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نگاهي به نتايج 
  انتخابات تركيه

  و  
عوامل پيروزي 

  سه باره 
  حزب حاكم

  
  يه،مجلس ترك يدر انتخابات عموم

ژوئن برگزار شد، حزب  12كه در 
» عدالت و توسعه«حزب  يعنيحاكم، 
 ينبرنده شد. ا يگرد يپ)، بار (آك
عدالت «حزب  درپي يپ يروزيپ ينسوم

ت اس يدر انتخابات پارلمان» و توسعه
 50به  يكآن، با كسب نزد يكه، ط

 ييباال يتمأخوذه، اكثر يدرصد آرا
دوره  ينو چهارم يستب هاي سياز كر

را از آن خود  يهترك يقانونگذار
 يشپ هاي يساخت. هرچند كه نظرسنج

 يحتم يروزياز پ يحاك يزاز انتخابات ن
 ياپيپ يتموفق يبود، ول» پ آك«

از  ياريبس يآن توجه و شگفت يرچشمگ
 يناوضاع ا يو خارج ياظران داخلن

  . يختكشور را برانگ
و  يدر پ يپ يروزيپ يز،واقع ن در
 يخباره حزب حاكم، در تار سه

قرن  يمدر ن يهانتخابات مجلس ترك
است. در  سابقه يگذشته، ب

 ي،غرب ي يافتهتوسعه  هاي يدمكراس
 يا يكاحزاب در قدرت غالباً پس از 

 شوند، يم يدو دوره دچار فرسودگ
تحقق  ياو  يتكرار يانتخابات يها وعده

دهندگان را خسته و  يآنها رأ يافتهنا
رو، در  ينو، از ا كند يسرخورده م

خود را به  يجا ي،انتخابات بعد يانجر
روال  ينو ا سپارند يم يگراحزاب د

            . يابد يمعموالً، به طور متناوب، ادامه م
  10بقيه در صفحه

 

  يبيانيه كميته مركز

   آزاد، انتخابات براي
  فرمايشي انتخابات عليه

هاست مبارزه عليه  رسد كه جامعه ما سال انتخابات مجلس نهم در شرائطي فرا مي
ترين جنبش اعتراضي مردم در طول حيات  حكومت را پشت سر گذاشته است. بزرگ

ي جمهوري اسالمي، در دو سال گذشته، در برابر استبداد  برخاسته و حكومت جمهور
و كشتار، زندان،  ابانهاياسالمي تنها با استقرار گسترده نيروهاي سركوب خود در خ

ها مملو از  شكنجه، تجاوز و اعدام توانسته است، فعال آن را مهار كند. هنوز هم زندان
هاي اجتماعي است. حتي دو كانديداي مورد تائيد  فعاالن سياسي، مطبوعاتي و جنبش

حسين موسوي و مهدي كروبي براي انتخابات رياست  شوراي نگهبان، آقايان مير
هاي خود حبس شده و بسياري  دوره دهم، به جرم اعتراض به تقلب در خانه جمهوري

از كادرهايي كه در ستادهاي انتخاباتي آنها فعاليت داشتند، به دليل مخالفت با نتايج 
  . هاي سنگين محكوم شده اند انتخابات، بازداشت، شكنجه و به زندان

در جريان انتخابات مجلس هشتم اعالم كرديم كه جمهوري اسالمي همواره تالش  ما
نموده است تا با محروم نمودن دگرانديشان و به ويژه نيروهاي چپ و دموكرات و 
سكوالر جامعه، حق انتخاب را به درون حكومت، محدود كند. تاكيد نموديم كه در 

دارد كه به نفع صاحبان قدرت به  يتهمقاموس اين نظام، نظر و راي مردم تا آنجا ا
هاي راي ريخته شود. گفتيم كه اين حكومت تحمل آن را ندارد كه حتي راي  صندوق

تر  مردم در محدوده خود طرفداران نظام حاكم نيز اثرگذار باشد. توجه داديم كه بسته
شدن اين دايره نشانگر هراس حكومت از دخالت مردم، حتي در محدوده جابجا كردن 

  هره در درون حكومت است. م
 2 در صفحه يهبق

  در اين شماره
  

كفايتي  هكتار جنگل هاي بلوط لرستان با بي دپانص
  آتش سوخت رحكومت د

  2صفحه                                     اعالميه كميته مركزي 
  وفاق عمومي حول برگزاري انتخابات آزاد

  3صفحه                       ارهنادر عص
       تاملي بر يك گفتگو پيرامون انتخابات ازاد

  4صفحه           احمد آزاد
  ، در سايه ديكتاتوري سرمايه»دمكراسي«

  7صفحه           احمد آزاد
  مصاحبه با وجدي مصطفي از اپوزيسيون چپ سوريه

  9صفحه                ناهيد جعفپور
 

 :1367در تابستان  ياسيسيانكشتار زندان
  !ينمخالف يرحمانهو ب ينحذف خون 
  

به  ي،اسالم يمرژ يدر زندان ها  ياسيس يان، زندان1367 يورمرداد و شهر يها ماه
درد مند  يتوسط خانواده ها يت،جنا  ينقتل عام شدند. اسرار ا  يني،فرمان خم

آن  كه از معركه جان بدر برده بودند، بسرعت افشا شد. از يانيكشته شدگان و زندان
داشتند، از آن  يتجنا يندست در ا يماكه مستق يو افراد يمزمان تا كنون، سران رژ

 يانخود آورده اند، سخن نگفته و آن را پنهان داشته اند. در م يچه كه بر سر اسرا
در  ي،اله منتظر يتاستنا وجود داشت.  آ يكتنها  ياسالم يمسران و هواداران رژ

.  ادممتاز خود در حكومت را از دست د يت، موقعكشتارها ينمخالفتش با ا يجهنت
چند سال بعد از آن  ي،خود، بركنار كرد. منتظر ينيجانش يتاو را از موقع يني،خم

در  ياسيس يانرا در مورد كشتارزندان يفاجعه، در خاطرات خود، اطالعات موثق
  منتشر كرد.  1367تابستان 

 يافتهن يام، الت1367در تابستان  يياسس ياز چهار هزار زندان يشكشتار ب يقعم زخم
گونه  ينا يگرزد : هرگز د يادكه بتوان بر فراز آن فر ياست. هنوز دور است آن منزل

محكوم كنند   يبه آن منزل دو شرط دارد : شرط اول آن است كه همگ يدنمباد! رس
 ينمخالف يرحمانهو ب ينو  حذف خون  1367در تابستان   ياسيس يانكشتار زندان

خواستار طرد فرهنگ حذف مخالف  يرا. شرط دوم آن است كه همگ ينيمان خمبفر
  6بقيه در صفحه   جامعه ما باشند.  ياسياز صحنه س
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  سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي
 

  بقيه از صفحه اول
   مركزي كميته بيانية

  
  براي انتخابات آزاد، 

  عليه انتخابات فرمايشي               
................... 

در جريان انتخابات مجلس هشتم و به خصوص در رسوائي 
دهم رياست جمهوري، براي  ةتقلب آشكار در انتخابات دور

هوري تري از مردم اثبات شد كه جم بخش هر چه وسيع
اسالمي و در راس آن ولي فقيه راي مردم را تا آن جا قابل 

داند كه در تائيد دستگاه واليت و جناح مسلط به  قبول مي
و در  "رهبري"ريخته شود. هرگاه اين راي تابع راي  ها قصندو

تائيد نظر جناح مسلط نباشد، صندوق راي به كنار نهاده مي 
م و كشتار در خيابان با ضرب و شت "راي من كو"شود و پاسخ 

  شود. ها، و غل و زنجير و زندان داده مي
انتخابات در جمهوري اسالمي از ابتدا تا كنون غير آزاد و 
گزينشي بوده است. يعني تا كنون حق انتخاب شدن، حق 
سخن گفتن، حق نوشتن و انتشار آن، حق داشتن روزنامه و 

حق نشريه، حق فعاليت احزاب سياسي و نهادهاي مدني، 
هاي عمومي براي مخالفان حكومت،  استفاده برابر از رسانه

وجود نداشته است. اگر از نخستين انتخابات بگذريم كه در آن 
تا حدي امكان شركت جريانات مخالف وجود داشت، در ساير 
انتخابات، اين حق لگدمال شده و حداكثر، امكان رقابت 

ثل مجلس هاي درون حكومت براي حضور در نهادهايي م جناح
و رياست جمهوري وجود داشته است. اما از انتخابات مجلس 

ها، زير تيغ نظارت استصوابي  هفتم بدين سو، دامنه اين رقابت
تر شد. انتخابات مجلس هشتم، به لحاظ  شوراي نگهبان، تنگ

تنگ نظري و فضاي ضد دموكراتيك حاكم بر آن، گوي سبقت 
تخابات و فرمايشي كردن ها ربود. دخالت در ان را از ديگر دوره

كامل آن، در جريان انتخابات رياست جمهوري گذشته با تقلب 
سازي براي احمدي نژاد تكميل شد و انتخابات به  علني و راي

اي بدل شد و براي بسياري از كادرها  اي در ابعاد توده مضحكه
و مسئوالن سابق حكومت نيز زير سئوال رفت. اگر در 

هاي حكومتي  يل رقابت و نظارت جناحهاي پيشين، به دل دوره
سازي به شكل علني دشوار بود، در انتخابات  تقلب و راي

رياست جمهوري دهم، تقلب آشكار چهره و خصلت اصلي 
انتخابات را ساخت. دستكاري در آراء، آن قدر آشكار و علني 
صورت گرفت كه نتايج انتخابات پيش از شمارش آراء توسط 

ولي فقيه قبل از پايان مهلت رسمي  جناح مسلط اعالم شد و
 اكنونانتخابات، احمدي نژاد را برنده آن معرفي نمود. 

جمهوري اسالمي در آستانه انتخاباتي ديگر قرار گرفته است. 
اگر تا ديروز مردم را براي مشاركت در انتخابات گزينشي و 

نمود،  امروز، در نتيجه تجربه  تحت كنترل خود تشويق مي
است جمهوري پيشين و حوادث بعد از آن، به شدت انتخابات ري

است. اين در  ناكاز حضور مردم در صحنه سياسي كشور بيم
حالي است كه رژيم بيش از هر زماني نيازمند نمايش 
مشروعيت مردمي است. اما الزمه اين نمايش، باز كردن 
محدود فضاي سياسي و ايجاد امكان و انگيزه براي دخالت 

م در انتخابات است. امري كه حكومت نه مي هايي از مرد بخش
تواند بدان عمل كند. از يك سو به گرم كردن  خواهد و نه مي

تنور انتخابات نياز دارد، از سوي ديگر هرگونه گشايشي در 
بيند. كابوس  ي را تهديدي عليه موجوديت خود ميفضاي سياس

جنبش اعتراضي دو سال گذشته بر ذهن و عمل حكومت سايه 
ته است. اوضاع دروني حكومت آشفته و درهم ريخته انداخ

و خشونت عملي  قهراست. حذف اصالح طلبان از حكومت با 
شده است، اما سركوب جنبش و يورش به نهادهاي مدني، 

هاي اجتماعي، محاكمه اصالح  حبس و زندان فعاالن جنبش
طلبان و اعالم انحالل احزاب آنان، امنيت حكومت را تامين 

جناح مسلط حكومت را يك پارچه نكرده است، بر ننموده و 
و كشمكش  تههاي درون آن را آشكارتر ساخ عكس، شكاف

جريان «بين باندهاي قدرت را تشديد نموده است. اين بار 
سر برآورده است. » ذوب شدگان در واليت«از درون » انحرافي

جنگ مغلوبه بر سر تقسيم قدرت ماه ها قبل از انتخابات در 
  ومت آغاز شده است. درون حك

منطقه و سرنگوني ديكتاتورها يكي پس از ديگري نيز،  اوضاع
عامل فشار ديگري بر حكومت است. از سوئي جمهوري 

بيند كه تيز كردن تيغ سركوب در  اسالمي به چشم خود مي
هاي  هيچ كدام از اين كشورها پاسخ نداده و به ناگزير حكومت

قدرت به زير كشيده  سركوبگر وادار به عقب نشيني و از
داند كه با هر عقب نشيني ممكن  . از سوي ديگر مياند شده

است كنترل بر جامعه را از دست بدهد و با جنبش ديگر و 
قدرتمندتري مواجه شود. جمهوري اسالمي امروز بيش از هر 

المللي  زمان ديگري هم در عرصه داخلي و هم در عرصه بين
  تضعيف شده است. 

نهم با شرائطي كه بر جامعه ما حاكم است،  مجلس انتخابات
هيچ رنگ و بوئي از انتخاب ندارد. سرنوشت آن هم اكنون در 
جنگ و دعواهاي پنهان درون باندهاي قدرت در پشت صحنه 

هاي اخير شاهد بخشي  شود. مردم كشور ما طي ماه تعيين مي
هاي مجلس بعدي  ها براي تقسيم كرسي از اين كشمكش

. سردمداران جمهوري اسالمي در حالي كه هر مخالفي اند بوده
را به بند مي كشند، دهان روزنامه نگاران را مي بندند، فعاالن 

و ... را بازداشت و شكنجه   انيجنبش كارگري، زنان، دانشجو
مي كنند، در تدارك نمايشي هستند كه خود تنها بازيگران آن 

گيري  هاي راي قهستند و از همين حاال قرار است كه از صندو
تنها خود آن ها بيرون بيايند. آن ها از مردم مي خواهند تا با 

گران و تجاوزگران  راي خود براي متقلبان، آدمكشان، شكنجه
  به حقوق مردم مشروعيت فراهم كنند. 

ايم كه در يك جامعه آزاد، حكومت ها تابع راي  بارها گفته ما
ت مهم ترين وسيله مردم و پاسخگو به مردم هستند و انتخابا

براي دخالت مردم در سرنوشت كشور و جابه جائي قدرت در 
دست نيروهاي مختلف در جامعه است. در كشور ما همواره اين 

ايستاده و با  اه اند كه بر باالي سر صندوق ها بوده حكومت
اند. در جمهوري  كنترل بر آنها، راي مردم را ناديده گرفته

شدن و محدود نمودن آن به اسالمي با لغو حق انتخاب 
وابستگان به قدرت، عمال امكان دخالت آراء مردم در تحوالت 
سياسي محدود و محدودتر شده و دست آخر در جريان 
انتخابات رياست جمهوري دهم به كلي منتفي گشته است. 
انتخابات مجلس نهم نمايشي ترين انتخابات جمهوري اسالمي 

است كه براي استقرار آزادي ما، بيش از سه دهه  سازمان است.
كند. در اين  و دمكراسي و تامين حق حاكميت مردم مبارزه مي

راه ما همواره خواستار تامين حق انتخاب شدن و انتخاب كردن 
براي همه شهروندان كشور فارغ از مذهب، مليت و يا جنسيت 

حقوق اساسي  قضايم. ما خواستار پايان دادن به ن آنان بوده
ميت شناختن حقوق سياسي و اجتماعي همه مردم، به رس

شهروندان كشور، برگزاري انتخابات آزاد و تبعيت حكومت از 
راي آزادانه مردم هستيم و همه نيروهاي آزاديخواه را به 

هاي  مشاركت در پيكار عليه تعرض حكومت به حقوق و آزادي
كشور فرا  وندانمردم و دفاع از حق انتخاب آزادانه شهر

  خوانيم. مي
عموم جريانات سياسي آزاديخواه در داخل و خارج كشور  امروز

كنند، حتي  اين انتخابات را مضحكه دانسته و آن را نفي مي
برخي از نيروهاي اصالح طلب، كه در حكومت و پيرامون آن 

خواهند هيزم تنوري باشند كه آتش معركه  اند نيز نمي بوده
سازد.  مي ور انتخابات فرمايشي جناح واليت فقيه را شعله

اهميت دارد كه جريانات سياسي كه از امكان حركت مشترك 
برخوردارند،  متحدا با اتخاذ سياست و اقدام مشترك براي 
تامين شرايط يك انتخابات آزاد، با دعوت مردم به عدم حضور 

هاي راي، عليه انتخابات فرمايشي مجلس نهم  پاي صندوق
  مبارزه كنند.

تخابات، برخي نيروها و جريانات، با با نزديك شدن ان همگام
ناديده گرفتن شرايط حاكم بر انتخابات دعوت به مشاركت در 

كنند. در حالي كه بخش بزرگي از فعاالن سياسي  آن مي
شركت در انتخاباتي را كه زير سرنيزه سركوب و با مهره چيني 

در  يختنحكومت برگزار مي شود، ناممكن و مردود و آب ر
دانند. تنها راه شكستن سد سركوب حكومت  مي آسياب استبداد

جمهوري اسالمي و تامين شرايط برگزاري يك انتخابات آزاد، 
سياسي، آزادي احزاب، مطبوعات و ...  انياز جمله آزادي زندان

فشرده تر نمودن صفوف اپوزيسيون و وادار نمودن حكومت به 
  .ستتمكين بر خواست هاي جنبش مردم ا

ن اتحاد فدائيان خلق ايران بر اين باور مركزي سازما كميته
است كه حكومت بيش از هر زماني بقاي خود را در شركت 

بيند. شركت در  وسيع اما كنترل شده مردم در انتخابات مي
انتخابات و راي دادن به كانديداهائي كه عموما از مريدان حلقه 

و دار و دسته  يتاند، تنها به سود دستگاه وال "رهبر"به گوش 
ستيز است. از اين رو ما خلوت نگهداشتن  اصولگرايان مردم

گيري را به سود آزادي و به سود حاكميت مردم  هاي راي حوزه
دانيم. ما در اين كارزار، دست همه  و به زيان استبداد مي

جريانات سياسي و فعاالن آزاديخواه را براي دامن زدن به 
فشاريم و از  ينهم به گرمي م جلسافشاي انتخابات فرمايشي م

هر ايده و پيشنهادي در دفاع از انتخابات آزاد استقبال 
گير كردن استبداد  نمائيم. امروز بيش از هر زماني براي زمين مي

موظفيم دست در دست هم و در صف مشترك فريادمان را 
عليه انتخابات فرمايشي مجلس نهم و براي آزادي و 

  دموكراسي پرطنين كنيم 
  

  زمان اتحاد فدائيان خلق ايرانمركزي سا كميته
  2011برابر نهم سپتامبر  1390شهريور  18
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وفاق عمومي 
 حول

برگزاري  
 انتخابات آزاد

 

  

  نادر عصاره
  

شرايط سياسي جامعه ايران عوض شده است. تا پيش از 
انتخابات دور دهم رياست جمهوري اسالمي، شرايطي 
حاكم بود كه كانديداهايي از درون نظام پا پيش مي 
گذاشتند و برخي از مردم هم به داليل گوناگون، بدانان 

شايد كشور از پرتگاه نجات يابد. اميد مي بستند تا 
بسياري از كنشگران سياسي مدني و اجتماعي با هدف 
دستيابي مردم به حقوقشان طرح هايي را به ميان مي 

آن شرايط، از ». مطالبه محوري«آوردند از جمله طرح 
 22پايان انتخابات دو سال قبل، تغيير كرده است. در 

نرسيده بود، مانور ، هنوز راي دادن به پايان 1388خرداد 
نظامي در خيابان هاي راه انداختند. قبل از اين مانور، 
حمله به امكانات و ستادهاي انتخاباتي كانديداهاي رقيب 

اندازي به صندوق ها و تقلب در آراء  شروع شده بود. دست
چنان ابعادي پيدا كرد كه در نمايشات انتخاباتي قبلي 

اظرين كانديداها را به رژيم واليت فقيهي بي سابقه بود. ن
محل هاي شمارش آرا راه نداند. هنوز شمارش آرا و 
كنترل آن ها تمام نشده بود كه واليت فقيه پيروز 
انتخابات را اعالم كرد و به او تبريك گفت. اعتراض با 

شروع و سيل جمعيت راهي خيابان ها » راي من كو«
شد. رژيم، نيروهاي نظامي را به خيابان ها ريخت و 
تظاهرات عظيم معترضين را به خاك و خون كشيد. ولي 

، فرمان حمله به 1388خرداد  29فقيه در نماز جمعه 
تظاهرات را صادر كرد. ده ها نفر از هم وطنانمان جان 
باختند. خيلي ها زخمي شدند. بسياري به زندان افتادند. 
تعدادي ناپديد شدند. ندا و سهراب سمبل شدند. به 

در زندان ها تجاوز شد. به خوابگاه هاي  دختران و پسران

دانشجويان حمله كردند. دادگاه هاي فرمايشي و نمايشي 
راه انداختند. برخي از بازداشت شدگان را به جوخه مرگ 
سپردند تا زهر چشم بگيرند و معترضين به تقلب را به 
سر جاي خود به نشانند. وكال را هم بازداشت كردند. 

يدند و رذالت را به خيابان آوردند. شرافت را به زندان كش
براي دستگيري دو كانديداي معترض، موسوي و كروبي 
كه حائز آرا ميليون ها ايراني بودند و با پايداري خود، 
تبديل به نماد اعتراض شده بودند، مدت ها ترديد كردند. 

يعني دو » سران فتنه«دستگاه قضائي بارها گفت كه 
» رهبر«ير مي شوند كه كانديداي معترض، وقتي دستگ

اجازه دهد. اكنون مدت هاست كه بدن هيچ آئين 
و » حصر خانگي«دادرسي، آقايان موسوي و كروبي در 

همه فن حريف » رهبر«بعبارت روشن تر در بند هستند. 
و حاكم مطلق، فرمان مجازات آنان را نيز صادر كرده 
است. در اين شرايط جديد، يك طرف واليت فقيه قرار 

با تمامي نكبتي كه براي جامعه ما به بار آورده است  دارد
و طرف ديگر نيز كساني كه از سرنوشت غم انگيزي كه 
ايران بدان دچار آمده، درد مي كشند. يك طرف، رژيم 
واليت فقيه را با پاسدار و بسيجي و لباس شخصي حفظ 
مي كند، طرف ديگر در زندان است، در تبعيد است، در 

و قبرستان » خاوران«د، به خطر زندگي مي كن
جانباختگان سر مي زند و آزادي اش مورد تعرض است. 
در اين ميدان، واليت فقيه مشروعيت مردمي را حتي در 
ميان همراهان سابق خود نيز از دست داده است چون 
عالوه بر نا كار آمدي و نتيجتا بحران تمام عيار سياسي، 

، راي مردم را ديپلماتيك، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
به نفع خود نيز مصادره كرده است. در چنين شرايطي، 
هر اقدامي و هر موضعي از طرف اپوزيسيون و در مورد 
انتخابات تاثير سياسي جدي دارد. نمي توان با چشم 
بستن بر اين صحنه، نسبت به انتخابات فراروي مجلس 

   .شوراي اسالمي سخن گفت
ايش انتخاباتي ولي فقيه انتخابات آزاد، در ماهيت با نم

ناسازگار است. اولي، تحت نظر هيئت ها و دستگاه هاي 
داوري بي طرف بر گزار مي شود و دومي تحت امر ولي 
فقيه و زير كنترل احزاب پادگاني و روحاني هاي مزدوري 

نظارت «شبيه احمد جنتي و روش هايي مانند 
مهندسي مي شود. اولي با آزادي عقيده و » استصوابي

بيان و با آزادي احزاب و مطبوعات و انجمن ها و 
گردهمايي ها همراه است. دومي با خفقان و سركوب و 

(دادستان سابق  حاكم كردن كساني شبيه مرتضوي
   .تهران) بر مطبوعات و بر فضاي عمومي فعاليت

ماهيت انتخابات آزاد، حاكم كردن مردم بر سرنوشت خود 
سرنوشت جامعه، از قانون است. اراده انتخاب كنندگان، در

گذاري، تا قضا و اجرا، تعيين كننده است. به جاي ايمان، 
عقل مردمان است كه اهداف و روش هاي عمومي را، رقم 
مي زند. عقل گرائي و خردورزي همگاني در سياست، با 
حق انتخاب شدن و انتخاب كردن مردم صورت مي گيرد. 

هايي كه از انتخاباتي با مديريت هيئت ها و سازمان 

دخالت مراكز قدرت بخصوص دولت حاكم جلوگيري مي 
در جمهوري اسالمي، دين حكومتي و نماينده آن   .كند

واليت فقيه حاكم است و سرنوشت جامعه را تعيين مي 
كند. انتخابات تحت كنترل و هدايت ولي فقيه است تا 
احيانا خارج از مصالح اسالم حكومتي و نماينده آن ولي 

فاقي نيفتد. در بهترين حالت، انتخابات، انتخابي فقيه ات
ميان پيروان واليت فقيه است كه نبايد به نتايجي 

شود و واليت فقيه » حاكميت دوگانه«بيانجامد كه سبب 
را تضعيف كند. در اين انتخابات مخالفين واليت فقيه 
حق شركت ندارند تا او در جا و مقام خود مستحكم بماند 

الفي در امان باشد. سي و چند سال است و از گزند هر مخ
كه مردم ايران دسته دسته از حق انتخاب شدن و انتخاب 
كردن محروم گشته اند بمحض اين كه از سياست هاي 
خانمان برباده واليت فقيه فاصله گرفته اند. آخرين ان ها، 
موسوي و كروبي و هوادارانشان هستند كه دهه ها خود 

فقيه بوده اند و گردن به احكام  در ميان اطرافيان واليت
حكومتي آن مي نهاده اند. براين اساس، در چارچوب 
قانون اساسي جمهوري اسالمي سرنوشت انتخابات از قبل 

   !روشن است: تامين منويات واليت فقيه
از اين جا به سادگي نتيجه مي شود كه انتخابات آزاد، در 

ممكن چارچوب قانون اساسي و رژيم واليت فقيهي نا 
است. بايد حكومت نه باالتر از انتخابات و باالتر از راي 
مردم، كه پيرو اراده آنان باشد. در جمهوري اسالمي، 
واليت فقيه، اراده اي باالتر از انتخابات است. تا اين وضع 
ادامه دارد، انتخابات، آزاد نيست و هر كس اين حقيقت را 

  .فريب مي دهدبپوشاند آگاهانه و يا ناآگاهانه مردم را 
آزادي زندانيان سياسي، آزادي احزاب و مطبوعات، حق 
آزادي انديشه و بيان و تشكل و حق فرد در انتخاب 
زندگي خود و رعايت حقوق فرهنگ ها و اقوام مختلف و 
در يك كالم رعايت اعالميه جهاني حقوق بشر و ملحقات 
آن، همگي نياز به مبارزه براي عقب نشاندن گام به گام 
رژيم واليت فقيه تا محو كامل آن از صحنه سياسي 
جامعه ما دارند. اما نه اين حقوق تامين مي شوند و نه 
انتخابات آزاد عملي مي گردد تا هنگامي كه واليت فقيه 
بر اراده مردم حاكم باشد، و تا زماني كه ايرانيان ضمن 
مخالفت با واليت فقيه، به يك وفاق عمومي براي تامين 

مردم بر اساس راي آزاد شهروندان دست نيافته حاكميت 
  .باشند

در شرايط كنوني كه رژيم واليت فقيه در صدد است تا 
ثبات خود را تامين كند، مي تواند تمايل به معامله را پيدا 
نمايد. همه مي دانند كه مشروعيت رژيم واليت فقيه، 
بدليل تقلب در انتخابات دوره قبل، بيش از هر زمان مورد 

در اين وضعيت، نمايش و ترديد قرار گرفته است.  شك
انتخابات يكي از بهترين ابزارهاي اوست. برد او در اين 
انتخابات آن خواهد بود كه صفوف مبارزه عليه واليت 
فقيه و براي انتخابات آزاد پراكنده شود و عده اي در 
انتظار برگزاري انتخاباتي مطلوب تحت واليت فقيه 

   6 ر صفحهبقيه د                              بنشينند.
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  تاملي
بر يك گفتگو  

پيرامون 
  انتخابات آزاد

  احمد آزاد
  

با نزديك شدن انتخابات مجلس شوراي اسالمي، انتخابات 
و مسائل آن بيش از گذشته مورد توجه محافل سياسي و 

هاي اينترنتي قرار گرفته است. آقاي بهروز خليق  سايت
اجرايي سازمان اكثريت، در جريان  -مسئول هيات سياسي 

و، به برخي سئواالت در مورد انتخابات پاسخ داده يك گفتگ
 2 -كه در سايت اخبار روز منتشر شده است.(سايت اخبار روز

). در اين گفتگو ايشان به  2011اوت  24 - 1390شهريور 
اند كه جاي تامل جدي  هائي از مسئله انتخابات پرداخته جنبه

اده دارد. شايد در گفتگوهاي بعدي پاسخي به اين تامالت د
  .شود

  
هاي بهروز خليق، مسئله  اولين نكته قابل تامل در گفته

در جمهوري اسالمي است. در ابتدا » انتخابات «جايگاه 
انتخابات در « بهروز خليق بدرستي اشاره كرده است كه 

 آزاد، انتخابات معيارهاي با وجه جمهوري اسالمي به هيچ
 نيروهاي ينب انتخابات. ندارد خواني هم سالم و دمكراتيك

 نيروهاي براي مشاركت امكان و گيرد مي صورت "خودي"
 در انتخابات اما. ندارد وجود آن در منتقد و اپوزيسيون
 هاي حكومت در انتخابات با هائي تفاوت اسالمي جمهوري

اين » هاي اقتدارگرا دارد. اليتر، سلطاني و برخي حكومتتوت
آزاد و  واقعيتي است كه انتخابات در جمهوري اسالمي

دمكراتيك نيست و در عين حال از نوع انتخابات فرمايشي 
دوران سلطنت پهلوي و يا نوع صدام حسيني آن نيز 

باشد. انتخابات در جمهوري اسالمي، حداقل تا كنون،  نمي
هاي حكومتي بوده  هاي رقابت بين جناح يكي از عرصه

است. از همان ابتدا حكومت از حضور اپوزيسيون دمكرات، 
و دگرانديش در انتخابات جلوگيري كرد و به تدريج با  چپ

بستن فضاي فعاليت سياسي آزاد در جامعه، حتي برخي از 
جريانات مذهبي را هم از حضور در صحنه انتخابات 

ها و به تدريج »خودي«بازداشت. انتخابات محدود شد به 
ها هم محدود و محدودتر شدند و »خودي«خود اين 

ها رانده شدند. »خودي«بيرون از دايره  قديمي به» برادران«
گرايش عمومي در جمهوري اسالمي به سمت حذف 

دست كردن حكومت حول محور  هاي مختلف، يك  جناح
و تثبيت واليت مطلقه فقيه » ولي فقيه«ديكتاتوري فردي 

   .باشد بوده و مي
دهد. وي  بهروز خليق اما در اين مورد نگاه متفاوتي ارائه مي

انتخابات در جمهوري اسالمي محلي است براي « گويد: مي
هاي حكومتي و جابجائي  حل و فصل منازعات بين جريان

قدرت بين آنها. البته در محدوده دو قوه مجريه و مقننه و نه 
هاي حكومتي پذيرفتند كه به خيابان نيرو  تمام قدرت. جريان

نيĤورند و به توپ و تفنگ متوسل نشوند. آنها صندوق راي 
» راي حل و فصل منازعات و جابجائي قدرت برگزيدند.را ب

هاي حكومتي از انتخابات به  اين واقعيت كه تا كنون جناح
ها استفاده »خودي«هاي رقابت بين  عنوان يكي از عرصه

كردند به اين معني نيست كه اين تنها عرصه رقابت و به  مي
» حل و فصل منازعات و جابجائي قدرت«قول بهروز خليق 

است. نظر بهروز خليق به اين معني است كه حكومت  بوده
اسالمي، حكومتي است متشكل از دستجات سياسي هم 
وزن كه از يك تعادل قوا معيني برخوردارند و در ضمن با 
فرهنگ مدارا و تساهل هم آشنا بوده و بسيار متمدنانه 

هاي راي اختالفات و  اند كه از طريق صندوق پذيرفته
خود را حل كنند!! در اين صورت بايد هاي دروني  كشاكش

پرسيد كه در اين ساختار نقش و جايگاه ولي فقيه چيست؟ 
چرا از زمان نهمين دور انتخابات رياست جمهوري، جناح در 

به تقلب زده و به سمت  دست) سپاه–اي  قدرت (خامنه
انتخابات فرمايشي يا به قولي انتخابات مهندسي شده، 

قش شوراي نگهبان در غربال كردن توان ن رفتند؟ چگونه مي
را با اين ارزيابي از ساختار سياسي » نامناسب«كانديداهاي 

حكومت اسالمي، كه انتخابات را عرصه حل و فصل 
توان  داند، توضيح داد؟ چگونه مي اختالفات و منازعات مي

هاي موازي قانون گذار (ارگانهائي كه  وجود و نقش ارگان
هستند) همچون شوراي » ولي فقيه«تماما منتخب 

تشخيص مصلحت نظام، شوراي انقالب فرهنگي و اخيرا 
شوراي حل اختالف را با مجلس شوراي اسالمي (قوه 

جابجائي قدرت در محدوده قوه «مقننه)، با اين ارزيابي كه 
گيرد، توضيح  از طريق انتخابات صورت مي» مقننه و مجريه

  داد؟
خابات در حكومت به نظر من اين ارزيابي از جايگاه انت

اسالمي نادرست است و تالشي است براي دادن يك 
در جمهوري اسالمي. اساس » انتخابات«جايگاه ويژه به 

و نقش محوري وي در » ولي فقيه«حكومت اسالمي بر 
حفظ تعادل و ثبات در اين حكومت مذهبي متكي است. 

ستون خيمه حكومت اسالم و حافظ تداوم و » ولي فقيه«
ساز  ت. از اين زاويه عمده تصميمات سرنوشتبقاء آن اس

ها  بايد از مسير وي بگذرد. اختالفات و مناقشات جناح
بخشي از مسائل دروني حكومت است كه چگونگي حل آنها 
بدون مداخله و نظر ولي فقيه ممكن نخواهد بود. در دهه 
اول حكومت اسالمي، خميني با استفاده از نفوذ و جايگاهي 

بر انقالب ضد سلطنتي كسب كرده بود، كه به عنوان ره
ها را بازي  موفق شد تا نقش داور و متعادل كننده بين جناح

اي اما از چنين اعتباري برخوردار نبود. در نتيجه  كند. خامنه
هاي حكومتي شد.  به تدريج تبديل به رهبر يكي از جناح

را با خود دارد، با توجه به نقش » رهبر«طبعا آن جناحي كه 
در ساختار اين حكومت مذهبي، از » ولي فقيه«ي محور

اي در جريان  باشد. خامنه دست باالي قدرت برخوردار مي
اين دگرديسي، آگاهانه به سپاه تكيه كرد و سپاه نيز با تكيه 
بر ولي فقيه به نفوذ بيشتري در دستگاههاي اجرائي و مالي 
حكومت دست يافت. در اين پروسه بود كه جناح در قدرت 

كرد. به ويژه  بايست مسئله انتخابات را براي خود حل مي مي
نشان داد كه عامل شركت  1376خرداد  2آن كه تجربه 

هاي آنها را در هم  تواند برخي برنامه مردم در انتخابات مي
ريزد. در انتخابات مجلس هفتم، شوراي نگهبان بخش 
عمده نمايندگان اصالح طلب را از دور بازي حذف كرد. در 

تخابات نهمين دور رياست جمهوري با تقلب احمدي نژاد ان
را از صندوق بيرون كشيدند. در نهايت نيز در آخرين 

انتخابات «انتخابات با تقلب بزرگ و آشكار عمال به دوران 
   .در حكومت اسالمي پايان دادند» ها عرصه رقابت بين جناح

پرسش اصلي اين است كه چرا بهروز خليق اصرار دارد كه 
در جمهوري اسالمي نقشي غيرواقعي دهد؟ » انتخابات«ه ب

آيا اين ناشي از نوعي نگاه به انتخابات و نقش آن در پروسه 
   تحول جامعه ايران به دمكراسي، نيست؟

  
نكته دومي كه در اين گفتگو بايد به آن اشاره كرد، ارزيابي 

هاي اجتماعي  نادرستي است كه از رابطه انتخابات و جنبش
اين وضعيت در « گويد:  دهد. بهروز خليق مي يبدست م

هائي از مردم و  هائي را براي بخش گذشته در مواقعي فرصت
 و غيرآزاد عليرغم بتوانند كه آورد نيروهاي سياسي فراهم 

ن انتخابات، از كارزار انتخاباتي و انتخابات بود غيردمكراتيك
با بهره گيرند و انتخابات را به صحنه روشنگري و تقابل 

هاي حكومت تبديل كنند و بكوشند نيروئي از  سياست
 دفاع ها هاي راي بيرون بيĤيد كه از مطالبات آن صندوق

 هم آن گر توضيح بايد كه كند مي ادعائي خليق بهروز. »كند 
فاده از كارزار انتخاباتي و افشاگري و تقابل با است. باشد

هاي حكومت يك موضوع است و شركت در  سياست
مطالبات مردم «ت و راي دادن به كانديدائي كه از انتخابا

، موضوع ديگري است. بسيار خوب خواهد بود »كند دفاع مي
هايي از انتخابات كه در آن  كه بهروز خليق به نمونه

كانديداهاي مورد تائيد شوراي نگهبان، از مطالبات مردم 
ن دفاع كرده باشند، اشاره كند. البته بايد اميدوار بود كه ايشا

طلبان اشاره نكند، كه كارنامه آنها و  به خاتمي و اصالح
  .حجم مطالباتي كه پاسخ دادند، در مقابلمان قرار دارد

رسد  بهروز خليق در ادامه استدالالت خود به اين نتيجه مي
ما با آگاهي بر غيرآزاد و غيردمكراتيك بودن انتخابات « كه 

ود بودن در جمهوري اسالمي، براين باوريم كه با مسد
 كه خصوصيتي جهت به مردم، اعتراضي برآمد ديگر هاي راه

 ـ مواقعي در انتخابات دارد، اسالمي جمهوري در انتخابات
ه هزين كم و آميز مسالمت برآمد براي را فرصتي ـ هميشه نه

 فراهم  اجتماعي جنبش گيري مردم و زمينه را براي شكل
 ميشهه ظاهرا كه است شرطي حكم يك اين. »آورد مي

 در كه كردند مي روشن ايشان كه بود مي خوب. نيست صادق
 ذكر را اي نمونه و است صادق حكم اين هائي فرصت چه

 كدام اسالمي، حكومت سال سه و سي طول در. ميكردند
 2كلگيري جنبش اجتماعي انجاميد؟ انتخابات ش به انتخابات
طلب  گيري دستجات اصالح خود حاصل شكل1376خرداد 
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هاي  حكومت بود. اينان بدنبال كسب صندلي در درون
مجلس ششم و صندلي رياست جمهوري، تالش كردند تا 
بدون تكيه به مردم و از طريق چانه زني در باال، برخي 
اصالحات را پيش برند و در اين راه شكست خوردند و خود 

اي نيروهاي اصالح طلب و  به آن معترفند. در هر جامعه
بسته به شرائط اجتماعي و تعادل قوا  انقالبي وجود داشته و

كنند. در ايران نيز پس از انقالب نيروهاي اصالح  فعاليت مي
طلب در جامعه و در حكومت وجود داشتند و از همان ابتدا 

كردند، بطور مثال نهضت آزادي، تا در مقابل  تالش مي
هائي صورت گيرد.  هاي خميني و جناح حاكم، تعديل سياست

ر دوران هشت ساله رياست جمهوري پس از جنگ و د
به سمت » ها خط امامي«رفسنجاني روند گرايش 

ها به همراه جناح  طلبي شدت گرفت و همين اصالح
 كارگزاران، كه اصالح طلبان پيرامون رفسنجاني بودند،

هاي خود را براي تسخير قوه مقننه و مجريه از  تالش
مجلس پنجم آغاز كردند. اين نتيجه گيري نادرستي است 

خرداد  2طلبي را ناشي از انتخابات در  كه جنبش اصالح
خرداد ناشي  2ارزيابي كنيم. برعكس نتيجه انتخابات  1376

گيري  طلبي در درون حكومت و شكل از رشد گفتمان اصالح
هاي مجلس  ناح بود. بويژه آن كه پس از كسب كرسياين ج

طلبان به يك مانع در راه  و تسخير قوه مجريه، خود اصالح
طلبي در ايران تبديل شدند. جنبش پس  رشد جنبش اصالح
نيز يك جنبش اعتراضي بود به تقلب  88از انتخابات خرداد 

در انتخابات. اين جنبش عمدتا خود بخودي بود و تنها در 
م خود به يك جنبش اجتماعي آزاديخواهانه تبديل شد تداو

   .كه به دالئل گوناگون اكنون در مرحله ركود است
هاي ديگر برآمد  راه« پرسش ديگر اين است كه به چه دليل 

مسدود است؟ آيا تنها راه برآمد اعتراضي » اعتراضي مردم 
مردم انتخابات و آن هم از نوع انتخابات غير دمكراتيك و 

هاي ديگر برآمد  لم جمهوري اسالمي است؟ آيا واقعا راهناسا
اعتراضي بسته است و يا اين بسته بودن ذهن رفقاي 
سازمان اكثريت است كه جز انتخابات جمهوري اسالمي راه 

   بينند؟ ديگري براي برآمد اعتراضي مردم نمي
  

فعال «نكته سومي كه بايد به آن پرداخت درهم آميختن 
است. » شركت در انتخابات«و » نتخاباتي بودن در كارزار ا

بهروز خليق با در هم آميختن اين دو، به نقد سياستهاي 
كنند و آنها كه هميشه  ديگران، آنها كه هميشه تحريم مي

پردازد. روشن است كه استفاده از كارزار  كنند، مي شركت مي
توان  انتخابات الزاما ربطي به شركت در انتخابات ندارد. مي

رزار انتخابات يك انتخابات فرمايشي فعاالنه شركت در كا
كرد، در مورد فرمايشي و نمايشي بودن آن افشاگري كرد و 
پيرامون دمكراسي و الزامات و شرائط الزم براي برگزاري 

تبليغي كرد، و در روز  -يك انتخابات آزاد كار ترويجي 
انتخابات در راي گيري شركت نكرد و انتخابات را تحريم 

تفاوت  توان از كنار كارزار انتخاباتي بي . همچنان كه ميكرد
گيري،  گذشت و كامال نسبت به آن منفعل بود و در روز راي

   .گيري شركت كرد راي خود را به صندوق انداخت و در راي
انتخابات «اين كه برخي از جريانات سياسي به دليل آن كه 

 آزاد، اباتانتخ معيارهاي با وجه در جمهوري اسالمي به هيچ
 انتخابات در شركت از ،»ندارد خواني هم سالم و دمكراتيك
 به ربطي هيچ كنند، مي تحريم را آن و كرده خودداري

ئله مس. ندارد انتخابات كارزار به آنان برخورد چگونگي
شركت يا عدم شركت (تحريم) در يك انتخابات اساسا به 

نتخاباتي. گردد و نه به كارزار ا ماهيت آن انتخابات برمي
شركت در كارزار انتخاباتي يك فعاليت سياسي است كه هر 

گيرد و  جريان سياسي مستقال در مورد آن تصميم مي
هاي  تواند موضوع گفتگو و توافق يا عدم توافق گروه مي

   .سياسي باشد
داد كه چگونه در  بهتر اين بود كه بهروز خليق توضيح مي

انتخابات آزاد،  با معيارهاي« حالي كه يك انتخابات 
 شركت آن در توان مي ،»ندارد خواني دمكراتيك و سالم هم

 دوران در نبودن يا بودن فعال مسئله پيچيدگي واقع در. كرد
هي شركت يا عدم گر مسئله بلكه نيست، انتخاباتي كارزار

انتخابات آزاد، «شركت در يك انتخاباتي است كه آن را 
خواهد بود تا بهروز نميشناسيم. خوب » دمكراتيك و سالم

خليق به جاي نقد ديگران توضيح ميداد كه معيارهاي 
گيري سازمان اكثريت براي شركت يا عدم شركت  تصميم

در انتخابات جمهوري اسالمي چيست؟ اين واضح است كه 
هيچ جرياني از شش ماه قبل نسبت به يك انتخابات 

كند. ولي هر سازمان سياسي معيارهاي  موضعگيري نمي
ني براي تعيين سياست دارد كه بر پايه آنها و با توجه به معي

  .كند تحوالت سياسي روز، موضعگيري مي
  

تغييرات انباشت شده در «بهروز خليق تاكيد دارد از آنجا كه 
جامعه امكان بروز از راه هاي متداول را  مختلف هاي اليه

 تغييرات اين بروز براي بوده محلي انتخابات ،»كنند پيدا نمي
 ،1388 خرداد 25 و 1376 خرداد 2 مورد دو بر تكيه با و

 انباشت كه گفت توان مي بنابراين « كه گيرد مي نتيجه
. »كند مي پيدا بروز امكان انتخابات در گاه جامعه در تغييرات

كند، يعني  گيري را شرطي بيان مي هروز خليق اين نتيجهب
حاظ نظري گاه اين امكان وجود دارد و گاه وجود ندارد. به ل

هيچ چيزي غير ممكن نيست، ولي نتيجه اين گونه تحليل 
چيست و چه ارزش سياسي دارد؟ آيا كمكي به تصميم 

دوره انتخابات  25كند؟ تا كنون بيش از  گيري سياسي مي
مجلس شوراي اسالمي، رياست جمهوري، شوراهاي محلي 

مورد اتكاء   و مجلس خبرگان برگزار شده است. دو نمونه
خليق (به فرض آن كه به عنوان نمونه مورد پذيرش  بهروز

درصد است. به ديگر سخن، بر اساس اين 10باشند) كمتر از 
نوع محاسبه، امكان عدم بروز هرگونه جنبش اجتماعي در 

درصد است و 90انتخابات جمهوري اسالمي بيش از 
توان نتيجه گرفت كه براي به راه انداختن جنبش  مي

  !انتخابات حساب باز كرداجتماعي نبايد روي 
نكته آخر نيز رابطه ارزيابي از پروسه انتخابات اسفند ماه 
مجلس شوراي اسالمي و سياست فعال اكثريت در كارزار 
انتخاباتي است. در مورد انتخابات پيشاروي (نهمين دور 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي) بهروز خليق معتقد است 

در انتخابات را تنگ و جمهوري اسالمي حوزه رقابت « كه 
تنگتر كرده است ولي تا كنون نتوانسته است تماما آن را 
حذف كند. قرائن حاكي از آن است كه در صورت ادامه 

هاي  وضعيت موجود، انتخابات آتي صحنه رقابت بين جريان
 با « كه است اين وي ارزيابي و »بود خواهد گرا اصول

 سنتي راست ت،حكوم درون در نژاد احمدي موقعيت تضعيف
 و بزند عقب راافراطي  راست بار اين تا است برداشته خيز

 خليق بهروز ارزيابي، اين به توجه با. »كند قبضه را مجلس
همسوئي و « ا ر انتخابات كارزار در سازمان اين سياست

همراهي نيروهاي جنبش سبز به عنوان يكي از خطوط 
» لساصلي سياست ما در روند برگزاري انتخابات مج

مطالبات مشترك و برخورد « گويد كه  دهد و مي توضيح مي
كمابيش مشابه بين نيروهاي جنبش سبز نسبت به انتخابات، 
امكان برآمد مشترك در روند برگزاري انتخابات را فراهم 
آورده است. الزم است روي فعاليت مشترك كار كرد و آن 

  ».را عملي نمود
بي از انتخابات پرسش اصلي اين است كه رابطه ارزيا

پيشاروي و اين سياست شركت فعال در كارزار انتخاباتي 
چيست؟ اگر ارزيابي اين است كه انتخابات آتي صحنه 

سازمان » برآمد مشترك«رقابت جريانات اصولگرا است، 
در روند كارزار برگزاري » جنبش سبز«اكثريت و نيروهاي 

و  »برآمد مشترك«انتخابات براي چيست؟ اساسا مضمون 
فعاليت سياسي مشترك در جريان كارزار انتخاباتي 

   اصولگرايان چيست؟
» جنبش سبز«پرسش ديگر اين است كه مطالبات مشترك 

چيست؟ اصالح طلبان مطالبه خود را از زبان آقاي خاتمي 
ي كه شرائط ورود »آزاد«اند، برگزاري انتخابات  طرح كرده

ن آن كارزار اصالح طلبان به مجلس را فراهم كند. آيا اي
كند؟ حاصل  مشتركي است كه سازمان اكثريت دنبال مي

همراهي با اصالح طلبان، چيزي بيش از » برآمد مشترك«
تسخير چند كرسي مجلس شوراي اسالمي توسط آنها 

   است؟
  

  موخره
بخشي از اپوزيسيون جمهوري اسالمي امروز با مشكل 

ن و تري را به عنوان اصلي» انتخابات«جدي روبرو است. 
ها  بعضا تنها راه تحول دمكراتيك در ايران پذيرفته و سال

كند. اما به خوبي آگاه است كه  است كه بر روي آن تبليغ مي
در وضعيت كنوني تبليغ شركت در انتخابات يك خودكشي 
سياسي است و از سوي ديگر دعوت به تحريم هم اعتراف 

اذ يك و لزوم اتخ» انتخابات همه چيز«به ناكارآئي سياست 
» انتخابات آزاد«تر است. اين بخش در  سياست راديكال

   .است  مفري براي خروج از اين بن بست سياسي پيدا كرده
برگزاري انتخابات آزاد منوط است به تامين شرائط آن، 
آزادي بيان، آزادي نشر، آزادي فعاليت سياسي و غيره. بدون 

نيست. توهمي بيش » انتخابات آزاد«تامين شرائط الزم، 
را تبليغ كنيم بايد » انتخابات آزاد«بيش از آن كه خود 

درصدد تامين شرائط آن باشيم. اين روشن است كه شرائط 
براي برگزاري يك انتخابات آزاد در ايران فراهم نيست و به 

ها هم فراهم نخواهد شد و با توجه به روندهاي  اين سادگي
در آستانه موجود در حكومت اسالمي، چنين شرائطي تنها 

سقوط حكومت محتمل خواهد بود. بيش از آن كه انتخابات 
آزاد بتواند برآمد مشترك واقعي و موثر براي بسيج مردم در 
مبارزه با حكومت باشد، مبارزه براي جدائي دين از حكومت، 
مبارزه براي تامين حقوق اوليه مردم و به ويژه مبارزه با 

هاي  خواهد بود. راهعدالتي گسترده در جامعه موثرتر  بي
برآمد اعتراضي مردم متنوع و بسيار است و تنها به انتخابات 

   .شود محدود نمي
  



  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اتحاد كار
 

6 1390 شهريور                                                                                171شماره 

  بقيه از صفحه اول
  بيانيه كميته مركزي
  !ينمخالف يرحمانهو ب ينحذف خون

.......................  
ميان  يك جنگ ماليخوليايي رژيم اسالمي در شكست با

، كشتار ميان كفر و اسالم ايران و عراق،  تحت عنوان جنگ
روح اله خميني عملي شد. اين  فرمانزندانيان سياسي با 

است كه بدون ترديد دادگاه هاي صالحه در  اقداميكشتار، 
باره آن قضاوت خواهند كرد. آمرين و عاملين اين جنايت 
هولناك و اين لكه سياه بر دامن تاريخ كشور ما، شناخته 

در زمان حيات خود، اسناد و  شده اند. آيت اله منتظري، 
اطالعات ترديد ناپذيري را در مورد اين جنايت هولناك 

در زمان اجراي فرمان خميني در باره  منتشر كرده است. 
خشونت ضد  كشتار زندانيان سياسي اسير در دست رژيم،

بقدري آشكار بود كه براي برخي از   انساني اين عمل
پرسيدند كه با كساني كه  مجريان نيز ابهام بوجود آمد. آنان

توسط دادگاه هاي خود رژيم محكوم شده و در حال سپري 
كردن دوران محكوميت خود هستند چه بايد كرد.  آقاي 

 «پاسخ داده است:  عامخميني،  صراحتا در مورد انجام قتل 
هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام 

كنيد، در مورد رسيدگى  است، سريعا دشمنان اسالم را نابود
ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام گردد  به وضع پرونده

(پاسخ خميني به نامه احمد خميني » همان مورد نظر است.
  در باره ابهامات آيت اله اردبيلي).

مواد اعالميه  پايه اي ترينيكي از  با اين فرمان، خميني، 
لگد مال حق حيات انسان ها را يعني حقوق بشر، جهاني 

كرد. بسياري از مردم ايران، بخصوص بستگان جان 
، خواستار برگزاري دادگاهي عادالنه 1367باختگان تابستان 

هستند. با چنين دادگاهي است كه مي توان بر زخم اين 
 ، اين مطالبهاز نظر هر فرد نوع دوستكشتار مرهمي نهاد. 

  .و حق طلبانه استانساني  اي
،  رهبران، اعضا، فعالين 1367كشته شدگان تابستان 

اپوزيسيون رژيم واليت فقيهي و استبداد ديني بودند. هيچ 
يك از اين كشتارها توجيه قانوني ندارد. كشتار، برخالف 
گفته برخي توجيه گران، به گروه و يا سازماني كه دست به 
ماجراجويي زده، محدود نبوده است. تمامي گرايشات 

نا، هدف كشتار قرار گرفته اند. اپوزيسيون ايران، بدون استث
پاكسازي جامعه از اپوزيسيون از طريق كشتار زندانيان 
سياسي، عملي شده است.    حكومتي ها، و در راس آن ها 
خميني، با بي خردي هاي خود كشور ما را بعقب و به قهقرا 
مي بردند، مخالفين در زندان ها بودند. كشتار مخالفين، 

و در قل و زنجير بودند، مخالفيني كه مخالفيني كه در زندان 
غالبا به لحاظ فكري طرفدار مبارزه سياسي بودند، معناي 
مشخصي داشت.  حذف مخالف، معناي صريح اين اقدام 
خميني و مشاورينش بوده است. استبداد و دموكراسي در 
برخورد با مخالف دو شيوه مختلف دارند. در رژيم استبدادي، 

دموكراسي، مخالف داراي حق  مخالف حذف مي شود. در
حضور و فعاليت تا كسب قدرت مي باشد. خميني با حذف 

خونين و  بيرحمانه مخالفين خود، چهره استبدادي خود را  
  عريان ساخته است. 

مدتي است كه  بخشي از طرفداران رژيم جمهوري اسالمي، 
تحت عنوان  اصالح طلبان، نارضايي همه گير مردم را ديده  

خود دم از آن مي زنند كه جامعه به قهقرا كشيده  و بنوبه
شده و بحران و ناكارآئي در تمامي زمينه ها اشكار شده 
است. آنان با ادعا هاي بسيار وارد صحنه شده و از اصالح 
نظام دم مي زنند.  با خواسته هايي كه مردم اعالم مي 

انتخابات «، و »آزادي«كنند، همراهي نشان مي دهند و  
را مي خواهند در چارچوب قانون » دموكراسي«و » آزاد

اساسي جمهوري اسالمي تامين كنند.  در عين حال، منبع 
خميني » دوره طاليي«، »رهبر فقيد«، »امام«الهام خود را 

و غيره اعالم مي دارند. اصالح طلبان، بر كشتار زندانيان 
سياسي بفرمان خميني، بر حذف خونين و بيرحمانه مخالف 

دگاه هاي دست نشانده خميني و ماهيت استبدادي و بر دا
رژيم او  چشم مي بندند. بديهي است كه نمي توان 
دموكرات بود و بر استبداد ديني خميني و بر حذف خونين 
مخالف چشم بست. دموكراسي با انديشه و عمل خميني 
ناسازگاراست. يا با دموكراسي بايد بود يا با خميني. كساني 

و عمل خميني هستند و از استبداد ديني كه پيرو انديشه 
قهار او الهام مي گيرند، كساني كه حذف خونين و بيرحمانه 
مخالفين بفرمان خميني را محكوم نمي كنند، چگونه مي 

  توانند دموكرات باشند؟
از سوي ديگر جا دارد ياد آوري شود كه تا زماني كه جامعه 

، سايه ايران، به طرد فرهنگ حذف مخالف نرسيده باشد
  ، بر خاك ما باقي مي ماند. 67شوم فاجعه ملي تابستان 

در بيست و سومين سالگرد كشتار زندانيان سياسي، كميته 
مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، ياد رهبران، اعضا 
و فعالين سازمان و ديگر احزاب و سازمان هاي  اپوزيسيون 

ان دردمند آنان را گرامي مي دارد و به خانواده ها و بستگ
درود مي فرستد. مبارزه، براي تشكيل دادگاه صالحه و 
تالش براي طرد فرهنگ حذف مخالف، مبارزه اي است كه 
ما  در حد خود در آن با امكانات سازمانمان، مشاركت مي 

  كنيم.
  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
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  ومي حول ...وفاق عم
  بقيه از صفحه  

  
اكنون ولي فقيه چهار چشمي نيروهاي معترض انتخابات 
قبلي را مي پايد كه از انتخابات آزاد دست كشند و به 
انتخاباتي تحت واليت فقيه تمايل نشان دهند. براي اين 
امر واليت فقيه حاضر به معامله نيز مي باشد. اما همانطور 

رد، ولي فقيه نيز، به انتخاباتي كه چاقو دسته اش را نمي ب
كه حتي در حد ناچيزي تبهكاري رژيم او را كنترل كند، 
تن نخواهد داد. هر نيرويي كه فكر معامله با او را داشته 
باشد، به جاي تالش براي وفاق عمومي حول انتخابات 
آزاد، به تشتت در آن صفوف دامن زده، به جنبش 

آزاد پشت مي كند. اعتراضي و مبارزه براي انتخابات 
چنين معامله اي در كوتاه مدت به نفع واليت فقيه تمام 
خواهد شد. واليت فقيه اگر در اهداف خود براي برگزاري 
انتخاباتي پر رونق پيروز شود، پس از انتخابات با شدت و 
حدت بيشتري به سركوب معترضين دست خواهد برد. 

صد طبيعي است زماني كه بر خر مراد سوار شد مقا
خويش را دنبال كند. اما بدتر از اين، چنين معامله اي در 

مكتب «دراز مدت بنفع كساني تمام خواهد شد كه با 
، از روحانيت دوري مي گزينند. اگر با معامله با »ايران

ولي فقيه و صبر و انتظار براي شركت در انتخابات تحت 
كنترل او، ميدان مبارزه با روحانيت ساالري، از 

يون خالي بماند، برنده اين ميدان جز پوپوليست اپوزيس
كس ديگري » مكتب ايران«هاي فاشيست مĤب طرفدار 

   .نخواهد بود
خيال خود را آسوده نكنيم! اين نوشته دعوت نمي كند به 

طرفداران هميشگي شركت در «دعواي ايدئولوژيك ميان 
هدف استفاده ». طرفداران هميشگي تحريم«و » انتخابات

است تا سخن خويش را به گوش مردم  از فرصتي
برسانيم. هدف اين است كه از فضاي ايجاد شده براي 
تامين وفاق عمومي حول انتخابات آزاد بهره گيريم. امروز 
كوچكترين معامله با ولي فقيه تيز كردن شمشير استبداد 
است براي بريدن گردن آزادي. آنان كه به هر دليل و 

عامله با واليت فقيه را بهانه اي در شرايط كنوني م
برجسته مي كنند، جز دوري خود از انتخابات آزاد و 
محكم كردن برج و باروي استبداد چيزي عايدشان 
نخواهد شد. مسئله مشخص مربوط است به وارد شدن در 
صحنه سياسي اي كه به دو قطبي واليت فقيه و ضد 
واليت فقيه انجاميده است. صبر و انتظار معامله اي با 

اليت فقيه در انتخابات نهمين دور مجلس شوراي و
بنفع واليت فقيه وثبات آن و  1390اسالمي در اسفندماه 

به زيان طرفداران انتخابات آزاد و تشتت در صفوف آنان 
   .است

بعوض صبر و انتظار و تعيين شرايط شركت در انتخابات 
واليت فقيهي، در مقابل آن، براي انتخابات آزاد متحد 

انتخابات آزاد، تحت مديريت نهادي مستقل و غير  شويم :
حكومتي، نهادي بخصوص غير واليت فقيهي و با نظارت 
نهادهاي بي طرف بين المللي مي تواند برگزارشود اگر 
حقوق و آزادي هاي شناخته شده زمينه ساز آن از قبل 

   .مهيا باشند
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  ،»دمكراسي«
در سايه  

ديكتاتوري 
   سرمايه

  
  احمد آزاد

مالي و اقتصادي سه سال اخير،  –بدنبال بحران  بانكي 
خود » هاي ملي بدهي«اكنون كشورهاي جهان با بحران 

اند.  بويژه اين مسئله براي كشورهاي اروپائي  مواجه شده
و امريكا اهميت بسيار پيدا كرده است. اين كشورها در دو 

هاي خود  به  ،  به منظور تامين هزينه 1980- 1990دهه 
بازارهاي مالي روآورده  و سرمايه داران خارجي و 
موسسات مالي دست به خريد اوراق قرضه ملي كشورها 
زدند. سرمايه داري جهاني مطمئن بود كه  اصل و بهره 
سرمايه پرداختي به اين كشورها  را دريافت خواهد كرد و 

ين كشورها  يك سرمايه گذاري خريد اوراق قرضه ا
مناسب و مطمئن بود و از اين راه منافع كالني نصيب 

شود.  بطور مثال ميزان  داري جهاني شده و مي سرمايه
ميليارد  78بالغ بر  1978بدهي كشور فرانسه  در سال 

درصد توليد ناخالص داخلي) بود. بدهي ملي  21يورو (
ميليارد يورو  1650فرانسه در حال حاضر بالغ است بر 

درصد توليد ناخالص داخلي). دولت فرانسه ساليانه 85(
ميليارد يورو بابت بهره اين قروض پرداخت  50بيش از 

هاي دولت، اين رقم  كند كه  در اقالم ساليانه هزينه مي
درصد بدهي فرانسه  به موسسات 65جايگاه دوم را دارد.  

هاي مالي  خارجي  (بانكها، شركتهاي بيمه، صندوق
  باشد. بازنشستگي و ... ) مي

داري را از دو سال  بحران اقتصادي كه جهان سرمايه
گذشته دربرگرفته، به اطمينان بازارهاي مالي لطمه زده 
است. اما مشكل بدهي و اطمينان به بازپرداخت آنان، 
براي همه كشورها يكسان نيست. بطور مثال بدهي 

هاي  حران بدهييونان، كه امروز ظاهرا در كانون اين ب
 40ميليارد يورو است كه  تقريبا   330ملي قرار دارد، 

هاي  امريكا است.  بدهي يونان تقريبا  برابر كمتر از بدهي
درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور، 140برابر است با 

در صد توليد ناخالص 200در حالي كه بدهي ژاپن بيش از 
يونان است كه داخلي است. اما در حال حاضر اين كشور 

المللي براي  به شدت زير فشار موسسات مالي و نهاد بين
هاي خود  هاي الزم جهت بازپرداخت بدهي دادن تضمين

  قرار دارد. 
توضيح اين اختالف را بايد در ساختار اقتصادي و جايگاه 

هاي ژاپن عمدتا  متفاوت كشورها در جهان ديد. بدهي
بسيار محدود ش    ا هاي  خارجي داخلي است و بدهي

است. ضمن آن كه از يك صنعت قوي و صادرات باال 
برخوردار است. درمورد امريكا، اين كشور پرقدرت ترين 
اقتصاد جهان است و دالر، امروزه ارز مبادالتي جهان و 

»  يورو«همچنين پول ذخيره سازي است. اگر چه با ورود 
 »پول ذخيره«به بازار جهاني، از نقش  دالر به عنوان 

پول «كاسته شد، ولي اين پول همچنان مهمترين 
رود.  به اين ترتيب دولت امريكا  بشمار مي» ذخيره
تواند بخود اجازه دهد كه با دست بازتري در بازار  مي

جهاني سرمايه حركت كند. اگر چه همين امريكا هم در 
چند  ماه اخير، بدنبال مشكل محدوديت در بازپرداخت 

توافق كنگره امريكا در باال بردن هاي خود و لزوم  بدهي
ها، شاهد كاهش رتبه خود از سوي سقف مجاز بدهي

  بنگاههاي خصوصي ارزشيابي بود. 
تر اروپا همچون يونان، پرتقال و  اما  در كشورهاي ضعيف

هاي ملي  ايرلند و بعد از آنها ايتاليا و اسپانيا، مسئله بدهي
ا بازي تري  در بحران اقتصادي اين كشوره نقش جدي

كند. دولت يونان در يكسال گذشته ناگزير شد به  مي
كشي اقتصادي را سخت و سختتر  دفعات برنامه رياضت

كند. توقف افزايش  يا كاهش دستمزدها  در بخشهاي 
ها، آموزش و غيره، كاهش  عمومي همچون بيمارستان

هاي دولت در بخشهاي خدمات عمومي  مسئوليت
انرژي و بازگذاشتن  همچون حمل و نقل، بهداشت يا
ها  گذاري در اين زمينه دست بخش خصوصي در سرمايه

هاي يونان  از ديگر نمودارهاي بحران بازپرداخت بدهي
است، ضمن آن كه در وضعيت حاكم، نه تنها نسل كنوني 
بلكه چند نسل آتي اين كشور نيز بايد متحمل پرداخت 

هائي شوند كه خود هيچ نقشي در ايجاد آنها  هزينه
اند. . كشورهاي ايرلند و پرتقال  و در درجه بعدي  نداشته

ديگر كشورهاي اروپائي،  همچون ايتاليا و اسپانيا و حتي 
فرانسه و انگليس، وضع چندان بهتري از يونان ندارند و 

المللي   آنها نيز زير فشار بازار سرمايه و نهادهاي بين
  كشي هستند. هاي رياضت ناگزير به اتخاذ سياست

آيد كه به واقع چه  اين وضعيت اين پرسش پيش مي در
گيرد،  كسي براي مردم  و براي كشور تصميم مي

حكومت منتخب مردم، يا بازارهاي مالي و موسسات و  
المللي؟  هيچ گفتگوئي  جدي بين  نهادهاي مالي بين

ها براي اتخاذ يك سياست ملي به نفع  مردم و حكومت
ب در قدرت هيچ پروژه مصالح عمومي وجود ندارد. احزا

جدي براي خروج از اين بن بست ندارند. اعتراضات مردم 
رسد و منتخبين مردم و سياستمداران، جز  به جائي نمي

تكرار جمالت اقتصاددانان وابسته به نهادهاي مالي 
كنند. در عين حال هر بار كه  المللي كار ديگري نمي بين

كشورها  وسائل ارتباط جمعي، گزارشي از رتبه بندي
هاي ارزشيابي  در مورد اين  دهند و يا نمايندگان بنگاه مي

يا آن كشور و يا در مورد اين يا آن تصميم كميسيون 
اروپا اظهار نظر كرده و تصميمات اتخاذ شده را كم اثر يا 

كنند، بازارهاي مالي بالفاصله واكنش  اثر ارزيابي مي بي
ر كرده و نرخ نشان داده و شرائط پرداخت وام را دشوارت

برند.  بطور مثال در چند ماه اخير نرخ  ها را باالتر مي بهره
بهره براي كشورهاي ايتاليا و اسپانيا دوبرابر شده است. 

كنند، كه  ها هم بالفاصله با تمام قدرت اعالم مي دولت
طرحهاي جديدي براي اطمينان بخشيدن به بازارهاي 

واهند گذاشت. مالي در دست دارند كه بزودي به اجرا خ
كشي  روشن است  كه اين سياستها چيزي جز رياضت

هاي دولتي، كاهش ارائه  بيشتر مردم، كاهش بودجه
خدمات اجتماعي و كاهش نقش دولت در تامين نيازهاي 
عمومي و سپردن خدمات عمومي به بازار و سرمايه داران 

  نيست.  
پرسش اين است كه دمكراسي در اين كشورها در چه 

ي قرار دارد؟ مردم چه نقشي در اداره كشور و آينده موقعيت
خود دارند؟ راي دادن و انتخاب كردن نمايندگان به چه 

آيد؟  در واقع حاكميت ملي در اختيار كيست؟   كار مي
البته نبايد در موقعيت متزلزل دمكراسي  كشورهاي 

داري  در حال حاضر  غلو كرد، ولي بايد  پيشرفته  سرمايه
ه در جريان بحران اقتصادي كنوني، دقت داشت ك

هاي اين نوع از دمكراسي آشكارا  ها و ناتواني محدوديت
دار و  بانكدار  در مقابل چشم همگان است. مشتي سرمايه

المللي مالي چون صندوق  به همراه نهادهاي بين
المللي پول، بانك مركزي اروپا، بانك جهاني و  بين

كشي  و انتقال  ضتهاي ريا كميسيون اروپا عمال سياست
هاي  داري به دوش مردم را، به حكومت بار بحران سرمايه
ها هم،  كه عمال به  كنند. اين حكومت اروپايي ديكته مي

اند،  زير بار اين فشارها  بازارهاي جهاني وابسته شده
گردن نهاده و بدون در نظر گرفتن وضعيت معيشت و 

ضات زندگي مردم،  بي توجه به نظر مردم و اعترا
اين نهادهاي » خروج از بحران«اي، طرحهاي  توده
گزارند.   المللي را  يكي پس از ديگري به اجرا مي بين

ها نيز چيزي نيست جز افزايش  حاصل اين سياست
بيكاري، كاهش قدرت خريد مردم، كاهش سطح زندگي 

هاي بهداشت و  كارگران و حقوق بگيران، افزايش هزينه
ر كليت خود سخت تر شدن آموزش و حمل و نقل  و د

وضعيت معاش و زندگي مردم. بايد دقت داشت كه 
داري و بويژه  هاي كشورهاي پيشرفته سرمايه دولت

امريكا و اروپا، سهم مهمي در اين بحران دارند. آنها در 
طول سه دهه اخير با دنبال كردن سياستهاي نئوليبرالي و 

ف ها و بنگاههاي مالي و حذ بازگذاشتن دست بانك
تمامي قوانين كنترلي بر گردش سرمايه، عمال در پديدار 

  8در صفحه قيه ب ...........  شدن اين بحران مسئولند.
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.............  
داري، نهادهاي مالي  آنچه براي موسسات مالي سرمايه

المللي و بنگاههاي رتبه بندي مهم است، ثبات  بين
سياسي و اقتصادي  اين كشورها در راستاي تامين منافع 

تورزده از رتبه آنها است. از اين زاويه يك كشور ديكتا
بهتري برخوردار است تا كشوري كه به تازگي به 
استقالل دست يافته است.  به طور مثال كشور تونس كه 
اخيرا، بدنبال يك خيزش مردمي و شكلگيري يك جنبش 

العمر  و دزد و  وسيع اجتماعي، از شر رئيس جمهور مادام
فاسد خود خالصه شده و در تالش براي استقرار يك 

ي جوان و تازه كار با هزاران مشكل مواجه است، دمكراس
هاي مالي روبرو شده است.   با كاهش رتبه خود در بنگاه

رئيس جمهور » بن علي«بدنبال گسترش تظاهرات مردم، 
سال در قدرت،  23، پس از 2011ژانويه  14تونس در روز 

« به كشور عربستان گريخت. بنگاه ارزشيابي 
Moody's Investors Service « 19در روز 

ژانويه رتبه كشور تونس را يك درجه كاهش داد و دليل 
بي ثباتي سياسي ، ناشي از تغيير ناگهاني « اين كاهش را 

و غيرمترقبه  رژيم بدنبال يك بحران سياسي كه با 
اعالم كرد. همچنين » هاي اجتماعي آغاز شد شورش

تاكيد كرد كه در صورت تداوم بحران فعلي، ثبات 
دچار خطر بوده و درآمد حاصل از توريسم افت   اقتصادي

كرده و رشد اقتصادي كاهش خواهد يافت. بر طبق 
گزارشات همين بنگاه ارزشيابي،  بدهي تونس در سال 

درصد توليد ناخالص داخلي بود (در 39برابر با  2010
درصد توليد ناخالص  200حالي كه بدهي ژاپن برابر با 
مرتبه باالتر از تونس قرار  6داخلي است، رتبه اين كشور 

كاهش رتبه تونس به اين معني است كه ، در  دارد). 
حالي كه اين كشور نياز به پول براي بازسازي و تامين 

هاي مردمي دارد كه به خيابان آمدند،  حداقل خواسته
تري از زمان  عمال براي تامين اين پول بايد بهره سنگين

اري، بپردازد. اگر جمهور ديكتاتور فر ، رئيس»بن علي«
هاي خود، به  هم تصميم بگيرد كه فعال از پرداخت بدهي

منظور سرمايه گذاري در كشور، سرباز زند، بالفاصله درب 
المللي چون بانك  هاي بين تمام موسسات مالي و بنگاه

المللي پول بر روي آنها بسته خواهد  جهاني و صندوق بين
ابط اقتصادي شد. ضمن آن كه تاثيرات مستقيمي بر رو

  تونس با ديگر كشورهاي جهان خواهد گذاشت.
داري مالي  منافع  داري و بويژه سرمايه در منطق سرمايه

اكثريت مردم جائي ندارد. براي سرمايه مهم نيست كه با 
، »رئيس جمهور منتخب«يا » ديكتاتور«چه كسي، 
دهد)،  كند (به لحاظي ديكتاتور را ترجيح مي معامله مي
اين است كه چه كسي بهتر منافع سرمايه  را  مهم برايش
كند. اما طبيعت بدهي موسسات خصوصي با  تامين مي

ها فرق بسيار دارد . موسسات خصوص براي  بدهي دولت
هاي اقتصادي به منظور  تامين منابع مالي  و انجام فعاليت

تامين منفعت و سود براي سهامداران خود فعاليت 
اند  كه براي تامين منافع  يها، مدع كنند، اما دولت مي

كنند و عدم تامين پول به معني  عمومي پول قرض مي
كاهش خدمات دولتي و كاهش سطح زندگي مردم خواهد 
بود.  هدف سرمايه كسب سود بيشتر است، درحالي كه 

  ظاهرا هدف دولت بايد تامين رفاه عمومي باشد. 
ن هاي ليبرالي و وابسته كرد ها با پيشبرد سياست دولت

داري، عمال  منافع عمومي مردم به بازارهاي مالي سرمايه

هاي مورد نظر خود  دست آنها را در ديكته كردن سياست
گذارند. كاركرد  بازار آن  در مقابل منافع عمومي باز مي

چنان است كه هيچ مسئوليتي  جز در قبال سرمايه ندارد 
و از اين راه وضعيت جامعه و خدمات عمومي برايش مهم 

يست. برعكس تمايل بسيار دارد كه با خارج  كردن ن
بخشي از خدمات عمومي همچون بهداشت و آموزش  و 

هاي  خصوصي كردن اين خدمات، بر دامنه فعاليت
اقتصادي خود افزوده و از اين راه نيز سود سرشاري 

  نصيب سرمايه كند. 
تحوالت سه دهه اخير  و موقعيت ضعيف نيروهاي پيشرو 

ع اروپائي نيز به تشديد اين وضعيت  ياري و چپ در جوام
رساند. ضعف نيروهاي چپ و پيشرو و نهادهاي مدني  مي

پرقدرت در ارائه يك چشم انداز ممكن ، عمال به سرمايه  
هاي  گيري جنبش دهد تا بدون دغدغه از شكل اجازه مي

داري،   قوي اعتراضي و در خطر افتادن نظام سرمايه
د را پيش برد و هر آنچه كه هاي  اقتصادي  خو سياست

خواهد به جامعه تحميل كند.  اكثريت مردم نيز بدون  مي
وجود يك آلترناتيو قابل اتكاء، اين وضعيت را تحمل 
كرده و هر روز بيش از روز پيش كمربندهاي خود را 

  بندند.  تر مي محكم
آيد كه  اين چنين است كه بار ديگر اين  پرسش پيش مي

ب سياسي براي كسب استقالل، آيا صرفا يك انقال
حاكميت واقعي مردم و تامين منافع اكثريت جامعه كافي 

  است؟  
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  9 بقيه از صفحه
اع نمي تواند به يك حمله نظامي خارجي سئوال: اين اوض

 ؟منجر شود
: يكي از مهمترين نكات بيانيه آنتاليا رد كردن يك پاسخ

حمله نظامي خارجي است. بعالوه من اعتقاد دارم كه 
قدرت هاي غربي جرئت اين كار را ندارند. زيرا كه 
اكثريتي بزرگ از مردم سوريه از تمامي جهت هاي 

مي كنند. ما نمي خواهيم و نمي  سياسي اين مسئله را رد
گذاريم پاياني مثل ليبي داشته باشيم. همچنين روسيه 
هم كه يك پايگاه نيروي دريائي در تارتوس دارد بر عليه 
اين مسئله راي خواهد داد. اما امكان يك دخالت تركي 
وجود دارد. نه يك حمله كامل نظامي جنگي بلكه شايد 

با بهانه كمك يك حمله نظامي به مرزها آنهم 
بشردوستانه. ما اين را هم رد مي كنيم اما بسياري از 
مردم سوريه شايد از اين امر استقبال كنند. تركيه در ميان 
سني ها نامي خوب دارد. زيرا كه تركيه به لحاظ 
اقتصادي و همچنين دمكراسي موفق است. بسياري يك 

 .پروژه نئوعثماني را ترجيح مي دهند
 

 اسرائيل هم وجود دارد؟ سئوال: آيا خطر
: اسرائيل هيچ دليلي براي حمله به سوريه ندارد. پاسخ

آنها ثبات مي خواهند به اين لحاظ هم مخالف جنبش 
 .دمكراسي طلب هستند. آنها اسد را ترجيح مي دهند

 سئوال: قدم بعدي شما كدام است؟
: آنچه كه به ائتالف آنتاليا برمي گردد در نظر پاسخ

دا يك كميته اجرائي انتخاب كنيم. خارج از داريم در ابت
كشور مي خواهيم فشار هاي بين المللي را روي رژيم 
افزايش بدهيم. ما تالش مي كنيم اسد را جلوي تريبونال 

  .هاگ بكشانيم
 

سئوال: آيا اين خود در واقعيت همان منطق فشار 
مارپيچي نيست كه زمين را براي دخالت نظامي خارجي 

 د؟هموار مي ساز
: اين خود يك وضعيت دشوار است. ما به فشار پاسخ

هاي از خارج نياز داريم تا بدينوسيله رژيم را ضعيف كنيم. 
اين مسئله باعث مي شود تا بسياري جبهه خود را تغيير 
دهند. ما نمي توانيم پاسيو بنشينيم و ببينيم تا اسد مردم 

ندازد. ما را قتل عام كند و جنگ داخلي را در كشور راه بيا
كار ما و كمك ما از خارج از سوريه اين است كه رژيم را 
ايزوله كنيم و اين چنين ميزان هزينه سياسي فشار و 
سركوب را باال بريم. اما من تكرار مي كنم ما مخالف 

   .هرگونه حمله نظامي خارجي هستيم
 

سئوال: آيا شما ائتالف آنتاليا را بعنوان ائتالفي 
 بي مي كنيد؟ضدامپرياليستي ارزيا

تيك است. درون اين : اين يك ائتالف دمكراپاسخ
شود آنها را  ها هم هستند كه نمي ائتالف ليبرال

ضدامپرياليست طبقه بندي كرد. همچنين بايد توجه كرد 
رسند. يك  كه مردم سوريه با نام ضد امپرياليسم بقتل مي

آورم: حزب كمونيستي كه با رژيم كار مي كند  مثال مي
يكه در برابر خواست هاي دمكراتيك مردم قرار در حال

گرفته است و نمي خواهد از آن پشتيباني كند همين اخيرا 
يك تظاهرات ضد امپرياليستي گذاشت. اين چه مبارزه 
ضد امپرياليستي است؟ شما حتما درك مي كنيد كه چرا 

  .مردم ديگه از اين كارها خسته شده اند
 

و مصر صورت  سئوال: شورش دمكراتيك در تونس
پذيرفت زيرا كه فقري بيحد بخاطر سياست هاي سرمايه 
داري نئوليبرال مردم را احاطه كرده است. بيانيه آنتاليا با 

  مشكالت اجتماعي چگونه برخورد مي كند؟
: در سوريه دقيقا همان مشكلي وجود دارد كه در پاسخ

تونس و مصر وجود دارد. اما در آنتاليا ما تنها روي يك 
تفرم دمكراتيك توافق كرديم. ما در اين جمع و اين پال

ائتالف نمي توانيم با مشكالت اجتماعي برخورد كنيم. 
اگر اهداف دمكراتيك به دست آيند مطمئنا اختالفات 

 .جديد و ائتالف هاي جديد به وجود خواهند آمد
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  مصاحبه با 
  وجدي مصطفي

از اپوزيسيون چپ  
 سوريه

 
  برگردان ناهيد جعفرپور

LINKEZEITUNG.DE 
 

ساله و عضو اتحاديه كمونيستي  51در باره مصطفي: وي 
سال در زندان سوريه بسر برده است.  13سوريه است و 

ژوئن برگزار  3تا  هم 30فرانس آنتاليا كه در تاريخ در كن
سوريه صادر گرديد مهمترين پالتفرم اپوزيسيون چپ 

 .گرديد و مصطفي در شوراي اپوزيسيون انتخاب گرديد
 

سئوال: كنفرانس آنتاليا را چه كسي گذاشته است و در 
 اين كنفرانس چه مي گذرد؟

: تا كنون اپوزيسيون سوريه و يا بهتر بگويم پاسخ
نمايندگان اپوزيسيون چندين كنفرانس برگزار نموده اند. 

ي اسالمي هم مالقات براي مثال برخي از جريان ها
هاي خودشان را ترتيب داده اند. ايده اين كنفرانس اين 
بود تا تمامي تالش هاي جداگانه را زير يك چتر كشيد و 
با خواست دمكراسي براي سوريه تا آنجا كه امكان دارد 
وسيع ترين اتحاد را بين اپوزيسيون مخالف رژيم سوريه 

  .به وجود آورد
ه نيروهاي چپ و نيروهاي ليبرال مبتكرين اصلي اين ايد

سوريه بودند كساني كه با هم بيانيه دمشق را صادر نموده 
بودند. بايد بگويم تا كنون در راه اين اتحاد ما قدمهاي 

  .موثري برداشته ايم
نفر از بيانيه دمشق  4نفراعضاي شوراي اپوزيسيون  31از 
البا نفر از كردها (كه غ 4نفر از اخوان المسلمين و  4و 

عضو باقي  15نفر از قبايل مي باشند.  4چپ هستند) و 
مانده شخصيت هاي مستقلي هستند كه هر كدام به به 

 .يكي از اديان تعلق دارند
 

سئوال: طبق گزارش رسانه ها عبدل حليم خادم و رفعت 
 ال اسد مجددا انتخاب نشدند. مي توانيد بگوئيد چرا؟

ابطه مستقيم با در واقعيت از آنجا كه آنها ر پاسخ:
آمريكا داشتند از ليست كانديدها حذف شدند و همانطور 
كه در بيانيه پاياني كنفرانس ديده مي شود ما هرگونه 
حمله نظامي خارجي را با قاطعيت رد مي كنيم. بنابراين 
كساني هم كه به يك چنين حمالتي تمايل دارند درون 

سيارغلط و ائتالف ما نخواهند بود. ما نمي خواهيم مثال ب
   .منفي ليبي را دوباره تكرار كنيم

 
سئوال: آيا ترك ها روي اين تصميمات تاثير نگذاشته اند. 
چون بسياري از نيروهاي اپوزيسيون مدل تركي را دنبال 

 مي كنند؟
: نه، ما از سوي ترك ها نه پشتيباني سياسي و نه پاسخ

پشتيباني مالي داشته ايم. اما اين هم درست است كه 

كيه تالش مي كند در منطقه نقشي قدرتمند را بازي تر
كند. شركت تركيه در پروسه گذار از سوريه مي تواند 
قدمي در اين راه باشد. از سوي ديگر برخي از نيروهاي 
اسالمي و برخي از شخصيت هاي سني تمايل به كمك 
تركيه دارند. در برخي از تظاهرات ها شعار هائي ديده مي 

حمله نظامي تركيه به سوريه مي باشند. شوند كه خواهان 
  .چيزي كه ما با قاطعيت رد مي كنيم

 
سئوال: آدمهاي اسد ادعا مي كنند كه عربستان سعودي و 
سالفي ها روي شورشگران نفوذ دارند ( كه البته اين 
آخري خطري براي منافع آمريكا است) همچنين گفته 

 .كندمي شود كه اخوان المسلمين جنبش را كنترل مي 
: در ميان اخوان المسلمين و همچنين در ميان پاسخ

جنبش اسالمي در مجموع دو جبهه وجود دارد: ليبرال ها 
و دمكرات ها كه هر دوي اين جبهه ها طرفدار كنفرانس 
آنتاليا هستند. اينها همه به تنوع و رنگارنگي سوريه و 
دمكراسي احترام مي گذارند و خواهان دولت اسالمي 

همچنين آنها هم حمله نظامي غرب را رد مي نيستند. 
  .كنند. در واقع اين خود از توافقات كنفرانس آنتاليا است

همچنين گروه هاي طرفدار عربستان سعودي هم وجود 
دارند كه در بروكسل بنام گروه هاي اسالمي با هم 
نشست برگزار نموده اند. آنها در مقابل كنفرانس آنتاليا 

وه ها از طريق سعودي ها و از طريق قرار دارند. اين گر
  .كشورهاي خليج با آمريكا همبسته اند

بايد بگويم كه هيچكسي جنبش را كنترل نمي كند 
سال پيش  30بخصوص كنترل از خارج ابدا وجود ندارد. 

برخي نقاط تحت كنترل اخوان المسلمين قرار داشت اما 
وجود امروز نسلي جديد در خيابانها پيدا شده است كه با 

اينكه بسياري از آنها خود را مسلمان مي داند اما هدفش 
پياده كردن دمكراسي است. از اين روي تا كنون 
عربستان سعودي هم بسيار محتاط عمل كرده است. 
البته اگر جامعه بين الملل موضع ضد رژيم بگيرد اين 

  .موضع عربستان هم مي تواند تغيير كند
ي مستقيم از داخل سوريه در واقع آمريكائي ها پشتيبان

ندارند. آنها و استعمارگران قديمي فرانسه و بريتانيا در 
سوريه مورد تنفر مردم هستند و به هيچ وجه پشتيباني 

تالش هاي حريري از لبنان تكيه بر آدمي چون   .ندارند
خادم دارد. اما خادم هم از دور خارج است و در حاشيه 
قرار گرفته است اين تالش ها هم بي اثر مي باشند. تنها 
امكان تاثير گذاري مي تواند از جانب تركيه باشد. اما 

 .تركيه هم درگير بازي هاي خودش است
 

راتيك اخوان المسلمين سئوال: شما در باره چرخش دمك
 چه فكر مي كنيد؟

: زمان هائي وجود داشت كه آنها بسيار مذهبي پاسخ
عمل مي كردند. برخي از اعمال قساوت بار به حساب 
آنها واريز مي شود. اما آنها هم مي بايست واقعيت هاي 
سوريه را بپذيرند زيرا كه دقيقا نيمي از مردم سوريه به 

علق دارند. رژيم اسد هيچگاه اقليت هاي ملي و مذهبي ت
از اعالم اين مسئله خسته نمي شود كه برخي از آلترناتيو 
هاي در مقابل رژيم وي از رهبريت مذهبي اخوان 
المسلمين برمي خيزد. اما اين مسئله واقعيت ندارد. زيرا 

% 15كه اخوان المسلمين در تمامي انتخابات ها تنها از 
 .آراء برخوردارند
ه سرمايه داران از اسالميست ها پيروي نمي نه قبايل و ن

كنند. واقعيت سوريه اين است اما كساني هم هستند كه 
از آنها دفاع مي كنند. با در نظر گرفتن اين حقيقت جناح 

هائي در ميان آنان رشد كرد كه اعتقاد به دولتي 
دمكراتيك دارند و در بيانيه آنتاليا هم اين مسئله تاكيد 

  .شده است
 

ل: از سوي ديگر خبرگزاري هاي غربي با خوشحالي سئوا
گزارش مي دهند كه نيروي حزب اهللا و نيروهاي ايران 

 .در وارد كردن فشار به مردم سوريه شركت دارند
: من اين مسئله را نمي توانم تائيد كنم اما شك پاسخ

هم دارم. آنطور كه من شنيده ام سربازاني بر عليه مردم 
دارند. چيزي كه در ارتش  حركت مي كنند كه ريش

سوريه ممنوع است. مطمئنا دليل براي اين شك و ترديد 
وجود دارد. به لحاظ سياسي تهران كامال جانب اسد را 
دارد زيرا كه با سرنگوني رژيم اسد نفوذ آنها به شدت 

  .محدود مي شود
 

 سئوال: انقالب سوريه از چه چشم اندازي برخوردار است؟
ت فشار و سركوب شديد خواست : متاسفانه تحپاسخ

هاي دمكراتيك مردم، راهي را كه مردم تونس و يا مردم 
مصر رفتند را مسدود نموده است بنابراين به اعتقاد من 
اين رژيم همواره برجاي خواهد ماند و بشدت مي خواهد 
خيزش مردم را به حمام خون تبديل كند. آنها بارها و 

ند و من اعتقاد دارم آنها بارها اين مسئله را بيان نموده ا
اين كار را مي كنند. از سوي ديگر جنبش نمي خواهد از 
خواسته هايش دست بردارد و اسد هم تن به خواسته 
هاي جنبش نخواهد داد و اين كشور را بسوي يك جنگ 

 .داخلي مي كشاند
ما مي خواهيم از يك چنين مسئله اي با تمام قوا 

مردم فراخوان داده ايم  جلوگيري كنيم و به اين خاطر به
كه مبارزه خويش را بشدت با ابزار صلح آميز به پيش 
برند. بايد قبول كرد كه هيچكس با عالقه خود را قرباني 
نمي كند. مردم بايد از خون ريزي هاي دائمي درس 

  .بگيرند و كامال قانوني از خودشان دفاع كنند
 

ود سئوال: گزارش هائي در باره انشعاب در ارتش وج
دارند. آيا يك قيام با پشتيباني نيروهاي دمكراتيك درون 

 ارتش امكان پذير است؟
: تا كنون تنها مورد هاي فردي وجود داشته است. پاسخ

نبايد فراموش كرد كه رژيم براي ايجاد وفاداري ارتش را 
با معيار هاي فرقه اي ساخته است. به اين صورت كه در 

سني مي باشند در مقابل حاليكه اكثريت سربازان وظيفه 
اكثريت افسران ارشد علوي هستند. دور تا دور شهرهائي 
را كه شورش شده است ارتش ويژه محاصره نموده است. 
ارتش ويژه اي كه اكثر سربازانش علوي هستند. اسد 
اطمينان به نيروهاي معمولي ارتش ندارد. زيرا كه 

ق خود نيروهاي معمولي ارتش مي توانند از دستورات مافو
  .تمرد كنند

نيروهاي سازمانيافته اپوزيسيون در اين مناطق ضعيف 
هستند. نيروهاي اخوان المسلمين هم مانند نيروهاي چپ 
در طي سال ها سركوب از كشور طرد شده اند. ما در 
اينجا با يك خيزش خود بخودي روبرو هستيم. خيزشي 
كه تحت شرايط حاضر در سوريه براي تبديل شدن به 

قيام بشدت سازمانيافته توانا نيست. اما با گذشت يك 
زمان رژيم ضعيف تر مي شود. نشانه هائي وجود دارند كه 
بخش هائي از اقتصاد تمايل به تغيير جبهه دارند. نه تنها 

  .سني ها بلكه علوي ها هم همينطور
 8بقيه در صفحه 
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  باره حزب حاكم و عوامل پيروزي سه نگاهي به نتايج انتخابات تركيه
 

  محمود بهنام
  

.....................  
  از صفحه اول

، بعد از دو دوره كسب اكثريت و »پ آك«چگونه است كه 
تصدي دولت، باز هم با به دست آوردن نسبت آراي 

اين موفقيت » رمز«شود؟  بيشتري، برنده انتخابات مي
؟ پيش از پرداختن به اين موضوع، نگاهي به نتايج چيست

 افكنيم. ژوئن تركيه مي 12عمده انتخابات 
در اين انتخابات، كه هفدهمين دوره انتخابات بعد از 

) 1945برقراري نظام چند حزبي در تركيه (پس از 
ميليون واجدين  50شود، از مجموع حدود  محسوب مي

درصد كل)،  87مليون نفر (يعني  9/43حق رأي حدود 
طبق ارقام رسمي، شركت كرده بودند كه با حذف آراي 

شمارش » صحيح«مليون رأي  43، نزديك به »باطله«
شده است. نسبت باالي  مشاركت در اين رقابت 
انتخاباتي، بيانگر اهميت و حساسيت آن، در اوضاع كنوني 
اين كشور، نيز هست، زيرا كه متوسط ميزان شركت در 

درصد، و در انتخابات سال  70اينجا حدود انتخابات در 
را سر » عدالت و توسعه«كه براي اولين بار حزب  2002

 درصد بوده است. 73كار آورد، حدود 
حوزه (منطقه) انتخاباتي، شامل  85اين انتخابات در 

هزار صندوق اخذ رأي، برگزار گرديد. نظام  200حدود 
و تناسبي اي  انتخابات پارلماني تركيه، ليستي منطقه

توانند به صورت منفرد در هر حوزه  است ولي افراد هم مي
نامزد شوند. اما براي شمارش آراي هر ليست يا هر حزب 
و اعزام نماينده به مجلس، كسب حداقل ده درصد آراي 
هر منطقه ضروري است. تعيين چنين حد نصابي براي 

هاي كوچك است و  ورود به مجلس، طبعاً به زيان تشكل
 15كند. در انتخابات اخير،  فع احزاب بزرگ عمل ميبه ن

 7700حزب و تشكل سياسي، و در مجموع قريب به 
 203داوطلب نمايندگي شركت داشتند. كه از اين ميان 

كنفرانس امنيت و همكاري «بودند. » مستقل«نفر نامزد 
، كارشناساني را جهت بررسي 1992كه، بعد از » اروپا

دارد، امسال، براي  ه اعزام ميانتخابات به تركي» فني«
نفر براي  32نخستين بار هيأتي پارلماني را متشكل از 

بر جريان انتخابات به آنجا فرستاده بود. » نظارت«
هايي راجع به تخلفات انتخاباتي و از جمله  گزارش

ها، در  جايي آرا در برخي از حوزه اختالف شمارش و جابه
هايي از فعاالن  تهاي داخلي منتشر شد، بازداش رسانه

انتخاباتي، پيش و پس از برگزاري آن، به وقوع پيوست، 
» سالم«ولي غالب ناظران اين رأي گيري را، در مجموع 

ارزيابي كردند و هيچكدام از احزاب عمده مخالف هم 
 كلي آن را زير عالمت سؤال قرار ندادند.» سالمت«

ي به رهبر» عدالت و توسعه«بر پايه نتايج رسمي، حزب 
 326درصد كل آرا،  9/49رجب طيب اردوغان، با كسب 

كرسي مجلس) را به خود  550كرسي (از مجموع 
 2002اختصاص داده است. اين حزب كه در انتخابات 

صندلي مجلس را به دست  363درصد آرا و  34حدود 

درصد آرا كسب كرده  8/46نيز  2007آورده بود، در سال 
 بود. نماينده به مجلس فرستاده 341و 

مهمترين حزب اپوزيسيون درمجلس، حزب 
، به رهبري كمال قليچدار اوغلو، در »جمهوريخواه خلق«

كرسي مجلس  135درصد كل آرا و  9/25اين انتخابات 
 2002را از آن خود كرده است. اين حزب در سال 

نماينده) و در سال  178درصد آرا (با  20نزديك به 
نماينده) را به  102درصد آرا (با  21نيز حدود  2007

دست آورده بود. هرچند كه در اين رقابت انتخاباتي، سهم 
اي، بهتر شده است، اما  و موقعيت اين جريان، تا اندازه

ها ايفاي نقش اپوزيسيون، چنين  پيداست كه پس از سال
ترين حزب سياسي  اي شكست آشكار براي قديمي نتيجه

ي كمال ي خود مصطف تركيه معاصر است كه به وسيله
 .است شده بنيانگذاري» آتا تورك«

يك جريان سياسي قديمي ديگر، كه ميراث چهره معروف 
ناسيوناليسم افراطي تركيه، آلب ارسالن توركش، 

دولت «به رهبري » حركت ملي«شود، حزب  محسوب مي
درصد  13است، كه در انتخابات اخير با كسب » لي باغچه

تد. اين حزب در فرس نفر نماينده به مجلس مي 53آرا 
ها را و در  درصد از كل رأي 14انتخابات دوره قبلي 

 نماينده داشت. 72مجلس نيز 
، كه به منظور عبور از سد حد »صلح و دمكراسي«حزب 

 64نصاب ده درصد و ديگر موانع امنيتي و سياسي، 
حوزه انتخاباتي به عنوان نامزد  47كانديداي خود را در 

در اين انتخابات با به دست عرضه كرده بود، » مستقل«
نماينده به  36درصد كل آرا توانست  7آوردن نزديك به 

مجلس جديد بفرستد. بخش عمده اين تعداد از 
هاي جنوب شرقي تركيه، خاصه مناطق كردنشين،  حوزه

اند. نسبت آراي اين جريان در انتخابات  انتخاب شده
نماينده هم به مجلس  22درصد بود و  5پيشين حدود 

فرستاده بود كه دو تن از آنها اخراج و زنداني شدند. به 
گفته اكثر ناظران، برنده ديگر انتخابات اخير تركيه حزب 

 آيد. دپ) به حساب مي (ب» صلح و دمكراسي«
هيچيك از ديگر جريانات جديد و قديم تركيه قادر به 

اي در  عبور از سد حد نصاب نشده و نتوانستند نماينده
تر از  ي آنها پايين شند. سهم آراي همهمجلس داشته با

كه به وسيله » سعادت«يك درصد است، به غير از حزب 
الدين اربكان (بنيانگذار جريان  طرفداران و اطرافيان نجم

شود.  ) اداره مي1960سياسي مذهبي در تركيه در دهه 
درصد آرا را به دست آورده است.  2/1در اين رأي گيري 

تواند با  كه در ده سال اخير مي» حزب كمونيست تركيه«
همين عنوان هم فعاليت و در انتخابات شركت كند، فقط 

ها را كسب كرده است. حزب  درصد رأي 14/0
راه «ميراث بولنت اجويت، و حزب » دمكراتيك چپ«

برجاي مانده از سليمان دميرل نيز به ترتيب، » راست
 .درصد آرا را به چنگ آوردند 15/0درصد و  25/0تنها 

صرفنظر از غايبين انتخابات و آراي باطله، مجموع نسبت 
هاي  آراي چهار حزب و جريان سياسي، كه كل كرسي

دهد  اند، نشان مي مجلس جديد را بين خود تقسيم كرده
درصد آراي رأي دهندگان در تركيب مجلس  95كه 

يابد. و اين بهبودي چشمگير در قياس با  بازتاب مي
عدالت و «در آن دو حزب است كه  2002انتخابات 

 54جمعاً با كسب فقط » جمهوريخواه خلق«و » توسعه
 9هاي آن مجلس (به غير از  درصد كل آرا، همه كرسي

نماينده مستقل) را بين خود تقسيم كرده بودند. با اين 
همه، روشن است كه نظام انتخاباتي موجود تركيه 

عدالتي آشكار در مورد احزاب كوچك و  متضمن يك بي
داوطلبان منفرد است. چنان كه در همين انتخابات نيز، 

درصد  60درصد آرا قريب به  50حزب حاكم با اخذ 
 كند. هاي پارلمان را اشغال مي صندلي

بررسي نتايج اعالم شده انتخابات، همچنين بيانگر بهبود 
نسبي در تركيب جنسيتي نمايندگان است: تعداد زنان 

در مجلس جديد افزايش نفر  78نفر به  50نماينده از 
نفر از آنان نيز از جمله نمايندگان  11يابد، كه  مي

به پارلمان راه » دپ ب«مستقلي هستند كه با حمايت 
 يابند. مي

طبق همان نتايج، حزب حاكم پايگاه انتخاباتي خود را به 
سراسر كشور گسترش داده و توانسته است از همه 

شرقي،  ها، به غير از سه منطقه در جنوب حوزه
نمايندگاني به مجلس اعزام كند. نامزدهاي حزب 

عمدتاً از مناطق غربي اين كشور، » جمهوريخواه خلق«
اي كه  يابند. در جامعه سواحل مديترانه، به پارلمان راه مي

درصد بالغ  75نسبت شهرنشيني در آن اكنون به 
گرديده، سرنوشت اصلي انتخابات در شهرها، به وِيژه 

گردد و، با استمرار مهاجرت از  تعيين ميشهرهاي بزرگ 
شرق به غرب و از روستاها به شهرها، اين ويژگي 

شود. استانبول و حومه آن، كه سه حوزه  تر مي پررنگ
نماينده (از  70گيرد، به تنهايي  انتخاباتي را در بر مي

نماينده) به مجلس قبلي فرستاده بود. اين  550مجموع 
 85يت آن، در اين انتخابات به تعداد، در اثر افزايش جمع

 29، »پ آك«نفر از  46نفر بالغ گشته است. از اين عده 
 3، و »حركت ملي«نفر از  7، »جمهوريخواه خلق«نفر از 

 يابند. به مجلس راه مي» دپ ب«تن ديگر نيز از طريق 
نفر از منتخبان مجلس جديد هم  9جالب توجه است كه 

آنان از نامزدهاي مورد  نفر از 6برند:  در زندان بسر مي
هستند كه به اتهام » صلح و دمكراسي«حمايت حزب 

ك) زنداني  ك (پ» حزب كارگران كردستان«همكاري با 
 - هاي سياسي هستند و سه نفر ديگر در رابطه با پرونده

(طرح كودتا) بازداشت » باليوز«و » كن ارگنه«نظامي 
 اند. شده

و، » ت و توسعهعدال«داليل و عوامل عمده پيروزي حزب 
برعكس، ناكامي رقيبان سياسي آن، متعدد و گوناگون 
است، هرچند كه سهم و وزن هر كدام از آنها در جامعه 

ها و اقوام،  متحول و متنوع تركيه، كه موزائيكي از مليت
هاي مختلف  فرهنگ، سنت و مذاهب گوناگون و گرايش

اجتماعي و سياسي است، يكسان نيست. پيش از اين، در 
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مقطع نخستين پيروزي انتخاباتي حزب تازه تأسيس 
ها و عوامل اين امر را، به اختصار  ، ما زمينه»پ آك«

). 1381، آذر 103ايم (اتحاد كار شماره  بررسي كرده
اكنون كارنامه هشت ساله اين حزب و دولت آن به 
رهبري اردوغان هم موجود و آشكار است. بنابراين، در 

كيب و مواضع و شعارهاي اين بررسي حاضر، جدا از تر
جريان، طبعاً، عملكرد آن نيز مورد توجه و ارزيابي قرار 

 گيرد. مي

  
 بورژوازي ديندار

، در فرداي انتخابات عمومي »وال استريت جورنال«
آمد  خوش» پ آك«بازارها به «تركيه، در مطلبي با عنوان 

، ضمن بررسي نتيجه اين انتخابات و اعالم اين كه »گفتند
نشده و بلكه با  »سورپريز«زارها از اين خبر دچار با

اند،  واكنش خود را نشان داده» پ آك«بيني پيروزي  پيش
كار و  ديندار، محافظه«هاي اصلي اين حزب را نيز  ويژگي

برشمرد. در همين حال، بورس سهام و » طرفدار بازار
بيني  ديگر بازارهاي خود تركيه نيز، بر مبناي همان پيش

 ، روز آرامي را پشت سر نهادند.»تداوم ثبات«بي و ارزيا
توصيفي كه آن روزنامه، به عنوان يكي از سخنگويان 

هاي حزب حاكم  داري جهاني، از ويژگي اصلي سرمايه
دارد، دور از واقعيت نيست هرچند كه  تركيه عرضه مي

هنوز نقش و تأثير متفاوت هريك از آنها و يا ديگر 
كند. در واقع، موقعيت و  يخصوصيات مؤثر را روشن نم

هاي ليبراليسم  مواضع اين حزب، تركيبي از گرايش
اقتصادي، مذهبي و سنتي، و ناسيوناليستي است كه 
قدري هم چاشني پوپوليستي بدان افزوده شده است. اما، 

دهد،  چنان كه عملكرد گذشته آن هم گواهي مي
ليبراليسم اقتصادي است كه نقش عمده را در اين ميان 

كند. پايگاه طبقاتي آن نيز در برگيرنده اقشاري  يفا ميا
گوناگون است ولي، از بين آنها، بورژوازي نوخاسته است 

گيري  كند. شكل كه سمتگيري آن را ترسيم و تعيين مي
، به عنوان يك »عدالت و توسعه«يابي حزب  و قدرت

جريان راست ميانه مذهبي، يكي از برآيندهاي تحوالت 
عي و اقتصادي سي سال گذشته تركيه سياسي، اجتما

است كه بدون توجه به آنها، بررسي و درك موقعيت 
 نمايد. كنوني آن دشوار مي

و سركوب شديد  1980پس از كودتاي سپتامبر 
هاي اجتماعي و نيروهاي چپ و ترقيخواه، اجراي  جنبش

(تعديل اقتصادي)، يكي از » تعديل ساختاري«سياست 
هاي  كودتا بود كه، در سال هاي اصلي دولت مأموريت

مام  «متعاقب آن، وسيله دولت تورگوت اوزال و حزب او 
، پيگيري شد. گذشته از كاهش بودجه خدمات »ميهن

ها و خصوصي  ها، آزادسازي قيمت اجتماعي، حذف يارانه
» تعديل«كه اجزاي اصلي  –هاي دولتي  كردن بنگاه

نيز در » توسعه صادرات«سياست  –مذكور بودند 
ها و اقدامات اين دولت قرار گرفت. در  سرلوحه برنامه

اجراي همين سياست، كه از طريق تنظيم نرخ ارز، 
هاي  اعطاي جوايز صادراتي (از محل بودجه عمومي) و وام

هاي مالياتي، اخذ وام از خارج و  نسبتاً ارزان، معافيت
شد و همراه  هاي خارجي تعقيب مي گذاري جذب سرمايه

زدهاي واقعي و خواباندن صداي اعتراضات با كاهش دستم
و اعتصابات، رونق چشمگيري در توليد و صادرات كشور 

اي (جنگ ايران  منطقه» مساعد«به وقوع پيوست، شرايط 
المللي (فروپاشي  ) و بين1980- 88هاي  و عراق در سال

) نيز بازارهاي وسيع و 1989شوروي و بلوك شرق بعد از 
دگان تركيه كرد. بدين پر سودي را نصيب صادركنن

جديدي از بازرگانان، دالالن، پيمانكاران و  ترتيب قشر
داران نوكيسه شكل گرفته و گسترش يافت كه  سرمايه

هاي كالن داخلي  هنوز تحت فشار انحصارات و سرمايه
ها و پيگيري  قرار داشتند و هنوز قادر به بيان خواست

 مستقيم مقاصدشان در عرصه سياسي نبودند.
ت اوزال، به منظور تحكيم موقعيت دولت و حزب دول

خود، كوشيد كه اين قشر را زير چتر خويش جمع كند و 
پيوستند. اما » مام ميهن«در عمل هم گروهي از آنها به 

ها و  اين دولت و حزب، بيش از آن وابسته به اقتدار ژنرال
هاي اين قشر  انحصارات حاكم بود كه بتواند خواست

ندگي و برآورده كند. اوزال تالش كرد كه نوخاسته را نماي
با برخي مانورهاي مذهبي (مانند حضور درنماز جمعه، 
سفر حج) و يا از طريق برادرش، يوسف اوزال، كه روابط 

اي با محافل و جماعات مذهبي تركيه داشت،  گسترده
نظر اقشار متدين را به خود جلب كند. اما در اين كار 

بزرگي از اين اقشار به ويژه توفيق چنداني نيافت. بخش 
بورژواهاي ديندار تازه به دوران رسيده به سوي حزب 

الدين اربكان، رفتند كه پس از  ، به رهبري نجم»رفاه«
، با اين »سالمت ملي«كودتا و ممنوعيت فعاليت حزب 

 عنوان جديد به صحنه آمده بود.
در همين حال، نسل جديد بورژوازي تركيه كه، گاهي به 

ببرهاي «، »ببرهاي آسياي جنوب شرقي«از عنوان تقليد 
شوند، به ايجاد نهادهاي صنفي و  ناميده مي» آناتولي

ترين آنها  طبقاتي خود نيز مبادرت كردند. از جمله مهم
(انجمن مستقل صاحبان صنايع و » موسياد«تشكل 

، در رقابت با 1990كارفرمايان) است كه در سال 
ع و كارفرمايان تركيه) (انجمن صاحبان صناي» توسياد«

هاي بزرگ و يا  كه بيشتر زير كنترل انحصارات و سرمايه
استانبول و آنكارا قرار دارد، ايجاد » الئيك«كارفرمايان 
هاي اوليه فعاليت خويش،  در سال» موسياد«شده است. 

اي تمايالت و تبليغات مذهبي را نيز در انتشارات و  پاره
ولي، رفته رفته، اين گونه داد  هاي خود بازتاب مي همايش

تأكيدات كمرنگ و، عمالً، به يك نهاد متعارف و قدرتمند 
 كارفرمايي تبديل شده است.

(كه پس از ممنوعيت دوباره، با عنوان حزب » رفاه«حزب 
گيري از شبكه  به فعاليت پرداخت) با بهره» فضيلت«

هاي مذهبي و با استفاده از  گسترده جماعات و فرقه
، و همچنين جلب »موسياد«هايي مانند  كلامكانات تش

ها و صاحبان مشاغل آزاد كه لزوماً  گروهي از تكنوكرات
كفايتي و فساد  باور نبودند ولي از انحصار طلبي و بي دين

باندهاي حاكم شديداً ناخرسند بودند، توانست در 
اي به  هاي قابل مالحظه هاي انتخاباتي موفقيت رقابت

، نامزد اين 1994نتخابات محلي دست آورد. مثالً در ا
حزب براي شهرداري استانبول، رجب طيب اردوغان، 

، حزب 1995برنده شد. در انتخابات پارلماني سال 
هاي مجلس را از آن خود  بيشترين تعداد كرسي» رفاه«

راه «ساخت و يك دولت ائتالفي با مشاركت حزب 
ت (دميرل و تانسوچيلر) تشكيل داد. اما اين دول» راست

بود. برخي اقدامات و يا تشبثات اسالمي اين » مستعجل«

دولت (سفر به ليبي و ايران، مهماني افطار در كاخ 
و » الئيك«ها و رقيبان  وزيري وغيره) خشم ژنرال نخست

شوراي «را برانگيخت و در پي اخطاريه » كماليست«
فوريه  28در » مبارزه با ارتجاع«با عنوان » امنيت ملي

ن ناگزير به استعفا شد. بعد از انحالل حزب ، اربكا1997
، جريان سياسي تحت رهبري اربكان دچار »فضيلت«

انشعاب گرديد و بخش وسيعي از كادرها و نهادها و 
امكانات وابسته به آن، جدا شده و با همراهي كسان 

 را به وجود آوردند.» عدالت و توسعه«ديگر، حزب 
فاً تشكيالتي يا بندي جديد، جنبه صر اين انشعاب و صف

سياسي نداشت، بلكه عرصه ايدئولوژيك را هم در بر 
گرفت. اگرچه بخشي بزرگ از رهبري و اعضاي  مي

تشكيل » فضيلت«و يا » رفاه«را كادرهاي حزب » پ آك«
دادند كه غالباً هم زير نظر اربكان و همراهان وي  مي

تعليم ديده و رشد كرده بودند، ولي مؤسسان حزب 
آن جريان » مدرن«نيروهاي جوان و » وسعهعدالت و ت«

جدا » ها سنتي«و » ريش سفيدها«بودند كه راه خود را از 
» المپ برق«كردند و آرم حزب جديدشان را هم 

برگزيدند. همراه با افول بيشتر احزاب قديمي و سنتي، و 
در فضاي سياسي اين كشور، » پ آك«صعود ستاره بخت 

صر سرشناس اين جريانات، هايي از نمايندگان و عنا گروه
اوزال، هم از آنها گسسته و به حزب » مام ميهن«به ويژه 
 التأسيس پيوستند. جديد
معادل «ها و مواضع اين حزب، كه خود را  ديدگاه
احزاب دمكرات مسيحي اروپايي در تركيه » مسلمان

كند، بيانگر آنست كه اين، جرياني است  معرفي مي
(و نه مدرنيته) دارد، » سممدرني«التقاطي كه گرايش به 

(گلوباليست) است كه، ضمن » جهانگرا«و » نگر برون«
هاي بومي، خواستار توسعه  تالش براي حفظ سنت

مبادالت، نه فقط با جوامع اسالمي (كه مطلوب اربكان 
بود) بلكه با همه كشورهاست. بر آنست كه توانايي و 

و  هاي اقتصادي را در عرصه» مديران مسلمان«كارآيي 
سياسي، در داخل و خارج، در رقابت با جوامع 
غيراسالمي، نشان دهد. برخالف غالب جريانات سنتي كه، 

بوده يا هستند، اين » دولت گرايي«كمابيش، تحت تأثير 
است و » كوچك كردن دولت«حزب جداً خواستار 

تكليف «رسيدگي به اقشار نيازمند را نه وظيفه دولت، كه 
» مسئوليت فردي«و » فردگرايي«بر  داند. افراد مي» ديني

در تعيين سرنوشت افراد جامعه تأكيد دارد و مدافع 
سرسخت مالكيت خصوصي، رقابت و بازار آزاد، خصوصي 

هاي دولتي و تقويت بخش خصوصي است و،  سازي بنگاه
از اين جهات، هيچ فرقي با جريانات نئوليبرال غربي 

و چه در قدرت، ندارد. به عنوان حزب، چه در اپوزيسيون 
ندارد و پيگيرانه » ناتو«مشكلي با عضويت تركيه در 

است كه هم در » اتحاديه اروپا«خواستار پيوستن به 
راستاي منافع و مقاصد خود حزب است و هم اكثريت 
وسيع مردم تركيه، به داليل گوناگون، خواهان آن 

 هستند.
، چنان كه ديديم، قشر »پ آك«گاه اصلي  يك تكيه

داران ديندار، است. اينان در  زي نوخاسته، سرمايهبورژوا
خورند و  كنند، عرق نمي نماز جمعه و جماعت شركت مي

شان از  تر، در محافل و مجامع رسمي  يا، به عبارت دقيق
» نوايان بي«كنند و از  صرف مشروبات الكلي جلوگيري مي
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نمايند. اما هر نوع كااليي را، از پوشاك  هم دستگيري مي
زم آرايشي گرفته تا آالت لهو و لعب (كه استفاده از و لوا

دانند) توليد،  آنها را براي زنان و دخترانشان مجاز نمي
ستانند و  دهند و بهره مي كنند. بهره مي توزيع و صادر مي

براي پيشبرد كسب » حق كميسيون«از پرداخت رشوه و 
و كارشان هم ابايي ندارند. در جستجوي بازارهاي جديد 

د بيشتر، همواره نگاهي به خارج دارند ولي، در و سو
شوند...  در اينجا،  صورت اقتضا، ناسيوناليست دو آتشه مي

طبعاً، بحث داوري در مورد اعتقادات شخصي و واقعي 
آنها مطرح نيست بلكه سخن بر سر بازتاب اين باورها در 
عرصه حيات اجتماعي است. آنچه در اين عرصه نمايان 

ها را خيلي  آنها جرينگ جرينگ سكه است، اينست كه
شنوند و صورتحساب سود و زيان  بهتر از بانگ اذان مي

شمارند.   ديگري مي» مقدس«خود را نيز فراتر از هر متن 
شان از حزب  آنها با استفاده از امكانات گسترده و فزاينده

هاي  هاي آن و شبكه كنند و به تأمين هزينه حمايت مي
رسانند. متقابالً، حزب در قدرت نيز  وابسته بدان كمك مي

كوشد تا شرايط و تسهيالت الزم جهت گسترش  مي
ها و سودجويي افزونتر آنها را، در داخل و خارج  فعاليت

فراهم آورد. اين شرايط، گذشته از امكانات عمومي و 
ها، طبيعتاً، وضع  هاي دولت و شهرداري قراردادها و پيمان
هاي دولتي،  اهش كنترل، ك»مساعد«و اجراي قوانين 

هرچه » انعطاف پذيري«پايين نگهداشتن دستمزدها، 
بيشتر در روابط كار، سركوب اعتراضات كارگري و صنفي، 

 گيرد. حمايت از صادرات و غيره را در بر مي
ها و  گاه اصلي حزب و دولت اردوغان، شبكه اما ديگر تكيه

اال هاي مذهبي و سنتي است كه، همان طور كه در ب گروه
بر » پ آك«اشاره شد، ارتباط بين آنها به پيش از برپايي 

ها،  ها و فرقه گردد. از جمله مهمترين اين طريقت مي
اهللا گولن، مرشد و  (پيروان فتح» ها چي اهللا فتح«توان از  مي

» ها نورچي«مبلغ مذهبي معروف كه خود وابسته به فرقه 
هبي يا طرفداران مكتب سيد نورسي هستند)، هيأت مذ

» ها چي سليمان«ي استانبول، و »اسكندرپاشا«مسجد 
(پيروان طريقت سليمان افندي به رهبري احمد و محمد 

توان نام برد. هركدام از اين جماعات،  اولگون) مي دنيز
اي در سطح كشور دارند كه، عالوه  شبكه نسبتا گسترده

بر مدارس مذهبي، صدها مدرسه خصوصي اسالمي 
كنند و صاحب  ن) را اداره مي(دبستان و دبيرستا

هاي زيادي هستند كه بعضاً آنها را به  مستغالت و ثروت
هاي سهامي  ي وقفي و يا شركت»بنيادها«صورت 

نمايند. ايجاد و گسترش  متعارف سازماندهي و كنترل مي
نيز از جمله كاركردهاي عمده » خيريه«هاي  انواع بنگاه
نها درميان اقشار هاست. پايگاه اصلي اجتماعي آ اين فرقه

بورژوازي سنتي و اصناف است ولي از افراد  مياني، خرده
ها نيز در بين  ها و بوروكرات تحصيلكرده، مديران شركت

پيروان آنها وجود دارد. اين جماعات، بخش بزرگي از 
هاي  در جامعه را تشكيل داده و به شيوه» پ آك«پايگاه 

باتي، حمايت هاي انتخا گوناگون از آن، خاصه در رقابت
كند كه، به  كنند. اين حزب هم، در مقابل، تالش مي مي

هاي مالي،  صورت مستقيم و يا غيرمستقيم، در زمينه
اجتماعي و سياسي (تعيين فهرست نامزدهاي انتخاباتي، 
تقسيم مناصب دولتي و غيره) به آنها ياري رساند و 

هاي مذهبي و سنتي  تصويب و اجراي بخشي از خواست
 االمكان، تأمين نمايد. ا در مجلس و دولت، حتيآنها ر
سان، ائتالفي بين بورژوازي نوكيسه و جماعات  بدين

مذهبي به وقوع پيوسته كه حلقه واسطه آن حزب 
است. يا، به سخن ديگر، مثلثي شكل » عدالت و توسعه«

گرفته كه يك ضلع آن اقتصاد، ضلع ديگر آن سياست و 
يا پايه اين » دهقاع«ضلع سوم آن هم مذهب است. 

مثلث، طي ده سال گذشته، همواره ثابت و يكسان نبوده 
و، برحسب شرايط و فشارهاي بيروني و يا توازن قواي 

توان  دروني ائتالف، تغيير كرده است. با وجود اين، مي
گفت كه تأمين موقعيت و مقاصد بورژوازي نوخاسته، 

ه، در دليل عمده پايداري اين ائتالف بوده است. هرچند ك
اين مدت، اردوغان توانسته رهبري خود و حزبش را 
تقويت و تحكيم نمايد، ولي عملكرد دولت وي، بيش از 
هر چيز، در جهت تأمين منافع و مصالح خاص آن قشر 

گانه  بوده است. در هر حال، پيداست كه اين ائتالف سه
يكي از عوامل اصلي كسب و حفظ قدرت به وسيله 

 .شود محسوب مي» پ آك«

  
 رشد اقتصاد

ترديدي نيست كه يك عامل عمده ديگر موفقيت حزب 
حاكم، رشد سريع اقتصاد تركيه در دهه گذشته است كه، 
پيش از همه، متكي بر توسعه صادرات و استقراض و 

 گذاري خارجي بوده است. سرمايه
 9نزديك به  2010نرخ رشد اقتصاد اين كشور در سال 

لمللي، در سطح بااليي ا درصد بوده كه، در مقياس بين
قرار دارد. تداوم رشد اقتصادي تركيه، طي آن دوره، آن 
را، از لحاظ ميزان توليد ناخالص داخلي، به رده 
شانزدهمين اقتصاد در سطح جهاني باال برده است. در 
همين دهه، درآمد سرانه ساالنه اين كشور حدود سه برابر 

است (تقريباً دو هزار دالر بالغ گشته  شده و به بيش از ده
برابر ميزان درآمد سرانه در ايران). در اين دوره، نرخ تورم 

درصد در  8تا  7نيز مهار شده و، طبق ارقام رسمي، به 
هاي اخير محدود گرديده و حجم بيكاري نيز در  سال

بايد يادآور  درصد نگهداشته شده است. 12يا  11حدودد 
تخواندار و هاي شكست رقيبان اس شد كه يكي از زمينه

در انتخابات سال » عدالت و توسعه«برنده شدن حزب 
، حاد شدن بحران مالي و اقتصادي و سياسي 2002

تركيه در آن مقطع بود كه سطح توليد ملي در سال 
درصد افت كرده بود و ادامه  9به ميزان  2001

 14هاي جاري مستلزم تزريق فوري حدود  پرداخت
» المللي پول صندوق بين« ميليارد دالر وام اضطراري از

بود. در آن مقطع نيز، به رغم ناشناخته بودن عملكرد 
المللي  هاي غربي و مجامع اقتصادي بين ، دولت»پ آك«

از پيروزي انتخاباتي آن استقبال كردند. زيرا كه اوالً 
» قواعد بازي«گردانندگان اين حزب، با پذيرش 

تعديل «داري جهاني، به ادامه اجراي سياست  سرمايه
صندوق «و نيز تداوم همكاري و تأمين شروط » ساختاري

متعهد شده بود (كه در » بانك جهاني«و » المللي پول بين
عمل هم با اجراي اين تعهدات، خرسندي مقامات مراجع 
مذكور را برانگيخت). ثالثاً، برقراري نوعي ثبات سياسي، 

عمر ساليان گذشته، در  هاي ائتالفي كم بعد از دولت
ها نيز  المللي آن قدرت اي و بين راستاي مصالح منطقه

شد كه در واقع نيز چنين بود. ثالثاً به قدرت  ارزيابي مي
رو اسالمي در اين كشور  رسيدن يك جريان راست ميانه

گرايي و  هم، به لحاظ جلوگيري از رشد و مقابله با افراط
ان تروريسم اسالمي، حائز اهميت بود. عالوه بر اينها، پاي

و ديگر  2002اي بحران اقتصاد جهاني بعد از  دوره
اي مانند آغاز لشكركشي  المللي يا منطقه تحوالت بين

آمريكا به عراق و گشايش بعدي بازارهاي اين كشور نيز، 
هاي مساعدي را براي گسترش صادرات و رشد  فرصت

 اقتصاد تركيه به وجود آوردند.
ذشته شاهد در هر حال، اقتصاد تركيه در ده سال گ

اي بوده است: صادرات كه موتور  سابقه پويايي و رونق كم
هاي  شود، در رشته اصلي اين رشد و رونق محسوب مي

گوناگون گسترش يافته است. گذشته از محصوالت 
كشاورزي، مونتاژ يا ساخت توليدات صنعتي و توريسم، 
توليد و صدور انواع كاالهاي مصرفي و همچنين صادرات 

اطعه كاري، خدمات فني و مهندسي، حمل و خدمات (مق
نقل) نيز رواج پيدا كرده است. شهرها و بنادر بزرگ و 

اي براي  مراكز عمده صنعتي اين كشور، به بازار مكاره
توليد، توزيع و صدور و يا صادرات مجدد انواع و اقسام 
اجناس، به صورت رسمي و غيررسمي، قانوني و 

ديل شده است. صادر غيرقانوني، و انواع قاچاق، تب
اي، با ترفندها و ابتكارات گوناگون،  كنندگان تركيه
اند قدرت رقابت خود را در برابر حريفان  تاكنون توانسته

اي، حفظ كنند و حتي، افزون بر  چيني يا تايلندي و كره
بازارهاي خاورميانه، قفقاز، آسياي ميانه و روسيه و اروپاي 

ر آفريقا و ديگر جاها به اي د شرقي، مقاصد صادراتي تازه
 چنگ آورند.

اين رشد و رونق نسبتاً پايدار، عالوه بر اين كه فرصت 
نظيري جهت انباشت سرمايه و تقويت موقعيت  كم

داران بزرگ قديم و جديد بوده است، مسلماً در  سرمايه
تأثير نبوده و، همچنين، از  سطح جامعه تركيه نيز بي

هاي  صاً مالياتطريق اخذ عوارض و ماليات و خصو
غيرمستقيم (كه سهم و سنگيني آنها بسيار باالست) و 

هايي دولتي، امكانات مالي بيشتري را  نيز واگذاري بنگاه
گيري از اين  براي دولت فراهم ساخته است. با بهره

انضباط «امكانات، دولت اردوغان توانست كه با برقراري 
ش دهد، اي كاه ، نسبت كسري بودجه را تا اندازه»مالي

نرخ بهره بانكي را، در قياس با گذشته، در سطح نسبتاً 
هاي  پاييني نگهدارد و، همچنين به افزايش هزينه

گذاري دولت در بخش زيربنايي (راه، فرودگاه،  سرمايه
ارتباطات، حمل و نقل وغيره) و نيز خدمات عمومي و 
اجتماعي (ساخت مسكن، خدمات بهداشتي و درماني، 

بادرت كند. بهبود نسبي و واقعي اين خدمات شهري) م
هاي اصلي تبليغات حزب  گونه خدمات، يكي از زمينه

حاكم در مبارزه انتخاباتي اخير بوده، كه شعار اصلي آن 
 بوده است.» استمرار ثبات، رشد تركيه«

اما اين شيوه تأمين و تداوم رشد (استراتژي توسعه 
همان  صادرات) كه دولت اردوغان پيگير آن بوده، در

محدوده منطق اقتصادي هم، اشكاالت و معضالت خاص 
خود را دارد كه، به ويژه در وضع موجود تركيه، اكنون 
بارزتر شده است: هرگاه به موازات افزايش صادرات، 
واردات هم با آهنگ بيشتري افزايش يابد، در اين صورت 

التفاوت  اقتصاد كشور با كسري مزمن تراز بازرگاني (مابه
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ت و واردات كاالها) و تراز حساب جاري صادرا
التفاوت صادرات و واردات كاالها و خدمات، بهره و  (مابه

گذاري  ها و سرمايه بيمه و غيره، بدون محاسبه وام
شود و اين وضعيتي است كه تركيه با  خارجي) دچار مي

آن روبروست. چنان كه مثالً در سال گذشته حجم 
ميزان واردات آن (براي ميليارد و  110صادرات آن حدود 

آالت، قطعات، مواد اوليه، انرژي وغيره) تقريباً  ماشين
ميليارد دالر بوده، يعني كه فقط در همان سال  180

ميليارد دالر كسري تراز جاري داشته است.  70حدود 
هاي كوتاه و ميان  بخشي از اين كسري، از طريق اخذ وام

تواند  ارجي ميهاي خ مدت از خارج و يا با ورود سرمايه
جبران شود. اما با انباشته شدن كسري ساليان متوالي، 

يابد، به طوري  هاي خارجي نيز افزايش مي حجم بدهي
سابقه  م بيكه ميزان بدهي خارجي تركيه اكنون به رق

ميليارد دالر بالغ گرديده است. اين مدل رشد  270
اقتصادي كه، در واقع، متكي به استقراض و سرمايه 

ها و  خارجي است در صورت سنگيني شديد بار بدهي
هاي  هاي جديد و خروج سرمايه عدم امكان اخذ وام

جهت  شود. بي گير مي ، سريعاً پنچر شده و زمين»فرّار«
، كه تحوالت تركيه »تايمز مالي«روزنامه  نيست كه مثالً
كند، در سرمقاله خود همراه با تبريك  را دنبال مي

حزب اردوغان، با اشاره به » پيروزي اثرگذار«
هاي اقتصادي، به  وي درباره موفقيت» هاي رجزخواني«

افزايش ميزان كسري «مسئوالن اين كشور در مورد 
» ناخالص داخليدرصد توليد  9حساب جاري به باالتر از 

اي با ميزاني كه كشورهايي نظير يونان  چندان فاصله«كه 
، هشدار »و پرتغال را در بحران فروبرده است، ندارد

 دهد. مي
از منظر اجتماعي و طبقاتي نيز، عالوه بر مالحظات 

خاص خود را دارد: » بيالن«اقتصادي، پيشبرد اين مدل، 
ي به اگر از قبل اين رشد و رونق اقشار محدود

يابند، متقابالً، اقشار وسيع  هاي كالن دست مي»سود«
بينند. پايين نگاه داشتن  مي» زيان«ديگري هم 

دستمزدهاي واقعي، مقررات زدايي در مناسبات كار، 
محدود كردن بيشتر دستاوردهاي صنفي و اجتماعي 

ها و مبارزات  كارگران و زحمتكشان و سركوب مقاومت
مله الزامات اصلي اين شيوه مزد و حقوق بگيران، از ج

تأمين رشد اقتصاد در تركيه بوده است. بر مبناي 
 26آمارهاي رسمي، صرفنظر از مشاغل آزاد، بيش از 

 4بگيران تركيه (يعني تقريباً از هر  درصد مزد و حقوق
نفر يك نفر) بدون ثبت و ضبط در مراجع قانوني ذيربط، 

بدون  يعني بدون پرداخت حق بيمه و بازنشستگي و
پرداخت ماليات از سوي كارفرمايان، به كار اشتغال دارند 

نيز در » قاچاق«درصد اين كاركنان  85و حدود 
هاي اقتصادي غير از كشاورزي، يعني در شهرها كار  بخش
كنند. با چنين وضعي در مورد شاغالن، ديگر حساب  مي

ميليون نفر  6بيكاران، كه بر پايه برآورد كارشناسان به 
سد، كامالً روشن است. با وجود سابقه طوالني ر مي

هاي كارگري و كارمندي در تركيه و  فعاليت اتحاديه
اتحاديه «هاي دولت براي عضويت در  همچنين تالش

و غيرقانوني بر » قانوني«هاي  ، محدوديت»اروپا
شود. به گزارش  هاي آزاد سنديكايي اعمال مي فعاليت

، 2010، در سال »المللي سنديكاها كنفدراسيون بين«

 7فعال سنديكايي در تركيه از كار اخراج و  360حدود 
 تن از آنها نيز زنداني شدند.

توان افزود كه اقتصاد تركيه نيز قطعاً از اثرات  در اينجا مي
بحران بزرگ جهاني كه از سه سال پيش شروع شده، 
مصون نمانده است. اگرچه دولت با برخي تدابير چون 

گذاري بيشتر در بخش  افزونتر و سرمايهاعطاي تسهيالت 
زيربنايي و ساختمان، كوشيد كه دامنه آنها را محدود 

شوند. طبق  كند ولي اين تأثيرات به تدريج پديدار مي
(سنديكاي قديمي و » ديسك«گزارش مركز تحقيقاتي 

مبارز تركيه)، طي اين سه سال، با وجود افزايش شدت 
 4/4بخش صنعت حدود وري، تعداد كاركنان  كار و بهره

درصد  4/5درصد و ميزان دستمزد واقعي آنها نيز حدود 
 كاهش يافته است.

در اين دهه رشد باالي اقتصادي و با وجود بهبود نسبي 
هاي اخير،  در عرضه برخي خدمات عمومي در سال

هاي  هاي اقتصادي و اجتماعي و عدم تعادل نابرابري
ر پايه برآورد اي در تركيه شدت يافته است. ب منطقه

درصد جمعيت اين كشور  17المللي، حدود  مراجع بين
برند. براساس مقايسه معيار  اكنون زير خط فقر به سر مي

، وضعيت توزيع درآمدها در تركيه امروز »ضريب جيني«
 بدتر از ايران است.

نهاده است، در » عدالت و توسعه«حزبي كه نام خود را 
ماهنگ و متعادل (به مفهوم رشد ه» توسعه«مورد 
هاي اصلي اقتصاد و مناطق كشور و ارتقاي واقعي  بخش

را، به ترتيبي كه وصف » رشد«سطح زندگي مردم) فقط 
» عدالت«آن گذشت، تحقق بخشيده است، و در مورد 

ها نيفزوده باشد، نهايتاً هيچ  نيز، اگر هم بر شدت نابرابري
 عدالتي به ارمغان نياورده است.

  
 مصلحت طلبي

هاي خود را ندارند  اب و جرياناتي كه توان تحقق وعدهاحز
شان  هاي اعالم شده و يا عملكرد واقعي آنها با سياست

سازگار  نيست، در عمل، دچار مصلحت طلبي 
ايست  شوند، و اين پديده گري مي (پراگماتيسم) و توجيه

كه در بسياري از جوامع رواج دارد. اما احزابي مانند حزب 
هاي آنها از ابتدا  كه مواضع و ديدگاه» هعدالت و توسع«

هاي  اي از گرايش مبهم و متناقض بوده و، در واقع، ملغمه
مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را تشكيل 

شوند  دهند، بيش از همه ناگزير به مصلحت طلبي مي مي
و يا به مانورها و تبليغات پوپوليستي و عوامفريبانه روي 

در هشت سال گذشته گوياي » پ آك«كرد آورند. عمل مي
هاي گوناگون و با مهارت  آنست كه اين جريان در زمينه

كافي، بدين ترفندها دست زده و توانسته است موقعيت و 
پايگاه خود را تا بحال حفظ نمايد. براي توضيح اين امر، 

 كنيم. در اينجا، به ذكر چند نمونه و مثال اكتفا مي
اند كه به  ن حزب مرتباً اعالم داشتهسران و گردانندگان اي

 يكي »الئيك نظام«اجراي قانون اساسي فعلي تركيه، كه 
 نشان آنها عملكرد اما متعهدند. آنست، مهم اصول از

 با خصوصاً ،»الئيسيته« با چنداني توافق آنها كه دهد مي
 اگر حتي ديگر، سوي از ندارند. تركيه، در آن موجود نوع
 حاضر حال در باشند، داشته هم را آن برچيدن قصد آنها
 اتحاد« به پيوستن روند كار اين كه زيرا ندارند. را آن توان
 در شديد اعتراضات با و كرده منتفي كلي طور به را »اروپا

 »پ آك« درون انشعابي به احتماالً، و، گشته روبرو داخل
 مختلف، هاي نظرسنجي اساس (بر شد. خواهد منجر

 تركيه، در »اسالمي حكومت« ينوع ايجاد طرفداران
 مانورهاي دهند). نمي تشكيل را اي مالحظه قابل جمعيت
 كردن محدود جهت در حزب رهبري گوناگون سياسي
 هاست. واقعيت همين از برخاسته هم الئيسيته دامنه
 را »ايمان و دين« كه ،»پ آك« انتخاباتي هاي وعده از يكي

 اين 2002 سال در آورد، سياسي كارزار صحنه به مستقيماً
 با زن) مدرسان نيز (و دختر دانشجويان ورود آزادي كه بود

 حجاب البته نه (و دولتي هاي دانشگاه به اسالمي، حجاب
 پس اما، كند. برقرار را اسالمي) جمهوري شيوه به اجباري

 و نشده آن انجام به موفق بسيار، شديد هاي كشمكش از
 كرده عملي را آن خصوصي هاي دانشگاه از بعضي در تنها

 مجلس به اي اليحه اردوغان دولت ،2004 درسال است.
 موجب و شده تلقي جرم »زنا« عمل آن، طبق كه، برد

 در زياد، اعتراضات اثر در ولي  شد. مي كيفري تعقيب
 اخيراً ماند. مسكوت اليحه اين كشور، خارج و داخل
 فروش ممنوعيت« بر مبني حزب آن سوي از طرحي

 سوژه و پيشنهاد ،»سال 24 زير افراد به لكليا مشروبات
 روشن است. شده بسيار مجادالت و بحث براي ديگري
 از »خمر شرب« و »زنا« ،»حجاب« مانند مسائلي كه است

 ناآگاه هاي گروه و متعصب انمسلمان ذهني هاي مشغوليت
 حفظ قصد به نيز،  حاكم حزب و است تركيه جامعه

 آنها طرفدارانش، از بخش ناي داشتن نگه راضي و موقعيت
 شناخته شگردي و روشن، نيز اين اما كند. مي پيگيري را

 »پ آك« جانب از مسائل قبيل اين طرح كه است شده،
 از توجهات و اذهان كردن منحرف براي است كوششي
 اساساً آنها زيانبار تبعات كه جاري اقتصادي هاي سياست
 است. جامعه شاراق از ديگر بسياري و ها گروه همان متوجه

 نفع پي از كسان زيان« فردوسي: خودمان، شاعر قول، به
 ».پيش بيارند را دين و بكوشند،     خويش

 (كه »اروپا اتحاديه« در عضويت مذاكرات طوالني روند در
 دچار اروپايي هاي دولت برخي مخالفت دليل به اكنون
 ناخواسته، يا خواسته اردوغان، دولت است) شده ركود
 مجازات لغو (نظير تركيه موجود قوانين در تغييرات اي پاره

 تخفيف كردي، زبان به انتشارات و گفتار آزادي اعدام،
 و اختالفات شد. پذيرا را جزايي) مقررات برخي

 نيروهاي فرماندهي و دولت ميان مكرر هاي زورآزمايي
 ارتش مستقيم هاي دخالت اختيار كاهش به نهايتاً مسلح،

 مسير در مثبت گامي مسلماً كه شده منجر سياسي امور در
 اصالح رفراندوم است. كشور اين در دمكراسي توسعه
 )1980 كودتاي (محصول موجود اساسي قانون از موادي

 به مثبت، رأي درصد 58 به نزديك با گذشته سال در كه
 رأي با جمهوري رئيس انتخاب جمله از رسيد، انجام

 را مجلس) وسيله به او انتخاب جاي (به مردم مستقيم
 تقويت راستاي در روندها اين برابر در لكن، كرد. برقرار

 اقدامات و ها سياست از ديگر برخي آزاديها، و دمكراسي
 ضد آشكارا حتي و آن عكس جهت در حاكم حزب

 است. بوده دمكراتيك
 ديگري مواد اساسي، قانون اصالح رفراندوم همان در

 قوه استقالل كاهش با مترادف كه بود شده گنجانده
 است. آن امور در مجريه قوه بيشتر دخالت امكان و قضاييه

 (كه پليس قدرت ارتش، دخالت قدرت تقليل مقابل در
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 ترتيبات و شده افزونتر است) دولت كنترل تحت اساساً
 كه كردستان منطقه از گذشته است. يافته گسترش پليسي
 بازداشت ست،ا پليسي و امنيتي نيروهاي تهاجم مورد غالباً

 يا و دولت، منتقد نگاران روزنامه و سياسي فعاالن از برخي
 پيدا بيشتري رواج نويسندگان محاكمه و ها كتاب سانسور
 مورد لوايح ضربتي گذراندن براي دولت تالش است. كرده

 اكنون نيز اپوزيسيون تحمل عدم و مجلس از نظرش
 ،تشبثات قبيل اين مجموعه است. شده نمايان بيشتر
 ناظران و دمكرات نيروهاي بين در را اي تازه هاي نگراني
 و »اتوريتر« هاي گرايش تقويت به نسبت خارجي و داخلي

 پديد اردوغان، آن رهبر در ويژه به و حزب، در خودكامه
 است. آورده

 نمونه نيز كرد مسئله به »پ آك« برخورد چگونگي
 نهفريبكارا و طلبانه مصلحت هاي روش از ديگري مشخص

 حاكم حزب ،2007 سال انتخابات در دهد. مي نشان را آن
 وعدة با و »است من مسئله كرد، مسئله« كه اين عنوان با

 منطقه توسعه براي عمراني هاي طرح برخي انجام
 و ها خان از گروهي با تباني طريق از همچنين، و، كردستان
 از توجهي قابل تعداد توانست منطقه، اين عشاير رؤساي
 اما، دهد. اختصاص خود حزب به را منطقه اين بانمنتخ

 ها وعده و ها حرف آن بودن پايه بي كه اخير، انتخابات در
 در آرا جلب براي چنداني اميد ديگر و شده آشكار كامالً
 و گرفت پيش در ديگري شگرد »پ آك« نبود، نواحي اين
 شايد تا كوبيد شوونيسم و افراطي ناسيوناليسم طبل بر

 آن از را »ملي حركت« حزب طرفداران هاي راي از بخشي
 هاي سخنراني در اردوغان ترتيب،  بدين كند. خود

 خاتمه كرد مسئله« كه شد مدعي تنها نه خود، انتخاباتي
 عبداهللا كه پيشين ائتالفي دولت از انتقاد با بلكه ،»يافته

 با مذاكره در تركيه، و نكرده اعدام موقع به را اوجاالن
 شده اعدام مجازات لغو به ناگزير بعداً ،»اروپا اتحاديه«

 دار به را او بودم من اگر« كه كرد تصريح است،
 و تصويب انتخابات، اين در همچنين، وي، ».آويختم مي

 جلب« به هم را مجلس طرف از »عمومي عفو« طرح اعالم
 نيروهاي شدگان (كشته »مقتولين هاي خانواده رضايت
 كه كرد اشاره توان مي نجااي در كرد. حواله مسلح)،
 سال 9 در »پ آك« هدايت و سازماندهي هاي شيوه

 آن درپي پي هاي پيروزي مهم عوامل از ديگر يكي گذشته،
 كه، رسيده قدرت به تازه حزب اين است. بوده انتخابات در

 موضع به »تدافعي« موضع از سريعاً، و شرايط برحسب
 كه جايي تا شود، مي جا جابه برعكس، يا و »تهاجمي«

 و نكرده واگذار احتماالت و تصادف به را چيز هيچ تواند مي
 برقراري با كند. مي تدارك و ريزي برنامه چيز همه براي

 به تنها حزبي، هاي فعاليت و كادرها ميان در شديد انضباط
 و ها شبكه نهادها، امكانات از مرتباً و كند نمي بسنده اين

 پيشبرد براي هم خود به وابسته »خيريه« هاي بنگاه
 نكرده اكتفا هم ها همين به صرفاً  گيرد. مي بهره مقاصدش

 جلب براي خود، تقويت و پايگاه گسترش جهت در و،
 نظاير و سرشناس افراد ها، تكنوكرات مذهبي، غير عناصر
 طرفدار يا دولتي هاي رسانه بر عالوه كند. مي تالش اينها

 از ديگر بخشي عتطمي يا تهديد با كه كوشد مي دولت،
 نمايد. طرف بي يا جلب نيز را مستقل و مخالف هاي رسانه

 بدانجا را خود كارشناسان منطقه، يا حوزه هر در شكست با
 آن جبران هاي زمينه و شكست داليل تا دارد مي اعزام

 به تنها را حزبي هاي حوزه و ها ارگان فعاليت كنند. بررسي
 در و كند نمي حصرمن و محدود انتخاباتي كارزار موسم
 به را وابسته هاي بنگاه و حزب فعاالن نيز اوقات ساير

 صدقه يا و حزبي تبليغات به تا فرستد مي نظر مورد محالت
 عزا مراسم در مرتباً حزب و دولتي مسئوالن بپردازند. دهي

 مذهبي هاي آئين و ها مناسبت سوران، ختنه عروسي، و
 حزب، هاي گاهديد تبليغ بر عالوه و، كرده مشاركت

 اردوغان دولت موفقيت براي حاضران از »دعا التماس«
 كنند. مي

  
 اپوزيسيون خطاهاي و ضعف

 همانا دوره، اين در حاكم حزب قوت نقاط از يكي گمان، بي
 در كه طور همان است. بوده اپوزيسيون اشتباهات و ضعف
 احزاب درماندگي و سياسي ورشكستگي ،2002 سال
 شد، »پ آك« قدرت كسب و فقيتمو موجب عمده رقيب

 بزرگ خطاهاي و پراكندگي نيز گذشته سال هشت در
 آن دولت تداوم و موقعيت تثبيت اصلي عوامل از رقيبان،

 آيد. مي حساب به
 توان وارد تازه حريف كه بودند تصور اين بر آنها آغاز در

 به ناگزير زودي، به بنابراين، و نداشته را كشور امور اداره
 و كرد. خواهد واگذار آنها به را قدرت و شده يريگ كناره
 آنها بود. آنها خطاي نخستين ،»دشمن شمردن خوار« اين،
 نيروهاي فرماندهي باالخره زود، يا دير كه، كردند مي تصور

 و اسالمي جريان اين و كرده دخالت سابق، روال به مسلح،
 ديرين »مقدسات« عمالً كه ،را »چي مقدسات«
 كرد. خواهد در به ميدان از گيرد، مي ناديده را »كماليسم«

 جريانات واقع، در بود. آنها ارزيابي ديگر خطاي هم، اين
 ارتش فرماندهان نيز و »چي آتاتورك« و الئيك سياسي
 اوضاع و تحوالت از درستي تصوير كه دادند نشان

 نيز شان حريف از دقيق و واقعي شناخت و كشورشان،
 ندارند.

 و احزاب حاكميت طول در و پيشين نقر دوم نيمه طي
 تركيه، در اقتصادي و نظامي و سياسي گوناگون نهادهاي

 پيشگان، سياست از متشكل ،»نخبگان« از محدود اي شبكه
 كالن، هاي سرمايه و انحصارات صاحبان ها، ژنرال

 شكل نگاران روزنامه و نويسندگان از گروهي و ها بوروكرات
 و، داشتند دست در را كشور مقدرات عمده كه بود گرفته

 طي و دادند مي دولت و مجلس تشكيل متناوب، طور به
 بستند. مي را خود بار وابستگانشان و خود نيز، نوبت اين

 نيز تركيه جمهوري بنيانگذار هاي انديشه و ميراث از اينان
 هرگونه كه بودند ساخته منجمد و محدود ايدئولوژي يك

 »اليغفر ذنب« را »تورك آتا« نقد هرگونه يا و آن در خدشه
 در آنها اما دانستند. مي قضايي پيگرد مستوجب و شمرده
 چرا نبودند. صادق نيزكامالً »كماليسم« از پيروي ادعاي

 مصطفي عملكرد و افكار اي پايه »اصول« يكي مثالً كه
 كه حالي در بود، تركيه اقتصادي و سياسي استقالل كمال،

 و سياسي نظامي، وابستگي شبكه، اين حاكميت خالل در
 آمريكا به خصوصاً و غربي هاي قدرت به تركيه اقتصادي

 تا گرفته اجويت و دميرل از ها، دولت همه و يافت شدت
 و ها توصيه از تبعيت به ناگزير اوزال، و اورن كنعان

 بانك« ،»پول المللي بين صندوق« هاي دستورالعمل
 وسيع تحوالت ثرا در اما اند. بوده آنها نظاير و »جهاني

 در اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، آموزشي، جمعيتي،

 شبكه آن هاي بافته و ها ساخته جهان، در و تركيه جامعه
 از را خود اوليه مشروعيت و مقبوليت تدريجاً نيز نخبگان
 افراد سن متوسط كه اي جامعه در جوان، نسل دادند. دست

 و »تاتوركآ« به متفاوتي نگاه عمدتاً است، سال 28 آن
 نيز »ارتش جايگاه« مورد در تصورات دارد. گذشته ميراث
 جنگي درگير تاكنون 1984 از كه ارتشي شده، عوض
 در است. شده سرزمين اين ساكنان از بخشي عليه داخلي
 رشد به رو 1980 دهه از كه نيز گرايي اسالم با برخورد
 با كه بودند تصور اين بر شبكه آن گردانندگان نهاد،
 افراطي هاي گروه سركوب با و »كماليسم« حربه از تفادهاس
 اسالم ولي كرد. خواهند متوقف را آن مذهبي، تروريست و

 از ،»فضيلت« و »رفاه« چون احزابي يا و جماعات سياسي
 نماز و برآوردند سر آنكارا و استانبول، بازارهاي و كوچه

  كردند. علم عمومي معابر در را جماعت
 و ها ژنرال هرگاه ،»پ آك« آمدن كار روي از پس

 كار اين به قادر عمالً داشتند، كودتا قصد آنها همدستان
 ديگر تركيه امروز جامعه اكثريت تنها نه كه زيرا نشدند.

 و ارتش متناوب هاي دخالت شاهد منفعالنه خواهد نمي
 داليل به بلكه، باشد سابق، سياق به نظامي، حكومت اعالم

 خواستار كه نيز آمريكا و اروپايي هاي دولت باال، در مذكور
 هستند، خاورميانه در قدرتمندشان متحد »سياسي ثبات«

 و تهديدها اينهمه، با اند. نداشته امر اين با توافقي
 خطر« مورد در ارتش فرماندهي گاهي به گاه اخطارهاي

 يا خيالي هاي نقشه بحث و طرح يا و ،»گرايي اسالم
 حزب دست به خوبي تمسكمس نظامي، كودتاي احتمالي
 متقابل تهاجم با ،»نمايي مظلوم« ضمن تا داد اردوغان

 سياسي اختيارات و كرده نشيني عقب به ناگزير را ها ژنرال
 كاهش را ارتش) امتيازات ديگر و نظامي بودجه نه (و آنها

 دهد.
 به »نظامي – سياسي« پرونده دو گذشته، سال چهار طي
 هاي طرح با رابطه در ،»يوزبال« و »كن ارگنه« هاي نام

 و شده گشوده تركيه قضايي محاكم در كودتا، احتمالي
 افسران و ها ژنرال از تعدادي آنها جمله از و نفر، صدها

 از برخي ژاندارمري، و ارتش خدمت حال در يا و بازنشسته
 و وكال افراطي، ناسيوناليست جريانات اعضاي
 در اكنون آنها از عضيب كه اند شده بازداشت نگاران، روزنامه
 روشن حال به تا ها پرونده اين تكليف برند. مي سر به زندان
 و دولت بين پنهاني تواقفي كه رسد مي نظر به و نشده
 از دولت آن، مبناي بر كه، گرفته صورت ارتش فعلي سران

 به را  ها پرونده اين و كرده پرهيز نظاميان به شديد برخورد
 اعالم پيگيري از هم ها ژنرال و دهد فيصله نحوي

 دادگاه طريق (از »پ آك« فعاليت ممنوعيت و محكوميت
 را ها پرونده اين دولت اما بردارند. دست اساسي) قانون

 و ارتش سر باالي در »داموكلس شمشير« همچون
 بخشي تدريجي درز با و نگهداشته »كماليست« اپوزيسيون

 در هنوز آنها صحت و سنديت (كه آنها مندرجات از
 طرفدار هاي رسانه در است) نرسيده اثبات به اي محكمه
 نشيني عقب و سكوت به را آنها كوشد مي همچنان دولت،
  وادارد.
 اپوزيسيون اصلي نقش ايفاگر شد، اشاره قبالً چنانكه
 پرسابقه حزب دوره، اين در مجلس، در الئيك

 سابقاً حزب اين است. بوده »خلق جمهوريخواه«
 در ولي، داشته »دمكراسي سوسيال« خفيف هاي گرايش
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 سياست يا و اقتصادي هاي سياست پيشبرد در عمل،
 چون خود راستي دست رقباي با چنداني فرق خارجي
 زمينه در است. نداشته »ميهن مام« يا »عدالت« حزب

 نظام از سرسختانه دفاع ضمن جريان اين نيز، دمكراسي
 در مدني، وقحق و ها آزادي از بخشي به پايبندي و الئيك
 ناسيوناليستي شديداً موضعي ها مليت حقوق با برخورد
 مسئله« به اي اشاره كمترين كه طوري به است. داشته
 ديگر مثل هم، را حزب اين رهبران تركيه، در »كرد

 كه، كرده مي برآشفته چنان افراطي، ناسيوناليست جريانات
 ،»آتاتورك« قصار كلمات از يكي ذكر آنها پاسخ بهترين
 است. بوده ،»هاست ترك مال تركيه« نظير
 در ارتش، و دولت ميان مستمر كشمكش جريان در

 دفاع دستاويز با »خلق جمهوريخواه« حزب اخير، هاي سال
 يك نه اين و گرفت. را ها ژنرال جانب آشكارا الئيك، نظام از

 اپوزيسيون اين براي مضاعف رسوايي بلكه بزرگ، خبط
 حاكم اسالمي راست حزب كه رازي بود. دمكراسي مدعي

 با بود، سياسي صحنه از ارتش راندن عقب خواهان كه
 خود ،»كماليست« اپوزيسيون گيري جانب همين به استناد

 وانمود تركيه در دمكراسي توسعه »پيشرو« عنوان به را
 خارج، و داخل در خيابان، و كوچه در آن، از فراتر و، كرد
 اصالحات انجام و ييراتتغ پي در ما« كه برآورد فرياد

 ! »گذارند نمي ها»روشنفكر« و ها ژنرال اين اما هستيم
 ،»خلق جمهوريخواه« حزب درون اختالفات تشديد پي در
 در بايكال دنيز آن رهبر »اخالقي فساد« افشاي دنبال به و

 شبكه همان از غالباً كه آن رهبري از بخشي گذشته، سال
 و شدند گذاشته كنار بودند، نظاميان طرفدار و نخبگان
 با همراه شد. برگزيده آن دبيركلي به اوغلو قليچدار كمال
 نيز حزب اين مواضع در رأس، در تغييرات اين

 در مثالً كه چنان است. گرفته صورت هايي دگرگوني
 هشدار بر حزب اين تبليغات عمده ،2007 سال انتخابات
 »يپنهان هاي نقشه« يا و »گرايي اسالم خطر« به نسبت

 در اما بود. متمركز تركيه، براي »پ آك« گردانندگان
 و اجتماعي هاي خواست و مسائل امسال، پارلماني انتخابات
 و گرفت قرار توجه مورد بيكاري و فقر مثل اقتصادي

 عنوان به يورو 270 ماهانه پرداخت« چون پيشنهادهايي
 وزارتخانه ايجاد« ،»تهيدست خانوارهاي به هزينه كمك
 زبان به آموزش حق از كردها برخورداري« و »نانز حقوق
 اين لكن شد. گنجانده آن انتخاباتي برنامه در »مادري

 جمهوريخواه« حزب برنامه و رهبري در ديرهنگام تغييرات
 جريان اين كه هرچند نشد. كارساز چندان نيز »خلق

 يك حتي نتوانست ولي داد افزايش را خود آراي نسبت
 دست به هم را انتخابات اين در گانكنند شركت آراي سوم
 آورد.

 دمكرات و چپ آلترناتيو
 يك نبود تركيه، امروزين جامعه واقعيت از ديگر وجهي

 است. سياسي عرصه در دمكرات و چپ نيرومند آلترناتيو
 مردم هاي توده از بزرگي بخش آلترناتيوي، چنين نبود در
 ناگزير بدتر، و بد ميان انتخاب به يا و انتخابات در غيبت به
 و متمادي ساليان طي سركوبگري سلطة شوند. مي

 و معتبر بديلي گيري شكل از مانع موجود، هاي پراكندگي
 دامنه و شده مذهبي و راست نيروهاي برابر در قدرتمند
 در اما است. كرده محدود واقع هب را دهندگان رأي انتخاب
 كار، بههج« عنوان با بلوكي اخير، انتخاباتي مبارزات جريان

 زمينه تواند مي كه است گرفته شكل »دمكراسي و آزادي
 اين آورد. فراهم را آلترناتيوي چنان تقويت و ايجاد

 و كرد سياسي فعاالن ميان ائتالفي واقع، در ،»جبهه«
 اين در است. تركيه دمكرات و چپ نيروهاي از بخشي

 دپ) (ب »دمكراسي و صلح« حزب حول كه »جبهه«
 جريانات ميان از مختلف هاي گرايش است، گرديده تشكيل
 و انتخاباتي برنامه دارند. حضور كرد و ترك سياسي
 زندانيان آزادي شامل بلوك، اين اصلي هاي خواست
 تركيه، در موجود ملي هاي هويت شناسايي سياسي،

 در خودگرداني نوعي يا »دمكراتيك خودمختاري«
 و اجتماعي مطالبات از اي مجموعه نيز و تركيه، كردستان
 است. بوده اقتصادي

 شرقي، جنوب مناطق در سخت شرايط حاكميت رغم به
 درپي پي كردن ممنوع جمله از و شديد هاي محدوديت

 بسيار هاي نابرابري و »جبهه« عضو هاي سازمان و احزاب
 و »دمكراسي و صلح« حزب انتخاباتي، تبليغات امكانات در

 و نيروها مؤثر ماندهيساز با توانستند ائتالف، اعضاي ديگر
 به و كرده عبور نيز نصاب حد سد از خود، هاي فعاليت
 منطقه بر عالوه يابند. دست توجهي قابل موفقيت

 از ،»جبهه« حمايت مورد نمايندگان از تعدادي كردستان،
 انتخاب نيز مرسين، آدنا استانبول، چون مناطق ديگر
 از نيز اني)(سري مسيحي نامزد يك بار، اولين براي و، شدند
 36 اعزام كرد. پيدا راه تركيه مجلس به جريان اين طريق

 جهت را مناسبي امكانات مسلماً جديد، مجلس به نماينده
 به چپ و دمكرات نيروهاي هاي خواست پيگيري و طرح
 توزيع تركيب گرفتن نظر در با همچنين، و آورد مي وجود
 اريبرخورد مختلف، احزاب بين در مجلس اين هاي كرسي

 »دپ ب« براي بيشتري اهميت و وزن نماينده، تعداد اين از
 كند. مي ايجاد
 منتخبان از تن شش كرديم، اشاره هم قبالً كه طور همان
 نيز آنها از ديگر بسياري و هستند زنداني جريان اين
 تركيه هاي زندان در را عمرشان از زيادي هاي سال

 حوزه از زياد بسيار رايآ با بار اين كه زانا، ليال اند. گذرانده
 در است، شده برگزيده كردي) زبان به »آمد« (يا بكر ديار
 اداي دليل به ولي انتخاب، نمايندگي به نيز 1991 سال

 حبس سال 15 به و اخراج مجلس از كردي زبان به سوگند
 زندان، در سال ده گذراندن از بعد او بود. شده محكوم
 به ديگر بار سالگي، هپنجا سن در سال، 20 از پس اكنون
 گردد. برمي تركيه مجلس
 و دانشجويي جنبش رهبران جمله از چي، كورك ارطغرل

 همرزمان از ميالدي، 70 و 60 هاي دهه در تركيه چپ
 و ماهرچايان چون تركيه انقالبي چپ سرشناس هاي چهره
 »تركيه خلق بخش رهايي جبهه« مبارزان از گزميش، دنيز

 ها سال از پس ،»سرخ دره« معروف عام قتل بازمانده تنها و
 و آزادي كار، جبهه« ايجاد با اكنون حبس، تحمل و مبارزه

 نمبارزا از ديگر يكي يابد. مي راه مجلس به ، »دمكراسي
 حزب« بعدها كه مذكور، هاي دهه معروف چپ

 مختلف هاي عرصه در و آورده وجود به را »زحمتكشان
 كه است توزل ونتل است، بوده فعال اجتماعي و سياسي

 كرد و چپ سياسي نيروهاي جديد ائتالف تشكيل در
 كسب با ،»مستقل« نامزد عنوان به و داشته مشاركت

 شده انتخاب استانبول حوزه از رأي، هزار 140 به زديك
 است.

 پيشاروي مسائل پيرامون نكته چند به اشاره پايان، در
 يها طرح جمله از رسد. مي نظر به ضروري جديد مجلس

 تغيير انتخابات، از بعد براي اردوغان و حاكم حزب مهم
 مورد تغيير اصلي موارد از يكي است. تركيه اساسي قانون
 يك به تركيه سياسي نظام تبديل ،»پ آك« رهبري نظر
 افزايش يعني جمهوري، رياست اقتدار بر مبتني نظام

 نظام (مانند جمهوري رئيس عمل حيطه و اختيارات
 طرح، اين است.  روسيه) احتماالً يا و نسهفرا يا آمريكا

 كه هست نيز اردوغان مقاصد با منطبق همچنين،
 برگزاري با و وزيري، نخست دوره سه از پس خواهد، مي

 به مقتدر، جمهوري رياست مسند بر مستقيم، انتخابات
 اما بنشيند. حاكم) حزب دوم (فرد گل عبداهللا جاي

 مستلزم مجلس، طريق از جديد اساسي قانون تصويب
 كه است رأي) 367( نمايندگان آراي دوسوم حداقل

 به مراجعه راه از جديد قانون تصويب آنست. فاقد »پ آك«
 از رفراندوم طرح گذراندن نيازمند هم، عمومي آراي

 حزب كه صورتي در است. رأي 330 حداقل با مجلس
 مخالف نمايندگان از ديگر تن چند مثبت رأي بتواند حاكم

 مطلوب اساسي قانون تواند مي نمايد، جلب و يداريخر را
 اپوزيسيون، پيشنهادهاي و نظرات به توجه بدون را، خود
 بگذارد. رفراندوم به
 اساسي، قانون تغيير حساس بسيار موارد از ديگر يكي اما
 و ها آزادي به آن برخورد چگونگي موجود، وضعيت در

 وصاًخص و ها مليت حقوق جمله از دمكراتيك، حقوق
 و دهه چند از بعد كه اينست واقعيت كردهاست. حقوق
 كرد مسئله كشته، هزار 45 از بيش گذاشتن برجاي از پس
 اجتماعي و سياسي مسئله مهمترين به حاضر حال در

 و كرد سياسي فعاالن اغلب است. شده تبديل تركيه داخلي
 و سياسي حل خواهان اكنون دمكرات، و چپ جريانات
 انتخاباتي اخير موفقيت و هستند مسئله ينا آميز مسالمت

 سطح در خواست اين گسترده بازتاب از اي نشانه نيز آنها
 ارتش، فرماندهي و اردوغان دولت هرگاه است. جامعه

 تأكيد امنيتي و نظامي »حل راه« بر همچنان بخواهند
 را آن ها، مليت حقوق و كرد مسئله انكار با يا، و نمايند

 خارج اساسي قانون تغيير كار دستور و موضوعات فهرست
 مردم، طلبانه حق مبارزات و ها مقاومت گيري اوج كنند،
 اينها همه عواقب و سركوب، و نظامي هاي درگيري تشديد

 بود. نخواهد انتظار از دور تركيه بيرون و درون در
 تشكيل و اردوغان حزب مجدد پيروزي اينها، بر عالوه
 اين فراروي معضالت گردي خود، خودي به جديد، دولت
 به پيوستن براي آن تالش كرد. نخواهد رفع را دولت

 افتاده راكد و طوالني مذاكرات سنگالخ در »اروپا اتحاديه«
 در تغييرات برخي ايجاد جهت در آن اقدامات و است

 تبليغ و كشور ديپلماتيك و خارجي سياست سمتگيري
 جهان« يا و خاورميانه براي الگويي عنوان به »تركيه مدل«

 »قبرس مسئله« و نياورده دست به زيادي توفيق ،»اسالم
 ماهيت اين، از گذشته است. مانده الينحل كماكان نيز

 شان، انتخاباتي هاي وعده و آن رهبري و حزب اين واقعي
 در و، شده آشكارتر مردم از بيشتري اقشار بر تدريج به

 يها سياست اجتماعي پيامدهاي و عوارض حال، همين
 از بيش نيز، اقتصادي بحران تشديد احتمال و آن اقتصادي

 شود. مي نمايان پيش،

 



 

  اعالميه 

  از مبارزات مردم آذربايجان 
 براي حفظ محيط زيست پشتيباني كنيم

شهريور، براي بار دوم مردم شهرهاي اروميه و تبريز، در اعتراض به خشك شدن  12روز شنبه 
شهريور، نيز مردم  5توجهي مسئولين دست به اعتراض زدند. هفته قبل،  درياچه اروميه و بي

رد طرح دو فوريتي نجات درياچه اروميه در مجلس، به خيابان آمده و با اروميه و تبريز ، در پي 
 كن فرياد و برخيز آذربايجان( ”ور  آذربايجان دور سس ور ـ اورمو گولونه نفس“شعارهائي چون 

 درياچه( ”ورير فرمان قتلينه اونون مجلس ـ ورير جان گولو اورمو“ ،)بده نفس اروميه درياچه به ـ
دهد)، اعتراض خود به مرگ تدريجي درياچه  ا مير آن قتل فرمان مجلس ـ هدد مي جان اروميه

توان  توجهي دولت و مجلس را نشان دادند. از آنجا كه در جمهوري اسالمي، حتي نمي اروميه و بي
كاري مسئولين اعتراض كرد، حكومت به  به خشك شدن يك درياچه، ناشي از اقدامات غلط و ندانم

تالش براي حفظ اين درياچه، دست به سركوب معترضين زده و با گسيل انديشي و  جاي چاره
ها نفر از معترضين را  هاي اروميه و تبريز، با سركوب مردم، ده نيروهاي انتظامي خود به خيابان

  دستگير و به زندان افكند.
آمده  ها شهريور، به خيابان 12اما عليرغم سركوب شديد، مردم مرعوب نشدند و بار ديگر ديروز، 

و با صداي رسا اعتراض خود به اقدامات حكومت را فرياد زدند. اين بار نيز حكومت جز خشونت 
و سركوب، پاسخ ديگري به اعتراضات به حق مردم نداد و با شدت تمام به ضرب و شتم مردم 

  ها تن ديگر را روانه زندان كرد.  پرداخت و همچون بار اول ده
ها است كه  ياچه كشور بوده، هزارهدر بزرگترينب شور دنيا و آ درياچهاروميه سومين  درياچه

هاي  ها پرنده مهاجر است. حكومت با احداث سدهاي متعدد بر سرشاخه پناهگاه ميليون
هاي اطراف آن و كاهش  هاي منتهي به درياچه اروميه موجب بي آبي و تخريب دشت رودخانه

سيب جدي به گذر درياچه نيز آ سطح آب درياچه گرديده است. همچنين اجراي طرح جاده ميان
ها از ميان رفته و يا در حال  ها و خاكزي اكوسيستم درياچه وارد نموده و نسل انواع ناياب آبزي

نابودي است. خشك شدن تدريجي اين درياچه يك فاجعه محيط زيستي است. اكنون مردم 
از نابودي آن به پا خاسته و عليرغم خشونت  جلوگيريآذربايجان، براي نجات اين درياچه و 

  دهند. حكومت، به مبارزه خود براي نجات اين درياچه و حفظ محيط زيست ادامه مي
آميز  اروميه و تبريز دفاع كرده و سركوب وحشيانه تظاهرات مسالمت شهرهايما از جنبش مردم 

 12و  5كنيم، و خواهان آزادي تمامي دستگير شدگان تظاهرات روزهاي  مردم را محكوم مي
  سياسي هستيم.. زندانيانشهريور و ديگر 

 پشتيبانيصدا با تمامي آزاديخواهان ايران، با  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، هم
هاي  از جنبش حفظ محيط زيست مردم آذربايجان، بر اين باور است كه تنها راه تحقق خواسته

هاي اجتماعي با  جنبش پيوندمردم و استقرار آزادي و دمكراسي، تداوم مبارزات مطالباتي مردم و 
  يكديگر است

  كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
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