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    ٢ صفحه     ٨٨  شماره    

                                            

   
  اعالمیه مشترک                 

  !ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شھابی ھستیم                  
  ضا شھابی عضو ھیات مدیره این بنا به اطالعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، ر                             

  به   مرداد دست  ١٨ از زمان ورود به زندان در سندیکا در اعتراض به اقدام غیرقانونی مسئولین امنیتی و قضائی رژیم،                           
  اعتصاب غذا زده است.                           

  به مرخصی آمده بود. او در طول یک سال گذشته با اين تھدید و فشار دادستانی مواجهمیلیون تومانی  ٢٠٠ رضا شھابی با سپردن وثیقه  
مرداد ماه به زندان مراجعه کرد. واحد اجرای احکام زندان به او ابالغ  ١٨ بود که اگر به زندان برنگردد، وثیقه او صبط و مصادره خواھد شد. او 

روز ادامه می یابد. آقای شھابی در  ٩۶٨ ب شده و محکومیت زندان ویکرده است که کلیه مرخصی ھای پزشکی اش غیبت محسو
اعتراض به این اقدام، دست به اعتصاب غذا زده است. خواست او با توجه به اتمام پایان دوره محکومیت اش، آزادی بی قید و شرط از زندان 

  است.
ویت در ھیات مدیره سندیکای شرکت واحد از سوی رضا شھابی با پرونده سازی مقامات امنیتی جمھوری اسالمی به دلیل عض

دادگاه انقالب به شش سال حبس و پرداخت مبلغ ھفت میلیون و پانصد ھزار تومان جریمه نقدی و پنج سال محرومیت از  ١۵  شعبه
شته به دلیل وضعیت فعالیت ھای سندیکایی محکوم شده است. او تاکنون بخش اعظم این دوران را در زندان گذرانده است. او یک سال گذ

جسمی اش در مرخصی به سر می برد. آقای شھابی در دوران بازجوئی و زندان بارھا مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته و آسیب ھای 
ران فراوان دیده است. جرم شھابی و دیگر فعاالن کارگری که در زندان به سر می برند، چیزی جز فعالیت ھای سندیکائی و دفاع از حق کارگ

    نیست. 
تعرض رژیم به کارگران در سال ھای اخیر ابعاد جدیدی به خود گرفته است. از تالش برای مقررات زدائی از روابط کار، حذف مواد حمايتی 

داران برای اعمال  قانون کار و کاستن از شمولیت آن، تا جلوگیری از شکل گیری ھرگونه تشکل مستقل و بازگذاشتن دست سرمایه
  بعیض و تعرض به کارگران!اجحاف، ت

جنبش کارگری ھستیم. ما نیروھای   ما خواھان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شھابی و لغو کلیه احکام قضایی علیه او و دیگر فعاالن
ديکای سیاسی و نھادھای کارگری را به دفاع از حقوق کارگران زندانی و آزادی فعالیت ھای سندیکائی فرا می خوانیم. حق تشکیل سن

مستقل، یکی از ابتدائی ترین حقوق کارگران است که در جمھوری اسالمی به رسمیت شناخته نشده است. با حمايت از مبارزات 
   کارگران، حق تشکیل سنديکای مستقل را به جمھوری اسالمی نحمیل کنیم. 

   ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ن چپھیئت مسئولین کنشگرا

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

  )٢٠١٧آوگوست  ١٨( ١٣٩٦مردادماه  ٢٧

  رأی به آوایی یعنی مھر تایید بر سی و ھشت سال کشتار             
  ی مردم معترض، از کسانی انتقاد کرده بود حسن روحانی قبل از انتخاب مجددش به ریاست جمھوری برای جلب آرا                       
  که به گفته او در سی و ھشت سال گذشته نشان داده اند جز اعدام کاری بلد نیستند. اکنون حسن روحانی یکی                         

  ری اسالمی شقاوت بسیار در و علت اصلی ترقی او در دستگاه قضایی جمھو» ھنر«از ھمان ھا را که بزرگترین                        
 است، به عنوان نامزد وزارت دادگستری به مجلس معرفی کرده است.   اعدام و شکنجه                       

علیرضا آوایی که از سوی روحانی برای پست وزارت دادگستری معرفی شده است، از ھمان بدو تشکیل جمھوری اسالمی به  
 ١٣۶٠یوست. استان خوزستان که محل فعالیت او بود، بسیار پیش از این که جمھوری اسالمی در سال ارگان ھای سرکوب رژیم جدید پ

قتل عام مخالفان را در مقیاس ھزاران تن آغاز کند، صحنه جنایات ھولناک پاسداران و حکام شرع و دادستان ھایی بود که علیرضا آوایی 
ن سیاسی جان به در برده، در ھمه جنایات رژیم در استان خوزستان از تأسیس یکی از آن ھا بود. وی به شھادت شماری از زندانیا

به فرمان خمینی  ۶٧شرکت داشته است. علیرضا آوایی یکی از سه عضو ھیئت مرگ بود که در تابستان  ۶٧جمھوری اسالمی تا سال 
در انتقاد به عملکرد ھمین ھیئت خوزستان بود که  در خوزستان مانند سایر مناطق ایران احکام اعدام زندانیان سیاسی را صادر کردند.

منتظری قائم مقام وقت خمینی از رھبر آن روز جمھوری اسالمی خواست در اعدام ھا تندروی نشود، خواستی که به برکناری منتظری 
  انجامید.

ھای خودسرانه،  ن مسئول بازداشتعلیرضا آوایی عالوه بر عضويت در ھیئت مرگ در استان خوزستان، به عنوان رییس دادگستری تھرا 
براساس مصوبه شورای اروپا، آوایی به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر  ھا بوده است. نقض حقوق زندانیان و افزایش آمار اعدام

باشد بلوکه است و اگر اموالی در این کشورھا داشته   ، ورودش به کشورھای اتحادیه اروپا ممنوع١٣٨٨ در وقایع پس از انتخابات سال
  شود. می

ظاھرا اعتراضات گسترده به حضور مصطفی پورمحمدی در کابینه اول روحانی باعث شده است حسن روحانی وی را از ترکیب کابینه  
جدیدش کنار بگذارد. اما قرار است جای پورمحمدی را کسی بگیرد که تنھا فرقش با پورمحمدی این است که یکی در تھران عضو ھیئت 

و دیگری در خوزستان. شاید امید روحانی و حامیانش این است که نشاندن آوایی به جای پورمحمدی که آوازه جنایاتش  مرگ بوده
بسیار پرطنین شده بود، ھم با اعتراض کمتری مواجه شود و ھم جنایت پیشگان پناه گرفته در قوه قضائیه و نیز مھمترین حامی آنان 

  یعنی علی خامنه ای را راضی کند.
ما الاقل بخشی از این حساب غلط از آب درآمده است. شاھدان بسیاری ھنوز زنده اند و بسیار درباره جنایات آوایی گفته و نوشته اند. ا 

معرفی آوایی نقاب از چھره کسانی برگرفته است که پیش از انتخابات حدی از ھمراھی و تفاھم با مردم از خود نشان می دادند و پس 
وعده ھایشان را فراموش کرده اند. رأی ھر نماینده مجلس به آوایی رأی به سی و ھشت سال اعدام و کشتار است. از انتخابات ھمه 

ھر نماینده مجلس باید بداند بابت رأی خود مسئول و پاسخگوست. ھر کس به آوایی رأی دھد، ھر قدر ھم که از اعتدال و اصالح دم 
ست ھمه کسانی که در مجلس نشسته اند این حقیقت را به یاد داشته باشند. آنھا اگر بزند شریک در کارنامه ای سیاه است. الزم ا

  می خواھند سیه رو نباشند باید به علیرضا آوایی رأی منفی دھند.

  ھیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 

  )٢٠١٧آوگوست  ١٣(١٣٩۶مرداد  ٢٢ 
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طی دو روز گذشته تیغ اعدام، بار دیگر تعدادی از شھروندان کشورمان را به کام مرگ کشاند. در زندان شیراز علیرضا تاجیکی، کودکی 
شد. این در حالی سالگی متھم به قتل شده بود، پس از حدود پنج سال، در بیست سالگی به جوخه مرگ سپرده  ١٥که در سن 

است که دولت ایران ھر دو میثاق جھانی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است. در این میثاق ھا، 
کشورھا موظف شده اند که از حقوق کودکان برای زندگی بھتر دفاع کنند. ھمچنین بر اساس اخبار منتشره، در روز پنجشنبه دوازده 

له یازده زندانی از محکومان جرائم "مواد مخدر" در زندان بیرجند و یک زندانی به اتھام "قتل" در متی کالی بابل از توابع زندانی، از جم
 استان مازندران اعدام شده اند. به موازات این اعدام ھا، دامنه سرکوب و فشار بر زندانیان سیاسی تشدید شده است.

زندان رجائی شھر را به ناگھان و به طرز غیرمعمول از محل اقامت چندین  سیاسی و عقیدتی تن از زندانیان  ٥٠حدود دو ھفته است  
ھای مداربسته مجھز و آماده شده بود منتقل  ھا پیش به تجھیزات نظارتی و دوربین این زندان که از مدت ١٠شان به سالن  ساله

د امکانات رایج موجود در سایر بندھای این زندان است. ایزوله کامل کرده اند. مکان جدید تقریبا شبیه سلول نگھداری دسته جمعی و فاق
زندانیان سیاسی پس از این انتقال و نحوه رفتار ماموران زندان به ھنگام انجام این کار نشان می دھد که آنھا در شرایط محیطی بسیار 

ھمه پنجره ھا و  ١٠تر است. در سالن  منیتی ھم وخیمھای ا ھای انفرادی در بازداشتگاه برند و وضع آن ھا از سلول سختی به سر می
منفذھای ورود و خروج ھوا با دو الیه توری فلزی مشبک پوشانده شده و در حال حاضر برای زندانیان امکان استفاده از ھواخوری ھم 

  صاب غذای اجباری شده اند.وجود ندارد. آن ھا به خاطر مصادره جیره ھای غذایی و لوازم و مواد پخت و پز، عمال ناچار به اعت

جمھوری اسالمی از فردای به قدرت رسیدنش تا کنون ھمواره با زبان خشونت و مرگ با شھروندان خود سخن گفته است. جان و  
ھستی انسان ھا گوھر ارزشمندی است که جوامع دموکراتیک با تمام توان می کوشند برای حفاظت از آن، امکانات خود را بسیج کنند. 

مھوری اسالمی اما، ابتکارات و تالش ھای قابل توجھی برای مجازات ھای خشن و صدمه زدن و ستاندن جان انسان ھا، بکار برده در ج
می شود. در زیر سایه استبداد حاکم، کم نیستند ھموطنانی که یا به جرم سیاسی به جوخه مرگ سپرده می شوند و یا به دالیل دیگر 

این خشونت ھا فقط مخالفان حکومت را در بر نگرفته است، بلکه شامل بخشی از نیروھای حکومت ھم  شود. دامنه جانشان گرفته می
  شده است.

حسن روحانی در دوره تبلیغات انتخاباتی خود، با توجه به بیزاری مردم از مرگ، علیه کسانی که در این سی و چند سال گذشته مدافع  
ن وعده بخشی از شھروندان را به حمایت از خود به پای صندوق ھای رای کشاند. اما ھنوز اعدام و سرکوب بوده اند، سخن گفت و با ای

در برابر موج فشار به زندانیان و اعدام ھا  چند ماه از انتخابات نگذشته است که آن وعده ھا را به فراموشی سپرده است. سکوت دولت
  "تدبیر و امید" است. توسط قوه قضائیه، یکی از نشانه ھای فاصله شعار و عمل دولت

ما با اعالم انزجار از اعدام زندانیان و اعتراض به افزايش فشار به زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان رجائی شھر، بر این باوریم که  
ازمان ھا و ماشین سرکوب و اعدام در جمھوری اسالمی جز از طریق مبارزه متحدانه ھمه آزادیخواھان متوقف نخواھد شد. از اینرو از س

احزاب سیاسی، از مدافعان حقوق بشر و ھمه کسانی که از خشونت و کشتار و اعدام بیزارند و خواھان آزادی زندانیان سیاسی 
ھستند، تقاضا داریم صدای اعتراض خود را نسبت به سرکوب و اعدام در جمھوری اسالمی به ھر شکلی که ممکن می دانند، رساتر 

  نمایند.

  اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)ھیئت سیاسی ـ  

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

  )٢٠١٧آوگوست  ١٢( ١٣٩۶مرداد  ١٢

  اعالمیه مشترک
 !افزايش فشار بر زندانیان سیاسی اعتراض کنیمعلیه اعدام و 

  

 !از خواست ھای مھدی کروبی حمايت می کنیم     
  مھدی کروبی به اعتصاب غذای خشک دست زده است

  

کروبی از صبح امروز به اعتصاب غذای خشک دست زده است. به گفته خانم کروبی خواسته او خروج ماموران امنیتی از منزل، مھدی 
برداشتن وسائل شنود و دوربین و برگزاری دادگاه علنی است. مامورين امنیتی در درون خانه او زندگی می کنند، در خانه شنود و دوربین 

د زندگی او را کنترل می کنند. مھدی کروبی بیشتر در نامه ھای جداگانه به حسن روحانی و علی مطھری، نصب کرده اند و تمام ابعا
   خواستار محاکمه علنی شده بود.

اعتصاب غذای خشک مھدی کروبی، اعتراض به خودسری علی خامنه ای و قوه قضائیه، به بی قانونی، بازداشت خانگی بیش از شش  
اشتن خواست محاکمه علنی است. حبس خانگی رھبران جنبش سبز به دستور علی خامنه ای صورت گرفته سال و نیم و بی جواب گذ

است. او کینه ورزانه در مقابل خواست مردم برای رفع حصر ايستاده است. شکسته شدن حصر، مطالبه عمومی است. گروه ھای وسیعی 
ھم، از حسن روحانی خواستند که به حصر رھبران جنبش سبز پايان داده از مردم در دو دوره انتخابات ریاست جمھوری یازدھم و دوازد

   شود. اما حسن روحانی گام جدی در اين زمینه برنداشت.

اعتصاب غدا به سالمتی مھدی کروبی آسیب می زند. سالمتی او، زھرا رھنورد و میرحسین موسوی در خطر است. حکومت مسئول به  
  سن روحانی بايد جلسه شورای امنیت را فرا خواند و به خواست ھای مھدی کروبی پاسخ مثبت دھد.خطر افتادن سالمتی آن ھا است. ح

ما از خواست ھای  مھدی کروبی حمايت می کنیم و ھمراه با مردم ايران خواھان پايان دادن به بازداشت خانگی رھبران جنبش سبز  
ا از خواست ھای مھدی کروبی اعالم و به اشکال مختلف نسبت به حصر ھستیم. ما از فعالین سیاسی و مدنی می خواھیم حمايت خود ر

   رھبران جنبش سبز اعتراض کنند.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) 

  )٢٠١٧آوگوست  ١٦( ١٣٩٦مردادماه  ٢٥

 



  
 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه   ٨٨ شماره    

 ""مسئله کرد موضع ما پیرامون اکنونِ 

 

اییان خلق ایران (اکثریت) طی آخرین نشست نوبتی خود با توجه به طرح بحث ارایه شده از سوی ھیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فد
ای چند سال اخیر بر  گروه کار ملی ـ قومی سازمان که به امضاء آن انتشار می یابد، قطعنامه زیر را در رابطه با تاثیرات تحوالت منطقه

 - ط کلی سیاست سازمان در قبال "مسئله کرد" و مبارزه برای تحقق حقوق ملی کرد" تصويب کرد. این قطعنامه خطوʼمسئله دیرپای "
 قومی در کردستان ایران را تصریح می دارد.

  قومی در کردستان ایران -کرد" و مبارزه برای تحقق حقوق ملی ʼ مسئلهˏ"موضع ما پیرامون اکنون

ھایی امید آفرین و تھدیدھایی خطر زا  دید ھمراه نبوده است؛ فرصتو تھ  کرد" ھرگز ھمچون امروز با وضعیت ھمزمانی فرصتʼ. "مسئله ١
ای دولت "اقلیم" از یکسو و  اند. تداوم بیش از دو دھه کرد"ʼای در "مسئله  ای و منطقه که در اساس ناشی از ورود عامل برونمرز فرامنطقه

، باعث شده تا کردھا چونان بازیگرانی موثر وارد معادالت ھای جاری منطقه از دیگر سو دار کردھای عراق و سوریه در کشاکش حضور معنی
کرد" بیش از پیش فزونی گیرد. ما این وضعیت را فراز و فضایی برای "مسئله ʼای شوند و ھم از این طریق وزن و حساسیت "مسئله  منطقه

ʼ ھا از این   حفظ ھوشیاری در برابر سوء استفادهکرد" می دانیم که ضرور می نماید تا بھره برداری ھوشمندانه از امکانات پدید آمده با
  "مسئله" ھمراه شود.

با آنکه تامین حقوق ملی کردھا در ھر چھار کشور کردنشین موضوعی است گره خورده با سرنوشت مبارزه برای دمکراسی سراسری   .٢
ً متاثر از یکدیگرند و به میزان قابل توجھی تاثیرگذار بر  در این کشورھا، در ھمانحال اما مبارزات و دستاوردھای ھر بخش از آنھا عمیقا

قومی خود، بیانگر  -کرد" و نیز سمتگیری کمابیش مشابه آنھا جھت برخوردار شدنشان از حقوق ملیʼھمدیگر. قدمت و تثبیت "مسئله 
ً پ  کرد" در منطقهʼوحدت آنانست در عین متنوع بودنشان. ما طرفدار حل مسئله تاریخی " کردھا برای ʼشتیبان حق دمکراتیک ھستیم و قویا

  در دست گرفتن اداره امور خود در ھر جایی که ھستند.

کردی برای رسیدن به کامیابی در راه مطالبات برحق ملی خویش نیازمند آنند که رابطه اندامواره حرکت ملی با ʼھای  . به باور ما جريان٣
زاتی خود قرار دھند. ما مدافع و آماده آنیم که بازسازی ھمبستگی جنبش مبارزات دمکراسی خواھی سراسری را خط راھنمای عمل مبار

در دستور کار فعاالن ھر دو سوی این مبارزه مشترک بماند و بیش از پیش   کرد کشور ما با جنبش دمکراتیک سراسریʼتبعیض ستیز ملی 
آن و تقویت مسیر پیشرفت   ای تحقق مطالبه تاریخیکرد میھن خود برʼتقویت شود.ما خود را موظف می دانیم که در ھمدلی با نیروی 

ر مبارزات در این راه، از ھیچ روشنگری و پشتیبانی بازنیایستیم. در ھمانحال اما این نیز وظیفه خود می دانیم تا تصریح ورزیم که غلبه ب
تضمینی برای حفظ ھر دستاورد ممکن تبعیضات ملی و مذھبی در ایران فقط بر مدار دمکراسی میسر است؛ چه در موضوع راه حل و چه 

  در ھمین راستا.

. ما ضمن تصریح بر اولویت تالش در راه اتحاد سراسری ھمه نیروھای دمکرات و تبعیض ستیز کشور حول آزادی و دمکراسی نسبت به ٤
و استقبال می کنیم. ھمزمان  کرد ایرانی نیز ابراز خرسندیʼھر نوع اتحادی، از شکل گیری اتحادھای سیاسی دموکراتیک میان نیروھای 

اش بر دوستی  کردی" برایمان مھم است و ھم اینکه محتوی ناسیونالیستیʼ"اتحاد نوع   اما، اعالم می داریم که ھم میزان دمکراتیسم
  قومی استوار باشد. - ملی

مبارزه سیاسی و مدنی است. ما روی  ھای اجتماعی و کردھای ایران، تاکید ما بر اتکاء به جنبشʼملی   . در پیکار برای تحقق خواست٥
  به مبارزه مسلحانه را زیانبار دانسته و آن را فاقد چشم انداز ارزیابی می کنیم.  آوردن

. نقش جمھوری اسالمی در رشد بنیادگرایی سنی در مناطق سنی نشین کشور محرز و مسلم است. تروریسم دولتی جمھوری ٦
ˏ عمالˏر دو محکوم ھستند. ما روشنگری علیه بنیادگرایی سنی را که در پی بھره برداری است از ااسالمی و مقابله بنیادگرایانه با آن ھ

کردھا، وظیفه ھر جریان دمکرات سکوالر در ھر کجای کشور می شناسیم. در ھمان حال اما ʼتبعیض ملی و دینی جمھوری اسالمی علیه 
  رھا در مناطق سنی نشین کشور نیز می باید قاطعانه ایستاد.ھا و تشدید سیاست کشتا ما برآنیم که در برابر سرکوبگری

ای که قرار است انجام گیرد بر تامین حضور سازمانگرایانه  .برگزاری رفراندوم در کردستان عراق حق ساکنان آنست. اما ھمه پرسی٧
منطقه ای و جھانی از این رفراندوم  پارلمان "اقلیم" در آن، بر تحقق بیشترین ھمبستگی در خود کردستان عراق و کسب حمایت الزم

استوار نیست. ما با دفاع از یک عراق فدرال دمکرات، پشتیبان آنیم که روند ھمه پرسی و عمل به نتیجه آن، مبتنی بر دمکراتیسم و عدم 
به سود   ات فعلیھا در عراق و منطقه باشد. برگزاری رفراندوم در شرايط کنونی و با مختص استفاده از خشونت و تقويت ھمبستگی

  روندھای دمکراتیک در کردستان عراق و خدمتگزار امر صلح در منطقه نیست.

کردھای چھار ʼ. ما اعالم می داریم که مطلوب ما رفع کدورت موجود بین "اقلیم" و "پ.کا.کا" است زیرا که مناسبات دوستانه بین مبارزان ٨
کرد در ھر ʼھای ملی  قه ارزیابی می کنیم. ما از دوستی سازنده بین ھمه جریانکشور را امری به سود مبارزه ملی آنھا و صلح در منط

  کردھا با یکدیگر ھستیم.ʼای با ھدف اعالم ھمبستگی  کردی منطقهʼپدیداری ھر گونه نھاد   چھار کردستان دفاع کرده و پشتیبان

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 

  )٢٠١٧اوت  ١١( ١٣٩٦مرداد  ٢٠

   

  

 

  برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکوالر تالش می کنیمما 
 



  
  
  

 
 

  ٥صفحه     ٨٨شماره     

 

 دربارە دولت دوازدھم
 پور فرخ نعمت

  یادداشت سیاسی کارآنالین

سرانجام شانزدە تن از ھفدە کاندیدای معرفی شدە توسط روحانی ب مجلس، توانستند از نمایندگان رای اعتماد بگیرند، و یکی از 
 گذشت و لیست ھفدە نفرە را با حضور خود تکمیل کند. نمایندگان شناخته شدۀ اصالح طلبان نتوانست از صافی مجلس

با نگاھی ب لیست افراد رای آوردە (علیرغم ناکاملی آن)، می توان گفت ک پنج نفر اعتدال گرا، چھار نفر اصالح طلب، س نفر 
ھائی مانند دادگستری، ارتباطات، کشور و دفاع  اصولگرا، یک نظامی، س نفر تکنوکرات بی طرف ھستند، البت با این تاکید ک وزارتخان

ای منصوب شدەبودند. اند ک از طرف شخص خامن   (مراکز حساس از دید حکومتی)، کامال در اختیار افرادی قرار گرفت

اما شاخص وزرای دورە دوازدھم مجلس چیست اند، ب بیانی دیگر مشخصات کابین با توج ب ترکیب انتخابی چه می توانند باشند؟ 
  ین بارە می توان ب موارد زیر اشارە کرد:در ا

ھای حساسی، مانند ارتباطات، دادگستری، کشور و دفاع را در دستان خود گرفتند.  ـ بیت رھبری و اصولگرایان مثل ھمیش وزارتخانه
این تیم است. اگرچ در ترین چھرە کابین محسوب می شود، خود یکی از امنیتی ترین افراد  جالب اینجاست ک وزیر ارتباطات ک جوان

ای و ارتباطی را بست و بدین منظور باید  ھنگام سخنرانی در مجلس گفت ک ب منظور ھدایت ارتباطات نمی شود ھم امکانات رسان
  مردم را با خود ھمراە کرد؛

اصالح طلبان) در خصوص خصلت ـ تنھا فرد رای نیاوردە 'حبیب الل بیطرف' از طیف اصالح طلبان بود! این ھشداری است (ب ویژە ب 
ی ک ب مجلس  روان   نسبت دادە می شود؛ ١٢میان

، نفت (مثل دولت یازدھم و در واقع با ابقای ھمان افراد) نشان از عزم حکومت برای  ھای خارج ـ حضور سنگین تکنوکراتھا در وزارتخان
ان دادن ب اقتصاد ایران دارد، ھرچند باید ب روشھای آنان در تفاھم ذرە ب ذرە با جھان خارج، پرھیز از درگیری و میل برای سروسام

  ھا با تحوالت ساختاری بویژە در بعد سیاسی در داخل کشور ھمراە نیست؛ نھایت ب دیدە تردید و گمان نگریست، زیراک این تالش

را باید ب دید روحانی برای عقب نشاندن سپاە ـ تنھا فرد نظامی موجود (وزیر دفاع) فردی از تبار ارتشیان است، و ن سپاھیان ک این 
  از پست ھای دولتی ارزیابی کرد؛

ھای پشت پردە در سطح گستردە دارد. ب بیانی دیگر جناح اعتدال گرا در این  ـ سرعت تائید وزرا از طرف نمایندگان، حاکی از توافق
ھای این توافق ھمانا  گسترده تری برسد و یکی از شاخص مرحل توانست با دیگر طیفھای حکومتی بویژە جناح رھبری ب توافقات

ھای حساس است؛ ای و تامین نظارت وی بخصوص در وزارت خان   اعمال نفوذ خامن

ـ اصالح طلبان بر خالف سخنان خود در خصوص تالش برای رای نیاوردن تعدادی از کاندیداھای معرفی شدە در مجلس، نتوانستند بویژە 
  طات کار خود را جلو ببرند. در واقع کوشش جدی ای صورت نگرفت؛در مورد وزیر ارتبا

رو و معتدل بویژە در قبال اصالح طلبان است. این بدان معنی است ک در آیندە ما  ـ وزیر اطالعات بر خالف وزیر پیشین، فردی میان
  شاھد کم شدن فشارھا بر روی اصالح طلبان در کلیت خود خواھیم بود.

ای با آرمان روز در خصوص کابین دوازدھم ب   فعال اصالح طلب وعلی شکوری راد،   دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسالمی در مصاحب
  چند مورد اشارە کردە:

  ـ نمی توان گفت این کابین اصالح طلب است، اما رویکرد اصالح طلبان و اعتدالگرایان در آن قوی است،

  میلیونی ب روحانی بطور کامل برآوردە نشد، اما حرکت رو ب جلوئی بودە، ٢٤ ـ انتظار صعود دو پل دولت علیرغم رای

  ـ او این کابین را قدمی رو ب جلو می داند.

، یک پل صعود کرد.    بنابراین طبق ادعای شکوری راد، دولت ب جای دو پل

ھای کلیدی و تسلط اصول گرایان بر آنھا، عدم حضور چھرەھای کلیدی اصالح اما سئوال این است ک با انتصاب ھای رھبر در وزات خان
، عدم مقاومت جدی نمایندگان اصالح طلب در جریان تائید صالحیت ھا و حضور چھرە ضد کارگری واقعا می توان از قدمی  طلب در کابین

توان ب آیندە ایران در تالطم رو ب جلو گفت؟ آیا این قدم بیشتر ب قدم الک پشت نمی ماند!؟ نھایتا اینک با حرکت الک پشتی می 
  مشکالت داخلی و خارجی ای ک بدان گرفتار آمدە است، امیدوار بود؟

  یک اشتباه ...
  ۶ادامه از صفحه 

بینی پیامدھا و تأثیرات آن چه بر مردم و  کدام از طرفین دعوا، قادر به پیش تری که ھیچ مراتب وسیع ھم در ابعاد به تکرار این جنایت، آن
  المثل دارد: ضرب ٢بر کره خاکی نیستند، حکایت از چه 

  عاقل قادر به خارج کردن سنگ از چاه نشدند" ١٠٠ای سنگ به چاھی انداخت و  "دیوانه -

  "سنگ بزرگ عالمت نزدن است" -

اند،  کنند، بااطالع روشن است که ھم ایاالت متحده آمریکا و ھم جمھوری دمکراتیک خلق کره از ابعاد آنچه یکدیگر را به آن تھدید می
اقتدار از دست رفته آمریکا در جھان می نامد، و سرسختی   "احیای" آنچه که او   ھای ترامپ در نمایش به اصطالح  لذا با وجود تالش

دیکتاتور حاکم بر کره شمالی در تکرار آزمایشات موشکی، و سخنان تھدید آمیز ھر دو طرف، امکان وقوع واریانت نخست، به میزان 
  یابد؛ االیی کاھش میب

نام دارد؛ و این وظیفه ھمه نیروھای » خطای انسانی«اما در مورد "سنگ بزرگ ..." وجود یک فاکتور را باید در نظر داشت؛ این فاکتور 
تر از ھیروشیما و  مراتب عظیم ای به دوست و در درجه اول سازمان ملل متحد است که با ھوشیاری و کیاست، از بروز فاجعه صلح

  ناکازاکی، جلوگیری کنند.
 --------------------------  

ھای استعمار  قسمت شمالی و جنوبی بود که نخستین بارتوسط ارتش ژاپن در سال ٢خط جداکننده میان » درجه ٣٨مدار *«
جزیره را به  ین شبه، ا»درجه ٣٨مدار «، آمریکا و اتحاد شوروی با رسمیت بخشیدن به ١٩٤٥جزیره کره صورت گرفته بود. در سال  شبه

  کشور منجر گردید. ٢الحمایه خود تبدیل کردند، که درنھایت به ایجاد  منطقه تحت ٢
 



 
 

  

 
 

 

  ٦صفحه     ٨٨شماره     

  یادداشت سیاسی کارآنالین

تنش میان ایاالت متحده آمریکا و جمھوری 
تر و  دمکراتیک خلق کره ھرروز ابعاد بزرگ

گیرد و این  خود می تری به خطرناک
تواند موجب نگرانی و ترس در میان  نمی

دوست از خطر احتمال تکرار  بشریت صلح
سال پیش در ھیروشیما و  ٧٢فجایع 

مراتب  ناکازاکی، این باراما در ابعادی به
ً این تنش ریشه در  وسیع تر نگردد. قطعا
ھای پس از جنگ دوم جھانی و تأثیر  سال

متحده آمریکا و  تکشور ایاال ٢مخرب رقابت 
اتحاد شوروی سوسیالیستی در تقسیم 

ھای پس از  مناطق تحت نفوذ، در سال
جزیره کره منجر به  جنگ دارد، که در شبه

کره در سال  ٢ساله میان  ٣وقوع جنگ 
میالدی و تثبیت تقسیم این  ١٩٥٠
ً در کادر  شبه  ٣٨مدار «جزیره، که قبال
جمھوری «صورت گرفته بود، به »* درجه

» جمھوری دمکراتیک خلق کره«و » کره
گردید. ھدف این نوشته، نه بررسی 

جزیره کره به وقوع  تاریخی آنچه در شبه
پیوست، بلکه نگاھی است به روندی که 
منجر به پیدایش وضعیت خطرناک کنونی 

 گردید.

  سابقه موضوع 

زمان الزم است تابا علنی شدن اسناد 
 محرمانه، روشن شود که آغازگر رقابت

جزیره،  "تسلیحات اتمی" در این شبه
جمھوری دمکراتیک خلق کره، بود یا 

  جمھوری کره.

جمھوری دمکراتیک خلق کره در ابتدا با 
اتکای به دانشمندان اتمی اتحاد شوروی، 
و تا حدودی نیز چین، در آن زمان، یعنی در 

کره،  ٢فاصله کوتاھی پی از پایان جنگ 
را آغاز  آمیز خود برنامه اتمی ھنوز صلح

ھای  کرد. الزم به تاکید است که کمک
اتحاد شوروی و چین به کره شمالی، بنا 
به دالیل معین، از جمله، عدم تمایل جدی 

ای مجھز  کشور به داشتن ھمسایه ٢ھر 
به سالح اتمی در جوارخود، فقط در 

و در خدمت تولید » آمیز اتم صلح«چارچوب 
در    برق مورد نیاز کشور، صورت گرفت.

ادامه و به دنبال پرورش کادرھای اتمی، و 
پیدایش بازارسیاه جھانی   ھمچنین

ای، این کشور در جھت  آوری ھسته فن
خودکفایی در تربیت و آموزش کادرھای 
پیش برنده برنامه اتمی حرکت کرد. کره 

پیمان منع تولید « ١٩٨٥شمالی در سال 
ھای  را امضاء کرد و در فاصله سال...» 
در رابطه تنگاتنگی با  ١٩٩٢تا  ١٩٨٥

سازمان جھانی انرژی اتمی، جھت 
پیشبرد برنامه تولید انرژی اتمی و غلبه بر 
بحران انرژی در این کشور حرکت کرد. در 

سازمان جھانی «بازرسان  ١٩٩٢سال 
ھای خود از وقوع  در گزارش» انرژی اتمی

اصطالح  تخلفات متعدد در برنامه به
خبر دادند. به آمیز اتمی کره شمالی،  صلح

دنبال تذکرات متعدد این سازمان، کره 
پیمان «از  ١٩٩٣ماه مارس  ١٢شمالی در 

خارج شد. در پی این ...» منع تولید  

  !یک اشتباه، تکرار فاجعه
 سیامک سلطانی

  
ً میراث دار تعھدات  خروج، روسیه که عمال
خارجی اتحاد شوروی بود، ادامه کار در 
مجتمع نیروگاه اتمی تولید برق کره شمالی 

کره شمالی  ١٩٩٣را متوقف کرد. در ژوئن 
شرط عدم دخالت آمریکا در امور داخلی این  به

پیوست. در ...» پیمان «کشور، دوباره به 
ای میان آمریکا و کره  توافقنامه ١٩٩٤سال 

ھای اتمی این  شمالی، مبنی بر توقفبرنامه
ھای ایجاد تولید  کشور در ازای ایجاد مجتمع

برق، به امضاء رسید. در این مقطع کره 
دفعات به عدم پایبندی آمریکا به  بهشمالی 

رسانی به این کشور و  اجرای طرح سوخت
ھای تولید برق،  عدم پیشرفت در پروژه

اعتراض کرد؛ که این امر در تداوم خود، 
توجیھی گشت در امر پیشبرد محرمانه پروژه 

ای از جانب این کشور که تداوم آن  ھسته
و پی سازمان انرژی اتمی  در ھای پی قطعنامه

نیز شورای امنیت سازمان ملل، و دستیابی 
این کشور به بمب اتمی و نخستین آزمایش 

  را به دنبال داشت. ٢٠٠٦آن در اکتبر سال 

  براساس آنچه که تا کنون علنی گشته
 ١٩٧٠است، سئول نخستین بار در سال 

ترین شکل آن، که حتی آمریکا نیز  درمحرمانه
در جھت  در جریان قرار نداشت، گام برداشتن

تسلیح به سالح اتمی را آغاز کرد. تا این 
تاریخ ھر آنچه مربوط به امور موشکی بود، در 

ھای نظامی آمریکا و توسط نیروھای  پایگاه
شد. نقطه عطف  آمریکایی به پیش برده می

دکترین «در اتخاذ چنین تصمیمی، اعالم 
مبنی بر  ١٩٦٩بود در سال » نیکسون

» موجودیتامکان دفاع از «واگذاری 
کشورھای دوست آمریکا به خود این 
کشورھا بود. بعدھا که آمریکا از وجود و میزان 
ً "متحد"  پیشرفت این برنامه در کشور ظاھرا

ترین شکل واکنش  مطلع گشت، به سخت
نشان داد و کره جنوبی را با دادن وعده ایجاد 
"چتر دفاع اتمی" ، وادار به توقف این برنامه 

پیمان « ١٩٧٥نوبی در سال کرد.ھرچندکره ج
ھای کشتارجمعی" را به  منع تولید سالح

امضاء رساند، اما پس از گذشت سالیان 
، به ھنگام ارائه ٢٠٠٤بسیار و در سال 

گزارش به سازمان جھانی انرژی اتمی بود 
ھای جمھوری کره  که بخش بزرگی از تخطی

  ، آشکار گردید....»پیمان منع تولید «از 

  ثمر یدھه تالش ب ٣ 

ھای روسای جمھور  دھه از تالش ٣نزدیک به 
ای  مختلف آمریکا، در مقابله با برنامه ھسته

گذرد؛  جمھوری دمکراتیک خلق کره می
ھرچند که زاویه نگاه ھریک از روسای جمھور 

ھای برخورد با  آمریکا به موضوع و شیوه
موضوع متفاوت بودند، اما ھمگی در یک مورد 

ھم سرسختی و نبود  اشتراک داشتنند، آن
انعطاف درعدم باور به امکان توافق با 
جمھوری دمکراتیک خلق کره و درنتیجه عدم 
پایبندی به توافقات دوطرفه بود که در شکل 

ای و  عدم انجام تعھدات گوناگون منطقه
توانستند در  المللی بروز می یافت، می بین

جھت حل آرام و بدون تشنج موضوع، مؤثر 
ید علت این عدم پایبندی به واقع شوند. شا

تعھدات، در ظاھر امر، عدم باور به امکان 
سو،  تغییر در این رژیم، از یکسو و از دیگر

وجود دیکتاتوری موروثی در این کشور باشد؛ 
توان نادیده  اما این نکته ظریف را نیز نمی

بسا "عدم باور" به امکان تغییر،  گرفت که چه
ر از تغییر فرات مراتب  ھم تغییری به آن

ساله  حکومت، یعنی تحقق تمایل چند ده
  کره است. ٢کشور در پیوند دوباره  ٢مردم 

  مواضع چین و روسیه

جمھوری دمکراتیک خلق کره ھم با چین و 
ھم با روسیه دارای مرز مشترک است. 
روشن است که بروز ھرگونه تشنجی، 

ھم با پتانسیل ارتقاء به منازعه نظامی، و  آن
ای در نزدیکی  ، بروز انفجار ھستهبدتر از آن

کشور، موضوعی است که نتواند  ٢این 
کشور نگشته باشد.  ٢موجب نگرانی در ھر 

ھای چین و روسیه در خراب نکردن  تالش
ھای ارتباطی با تأثیرگذاری در  ھمه پل

ویژه  ھای شورای امنیت، و به گیری رأی
جمھور چین در ابراز نگرانی  مواضع رئیس
آمده، حکایت از تالش  عیت پیشعمیق از وض

کند.  کشور در حل این بحران می ٢این 
آخرین پیشنھاد دولت چین، مبنی بر توقف 
آزمایش موشکی از جانب کره شمالی در 
قبال عدم انجام مانور مشترک توسط کره 
جنوبی و آمریکا و ھمچنین ژاپن و آمریکا، در 
صورت پذیرش آن از جانب کره شمالی و 

تواند گامی مھم در جھت کنترل و  آمریکا، می
  آمیز بحران باشد. انداز حل صلح با چشم

  دور زدن توافقات بین المللی

جزیره کره، تافته  تجربه ھر دو کشور شبه
دور زدن «توان  ای ازآنچه می جدا بافته

بدان نام » المللی ھا و تعھدات بین پیمان
نھاد، نیست. روشن است که پیشرفت 

تر روند  چه دقیق کنترل ھرفنّاوری و امکان 
ھای اتمی کشورھا، از سوی سازمان  برنامه

جھانی انرژی اتمی، این امکان را فراھم 
ً در » ھا دور زدن«آورده است که این  که غالبا

دھند،  کشورھا و جوامع دیکتاتور زده رخ می
المللی، ھر چه  ھای بین در تخطی از معاھده

شت تر شوند؛ اما تا زمانی که سرنو سخت
ھا و با  عوض پارلمان ھا، به نامه گونه توافق این

نظارت نمایندگان واقعی مردم، و افکار 
عمومی متأثر از روندھای دمکراتیک، در 
فضای تنگ و ضد دمکراتیک دیکتاتورھا و 

توان به  خورند، نمی نظامیان فاسد، رقم می
تکرار » ھا دور زدن«این امر امیدوار بود که این 

   نشوند. 

  ن آخرسخ 
ویژه مردم  ماه اوت ھرسال برای جھانیان و به

ترین فجایع تاریخ  ژاپن، یادآور یکی از بزرگ
معاصر بشری است که در بمباران اتمی 
ّی یافت. باوجود  ھیروشیما و ناکازاکی، تجل

سال از وقوع این فاجعه، ھنوز  ٧٢گذشت 
دوست، تمامی   ھم بشریت مترقی و صلح
از تکرار آن بکار  تالش خود را در جلوگیری

که در آستانه سالگرد  گیرد؛ اما ھنگامی می
سوی  ٢نوبتی مراسم یادبود این واقعه، از 

جھان، یکی از آمریکا و دیگری از کره 
  شمالی، سخن از اعالم آمادگی برای

...  
  ٥ادامه در صفحه 

ً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«  کنیم تالش متحدا
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  خودˏ در اکنون »مسئله کرد«
 قومی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) –گروه کار ملی 

بر متن معادالت . در کادر عمومی و ١
 ای منطقه

اوضاع سیاسی کردستان ایران دیر وقتی 
اش  است که در جھت و خصلت برونمرزی

تقویت بیشتری یافته و تحلیل آن در چارچوب 
معادالت درونمرزی دیگر پاسخگوی وضع 
نیست. گرچه جامعه مدنی آن با تحوالت 
جامعه مدنی کل کشور در سمت عمومی 

ما ھم جنبش واحدی طی طریق می کند، ا
نوع حزبیتی آن با مبارزات ملی 

ھای ترکیه و عراق و حتی اکنون  کردستان
ای با کردستان سوریه در آمیخته  تا اندازه

است و ھم جمھوری اسالمی بخاطر 
ای حضوری فعال تر   ھای کالن منطقه چالش

کرد" یافته و به درجاتی وارد ʼدر "مسئله 
دارای ˏ کردʼھای  عرصه بازی ھر یک از مولفه

است. نوع  نقش در این سه کشور شده 
کرد ایرانی (متشکل از ʼرفتار "شش جریان" 

پنج تشکل "دمکرات" و "کومله" تبار بعالوه 
"خبات") مستقر در سرزمین "اقلیم" را نیز 
می توان امری تا حد ارگانیک درآمیخته با 
مقدرات "پارتی"(حزب دمکرات کردستان 

  انی) و "یکیهعراق به رھبری مسعود بارز
تی نیشتمان"(اتحادیه میھنی به بنیانگزاری 
جالل طالبانی) دید. ھمانگونه که ھمپیوندی 
"پژاک" با "پ.کا.کا" و "روژآوا"ی سوریه و 
تبعات عملی آن را ھم می باید که به دیده 

ھا، موجب شده که  گرفت. این درھم پیچیدن
سرنوشت مبارزه ملی در کردستان ایران با 

ایرانی در خود، با فعل و انفعاالت   یھر ویژگ
ای گره بخورد و بررسی آن در کادر  منطقه

کرد" و پیوند با تحوالت منطقه ʼ"مسئله 
    امکان پذیر شود. 

  . کدام رویکرد عام؟٢

 ٨٠کردی تا اواخر دھه ʼمشی ملی 
ً معطوف به خودمختاری بوده  میالدی، عموما
در چارچوب کشور خودی و تا ھر میزانی که 
قابل وصول باشد. تنھا در پی سلسه 

ای بود که چرخشی  تحوالت کالن منطقه
بزرگ در آن صورت گرفت و مطالبه ملی 

ʼفدرال در اشکال  کرد، خود را به سطح
کرد محلی ʼ  متنوع و از جمله تاسیس دولت

برکشید. این پدیده، ھمزمان در دو  ("اقلیم")
وجه روآمد. در کردستان عراق و ایران به 

ت ارتقاء مطالبه و در جنبش کردستان صور
ترکیه، در شکل تقلیل ھدف راھبردی! از 
یکسو رونما در عراق ھمچون واقعیتی 
ساختاری و در ایران نیز کمابیش منعکس در 

کردی آن، از سوی دیگر ʼبیشتر احزاب   برنامه
اما از ھمان آغازه قرن جاری متجلی در 

ً "پژاک" ایر انی با مانیفست "پ.کا.کا" و تبعا
فرمالیزاسیون کنفدرالیسم. جدا از 

ھا در بیان ھمین ساختار  پیچیدگی
ای از ابھام  کنفدرالیستی که آن را در ھاله

می پوشاند، نکته اصلی در آن البته چیزی 
نیست مگر جایگزینی ایده پیشین جدایی 
ملی و استقالل با دمکراتیزه کردن 
ساختارھای موجود. دمکراتیزاسیونی 

ر ھر دو وجه سیاسی و اجتماعی ھمزمان د
و البته از طریق سربرآوردن واحدھای 
دمکراتیک محلی. و این رویکرد نوین "روژآوا" 

کرد"، خود ʼھا برای حل "مسئله  در راھجویی

در "مسئله ʼیکی از خصلت نماھای تحوالت 
کرد" است که به تدریج توجه بیشتری بر 
 می انگیزد. در ھر حال اما چه فدرالیسم از

ملت و چه  –منظر گفتمان دولت 
ملت نوع  -کنفدرالیسم با تعبیر گذر از دولت

ً بر اصل عدم تمرکز   "کودار"ی، ھر دو نھایتا
تاکید دارند و بر تقسیم و توزیع 

استوارند. و ھمین ھم است آن نکته   قدرت
   محوری در راه حل این مسئله گرھی. 

کرد" در ʼبدینسان، می بینیم که "مسئله 
ھر چھار کشور، در پارادایمی واحد اکنون 

سیر می کند اگرچه در سطوحی متفاوت؛ 
ھای محلی  یعنی، تالش برای تاسیس دولت

در ھر چھار کشور. در تبیین مختصات فعلی 
کرد"، خط راھنما اینست که پس ʼ"مسئله 

گرفتن چنین دستاوردی دیگر میسر نیست؛ 
از اند که دولتی  زیرا روندھا جلو رفته تر از آنی

کرد در خاک ʼھای دارای جمعیتی  دولت
انگاشتن وضع   خویش توان بکلی نادیده

متحول را در خود ببیند. در برابر اما، دغدغه 
کرد" را می باید ʼھای "مسئله  کنونی ذینفع

در کم و کیف حرکت رو به جلوی آنان جست 
ً از خطر برگشت به   و نه در نگرانی آنان مثال

  نقطه صفر!
کرد" اما نباید چنین ʼدر "مسئله  از این تحول

برداشت شود که منظور گویا تبیین وضعیت 
کرد در پرتو ایده ʼکنونی مبارزه ملی 

"کردستان بزرگ" است یا که قرار دادن آن در 
خدمت رسیدن به چنین رویایی. این رویا 
ً یک قرنه دارد و می باید  گرچه قدمتی حدودا

 در ذھن    آرزوی تاریخی ته نشین شده
کردھای ھر چھار کشور فھم ʼبیشترینه 

شود، بدرستی اما ھرگز مبنایی برای تدوین 
ھا  استراتژی سیاسی درھیچیک از کردستان

نشده است. بنا کردن سیاست بر این آرزو، 
ھای سیاسی موجود  پرش از روی واقعیت

خواھد بود و دچار اغراق شدن در حد و اندازه 
کرد" ʼتحوالتی که در رابطه با "مسئله 

شاھدش ھستیم. سخن در اینجا، به 
اندیشه "کردستان بزرگ" بر نمی گردد، بلکه 
متوجه نتایج آن روند جھشی بزرگی می 
شود که طی بیست سال گذشته در ارتباط 

کرد" شتابی بیشتر به خود ʼبا "مسئله 
  گرفته است.

  . " پرواز ممنوع"، یک نقطه عطف شد٣

در پی جنگ کویت و شکست صدام از 
کردھای عراق برای اولین بار از ʼریکا، ام

ای حفاظت شده و در امان مانده از  منطقه
یورش حکومت مرکزی عرب برخوردار شدند 

کردھای ʼکه منطقه بزرگی از محل زیست 
عراق از "زاخو" تا "چمچمال" را در بر می 
گرفت. درست است که در طول چند دھه 

ھایی از  پیش از این نیز، بخش
ʼی ایران و عراق بر اثر مبارزه ھا کردنشین

ملی و برای مقاطعی چند، حالت آزاد شده 
  به خود گرفته بودند، جملگی آنان اما
موقعیت شکننده داشتند و به زودی ھم 
برچیده شدند. این، آسمان "پرواز ممنوع" در 
کردستان عراق بود که برای نخستین بار چتر 

کردھای عراق فراھم آورد و ʼحمایتی برای 
قطه عطفی شد در روند شکل گیری آنچنان ن

وضعی که امروز کردستان را رقم زده است. 
فعلیت یابی زمینه   وضعی که عبارتست از:

  .کردی در دل کشوری موجودʼبرپایی دولت 
این چتر را قدرت جھانی دولت امریکا در آن 
فضای عاطفی و ھمدردی پسا فاجعه 

در    انسانی با بیش از پنج ھزار قربانی
بر اثر بمباران شیمیایی توسط  حلبچه" "

به فاصله سه سال  –نیروی ھوایی عراق
پس از فاجعه کشتار شیمیایی در سردشت 

بر باالی سر   - ایران از سوی ھمین ارتش
ʼ کردھا گستراند. در موقعیتی که این قدرت

بعد فروپاشی شوروی، در غره بودنش به 
ان و ژاندارمی در جھ   تک تازانهˏ موضع تعرضی

کردھای عراق از این ʼسر از پا نمی شناخت. 
مشی امریکای وقت استفاده تاریخی بزرگی 
بردند تا متکی بر آن، تمرین حکومت 
کردنشان نیز کلید بخورد. حزب کمونیست 
عراق ھم با اندک تاخیری، این نعمت 
"امپریالیستی" را قدر دانست و به استقبال 
مشروط از آن برخاست! رھایی عملی 

ستان عراق از تھاجمات سنگین ھوایی و کرد
زمینی ارتش "بعث"، پذیرش مصلحتی و 
ناگزیر دوگانگی قدرت در عراق توسط 

خصم "صدام" و چشم ˏ جمھوری اسالمی
کرد ستیز بر این ʼھمیشه ˏ بستن "آنکارا"ی

"خطر" بالقوه در برھه بحرانی آستانه انتقال 
قدرت از نظامیان دست راستی به 

فرصت استثنایی بی   اسالمی،ھای  "اربکان"
کردھای عراق در امر ساختار ʼمانندی برای 

ھا بر  این دولت  سازی حکومتی پدید آورد. 
ای است گذرا  این خیال بودند که البد مسئله

و می گذرد. ولی دولت کردی پایدار، تولد 
  یافت و بر جای ماند.

. گفتمان سیاسی مسلط در پی ٤
  تشکیل حکومت "اقلیم"

داشت از این بذرپاشی اما آنگاه فصل بر
بلر"  –رسید که یک دھه بعد، ائتالف "بوش 

تصمیم به تعیین تکلیف قطعی با "صدام 
حسین" گرفت وعراق را به بھانه خطر 

مجھز به قدرت شیمیایی و در ˏ" "بغداد
ای درھم  آستانه تجھیز به قدرت ھسته

کوبید. ساختار قدرت مرکزی این کشور طی 
فرو ریخت و از دل آن، ازھم جنگی برق آسا 

ای بیرون زد منقسم به  گسیخته چند پاره
در جنوب و غرب و شمال   چندین قدرت

میانرودان "فرات" و "دجله" و نیز انواع 
دستجات محلی در دل ھر یک از آنان. 

قدرت در عراق شد   کار اما، توزیع ˏ سرانجام
ً در عمل و آنگاه بعد برسازی ˏ که آن را بدوا

ھای سیاسی در این کشور و تصویب ساختار
قانون اساسی نوین، بدل به دولتی نمود 
فدرال. بدینسان، "اقلیم" شکل قانونی یافت 
و حتی کوتاه مدتی بعد آن، با دست زدن به 
صدور مستقالنه نفت و ورود در مناسبات 

ً حتی فرا منطقه، چونان  منطقه ای و قسما
ت پارامتری فرا عراقی خود را تا سطح تثبی

  بین المللی باال کشید.
"اقلیم"، اکنون ھم "پوزیسیون" است در 

کردی و ھم دارای ʼقالب ساختار دولت 
کردی چه در سیمای فراکسیون ʼاپوزیسیون 

ھای  پارلمانی و چه جنبشی در خیابان
"اربیل" و "سلیمانیه"! گرچه این دولت نوپا از 

  رفتار انحصار طلبانه "پارتی" رنج می برد،
...  

   ٨امه در صفحه اد 
در آن فساد مالی و فقدان شفاقیت و 



  
 

  

   ٨صفحه      ٨٨ شماره    

  » ...مسئله کرد«
  ٧ادامه از صفحه 

در آن فساد مالی و فقدان شفاقیت و 
حسابرسی بیداد می کند و پارلمان 

اش آشکارا توسط فرمانروایی  انتخابی
طایفه ساالر "بارزانی" دور زده می شود، 
در ھمین عمر کوتاه خود بگونه پیش ھنگام 
مواجه است با شکاف دولت و ملت و 

ن این دو، و بالخره گرفتار ھا میا واگرایی
آمدنش در چنبره یک سه قطبی "شمال" و 
"جنوب" و "جنبش گوران" ( جنبش تغییر) 
که کارکرد اعمال حاکمیت طبیعی در این 
حکومت تازه پا را کند می کند، با اینھمه 
اما، حس خودبودگی ملی در "اقلیم" جنبه 
عام و فراگیر دارد. کردستان عراق بر سر 

    رد تاریخی خود یکی است. حفظ دستاو
اگر تا زمان استقرار "اقلیم"، صدای "مسئله 

ʼھای  کرد" فقط در مراکزی چون سالن
" پژواک  "انترناسیونال سوسیالیست

داشت، از آن پس اما می بینیم که "میز 
ʼ کرد" مرتبط با "مسئلهʼ کرد" در این یا آن

ھای  ھای تصمیم ساز دولت محفل از کانون
اسرائیل چیده می شود تا در  غربی و حتی

کرد از جمله بحث بر ʼآن، گذشته و آینده 
کرد" در ʼھای مرتبط با "مسئله  سر تفاوت

ھای یک صد سال پیش "سور"  پیمان
(متقدم) و "لوزان" (متاخر) دیگربار زنده 

  شود!
با ایجاد "اقلیم"، در مشی سیاسی سنتی 

ʼالبته در ھر یک به  -کردھای ایرانی نیز
تغییرات بزرگی رخ داده و پیش  - ی درجات

ھای کالسیک  انھا بجای حساب باز کردن
روی جنبش سراسری دمکراتیک، نقطه 

ای و  اتکاء بیشتر بر فعل و انفعاالت منطقه
  جھانی قرار گرفته است. و این، در شرایط

فروپاشی شوروی و یکه تازی امریکا و غرب 
و خیز گرفتن موج جدید تعرضات راست در 

، باعث ناسیونالیسم تندتری در آن جھان
شده است. در خط مشی آنان، پروژه 
"ایران چینج" بنحوی از انحاء ردپایی دارد و 

ھای  در سیاست اتحادھایش جریان
اند.  سراسری از اولویت سابق خود افتاده

ای در  ھای سابق چند دھه جای سمتگیری
ً دو پدیده ʼمبارزه متحزب  کردی را، تدریجا

کردی ʼدرونمرزی و اتحادھای  کردʼوحدت 
فرامرزی گرفته است. در ھمین رابطه، 
موضوع "ملل فدرال ایران" ھم بیشتر جنبه 

قومی در  -"قدرت متشکل" ملی  عرضه
  ھای ذیعالقه جھانی را دارد! ایران به کانون

از سوی دیگر اما سربرآوردن ناسیونالیسم 
آریا گرا به عنوان یک گفتمان در برابر 

و البته چونان گرایشی  -الیی حاکمیت و
اینجا و  - راست در فضای سیاسی کشور

ً فارسی محوری را تقویت کرده و  آنجا قسما
نیز ولو بگونه غیر مستقیم بر حمایت نافذ 

قومی  –پیشین نیروی چپ از مبارزه ملی 
اثر منفی گذاشته است. و ھمین پدیده به 

ای به تشدید گرایش  خود تا اندازه  نوبه
ای میدان  ر ناسیونالیسم منطقهراست د

داده است، اگرچه نباید از خاطر دور داشت 
که تشدید "کوردایتی" در دوره اخیر قبل از 
ھمه متاثر از آن تحوالت جاذبی بوده است 
که در ھمسایه غربی جریان دارند و منجر 

کردی در این ʼبه قوام حس دلبستگی 
اند. آن حس و وجدی که،  سوی مرز شده

ھای  ای دارد و طی سال تودهعمومیت 
اخیر، بارھا خود را در سراسر محل زیست 

 غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، دموکراسی در ایران برقرار نخواھد شد بدون       
 

ʼ "کردھای ایران، از "قطور" و "صوما برادوست
در شمال تا "جوانرود اورامانات" و "سومار 
ایالم" در جنوب و از "مانگور" و "آالن 
سردشت" غرب تا "اردالن سنندج" و "گروس 

کردی ʼبیجار" شرق بخاطر برپایی حکومت 
شان داده است. این حقیقتی است که ن

دستاورد تاسیس "اقلیم"، نقطه اتکایی در 
کردھای ایران پدید آورده، ھمانگونه ʼاذھان 

که می توان نفس شکل گیری آن را 
کردھای ترکیه ʼگشاینده چشم اندازی برای 

        و سوریه دانست.

. توافقی اعالم نشده با "اقلیم" و به ٥
  محوریت آن

کرد ایرانی که ʼھای دیرپای  یاندر حیات جر
شان در کردستان  اکنون استقرار دفتری

عراق است، "اقلیم" نقش دوگانه مھمی 
به قدرت و ˏ کردʼایفاء کرده و می کند. 

امکانات دولتی رسیده در عراق، برای 
کردھای متحزب ایرانی منبعی شده ʼاکثریت 

مایه نعمت ولی ھمزمان طنابی با کارکرد 
آن. پیدایش "اقلیم" از یکسو  حدی از مھار

"احزاب" از امکانات در   برخورداری این
ھای تامین پایگاه برای استقراری  زمینه

ای  مطمئن، پشتیبانی مالی، امکانات رسانه
و تسھیل ارتباطات بین المللی را فراھم 

اش کسب آسودگی خاطر  آورده که نتیجه
آنھا بوده جھت مصون ماندنشان از تنگناھای 

یکی. از سوی دیگر اما ھمین لجست
مناسبات، ناگزیری آنھا در توجه به مصالح 
سیاسی کردستان عراق و رعایت مالحظات 
حسن ھمجواری "اقلیم" با جمھوری 
اسالمی را در پی داشته و منجر به ملحوظ 
داشتن این مالحظات در نوع زیست و رفتار 

  آنان شده است.  سیاسی

مسلحانه  بر این زمینه ھم بود که مبارزه
کرد ایرانی علیه جمھوری ʼاحزاب سنتی 

اسالمی در عمل بکلی دچار تعطیل شد 
البته با این یادآوری که این نوع مبارزه از 

ھا دست و پنجه نرم  پیش نیز با دشواری
می کرده و دچار رکود بوده است. و این، یک 

تی"  توافق اعالم نشده با "پارتی" و "یکیه
حزب دمکرات دستکم در مورد " –بود 

کردستان ایران" به شکل یک میثاق در 
که در ادامه طوالنی  - ١٩٩٧برابر با  ١٣٧٦

مدت خود منجر به تاثیرگذاری بر 
سازوکارھای درونی و برونی این حزب و 
ھمانندھای آن گردید که از جمله آنھا یکی 
ھم افتادن انحصار مبارزه مسلحانه در 

" ای به دست "پژاک کردستان برای دوره
نوخاسته بود. واقعیت آنست که امر 

کردی در دو سوی مرز این دو ʼھمبستگی 
کشور، به سطحی از درآمیزی جنبش 

کرد ایرانی با مصالح "اقلیم" ʼمتحزب سنتی 
تبعات در حیات ˏ رسیده و ھمین پدیدار دارای

سیاسی مھمانان "اقلیم"، صیانت از 
استقالل عمل را می تواند به دغدغه فکری 

  دل کند.آنان ب

  . تحوالت در کردستان ترکیه٦

ھای  ای "پ.کا.کا" و مقاومت مبارزات دو دھه
  کردھای ترکیه، نیازھای سیاستʼمدنی 

ھای سیاست خارجی  داخلی و جاه طلبی
داوود اوغلو"، این دولت را  -متلون "اردوغان 

ای در رابطه با  به در پیش گرفتن برنامه
ʼ ماندگاری کردھای ترکیه سوق داد که اثرات

کردی بر جای ʼدر تاریخ و روند مبارزاتی 
مبتنی بر مذاکرات ˏگذاشت. این سیاست

دولتی با "دیار بکر"، که ھم از نیاز "حزب 
توسعه و رفاه" برای تثبیت موقعیت 

اش  انحصاری اسالم سیاسی در منازعه
با رقبای نظامی و الئیک آن از یکسو و 

از  -"فتح هللا گولن" –رقیب اسالمگرایش 
دیگر سو بر می خاست و ھم البته 
ھمخوان بود با تجدید نظرھای فکری و 

رھبر زندانی ˏ سیاسی در نگاه "آپو"ی
("عبدهللا اوجاالن")، منجر به آن گردید که 

کرد" سرانجام به ʼموجودیت "مسئله 
اعتراف دولت ترک درآید و "آناتولی" 
تاریخی در موضع تمکین به واقعیت حذف 

ھای ساکن جنوب آرارات قرار کردʼناپذیری 
گیرد. حتی چرخش جدی بعدی این 
حکومت مرکزی از سیاست کنار آمدن با 

ھم، نتوانست ٢٠١٥کرد" در ʼ"مسئله 
تاثیرات سیاسی و روانشناسانه این برآمد 

کرد" در ʼتاریخی را از میان بردارد. "مسئله 
ترکیه ثبت سیاسی یافت، با به 

د یابی اش برای پیون برنشستن سمتگیری
با جنبش دمکراسی خواھی و چپ 
سراسری کشور جایگاه مھمی در این 
جنبش به دست آورد و در اولین امکان 
توانست در وجود "حزب دمکراتیک 

ھا" بگونه ظفرنمونی بر سکوی  خلق
ھشتاد و اندی کرسی پارلمانی سر به 
ابراز وجود بردارد. طلوع و رشد شتابان 

کرد" ʼاین حزب نشان داد که "مسئله 
کرد ترکیه آن را ʼمسئله ترکیه شده و 

  کشور خود می داند.

مکمل این امر، رابطه اقتصادی "آنکارا" بود 
کردی در بخشی از "عثمانی ʼبا "اقلیم" 

سابق" و جشن گرفتن این دیپلماسی در 
"ارض روم" زیر دو پرچم ترکیه و کردستان 
و با نمایش دست در دست ھم گذاشتن 

" و "مسعود بارزانی"! "رجب طیب اردوغان
ھای درون  این رخدادھا جدا از رقابت

ʼ کردی "پ.کا.کا" و "اقلیم" با ھمدیگر و
کردی، اما ʼعوارض این رقابت بر وحدت 

فی نفسه یک پیروزی استراتژیک برای 
کرد" بود و در واقع، فراتر از ʼکل "مسئله 

آن موفقیت تاکتیکی بزرگی که نصیب 
ʼ.کردھای ترکیه شده بود  

از این توصیفات نباید دچار این گمانه شد 
کردھای ترکیه ʼبرای   که گویا راه موفقیت

ھموار شده است! حتی جدا از اینکه ھم 
اینک جنگی ھمه جانبه و بی چشم انداز 
بین طرفین جریان دارد، در واقع چه با 
توجه به نقار تاریخی عمیق دیرینه بین 
ً بخاطر سمتگیری  طرفین نزاع و چه عمدتا
"نئوعثمانیستی" جاه طلبانه حزب حاکم 

 ً ناشی از وجود یک  بر ترکیه و چه قسما
جناح نظامی گرای تندرو در "پ.کا.کا"، 
ً راھی برای برون رفت از این وضع  فعال
دیده نمی شود. دردمندانه باید گفت که 

کردھای این ʼبر پایه مختصات موجود، 
ً ˏ کشور کرد ستیز ھنوز ھم راه ʼتاریخا
با   در پیش دارند و کماکان مواجھند درازی

بسیار. با تمام اینھا اما، آن ˏموانع سخت
کرد در ترکیه با عنوان تحقیر ʼدورانی که 

آمیز "ترک کوھی" نامیده می شد به 
کردھای این کشور ʼتاریخ پیوسته است و 

  ... اند توانسته
  ٩ادامه در صفحه 



  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه     ٨٧شماره     

  
 

  » ...معضل کرد«
  ٨ادامه از صفحه 

نطقه نه خود را در معادالت این کشور و م
فقط چونان نیروی نظامی تسلیم ناپذیر 
بلکه به مثابه یک واقعیت سیاسی 
تحمیل و تثبیت کنند. و نکته اینجاست که 

کرد" در ʼدولت ترکیه تا به حل "مسئله 
این کشور تن در ندھد، نه امکان رھایی از 
آتش درون کشوری دارد و نه امکان 
پذیرفته شدنش به عنوان عضوی از اروپا 

      بیرون از خود. در 

. "روژ آوا" تنھا پیامد ارزشمند ٧
  فاجعه عظیم سوریه

سوریه که پرپرشده ترین و پر پیامدترین 
تر  مولفه "بھار عربی" و به عبارت دقیق

"خزان عربی" است، در گرفتار آمدنش به 
مصیبتی این سان عظیم و بحرانی چنین 
  کم مانند فقط و فقط در یک زمینه نتیجه

شت و آن، سر برآوردن جنبش مثبت دا
ʼ کردی این کشور بود در قامت و ھیئت

ھای دمکراتیک. با این تحول در  کانتون
کرد نشین، ʼ  ھای بخش غربی سرزمین

کرد" وارد مرحله بازھم نوین ʼ"مسئله 
دیگری شده است. برنامه "پ. کا.کا" به 

کرد سوریه این امکان را ʼدست خلق 
"جزیره" به  یافته است تا در "کوبانی" و

ھای خلقی آن نیز  اجرا درآید و یگان
اند سھم تحسین برانگیزی را در  توانسته

نبرد جھانی علیه "داعش" به خود 
اختصاص دھند. "روژآوا" مظھر شرف و 

کردی شناخته شده و ʼایستادگی 
ھمزمان، نماد ترقیخواھی در جنبش ملی 

ʼ.کرد با گرایشی چپگرایانه  
وژآوا" سخت ترین اما این نیز ھست که "ر

  مراحل آزمون سیاسی خود را ھنوز ھم
در پشت سر ندارد و ھمچنان امتحانات 
سختی را به انتظار نشسته است. در 

کرد سوریه را در ʼلحظه کنونی، جنبش 
شرایطی ارتقاء یافته به یک امکان برای 
آینده سیاسی این کشور و منطقه می 
یابیم که در آن جنگ داخلی سرزمین 

ت" رو به نزدیک شدن به زمان "شاما
دارد. در این سھم   تعیین تکلیف سیاسی

خواھی از بحران سوریه، تکلیف روسیه و 
جمھوری اسالمی روشن است که ھمانا 
حفظ محوریت دولت کنونی سوریه می 
باشد در آینده این سرزمین چه با "اسد" 
چه بی او؛ برای روسیه با ھدف بقای 

حضور آن در  پایگاه "طرطوس" و تامین 
 -شرق مدیترانه و برای تھران معمم

پاسدار به سودای تثبیت "ھالل شیعی" 
مالی و حضور  -در اتکاء به نفوذ سیاسی

نظامی در این کشور. برای ھر دو اینھا، 
ً در جھاتی که  "روژآوا" ابزاری است صرفا

آن را   آنھا برای رسیدن به مطامع خویش
  مد نظر خود دارند!

حران در امروز سوریه بیش از برای ترکیه، ب
کرد" معنی می ʼھرچیز در رابطه با "خطر 

شود! این کشور که در آغاز بحران سوریه 
تحت پرچم "اخوانیسم" و سرمست از 

ھای مالی سرشار امیر قطر غرق  حمایت
اش در   سودای تعرض "نئو عثمانیستی"

"بالد شام" بود، اکنون اما در اواخر این 
ای  ای، خود را بازنده بحران عظیم منطقه

می بیند با به داو گذاشته شدن خود 
ھایش در معرکه آن! دولت ترکیه،  داشته

"روژآوا" را پایگاھی استراتژیک برای "پ. 

تلقی می  - این خصم دیرینه خود -کا. کا" 
کرد ʼکند و از طریق گسیل ارتش به منطقه 

نشین شرق "فرات"، با کشیدن دیواری به 
و اعمال محاصره اقتصادی  کیلومتر ٧٠٠طول 

ھا و پر کردن نظامی فاصله بین  علیه کانتون
این مراکز آزاد شده، از ھیچ اقدامی برای از 

ھای مدافع خلق" رویگردان  پا درآوردن "یگان
نیست. البته در این جنگ، متاسفانه "پارتی" 
ً "اردوغان" را به این  و متحدانش ھم قسما

سوریه زیر  بھانه که طرفداران "اقلیم" در
ھای  یگان -فشار ائتالف و اتحاد "پ.کا.کا 

مدافع خلق" ھستند ھمراھی کرد. ولی 
دلیل واقعی منازعه کثیف آنھا را باید در 

ھای دو طرف جست به نفع دو  سوگیری
بلوک بندی کالن متمایز و رقیب؛ یکی، 

جمھوری  - دولت اسد  -دربرگیرنده روسیه
، اسالمی و دیگری با ھمه تناقضاتش

  متشکل از غرب و ترکیه و شیوخ عرب.
در مقطع فعلی البته برای امریکای "ترامپ" 

ھا در سوریه  یکی از مناسب ترین پایگاه
ً متالشی، ھمین واحدھای  جنگزده و عمال

کردی ھستند که تا به امروز ʼرزمی 
اند استقالل سیاسی خود نسبت به  توانسته

ھر دو قطب جنگ داخلی در سوریه را حفظ 
ند. ھمین حمایت تاکتیکی امریکا کن
کردھای سوریه، خود موجد یکی از ʼاز

تناقضات است در بلوک دوم و موجب دلخوری 
شدید دولت کنونی ترکیه از امریکا، و این در 
ً تعلیقی و  حالیست که در استراتژی اساسا
متناقض ترامپ، "روژآوا" ابزاری بیش نیست. 

   
واقعیت این است ک علیرغم قدرت 

دارندگی روسی و آمریکا در مقابل نیروی باز
کردھا، اما ھنوز ھم ھیچ ʼنظامی ترکی علی 

ھای  پروژە خاص سیاسی از طرف قدرت
ھای سوریه ارائ  کردʼعمده جھانی برای 

نشدە است. نگاه ھر دو بلوک به آنھا کماکان 
یک نیروی جنگجوست تا شریک و متحد 
 سیاسی استراتژیک. با اینھمه و علیرغم
آنکه ھنوز ھم روشن نیست در فعل و 
انفعاالت سیاسی پیش روی، چه بر سر 
"روژآوا" خواھد آمد، ھرچه ھم اما پیش آید 
کردستان سوریه دیگر به آن خموشی 

برنخواھد گشت. و  ٢٠١١تاریخی پیش از 
این، پارامتر جدیدی است در آینده "مسئله 

ʼ."کرد  

. برخورد جمھوری اسالمی با مطالبه ٨
  کرد، کماکان امنیتی است.ʼملی 

در کردستان ایران، سیاست جمھوری 
اسالمی کمابیش ھمان نگاه امنیتی به این 
منطقه است. طی این سی سال، فروکش 

ھای نظامی بی  ھا و لشکرکشی سرکوبگری
ً جا به  امان دوره دھسال اولیه، صرفا

و بس.   سیاست امنیتی و اختناق داده است
ً از خدمت به  در کردستان،  امر عمران عموما

ھای نظامی فراتر نرفته و  پیشبرد برنامه
کرد نه فقط کماکان در سطح ʼاستاندار بودن 

آرزوست که حتی از سپردن فرمانداری یک 
کردنشین به ʼشھر کوچک ھم در مناطق 

کرد کمترین خبری نیست! با آنکه ʼفردی غیر 
در دوره اصالحات آقای "خاتمی" 

ھایی در  تا تخفیفھایی به عمل آمد  کوشش
ً سرکوبگرایانه  ً خشن و صرفا سیاست مطلقا
حکومت در غرب کشور صورت بگیرد، اما ھر 
تعدیلی ھم در این زمینه بالفاصله به سنگ 
مقاومت سرسخت جریان اقتدارگرا برخورد. 
ضمن آنکه این وضعیت، ھمزمان از 

ھای ناشی از تعلقات شیعی و مرکز  دوگانگی
اصالح طلبان حکومتی نیز محوری رایج در اکثر 

  رنج برد.
از یاد نباید نھاد که بخش قابل توجھی از 
دست اندرکاران نھادھای امنیتی و نظامی و 
انتظامی جمھوری اسالمی، دارای سابقه 
ماموریت عملیاتی و فرماندھی در کردستان 

ھستند و ھمچنان ھم از ھمین  ٦٠دھه 
سابقه پلشت نان می خورند! لذا پاسداری از 
نگاه امنیتی در نھادھای نظامی، انتظامی و 

تی حکومت نسبت به کردستان، خود اطالعا
است برای اعمال   عامل بازدارنده سنگینی

حداقل تغییرات بینشی و کمترین تجدید نظر 
ھایش در ھمین  حکومت نسبت به سیاست

زمینه. در واقع، سیاست جمھوری اسالمی در 
کردستان را ھمانا ارگان سپاه پاسداران است 
که شکل می دھد و مدیریت می کند. در 

اه ھم، نظر به فراملی شدن "مسئله سپ
ʼ باید "سپاه ً کرد"، در درجه نخست عمال

قدس" فعال در ھر دو سوی مرز را دید که 
  سکانداری اصلی امور با اوست!

البته طی دوره اول دولت روحانی، ارگانی 
تاسیس شد تحت عنوان نھاد مشاور رئیس 
جمھور پیرامون امور اقوام که اعالم داشت می 

ا احیای دو ماده بالاجرا از قانون خواھد ب
ناظر بر تحقق بخشی از  -اساسی 

ھای فرھنگی مردمان تحت تبعیض  خواست
از حقوق   قومیتی کشور جھت برخورداری آنان

منشاء تحوالتی در این  - ھویتی ملی خویش
زمینه شود. اما این وعده و وعیدھا ره به 
جایی نبرد، زیرا که مقاومت در ھسته اصلی 

حاکمیت شیعی فارس محور فراتر از آنی قدرت 
ھا  بوده و ھست که به کمترین خوش خیالی

  در این عرصه میدان دھد.
صف آرایی سیاسی تقابلی میان حکومت و 
جنبش متحزب حزبی ھنوز ھم بجای خود 
باقی است. این جنبش علیرغم تلفات انسانی 
بسیار طی این چند دھه ھمچنان برپاست و 

برابر ستم ملی را پرچم ایستادگی در 
برافراشته دارد. جمھوری اسالمی به چیزی 
کمتر از نابودی این جنبش دیرینه رضایت نمی 
دھد. تا امروز ھر پیام و اقدام صلح طلبانه و نیز 

ھای مسالمت آمیز حل "مسئله  راھجویی
ʼ کرد" در ایران از سوی این یا آن بخش از این

جنبش یا با واکنش منفی جمھوری اسالمی 
ھا و توطئه و ترور  روبرو شده و یا که سردواندن

را پاسخ گرفته است. کردستان از تاثیرات 
       مخرب این سیکل بسته رنج می برد.

ای است که جریان اصالح طلبی  این نیز نکته
شکل گرفته طی بیست سال اخیر در 

کردھا در ʼکردستان به محوریت نمایندگانی از 
ی و مجلس و نیز فعالین حقوق بشر

کرد، علیرغم پیوندھایی که با ʼمطبوعاتی 
اصالح طلبی حکومتی دارد اما با آن یکی ھم 
نیست. اصالح طلبی در کردستان، اعتماد 
چندانی به اصالح جمھوری اسالمی ندارد، 

ً متوجه اصالح در حل "مسئله  کرد" ʼبلکه عمدتا
است از طریق جنبش مدنی. جدا از این یا آن 

م طلبانه در درون این گرایش و روحیه تسلی
جریان، ھم و غم آن بیشتر اصالح در روش 
مبارزاتی برای احقاق حقوق ملی است. این 
البته واقعیت دارد که زایش آن را می باید در 
متن رویارویی طاقت فرسای بین دو سنگ 

حکومت از یکسو و مقاومت   آسیاب سرکوبگری
شد رد از دیگر سو دید، اما رجانبازانه حزبیتی کُ 

  و دوامش را نمی توان
  ...  

   ١٠ادامه در صفحه 



 
 
 

        
  
  

  ١٠ صفحه    ٨٨شماره     

  » ...معضل کرد«
  ٩ادامه از صفحه 

با این تز توضیح داد که گویا آنھا از مطالبه 
اند. از آن زمان که  کرد فاصله گرفتهʼملی 

کرد نشین کشور خالف چند ساله ʼمناطق 
اسالمی رویکرد نخست حیات جمھوری 
ھای حکومتی را  شرکت گسترده در انتخابات

شان یا به دورترین کاندیدای  اند، رای برگزیده
موجود در صحنه نسبت به راس قدرت (والیت 
فقیه) بوده و یا به کسیکه نماد مخالفت با 

  وضع موجود جلوه کرده است!

ھا در کردستان تغییر  در این سه دھه، نگاه
ما از فاصله بین جامعه اند، ا بسیار کرده

ʼ کردی با حاکمیت اسالمی چیزی کم نشده
ˏ که کم شدنی ھم نیست. رابطه حکومت

مرکز محور با کردستان، بر ˏ شیعی بنیاد
کردھا از آن بنا شده و ʼبیزاری عمومی 

حکایت از حس بیگانگی طرفین نسبت 
  بھمدیگر دارد.

٩ ً . "راسان" فاقد زمینه و نه کامال
  خودجوش!

ل که صدای "راسان" برخاست، می پارسا
شد پیش بینی کرد که این حرکت و فراخوان 
حاصلی ببار نیاورد. این برنامه "حدکا"، به 

کرد بود و از ʼمعنی خیزش دوباره پیشمرگه 
سر گرفتن مبارزه مسلحانه آتش خاموش در 
کردستان. ولی "راسان" از اینرو به کامیابی 

گرفت و ن -نمی رسید و دامنه نمی گرفت 
که این نوع از مبارزه نه فقط دیگر میان  -ھم

مردم کردستان ایران از جذبه اجتماعی 
گسترده برخوردار نیست و نه تنھا برعکس 
سابق پشت جبھه مستحکمی برای آن 
وجود ندارد، که خبر چندانی نیز از خیل 
پیشمرگه آماده نبرد برای تحقق آن به گوش 

چیز  نمی رسد. در اقدام برای "راسان"،
زیادی از به روز بودن را در تصمیم گیرندگانش 
شاھد نبودیم و متاسفانه چنین به نظر می 
رسد که در این دوستان نوعی فاصله نسبت 
به تحوالت سه دھه اخیر و روانشناسی 

  امروزین مردم کردستان ایران عمل می کند.

گرچه "راسان" را باید رویکردی برخاسته از 
اما باور کردن آن به  دل خود "حدکا" دانست،

عنوان حرکتی بی دریافت چراغ سبز از سوی 
"پارتی" دشوار است. انتقال مقرھای بخشی 

کرد ایرانی به مناطق مرزی ʼاز نیروھای 
ھمجوار ایران بدون تجدید نظر در میثاق 

و در واقعی "نقض عھدی" توافق  – ١٩٩٧
ممکن نبود. انتقالی که، موجب جنگ  - شده

  و آیا نه به نیابت از –اک" مقطعی بین "پژ
و "حدکا" نیز شد که خوشبختانه  -"پ.کا.کا"؟

ً پایان گرفت. بیشترین احتمال شاید  سریعا
ھای  درگیر یارگیریˏ این باشد که بارزانی

ً ھم بیشتر در سمت ترکیه تا  منطقه ای و فعال
تھران، بی تمایل نباشد که این ابتکار را به 

ھای  ده خواھیعنوان اھرم فشاری علیه زیا
"سپاه قدس" به فرماندھی سردار 

در عراق بکار گیرد. حتی جدا از   "سلیمانی"
ضعف ماھوی تصمیم برای "راسان"، از نظر 
سیاسی ھم این پرسش مطرح است که 
داغ شدن "راسان" در پارسال با پیامد جان 

و فروکش   پیشمرگه ١٠باختن بیش از 
ند با ای می توا کردنش در امسال، چه رابطه

  فعل و انفعاالت منطقه داشته باشد؟

کرد" و ʼ ھای کالن در "مسئله . تفرقه١٠
  کردھا!ʼھای نوین میان  ائتالف

کرد، یکی از ʼدر ژئو پولیتیک و پولیتیک فعلی 

مسایل عمده تنشی است جاری بین دو 
کردی در منطقه میان "اقلیم" ʼجریان بزرگ 

و "قندیل". کشاکشی که ھر جریان متحزب 
لی در ھر چھار کردستان را درون خود م

معین به نفع یکی از   کشیده و به جانبداری
طرفین کشانده است. این را نباید فقط یک 
اختالف دیرینه از جنس ایدئولوژیک بین 

ھای روحانی تبار و دین باور از یک  "بارزانی"
کارگری اوجاالن" از  –طرف و "کمونیستی 

بر سر این طرف دیگر تلقی کرد. دعوا حتی 
نیست که سه گوشه کوھستانی واقع در 

 - ایران –ناحیه سرحدات سه کشور ترکیه 
عراق، حریم کدامیک از دو طرف باشد؛ زیرا 
که در این سنگالخ پر از صخره و سنگر و 
غار جا برای ھیچیک از طرفین کم نخواھد 
ً در این  آمد! رقابت میان آنھا حتی صرفا

یک خالصه نمی شود که نقش ھژمون
کرد" با کدامیک از ʼسیاسی در "مسئله 

آنان باشد. اختالف دینامیک بین آنان را 
بیش از ھر چیز باید سیاسی دانست و 
ریشه داشتن در آن جبھه بندی کالن 

ای که توسط بازیگران جھانی و  منطقه
ای آرایش یافته و بدل به بختک  منطقه

منطقه ما شده است. بختکی که ھر بازیگر 
ʼ وادار به جاگیری و جھتگیری در کردی را

این جبھه بندی می کند! اگر "پ.کا.کا" 
 - ایران  –خود را بیشتر در محور روسیه 

سوریه می بیند، "پارتی" رھبر "اقلیم" اما 
این عضو ولو دچار  -خود را ھمسو با ترکیه 

می شناسد؛ ولی او نیز در  -رنجش "ناتو"
این ھمسویی نه که چندان پایدار. طوری 

ھایی از این ناپایداری از سوی  ه نشانهک
ً دارد رو می آید!   "پارتی" تدریجا

کردی البته، بازتولید امروزین و ʼو این تقابل 
سطح باالی ھمان سرشت کھنه در مبارزه 

کرد است و بس! سرشتی که بنا به ʼملی 
کردی خواسته از ʼآن، تا یک جریان 

ای  ھای منطقه ھای موجود بین دولت رقابت
گیرد،  سود استراتژی خویش بھره به 

بالفاصله و ولو ناخواسته در موضع مقابله 
کرد" خود در بخش دیگری از ʼبا "برادران 

ھم ˏ ھا قرار گرفته است! برادران کردستان
ھمدیگر درآمده بر بستر ˏ به تقابلˏ تبار

مشترک از راھبردی واحد، در   استفاده نوع
روھایی عین حال اما ھر کدام نیز گرفتار نی

متضاد در ستاد خود! و این، باز تولید ھمان 
سرشت و سرنوشت تاریخی مبارزه فرا 

کردی؛ از "شیخ ʼکشوری است در جنبش 
عثمان" دھه چھل میالدی قرن بیست تا 

ھای شصت ھمان  "مال مصطفی" سال
طالبانی" در دو  –سده، و از جنگ "بارزانی 

دھه ھفتاد و ھشتاد میالدی تا صف بندی 
کرد" در ھمین امروزش ʼدرون "مسئله  کالن

  تا نوار غربی "زاگرس"! از جنوب "آرارات" 

کردی کالن در مقیاس "بزرگ"، بجای ʼاتحاد 
خود می تواند یک راھکار سیاسی باشد در 
خدمت اعمال نیرو به سود مبارزه ملی در 
ھر چھار کردستان و برای اعالم 

کردی در ھر کدام از این چھار ʼھمبستگی 
ی قرار گرفته در برابر یکی از چھار دولت واد

کرد ستیز، و البته ھر آیینه اگر ʼسرکوبگر 
نخواھد که به توھم تولید ساختار برای 
"کردستان بزرگ" آلوده شود! رویکرد "کنگره 
کرد" در چند سال پیش که متاسفانه 

کردی شد و از سر ʼقربانی رقابت درون 
ز ھم و ھنو –برآوردن بازماند، می توانست 

نقش مثبتی در راستای دفاع از  -می تواند
کرد ایفاء کند. با اینھمه، ʼحقوق ملی 

سرنگرفتن آن را فقط باید عقب نشینی 
موقت این ایده دانست و نه از میان 

کرد به جای خود ʼاش؛ ایده کنگره   برخاستن
   پتانسیلی است مثبت.

کرد اما، ʼدر مسیر صد ساله جنبش ملی 
کردی ھم کم صورت نگرفته ʼائتالف و اتحاد 

اش،ھمان اتحاد  است. و یک نمونه
ای که طی انتخابات اخیر ریاست  عملی

کردی ایران ما ʼجمھوری اسالمی در جنبش 
جوانه زد. این اتحاد عمل، جدا از نتیجه 

اش و نوع بازخوردی که  سیاسی بارآورده
داشت، بھر حال اما خبر از شکل گیری 

بود و مثبت، و  ائتالفی معین داد که خوب
لذا مکث بر آن ضرورت دارد و تبیین درستش 
نیز بجای خود واجد اھمیت سیاسی . این 
اتحاد را البته باید ادامه و نتیجه اتحاد پایدار 
"حدکا" و "حزب کومله کردستان ایران" 

سال پیش شکل گرفت. جز  ٥دانست که 
دوره مد  -دوره کوتاه اوایل انقالب 

ن ایران بر سر مسئله (پیشروی) در کردستا
کرد در صحنه و ʼملی و متکی بر حضور توده 

که  -ایستادن آن پشت سر حرکت خویش
عرصه نمایش اتحاد به ویژه در قالب "ھیئت 

کردی ʼکرد" شد، مبارزه ʼنمایندگی خلق 
ایران ما شوربختانه طی سه دھه 

اش، بیشتر در تفرقه و انشعاب و  بعدی
است. ھای خونین شاخص  حتی درگیری

اکنون در شرایطی که جنبش ملی 
کردستان ایران در وجود احزاب دیرینه 

و البته  -خویش حالت جزر(عقب نشینی) 
به خود  -ھمانند پسرفت در کل اپوزیسیون

گرفته است، چنین اتحاد عملی ھر اندازه 
ھم که خوشحال کننده باشد ولی نیاز به 
تبیین دارد. درست است که از مدتی پیش 

داماتی برای تامین تفاھم و شاھد اق
رسیدن به اتحاد بر سر مشترکات بین 

کرد ایرانی ھستیم، اما اینکه ʼھای  جریان
ً آیا وقوع تحوالت  دلیل این برآمد، عمدتا

ای اخیر است یا  احتمالی خارجی و منطقه
که تدبیری برای مقابله متحد با 

ھای جمھوری اسالمی، جای  سرکوبگری
  فکر و تامل دارد.

  ھمه پرسی در کردستان عراق .١١

"اقلیم" اعالم کرده است که اوایل مھرماه 
آینده دست به رفراندوم خواھد زد تا معلوم 
شود اراده کردستان عراق بر چه نوع 

آن برای   سرنوشتی است و چیست برگزین
خویش؟ این اعالم تصمیم در وضع   آینده

ناروشن و متالطم کنونی عراق و سوریه و 
ھمه را وادار به واکنش در قبال کل منطقه، 

  این تصمیم کرده است. 

سئوال مشخص سیاسی در این میان اما 
آنست که اتخاذ چنین تصمیمی و اعالمش، 
کدام ھدف سیاسی را مد نظر خود دارد؟ 
ً در پی تعیین تکلیف است با "بغداد"  آیا واقعا
ً اعمال فشار بر این مرکز جھت  یا صرفا

ات بودجه بندی و امتیاز گرفتن در موضوع
سھم از بودجه، حد اختیارات فدرالی و نیز 
وسعت جغرافیایی حوزه اعمال قدرت؟ در 
مختصات فعلی، دومی البته ھمخوانی 
بیشتری با واقعیت وضع و توازن قوا دارد تا 
برداشت اولی. سخنان "ھوشیار زیباری" 
وزیر قبلی امور خارج عراق و "نیچیروان 

اقلیم" ھم موید بارزانی" نخست وزیر "
برگزاری رفراندوم اما در  ھمین نکته است.

  ... این شرایط اشباع از
  ١١ادامه در صفحه 

  



 
 

   ١١ صفحه    ٨٨ شماره    

  » ...معضل کرد«
  ١٠ادامه از صفحه

ابرھای معلق موجود، بارش ھر نوع بارانی 
را ممکن می کند و کس را یارای آن 

ه راه افتادن سیل و نیست تا بتواند ک
سیالب منتفی بداند! واقعیت محرز آنست 

کردستان  که اگر ھم نتیجه رفراندوم 
و بی کم و کاست قابل انتظار با  –عراق 

نخواھد  -نتیجه تایید بر خود بودگی خویش
مبنای اقدام بالواسطه برای جدایی قرار 
گیرد، در ھر حال اما به نوعی، تامین 

است برای  پشتوانه بالفعل حقوقی
استقالل بالقوه کردستان از عراق. و این 
خود، دارای بار و اھمیت سیاسی بسیار 

ھا از زیر عالمت  در شرایطی که سخن
سئوال رفتن قرارداد یک صد سال پیش 

پیکو" در سطوحی از مراجع  -"سایکس
سیاسی غربی می رود و نیز مطرح بودن 

ھای جدید دو کشور  موضوع تقسیم بندی
سوریه و تغییرات ژئو پولتیک عراق و 

احتمالی خاورمیانه در محافلی از غرب و 
عرب و "تل آویو"! اگرچه، ھمین پشت 

ً و ھنوز ھم تحت الشعاع  پرده ھا فعال
ھای رسمی چه از سوی  اعالم مخالفت

امریکا و چه روسیه با موضوع برگزاری 
رفراندوم قرار داشته باشند. سازمان ملل 

ی دخالت در این نیز توانائی خود برا
رفراندوم را، تنھا از طریق دولت عراق 

  امکان پذیر اعالم کرده است.

ً به ھمراه دلواپسی ھایش  ترکیه طبعا
پیرامون نوع توافقات برای آینده سوریه، 
ً نگران این ھمه پرسی است.  شدیدا
ً با این  سران آن در عین اینکه صراحتا

این  اند اما دچار رفراندوم ابراز مخالفت کرده
سرگیجه نیز ھستند که اگر ناگزیری 
تصمیم بین دو شق تن دادن به رفراندوم 
در کردستان عراق یا پذیرش کردستان 
خود مختار صاحب دولت محلی در سوریه 
پیش آید، چه انتخابی باید کرد؟ این دولت 

ای قرار دارد که ھر کدام را  در برابر دوراھه
ی ھم انتخاب کند باز بازنده آن راھبرد

خواھد بود که در ھمه صد سال گذشته 
کردی شھره ʼبه نفی ایجاد ھرگونه دولت 

  است!

شیعه والیی مرکز محور "تھران" ھم 
ً نگران موضوع است و ھراسان از  شدیدا

کردھای ایران و لذا ʼتاثیر آن بر مبارزه ملی 
ای" در دیدارش با  آن را نمی پذیرد. "خامنه

خالفت "حیدر عبادی" نخست وزیر عراق م
صریح جمھوری اسالمی با آن را اعالم 
کرد. اما مشکل این حکومت ھم در 

برد در ھر دو ̓ اینست که ھمزمان قادر به
موضوع "ھالل شیعی" و مھار ھویت 

ʼاش در عراق و   کردی برای بروز خودبودگی
  سوریه نیست!

شیعه عربی "بغداد" ھم سخت ھراسان 
رنده وضع است. زیراھم رفراندوم را در برگی

مسئله کرکوک نفتخیز می بیند و ھم در 
کرد را مستقر ʼھای  حال حاضر پیشمرگه

دوباره در "ایزدی" نشین "شنگال" پس 
گرفته شده از "داعش" و نیز مناطقی که 
  پیش از این در تیول مطلق حاکمیت عربی

  اند! بوده

البته این نیز ھست که "اقلیم" در درون 
مسایلی خود رھا از مسایل جدی نیست. 

که سایه سنگین آنھا را می توان بر 
تصمیم و نوع اجرای رفراندوم دید. از جمله 
اینکه سازمانگر آن نه مجلس "اقلیم" به 

مثابه نھادی ملی و فراگیر، که احزاب 
حکومتی ھستند. ھمان احزابی که، پارلمان 

ً تعطیل کرده اند! به دیگر سخن، امری  را عمال
م و زمینه ملی که پیشبردش بیشترین تفاھ

را نیاز دارد سکانش اما در انحصار گروه حاکم 
ً در افکار عمومی  است و این شائبه قویا
  "اقلیم" عمل می کند که "مسعود بارزانی"
رفراندوم را برای تثبیت قدرت خود می خواھد. 
در کل، می توان دید که چه زیر سازی در 
سطح عراق و چه زمینه سازی بین المللی 

ناقص و سست است و خود "اقلیم"  برای آن،
نیز علیرغم توافق عمومی در آن بر سر حق و 
حتی نفس رفراندوم، در زمینه روش برگزاری 
اما درون خود دچار تنش! تا زمانی که این 
رفراندوم از یک تضمین حداقل در سطح بین 
المللی و منطقه برخوردار نباشد، 
 برگزارکنندگانش با وقوف به این واقعیت که
"اقلیم" متاسفانه راه به دریای آزاد ندارد و 
ھمزمان گرفتار است در حصار سه دولت 

ً نافی حقوق  کردھا، الزم است دریابند ʼتاریخا
که کردستان عراق بعد رفراندوم می تواند با 
وضع سخت و بغرنجی مواجه شود. سخت تر 
نیز حتی، ھر آیینه اگر نتواند از انسجام 

  رخوردار گردد.درونی در وجود خویش ب

بھر حال، رفراندوم در کردستان عراق با نتایج 
ً جغرافیای  ھم سیاسی و ھم احتماال

بسیاری    ھای سیاسی مھم و زیاد، با چالش
    در درون و بیرون از خود مواجه است. 

. چند گرایش متناقض ھمزمان در ١٢
  کردستان ایران

در سی و اندی سال گذشته فضای  
وش دگرگونی شده سیاسی کردستان دستخ

است. وزن روستا در آن پایین آمده و جامعه 
ʼ کرد در مقایسه با قبل خصلت شھری تری به

شھر، جامعه مدنی   خود گرفته است. از دل
سر برآورده و امکانات دیجیتالی توانسته 

ای امروزین از کردستان به نمایش  است چھره
کردی جا ʼنھد. این در حالی است که احزاب 

در کردستان ھنوز ھم نشان نمی افتاده 
ای درخور خود را منطبق با این  دھند که بگونه

ھا میان چندین  تحوالت کرده باشند. تفاوت
شان با تحوالت  آن بر سر خود انطباقی  شاخه

البته نفی ناشدنی است، اما واقعیت جمعی 
ً اشتراک در  امروزشان را ھمانا عمدتا

می  ھای مشابه است که توضیح نوستالوژی
دھد! تعلق سیاسی مردم به احزاب دیرینه 
خود نیز در حالی مواجه با فروکاھی است که 
حس عمومی "کوردایتی" در کردستان 
کماکان به قوت خود عمل می کند و فقط 

تری در خود دارد. در  شکل و سیمای مدرن
شرایطی که ھر خبر از این یا آن پیشرفت در 

ستان کرد" می تواند شھرھای کردʼ"مسئله 
را   از جمله "مھاباد"، "بوکان"، "سقز" و "بانه"

ھای شھری چون  چراغانی کرده و خیابان
را پایکوب جوانان کند، این موضوع که   سنندج

کرد ʼچرا متحد ترین صدای "شش جریان" 
خطاب به مردمشان در انتخابات اخیر ریاست 
جمھوری بی پاسخ می ماند جای تامل دارد! 

که آن را باید دریافت تا این، تناقضی است 
بتوان بر شکاف بین خواست مخاطبان و 

  ھا غلبه کرد. مضمون خطابیه

در عوض اما، رشد آگاھی در کردستان را در 
نضج جامعه مدنی آن می بینیم. واقعیت 
آنست و واقعیتی خرسند کننده نیز، که 
جامعه مدنی شکل گرفته در کردستان 

و دچار اعتمادی به جمھوری اسالمی ندارد 
کمترین توھم نسبت به شیعه والیی نیست! 

کردی نوظھور برآنست که ʼاین جامعه 

"دشمن" را با مبارزه مدنی خود عقب بنشاند 
تا گام بگام و ملموس بتواند دستاورد ستاند و 
به پیروزی رسد! روانشناسی کردستان امروز 
را می باید در این واقعیت محوری دید. در 

تبلیغ پیشمرگه سیار) یعنی اکنون آن، "جوله" (
حضور در نھادھای مدنی؛ ھمانگونه که 

ای است تا حد  کرد، سوارشدهʼتبلیغات برای 
ھای اجتماعی. آگاھی ملی در  زیاد بر شبکه
اش نه فقط مھاجرین از کردستان  خصلت مدنی

ھای آن در ھمه  ایران به "اقلیم" و برونمرزی
است جھان را زیر نفوذ خود دارد که توانسته 

ھای زیستی از چھار استان  تا دورترین گوشه
ʼ ،کرد نشین کشور(کردستان، آذربایجان غربی

کرمانشاھان و ایالم) را بھمراه تجمعات آنان در 
کرد زیر ʼارومیه، تھران و تبریز مھاجر پذیر 

  پوشش خویش گیرد.

اما این نیز واقعیتی است که خالء از جمله 
تا ˏ سکوالر ای احزاب ملی فیزیکی و اتوریته

کرد ʼای موقعیت از دست داده در جامعه  اندازه
ً رادیکالیسم  سلفی" پر "́ˊرا متاسفانه قسما

کرده است! حرکت خزنده اسالم گرایی 
سیاسی سنی، اگر ھم منبع الھام خود را از 
ً بی واسطه از "داعش"  "سلفی" گری و اخیرا

اش اما تمام و  گیری می گیرد، زمینه سرباز
ھای حکومت  ن اعمال و سیاستکمال مدیو

والیت فقیه در کردستان است. حکومتی که، 
کردھای سکوالر ʼاوایل انقالب برای مقابله با 

به رشد "مکتب قرانی"ھای اھل سنت 
(طرفداران "مفتی زاده") میدان داد ولی در 
ھمانحال وقتی ھم به مراد خود رسید از آنھا 

ید و تمکین به برتری جویی شیعه را انتظار کش
ش نیافت به سیاست فشار بر   ا چون برآورده

ضد آنھا روی آورد! و اعمال فشار تا آنجا که با 
ای، موجب ترور  ھای زنجیره میدان دادن به قتل

ھا  چند نفر از رھبری ھمین "مکتب قرانی"
  شد! 

بود در   ھای تبلیغ سنی نتیجه، رشد کانون
ھای ابتدا تحت عنوان  وجود تندترین گرایش

لفی ارشادی" و سپس حتی "سلفی "س
جھادی" بویژه در جنوب کردستان ایران! 
جمھوری اسالمی پس از حمله امریکا به 
عراق بقایایی از "گروه انصار اسالم" تشکیل 
دھنده خرده حکومت "امارات اسالمی" در 
منطقه "بیاره" کردستان عراق را که پس از به 
اشغال در آمدن این کشور به ایران پس 

ته بودند، زیر بال آموزش نظامی خود نشس
گرفت. بخشی از اینان با اعزام به افغانستان 
از طریق شھر مرزی "نیمروز" در افغانستان، به 
"طالبان" پیوستند و بخشی ھم با ماندن در 
ً ھم ریشه دواندن در "اورامانات"،  ایران و عمدتا

کرد ایرانی عضو گیری کردند. ʼاز جوانان بومی 
شدن چند سال الزم بود تا تعداد فقط سپری 

کردھای ما در اندک ʼھای  به "داعش" پیوسته
  نفر ھم بگذرد! ٢٠٠مدت از 

ای جمھوری  تروریسم نھادینه چند دھه
   اسالمی در کردستان، جواب خود را اینک با

قلب ˏ" در قلب "تھران تروریسم "داعشی" 
ایران اسالمی می گیرد: در صحن "بھارستان" 

مینی" واقع در "شھر ری"! بخشی و "مقبره خ
از کارنامه حکومت برای منزوی کردن 

کرد، عبارت بوده از: ʼناسیونالیسم سکوالر 
ابتدا میدان دادن به "مکتب قرانی"ھا علیه 
سکوالرھا و بعد افراطیون شیعی بر ضد 

ھا و اینک ھم در این نقطه از مسیر  "مکتبی"
 ھا  خود ساخته، مواجه با تیغ کشی "سلفی"

بر روی خویش! جمھوری اسالمی باد 
ای است ھم اینک مشغول دروی  کاشته

طوفان آن و نوش کننده نیش ماری پرورده 
  شده در آستین خود!

 



 
 
  
  
  
  
 

   ١٢ صفحه   ٨٨ شماره    

دوبارە  ٩٦مرداد  ١٨ عوامل دستگاە قضایی در رضا شھابی یکی از اعضای ھئیت مدیرە سندیکای کارگران شرکت واحد تھران در اثر توطئ
روز پیش تا کنون در اعتراض ب این بی عدالتی ظالمان دستگاە قضایی، بار دیگر مجبور ب اعتصاب غذا  ١٣ب زندان برگرداندە شد، وی از 

 شدە است.

سال زندان، ھفت میلیون  ٦تھران بازداشت و ب ب دلیل عضویت و فعالیت در سندیکای کارگران اتوبوس رانی  ١٣٨٩رضا شھابی در خرداد 
  سال محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شد. ٥ھزار تومان جزای نقدی و  ٥٠٠و 

شھابی ک در اثر فشار و شرایط ناھنجار در زندان ب شدت بیمار شدە بود در اعتراض ب عدم رسیدگی پزشکی در ماھای پایانی مدت 
میلیون تومانی برای درمان از زندان مرخص شد و قرار نبود ک پس از  ٢٠٠ب دو ماە اعتصاب غذا، با وثیق محکومیت اش، پس از نزدیک 

  درمان دوبارە ب زندان برگرداندە شود.

گرد با این حال اما مدتی پیش از او خواستند برای گذراندن س ماە از باقی ماندە محکومیتش ب زندان برگردد و تھدید کردند ک اگر برن
  میلیونی وثیق گذار را ضبط خواھند کرد. ٢٠٠وثیق 

گذشت از آن ک محکومیت شھابی از اساس غیر قانونی بودە و اقدام دستگاە قضایی خود عملی مجرمان است، با این ھم حتی ب  
ء نمی داشت، حق تفکیک مدت فرض این ک محکومیت رضا شھابی ھم از نظر قانونی موج می بود، باز ھم دستگاە قضایی اگر نیت سو

  درمان زندانی از مدت محکومیتش را نداشت، زیرا مدت درمان در ھم جای دنیا جزو مدت محکومیت محکوم ب حساب می آید.

را اما واقعیت این است ک دستگاە قضایی برای بازگرداندن شھابی ب زندان دنبال دسیس بود و اگر این بھان را ھم نداشت برنامه دیگری 
  تدارک می دید.

واقعیت این است که، این تنھا شھابی نیست ک دوبارە ب پشت میل ھای زندان برگرداندە می شود. درست ھم زمان با آن شاپور 
ماە زندان ٦احسانی راد عضو ھئیت مدیرە اتحادی آزاد کارگران توسط یکی دیگر از بی دادگاە ھای حکومتی ب بھان ھای واھی دیگری ب 

تن از کارگران نیشکر  ٤٠ضرب شالق محکوم شده است، و یکی دو ھفت پیشتر نیز بیش از  ٣٠میلیون تومان جریم نقدی و  ٩پرداخت  یا
، صرفا به خاطر درخواست پرداخت دستمزدھای معوق و اعتراض به عدم پرداخت حق بیم شان ک مبلغ آن در ھنگام پرداخت  ھفت تپ

ران توسط کارفرما کسر گردیده ولی به بیمه پرداخت نشده بود، اقدام به اعتراض ب عمل غیرقانونی کارفرما دستمزد از فیش حقوق کارگ
، بطور  کردند، که در نتیجه به طور دست جمعی توسط نیروھای سرکوب گر بازداشت و پس از اعتصاب و فشار ھمکارانشان با سپردن وثیق

  موقت آزاد شدند.
ھر روزه به صورت کم و بیش در سطح کشور شاھد ھستیم، اعتصاب ھا و اعتراض ھای کارگری ب دلیل فشار و  مشاب ھمین رفتار ھا را

داران و مدیران دولتی نیز شدت گرفت است. سرمای داران ک انتظار این ھم اعتصاب و مقاومت کارگران را ندارند،  حق کشی سرمای
ھا حاضر ب تسلیم در مقابل حق کشی ھا نیستند، می کوشند با پشتوان دولت و دستگاە اکنون ک می بینند کارگران ب رغم تمام فشار

 قضایی فعاالن کارگری را ب زور زندان، شالق و ... وادار ب تمکین از سرمای داران زورگو کنند. پیام کسانی ک حکم شالق برای رھبران
ھای دوران بردە داری ب زعم خود می خواھند مناسبات بردە داری را بر  کارگری صادر می کنند، روشن است، آن ھا با اعمال مجازات

گفتنی است تشدید سرکوب فعاالن کارگری در حالی جریان دارد ک فریاد جامع مدنی خواھی دولت مردان و  کارگران تحمیل کنند.
ساح می ریزد، در ھمان حال عدالت خواھان و ھواداران شان، گوش فلک را کر کردە است و جناح دیگر ک برای فقرا و عدالت اشک تم

معترضان ب فقر را در بی دادگاھایش ب جرم حق خواھی محاکم و ب زندان و شالق محکوم می کند. با این احوال کارگران گرسن و ب 
وسیل دیگری نمی توان از  خشم آمدە از ستم و زورگویی صاحبان سرمای و حامیان حکومتی شان را ن با تشدید زور و سرکوب و ن ھیچ

  مبارزە برای نان و آزادی بازداشت.
مبارزە کارگران بر حق است و در نھایت پیروز خواھند شد. کما این ک ب رغم ھم سرکوب ھا و محاکمات چند بارە فعاالن سندیکایی و 

در صحن مبارزە حضور پر ثمرشان را حفظ  دیگر فعاالن کارگری و اعمال مجازات ھای قرون وسطایی چون شالق زدن، آن ھا ھم چنان
  کردەاند.

داری لجام گسیخت و وحشی خواھند  کارگران با تشدید مبارزە، اعتصاب، اعتراض، ھمبستگی و سازمان یابی، ب مصاف عمال سرمای
ام ضد انسانی و قرون شتافت و ب آن ھا اجازە نخواھند داد ک بیش از این حق و حقوق انسانی و شھروندی شان را پایمال و احک

، فوالد  وسطایی شان بر رھبران شان اعمال کنند. احکام ظالمان علی شھابی، عبدی، شاپور احسانی راد، کارگران نیشکر ھفت تپ
و اھواز، مخابرات روستایی و ھم کارگرانی ک بخاطر فعالیت صنفی و حق خواھی حکم و یا تحت پیگرد قرار دارند، باید بی درنگ متوقف 

  فعاالن کارگری و مدنی زندانی آزاد شوند و حقوق سندیکایی و شھروندی کارگران بدون تبعیض تضمین گردد.

 !رضا شھابی و دیگر فعاالن کارگری را آزاد کنید
 صادق کار

 

  !شامل مرور زمان نمی شوند» جنایت«این    
  ن سیاسی، بلکه تمامی نه فقط برای بازماندگان قربانیان کشتار زندانیا  سال است که ماه ھای مرداد و شھریور، ٢٩                             

  سال پیش در چنین ٢٩. دوست، یادآور یکی از بزرگترین فجایع تاریخ معاصر ایران است خواه و صلح ایرانیان آزادی                           
    به زندان رفتند تا با طرح روزھایی، به دستور روح هللا خمینی رھبر وقت جمھوری اسالمی، ھیئت ھای مرگ از زندان                           
  دار تصمیم بگیرند. چند پرسش، درباره فرستادن زندانیان به پای چوبه                            

سئوال ھا چنان تنظیم شده بودند که شمار تا حد ممکن زیادی از اسرا طبق معیارھای تعیین شده از سوی خمینی، به کام مرگ 
ه، بسیاری از زندانیان مجاھد و چپ توسط جوخه ھای اعدام جمھوری اسالمی به قتل رسیدند. شمار فرستاده شوند. ظرف چند ھفت

اعدام شدگان آن قدر زیاد بود که سازماندھان این کشتار، از کامیون ھای حمل گوشت برای انتقال اجساد به مکان ھای حفر گورھای 
 دسته جمعی استفاده کردند.

گان قربانیان این جنایت، با برگزاری مراسم در شھرھای مختلف جھان، تالش به شکستن دیوار سکوت در ھا، بازماند در تمام این سال
ھا ثمره می دھند  طور که پیداست، این تالش داشتند؛ این ٦٧، و اوج آن، کشتار زندانیان در تابستان و پاییز ٦٠ھای دھه سیاه  مورد اعدام

رد آمران و عامالن این جنایت بزرگ، با استفاده از ھر امکانی، در جھت توجیه و از آن ھم فراتر، ایم که فرد ف و ما امسال شاھد این پدیده
   پردازند. ھای رسمی کشور، می تغییر جای جنایتکار با قربانی، در مطبوعات و رسانه

ادمان عاشقان جانباخته تابستان ای است که از طرف سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در ی عنوان برنامه »سال پس از فاجعه ٢٩«
  شھریور در شھر برلین برگزار خواھد شد.   ١٨، در روز ٦٧

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ صفحه    ٨٨شماره     

  روزنه صلح در سوريه؟

 مجید سیادت
 

اند که امکان  شواھد متعددی حاکی از آن
یافته است. به  صلح در سوريه افزایش

ترین بازيگران داخلی و  نظرمی رسد بزرگ
که "صلح"در اند  المللی تصمیم گرفته بین

سوريه کمترين خطر را برايشان در بردارد. 
ھنوز ھم ممکن است چنین صلحی پا 

مستقل  –نگیرد چراکه نیروھای مختلفی 
درگیر اين جنگ ھستند و تغییر  –از ھم 

ً کوچک می تواند  سیاست يک نیروی نسبتا
شرايطی به وجود بیاورد که دست بازيگران 

ھا به  مام اینتر را در حنا بگذارد . با ت بزرگ
دوماھه اخیر  رسد که اتفاقات یکی نظر می

ترین  ترین و امیدوارکننده نماينده مھم
سوی نوعی صلح در سوريه  ھا به گرایش

است. در اين نوشته به اين شواھد اشاره 
پردازم  کنم و سپس به اين سؤال می می

که چه عواملی در پا گرفتن اين صلح 
کنم روند  میاند. فکر  تر از ھمه بوده مھم

جنگ در دو سال اخیر، دست نیروھا (و 
  افروز را تنگ کرده است.  کشورھای) جنگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-در دوران رياست جمھوری ترامپ  –مريکا آ
بیش از گذشته گرفتار آمده است. امريکا    

به متحد محلی نیاز دارد و تنھا متحد 
ای که پیداکرده است  معتدل محلی

دھای سوريه کردھای سوريه ھستند. کر
تواند  تنھا نیرویی ھستند که امريکا می

مثابه نیروی معتدل محلی به بقیه دنیا  به
نشان بدھد. بنابراين امريکا ھمه 

ھایش را در سبد کردھای سوريه  مرغ تخم
داند و آگاه  خوبی می گذاشته است ولی به

است که اين استراتژی حامل خطراتی 
است  تر از مشکالت کنونی تر و جدی بزرگ

تواند در آينده کوتاھی به بحران  و می
ً برای امريکا بدل شود.   جديدی مخصوصا

تر از  قبول بنابراين، تفاھمی با روسیه قابل
 .گذشته است

آقای ترامپ در سفر به فرانسه  -شواھد
قبول کرد که حاضر است رژيم اسد را در 
سوريه تحمل کند. فرانسه ھم که تا اين 

(در میان کشورھای تندترين موضع  زمان،
اروپای غربی) را نسبت به اسد اختیار 
ً به موضع تحمل اسد رسیده  کرده بود، فعال
است. در روز ھفت ژوئیه ترامپ و پوتین بر 

بس در سه استان جنوب  سر استقرار آتش
غربی سوريه به توافق رسیدند (اردن ھم 

ھا بود)؛ و به نظر  در اين توافق شريک آن

 
ھای  بس در ھفته شرسد که اين آت می

  بعدی برقرار مانده است. 

اند که  ای اين سه استان يکی از چھار منطقه
ھا  روسیه، ترکیه و ايران مايل بودند در آن

قرارداد "کاھش مخاصمه" را به امضای 
طرفین درگیر در جنگ برسانند. اين قرارداد 

ھای سنگین و  ترکیبی از منع کاربرد سالح
تأمین امنیت برای  نیروی ھوائی، به ھمراه

ھای انسان دوستانه، به  ارسال کمک
غیرنظامیان در مناطق موردتوافق، بود. 
مذاکره بر سر اين قرارداد از اوایل ژوئن در 
شھر آستانه (قزاقستان) در جريان بود. 

ژوئیه اين نوع قرارداد در مورد  ٢٢باالخره در 
ای در شرق دمشق به امضا رسید.  ناحیه

توافق با حمالت و ھرچند که اين 
ھای معمولی طرفین ھمراه بوده  شکایت

ولی در حال حاضر آنچه به نظر 
حاکی از تقويت گرايش به صلح در   رسد می

 .سوريه است

ژوئیه، دولت امريکا  ١٨در ھمین اوان، در 
اعالم کرد که برنامه سازمان سیا مبنی بر 
تعلیم و تسلیح "شورشیان معتدل" برای 

بخشد.  اسد را خاتمه میجنگیدن با رژيم 
اين پروژه با امید   دولت امريکا اعالم کرد که

تر کردن سیاست امريکا و  به نزدیک
 .یابد پايان می   روسیه

در ھمین حال، قرار است که ھفتمین دور 
مذاکرات صلح در ژنو، تحت نظارت سازمان 

» استفان دمیستورا«ملل، و به رياست 
 .برگزارگردد 

ھم مورد سؤال است و چگونگی صلح ھنوز 
تا آخرين لحظه ھم روشن نخواھد شد ولی 

شود گفت که در زمان  طورکلی می به
مانده، غرب (امريکا و ديگران) به دنبال  باقی
نواحی تحت نفوذ روشن و بیشتر    بسط

مانند . نیروھای طرف مقابل ھم با  باقی می
ھمین ھدف و برای بسط نواحی تحت 

 .نفوذشان چانه خواھند زد

  

  

  

  

  

  

  

  

وجود بازيگران متعدد، توافق سرتاسری بر 
بس را غیرممکن کرده بود. بنابراين،  آتش سر

قراردادھای متعدد و متفاوتی برای نواحی 
مختلف و با توجه به بازيگران عمده ھر 

بود که مورد   حل پراگماتیکی منطقه، راه
رسد  آزمايش قرارگرفته است. به نظر می

ن است که جنگ، گونه صلح شبیه ای این
بس و صلح را در عرصه سوريه  آتش
دوزی خواھند کرد. جنگ با داعش در  پینه

گونه پیشبرد  یابد. این شمال سوريه ادامه می
ترین  ای امور نیازمند آن است که عمده پینه وصله

بازيگران بر سر روند کلی تحوالت موافق باشند. 
و ای بین روسیه  بنابراين اگر اختالف بسیار جدی

امريکا اتفاق نیافتد امکان برقراری صلح در 
 .تواند به واقعیت تبديل شود سوريه می

چه عامل يا عواملی به اين گرايش  
 دھند؟ آمیز دم می صلح

نیروھای شورشی افراطی (که از پشتیبانی  
قطر، عربستان و ترکیه برخوردار بودند.) 

اند و امید  ھای نظامی جدی خورده شکست
وزی کمتر شده است. ھواداران ھا به پیر آن

اند شدت دخالت و  ھا ھم نتوانسته غربی آن
پشتیبانی روسیه و ايران را کاھش دھند. 

المللی ھنوز امريکاست که  ترین نیروی بین بزرگ
بايد سھم عمده اين مناقشه را بپردازد. اما 
امريکا نقاط ضعف فراوانی دارد. تجاوز به عراق و 

اند  ر ازآنچه انتظار داشتهت افغانستان بسیار گران
شده و نتايج مطلوب ھم به دست نیامده  تمام

ً باتجربه ای که از عراق  اند. عالوه بر آن، مخصوصا
دانند که عالوه بر  ھا می گرفتند، آمریکایی

پیروزی در جنگ، بايد نیروی قدرتمند محلی 
داشته باشند که بتواند بعد از خاتمه جنگ، نظم 

 .رار کندموردنیازشان را برق

  

  

  

  

  

  

  

  

در اوج "بھار عربی" بسیاری  ٢٠١١در مارس 
ً سکوالر در  آزادی خواھان دموکرات و عمدتا

آمیز کردند.  سوريه شروع به تظاھرات مسالمت
گونه تظاھرات را  شايد اگر حکومت اسد این

کشید.  کرد، کار به جنگ داخلی نمی تحمل می
عنوان  اما رژيم اسد ھرگونه مخالفت را به

کرد و شیوخ عرب  روريسم سرکوب میت
ً در قطر و عربستان) فکر می کردند که  (مخصوصا

آمیز به سمت جنگ  با ھل دادن مبارزه مسالمت
راحتی قدرت را در سوريه به  توانند به داخلی می

  دست بگیرند.
خواھی که  وضعیت نیروھای دموکرات و آزادی 

در پی کسب آزادی از طريق مبارزه 
ودند (درواقع صدای آمیز ب مسالمت

آمیز  خواھانی که طرفدار مبارزه مسالمت آزادی
تیراندازان اسد   در شرايطی که بودند)،

بستند در  آمیز را به گلوله می تظاھرات مسالمت
شدند. تعدادی از اين آزادی  گلوھا خفه می

ھا  خواھان به دست رژيم اسد و يا تروریست
د و کشته شدند. تعدادی ھنوز در زندان ھستن

باالخره گروھی از آنان مجبور شدند به خارج از 
تر از ھمه اين بود که  مھم کشور پناھنده شوند.

ای در داخل کشور  یافته ھیچ تشکیالت سازمان
  ...  برای آنان باقی نماند.

   ١٤ادامه در صفحه 

 

گونه  شايد اگر حکومت اسد این
کرد، کار به  تظاھرات را تحمل می

د. اما رژيم کشی جنگ داخلی نمی
عنوان  اسد ھرگونه مخالفت را به

کرد و  تروريسم سرکوب می
ً در قطر و  شیوخ عرب (مخصوصا

کردند که با  عربستان) فکر می
آمیز به  ھل دادن مبارزه مسالمت

توانند  سمت جنگ داخلی می
راحتی قدرت را در سوريه به  به

 دست بگیرند

ترکیه نگران است که پس از 
استقرار دولت اقلیمی کردستان 
ا در سوريه، قدم بعدی کردھ

درخواست تشکیل دولت اقلیمی 
کرد در جنوب ترکیه خواھد بود. 

اند که  تمام شواھد حاکی از آن
ای  ترکیه در مقابل چنین برنامه

حاضر به ھرگونه اقدام و 
جمله درافتادن با امريکا  من

 خواھد بود

داند که  ترتیب امريکا می این به
احتمال برخورد با ترکیه وجود دارد و 

رازمدت، دست امريکا بنابراين در د
ضعیف خواھد بود. چنین احتمالی 
گرايش امريکا به مصالحه را زيادتر 

کند. بنابراين احتمال صلح و  می
بس در بخش وسیعی از  آتش

سوريه در کنار ادامه جنگ با داعش 
 شود بیشتر می



  
  

   ١۴ صفحه   ٨٨ه  شمار    

 

 
  روزنه صلح ...

  ١٣ادامه از صفحه 
تن اين عامل، نیروھای با کنار رف

مانده درصحنه، فقط ھواداران اسد و  باقی
در صف مقابل افراطی گران تروريست 

 .بودند
از روز اول، اسد و یارانش مدعی بودند که 

ھا تروريست ھستند.  تمام مخالفین آن
اين ادعا که در ابتدا يک دروغ بود، درروند 
تحوالت کشور،ھمچنان که ديديم، واقعیت 

المللی مخالف  ال نیروھای بینيافت. حا
اسد در مخمصه افتادند. کمک به 
باقیمانده نیروھای مخالف رژيم درواقع 
کمک به رشد نیروھای جھادی و 
تروريستی محسوب می گردید. برای 

ھای خود، کشورھای  ادامه سیاست
 غربی به تبلیغات دروغین دست يازيدند. 

ھا مدعی بودند که تعداد نیروھای  آن
جنگند  که علیه رژيم اسد می معتدلی

بیش از ھفتاد ھزار نفر است. تا زمانی 
که جنگ به مراحل نھائی نرسیده بود، 

توانستند به اين ادعا ادامه دھند  ھا می آن
دانستند که باالخره  خوبی می ولی به

رسد که بايد اين نیروی "معتدل"  روزی می
را به مردم نشان دھند. پیدا کردن يک 

سلمان افراطی گرا نباشد به نیرویی که م
يک نیاز محوری تبديل شد. در چنین 
شرايطی بود که امريکا به نیروھای کرد 

مند شد. تعداد بسیار قلیلی  سوريه عالقه
از اعراب سوريه به تشويق امريکا به 
نیروھای کرد پیوستند و عنوان 

(نیروھای دموکراتیک   موردپسندی
برگ ھا داده شد. ولی اين  سوری) به آن

انجیر نتوانسته واقعیت عريان را بپوشاند و 
ھنوز ھم اکثر اخبار از نیروھای کرد ياد 

يک محدوديت اين نیرو در آن .کنند می
و است که کردھا فقط در شمال سوريه 

ھای کردنشین  نزديک به سرزمین
  توانند فعال باشند.  می

ھا برای محاصره رقه  اکنون از آن ھم
توجه به شود، که با  استفاده می

ھای تاريخی کردھا و اعراب  حساسیت
کننده  جای خود نگران نسبت به يکديگر، به

است. توجه شود که در عراق از 
ھای کرد برای باز پس گرفتن  پیشمرگه

موصل استفاده شد ولی نیروھای کرد از 
تخلیه مناطقی که در طی جنگ به دست 

اند و ممکن است  آورده بودند امتناع کرده
دی عراق مربوط به بحران بع

متضاد کردھا و اعراب عراقی    ادعاھای
ترین  باشد. درھرصورت شھر رقه جنوبی

نقطه کاربرد نیروھای کرد در سوريه باقی 
ترین  ماند. اما اين محدوديت مھم می

ھا با  مشکل امريکا نیست. مخالفت ترک
یابی کردھا (حتی زمانی که  چنین قدرت

تر و  رگمحدود به شمال سوريه باشد) بز
ھا  تر از آن است و در پائین بدان جدی

 .اشاره خواھد شد
يک نگاه به نقشه خاورمیانه اھمیت 

کند. اگر  درک می نگرانی ترکیه را قابل
دولت اقلیمی کرد در سوريه ايجاد 
شود،که در حال حاضر بعید به نظر 

رسد، تمامی مرز جنوبی ترکیه، از  نمی
 مرز عراق در شرق تا کناره دريای
مديترانه، در اختیار کردھا خواھد بود. تنھا 

ای در دو طرف رود فرات در اختیار  باریکه
ترکیه و نیروھای سوری متحدشان است 

کند و  که استمرار قدرت کردھا را قطع می
ً یک پنجم نواحی مناطق کردنشین  تقریبا

سوريه (نزدیک به دريای مديترانه) را از بخش 
کردستان  بزرگترش، که متصل به بسیار

کند. با توجه به اينکه  عراق است، جدا می
اند، اين  اھالی اين باريکه نیز کردھای سوری

تواند مانع جدی در برنامه وحدت  باريکه نمی
دو ناحیه کردنشین عراق و سوريه به شمار 

 رود.

ترکیه نگران است که پس از استقرار دولت 
اقلیمی کردستان در سوريه، قدم بعدی 

است تشکیل دولت اقلیمی کرد کردھا درخو
در جنوب ترکیه خواھد بود. تمام شواھد 

اند که ترکیه در مقابل چنین  حاکی از آن
جمله  ای حاضر به ھرگونه اقدام و من برنامه

درافتادن با امريکا خواھد بود. اينجا موردی 
است که ھرگونه ريسک را برای دولت 

ھای ترکیه، توجیه  ترکیه، و اکثریت ترک
  .ندک می

در ابتدای مداخله ترکیه در امور داخلی 
رسید که انگیزه ترکیه،  سوريه به نظر می

کسب نفوذ در سوريه است و ترکیه به دنبال 
ادعا بر بخشی از سوريه خواھد بود که 
ترکمن نشین است. مشابه اين ادعا در 

ھای منطقه کرکوک عراق وجود  مورد ترکمن
فظ ترین انگیزه ترکیه ح دارد ولی مھم

 .تمامیت ارضی ترکیه است
در چند سال گذشته اختالفات ترکیه و امريکا 
بر سر نوع برخورد به کردھا وجود داشته 
ولی درجه جدی بودن اين تضاد روشن نبوده 
است. در دو سه سال اخیر و ھمراه رشد 
برنامه نزديکی امريکا و کردھای سوريه، 

رسیدند ولی  عالئمی از این تضاد به نظر می
ھا روشن نبود. سربازان آمریکایی با  ق آنعم

(نیروی پیشمرگه » پی وای جی«(لباس 
شدند و حتی در  ھا ديده می کرد) در تلویزیون

ھای کرد و  مواردی پرچم امريکا در کنار پرچم
ھای مسلح پیشمرگه به نمايش  در ستون

ً به معنای گذاشته می شور    شدند که تلویحا
نمايش   ریکاییو اشتیاق فراوان سربازان آم

شدند و اين پیام تلويحی را داشتند  داده می
و از سیاست  که اين اقدامات سرخودی بوده

امريکا جدا بودند. امروز روشن است که 
سربازان آمریکایی و پرچم امريکا در صفوف 

ً وقايعی اتفاقی نبوده اند  نیروھای کرد اساسا
اند که در  بلکه نوعی اخطار به ترکیه بوده

حمله ترکیه به نیروھای کرد، اين صورت 
حساب  درواقع حمله به نیروھای امريکا به

 .خواھد آمد
داند که احتمال برخورد  ترتیب امريکا می این به

با ترکیه وجود دارد و بنابراين در درازمدت، 
دست امريکا ضعیف خواھد بود. چنین 
احتمالی گرايش امريکا به مصالحه را زيادتر 

بس در  احتمال صلح و آتش کند. بنابراين می
بخش وسیعی از سوريه در کنار ادامه جنگ 

 .شود با داعش بیشتر می
برای مردم سوريه، حتی ھمین صلح 

بند، بھتر از ادامه جنگی  پینه و نیم وصله
شود اين گرايش به  انتھاست ولی نمی بی

صلح را به تمام خاورمیانه بسط داد. ھنوز 
برانداز  مانھای خان ھای جنگ ھم بايد شعله

ھای جديد در بسیاری از مناطق  و خطر جنگ
 .در ھمسايگی ما را جدی گرفت

ھنوز ھم جنگ و تجاوز به يمن برای 
ھا و پشتیبانان آمریکایی آنان  سعودی

دارند و بايد دير يا زود به نارضايتی  ادامه
بیشتر در خود عربستان سعودی مبدل 

ه شود. اين جنگ تاکنون بیش از ده ھزار کشت
به وجود آورده ولی نیروھای سعودی و 

ھا و  اند حوثی ھا نتوانسته مزدوران نظامی آن
ھا را شکست بدھند. سازمان  متحدین آن

ملل از شیوع بیماری وبا در يمن صحبت 
روشنی از اپیدمی ساخته بشر   کند و به می

کنند. تنھا برنده اين جنگ، تاکنون  ياد می
د. گفته ان مسلکانش بوده القاعده و ھم

خواھند از اين جنگ  ھا می شود سعودی می
خالص شوند ولی بايد ديد که چه سیاستی 

 .برند به کار می
نشده عربستان ،  ھای حساب سیاست 

نوبه   شورای ھمکاری خلیج را فلج کرده و به
ھا را بیش از گذشته بسته  خود دست غربی

 .است

ھای ديگر، در افغانستان و عراق، ادامه  جنگ
ابند. در افغانستان، پس از پانزده سال ی می

جنگ، چند تريلیون دالر مخارج و ھزاران 
کشته، ھنوز ھم طالبان (و البته داعش) به 

دھند و نیروھای دولتی و  جنگ ادامه می
اند.  فشار قرار داده متحدین آمریکایی را تحت

ھای امريکا  اين فشار به حدی است که ژنرال
ظامی بیشتر درخواست پنج ھزار نیروی ن

 .اند کرده
و برخورد    امکان ماجراجوئی عربستان 

نظامی بین عربستان و ايران را بايد جدی 
 .گرفت

تواند قرار رفراندم  اما يک موضوع تازه می 
برای استقالل در ناحیه حکومت اقلیمی 

کردستان عراق است که قرار است در   در
اکتبر امسال برگزار شود. البته تجربه دولت 

یم کردستان عراق و فساد مالی و اداری اقل
آشکارش تا حدودی به کردھای منطقه 
ھشدار داده است و"استقالل کردستان" 
جلوه و جالی قبلی را ندارد. ولی آرزوی دولت 
مستقل کردستان ھمچنان قدرتمند است و 

ھای کردھا با اعراب و  تواند مايه بروز جنگ می
ال سابقه يا ترکیه باشد. اين آرزو قريب صد س

دارد. در انتھای جنگ جھانی اول و فروپاشی 
ھای کردنشین  امپراتوری عثمانی، سرزمین

بین ايران، ترکیه ، عراق و سوريه تقسیم 
 .شدند

با استقالل   ھای ايران، ترکیه و سوريه دولت 
اند. اگر اين رفراندوم به  کردستان عراق مخالف

استقالل کردستان عراق رأی بدھد، احتمال 
رخوردھای نظامی جدی میان نیروھای کرد و ب

داشت.    ترک، ايرانی و عرب وجود خواھد
نوبه   اسرائیل ھم به  توجه داشته باشید که

داند و  خود مبارزه کردھا را مفید می
ای در کردستان عراق  گذاری جدی سرمایه

کرده است. انگیزه واقعی رھبران کردستان 
عراق برای من روشن نیست اما مسلم 

دانم که نیروھای مختلفی از اين فرصت  می
برای دامن زدن به جنگ در منطقه سوی 

ترتیب بايد بین  این استفاده خواھند کرد. به
حق کردھا برای داشتن حکومت  آرزوی به

مستقل خود و نتايج مبارزه برای استقالل 
که آرزوی استقالل  فاصله بگذاريم. درحالی

يج شود، نتا حق شمرده می آرزویی به
تواند  سیاست کنونی استقالل کردستان می

جمله کردھا  برای ھمه مردم خاورمیانه من
 .بار باشد فاجعه

ای  ترتیب روشن است که علیرغم روزنه این به
زند  از امید که در عرصه سوريه سوسو می
ترین  خطر جنگ ھنوز ھم در منطقه ما بزرگ

خطر فاجعه آور برای ھمگی مردم ماست. 
ھا  م قوا برای صلح و علیه سیاستبايد با تما

 .طلب مبارزه کنیم و نیروھای جنگ

  



  

  

   ١۵ صفحه    ٨٧شماره     

 *در باره وحدت و مطالبات و مبارزات کارگران و مزدبگیران

 صادق کار
 

 ھدفتان از وحدت چیست؟
من قبل از پاسخ دادن به سواالت مایلم 
از زحمت و تالشھای بی وقفه و صبورانه 

که در این و اندیشمندانه ھمه رفقایی 
مدت ھدایت پروژه وحدت را به رغم 
دشواریھای بسیاری که در این مسیر 
قرار داشت به عھده داشتند و آن را 
پیش برده اند به سھم خود تشکر کنم و 

  به آنھا خسته نباشید بگویم.
طبعیتا ھدف وحدت پایان دادن به 
پراکندگی بخشی از نیروھای چپ و 

ه بویژه آن طیف ھایی ازچپ است ک
دیدگاه ھا و اھداف ھمسویی با ھم 
دارند و به تبع آن می توانند در یک 
سازمان واحد حزبی امکاناتشان را 
متمرکز وحول برنامه مشترکی فعالیت 
کنند تا فعالیت ھایی را که می کنند، 

  بازده بھتری داشته باشد. 

نیروی چپ در مقاطعی از تاریخ معاصر 
ف رژیم ایران به رغم این که ھمواره از طر

ھای دیکتاتوری و استبدادی تحت پیگرد 
و سرکوب ھای شدید قرار داشته معھذا 
در توسعه و پیشرفت اجتماعی و 
سیاسی و فرھنگی ایران نقش کم 
نظیری داشته و از خود تاثیرات ماندگاری 
در عرصه ھای مختلف بجا نھاده و 
اگرتحت پیگرد نبود مطمئنا کارنامه به 

ت داشته باشد مراتب بھتری می توانس
و در آن صورت وضع ما و کشورمان بھتر 

پایگاه چپ ھم اکنون نیز در   از امروز بود.
جامعه گسترده و طی دھه گذشته نیز 
گسترده تر شده و تبلیغات فوق العاده 
رژیم و نیروھای سرمایه داری برای از 
بین بردن نفوذ چپ و اندیشه چپ و 
کشتار وسیع کادرھای کارآمد و مبارز 
چپ ھم نتوانسته نفوذ چپ و اندیشه 

  چپ و سوسیالیستی را از میان بردارد. 

زمینه رشد چپ درآینده نیز بیش از 
گذشته وجود دارد. با این ھمه اما چپ 
پراکنده است. این پراکندگی و تفرقه 
باعث تضعیف چپ و مانع استفاده از 
ھمه ظرفیت ھا و توانایی ھای بالقوه آن 

اثیرگذاری این در جامعه شده است. ت
نیرو بر رویدادھای سیاسی و اجتماعی 
کاھش یافته و حکومت و احزاب دست 
راستی و واپسگرا صحنه گردان و 
میداندار امور شده اند و نتیجه آن شده 
که االن در کشور می بینیم. طبعا وحدت 
نیروی چپ و حتی بخشی از آن برای 
تغییر اوضاع در جھت مثبت نمیتواند بی 

شد و ھرچه این وحدت پردامنه تر تاثیر با
باشد بھمان نسبت تاثیراتش ھم می 
تواند بیشتر باشد. پایگاه اجتماعی چپ 
ھم از این پراکندگی در رنج و ناراضی 

  است و مایل به ادامه آن نیست.

دفاع ازحقوق   پیوند این پروژه با 
   چیست؟ کارگران و مزد بگیران

بقول معروف آدم و عالم می دانند که 
یکی از نیرویی که ھمواره بطور پیگیر از 

حق و حقوق کارگران و مزدبگیران و تھی 
دستان شھر و روستا و عدالت و برابری 
دفاع و برای آن مبارزه کرده و می کند و 
تاوان ھای سنگینی را بخاطر آن متحمل 
شده اند احزاب و سازمان ھای 
سوسیالیستی و چپ و تشکل ھای 

ستند. تمام ھ  سندیکایی و شورایی
قوانین رفاھی و اجتماعی و حق و 
حقوقی که کارگران به دست آورده اند 
محصول مبارزات کارگران و نتیجه فعالیت 
احزاب و اتحادیه ھایی ھستند که این 
مبارزات را سازماندھی و ھدفمند نموده 

  اند.
احزاب سرمایه داری و دست راستی 
حکومتی اما بر خالف احزاب چپ ھمواره 

الش بوده اند از طرق مختلف منجمله در ت
قدرت دولتی و سرکوب سازمان ھای 
کارگری مانع بھبود حق و حقوق و شرایط 
کاری و اجتماعی کارگران شوند و در 
مواقعی نیز برای کاھش نفوذ سازمان 
ھای کارگری اگر مجبور به دادن امتیازات 
کمی به کارگران شده اند پس از سرکوب 

ه اند امتیازاتی را و تضعیف چپ سعی کرد
که داده اند به ھمراه دست آوردھایی که 
نتیجه مبارزات خود سازمان ھای کارگری 

  و چپ است را پس بگیرند. 

، و در ١٣٢٠در زمان قبل از انقالب در دھه 
سالھای پس از انقالب، چنین کنش و 
واکنش ھایی مشاھده شده اند. در 
ابتدای کار جمھوری اسالمی، که احزاب 

زمان ھای سیاسی و سندیکایی و و سا
شورایی نیرومند بودند، احزاب و سازمان 
ھای حکومتی و سرمایه داری، برای 
درھم شکستن مبارزات مطالباتی 

در کنار پیشبرد    کارگران و زحمت کشان
سرکوب سازمان یافته جنبش چپ و محو 

شعارھای    فرصت حضور علنی آن ھا،
ر عدالت خواھانه ھم می دادند و مجبو

شدند در قانون کار تغییراتی ولو اندک به 
  سود کارگران ھم بدھند. 

ولی به محض این که سازمان ھا و احزاب 
چپ و دیگر نیروھای دمکراتیک و ترقی 
خواه را سرکوب و پراکنده کردند تالش 
نمودند ھمان امتیازات محدود را به ھمراه 
دستآوردھای گذشته جنبش چپ و 

یابی ھایی ھم کارگری پس بگیرند و کام
تا کنون به دست آورده اند. به نظر من 
یکی از دالیل عمده پایمال سازی فزاینده 
حقوق کار توسط دولت ھای مختلف 
جمھوری اسالمی وگسترش بی 
عدالتی، پراکندگی نیروھای چپ است. 
تجربیات تاریخی نیز نشان داده که چپ 
ھرگاه سازمان یافته تر و کم تفرقه تر در 

ر داشته و فضای جامعه جامعه حضو
جوری بوده که توانسته در صحنه حضور 
داشته باشد، دستآوردھا و تاثیرات 
  بیشتری در تمام عرصه ھا داشته است. 

از ھمین روی کامیابی در به ثمر رساندن 

پروژه وحدت چپ، نه فقط برای کارگران و 
عموم مزدبگیران یدی و فکری، بلکه برای 

عه و برای ھمه گروه ھای تحت ستم جام
پیشرفت و توسعه عادالنه و کارآمد و مبارزه 
علیه استبداد و بی عدالتی حائز اھمیت 
است و ھرچه چپ متحدانه تر و سازمان 
یافته تر عمل کند می تواند در تحوالت جامعه 

  نقش بیشتری ایفا کند.

چگونه می توان نقش و نفوذ فعالین  
جنبش کارگری را در این پروژه تامین 

  کرد؟

تا حدی که من خبر دارم عده ای از فعالین 
جنبش کارگری از ابتدا از این پروژه استقبال 
کرده اند. البته بعضا نیز از پیشرفت کند پروژه 
انتقاد دارند و خیلی از اختالفاتی را که در این 
روند پیش آمد و باعث کندی پیشرفت کار 
شد، کم اھمیت و غیر ضروری می دانند. آنھا 

ر متن مبارزه و جامعه قرار دارند و به در عمل د
ھمین خاطر اھمیت قضیه را بیشتر درک می 
کنند. کال گرایش به وحدت خواھی و طرد 
تفرقه و پراکندگی در میان سازمان ھای چپ 

بین فعالین کارگری بسیار   و سوسیالیستی
و این به دلیل آن است که خیلی    باالست.

گی را در کار ھایشان اثر ناخوشایند این پراکند
و زندگی روزمره شان در غیبت یک چپ 

  منسجم و فراگیر تجربه کرده اند.

پیدا    بر اساس شناختی که من در این ارتباط 
کرده ام می توانم ادعا کنم که خود آنھا قبل 
از این که این پروژه کلید بخورد، شروع به 
ھمکاری و نزدیکی و انجام کارھای مشترک 

و نزدیکی خوشبختانه در کردند و این ھمکاری 
حال رشد است و دامنه آن گسترده تر از 
ترکیب کنونی پروژه است. بعبارتی فعالین 

در این زمینه پیشگام بوده    کارگری خودشان
اند. بھمین جھت من در مورد استقبال از 
پروژه نه تنھا در میان فعالین جنبش کارگری 
بلکه سایر جنبش ھای دمکراتیک و ترقی 

منفردین چپ و عدالت خواه خوشبین خواه و 
ھستم و فکر می کنم این نیاز را آنھا حتا 

  بیش از ما درک می کنند. 

حمایت پیگیرانه از مطالبات و مبارزات کارگران 
و مزدبگیران و تھی دستان شھر و روستا و 
تدوین برنامه ھای که متضمن تامین حقوق 
زحمت کشان و در راستای عدالت اجتماعی 

وه بر سوسیالیست ھا، چپ ھای باشد، عال
غیر سوسیالیست و ھمه عدالت خواھان 
مترقی و آزادیخواه را ھم می تواند در عرصه 
ھای زیادی با ھم ھمسو کند و ھژمونی و 

نئولیبرالیسم اقتصادی را بمرور مانع   یکه تازی
شود. کار مھم دیگری که پس از انجام وحدت 

فه حزب تالش بی وق  باید بشود، در وحله اول
جدید برای ایجاد جبھه مشترک چپ حول 
مطالبات بسیاری است که در میان گرایشات 

  مختلف چپ وجود دارد. 

...  

   ٢٠ادامه در صفحه 

 

 به پیش!» تشکل مشترک حزبی«گذاری  به شوق بنیان
 



  

  
  

  

   ١۶ صفحه    ٨٨شماره     

 !شود منشور وحدت چپ بر پایه نیازھای ذھنی و عینی تدوین می
 آبادی مھرزاد وطن

انتشار درونی مطلب "اشتراکات در  
م. مطلب را گیر منشورھا" را به فال نیک می

نامم و آن را باید نشانه آغاز فاز  َسندواره می
 ً دوم پروژه وحدت چپ قلمداد دانست. ضمنا
ضرورت دارد برای پیشگیری از اطاله کالم از 

نظر کنم، چون  نقد فاز اول پروژه مزبور صرف
شاید نکات جدیدی درباره فرجام آن نباشد. از 
 این موضوع که آیا وحدت جریان چپ در قالب

گنجد یا باید در چارچوب  می -روند  -پروسه 
پروژه تعریف شود نیز بایستی عبور 

کنم که بھا ندادن به  خاطرنشان می  کرد.
بررسی علل ناکامی فاز اول پروژه مانع 
نخواھد شد تا از امکان ناکامی فاز دوم پروژه 

اندیشی برای کاھش  چاره نگران نشوم.
دواره گانه َسن ١٨نگرانی سبب شد بندھای 

" اشتراکات در منشورھا " را به چالش 
کشانیده تا مانع تحمیل ھزینه بیشتر به 

 وحدت چپ شوم.
کنم. در وھله نخست  پس از اینجا آغاز می    

مؤلفه منشور و مختصات آن در عرصه 
کنم.  مشخص وحدت چپ را ارزیابی می

درھرحال منشور سیاسی خواه مختص به 
گر باشد و ھای دی حوزه وحدت چپ یا عرصه

یا اینکه در قالب پروژه یا شمول روند بودن 
تعریف شود، راھی ندارد جز اینکه باید این 

را طی کند. مسیری    مسیر منطقی و عینی
ھای واقعی جریان  که در آن نیازھا و خواسته

چپ تبیین خواھد شد. منشور ھمچنین در 
گام بعدی، باید بالفاصله مجموعه قواعد و 

را معرفی نماید. با این اوصاف ھای اجرا  شیوه
منشور وحدت چپ ایران نظیر ھر منشور 
سیاسی دیگر بایستی حقوق اساسی را در 
خود بگنجاند تا دوستداران وحدت چپ با 

ای و اولیه آشناتر شوند؛ در ضمن  حقوق پایه
فراموش نشود برخورداری از حقوق پایه 

ای ایجاد خواھد نمود تا منشور روی  زمینه
      فشارد. خود پای مطالبات

ارزیابی َسندواره "اشتراکات در منشورھا"  
                                          بدین قرار است: 

ً جلوه  ای از آغاز فاز دوم پروژه  َسندواره تلویحا
بند  ١٨کند. ھمه  وحدت چپ را ترسیم می

ای از  "اشتراکات در منشورھا" افشره
ت چپ منشورھای قبلی مؤسسان پروژه وحد

تک بندھای سندواره را که ھرچند  است. تک
کند.  بار ھم که بخوانی نتیجه آن فرقی نمی

خروجی این نیز چون نتیجه آن دیگر منشورھا 
کنندگان  بیشتر بر مبنای تمنیات ذھنی تنظیم

شده است و بیشتر به برنامه   تدوین
انداز نزدیک است. زیرا چنان فراتر از  چشم

عیت مطلوب ایران در رود که وض واقعیت می
خیزد. در پردازش  آینده دور از آن برمی

بند را با  ١٨کنی  َسندواره ھرچقدر تالش می
واقعیت موجود جامعه ایران مطابقت دھی؛ 
ھیچ سنخیت و رابطه معناداری با عینیت 

که سندواره  کنند. چون جامعه ایران پیدا نمی
در ایجاد پیوند بین ذھن و عین با مشکل روبرو 

   گردد.  یم
"اشتراکات در منشورھا" حداقل باید آثار    

اجتماعی را نشان    -حمایت طبقات اقتصادی 
طور  دھد تا بتواند اعتبار خود را تضمین کند. به

مثال منشور جھانی حقوق بشر ازنظر 
نظران  بسیاری از پژوھشگران و صاحب

الملل  آور بوده و از اعتبار حقوق بین الزام
ای  صورت گسترده یرا بهبرخورداراست. ز

شده و برای سنجش رفتار کشورھا به  پذیرفته

ً منشور آتی وحدت چپ  کار می رود. طبعا
نیز باید از این قاعده تبعیت نماید.   ایران

پس الزم است از سنجش برنامه و تأثیر 
ھای جریان چپ و تعیین حامیان  رفتار تشکل

خود از طبقات و اقشار اجتماعی غفلت 
                                                        نشود.

کوشد که در  َسندواره به ایجاد وحدتی می 
یک روند طوالنی و منطقی تشکیل 

شود. پروژه در فاز اول قرار بود در  نمی
یک حزب بزرگ یا   شده بندی چارچوب زمان

جبھه وسیع را به وجود آورد، اما در فاز دوم 
ایجاد یک  قرار است ھدف پروژه وحدت چپ

دموکرات و سوسیالیستی   تشکل چپ
معرفی شود و اجزا و اندام تشکل، ھمان 

  است که باید باشند.
نظیر  ١در بند   "اشتراکات در منشورھا" 

منشورھای مؤسسان در فاز اول پروژه 
کند؛ نقطه عزیمت  وحدت چپ تصریح می

حرکت پروژه وحدت چپ بر پایه گسست از 
وسیالیسم سیستم فکری و عملکردی س

ً موجود است. این حق نامتساوی برای  واقعا
ھای چپ باعث وضعیتی  دیگر تشکل

شود تا دایره وحدت چپ ایران بازتر از  می
فاز اول نشود، چون بازھم حق مشارکت 
برای حضور در جریان وحدت چپ از دیگر 

    گردد.  ھای چپ سلب می تشکل

در باال عنوان کردم ذھن نھفته در سندواره  
سنخیت و رابطه معناداری با عینیت  ھیچ

جامعه ایران ندارد. از سوی دیگر "اشتراکات 
در منشورھا" در ایجاد پیوند بین عین و 

شود؛ چرا؟  ذھن با ناکامی در اجرا روبرو می
کنندگان "  دھم. ذھن تنظیم توضیح می

تا  ٨  اشتراکات در منشورھا " در بندھای
مل و ، جمھوری اسالمی را سد راه تکا ١١

داند و گذار از جمھوری  تحول دمکراتیک می
اسالمی به یک جمھوری دمکراتیک با 

انداز سوسیالیستی را آرزومند است.  چشم
َسندواره از ارائه راھکار عملی گذار ھم 

انجام گذار را مختص به   رود و ھم طفره می
طرف مأموریت گذار از  خود ندانسته؛ ازیک

ھای  شجمھوری اسالمی را به دوش جنب
اجتماعی، زنان، جوانان و جامعه مدنی 

گذارد که ترجمان نوعی براندازی است.  می
به  -  ١٢بند  –ای  درجه ١٨٠اما در چرخش 

ھای درون حکومتی  تعمیق شکاف
شود و از اصالحاتی که به  مشغول می دل

سود روندھای دموکراتیک و تأمین مطالبات 
کنند که قرار  مردم باشد، استقبال می

از یال تناقض بین والیت و جمھوری  است
عبور داده شود تا در خدمت تقویت 

     خواھی در کشور یا ایران درآید.  جمھوری
ھای  َسندواره معتقد است جنبش 

  -زنان، جوانان و جامعه مدنی  –اجتماعی 
توانند توازن قوای کنونی را در ھم ریخته  می

ا تا گذار به یک جامعه آزاد و عادالنه را مھی
 ٢٩سازند. این گزاره را با نتیجه انتخابات 

زنم. بررسی  محک می ٩٦اردیبھشت 
دلیل  ٩٦اردیبھشت  ٢٩نتیجه انتخابات 

متقینی است بر اینکه توزیع قدرت و توازن 
قوای کنونی از راه حامیان دو جناح جمھوری 

    گذرد.  اسالمی می
نکته دیگر، َسندواره تکیه بر تمرکز مبارزه  

اصلی جمھوری اسالمی یعنی علیه رکن 
دھد و تأکید بر شعار برکناری  فقیه می والیت

فقیه از اریکه قدرت دارد. ولی برکناری  ولی
فقیه را مأموریت بخش جمھوریت  ولی

داند. اما در چرخش ناگھانی  حاکمیت می
مأموریت محوله به بخش جمھوریت را 

ً از اصالح فراموش می طلبان  کند و سریعا
حاکمیت مستقر ایران دوری  خواه جمھوری

طلبان  کند که با اصالح جسته و اعالم می
درون نظام دارای دو استراتژی متفاوت بوده 
که اتحاد و ائتالف استراتژیک چپ با 

   داند. طلبان را منتفی می اصالح
طرف بر تناقض بین والیت و  َسندواره ازیک 

کند و امیدوار است اگر به  جمھوری تأکید می
وریت پیش برود روند دمکراتیزه شدن نفع جمھ

که بخش  کند. درحالی ایران را تسھیل می
جمھوریت جمھوری اسالمی را عامل پس 

داند ولی بالفاصله از اتحاد  نشاندن والیت می
طلبان سرپیچی  یا حتی ائتالف با اصالح

کند. آیا سرپیچی از برقراری اتحاد یا  می
، طلبان جمھوری اسالمی ائتالف با اصالح

ادعای امکان بسیج وسیع منابع و پایگاه 
اجتماعی چپ در میان طبقات و اقشار جامعه 

  کند؟ ایران را معنا می
کجا و   معتقدم که شعارھای راھبردی   

انداز کجا؟ بنابراین َسندواره  ادعای چشم
ترکیبی است از ھر دو؛ ھم به راھکار امکان 
اصالح توسط جناحی از جمھوری اسالمی 

ت و ھم آرزوھای بزرگ راھبردی معتقد اس
فقیه در سر دارد. خالصه  ازجمله برکناری ولی

اگر قرار است که در تناقض بین والیت و 
جمھوریت نظام جمھوری اسالمی، جمھوریت 

فقیه  تقویت شود تا مقدمات برکناری ولی
کنم تحقق آن تا  مھیا گردد، گمان می

ماند، زیرا  مدت به سراب می انداز میان چشم
ناسب قوای کنونی در توزیع آرای انتخابات ت

دوازدھمین ریاست جمھوری اسالمی 
ً بخش فھم قابل بندی مکانیکی  تر است. قطعا

میلیون رأی برای جمھوریت و  ٢٤توزیع آرا به 
لوحی آنالیزور  میلیون رأی به والیت ساده ١٦

لوحی که گمان  سازد، ساده را برمال می
علیه جمھوریت  میلیون ١٦خواھد برد که تمام 

   فقیه. میلیون علیه والیت و ولی ٢٤است و یا 
اما تصور چنین شکاف و افتراق خالف واقعیت 

    بوده و وھن کامل است. 
تر، حاصل جمع مقایسه  در بیانی فشرده

َسندواره "اشتراکات در منشورھا " با دیگر 
اسناد مربوط به منشور وحدت چپ این است 

کیه بر آرمان و آمال که یکسان بودن بندھا و ت
کند. سندواره "  کلی و عمومی را تکرار می

اشتراکات در منشورھا " نظیر ھمه 
منشورھای قبلی در عین تأکید بر حلقه 

گاه تحوالت جامعه، راھکار عینی  اصلی و گره
و ممکن برای رفع موانع اصلی تحوالت را ارائه 

ھایی،  کند. ھمگرایی پیرامون مؤلفه نمی
سوی وحدت چپ معرفی  هسکوی پرش ب

شود که این خالی از ایراد نیست، زیرا این  می
ھمگرایی دارای چنان سطح ذھن گرایانه 

ھا شکنندگی  است که تحت تأثیر واگرائی
  وحدت چپ را به دنبال خواھد شد.

اما با این اوصاف با ھمه نقد و ارزیابی که  
نسبت به پروژه دارم ولی آن را آب در ھاون 

دانم و امید بسیار دارم که  کوبیدن نمی
سند"اشتراکات در منشورھا" باعث تدوین 

تری شود تا موانع موجود  منشور مستحکم
تفرقه و پراکندگی نیروھای را مرتفع نموده و 

   گام مؤثرتری در راه وحدت چپ ایران باشد.



  

  

   ١٧ صفحه   ٨٨شماره     

ماه نبردھای  ٩چندی پیش، پس از 
سخت خیابانی و خانه به خانه در موصل 
، سرانجام ارتش عراق با یاری نیروھای 
ائتالفی خارجی به رھبری آمریکا و 

ھای بسیج شیعی عراقی و  گروه
افزاری  پشتیبانی مستشاری و جنگ

جمھوری اسالمی توانست بر 
ھای داعش در این شھر پیروز  تروریست

ھای جانی و  د . نبردی که با ھزینهشو
ھای بسیار ھمراه بود و به  مالی و ویرانی

میلیون نفر از ساکنان  آوارگی حدود یک
موصل یعنی نیمی از مردم این شھر 

 انجامید.

پس از یورش نظامی آمریکا و انگلیس در 
به عراق و اشغال آن از سوی  ٢٠٠٣سال

این کشورھا که با سرنگونی حکومت 
ین و انحالل دولت عراق ھمراه صدام حس

ی یک جنگی  بود، این کشور به ورطه
سویه با اشغال گران که صدھا ھزار  ھمه

ھا آواره برجای  کشته و زخمی و میلیون
نھاد ، افتاد . افزون بر بازماندگان حکومت 

گرایان سنی و بخشی از  صدام، اسالم
عشایر و دیگر مردم عراق ھم به نبرد با 

لگر پرداختند که از میان ھای اشغا ارتش
آنان بعدھا گروه داعش شکل گرفت. 

گرایان  ھا پیش از آن اسالم البته از دھه
سنی و شیعه در کشورھای آسیا و 
آفریقا که خواستار دخالت دین در دولت و 

ھای  یا دین در سیاست بودند در شکل
گوناگون در کشورھای اسالمی با 

کردند. سازمان  ھا مبارزه می حکومت
اخوان المسلمین در بسیاری از 
کشورھای سنی مذھب، ازجمله مصر ، 
اردن، ترکیه ، سوریه ، الجزایر ،تونس و... 

  کرد. فعالیت می

ھا و افراد  در ایران و عراق ھم سازمان 
کردند.  ھا مبارزه می شیعه علیه حکومت

هللا  در ایران شماری از مالیان ھمچون آیت
ھای  روههللا خمینی و گ کاشانی و آیت

ای چون فدائیان اسالم و موتلفه  مذھبی
و مجاھدین خلق و حزب ملل اسالمی و 
نھضت آزادی افرادی چون دکتر شریعتی 

هللا خمینی در  از این زمره بودند. آیت
ی چھل موضوع حکومت اسالمی و  دھه

فقیه را پیش کشید و خالف سنت  والیت
ی اندیشه سیاسی و امر  دیرینه

که با خالفت اسالمی سیاسی در ایران 
سر سازگاری نداشت خواستار حکومت 
فقیھان در ایران شد. پیروزی انقالب و 

 ١٩٧٩سرنگونی سلطنت پھلوی در سال 
استقرار جمھوری اسالمی و حکومت 

فقیه را در پی داشت تالشی برای  والیت
آرزویی که  –بازگشت به صدر اسالم 

بارھا خمینی آن را نوشته و بر زبان آورده 
ھای شرع از دیدگاه  و اجرای قانون - بود

فقه شیعه . اینکه در سده بیستم 
توان خالفت اسالمی را در چھره  می

ترین  ھم دریکی از مھم فقیه آن والیت
کشورھای منطقه _ اگرچه شیعی _ 
تحقق بخشید و قوانین شریعت را اجرا 

ھای اصلی رشد  کرد، یکی از پایه

اسالمی گرایی در سراسر کشورھای  اسالم
گرایان، سنی و شیعه  ی اسالم شد و به ھمه
ھا انسانی که از ھر نظر در  ، و به میلیون

بردند و با  دوران پیشا مدرن بسر می
ھای  ھا و شکل زندگی جدید مشکل اندیشه

حقوقی واداری نو و مغرب زمینی سر 
ناسازگاری و مخالفت داشتند، امید و انرژی و 

به گذشته و دورنمایی تازه برای بازگشت 
  لگدمالی نو بخشید.

ھای انقالبی در ایران ،  زمان با دگرگونی ھم
گرای وابسته به  کودتای نظامی افسران چپ

ھای کمونیستی در افغانستان علیه  سازمان
حکومت محمد داوود صورت پذیرفت و دیری 

سوی این کشور  نپایید که ارتش شوروی به
سرازیر شد. اشغال نظامی افغانستان از 

انجام  ١٩٧٩سوی شوروی در دسامبر سال 
گرفت. حکومت برآمده از کودتای نظامیان 

گرای چپ که خواھان افغانستانی  آرمان
یافته بود و سودا و توھم  پیشرفته و توسعه

استقرار سوسیالیسم در یک کشور اسالمی 
داری با ترکیبی  مانده پیشا سرمایه عقب
م ھا انسانی که جز اسال ای میلیون قبیله

شناختند ، را با پیش  سنتی ،چیزی نمی
داری  اصطالح رشد غیر سرمایه گرفتن راه به

در سر داشت، در مدتی کوتاه با چنان 
ای روبرو شد که بدون کمک  وضعیت بحرانی

  نظامی خارجی توان ادامه حکومت نداشت.

ھای  شاید اگر کودتاگران و کمونیست
 فھمیدند که با دانستند و می افغانستان می

این کودتا و در دست گرفتن قدرت، 
ی کم گزند تحوالت  کشورشان را از حاشیه

ھا پرتاب  جھانی به میدان جنگ ابرقدرت
افتاده و آرام و  کنند و افغانستان عقب می

ای دوران جنگ سرد را به یکی از  حاشیه
مرکزھای ملتھب جھان و جنگ گرم 

سازند و با  ھای بزرگ بدل می قدرت
اح و ارواح خفته در ژرفای اقداماتشان اشب

خوانند که از  تاریخ را به حضور درصحنه فرامی
ھا کشته و زخمی و آواره بر  رھگذر آن میلیون

زودی نه از تاک و از  و به  ماند  جای می
نشان خبری خواھد بود، به چنین اقدام  تاک

ای  اراده گرایانه ی خیال اندیشانه ی بی آینده
ان جام جمی در زدند ، البته آدمی دست نمی

گونه  رو، سرنوشتشان این کف ندارند و ازاین
  بینیم . شود که می می

گونه که اشاره شد ارتش شوروی مدت  ھمان
کوتاھی پس از استقرار دولت جدید برای 

گرای افغانستان و  پشتیبانی از حکومت چپ
سرکوب مخالفان آن وارد این کشور شد. این 
اقدام پایه جدی دیگری برای رشد 

گرایی افراطی در میان مسلمانان در  اسالم
منطقه و جھان شد. دولت آمریکا و انگلیس و 

ویژه عربستان و پاکستان با  متحدانشان به
ی توان و امکانات به ایجاد و آموزش و  ھمه

ھای اسالمی افغانی و عربی و  تجھیز گروه
پاکستانی و کشمیری برای جنگ با ارتش 

داختند تا بر وفق شوروی و دولت افغانستان پر
ھای برژینسکی استراتژ و سیاستمدار  دیدگاه

آمریکایی، افغانستان را به ویتنام شوروی 
زانو درآورند . کمک به  تبدیل کنند و او را به

گروه اسالمی مکتب خدمت که بعدھا 

الدن از آن  سازمان القاعده به رھبری بن
ھای  بیرون آمد و آموزش و تجھیز گروه

ھا و امکانات جنگی،  اع سالحجھادی به انو
در راستای این دیدگاه استراتژیک انجام 
پذیرفت، گروه طالبان که بعدھا حکومت 
افغانستان را در دست گرفت و فجایع 
بسیاری آفرید برآمده از اوضاع پریشان 
افغانستان و جنگ داخلی آن و تأثیرات 
مستقیم مکتب خدمت و گروه القاعده بود. 

ھای اسالمی افغانی با  هاقدامات جنگی گرو
ھای  پشتیبانی تبلیغات گسترده رسانه

غربی و متحدانشان در سطح جھان علیه 
دولت افغانستان و دخالت نظامی شوروی 
ھمراه بود تبلیغاتی که جنگجویان مسلمان 
را از بسیاری از دیگر کشورھای اسالمی به 

زعم خود با  کشاند تا به افغانستان می
ن بجنگند و درھای بھشت کافران و اشغالگرا

  را به روی خویش بگشایند.

ی توان  جمھوری اسالمی ایران ھم با ھمه
وارد میدان نبرد افغانستان شد و به 

ھای اسالمی مسلح نزدیک به خود  گروه
ازھرجھت یاری کرد. گروه طالبان که در 
دوران اوج جنگ داخلی در قندھار در سال 

ام با نام تحریک اسالمی طالب کر ١٩٩٤
 ١٩٩٦اعالم موجودیت کرده بود در سپتامبر 

کابل پایتخت افغانستان را تسخیر کرد و نام 
امارات اسالمی افغانستان را برگزید و اجرای 
شریعت اسالمی را اعالم کرد . حجاب برای 
زنان و ریش را برای مردان اجباری، مجازات 
اسالمی را برقرار و سینماھای کابل را ویران 

از تلویزیون را ممنوع نمود.  و پخش تصویر
پس القاعده و طالبان به رھبری مال  ازاین

الدن با ھمکاری یکدیگر و با  عمر و بن
پشتیبانی عربستان سعودی به ترویج 

گرایی سلفی جھادی و تروریستی در  اسالم
  کشورھای عربی و اسالمی پرداختند.

با یورش نظامی آمریکا به افغانستان و  
 ١١پس از رویداد اشغال این کشور 

این دو گروه ضربه سختی  ٢٠٠١سپتامبر
ً با آمریکا و متحدانش یعنی  خوردند و عمال
پشتیبانان و یاران گذشته وارد جنگ شدند 
،جنگی که ھمچنان ادامه دارد. یورش 
نظامی آمریکا و انگلیس به عراق و اشغال 

ای به  بعدھای تازه ٢٠٠٣این کشور در سال 
ی اسالمی افراطی ھا ھای گروه فعالیت

ی فعالیت  سنی بخشید و دامنه و گستره
ھا را گسترش داد، درواقع اشغال  آن

وسیله آمریکا و انگلیس  افغانستان و عراق به
و دیگر کشورھای غربی یکی دیگر از 

گرایی افراطی  ھای اصلی رواج اسالم پایه
تر از پیش  شد و به آن ابعادی بسیار گسترده

  بخشید .

ھای مسلح شیعه ھم به  هدر عراق گرو
طور عمده متحد جمھوری  میدان آمدند که به

اسالمی ایران بودند. عملیات تروریستی و 
ھای موضعی چنان عرصه  انتحاری و درگیری

را بر آمریکا و متحدانش تنگ کرد که اوباما در 
ارتش آمریکا را از کشور عراق  ٢٠١١سال 

  بیرون کشید.
...  

   ١٨ادامه در صفحه 

 ھای کنونی و سرانجام این گروه تروریستی اسالمی پیدایش داعش، شکست
  

 لوانعیسی پھ



  

  ١٨ صفحه   ٨٨شماره     

  ... پیدایش داعش

  ١٧دامه از صفحه ا

ھای  ھای اشغال ، گروه در درازای سال
جھادی سلفی سنی جای پای محکمی 

ھا  در عراق پیدا کردند که از میان آن
  .داعش سر برآورد

پس از  ٢٠٠٣الزرقاوی نامی در سال  
ی  یورش نظامی آمریکا به عراق شاخه

ریزی کرد و به  القاعده در عراق را پایه
پرداخت در سال نبرد با ارتش آمریکا 

زرقاوی کشته شد و پس از او  ٢٠٠٦
گروھش نام دولت اسالمی در عراق را 
برگزید و به مبارزه مسلحانه و تروریستی 
خود ادامه داد ، ابوبکر البغدادی از فعاالن 

رھبری آن را به  ٢٠١٠این گروه در سال 
عھده گرفت و نبرد سختی را با نظامیان 

  د.آمریکایی و عراقی سازمان دا

ی شھر سامرا است و در  او گویا زاده
ی نظامی  ھنگام حمله ٢٠٠٣سال 

آمریکا به عراق از مالیان این شھر بود و 
در دوره اشغال عراق گویا مدتی در زندان 
آمریکایی بوکا در جنوب عراق که شماری 
از فرماندھان دستگیرشده القاعده در آن 

ھا بود.  زندانی بودند در اسارت آمریکایی
ھا علیه حکومت بشار  آغاز شورش با

اسد در سوریه و سست شدن ارکان 
قدرت حکومت سوریه ، گروه البغدادی 
نبرد را به درون مرزھای سوریه کشاند و 

از ترکیب نیروھایش در  ٢٠١٣در سال 
عراق و سوریه تشکیل گروھی به نام 
دولت اسالمی در عراق و سوریه از 

  سوی البغدادی اعالم شد.

گیری اختالفات میان دولت با شدت  
ھا در عراق  شیعی نوری مالکی و سنی

تر با عشایر  این گروه ھمکاری نزدیک
ھای بازمانده  سنی مذھب عراقی و گروه

ارتش صدام را پی گرفت که تسخیر 
شھر فلوجه از سوی آنان را در پی 

سوی موصل  داشت که با پیشروی به
توانستند با تارومار کردن نظامیان عراقی 

در میان ناباوری محافل  ٢٠١٤در ژوئن 
میلیونی موصل  ٢داخلی و خارجی شھر 

را تسخیر کنند و به دولت اسالمی در 
  ای واقعی ببخشند.  عراق و شام چھره

پیش از تسخیر موصل این گروه توانسته 
بود با انجام عملیات گسترده نظامی 
بخشی از خاک سوریه ازجمله شھر رقه 

به کنترل خود در شرق این کشور را 
عنوان پایتخت داعش  درآورد و آن را به

دفاعش  اعالم کند، شھری که مردم بی
شمار این  ھای بی تاکنون شاھد جنایت

گروه ارتجاعی در کاربست مجازات 
اسالمی علیه مخالفان داعش و کسانی 

زعم آنان قوانین اسالمی را رعایت  که به
  اند. کنند ، بوده نمی

بود که داعش  ھا ازاین پیروزی پس
عنوان خلیفه و رھبر  ابوبکرالبغدادی را به

مسلمانان جھان معرفی کرد و خواھان 
بیعت مسلمانان با او شد. این عنوان در 
میان سیاستمداران مسلمان از وجھه و 

ای برخوردار است. پس از  مقبولیت ویژه
بر سر کار آمدن جمھوری اسالمی در 

انان هللا خمینی رھبر مسلم ایران، آیت

هللا کاشانی ھم در  جھان اعالم شد. آیت
ی سی چنین تصوری از خود ارائه  دھه
کرد. معمر قذافی ھم، چنین سودایی  می

در سر داشت و باید در انتظار بود که 
  اردوغان ھم دیر یا زود این آرزو را اعالم کند.

داعش باآنکه از دیدگاه مبانی فکری و 
و  استراتژی یعنی باور به اصل خالفت

یازی به جھاد و جنگ مسلحانه با  دست
ھای مستقر در  دشمنان و کافران و حکومت

کشورھای اسالمی، باور به اجرای قوانین 
شرعی و به اجرای حدود و رعایت حجاب از 

ھای فرھنگی و ھنری  سوی زنان با جلوه
مدرن و کوشش برای بازگشت به گذشته و 

ده و زعم آنان، صدر اسالم با القاع ی به دوره
ھای  بر آیه نظر است اما با تکیه طالبان ھم

ھمانا جزای آنان که با خدا  –قرآنی ھمچون 
جنگند و در زمین فتنه و  و رسولش می
دارند، این است که کشته  فساد برپا می

ھا و  شوند یا بر دار بروند و یا دست
پاھایشان در خالف جھت یکدیگر بریده 

را ھر جا  و یا کفار -ی مائده  سوره –شوند 
یافتید اسیر کنید و بکشید و از آنان یار و 

و با کاربرد  - ی نسا سوره - دوست برنگزینید. 
عملی احکام اسالمی ، خشونتی بسیار 

ی  دھد و دامنه بیشتر از آنان نشان می
ھا و  خشونت را به جنگ با شیعیان و ایزدی

گستراند . داعش با  مسیحیان قبطی می
ی مجازی در نشان ھا گیری از رسانه بھره

ھای ضد انسانی که  دادن این خشونت
بریدن سر و دست و آتش زدن آدمیان 
بخشی از آن است و با سازمان دادن 
عملیات انتحاری گسترده در سراسر جھان 
برای دامن زدن به ترس و وحشت عمومی، 

کوشد خود را از طالبان و القاعده متمایز  می
  کند. می

بشری این گروه ھای ضد  افزون بر خشونت 
ھا  در مناطقی که در عراق و سوریه بر آن

ھای تروریستی و  چیره بوده است، اقدام
انتحاری ھواداران داعش در دیگر کشورھا و 
ازجمله کشورھای اروپایی یاری به 

ھای قدرت در اروپا و  سیاست آن محفل
آمریکاست که در دوران پسا جنگ سرد 

عنوان  ستیزی را به اسالم ھراسی و اسالم
جانشینی برای کمونیسم ھراسی و 
کمونیسم ستیزی در راستای فریب وجھت 
دھی افکار عمومی و انحراف از مشکالت 
درونی کشورھایشان برگزیده بودند و تبلیغ 

   کردند. می

ی داعشی ھا علیه  کارانه عملیات جنایت
دفاع  مردم عادی و شھروندان سراپا بی

گونه  اینبدیل برای  اروپایی، ارمغانی بی
محافل بوده است. اگرچه با تشدید روند 

رسد  چندقطبی شدن جھان به نظر می
دیگر نیاز چندانی به دشمنی به نام اسالم 

ھای معین  گرایی از سوی آن محفل و اسالم
تواند  ھا می نباشد زیرا ھریک از قطب

عنوان دشمن بالقوه و یا رویاروی مطرح  به
آرام  آرامگونه که در مورد روسیه  شود آن

  چنین شده است.

ھای  حکومت داعش تا پیش از شکست
تا  ٤٠٠٠٠اخیر ، سرزمینی به مساحت 

کیلومترمربع را بر اساس  ٩٠٠٠٠
ھای گوناگون در غرب عراق و  زنی گمانه

شرق سوریه در کنترل داشت، با جمعیتی 
میلیون نفر . افزون بر این داعش در  ٨حدود 

ھایی را  منطقه لیبی و افغانستان و نیجریه ھم
دولت موجود  ٣در اختیار دارد. در لیبی یکی از 

است . جزیره میندانائو در جنوب فیلیپین که 
خواه با ارتش این  ھاست مسلمانان جدایی سال

کشور در آن مشغول نبردند چندی پیش 
ھای شدید طرفداران داعش و  میدانگاه درگیری

نظامیان فیلیپینی شد که تاکنون صدھا کشته 
  رجای نھاده است.ب

در افغانستان با نام گروه  ٢٠١٥داعش در سال 
ھای ننگر  خراسان اعالم موجودیت و در والیت

ھار، زابل، ھلمند ، فراه و لوگر جنگ را آغاز کرد 
. با پیوستن شماری از اعضای طالبان پاکستان 

ی نبرد با  و طالبان افغانستان ، داعش دامنه
از یکسو و گروه  دولت مرکزی و نیروھای خارجی

طالبان را از دیگر سو گسترش داد. داعش افزون 
ھای  بر این شیعیان افغانی را ھم آماج حمله

ھای خود قرارداد و کوشید  گذاری انتحاری و بمب
ای بین شیعه و سنی در  به جنگ فرقه

،  ٢٠١٦افغانستان و منطقه دامن بزند. در سال 
انستان گفته فرمانده نظامیان آمریکا و ناتو در افغ

درصد اعضای داعش خراسان را  ٧٠بود 
جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان که به 

دھند. در سال  اند تشکیل می داعش پیوسته
ھا  کنونی داعش در افغانستان شاھد شکست

و تلفات بسیاری شد اما ھمچنان به 
ھای تروریستی و مسلحانه ادامه  فعالیت

دید آمریکا در دھد. با اعالم استراتژی ج می
شده  افغانستان که از سوی دونالد ترامپ اعالم

  است باید در انتظار تحوالت جدیدی بود.

گیری  با ادامه نبرد در عراق علیه داعش و بازپس
ھایی که ھنوز در این کشور در  دیگر منطقه

تصرف این گروه است و ھمچنین شکست 
چندان دور داعش در سوریه و تصرف رقه  نه

ھای  ھای آینده از سوی گروه ن در ماهپایتخت آ
طرفدار آمریکا در سوریه ، کار دولت خود 

ی داعش که در کاربست خشونت و قھر  خوانده
و جنایت علیه مخالفان و دشمنان و مردم 

اش از ھیچ کوششی دریغ  دفاع زیر سلطه بی
نکرده است سرانجام به پایان خواھد رسید، اما 

ھای تندروی  گروهی دیگر  گونه که تجربه ھمان
اسالمی ھمچون القاعده و طالبان نشان داده 

آسانی نابود  پیشه ھم به است، این گروه جنایت
عنوان یک گروه تروریستی که  نخواھد شد و به

البته دیگر فاقد سرزمین و دولت است، در 
کشورھای گوناگون حضور خواھد داشت و به 

ه اش در سراسر جھان ادام کارانه عملیات جنایت
گونه که رسم تاکنون  خواھد داد و شاید آن

ھا  المللی بوده است با تغییر جبھه مناسبات بین
ھای استراتژیکی و  و اتحادھا و برای اقدام

ھای  ژئوپلیتیکی، این گروه ھم از سوی قدرت
ای مورد توجه و استفاده قرار  جھانی و منطقه

اینک گویا روسیه و  گونه که ھم گیرد، آن
می ایران با گروه طالبان جمھوری اسال

  اند. افغانستان پیوندھایی را برقرار کرده

زده نخواھیم شد اگر در  برای مثال شگفت 
چندان دور داعش در بلوچستان  ی نه آینده

پاکستان به عملیات ایذایی دست ببرد و در راه 
تحقق نقشه استراتژیکی چین در ایجاد جاده 

سرمایه ابریشم جدید که ھزار میلیارد دالر 
شده است و چالشی بزرگ  برایش در نظر گرفته

ھای اصلی دریایی جھان ، آمریکا و  برای قدرت
   اندازی کند. انگلیس است ، سنگ

 
 

 ستیمھ قدرتمند جھانی  کشورھاى  طلبى و مخالف سلطه  جھانی  منافع ملی و ھمبستگى  ما مدافع



  
  

  ١٩ صفحه     ٨٨ شماره    

 
 :اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا

 ! به اذیت و آزار رضا شھابی پایان دھید
  !رضا شھابی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد

  

  

  

  

  

  

  

  ر جمھوری اسالمی ایران، آیت هللا سید علی خامنه ایرھب
  

  رئیس جمھوری اسالمی ایران، حسن روحانی
  

  موضوع: به اذیت و آزار رضا شھابی پایان دھید! رضا شھابی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد!
  

را در مورد رضا شھابی، عضو ھیئت مدیره و خزانه دار  به نمایندگی از اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا(کیوپی)، ما نگرانی جدی خود
  دوباره بازداشت شده است، اعالم می کنیم. ٢٠١٧اگوست  ٩سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، که از تاریخ 

  
زداشت فعالین کارگری در ایران ھستیم. ما ما عمیقا نگران ادامه این ھدف قرار دادن و حبس مجدد و ناعادالنه او، و تداوم اذیت و آزار و با

  مطالبه بین المللی برای آزادی فوری و بدون قیدوشرط رضا شھابی و دیگر فعالین کارگری زندانی را دگر بار طرح می کنیم.

رفت و در بند در حین رانندگی سر کار و درحضور مسافران اتوبوس بطور خشونت آمیز مورد حمله قرار گ ٢٠١٠رضا شھابی در ماه ژوئن 
سال و  ۵سال زندان، ممنوعیت از فعالیت سندیکایی به مدت  ۶ماه حبس در سلول انفرادی، به  ١٩زندان اوین محبوس شد. بعد از ٢٠٩

دادگاه انقالب محکوم شد. به دلیل فشار شدید جسمی و شکنجه در  ١۵پرداخت ھفت و نیم میلیون تومان جریمه نقدی توسط شعبه 
آقای شھابی دچار آسیب دیدگی از ناحیه دیسک گردن و کمر شد و مجبور به دو عمل جراحی گردید. مدتی بعد، مرخصی  دوران بازجویی،

پزشکی به توصیه پزشک قانونی به ایشان داده شد. الزم به ذکر است آقای شھابی در دوران حبس مجبور گردید که در چھار نوبت مجزا 
دوباره دادگاھی شد و با اتھام  ٢٠١۵زم دست به اعتصاب غذا بزند. آقای شھابی در ژانویه در اعتراض به عدم مراقبت ھای پزشکی ال

به یک سال دیگر  –بود  ٢٠١۴آوریل  ١٧زندان بدنام اوین در تاریخ  ٣۵٠که مربوط به یورش نیروھای انتظامی به بند  –"تبلیغ علیه نظام" 
  ورد تایید قرار گرفت.حبس محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز م

  
ما اطالع یافته ایم آقای شھابی از زمانی که در ماه گوست دوباره زندانی شد دست به اعتصاب غذا زده است. طبق گفته دادستانی، او 

زشکی در حبس بماند. در عین حال، مقامات زندان به آقای شھابی گفته اند که تمام مدتی که او در مرخصی پ ٢٠١٨دسامبر  ٢٢باید تا 
  روز دیگر در زندان بماند. ٩۶٨بود رد شده است و غیبت محسوب می گردد، و او باید به مدت 

  
و اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، عمیقا نگران تداوم ھدف قرار دادن رضا شھابی و حبس مجدد و ناعادالنه او، و ادامه اذیت و آزار 

ز خوست بین المللی برای آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شھابی و دیگر فعالین کارگری بازداشت فعالین کارگری در ایران است. ما ا
  زندانی حمایت می کنیم. دولت ایران مسئول سالمتی و تندرستی رضا شھابی است.

  
  با احترام

  
  چارلیز فلوری، دبیر و خزانه دار کشوری             ریاست کشوری ،مارک ھانکوک

     
  به : رونوشت

  بشر، قوه قضاییه جمھوری اسالمی ایران شورای عالی حقوق
   نماینده دائم جمھوری اسالمی ایران در سازمان ملل

  دادستانی تھران،
  شرکت اتوبوسرانی تھران

  ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
   http://www.workers-iran.org مللی مراجعه نمایید:جھت اطالعات بیشتر و دسترسی به اصل نامه به سایت انگلیسی اتحاد بین ال

  

 

http://www.workers-iran.org


 
  
 

  ٢٠ صفحه   ٨٨شماره     

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم
 

  :آدرس پستی
L.G.e.v  
Postfach 260268  
50515 Köln  
Germany  

    شماره حساب بانکی: 

  L.G.e.v      دارنده حساب بانکی:
  

  ٢٢٤٤٢٠٣٢           شماره حساب:
  ٣٧٠٥٠١٩٨                     کد بانک:

  نام بانک:  

Stadtsparkasse Köln-Bonn  
IBAN: DE33 37050198 0022 442032  
SWIFT-BIC: COLSDE33 

 karrooznamehi@gmail.com :    آدرس تماس با پست الکترونیک    

  ... در باره وحدت و مطالبات
  ١٥ادامه از صفحه 

و مطالبات کارگران و   حمایت از مبارزات
تالش برای برنامه محور کردن فعالیت 
ھای کارگری با استفاده از تجربیات خود 
فعالین کارگری و اطالع رسانی مرتب از 

پروژه چنانچه آنھا خواست  روند و اھداف
ھایشان را در پروژه و برنامه حزب آتی 
منعکس ببینند و مطمئن شوند که در 
حزب اراده قوی برای پیش بردشان وجود 
دارد، حتما می تواند در این راه مفید و 
موثر باشد. برای کارگران و فعالین 
کارگری مھم این است که در عمل ببینند 
برای کارگران و فعالین کارگری مھم این 
است که در عمل ببینند احزاب چپ تا 

ر عملی از مطالبات و مبارزات چه حد بطو
  روزمره و بلند مدتشان حمایت می کنند.

مطالبات و خواست  اصلی ترین 
ھای کارگران و مزدبگیران و تھی 
دستان شھر و روستا در شرایط 

  کنونی چیست؟

به لحاظ این که طی دو دھه گذشته 
قوانین کار و تامین اجتماعی توسط 

ه دولت مورد تعرض قرار داشته و حتی ب
خواسته ھای بدیھی کارگران توجه 
نشده، انبوھی از مطالبات پاسخ نگرفته 
 به تدریج روی ھم انباشته شده اند. 
ایجاد اشتغال، افزایش دستمزد متناسب 

زندگی، پرداخت  با ھزینه ھای واقعی
منظم و به موقع دستمزدھا، پذیرش حق 
تشکل سندیکایی مستقل و حق 

، ممنوعیت پیگرد فعالین اعتصاب
سندیکایی، ممنوعیت قرارداد ھای کاری 
موقت در مشاغلی که ماھیت مستمر 

دارند، اجرای قانون کار در ھمه مراکز 
کاری، پرداخت حقوق دوران بیکاری، وضع 
محدودیت قانونی برای جلوگیری از اخراج 
و تامین امنیت شغلی کارگران، رعایت 

ای در محل اصول ایمنی و بھداشت حرفه 
ھای کار، اجرای درست مقررات بیمه ای 
و تامین اجتماعی و اجرا و رعایت مقاوله 
نامه ھای بنیادین سازمان بین المللی 
کار، عمدە ترین و عمومی ترین مطالبات 
صنفی کارگران ھستند که در جریان 
اعتصابات و اعتراضات کارگران به کرات 
مطرح شده اند. متاسفانه وضعیت تھی 

تان در روستاھا به مراتب بدتر از دس
کارگران در شھر ھاست. عمده ترین 
مشکل آنان نداشتن کار و درآمد است. 
ھمین مشکل سبب مھاجرت ناخواسته و 
اسکان اغلب شان در حاشیه شھرھا و 
نوعی محرومیت مضاعف از حداقل ھای 

  زندگی شدە است.

ھمسویی و ھمگرایی  
سوسیالیست ھا، چپ ھای غیر 

لیست و ھمه عدالت خواھان سوسیا
مترقی و آزادیخواه را چگونه می 

  توان تقویت و تامین کرد؟

ھمسویی ھایی عملی بین این جریانات 
بدون این که نتیجه یک توافق رسمی از 
پیش اندیشیده شدە باشد حول برخی 
مسایل تا حدودی در عمل صورت می 
گیرد. بعنوان مثال در ارتباط با اعتراضاتی 

الفت با الیحه تغییر قانون کار در که در مخ
سال گذشته صورت گرفت، شاھد نوعی 
ھمگرایی بین عناصری از نیروھای مورد 

نفر اخیر با  ٤٦٣اشارە شما بودیم. بیانیه 
درخواست پس گرفته شدن "طرح 
کارورزی" منتشر شد، نمونه دیگری از این 

 

  ١٩٩بولتن کارگری شماره 
 :در این شماره می خوانید

  !تحلیل ھفته: رضا شھابی و دیگر فعاالن کارگری را آزاد کنید -

  )یه ھای کارگری در مالزی (بخش اولاز تجرب دیگران: آینده جنبش اتحاد -

  دیگر کشورھا: تشکل ھای کارگری اسپانیا در سوگ قربانیان تروریسم -

  از جھان کار: در جھان کار چه می گذرد؟ -

  اعالمیه مشترک: ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شھابی -

  ھستیم 

فشانی سر باز صدای کارگر: حکم شنیع شالق، زخم ھای ملتھب چون آتش -
  خواھند کرد

 اخبار -

 گروه کار کارگری شازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

ھمسویی ھاست. در ارتباط با مسئله 
یان سیاسی، تعرضاتی کودکان خیابانی، زندان

مانند اسید پاشی به زنان، مخالفت با اعدام 
و بویژە اعدام مجرمینی که در ھنگام ارتکاب 
جرم نابالغ بوده اند، در رابطه با محیط زیست، 
واکنش نسبت به بی عدالتی و فقر کارھایی 
انجام شدە و می شود، که از کارگر و معلم 

رمند گرفته تا اقتصاد دان، کارگردان و ھن
سینما، نویسندە و روزنامه نگار و وکیل 
دادگستری در آنھا مشارکت داشته و 
بسیاری از آنان بھای گزافی برای تالشھای 
عدالت خواھانه اشان پرداخت کرده اند. در 
میان این ھا ھم چپ ھای سوسیالیست و 
کمونیست وجود دارد، و ھم عدالت پژوھان 

  غیر سوسیالیست. 

این افراد و حرکت ھا حول از طریق تجربه خود 
اقدامات مشابه می شود این ھمگرایی ھا را 
به نحوی که ھزینه زیادی برای کسی نداشته 
باشد تقویت و گسترش داد. نظر به فقر و بی 
عدالتی ھای بسیاری که در جامعه بوجود 
آورده اند و عواقب و ناھنجاری ھای زیادی که 

جاد به این خاطر برای میلیون ھا شھروند ای
شده، زمینه مادی و ذھنی الزم برای 
ھمسویی ھای بیشتر طیف ھای مختلف 
عدالت خواە حول برنامه ھایی متناسب با 
شرایط و سطح آمادگی ھا فراھم است. 
وجود یک حزب چپ دمکراتیک معتقد و پایبند 
به مطالبات عمومی جنبش باید بتواند با 
استفادە از تجربیات خود مردم برای جنبش در 

مینه ھای مختلف در ھر مرحله ای برنامه ز
   کارآمد تدوین کند.

 ------------------  

* این گفتگو توسط نادر عصاره صورت گرفته 
  است.
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