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 اطالعیه برگزاری کنگره مشترک                                               
  
  
  

 ھم میھنان گرامی،

  رفقا و دوستان ارجمند!

طرفداران وحدت  -رسانیم که بعد از سال ھا، کار و تالش سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران  به اطالع شما عزیزان می 
گذاری  ران (اکثریت) و کنشگران چپ، برای غلبه بر پراکندگی در صفوف نیروھای چپ و بنیانچپ، سازمان فدائیان خلق ای

تا  ١٠برای ایجاد تشکلی نوبنیاد به مدت سه روز از تاریخ  نشیند. کنگره مشترک ما تشکلی واحد، سرانجام به ثمر می
این کنگره اعضای سه جریان ھمراه با  در برگزار خواھد شد. ٢٠١٨آوریل  ١مارس تا  ٣٠برابر با  ١٣٩٧فروردین  ١٢

  را بنیان خواھند گذاشت. تشکل نوینی عالقمندان و دوستداران وحدت این بخش از جنبش چپ ایران،

به « ھای کار، راه اندازی سایت ایم. در این مدت با تشکیل گروه ما گزارش تدارک کنگره را به اطالع شما رسانده
  ی کنگره را حول موضوعات در دستور کار آن فراھم نمائیم.گیر ایم امکان تصمیم کوشیده »پیش

  اند از: نھادی برای قرار گرفتن در دستور کار کنگره عبارت موضوعات پیش

  سند منشور 

 سند سیاسی  

 اساسنامه  

 نام تشکل نوبنیاد  

 ھای مسئول تشکل نوبنیاد انتخاب ارگان  

نتشر خواھند شد. مباحث حول موضوعات در دستور کنگره و م» پیش به«شوند، در سایت  اسنادی که به کنگره ارائه می 
  جریان دارد.» پیش به«ھاست که در سایت  نظران و عالقمندان به وحدت چپ ماه وگو با صاحب گفت

ورز و تأثیرگذار در کشور است. روشن است که تحقق این امر با ياری و  محور، سیاست ھدف ما تشکیل جریان چپ برنامه
  نظران چپ در داخل و خارج از کشور امکان پذير است. و صاحبھمکاری نیروھا 

ھای سیاسی، اقتصادی، فرھنگی  کنگره مشترک ما بعد از خیزش اعتراضی مردم که خواھان تغییرات اساسی در عرصه
شود. شعارھای مردم علیه رژيم جمھوری اسالمی و برای کار، نان و آزادی، در سراسر  و اجتماعی است، برگزار می

انداز شده است. ھمین واقعیت نیز ضرورت حضور توانمند نیروھای مدافع آزادی و عدالت اجتماعی را بیش از  شور طنینک
  ھمیشه نشان داده و متحد شدن صفوف چپ را به یک امر حیاتی تبدیل کرده است.

عنوان عضو وجود دارد. ھیات  امکان حضور دیگر فعاالن چپ عالقه مند به روند ایجاد تشکل نوبنیاد و شرکت در کنگره به
برگزاری کنگره مشترک، اعضای سه جریان و دیگر فعاالن راه آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی، صلح و سوسیالیسم را 

آمیز سازمان واحد، موجب  ریزی موفقیت خواند و امیدوار است پی به بیشترین مشارکت در برگزاری کنگره مشترک فرامی
  در سپھر سیاسی کشورمان باشد. تقویت نقش نیروھای چپ

   
  ورز! محور و سیاست تشکلی تاثیر گذار، برنامه پیش به سوی ایجاد

  پرتوان باد جنبش اعتراضی مردم علیه استبداد و برای کار، نان و آزادی!
   
   

  ھیات برگزاری کنگره مشترک
  ٢٠١٨فوریه  ١١  - ١٣٩۶بھمن ٢٢

  
  آدرس تماس:

kongere.moshtarek@gmail.com  
 

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

mailto:kongere.moshtarek@gmail.com
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  آموزش به زبان مادری در ایران و ضرورت                                  
  !مبارزه برای تحقق آن         

مادری است. این روز با الھام از مبارزات دانشجویان بنگالدش از روز دوم اسفند برابر با بیست و یک فوریه روز جھانی زبان 
طرف سازمان تربیتی، علمی و فرھنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) بعنوان روز جھانی زبان مادری به رسمیت شناخته 

قوق گروھھای شده است. یونسکو با به رسمیت شناختن این روز بعنوان روز جھانی زبان مادری از دولت ھا میخواھد که ح
قومی ساکن کشور خود را برای آموزش به زبان مادری شان به رسمیت بشناسند و زمینه تدریس زبان آنھا را در نظام  - ملی

 آموزشی کشورشان فراھم آورند.
زبان مادری یکی از مولفه ھای اصلی ھویت و کرامت انسانی است. رشد و پرورش آن حق مسلم و طبیعی ھر انسانی 

شناخت و رشد زبان مادری عامل و  ت و تسلط به زبان مادری یکی از ملزومات رشد و تعالی انسانی است.است. شناخ
فاکتور بسیار مھمی برای یادگیری زبان دوم و زبانھای دیگر نیز میباشد. عدم آموزش به زبان مادری یعنی محروم کردن این 

   القانه آنان میشود.زبان از استعدادھای فرزندانش، که باعث عدم رشد و غنای خ
در ایران ما که از صد سال پیش از تحمیل سیستماتیک آموزش به زبان فارسی به ملیتھای غیرفارس رنج می برد، چنین 
رسم شده که درباره موضوعی به این مھمی و ھمواره ھم مورد غفلت تعمدی، فقط در مقاطعی مانند انتخابات از آن یاد 

  !میشود
قومی کشور، بویژه مطرح از سوی روشنفکران و فعالین مدنی  –مطروحه در این زمینه در مناطق ملی ھا و مطالبات  خواست

قانون اساسی خود ھمین حکومت که در آن حق تحصیل به زبان مادری  ١٩و  ١٥این مناطق حتی در سطح اجرای اصول 
اسخ مانده و اجرای این اصول قانونی ھا به رسمیت شناخته شده است، تا به امروز کماکان بی پ برای غیرفارس زبان

قومی کشور روشنفکران و فعالین  -ھمچنان در حالت تعطیلی قرار دارد. این در شرایطی است که در بیشتر مناطق ملی 
اند تا به فراخور  سازمانھا و نھادھای مدنی بسیاری ھستند که بدون چشمداشت و کمک دولت خود آستین ھا را باال زده

   .شان ھمت به خرج دھند ھای شان برای آموزش کودکان به زبان مادری مناطق اناییامکانات و تو
واقعیت این است که در کشور ما این مطالبه طبیعی و اولیه بدل به یک امر سیاسی شده است. زیرا مقاومت سیاسی 

یعی مردمانی می شود که حکومت و انواع طرفداران رنگارنگ آن در این زمینه، مانع از تحقق این خواست و آرزوی طب
بسیارانی از مردمان ھمین کشورند. این مقاومت ظالمانه مبتنی بر تبعیض آشکار را می باید که درھم شکست و برای 

  .آموزش به زبان مادری، ھم کار فرھنگی کرد و ھم بویژه مبارزه سیاسی. جز این، راھی نیست

  ثريت)سازمان فدائیان خلق ايران (اکقومی  –گروه کار ملی 

 2018 فوریه ٢١برابر با  ١٣٩٦سوم اسفند ماه 

 

 ھشدار نسبت به تھديد نتانیاھو و سرداران سپاه                   
  
  

پھپاد   است که یک در ھفته ھای گذشته تنش بین جمھوری اسالمی و اسرائیل افزایش چشم گیری یافته است. اسرائیل ادعا کرده 
سرنگون نموده است. نتانیاھو در روز پایانی کنفرانس امنیتی مونیخ با نشان دادن قطعه ای از بدنه  جمھوری اسالمی را در خاک خود

  پھپاد،جمھوری اسالمی را بزرگترین خطر برای جھان نامید و گفت که در صورت لزوم علیه ایران و متحدانش در منطقه عمل خواھد کرد.

ران نیز ھم چنان بر موضع نابودی اسرائیل پای می فشارند. اخیرأ قاسم سلیمانی باز از سوی ديگر جريان حاکم بویژه سران سپاه پاسدا
کنند پھپاد  ھا ادعا می تکرار نمود وسردار سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در پاسخ به نتانیاھو گفت: "اسرائیلی اين موضع را

اما این ادعا چه راست باشد چه دروغ، باید بگوییم این اولین پھپاد و یا آخرین  ھای اشغالی ایرانی است به پرواز درآمده در آسمان سرزمین
جنگنده اسرائیلی سرنگون شده است". اين موضع گیری نشان می دھد که  ٢٠پھپاد جبھه مقاومت نبوده و در مقابل اصابت این پھپاد 

  مرزھای اسرائیل ادامه دھد. جمھوری اسالمی می خواھد به سیاست ھای ماجراجويانه خود در سوريه و در

خصومت ديرينه جمھوری اسالمی نسبت به اسرائیل و تھديد به نابودی آن از يکسو و از سوی ديگر موضع ھیستريک دولت دست راستی 
   نتانیاھو علیه ايران، فضای تنش آمیزی را بین دو دولت به وجود آورده است که خطرآفرين است.

ط نتانیاھو و تھديد به نابودی اسرائیل توسط سرداران سپاه ھشدار می دھیم و خواھان پايان دادن به ما نسبت به تھديد کشورمان توس
خصومت بین دو دولت ھستیم. مردم ايران تجاوز به کشور خود را برنمی تابند. سیاست ھای توسعه طلبانه جمھوری اسالمی و سیاست 

ردم ما خصومتی با مردم اسرائیل ندارند. منافع کشور ما در به رسمیت شناختن دو جنگ افروزانه نتانیاھو به زيان صلح در منطقه است. م
    کشور اسرائیل و فلسطین است نه در تدوام خصومت با اسرائیل.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

  )٢٠١٨فوريه  ٢٢( ١٣٩۶اسفند  ٣

 

 



 
 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤حهصف  ١٠٠شماره     

      
 

  اعالمیه مشترک
 نديگر در زندان اوي یجنايت

زنجیره مرگ ھا در زندان ھای رژيم اسالمی ادامه دارد. باز مرگ يک زندانی سیاسی، باز جنايت ديگر. جنايت ھای رژيم اسالمی پايانی 
ندارد. ھنوز ابھام از خودکشی سینا قنبری و زندانی ديگری در زندان اراک برطرف نشده که خبر می رسد دكتر كاووس سیدامامی از 

شناسی، در زندان اوين خودکشی کرده است. اين بار ھم نھادھای امنیتی ھمانند موارد قبلی،  و استاد جامعهفعاالن محیط زيست 
خانواده دكتر كاووس سیدامامی را برای دفن جسد پیش از آنکه تحقیقات الزم از جمله کالبدشکافی انجام شود، تحب فشار گذاشته اند. 

ی کند که امنیتی ھا دروغ می گويند و می خواھند جنايت آن ھا آشکار نشود. پوشاندن جلوگیری از تحقیقات و کالبد شکافی مشخص م
به ھمین خاطر افکار عمومی دروغ ھای ارگان ھای امنیتی ـ . ۶٧جنايت در رژيم اسالمی سابقه طوالنی دارد. از جمله جنايت ھولناک سال 

درست باشد، باز نشان می دھد که امنیتی ھا چه فضای ھولناکی در اطالعاتی را باور نمی کنند. بالفرض ھم خبر خودکشی سیدامامی 
   زندان اوين ساخته اند که زندانی برای رھائی از آن دست به خودکشی می زند.

حیات وحش میراث «شناسی، عضو ھیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه  دکتر کاووس سیدامامی استاد جامعه
شناسی را نیز  از دانشگاه اوھایو آمریکا و فوق لیسانس و دکترای جامعه ١٣۵۴شناسی خود را در سال  نس جامعهبود. او لیسا» پارسیان
الملل از دانشگاه اوھايو  شمسی از دانشگاه ارگان ایاالت متحده اخذ کرده بود. او پس از دريافت کارشناسي ارشد در امور بین ۶٠در دھه 

شناسی می پردازد. دكتر كاووس در دوران جنگ،  شاپور اھواز به تدريش جامعه در دانشگاه جندي ١٣۵٨گردد و در سال  به ايران بازمی
، ١٣٨٢داوطلبانه به آبادان می رود و ترکش می خورد. او ایرانی ـ کانادائی بود. بعد از مرگ زھرا کاظمی خبرنگار ایرانی ـ کانادایی در سال 

   دھد. اوين و پشت درھای بسته جان خود را از دست می  که در زندان این دومین شھروند ایرانی ـ کانادائی است

شناسي ايران، علوم  خبر مرگ کاووس سید امامی برای جامعه دانشگاھی کشور و مجامع علمی ھم بھت آور بود. چھار انجمن جامعه
به حسن روحانی خواھان پیگیری مرگ سیاسي ايران، مطالعات صلح ايران و انجمن ايراني مطالعات فرھنگی و ارتباطات در نامه 

  سیدامامی در زندان اوين شده اند.

بھمن خبر مرگ او را به ھمسرش اطالع می دھند. به گفته دادستان  ١٩بھمن دستگیر می  کنند و جمعه  ۴کاووس سید امامی را در 
بندی  آوری اطالعات طبقه زيستی نسبت به جمع محیطھاي علمی و  شدگان اخیر: "در قالب اجرای پروژه تھران او و تعدادی ديگر از بازداشت

کردند". کاووس سید امامی فعال محیط زيست بود و معلوم نیست چگونه فعال محیط زيست به  ھای استراتژيک اقدام مي کشور در حوزه
کند، که جاسوسان اطالعات طبقه بندی دسترسی داشته است. رژيم اسالمی در حالی فعالین محیط زيست را به جاسوسی متھم می 

دولت اسرائیل در وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه و بیت علی خامنه ای النه کرده اند و اطالعات طبقه بندی شده توسط آن ھا به 
   دست دولت ھای ديگر می رسد.

 ٨٠در ديماه در بیش از  دستگیری فعالین محیط زيست و سربه نیست کردن استاد دانشگاه نشان از وحشت رژيم اسالمی دارد. مردم
درصد مردم از وضعیت فعلی ناراضی اند و خواھان تغییرند. اما رژيم در  ٧۵شھر علیه رژيم به پا خاستند. آمار منتشره نشان می دھد که 

    درصد مردم ايستاده و با کشتار و سرکوب می خواھد سلطه خود را حفظ کند. ٧۵مقابل خواست 

و سربه نیست کردن دکتر کاووس سید امامی در زندان اوين را محکوم می کنیم و خواھان ھم صدائی و  ما دستگیری فعالین محیط زيست
المللی تحت نظر سازمان ملل متحد در مورد زنجیره مرگ ھا  ھمراھی نیروھای آزاديخواه کشور علیه جنايات رژيم اسالمی و تحقیقات بین

  روز گذشته ھستیم.در زندان ھای رژيم و به ويژه سه مرگ در طی چھل 

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

  )٢٠١٨فوريه  ١٢( ١٣٩۶بھمن  ٢٣ 

 از درگذشت خانم عاصمه جھانگیر متأسفیم       

  
  

سالگی در الھور پاکستان درگذشت. خانم  ۶۶ھانگیر نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در سن خانم عاصمه ج
جھانگیر فعال سرشناس حقوق بشری در پاکستان بود. او بدین خاطر ھنگام حکومت ژنرال ضیاءالحق دیکتاتور اسالمگرای مورد حمایت 

نگیر در دھه ھای اخیر از اقدام برای بھبود وضعیت حقوق بشر در کشورش باز نایستاد و پس از آمریکا در پاکستان، زندانی شد. خانم جھا
مرگ ضیاءالحق نیز آماج پیگرد دولتی قرار گرفت. خانم جھانگیر به پاس دفاع پیگیرش از حقوق بشر، چند بار مورد تقدیر جوامع حقوق 

 بشری بین المللی قرار گرفت.

خیر به عنوان نماینده ویژه حقوق بشر، گزارش ھای جامعی درباره نقض حقوق بشر در ایران تھیه کرد. موضوع خانم جھانگیر در سالھای ا
این گزارش ھا نه تنھا وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران، که عدم رسیدگی قضایی به نقض شدید حقوق بشر توسط حکومت جمھوری 

  پرداخته شده است. ١٣۶٠ھانگیر به نقض حقوق بشر در دھه خونین اسالمی در دھه ھای گذشته بود. در گزارش ھای خانم ج

درگذشت خانم جھانگیر، ضایعه ای برای جامعه حقوق بشری پاکستان و مدافعان حقوق بشر در ایران است. ما فقدان خانم جھانگیر را به 
  خانواده او و ھمه مدافعان حقوق بشر در پاکستان و ایران تسلیت می گوییم.

  ی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)ھیئت سیاس

  )٢٠١٨فوريه  ١١(١٣٩۶بھمن  ٢٢

 



  
  
  

  ٥  صفحه    ١٠٠ شماره    

 

  تداوم سیاست ھای ضدکارگری دولت روحانی و مجلس 

 شورای اسالمی                           

 بھروز خلیق                                     

را تصويب کرد. براساس اين بند منابع درمانی  ٩٧ بھمن ماه بند (ز) تبصره ھفت الیحه بودجه ٢٩ مجلس شورای اسالمی در
ن اجتماعی منابع موجود در صندوق درمان سازمان تامی در حالی که سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت واريز خواھد شد.

داری کل کشور و  اند. لذا این منابع بايد برای کارگران ھزینه شود نه اینکه به حساب خزانه را کارگران از دستمزدشان تامین کرده
 تحت عنوان درآمد عمومی واریز گردد.

ح نیازمند تامین دولت روحانی در دوره اول رياست جمھوری خود طرح تحول نظام سالمت را به اجراء گذاشت. اجرای اين طر
بودجه بود. دولت کمبود بودجه دارد و نمی تواند ھزينه طرح سالمت را تامین کند. در عین حال دولت روحانی طرح تحول نظام 

سالمت را به عنوان يکی از طرح ھای موفق خود می داند و می خواھد به ھر ترتیبی بودجه آن را تامین کند. اما به جای اينکه از 
    یون، ارگان ھای تبلیغاتی و امنیتی بزند، باز می خواھد از جیب کارگران ھزينه کند.بودجه روحان

ای ک آنھا ھر ماھ پرداخت می کنند تامین می شود و جزء اموال عمومی کشور  ھزین درمان کارگران از طریق حق بیم
ھایشان می دانند و نسبت به اين مصوبه شديدأ  نیست. بھمین جھت کارگران تصویب این بند را دست اندازی ب اندوخت

آن ھا می گويند نه دولت و نه مجلس ب اعتراض کارگران توج  الیح دولت ھستند. ٧معترضن و خواستار لغو بند (ز) تبصرە 
شاغل و بازنشسته و  نکردە و با تصویب این بند حقوق کارگران را پایمال نمودەاند. برخی تشکل ھای کارگری از کارگران

ھای صنفی کارگری خواستند که در روز دوم اسفند در مقابل ساختمان قديمی مجلس گرد بیآيند و اعتراض خود را نسبت نھاد
کارگری در شورای عالی کار ھم به نشانه اعتراض ب تصویب بند (ز) جلسه شورای   به مصوبه مجلس اعالم کنند. اعضای گروه

  عالی کار را ترک نمودند.

ای و بازنشستگی در کشور است. حداقل  عی بزرگسازمان تأمین اجتما میلیون کارگر و بازنشست تحت  ١٣ترین صندوق بیم
میلیون نفر را تحت پوشش  ٤٢پوشش آن قرار دارند و گفت می شود با افزودن خانوادەھای بیم شدگان اين سازمان نزديک به 

امین اجتماعی ھستند. اين سازمان سالھاست ک با درصد جمعیت کشور عضو صندوق ت ٥٠ب عبارتی بیش از  خود دارد.
ھزار میلیاردتومان به اين سازمان بدھی دارد. اگر بدھی دولت پرداخت نشود،   ١٥٠حدود   بحران نقدينگی روبرو است. دولت

 ھای مجلس شورای اسالمی مرکز پژوھش تامین اجتماعی در سال ھای آتی با خطر ورشکستگی روبرو خواھد شد. سازمان
می گويد احتمال ورشکستگی در يک دھه آتی بسیار باالست و بحران آن به اندازه ای است که که دولت نیز توان مداخله 

سو و افزایش طول عمر افراد از سوی دیگر، منجر به  آمار باالی بیکاری و کاھش نرخ تولد از یک   اقتصادی را نخواھد داشت.
ھای آن شده است. اين امر به عنوان يک چالش جدی در مقابل  افزایش چشمگیر تعداد جمعیت بازنشستگان و افزایش ھزین

سازمان تامین اجتماعی قرار دارد. در کنار اینھا ضعف و فساد مدیریت دولتی و عدم نظارت و کنترول واقعی کارگری بر امورات 
  گذاری جھت افزایش درآمد آن گردیدە. این سازمان نیز موجب دست اندازی دولتھا ب اموال تامین اجتماعی و عدم سرمای

دولت به جای قطع برداشت از صندوق تامین اجتماعی و پرداختن بدھی خود و چارە جویی برای چالش ھای جدی ک سازمان 
تامین اجتماعی با آن مواج است ومقابل با تھدید ورشکستگی آن در سال ھای آتی، باز ھزينه ھای خود را می خواھد 

نابع اين سازمان تامین کند. سازمان تامین اجتماعی ھم به نسل  کنونی و ھم به نسل آينده تعلق دارد. دولت ھمچنان از م
  و با اين کار روند ورشکستگی اين سازمان را شتاب می بخشد.  دست در جیب ھم نسل کنونی و ھم نسل آينده برده

در طی چند سال گذشته پیش برده است. سیاست ھایی اين اقدام دولت روحانی در تداوم سیاست ھای ضدکارگری است که 
 ٩٥تعداد کسانی ک با قراردادھای اسارتبار موقت کار می کنند ب  ک موجب شده است دستمزد کارگران زير خط فقر بماند،

و درصد برسد، بر عده کودکان کار و خیابانی افزوده شود و تامین حداقل معیشت برای گروه ھای وسیعی از کارگران 
گان دشوارتر گردد. سیاست ھای نئولیبرالی دولت روحانی زندگی کارگران را به فالکت کشانده است.    بازنشست

حسن روحانی بعد از خیزش اعتراضی می گويد بايد صدای مردم را شنید. اما او و مجلس صدای اعتراض کارگران را نمی شنوند 
ارگران دريافته اند که بايد صدای خود را آنچنان بلند کنند که مجلس و و ھم چنان سیاست ھای ضدکارگری را پیش می برند. ک

    دولت مجبور شوند ھمانند"الیح اصالح قانون کار"، مصوبه اخیر خود را پس بگیرند.

کار قرار دارد  ، در جانب است  در جریان  رمایهکار و س  میان  که  اى سازمان ما در مبارزه  
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  یادداشت سیاسی کارآنالین

به دنبال موفقیت ھای نیروھای دولتی 
سوریه بر داعش در ماه دسامبر سال 
گذشته میالدی، و ھمراه با آن فعالتر 

ھای دیپلماتیک در مورد  شدن گفتگوی
آینده سوریه، و نیز طرح موضوع تدارک 

ھای جنگ در این  برای بازسازی ویرانه
ان آفرید که رفته کشور، این امید را در اذھ

رفته سایه شوم جنگ از سر مردم این 
کشور زدوده می شود و "امید به فردا " 

ھا سوری، جوانه خواھد  در قلب میلیون
 زد.

سو  اما آنچه از آغاز سال نو میالدی به این
بوقوع پیوست،    در داخل و خارج از سوریه

رس بود که  باوری" زود نشان از یک "خوش
وسیع پیرامون » بلیغاتت«تنھا به دلیل 

ھای  تارو مار شدن داعش، از جانب رسانه
خبری سوریه، ایران و روسیه، ایجاد 
گشت. این درست است که در سایه این 

ھا، رژیم بشار اسد حداقل در  پیروزی
مناطق تحت کنترل نسبی ارتش این 
کشور، نسبتا تحکیم و دوباره تثبیت یافته 

عفرین و است؛ اما حمله ترکیه به منطقه 
و    جبھه ادلب و دیرالزور ٢جنگ شدید در 

در نھایت عملیات اخیر اسرائیل در حمله 
به چندین مقر نظامی که به گفته مقامات 
این کشور، ھم مناطق نظامی متعلق به 
سوریه و ھم مراکز تحت کنترل نظامیان 

اند، ھمه  ھا بوده ایران، ھدف این حمله
  .امیدھا را به نگرانی تبدیل نمود

اگر در منطقه عفرین عملیات ارتش ترکیه 
 ٣٠با ھدف "تامین امنیت مرزھا" تا عمق 

کیلومتری داخل خاک سوریه، و با تایید 
آمریکا و موافقت روسیه صورت گرفت. اما 
جنگ در دو جبھه ادلب و دیروالزور با یک 

متفاوت » حاشیه« ٢انگیزه مشترک، اما 
گیرند. حمله ھواپیماھای  صورت می

 ١٦ –اف   سقوط ھواپیمای  ائیلی واسر
اسرائیل که در منازعات چندین دھه میان 
اسرائیل و سوریه جزو موارد بسیار نادر به 

حاشیه را  ٢آید، ابعاد این  حساب می
بسیار وسیعتر کرده و به موضوعی اصلی 

  کند. تبدیل می

  نقش روسیه و آمریکا

روشن است که ھم روسیه و ھم آمریکا 
ه نظامی و دیپلماتیک، در ھر دو عرص

اھداف معین خود را در این مناقشه دنبال 
سو  دھند. از یک کرده و ھمچنان ادامه می

ھای پیاپی داعش  آمریکا پس از شکست
در مناطق وسعی از سوریه، و مسائلی 

بس میان  که منجر به توافقنامه آتش
نیروھای کرد سوری و داعش گردیدند، با 

ایان دادن کنار گذاشتن موقت سیاست پ
به رژیم اسد، اقدام به تقویت تسلیحاتی 

نیروھای ارتش    ھر چه بیشتر کردھا و نیز
آزاد سوریه کرد؛ عالوه بر این، آمریکا 

 ٣٠اقدام به ایجاد نیروی مسلح جدید 
ھزارنفری در سوریه نمود که 

نیروی یادشده  ٢بندی آن را این  استخوان

 سوریه به آرامش نیاز دارد نه پھپاد

 سیامک سلطانی                               
 

دھند. ھدف از تشکیل آن نیز،  تشکیل می
ایجاد نیروی مرزبانی در مناطق تحت 
کنترل کردھا و ارتش آزاد سوری، به 
منظور تجزیه احتمالی سوریه است. 
مکمل این اقدام در عرصه دیپلماتیک، به 

بست کشاندن مذاکرات ژنو با طرح  بن
» مذاکرات آری، اما بدون اسد«شرط 

است. در عین حال تالش آمریکا برای 
فراتر از پیشبرد ھدف نھایی خود که 

و به شکست » بودونبود اسد«موضوع 
ھای ایران در منطقه  کشاندن نقشه

  دھد. است، ھمچنان نیز ادامه می

  در ارتباط با آنچه در منطقه عفرین پیش
آمد ، شاید بتوان از موضوع عدم کنترل 

یاد کرد؛ بدین  کردھا    کامل آمریکاییان بر
ھا و تجھیزات  ترتیب که بخشی از سالح

از جانب آمریکا به کردھای   شده تحویل
سوریه، در اختیار نیروھای پ.ک.ک. قرار 

ای شد برای ترکیه در  گرفتند و این بھانه
ابراز نگرانی از امنیت مناطق مشترک 

یکی در  مرزی با سوریه. موفقیت ترکیه 
کشاندن روسیه به موضع "سکوت" در 
عملیات عفرین، و دیگری، جلوگیری از 

واقعی کردھای سو ری  حضور نمایندگان
در مذاکرات سوچی، در این چارچوب قابل 

  اند. تبیین

در مورد روسیه، موضوع به شکل دیگری 
مطرح است. روشن است که ھدف 
نظامی روسیه از تثبیت دولت رسمی 
سوریه، چه با حضور اسد در لحظه و چه 

پایگاه نظامی  ٢بدون اسد در آینده، حفظ 
به خاطر روسیه در این کشور است که 

پشتیبانی ناوگان دریایی روسیه در 
منطقه، برای روسیه از اھمیت استراتژیک 
برخوردار است. در عرصه دیپلماتیک نیز، 
این کشور تالش داشت و دارد که با به 
دست گرفتن ابتکار عمل در مذاکرات 

» کنگره گفتگوی ملی سوریه«آستانه، و 
ھای آمریکا در  در سوچی، تالش

  ر مذاکرات ژنو را خنثی نماید.تأثیرگذاری ب

در کنار اھداف یاد شده، یکی دیگر از 
ھای درازمدت روسیه از حضور در  تالش

تر در  سوریه، در عرصه نظامی و از آن مھم
عرصه دیپلماتیک، تاثیر گذاری بر 

ھای کالن منطقه و برقراری روابط  سیاست
ھای  ھای نظامی و نیروگاه تجاری در عرصه

ای منطقه است. اتمی با کشورھ
ھای نظامی رژیم اسد به دلیل  موفقیت

حمایت نیروھای ھوابرد روسیه، واقعیتی 
ھا، بدون   اند. اما این موفقیت غیر قابل انکار

حضور نیروھای وابسته به سپاه 
نیروھای «  هللا لبنان و پاسداران، حزب

(این نیروھا بر » مسلح قراردادی روسی
ھای  شرکتاساس قرارداد دولت سوریه با 

  خصوصی
در این کشور حضور دارند و تحت پوشش  

و مسئولیت ارتش روسیه قرار ندارند.)در 
  پذیر نبودند. زمین، امکان

یاد شده در   " ھای "حاشیه یکی از جلوه

سطور باال مربوط است به ھماھنگی و عدم 
ھماھنگی میان ستاد عملیاتی روسیه با مقر 

ر دو ایرانی د –فرماندھی عملیات سوری 
در اولی نیروی    منطقه ادلب و دیرالزور.

ھوایی روسیه حضور فعال دارد و در دیرالزور، 
ھای چند روز اخیر، نیروی ھوایی  بویژه جنگ

ھم در  آمریکا نقش اصلی را بر عھده دارد، آن
حمایت ھوایی از ارتش آزاد سوریه در برابر 

  نیروھای دولتی سوری و ھمراھان.

حمالت اسرائیل به گیری  خطر امکان شدت
سوریه و پاسخ قریب به یقین سوریه و ایران 
به این حمالت، برای روسیه به معنای 
قرارگرفتن در وضعیت نه پیش و نه پس است. 
  علت در عدم تمایل نه اسرائیل و روسیه برای
درمقابل ھم قرارگرفتن در جنگ سوریه است. 
این موضوعی است که ھمه "شرکت 

اف از آن با خبرند. شتاب کنندگان" در این مص
 –اسرائیل در اعالم این نکته که ھواپیمای اف 

این کشور توسط دفاع ضد ھوایی سوریه  ١٦
سقوط کرده است، ھرچند نوع موشک پرتاب 

سوریه از   شده و کل سیستم پدافند ھوایی
نوع روسی است، تالشی است به باوراندن 
مسکو به این نکته که : عملیات اسرائیل 

ی برای منافع روسیه در منطقه نیست، تھدید
و ھدف مقابله با تثبیت ھرچه بیشتر ایران در 

  قدمی مرزھای اسرائیل است. ٢

علی اکبر والیتی، مشاور ارشد رھبر 
المللی در  جمھوری اسالمی در امور بین

ترین سخنان خود در تھران اظھار داشت:  تازه
منطقه، منطقه ما است و ما کشور مھم «

ھستیم و در منطقه خودمان حق  غرب آسیا
ھای دیگر که دوست  داریم که به ندای ملت

ما ھستند و یا عضو محور مقاومت ھستند و 
اگر از ما برای مشورت یا ھر کمک دیگری که 

کند، دعوت کردند،  محور مقاومت را تقویت می
این سخنان البته ھیچ ». پاسخ مثبت دھیم

در پاسخ نکته جدیدی با خود به ھمراه ندارند 
به نگرانی برخی کشورھای اروپایی از 

ھای ایران در منطقه، ابراز  گیری فعالیت شدت
طور تلویحی در پیام  شدند. البته روسیه نیز به

خارجه این کشور از امکان شعله ور  وزارت
شدن آتش جدیدی در منطقه، ابراز نگرانی 
کرده است. اما آنچه در عملیات اخیر اسرائیل 

به پرواز پھپاد بر آسمان  که در واکنش
به مثابه فاکتوری جدید عمل می    اسرائیل،

کند، برخالف اکثر عملیات چند دھه اخیر 
اسرائیل در سوریه، پذیرش مستقیم 
مسئولیت عملیات صورت گرفته توسط این 
کشور است. اسرائیل اعالم کرده است که 
این پھپاد توسط نیروھای نظامی ایران، 

پرواز درآمده و ھدایت  مستقر در سوریه به
  شده است.

حاوی  قطعا این عملیات و این اظھار نظرھا 
سوریه،   ترین پیام نه فقط برای مردم شوم

  بلکه ھمچنین برای مردم
ایران و اسرائیل و تمامی نیروھای ضد جنگ و 

دوست منطقه است که آشکارا  صلح
گوید: ما نه از برای آباد کردن، بلکه  می

  ایم. ردن آمدهخاطر ویران ک به

   



 
  

 

  
 

   ٧ صفحه   ١٠٠شماره     

 چرا رفراندوم، چه نوع رفراندوم؟         

 بھزاد کریمی                                  
 

 پیش درآمد

آنی که در کار مبارزه است خود اگر افق 
نداشته باشد و نداند به چه می خواھد 
رسد کی خواھد توانست افق گشای 

به جامعه شود؟ گفتن اینکه می خواھیم 
آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی 
برسیم نمی تواند سوخت موثری برای 
موتور کنشگری سیاسی ھدفمندانه و 

ای می  روشمندانه فراھم اورد. ھدف برنامه
باید بر محمل سیاسی بنشیند تا بتواند 
عملی شود؛ زیرا نه ھدف بی جنبش قادر 
به کنشگری است و نه جنبش بی ھدف 

  ار.دارای قابلیت استمر

ھمانگونه که ھر راھبردی به تعریف ھدف و 
نقشه راه نیاز دارد تا در نیروی عملیاتی 
خود تولید انرژی نموده و امید پیشرفت 
بپروراند، راھبرد تحول طلبی ھم می باید با 

ای خود در شکل  ترسیم ھدف پروژه
مشخص و ملموس، نقشه راه ارایه دھد. 

تنگ استراتژی تحول خواھی، در رابطه تنگا
با برگزاری رفراندوم است. این راھبرد متکی 
بر جنبش اجتماعی، با پالتفرم رفراندوم و 
انتخابات آزاد است که می تواند معنی یابد 
و روند مبارزاتی جامعه علیه نظام جمھوری 

  دار کند. اسالمی را با ھمین دو شناسنامه

سیر موضوع رفراندوم در سیاست 
  ایران اخیر

از این نظام وزن بیشتری ھرچه موضوع گذر 
در صحنه سیاسی ایران می یابد، مطالبه 

نقشه،  -اش به طرح رفراندوم برای فرارویی
ھای رو به پیش بیشتری بر می دارد.  گام

گفتمان رفراندوم در بیست سال گذشته از 
ایده رھنما آغاز شد، با بستر سازی به 
منظور افق گشایی سیاسی ادامه یافت، و 

شدن تدریجی به پالتفرم  اکنون با بدل
ای می رود که پراتیک آتی  ھای توده خیزش

  کالن جامعه را رقم زند.
  

  

  

  

  

  

  

  

در دوره کشاکش اصالحات و ضد اصالحات، 
ھا سخن از رفراندوم راندند  بخشی از اولی

ً در معنی تقلیل گرایانه و با  اگرچه صرفا
مصرف درون حکومتی. در جنبش 

م سیاسی ، رادیکالیس١٣٧٨دانشجویی 
این جنبش خود را در پیشنھاد رفراندوم برای 
کسب نظر جامعه نسبت به جمھوری 

یعنی زمانه  ١٣٨٤اسالمی نشان داد. سال 
روآمدن ھرچه بیشتر ناکامی پروژه اصالحات 
در حکومت والیی، شاھد برآمد طیف 

ای از اپوزیسیون در این زمینه  گسترده

شدیم. در این حرکت که شکل طومار به 
ود گرفت، امضاء کنندگان راه تعیین تکلیف خ

با انسداد سیاسی ناشی از استبداد ولی 
فقیه و قانون اساسی مبتنی بر والیت فقیه 

مردم دانستند.  را نظر دھی دمکراتیک 
بدینمعنی که، کوشش شود تا داوری مردم 
پیرامون جمھوری اسالمی، از طریق اعمال 
یک ھمه پرسی دمکراتیک خود را نشان 

  ھد.د
ھای پس از این برآمد، رفراندوم  در سال

ھمچون چشم انداز سیاسی در مبارزه با 
حکومت بر سر آزادی و دمکراسی، توسط 

ھایی از اپوزیسیون و برخی فعاالن  کانون
سیاسی ھمچنان گشوده ماند و کماکان 

ھا، ایده رفراندوم  پیگیری شد. در این سال
در عین حال در شکل و معنی "انتخابات 
آزاد" نیز ادامه پیدا کرد. و "انتخابات آزاد"، 
البته در مفھموم واقعی آن که عبارت باشد 
از اتکاء بر جنبش مدنی نیرومند اجتماعی 
معطوف به محاصره مدنی حکومت و زیر نظر 
سازمان ملل متحد، و نه آن درک مثله شده 
مبتنی بر اندکی آزادی در انتخابات حکومتی 

مرز و برونمرز دنبال آن که اصالح طلبان درون
  اند! بوده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"جنبش سبز" که رخ داد، بخشی از نیروی 
اجتماعی آن در تداوم حرکت بر رفراندوم در 
معنی تکمیل شعار "رای من کو؟" تاکید به 
ً گام اولیه  عمل آورد و مطالبه رفراندوم عمال

  ورود به خیابان را برداشت.

امسال اما در جریان خیزش مردمی دی ماه 
بود که سرانجام شعار "رفراندوم، رفراندوم، 
اینست خواست مردم!" بارھا و بارھا و در 
چندین شھر بپا خاسته طنین افکن شد تا 

پرسی، فراروییدن خود به  مطالبه ھمه
ای وسیع تر را تثبیت  سطحی باالتر و گستره

کند. در متن این حرکات مردمی، چندین 
اندوم ھمچون جریان اپوزیسیون با طرح رفر

شناسنامه سیاسی برای این حرکت، 
توانستند از خود مسئولیت سیاسی 

  مقطعی درستی نشان دھند.
و اکنون حتی روحانی نیز از مفید بودن 
رفراندوم برای حل مشکل سخن می گوید؛ 

ھا و با  گرچه فقط و فقط در کادر حکومتی
بھره گیری از اثرات خیزش دی ماه جھت 

  دعوای "خودی"ھا!تعیین نرخ در وسط 

در صفوف اپوزیسیون ھم شاھد صدور 
ھای مرتبط با رفراندوم ھستیم که  بیانیه

امضایی اخیر ناظر بر تعیین نوع  ١٥بیانیه 
حکومت در ایران، در زمره آنھاست. این وضع 

نوین با پیشینه روندی را، می باید که مورد 
توجه جدی قرار داد و در مبارزه برای گذر از 

  سالمی آن را به فال نیک گرفت.جمھوری ا

  

  

  

  

  

  چرا رفراندوم؟
جدیت جریان سیاسی معتقد به تغییر وضع 
ً با این سنجیده می شود که  موجود، مقدمتا

نقشه سیاسی ھدفمندی برای  –آیا طرح 
گذار از آن دارد یا نه؟ در واقع، مقدم بر اینکه 
یک نقشه سیاسی بتواند در آزمونگه 

آید و یا ناکام بماند،  سیاسی به کامیابی نایل
است که حرف   این بود و نبود پروژه سیاسی 

اول در سیاست را می زند. جریان فاقد پروژه 
سیاسی مشخص، بی تاثیر بر سیر 
ً بیرون افتاده از صحنه  روندھاست و عمال
سیاست. این روشن است که نتیجه پروژه 
سیاسی ھر جریان مدعی سرنوشت دستکم 

د؛ طوری که اگر درست مقطعی آن را رقم بزن
باشد آن را در کانون سیاست قرار دھد و در 
صورت غلط از آب درآمدنش چه بسا موجب 
رانده شدن آن به حاشیه شود. ھراس از 
ناکامی در نقشه راه اما، نباید که موجب تعلل 
برای تعیین نقشه مشخص در مواجھه با وضع 
موجود باشد. داشتن پروژه برای یک جریان 

دی، جنبه ناگزیری دارد. این ھم سیاسی ج
می دانیم که ھر نقشه سیاسی، پیش از 
ھمه ارتباط می گیرد با نوع رابطه آن با ھسته 
اصلی قدرت سیاسی مستقر. گذر از وضع 
موجود، با قدرت حاکم درگیر می شود؛ چون 
قدرت مسئله اصلی سیاست است و نوع 
مواجھه با آن، از موضوعات گرھی سیاست 

     ورزی. 
ً چھار نوع  در ھمین جمھوری اسالمی، عموما
ھدف گذاری و برخورد سیاسی نسبت به 

ولی فقیه و نھادھای مرتبط با  - قدرت اصلی 
را شاھدیم. اعتدال طلبی که بمنظور  - آن

تضعیف افراطیون نظام و تضمین حفظ نظام، 
ھای رھبری را پی می  کردن  تعدیل در افراط

ولی فقیه در  گیرد. اصالح طلبی، تغییر رفتار
ھای آن را  راستای اصالح نظام و سیاست

می داند. سرنگونی طلبی و انحالل  ھدف 
طلبی ھم قابل تعریف با خواست حذف 

که با  تحول خواه،  جمھوری اسالمی و بالخره 
تاکید بر گذار مسالمت آمیز، برآنست تا عبور 

  جامعه از نظام بگونه مدنی محقق شود.
ند و  ھمپوشی دار رویکردھای اولی و دومی

ً تصادفی نیست که بیشترینه اصالح  اصال
اول نرمالیزاسیون در  طلبان با علم کردن تز̗ 

سالھای اخیر و ناظر بر عقب نشینی، از 
گرچه  اند! از اعتدال دنباله روی کرده اعتدال

علیرغم این دنباله روی، ھنوز ھم نباید آنھا را 
اعتدالیون وفادار به اس و  یکی دانست.

اند، حال آنکه طیف اصالح  اساس سیستم
  ...طلبی بسته به موقعیت،

   ٨ادامه در صفحه 

این نظام با حفظ ساختار 
والیی، امکان 

ھای اساسی را  دگرگونی
ندارد و جامعه نیز به چیزی 

ھای اساسی  کمتر از رفرم
در جھت آزادی و 
دمکراسی و توسعه و 

 عدالت قانع نیست

خواست رفراندوم اما فقط 
ً یک گزینش دمکراتیک  صرفا
نیست. بلکه بر ارزیابی 
جامعه شناسانه و 
روانشناسانه اجتماعی 
عمومی مردم ایران و نیز 

حیطی نظرداشت شرایط م
خطرزای کنونی کشور متکی 

 است

برای تحول خواھان اما متاثر از 
ای که از نوع تحول در  ارزیابی

ایران دارند، رفراندوم می تواند 
خود بخشی از پروژه گذار 
ً واقعه  باشد و نه فقط الزاما

 ربعد گذا



 
 

  
  
  

   ٨صفحه      ١٠٠شماره     

  چرا رفراندوم ...
  ٧ادامه از صفحه 

ً   در حال نوسان بین والیت و جامعه و نتیجتا
ھای مسیر  مستعد تجزیه در سربزنگاه

ھا که  ھا و چھارمی ! سومی گذار
اپوزیسیون نظام ھستند و نه فقط 
اپوزیسیون بخشی از حکومت یا برخی 

ر این موضوع ھای آن، با آنکه س سیاست
اشتراک نظر دارند که می باید از این نظام 
گذشت، اما ھم در مواجھه با قدرت و ھم 
جامعه، متمایز از ھمدیگرند. یکی بر حذف 
یکباره قدرت مستقر تاکید دارد دیگری اما 
برای مغلوب کردن قدرت، کشتی گرفتن با 
آن در تشک جامعه را در پیش گرفته 

ردھای فاز به است. تحول طلبان با رویک
فاز مردمی در می آمیزند، اما سرنگونی 
ً بر آنند که بگذار مردم خود  خواھان عموما

شان به حقانیت تز سرنگونی ما  در تجربه
  برسند!

  

  

  

  

  

  

پروژه سیاسی اعتدالیون در برخورد با 
وضع موجود، نفوذ در باال و تسخیر مرکز 
فرماندھی است. پروژه دومی اصالح 

ھای  ای تصحیح سیاستھاست بر باالیی
نظام و تقویت کارکرد جمھوریتی آن. 
سومی اما در راھبرد خود تجزیه می 
شود. یک بخش از آن، دخالت عامل 
خارجی را پارامتر مھمی از روند گذار می 
داند و لذا با سرمایه گذاری بر روی آن می 
کوشد تا قیام و جنگ در داخل با آن تکمیل 

گیرد. بخش  ای به خود شود و شکل پروژه
دیگرش اما به دنبال چیزی است مانند 

، و در واقع ١٣٥٧ای  روند انقالب توده
منتظرنشستن وقوع انقالبی کالسیک بی 
آنکه البته خود پروژه سیاسی و 
سازماندھی مشخصی برای آن داشته 
باشد. پروژه تحول خواھان اما تکیه دادن 

ھای مدنی و تبعیض ستیز  بر روند جنبش
عقب نشاندن حکومت،  است بخاطر

تکمیل محاصره مدنی در پروسه و 
پالتفورمیزه کردن این روند با چشم انداز 

حقوقی جامعه نسبت به    -داوری حقیقی
نوع ساختار قدرت و تدوین قانون اساسی 

  نوین دمکراتیک.
استراتژی تحول طلبی چون بر گذر 
مسالمت آمیز تاکید دارد، بر مبارزات مدنی 

ین تکلیف مدنی با نوع می ایستد و تعی
قدرت را پیشنھاد می دھد. رفراندوم و 
ھمه پرسی از مردم، قادر است مردم را 
در روند مبارزاتی خود دارای چشم انداز 
کند و در آنھا ابتکارات خالقانه مبارزاتی 
تولید کرده و پدید آورد. رفراندوم چونان 
ھدف سیاسی، در پیوند منطقی و 

دنی جاری. درونزاست با مبارزات م
  خواستی مسالمت آمیز که حکومت اگر 

ھم آن را پاسخی سرکوبگرایانه دھد اما 
توجیه منطق پذیر برای مقابله با آن در 
اختیار ندارد. جمھوری اسالمی با ھمه 

اش و با ھر میزان  استبداد وجودی
خشونتی که اعمال می کند، در مخالفت 
با رفراندوم اما الکن و دچار تناقض است! 

ای کرد  نتخابات و رفراندوم را می توان حربها
ً مبتنی بر بیعت که  علیه نظام اساسا
تاکنون از این ابزار مدرن و مردمی علیه 
جامعه استفاده کرده و می کند. آن را می 

ھا به آچمز نشاند اما با  توان با ھمین
رفراندومی متکی بر بسیج اجتماعی فلج 

  کننده نظام.

  ؟رفراندوم در چه زمانی
یک موضوع مورد بحث جدی در این زمینه بر 
سر آنست که رفراندوم در چه زمانی؟ در 

  موجودیت این حکومت یا بعد برکناری آن؟
برای دو رویکرد اول و دوم، رفراندوم فقط در 
چارچوب ھمین حکومت و تحت مقررات آن 
مطرح است و انجامش نیز به منظور باز 

عدیل یا تنظیم مناسبات درون نظام بر اثر ت
ای اصالحات. رفراندوم مد نظر  تحقق پاره

اینان، مطابق قوانین و مکانیسمی است که 
قانون اساسی نظام مقرر کرده است. بر 
طبق این ساز و کار، برگزاری رفراندوم فقط 
با موافقت رھبر انجام می گیرد! و اگر ھم 
رفراندوم بخواھد تغییر در قانون اساسی 

اول می باید تایید دو  وارد کند، موضوع تغییر
سوم نمایندگان مجلس اسالمی را کسب 
کند، شورای نگھبان عدم مغایرت این 
تصمیم مجلس را با قانون اساسی و شرع 

  ً بپذیرد، مجمع تشخیص مصلحت تماما
انتصابی مصلحت دانستن آن برای نظام را 
به رھبر مشورت دھد، و ھمه اینھا نیز 

ً مشروط شود به موافقت  نھایی جناب نھایتا
ولی فقیه با موضوع رفراندوم! پس رفراندوم 
در شرایط اقتدار ولی فقیه، یعنی فقط حل 

ھا، قال گذاشتن جامعه و  مسئله حکومتی
  استفاده ابزاری از جامعه! 

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

برای سرنگونی طلبان رفراندوم فقط در پسا 
سقوط حکومت جنبه عملی دارد و مرتبط با 

از اینرو، امری برای مجلس موسسان. ھم 
بعد انقالب و لذا در شرایط موجودیت 

ً بی مورد و نا الزم.   حکومت، بحثی فعال
ای که  برای تحول خواھان اما متاثر از ارزیابی

از نوع تحول در ایران دارند، رفراندوم می 
تواند خود بخشی از پروژه گذار باشد و نه 
ً واقعه بعد گذار. در این نگاه،  فقط الزاما

یچکدام از مفروضات احتمالی حاصل بھم ھ
خوردن توازن قوای سیاسی در جامعه طی 

ھای سیاسی جامعه با  مسیر کشاکش
حکومت، از قبل کنار گذاشته نمی شوند. 
مطابق این نگرش، پذیرش رفراندوم توسط 
بخشی از نظام در شرایط ضعف چاره ناپذیر 
آن در برابر جامعه، امری از پیش منتفی 

برای تحول خواھان، رفراندوم  شده نیست.
 –یا در وضعیت موجودیت ھمین حکومت 

می تواند بر  - البته در موقعیت ناتوانی آن
حکومتگران تحمیل شود و یا در شرایط پسا 
تالشی کل دستگاه قدرت برگزار گردد. 
دومی از نظر دمکراسی قطعی است، اما 
اولی ھم از نظر سیاسی نا محتمل نیست. 

احتمالی منتفی شود باز  حتی اگر حالت
طی ھمین روند گذار، جامعه توانسته با 

فرھنگ دمکراتیک و آگاھی مدنی تعیین نوع 
قدرت بار آید. برای تحول خواھی، تاکید بر 
رفراندوم، ھم جنبه چشم انداز و ھدف 
مبارزاتی فعال دارد و ھم خصلت فرھنگ 

  سازی دمکراتیک.

  

  

  

  

  

  

  

  ایی؟ھ رفراندوم بر پایه چه واقعیت

ً یک گزینش  خواست رفراندوم اما فقط صرفا
دمکراتیک نیست. بلکه بر ارزیابی جامعه 
شناسانه و روانشناسانه اجتماعی عمومی 
مردم ایران و نیز نظرداشت شرایط محیطی 
خطرزای کنونی کشور متکی است. این 

  ارزیابی سه مولفه اصلی دارد.

) رفتارھای جامعه تحت سلطه جمھوری ١
این دو دھه نشان داده که  اسالمی در

مردم در بیشترینه خود تمایلی برای تکرار 
یک انقالب کالسیک دیگر از نوع انقالب 

گیری از  بھمن ندارند. این جامعه با درس
خود کرده خویش در چھل سال پیش، دیگر 
حاضر نیست بدانگونه رفتار کند که در آن 
زمان مرتکب شد. اگر این صحت ندارد که 

معه ایران خواھان بازگشت به اکثریت جا
دیکتاتوری شاھی پیش از جمھوری 
اسالمی است، این یکی اما دیگر واقعیت 
دارد که اکثریت مدام فزاینده ھمین جامعه 

خود برای گذر از   در مطالبه عمومی
جمھوری اسالمی، منتقد آن نحوه گذاری 
ھم است که با آن از دیکتاتوری شاه 

ی نیست و یاد گذشت. چھار دھه زمان زیاد
دارای حافظه   اند داران دوره انقالب، نیرویی

تاریخی، حاضر در صحنه و در حد خود مرجع 
بعدی. بزرگ   برای ھشدار دادن به دو نسل

شدگان ھمین نظام نیز کمابیش متاثر از 
. تازه به این حافظه   اند ھمین حافظه تاریخی

ھای  ملی جامعه می باید که حساب کردن
ناشی از اوضاع  - لی کنونی سیاسی فرام

را ھم افزود که به سھم  -منطقه و جھان
خود موجب تقویت روانشناسی اجتناب از 
خشونت در اذھان عمومی است. راھبرد 
تحول خواھی، با خصوصیت حرکت سنجیده 
در روحیه غالب جامعه ھمخوانی دارد بی 
آنکه خصلت محافظه کارانه آن را در خود 

جنبه را، پیش اصالح بازتاب دھد. این یکی 
  طلبان می توان سراغ گرفت!

) ارزیابی نیروی تحول خواھی جامعه از ٢
حکومت ھم آنست که ساختار قدرت 
مبتنی بر والیت که اینک قوه قھریه و ثروت 

قابل اصالح  رانتی را نمایندگی می کند،
این ارزیابی، از مابه ازاء اجتماعی  نیست.

معه به ای برخوردار است. جا بس گسترده
تجربه خود دریافته که اگر ھم می توان 

ھا را در این یا آن زمینه عقب  حکومتی
نشاند اما نمی شود با اصالح آن، به 
"حکمرانی خوب" رسید. برای بسیاری از 
مردم، تز "شاه سلطنت کند و نه حکومت" 

ولی فقیه  فاقد مبنا در باره حکومت والیی و
یک ضمن اینکه این تجربه عملی،  است.
  ...منطق

  ٩ادامه در صفحه 
نظری را نیز به یدک می کشد که بنا به آن 

رفتارھای جامعه تحت سلطه 
جمھوری اسالمی در این دو دھه 
نشان داده که مردم در بیشترینه 
خود تمایلی برای تکرار یک 
انقالب کالسیک دیگر از نوع 

 انقالب بھمن ندارند

"جنبش سبز" که رخ داد، 
بخشی از نیروی اجتماعی آن 
در تداوم حرکت بر رفراندوم در 
معنی تکمیل شعار "رای من 
کو؟" تاکید به عمل آورد و 

 ً گام مطالبه رفراندوم عمال
اولیه ورود به خیابان را 

 برداشت

از طرح رفراندوم توسط روحانی 
باید استقبال کرد! نه در معنی 
موافقت با مضمون آن، بلکه به 

شدن آن! طرح  خاطر نفس مطرح
رفراندوم در جمھوری اسالمی، 
اسم رمزی است برای زورآزمایی 
بین اقتدار والیت و اختیارات 

 رئیس جمھور!



 
 

  

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه    ١٠٠ شماره    

  
 

 

 

  اندوم ...چرا رفر
  ٨ادامه از صفحه 

نظری را نیز به یدک می کشد که بنا به 
آن والیت اگر اعمال والیت نکند یعنی 
ً بخواھد "مشروطه" شود، کارش  مثال
تمام است و بقایش غیر قابل توجیه! 
جامعه ایران در سمت جراحی مدنی 
قدرت والیی پیش می رود و ھم از اینرو، 

ش به تفکر راھبرد تحول خواھی در انتقاد
فلج کننده مبتنی بر نجات جامعه از 
طریق اصالح جمھوری اسالمی، پژواک 

   نیرومندی در جامعه دارد. 
ھای ایران چنین گواه می  ) واقعیت٣

ای و بیکباره  دھند که گذار در آن لحظه
نیست، روندوار است و در برگیرنده 
فازھای اعتراضی مختلف زمانی و ھر یک 

نیروھای اجتماعی  از آنان با ثقلی از
متفاوت ایستاده در پشت مطالباتی 
گوناگون ولی ھمراه مشترکات نیز. برآمد 

، ٧٦اصالحات "دوم خرداد"ی سال 
و خیزش آزادی و  ٨٨"جنبش سبز" سال 

، فازھایی ١٣٩٦عدالت خواھی دی ماه 
ھستند از این روند. فازھای دیگری را ھم 
اگرچه در اشکال غیر قابل پیش بینی، 

 ً پیش روی داریم که فرا رسیدنشان  قطعا
دیر یا زود دارند سوخت و سوز اما نه. این 
نظام با حفظ ساختار والیی، امکان 

ھای اساسی را ندارد و جامعه  دگرگونی
ھای اساسی  نیز به چیزی کمتر از رفرم

در جھت آزادی و دمکراسی و توسعه و 
عدالت قانع نیست. جامعه چیزی می 

ین حکومت نمی خواھد که در توان ا
گنجد، ھر گام عقب نشینی حکومت 
انگیزه حرکتی بیشتر برای جامعه است؛ 
حکومت نه راه پیش دارد و نه پس و 
جامعه نه می تواند و نه می خواھد که 
آرام گیرد! آتش زیر خاکستر و استراحت 

ای. دو امدادی جریان  ھای میان پرده
  دارد!

در عین حال ما با نظامی مواجھیم که 
ه تبعیضات را یکجا در وجود خویش ھم

ً خود را با جامعه ای  گرد دارد و نتیجتا
رودررو کرده حاوی، حامل و آبستن 

ھا و حرکات مدنی تبعیض  اقسام جنبش
ستیز. مبارزات کارگران، آموزگاران، 
پرستاران، بیکاران، مال باختگان و ... 
"دختر خیابان انقالب" تبعیض ستیز علیه 

نبش دانشجویی اجحاف جنسیتی، ج
دانشجویان، مبارزات تبعیض ستیز 

علیه  ھا و...  ھا، دراویش و بھایی سنی
مقررات تحمیلی شیعی، سانسور 
ستیزی ھنرمندان و نویسندگان، جنبش 
تبعیض ستیز ملی و قومی برابر حقوقی 
خواه در مناطق مختلف کشور علیه 

ناسیونالیسم حاکم، و  –ملغمه والیت 
ت محیطی که این این اواخر جنبش زیس

نیز بالخره با پدیده "خود کشی" و 
"جاسوسی برای دشمن" به آن یکی 

ھای مدنی در کشور پیوست!  جنبش
حکومتی تمامیت گرا که اکنون با تمام 

  جامعه درگیر است.
و نیز نظامی از نظر مناسبات جھانی و 

ای در تنگنا و به لحاظ ظرفیت  منطقه
 ً دچار اقتصادی مدام کاھنده و نتیجتا

ھای ھنگفتی که  بحران در تامین ھزینه
متقبل آنھاست. نظامی روبرو با 

ھای درونی دامنگستر چونان بازتاب  تنش
بحران ساختاری آن و در حال مخالف 

  تراشی دایمی و خونریزی داخلی.

نتیجه آنکه گذر در ایران گرچه فرجام خود را 
به جشن ننشسته، اما دیر وقتی است که 

نه جامعه ایران دیگر توان  شروع شده است.
تحمل بیش از این دارد و نه حکومت 
اسالمی مانند قبل امکان کنترل کردن وضع 
را. دور نیست فاز بعدی این روند پیوسته و 
ً ھم با بروز پتانسیلی بیشتر. اکثریت  طبعا
جامعه یعنی تھیدستان و اقشار تحت فشار 
معیشتی که از سواد و آگاھی غیر قابل 

ا پیش از انقالب برخوردارند و مقایسه ب
اقشار متوسطی که سر سازگاری با 
مقررات تحمیلی جمھوری اسالمی ندارند در 
مخالفت با جمھوری اسالمی ھمسوی 
ً بھم  یکدیگرند و طی ھمین روند گذار، قطعا
خواھند پیوست. جنبش عمومی دمکراسی 

ھای  خواھی و عدالت جویی با جنبش
در کشور  تبعیض ستیز متنوع و گسترده

بھمدیگر وصل می شوند و خواھند شد تا 
برای گذر اعمال قدرت مدنی کنند. 

ھای اجتماعی ھمه پتانسیل  شبکه
اعتراضی علیه این نظام ناھمزمان، مستبد 
و فاسد را بھمدیگر می دوزد. برای این 

ھای کالن آزادی و  نیروی مدنی با خواست
عدالت، رفراندوم می تواند چشم انداز 

باشد که دارد می شود و جا می روشنی 
      افتد. 

  و اما چه نوع رفراندوم؟
رفراندوم مد نظر نیروی تحول خواه، 
رفراندومی است معطوف تحول ساختاری در 

 -قدرت سیاسی. متوجه تحوالت حقیقی
حقوقی به منظور تدوین قانون اساسی نوین 
و تعیین تکلیف جامعه با والیت فقیه که رکن 

کم است. چنین رفراندومی ای قدرت حا پایه
تفاوت بنیادی با رفراندوم مطروحه توسط 
اقای روحانی دارد. اولی رفراندوم برای باز 
تعریف نسبت جامعه با حکومت و قانون 
اساسی آنست؛ حال آنکه دومی باز تنظیم 
مناسبات جناحین جمھوری اسالمی با 
  ھمدیگر به حساب اراده مردم و رای خالیق!

طرح رفراندوم توسط روحانی با اینھمه، از 
باید استقبال کرد! نه در معنی موافقت با 
مضمون آن، بلکه به خاطر نفس مطرح شدن 
آن! طرح رفراندوم در جمھوری اسالمی، 
اسم رمزی است برای زورآزمایی بین اقتدار 
والیت و اختیارات رئیس جمھور! از ھمان اول 
نیز چنین بوده است. ھر گاه که اختالفات در 
جمھوری اسالمی حدت یافته، رئیس 
جمھورش سخن از رفراندوم رانده و اجرایی 

قانون اساسی را پیش  ٥٩شدن اصل 
کشیده است! آقای بنی صدر آن را عنوان 
کرد در برابر سوگیری خمینی ولی فقیه 
علیه جمھوری، آقای خاتمی از آن سخن 
گفت چون می خواست ولی فقیه اختیارات 

ر قانون اساسی را به حداقل رئیس جمھور د
رسمیت بشناسد، مھندس موسوی در 

بر این اصل ایستاد تا از "تنازل" قانون  ١٣٨٨
اساسی به نفع ولی فقیه جلوگیری کند، و 
اکنون آقای روحانی دعوت به مبنا قرار دادن 
ھمین اصل می کند بلکه ولی فقیه و اذناب 
وی کمی او را میدان دھند! ھر طرح 

رئیس جمھورھا در درون رفراندوم از سوی 
ھای  نظام تا به امروز، متوجه مھار زورگویی

ولی فقیه و دستگاه والیت بوده است و ھر 
بار ھم به محض مطرح شدنش، مورد 
مخالفت صریح و خشن عمال والیت فقیه 
قرار گرفته است! و آخرین نمونه آن، لشکر 

ای ولی فقیه علیه  کشی دار و دسته خامنه
ور نظام که به زعم این روحانی رئیس جمھ

ھا او رفراندوم را پیش کشیده  دھن چاک

برای "برچیدن بساط والیت فقیه" و "تفرقه 
  افکنی" در نظام!

پس اھمیت طرح رفراندوم از سوی آقای 
روحانی در این نیست که اگر پیشنھادش 
اجرایی شود گویا تغییر ساختاری در کشور 

داده پدید خواھد آورد. در سطور باال توضیح 
شد که این توھم است و تراوش درون نظام، 
ھرگز نمی تواند چیزی باشد بیرون از آنچه که 

ً مگر  حکومت در کوزه  خود نھفته دارد! اصال
طراح آن چنین قصدی کرده است؟! و مگر 

ھا می  مکانیسم اجرایی رفراندوم حکومتی
تواند ھم حاوی شانس سیاسی برای جامعه 

ع موجود باشد؟ تازه جھت برون رفتن آن از وض
ھمه اینھا وقتی است که پیشنھاد مطروحه، 
اجرایی شده باشد که می بینیم حتی ھمین 
وعده مبھم و فاقد جنبه کاربردی با چه 

ھا  مقاومت سنگینی از سوی ذوب در والیت
  روبروست. دچار چنین توھماتی نباید شد!

اھمیت طرح رفراندوم از سوی روحانی 
عی به سیاسی بودن اعتدالی، از نظر مقط

آنست برای نوعی از اعمال فشار سیاسی بر 
ولی فقیه و دار و دسته اقتدارگرای وی. از 
سوی جامعه اما اھمیت طرح رفراندوم توسط 
رئیس جمھور حکومت باید در متمرکز شدن 

ھای سیاسی در  ھرچه بیشتر کشاکش
جامعه حول رفراندوم فھم شود! یعنی،ارتقاء 

کدامین رفراندوم! رفراندوم  مبارزه برای تعیین
مد نظر جامعه، رفراندوم برای تعیین تکلیف 

ای  جامعه است با والیت فقیه و نه وسیله
  ھا! جھت باز توزیع قدرت میان حکومتی

نیروی تحول خواه الزم است در دو جھت تبلیغ 
و ترویج کند: استقبال از نفس برگزاری 

ر رفراندوم و رد پیشاپیش ھرگونه رفراندوم د
قانون اساسی موجود! رفراندوم  ٥٩کادر اصل 

مد نظر نیروی تحول خواه نمی تواند در 
تنگناھای این اصل نفس بکشد و نمی تواند 
به چیزی کمتر از رفراندوم نسبت به حفط 

قانون اساسی کنونی یا تغییر آن تن دھد. و  
چون چنین است، نیازمند آنسان پایه 

ست که در اجتماعی وسیع برای پروژه خود ا
رفراندوم را بر   شکل جنبشی گسترده 

 ٥٩حکومت تحمیل کند. رفراندومی که اصل 
قانون اساسی را دور می زند تا در فضای 
دمکراتیک اجرایی شود. یک چنین رفراندومی، 
امکان تحقق کاربردی در مختصات کنونی را 
ندارد اما چشم اندازی است برای جنبش 

ستار گذر به مدنی مخالف والیت فقیه و خوا
دمکراسی و سکوالریسم. این نوع رفراندوم، 
رفراندوم است بر سر نسبت این جامعه با این 
ً حاصل توافق  حکومت. و مدیریت آن، طبعا
طرفین در شرایط بھم خوردن توازن قوای 
سیاسی کشور بر اثر مبارزه جامعه با حکومت 
والیی. ھم از اینروست که رفراندوم مد نظر 

خواھی در لحظه کنونی زمینه نیروی تحول 
اجرایی ندارد و نیاز به بسیج اجتماعی دارد و 
متمرکز کردن مبارزه بر مقاومت مدنی در برابر 
والیت فقیه و حرکت بسوی تنگ کردن حلقه 
محاصره مدنی علیه آن. رفراندوم را می توان و 

ای  باید که شناسنامه سیاسی چنین مبارزه
  کرد و نه چیزی بیش از آن.

ذر مسالمت آمیز از نظام متکی بر بسیج گ
اجتماعی و با اعالم رفراندوم برای تغییر قانون 
اساسی والیی را تدارک ببینیم و آن را 
مدیریت کنیم. مبارزه اجتماعی مدنی برای 
تحقق رفراندوم دمکراتیک و انتخابات آزاد به 
منظور تحقق گذر دمکراتیک، پروژه سیاسی ما 

  تحول خواھان است.

 



 
 
 
 

  
  وھاب انصاری

  ١٠ صفحه     ١٠٠شماره     

  یاد فدائیان خلق، رھبران خلق ترکمن

 !توماج، مختوم، واحدی و جرجانی گرامی باد 

المی گذشت. سی و ھشت سال از اعدام رھبران خلق ترکمن، فداییان خلق رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی توسط جمھوری اس
چھار تن از رھبران خلق ترکمن را شبانه دزدیدند، بعد از شکنجه ھای وحشیانه در  ١٣۵٨بھمن سال  ١٨ماموران جمھوری اسالمی در 

 کیلومتری جاده بجنورد رھا نمودند.١٢۵به جوخه اعدام سپردند و جسدشان را در  ١٣۵٨بھمن  ٢٩

وجود دالیل و شواھد انکار ناپذیر، مسئولیت مرگ آن چھار تن را نپذیرفتند. آنھا بدنبال اين جنايت، سران جمھوری اسالمی علیرغم 
در مصاحبه  ۶٠بیشرمانه کشته شدن رھبران خلق ترکمن را به اختالفات درون گروھی نسبت دادند. ولی صادق خلخالی در اواخر دھه 

. صادق خلخالی در اين مصاحبه از اطالع اکثر مسئولین وقت با روزنامه کیھان به دستگیری و تیرباران رھبران خلق ترکمن اعتراف کرد
جمھوری اسالمی از تیرباران رھبران خلق ترکمن خبر داد. اخیرا ھم یکی از فرماندھان سپاه از اعدام رھبران خلق ترکمن توسط 

  جمھوری اسالمی پرده برداشته است.

یی و انتقام از مردمی بود که دست در دست ھم با کمک و ھمیاری اعدام فداییان خلق، فرزندان مردم ترکمن صحرا از سر کینه جو
فرزندان خود شوراھای سراسری خلق ترکمن را سازماندھی کرده بودند، برای اولین بار به گستره ترکمن صحرا آموزش به زبان 

زبان مادریشان دفاع میکردند.  مادریشان را سازماندھی کرده بودند. خلقی متحد و یکپارچه از کشت و برداشت شورایی و آموزش به
  آنان چیز جز حق ابتدایی و دمکراتیک خود نمیخواستند.

نظام انحصار طلب و استبدادی این ھمه را تحمل نکرد. دو جنگ را به ملت ترکمن تحمیل کرد. ھمه اینھا را بھانه ایی کرد، تا رھبران 
  ب سراسری را بر آنھا تحمیل بکند.خلق ترکمن را شبانه بدزد و اعدامشان کند، آنگاه زمینه سرکو

سیاسی ملت ترکمن نقش جدی داشتند. خواست تاریخی مردمانشان را - توماج و ياران او در سازماندھی شوراھا و کانون فرھنگی
مان فدائیان متحقق کردند. آنھا که از قبل از انقالب در محیط دانشگاه و زندان شاه، با فدائیان خلق ارتباط داشتند، با کمک و یاری ساز

خلق ايران به سازماندھی مبارزات دھقانان ترکمن روی آوردند. فعالیت آنان و طرح مطالبات توسط آنان خواست تاریخی و خفته در تارپود 
  ملت ترکمن را بیدار کرد و به سرعت کل ترکمن صحرا را فراگرفت.

یی را سازماندھی کردند و به تاسیس شوراھا مبادرت ملت ترکمن به کمک رھبران خود در سراسر ترکمن صحرا کشت و کار شورا
ورزیدند. تشکیل شوراھا در مناطق مختلف ترکمن صحرا برای ھماھنگی و فعالیت مشترک تاثیرگذار آنھا، تشکیل ستاد مرکزی 

ن خیلی کوتاھی نشان شوراھای ترکمن صحرا را اجتناب ناپذیر کرد. استقبال وسیع و سراسری مردم ترکمن صحرا از این اقدامات در زما
از خواست تاریخی مردم آن منطقه داشت، که تا آن زمان تحقق نیافته بود. این وضعیت و سازماندھی مردم ترکمن صحرا در نھادھا، 

سیاسی که در شکل دمکراتیک برآمده از خواست تاریخی آنان بود، برای رژیم انحصار طلب و استبدادی -شوراھا و کانون فرھنگی
المی قابل تحمل نبود. ھر روز به بھانه ھای مختلف فشارھا و خرابکاریھای را بر آنان تحمیل میکرد. علیرغم خواست و اصرار جمھوری اس

  فعالین و مردم ترکمن صحرا برای صلح و حفظ دستاوردھای خود، حاکمیت دو جنگ را بر مردم ترکمن تحمیل کرد.

ن خلق شیرمحمد درخشنده توماج، عبدالحکیم مختوم، حسین جرجانی و طواق محمد رژیم بر نقش تاثیرگذار، ارزنده و درخشان فدائیا
واحدی در سازماندھی و پیشبرد مبارزات خلق ترکمن واقف بود. به ھمین خاطر تصمیم به حذف فیزیکی آنان گرفت. در بین آنھا توماج 

سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفھان شرکت  وارد فعالیت سیاسی شد و در فعالیتھای ۴٠چھره شاخصی داشت. توماج از دھه 
ساله شاھنشاھی در شھر اھواز دستگیر و به یک  ٢۵٠٠داشت. او بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، در جریان برگزاری جشنھای 

دان محکوم گرديد. سال زن ٢سال زندان محکوم شد. توماج در تداوم مبارزات خود علیه رژيم شاه، دوباره در سالھای بعد دستگیر و به 
به زادگاھش برگشت و به کار و فعالیت در منطقه ترکمن صحرا پرداخت. در آستانه  ١٣۵۶رفیق توماج بعد از آزادی از زندان در سال 

  انقالب بھمن، توماج بخاطر مبارزاتش به چھره معروف و محبوب مردم ترکمن صحرا تبدیل شد.

ش از ھر کسی از مطالبات و خواسته ھای مردمانشان خبر داشتند، با امید و آرزوھای نیک رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی که بی
برای مردم ايران و ترکمن صحرا، پرچم مبارزه را برای تحقق خواسته ھای تاریخی ملت خود بدست گرفتند، و برای دستیابی به خواستھا 

م بپا خواسته بودند، به زبان مردم سخن میگفتند و جان و جوانیشان را برای و مطالبات آنھا شبانه و روز تالش کردند. آن ھا از میان مرد
  نیک بختی مردم و برای آرمانھای انسانی و شریفشان فدا کردند. ياد آنھا در خاطره مردم ترکمن و مردم ایران باقی خواھد ماند.

ل شوراھا، تجربه ای گرانقدر در مبارزات مردم کشورمان تجربه مبارزات مردم ترکمن صحرا در سالھای پس از انقالب بھمن در امر تشکی
است. مبارزات مردم ترکمن صحرا از مبارزات مردم ایران در راه استقرار دمکراسی،عدالت اجتماعی و جمھوری دمکراتیک تفکیک ناپذير 

  موخت.مبارزات مردم ایران به حساب میآيد که میتوان از آن تجربه ھا آ است. گنجینه ایی تابناک در 

  شان گرامی باد! یاد و نام
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  بست در شورای عالی کار بر سر دستمزد را با  نبُ 

 !فراخواندن کارگران ب خیابان باید شکست

 صادق کار

ک از چند ماە پیش در شورای  ٩٧بنا بر پارەای اطالعات غیر رسمی مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد سال 
ر شروع شدە بود ب بن بست رسیدە و اعضای این شورا ک نمایندگان دولت و سازمانھای کارفرمایی در مجمموع بیش از دو عالی کا

اند بر سر میزان افزایش دستمزد ب نتیج برسند. اعضای این شورا ک فعال مایل ب اعالم  سوم آرا را در اختیار دارند تا کنون نتوانست
ەاند علت قطع آخرین دور مذاکراتشان در روز یکشنب ھفت جاری را ک قرار بود در پایان آن میزان افزایش نتیج مذاکرات شورا نشد

 .برنام بودج مرتبط کردەاند ٧دستمزد را اعالم کنند، اعتراض ب تصویب بند ز مادە 

کل ھای کارگری وابست ب قدرت ک در گرچ ھنوز نظر ب سابق امر در سالھای گذشت امکان سازش منتفی نیست و نمایندگان تش
شورای عالی کار ھم سال در نھایت تسلیم خواست نمایندگان دولت و کارفرمایان شدەاند، ولی امسال عوامل مختلفی دست ب 

 .نددست ھم دادەاند ک سازش در این خصوص را بمراتب دشوارتر از گذشت نمودە اند و ھمین عوامل در قطع مذاکرات موثر بودەا

ھزار تومان نیست  ٧٠٠نفرە شھری بیش از  ٤نمایندگان دولت و کارفرمایان امسال پیش از شروع مذاکرات ب بھان اینک ھزین یک خانوار 
بقول معروف (ب مرگ گرفتنتند تا کارگران را ب تب راضی  .و تقلیل خط فقر ب دلخواە خودشان، با مشتھای بست مذاکرات را شروع کردند

اسمی کارگران در شورا را ب مواضع تدافعی بکشانند و دستمزدھا را حتی االمکان در سطح کنونی تثبیت کنند. بھان  ") و" نمایندگانکنند
دیگر آنھا این است ک گویا نرخ تورم نسبت ب سال گذشت کاھش داشت و قدرت خرید کارگران بھبود پیدا نمودە و چون یکی از عوامل 

رخ تورم است بالطبع دستمزدھا نباید افزایش پیدا کنند!در طول مذاکرات نیز آنطور ک خبرھای غیر رسمی نشان می افزایش دستمزد ن
  دھد روی این خط و مواضع ایستادند وچنان عرص را بر "نمایندگان" کارگران تنگ کردند ک آنھا چارە دیگری جز قطع مذاکرات نیافتند.

بار است ک نمایندگان خان کارگر در شورای عالی کار تا حد قطع مذاکرات پایداری نشان می دھند طی دە ھا سال گذشت این نخستین  
ای را ک  و ھنوز حاضر ب امضای دستمزد دولت و کارفرمایان ک حداقل دوسوم آرای شورای عالی کار را در اختیار دارند و قادرند ھرمصوب

کارگران برای افزایش دستمزد، نارضایتی بدن شوراھای اسالمی از عملکرد نمایندگان خان فشار  بخواھند از تصویب بگدرانند، نشدەاند. 
کارگر در شورای عالی کار و بروز پارەای اختالفات بین دولت روحانی و خان کارگر در مواردی چون تغییر قانون کار و تامین اجتماعی و 

با دولت و کارفرمایان را امسال بمراتب دشوارتر از گذشت کردە است. در چنین نگرانی از واکنش کارگران سازش نمایندگان خان کارگر 
شرایطی مقاومت تدافعی شاید بتواند اندکی مواضع سرسختان و ضد کارگری دولت و کارفرمایان را تعدیل کند، ولی بھبود محسوسی در 

پنھانکاری و طرح صادقان مسائل پشت پردە مربوط ب  وضعیت معیشتی و کاری کارگران بوجود نخواھد آورد. اما با دست کشیدن از
مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار و ھمکاری گروە ھای کارگری مختلف و فراخواندن کارگران و بازنشستگان ب تظاھرات خیابانی و 

د.نتیج این تجرب حداقل در مورد پس موکول کردن ادام مذاکرات ب بعد از تظاھرات حتما نتیج بھتری می توان از مذاکرات ب دست آور
 .گرفت شدن الیح تغییر قانون کار توسط دولت مثبت بود

  چرا صدای مردم را نمی خواھند بشنوند؟
  رصا کاویانی

ک اخیرا منتشرشد، منشاء گفتگوھای بسیاری حول موضوع ) ١٣٩۶یک نظرسنجی مھم درباره اعتراض ھای دی ماه سال جاری( 
 ١٣٩۶ھوری اسالمی گردید. بخشی از این نظرسنجی به این موضوع که مخاطب اعتراضات مردم در روزھای دی ماه سال حکمرانی در جم

ھای رسمی نظام از جمله صدا وسیما درصدد آن بودند تا به  تریبون  چه کسانی بودند پرداخته بود؟ ما تا به امروز شاھد آن بودەایم که
خود کالھی بدوزند و چنین نشان دھند که اعتراض مردم, گویا تنھا متوج مخالفت با قوه مجریه بودە اصطالح از نمد این اعتراضات برای 

است. اما مطالبات طرح شدە درتظاھرات مردم نشان داد ک اعتراض آنان متوج عملکرد ھر دو جناح حکومت است و از نظر مردم تفاوت 
درصد مردم نسبت به کل نظام, نظر منفی دارند. وجود یک چنین مخالفت  ٧۵ع چندانی میان جناح ھا نیست. طبق نظر پرسی در مجممو

توان با الگوھای فرسوده و شکست خورده قرون وسطایی و نمایش ھای مضحک جامعه را ادارە  گستردەای نشانگر آن است که دیگر نمی
 کرد.

مسائل جاری کشور انتقاد دارند, نه فقط از دولت و قوه گفت" مردم به برخی ١٣۵٧بھمن  ٢٢آقای خامنه ای درسخنرانی خود به مناسبت 
ً از انتقادھا، گالیه ھای آنھا مطلع  ھا و شکوه قضائیه و مجلس، بلکه ممکن است فردی از شخص حقیرنیزانتقاد داشته باشد و ما کامال

شده بودند را ناشی از وجود ھستیم" اوشرکت راھپیمایان که بخش ھای بزرگی از آن کامال توسط نھادھای حکومتی سازماندھی 
» تشکیالت دیوانساالری کشور«با » نظام انقالبِی امت و امامت«در ملت و توانایی آنھا در تفکیک » کمال سیاسی«و » آگاھی انقالبی«

با این گون  آقای خامنه ای   منافاتی با ایستادگی پای نظام اسالمی و انقالبِی ندارد"!   دانست و گفت"اعتراض ھای دی ماه سال جاری,
خودش بردارد وھمه آنھا را به تشکیالت دیوان ساالری دولتی احاله بدھد و  شانه اظھار نظرھا تالش دارد بار ھمه مشکالت را از روی

و نقش خودش در ویرانی کشور را کم رنگ نماید. این در حالی ست ک دراین کشور از آقای  حکومت دینی را از ورطه نابودی نجات دھد
ای گرفت تا رئیس جمھور و مسئولین قوه قضاییه, تا به امروز,ھیچ کدام حاضر ب پذیرش مسئولیت ویرانیھا و مصیبت ھای ک در  خامنه

خروج میلیارد  ،میلیون نفرازشھروندان کشور ۶کشور بوجود آوردەاند نیستند. ھیچ کدام، مسئولیت حیف و میل منابع مالی کشور, خروج 
... را حاضر نیستند بپذیرند. در عوض ھموارە  گیری و کشتارمخالفین درزندانھا و نقض حقوق شھروندان ودست،ھا سرمایه و ثروت

سال اخیر از طرف این نظام  ٣٩کرده اند تا ھمه این مصائب را شامل مرور زمان نمایند. اما تلمبار شدن جرم و جنایتی که طی  تالش
پاسخ نخواھد ماند و نیروی پیش برنده ماشین خشونت این نظام قرون وسطایی به  فرسوده و فاسد بر جامعه ما تحمیل شده است, بی

     زانو خواھد افتاد.

 



  
 

   ١٢ صفحه    ١٠٠شماره     

 ھم پرسی از دو زاوی

 پور فرخ نعمت
  

از بدو ب قدرت رسیدن اعتدالیون در فرم قوە اجرائی کشور، یعنی دولت، یکی از اھداف آنھا تشویق کردن جناح اصولگرا در پذیرفتن بازی 
ونی رقابت و قبول ھمدیگر در عین اعتقاد ب گردش قدرت در میان جناحھا بودەاست، بازی ای ک تا بحال جناح اصولگرا از آن سرباز زدە و قان

کماکان در بازی تبلیغاتی خود ب اعتدالیون و اصالح طلبان ب چشم بدبینی وافر می نگرد. طرح گفتگوی ملی از طرف اعتدالیون و اصالح 
اعالم شکست این طرح بعد از مدتی، خود بخوبی نشان از این دارد ک جناح اصولگرا اساسا وارد بازی پذیرفتن حریف و قانونی طلبان و 

 شدن رقابت نمی شود و کماکان تمایل ب حذف اعتدالیون و اصالح طلبان دارد.

قانون اساسی خود رژیم است، و خواست وی در  ٥٩در دنبال ھمین ماجرا، با طرح ایدە ھم پرسی از طرف روحانی ک متکی بر اصل 
مراجع ب آن در بن بست ھای سیاسی، ک درست در ھنگام عدم پذیرفتن بازی سیاسی از طرف اصولگرایان و شکست طرح گفتوگوی 

عبیر کردند. رای باالی ملی طرح گردید، اصولگرایان طبق روال معمول خود بشدت ب مقابل با این ایدە برخاستند و آن را حرکتی مشکوک ت
بھمن امسال، از جمل دالیل و فاکتھای آنھا در رد  ٢٢مردم ب جمھوری اسالمی در اوائل انقالب و ظاھرا مشارکت باالی مردم در مراسم 

  مراجع ب اصلی است ک در خود قانون اساسی جمھوری اسالمی موجود است.

پرسی، البت  اصولگرایان دوست دارند ک موضوع ھم پرسی را در حوزە 'آری ب نظام، یا ن ب آن' در تفسیر سخنان روحانی در مورد ھم
پرسی جھت حل  مطرح کنند، تا بدین وسیل با ترسانیدن بخش اصولگرای رژیم و حامیانشان، از منظور روحانی ک اساسا استفادە از ھم

ی دھد ک اصولگرایان تا چ اندازە حتی از اجرائی کردن آن بخش از اختالفات میان جناحھا بودەاست، طفرە روند! و این بخوبی نشان م
  مواد مندرج در قانون اساسی ک ب نوعی دست مردم را در تاثیرگذاری بر روندھای سیاسی کشور باز می گذارد، در ھراس اند.

ای توسط پانزدە ف پرسی توسط روحانی، بالفاصل بیانی عال مدنی منتشر شد ک طی آن خواھان تغییر اما از طرفی دیگر با طرح ایدە ھم
پرسی توسط  نظام از طریق برگزاری رفراندم شدەبودند. ظاھرا این دوستان موقعیت را مناسب دیدەاند ک ھمزمان با مطرح شدن ایدە ھم

 باالترین وج آن، یعنی یکی از مقامات باالی جمھوری اسالمی و با توج ب بن بست سیاسی چھل سال اخیر در کشور، این ایدە را ب
تغییر در ساختار سیاسی کشور فرابرویانند. ھدف این دوستان، رد استفادە از ھم پرسی برای حل اختالفات جناحی در درون نظام و طرح 

  خواستی رادیکال از طریق روشی مسالمت آمیز بودە است.

پرسی، چ در شکل رفرمیستی آن و چ در شکل رادیکا ل آن، آن خط قرمزی است ک اصولگرایان ھموارە با آن مشکل بی گمان طرح ھم
دارند. برای آنان رای مردم ب نظام جمھوری اسالمی در مقطعی خاص، ھمانند رویداد بعثت پیامبر اسالم، پدیدەای است تاریخا ایستا در 

ە شدەاست. آنان ھیچ وقت ب این امر تن تمام ادوار آیندە برای ادام ابدی یک شکل و یک ھویت ک اسم نظام اسالمی بر آن نھاد
  نخواھند داد.

می  اما این مانع از آن نمی شود ک نتوان ب طرح چنین ایدەای دست نیازید. بویژە اینک در امر گفتمان، اصولگرایان را در مخمص جدی قرار
  دھد و بیش از پیش ماھیت ضد مردمی آنان را آشکار می کند.

م ک رفراندم شعاری است ک در جریان اعتراضات مردم در دی ماە کمتر اثری از آن مشاھدە شد. معترضان البت ب یاد داشت باشی
خیابانی را دغدغ رفراندم نبود. آنچ ما در طی این اعتراضات دیدیم، شعارھای رادیکالی بود در مسیر طرد کلیت رژیم. بنابراین ھم 

ن طبق متوسط، رفرمیستھا و انقالبیون مسالمت جو دارد. بنابراین از این نظر بمنزل فاصل پرسی شعاریست ک عمدتا پای طبقاتی در میا
گرفتن از ھویتی است ک در جریان اعتراضات دی ماە شکل گرفت. اما این مانع از آن نمی شود ک در خود، ماھیتا حامل خواستھای 

  معترضین دی ماە نباشد.

پ رسی، در ھم سطوح، نشان از بن بست سیاسی کشور دارد و ب احتمال زیاد دیر یا زود کشور حال نھایتا اینک طرح شعار و ایدە ھم
ای خواھد شد.   چ از طریق قانونی و یا از طریق فشار خیابان وارد چنین مرحل

 

 !ماموران اجتماع مسالمت آمیز دراویش را ب خشونت کشاندند

  صادق کار
  

اویش گنابادی در خیابان پاسداران تھران پس از دخالت خشونت بار نیروھای انتظامی و امنیتی ب گذشت اجتماع مسالمت آمیز درھفته 
نفر کشت شدند. علت و انگیزە تجمع دراویش  ٥بنا ب گفت مسئولین نیروھای سرکوبگر امنیتی حداقل  خشونت گرائید و در اثر آن 

ع حمل نیروھای بسیج و پلیس ھیچ گون خشونتی از طرف دراویش گزارش جلوگیری از بازداشت رھبر شان ذکر شدە و تا پیش از شرو
نشدە بود و تنھا ماموران لباس شخصی و بسیجی ھا بودند ک با دشنام و توھین شروع ب تحریک معترضین نمودند و مقدمات حمل ب 

 رغم توھین ھای بسیاری ک ب آنھا می شد خان رھبر دراویش را فراھم کردند . تا زمان یورش ب خان رھبر دراویش معترضین ب
خویشتن داری کردند و واکنش فیزیکی از خود نشان ندادند. بعد از یورش افراد سراپا مجھز و مسلح ھم در واقع دراویش با دستان خالی 

  چ خشونتی می توانستند در مقابل صدھا مامور مسلح مرتکب شوند؟ 

ل ک ماموران برای بازداشت رھبرشان اقدام نافرجام دیگری کردند، می بایستی خشونت نشان اگر دراویش قصد خشونت داشتند دفع قب
می دادند ک ندادند. اما این بارماموران برای اینک عملیاتشان مثل دفع قبل ناکام نماند، ب عمد تجمع مسالمت آمیز را ب خشونت 

نفر دیگری ک بازداشت  ٣٠٠ گیرند و ھم بھان برای گرفتن رھبر دراویش وکشاندند، چون ھم می خواستند انتقام شکست دفع پیش را ب
 کردند ب دست آورند. آن رانندە اتوبوس ھم ک میگویند ب عمد ب میان بسیجیان یورش بردە و تعدادی از آنھا را کشت و مجروح کردە اگر

بعید است ک جز درویشان بودە باشد. ممکن است یکی از میلیونھا واقعا با قصد قبلی این کار را کردە باشد ک محل تردید است، بسیار 
جان ب لب رسیدگانی باشد ک ستمگری و سرکوبگری حکومتی طاقت شان را بسر آوردە باشد. خشونت از جانب ھر کس ک باشد مورد 

ای مورد خش ونت سیستماتیک دولتی قرار دارند تائید نیست ولی بھر جھت نمی شود برای ھمیش مردمی را ک شب و روز و بھر بھان
در مواقعی ک مورد خشونت قرار می گیرند از واکنش متقابل و دفاع از خود در مقابل خشونت، بازداشت. دستگاە ھای امنیتی و قضایی 

ا نیز سر ب نیست حکومتی یقینا این بار نیز ب ھمین بھان عدە زیادی از معترضین بیگناە را ب جرم اعمال ناکردە محاکم و تعدای ر
خواھند کرد.از ھمین رو باید ب حمایت از حقوق مدنی معترضین برخواست و مانع انجام نقش ھای پلید حکومت علی اقلیتی شد ک 

 .اصوال نفی خشونت جزئی از اعتقاد مسلکی شان است



 
  

   ١٣ صفحه   ١٠٠شماره     

 پرسش و پاسخ ھایی در مورد مسائل منطقه ای و بین المللی

 مجید سیادت

روندھای عمده جھانی چه ھستند و  -
 چه تاثیری بر خاورمیانه می گذارند؟

مھمترين تحولی که بر روند وقايع در منطقه 
و کشور ما تاثیر می گذارد روند کاھش 
نفوذ و قدرت بین المللی امريکاست. به 
عبارت ديگر، در دوران کاھش قدرت امريکا و 

ھای تازه نفس و جديدی   سربرآوردن قدرت
ه سر می بريم. اين تحول از ھمه نظر بر ب

زندگی تک تک مردم اثر می گذارد. گذشته 
ھای اقتصادی و فرھنگی توجه   از جنبه

کنید که امريکا به سادگی از امتیازاتی که 
حق خود می داند عدول نخواھد کرد. سر 
کارآمدن ترامپ بدين معناست که امريکا با 

اع شمشیر آخته از تمامی آن امتیازات دف
  می کند. 

روند ديگر ھم بايد منظما مورد توجه قرار   دو
  بگیرند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

اولی موضوع محیط زيست است. گرمای 
کره زمین در حال افزايش است و اکثريت 
قريب به اتفاق دانشمندان مربوطه قائل 

ھای انسانی   براين ھستند که فعالیت
نقش موثری در اين گرمايش و بر ھم زدن 

گرمايش زمین و بارندگی روند طبیعی 
ھای اخیر شواھد فراوانی از   دارند. در سال

شدن   ھای غیر معمول (شکسته  توفان
ھا)، بارندگی   رکورد قدرت مخرب توفان

شديد در بعضی نواحی و خشکسالی 
بیسابقه در نواحی ديگر وجود دارند. ادامه 

مخصوصا برای نواحی کمتر  –اين وضع 
به بی ثباتی مسلما  -رشد يافته کره زمین

بیشتر اين نواحی و رشد گرايش به 
مھاجرت به نواحی ديگر ( مثال از افريقا به 

ھای بین المللی   اروپا) و بنابراين رشد تنش
و گرايشات راسیستی در کشورھای 

  میزبان می انجامد.
موضوع دوم مربوط به نفت است. نفت ديگر 
اھمیت استراتژيک خود را ازدست می دھد 

ھای   که کاھش نیاز به سوختو در روندی 
ھای   فسیلی و افزايش گرايش به سوخت

پاکیزه ( و اتمی) به وجود آمده، قیمت نفت 
ھم رو به کاھش می رود. اين روند به 
سطح درآمد ملی کشورھائی که استخراج 
نفت منبع اصلی درآمد آنان بشمار می رود 
تاثیر ھر روزه بیشتر ی خواھد داشت و در 

تواند نقشی بزرگ در  دھه ھای آتی می
محاسبات ژئوپولیتیک مخصوصا در خاورمیانه 

  داشته باشد.

سابقه تاريخی شکل گرفتن  -
اسرائیل را می دانیم. برخورد ما به 

  اسرائیل چیست؟
وجود اسرائیل، يک واقعیت است. از منظر  -

ھا و تجاوزات اسرائیل نسبت   تاريخ، جنايت

به فلسطینی ھای مقیم آن سرزمین 
یتی انکارناپذير و فراموش نشدنی واقع

است. اما آن جنايات را در چارچوب تاريخی 
بايد نگريست. سیاستی که وجود اسرائیل 
را انکار می کند به نفع ھیچ کدام از مردم 
خاورمیانه ومنجمله فلسطینی ھای مقیم 
يا پناھنده در کشورھای ھمسايه نیستند 
و فقط می توانند به زجر و فالکت بیشتر 

  ای ھمه مردم خاورمیانه بیانجامند.بر

وظیفه ھمبستگی بین المللی را  -
چگونه تعريف می کنیم؟ به عنوان 
مثال سیاست ايران در قبال مبارزات 
مردم فلسطین چیست و چه حد و 

  مرزھائی قائل می شويم؟
ھای بین المللی نیروھای دموکرات   آرمان -

و چپ شامل کوشش برای حفظ صلح، 
ت آمیز، برابری حقوق ھمزيستی مسالم

ھای بزرگ و کوچک، و   ملی بین ملت
کوشش برای کمک به دفاع از محیط 

  راه اين آرمان  زيست است. تالش چپ در
ھای به   ھا در چارچوب قوانین و سنت

رسمیت شناخته بین الللی و در تطابق با 
قرارھای سازمان ملل متحد و در 
ھماھنگی با ديگر نیروھای بین المللی 

ر مورد وظايف ما نسبت به ملت است. د
ھا و   ظلم ديده فلسطین، ما از سیاست

خواسته ھای دولت فلسطین دفاع می 
کنیم. سیاست ما دفاع از حقوق حقه 
مردم فلسطن است و در اين چارچوب 

ھای   خواست مردم فلسطین و سیاست
جاری آنان مالک سیاست ما و تعھد ما 
نسبت به فلسطینی ھاست. در شرايطی 

لسطینی ھا خواھان "راه حل دو که ف
دولت" در سرزمین کنونی ھستند ما ھم از 
اين خواسته آنان پشتیبانی می کنیم. 
ھرگونه زياده خواھی فقط ماجراجوئی 

  است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بدين عبارت سیاست جمھوری اسالمی در 
فلسطین ماجراجوئی است که از مواضع 
ايد ئولوژيک آن سرچشمه می گیرد و 

ملی ما و مداخله در امور  خالف منافع
  داخلی فلسطین بشمار می رود.

ما بايد در چارچوب بین المللی حاضر به 
شناسائی اسرائیل باشیم و در عین حال ، 
قائل بر اين ھستیم که تجاوزات کنونی 
اسرائیل در سازمان ملل و شورای امنیت، 
بايد محکوم شوند و مورد مجازات قرار 

  گیرند.

دھای جھانی چه با توجه به رون -
تحوالتی را می شود در خاورمیانه 

ھای اصلی در   انتظار داشت؟ تنش
خاورمیانه کدامین ھستند و ما بايد چه 

ھا داشته باشیم؟ آيا   برخوردی با آن

نظم نوين در خاورمیانه در حال شکل 
گیريست؟ آيا ايران می تواند از تحوالت 
مربوطه دور بماند؟ آيا بايد در اين دوره 

یر آن شويم؟ چگونه و چه حد و درگ
  مرزھائی قائل می شويم؟

در کوتاه مدت، اين عوامل در منطقه ما عمل  -
  می کنند:

فلج شده است و » شورای ھمکاری خلیج«
  اين ابزار فشار غرب ديگر بی اثر می ماند.

ھم اکنون جنگ در يمن بیداد می کند. 
مردمی فقیر و بی گناه به ورطه جنگ گرفتار 

د و پس از دو سال جنگ، بیماری آمده ان
مسری وبا ھم به نوبه خود کشتار می کند. 

ھای جدی برای عربستان و   اين جنگ گرفتاري
يارانش به بار آورده و در حال حاضر راه حلی 

  برای يمن به چشم نمی آيد.

  

  

  

  

  

  

جنگ افغانستان ھر از چند گاھی شعله می 
کشد و ھیچ بعید نیست که ھزاران سرباز 

کائی بیشتر در اين جنگ طوالنی درگیر امري
  شوند.

بحران فلسطین ھمچنان می تواند مايه جنگ 
  تازه ای شود.

بحران سوريه به سمت نوعی از "صلح" يا 
  گیر جنگ گرايش می يابد.  الاقل کاھش چشم

  تنش ايران و عربستان زمینه خطرناک ديگري
ست که می تواند به جنگی بین المللی 

ھای   از بلندپروازي تبديل شود. ترکیبی
عربستان ( مخصوصا ولیعھد جوانش) و 

ھای   تجاوزگری اسرائیل، ھمراه ماجراجوئي
ترامپ می توانند مايه اولیه اين جنگ باشند. 
اين خطر واضح و روشن است. سیاست تنش 

ضروری  –در حد امکان –زدائی برای جلوگیری 
و حیاتی است. اگر رژيم جمھوری اسالمی 

دست   ی بدھد، فرصتی بهمانوورھای تند
دشمنان ايراان داده و ما را دچار جنگی 
ناخواسته می کنند. جنگ طلبان جمھوری 
اسالمی نمی توانند از زير بار نتايج خطرناک 

ھای کنونی خود شانه خالی   ماجراجوئي
  کنند.

باالخره تضادھای مابین کردھا از يک طرف با 
اعراب و ترکیه، پتانسیل جدی برای شعله ور 
شدن جنگ دارد. الزم به تذکراست که 
سیاست امريکا در به کارگیری کردھای 

ھای بین   سوريه باعث افزايش شديد تنش
امريکا و ترکیه شده است. فشارھای ترامپ 
برای آرام کردن ترکیه به جائی نخواھد رسید 
چرا که احساسات ناسیونالیستی ترکیه ( و 

مامیت تھديد متوجه ت –نگرانی از تجزيه ترکیه 
ترين مايه حرکت و   ارضی ترکیه ) بزرگ

سیاست دولت ترکیه ( دولتی با ھر رنگ) می 
  باشند.

  ١٤ادامه در صفحه 

  

صرف وجود حکومت شیعه گری در 
ايران انگیزه ای برای سنی گرايان 
است که مقابله به مثل کنند. ھر 

ھای ايران بیشتر   چه که سیاست
رنگ مذھبی به خود گیرد الاقل 

ھای   ھمانقدر ھم انتظار بروز تنش
 مذھبی با ايران باال می گیرد

"يارگیری" مسئله مھمی به 
شمار می رود. اين يک برخورد 
استراتژيک به منازعات منطقه ای 

ت که از محدوده و جھانی اس
اتحادھای تاکتیکی و موقت فراتر 

 می رود

میت استراتژيک خود را نفت ديگر اھ
ازدست می دھد و در روندی که 

ھای فسیلی و   کاھش نیاز به سوخت
ھای پاکیزه   افزايش گرايش به سوخت

( و اتمی) به وجود آمده، قیمت نفت 
 ھم رو به کاھش می رود



  
  

   ١۴ صفحه    ١٠٠ شماره    

  پرسش و ...
  ١٣ادامه از صفحه 

مثلث امريکا، اسرائیل و عربستان  -
سعودی برنامه ھای تنش آفرين 
برای خاورمیانه دارند. برخورد ما با 

کا، ھا چیست؟ امري  اين سیاست
اسرائیل و عربستان سعودی علیه 
جمھوری اسالمی متحد شده اند. 
سیاست ما نسبت به اين اتحاد 

  چیست؟

کشور ما بايد متحدينی داشته باشد که 
وزنه فشار را تخفیف می دھند. 
"يارگیری" مسئله مھمی به شمار می 
رود. اين يک برخورد استراتژيک به 
منازعات منطقه ای و جھانی است که از 
محدوده اتحادھای تاکتیکی و موقت فراتر 
می رود. رعايت قوانین و قواعد بین 

ھا ی   المللی و توجه به حساسیت
کشورھای مختلف در اين مھم به کار 
می آيد. ايران بايد بتواند در حد امکان 
توافق و تفاھم اتحاديه اروپا، روسیه و 

  چین را کسب کند. 
 ھای تند  بايد در نظر داشت که سیاست

وبی حساب، می توانند در مسئله يافتن 
متحدين بین المللی پرھزينه باشند. ھر 

تر شود به   چه که دايره متحدين تنگ
ھمان اندازه ھزينه کسب پشتیبانی بین 

  المللی بیشتر می شود.

باالخره تضادھای مابین کردھا از يک 
طرف با اعراب و ترکیه، پتانسیل جدی 

الزم به برای شعله ور شدن جنگ دارد. 
تذکراست که سیاست امريکا در به 
کارگیری کردھای سوريه باعث افزايش 

ھای بین امريکا و ترکیه   شديد تنش
شده است. فشارھای ترامپ برای آرام 
کردن ترکیه به جائی نخواھد رسید چرا 
که احساسات ناسیونالیستی ترکیه ( و 

تھديد متوجه  –نگرانی از تجزيه ترکیه 
ترين مايه   یه ) بزرگتمامیت ارضی ترک

حرکت و سیاست دولت ترکیه ( دولتی 
  با ھر رنگ) می باشند.

مثلث امريکا، اسرائیل و عربستان  -
سعودی برنامه ھای تنش آفرين 
برای خاورمیانه دارند. برخورد ما با 

ھا چیست؟ امريکا،   اين سیاست
اسرائیل و عربستان سعودی علیه 
جمھوری اسالمی متحد شده اند. 

ت ما نسبت به اين اتحاد سیاس
  چیست؟

کشور ما بايد متحدينی داشته باشد که 
وزنه فشار را تخفیف می دھند. 
"يارگیری" مسئله مھمی به شمار می 
رود. اين يک برخورد استراتژيک به 
منازعات منطقه ای و جھانی است که از 
محدوده اتحادھای تاکتیکی و موقت فراتر 

بین  می رود. رعايت قوانین و قواعد
ھا ی   المللی و توجه به حساسیت

کشورھای مختلف در اين مھم به کار 
می آيد. ايران بايد بتواند در حد امکان 
توافق و تفاھم اتحاديه اروپا، روسیه و 
چین را کسب کند. بايد در نظر داشت 

ھای تند وبی حساب، می   که سیاست
توانند در مسئله يافتن متحدين بین 

د. ھر چه که دايره المللی پرھزينه باشن
تر شود به ھمان اندازه   متحدين تنگ

ھزينه کسب پشتیبانی بین المللی بیشتر 
  می شود.

ھمین محاسبات در محدوده خاورمیانه ھم 
ھای   عمل می کنند. تا زمانی که سیاست

ھای عرب ھدف   اسرائیل و شیخ نشین
ھای مداخله در خاورمیانه را دارند ايران 

شوری خود محدود نمی تواند در پوسته ک
بماند. اينگونه اقدامات مسلما حاوی 

ھائی ھستند و تنھا در چارچوب و   ريسک
در محدوده سیاست صلح طلبانه می 

  توانند از منافع ملی ما دفاع کنند.

در دورانی ھستیم که نفوذ امريکا در  -
منطقه رو به کاھش دارد. سیاست ما 
نسبت به امريکا را چگونه تعريف 

  کنیم؟
مه موارد، ما بايد خواھان برقراری در ھ

  مناسبات صلح دوستانه با امريکا باشیم. 

ھای روسای   طبیعی است که سیاست
جمھور امريکا متفاوت باشند ولی ايران بايد 
در حد امکان فرصت تنش زدائی و تنش 

 - پرھیزی را به کار گیرد. رھبر کنونی امريکا 
مبنای استراتژی سیاست  -آقای ترامپ 

مللی امريکا ( در واقع مبنای بین ا
استرلتژی سیاسی به کار رفته در جھان) 
را واژگون کرده است. اگر تا کنون در صورت 
ظاھر رفتار امريکا سیاست برد برد بود حاال 
ايشان سیاست "اول امريکا" را به میان 
آورده است. تا کنون تفاھم کلی اين بود که 

نظر در ھر مذاکره ای، منافع دو طرف مورد 
است. حاال اين مقوله تبديل شده است به 

که در ھر مذاکره ای زور امريکا تا چه   اين
اندازه کاربرد دارد. نمونه واضح اين سیاست 
جديد در مورد روابط اسرائیل و فلسطینی 
ھا مشاھده شد. ايشان به فلسطینی ھا 
می گويند من اين شرايط را گذاشته ام و 

ھای امريکا به   اگر قبول نداريد من ھم کمک
دولت فلسطین را قطع می کنم. اينگونه 
"سیاستمداری" می تواند در کوتاه مدت 
فوائدی برای امريکا داشته باشد ولی در 
میان مدت اين سیاست امکان جنگ را 
بیشتر می کند و طرف مقابل مجبور می 
کند که به نحو تازه ای به رابطه با امريکا 

ممکن برخورد کند. در مورد فلسطین، 
است دولت فلسطین تسلیم شرايط امريکا 
شود ولی صلحی که به دست می آيد 

تر به   درواقع تسلیم شدن طرف ضعیف
تر خواھد بود و نمی تواند   احکام طرف قوي

مبنای صلح پايدار باشد. صلح پايدار، توازن 
قوای طرفین را در مد نظر دارد ولی به 
منافع و آمال طرفین ھم حساسیت نشان 

  ھد.می د
ھا ما سیاست صلح طلبانه را بر   با تمام اين

ديگر گزينه ھا ترجیح می دھیم .با توجه به 
وجود منافع گوناگون امريکا، انتظار دوستی 
نداريم ولی سیاست ما بر مبنای دفاع از 
استقالل و منافع ملی ايران است. نمونه 
ھای فراوان در تاريخچه دو قرن اخیر نشان 

و بايد سیاست  می دھند که می توان
صلح آمیز در قبال امريکا داشته باشیم. اين 
سیاستی است که چین، روسیه ، ويتنام و 
کوبا دنبال می کنند و ما ھم می توانیم و 
بايد از راه بسط و توسعه روابط با امريکا 

  برای بھبود زندگی مردم اقدام کنیم.

خطوط کلی برخورد ما به آرمان  -
  یست؟استقالل طلبانه کردھا چ

بخش عمده سرزمین کردستان بین چھار  -

کشور خاورمیانه تقسیم شده است. بدين 
جھت آرمان کردھا برای حق تعیین سرنوشت 
قابل درک است. اما تحوالت پس از رفراندوم 
استقالل در کردستان عراق نشان دھنده 
خطرا ت و مشکالت "استقالل" ھستند. تا 

ورمیانه ھای ديکتاتور در خا  زمانی که حکومت
بر سر کار ھستند رسالت جنبش آزادی 
خواھانه کردھا کوشش برای استقرار 
دموکراسی در اين کشورھاست تنھا زمانی 

به درجه   که دموکراسی مستقر شود (بسته
کسب دموکراسی در اين کشورھا) فرصت 
برای ھمبستگی بیشتر بین کردھای چھار 
کشور به پیش می آيد. در عین حال توجه 

ه خواست استقالل کشورھای کوچک داريم ک
در قرن بیست و يکم می تواند ابزاری برای 
نیروھائی در درون اين کشورھا و يا در 
چارچوب بین المللی قرار بگیرد. توجه داشته 
باشیم که اسرائیل ( و به تبع آن، امريکا) از 
برنامه استقالل کردستان دفاع می کنند 

ای برای وخواسته به حق مردم کرد را وسیله 
  اعمال نفوذ و اھداف خود قرار می دھند.

ما چه ارزيابی از سیاست ھای  -
منطقه ای جمھوری اسالمی داريم؟ 
سیاست ما نسبت به توسعه طلبی 
جمھوری اسالمی برپايه  شیعی گری 

  چیست؟ 
صرف وجود حکومت شیعه گری در ايران  -

انگیزه ای برای سنی گرايان است که مقابله 
ھای ايران   . ھر چه که سیاستبه مثل کنند

بیشتر رنگ مذھبی به خود گیرد الاقل 
ھای مذھبی با   ھمانقدر ھم انتظار بروز تنش

ايران باال می گیرد. ما بر آنیم که شیعیان و 
می توانند  –مانند مومنین ديگر اديان  -سنیان

(و در طول تاريخ توانسته اند) با ھم و در کنار 
  ھم زندگی کنند.

تمندی در حاکمیت جمھوری مراکز قدر
اسالمی خواھان تنش با امريکا ھستند و ھر 
جا که کم ِمی آورند به صحرای کربال می زنند 
و با دم دادن به آتش ضديت با امريکا در داخل 
کشور تنش افزائی می کنند. اين مراکز 
شعارھای بی مايه ای می دھند که بھترين 

غاتی ھای تبلی  بھانه ھا را در اختیار دستگاه
اسرائیل و جنگ طلبان امريکا قرار می دھند. 
ايران بايد مسئوالنه، با توجه به قواعد رفتار 

  بین المللی عمل کند.
پس از تظاھرات در بیش از ھشتاد شھر ايران 
ھمین جنگ طلبان گفتند که مردم ما از تجربه 
سوريه می ترسند. در واقع مردم بايد نگران 

يرانی زجرآور سوريه باشند که ايران تبديل به و
نشود. ولی درس اولی که قدرتمندان ايران 
فراموش کرده اند چرائی جنگ داخلی در 
سوريه است. بشار اسد و پدرش حافظ اسد 
قريب پنجاه سال بر سوريه حکم روائی 
بالمنازع داشتند. آقای بشار اسد اعتراضات 
مسالمت آمیز مردم را سرکوب کرد و فرصتی 

نیروھا و کشورھای ديگر  به دست بسیاری از
داد که تظاھرات مسالت آمیز را به جنگ 
داخلی تبديل کنند. پرھیز از چنین فاجعه ای 

  نیازمند دورانديشی ھمگان است.
بزرگترين و موثرترين حربه دفاعی ما تعداد 

ھا ( چند صد   ھای ايران و برد آن  موشک
کیلومتر کمتر و بیشتر) نیست بلکه ايجاد 

  یک داخل ايران است که بزرگشرايط دموکرات
ترين حربه ما در مقابله با توطئه ھا و تجاوزات 

  .خارجی است
  

 »به پیش«منبع: تارنمای 
 



  
 

   ١۵ صفحه    ١٠٠شماره     

ای را امضا کرده و  پانزده فعال مدنی بیانیه
ظام جمھوری خواھان رفراندوم برای تغیر ن

اند.  زیر نظارت سازمان ملل گردیده  اسالمی
خواھان نظامی   انداز ای که در چشم بیانیه

سکوالر دمکراتیک بر اساس آرای مردم ایران 
ای ُملھم از تأثیرات حوادث اخیر،  است. بیانیه

باال گرفتن کشمکش درون حاکمیت ، برمال 
شدن ابعاد وسیع فساد در تمامی 

و استیصال شدید   یت ھای حاکم ارگان
حکومت در برابر نیازھای حداقلی جامعه. 

ھای امضاکننده کسانی  بیشترین چھره
خواھانه  ھستند که اعتبار جنبش آزادی

ھای اخیرند که جان در پای آزادی  سال
 اند. نھاده

برای ھر قدم، ھر کالم و ھر عمل خود  
دھند. ترکیبی  داده و می   بھای سنگینی

ارزان اجتماعی و سیاسی از قبول از مب قابل
ھنرمندان و فعاالن مدنی. این بیانیه پانزده 
نفر نیست! در این بیانیه صدای پرخروش 

ھا ھزار جوان و نوجوان روزھای اخیر را  ده
اھتزاز امیدبخش   توان توان شنید. می می

روسری سفید دختر خیابان انقالب را دید و 
ھای ساده اما عصیانی ستار را  نوشته

خواھانه شیر زن  ھده کرد.فریاد آزادیمشا
ھای اوین نرگس محمدی را به گوش  سلول

  جان نیوشید! این بیانیه در چنین شرایطی
خواھانه روزھای  نشان از تداوم جنبش آزادی

نشان  دھد که از نتایج سحر است. اخیر می
ھا و  که باید منتظر بسیار بیانیه از این
عی که ھای دیگر اجتماعی بود. شرو چالش

باید به فعال نیک گرفت و حمایت کرد. من 
کنم.  وقتی به ترکیب امضاکنندگان نگاه می

ھا را بسیار پویاتر و بیشتر در متن جامعه  آن
که متأسفانه ھنوز فکر   بینم تا خود ما می
مبارزه انقالبی    »اند«و » مرکز« کنیم  می

  ھستیم.
نوری زاد ، جعفر   ،محمد  نسرین ستوده

ھای حسی تحوالت  ... شاخک پناھی و
اجتماعی ھستند. حضور ابوالفضل قدیانی 

طلبی رنگ رو  نماد مجسم تحول از اصالح
فقیه و رژیم  که والیت رفته به باورمندی این

به این بیانیه   پذیر نیست متکی بر آن اصالح
ھمه درد و  دھد. محمد ملکی باآن اعتبار می

مبارز ستم رفته بر او نماد زیبای پیوند نسل 
و پیر گشته با نسل جوان است سنبلی از 
حضور تاریخی دانشگاه. این روشنفکران 

جامعه ھستند؛ خوب    ھای بحران ھواسنج
دانند که چیزی به نام بنای جمھوری  می

اسالم سخت ترک برداشته و در حال 
رو باید به وظیفه  فروریختن است. ازاین

گویند و گونه دیگری از  تاریخی خود جواب
اوم مبارزه خیابان را مطرح کنند. ھمان تد

گفتیم باید بدنه اجتماعی را  ای که می حلقه
خواھی  خواھی و عدالت با جنبش آزادی

تواند مورد نقد  جوانان پیوند دھد. بیانیه می
و باید که ابعاد مختلف آن بررسی    قرار گیرد

  تر شود. تر و دقیق گردد و کامل
  توانند می برخی از افراد امضاکننده  حتی 

ّصی که می خواھیم باشند؛ این  نه به آن ُخل
ً ھمان   مھم نیست؛ مھم روح بیانیه، دقیقا

چیزی است که در این مرحله از مبارزه 
ھای سیاسی و افراد  بسیار سازمان

توان  سیاسی خواھان آن بودند! اما چه می
سیاسی و    گفت با آن دسته از نیروھای

اند" و  ه "تمام منمن" بلک افرادی که نه " نیم
صادر نشود،   ھا ھر چیزی که از ناحیه آن

اماواگر دارد و اندکی بویناک. ازنظر من 
نوجوانان و جوانانی که نیازھای خود را 

شناسند و بر ابزارھای معاصر مسلط  می
مراتب ھوشیارتر و تأثیرگذارتر از  ھستند ، به
ھنوز  کنند ھستند که فکر می  روشنفکرانی

ھا بھتر از ھر  آن ای ی جیوهھا دماسنج
کند و بھتر از  سیستم دیجیتالی عمل می

از مسائل و مشکالت    نسل جوان درصحنه
دانند. از  اند و راه و چاه را می جوانان آگاه

گویند بر  شرایط ذھنی و عینی انقالب می
پایه برداشت خود؛ ھنوز باور ندارند که آن 

و  سبوی جمھوری اسالمی بشکسته 
روریخته است. طوری که پیمانه ف
ھای جمھوری اسالمی ھم  نظرسنجی

تواند روگردانی بخش زیادی از مردم را  نمی
نادیده بگیرد. به قول معاون وزارت کشور، 

سازمان اخیر تنھا بخشی  بی شورش گران 
و بیکاران بودند عقبه   نشینان ناچیز از حاشیه

نشین بیکار، آسیب  ھا یازده میلیون حاشیه آن
ھمه  ن اجتماعی ھستند که از ایندیدگا

اند و با نفرت به  فساد و نابرابری به تنگ آمده
ھا نان ، کار  کنند. آن ھمه اجحاف نگاه می این

خواھند. امری که با سرعت  و مسکن می
شود.  فزاینده ھرروز بیشتر و بیشتر می
جائی  حداقل نسل ما چنین ریزش و جابه

   ب دید.را در یک سال منتھی به انقال  سریع

کردیم؛ حتی تا روز  ھمان موقع ھم باور نمی
بیست دوم بھمن که بسیاری ھنوز مخفی و 

گرایی  در خانه تیمی بودند. از عینی
امانگاھشان به امر رفراندوم    گویند، می

بسیار ذھنی است با چاشنی فرنگی. گویا 
شود  در کشور فرنگ برگزار می که رفراندوم 

ن یک بیانیه چالشی با ضوابط ناظر بر آن. ای
دانند  است و صادرکنندگان آن خوب می

حکومتی که فعالیت یک فعال محیط زیستی 
کند و مزه قدرت و پول تا بن  را تحمل نمی

دندان فاسدشان کرده تن به این رفراندوم 
تواند به یک شعار  دھد. اما این شعار می نمی

نگاه ذھنی  فراگیر و جمع کننده بدل شود.
کند اگر حکومت  ه فکر مینگاھی است ک

بدھد و   پرسی را اجازه چنین ھمه
تکلیف چه   خواستاران رفراندوم رأی نیاورند،

کنم. چنین فکری ھنوز  شود؟ تعجب می می
بینند و مبارزه  در حکومت پتانسیل تغییر می

کند  آرام برای تحقق شعارھایی که فکر می
طلب نوع  دھد. اصالح حکومت تن به آن می

باری به  ن درک متفاوت و رھنمود جدید. ای
وروز بسیاری از ما روشنفکران  حال ھر جھت، 

سیاسی دھه چھل و پنجاه پیر شده در خارج 
  است.

ھرروز در آیینه جادوئی » دوریان گِری«مانند  
کنیم، تغیری در خود  به تصویر خود نگاه می

جوان و شاداب چون "جنتی"،  بینم.  نمی
ا گزلیگ ھای کند ھنوز ب«خنده و گریه .  

بریم و کاری به آنچه در  شده دیروز می
گذرد نداریم. زمان برای ما  واقعیت جامعه می

خواھیم.  می  ایستد که ما جایی می در ھمان
چنان تفسیر  حرکت و تغییرات اجتماعی آن

کنیم؛ افراد و  شود که ما اراده می می
شود که در  گونه ارزیابی می کارشان آن

گیرند. ما بھتر از  ا قرار میچارچوب بسته م

ھرکسی تحوالت داخل حکومت و جامعه را 
  دانیم؛ می

دانیم که  نمی ھای بی عمامه"!  جمعه " امام
ایم و  کار! پیر شده ایم و محافظه پیر شده

ایم! دگم  سنگین در تصمیم و عمل! پیر شده
سنتی که به تجربه    و شکاک! باورمندانی

  کنیم صادر می سری برای ھر چیز حکم پیرانه
ً درکش کرده باشیم. سال بی ھا با  آنکه عمیقا

تا رفتار؛ از   داریم از گفتار نسل جدید فاصله
نوشتار تا دیدار؛ اما چه باک که خرواری 
نسخه و نوشته داریم که ازنظر ما مالک 
است. مالک انقالب، مالک اتحاد، مالک 

   درمان! سیاست، فرھنگ ، و ھر درد بی

تر  در بعضی از ما عمیق   بی کهبیماری عجی 
و دیرپاتر است و در بعضی اندکی 

امید شفا دارم که خود یکی از «تر؛ خفیف
داند،  اما بیماری که می» ھمان بیمارانم!

باید از این   حداقل در مورد این بیانیه
درست، شجاعانه و  موقع، الزم، و  به حرکت

منطبق با نیاز جنبش رو به رشد حمایت 
امضاھای پای آن حرمت نھاد. باشد به   کرد؛

که با این حمایت اپوزیسیون خارج از کشور 
وجور تر کند؛ به اطراف خود  نیز خود را جمع

نظر بیندازد و در پی یک گفتمان مجدد و 
  اپوزیسیون  ھمگرایی بیشتر با دیگر نیروھای

ھای نازک اپوزیسیون خارج با  رشته برآید.
ترکند. این را مستحکم   فعاالن جنبش داخل

نیروی پیر شده در تبعید رؤیای خود را در 
سیمای نسل جوان داخل کشور بیند و از 

جانی تازه یابد. تنھا با حمایت   شوق آزادی
که » رفراندوم برای تغیر نظام«فعال از شعار 

فقیه و فقیه  در بطن خود سرنگونی والیت
و فراگیر کردن این  مستبد را به ھمراه دارد

توان  است که می  اری عمومیشعار به شع
پیوند میان نسل جوان و نسل گذشته را 

بخش است  ایجاد کرد. پیوندی که اطمینان
ھای ھر یک  وامید آفرین. پیوندی که کاستی

از طرفین را در اتحادی زیبا برطرف سازد. 
کند؛  زمینه را برای حمایت عمومی فراھم

  رخنه در صف حکومتیان بیندازد.
ن خارج از کشور را با داخل پیوند ایرانیا 

و نیروی سیاسی،   بیشتر و بیشتر نماید
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی خارج از کشور 
را در خدمت به جنبش تغیر نظام قرار دھد. 
ً سرآغازی است بر یک  این بیانیه مسلما

تر که این امضاکنندگان شروع  فراخوان بزرگ
کردند و باید که از آن حمایت نمود؛ تعمیق 
بخشید؛ و فراگیر کرد. تنھا در این صورت 

جوابگویی آن در عمل «از  توان است که می
ای که راه افتاده  و از قافله » سخن گفت
  عقب نماند.

  قراولی پیشکش  پیش 

   به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

  به کوشم   قدر وسع که گر مراد نیابم به 

  سعدی! راه راه بادیه نیست.   

با   گوید که پیش از صبحدم می این را فجر 
  آید. مژده میالد می

 

 !بیانیه پانزده فعال مدنی یا ادامه خیزش خیابان: من حمایت می کنم

 ابوالفضل محققی



 
  

  ١٦صفحه    ١٠٠ه شمار    

، ب ر روی یک اساس فلسفی ـ نگرشی بنیاد نھادە شدە ک تغییرات رفرمیسم بعنوان فرمی از مبارزە در مسیر بھترکردن شرایط جامع
اجتماعی ـ سیاسی را تنھا بر پای تغییرات جزئی و قدم ب قدم دنبال می کند، و معتقد است ک تغییرات بطئی می تواند در ادام خود 

 ب تغییر کیفی در سیستم منجر شود.

  ب قدم می توان ب تغییر در ساختار رسید؟اما آیا واقعا تنھا از طریق تغییرات جزئی و قدم 
در بنیاد نگرش ھگلی آنجا ک پروس دیالک تیکی روندھا مطرح است، ھگل با طرح 'تز ـ آنتی تز ـ سنتز' معتقد است ک روندھای تاریخی 

سپس جای خود را ب 'سنتز' واگذار  و یا مدل تغییرات بر اساس این طرح عمل می کند. 'تز' بعنوان پدیدە موجود ب 'آنتی تز' بر می خورد و
می کند ک حامل نفی دیالک تیکی تز است ک در آن، ھم تز موجود است و ھم آنتی تز، اما با شرایط و ساختاری دیگر. او در کنار این 

ای ب تغییرات کیفی منجر م ی شود و آخراالمر تئوری، تئوری تحول کمی ب کیفی را نیز مطرح می کند ک در آن تغییرات کمی در نقط
پدیدە ب ساختاری دیگر فرامی روید. شاید جوشانیدن آب بھترین نمون کالسیکی باشد ک می تواند معرف روند دیالک تیکی تغییر و 

در  ھمچنین گذار از کمیت ب کیفیت باشد. آب (تز) با گرما (آنتی تز) مواج می شود و در ادام این روند ب بخار (سنتز) فرا می روید.
  مدل گذار کمی ب کیفی ھم، آب با رسیدن ب دمای صد درج از فرم 'مایع' خارج شدە و ساختار 'بخار' بخود می گیرد.

در تبیین مدل نگرشی رفرمیستھا در نگریستن ب تحوالت اجتماعی ـ سیاسی، اگر آن را با تزھای ھگل مقایس کنیم متوج می شویم 
و یا مرحل آنتی تز توج می کنند و آنگاە ک پدیدە وارد آن دمائی می شود ک در آن تغییر در ساختار رخ  ک آنان تنھا ب تغییرات تدریجی

ای برای فراتر رفتن از  می دھد، توجھی بدان دادە نمی شود. زیرا ک ھدف رفرمیستھا تغییر در چھارچوب وضع موجود است و برنام
درج با روندھا ھمراھی می کنند اما آنگاە ک دمای صد  ٩٩. ب بیانی دیگر آنان تا دمای ساختار موجود اساسا نمی توانند داشت باشند

  درج فرا می رسد، میدان را خالی می کنند. و فراتر از میدان خالی کردن، باید گفت ب ضد پروس تغییر تبدیل می شوند.

ای از تغییر ابا می کنند و بشدت بدان از طرف دیگر رفرمیسم با دوری گزیدن از تبیین پدیدەھا بعنوان ساختا رھای موجود، ک در مرحل
واکنش نشان می دھند، از رودرروئی حذف گون سیستمھا با ھمدیگر تحت ھر شرایطی حذر می کنند. آنان متوج نیستند ک 

آن شود و اگر رفرم قصد  سیستمھای اجتماعی ـ سیاسی دارای مرزھائی معین در تبیین ھویت خود ھستند ک رفرم نمی تواند وارد
چنین ورودی را ھم داشت باشد، سیستم بشدت با آن ب مقابل برمی خیزد. نمون می تواند مقابل کاپیتالیسم با تفکر سوسیال 

ین دمکراسی باشد ک اگر در ھر حوزەای با آن بتواند مدارا کند، اما در حوزە لغو مالکیت خصوصی، نقش بازار و پول نمی تواند ب چن
مدارائی اساسا فکر کند. در واقع تغییرات رفرمیستی از جنس سوسیال دمکراسی در نظام کاپیتالیستی تنھا در چھارچوب ھمان 

داری امکان پذیر است و بس.   سرمای
و البت در حقیقت در نظر رفرمیستھا، ساختارھا رخت بر می بندند و جزء برجست می شود، کل محو می شود و اجزاء وضوح می یابند. 

ھم سیستمھای سیاسی دارای قابلیت تغییر در اجزاء ھستند، و این، این توھم را ایجاد می کند ک می توان تغییرات در جزء را ب کل 
  تسری داد.

ک  رفرمیستھا در برخورد با امر تغییر و تحول در نظام جمھوری اسالمی ھم ھمین اشتباە تئوریکی را تکرار می کنند، و متوج نیستند
آن نمی توان تنھا از طریق رفرم ب تغییر در ساختار رسید. یعنی نمی توان از طریق تغییرات جزئی ھویت ایدەئولوژیکی نظام را تغییر داد و 

  را ب سکوالریسم فرارویاند. نظامھای ایدەئولوژیک بنیانھای حیاتی ای دارند ک اجازە ورود تغییرات ب درون آنھا را نمی دھند.

این ب معنی عدم ضرورت وجود رفرمیستھا در جریان تغییرات اجتماعی ـ سیاسی نیست، اما نباید ب نقش آنان بیش از تاثیراتشان  البت
کاران است.   در حوزەھای خرد بھا داد، و متوج بود ک عمل آنان آنگاە ک دما ب صد درج می رسد یک عمل محافظ

رای رسیدن دما تا مرحل نود درج نقش ویژە خود را دارد، اما درست آنجا باید کار را واگذار کند و در واقع رفرمیسم در تغییرات تدریجی ب
یافت تلقی کند.   نقش خود را خاتم

در چھارچوب نظام جمھوری اسالمی می توان تا ابد رفرمیست باقی ماند، اما بشرطی در نھایت سکوالر نباشیم. سکوالرھا می توانند تا 
 در چھارچوب ھمین نظام رفرمیست باشند و درست در جائی ک دما ب صد درج می رسد، باید یا ب انقالبی و یا تحول درج ٩٩دمای 

  خواە تبدیل شوند، و یا باید میدان را ب نفع نیروھای تحول خواە خالی کنند.
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