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ترکيه :مدلی برای خاورميانه؟
جنگ قدرت برای رھبری جنبش اسالمی
آذر ماجدی
بخشی از اين مقاله پيش از اين در نشريه
برای يک دنيای بھتر بچاپ رسيده است .با
توجه به خيزش توده ای در ترکيه عليه
دولت حزب عدالت و توسعه ،چاپ مجدد اين
نوشته را مفيد تشخيص داديم .اين نوشته
عروج موقعيت ترکيه بعنوان يک قدرت
منطقه ای و الگوی حکومت اسالمی از نوع
حزب عدالت و توسعه به رھبری طيب
اردوغان را مورد بررسی قرار می دھد.
رويدادھای ھفته گذشته شکننده بودن اين
موقعيت و جنبش اسالمی در ھر شکل و
قامتی را بخوبی به نمايش گذاشت .جنبش
اعتراضی مردم ھمچنان ادامه دارد.
اردوغان کماکان قلدری می کند ،اما شھردار
استانبول طرح تخريب پارک گزی را پس
گرفت .حتی اين عقب نشينی نتوانسته است
مردم را بخانه بازگرداند .جنبش اعتراضی با
حمايت اتحاديه ھای کارگری و اعتصاب نيم
ميليون کارگر وارد موقعيت جديدی شده
است .نتيجه اين خيزش ھر چه باشد ،يک
دستاورد مھم تاکنون داشته است و آن
تحريب الگوی اسالم معتدل برای منطقه،
تضعيف دولت اسالمی اردوغان ،دفاع از
سکوالريسم ،حمله به اختناق و سرکوب
پليسی بوده است.
عروج الگوی ترکيه و رويای بورژوازی
بايد اشاره کرد که مدل حکومت دولت
اردوغان فقط مورد توجه دولتھای غربی به
سرکردگی آمريکا و بورژوازی منطقه نبوده
است؛ بورژوازی وطنی نيز با لب و دھان
آب افتاده به اين حکومت و "پيشرويھای
ترکيه" نظر داشته است" .مگر بد است که
ايران مثل ترکيه شود؟" ورد زبان ملی -
اسالمی ھا و رژيم سابقی ھا است .در ھر
بحث و مناظره ای بر سر دموکراسی،
سکوالريسم ،سوسياليسم ،سخنگويان اين دو
جريان اين مثال و الگو را طرح می کنند.

خيزش و جنبش اعتراضی مردم ترکيه
نه تنھا جواب قاطعی به حزب عدالت و
توسعه ،بلکه بورژوازی منطقه،
دولتھای غرب و ھمچنين ھواداران
وطنی آن است.
طی دو سال اخير که خيزش ھای توده
ای در خاورميانه و آفريقای شمالی
فراگير شده است و با سرنگونی روسای
دو دولت مصر و تونس ،که از آنھا
بعنوان دولت ھايی با ثبات و متحد
غرب ياد می شد و ھمچنين با سرنگونی
دولت قذافی در ليبی با کمک نظامی
ناتو ،درگيری ھای وسيع و خونين در
سوريه و دست بدست شدن قدرت در
يمن ،الگوی ترکيه به يک الگوی
فراگير نه تنھا در ميان بورژوازی در
کل منطقه اسالم زده ،بلکه تروريسم
دولتی به رھبری آمريکا بدل شده است.
چرا ترکيه چنين جايگاھی را پيدا کرده
است؟
ظاھرا تمام عناصر الزم در اين الگو
موجود است .ترکيه کشوری است در
اين منطقه بی ثبات و بحران زده که
جريانات اسالمی در آن بسيار فعال
ھستند ،اما برخوردار از دموکراسی
است و سرمايه داری آن به يمن
سرکوب خشن طبقه کارگر ،از يک
رشد اقتصادی چشمگير برخوردار بوده
است .در سال ھای اخير ،ترکيه بتدريج
دارد به يک قدرت جدی در منطقه بدل
می شود .بدنبال شرايط بی ثبات سياسی
که در اثر کودتاھای نظامی در اين
کشور بوجود آمده بود ) ٣کودتا از سال
 ١٩۶٠و برکنار شدن يک دولت در
سال  ١٩٩٧توسط ارتش( با بقدرت
رسيدن دولت حزب اسالمی »عدالت و
توسعه« ،دولت موفق شد قدرت خود را

بر حکومت ،ارتش و جامعه تثبيت کند.
ترکيه در طول جنگ سرد يک متحد بی
قيد و شرط بلوک غرب و آمريکا بود.
طی چند سال اخير دولت اردوغان
کوشيده است تا حدودی عبوديت بی قيد و
شرط از سياست ھای آمريکا و غرب را
کاھش دھد و در مواردی ،سياست ھای
مغاير با دستورالعمل آمريکا اتخاذ کند؛ از
جمله در رابطه با رژيم اسالمی ايران و
در رابطه با مساله فلسطين .در
ژوئن  ٢٠١٠در اعتراض به حمله
اسرائيل به يک کشتی که از ترکيه عازم
غزه شده و حامل مواد غذايی و دارويی
برای مردم غزه بود و کشته شدن تعدادی
از کسانی که برای کمک بشر دوستانه به
غزه می رفتند ،دولت اردوغان اسرائيل
را که پيش از آن رابطه ای بسيار حسنه با
آن داشت ،به »تروريسم دولتی« متھم کرد
و خواھان عذرخواھی رسمی دولت
اسرئيل و رفع محاصره اقتصادی غزه
شد .ھمچنين در سپامبر  ٢٠١١دولت
اردوغان روابط ديپلماتيک خود را با
اسرائيل کاھش داد و سفير اسرائيل را از
کشور اخراج کرد .ناگفته نماند که اين
مانورھای سياسی اردوغان ،وی و حزبش
را به جريانی محبوب در منطقه بدل کرده
است.
اما آنچه باعث افزايش رای حزب عدالت
و توسعه در انتخابات اخير شد و الگوی
ترکيه ای را در اذھان ناسيوناليست ھای
منطقه ،از جمله جنبش ناسيوناليسم پرو
غرب و ملی اسالمی ھای وطنی به يک
رويا بدل کرده است ،رشد اقتصادی اين
کشور طی چند سال اخير و در شرايطی
است که دنيا با بحران
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جنگ قدرت برای رھبری جنبش اسالمی ...

عميق سرمايه داری روبرو است .دولت
اردوغان به يمن سرکوب خشن طبقه کارگر،
سرکوب سازمان ھای کارگری ،و لذا
تضمين يک طبقه کارگر ارزان و سرکوب
شده و برقراری يک حکومت شبه پليسی،
موفق شده است که ترکيه را به بھشت
سرمايه گذاری برای بورواژی وطنی و بين
المللی بدل کند .داستان ھای دلخراش از
استثمار شديد کارگران ترکيه در دخمه ھای
توليدی لباس و غيره قلب انسان را به درد
می آورد .فاصله فقير و غنی شرم آور است.
فقر وسيع و گسترده است؛ نرخ بيکاری
 ١٢٪است .تحت اين شرايط رشد اقتصادی
ترکيه  ٩٪/٨اعالم شده است و گفته می شود
که اقتصاد ترکيه از سال  ،٢٠٠٢تحت
حاکميت دولت اردوغان» ،سه برابر« شده و
صادرات آن از  ٣۶ميليارد دالر در سال به
 ١١۴ميليارد افزايش يافته است .اينھا عوامل
موفقيت ترکيه در شرايط سياسی بحرانی
کنونی نزد بورژوازی منطقه و جھانی است.
)آمارھا از نشريه نيويورک تايمز(
اردوغان در رويای سلطان عثمانی
حزب اسالمی "عدالت و توسعه" و رھبر
جاه طلب آن ،رجب طيب اردوغان که بدنبال
رويای احيای امپراطوری عثمانی قرن
بيست و يکمی است ،کنگره چھارم حزب را
به موقعيتی برای نمايش قدرت و
کانديداتوری خود برای رھبری جنبش و
"امت اسالمی" بدل کرد .استراتژی
اردوغان تبديل ترکيه به قدرت اصلی منطقه
است .حزب عدالت و توسعه طی ده سالی که
در قدرت بوده است مداوما خصلت سکوالر
قانون اساسی ترکيه را به مصاف طلبيده
است و در چندين مورد ،بويژه در يک
رفراندوم که اخيرا در ترکيه برگزار شد،
بخش مھمی از قانون اساسی را تغيير داده
است .اين حزب در ابتدا نه بعنوان يک
حزب اسالمی ،بلکه سکوالر بقدرت رسيد،
اما رفته رفته ايدئولوژی ناسيونال  -اسالمی
اين حزب روشن تر و عيان تر شده است.

اردوغان در کنگره اخير حزبش روز
يکشنبه  ٣٠سپتامبر در يک سخنرانی
دو ساعت و نيمی در نقش يک رھبر
منطقه ظاھر شد؛ افتخارات گذشته
ترکيه را به رخ کشيد ،و به سلطان ھای
عثمانی درود فرستاد .و با افتخار اعالم
کرد که آنھا يک جريان "محافظه کار
دموکرات اند ".اردوغان از رشد
اقتصادی ترکيه طی ده سال اخير با
افتخار ياد کرد؛ به مساله فلسطين و
سوريه اشاره کرد و "حاکميت
اسالموفوبی" در غرب را غيرقابل
قبول خواند و اعالم کرد که قابل قبول
نيست که در شرايطی که آنتی سميتيزم
در غرب جرم محسوب می شود ،اسالم
تحت نام آزادی بدنام شود .او ھمچنين
اعالم کرد که قابل قبول نيست که در
آلمان حجاب برای زنان ممنوع باشد.
رشد اقتصادی ترکيه يکی از افتخارات
حزب عدالت و توسعه است؛ رئيس
جمھور قرقيزستان ،آتمبائف در کنگره
اخير درباره رشد اقتصادی ترکيه گفت:
"ترکيه که ده سال پيش نمی توانست
 ١٠٠ميليون دالر قرض بگيرد ،اکنون
 ۵ميليارد دالر به صندوق بين المللی
پول قرض داده است ".سياست حزب
عدالت که موجب رشد اقتصادی
چشمگير در ده سال اخير شده اين چنين
توصيف می شود :يک سياست مذھبی
محافظه کار با اقتصاد ليبرال.
اين رشد اقتصادی که اين چنين موجب
مباھات اردوغان و ستايش دولت ھای
منطقه است ،تغيير قابل توجھی در
زندگی طبقه کارگر و مردم زحمتکش و
محروم ترکيه ايجاد نکرده است؛
صنعت نساجی که يکی از مھمترين
صنايع ترکيه است ،کارگران را در
شرايط برده وار بکار می گيرد؛
کارگران بسياری بخاطر استفاده از
روش ھای ضد بھداشتی در اين صنعت

يا جان خود را از دست داده اند و يا
معلول شده اند .ساعات کار طوالنی و
نامعلوم است؛ تا زمانيکه کارفرما بخواھد
کارگران مجبور به ادامه کار ھستند؛ ھفت
روز ھفته ،در شرايط غيربھداشتی و
بسيار سخت .بخش قابل توجه کارگران
در اين بخش زن ھستند که بخاطر
موقعيت تحت ستم زن در اين جامعه و
حاکميت اسالم ،بخش خاموش کارگران
را تشکيل می دھند .سوانح آتش سوزی،
سيل و غيره بعلت شرايط بسيار بد محيط
کار و بسته بودن ھر راه خروجی ،ھر
چند وقت يکبار از کارگران قربانی می
گيرد .ھيچگونه کنترلی بر اين محيط ھای
کار اعمال نمی شود .کودکان را طبق
قانون از  ١٣سالگی بعنوان کارگر نيمه
وقت و از  ١۵سالگی تمام وقت می توان
به کار کشيد .عمال بعلت فقر شديد،
کودکان خانواده ھای تھيدست مشغول کار
در شرايط سخت و ساعات طوالنی
ھستند .اتحاديه ھای کارگری با محدوديت
ھای بسيار روبرو ھستند و چند سال پيش
بود که دولت روز اول ماه مه بر روی
تظاھرات کارگران آتش گشود.
ايدئولوژی اسالمی در خدمت سرمايه
داری
اينجاست که اھميت و جايگاه سياست
مذھبی محافظه کار و اقتصاد ليبرال را
می توان درک کرد .دقيقا اين ايدئولوژی
است که به اين حزب برای تبديل ترکيه به
بھشتی برای سرمايه داران خدمت بسيار
کرده است .اردوغان می خواھد اين
موفقيت داخلی را به يک موفقيت منطقه
ای بدل کند .تالش برای تبديل شدن به
يک رھبر اسالمی در منطقه بخش مھمی
از سياست و استراتژی اردوغان و
حزبش را تشکيل می دھد .خيزش توده
ھای مردم در منطقه ،شرايط خوبی برای
تحقق اين رويا بوجود آورده است .ترکيه
فعاالنه در مسائل منطقه دخالت می کند.
ايجاد "ارتش آزاد سوريه" در سپتامبر
 ٢٠١١در شھر استانبول يک نمونه بارز
اين دخالت است .تا دو سه ھفته پيش
پايگاه "ارتش آزاد سوريه" در خاک
ترکيه قرار داشت؛ اما اخيرا از آنرو که
اعتبار آن به زير سوال رفته بود ،اعالم
کرده است که پايگاھش را به داخل
سوريه منتقل کرده
صفحه ۴
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است .ترکيه در جنگ داخلی سوريه نقش
بسيار فعالی دارد.
اعزام نيرو به سومالی برای کمک به قطحی
زدگان در تابستان ،اقدام ديگر ترکيه برای
گسترش قدرت خويش و مقابله با رژيم
اسالمی ايران بعنوان رھبر "دنيای اسالم"
است .دولتھای غربی نيز آنچه را که "اسالم
معتدل" می خوانند و الگوی ترکيه را بعنوان
آلترناتيوی برای منطقه طرح و تبليغ می
کنند .بقدرت رسيدن اخوان المسلمين در
مصر و جريان برادر آن در تونس نتيجه اين
سياست است .در کنگره چھارم حزب عدالت
و توسعه رھبر ھر دو جريان شرکت داشتند.
رئيس جمھور مصر ،محمد مرسی ھم در
سخنرانی خويش "دستاوردھای حزب عدالت
و توسعه" را مورد ستايش قرار داد و
خواھان نزديکی و مشارکت دو دولت شد.
فلسطين مرغ عزا و عروسی!
از آنجا که مساله فلسطين يکی از مسائل مھم
منطقه است ،و موجب سوءاستفاده دائمی
دولتھای منطقه قرار می گيرد ،لذا روشن
است که اردوغان نيز برای تحکيم و تثبيت
موقعيت خود بعنوان رھبر "جھان اسالم"
بايد موضعی "قاطع" نسبت به مساله فلسطين
و دولت اسرائيل اتخاذ کند .در سال ٢٠٠٩
پس از آنکه يک کشتی حامل کمک ھای
انسانی از ترکيه بسوی نوار غزه براه افتاد،
مصاف دولت اردوغان و دولت اسرائيل
عمال آغاز شد .پس از تيراندازی اسرائيل به
اين کشتی و کشتن تعداد زيادی از فعالينی که
برای اعالم ھمبستگی با مردم غزه به آنجا
رھسپار بودند ،رابطه دو دولت بسردی
گرائيد و در ھمان سال اردوغان در
اعتراض به حضور اسرائيل در فروم
اقتصادی در داوس ،فروم را ترک کرد.
ھمين اتفاق در کنگره اخير مورد تحسين و
ستايش برخی از ميھمانان قرار گرفت.
اردوغان در سخنرانيش رفع محاصره نوار
غزه را مسئوليت رئيس جمھور جديد مصر،
محمد مرسی خواند.

خالد مشعل ،رئيس دفتر سياسی حماس،
به کنگره دعوت شده بود .خالد مشعل
پيش از اين از موئتلفين دولت بشار اسد
و رژيم اسالمی ايران بود ،اما اخيرا
تغيير موضع داده و به جناح ترکيه
پيوسته است .بيشتر رھبران حماس پيش
از اين ساکن دمشق بودند ،اما چند ماه
پيش به قطر رفته و در آنجا سکنی
گزيده اند .مشعل در سخنان خود از
اردوغان بعنوان "رھبر جھان اسالم"
ياد کرد و گفت که حزب عدالت و
توسعه "چھره روشنی از اسالم" ارائه
کرده است و اردوغان را نه تنھا رھبر
ترکيه ،بلکه يک رھبر جھان اسالم
خواند.
تالشھای بسياری ھم از جانب غرب و
ھم دولت ترکيه برای تبديل الگوی
ترکيه ،به يک الگوی معتبر برای
منطقه و باصطالح جھان اسالم در
جريان است .ترکيه تالش دارد بعنوان
رھبر جديد جنبش اسالمی عروج کند.

صفحه ۴
جنگی که اکنون در سوريه در جريان
است ،جنگی بر سر تعادل قدرت اسالم
سياسی ،عقب نشاندن باصطالح اسالم
ميليتانت رژيم اسالمی ،حزب ﷲ و دولت
اسد در سوريه بنفع جنبش اسالمی پرو
غربی و پرو آمريکايی ،در راس آن
ترکيه است .در اين جنگ آنچه اصال
مورد نظر و دفاع نيست ،منافع و
خواستھای مردم بپا خاسته سوريه عليه
استبداد و سرکوب دولت حاکم است .مردم
دارند زير دست و پای ھر دو قطب
ارتجاع لگدمال می شوند.
حل عادالنه مساله فلسطين ،تشکيل دولت
مستقل و متساوی الحقوق فلسطين يکی از
گره گاھھای حل اين جنگ قدرت در
منطقه بنفع مردم است .خيزش مردم
منطقه ھنوز يکسره نشده است .ارتجاع
ھنوز پيروزی کامل بدست نياورده است.
بسرانجام رسيدن مبارزات مردم منطقه
بدست خود مردم و تحقق خواست آزادی،
برابر و رفاه تنھا راه عقب نشاندن تمام
اين جنگھايی است که دو قطب تروريستی
به مردم تحميل کرده اند.
جنبش اسالمی را بطور کلی بايد به حاشيه
جامعه راند .سرنگونی رژيم اسالمی
توسط يک انقالب کارگری پاسخی قاطع
و روشن به اين جنبش و قدمی بزرگ
بسوی خاتمه جنگ تروريست ھا بنفع
مردم است*.

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

آزادی زن

شماره ٨٨

صفحه ۵

کدام انتخابات؟
اين يک مضحکه است
چيمن دارابی
از بدو تشکيل جمھوری اسالمی بجز فقر ،بيکاری ،اعتياد ،سرکوب زنان ،زندان ،شکنجه و اعدام چيز
ديگری نصيب مردم نشدە است .اين کارنامه ننگين  ٣٤سال حکومت اين نظام جنايتکار و زن ستيز
است .وضعيت مردم روز به روز وخيم تر می شود؛ وضعيت معيشتی مردم محروم و زحمتکش و طبقه کارگر ھر روز فالکت بارتر
می شود .ھزاران جوان به اعتياد کشيدە شدەاند؛ بيکاری ،اختناق و عدم برخورداری از ھر نوع آزادی اميد به آينده را در ميان نسل
جوان تاريک و سياه کرده است .زنان و دختران بسياری از فشار فقر و فالکت برای تامين معاش خود و خانواده ھايشان به تن فروشی
افتاده اند .انسانھای بسياری از فقر و بيکاری به فروش کليه خويش روی آورده اند.
اين دزدان و کالشان با سرکوب و شکنجه و قتل عام بر مردم حکومت می کنند .آيا ھنوز کسی پيدا می شود که اين مضحکه را انتخابات
بنامد .اين ھيچ چيز جز يک مضحکه نيست .ميخواھند برای بقای خود زمان خريداری کنند تا برای مدت بيشتری ثروت بياندوزند و
مردم را در يک فقس باندازه کل جامعه اسير کنند .جمھوری اسالمی امروز بيش از ھر زمان ديگری درگير يک بحران جديست.
درگيری و جدال درون جناحھای مختلف رژيم شديدتر و حادتر شده است .اينھا از مردم در ھراسند .می دانند که مردم به ستوە آمدە از
آنھا منزجرند و نمی خواھند و نمی توانند به اين وضعيت فالکت بار و اين شرايط اسارت بار تن دھند.
اين رژيم رفتنی است و مردم خواھان سرنگونی آن ھستند .مردم حاضر به رای دادن به ھيچيک از اين فسيل ھای جنايتکار از گور
برخاسته نيستند .رای مردم به سرنگونی اين رژيم ارتجاع و زن ستيز است .مرگ بر جمھوری اسالمی ،زندە باد آزادی و برابری* .

تلويزيون مدوسا برنامه ای از آذر ماجدی
روزھای پنجشنبه از ساعت  2تا  3بعدازظھر به وقت اروپای مرکزی
کانال KMTV :مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :
به دوستانتان اطالع دھيد!

برابری کامل و بيقيد و شرط زن و مرد!

آزادی زن

شماره ٨٨

صفحه ۶

نه به مضحکه انتخابات!
ترکيه راه را نشان ميدھد!
سياوش دانشور
خاتمی سياست اصالح طلبان حکومتی را
روشن کرد :روحانی و عارف ائتالف کنند،
و به سھم خود برای جبران ياس ناشی از
ضربه فنی رفسنجانی به صف ھواداران
شان "اميد" ببرند و به سھم خودشان تنور
"حماسه انتخاباتی" خامنه ای و "نظام
عزيز" اسالمی شان را گرم کنند .رفسنجانی
ھم ھمين سياست را دارد .ظاھرا و بقول
خاتمی ،موسوی و کروبی ھم "نه نظر منفی
دارند و نه نظر مثبت"! خاتمی تاکيد کرده که
"ايده ال ھا را در دلھايتان نگه داريد و واقع
گرا باشيد" ،يعنی به ھمين چيزی که جلويتان
گذاشته اند قناعت کنيد! اين جماعت حتی
جرات ندارند در انتخابات شرکت نکنند.
تئوری آنرا ھم دارند" :از صندوق رای قھر
کردن راه حل نيست"!
ھمين خاتمی ابتدا ميگفت "انتخابات آزاد"،
"آزادی زندانيان سياسی" )منظورشان
زندانيان خودشان بود( ،بعد گفت منظورم
"شرايط آزاد انتخابات برای ھمه سليقه ھای
دورن نظام است" ،و حاال "واقعگرائی"
اسالمی و آخوندی حکم ميکند که برای
شرکت اصالح طلبان حکومتی حول ائتالف
روحانی و عارف در انتخابات نيرويشان را
بسيج کنند .اصالح طلبی اسالمی ھمين
است ،بدون برسميت شناسی کل نظام و
مشخصا خامنه ای و شرکا اين جنبش معنی
ندارد .ھر کسی ھم پشت آنھا ميرود تنھا به
جمھوری اسالمی به رھبری خامنه ای رای
ميدھد.
بايد در روزھای آتی منتظر بود که اردوی
متحجرتر جمھوری اسالمی نيز کبوتری از
کالھشان در بياورند .امر ھمه شان يکی
است ،حفظ نظام برای ھمه شان "اوجب
واجبات" است ،تداوم فقر و فاقه اقتصادی
برنامه ھمه شان است ،تداوم زن ستيزی و
آپارتايد جنسی ھويت ھمه شان است ،اينھا
پاره ھای تن نظام اسالمی اند و مشترکاتشان

اختالفاتشان
و
وسيع
بسيار
"ميکروسکوپی" و خانوادگی است.
اردوی آزادی و برابری ،مردم کارگر
و زحمتکش ،زنان سرکوب شده،
جوانان تشنه آزادی ،نبايد بيش از اين
اسير اين بازی مسخره اسالمی شوند.
الگوی اعتراض توده ای و کارگری در
ترکيه وجود دارد .مردم آزاديخواه و
کارگران در ترکيه نشان دادند که
ميتوان بسرعت يک دولت استبدادی –
اسالمی و سرکوبگر را در آستانه
سقوط قرار داد .راه حل بسيار روشن
است و قبل از ترکيه در کشورھای
منطقه و شمال آفريقا و اروپا تکرار
شده است .ايران ھم ميتواند و ضروری
است ھمين راه را برود.

به "ميانه رو" به نيروی پيشروی اسالم
ضد غربی منجر نشده است .اين شکست
اسالم ميانه رو در اردوگاه اسالميون به
وقوع نپيوسته است بلکه اين نوع اسالم
حکومتی توسط مردم کارگر و زحمتکش
به حضيض رانده شده است .در نتيجه کل
جنبش اسالم سياسی در منطقه که ضد زن
بودن ھويت مشترک شاخه ھای مختلف
آنست ،دچار يک عقب نشينی شده است.
اين صف درھم ريخته و آشفته اسالميون
امکان ميدھد که نيروھای آزاديخواه و
برابری طلب و مشخصا جنبش آزادی زن
در منطقه پرچم آزادی و برابری و
سکوالريسم را برافرازد.

رويدادھای ترکيه و مسئله زن
رويدادھای ترکيه فی الحال تاثيرات و
پيامدھای زيادی داشته است که خارج
از جغرافيای سياسی ترکيه عمل ميکند.
بخشی از اين تاثيرات و پيامدھا مستقيم
و يا غير مستقيم به مسئله زن و جنبش
آزادی زن مربوط است .تيتر وار به
چند مورد اشاره ميکنيم:

 -٣در ترکيه سکوالرھا به نيروھای
ارتش و ناسيوناليست ھای آتاتورکيست
محدود نميشود .در دوره ای که مردم و
کارگران در صحنه سياسی نبودند ،ارتش
در تقابل با اسالميون به نماينده
سکوالريسم تبديل ميشد .اما تقليل
سکوالريسم در ترکيه به "سکوالريسم
ارتشی" و نديدن نيروی وسيع مردم
کارگر و زحمتکش و زنان و جوانان که
و
ميخواھند
سکوالريسم
عميقا
سکوالريسم شان را با برابری طلبی و
عدالت اجتماعی پيوند داده اند ،اگرنه
آگاھانه اما عمال به جنبش اسالمی در
ترکيه و منطقه خدمت ميکند .چنين
موضعی عمال از اھميت تالش برای
سکوالريسم که رابطه مستقيم و بالفصلی
با پس زدن جنبش اسالمی ،سگ پاسبان
سرمايه دارد ،ميکاھد .نتيچه چنين
موضعی ھم به نفع اسالميون تمام ميشود
و ھم مستقيما به نفع حکومتھای سرمايه
داری که اسالم را بعنوان روبنای
ايدئولوژيک و يک
صفحه ٧

 -١مردم ترکيه شيپور آغاز پايان مدل
اسالم اردوغانی موسوم به "اسالم ميانه
رو" را بصدا درآورده اند .اين مدل
بعنوان آلترناتيو حکومتی که برای
دولتھای غربی در فقدان يک مدل تمام
عيار پرو غربی ،مطلوبيت دورانی
داشت ،جايگاھی جدی در صفبنديھای
آينده خاورميانه ايفا نخواھد کرد .اين
روند تازه شروع شده است و بايد
منتظر تاثيرات آن در خطه ای بود که
اين نوع اسالم کمابيش قدرت دارد.
 -٢عقب راندن اسالم اردوغانی موسوم

برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده!

آزادی زن

صفحه ٧

شماره ٨٨

نه به مضحکه انتخابات!
ترکيه راه را نشان ميدھد ...
سلطه سياسی و سرکوب مستمر به مردم تحميل کرده اند .سکوالريسم
در ترکيه يک نيروی اجتماعی واقعی است که بسيار وسيع تر از
سکوالريسم حکومت ارتشی ھا است.
 -۴بورژوازی در منطقه دستور کار سکوالريستی ندارد .اين بايد
برای ھر نگاه تيزبين روشن باشد .تحقق سکوالريسم در منطقه که
رابطه مستقيمی با تقابل با سلطه دستگاه مذھب و ماشين تروريستی
اسالم سياسی دارد ،تماما روی دوش جنبشھای کارگری و سوسياليستی
در منطقه و مشخصا روی دوش جنبش کمونيسم کارگری است .مردم
ترکيه با پس زدن اسالم اردوغانی در سکوالريسم ارتشی متوقف
نميشوند چون سکوالريسم تنھا ويژگی و مسئله مورد مجادله در ترکيه
امروز نيست.
 -۵خيزش توده ای در ترکيه به بحران حکومتی امپرياليستھا و نقشه
ھايشان برای خاورميانه و شمال آفريقا ضربه ای کاری وارد کرده
است .ضربه ای که ھم ميتواند به رشد نيروھای جنگ طلب و
ميليتاريست در منطقه ميدان دھد و ھم شرايط را برای نيروھای
آزاديخواه و انقالبی و کارگری و سکوالر فراھم کند که پروژه
آلترناتيو خودشان را در مقابل اين جوامع بگذارند .خيزش در ترکيه
روی مسئله کرد تاثير ميگذارد و راه حلھای تاکنونی را زير سوال ميبرد.
 -۶لذا آزادی زن در ايران ،ترکيه ،مصر ،تونس و کشورھای اسالم زده تماما
به امر پيشروی کارگر و کمونيسم گره خورده است .جنبش اعتراضی در
ترکيه کارگری است ،سکوالر است ،ضد تبعيض است ،ضد سرکوب و
استبداد سياسی است ،ضد قوانين شريعه و اسالمی است ،زنان در صف اول
آن قرار دارند ،و سھم خود را از آزادی و رشد اقتصادی و ثروت موجود
ميخواھد .واضح است که در ھر جنبش توده ای و در ھر تحول سياسی انواع
نيروھا شرکت دارند و از ھر منفذ جامعه انواع انتقاد توسط جريانات و
احزاب سياسی جنبشھای سياسی متفاوت طبقات اجتماعی طرح ميشوند.
سرنوشت اين تقابلھا نيز آينده اين خيزش و حتی تداوم آنرا تعيين ميکند.
 -٧ھر ناظر ھشياری ميتواند ببيند که رويدادھای ترکيه فی الحال موقعيت
بھتری را برای پيشروی زنان و سکوالريسم و برابری طلبی در منطقه مھيا
کرده است .مردم آزاديخواه در منطقه و جھان با رويدادھای ترکيه به وجد
آمده اند .در ايران بايد اين انبار اميد و باروت را عليه پايه ھای تحجر و
اختناق اسالمی بکار برد .درھم کوبيدن مضحکه انتخابات گام اول اين حرکت
است .ترکيه راه را نشان داده است!
امروز بيش از پيش ميتوان گفت" :نه" به مضحکه انتخابات اسالمی! کل
حکومت اسالمی بايد برود! *
 ٩ژوئن ٢٠١٣

دفاع از آزادی امينه تايلر،
فمينيست تونسی از زندان
امينه تايلر دختر  ١٩ساله ای است که در ماه آوريل دو عکس
از باال تنه عريان خود را که در يکی از آنھا بر روی سينه
اش نوشته شده بود" :بدن من متعلق بخودم است و ناموس
ھيچکس نيست ".در فيس بوک منتشر کرد و شعبه فمن در
تونس را اعالم نمود .پس از انتشار اين عکس ھا جنجال
بسياری در تونس بپا شد .يکی از آخوندھای دولتی حکم
سنگسار او را داد .خانواده امينه او را به يک بيمارستان
روانی منتقل کردند و سپس امينه برای مدت کوتاھی پنھان
شد .اما در ماه مه امينه پس از آنکه در يک قبرستان در شھر
"کايروان" اسم فمن را با اسپری نوشته بود توسط پليس
دستگير شد.
روز پنجشنبه  ٣٠مه امينه دادگاھی شد .جرم او حمل يک
سالح آتشزا است .طبق قانونی که در سال  ١٨٩۴تصويب
شده است ،اين "سالح آتشرا" به اسپری فلفلی اشاره دارد که
امينه برای دفاع از خود حمل می کرده است .بعالوه ،او متھم
است که به قبرستان توھين کرده است .امينه ھم اکنون در
زندان بسر می برد .پدر امينه در دادگاه با چشمانی پر از
اشک از دختر خود دفاع کرد .او گفت" :من به دخترم افتخار
می کنم .او دست به اعمال افراطی زده است ،اما اينکار را
در دفاع از عقايدش انجام داده است".
جدال ميان اسالميست ھا و مردم آزاديخواه ،مدافع حقوق زن،
سوسياليستھا ،جنبش کارگری و سکوالريست در تونس بشدت
حاد است .دولت که يک دولت اسالمی "معتدل" است،
ھمزمان با محاکمه امينه در شھر کايروان ،کنگره سلفيست ھا
را در ھمين شھر ممنوع اعالم کرد .اسالميست ھا متھم به
ترور يکی از چھره ھای سرشناس جنبش چپ و سکوالر
تونس ھستند.
سازمان آزادی زن محاکمه و زندانی کردن امينه تايلر را
بشدت محکوم می کند و مردم آزاديخواه و برابری طلب،
جنبش کمونيستی و کارگری را بدفاع از امينه و آزادی او فرا
می خواند .آزادی بی قيد و شرط بيان و ابراز وجود يکی از
حقوق پايه ای انسانی و مدنی در جامعه است و ھيچ دولتی
نبايد بتواند اين حق پايه ای شھروندان را سلب کند .ھيچ
مقدساتی اعم از مذھبی ،ملی يا غيره نبايد مانع آزادی بيان و
ابراز وجود انسانھا باشد.
سازمان آزادی زن
زنده باد آزادی زن!
سرکوب زن ممنوع!
ستم بر زن موقوف!
 ٩ژوئن  ١٩ – ٢٠١٣خرداد ١٣٩٢

تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!

آزادی زن

صفحه ٨

شماره ٨٨

تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت  17.30بوقت تھران از شبکه ھات برد
کانال KMTV :مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :
به دوستانتان اطالع دھيد!

حقوق زن و اسالم سياسی
به زبان انگليسی برای دومين بار منتشر شد!

نشريه
انگليسی
زبان
سازمان
آزادی
زن

برای دريافت کتاب يا کتابھای مورد نياز معادل  150کرون سوئد 15 ،يورو يا
 20دالر آمريکا "برای ھر کتاب" به حساب زير واريز نموده و مراتب را با
پست الکترونيکی به ما اطالع دھيد .ما کتاب يا کتابھای درخواستی را در ھر
جای دنيا که باشيد برايتان پست خواھيم کرد.
اگر پول از سوئد ارسال شود:
نام بانک در سوئد PlusGiro :شماره حساب در سوئد442066-7 :
اگر پول از کشورھای ديگر ارسال شود:
نام يا  BICبانک NDEASESS :شماره حساب به فرم :IBAN
SE55 9500 0099 6018 0442 0667
آدرس الکترونيکیwlshahla.n@gmail.com :

آزادی زن
نشريه سازمان آزادی زن
www.azadizan.net

سردبير :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com

ھيئت تحريريه:
آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور

سايتھای سازمان آزادی زن
www.azadizan.net
www.womensliberation.net

زنده باد آزادی زن!

