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  اعالمیه مشترک                  

  علی اشرف درويشیان، نويسنده برجسته کشورمان                            
 !جاودانه شد               

  
نویسنده آزادی خواه و  علی اشرف درويشیان راوی درد و رنج ھای مردم فرودست پس از یک دوره طوالنی بیماری از میان ما رفت. مردم ما

درويشیان به نسل آرمان خواه تعلق   یکی از اعضای دیرین کانون نویسندگان را از دست داد. عدالت  طلب، پژوھشگر ادبیات کودکان و
 داشت و با قلم و قدمش برای رھائی فرودستان از فقر و فالکت و برای پی ريزی جامعه انسانی و عادالنه مبارزه کرد.

سالگي ھمراه پدرش به آھنگری  او آھنگر بود و او از پنجدر کرمانشاه بدنیا آمد. پدر  ١٣٢٠زنده یاد علی اشرف درویشیان در سال  
را با روحیه حساسش با  رفت، بعد كه مغازه پدرش از دست رفت، شاگردبنا شد و به کار خشت زنی پرداخت. کار در دوران کودکی، او می

محرومیت مردم  فقر و  ای کرمانشاه شد.درویشیان پس از دوره دانشسرا به عنوان معلم عازم روستاھ درد و رنج کودکان فقیر آشنا کرد.
علی اشرف از  این دوره از داستانھای درویشیان مانند "ھتاو" و "نیاز علی ندارد" می توان دید. آثار بویژه کودکان را در روستا

  دانشسرایعالی تھران موفق بدریافت فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی شد.

از آموزش اخراج و سه بار  ھای سیاسی و فعالیت” یت از این وال“به سبب نوشتن کتاب   ١٣۵٧ تا ١٣۵٠  از سال علی اشرف درويشیان 
سال زندان محکوم گردید. شاھین بازجوی ساواک به او پیشنھاد داده بود که به  ١١به  ۵۴درسال   دستگیر شد. او در آخرين دستگیرش

 ۵٧آبان   اشرف بر سر پیمانی که با زحمتکشان بسته بود استوار ماند و درعضویت حزب رستاخیز در بیآيد تا از زندان آزاد شود. اما علی 
را در زندان نوشت و توسط ھمسرش به خارج از زندان ” رنگینه“  و قصه” فصل نان“  او مجموعه آزاد گرديد. ھمراه با ديگر زندانیان سیاسی

  . فرستاد
گردی داداش جان، گل طال و کالش فرمز و رمان دو جلدی  ، کی برمی١٨سلول  بیستون، از این والیت، آبشوران، ھمراه آھنگ ھای بابام، 

د  م ص«سال ھای ابری و مصاحبه با زنده ياد صفر قھرمانی جزو آثار او ھستند. درويشیان درباره صمد بھرنگي نیز دو كتاب درآورده است: 
ھای ایرانی با  جلدی فرھنگ افسانه ٢٠ مجموعه ھای پژوھشیدرویشیان پژوھشگر بود و ار کار». يادمان صمد بھرنگي«و » اودانه شد ج

واژه ھای کردی کرمانشاھی و گرداوری   واژه نامه گویش کرمانشاھی،  ھمکاری رضا خندان مھابادی، عقاید و رسوم مردم کرمانشاه،
ند و درویشیان با بسیاری از آن ھا متل ھا و داستان ھای قدیمی را می توان نام برد. شخصیت ھای داستان ھای درویشیان غالبأ واقعی ا

  زیسته و شاھد درد ورنج شان بوده است.
» ھلمن ھمت«جایزه   ٢٠٠۶ درویشیان در تمام عمر نويسندگی اش علیه سانسور مبارزه کرد و از آزادی بیان دفاع نمود. او در سال 

ھا  گیرد که آثارشان سانسور شده و با انواع محدودیت سازمان دیده بان حقوق بشر را دریافت کرد. این جایزه به نویسندگانی تعلق می
که قلمش ھمواره درخدمت محرومان جامعه بود، در ادبیات ما   نام علی اشرف درویشیان به عنوان یک نویسنده مردمی اند. مواجه بوده

  حاودانه خواھد ماند.

انون نويسندگان و کسانی که برای اھداف و آرمان ھای اشرف درویشیان را به خانواده، دوستان، ک برجسته علی  درگذشت نویسنده ما
   گوئیم.  انسانی مبارزه می کنند، تسلیت می

  ھیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

             ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

    )٢٠١٧اکتبر ٢٨( ١٣٩۶آبان ماه  ۶

  )اکثریت(از برنامه سازمان فداییان خلق ایران 
  غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی -

رار نخواھد شد. از میان برداشتن ھر غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، موضوعی است که بدون تحقق آن، دموکراسی در ایران برق
گونه نابرابری ملی ـ قومی از جمله شروط ضرور گذار ایران به دموکراسی و توسعه است. امر یکپارچگی کشور و ھمبستگی و وحدت 

یض ملی ـ قومی در ھای ملی ـ قومی تشکیل دھنده ملت ایران قرار دارد. رفع تبع ایرانیان، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی ھمه مولفه
ایران و ایجاد ایرانی ھمبسته و دموکراتیک، تنھا بر بستر اشتراکات تاریخی نیرومند بین ایرانیان صورت پذیر است و در آمیختگی و ھم 

  باید پشتوانه اصلی آن قرار بگیرد. سرنوشتی کنونی ھمه آحاد ملت ایران می

  به نظر ما: 
تواند اشکال متنوع از جمله شکل  ومی در کشور استقرار ساختاری غیرمتمرکز است که میـ الزمه تامین دمکراسی و حقوق ملی ـ ق

  فدرالیسم را به خود بگیرد.

 ـ ما ضمن اعتقاد به یکپارچگی ایران و غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در چھارچوپ ایرانی دمکراتیک، بر آنیم که استفاده از زور و خشونت در
  غیرمجاز اعالم شود. باید چالشھای ملی ـ قومی می

ـ در ایران زبان مشترکی وجود دارد که از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خالقیت ھمه فرھیختگان این 
ین ایاالت با ھای دولت، زبان مکاتبات اداری ب سرزمین از ھر قوم و زبان بوده است. فارسی به مثابه زبان مشترک، بايد زبان ھمه ارگان

ھای کشور دارای حقوق برابر ھستند و اعمال ھیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی  مرکز و با یکدیگر باشد. ما بر آنیم که ھمه زبان
  ھای غیر فارسی کشور را فراھم نماید. باشد که امکانات الزم برای شکوفائی زبان آنھا مجاز نیست. دولت موظف می

ای ھر ایالتی ھمان زبانی است که اکثریت ساکنان آن، به آن تعلق دارند. زبان آموزش در مناطق ملی،  گی و رسانهـ زبان آموزشی، فرھن
ھای ملی ـ قومی ساکن در مناطق ملی از حق تحصیل  زبان آن منطقه است و در کنار آن، تدریس زبان فارسی اجباری خواھد بود. اقلیت

 به زبان مادری برخوردارند.
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  اعالمیه مشترک                         
  برای آزادی محمد نظری و لغو اعدام احمدرضا جاللی  

 !مبارزه کنیم                            
 

 
کنون در اسارت است، دست به  تا ١٣٧٣محمد نظری، زندانی سیاسی که به اتھام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران از سال 

اعتصاب غذا زده است. او خواھان توجه افکار عمومی به شرایط غیر قابل تحملی است که دستگاه سرکوب جمھوری اسالمی به او تحمیل 
 کرده است. محمد نظری دست یاری به سوی افکار عمومی و ھمه آنھایی دراز کرده است که مخالف نقض حقوق بشرند.

یش از بیست سال است که زندانی است. وضعیت او حتی در چارجوب قوانین و مقررات حکومت ایران ھم غیرقابل توجیه محمد نظری ب 
است. قوه قضاییه و سازمان ھای اطالعاتی جمھوری اسالمی او را صرفا به اتھام عضویت در یک حزب اپوزیسیون از دو دھه پیش تا کنون در 

  زندان نگه داشته اند.
وب حکومت فقھا در طول نزدیک به چھار دھه حیات خود، فجایع زیادی آفریده است. ده ھا ھزار انسان به دستور حکام ایران ماشین سرک 

مخالفت با رژیم والیت فقیه، سال ھا در زندان به سر برده اند.  و اعدام یا شکنجه شده اند. ده ھا ھزار زن و مرد صرفا به خاطر دگراندیشی
ری اسالمی علیه کسانی تیزتر است که آسیب پذیرترند. جمھوری اسالمی حتی در مورد زندانیان سیاسی نیز اما تیغ سرکوب جمھو

تبعیض شدید اعمال می کند. اگر محمد نظری خانواده ای ثروتمند داشت که می توانستند تغذیه ای سالم تر برای او تأمین کنند و ھزینه 
تری به سر می برد. اگر محمد نظری اھل کردستان نبود چه بسا سال ھا پیش آزاد شده بود. زندان مداوای او را بپردازند، اکنون در شرایط بھ

  سیاسی جمھوری اسالمی نیز مانند سراسر ایران، محل اعمال تبعیض طبقاتی و قومی است.
واھیم که برای برخورداری محمد ما از ھمه آنان که دل در گرو آزادی دارند، از سازمان ھای سیاسی و نھادھای مدافع حقوق بشر می خ 

  نظری از درمان رایگان و برای آزادی او از ھیچ تالشی دریغ نورزند.
خبری دیگر حاکی است که مقامات قضایی رژیم، صدور حکم اعدام علیه احمدرضا جاللی را تأیید کرده اند. سابقه دستگاه قضایی جمھوری  

اتھام جاسوسی برای فردی، محاکمه غیرعلنی او را توجیه کرد. از این رو ما ھمراه با اسالمی سیاه تر از آنست که بتوان به صرف طرح 
  او ھستیم.   سازمان ھای بین المللی مدافع حقوق بشر خواھان روشن شدن موارد اتھام احمدرضا جاللی و لغو سریع حکم اعدام

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  کنشگران چپھیئت مسئولین 

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

  )٢٠١٧اکتبر  ٢۵( ١٣٩۶آبان  ٣

 ھمبند ما علی اشرف درویشیان   
  ، نویسنده»از این والیت«، »آبشوران«، »ھای ابری سال«ھایی چون  رمان فقط خالق اشرف درویشیان نه علی                                 
  عامه، عضو فعال کانون نویسندگان ایران، مبارز پیگیر آزادی و عدالت، که  ھای کوتاه، پژوھشگر فرھنگ داستان                                

  داشتنی نیز بود. دوست برای ما ھمبندی ارزشمند و                                 

ھای کوتاه خود صدای قربانیان  ھا و داستان ھایی که برای کودکان نوشت و در رمان درویشیان در داستان                                  
را به ادبیات  ھای محروم جامعه ما شدگان بود و فضاھای زندگی الیه سرمایه و استبداد، صدای کارگران، زحمتکشان و به حاشیه رانده

  در این عرصه بر جای نھاد . قدر  عامه تالش کرد و منبعی گران ھایی بود که برای ثبت فرھنگ برکشید. از چھره

زندان،  درویشیان نوشتن و مبارزه برای آزادی و عدالت را درھم آمیخته بود. در دوران شاه سه بار به زندان افتاد. در زندان نیز، چون بیرون از
پیرایه، یکرنگ، شریف، صادق با مردم و با مخاطبان و یگانه با اعتقادات خود. درویشیان تا پایان عمر در  میمی بود. انسانی بود بیزالل و ص

ھای انسانی پای فشرد  بر عدالت و آزادی و آرمان  ھا و در کردار و زندگی خود بر استقالل ھنرمند، بر آزادی بیان و وجدان و عقیده، نوشته
  استقالل سیاسی و فرھنگی خود را پاس داشت.و حرمت 

و فرزندانش گلرنگ، بھرنگ و ، گلبرگ، ھمراه با اعضای کانون   شھناز دارابیان ھای او در رژیم شاه، در کنار ھمسرش خانم ما ھمبندی
  نھیم. مندان آثارش، در رفتن او به سوگ نشسته و زندگی پربار او را ارج می نویسندگان ایران و عالقه

 -داود ابراھیمی  - مھدی ابراھیم زاده  -باقر ابراھیم زاده  -ابراھیم آوخ  - فرج آلیاری  -محمد آزادگر  - رسول آذرنوش  -ناصر آذرافروز  
 - محمدرضا االردبیلی  -رضا اکرمی  -تقی اغنیا  -محمد اعظمی  -جواد اسکوئی  - یوسف اردالن  - فریدون احمدی  -مستوره احمدزاده 

عباس پاک نژاد  -اژدر بھنام  -حسین بھبودی  - شریفه بنی ھاشمی  -یداله بلدی  - علی برزو - ارژنگ بامشاد  -اصغر ایزدی  -حسام امام 
 -فریبا ثابت  -ایرج تقی زاده  - اسد ترابی  - تقی تام  - محمد پیروزفرد  - احمد پورمندی  -علی پورنقوی  -حسین پورجانکی  -حبیب پرزین -

ناصر  -سارا جوشنی  -رضا جوشنی  -رضا جوادی    - فردوس جمشیدی رودباری  -عاطفه جعفری  - فری حسن جع -مھدی جباری 
مجید  -بھروز خلیق  -اصغر خرسند  -اسماعیل ختائی  - نسیم خاکسار  - نقی حمیدیان  -محسن حرمتی پور  -محمد حدادپور  -جوھری 

فرھمند  -ناصر رحمانی نژاد  -مجتبی راجی  -اکبر دوستدار  - رضا دقتی  -محمد دستگیر  -حمید درخشنده  - رقیه دانشگری  - دارابیگی 
 -جمال سجادی  -علی ستاری  -حسین سازور  -ناصر زراعتی  -تقی روزبه  -ابراھیم رنجکشان   - سالمت رنجبر  - رحمت رنجبر  -رکنی 
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  ٤صفحه   ٩٣شماره     

 !کوروش را دریابید                  
 پور فرخ نعمت                                

 
 

 

  يادداشت سیاسی کارآنالین

سالھاست روز ھفتم آبان ماە ک ب روز 
روش، بنیانگذار و نخستین پادشاە کو

ھخامنشی، نامگذاری شدە است در 
سطر خبرھا قرار می گیرد. در این روز، 
عدە زیادی از مردم با جمع شدن در 
پاسارگاد استان فارس، مقبرە کوروش، 
ضمن گرامیداشت خاطرە و نام این پادشاە 
تاریخی، آن را ب مناسبتی از جمل جھت 

حاکمیت ایران  طرح اعتراضات خودعلی
 تبدیل می کنند.

دستجات اصلی حاکمیت در ایران، عموما 
با کوروش و این روز تاریخی برخورد صرفا 
سیاسی می کنند و امسال نیز با 
تمھیدات گستردە امنیتی، از جمل بستن 
چھارراھھای منتھی ب مقبرە کوروش، 
مانور نیروھای بسیجی و تھدید و 

از تجمع ترسانیدن مردم سعی می کنند 
مردم ھواخواە این پادشاە در پاسارگاد 

  جلوگیری کنند.
اما آیا کوروش و روز منتسب ب آن را می 
توان صرفا در چھارچوب یک نگاە سیاسی 

  قرار داد؟
مشکل جمھوری اسالمی این است ک از 
ھمان ابتدا، انقالب ایران را ک در نفی 
نظام پادشاھی پھلوی در ایران بود و با 

اد نظام جمھوری و ایجاد یک ھدف ایج
، پیشرفت و دمکراتیک برپا  جامع عادالن
شدە بود و عمال بعدھا ب اھداف آن خیانت 
شد را ب کل تاریخ ایران تسری داد، و با 
تبلیغ و ترویج ایدەھائی مانند 'نظام 

'، عمل انقالبی مردم  ٢٥٠٠طاغوتی  سال
ایران در آن مقطع را عملی علی کل تاریخ 

می خاص تفسیر کرد! غافل از اینک در مرد
نظامات غیر مدرن و سنتی ھزارەھای قبل، 
عموما ساخت قدرت در بیشتر مناطق جھان 
یک ساخت الیگارشیک با حضور پادشاھی 
در راس آن بودە است ک عبور از آن در آن 
مقاطع بنوعی غیرممکن بودەاست. یک 
ساخت قدرت ک به علت گردش آن در 

دی ـ اجتماعی بردەداری و نظامات اقتصا
فئودالیسم، بر اساس تضاد طبقاتی و 
بھرەبرداری و استثمار مردم قرار داشت 
است و اساسا نمی شود عمل انقالبی 
مردم در یک مقطع تاریخی را عمل علی کل 
تاریخ خود ارزیابی کرد. بھمین جھت نظام 
جمھوری اسالمی از ھمان ابتدا بنوعی در 

قرار گرفت و ب جای اینک  مقابل تاریخ ایران
با این تاریخ یک برخورد تاریخی، مشخص و 
میراث گران داشت باشد، در تقابل صرف با 
آن برآمد و بدین ترتیب خود را در سنگر علی 

  تاریخ کشور خود قرار داد.
ای  اما از طرف دیگر، میراث کوروش ب وسیل
برای مانور گروھھا و افراد سلطنت طلب 

است تا با بھان قرار دادن این  تبدیل شدە
روز تاریخی، برای برگرداندن و احیای نظام 
سلطنتی در ایران، خودی نشان بدھند. 
غافل از اینک نمی توان بر اساس دادەھای 
تاریخی با شکل کنونی نظام سیاسی در 

در حقیقت یک  ٥٧ایران برخورد کرد و انقالب 
" بزرگ تاریخی ب نظام سلطنت پھلوی  "ن
در ایران بود ک بخش عمدەای از ھمان مفاد 
موجود در لوح مشھور و تاریخی کوروش 
کبیر را نیز ب بوت فراموشی سپردەبود و با 
ایجاد یک نظام سرکوبگر، استبدادی و آزادی 

ھای انقالب ایران در آن  کش عمال بنیان

  مقطع را فراھم آورد.
ھای آن و  تاریخ ایران با ھم فراز و نشیب

ھایی ک  رغم ھم انتقادات و تحسینعلی
می تواند در ما برانگیزاند، تاریخ ماست و باید 
با آن فراتر از برخوردھای صرفا سیاسی، یک 
برخورد ھویتی ـ تاریخی و میراث گران بر 

ھای انتقادگران و ن حذفی  اساس کنش
داشت، زیرا ک اساسا نمی شود تاریخ را، 

، حذف کرد و عنوان رویدادھای انجام گ به رفت
  آن را ب بوت فراموشی سپرد.

ھایی مشخص در  جمھوری اسالمی و طیف
گون ک  درون آن باید بدانند ک ھمان

ھای خود را محترم می شمارند، باید  سمبل
ھای مردم ایران، در تنوع ملی ـ  ب سمبل

قومی آن احترام بگذارند و از داالن برخورد 
تاریخ، تاریخ  صرفا سیاسی با آنان نگذرند.

است و نظامی ک از ھویت و وجود خود 
مطمئن است بی گمان رابط مستقیم میان 

  اکنون و گدشت برقرار نمی کند.

کوروش کبیر، تاریخ ایران است و با لوح 
مشھور خود جوابی درخور در شرایط 
مشخص خود ب امر تنوع در این سرزمین 
دادە است. جوابی درخور، ک اکنون نیز 

  ین برانگیز است.تحس

از یاد نبریم ک او از جمل گفت است 'او ک 
آدمی را از ماوای خویش براند، خود نیز از 

  خواب خوش راندە خواھد شد'.

و شاید این اصل حدیث نظامی باشد در 
ضدیت با کوروش، و ن با کوروش در فرم 

  پادشاە.

 

  مجلس در کار تکمیل آپارتاید مذھبی
  علی پورنقوی

قانون انتخابات  ٢٦مادۀ  ١چنان که رسانه ھا خبر می دھند، به دستور علی الریجانی کارگروھی در مجلس تشکیل شده است تا تبصرۀ 
شوراھای شھر و روستا را "اصالح" کند. به موجب این تبصره اقلیتھای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسالم باید به اصول 

 تزام عملی داشته باشند.دین خود اعتقاد و ال

آنچه مجلس را به "اصالح" این تبصره رھنمون شده، لغو عضویت سپنتا نیکنام، منتخب زرتشتی شورای شھر یزد، توسط شورای نگھبان 
است و بنا به گفته محمد محمودی شاه نشین، عضو کمیسیون شوراھا و امور داخلی مجلس، "اصالح" مورد نظر مجلس این است که 

  ھای دینی را مکلف کند در ھر انتخاباتی که شرکت می کنند تنھا به کاندیدای خود رای بدھند". "اقلیت

تا آنجا که پای شورای نگھبان در میان است، می توان گفت که تکلیف امروز و فردای جامعۀ ایران با آن، و خاصه با فقھای آن، روشن 
می که ھستند، ندارند و حضور این مجموعۀ اصحاب کھفی را در واقعیت جاری و است. مردم ایران نقشی در حضور این فقھا در جا و مقا

ً متفاوتی از قدرت در میان واقعیت و مطلوب حاصل شود.   زندگی روزمرۀ خود تاب خواھند آورد تا تعادل اساسا

ه بر تعادل قدرت کنونی بین اما نھش مردم نسبت به مجلس، خاصه در دوره ھای اخیر حیات آن غیر از این بوده است؛ یعنی نھشی ک
واقعیت و مطلوب و تقالی مشخص برای تغییر آن اتکا داشته است. جوھر "اصالح" مورد نظر کمیسیون مجلس در قانون انتخابات 

ۀ شوراھای شھر و روستا، یعنی مکلف کردن گروھی از مردم به رأی دادن به کاندیدای خود، عین تحمیل و تحکیم آپارتاید مذھبی بر جامع
ً به نھش مردم نسبت به  ما، امتیاز بزرگی به فقھای شورای نگھبان در راستای اعمال آپارتاید مذھبی و تکمیل کار آن شوراست، که قطعا

  مجلس سمت خواھد داد.



  
  
  

  ٥  صفحه    ٩٣ شماره    

  یادداشت سیاسی کارآنالین

ھای اخیر ائتالف به  به دنبال پیروزی 
رھبری آمریکا از یکسو و نیز ائتالف 

ترکیه بر  - ایران –جانبه روسیه  سه
نیروھای داعش ھم در عراق و ھم در 
سوریه، صحنه سیاست در منطقه، پس 

اجه شده ای نوین مو از سالیان، با پدیده
ھا باید جای خود را به  است: ژنرال

سیاستمداران دھند و کانال تصمیمات 
ھای  مھم سیاسی در منطقه از "راھرو

تنگ" مراکز فرماندھی و ھدایت جنگ، به 
ھای امور  ھای فراخ وزارتخانه سالن

 یابد. خارجه، انتقال 
روشن است که در این تغییر "میدان 

مشخصه بازی" و تعویض بازیگران، که 
» ھا ھا و تانک توپ«اصلی آن خاموشی 

است، نیرویی دست باال و موفق 
محسوب خواھد شد که بتواند تصمیمات 

زده و  سیاسی را با پشتوانه اقتصادی گره
روند دگردیسی را سرعت بخشد. به 
دیگر سخن، اگر ولو تا دیروز، انتخاب 
"ائتالف نظامی" با قابلیت باال، 

ن در صحنه پاسخگوی نیاز حضور وزی
سیاست منطقه بود، نمونه آنچه در 

ً شکل گرفته  ائتالف نانوشته، اما عمال
ترکیه، و یا ائتالف  –ایران  –میان روسیه 

تحت رھبری آمریکا علیه داعش در 
پیش رفت؛ اما اکنون روابط و  سوریه به

ھای  با پشتوانه  ھای سیاسی پیمان
به اند. تجر کننده اقتصادی نیرومندند که تعیین

نشان داده است که در چنین شرایطی، 
کنند و دوست  ھا ھر زمان تغییر می بندی صف

راحتی در  و متحد دیروز، اگر نه دشمن، اما به
  گیرد. سمت دیگر و در کنار رقیب، قرار می

توان سخنان اخیر وزیر امور خارجه  می
آمریکا، تیلرسون، را مبنی بر اینکه با پایان 

نظامیان حاضر در  نبرد علیه داعش، شبه
  گونه عراق باید به کشورشان بازگردند، این

دید که گویا پس از داعش نوبت به "ھالل 
شیعی" خواھد رسید و بزودی باید شاھد 
مواضع تندتری از جانب آمریکا در قبال ایران و 

نظر   ای آن بود؛ به ھای منطقه سیاست
رسد که محمدجواد ظریف نیز، با ھمین  می

نظامی شیعی  ور نیروھای شبهنگاه، از حض
کند و پاسخ خود را در کادر  در عراق دفاع می

گیری نظامیان  خشنی که بیشتر به موضع
شبیه است تا وزیر امور خارجه، ارائه 

توان این پیام تیلرسون را  دھد. اما می می
ای دیگر نیز فھمید و پاسخ داد؛ و آن  گونه به

و اتکای  گری که: دیر یا زود، دوران نظامی این
نظامی، حداقل در  ھای شبه به انواع گروه

این گوشه از جھان به سر خواھد آمد. آنچه 
ای خواھد بود که در آن  ماند، عرصه می

ھای اقتصادی  سیاست و پشتوانه آن برنامه
خواھند بود که از ھمین "دیروز" باید بایست 

شد و در غیر این صورت،  به آن پرداخته می
  ود.فردا دیر خواھد ب

با » ھا ژنرال«روشن است که جایگزینی  
، نیازمند نقشه راھی است »سیاستمداران«

سنجیده، اما روشی که جمھوری اسالمی 
در مواجه با معضل رفراندوم در اقلیم   ایران

پیش برد،  کردستان عراق انتخاب کرد و به
نشانگر این واقعیت است که "نسیم" این 

ده نشده جایگزینی، ھنوز در کشور ما وزی
است؛ بھترین گواه این ادعا نیز ھمانا سخنان 
محمدجواد ظریف است که در سطور باال به آن 

   اشاره شد. 
ً وقایع روزھای اخیر در اقلیم کردستان  احتماال

ای دامن بزند که در  عراق، این توھم را در عده
توان با اتکای به این روش و  آینده نیز می

در روندھای استفاده از واحدھای نظامی، 
جاری در منطقه تأثیر گذاشت. اما چه در 

ھا  سوریه و چه در عراق، زمانی که دیگر توپ
ھای "موردی" نیز  شلیک نکنند، ائتالف

موضوعیت خود را از دست خواھند داد و 
و رابطه برابر حقوق و    کننده ، دیپلماسی تعیین

خواھد بود. تحرکات دیپلماتیک    احترام متقابل،
ھا،  اخیر که با پر سر و صداترین آن ھای ھفته

یعنی سفر پادشاه عربستان به روسیه و دیدار 
با والدیمیر پوتین آغاز گشت، با سفر مقامات 
رسمی بغداد به ریاض و نیز دیدار وزیر خارجه 
آمریکا، تیلرسون از عراق، ادامه یافت، 

اند از این تغییر درصحنه سیاست  ھایی نشانه
ھای  بندی ه در صفمنطقه و تغییراتی ک

ای، صورت خواھند  ای و فرا منطقه منطقه
   پذیرفت.

 

 آیند ھا می روند، دیپلمات ھا می ژنرال  
 سیامک سلطانی                        

  

 



 
 
 

 

 

  ٦صفحه     ٩٣ شماره    

 سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شھر یزد که با رای شھروندان يزدی (اعم از زرتشتیان و مسلمانان و ...)، برای دومین بار به شورای
ته است؛ با حکم حذف فقھای شورای نگھبان مواجه شده است. حکمی که متکی بر توجیھات شرعی است و آشکارا این شھر راه یاف

نقض می کند. با اين نظر شورای نگھبان طبعا باید نمایندگان اقلیت ھای دینی مجلس شورا نیز برکنار  قانون اساسی جمھوری اسالمی را 
ی نگھبان شمشیر را از رو بسته و خود را عین قانون تعریف کرده است. و این در حالی است که شوند! در این روزھا ما شاھد آنیم که شورا

 روحانیون و حقوقدانان زیادی نظر بی سابقه شورای نگبھان را از نظر دینی و قانونی نقد کرده اند.

، رویه بس خطرناکی است که قدرت شورای این رخداد اسفناکی است که آشکارتر از ھر زمان ما را به قبل از مشروطه بر می گرداند 
می نگھبان را تا آنجا مطلقه می کند که می تواند ھر لحظه قوانین تایید شده قبلی را نیز ملغی کند! این در حالی است که بنا به قوانین رس

به   ینی در قانون اساسیخود حکومت، شورای نگھبان ھیچ وظیفه ای در باره انتخابات شوراھا ندارد. ھم چنین حقوق اقلیت ھای د
شده در  ھای دینی شناخته اقلیت«آئین نامه انتخابات شوراھا نیز به صراحت آمده است:  ٢۶رسمیت شناخته شده و در تبصره یک ماده 

  ».قانون اساسی به جای اسالم باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند

ش ھای مختلف فکری و سیاسی، نسبت به این تعرض جدید و فزاینده شورای نگھبان به ساحه ما جمعی از شھروندان ایرانی با گراي
حقوق شھروندی ھشدار می دھیم، مراتب مخالفت عمیق خود با این برخورد فقھای شورای نگھبان اعالم می داریم و از وقوع چنین 

مانه ای زندگی می کنیم که معدودی افراد با جمود و تصلب فکری تبعیضی در این دوره از تمدن بشری در میھنمان بسیار متاسفیم که در ز
خویش و با زیاده طلبی ھای سیاسی شان؛ احساس پاک انسانی، ملی و شھروندی ايرانیان و به خصوص مردمان یزد و از جمله زرتشتیان 

بستگی ملی در کشور ما ھمانا از طریق مخالفت شریف و نیکوکار آن دیار را خراش می زنند و جریحه دار می کنند. ما برآنیم که تامین ھم
   جمعی با تعدیاتی این چنین علیه ھرگونه حق شھروندی است که می تواند تامین شود. 

با  ابراز مخالفت و انزجار با این برخورد غیرانسانی کمترین انتظاری است که از ھر شھروند ایرانی می رود و در اين میان به خصوص آنانی که
زیادی از مردمان این سرزمین بر کرسی ھای مجلس نشسته اند تا متکی بر مواعیدی که داده بودند با مخالفت و مقابله صریح با رای بخش 

  علیرضا رجایی و مینو خالقی و ... نباید تکرار شود. مقابله کنند. خاطره تلخ این دست اندازی جدید به حقوق مردم

  امضاکنندگان:

 - اشرف میرھاشمی   –اسماعیل زرگريان  - اسماعیل ختائی - اژدر بھنام -احمد نجاتی  -احمد مقصودلو  - احمد فرھادی   -احمد علوی 
بھروز  - بھروز خسروی  -بھروز بیات  - امیرخسروی  بابک - آرش قشفائی  -اکبر سوری  -اکبر دوستدار  - اصغر خرسند  -اشکبوس طالبی 

جمشید  -جالل کیابی  -توران ھمتی  - تقی رحمانی  - پروين ھمتی  -ملک  پروين -دی پروین کھزا - بیژن پیرزاده  -بھروز فدائی  -خلیق 
حسن یوسفی  -حسن فرشتیان  -حسن شريعتمداری  -حسن زھتاب  - حسن جعفری  - نارنجی  حجت -حجت سلطانی  -خونجوش 
 - رضا درخشان   –رضا چرندابی  - رضا جاسکی  -رحیم قیومی  -داود نوائیان  -داريوش پارسا  - خسروبندری  –حمید احمدزاده    –اشکوری 

 -سیامک فريد  -سیامک سلطانی   –سھیال شعفی  -سھراب رزاقی  - ساسان سلیمانی  - رضا علیجانی  -رضا علوی  - رضا شیرازی 
 -قت جو فاطمه حقی - علی يکتا  -علی کالیی  -علی صمد   –علی پورنقوی  - علی افشاری  - صادق کار  -شاھین انزلی  -سیاوش قائنی 
گودرز  -کمال ارس  - کامران امیری  -کاظم کردوانی  -کاظم علمداری  -رستمی    کاظم –فرھاد فرجاد  -فرزانه عظیمی  -فرخ نعمت پور 

–مرتضی صادقی  - محمود کرد  -محمدصادق علی اصغری  - محمد رھبر  - محمد برقعی  -محمد اولیائی فر   –محسن حیدريان  -اقتداری 
مناف  -ملیحه محمدی   –معصومه شاپوری  -مسعود لدنی  -مسعود فتحی  -مسعو شب افروز  -مريم تنگستانی  - مرتضی کاظمیان 

 -مھرداد احمدزاده  -مھدی نوربخش  -مھدی فتاپور   –مھدی خانبابا تھرانی  -مھدی جامی  -منوچھر گلشن  -منصوره شجاعی  -عماری 
  ويدا فرھودی -نیره توحیدی  -پساينده   ناصر - میالد ملک  - مھشید ياسرس  - مھرداد درويش پور 

  )٢٠١٧اکتبر  ٢٨( ١٣٩۶آبان  ۶ 

 !برخورد با سپنتا نیکنام، موجب تاسف ملی است
  

 

  چرا ھمبستگی ...
  ١٥ادامه از صفحه 

 ً قوی پایدارتر ھستند.ما در مورد  ھای ھمبستگی -کنیم  بخواھیم از اصطالحات اشلی تیلور استفاده  اگر-اینجا الزم به تذکر است در  طبعا
  سرعت کاھش یافت. دیدیم که چگونه وسعت ھمبستگی در عرض چند ماه به مھاجرین خاورمیانه به اروپا

  طور جداگانه به بحث در مورد آن پرداخت. ھا چه اھمیتی برای ما دارد؟ این موضوع از چند نظر حائز اھمیت است و باید به اما، ھمه این
ھای کارگری، فمینیستی، زیست بومی، ملی و  ن جنبشاول، برای یک تحول پایدار و دمکراتیک در ایران نیاز به تعمیق ھمبستگی بی

ھا) برای یک  بورژوازی، طبقات متوسط، مھاجرین خارجی و مھاجرین داخلی (افغان سکوالر است. ھمبستگی بین کارگران، بیکاران، خرده
ً ایجاد ھمبستگی بین ھمه الیه ً ممک تغییر پایدار الزم است. مسلما ً، در میان مھاجرین ھای طبقات و اقشار یادشده عمال ن نیست. مثال

ھا مسائل بزرگ و مھمی ھستند که نیاز به  گیرند. این ھای زیادی را در برمی خارجی تنوع و اختالف طبقاتی زیاد است. طبقات متوسط الیه
  کار جمعی دارد.

نمود. این امری است که فقط با حرف  تر رنگ شود را قدری کم دوم، آیا وقت آن نرسیده که مرز پررنگی که بین داخل و خارج کشیده می
کنند مسائل ایران را در خارج مطرح سازند  پیش نخواھد رفت. امروز بسیاری از افراد زحمتکش در خارج از کشور وجود دارند که سعی می

  آن را پنھان کند.قدر بزرگ باشد که جمھوری اسالمی نتواند  اما این مرز زمانی کمتر خواھد شد که فعالیت خارج چشمگیر باشد، آن
سوم، اتحاد در میان چپ. در این مورد نیز ایجاد ھمبستگی از پایین بر سر مسائل مشخص ممکن است.عده زیادی از ما ، موضوع را فقط 

  ایم. امکان ھمکاری بر سر بسیاری از مسائل سیاسی در پایین وجود دارد. ھا سپرده به توافق رھبران احزاب و سازمان
  " مھم است. آن را دریابیم!"فشار از بیرون

  منابع
  ویکیپدیا -
  اریک لیدمن، در باره ھمبستگی- سون -
  استینر استرنو، ھمبستگی در اروپا -
  َگسپَر میکلوش تاَمش، در باره ھمبستگی -
  اشلی تیلور، ھمبستگی، تعھدات و عبارات -
  ھنری پیکفرد، ھمبستگی انسانی و سیاسی در مارکس جوان -
  ن، ھمبستگیدیوید فیدرستو -
  خواه، داستان ناتمام مریم حسین -
   



 
  

 

  
 

   ٧ صفحه    ٩٣شماره     

 
"خبرگزاری مھر" در دوم آبان از قول احمد مشیری، معاون وزیر کار در امور روابط کار، خبر از روشن کردن تکلیف قراردادھای موقت کار 

 صورت توافق میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان داد. طی یک سال آیندە در

قرادادھای موقت توسط کارفرمایان درکارھایی ک ماھیت مستمر دارند خالف قانون کار است، عمال نیمی از حق  تحمیل زورمندان 
  و حقوق قانونی کارگران را از آنان سلب می شود و امنیت شغلی کارگران را از میان برداشت است.

ھم از این رو کارگران ب درستی قرادادھا را اسارت بار می نامند و به ھمین دلیل مطالبات عمدە کارگران و از محرک ھای عمدە  
مطابق دادەھای آماری   ھم اینک  اعتراضات و اعتصابات کارگران طی دودھ اخیر برچیدە شدن بساط قراردادھای موقت بودە است.

اغل در بخش خصوصی و دولتی فاقد قرارداد رسمی ھستند و تحت پوشش قراردادھای موقت کوتاە درصد از کارگران ش ٩٦رسمی 
  مدت قرار دارند.

 ٧منوط نمودن تعیین تکلیف مدت قرارداد موقت کار ب نمایندگان کارگران و کارفرمایان توسط معاون وزیر کار خالف تبصرە یک از مادە 
مورد را ب صراحت ب وزیرکار و تائید ھئیت وزیران محول کرده است. معاون وزیر کار با طرح قانون کار است، ک تصمیم گیری در این 

قانون کار در واقع ھم کارگران شاغل در کارھایی ک ماھیت مستمر دارند، کارگر  ٧این ترفند در واقع قصد دارد، مطابق مادە 
ی مد نظر در قانون کار برخوردار شوند. اما در تبصرە یکم ھمین رسمی محسوب می شوند و ب تبع آن باید از کلی مزایای قانون

،  ٢٧تا کنون ک  ١٣٦٩مادە، تعیین زمان کار موقت ب وزیر کار و دولت واگذار شده است، از سال  سال از تصویب قانون کار گذشت
اند، کارفرمایان نیز ب بھان روشن وزارای کار ب بھان ھای مختلف عامدا از مشخص کردن شرایط قراردادھای موقت سرباز زدە

نشدن تکلیف تبصرە مذکور بخصوص از زمان دولت رفسنجانی ب این سو با شیوە ھای مختلف منجمل با توسل ب زور و تھدید 
  قراردادھای موقت کار را مطابق میل و سلیق خودشان جایگزین قرار داد رسمی در کارھایی ک ماھیت مستمر دارند کرده اند.

   یک معنی تبصرە قانون کار را بجای وزیرکار و دولت کارفرمایان تعیین کردەاند!ب

به ھمین خاطر اساسا قراردادھای موقت مطابق قانون کار فعلی و رفتاری ک براساس این قراردادھا با کارگران می شود، 
ان کارفرمایی، جلوی این کار را می گرفت غیرقانونی است و دولت می بایستی از ھمان آغاز شروع این بدعت یک طرف و خودسر

و مسببین آن را مجازات می کرد، با این وجود اما مدیران واحدھای دولتی نیز ب تدریج ب تقلید از این بدعت کارفرمایی شروع ب 
ن طریق ب قیمت فقر و درصد از کل شاغلین ب صورت قراردادی کار می کنند و از ای ٩٦تقلید از آنان کردند، ک در نتیج آن اینک 

  فالکت کارگران سودھای ھنگفتی نصیب کارفرمایان و مدیران دولتی می شود.

قبل ازاحمد مشیری، علی ربیعی در شروع صدراتش بر مسند وزارت تعاون، رفاە و کار، قول ساماندھی قراردادھای موقت کار را 
رگرانی ک تحت پوشش قراردادھای موقت کار قرار گرفته اند، طی مدت دادە بود ک تا کنون ن تنھا ب آن عمل نکردە بلک درصد کا

درصد افزایش یافته است و مضاعف بر آن  ٩٦درصد ب  ٦٥درصد افزایش از  ٣٠ وزارت ایشان، بنا ب دادەھای آماری رسمی با بیش 
منظور از اصطالح "ساماندھی" نوعی طفرە  مدت قراردادھا کوتاھتر و شرایط قراردادھا ھم ب مراتب بدتر از پیش گردیده، در واقع

رفتن از تعیین کردن مدت کار موقت بود و نشان می داد ک وزیر کار نمی خواھد با اجرای قانون مانع بسط قرادادھای موقت شود. 
ری از سال نخست وزارتش ن ھیچ اقدامی برای جلوگیری از قانون شکنی کارفرمایان انجام داد و ن خب ٤به ھمین جھت طی 

  اجرای طرحش شنیدە شد.

ھم این قراین حاکی از آن است ک معاون وزیر کار نیز قصد ندارد ب یکی از مطالبات عمدە کارگران پاسخ مثبت دھد. او تحت فشار 
ار و قانون فزایندە کارگران با توسل ب این ترفند درتالش است بر حمایت وزارت کار و دولت از رواج قراردادھای ظالمان و اسارت ب

  شکنی کارفرمایان سرپوش نھد و مانعی بر سر راە این نظم ضد انسانی صاحبان سرمای ایجاد نکند.

سپردن تعیین تکلیف قراردادھای موقت ب شورای عالی کار ک یک نھاد تماما کارفرمایی و ضد کارگری است، غیر از از این ک 
اش در نھایت چیزی جز صح نھادن بر وضعیت کنونی نیست. این ترفندھا رسواتر و لورفت از آن ھستند  خالف قانون است، نتیج

  ک موجب فریب کارگران گردند. مبارزە کارگران تا ملغی کردن قرار دادھای اسارت بار موقت، ادام خواھد یافت.

  

  آزاد سازی ...
  ١٠ادامه از صفحه 

عنوان یک حکومت است و موفقیت و  ی پایان کار این گروه تروریستی بهشکست خالفت اسالمی داعش در جنگ با عراق و سوریه به معنا
ھای سبعانه و  ھای کاربست قانون در عرصه  گرا و ارتجاعی که آید، زیرا به عمر یک حکومت بسیار واپس پیروزی مھمی بشمار می

گونه که  پایان بخشیده است، اما ھمان،   گرای سنی و شیعه ربوده ھای واپس گوی سبقت را از دیگر حکومت   ھای ضد بشری سرکوب
  ھای طالبان و القاعده نشان داد  نمونه

این شکست به مفھوم نابودی این گروه تروریستی نیست و جانیان داعشی ھمچنان خواھند توانست به عملیات تروریستی و انتحاری و 
دیگری   ھای بسیار ویژه در اروپا دست بزنند و انسان ھان بهتنھا در عراق و سوریه بلکه در دیگر کشورھای منطقه و ج ھای موضعی نه ضربه

گریزند  خورده می ھای شکست ویژه این خطر از سوی کسانی است که از منطقه را با عملیات جنایتکارانه شان به خاک و خون بکشانند. به
  گردند. و به کشورھای محل سکونتشان برمی

کشور به گروه داعش پیوسته باشند، نزدیک به  ١١٠از   پیکارجوی غیر سوری و غیر عراقی ٤٠٠٠٠حدود  ٢٠١٤شود که از سال  ارزیابی می
نفر از آمریکای شمالی و بقیه از سایر کشورھا. با  ٥٠٠نفر از کشورھای سابق اتحاد شوروی و نزدیک به  ٨٠٠٠اروپایی و  ٦٠٠٠

ی اسالمی در افغانستان ، لیبی، صحرای سینای مصر و ھا ھای پیاپی داعش در سوریه و عراق شماری از آنان به تروریست شکست
  اند. کشوری که شھروند آن ھستند بازگشته ٢٣نفر ھم به  ٥٥٠٠اند و نزدیک به  فیلیپین و نیجریه پیوسته

بود که چنین روز رھا گردد، اما باید مطمئن    ھای نظیر آن گرایان داعشی و گروه شاید ھنوز به زمان درازی نیاز باشد تا جھان از شرّ اسالم
  ای دیر یا زود فرا خواھد رسید. خجسته

 ترفند جدید وزارت کار؛ حفظ قرارداد ھای اسارت بار
 

   صادق کار



 
 

   ٨صفحه      ٩٣شماره     

رفراندوم در "اقلیم" و مقابله حکومت مرکزی 
پرسی، بار  ا این ھمهبغداد و حامیان آن ب

دیگر "مسئله ملی"، "مسئله کرد"، "حق 
تعیین سرنوشت" و رفراندوم را در مرکز 
مباحث اپوزیسیون ایرانی قرار داده و منجر به 
اعالم مواضع قابل تامل نسبت به آنھا شده 

تر از ھمه،  است. در این میان اما محوری
مقوله "حق تعیین سرنوشت" است که 

ای، متدیک و سیاسی  نامهاھمیت نظری، بر
الزم است بر آن  زیادی دارد و مکث اصلی نیز

تمرکز یابد. امید که بتوانم در آینده نزدیک، 
سخن در این زمینه را تفصیلی تر بیان بدارم 
ً ھم بر متن حقوق بین  ً و مشخصا و مخصوصا
الملل و ھمزمانی "مسئله ملی" با روند 
جھانی شدن. در این نوشته اما، قصدن 

ً مکث اشاره وار است بر موضوع آنھم   صرفا
  فقط حول چھار نکته. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) سمت تعرض متوجه کیست؟١

در ھمین چند ھفته اخیر شاھد انتشار 
ھای زیادی پیرامون این رخداد بودیم  نوشته

که جز چند استثناء در آن، محتوی 
ً  جملگی شان و البته از زوایای گوناگون و طبعا

تفاوت، اختصاص به نقد ھم به درجات م
خطاھای سیاسی رھبری "اقلیم" بخاطر 
برگزاری رفراندوم در کردستان عراق داشت. 
مبنای گفتاری ھمه آنھا اینست که اگر این 
ماجراجویی صورت نمی گرفت، کردھای 
عراق چیزی از دست نمی دادند و آنھا 
کرکوک نفتخیز، سنگال و خانقین و ... را در 

داشتند و البد ھم   اختیار خود نگه می
ھا و "حشد الشعبی" با آنھا مانند  العبادی

دوست رفتار می کردند! من نمی دانم که 
ای باور  آیا این دوستان به کنه چنین گزاره

دارند یا نه، اما از آنان می پرسم که چرا این 
ید که از چندی پیش  ا حقیقت از قلم انداخته

در برخی محافل سیاسی نزدیک به قدرت 
غداد و بر پایه مدارکی متقن، این موضوع بر ب

ھا قرار داشته که بعد  روی میز تصمیم سازی
تعیین تکلیف با "داعش" نوبت حسابرسی 

"ھای آنھاست؟!  کردھا بخاطر "فزون خواھی
ھا سخنی از این نیست  چرا در این نوشته

که "فزون خواه" واقعی کیست و چرا در آنھا 
واقعیت تعلق  ای مبنی بر دفاع از  نشانه

کرکوک به "اقلیم" دیده نمی شود؟ شھری 
که از نظر تاریخی و علیرغم ھفتاد سال 
سیاست سیستماتیک تعریب (عربی 
سازی) حتی در واقعیت ھمین امروزش 
ً کرد نشین و در نتیجه از  شھری است عمدتا
ً متعلق به حیطه "اقلیم".  نظر اتنیک اساسا

ود قانون چرا به این اشاره نمی رود که در خ
ً بر "آزادانه" و  اساسی کنونی عراق، صراحتا
اختیاری بودن کردھا برای بودن و ماندنشان 
در عراق تاکید شده و چنین تاکید و تصریحی 

ھم نمی تواند معنی دیگری داشته باشد 
مگر برخورداری آنان از حق جدایی در صورت 

ھا ندیدم که حتی  لزوم؟ من در این نوشته
فته شود که دولت فدرال از یکبار ھم این گ

به اینسو و علیرغم تعھد  ٢٠٠۵سال 
اش نسبت به کردھا و نیز تقاضاھای  قانونی

مکرر "اقلیم" از بغداد برای وفا به عھد، ھرگز 
حاضر به برگزاری رفراندوم در باره سرنوشت 
کرکوک و چند ناحیه دیگر نشده است! البته 

ھا نسبت به کردھا در این  "دلسوزی"
ھا غایب نیستند اما دریغ از یک  هنوشت

محکوم کردن روشن و آشکار لشکر کشی 
ھای "حشد الشعبی"  بغداد و شلتاق بازی

علیه کردھا توسط این نویسندگان! مجبورم 
حتی این نیز بگویم که در برخی از آنھا و نه 

شان البته، ساختار و ادبیات نوشته  در ھمه 
ھه ای آرایش یافته که در آنھا شب بگونه

احترام به "واقع بین" بودن سردار قاسم  
سلیمانی در مقایسه با بارزانی احساس 

ھایی که خود  می شود! من اینجا به نوشته
تصریح می دارند از جایگاه ناسیونالیسم 
وطنی ما به موضوع نگریسته و آن را داوری 
می کنند نمی پردازم؛ چون نگاه و سوگیری 

ھم داشتم.  آنھا را می فھمم و انتظارش را
اما نویسندگانی که به چپ تعلق دارند و 
مدعی نگاه عموم بشری ھستند، آیا نباید 

اند آن سنت  پاسخ دھند که کجا جا گذاشته
 ً ھمچنان ارزشمند و معتبر چپ را که تاریخا

ھا  در قبال موضوع تقابل ناسیونالیسم
؟! نگاھی که صرفنظر از  داشته است

اظر بر دفاع خطاھای عملی موردی ھمواره ن
از حق ستمدیده در برابر ستمگر بوده و 
ً ھم در حفظ  ھست و در ھمانحال، عموما

از ھر نوع ناسیونالیسم از جمله   فاصله
ناسیونالیسم محکوم و صراحت در نقد 

  تمایالت تنگ نظرانه آن؟!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھیچ تردیدی در ارتکاب اشتباھات و 
خطاھای سیاسی رھبری "اقلیم" و 

 ً شخص و خاندان مسعود بارزانی مشخصا
در این رابطه نیست. قبل از برگزاری این 

ھا و  پرسی نیز بی سیاستی ھمه
ھا در آن مشھود بود و بارھا و  ماجراجویی

بگونه مسئوالنه در اینجا و آنجا بر خطرات 
چنین سیاستی کردنی تاکید به عمل آمد و 

ھا داده شد. در ھمین  به عامالنش ھشدار
ام نیز،  اخیر مورد انتقاد و گالیهھای  نوشته

ً نکات تحلیلی واقع بینانه کم نیستند  انصافا
که با موارد نه چندان اندکی از آنھا من 
ھمنظر ھستم؛ مسئله اصلی اما در 
سیاست کردن، انتخاب و تعیین درست 
جایی است که می ایستیم! مسئله، 
سوگیری و سمتگیری درخور است و "گم 

حفظ تعادل و توازن در نکردن سوراخ دعا"! 

نقد سیاسی است و عوض نکردن جای متعرض 
حیله گر با قربانی خطاکار و اشتباه نگرفتن قاتل 
و مقتول با یکدیگر. مسئله، تشخیص مختصات 
لحظه است و فھم اینکه اکنون کدامین وظیفه 
است که عمدگی دارد:  قرار دادن ھمه ثقل 

ً  موضع گیری بر نقد اشتباھات خطاکار یا  اساسا
ھای طرف  ھا و نقشه پرداختن به افشای برنامه

زورگو؟! آیا متوجه این ھستیم که پیامد این نوع 
ً اتخاذ سیاست  از جھتگیری ً و تبعا ھا و طبعا

سکوت ناشی از آن نسبت به تجاوزات ستمگر 
ھای ولو  در پی می آورد؟! و نتیجه چنین تشویق

واھد ای، آیا فتوحات بیشتر بغداد نخ ناخواسته
شد ھم اینک متوجه نواحی شمالی "اقلیم" و 

  کامل کردن محاصره "اقلیم" از ھر چھارسو؟!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ای آن، دو چیزند. ) "حق" و تحقق برنامه٢

امید که فرصت دست دھد تا در این زمینه به 
تفصیل بنویسم اما در حد این نوشتار به گفتن 
 این اکتفا می کنم که "حق تعیین سرنوشت"،
"حق" است و نه فقط حقی معتبر برای زمان 
معین و مورد مشخص که برای ھمگان و ھمواره 
نیز.  پرنسیپی است مرتبط با الزامات ساختار 

ملت که در آن ھر  –جھانی مبتنی بر دولت 
مجموعه انسانی دارای مختصات ملت، حق 

اش  دارد در گزینش شکل سیاسی خود بودگی
این زمینه مختص مختار باشد. حق انتخاب در 

اوست نه که مشروط به اراده و تصمیم دیگری! 
اگر قرار بر این باشد که "اختیار" نھفته در این 
"حق" از یک جمع انسانی ملی سلب گردد یا 
که به شراکت با دیگری موکول شود تا جنبه 
"مشاع" بیابد، فقط این بدانیم که آن دیگر "حق 

ال و تعیین سرنوشت" نیست! چنین شیر بی ی
دمی را باید تعیین تکلیف برای  طرف تحت 

  سلطه نامید البته از نوع "شرعی"اش!
"حق تعیین سرنوشت" اما ھیچگاه مساوی 
برنامه نبوده است و اکنون ھم نیست. این 
"حق" بسته به مختصات زمان و مکان تحقق آن 

ای  و خواست خواھنده آن، شکل متعین برنامه
قق آن، پیاده به خود می گیرد. در مقطع تح

شدنش را از یکسو شرایط سیاسی ناظر بر 
ای  انتخاب و از سوی دیگر محاسبه نوع برنامه

نسبت به گونه انتخاب است که رقم  می زند. 
برنامه اجرایی این "حق"، در ھر موردی خاص 

ھا، اما خود بمثابه  است و پاسخگوی ویژگی
"حق"، خصلتی عام دارد. دامنه انعکاس این 

برنامه، از امر توزیع و تقسیم قدرت در  "حق" در
واحد مشترک است تا کسب استقالل. جدایی، 

ای از آن نبوده و اکنون ھم نیست،  ھرگز تبصره
ً وجه و شکلی از تحقق ھمین "حق"  بلکه صرفا

  ...است. 
   ٩ادامه در صفحه 

  

 !ھمه پرسی در "اقلیم" و چھار نکته 
  

 بھزاد کریمی                       

داوری در باره رفراندوم بر حسب 
نتیجه محتمل آن، حذف 
پیشاپیش خویش از ورود به 
حیطه دمکراسی است! 
رفراندوم یعنی داوری عمومی. 
رفراندوم به شرط چاقو که دیگر 

  رفراندوم نیست!

 

رفراندوم کردستان عراق" 
علیرغم برخی مداخالت تاسف بار 
در آن و اعمال نفوذھای رھبری 
"اقلیم" در جریان انتخابات، 
 ً رفراندومی بود برحق و مجموعا

ک اگرچه از نظر سیاسی دمکراتی
 ناسنجیده

ید  ا چرا این حقیقت از قلم انداخته
که از چندی پیش در برخی محافل 
سیاسی نزدیک به قدرت بغداد و 
بر پایه مدارکی متقن، این موضوع 

ھا قرار  روی میز تصمیم سازیبر 
داشته که بعد تعیین تکلیف با 
"داعش" نوبت حسابرسی کردھا 

"ھای  بخاطر "فزون خواھی
 آنھاست؟



 
 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه    ٩٣ شماره     

  
 

سندی که در نوشتن و مدیریت روند تحریر 
و توافق و تصویب آن در شرایط  فوق 
بحرانی عراق بعد صدام حسین، کردھا 

اند. البته روشن است  نقش کلیدی داشته
که برگزاری رفراندوم از نظر سیاسی 
ملزومات خود دارد و یک رھبری مدبر می 
باید که آنھا را در عمل خود ملحوظ بدارد و 

ند. رفتن پای رفراندوم کاری است رعایت ک
بسیار ظریف که می باید با محاسبه ھمه 
ظرایف کار ھمراه باشد، ھمانی که رھبری 
"اقلیم" از خود نشان نداد. اما در بسیاری از 

ھا، نه تنھا  ھای مورد نقد این نوشته نوشته
ھیچ تفکیکی بین حق برگزاری رفراندوم از 

ه حتی شرایط انجام آن صورت نپذیرفته ک
تایید این حق بکلی زیر گرد و غبار انجام 

  نامناسب آن گم شده است! 
تاسف بارتر در این زمینه اما، مشروط کردن 
دمکراتیسم این رفراندوم بود با نتیجه آن و 

پرسی  تعمیم نظری این رویکرد به ھر ھمه
توسط برخی از مبارزین اصیل چپ. معنی 

دوم ای با مقوله رفران ساده چنین مواجھه
اینست که آن را فقط وقتی می توان قبول 

اش نتیجه دلخواه ما را  داشت که برگزاری
بار آورد! جالب ھم است که برای القاء این 
برداشت به خواننده، از یکی از 

ھای ضد دمکراتیک و بد فرجام  رفراندوم
ایران یاد   ۵٨معاصر یعنی رفراندوم فروردین 

کت می شود. حال آنکه حقانیت عدم شر
در این رفراندوم و معترض ماندن ھمیشگی 
به نتیجه این رفراندوم، قبل از ھمه و در 
اساس بخاطر غیر دمکراتیسم آن در ھمان 
لحظه انجامش بوده است و نه منتجه آن. 
به واقع بینی زیادی ھم نیاز نیست تا بیاد 
آوریم که سرنوشت این رفراندوم متاسفانه 

انقالب در جریان استحاله انقالب به 
، پیشاپیش رقم ۵٧اسالمی طی سال 

که فقط  ١٣۵٨خورده بود! رفراندوم تحمیلی 
نقش تثبیت "حقوقی" این دگر گشت 
فاجعه بار را داشت، از اینرو ناحق بوده 
است که قلدرانه و به نحو غیر دمکراتیک 

بخشی از حائزین آراء را حذف نمود و مردم  
بور و قیام کننده علیه استبداد پیشین را مج

محکوم به این دانست که فقط بگویند: 
جمھوری اسالمی، آری یا نه؟! اگر این 
ً و به فرض محال حول سه  رفراندوم مثال
پرسش ھمه پوش کشور یعنی کدام یک از 
این سه: مشروطه سلطنتی، جمھوری 
اسالمی و جمھوری ایران صورت می گرفت 
آنھم پس از یک دور بحث آزادانه موافق و 

سطح افکار عمومی برای روشن  مخالف در
شدن محتوی ھر سه پیشنھاد، آنگاه دیگر 
دشوار بود آن را به غیر دمکراتیک بودن 
محکوم کرد! داوری در باره رفراندوم بر 
حسب نتیجه محتمل آن، حذف پیشاپیش 
خویش از ورود به حیطه دمکراسی است! 
رفراندوم یعنی داوری عمومی. رفراندوم به 

  گر رفراندوم نیست! شرط چاقو که دی
رفراندوم کردستان عراق" علیرغم برخی 
مداخالت تاسف بار در آن و اعمال نفوذھای 
رھبری "اقلیم" در جریان انتخابات، 
ً دمکراتیک  رفراندومی بود برحق و مجموعا
اگرچه از نظر سیاسی ناسنجیده. و سئوال 

ھای مورد نقد،  اینجاست که چرا در نوشته
این دمکراتیسم نرفته چندانی به   اشاره

است؟! آیا متوجه این ھستیم که معنی 
عملی این، چیزی نیست جز ھموارتر کردن 
راه خشونت برای مقابله کنونی و آتی 
طرفین دعوا؟ آیا می فھمیم که نیایستادن 
محکم پشت روش توسل به رفراندوم در 

  ... ھمه پرسی
  ٨ادامه از صفحه 

ً بھتر است  آخرین شق آنست که معموال
 ً ً  –مقدمتا در اشکال و وجوه   -و امید موخرا

ز جمله در ھمزیستی میان دیگری و ا
واحدی مشترک با سطوح متفاوتی از 
خودگردانی گرفته تا فدرالیسم و 
کنفدرالیسم متجلی شود. جدایی، نھایت 
ناگزیری است در تحقق این "حق" و نه که 
نخستین و بھترین آن. اما به عنوان "حق" 
باید به رسمیت شناخته شود تا راه اعمال 

سد گردد. اگر زور، دستکم از نظر حقوقی 
ای تحقق این  اختالف بر سر مصادیق برنامه

"حق" در ھر موردی امری طبیعی است، 
ولی نباید اجازه داد که مناقشه بر سر خود 
ً سیاسی  "حق"، امری فراحقوقی و صرفا
تلقی گردد. تالی زیر پرسش بردن این 
"حق"، یا تداوم سلطه است با توسل به 

ن اتخاذ سرکوبگری، یا به توجیه برخاست
  روش سرکوب در برابر "قانون شکنان"! 

"حق تعیین سرنوشت"، تابع این نیز نیست 
که چه عاملی بخواھد در مجموعه عوامل 
برآمد دھنده حس ملی تعیین کننده باشد. 
عامل تحریک احساسات ملی، زمانی می 
ً زبانی و فرھنگی و حتی گھگاه  تواند عمدتا
 دینی باشد، و در مواقعی ھم بیشتر
ً می  اقتصادی. میزان نقش ھر عامل  طبعا
تواند و باید در نوع موضع گیری بازتاب بیابد 
اما نه که اصالت خود این "حق" را بخواھد 
ً در فالندر بلژیک و  مخدوش بدارد. مثال
کاتالونی اسپانیا، کبک کانادا و چند مورد 
ً منافع اقتصادی  مشابه دیگر این عمدتا

ملی ھستند است که  تحریک کننده حس 
ً در کنار ویژگی – ھای زبانی و  و البته قطعا

  - کمابیش فرھنگی تاریخی و موجود دیگر
اما از این نتوان چنین نتیجه گرفت که پس 
"حق" مزبور دیگر موضوعیت پیشین خود را 
از دست داده است! "حق" انتخاب را نمی 
توان تابع ماھیت نیروی خواھان آن کرد. 

مکرات ھم در اینست فرق دمکرات با غیر د
ای و  که اولی با حفظ موضع برنامه

سیاسی خود نسبت به طرف مقابل، اما 
حق انتخاب را برای ھر دو طرف قایل است 
ولی دیگری فقط برای خودش! انعکاس 

ھای مکانی و زمانی در اجرای حق را  تفاوت
باید در برنامه جست و نه که آن را وارد 

  اصولیت خود موضوع کرد.     
  ) سنجش دمکراتیسم یک رفراندوم ٣

  با نتیجه آن، درست نیست. 
  

اول اینکه در تشخیص اراده عمومی، ابزاری 
دمکراتیک تر و صلح آمیزتر از رفراندوم  
سراغ نداریم. پرسش اینست که پیش از 
ھمه می باید از نفس انتخاب این ابزار برای 
ابراز نظر دفاع کرد یا در برابرش ایستاد؟ 

است که چرا در بسیاری از  پرسیدنی
ھای مربوط به رفراندوم در "اقلیم"  نوشته

ً از این  چه پیش از آن و چه بعد آن، مقدمتا
مردم  حقانتخاب دمکراتیک به عنوان 

کردستان عراق پشتیبانی نشد؟ آیا این 
معنی خاص خود نداشت و ندارد و آیا به زیر 
عالمت سئوال بردن چنین حقی نیست؟ و 

ترین حالت ھمانگونه که در بعضی آیا در بھ
ھا صراحت ھم دارد، این حق  از این نوشته

به موافقت ھمه مردم عراق با آن از طریق 
اراده دولت فدرال مشروط نمی شود؟! و 
این در حالیکه، در وجه قراردادی نیز، قانون 
اساسی فدرال عراق در این زمینه خود نه 
به اثبات و نه به نفی چیزی نمی گوید! 

ای که بدون حل و فصل دمکراتیک خود  مسئله
مل فقط تشجیع ھرگز حل شدنی نیست در ع

آنانی است که می خواھند با توسل به زور 
خود صورت مسئله را پاک کنند؟! آنھم 
رفراندومی که از پیش اعالم شده بود عمل به 
نتیجه آن الزامی نیست! جای پرسش دارد تا 
سئوال شود که چرا بجای عمده کردن خطای 

ھا،  سیاسی رھبری "اقلیم" در این نوشته
ً بر  سخن این متمرکز نشد تا گفته ھا عمدتا

پرسی،  شود که اکنون متکی بر نتیجه ھمه
پیش بسوی حل صلح آمیز مسایل حل ناشده 
بین اربیل و بغداد در چارچوب عراق فدرال 
دمکراتیک؟ امید که گفته نیاید این حرفھا بی 
تاثیر بودند! چنین استداللی اگر به میان آید 
ً نفس اتخاذ موضع زیر پرسش می رود ! اصال

ھر کسی، مسئول موضع خود است و حرف و 
موضع ھر کس، بیانگر سمتگیری و سوگیری 

  وی.  
   

  ) نیت خوانی نه، اما فھم انگیزه آری!۴
بدترین روش در برخورد سیاسی با عقیده 
مخالف، جایگزینی کوشش برای درک مضمون 

ھای او! این  ھای وی است با خواندن نیت گفته
وشش برای ای است اگر ک امر نکوھیده

شناخت درونمایه سخن طرف مقابل و 
تشخیص نکات درست و نادرست آن بخواھد 
تحت الشعاع برجسته کردن نیت او شود که 
ً ھم معلوم نیست برداشت "باطنی" ما از  اصال
آن نیات درست باشد! این، پلمیکی می شود 
مستبدانه که چون دغدغه فھم حقیقت و 

می   اندیشی ارتقاء آن ندارد به سد کردن آزاد
رسد. و این البته جای خوشحالی دارد که 
فرھنگ سیاسی کشور ما در این رابطه رشد 
کرده و داریم از آن فضای پیشین فاصله می 

  گیریم. 
اما این نیز انکار ناشدنی است که درنگ بر 

ھا، خود جزیی از سیاست است!  فھم انگیزه
ای محض رضای خدا موش نمی  ھیچ گربه

اسی، ضمن اینکه موظف است گیرد! نقد سی
با نشان دادن پیامدھای ھر موضع سیاسی 

ای به سود کدام نیرو  بگوید که چنین مواجھه
تمام می شود، این وظیفه را ھم بر عھده دارد 
که روشن کند که آن سیاست برخاسته از 
کدام منافع و تمایالت اجتماعی و فکری 

  پایدارتری است. 
ھا نسبت به وقایع  در رابطه با نوع موضع گیری 

اخیر "اقلیم" ھم می باید به عمق رفت تا درک 
کرد که کدامین تعلق خاطرھا در میان بوده و 
ھست؟ چه نیاتی که موجب عمده کردن 

بارزانی می  -و البته خطاھای بزرگ –خطاھا 
شود در ھمانحال ولی با نادیده گرفتن 
سرکوبگری پاسداران "تمامیت ارضی" عراق و 

ھا  ای آنان برای این شبیخون طقهحامیان من
ً با  جنبه حاشیه ای قایل می شود؟ آیا صرفا

ھایی  خطایی متدیک مواجھیم یا درگیر انگیزه
ھستیم که به صراحت بیان نمی شوند؟ 
تمایالتی که، چه بدانیم و چه ندانیم در خود 

اند. باید روی این نکته  ھای ما فعال آگاه
این برای  اندیشید و فکر جدی کرد زیرا که

برخورد جاری و آتی چپ با مسئله بغرنج ملی 
کشور ما اھمیت بسیار دارد. درست است که 
چپ مدام نیازمند متحول کردن نگرش خود در 

ھای تازه،  این زمینه است و نیز برحسب داده
اما این نونگری فقط بر بستر ھشیاری اوست 
سر اینکه به دام ھیچگونه ناسیونالیسمی 

اه وجه عمده مبارزه خود با نیفتد و ھیچگ
  تبعیضات ناسیونالیسم مسلط را  از یاد نبرد.

 

 



 
 
 
 

  

  ١٠ صفحه     ٩٣شماره     

نبرد سخت و سرانجام پس از چھار ماه 
ھای خانه به  ھای پیاپی و درگیری بمباران

ھای اعضای گروه  آخرین مقاومت   خانه،
درھم    تروریستی و ارتجاعی داعش

» نیروھای دمکراتیک سوریه«  گروه و  شکست
ھای سنی مذھب سوری و حزب  که از گروه

و اعضای  اتحاد دمکراتیک کردھای سوریه 
نی مورد پشتیبا پ.ک.ک تشکیل یافته و

آمریکا است، رقه پایتخت این دولت خود 
را تسخیر کرد. پس از آزادسازی   خوانده

موصل در عراق ، سقوط رقه در چند ماه آینده 
بینی  پیش  از سوی تحلیل گران گوناگون

ای که اینک جامه عمل  بینی شد؛ پیش می
ھزارنفری  ٣٠٠پوشیده است. اکثر جمعیت 

اند و  اره شدهو آو  این شھر را ترک کرده   رقه،
  ای برجای نمانده است. از آن جز ویرانه

در واپسین روزھای نبرد رقه شماری از  
اعضای سوری داعش در توافقی با سازمان 

را ترک    نیروھای دمکراتیک سوریه این شھر
کردند و تنھا چند صد نفر از اعضای خارجی 
داعش در آن ماندند که سرانجام ھمگی 

 شدند.  کشته

ھای واپسگرایی که با  تروریست ھا، داعشی
ھراسی از مرگ بر طبل  بی   نمایش خونین

ترسویان    کوبند، درواقع شجاعت می  دروغین
که شجاعت رویارویی با  و ھراسناکانی اند

زندگی مدرن و واقعی دوران کنونی را ندارند و 
ی زندگی  ھای ممکنه ترین شکل مانده با واپس

نی قدسا ھایی  که آن را به ایدئال
اند و به آن جامعه اسالمی با  فرارویانده

اند، برای  نام نھاده  شریعت اسالمی  اجرای
ی خود جھنمی واقعی  ھای زیر سلطه انسان

بازارھای  ای با  جامعه  اند. برپا ساخته
فروشی، حجاب اجباری کامل برای زنان و  برده

شدن   سلب ھرگونه حقوقی از آنان، اجباری
دگر اندیشان و  قتل  ریش برای مردان،

غیرمسلمانان و مسلمانان غیر سنی سلفی 
و گرفتن جزیه، بریدن دست و پا و گردن زدن و 

زعم آنان  زنده سوزندان کسانی که به 
ھا  کارند و شالق زدن و اعدام انسان خالف

درمألعام و تعطیلی ھرگونه نھاد مدنی و 
ھا برای پس از  نھادھای انتخابی سیاسی. آن

بھشت و حوریان   و توّھم زومرگ ھم با آر
  برای خود تصویرھای خیالی دلپسند

سازند تا راه فرار از زندگی سده بیست و  می
   یکم را بر خود ھموارتر سازند.

شکست داعش در نبرد رقه به معنی  
گروه در جنگی است که   شکست قطعی این

در    با دیگر نیروھای داخلی و خارجی
اق بدان ھای گذشته در سوریه و عر سال

مشغول بوده است، و به معنای برچیده شدن 
ھا  و واپسگرایی  ھا جنایت  ی بساط ھمه

برشمرده شده ی این خالفت اسالمی در این 
است؛ و شکستی است مھلک  دو کشور

اسالمگرایی تندرو و   برای ھمه ی انواع
     در جھان.   واپسگرای سنی و شیعی

 داعش به رھبری ابوبکر البغدادی با شدت

یابی جنگ داخلی در سوریه و مشکالت 
توانست در سال  دولت شیعی عراق، 

بخش بزرگی از این دو کشور را  ٢٠١٤
ھای اشغالی که تا  تسخیر کند و در بخش

ھزار کیلومتر مربع تخمین زده  ٩٠٠٠٠
شد، با شعار اجرای قوانین شریعت  می

اسالمی و بازگشت به دوران صدر اسالم، 
و سرکوب را برقرار   حکومت ترس و خشونت 

اش،  نماید. داعش در دوره اوج قدرت گیری
درصد خاک سوریه را در تصرف  ٥٠حدود 

  خود داشت. 

درھم ریختن مرزھای موجود در خاور میانه، 
از جمله آماج ھا اصلی این گروه بود. 
البغدادی که خود را خلیفه مسلمانان اعالم 

در یکی از نماز  ٢٠١٤کرده بود، در سال 
که داعش پیشروی   ه ھای موصل گفتجمع

بر تابوت قرارداد  خود را تا کوبیدن آخرین میخ 
پیکو ادامه خواھد داد. او و  - سایکس

ی  ھمدستانش بدین سان مرزھای صدساله
ی این قرارداد را به پرسش  بر ساخته

کشیدند و با ھر وسیله ممکن و با 
به ھرجنایتی، کوشیدند بردامنه   یازی دست

قلمرو داعش بیافزایند. جنگ ی نفوذ و 
داعش در عراق وسوریه تاکنون حدود 

  کشته و صدھاھزار زخمی و آواره ٥٠٠٠٠
  وویرانی ھای بسیار برجا نھاده است.

پس از آزادسازی رقه پایتخت داعش، آمریکا 
و روسیه به عنوان قدرت ھای اصلی تاثیر  

گذار در جنگ داخلی سوریه به شکست 
  شان دادند.داعش در رقه واکنش ن

آمریکا با شادباش    تیلرسون وزیر خارجه
پیروزی بر داعش در رقه گفت که آمریکا 
افتخار رھبری ائتالف جھانی علیه داعش را 
دارد و این پیروزی را چرخش مھمی در جنگ 
با این گروه تروریستی می داند. سارا 
ھاکبی سندرز سخنگوی کاخ سفید ھم 

ی گفت شکست داعش از وعده ھای اصل
مبارزه انتخاباتی دونالد ترامپ بوده و پس از 

این کشور در پی   رسیدن به این ھدف،
  کاھش تنش در سایر مناطق سوریه است.

وزیر دفاع روسیه ھم با اشاره به نقش 
ھا  ارتش این کشور در جنگ با تروریست

گفت که نیروی ھوایی روسیه از آغاز 
عملیات نظامی در سوریه صدھا اردوگاه 

ھای تولید جنگ افزار  ی و کارگاهآموزش
ھای تروریستی را نابود  خودرو گروه ١٥٠٠و

کرده است. افزون بر این دو کشور، 
و ترکیه نیز، به  جمھوری اسالمی ایران 

شکست گروه تروریستی داعش در سوریه 
واکنش نشان دادند و بر سھم خود در این 
پیروزی تاکید کردند. با شکست داعش در 

ھای اساسی  بخش دست دادنسوریه و از 
  تصرف شده در این کشور،  ھای سرزمین

به منابع درآمدی این گروه ھم ضربه ی 
  سختی وارد آمده است. 

 ٣نزدیک به  ٢٠١٥داعش گویا تنھا درسال 
میلیارد دالر از فروش نفت از منابع نفتی 

تصرفی اش در سوریه درآمد داشت، که به 
ای ھ دنبال شکست، و از کف دادن بخش

بسیار مھم مالی  تصرفی درسوریه، یک منبع 
خود را برای ھمیشه از دست داده است؛ این 

ھا و  کنش  زیان سبب خواھد شد تا از دامنه
تروریستی و ضد بشری این گروه در    عملیات

  سراسر جھان کاسته شود.

داعش ھنوز بخش کوچکی از استان حمص و 
ر دارد اطراف دمشق و استان دیرالزور را در اختیا

ھا ھم بیرون  که بی تردید بزودی از این منطقه
رانده خواھدشد، و دیگراز خالفت اسالمی 
عراق وسوریه به عنوان حکومتی با مرزھای 

و ارتش و زندان، ھیچ نشانی برجای   معین 
نخواھد ماند. گر چه داعش به عنوان یک گروه 
تروریستی ارتجاعی سلفی، ھمچنان به 

امه خواھد داد و در اینجا زندگی جنایت بارش اد
و آنجا به عملیات انتحاری و تروریستی دست  

  خواھد زد.

سرکوب داعش در سوریه و عراق بر اوضاع 
ھردو کشور تأثیرات جدی بر جای    کنونی

  گذارد، و تناسب نیروھای داخلی و خارجی می
ای دیگر رقم  گونه ھا را با یکدیگر به و رویارویی آن

ھای متحدش  ، آمریکا و دولتزند. در سوریه  می
ھای اسالمی سنی و کرد سوری  و گروه

ً رویاروی روسیه و ایران  ھم پیمانش ، مستقیما
هللا لبنان و حکومت بشار اسد قرار  و حزب

گیرند و ترکیه ھم در این میان خواھد  می
کوشید با ادامه دخالت مستقیم نظامی در 

 آمده ببرد سوریه نصیب بیشتری از وضعیت پیش
ویژه  تری را تسخیر نماید و به و مناطق گسترده

ھای کرد در سوریه  از قدرت گیری سازمان
بکاھد. سفر اخیر تیلرسون به خاورمیانه را 

توان در چارچوب شکست داعش در  ازجمله می
عراق و سوریه و توازن جدید نیروھا در این دو 

ھای  کشور و منطقه ارزیابی کرد. سخنان مقام
مینٔه خروج نیروھای نظامی آمریکایی درز

وابسته به جمھوری اسالمی با عنوان مدافعان 
هللا لبنان از  حرم و نظامیان مسلح گروه حزب

سوریه از پیامدھای اوضاع جدید در این کشور 
  است.

ھای مھم  ی یکی از قدرت مثابه دولت روسیه به
در   ای ، ی سیاست جھانی و منطقه در عرصه

ر عراق و ازجمله در رویدادھای چند سال اخی
داعش در عراق نقش مؤثر و   جنگ با

و بازیگران اصلی   مستقیمی بازی نکرده است
ھای آمریکا و  دولت  خارجی در این کشور ،

اند که  جمھوری اسالمی و ترکیه بوده
کوشند در پیوند با دولت عراق و نیروھای  می

ی سیاست در عراق  کردی این کشور بر عرصه
وبر میزان نفوذشان در این کشور  تأثیر بگذارند

ی یک میلیارد  اگرچه روسیه با سرمایه   بیفزایند.
کوشد  در منابع گازی شمال عراق ، می   دالری

جای پای بیشتری در این کشور باز کند ، اما 
رویدادھای چند ھفته گذشته شمال عراق این 

  ھایی روبرو خواھد ساخت. ھدف را با چالش
...  

  ٧ادامه در صفحه 
 

  آزاد سازی رقه و شکست خالفت اسالمی داعش
 عیسی پھلوان

 



 
 

   ١١ صفحه    ٩٣شماره     

ھمیشه یک دستاورد  ھمبستگی«
مبارزه فعال  کنشگرانه است، نتیجه

 برای ایجاد امر عام بر اساس
 »ھا. ھا/تفاوت ویژگی

  یچاندراتالپاد موھانت

 -------------  

نلسون ماندال و برخی دیگر  ١٩۶۴در سال 
  از رھبران کنگره ملی افریقا، در دادگاه

ھای طویل  ریوونیا در ژوھانسبورگ به زندان
مدت محکوم شدند. ھمیش ھندرسون 
شاعر و خواننده فقید چپ اسکاتلندی 

» ( مردان ریوونیا«آھنگی به نام 
ھان ریوونیا)سرود. ھندرسون در آن خوا

آزادی ماندال، گولدبرگ و دیگر زندانیان 
گردد. "مبکی  سیاسی افریقای جنوبی می

گولدبرگ سیزولو را آزاد کنید. ماندال را آزاد 
اشعار و آھنگ ». کنید، ماندال را آزاد کنید

بر اساس آواز قدیمی جنگ » ریوونیا«
 Viva la«داخلی اسپانیا در دوران فرانکو 

Quince Brigata  »شده بود. در آن  ساخته
زمان، ریموند کونن نماینده کنگره ملی 

ای به  آفریقا در لندن بود. وی در نامه
ھندرسون از وی تشکر کرد و گفت 

ھای فراوانی بین مبارزات  شباھت«
ھا با فاشیسم و مبارزات ما  اسپانیایی
تدریج جای خود  این آھنگ به». وجود دارند

کنشگر را باز کرد. پیت سیگر، خواننده و 
معرف آمریکایی، آن را در مقابل جمعیت 
زیادی در آمریکا خواند. ھندرسون آھنگ را 
به دفتر کنگره ملی در لندن داد. ریموند 
کونن آھنگ را بالفاصله به دفتر مرکزی 
کنگره ملی در دارالسالم فرستاد. در سال 

گروه اسکاتلندی کوریز اجرای  ١٩۶٨
جرای جدیدی از آن را منتشر کرد. این ا
بخش  جدید بالفاصله برای مبارزان آزادی

آفریقا گسیل شد. پس از چندی ھندرسون 
شنید که در جزیره روبن، ماھیگیران فقیر 

که تور خود را پھن  پوست ھنگامی سیاه
کنند آواز او را به این امید که باد صدای  می

آن را به گوش زندانیان سیاسی در پشت 
خوانند.او  میدیوارھای بلند خواھند رساند، 

، ١٩٧٧گنجید. در سال  در پوست خود نمی
یک گروه آفریقایی سیاه که در لندن زندگی 

کردند، گروه اته، اجرای جدیدی از  می
را با افزودن کلماتی از جنوب » ریوونیا«

 ١٩٩٣آفریقا ارائه داد. ماندال، در سال 
ً به دیدار  ھنگام دیدار از گالسکو شخصا

نوشتن آھنگی که  ھندرسون برای تشکر از
تأثیر زیادی در ھمبستگی مردم جھان با 

  مبارزان افریقای جنوبی داشت، رفت.

جا از این آھنگ باروی خوش  اما ھمه
فقط  استقبال نشد. این آھنگی بود که نه

در افریقای جنوبی، بلکه در انگلستان و 
کشورھای دیگر ھم باعث احساس قرابت 

نی گشت. در این مورد ک و ھم نفرت می
کِرد، خواننده فولکلور گالسکویی شھادت 

دھد که چگونه بارھا از جانب برخی از  می
ھا و  تماشاچیان، و یا صاحبان رستوران

ھا ھنگام خواندن این آھنگ مورد  کلوپ

نکوھش قرارگرفته بود، چگونه برخی 
کردند..  عنوان اعتراض سالن را ترک می به

بنابراین اگرچه ھمبستگی یک کلمه مثبت 
تواند مایه تشدید  است، اما در عمل می

  افتراق نیز باشد.
ھمبستگی برای ریچارد رورتی، فیلسوف 
فقید آمریکایی، یک مفھوم کلیدی بود. او 

دقت مشخص کرد که ھمبستگی یک  به
ویژگی درونی، یک ژن خاص نیست که 

داشته باشد. آن یک » جوھر خود«انسان در 
راد شمول و عامی نیست که اف ارزش جھان

با کمک فالسفه بتوانند آن را در خود کشف 
کنند. از نظر او، ھمبستگی ھمیشه متوجه 

ھا  تواند ھمه انسان یکی از ماست و ما نمی
یعنی اینکه » ما«واقع  را در برگیرد. در

دیگرانی وجود دارند که باید حذف شوند. 
کسانی وجود دارند که متعلق به دیگران 

ین، یا حیوان ھستند. آن کسان نیز نه ماش
  بلکه انسان ھستند؛ اما این ما کیست؟

از نظر رورتی، ما در شرایط مشخص زمانی 
ً می و مکانی تعریف می گوید  شود. او مثال

که چگونه در جنگ دوم جھانی، یھودیان در 
محسوب » ما«معدودی از کشورھا جز 

که در اکثر کشورھا آنان  شدند، درحالی می
دانمارک، به  جزئی از دیگران بودند. در

ھا،  ھنگام اشغال آن کشور توسط نازی
ھا را جزئی  مردم غیر یھوِد دانمارک، یھودی

دانستند. در ایتالیا نیز  از جامعه خود می
یھودیان وضع بھتری نسبت به فرانسه و 
بلژیک داشتند. ازنظر رورتی دلیل این امر آن 
بود که در دانمارک و ایتالیا یھودیان و 

ھای  رای منافع و دغدغهغیریھودیان دا
دیگر، از نظر  عبارت مشترک زیادی بودند. به

شود  او، در ھمبستگی آن کسی حذف می
  نباشد.» ما«که شبیه

اما چرا ھمبستگی برای او مھم بود؟ زیرا به 
عقیده وی، برای انسجام جامعه باید 
فردگرایی و احترام به حوزه خصوصی بتوانند 

کته باھم عمل کنند. ھمبستگی یک ن
کلیدی در اخالق عملی او محسوب 

رو، بنا به گفته برخی رورتی  شد. ازاین می
نتوانست خط فاصل پررنگی بین امور خیریه 

  و ھمبستگی بکشد.
در اینجا، قبل از ادامه بحث، طرح چند 
پرسش ضروری است. برای چپ ایرانی 
ھمبستگی چه اھمیتی دارد؟ چرا 
ھمبستگی ؟ و یا اینکه، ھمبستگی 

ه موضوع مھمی بوده است، چرا ھمیش
قدر اھمیت  امروز؟ امروز این موضوع ھمان

، ھمبستگی  ً دارد که دیروز داشت! طبعا
ھمیشه موضوع مھمی بوده است، اما آن 

گاه  بیشتر یک پرنسیپ کارگری بود که ھیچ
مورد منازعه قرار نداشت. ھمبستگی جای 
اصل برادری را در جنبش کارگری گرفت تا 

رک بورژوایی برادری در حرف (به خود را از د
قول فیلیپ بکر، در انترناسیونال اول) بگیرد و 
به برادری در عمل بدل شود. امروز، سیر 
حوادث در جھت عکس است. ھمه از 

کنند،  جای برادری صحبت می ھمبستگی به
  حتی واتیکان.

درستی گفته شود، کلمات  ممکن است به
امروز اند،  ھمیشه دچار تغییر و تحول شده

یک معنی دارند و فردا ممکن است معانی 
ً، ھمان ً متفاوتی به خود گیرند. مثال طور  کامال

که در زبان انگلیسی ھمیشه از سرنوشت 
شود.  یاد می«  silly«و ” nice«کلماتی چون 

معنی احمق، ساده ” nice«در گذشته کلمه 
ً  را می ً متضاد و کامال داد و امروز معنی کامال

خود گرفته است. و بالعکس  مثبتی را به
ارزش و  در مورد چیزھای با«  silly«کلمه 

شد، اما امروز معنی  مقدس به کار گرفته می
ً  احمق ، ابلھانه ... را می دھد. این کامال

ً در طول حیات  درست است. کلمات قطعا
شوند، اما کلمات فقط کلمه  خود متحول می
ھا وظایف  شوند بلکه به آن محسوب نمی

کس از  گردد. امروز ھیچ ی محول میمعین
به معنی ابلھانه استفاده «  nice«کلمه 

کند، بلکه ھمه در مورد وظیفه آن توافق  نمی
نظر دارند. اما چنین توافقی برای برخی از 
مفاھیم چون ھمبستگی یا آزادی وجود 

ھا  ندارد. تالشی جدی برای خالی کردن آن
رد. گی شان صورت می از مفھوم و روح اولیه

کنند،  اکنون ھمه از آزادی صحبت می
دانیم بسیاری از جنایات  که می درحالی

تاریخی به نام آزادی صورت گرفته است. 
جنایات کنونی جمھوری اسالمی نیز به نام 

-post«گیرد. در دنیای  آزادی صورت می
truth ”ویژه در دوران ترامپ، صحبت  امروز، به

یا این چیز ممکن است، اما آ کردن از ھمه
بدان معنی است که ما باید میدان را برای 
ھرگونه تفسیری خالی بگذاریم؟ اجازه دھیم 

شان  ھای سیاسی چپ از جوھر واقعی واژه
  خالی شوند؟

در مورد ایران، این نکته از چند مورد حائز 
اھمیت است. به چند مورد آن در زیر 

  پردازیم: می

  وفاداری
دیگر آقای روحانی، محمدباقر نوبخت و 

امنیت ملی و نظام «ھمکارانشان در کتاب 
نظرات خود در مورد » اقتصادی ایران

اند.  مشکالت اقتصادی ایران را مطرح کرده
ھا در این کتاب بر اھمیت و نقش سرمایه  آن

ً ھمه اقتصاددانان و  مولد تأکیددارند. تقریبا
دیگر متخصصین، مردم، و نیز سران رژیم 

نفت ھستند.  معتقد به عدم وابستگی به
ویژه پس از  برای سران رژیم این موضوع به

ھای آمریکا که درنھایت به برجاِم مورد  تحریم
مناقشه امروز ختم شد، اھمیت بیشتری 
یافت. اما در رابطه با چگونگی خالص شدن 

نظر بسیار است. ھمه  از این معضل، اختالف
دانیم که ھنگام فروش نفت، پول آن از  می

شود.  لتی وارد بازار میطریق بازار دو
بورژوازی تجاری قسمت بزرگی از ارز را صرف 

کند. گفته  واردات قانونی به کشور می
ً نیمی از واردات به کشور به  می شود تقریبا

شکل غیرقانونی است و یکی از اھداف 
دولت روحانی مبارزه با این قاچاق است که 

براداران «نژاد توسط  به قول احمدی
  ... گیرد. ت میصور» قاچاقچی

  ١٢ادامه در صفحه 

 چرا ھمبستگی؟                    
  !توان از ھمبستگی به وفاداری رسید چگونه می    

  
  رضا جاسکی                                   

 
 



 
 

   ١٢ صفحه     ٩٣شماره     

  ... گی؟چرا ھمبست
  ١١ادامه از صفحه 

آقای روحانی در برنامه انتخاباتی اخیر خود 
ً بر یک نکته تأکید کردند: "افت سطح  مجددا
رفاه متوسط خانوارھای ایرانی که طی 

رخ داده است،  ١٣٩٢تا  ١٣٨۶ھای  سال
باعث شده است تا تقاضای داخلی در 

تری نسبت به گذشته قرار  سطح پایین
گیری از ظرفیت  ل بھرهگیرد، به ھمین دلی

تقاضای خارجی به معنای صادرات تنھا 
تواند کشور را از  عاملی است که می

، »تولید کم-تقاضای کم«افتادن در تله 
- درامد پایین«و  » درامد پایین- تولید کم«

  خارج سازد."» تقاضای کم

بنابراین صادرات کاالھای غیرنفتی تنھا راه 
نجات کشور است. اما مشکل آقای 

» رفاقتی«داری  روحانی در نظام سرمایه
ایران قرار دارد. آقای روحانی با اعالم 
سیاست مصالحه در پی مصالحه با جناح 
رقیب است. مشکل اینجاست که این 

جای زیادی نرسیده است.  مصالحه به
فقیه نیز نه خواھان مصالحه بلکه  ولی

وفاداری است. بسیاری در ایران به این امر 
ترین مشکالت  که مھمواقف ھستند 

اقتصادی ایران را فقط از طریق تغییرات 
توان  ھای نظام می کالن در عرصه سیاست

دقت در  تغییر داد. ھمه متخصصین بارھا به
اند و نیازی به تکرار  مورد آن اظھارنظر کرده

آن در اینجا نیست، اما گفتن چند نکته 
مھم است. آیا اقتصاد ایران با بیرون 

یمی از نیروی کار خود، یعنی داشتن ن نگه
زنان کشور از صحنه کار به دالیل 

تواند به جایی برسد؟ آیا بنا  ایدئولوژیک، می
ھای اقتصادی، ازجمله  بر ھمه نسخه

نئولیبرالیستی که دولتمردان امروزی ایران 
اند، بدون مصالحه با  بدان نرد عشق باخته

کشورھای منطقه و جھان و در رأس آنان 
توان انتظار آرامش در  آمریکا می اسرائیل و

ویژه در اقتصاد وابسته به  وکار، به کسب
توان انتظار  نفت ایران را داشت؟ می

گذاری خارجی و فنّاوری باال را  سرمایه
وری  توان انتظار باال بردن بھره داشت؟ می

حل مسئله  ھا قسمتی از راه را داشت؟ این
ھستند که بسیاری، از چپ و راست، با 

حل  ھا توافق دارند . اما راه آن
نئولیبرالیستی متکی بر یک پایه دیگر نیز 
ھست. کاھش مخارج تولیدی از طریق 

تر برای کارگران، پایین آوردن  دستمزد پایین
سطح نازل امنیت کار و تاراج منابع طبیعی. 

درصد  ٧٠صنعت پتروشیمی که 
کند، فقط  گذاری کشور را جذب می سرمایه

کار در آن اشتغال دارد. درصد نیروی  ٢۵
کاالھای صادراتی صنعتی، متعلق به صنایع 
پتروشیمی، سیمان و فوالد ھستند. ھزینه 

تر از رقبای  درصد پایین ٢۵انرژی در ایران 
رو امکان صادرات،  خارجی است و ازاین

المللی اجازه دھد،  که اوضاع بین درصورتی
وجود دارد؛ آقای روحانی چاره را فقط در 

کردن نیروی کار، اخراج سریع کارگران  ارزان
گوید : "یکی از مشکالت،  داند. او می می

زنی نیروی کار بر سر دستمزد است  چانه
... چالش دیگر ھزینه باالی اخراج نیروی 

(روحانی و  کار برای کارفرما است ." 
ھمکاران، امنیت ملی و نظام اقتصادی 

  ایران، به نقل از رجانیوز)

ر کنار سیاست مصالحه، از سوی دیگر د
برخی از نیروھای اپوزیسیون ایرانی نیز 

کارگران با » ھمبستگی«خواھان اعالم 
ھا از کارگران  داران ھستند. آن سرمایه

« خواھند که با کارفرمایان مدارا کنند و  می
را به خاطر ایجاد کار » دست کارفرمایان

بفشارند. اینجاست که مشکل ایجاد 
ضادھای طبقاتی یا شود. ھدف نفی ت می

  اھمیت است. کاھش آن به موضوعی کم

، ھگل در کتاب فنومنولوژی  ١٨٠٧در سال 
روح داستان معروف ارباب و بنده خود را 
مطرح کرد. این روایت با تفسیر الکساندر 

در سطح  ١٩٣٠کوژف (کوژو) در دھه 
وسیعی مطرح شد. بنابر این تفسیر، ھم 

به مرتبه ارباب و ھم بنده قبل از اینکه 
اجتماعی خود رضایت دھند مبارزه طوالنی 

گذرانند. ارباب در انتھای مبارزه  را از سر می
کشد  شود اما رقیب خود را نمی پیروز می

بلکه با تبدیل کردن رقیب به بنده او را وادار 
کند که ارباب بودنش را به رسمیت  می

شناسد. از سوی دیگر ارباب با اتخاذ چنین 
یز موجودیت بنده را به تصمیمی خود ن

شناسد، حتی اگر او ازنظرش  رسمیت می
ای بیش نباشد. در روایت کوژف، بنده  بنده

شد اما ازآنجاکه با  فرودست محسوب می
واقع نوعی  داد، در کار خود جھان را تغییر می

یافت. کوژف، این روایت  برتری اخالقی می
ھگلی را به مبارزه طبقاتی در جامعه تفسیر 

کارگر به خاطر موقعیت ویژه خود در  نمود.
  تولید ، به نیرویی انقالبی تبدیل گشت.

این تفسیری بود که رھبران اولیه مکتب 
فرانکفورت نیز قبول داشتند و توجه به تولید 

ھای مھم  و مبارزه طبقاتی یکی از پایه
داد تا اینکه یورگن  نظرات آنان را تشکیل می

، تئوری  ھابرماس با طرح نظرات جدید خود
ای قرار داد و  انتقادی را بر پایه تفاھم مراوده

به قول اکسل ھانت، آن را از پارادایم تولیدی 
گوید  به پارادایم ارتباطی تغییر داد. ھانت می

بندی جدید در  فرمول« به عبارتی 
ی اول دیگر نه  وتحلیل جامعه، در درجه تجزیه

به مناسبات تولیدی بلکه به مناسبات 
کرد  وشنودی رجوع می و گفت ارتباطی

  (مصاحبه با ھانت، ترجمه شیدان وثیق).

رو ھدف رھایی کار توسط کار نبود  ازاین 
بلکه رھایی از طریق پتانسیل تفاھم، از 

وشنود حاصل  طریق مراوده و گفت
دیگر تئوری انتقادی از  عبارت گشت، به می

مارکس به سوی دورکھایم و در مواردی وبر 
مان، نقش تضادھا کاھش رفت. در این ز
که اکسل ھانت به کرسی  یافت. ھنگامی

ریاست مکتب فرانکفورت تکیه زد، او باز به 
ھگل و روایت ارباب و بنده و دیگر 

ھای ھگِل جوان برگشت اما نه با  نوشته
تفسیر کوژف بلکه تفسیری جدید. ازنظر 

پدیده «ھانت، ھابرمارس نقش کمی به 
ھد و یا، در د تعارض در امر اجتماعی می

بیانی دیگر، برای واقعیت اساسی مبارزه و 
ھای  ھای مجتمع (سوژه نزاع نزد انسان

اجتماعی شده) اھمیت کوچکی قائل 
شود. در این رابطه، تالش ویژه من  می

عبارت از تعریض و تصحیح راھی بود که 
توسط ھابرماس گشوده شد، یعنی 
پیشروی به سوی مفھومی از امر اجتماعی 

اره بر مناسبات اجتماعی استوار که ھمو
اندازی که بیشتر تحت  است، اما با چشم

جا)  گیرد." (ھمان تأثیر تعارض قرار می
کند که قصد  دیگر او عنوان می عبارت به

سوی مارکس را ندارد اما  بازگشتن به
ھمه  تفسیر ھابرماس از جھان را که در آن

شود  چیز بر اساس تفاھم و گفتگو حل می
گیرد را قبول ندارد. او  را نادیده می و تضادھا

کند که پارادایم او مبارزه  سپس اضافه می
برای به رسمیت شناخته شدن است. 

کند که حتی نزد مارکس  ھانت عنوان می
تر از  نیز ایده عمومی مبارزه طبقاتی مھم

  جا) پارادایم تولید اوست. (ھمان

نتیجه اینکه، آنانی که سعی کردند که ایده 
ه طبقاتی را کوچک کنند، مجبور مبارز
اند به این خطای خود اعتراف نمایند.  شده

مبارزه طبقاتی به معنای کشت و کشتار و 
خون نیست. مبارزات قلمی نیز جزئی از 
مبارزات طبقاتی ھستند. حقوق کارگران 
ایرانی فقط از طریق مبارزه کسب 

شود، فقط از این طریق است که او به  می
واھد شد، به او رسمیت شناخته خ

عنوان یک انسان در عمل، و نه در حرف،  به
ارج گذاشته خواھد شد. در ھیچ کجای 

گذاری بدون مبارزه به دست  دنیا این ارج
، ھم کارگر و ھم  ً نیامده است! طبعا

دار به وابستگی خود به یکدیگر در  سرمایه
شرایط کنونی معترف ھستند. ضمن آنکه 

پایه مالکیت دانند که تولید بر  ھمه می
ھای  خصوصی یکی از اشکال ایجاد فراورده

موردنیاز جامعه است. اشکال دیگر تعاونی 
و دولتی نیز وجود دارند. ھانت با بازگشت 

ھای اولیه ھگل، به اخالق ھگل،  به نوشته
ھمبستگی را به رسمیت شناختن متقابل 

نامد، چیزی که به نظر نویسنده این  می
ت است، اما سطور فقط قسمتی از حقیق

درھرحال او بر مبارزه برای به رسمیت 
  گذاری پافشاری دارد. شناخته شدن و ارج

امروز مفھوم دیگری وجود دارد که برخی 
سعی دارند آن را جایگزین ھمبستگی کنند 
و آن وفاداری است. ابتدا وفاداری با اعتماد 

شود و سپس جایگزین  درآمیخته می
کارگران و  ھمبستگی گردد. در اینجا وظیفه

کارمندان این است که ھر چه بیشتر کار 
کنند، ھر چه کمتر قوانین کاری و سازمانی 

گیرند  را موردانتقاد قرار دھند، به آنچه می
ً مثبت و  قناعت کنند و نگاه کامال

ای نسبت به محل کار و قوانین  بینانه خوش
واقع اعالم  حاکم بر آن داشته باشند. این در

محل کار و کارفرماست.  وفاداری کامل به
ازنظر ھمه کارفرمایان، داشتن نیروی کار 

ھا  قانع و کاردان باالترین سعادت است. آن
  ھستند.» وفادار«خواھان نیروی کار 

ام، دوستان  عنوان یک فرد، به خانواده من به
ھایم،  و نزدیکانم ، به عقاید و آرمان

ھای اخالقی و.. .وفادار ھستم.  پرنسیپ
وبیش  ه این موارد وفاداری من کماما در ھم

ً  اختیاری است. در این گونه موارد، مثال
خانواده و یا دوستان، از روی عشق و 
عالقه وفادار ھستم. در بین دوستان، خود 

کنم. درھرحال این  را فردی برابر ارزیابی می
ً از روی اجبار اقتصادی  وفاداری معموال
نیست. در جامعه ممکن است به بسیاری 

ھایم وفادار باشم،  قوانین بنا بر آرمان از
فشار رعایت کنم، برخی را  برخی را تحت

زیر بار نروم. اما از سرپیچی از قانون به 
خاطر وفاداری خود به یک سری از 

ھایم واقف ھستم و پیه  ھا و آرمان پرنسیپ
مالم. در محل کار، من  آن را به تنم می

 نسبت به ھمکارانم احساس وفاداری دارم
ھا را  و در صورت لزوم قسمتی از کارھای آن

  ... دھم. نیز انجام می

   ١٣ادامه در صفحه 



 
  

   ١٣ صفحه    ٩٣شماره     

  چرا ھمبستگی ...
  ١٢ادامه از صفحه 

باز این وفاداری نیز متکی بر یک رابطه 
ً اختیاری است.   برابر است و کامال

نوع دیگری از وفاداری، وفاداری من به 
یک رھبر سیاسی یا یک شخصیت مھم 

اگرچه ممکن است چشم و   است. 
گوش مرا ببندد، اما باز این وفاداری 

یار خطرناک که اختیاری است. امری بس
شده که  کرات در طول تاریخ نشان داده به

در صورت وسعت چنین وفاداری ، احتمال 
تصوری وجود دارد. در  وقوع فجایع غیرقابل

 ً دوران خمینی، وفاداری به او کامال
اختیاری بود. این سرسپردگی و نابینایی 
به آنجا کشید که بسیاری عکس او را در 

اطر او حاضر به ماه دیدند، و بعدھا به خ
انجام ھر جنایتی بودند. از جاسوسی تا 

  قتل.
ً کارفرما چنین  اما در محل کار، معموال
کاریزمایی ندارد. در حالت عادی، اما نه 
ھمیشه، تنھا ابزار رئیس و صاحب 
کارخانه برای ایجاد کارگران و کارمندان 
وفادار، استفاده از تھدید به بیکاری، 

تقا مقام و ھای اقتصادی، ار تشویق
امثالھم است. در این مورد نیز رئیس یا 
صاحب کارخانه با کارمند و کارگر در 
ً در  موقعیت برابر قرار ندارند. طبعا

ھای کار اسرار معینی  بسیاری از محل
وجود دارند که نباید به بیرون درز کنند، 
اما نحوه برخورد با کارکنان، سطح پایین 

که  امنیت کاری، کارھای غیرقانونی
شوند،  مسئولین محل کار مرتکب می

اقداماتی که به ضرر جامعه، 
کنندگان و یا کارکنان و یا بسیاری  مصرف

از موارد مشابه دیگر، جز اسرار محل کار 
در ھمه این موارد  شوند.  محسوب نمی

و یا موارد مشابه کارفرما به کارکنان 
ھا با این عنوان  وفادار نیاز دارد. ھمه این

گیرد که ھمه کارکنان و  صورت می
صاحبان یک کارخانه یا شرکت بایستی 
نسبت به ھم احساس ھمبستگی 
داشته باشند، زیرا ھمه دارای یک ھدف 
واحد ھستند. ھدف این است که 
محصوالت و یا خدمات شرکت مربوطه به 
فروش رسند. اما آیا این به معنی داشتن 
ھمبستگی است؟ آیا داشتن ھدف 

گی کافی است؟ اگر واحد برای ھمبست
من و سی نفر دیگر در یک اتوبوس به 
 ً سمت مقصد واحدی حرکت کنیم، مثال
تھران، این به معنی داشتن ھمبستگی 

  است؟
توان تفاوت ھمبستگی و وفاداری را  می

خیلی خالصه چنین بیان کرد: 
که من با گروه ایکس احساس  ھنگامی 

کنم این احساس در  ھمبستگی می
که من خود را با  مورد کسانی است

ً  سطح احساس می ھا ھم آن کنم. طبعا
احساس تعلق به این گروه و اھداف آن 

کم موجب احساس وفاداری من به  کم
شود ولی این  گروه یا اھداف آن می

وفاداری اختیاری است. اما وفاداری 
بدون در نظر  -دیگری نیز وجود دارد 

گرفتن وفاداری در خانواده و فامیل یا 
که از  -ھا و امثالھم ی به آرمانوفادار

ھمان ابتدا مبتنی بر یک رابطه نابرابر 
بوده است. در سیستم فئودالی، 

رجوع،  وفاداری در بین ارباب و ارباب
ً شاه از  حامی و موکل وجود داشت. مثال

کردند در  کسانی که به او اعالم وفاداری می
نمود، در عوض  مقابل دیگران حمایت می

ف به پرداخت مالیات و یا موکلین او موظ
دادن سرباز برای جنگ بودند. در جنوب ایتالیا 

جای اعالم وفاداری به  ممکن است برخی به
دولت و اجرای قوانین، با مافیا اعالم وفاداری 

وجه  ھیچ دیگر این رابطه به عبارت کنند. به
برابر نبوده و فرد وفادار نگاه به باال دارد. این 

ستانی است. این ھیچ فقط یک رابطه بده ب
ربطی به ھمبستگی که مبتنی روابط برابر 

  است ندارد.

دار سود بیشتر و ھدف  ھدف اصلی سرمایه
اش  اصلی کارگر تأمین معاش خود و خانواده

است. در این میان، کسب سود بیشتر 
کارخانه برای کارگر به معنی امکان ادامه کار 
و نداشتن دغدغه بیکاری ، اما برای 

ً پول بیشتر است.به  سرمایه دار دقیقا
دار ھدف  عبارتی، سود بیشتر برای سرمایه

اول ولی برای کارگر یک ھدف ثانوی است. 
نتایج عملی چنین ھدفی برای آن دو 
ً اھداف فرعی بسیاری  متفاوت است. طبعا
وجود دارند که ھمه در محل کار ، فارغ از 

ھا باھم توافق  پست و مقام، در مورد آن
  ندکامل دار

اشلی تیلور، مدرس فلسفه در دانشگاه 
شفیلد ، ھمبستگی را به دو دسته قوی و 

کند. او معتقد است  صوری تقسیم می
توان از ھمبستگی، اعم از  ھنگامی می

قوی یا صوری، بین فرد و گروه سخن گفت 
که چھار شرط وجود داشته باشد: منافع 
مشترک، احساس تعلق به یک گروه، 

از نظر  اعتماد متقابل.  گرایش به ھمدلی و
او، در ھمبستگی قوی، ھر چھار شرط این 

ً دو که در  طرفه است، درحالی رابطه کامال
ھمبستگی صوری یک یا چند شرط 

طرفه باشند. در ھمبستگی  توانند یک می
قوی، اعضای گروه تعھدات معینی را قبول 

تواند  کنند. نمونه ھمبستگی قوی می می
ک کارخانه باشد. ھمبستگی بین کارگران ی

که کارگران اعتصاب کنند، ھمه  درصورتی
اعضا متعھد به تبعیت از اعتصاب ھستند. 
اگر کسی در چنین شرایطی به کار پردازد 

شود. اما  از گروه حذف می» خائن«عنوان به
ً  در ھمبستگی صوری این چنین نیست. مثال

حمایت دانشجویان یک کشور اروپایی از 
از طریق تحصن در مبارزه مردم فلسطین 

دانشگاه را در نظر بگیرید. در این مورد، 
تعھدی نسبت به مردم فلسطین، برای 

امروز دانشجویی در  دانشجویان وجود ندارد. 
کند اما به دالیل متفاوت،  تحصن شرکت می

فردا امکان شرکت در تحصن را ندارد. حتی 
توان از ھمبستگی  با چنین معیارھایی نمی

ا در کارخانه یادکرد. اما ممکن کارگر و کارفرم
عنوان  است یک کارگر و رئیس کارخانه، نه به

ھای دیگری،  کارگر و کارفرما بلکه تحت رل
ً آن دو در  ً عضو یک حزب باشند. طبعا مثال

عنوان اعضای حزب  این نقش جدید یعنی به
توانند منافع و اھداف مشترک و ھمه  می

. اما شروط یادشده در باال را داشته باشند
ً جدایی است.   این موضوع کامال

نتیجه اینکه، کارگران ایرانی از دو سو در زیر 
منگنه قرار دارند، یکی از سوی دولت و 

داران که خواھان کاھش دستمزد و  سرمایه
پایین آوردن ھزینه تولید برای امکان رقابت در 
خارج ھستند. دوم اینکه برخی از دوستان 

سرمایه نیز بر اساس اینکه گسترش 
صنعتی باعث رشد کشور و شکوفایی 

اقتصادی است و نیز اینکه پیامد این امر منجر 
ھایی چون  به تضعیف نظام والیی و ارگان

شود، کارگران را به ھمبستگی با  سپاه می
طور که  کنند. ھمان داران دعوت می سرمایه

گفته شد مشکالت اصلی مربوط به 
 ھای کالن جمھوری اسالمی است. سیاست

طلبان به خاطر عدم  اگر روحانی و اصالح
توانایی یا عدم تمایل در مبارزه علیه عوامل 
اصلی، که در درجه اول سیاسی ھستند، 
سیاست مصالحه در باال ، و فشار به پایین را 

باشند، درنھایت کارگران مجبور   پیشه کرده
به پرداختن تاوان عدم توانایی دولت در حل 

ست بنا بر ھمین مسائل کشور ھستند. در
منطق برخی از دوستان، به این دلیل که 
اپوزیسیون ایرانی توانایی کافی برای فشار 
به تغییرات الزمه سیاسی و اقتصادی برای 
رشد مناسب کشور به سران جمھوری 

، »آرامش«اسالمی را ندارد و به خاطر حفظ 
کنند.  کارگران را به صبر و تحمل دعوت می

الحه کارگران با ھا نیز خواھان مص آن
ھستند. » ھمبستگی«داران به نام  سرمایه

این نه دعوت به ھمبستگی بلکه دعوت 
داران  کارگران به اعالم وفاداری به سرمایه

  است.

وظیفه ما دفاع از حقوق و شرایط مناسب 
 ً برای کارگران است.، و نه بالعکس! طبعا
موارد مشترکی نیز وجود دارند که ھمه 

در مبارزه با برخی از  شھروندان ایرانی
توانند در  ھای اقتصادی می قوانین و یا اجحاف

کنار ھم باشند. بھبود شرایط کارگران 
ازھرجھت به نفع ایران است و آن را باید 
تشویق نمود. سؤال اینجاست، آیا این 

ھای  دوستان، به کارگران چینی در کارخانه
پل نیز پیشنھاد ھمبستگی با  َ ً ا غربی، مثال

  مایان را دارند؟کارفر

  ھمبستگی و ایران پویایی
ھمبستگی چه اھمیتی برای مبارزات کنونی 
در ایران دارد؟ در این نوشته تاکنون بیشتر به 
ھمبستگی طبقاتی نگاه شده اما الزم است 
در اینجا پا را فراتر گذاشت. ھمبستگی 

ھا نیست. واقعیت  ھمیشه در مورد شباھت
ھای  گروهاین است که ھمبستگی در درون 

متجانس پایدارتر از ھمبستگی در درون 
ھای نامتجانس است اما محدود کردن  گروه

تفاوتی و نادیده  خود به آن به معنی بی
ھای مبتکرانه و متنوع  گرفتن ھمه شیوه

سیاسی است که در بسیاری از موارد در 
در گوشه و کنار دنیا   طی مبارزه با انواع ستم

در منطقه ما که  آیند. این موضوع پدید می
خفاش جنگ کوردالنه در پی استمرار تاریکی 
در خاورمیانه است، از اھمیت بیشتری 
برخوردار است. ھمبستگی یک رابطه 
دگرگون ساز و متحول کننده است. 

کننده، بلکه  فقط گروه دریافت ھمبستگی نه
سازد. این بدان  گروه دھنده را نیز متحول می

ویایی ویژه معناست که ھمبستگی دارای پ
  خود است.

در دوران جنگ داخلی امریکا، زمانی که 
شمال و جنوب آمریکا وارد یک جنگ 

داری شدند،  ساز برای آینده برده سرنوشت
ھا دورتر در لنکشایر انگلستان،  فرسنگ

فردریک داگالس از کارگران خواست که از 
در » ھایی که برای آزادی و تمدن شمالی«

» دگی و بربریسمجنوب طرفدار بر«مقابل 
جنگند دفاع کنند. این در حالی بود که  می

ھا مانع صدور کتان  نیروھای طرفدار شمالی
  ...به لنکشایر شده بودند. 

  ١٤ادامه در صفحه 



  
  

   ١۴ صفحه     ٩٣ شماره    

  چرا ھمبستگی ...
  ١٣ادامه از صفحه 

به خاطر  ١٨۶١–١٨۶٢ھای  در طی سال
ر قحطی کتان در صنایع نساجی لنکشایر د

کار دائمی از بین رفته بود.  ٣٠٠٠٠٠حدود 
در چنین شرایطی داگالس گفت که 

انسانیت نباید اجازه دھد که نیاز «
ھای انگلیسی سرنوشت  کارخانه
وقت،  ھا برده را رقم زند." در آن میلیون

دولت انگلیس خواھان مداخله در جنگ و 
فرستادن سرباز به آمریکا بود. درخواست 

وضعیت اقتصادی بسیار داگالس، باوجود 
بد کارگران انگلیسی در لنکشایر تأثیر خود 

ھای حمایت از  را گذاشت و گروه
ھای  ھا ایجاد شدند. اتحادیه شمالی

ھایی از مبارزه علیه  کارگری طی قطعنامه
  داری حمایت کردند. این امر به تالش برده

ھای مداخله  در جھت ممانعت از طرح
بسیاری نظامی لرد پالمرستون کمک 

  نمود.
جواب  ازخودگذشتگی کارگران لنکشایر بی

ھا  از آمریکا برای آن ١٩۶٣نماند و در سال 
ھای جنسی و مالی فرستاده شد.  کمک

در لیورپول، کارگران بندر از دریافت مزد 
برای تخلیه بارھا خودداری کردند و کارگران 

آھن بارھا را مجانی حمل کردند.  راه
تحوالت جنگ  مارکس که در این زمان

کرد،  داخلی در آمریکا را دنبال می
فشار از «ھای کارگران انگلیس را  اقدام
ھا  بر سیاست طرفداری از جنوبی» بیرون

شد نامید  که توسط پالمرسون اعمال می
ھا را تحسین کرد. این فشار توسط  و آن

کارگری ایجاد شد که درصحنه   جنبش
ت سیاسی از نفوذی برخوردار نبود. او گف

که این کارگران انگلیسی بودند که اروپا را 
داری  از جنگ صلیبی برای گسترش برده

سوی آتالنتیک بازداشت.این  در آن
ھمبستگی راه را برای جنبش کارگری در 
آمریکا بازنمود. به کارگران نشان داد که "تا 

شود،  زمانی که پوست سیاه داغ می
تواند آزاد  کارگر در پوستی سفید نمی

  ." (مارکس)گردد

توان نتیجه گرفت  آنچه که از نمونه باال می
 ً از «این است که ھمبستگی عمدتا

است. دولتمردان انگلیس طرفدار » پایین
ھایی که در  ھا بودند اما درست آن جنوبی

خارج از حوزه سیاست قرار داشتند، اعالم 
وجود کردند و مانع جنگ شدند( چیزی که 

ردم متأسفانه جنبش ھمبستگی با م
بلر موفق به آن  - عراق در دوران بوش 

نشد). با این اقدام، فرودستان جامعه 
توانستند صدای خود را بلند کنند و یک 
عامل مؤثر سیاسی جدید ایجاد شود. 
کارگران انگلیس در طی این مبارزه به 
لحاظ سیاسی رشد زیادی نموده و 
توانستند به نیروی نھفته خود پی برند. 

ولین انترناسیونال کارگری پس از چندی ا
دھی  برای سازمان ١٩۶٣در سال 

  المللی کارگران شکل گرفت. بین

دھد که برخالف بدا  این مثال نشان می
ھای مرسوم امروز، فرودستان  موزی

جامعه از ظرفیت زیادی ،حتی در شرایطی 
که ضربات زیادی را به لحاظ اقتصادی 
متحمل شوند، برخوردار ھستند. از سوی 

ر نشان داد که مبارزه سیاسی در دیگ
ماند. در  چارچوب مرزھای ملی باقی نمی

سو، داگالس با  خصوص از یک این مورد به
ھای متعدد خود  ھا و سخنرانی مسافرت

در میان کارگران، توانست توجه آنان را به 
مسئله جلب نماید. از سوی دیگر ارتباطاتی 

داری مذھبی آمریکا و  که بین مخالفین برده
جنبش کارگری، و نیز پیوندھای دیگری که 

گیری ھمبستگی با  ایجادشده بود به شکل
داری کمک نمود. درنتیجه  مبارزه علیه برده

توان گفت، ھیچ ھمبستگی وجود ندارد  می
که حتمی تلقی گردد. فقط از طریق مبارزه 

آوری نیروھاست که چنین  سیاسی و جمع
  شود. ای ایجاد می مبارزه

مھاجرین ایرانی در حدود  شود گفته می
ھفت درصد جمعیت ایران را تشکیل 

دھند. بخش بزرگی از این مھاجرین  می
خواھان تغییرات رادیکالی در ایران ھستند. 

ھا و  تواند مانع جنگ آیا این نیرو می
مداخالت احتمالی در ایران و منطقه شود؟ 

تواند به طرز مؤثری به بسیج نیرو علیه  می
ھای  ام ضد بشری بیدادگاهھا و احک اعدام

جمھوری اسالمی بپردازد؟ آیا در میان این 
پنج شش میلیون ایرانی کسی مانند 

  داگالس وجود دارد؟
جنبش سبز در میان ایرانیان خارج از کشور 

وجوشی ایجاد کرد. بسیاری در خارج  جنب
خواستند  از کشور که به ھر دلیلی نمی

ارتباطی با ایران و مسائل سیاسی آن 
داشته باشند، ناگھان به خود آمدند. شور و 
شوق فراوانی ایجاد شد ، پراکندگی 
معمول نیروھای سیاسی جای خود را 

نوعی اتحاد زودگذر داد. آیا این اتحاد  به
توانست شکل دیگری گیرد؟  می
  توانست تداوم یابد؟ می

ھای قدیمی در مورد ارتباط  یکی از بحث
چیز  مهداخل و خارج کشور این است که ھ

باید از داخل شروع شود. آیا دیوار بلندی 
بین داخل و خارج کشیده شده است؟ آیا 

توان تصور این را نمود که حرکتی در  نمی
ً اعتراض به یک حکم اعدام که  خارج، مثال
بتواند عده زیادی اعم از ایرانی و غیر ایرانی 
را در کشورھای مختلف خارج به واکنش 

ھا  تراض به اعداموادارد، باعث گسترش اع
توان  دیگر آیا می عبارت در ایران شود؟ به

آمیزی را در خارج  حرکات موفقیت
ً باعث آتش  سازمان دھی کرد که مستقیما

ھای اعتراض به اعدام در  گرفتن تراشه
داخل کشور شود؟ واقعیت این است که 

توان در خارج از  بسیاری از کارھا را می
اگر از دھی کرد، البته  کشور سازمان

بوک فراتر  نوشتن نامه یا کامنت در فیس
رود، اقداماتی که در صورت اجرای 

توانند بر روند مبارزه  ھا، می آمیز آن موفقیت
در داخل تأثیر مثبت گذارند. کشیدن دیوار 
بین این دو به شکلی که امروز در بسیاری 

شود درست  از جاھا گفته یا نوشته می
در مورد که  و الزم است نیست. طبیعی

امکانات خارج از کشور نباید غلو نشود، اما 
این درک که خارج از کشور فقط نقش 

رو داخل را دارد اشتباه  پشتیبان و دنباله
است.این به معنی نفی اینکه داخل نقش 
اصلی را دارد نیست، بلکه نفی وابستگی 
کامل خارج به داخل و یا کشیدن دیوار بین 

یک استان و این دو است. در ایران سی
ھای تھران، خراسان  وجود دارد، تنھا استان

ً اصفھان از جمعیت بیشتری  و احتماال
یعنی  -نسبت به استان سی و دوم کشور

برخوردار  -تمام مھاجرین خارج از کشور
کردن  ھستند. مشکل بزرگ واصلی جمع

این نیروی پراکنده، متنوع، و بزرگ حول یک 
ان، زم دغدغه معین، برای اعتراضات ھم

مانند تظاھرات علیه اعدام، است. کاری 
ً غیرممکن اما شدنی است. چنین  تقریبا

فقط باعث تغییر کیفی در نحوه نگرش  اقدامی نه
عنوان گروھی پراکنده و  ایرانیان خارج به خود، به

وطنان داخل کشور نیز  تأثیر، بلکه ھم بی
شود. کافی است به یاد داشته باشیم که  می

ن، خمینی نه از داخل بلکه از در انقالب ایرا
  خارج انقالب را رھبری کرد.

  تکثر
ھای  تواند بین گروه ازآنجاکه ھمبستگی می

ً منبعی از تنش  متفاوت ایجاد شود، خود طبعا
است. ھمبستگی کارگران با بردگان سیاه در 
آمریکا بر پایه مبارزه با ظلمی بود که بر بردگان 

که یادآور شد، ظلمی  آمریکایی روا داشته می
قدرتی، و وضعیت نابسامان خود  ھا و بی ستم

کارگران نیز بود، ضمن آنکه بخشی از جنبش 
کارگری نجات ھمه بشریت را وظیفه خود 

دانست. اما این به معنی آن نبود که  می
پوست عاری از  کارگران در مورد بردگان سیاه

داوری بودند. بنا به گفته فونر که در مورد  پیش
آمریکا و طبقه کارگر انگلیس  جنگ داخلی

تحقیق کرده است ، جورج ھاول رھبر 
دشمنان آزادی و «ھا را ھا جنوبی چارتیست
نامید ، اما این به معنی آن نبود که » پیشرفت

ای  پوستان در ھر عرصه او باور داشت که سیاه
از زندگی با سفیدپوستان برابر بودند . او چنین 

رت آزادی پوستان در صو پنداشت "سیاه می
توانند بر بسیاری از معایب خود غلبه  یافتن می

  کنند."
پس از کشته شدن ترایون مارتین در سال 

و سپس مایکل براون در فرگوسون در  ٢٠٠۶
متحده، موج بزرگی از ھمبستگی در میان  ایاالت

مردم آمریکا ایجاد شد. تظاھرات گوناگونی در 
محکومیت خشونت باورنکردنی پلیس علیه 

پوستان برگزار شد. یکی از شعارھای رایج  هسیا
» ھا باال، شلیک نکن دست«در این تظاھرات، 

پوست این بحث  بود. در میان فعالین سیاه
درگرفت که آیا سفیدپوستان اجازه باال بردن 

ھایشان به ھنگام تظاھرات رادارند یا نه؟  دست
مسئله برای برخی این بود که پلیس آمریکا 

رساند و باال  را به قتل می پوستان فقط سیاه
بردن دست سفیدپوستان با واقعیت جور در 

ھا نشان داد که  اید. بار دیگر این بحث تمی
وجه کار ساده و آسانی  ھیچ ھمبستگی به

  نیست.
به ھنگام اعتصابات  ١٩٨۴–١٩٨۵ھای  در سال

سنگ در انگلیس، جنبش زنان  کارگران زغال
نبشی سنگ، که ج علیه تعطیلی معادن زغال

فمینیستی بود به حمایت از کارگران معدن 
مبارزه شما مبارزه «ھا با شعار  پرداخت. آن

و تھیه مواد غذایی ازجمله پختن   » ماست
فعالیت زنان در  سوپ از کارگران حمایت کردند. 

ھای معدن کاران در کنار معدنچیانی که  کمیته
ای نبود.  بر مردانیت داشتند موضوع ساده تکیه

رگذشته برای معدن کاران، افرادی بودند زنان د
شده بودند.  که از صحنه فعالیت سیاسی حذف

در این مبارزه و ھمبستگی ھم معدن کاران 
ھای غلط خود را در  مجبور شدند که برداشت

کم  مورد زنان عوض کنند و ھم زنان توانستند کم
به نیرو و ظرفیت خود باور کنند. بتی کوک یکی 

ریان ھمبستگی با معدن کاران از زنانی که در ج
به من «گوید  به فعالیت روی آورده بود می

ھمیشه گفته بودند که پخمه ھستم اما 
". رابطه زنان  اعتصاب به من یاد داد که نیستم 

ً از  کارگران و سازمان ھای فمینیستی که عمدتا
طبقه متوسط بودند، اگرچه سازنده اما بسیار 

  مشکل بود.
، که چند سال پیش درست )Prideفیلم غرور (

ھای زیادی را کسب کرد، برخورد  شد و موفقیت
  ... بازی  جنس ھای ھم گروه

   ١٥ادامه در صفحه 
  



  
 

   ١۵ صفحه    ٩٣شماره     

  چرا ھمبستگی ...
  ١٤ادامه از صفحه 

که به کمک معدنچیان شتافته بودند را 
  کشد. به طرز جالبی به تصویر می

در ایران، در ابتدای انقالب و باال گرفتن 
منازعات در کردستان، عده زیادی از 

ً ج وان، برای کمک به انقالبیون، عمدتا
مردم به شھرھا و روستاھای کردستان 
رفتند. در بسیاری از روستاھا برخورد 
ُرشور انقالبی که زبان کردی  جوانان پ

ً از طبقات باالی  نمی دانستند و عمدتا
جامعه بودند با روستائیان نیز 

وجه ساده نبود. برخی از آنان  ھیچ به
سرعت دریافتند که تصویر بسیار  به

تیکی از اوضاع کردستان داشتند و رمان
ای در آنجا باقی  آنجا را ترک کردند. عده

ھای  ماندند و با خدمات خود کمک
  زیادی به مردم منطقه نمودند.

بعد از جنایت جمھوری اسالمی در 
ھای این  ، خانواده ١٣۶٧تابستان 

ھای خود  کشتار فجیع در طی تالش
ترین حق  برای آگاھی یافتن از ابتدایی

ود، یعنی محل دفن عزیزان خویش، خ
به مراجعه به نھادھای مسئول این 
جنایت، نوشتن نامه به مسئولین 
حکومتی یا مراجع مذھبی، تظاھرات و 

ھای  ھا مراسم اعتراض پرداختند. آن
گوناگونی مانند مراسم چھلم ، سالگرد 
و یا شب جمعه برگزار نمودند. در 

 کم گروھی که از آن به نام خاوران کم
یاد » ھای خاوران مادران و خانواده«

در طی  شود شکل گرفت.  می
ھا مرتب به  ھای اولیه این خانواده سال

رفتند. در این مدت، باوجود  خاوران می
تھدیدھا و خشونت جمھوری اسالمی، 

طور مستقل توانستند  ھا به این خانواده
ھای  بدون در نظر گرفتن وابستگی

ری سیاسی فرزندانشان باھم ھمکا
ھای آن، تجمع در برابر  از نمونه  کنند. 

و انتشار  ١٣۶٧کاخ دادگستری در سال 
ھا  ای با امضای پنجاه تن از خانواده نامه

بود. برخی از مادران و اعضای 
ھا به خاطر پیگیری در پرونده  خانواده

ھا  فرزندانشان بارھا بازداشت شدند. آن
تنھا کسانی بودند که توانستند با 

ای خود و کمک برخی از افراد، ھ پیگیری
ھای غیر حزبی و حزبی، و  سازمان

تدریج  نشریات در خارج از کشور، به
دیگران را از عمق یک فاجعه ملی باخبر 

  کنند.
شدگان از اعضای  اگرچه اکثر اعدام

مجاھدین خلق بودند و در ابتدا گروه 
طیف چپ و ھم مجاھدین را  مادران ھم

ھای بعد  الکم در س پوشاند اما کم می
تدریج ارتباط مادران مجاھد با مادران  به

  خاوران کم شد.
ھایی از  ھمه موارد باال نمونه

ھا و  ھمبستگی از پایین است که گروه
طبقات مختلف را به ھم پیوند داد. ھمه 

دھنده مشکالت  ھا نیز نشان این مثال
ھمبستگی ، و اینکه چگونه در طی 

درگیر پروسه ھمبستگی نیروھا و افراد 
  باشند. شوند، می دچار تغییر می

  نتیجه
تاکنون در این نوشته روند تحول مفھوم 
ھمبستگی از زمان ناپلئون تاکنون دنبال 
شده است. بر این نکته تأکید شد که 
ھمبستگی با خیرخواھی و وفاداری 

متفاوت است. ھمچنین از ھمبستگی قوی 
در ھمبستگی قوی  برده شد.  و صوری نام
ترک، احساس تعلق به گروه، منافع مش

گرایش به ھمدلی و اعتماد به شکل 
متقابل بین اعضای گروه وجود دارد. در 
ھمبستگی صوری یک یا چند شرط 

طرفه باشند. بنا به گفته  توانند یک می
اشلی تیلور در ھمبستگی قوی اعضا 
ً به  تعھداتی در مقابل یکدیگر دارند. مثال

در  ھنگام اعتصاب ھمه موظف به شرکت
چھار شرط باال را  اعتصاب ھستند. 

  توان چنین توضیح داد: می

که از منافع مشترک صحبت  ھنگامی
شود منظور اھدافی است که افراد  می

ھا را تحقق بخشند  توانند آن تنھایی نمی به
ھا به کمک جمع  و برای نائل شدن به آن

ً در ھمبستگی بر پایه نھاد  نیاز دارند. مثال
سیستم حقوق بیکاری یا در دولت رفاه، 

که ھمه در آن  بازنشستگی فقط درصورتی
مشارکت داشته باشند و حق عضویت 

گردد. در  بپردازند یا مالیات دھند، میسر می
یک اعتصاب کارگری اگر نیمی از کارکنان 
خیانت کنند و سر کار حاضر شوند، اعتصاب 

جز منافع  آمیز نخواھد بود. اما به موفقیت
موازی نیز وجود دارند و این مشترک، منافع 

در حالتی است که رسیدن به ھدف بدون 
کمک دیگری میسر است. در این حالت بین 

ھا، در ظاھر ھدف مشترکی  افراد و یا گروه
ھا وابسته به ھم نیستند؛  وجود دارد اما آن

ً ھدف ھمه رانندگان اتومبیلی که در  مثال
اند ، خالص شدن از دست  ترافیک گیرکرده

طور  کسانی که به یک است، ھمهتراف
اتفاقی سوار اتوبوس، قطار ، یا تاکسی 

کنند،  اند و مقصد معینی را دنبال می شده
ھا منافع موازی ھستند که در  ھمه این

ھمبستگی صوری بین طرفین ھمبسته 
وجود دارند. نمونه دیگر، کارگران یک 
کارخانه در تھران برای افزایش حقوق 

ند و مخالفین زن دست به اعتصاب می
کنند.  می جمھوری اسالمی از آن حمایت 

ً کارگران بدون نیاز به ھمبستگی از  احتماال
خارج و بنا بر نیروی خود در کسب اھداف 
خویش، موفق/شکست خواھند خورد.... 

برده  که از ھمبستگی صوری نام ھنگامی 
شود، منافع موازی و نه مشترک وجود  می

  دارند.
حالت فرد خود را  احساس تعلق. در این

داند در عین آنکه گروه  عضو یک گروه می
عنوان عضوی از خانواده پذیرفته  نیز او را به

است. در ھمبستگی صوری ممکن است 
من خود را عضوی از گروه بدانم اما گروه 

  چنین ارزیابی نداشته باشد.
ً من به عنوان ایرانی  احساس ھمدلی. مثال

که  ، ھنگامیحال بااین ام.  در جنگ نبوده
گوید عمویش را در جنگ  دوست من می

داده ، بدون آنکه خودم چنین  ازدست
ای داشته باشم، عمق مصیبت وارده  تجربه

کنم. مثال دیگر، اگر من زن  به او را درک می
ً او را  باشم و زن دیگری که اصال

شناسم در رادیو بگوید ھنگام راه رفتن  نمی
دون کند، ب در تاریکی احساس خطر می

ً ماجرای او را بدانم،  آنکه خودم دقیقا
احساس او را به خاطر تجربه شخصی درک 

  کنم.
اعتماد متقابل. یکی برای ھمه ، ھمه برای 
یکی. در ھمبستگی صوری ممکن است 
من به گروه اعتماد کامل داشته باشم اما 
گروه به دالیل مختلف نتواند به من اعتماد 

  کند.

ن شروط برای ازنظر اشلی تیلور ھمه ای
در ھمبستگی  ھمبستگی قوی الزم ھستند. 
طرفه  توانند یک صوری، یک یا چند شرط می

  باشند.
اما در اکثر نظرات متفکرینی که تاکنون در این 

ً ھمه کمتر  نوشته آمده، آنچه به نوعی تقریبا
اند کنش و واکنش افراد یا  بدان توجه کرده

 ھایی است که وارد یک رابطه ھمبسته گروه
ای است که دیوید  شوند. این نکته می

فیدرستون بدان پرداخته است. او ھمبستگی را 
کند، به  به قوی و صوری تقسیم نمی

ھمبستگی بر پایه نھادھا و انستیتوھا،اھمیت 
دھد، بلکه تمرکز خود را بر ھمبستگی از  نمی

گیری، نیرو و اھمیت آن قرار  جنبه شکل
گی باید به دھد. ازنظر او در مورد ھمبست می

  چند نکته توجه نمود:
کننده برای  اول: ھمبستگی یک رابطه دگرگون -

ھای درگیر آن است. از این نظر  ھمه طرف
که صحبت از ھمبستگی بین ھمانندھا  وقتی

شود قدرت تغییردھنده ھمبستگی به  می
شود. در طی پروسه  فراموشی سپرده می

ھای  ھمبستگی برخی از روابط قدرت و جنبه
ھای تغییر را  کنند. نمونه تی تغییر میھوی
  ھای قبلی این نوشته دید. توان در مثال می

ً از  - دوم: ھمبستگی عملی است که معموال
ھایی  شود. چنین ھمبستگی پایین ایجاد می

دھند که چگونه طبقات فرودست  نشان می
جامعه که ازنظر نخبگان و یا طبقات باال بر روی 

حساب کرد، باتحمل توان و نباید  ھا نمی آن
مشکالت خود را به عرصه ممنوعه سیاست 

کنند مانند ھمبستگی کارگران  وارد می
  لنکشایر.

ھا ممکن  سوم: کشیدن دیوار بین مکان -
نیست. ھمبستگی مرزھای ملی 

  شناسد. نمی
چھارم: باوجود اھداف مشترک، ازآنجاکه  -

تواند بین طبقات، اقشار، و  ھمبستگی می
ف شکل گیرد، پروسه ساده و ھای مختل جنبش

ھا است. در  داوری آسانی نبوده و مملو از پیش
ھای ایجادشده فضاھای طبقاتی،  ھمبستگی

جنسیتی ، نژادی و قومی با ھم برخورد 
کنند. مسئله این است که نیروی  می

ھای  ھمبستگی چقدر قوی و افراد و جنبش
ھمبسته چقدر توانایی حل مشکالت را داشته 

  باشند.
  ای مبتکر است. آن نجم: ھمبستگی پدیدهپ -

شکند.  روابط و فضاھای سیاسی را درھم می
  گردد. آنچه دیروز ناممکن بود، امروز میسر می

ششم: ھمبستگی ھم بر پایه واقعیات و  -
توان با یک  رو می گیرد. ازاین احساس شکل می

جنبه ازنظر رورتی موافقت داشت که ھمیشه 
» دیگران«قابل در م» ما«ھمبستگی برای 

است. ھمبستگی ھمیشه مایه اتحاد و 
» ما«دوستی نیست. عمیق شدن دوستی 

از ما » دیگران«ممکن است مایه تشدید نفرت 
  شود.

ساخته  ھفتم: ھمبستگی ذاتی و پیش -
که از ھمبستگی طبقه  حتی ھنگامی نیست. 

شود، بدون کار و فعالیت  کارگر صحبت می
اگر در ماجرای قحطی توان آن را ایجاد کرد.  نمی

کتان در لنکشایر، داگالس و دیگران فعالیت 
ً ھمبستگی، حداقل در شکل  نمی کردند احتماال

  آمد. و وسعتی که ایجاد شد، به وجود نمی
ً از باال   ھای ازآنجاکه ائتالف  سیاسی معموال

توان آن را با ھمبستگی  نمی گیرند، شکل می
 ً کی کرد شوند ی از پایین ایجاد می که معموال

ممکن است زودگذر  ھای سیاسی ائتالف .
که از پایین شکل  که ھمبستگی باشد، درحالی

ً پایدارتر می   ...است.  گیرد معموال
   ٦ادامه در صفحه 
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 جای خالی سندیکاھا، بازنشستگان در راس تشکل ھای زرد کارگری
 صادق کار

اکبر قربانی دبیر (خان کارگر غرب تھران) در 
ھفت گذشت در مطلبی ک خبرگزاری 
"ایلنا" ب نقل از وی منتشر کرد، ب بھان 
حضور بازنشستگان در راس تشکل ھای 

کارکرد تشکل ھای وابست تحت  کارگری، 
کنترل "خان کارگر" و تشکل ھای مشاب 

بر  آن را ھدف حمل خود قرار داد و تلویحا
ناکارآیی و تحت فرمان بودن آن ھا صح 
نھاد و با غیر قانونی خواندن حضور 
بازنشستگان در "ھیات مدیرە تشکل 
ھای"کارگری"خواستار منع حضور آنان در 

 رھبری این تشکل ھا شد.

او بدون نام بردن از تشکل ھای مورد  
خطابش، آنان را ب نداشتن دغدغ از بابت 

دن در راس امور ب مطالبات کارگری و مان
ھر قیمتی متھم کرد. قربانی در نوشت 
اش علت ناکارایی تشکل ھای حکومتی را 

نکردن از نیروھای جوان در  در استفادە 
سطوح رھبری خالص کرد و کامیابی 
اتحادی ھا در سایر کشورھا را ب حضور 

  نیروی جوان و ب روز کردن خود دانست.

 ، اصوال نمی در این ک تشکل ھای وابست
توانند ب لحاظ نداشتن حمایت کارگری و 
ساختار دمکراتیک کارایی داشت باشند و 
ھم چنین در خصوص جا خوش کردن 
رھبران این قبیل تشکل ھا در راس امور، 
حتی پس از بازنشستگی، واقعیتی است 
انکار ناپذیر، که یکی از دالیل آن بی شک 

ین سود و امتیازات مالی و غیرە است ک ا
افراد ب آن عادت کردەاند، دلیل دیگر 
ناتوانایی این تشکل ھا در تربیت کادرھای 
جانشین و رقابت بر سر امتیازت مختلفی 
است ک عضویت در رھبری تشکل ھای 
وابست به خاطر خدمت گزاری ب دولت ھا 
و کارفرمایان از آنھا بھرمند می شوند. 
موقعیت افراد در رھبری این تشکل ھا ھر 
چ باالتر رود، طبیعتا سھم بیشتری از 

  امتیازھا نیز از آن فرد خواھد شد.

حضور علی رضا محجوب در راس "خان 
سال، تنھا یک نمون از این  ٣٨کارگر" قریب 

واقعیت است. نمون دیگر حسن صادقی 
است ک ھم چنان ب رغم بازنشستگی 
مقام ھایش در رھبری خان کارگر را حفظ 

گ و دندان از آن دفاع می کند، کردە و با چن
پیداست ک تالش این گون افراد برای 
ماندن در قدرت موجب نارضایتی و اعتراض 
کسانی در ردە ھای میانی خان کارگر ک 
راە صعودشان را این افراد سد کرده اند، 

  شوند.
آقای قربانی اگر نسبت ب کم و کیف و  

ماھیت اتحادی ھای کارگری و سبب 
آن ھا اطالع داشت باشد، ک بعید وجودی 

است بی اطالع باشد، باید خوب بداند 
علل کامیابی اتحادی ھای واقعی   ک

کارگری در کشورھای دیگر تنھا بخاطر 

جوان گرایی شان ب زعم ایشان نیست، این 
اتحادی را بر عکس تشکیالت خان کارگر ک 
توسط حکومت و برای مقابل با اتحادی ھای 

کارگری ساخت و پرداخت شدە است،  واقعی
توسط خود کارگران و در مجامع عمومی 
دمکراتیک و رای مستقیم کارگران و کارکنان 
موسسات و رشت ھای مختلف شغلی 
تشکیل و دارای اساسنام و مقررات کامال 
دمکراتیک ھستند و بطور مرتب ب اعضایشان 

    راجع ب عملکردشان گزارش می دھند.
گر ک نمایندگان کارفرمایان و والیت خان کار 

فقی ھم جزیی از این مجموع ھستند و 
مختص کارگران مسلمان است، در اتحادی 
ھای واقعی ن چنین ارگان ھای نظارتی 
تعبی شدە و ن محدودیت دینی برای اعضا و 

  رھبران شان وجود دارد.

افزون بر این ھا این اتحادی ھا بر خالف "خان 
 جد مطالبات مختلف اعضای شان را کارگر" ب

پیگیری می کنند و ھمراھی و عدم ھمراھی 
ھایشان با دولت ھا را دوری و نزدیکی دولت 
ھا با رعایت قوانین حمایتی و رفاھی رقم 
می زند. در دنیا ھیچ تشکلی را ب غیر از 

سال دبیر  ٣٨خان کارگر نمی شود یافت ک 
  نده باشند.کل و رھبرانش بدون تغییر باقی ما

در ھیچ اتحادی واقعی مشکلی ب نام    
کنارە گیری نکردن بازنشستگان از رھبری 
وجود ندارد، زیرا منفعت خاصی برای رھبران 

وجود ندارد. از ھمین رو آقای قربانی اگر ب  
راستی دغدغ اش پیگیری حق و حقوق 
کارگران است و مانند سایر رھبران خان 

زاری از طرح این مسائل کارگر قصد استفادە اب
را ندارد، خوب است در پی علل واقعی 
ناکارآیی تشکلی برآید ک خودش ھم نقشی 
در سطوح میانی آن دارد و به جای مقابل با 
سندیکاھای کارگری و سکوت تائید آمیز 

سرکوب رھبران سندیکایی ک در  درقبال 
عمل پیگیران برای "ھم افزایی"منافع 

ی دارند، از آن ھا حمایت کارگران قدم بر م
  کند.

آخر چگون می شود، ھم ادعای نمایندگی 
کارگر را داشت و ھم از سرکوب کسانی ک 

و "ھم  برای قدرتمند کردن امکان چان زنی 
  افزایی"کارگران مبارزە می کنند حمایت کرد؟

واقعیت آن است ک چ رھبران خان کارگر و 
رند و حامیان دولتی و کارفرمایی شان بپذی

چ نپذیرند، دوران حیات تشکل ھای وابسته 
به حاکمیت، امثال "خان کارگر" که ماھیت 
مستقلی در مبارزه برای کسب مطالبات 
جنبش کارگران ایران ندارند، ب سر رسیده 

  است.
رھبران خان کارگر ک تصور غلطی از تحوالت 
داشتند، تالش کردند مانند سال ھای 

از سرگیری حمالت  نخست پس از انقالب با
فیزیکی ب مجامع سندیکایی و ضرب و شتم 
رھبران سندیکایی و بستن محل ھای 

اجتماعات شان با کمک نیروھای امنیتی و 
دستگاە قضایی، این فرایند را متوقف کنند، 
با این ھم اما انجام این اقدامات موجب 
انزوای بیشتر خودشان و روی آوردن فزایندە 

کاھا و فعاالن سندیکایی سندی کارگران ب 
  گردید.

پس از آن ک نمایندە اعزامی سازمان بین 
المللی کار تشکیالت خان کارگر و 
شوراھای اسالمی کار را تشکل ھای مغایر 
با قوانین این سازمان اعالم کرد و خواستار 

قانون کار مطابق مقاول نام  ٤١اصالح مادە 
ھای سازمان بین المللی کار شد، سران 

ان کارگر ک بیش از پیش بقا و موقعیت خ
شان را در خطر می دیدند، علنا با اصالحات 
پیشنھادی ھئیت اعزامی ب مخالفت 
برخاستند، دولت وقت نیز ک اساسا با 
سندیکاھای مستقل کارگری مخالف بود ب 
رغم حمایت فعاالن سندیکایی از پیشنھاد 

  اصالحی سازمان جھانی کار ب آن تن نداد.

با این اوصاف در بدن شوراھای اسالمی  
کار کارگرانی ھستند ک ب دالیل گوناگون و 
بویژە کسب تجرب از اعتصابات کارگری راه 
شان را از رھبران وابست و سودجو خان 
کارگر جدا و ب سوی سندیکاھا گرایش پیدا 
کردەاند. حساب این عدە را ک در محل ھای 

، البت باید از کارشان ناشناخت ھم نیستند
حساب رھبران خان کارگر جدا کرد و برای 
ھمراە شدن آن ھا با فعالیت ھای 

  سندیکایی تالش کرد.

کامیابی جنبش کارگری در سازماندھی 
سندیکایی بدون استفادە آگاھان از ھم 

   امکاناتش میسر نیست.

 

mailto:karrooznamehi@gmail.com

