هر گوشه اي 
ـقـه       با نيروي قهريه و سرکوب اين طـب
ـقـالب              مواجه ميشود. جـامـعـه و ان
کارگري بايد مقاومت قهرآميز طبقه 
حاکمه را در مقابـل تـالش جـامـعـه          
بــراي آزادي و خــالــصــي را در هــم               
بشکند و بر آن فائق آيد. از اين رو ما  
قاطعانه خـواهـان بـرچـيـدن ارتـش و             
پليس حرفه اي و کل نيروهاي مسلـح  
هستيم. ما خواهان برچيده شدن سپاه 
پاسداران و کليه سازمانهـاي مسـلـح      
نظامي و انتـظـامـي و جـاسـوسـي و             

 اطالعاتي هستيم.  
در جامعه آزاد کمونيستي، وظـايـف     
انتـظـامـي و دفـاعـي و ... تـوسـط                     
ميليس شوراهاي مردم و نـه تـوسـط      
ـيـرويـي     نيرويي حرفه اي بلکه توسط ن

۱۴ صفحه   
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ـبـار شـهـر            ـن تروريسم اسالمـي اي
 ۱۴ نيس فرانسه را بخون کشيد. روز  

ژوئيه مردمي که به تماشاي مـراسـم     
آتش بازي و شرکت در جشن سـقـوط     
باستيل به خيابانها رفته بودند، مورد 
تهاجم قرار گرفتنـد. اسـلـحـه سـربـاز            
ـبـار        ـن اسالم محمد الحوايج بوهلـل اي
يک کاميون بود که با سرعت زياد بـه  
جمعيتي که به قصد لذت بردن از يک 
روز آفتابي و مراسم جشن بـه مـرکـز        
شهر آمده بودند، حـملـه بـرد. تـعـداد           

 ۸۴ کشته شدگان اين جنايت فجـيـع     
ـيـش از        ـفـر      ۲۰۰ نفر اعالم شده و ب ن

مجروح شده اند که حـال بـعـضـي از           
آنها وخـيـم اسـت. تـعـداد زيـادي از                  
کشته شدگان و مجروحين کودکـانـي   
هستند که بـه شـوق تـمـاشـاي آتـش             

 بازي به خيابان رفته بودند.
ـيـس خـبـر           پس از جنايت شهـر ن

ساله به مسافـران   ۱۷ حمله يک جوان 
يک قطار در آلمان منتشر شد کـه بـا       
ـفـر را مـجـروح            فرياد اهللا اکبر چند ن
کرد. قبل از آن هم حـملـه يـک جـوان            

ـيـن بـه يـک                 ۲۹  ساله بنام عـمـر مـت
ـتـر             ـي کلوب همجسنگرايـان در سـر ت
رسانه ها بود که در شهر اورالنـدو در    

نفر را کشت. در     ۵۰ آمريکا بيش از 
طول يکي دو سال گذشته هـم شـاهـد      
جناياتي از اين قبيل از جمله کشـتـار   
ــي ابــدو، حــمــالت             ــان چــارل کــارکــن
تــروريســتــي در پــاريــس، حــملــه بــه           

 فرودگاه بروکسل بوده ايم. 
ـنــاک              پـس از ايـن وقــايـع دهشــت
بيشتر بحـث هـا، اظـهـار نـظـرهـا و                
تفاسير مقامات دولتي، کارشنـاسـان   
و رسانه ها بر سر اين بود که چـگـونـه    
ـتـي     ـي مي توان چفت و بست هاي امن
را محکمتر و آزادي هاي اجـتـمـاعـي     
ـيـن              را محدودتر کـرد. افـزايـش دورب
هاي مدار بسته در خيابانها و مراکـز  
پر تردد، تشديد انجام تفتـيـش بـدنـي       
در فرودگاهها و در مـداخـل ورودي           
استاديوم ها و سالن هـاي اجـتـمـاع،         
بيشتر کردن پست هـاي بـازرسـي در        
شهرها، برقراري وضعيت فوق العـاده  
ـيـس و       ـل و اضافه کردن اختيارات به پ
نيروهاي امنيتي و سـايـر اقـدامـات           

امنيتي مطرح گرديد. شـخـصـيـت و        
رفتارهاي قاتلين مـورد بـحـث قـرار           
گرفت. زنـدگـي خصـوصـي آنـهـا از                
دوران کودکي و رفتارهاي شـخـصـي      
ـلـي        آنها زير ذره بين قرار گرفـت. دالي
ـتـگـي، افسـردگـي،                ـف نظير خـود شـي
اعتياد و ساير ناراحتـي هـاي روانـي        
مطرح شد. هر چند بنوبه خود بررسي 
و مطالعه اين عوامل الزم است، اما 
ناراحتـي هـاي روانـي پـديـده هـايـي                
نيستند که اخيرا بوجود آمده باشند و 
يا اينکه عوارض خود را عـمـدتـا بـا         
کشتار ساير انسـانـهـا نشـان دهـنـد.            
عــوامــلــي نــظــيــر بــيــکــاري، فــقــر،           
تبعيـض، راسـيـسـم، نـژاد پـرسـتـي،               
فاصله طبقاتـي و فـروش اسـلـحـه و              
کشورگشايي حکومت هاي غربـي و    
منطقه اي هم بعنوان عوامل اصـلـي     
عمليات تروريستي مطرح مـيـشـود.    
اين عوامل بجاي خود اگر چه زمينـه  
ساز عمليات تروريستي است ولي در 
اين بحث ها عامدانه يا از روي سهـو  

 به عامل اصلي اشاره اي نميشود. 
ـتـه         آنچه در اين ميان نـديـده گـرف
مـيــشــود وجــود يــک نــيــروي افســار           
گسيخته بنام جنبش اسالمي اسـت،    
توحشي که از دهليزهاي تاريک تريـن  
و مخوف ترين ادوار تاريـخ بشـر سـر        
بيرون آورده و از جـهـان مـدرن سـهـم            
خواهي مي کند و رو در روي تمدن و   
بشريت معاصر ايستاده است. ريشـه     
ترورهاي اخير را بايد قبل از هر چـيـز   
در اين جنبش جسـتـجـو کـرد. بـدون           
شک عوامل اجتماعي نظير شـکـاف     
ـنـه و بـهـانـه              طبقاتي و راسيسم زمـي
مناسـبـي بـراي رشـد و ابـراز وجـود                 
تروريسم اسالمي بوجود آورده اسـت،  
اما ريشه اين جنبش کثيـف را بـايـد        
در جــاي ديــگــري جســتــجــو کــرد.            
جنـبـشـي کـه در قـرون گـذشـتـه در                   
بســيــاري از کشــورهــاي آســيــايــي و          
آفريقايي فقط زير سايه حکومـتـهـاي    
مقتدر ارتـزاق مـيـکـرد و بـا ظـهـور                
دولتهاي بورژوايي به پستو هـا رانـده       

ـقـالب            در    ۵۷ شده بود، همـراه بـا ان
ايران بيرون آمد. جمـهـوري اسـالمـي       
ـيـانـگـذار و حـامـي                ـن ايران نه تنهـا ب
بسياري از نيـروهـاي تـروريسـتـي در          
ـلـف                 منطقـه و در کشـورهـاي مـخـت

جهان شد بلکه بصورت الگويي بـراي  
ـقـاعـده و           گروههاي اسالمي نظـيـر ال
داعــش درآمــد کــه غــالــبــا تــوســط           
کشورهاي غربي و متحدان مـنـطـقـه     
اي آنها براي پيشبرد سـيـاسـت هـاي         

 آنها، بوجود آمدند. 
دولتهاي غربي در حـالـي کـه در        
کشورهـايـي نـظـيـر عـراق، سـوريـه،               
افغانستان، ليبي و ... دست به ايجاد   
ـيـروهـاي اسـالمـي              و سازمـانـدهـي ن
زدند، سياست کرنش و چاپلوسـي در    
ـيـش           مقابل جنبش اسالمـي را در پ
گرفتند. بجز  بسط و گسترش روابط  
ـتـهـاي اسـالمـي بـا               صميمانه بـا دول
مسجد سازي از محل بـودجـه هـاي        
عــمــومــي کشــور، ايــجــاد مــدارس         
ـيـن    مذهبي، تالش براي برقراري قوان
شريعه، گتو سازي و جدا سازي مردم 
بويژه کودکان بر مبناي مذهبي که به 
ـتــسـب شــده انـد، يــک پـديــده                 آن مـن
عمومي در بسـيـاري از کشـورهـاي           
اروپايي بويژه در دو دهـه اخـيـر بـود.         
ـتـهـا و احـزاب            اکثريت بزرگي از دول
اروپايي از راست و سوسيال دمکرات 
گرفته تا گروههاي چپ بـه اصـطـالح      
ـيـسـتـي و در مـقـابـل                    ضد امـپـريـال
جنايات حکومـت هـاي اسـالمـي و           
ـقـان                   قوانيـن ضـد انسـانـي آنـهـا خـف
گرفتند، به مناسبت هاي مختلف در 
راديو و تلويزيون و رسانه هايشـان در    
مــورد مــحــاســن اســالم داد ســخــن          
دادند، تالش کردند احکام شريـعـه را     
بر مردمي که نسبـشـان بـه مـمـالـک           
ـنـد.                  اسـالمـزده مـيـرسـد، حـاکـم کـن
ـنـد و      سياستمدارانشان به مسجد رفت
پــاي مــنــبــر مــالهــا نشــســتــنــد، از           
کشورهاي اسالمـزده نـظـيـر ايـران و            
عربستان آخوند وارد کردند و مدارس 
ـنـه             ـنـد، مـادي توليد امام براه انـداخـت
هايشان نه تنها در مقابل قوانين ضد 
ــلـــکـــه در              زن ســـکـــوت کـــردنـــد بـ
ــا حــکــومــت هــاي              مــراوداتشــان ب
ـنـد. و         اسالمي حجاب بر سر گـذاشـت
بودند سياستمداران ابلهي که حتي در 
صفوف نماز جماعـت دوال و راسـت         

 شدند.  
ـيـروهـاي        با بروز اختالفات بيـن ن
اسالمي و دولتهاي غربي، اين مـردم  
عادي و يا سکوالر در اروپا بودند کـه  

هدف تروريست هاي اسـالمـي قـرار        
گرفتند. ظرفيت توحش و غارتـگـري    
جنبش اسالمي زمينه مناسبي براي 
جذب بسياري از مجانين و بزهکاران 
به اين جنبش شد. در ميان نسلي کـه   
در اروپا با صداي قرآن و اذان پـرورش  
ـنـد کسـانـي کـه              ـيـسـت يافته اند، کم ن
اختالل مشاعرشان در حدي است کـه  
ـيـکـاري و شـکـاف                   ميپـذيـرنـد کـه ب
طبقاتي و راسيسم و تبعيض نتـيـجـه    
جنگ کفـار بـا مسـلـمـيـن و اسـالم                
است، که کافر را بايد کشـت، کـه بـه        
کنيزي گرفتن و تـجـاوز بـه زن کـافـر            
مجاز است، و وارد کردن هر صـدمـه     
اي به مشرکين اجر اخروي دارد و در     
صورت "شهادت" گله اي از حوريان و 
غلمان زير در کنار جوي هاي شـيـر و     

 عسل در انتظار آنها است. 
ـيـن      وقايع اخير نشان داد که دورب
ـلـمـبـرداري در خـيـابـانـهـا و                  ـي هاي ف
ميادين شهرها، تفتيش هاي بدني و   
ـيـسـي کـردن        پست هاي بازرسي و  پل
فضاي جامعه نمي تواند مانع انـجـام   
عــمــلــيــات تــروريســتــي شــود. هــر            
مجنوني مي تواند از هر وسـيلـه اي       
براي کشتن و صـدمـه زدن بـه افـراد             
عــادي اســتــفــاده کــنــد. بــراي تــرور             
کــارکــنــان چــارلــي ابــدو و در شــهــر            
اورالندو در آمريکـا از اسـلـحـه گـرم            
استفاده کردند، در نيس کاميون را به 
ميان مردم رانـدنـد و در قـطـاري در             
آلمان چاقو و تبر بکار گرفتنـد. بـراي      
جنبشي که براي رضاي اهللا کمـتـريـن    
ارزشي براي زندگي و جـان انسـانـهـا           
قائل نيست، به راحتي انسانها را سـر  
ـنـدي پـرت          ـل ميبرد، ميسوزاند و از ب
ميکند، براي جنبشي که به کـودکـان   
نحوه کشتن انسانها را مـي آمـوزد،         
پيدا کردن راهي براي کشتن انسانـهـا   

 کار دشواري نيست. 
بايد اين با پـديـده مـقـابلـه کـرد.           
ـنـهـا           خطر جنايتکاران اسالمـي نـه ت
ــراق،              ــران، عـ ــه مـــردم ايـ ــوجـ مـــتـ
افغانستان، سوريه، ترکيه و ... اسـت     
بلکه همه مردم جهان را مورد تهديـد  
ـبـش           قرار داده است و مبـارزه بـا جـن
کثيف اسالمي بايد در سطح جهـانـي   
انجام شود. قبل از هر چيز بـايـد سـر         
اين مار را نشانه گـرفـت. جـمـهـوري           

اسالمي نه تنها بعنوان آغازگر دوران 
نوين تروريسم اسالمي بلکه بـعـنـوان      
يک پاي اصلي عمليـات تـروريسـتـي       
بايد مورد حمله گسترده قرار گـيـرد.     
ـتـکـار و غـارتـگـر و                  اين رژيم جـنـاي
ـيـش از      قوانين ضد بشري آن را بايد ب
پيش در افکار عمومي جـهـان افشـا      
ـيـشـتـر                     کـرد و خـواسـتـار حـمـايـت ب
جهانيان از مبارزات مردم ايران عليه 
جانيان حاکم شد. در کنار جـمـهـوري       
اسالمي بايد سـايـر حـکـومـت هـاي           
اسالمي را مـورد حـملـه قـرار داد و             
کثافتکاري هايشان را بـرمـال کـرد.          
بايد در مقابل هر گونه امتياز دادن و 
ــا                ــي ب ــهــاي غــرب ــحــه دولــت مصــال
حکومتها و قوانين اسالمي ايسـتـاد   
و آنــرا افشــا کــرد. در کشــورهــاي                
اروپايي بايد خواسـتـار قـطـع بـودجـه           
ـلـي مـدارس             مراکز مذهبـي، تـعـطـي
ـيـن       مذهبي، برچيده شدن کامل قـوان
ـنـه و حـجـاب کـودکـان،               شريعه، خـت
کوتاه کردن دست جريانات اسـالمـي     
از زندگي مردم و تقويت سکوالريسم 
يــا ... شــد. جــنــبــش اســالمــي و                   
نيروهاي آن را بايد در جامعه ايزوله و 
منزوي کرد. مبارزه با مذهب و بويژه  
اسالم و خرافات و جهليات آنرا بـايـد     

 گسترش داد. 
در قدرت گرفتن جنبش اسالمي 
سياستهاي دولتها و اقليت حـاکـم بـر      
کشورهاي غربي نقش زيادي داشـتـه     
ـبـش        است. نه تنها بايد مبارزه با جـن
اسالمي را با قدرت بيـشـتـري ادامـه       
داد، بلکه بايد در مـقـابـل سـيـاسـت             
دولتهاي غربي نيز ايسـتـاد، آنـهـا را         
براي پايان دادن به سياست مصالـحـه   
و مماشات با جنبش اسالمي تـحـت   
فشار قرار داد. امر مبارزه با جنـبـش    
اســالمــي را کــمــونــيــســتــهــا، مــردم        
آزاديخواه و سکوالر و هـمـه کسـانـي       
مي توانند پيش ببرند کـه کـمـتـريـن          
ــافــعــي در بــاقــي مــانــدن ايــن                مــن

 جنايتکاران ندارند. 
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 ۱۳۹۰تيـرمـاه سـال         ۲۵در "
ي از کـوهسـتـان قـنـديـل              در نقطه

تـحـت مـحـاصـره هـزاران نـفـر از                 
ــاه و            ــيــروهــاي ســپ ــاران     ن ــر ب زي

هاي توپ و خمپاره در ميان  گلوله
هفت جنازه از دوستانم اسير شدم. 
در بازداشتگهاي سپاه سـردشـت،     
  اروميه بازجويي و مورد شکنـجـه  

قرار گرفتم و سپس بـه زنـدانـهـاي       
سردشت و مهابـاد و نـهـايـتـا بـه             
زندان اروميه منتقل شـدم. بـعـدا         
در دادگاه به اعدام محـکـوم شـدم      
ــا و                   ــه ــن ســال ــحــظــه از اي هــر ل
ــي           رويــدادهــاي آن خــود داســتــان
مفصلي اسـت کـه در ايـن نـامـه              
حـتــي قــابـل فـهــرسـت کـردن هــم              

 نيستند."
 ۹۳در آخرين ماهـهـاي سـال        

اعالم شد که سـامـان اعـدام شـده         
اســت امــا او پــس از پــنــج مــاه               

اش تـمـاس        خبري، بـا خـانـواده      بي
گرفت و گفت که حـکـم اعـدامـش       
فعال نقض شده و در زندان زنجـان  
اســت.او خــود در ايــن مــورد در             

 دردنامه اش مي نويسد:
بهـمـن مـاه سـال          ۲۹"در روز  

نفر از همبنديهايم  ۵به همراه  ۹۳
که همگي به اعدام محـکـوم شـده      
بودند به طرز وحشتـنـاکـي جـهـت        

اجراي حـکـم بـه خـارج از زنـدان                
منتقل شديم. سه نفـر از آنـهـا را          

آنها را  اعدام کردند و ديگر هرگز 
نديدم. من هم به همراه يکي از آن 

نفر به مدت چهار ماه در سلـول   ۵
هاي انفرادي زندان و بازداشتـگـاه   
اطالعات زنجان محـبـوس شـدم.      
چهار ماه بدون تلفن و مالقـات و    
بدون خبر از خارج از سلولهايمان. 
در مدت چهـار مـاه در سـلـولـهـا             
مدام سايه مرگ هـمـيـشـه بـاالي          
سرمان بود و هر لـحـظـه احـتـمـال         

داديم. تنها   اجراي حکممان را مي
هم صبحتي من در اين چهار مـاه  
آن دوستم بود که در سلول انفرادي 
بغل دستي من بود و صداي هم را 

ه من  شنيديم. خانواد به سختي مي
که مـرگ و اعـدام را بـاور کـرده               
بودند حتي بـرايـم مـجـلـس خـتـم              
ــراي هــمــيــن               ــودنــد و ب گــرفــتــه ب

ايي که بعد از چهـار مـاه از        لحظه
بند عمومي زندان زنجان با آنـهـا     
تلفني صحبـت کـردم بـراي هـيـچ            

 کدام از ما قابل باور نبود."
 او در ادامه مي نويسد:

ــدان                ــه زن ــي ب ــعــد از مــدت "ب
منتقل شدم و گويـي يـک      اروميه 

بار اعدام برايم کافي نبود، افرادي 
وابسته به سپاه پاسداران به اتهـام  

اينکه من مثال عضـوي از آنـهـا          
ام عليه من شکايت کردنـد.   کشته

در حالي که هيچ اطالعي از قتـل  
شـنـاخــتـي از ايــن خـانـواده و               و   

مــقــتــول نــدارم. بــر اســاس ايــن              
سازي قـرار اسـت      شکايت و پرونده

تيرماه دوبـاره مـحـاکـمـه         ۲۲روز 
شوم. هر چند با شنـاخـتـي کـه از          
وضعيت دادگاههاي ايران دارم از   

اکـنـون حـکـم قـاضـي مـعـلـوم                 هم
است، هر چند هر چه باشد بيش از 
اين پـنـج سـال زجـر و شـکـنـجـه                   
نيست. در اين پنج سـال آنـچـه را         
ديدم مرگ بوده و اعـدام و سـايـه        

 مرگ و تهديد به آن."
در پـايـان ايـن نـامـه سـامـان              
نسيم ضمن تشکر از همه کسانـي  
که جلوي اعدام وي را گرفـتـه انـد      

 مي گويد: 
"جدا از رفقا و هـمـبـنـديـهـاي          
زندان، وجدانهاي بيدار جهاني نيز 
با من هستنـد و هـمـيـن بـه مـن               
روحيه ميـدهـد کـه بـايـد زنـدگـي              
بـکــنـم و در هــر شــرايــطـي بــراي              
زندگي کردن بايد مـبـارزه کـرد و        
مهم نيست در کجا باشم و شـمـا       
درکجا، مهم با هـم بـودن و عـدم          

 حس تنهايي است."
خاطر نشان کنيم کـه سـامـان      

نسيم زماني که دستگير شد فقط 
سال سن داشت. او بـه اتـهـام          ۱۷

عضويت در گروه پژاک و فعـالـيـت    
مسلحانه عليه سـپـاه پـاسـداران،         

شناخته شد و به اعدام ”  محارب“
 محکوم گرديد.

خــودش در ايــن مــورد مــي            
 گويد:

"من هم مثـل اکـثـر کـودکـان           
سرزمينم بـه دلـيـل فـقـر و نـبـود                
امکانات از جمله جاده خـاکـي و       
دوري مـدرسـه از روسـتـايـمـان و               

ام    وضعيت معـيـشـيـتـي خـانـواده         
اجازه نداد بـيـش از پـنـج کـالس              
ابتدايي درس بـخـوانـم و قـامـت              

ام بـراي کـارهـاي سـخـت               کودکـي 
ام نکرد. ظلم و   ترها همراهي بزرگ

عقب ماندگي و تبعيض زادگاهـم  
را ديدم و براي مبارزه با تـمـامـي    
اين ناماليمات و به شوق کودکـي  
و جواني براي زندگي آزاد، خانه و 
خانواده، شهرو روسـتـايـم را تـرک         

 کردم."
همزمان با بـاالگـرفـتـن خـطـر         

 ۹۳اعدام سامان در اواخـر سـال         
موجي از اعتراضات جهاني براي 
نجات جان وي برپاشد. دبـيـر کـل       

يــک پــيــام    الــمــلــل، در     عــفــو بــيــن  
اي    خـطـاب بـه خـامـنـه           ويـدئـويـي   

ضمن مخالفت با اعدام بطور کلي 
از وي خواست که از اعدام سامان 
که در زمان دستگيري کودک بوده 

 است، جلوگيري کند.
 

کميته بين المللي عليه اعدام 
همواره براي نجـات جـان سـامـان         
ــرگــزاري               نســيــم چــه از طــريــق ب
اعتراضات خياباني و چه از طريق 
مراجع به نهادهاي بـيـن الـمـلـلـي         
ــر روي               ــذاشــتــن ب ــراي فشــار گ ب
جـمــهــوري اســالمــي تــالش کــرده        
است. در کنـگـره جـهـانـي عـلـيـه              
اعدام که اخيرا در اسلو برگزار شد 
ما پرونده سامان را بعنوان يـکـي     
از نمونه هاي رفتار غيـر انسـانـي      
دستگاه قضايي جمهوري اسالمي 

 مورد توجه قرار داديم.
کميته بين المللي عليه اعدام 
خواهان لـغـو فـوري حـکـم اعـدام             
سامان نسيم و آزادي وي پـس از        

 پنج سال تحمل زندان است.
 

 کميته بين المللي عليه اعدام 
 ١٣٩٥تير ماه  ٢٧
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ـراي سـاکـت کـردن نـجـواهـاي                   دور  ـران، ب تازه قتل و اعدام در اي
ـراي سـاکـت           اعتراض به حقوق هاي نجومي سردمداران حکـومـت، ب
کردن صداي کارگران و معلمين و براي  پس راندن مـردم خشـمـگـيـن        

ـزل          ١٩ آغاز شده است.   جوان به اتهام مواد مخدري، در زنـدانـهـاي ق
حصار و بيرجند و اراک اعدام شدند. دو نفر در مهرشهر کـرج در مـال       

 عام اعدام شدند.
حکومت اسالمي با اين جنايات نفس ميکشد. هر گاه احـتـمـال     
ـرت از گـوشـه و                   ـف اعتراض اجتماعي بيشتر شود و هرگاه خشـم و ن

 زواياي جامعه باال بزند، چند نفر را با سبعيت ميکشند.
ـر      ٢٧ برابر با   ٢٠١٦ جوالي ١٧ در قزل حصار امروز يکشنبه  ـي ت

نفر اعدام شدند، هـمـه مـتـهـمـيـن مـواد مـخـدري                    ١١ ، ١٣٩٥ ماه 
زنـدانـي از زنـدان تـهـران             ۴  زنـدانـي از زنـدان نـدامـتـگـاه،              ۴ بودند.  
زنداني از زندان رجـايـي شـهـر          ۱  زنداني از زندان قزلحصار، ۱  بزرگ،
ـزلـحـصـار              ۱  کرج و زن از محلي نامشخص به انفرادي هـاي زنـدان ق

 ، منتقل شده بودند. کرج
ـنـد         ـرانـي از ب ، يـوسـف     ۱۰۷  سه زنداني در بيرجند منصور زعف

که از بابت اتهامـات   ۱۰۲  و قاسم دلشاد از بند ۱۰۵  براهويي از بند
ـه                ـه دار آويـخـت مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بـودنـد ب

 شدند
ـر دانشـجـو اعـدام              دو نفر در مال عام به اتهام تجاوز به يـک دخـت

 شدند.  
حکومت براي عادي کردن اعدام در مال عام اين بار دو جـوان را    
ـه مـرکـز شـهـر آورد و اعـدام کـرد تـا در مـقـابـل                                  با اتهام تجـاوز ب
ـز                 ـي ـه در مـال عـام ن اعتراضات داخلي و بين المللي به اعدام سبـعـان

 پاسخ داده و به آن مشروعيت دهد.  
سرهنگ سيدحسين حقيقي فرمانده انتظامي شـهـرسـتـان کـرج          

ـه                               “ گفت:   ـنـده اقـدام ب ـردي بـودنـد کـه در قـالـب ران ق.ج و م.ر دو ف
ـر دانشـجـوي                   ـه ربـودن دخـت مسافرکشي کرده و براين اساس اقـدام ب

 ”.ها پناه آورده بود هستند جواني که به آن
 اعدام پنج متهم جرائم مواد مخدر در زندان اراک
ـنـج   سحرگاه روز دوشنبه بيست و يکم تيرماه، تعداد زنـدانـي از      پ

ـه دار     ، در زنـدان مـرکـزي اراک           ” جرائـم مـواد مـخـدر        “ محکومان  ب

 آويخته شدند.
ـر   “ ،   ” مهدي بـاقـري  “ ، ” حسن فرج پور“ ، ” مسعود تقي پور“   بـاق

 اعدام شدند. در زندان اراک ”حميد حقوين“و ” جليلي
ـر را        ٢١ ماشين جنايتشان به راه افتاده و در يک هفته حداقل    ـف ن

ـه بـا         اعدام کردند، قصد دارند بيشتر از اينها اعدام کنند. براي مـقـابل
ـه        ـف اين دستگاه جنايت بايد همه اعتراض کنند. مقابله با اعدام وظـي
همه ما است، کارگران، معلمين، دانشجويان و زنان، همه بايد به ايـن  
ـنـد ايـن                    ـبـايـد فـکـر ک جنايات وحشيانه اعتراض کنند. هيچکـس ن
ـه بـا هـمـه مـا اسـت و                  موضوع ربطي به ما ندارد، اعدام براي مقابل
ـه اعـدام                       ـي ـلـي عـل ـه بـيـن الـمـل ـت ـي پاسخ قطعي همه را مي طلبد. کم
ـران   خواهان دامن زدن به يک موج گسترده عليه اعدامها فزاينده در اي

 است.
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ٢٠١٦ جوالي  ١٧ برابر با  ١٣٩٥ تير ماه  ٢٧ 
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حقوق فـرد در بـرنـامـه حـزب            
جايگاه زيادي دارد چون بخشي از 
هويت ما است. جنبه تبـلـيـغـاتـي       
ندارد و بخاطر نشان دادن تفـاوت  
هاي ما بـا نـظـام سـرمـايـه داري             
دولتـي حـاکـم بـر شـوروي سـابـق                
نيست. کمونيسم ما و نظامي کـه   
براي آن مبارزه ميکنيم هيچ وجـه  
مشترکي با نظام شـوروي سـابـق،      
که در آن نه استثمار ور افتاده بود 
نه فرد حقوقي داشت، ندارد. امـا     
در سرمايه داري نوع غربي هم که 
نوع بهتـري از جـامـعـه سـرمـايـه              
داري در مقايسه بـا سـايـر نـقـاط          
جهان است، عليرغم اينکه به يمن 
مبارزات طبقه کارگر و احـزاب و    
جنبش هاي سوسياليستي و حـق      
طلبانه به درجـاتـي رفـاه و آزادي          
ــر                ــود دارد، بش ــردي وج ــاي ف ه
مطلقا آزاد نـيـسـت. نـه از نـظـر                  
اقتصادي نه سياسي آزاد نيـسـت،   
از بخش اعظم حقوق خود محـروم  
است. فرد اينقدر حق دارد که هـر     
چهارسال پنج سال يکبار يک راي   
بدهد ولي در هزاران تصميمي کـه  
دولت ها درمورد مهمترين وجـوه    
زندگي او، سهم او از امـکـانـات          
ــار و ســن                جــامــعــه، ســاعــت ک
بازنشستگي، بهداشت و درمـان،    
ــدارس و              ــواي دروس مـ ــتـ ــحـ مـ
دانشگاهها، ديپلماسي و جنگ و 
اشغال يـک کشـور ديـگـر و هـمـه               
مصائبي که به بار ميـاورد، دايـر     
کردن تاسيسات اتمـي و غـيـره و          
غيره ميگـيـرنـد مـطـلـقـا نـقـشـي               
ندارد. نه شغل و درآمد و مـعـاش    
تضمين شده اي دارد و نه مسکـن  
تضمين شده اي، نه عمال امـکـان     
استفاده از کليه امکانات درماني 
و يا آموزشي دارد و نـه آزادي و          
ــرســي             ــتــرل و حســاب امــکــان کــن
تاثيرات فـعـالـيـت هـاي دولـت و             
بنگاه هاي مخـتـلـف بـر مـحـيـط            
زيسـت و تضــمـيــن يــک مــحــيــط           
زيست سالم. بيحقوقي فرد الزمـه   
استثمـار اکـثـريـت مـردم تـوسـط              
اقليت حـاکـم اسـت. تـازه بـخـش                

اعظم بشر در بـيـرون کشـورهـاي           
ــن                ــي ــود درصــد هــم ــي از ن غــرب
امکانات موجود در جوامع غربي 
هم بي بهره است. بيحقـوقـي فـرد       
بخش مکمل بيحقـوقـي اکـثـريـت        
مردم در کليه نظام هاي طبـقـاتـي    
و در حال حاضر بـطـور مشـخـص         

 سرمايه داري است. 
حقوق و آزادي فردي براي مـا    
مهم است چون بدون آن جامعه اي 
انساني نخواهيم داشت. نميـتـوان    
بشر را از حقوق فردي محروم کرد 
و رفاه و خـوشـبـخـتـي را تـامـيـن             
کرد. همينطور که نميتـوان مـثـال       
نظامي بدون استثمـار و مـرفـه و          
آزاد داشت بدون اينکه شهـرونـدان   
آن کشور از حقوق فردي برخوردار 
باشنـد. آزادي فـرد و آزادي کـل               
جامعـه يـک پـديـده واحـد اسـت.                
آزادي فردي و مدني واقعي تـنـهـا    
در جامعه اي ميتـوانـد مـتـحـقـق         

 شود که خود آزاد باشد. 
در جامعه سوسياليسـتـي کـه      
دخالت روزمره توده هاي مردم در 
مسـائـل مـخــتـلـف اقـتــصـادي و              
سياسي و اجتماعي از طريق نظام 
شورايي اعـمـال مـيـشـود، کـلـيـه             
ــامــات و                 ــط مــق ــق ــه ف مــردم، ن

، بايد به تمام مـعـنـي    «نخبگان»
آزاد باشند تا بـتـوانـنـد خـالقـيـت          
هاي خود را براي پيشروي سريع و 
همه جانبه جامعه عملـي کـنـنـد.       
اگر در جامعه سـرمـايـه داري راه        
رشد و شکوفـايـي بـراي اقـلـيـتـي            
مــحــدود فــراهــم اســت و نــيــروي           
عــظــيــم مــردم بــه بــنــد کشــيــده             
ميشود، در جامعه سوسياليستي 
برعکس زنجيرها باز مـيـشـود و        
بشر به معني واقـعـي کـلـمـه آزاد          

کـار، کـه در جـامـعـه            »ميشود.    
سرمايه داري براي اکثريت عظيـم  
مردم تکـاپـويـي نـاگـزيـر و چشـم              
بسته و فرسوده کننده براي امـرار    
مـعـاش اســت، جـاي خــود را بــه              
فعـالـيـت خـالق و داوطـلـبـانـه و                 
آگاهانه مردم براي هرچه غني تـر    
کردن زنـدگـي انسـانـي مـيـدهـد.              

هرکس، به اعتبار انسـان بـودن و       
چشم گشودن به جامعـه انسـانـي،      
به يکسان از کليه مواهب زندگـي  
و مــحــصــوالت تــالش جــمــعــي            
برخوردار خواهد بود. از هـرکـس        
به اندازه قابليتش و به هرکـس بـه     
انــدازه نــيــازش، ايــن يــک اصــل            
اساسي جامعه کمونيسـتـي اسـت      

 .«(به نقل از يک دنياي بـهـتـر)       

بشر و نه فقط طبقه اقليت حاکـم،  
صاحب واقعي جامعه ميشود، با 
ــار و                  ــم ــث ــت ــن اس ــت ــان رف ــي از م
بيحقوقي و محرومـيـت اکـثـريـت        
جامعه، انگيزه تعاون و همـکـاري   
ميان مردم و انگيـزه تـالش بـراي        
ساختن يـک جـامـعـه انسـانـي بـه              
ــمــه ايــجــاد             مــعــنــي واقــعــي کــل
ميشود، نيروي عـظـيـمـي کـه در            
نظام طبقاتي زنـجـيـر شـده اسـت            
براي ساختـن جـامـعـه اي آزاد و             
انسانـي بـکـار مـي افـتـد و ايـن                  
ــه جــامــعــه            مــهــمــتــريــن ســرمــاي
سوسياليسـتـي اسـت. در چـنـيـن              
جامعه اي سرمايه و سرمايه دار، 
مديران و از ما بهتران حـکـومـت      
نميکنند و اکـثـريـت جـامـعـه در             
بيسوادي و بي حرمـتـي و فـقـر و           
بيکاري و بيحـقـوقـي دسـت و پـا            
نميزند. اين نيروي عظيم بـه کـار        
مي افتد و خالقيت هاي عظيمـي  
به ظهور ميرساند. اما الزمه اين  
وجود بيـشـتـريـن حـقـوق و آزادي             
فــردي بــراي هــمــه مــردم اســت.            
نميتوان جامعه اي را در خـرافـه           
رها کرد، آزادي بيـان را مـحـدود        
ــا            ــاامــنــي، اقــتــصــادي ي کــرد، ن
سياسي، را بر سر مردم حاکم کرد 
و انتظار شـکـوفـايـي جـامـعـه را              
داشــت. بــدون وجــود شــهــرونــدان         
آزاد، امـــيـــدوار، خـــوشـــحـــال و          
خوشبخت، بدون داشتن بيشتريـن  
حقوق و آزادي فـردي کـه انـگـيـزه          
هاي مثبـت و خـالقـيـت هـا گـل               
کند، سوسيـالـيـسـمـي نـخـواهـيـم            
داشــت. تــنــهــا در يــک جــامــعــه             
سوسياليستي است کـه نـه فـقـط           
تقسيم طبقاتي، بلکه تقسيم حرفه 
اي انسـان هـا از مـيـان مـيـرود،               
کليه قلمروهاي فعاليت خالقه بـر    

ــشــود و                ــاز مــي ــمــگــان ب روي ه
ــه شــرط               شــکــوفــايــي هــر فــرد ب
شکوفايي جامعه تبديل ميشـود.  
اما فرد بدون آزادي و حقوق فردي 
شکوفا نميـشـود. آزادي فـردي و           
مدني واقعـي نـيـز تـنـهـا در يـک                
جامعه آزاد مـيـتـوانـد مـتـحـقـق               
شود. جامعه اي که در آن اثري از  
انــقــيــاد طــبــقــاتــي و اقــتــصــادي         
انسانها نيست و مبـشـر گسـتـرده       
ترين آزادي ها و امـکـانـات ابـراز       
وجود فرد در قلمروهاي مخـتـلـف    

 زندگي است. 
برنامه يک دنياي بـهـتـر سـنـد        
برتري چشمگير جنبش کمونيـسـم   
کارگـري بـر سـايـر جـنـبـش هـاي                 
مدعي آزادي است. نه تنها بدليل 
نشان دادن راه غلبه بر استثمار و   
نابرابري که اساس همه مصائب و 
محروميت هاي مردم است، بلکه 
همچنين بدليل بـيـشـتـريـن آزادي        
فردي که در بخش هاي مـخـتـلـف       
برنامه بسيار مـنـسـجـم و بـدقـت           
مطرح شده است. بند بند بـرنـامـه     
يک دنياي بهتر، فردا براي تـحـقـق    
يک جامعه انساني ضـروري اسـت     
و امروز يک پـالتـفـرم مـبـارزاتـي           
براي مردمي است که ميخواهـنـد   
از شر سرمايه داري و حـکـومـت          
اسالمي آن و مـحـرومـيـت هـاي              

 بيشمار آن رها شوند. 
اما اجازه بدهـيـد بـه شـوروي         
سابق و بـيـحـقـوقـي مـردم در آن               
سيستم هم اشاره کوتاهي بـکـنـم.    
در شوروي سـابـق سـوسـيـالـيـسـم             
حاکم نـبـود، يـک سـرمـايـه داري               
دولتي حاکم بود و روبناي سياسي 
آن نيز مبتني بر يک نظام طبقاتي 
بود. نه جامعه آزاد بـود نـه فـرد             
حــقـــوقــي داشــت تــنـــهــا اســـم               
سوسياليسم و کمونيسـم بـود کـه        
اين نظام با خود يدک ميـکـشـيـد.     
با فروپاشي اين نظام و شکست آن 
در مقابل سرمايه داري نوع بـازار  

آزاد، رسـانــه هــاي غــربـي و کــل             
بورژوازي دنيا بيحقوقي مردم در   
اين نظـام را بـه پـاي کـمـونـيـسـم                 
نوشتند و مشـمـئـزکـنـنـده تـريـن               
تبليغات را عليه کمونيسم و هـر      
نوع آزاديخواهي و برابري طـلـبـي      
براه انداختند تا سدي در برابر کل 
مردم جهان ايجاد کنند و بشريـت  
را در مبارزه براي احـقـاق حـقـوق         
خود در غرب و در سراسـر جـهـان      
عقب برانند و بـدرجـه زيـادي هـم         
موفق شدند. جهان امروز با هـمـه    
کثافاتي که در غرب و شـرق، در        
خاورميانه و آفريقـا و آمـريـکـاي         
جنوبي، در چين و روسيه و غـيـره     
حاکم است مـهـر ايـن مـوفـقـيـت              
ارتجاعي ترين نيروهاي سـيـاسـي      
را با خود دارد. روشن است که در 
ــان               ــک جــري ــطــي ي ــن شــراي ــي چــن
کمونيستي که تمايز عمـيـق خـود      
را با روسيه سابق و چين و سـايـر       
کمونيسم هاي کاذب نشان نـدهـد     
شانسي براي توده اي شدن نـدارد.  
اما حتي اگر شوروي سابق و چين 
و غيره اي در کار نبود باز هـم بـه     
همين اندازه برنامه ما بـايـد روي     
حقوق و آزادي هاي فـردي تـاکـيـد       
ميکرد. همانطور کـه گـفـتـم ايـن           
جزء جدايي ناپذير کمونيسم ما و   
يک جامعه سوسياليسـتـي اسـت.      
بعالوه حقوق و آزاديهـاي بـرنـامـه       
ما يک پالتـفـرم مـبـارزاتـي مـهـم            
عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي نــيــز         

 هست. 
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ـيـرويـي کـه             داوطلب اجرا ميـشـود. ن
تحت کنترل و نظارت شوراهاي مردم 
سازمان داده شـده اسـت. حـرفـه اي                
ـفـه اش        نيست، داوطلبانه است. وظـي
نه سرکوب و ارعاب بلکه حفاظت از   
آزادي و بـرابـري جـامـعـه و دفـاع از               
دستاوردهاي جامعه در قبال تـعـرض   
ـيـن     طبقات استثمارگر است. تنها چن
جامعه نيازي به يک قدرت سرکوبگـر  
ـيـن          ـنـهـا چـن و باالسر جامعه ندارد. ت
جامعه اي نياز به اعمـال خشـونـت و        

 ارعاب ندارد. 
اما تا آنزمان و همـزمـان بـايـد بـراي          
نابودي سياست کثيف نژادپرستي در   
دستگاه حاکميت و جامعـه آمـريـکـا       
مبارزه کرد. اين مبارزه اي اسـت کـه      
راه حلش در قرار دادن فردي "مصلح"  
ـيـسـت. ايـن                در راس اين دسـتـگـاه ن
مبارزه است که راه حلش، آن طور کـه  
ميگويند، افزايش ترکيب "نـژادي" و        
"رنگي" نيروي سـرکـوب و دسـتـگـاه              
قضايي نيست. پاسخ را بايد در جـاي   
ديگري جستجو کرد. واقـعـيـت ايـن          
اســت کــه در تــظــاهــراتــي در شــهــر             

مينياپليس شـعـاري بـرجسـتـه بـود.           
"اســلــحــه را بــايــد از دســت پــلــيــس             
گرفت"، "پليس را بـايـد خـلـع سـالح              
کرد". اين شعار به قلـب ايـن مسـالـه          
اشاره ميکند، اگر نيرويي که بمنظـور  
سرکـوب سـازمـان داده شـده اسـت،              
اســلــحــه از دســتــش گــرفــتــه شــود،            
مصونيت بااليي بـراي مـردم ايـجـاد         
خواهد شد. اگر نيرويـي کـه در پـس           
مواجهه اي بـدون مـکـث دسـت بـه                
اسلحه ميبرد، خلع سالح شود، ابعاد 
اين جنايت و سرکوبگـري بـه مـيـزان         

 زيادي تقليل خواهد يافت. 
 چند کلمه پاياني

مبارزه اي که سـوتـش در فـرگـوسـن            
عليه خشونت پليس و نژادپرستي زده 
شده است، تا همينجا توانستـه اسـت     
چهره کريه نـژاد پـرسـتـي و خشـونـت             
پليسي را افشاء و در ابعـاد وسـيـعـي       
براي بخش وسيعي از جامعه بر مـال    
کــنــد. ايــن مــبــارزه راه درازي بــراي             
نابودي نژاد پرستي و خشونت پليسي 

 در پيش دارد، اما آغاز شده است. 
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کــودتــاي اصــلــي در تــرکــيــه آغــاز             
ميشود. رجـب طـيـب اردوغـان کـه               

دقيقه اي در تـرکـيـه را             ٤٥ کودتاي 
نعمت الهي خواند، اکنون ميخـواهـد   
اعدام در اين کشور را قانوني کـرده و    
بــه قــتــل در زنــدانــهــا دســت بــزنــد.             
هواداران جناب اردوغان در خيابانهـا  
به سر بريدن و پرتاب کـردن سـربـازان        
طرفدار کودتا از بلنـدي دسـت زده و         
قتل در خيابانها را شـروع کـرده انـد.        
جناب مرکل که از دولت قانـونـي در     
ترکيـه حـرف مـيـزنـد و اردوغـان را                 
منتخب مردم مي نامد، در مـقـابـل      

اين تشبثات براي کشتار مخالفين و   
ـتـي      براه انداختن رسمي قتل عمد دول
در زندانهاي ترکيه بايد با صداي بلنـد  
ـلـي              ـيـن الـمـل ـتـه ب اعتراض کند. کمي
عليه اعدام به رجز خواني اردوغـان و    
فراخـوان او بـراي رسـمـيـت دادن بـه                 
اعدام در ترکيه بـه شـدت مـعـتـرض            
است و از همـگـان دعـوت مـيـکـنـد            
عليه قـانـونـي کـردن اعـدام در ايـن                 

 کشور اعتراض کنند. 
  کميته بين المللي عليه اعدام
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افشاي حقوقهاي نـجـومـي مـديـران          
حکومتي، دارد به هـمـگـان عـامـل          
اصلي فقر و نداري و مـحـرومـيـت از       
تحصيل کودکان و تن فروشي و کليه 
فروشي و نبودن نان بر سر سفره هـا و    
مرگ از بيمـاريـهـاي سـاده را نشـان            
ميدهد. اينها که حقوقهاي نجـومـي    
ــوم                   ــران رده س شــان رو شــده مــدي
حکومت هستند. بااليي ها ثـروتـهـا      
وحقوقها و در آمدهايشان براي مردم 
عادي قابل تصور و قـابـل شـمـارش         
نيست. چپاولگري حاکمين اسالمـي   
امروز بر همه کس مـثـل روز عـيـان         

 است.  
اما تا کـي مـيـخـواهـيـم دزديـهـا را               
ببينيم اما از ريشـه دزديـهـا غـافـل            
بمانيم؟ تاکي ميخواهيم اجازه دهـيـم   
چشممان را بر سيـسـتـمـي کـه دزدي          
جزئي جدايي ناپذير از آنست ببندند؟ 
براي خالصي از بـردگـي اول  بـايـد               

 بردگي را برسميت شناخت.
اين سيستم سـرمـايـه داري يـعـنـي              

ـيـت             ـل بردگي مزدي است کـه يـک اق
مفتخور بي خـاصـيـت را در ثـروت             
ـنــنـدگــان              ـيــدک غـرق مــيـکــنـد و تــول
مستقيم ثروتها يعني کارگران را در     
ـيـاري     حسرت و محروميت و بي اخـت
نگه ميدارد. ايـن بـرده داري مـدرن             
است که در همه دنيا حاکم است. در    
آن جوامعي هم که مردم از درجـه اي    
تــامــيــنــات و امــکــانــاتــي مــحــدود        
برخوردارند آنها را با ضرب مبارزه و   

جدال و فشار اعتراضاتشان به دسـت  
آورده انــد. نـه آنــطـور کــه پــادوهــاي              
سرمايه داران ميگويند از سر تمدن و 
لطف دولتها. آنجاهم دزدي و شکاف  

 طبقاتي کم نيست.  
ـقـط              ـيـز ف حکومت اسالمـي ايـران ن
اســـالمـــي نـــيـــســـت حـــکـــومـــت          
مفتخورترين و حريص ترين سرمايـه  
داران است. حکومت پهلوي هم فقط  
حکومت درباري ها نبود حـکـومـت      
سرمايه داران مفتخور بود. همه ايـن   
ـنـد و      حکومت ها ميدزدند و ميچاپ

براي حفظ حاکميت مفتخوران هرجا 
ـنـد        ـتـوان و هرچقدر که الزم ببينند و ب

 مردم را سرکوب و نابود ميکنند. 
تا زماني که ما مردم راست و شفاف 
همين حقيقت ساده را نبينيم و بـراي      
مقابله با آن تالش نکنيـم از بـردگـي        
ــم شــد.               ــخــواهــي مــزدي خــالص ن
سوسياليسم يـعـنـي پـايـان دادن بـه               
ـيـار و      بردگي مزدي و بازگرداندن اخت

 منزلت به همه انسانها
 زنده باد جامعه انساني! 
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با گـذشـت   ”  قتل“ يک زنداني متهم به 
ـتـول در پـاي                و بخشش خـانـواده مـق

اداره  چوبه دار، از اعدام رهايي يافت. 
کل زندان استان کرمان اعـالم داشـت     
که زنـدانـي مـحـکـوم  بـه اعـدام در                  
کرمان با گذشت شاکيان در پاي چوبه 

 دار به زندگي دوباره برگشت.
در ايران ما با يک سونامي بـخـشـش      
روبرو هستيم. بنا به گزاشات منتشـر   

مــورد    ۲۶۲ ،   ۲۰۱۵  شـده در ســال     
ايـن   بخشش اولياي دم قرار گرفتنـد.     

آمار نسبت به سالهاي پيش از آن در     
 حال افزايش بوده است.

جنبـش بـخـشـش جـلـوه ديـگـري از                  
جنبش "نه به اعدام" در ايـران اسـت.           
مردم با اين بخشش ها عـمـال دارنـد        
مي گويند که بـا مـجـازات اعـدام و           
قوانين قصاص جـمـهـوري اسـالمـي          

 مخالفند.
کميته بين المللي عليه اعدام ضـمـن     

همگان را فرا  تقويت جنبش بخشش 
مي خواند که صريحا خـواهـان لـغـو         
ـيـن               مجازات اعـدام در ايـران و قـوان
قرون وسـطـايـي قصـاص جـمـهـوري              

 اسالمي شوند.
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۱۳۹۵ مرداد  ۳  -۲۰۱۶ ژوئيه  ۲۱ 
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