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    ٢ صفحه  ٧٣ شماره     

  سیاست مطالبه محوری و کنشگری در روند انتخابات
    !ما خواھان برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتیک ھستیم

  

چندانی به برگزاری انتخابات دوره دوازدھم رياست جمھوری و دوره پنجم شوراھای شھر و روستا نمانده است. با اين وجود، فضای زمان 
ھای  ھای کانال انتخاباتی سرد، بی روح و به شدت امنیتی است. در آستانه سال نو، ارگان ھای سرکوب جمھوری اسالمی به ادمین

عالین مدنی يورش برده، عده ای از آن ھا را دستگیر و کانال ھای تلگرامی را از دسترس خارج کردند. کانال ھای نگاران و ف تلگرامی، روزنامه
 تلگرامی اکثرأ به اصالح طلبان و حامیان حسن روحانی تعلق داشتند. معموأل در ماه ھای مانده به انتخابات، اندکی از فشار ھا بر فعالین

رای حضور آن ھا و طرح مطالبات گروه ھای اجتماعی امکان ھائی فراھم می گرديد. با تداوم و سیاسی و مدنی کاسته می شد و ب
 تشديد فضای امنیتی، اين امکان نیز از فعالین سیاسی و مدنی سلب شده و يا به حداقل رسیده است.

و در سايه حمايت آن ھا، مشغول فعالیت  در فضای امنیتی و بسته، تنھا اصول گرايان بدون واھمه از پیگرد و فشار ارگان ھای امنیتی
انتخاباتی ھستند. آن ھا از امکانات رسانه ای گسترده (صدا و سیما، روزنامه ھا، خبرگزاری ھا، سايت ھا، شبکه ھای اجتماعی .....) و 

ل گرايان تا کنون نتوانسته اند منابع مالی وسیع و از پشتیبانی ارگان ھای متعدد حکومتی مثل سپاه و بسیج برخوردارند. با اين ھمه، اصو
به یک استراتژی برای انتخابات ریاست جمھوری و به یک سازوکار مبتنی بر وحدت دست پیدا کنند. از چند ماه پیش عده ای از 

ن چھره ھای شاخص اصول گرايان با حمايت بیت خامنه ای، جبھه مردمی نیروھای انقالب اسالمی (جمنا) را تشکیل دادند تا به عنوا
به جريان محوری، ساير جريان ھای اصول گرا را زير چتر خود گرد آورند و امکان تعیین کانديدای اصول گرايان فراھم آيد. اما جبھه پايداری 

جمنا نپیوست، اصولگرایان معتدل تمایلی برای حضور در این جبھه نشان ندادند و احمدی نژاد و نیروھای حامی او کانديدای خود را اعالم 
از دست دادن افراد با اتوريته، نبود مکانیسم انتخاب کانديدا،  ،بودن اصولگرایان، اصرار ھمگی بر مواضعشان، قحط الرجالی  دند. چندپارهکر

  به فلج شدن اصول گرايان انجامیده است.

رند. آنھم پايه محدود اجتماعی و اصول گرايان در کنار مشکل چندپاره بودن و عدم توافق روی کانديدای معین، از ضعف بزرگتری رنج می ب
روی گردانی گروه ھای وسیعی از جامعه از جمله طبقه متوسط جديد از آن ھا است. اصول گرايان پرامکانات و کم ھوادار ھستند.  امکانات 

  حکومتی و رسانه ای در دو انتخابات گذشته، نتوانست ضعف آن ھا را جبران کند.

ای بدل کنند. آن ھا از ماه ھا قبل به طور بی سابقه ای به حسن  دوره جمھور تک  وحانی را به رئیساصول گرايان افراطی مصممند که ر
روحانی و تیم او در روزنامه ھا، سايت ھا و کانال ھای تلگرامی می تازند. شدت حمالت آن ھا قابل مقايسه با دوره رياست جمھوری 

ھای فکر در تھران و محافل عملیاتی در شھرستان ھا راه انداختند و حسن روحانی را ابوالحسن بنی صدر است. آن ھا از ماه ھا قبل اتاق 
  تخريب می کنند.

اصول گرايان دستآورد اصلی دولت روحانی يعنی برجام را بی ثمر اعالم کرده و افزايش نرخ بیکاری، تداوم رکود اقتصادی و مشکالت 
تآويز حمالت خود قرار می دھند. دسته ھای وابسته به جريان حاکم، سازمان معیشتی مردم، رويکرد به غرب و اعتدال گرائی را دس

اطالعات سپاه و قوه قضائیه در مقابل اقدامات اندک دولت در حوزه ھای ھنری و اجتماعی، سد و مانع ايجاد نمودند تا آن اقدامات را به 
  شکست بکشانند.

وار و عتاب آلود  روحانی پیوسته اند. خامنه ای در پیام نوروزی با لحن گالیهعلی خامنه ای و مجلس خبرگان نیز به صف منتقدان دولت 
او در سخنرانیش در مشھد، دو الگوی مدیریتی متفاوت در  دولت روحانی را خطاب قرار داد و از عدم تحقق اقتصاد مقاومتی انتقاد نمود.

بی حال و غیرانقالبی خواند. او  ٬آمد نامید و دیگری را مدیریت ضعیفانقالبی و کار ٬جمھوری اسالمی را تبیین کرد. یکی را مدیریت متدین
ھائی دانست که مدیریت انقالبی نبوده است. بزعم خامنه ای تنھا مديريت انقالبی می تواند الگوی  مشکالت اقتصادی را مربوط به زمان

ھا تشکیل شده است، داعیه مدیریت انقالبی را ندارد.  ای تکنوکرات "اقتصاد مقاومتی" را پیاده کند. دولت حسن روحانی که از مجموعه
دولت او، دولت اعتدال گرا است. خامنه ای با اين سخنان فضا را بر حسن روحانی تنگ کرده و به نیروھای خود پیام داده است که در 

از امام جمعه ھا در اولین ھفته سال نو مقابل کدام کانديدا بايستند و از کدام کانديدا حمايت کنند. بدنبال سخنان خامنه ای، عده ای 
  خواستار انتخاب رئیس جمھوری "بدون زاویه" با رھبر شدند.

خامنه ای و ھمدستان وی که در فساد ساختاری و نابسامانی ھای اقتصادی و اجتماعی نقش اصلی را دارند و در چھار سال گذشته در 
نگ ھای نیابتی کشانده و بخش قابل توجھی از درآمدھای کشور را برای حفظ کار دولت روحانی کارشکنی کرده، پای کشور ما را به ج

  دولت جنايتکار اسد ھزينه کرده اند، مسئولیت وضعیت اسفبار کنونی را به گردن دولت روحانی می اندازد.

  برنامه اصول گرايان، اصالح طلبان و اعتدال گرايان 
ک کانديدا است تا آن را در مقابل حسن روحانی قرار دھند. در صورت تامین نشدن برنامه اصول گرايان در درجه نخست توافق بر سر ي

چنین توافقی، اصول گرايان به احتمال زياد با چند کانديدا به رقابت با حسن روحانی برخواھند خاست. آن ھا می خواھند ھمانند انتخابات 
ور دوم شکست دھند و يا رای او را به حداقل برسانند تا روحانی ضعیف بر ، انتخابات آتی را به دور دوم بکشانند، روحانی را در د٨٤سال 

  صندلی رياست جمھوری بنشیند و سیاست ھای جريان حاکم را پیش ببرد.

جمھوری بروند.  ھای ریاست به میدان رقابت ٩۴و اسفند  ٩٢طلبان و اعتدال گرايان قصد دارند با ھمان تاکتیک انتخابات خرداد  اصالح
مبتنی بر توافق درباره کاندیدای واحد و ارایه لیستی واحد. نیروھای اصالح طلب و اعتدال گرا حسن روحانی را کانديدا کرده اند.  تاکتیک

 ٩٢اصالح طلبان بدون طرح مطالبه ای از حسن روحانی، به حمايت ھمه جانبه از او برخاسته اند. حسن روحانی در انتخابات سال 
به توافق برسر برنامه ھسته ای برسد و راه را  ١+٥ ھای مختلف اجتماعی داد. گرچه او توانست با کشورھای وعده ھای زيادی به گروه

برای برداشتن تحريم ھا و گسترش مناسبات با کشورھای اروپائی باز و تورم را مھار کند و به بازار داخلی ثبات بخشد، ولی اکثر 
در چھار سال گذشته فضای امنیتی تداوم يافت، نقض حقوق بشر شدت گرفت، بر تعداد وعده ھای انتخاباتی او روی زمین مانده است. 

  اعدام ھا افزوده گشت و فشار بر فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشر ادامه پیدا کرد.
ای حسن روحانی در مقابل سرکوب ھا سکوت کرد و از حقوق شھروندی دفاع ننمود. دولت روحانی در چھار سال گذشته سیاست ھ 

نفع سرمايه داران بود، برای تصويب به مجلس ارائه کرد. او برای   اليحه تغییر قانون کار را که علیه کارگران و به ضدکارگری را پیش برد،
رفع تبعیض جنسیتی، مذھبی، ملی ـ قومی و طبقاتی قدم جدی برنداشت. سیاست ھا و عملکردھای حسن روحانی از يکسو و از 

ماندن اکثر وعده ھای انتخاباتی او، به تضعیف موقعیت او در میان کارگران و زحمتکشان و مناطق ملی ـ قومی سوی ديگر روی زمین 
ھا منجر گرديده است. اگر در دوره اول حسن روحانی با وعده ھای فراوان، آراء گروه ھائی از جامعه را جذب کرد، اين بار با تکرار آن وعده 

گروه ھا را ھمانند دوره قبلی جلب کند. تکیه بر برجام و دستآوردھای آن، برد معین و تاثیرگذاری قادر نخواھد شد، نظر مساعد آن 
روحانی در پیام نوروزی اش در برابر خامنه ای آشکارا عقب نشینی کرد. اين عقب نشینی ناشی از تضعیف موقعیت   محدودی دارد.

وی برای تمکین به برنامه خامنه ای در زمینه سازی برای دور آتی ریاست سیاسی و اجتماعی او پس از برجام و نشانه ای از آمادگی 
  جمھوری خویش است.

...   
   ٣ادامه در صفحه 

 

 



  

  ٣ صفحه  ٧٨ شماره    

 
  ... سیاست مطالبه 

  ٢ادامه از صفحه 
حذف  صحنه انتخابات ھنوز روشن نیست. احتمال اينکه بلوک قدرت بخواھد با توسل به رد صالحیت، حسن روحانی را از صحنه انتخابات

کند، اندک است. رد صالحیت، کار پرھزينه ای است و می تواند به چالش در سطح جامعه بیانجامد. جريان حاکم در شرايطی که خطر 
روياروئی با دولت ترامپ وجود دارد، از چالش در سطح جامعه واھمه دارد. به نظر می رسد که سیاست مديريت انتخابات، بسیج نیرو، 

  ت او در پای صندوق ھای رای پیش برده خواھد شد.تخريب روحانی و شکس

  انتخابات شوراھای شھر و روستا
ھمزمان با انتخابات رياست جمھوری، انتخابات شوراھای شھر و روستا برگزار می شود. عده کثیری برای اين انتخابات نام نويسی 

افیائی آن، به لحاظ اھمیت محلی آن برای شھروندان کرده اند. در انتخابات شوراھای شھر و روستا به سبب گستردگی و تکثر جغر
منطقه و نیز فقدان نظارت استصوابی شورای نگھبان، فضای نسبتأ مساعد برای تاثیرگذاری و امکان انتخاب عناصر پاک دست، توانمند و 

  آشنا به مشکالت منطقه وجود دارد.
ھای محلی، نقش دارند.  برای مساعدت ھمگانی در تامین خواسته شوراھا در تنظیم روابط بین مردم و مديريت شھری و زمینه سازی

شوراھا در برخی شھرھا و روستاھا کارکرد مثبتی دارند و مردم با عالقمندی در انتخابات شرکت می کنند. اما شوراھای شھر و روستا 
يل شده اند. ھنوز ھیچ برنامه و استراتژی در تعدادی از شھرھا کارکرد واقعی خود را از دست داده و به مراکز فساد و بندوبست تبد

  طلبان معرفی نشده است. مشخصی برای مدیریت شھری از سوی اصالح

  نگاه و سیاست ما نسبت به انتخابات 
انتخابات آتی مانند ھر انتخابات ديگر در جمھوری اسالمی، غیرآزاد و غیردمکراتیک است. در جمھوری اسالمی حقوق مخالفین و حق 

ه طرز خشنی نقض می شود. برای مخالفین امکان مشارکت در انتخابات وجود ندارد. انتخابات در جمھوری اسالمی نه برای شھروندی ب
تامین و تضمین حق شھروندی، که ابزاری برای تنظیم مناسبات قدرت در درون آن و رقابت بین جريان ھای حکومتی است. سال ھاست 

ی حکومتی را برنتافته و انتخابات را به صورت مھندسی شده برگزار می کند تا ذوب شدگان در که بلوک حاکم حتی رقابت بین جريان ھا
واليت دست باال را داشته باشند. انتخابات در عین حال در مواقعی فرصت ھائی برای مردم فراھم آورده که برنامه جريان حاکم را برھم 

به نظارت استصوابی و رای سازی توسط نھادھای حکومتی ـ مذھبی به ويژه سپاه زنند و مھر خود را بر آن بکوبند. بلوک قدرت با توسل 
  و بسیج، می کوشد میزان تاثیرگذاری مردم را کنترل و نتیجه انتخابات را به سود خود رقم زند.

بتنی بر تامین و تضمین حق انتخاب ما در مقابل انتخابات غیرآزاد و مھندسی شده، بر انتخابات آزاد تاکید داريم. انتخابات آزاد، انتخاباتی م
کردن و انتخاب شدن برابرحقوق شھروندان است. شرط برگزاری انتخابات آزاد، حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات سالم، تامین 

عات و تجمع و نظارت بین المللی و نمایندگان نیروھای سیاسی از جمله اپوزیسیون بر انتخابات، فضای باز سیاسی، آزادی بیان، مطبو
    گردش آزاد اطالعات، فعالیت احزاب سیاسی، سنديکاھای کارگری، تشکل ھای دمکراتیک و سازمان ھای مردم نھاد است. 

ھمواره اين است که نیروھای  انتخابات با حزبیت و سازمان يابی گروه ھای مختلف اجتماعی پیوند خورده است. تالش حکومت 
امعه مدنی جايگزين جامعه توده ای نشود. حکومت از اجتماعات، تشکل ھای صنفی، سازمان ھای اجتماعی سازمان پیدا نکنند، ج

مردم نھاد و احزاب سیاسی منتقد و اپوزيسیون وحشت دارد. در فقدان جامعه سازمان يافته و در فضای به شدت امنیتی، امکان برآمد 
وری اسالمی ھیج امکانی برای شرکت نیروھای غیرخودی در انتخابات جمعی اندک بوده و با ھزينه باال روبرو است. ھر چند در جمھ

فراھم نیست. اما انتخابات، فضا و فرصت ھائی ھرچند ناچیز را فراھم می آورد که فعالین سیاسی و مدنی از وضعیت رکود خارج شوند، 
  خابات تاثیر بگذارند.مطالبات خود را مطرح کنند، به کار روشنگری بپردازند و در صورت امکان بر روند انت

فاصله زمانی مانده به انتخابات، فرصتی است برای نیروھای آزادیخواه و دمکرات که بر روندھای سیاسی کشور تاثیر بگذارند، از حق 
مشارکت سازمان ھای سیاسی منتقد و مخالف حکومت و از حق رای و کانديداتوری شھروندان دفاع نمايند، خواست لغو نظارت 

شورای نگھبان، رفع حصر از سران جنبش سبز، آزادی کلیه زندانیان سیاسی، باز کردن فضای سیاسی، آزادی مطبوعات،  استصوابی
اطالع رسانی، اجتماعات، فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، سنديکاھا و نھادھای مدنی را مطالبه نمايند و ضربه اصلی خود را متوجه 

  ت افراطی کنند.واليت فقیه، نظامی ـ امنیتی ھا و راس

مسئله اصلی در اين دوره انتخابات، اقتصاد و معیشت مردم است: بسامان کردن اقتصاد کشور، مبارزه ريشه ای با فساد و رانت خواری، 
کوتاه کردن دست مافیای قدرت و ثروت از اقتصاد کشور، غلبه بر رکود اقتصادی، اشتغال زائی، برداشتن موانع موجود در بخش تولیدی، 

تخاذ تدابیر ضرور برای کاھش فقر و بھبود وضعیت معیشتی کارگران، زحمتکشان، معلمان، پرستاران و ساير گروه ھای مزدبگیر و ا
کاستن از فاصله طبقاتی. در کشور ما، مسائل اقتصادی در پیوند تنگاتنگ با مسائل سیاسی و ساختار قدرت است. گام نخست برای 

  دی ھای سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد است.تغییر ساختار قدرت، تامین آزا

دولت ترامپ و جمھوری اسالمی وارد مجادله سنگینی شده اند. دولت ترامپ به جمھوری اسالمی اخطار داده، تحريم تازه وضع نموده، 
م با آزمايش موشک ايران را به تحريم گسترده تھديد کرده و از روی میز بودن ھمه گزينه ھا سخن رانده است. جمھوری اسالمی ھ

بالستیک و نمايش موشک ھايش و با برگزاری مانور نظامی به اين تھديدھا واکنش نشان داده است. کشور ما بعد از روی کار آمدن 
ترامپ در شرايط دشوار و مخاطره آمیز قرار گرفته است. اين وضعیت بر فضای انتخابات تاثیرات معینی خواھد داشت. انتخابات فرصتی 

رای طرح خطر روياروئی بین دولت ترامپ و جمھوری اسالمی و تاکید براينکه بايد از اقدامات تحريک کننده و تھديدآمیز اجتناب است ب
شود، سیاست ھای منطقه ای به دستگاه ديپلماسی واگذار گردد، دست سپاه از دخالت در حوزه سیاست بین المللی و منطقه ای قطع 

از توسعه طلبی برپايه شیعه گری فاصله گیرد و دشمنی با امريکا و شعار نابودی اسرائیل کنار  و سیاست خارجی جمھوری اسالمی
  گذاشته شود.

در عین حال نباید از نظر دور داشت که ترامپ با دشواری ھای داخلی و بین المللی متعددی، تا درون دولت خویش، مواجه است. 
المللی ھماھنگ علیه جمھوری اسالمی، چنان که در زمان اوباما شاھد بودیم ـ  دشواری ھائی که امکان او را برای یک اقدام بین

  اقدامی از ھر دست که او بخواھد ـ اگر نه ناممکن اما سخت ناھموار می سازد.
ما بر سیاست مطالبه محوری و کنشگری در جريان انتخابات تاکید داريم. پیشبرد اين سیاست به معنی شرکت و يا عدم شرکت در 

تخابات آتی نیست. امری که در ھفته ھای قبل از انتخابات در دستور تصمیم گیری قرار می گیرد. اما به اين مفھوم است که از فضای ان
انتخابات برای طرح برنامه، خواست ھا و مطالبات مردم، تامین حق ھمه نیروھای سیاسی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، کوشش 

کاندیداتوری مستقل و عقب نشاندن حکومت در اين و يا آن عرصه بھره گرفته شود. از اين رو ما در مختصات  با نیروھای ھمراستا برای
کنونی، بر مطالبه محوری و کنشگری در روند انتخابات، اعمال فشار به حکومت برای شکستن فضای امنیتی، آزادی زندانیان سیاسی و 

نیروھای آزادیخواه و دمکرات می خواھیم که با    رای طرح مطالبات خود تاکید داريم. ما ازرفع حصر و به میدان آمدن گروه ھای اجتماعی ب
  اين سیاست ھمراه شوند.

 ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

  )٢٠١٧مارس  ٢٩( ١٣٩٦فروردين  ٩



  
                     

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤ صفحه  ٧٨ شماره    

  یادداشت سیاسی کارآنالین

مارس رکس  ٣٠روز پنجشنبۀ گذشته 
تیلرسون، وزیر امور خارجۀ امریکا، در یک 
کنفرانس مطبوعاتی به ھمراه مولود چاووش 

خارجۀ ترکیه، اعالم کرد که اوغلو، وزیر امور 
"برکناری بشار اسد دیگر اولویت سیاست 
امریکا در سوریه نیست و سرنوشت اسد در 
بلندمدت توسط مردم سوریه تعیین خواھد 
شد". او اولویت سیاست سوری امریکا را 
"مبارزه با دولت اسالمی و تروریسم" اعالم 

 کرد.

این سخنان چشم اندازھای مبھمی را که از 
تھا پیش برای تحول وضع در سوریه گشوده مد

شده اند، روشنی بیشتری بخشیدند. البته 
دیپلماسی زمخت و ناآزمودۀ ھیئت حاکمۀ 
کنونی امریکا موجبی بود برای آن که برخی 
تحلیلگران سیاسی این موضع را در معنای 
واقعی آن تفسیر نکنند و آن را قرینۀ دیگری از 

ت استراتژیک این که امریکا فاقد یک سیاس
نسبت به سوریه است، بدانند. بودند دیگرانی 
نیز، از جمله برخی نیروھای اپوزیسیون 
سوریه، که از سخنان تیلرسون "به شدت جا 

درجه ای در  ١٨٠خوردند" و آنھا را تغییری 
  سیاست امریکا در سوریه تعبیر کردند.

موضع تیلرسون در ھمان روز پنجشنبه توسط 
امریکا در سازمان ملل، نیکی ھالی، سفیر 

تأئید و تکرار شد. سپس مورد تھاجم شدید 
سناتورھای نومحافظه کاری چون مک کین و 
لیندسی گراھام قرار گرفت که آن را "ھدیه 

" ١ای به روسیه و ایران" و "توافقی فاوستی
خواندند. به دنبال این تھاجم، سرانجام شون 
اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، سیاست 

ریکا در سوریه را که از زبان تیلرسون جدید ام
ً تأئید کرد. حتی  و ھالی بیان شده بود، مجددا
ً شیمیائی شھرک خان  پس از بمباران احتماال
شیخون، که می تواند توسط نیروھای دولتی 

، کاخ سفید بشار ٢سوریه صورت گرفته باشد
اسد را مسئول فاجعه دانست، اما افزود که 

  .در صدد برکناری او نیست

ً این بار  آن چه گذشت روشن می کند که اوال
دولت ترامپ در کار انتشار پیام واحدی است 
ً این پیامی است بر زمینه ای که از  و ثانیا
مدتھا پیش در زمان اوباما شکل گرفته است. 

سیاست امریکا در سوریه  ٢٠١٤از اواخر سال 
بیشتر و بیشتر بر دفع داعش و القاعده 

که تغییر سیاستی  متمرکز شد و بی آن
اعالم شود، موضوع لزوم کناره گیری بشار 
اسد از قدرت در حاشیه قرار گرفت. رابرت 
فورد، سفیر سابق امریکا در سوریه که در 

به دلیل مخالفت اش با سیاست  ٢٠١٤سال 
سوری امریکا از کار برکنار شد، سیاست اخیر 
این کشور را "گامی در ادامۀ ھمان مسیر" 

  می نامد.

ز این قرار به نظر می رسد تا آنجا که پای ا
امریکا در میان است، این کشور تصمیم به 
بیرون کشیدن پای خود از سوریه دارد. به 
ً مدیدی است که امریکا  واقع مدت نسبتا
دیگر به کل منطقۀ خاورمیانه به عنوان یک 
منبع استراتژیک انرژی (نفت و گاز) نگاه 

ً آن را  یک بازار نمی کند، بلکه اساسا
مصرف وسیع، و خاصه یک بازار بزرگ اگر 
نه بزرگترین بازار، برای فروش اسلحه می 

  بیند. 

تداوم کار یک بازار پررونق ھم نه لزومی به 
لشگرکشی دارد و نه به تغییر رژیم. گواه 
این منطق این که ترزا می، اولین سفرش 
را، پس از اعالم خروج بریتانیا از اتحادیۀ 

عربستان اختصاص می دھد و با اروپا، به 
"زبان دیپلماتیک شرم آوری" از تاریخ بلند 
مناسبات اقتصادی با این کشور و لزوم 
تداوم این مناسبات برای "امنیت و 
سعادت" می گوید. آخر، در سال گذشته 
عربستان سعودی با فاصلۀ بسیاری از 
دیگران بزرگترین واردکنندۀ کاالھای نظامی 

  بوده است.

موقعیت امریکا، به عنوان یک قدرت  البته
جھانی و در سوریه، به گونه ای نیست که 
تصمیم بیرون کشیدن پای امریکا از سوریه 
یک شبه بتواند عملی شود. عاملھای 
عمده ای که کیفیت خروج امریکا از سوریه 
و تحول بعدی را، صرف نظر از سمت تحول، 

  به خود مشروط می کنند، عبارت اند از:

و کیف توازن قدرت امریکا در سطح کم   -
کالن و جھانی با روسیه، که تحوالت سالھا 
و ماه ھای اخیر در سوریه برد بزرگی برای 
آن بوده اند. این تحوالت به روسیه امکان 
ً به عنوان یک  می دھند که خود را مجددا
  قدرت جھانی مؤثر در مناقشات تعریف کند؛

تعامل با سه گانۀ جمھوری اسالمی   -
ایران، ترکیه و عربستان. این ھر سه کشور 
از سوئی مدعی قدرت منطقه ای اند و از 

  سوی دیگر دخیل در سوریه؛

سمت دادن به تحوالت بعدی سوریه به    -
نحوی که خواستھای اسرائیل نیز در این 

  تحوالت تأمین گردند؛
اختالف با اتحادیۀ اروپا که از جمله به -

و راه درجاتی در سیاست سوری این د
یافته است. این اختالف در بیانیۀ شورای 
وزیران امور خارجۀ کشورھای عضو اتحادیه 

آوریل انتشار یافت،  ٣اروپا که روز دوشنبه 
و نیز در اظھارات شخصی برخی از این 
وزرا، با تأکید بر دورۀ انتقال قدرت در سوریه 
و مشروط کردن کمک به بازسازی این 

نند تداعی کشور به شروطی که می توا
کنندۀ سوریه ای پس از بشار اسد باشند، 

  انعکاس یافته اند؛

مناسبات امریکا با نیروھای اپوزیسیون    -
سوریه که از طرفھای مذاکرات صلح اند. 
سوای نیروھای کرد سوریه که امریکا برای 
مقابله با داعش بیشترین اتکاء را به آنھا 
داشته است، به نظر نمی رسد دیگر نیروھا 
ھمچون عاملی مستقل و خارج از بافتار 
متشکل از عاملھای پیشتر ذکرشده عمل 

  کنند؛
و سرانجام حدود مقاومت داعش و دیگر    -

نیروھای افراطی در سوریه، که ھم اکنون در 
جنگی مستقیم برای سرنگونی بشار اسد 
اند. شمارش معکوس حضور مؤثر این نیروھا 

  در سوریه مدتی است آغاز شده است.

در این مجموعه ضرورت دارد بر یک مورد مکث 
کنیم: تعامل با جمھوری اسالمی ایران. اگرچه 
تیلرسون در اظھاراتش در ترکیه سخنی در 
مورد جمھوری اسالمی ایران و نحوۀ تعامل با 
آن بر زبان نیاورد، اما نیکی ھیلی در سخنانی 
تنھا یک روز پیش از آن، اظھارات صریحی در 

. او ضمن متھم کردن روسیه، این باره داشت
ابراز   ایران و "رژیم اسد" به جنایات جنگی

داشت: "ما ایران و نایبان آن را وادار به خروج 
  از سوریه خواھیم کرد."

ممکن است تصریح مقامات امریکا دایر بر این 
که "سرنوشت اسد در بلندمدت توسط مردم 
سوریه تعیین خواھد شد"، برای جمھوری 

یک برد جلوه کند؛ که البته یک  اسالمی نیز
برد تاکتیکی ھم ھست. اما اگر به واقعیتھای 
چندسویه سوریه توجه کنیم، در آئینۀ این 
پیروزی تاکتیکی بن بست جمھوری اسالمی 
 ً در سوریه را خواھیم دید. این واقعیتھا عموما

  حاکی از آن اند که:

ادامۀ وضع کنونی و حضور ایران در این    -
اقتدار بشار اسد ناممکن شده کشور تحت 

  است؛
اھداف روسیه و ایران از حضور در سوریه   -

یکی نیستند. اھداف روسیه ھم اکنون نیز 
ً حاصل اند و روسیه انگیزه ھای بسیار  اساسا
قویتری برای توافق با غرب بر سر اھدافی 
کالن تر دارد تا با ایران بر سر باقیماندۀ اھداف 

  سوری اش؛
ً امریکا نیز، در ھمچنین غرب   - و مشخصا

قیاس با جمھوری اسالمی ایران، از امکانات و 
انگیزه ھای بسیار قویتری برای توافق با 

  روسیه برخوردار است؛
راندن جمھوری اسالمی ایران به پشت   -

"عمق اشتراتژیک"ی که خود تعریف کرده 
است، مکمل واگذار کردن سرنوشت بلندمدت 

  اسد به دست مرم سوریه است.

یافتن راھی برای خروج از این بن بست 
پیروزی بزرگتری برای جمھوری اسالمی 

  خواھد بود.

   

 

 
 

 جمھوری اسالمی در بن بست سوریه
  
  نقوی علی پور



  
  
  

  ٥  صفحه ٧٨شماره     

 عشق قلبی، عشق اجباری
  

 پور فرخ نعمت

 

  یادداشت سیاسی کارآنالین
سال نو را با دو پیام با دو مضمون متفاوت 
آغاز کردیم. در حالی ک حسن روحانی از 

ریف و دستاوردھای اقتصادی دولت خود تع
ای رھبر نظام گفت ک  تمجید کرد، خامن
اقدام ھای مسئوالن در زمین اقتصادی با 

  انتظارات فاصل زیادی داشت اند.

ای در شرایطی بر زبان آوردە  سخنان خامن
می شوند ک از ھمان ابتدای شروع دولت 
روحانی ک دولتی اعتدال گرا (با پشتیبانی 
طیف اصالح طلب است)، مورد ھجم 
مداوم بخش مھمی از اصولگرایان و عناصر 
راست افراطی در درون رژیم بودە است. 
جناح ھای مخالف دولت ن تنھا علی برجام 
اند و آن را پدیدە مثبتی برای کشور ارزیابی 
نمی کنند، بلک دستاورھای نسبی دولت 
کل نفی  روحانی در زمین اقتصادی را نیز ب

ا ن ب می کنند. اصولگرایان و تندروھ
واقعیت توقف روند رو ب تقابل کشور باغرب 
بعلت انعقاد برجام معتقدند و ن ب فروکش 
کردن روند فروپاشی کشور در آن زمان. 
البت واقعیت این است ک با توج ب 
مشکالت اجرائی شدن برجام و مسائل 
عدیدەای ک کماکان پیش روی اقتصاد ایران 

یل خود قرار اند، ھنوز قطار اقتصاد روی ر
  نگرفت است.

  

  

  

  

  

ھنوز در کشور فقر و بیکاری بیداد می  
کند، فساد و اختالس مالی موج می زند، 
عمدە درآمد کشور از فروش نفت تامین 
می شود، بانکھای معتبر جھانی از 
معامالت پولی و ارزی با ایران طفرە می 
گذاری در کشور ب  روند و روند سرمای

ب پیش می رود. ب کندی و در سطح مطلو
تمامی این چالش ھا باید دشواریھای 
ساختاری را نیز اضاف کرد ک ریش در 
نظام سیاسی جمھوری اسالمی دارد. در 
حاکمیت ایران ن تنھا شفافیت اقتصادی و 
بازار سالم وجود ندارد، بلک بعلت نفوذ 
ای نھادھای امنیتی، سپاه و انواع و  ریش

 ر اقتصاد ک باقسام ارگانھای موازی د
کسی جوابگو نیستند، چنان مافیای 
اختاپوس واری بر فضای کسب و کار، تولید 
و توزیع چنگ انداخت است ک حتی ب 
فرض عادی شدن رابط با غرب یا برگشت 
آن ب شرایط قبل از دولت احمدی نژاد، باز 
کشور بشدت ھم چنان از این مسائل در 

  رنج خواھد بود.

ای ک خود ب حقیقت دستاورد  اما خامن
نسبی دولت روحانی واقف است، چرا چنین 
شمشیر را از رو بست و با اصولگرایان و 
راست افراطی در عمدەترین وجوە ھمگام 
شدە است؟ ھدف او از تضعیف روحانی 
چیست؟ در شرایطی ک در کشور یک دولت و 
اقتصاد در سای حضور دارد و بشدت بر تصامیم 

ی دیگر نھادھا تاثیر می سیاسی و اقتصاد
 ً ای اصرار دارد ک اساسا گذارد، چرا خامن
دولت روحانی را ب تنھائی مسئول شرایط 
موجود معرفی کند و ب خود و یاران نزدیکش 
ک سکان اصلی قدرت را در دست دارند نقش 

  ١فرعی و غیر اساسی اعطا کند؟
ای را باید در دو عرص اصلی ب  موضع خامن

عرص اول عزم او برای ب بحث نشست: 
عقب نشاندن جوی است ک در کشور بعد از 
روی کار آمدن روحانی و فعال شدن اصالح 
طلبان، ب گسترش مناسبات با غرب، عادی 
کردن روابط و از این رھگذر، تغییرات در روش و 
منش کشور نگاە دارد، و عرص دوم در درازای 
ھمین، نگرش و نیتی در شخص رھبر است 

می خواھد موقعیت تضعیف شدە  ک
اصولگرایان و راست افراطی را ب نحوی احیا 

 کند.

واقعیت این است ک با نگاھی ب وضعیت 
دشوار، پراکندە و متزلزل اصولگرایان، دو ماە 
ماندە ب انتخابات امسال ک خود را در عدم 
اجماع آنان در معرفی یک کاندیدای واحد، نبود 

ای ب اقتصاد (ک یک نگرش عملی و برنام
می تواند آلترناتیوی برای دولت روحانی 
باشد)، و سرانجام تضعیف پایگاە اجتماعی 
اشان ک از دوران احمدی نژاد بشدت دچار 
ریزش شدە است، آنان را در کل در موقعیت 
بسیار نامناسبی قراردادەاست. در مقابل، 
تحرک بیشتر جناح ھای اعتدال گرا و اصالح 

اند روی کاندیداتوری حسن طلب ک توا نست
روحانی ب اجماع برسند، و دارای نگاە روشن 
تری ب چگونگی پیشبرد برنام اقتصادی خود 
اند، و نیز ھمگامی نسبی آنان با شرایط روز 
ک آنان را نسبت ب جناح مقابل در طیف ھای 
ای  طرفدار خود مقبول تر ساخت است، خامن

  را بسیار نگران کردەاست.

  

  

  

  

  

ای ک ب جناح اعتدال گرا و اصالح طلب  خامن
ھمیش ب عنوان جناحی ک باید ھمیش 
است، از  رو و تحت انقیاد باشد، نگریست دنبال
 عروج آنان و سقوط اصولگرایان بشدت نگران
است. زیرا در صورت پیشرفت این روند، 
موقعیت کشور بویژە در رابط با روابط خارجی 

بینی، تغییر خواھد کرد  در خطوطی قابل پیش
و آنچ را ک امثال حسن عباسی و امام 
وقوع خواھد  جمع مشھد نگرانش اند، ب

پیوست. یعنی تخت شدن دروازە آن 
نگرشی ک اصرار دارد ھمیش ایدئولوژیکی 
و تھاجمی عمل کند و ب ایران ب عنوان 
سرباز جنگ نھائی میان غرب و جھان 

 اسالم می نگرد.

  

  

  

  

نظر نمی رسد  البت ای عمال ب خامن
جایگزینی برای حسن روحانی داشت 
باشد. آن ھم ب چند دلیل سادە: دلیل اول 
این ک چنان ک خود او در این اواخر بارھا 
تاکید کردە است، اقتصاد دغدغ اصلی 
اوست، دلیل دوم این ک چ کسی بھتر از 
حسن روحانی و کال اعتدالیون و اصالح 

اند نظر مساعد غرب را در طلبان می تو
گسترش روابط اقتصادی جلب کنند، و سوم 
این ک اصولگرایان چنان ک گفت شد از 
ای حتی در زمین  اجماع نظری و برنام
اقتصادی ھم برخوردار نیستند و در این 
عرص بیشتر نفی گرایان و تقابلی عمل 
می کنند. امری ک ن تنھا ھیچ کمکی ب 

ی کند بلک وضعیت آن را از اقتصاد ایران نم
آنچ ک ھست وخیم تر ھم خواھد کرد. 
ای در مورد ماندگاری  بنابراین انتخاب خامن
حسن روحانی یک انتخاب اجباری و از روی 
ناچاری است. واقعیت این است ک 

  روحانی انتخاب اصلح او نیست.

***  
ً این ک می توان گفت ک ب احتمال  نھایتا

در دور دوم نیز ب زیاد حسن روحانی 
ریاست جمھوری خود ادام خواھد داد، اما 
ای از صعود بیشتر  چنان ک گفت شد خامن
اعتدالیون و اصالح طلبان خشنود نیست و 
بنابراین دولت آیندە را دولتی بمراتب ضعیف 
تر و رام تر می خواھد. ھجم کنونی وی در 
ھمگامی با اصولگرایان و تندروھا درست در 

یر است، در مسیر ارتقا موقعیت این مس
آنان با استفادە از نفوذ موقعیت خود بمثاب 

  رھبر نظام.
ای ب طیفھائی  در واقع، گرایش خامن
ھمانند اعتدالیون و اصالح طبان از روی 
ناچاری، تحمیل و تاکتیک بودە است. او 

 بیشتر دل در گرو اصولگرایان دارد.

---------------------------  
  یس:زیرنو 
ـ ب بگومگوی صادق الریجانی و روحانی ١

گذاری در کردستان  سر مسئل سرمای
ھا را بخود  توج شود ک اخیرا توج رسان
جلب کرد. جائی ک روحانی از حکم جلب 
گذاران توسط قوە قضائی گفت و از  سرمای
آن گالی می کند، و صادق الریجانی ھم ب 

د می دفاع از عمل خود در جلب این افرا
  گوید.

 

ای از صعود بیشتر  خامن
اعتدالیون و اصالح طلبان 
خشنود نیست و بنابراین دولت 
آیندە را دولتی بمراتب ضعیف 
تر و رام تر می خواھد. ھجم 
کنونی وی در ھمگامی با 
اصولگرایان و تندروھا درست در 
این مسیر است، در مسیر ارتقا 

نان با استفادە از نفوذ موقعیت آ
 موقعیت خود بمثاب رھبر نظام

 

ای ب  در واقع، گرایش خامن
طیفھائی ھمانند اعتدالیون و اصالح 
طبان از روی ناچاری، تحمیل و 

است. او بیشتر دل در تاکتیک بودە 
 گرو اصولگرایان دارد

 

اصولگرایان و تندروھا ن ب واقعیت 
توقف روند رو ب تقابل کشور باغرب 
بعلت انعقاد برجام معتقدند و ن ب 
فروکش کردن روند فروپاشی 

 کشور در آن زمان
 



 
 

                                                           
 

  

 

 

  ٦صفحه   ٧٨شماره     

   یادداشت سیاسی کارآنالین

ای از يورش به  در آستانه سال نو دور تازه
ھای تلگرامی،  ھای کانال ادمین

نگاران و فعاالن مدنی توسط  روزنامه
سرکوب جمھوری اسالمی  ارگان ھای

آغاز شده است. مأموران سازمان 
نفر از مدیران  ١٢اطالعات سپاه به خانه 

طلبان نیوز"،  کانال ھای تلگرامی "اصالح
طلبان" و "حامیان دولت"  "مجمع اصالح

يورش برده و آن ھا را بازداشت و 
کانال ھای تلگرامی را از دسترس خارج 
 کردند. به نوشته سایت کلمه علی

نیا مدیر کانال اطالع رسانی  احمدی
اصالحات نیوز نیز از سوی ماموران 
امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی 

 منتقل شده است.

مأموران حکومتی مراد ثقفی، 
نگار، مدیرمسئول فصلنامه  روزنامه

"گفتگو" و مدیر سازمان غیردولتی "یک 
اسفند بازداشت کردند.  ٢٦شھر" را در 

ای از مدیریت  در جلسه او چند روز پیش
شھر تھران انتقاد کرده و درباره 
شھرداری تھران گفته بود: "قدرت در 
دست یک نفر است آن ھم در دست 

تواند  شھردار، بدون کنترل است و می
منافع ملی را نادیده بگیرد چنانچه امروز 

گیرند." او اضافه کرده بود  ھم نادیده می
ی، به که شکل اداره تھران به فساد مال

سازی و استبداد" منجر شده  "خصوصی
ھمزمان با مراد ثقفی، رامین  است.

کریمیان، مترجم و پژوھشگر اجتماعی 
  نیز بازداشت شده است.

در روزھای گذشته ھمچنین ھنگامه 
نگار و مشاور پیشین  شھیدی، روزنامه

مھدی کروبی در امور زنان، احسان 
نگار و مدیر مسئول  مازندرانی، روزنامه

سابق روزنامه فرھیختگان، طاھره 
ریاحی، دبیر سرویس اجتماعی 
خبرگزاری برنا و زینب کریمیان، خبرنگار 

  سابق ایرنا و مھر نیز بازداشت شدند.

ھمزمان با اين بازداشت ھا، فائزه 
، به ٢ھاشمی نیز در دادگاه کیفری 

شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این 
می در پرونده پس از اظھارنظر فائزه ھاش

ھای قوه قضاییه گشوده  مورد حساب
شده و شاکی آن نیز قوه قضاییه و سپاه 
اند. او برای دومین بار به شش ماه 

  حبس تعزیری محکوم می شود.

ارگان ھای سرکوب تنھا به بازداشت ھا 
اکتفا نکرده و تعدادی از فعاالن سیاسی 
و مدنی را احضار و آن ھا را تھديد کردند. 

شار بر زندانیان سیاسی در زندان ھا ف
افزايش يافته است. عیسی سحرخیز در 

اسفند مورد ضرب و شتم قرار  ٢١تاریخ 
گرفته و به گفته سازمان عفو بین الملل 
زندانی عقیدتی و مدافع حقوق بشر 

ایرانی، آرش صادقی توسط سپاه پاسداران 
از طریق ممانعت از اعزام فوری وی به 

رفته است. بیمارستان ھدف شکنجه قرار گ
گران بدون مرز" نیز از  سازمان "گزارش

و احسان  وضعیت سالمت ھنگامه شھیدی
مازندرانی ابراز نگرانی کرده است. آن دو از 

اسفند، اعالم  ٢٢و  ١٩تاریخ بازداشت شان 
  زنند. اند دست به اعتصاب غذا می کرده

ھا و احضارھای اخیر و چند ماه  بازداشت
سی و مدنی، گذشته، مشخصأ فعاالن سیا

نگاران، فعاالن جنبش کارگری و زنان،  روزنامه
ھای قومی و  فعاالن محیط زيست، اقلیت

ھای اجتماعی و  دینی و کاربران شبکه
را  ٨٨و سال  ٦٠خانواده جان باختگان دھه 

ھدف قرار داده اند. اگر در دھه قبل 
حساسیت ارگان ھای امنیت به 

ان وبالگ نويسان باال بود و وبالگ نويس
دستگیر و روانه زندان ھا می شدند، اکنون 
کانال تلگرام جای آن را گرفته است. به گفته 

 ٢٠تا  ١٦دادستان کل ايران ھرھفته در ايران 
 ھزار تلگرام فیلتر می شود.

بازداشت ھا و احضارھا توسط دو ارگان 
اطالعاتی ـ امنیتی يعنی وزارت اطالعات و 

رد. اين سازمان اطالعات سپاه صورت می گی
دو ارگان گاه به رقابت با ھم برھم می خیزند 
و برای دستگیری و احضارھا، مسابقه برگزار 

ھم ھماھنگ عمل می کنند   می کنند و گاه
و دستگیری فعاالن را بین خود تقسیم کرده 
و سراغ آن ھا می روند. ھم رقابت و ھم 
ھمکاری اين دو ارگان، به افزايش تعداد 

د فضای امنیتی منجر دستگیری ھا و تشدي
شده است. حتی حامیان دولت روحانی ھم 
  از گزند ارگان ھای امنیتی در امان نمانده اند.

به نظر می رسد که بازداشت ھا و احضارھا 
در اندک زمان مانده به انتخابات رياست 
جمھوری و شوراھای محلی، با افزايش خطر 
روياروئی بین جمھوری اسالمی و دولت 

امه بلوک قدرت برای انتخابات ترامپ و برن
آتی ارتباط دارد. به تجربه ديديم که جمھوری 
اسالمی در زمان افزايش خطر خارجی، 
برخالف انتظار اصالح طلبان نه به آشتی 
ملی، بلکه به سرکوب بیشتر روی می آورد و 
فضا را به شدت امنیتی می کند. فاکت ھای 

بلوک قدرت برای    موجود حاکی اند که
بات رياست چمھوری برنامه ریزی کرده انتخا

و قصد دارد قوه مجريه را دوباره به دست 
آورد. بلوک قدرت می خواھد با دستگیری 
روزنامه نگاران و فعاالن شبکه ھای اجتماعی 
و فیلتر کانال ھای تلگرامی، از تاثیرگذاری 

  آن ھا در جریان انتخابات بکاھد.

ر دستگیری ھای اخیر بازتاب گسترده ای د
رسانه ھا و شبکه ھای اجتماعی پیدا کرده و 
با اعتراض فعاالن سیاسی و مدنی و تعدادی 
از نمايندگان مجلس روبرو شده است. چھار 

طلب مجلس در نامه به حسن  نماینده اصالح
اند که چه نھادھایی پشت  روحانی پرسیده

  يورش به فعاالن شبکه ھای اجتماعی و روزنامه نگاران

  بھروز خلیق

 

ھا قرار  ھای اخیر اھالی رسانه بازداشت
  .دارند

ھا فرایند قانونی نداشته  و چرا این بازداشت
اما تا کنون حسن روحانی سکوت کرده  اند.

 و به اين درخواست ھا پاسخ نداده است. 

حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست 
گفته بود: "چرا باید  ١٣٩٢جمھوری سال 

زندانی سیاسی داشته باشیم؟ ما باید 
کاری کنیم که ھمه زندانیان آزاد شوند 

دال بر کشور حاکم شود و بنابراین اگر اعت
گری را بتوانیم به انزوا ببریم نیازی  افراطی

نیست در کشوری که عدل و اعتدال حاکم 
است کسی در زندان باقی بماند." او تاکید 
کرده بود که در صورت رسیدن به ریاست 

ھا،  جمھوری فضای امنیتی را در خیابان
  خواھد شکست.   ھا و مدارس دانشگاه

رای عملی کردن اين حسن روحانی ب
وعده ھا گام مؤثر برنداشت، حاضر نشد 
نسبت به اين سرکوب ھا اعتراض کند و 
وزارت اطالعات را وادار سازد که دست از 
بازداشت ھا و احضارھا بردارد. ھنگامه 
شھیدی در نامۀ سرگشاده به حسن 
روحانی نوشته است: "شما قرار بود در 

ژاد "راه روزھای پس از خفقان دورۀ احمدی ن
نفس اصالح طلبان" باشید، نه این که مانند 
احمدی نژاد برای رسیدن به ریاست 

  جمھوری نفس آنھا را ببرید".

بلوک قدرت و ارگان ھای امنیتی با 
بازداشت ھا و تشديد اختناق، می خواھند 
اعتراضات را خاموش سازند، انتخابات 
غیرآزاد و مديريت شده را ھمانند دوره ھای 

کشور تحمیل کنند و کانديدای مورد  قبل به
نظر خود را از صندوق ھای رای بیرون بیاورند. 
يا اين که انتخابات را به دوره دوم بکشانند و 
رای حسن روحانی را به حداقل برسانند تا 
روحانی ضعیف بر صندلی رياست جمھوری 
بنشیند و سیاست ھای جريان حاکم را پیش 

  ببرد.

ای اجتماعی و دستگیری فعاالن شبکه ھ
روزنامه نگاران، ھديه نوروزی جريان حاکم به 
مردم ايران است. خامنه ای و ھم دستان وی 
زبان ديگری جز خشونت را نمی شناسند. 
ھديه نوروزی آن ھا ھم خشونت است؛ 
اعمال خشونت علیه کسانی که نه تفنگ، 
بلکه قلم به دست گرفته اند، و نه میدان 

یای مجازی را جنگ علیه رژيم، بلکه دن
  برگزيده اند تا به گفتگو با ديگران بنشینند.

سکوت در مقابل تشديد سرکوب جايز 
نیست. الزم است نسبت به دستگیری 
فعاالن شبکه ھای اجتماعی و روزنامه نگاران 
اعتراض کرد و اقدامات سرکوبگرانه رژيم را 

  به گوش جھانیان رساند.

   

 

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



 
 

         
        

 

  
 

  ٧صفحه    ٧٨ شماره    

 

  گری دو جناح حاکممبارزە علی سیاست ھای ضد کار
 صادق کار

 
در ھفت گذشت بحث و جدل حول رکود و 
بیکاری و فقر و گرانی ک از چند ماە پیش 
ای یافت.  شروع شدە بود، اوج کم سابق
ای در پیام نوروزی و در جلس  خامن
سخنرانی اش ب مناسبت عید، از وضعیت 
بد اقتصادی مردم انتقاد کرد و در یک 

ا محافظ کاران مخالف و ھمسویی آشکار ب
منتقد دولت بر سیاست ھای اقتصادی 
دولت تاخت و سال جدید را بار دیگر "سال 
اقتصاد مقاومتی" نام نھاد و از دولت 

 .خواست ک آن را ب اجرا بگذارد
در پی سخنرانی و انتشار پیام نوروزی 
ای، روحانی با نوشتن نام ب  خامن

ای ب او قول داد ک فرما ن وی را ب خامن
اجرا درآورد و خطاھا و کمبود ھا را جبران 
کند. اما ب رغم این عقب نشینی و تمکین 
روحانی، دامن حمالت ھماھنگ محافظ 
کاران رقیب ب سیاست ھای اقتصادی 
دولت در رسان ھا و تریبون ھای تحت 
کنترل شان شدت گرفت و ھم آنھایی ک 

وضع خودشان بیشترین نقش را در پیدایش 
اند و دارند، از سران میلیاردر  موجود داشت
، ک عالوە بر کنترل بنیاد ھای  مؤتلف
مستضعفان و کمیت امداد امام و در اختیار 
داشتن انحصار بازرگانی داخلی و خارجی، 
بخش عمدە نقدینگی را نیز در اختیار دارند، 
سپاھیانی ک نگران کاھش سھم شان از 

ساز کالن پول نفت و پروژەھای پول 
اقتصادی اند، از امامان جماعت ک عمال 

 -درآمدھای نجومی بنیاد ھای مذھبی 
مالی را در تملک دارند و حاضر ب دادن 
مالیات و صورت حساب ھایشان ب ھیچ 
کس نیستند، الی سران دستگاە قضایی 
ک امنیت قضایی برای کسی جز 
ھمدستان فاسدشان قائل نیستند و دمار از 

کس ک از بیعدالتی و فساد انتقاد روزگار ھر
کنند، در می آورند، ھمگی ب ناگھان جلد 
عوض کردە و منتقد بیعدالتی، نگران فقر، 

  گرانی، بیکاری و رکود شدەاند. 

تو گویی ھمگی این ھا فراموش کردەاند ک 
خودشان طی نزدیک ب چھار دھ مشوق 
سیاست ھای اقتصادی کنونی بودە اند و 

ی اقتصادی، مجلس، دستگاە کنترل نھادھا
قضایی، نیروھای سرکوب و زندانھا را ب 
عھدە داشت اند و ھیچ قانونی بدون اذن 
آنھا ب تصویب نرسیدە و اگر ھم رسیدە ب 
فرمان رھبر و شورای نگھبان ابطالشان 
کردەاند. آیا آن ھا اینک از سیاست ھای 
اند و می خواھند  گذشت شان روی برتافت

دید نظر کنند؟ جواب این سوال در آنھا تج
ً منفی است.  قطعا

آن ھا وضعیت بد اقتصادی را بھان قرار می 
دھند تا ب وسیل آن موقعیت جناح رقیب را 
تضعیف کنند و موقعیت متزلزل شان را در 

بنابراین انتقادات و  میان مردم استوار کنند.
مخالفت ھای ظاھری این جماعت با 

، با سابق و اقتصادی دولت سیاست ھای
منافع شان ھمخوانی ندارند و پر از تضاد و 

  تناقض اند.
از سویی دیگر شاھد ایم که، خبرگزاری 
فارس ک وابست ب سپاە است، در حالی 

از قاچاق کاال انتقاد می کند ک خود سپاە 
در انواع و اقسام قاچاق نقش اساسی 
داشت و دارد و بخش عظیمی از 

بلعد و آن را صرف درآمدھای کشور را می 
سرکوب منتقدان، گسترش بیعدالتی، 
ادامه فساد ھمراه با ادامه ماجراجویی 
ھای نظامی اش در داخل و خارج کشور 
ً با این سیاست ھا ب  می کند و عمال

  بحران اقتصادی دامن می زند.
 ً رھبران موتلف اسالمی که ظاھرا

 ٤٠خودشان را نگران رکود و راندە شدن 
ز جمعیت کشور ب دامن فقر میلیون تن ا

نشان می دھند، اما کیست ک نداند این 
ھا بیشترین سھم را در وارد کردن 
کاالھایی ک اکثرشان در داخل تولید می 
شدند و ب تعطیلی و رکود کشاندن واحد 
ھای تولیدی و درنتیجه گسترش فقر و 

میلیون  ٤٠بیکاری و خانمان براندازی 
اند و در  ایرانی نقش مستقیم داشته

ادامه با حذف قوانین حمایتی، بیشترین 
سھم را در پایمال سازی حقوق کارگران و 

سال گذشته عملی  ٣٧زحمتکشان طی 
کردند و از ھمین راە بیشترین ثروت را 
برای خود و باند ھای وابسته به خود 

اند؟   اندوخت

از زمان خاتمی حبیب الل عسگر اوالدی 
 ، از واگذاری دبیر کل وقت ھئیت موتلف

صنایع و حتی نفت ب بخش خصوصی 
حمایت کرد و مشوق ھمین سیاستی 
بودە است ک دولت روحانی در پیش 
، اما ن عسگر اوالدی و ن ھیچ یک  گرفت
دیگر از سران موتلف حرفی از واگذاری 

شرکت تحت پوشش بنیاد  ٤٠٠بالغ بر 
مستضعفان، ک بزرگترین مؤسس مالی 

ب بخش خصوصی در خاورمیان است 
نزدەاند، چون تحت کنترل خودشان است 
و سود آن ھا ب صورت مستقیم و غیر 
مستقیم ب جیب خودشان و متحدان 

  شان در حکومت می رود.
ای مرتب دم از برتری اقتصاد ب  خامن
اصطالح مقاومتی می زند و مدعی است 
ک گویا با کاربست آن مشکل رکود و فقر 

واھد شد. ولی و بیکاری... بر طرف خ
ھیچکس ب درستی از جزئیات "اقتصاد 
مقاومتی" رھبر حکومت اطالع ندارد و 
نمی داند، آن چ خصوصیاتی دارد و 
تفاوتش با سیاست اقتصادی نئولیبرالی 
دولت روحانی چیست؟ قدر مسلم آن 
است ک مدل اقتصاد "مقاومتی"رھبر 
مانند مدل بانک داری اسالمی اگر از مدل 

ع سرمای داری بدتر نباشد، اقتصاد نو
بھتر نیست. لذا جایگزینی آن با مدل 
ای،  نئولیبرالی، بر خالف ادعای خامن
ھیچ کدام از مشکالت کنونی را بر طرف 
نخواھد کرد. اصوال رفع بحران ھای 

فراھم کردن زمین ھای الزم  اقتصادی
 ممکن نیست. 

بیکاری، گرانی، تورم و رکود از زمان 
رفسنجانی و ب اجرا ریاست جمھوری 

نھادن سیاست "تعدیل" و ادام آن در 
دولت ھای بعدی تا کنون الینحل باقی 

ماندە و حتی تشدید ھم شدە است. در 
آغاز دوران خاتمی این شاخص ھا چنان 
بحرانی شدە بودند، ک رفع شان جزء 
اولویت ھای ھفت گان دولت خاتمی در 

عمل برنام "سامان اقتصادی" بود. ولی در 
دولت خاتمی نیز ب دلیل ادام ھمان 
سیاست ھا، منتھی با آھنگ کندتر، توفیق 
چندانی در رفعشان ب دست نیاورد. در 
دوران احمدی نژاد با بست تر شدن فضای 
تر شدن  سیاسی و محافظ کاران
سیاست ھای اقتصادی و افزایش فساد و 
اختالس ب سرعت بر وخامت اوضاع افزودە 

ھای اقتصادی دولت شد. سیاست 
روحانی نیز ک کم و بیش مشاب دولت 
رفسنجانی است، ھمان طور ک در آن 
زمان ب وخامت اوضاع دامن زد، نمی 
توانست نتایج متفاوت تری در پی داشت 

  باشد.
راە خالصی از بحران اقتصادی تجدید نظر  

در سیاست ھای اقتصادی دولت در جھت 
ای سیاسی منافع جامع و در بازکردن فض

و تغییر اساسی در مناسبات خارجی و 
پایان دادن ب دخالت ھای نظامی و 
ماجراجویان در امور داخلی دیگر 
کشورھاست. اما مسئل این جاست ک 
جناحی از حکومت تنھا حاضر است آن 
بخش از این الزامات را بپذیرد ک منافع 
گروھی اش انطباق دارند و جناح دیگر 

ان را فعال ب سود پذیرش ھیچ کدامش
منافع اش نمی بیند و تن ب آن نمی دھد. 
ب عبارتی جنگ محافظ کاران در مقطع 
کنونی با دولت ن بر سر راھکار ھای موثر 
جھت رفع بحران در جھت منافع مردم و 
کشور بلک معطوف ب منافع گروھی 

  است.

با این اوصاف معلوم است تا وقتی وضعیت  
و در این جنگ ب ھمین منوال است 

نعمتی ھموارە عدەای جان یکی  - حیدری 
از جناح ھای قدرت را می گیرند و با انواع 
وسایل جلوی حضور جریانی ک می تواند 
ب این دور باطل مھر پایان بکوبد و جامع را 
در مسیر درست قرار دھد گرفت می شود، 
فقر و بیکاری و رکود ب رغم تغییر دولت ھا 

خواھد داشت و گریبان ھم چنان وجود 
مردم را رھا نخواھد کرد. به ھمین جھت 
موثرترین راە مقابل با فقر و بیکاری و 
گرانی، و معضالتی ک ناشی از آن 
ھاست، مبارزە علی سیاست ھای ھر دو 
جناح در راستای تشکل یک ثقل دمکراتیک 
مردمی است. اگر ب لیست کاندیداھای 

اھا دقت انتخابات ریاست جمھوری و شور
شود، می بینیم ک اکثریت قریب ب اتفاق 
اشخاصی ک در دورھای گذشت 
مسئولیت داشت اند و کارنام خوبی 

اند، دوبارە نامزد شدەاند.    نداشت
وضعیت ب شکلی است ک ھمین 
اشخاص ک از طرف نھادھای قدرت و جناح 
ھا مورد حمایت قرار دارند دوبارە مسئولیت 

ن خود خواھند کرد و ھای اصلی را از آ
دوبارە ھمان خواھند کرد ک تا کنون 

  کردەاند.
 

 



 
 

   ٨صفحه    ٧٨شماره     

 ، در گفتگو با بھروز خلیق٩٦انتخابات   
  در سطور زیر گفتگوی کار آنالین را با بھروز خلیق در باره انتخابات ریاست جمھوری ماه آینده در جمھوری                                

  ایران، اوضاع نیروھا در آستانۀ انتخابات، تعادل و توازن بین آنھا، سناریوھای ممکن، و وضع و سیاست اسالمی                              
  اجرائی سازمان  -ول طلب نسبت به این انتخابات را می خوانید. بھروز خلیق مسئول ھیئت سیاسی  نیروھای                              

 فدائیان خلق ایران (اکثریت) است، اما در این مصاحبه به عنوان کنشگر سیاسی حضور دارد.                              

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

رفیق خلیق، مایلیم این مصاحبه را بر کیفیت ممکن موضعگیری نیروھای تحول طلب در انتخابات پیش رو متمرکز کنیم. اما 
ً در ابتدا باید ن گاھی به وضع موجود داشته باشیم: یک ماه و نیم به انتخابات مانده است و تحرک انتخاباتی کمی به طبعا

نظر می رسد. منظور تحرک سیاسی در "جامعه" نیست. جنب و جوش جامعه گاه در آخرین روزھا عیان می شود. 
  کر می کنید چرا؟منظور تحرک انتخاباتی در جامعۀ سیاسی و مدنی است. آیا چنین است؟ اگر آری، ف

آری. صحنه انتخابات در حال حاضر سرد است و تحرک جدی در جامعه مشاھده نمی شود. داليل زيادی را می توان شمرد. من به سه 
  دلیل اشاره می کنم:

تعدادی از  . ھنوز صحنه انتخابات روشن نیست. اصول گرايان تا کنون قادر نشده اند کانديدای خود را معرفی کنند. با وجود اينکه١
کانديدای اصول گرايان از چند ماه قبل به فکر افتادند که تشکیالت جديدی را راه بیاندازند و اصول گرايان را زير چتر آن گرد آورند تا بتوانند 

ام ساز خود واحد معرفی کنند، ولی در اين امر ناکام ماندند. ھم چنان پراکندگی در صفوف آن ھا حاکم است و جريان ھای درون آن ھر کد
  را می زنند.

. وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه در آستانه انتخابات به فعالین شبکه ھای اجتماعی، روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و مدنی ٢
دسترس خارج يورش برده، تعدادی از ان ھا را دستگیر کرده و کانال ھای تلگرامی که به اصالح طلبان و حامیان دولت تعلق داشتند، از 

کردند. کانال ھای تلگرامی در حال حاضر به وسیله ارتباطی فعالین سیاسی و مدنی تبديل شده است. ارگان ھای اطالعاتی و قوه 
ھزار کانال تلگرام  ٢٠تا  ١٦قضائیه تصمیم گرفته اند که از تاثیر شبکه ھای اجتماعی بکاھند. به گفته دادستان کل ايران ھرھفته در ايران 

تر می شود. در کنار اين فشارھا، ارگان ھای امنیتی برخی فعالین سیاسی و مدنی را احضار کرده و آن ھا را تحت فشار گذاشته اند فیل
  که در انتخابات فعال نشوند.

انتخابات . گروه ھای وسیعی از جامعه در انتخابات مجلس شرکت کردند و به نفع لیست اصالح طلبان رای دادند. ولی مجلس برآمده از ٣
فساد ساختاری و مطالبات کارگران، معلمان،   با وجود فراکسیون پرشمار اصالح طلبان، و اعتدال گرايان در دفاع از حقوق شھروندی،

بازنشستگان و ....... کاری انجام نداد. مجلس حتی به تحقیق و تفحص از شھردار تھران رای نداد. گروه ھائی از جامعه در انتخابات 
کنند، به کانديدا و لیست اصالح طلبان رای می دھند و به آن امید می بندند. ولی آنچه از صندوق ھا بیرون می آيد، چنین شرکت می 

  مجلسی است که شوقی را برای تحرک در انتخابات بر نمی انگیزد.
   

عده ھای روحانی در آیا در این ارتباط عملکرد دولت روحانی ھم را دخیل می دانید، یعنی حدود تحقق و عدم تحقق و
  جریان انتخابات دور پیش در وضع کنونی نقشی نداشته است؟

به نظرم عملکرد دولت روحانی تاثیرات منفی روی بخشی از فعاالين سیاسی و اجتماعی و گروه ھائی از جامعه به ويژه گروه ھای 
از جامعه به ويژه طبقه متوسط جديد است.  کم درآمد جامعه گذاشته است. مسئله آزادی ھای سیاسی، مطالبه گروه ھای وسیعی

روحانی در اين موضوع قدمی برنداشته است. اقدامات اقتصادی روحانی تاثیر محسوسی در زندگی گروه ھای کم درآمد جامعه نداشته 
  است. به ھمین خاطر ناامیدی در بین گروه ھائی از جامعه نسبت به حسن روحانی و انتخابات شکل گرفته است.

   
  دل و توازن میان نیروھای مختلف چگونه است؟تعا

در صحنه انتخابات حضور دارند. ائتالف اصالح طلبان ـ اعتدال گرايان و اصول گرايان. اصول گرايان پرامکان ولی کم ھوادارند.  دو جريان اصلی
متعدد، ائمه جمعه..... برخوردارند ولی  اصول گرايان از حمايت سپاه، بسیج، ارگان ھای امنیتی، قوه قضائیه، شورای نگھبان، بنیادھای

پايه اجتماعی محدودی دارند. اصالح طلبان رای گروه ھای نسبتأ وسیعی از جامعه را در انتخابات جلب می کنند. زمانی که اصالح طلبان 
ر مواردی بلوک قدرت انتخابات کانديدا و لیست واحد ارائه می دھند، قادرند در پای صندوق ھای رای، اصول گرايان را شکست  دھند. ولی د

. در چنین حالتی اصول گرايان پیروز ١٣٨٨و ١٣٨٤غیرآزاد را به طرق مختلف از جمله رد صالحیت ھا مھندسی می کند. مثل انتخابات سال 
ی کردند و به موفقیت از انتخابات بیرون می آيند. در دو انتخابات گذشته ائتالف اصالح طلبان ـ اعتدال گرايان کانديدا و لیست واحد معرف

  دست يافتند. می توان گفت که در "باال" و در درون حکومت وزن اصول گرايان سنگین است و در سطح جامعه اصالح طلبان.
   

  نیروھای اپوزیسیون چی؟

ا مشارکت، عدم به جھت غیرآزاد بودن و غیردمکراتیک بودن امکان مشارکت وجود ندارد. لذا توازن در میان آن ھا ب   برای اپوزيسیون
مشارکت و تحريم موضوعیت دارد. ھنوز مواضع نیروھای اپوزيسیون نسبت به انتخابات اعالم نشده است. لذا نمی توان ارزيابی از توازن 

د. بین نیروھائی که در انتخابات شرکت می کنند و نیروھائی که انتخابات را تحريم می کنند يا موضع عدم شرکت اتخاذ می کنند، ارائه دا
ولی می توان گفت که در بین اپوزيسیون سه موضع نسبت به انتخابات وجود دارد. موضع اول شرکت در تمام انتخابات صرفنظر از غیرآزاد 
و مھندسی بودن انتخابات است. موضع دوم به نیروھائی تعلق دارد که با انتخابات برخورد مشخصی ندارند و ھمواره انتخابات را تحريم 

ا دسته سومی در اپوزيسیون وجود دارد که با شرکت و عدم شرکت در انتخابات برخورد مشخصی کرده و موضع شرکت يا می کنند. ام
  عدم شرکت اتخاذ می کنند.

   
  نقاط قوت و ضعف ھر نیرو کدام اند؟

، ارگان ھای امنیتی، ائمه جمعه، از نظر صحنه انتخابات نقطه قوت اصول گرايان اتصال به ولی فقیه و بیت او، قوه قضائیه، سپاه پاسداران
بخشی از روحانیت سنتی، صدا و سیما و خبرگزاری ھا و برخورداری از منابع وسیع مالی است. ولی ضعف اصلی آن ھا، بی اعتباری در 

اصالح طلبان  میان گروه ھای وسیعی از جامعه، آلوده بودن به فساد، رانت خواری، اقتدارگرائی و پايه محدود اجتماعی است. نقطه قوت
بخش ھائی از اين  برخورداری از حمايت نسبتأ وسیعی از گروه ھای جامعه در انتخابات است که آن ھا را به اصول گرايان ترجیح می دھند.

  ست.گروه ھا را نمی توان پايه اجتماعی اصالح طلبان به حساب آورد. نقطه ضعف اصلی آن ھا نگاه به "باال" و کم توجھی به جامعه مدنی ا

  بر این پایه، کدام سناریوھا را می توان ترسیم کرد؟

نمی توان سناريو خاصی را در حال حاضر ترسیم کرد. ولی می توان سیاست ھا و عملکردھا را مشخص کرد. جريان حاکم و به ويژه 
  راست افراطی و فرماندھان سپاه می خواھند حسن روحانی را تک دوره ای کنند.

  ...  
  ٨ادامه در صفحه 

  

 

 



  
  

  
 
  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه   ٧٨شماره     

  
 

  ... ٩٦انتخابات   
  ٧ادامه از صفحه    

قرار گیرد و به برنامه ھای آن ھا تن دھد. موقعیت حسن روحانی به جھت  و اگر قادر نشدند، آراء او را پائین بیآورند تا در موقعیت ضعیفی
عمل نکردن به وعده ھای انتخاباتی و به خاطر سکوت در مقابل نقض حقوق شھروندان و پیشبرد سیاست ھای ضدکارگری در سطح جامعه 

نباشد، اصول گرايان در موقعیت مناسبی قرار  تضعیف شده است. اگر صحنه انتخابات ھم چنان سرد بماند و میزان مشارکت مردم باال
ت خواھند گرفت. چرا که نیروی اجتماعی اصول گرايان سازمان يافته و سازمان پذير است و به طور ثابت به نفع اصول گرايان در انتخابات شرک

 انتخابات گرم خواھد شد و صف بندی می کنند. ممکن است با کانديدا شدن ابراھیم رئیسی، انتخابات قطبی شود. در چنین حالتی احتماأل
  آشکاری بین دو نگاه، دو برنامه و دو سیاست موجود در جمھوری اسالمی شکل خواھد گرفت.

   
قدری بر این "جریان حاکم" مکث کنیم. آیا منظور از آن غیر از خامنه ای و "بیت" اوست؟ اگر آری، پس کدام نیرو منظور 

  است، خامنه ای اگر می خواھد روحانی را یک دوره ای کند، آلترناتیو اش چیست؟ شماست و اگر منظور ھمان خامنه ای

جريان حاکم، خامنه ای و بیت او را شامل می شود. راست افراطی، فرماندھان سپاه و رسانه ھای وابسته به آن دو، ائمه جمعه و صدا و  
مراه با اتھامات شديد. صدا و سیما، سپاه و ائمه جمعه زيرمجموعه ھای سیما با تمام قوا علیه حسن روحانی تبلیغ می کنند. تبلیغات تند ھ

ر ولی فقیه اند. خامنه ای برنامه ھايش را از کانال زير مجموعه خود پیش می برد و در سخنرانی ھای علنی به آن ھا خط می دھد. خامنه ای د
در مشھد دو الگوی مديريتی را پیش کشید. مشخصات یک الگو را پیام نوروزی از عدم تحقق اقتصاد مقاومتی انتقاد نمود و در سخنرانی 

ھائی  بی حال و غیرانقالبی. او مشکالت اقتصادی را مربوط به زمان ٬انقالبی و کارآمد نامید و دیگری را مدیریت ضعیف ٬مدیریت متدین
الگوی " اقتصاد مقاومتی" را پیاده کند. حسن دانست که مدیریت انقالبی نبوده است. بزعم خامنه ای تنھا مديريت انقالبی می تواند 

ه روحانی داعیه مدیریت انقالبی را ندارد. از نگاه خامنه ای دوره روحانی دوره مديريت غیرانقالبی، ضعیف و بی حال بوده است که قادر نشد
گشت می گذارد و به جمھوری اسالمی اقتصاد مقاومتی را پیاده کند. خامنه ای اقتصاد را حلقه ضعیف نظام می داند که غرب روی آن ان

او می خواھد اين حلقه ضعیف را برطرف کند و راه برطرف کردن آن را در مديريت انقالبی می داند  فشار وارد می کند. مثل دوره قبل از برجام. 
ه انتخابات و حسن روحانی است. نه در مديريت غیرانقالبی و "بی حال". سیگنال ھای خامنه ای به نیروھایش، نشانه دھنده نظر او نسبت ب

حرکت خامنه ای دو ھدف را پی می گیرد. يک ھدف تک دوره ای کردن روحانی است و ھدف ديگر در صورت تحقق نشدن ھدف اول، تضعیف 
  روحانی و وادار کردن او به تمکین.

زيادی از کانديداتوری ابراھیم رئیسی در رسانه ھا  مشکل خامنه ای ھمانند اصول گرايان فقدان آلترناتیو است. اما در چند روز گذشته اخبار
درج می شود. اگر او کانديدا شود، مشکل آلترناتیو بدرجات زيادی حل خواھد شد. اصول گرايان و مجموعه تحت مسئولیت خامنه ای از 

   رئیسی حمايت خواھند کرد. 
   

  ین امکان چقدر واقعی است؟در انتخابات آتی می شود. ا  راستی! گاه صحبت از امکان دخالت سپاه
دخالت سپاه در انتخابات واقعی است. اين دخالت به اشکال مختلف صورت می گیرد که پرداختن به آن فرصت بیشتری می طلبد. در اين 

ن روحانی را دوره ھم می توان به موارد دخالت سپاه اشاره کرد. سازمان اطالعات سپاه کانال ھای تلگرامی وابسته به اصالح طلبان و حامیا
ع از دسترس خارج کرد و ادمین ھای آن ھا را دستگیر کرد. يعنی مھمترين امکان ارتباطی آن ھا را بست. در حالی که اصول گرايان به طور وسی

می کند  از کانال ھای تلگرامی استفاده می کنند و به تخريب حسن روحانی می پردازند. سپاه در ھر انتخاباتی گروه ھاديان سیاسی را فعال
ل ھای و آن ھا را به میان بسیجیان اعزام می کند. آن ھا به نفع کانديدای اصول گرايان و به زيان کانديدای اصالح طلبان تبلیغ می کنند. کانا

ابات تلگرامی، خبرگزاری ھا و سايت ھای وابسته به سپاه ماه ھاست که برنامه تخريب حسن روحانی را پیش می برند. دخالت سپاه در انتخ
  خیلی آشکار و گسترده بود. ١٣٨٨و  ١٣٨٤سال 

یا این حدود دخالت سپاه را می توان حدس زد. اما دخالت اثباتی، یعنی دخالت تا حد "به انتخاب رساندن" کاندیدای مورد نظر این نیرو چه؟ آ
ً می توان از کاندیدای مورد نظر سپاه    حرف زد؟ –سپاه به عنوان یک کلیت  –اصال

دخالت کرد. بدون دخالت سپاه  ١٣٨٨و  ١٣٨٤اد کانديدای سپاه و بسیج بود. سپاه تا حد "به انتخاب رساندن" احمدی نژاد در سال احمدی نژ
سپاه و  احمدی نژاد در دو انتخابات رای نمی آورد. البته احمدی نژاد در ھر دو انتخابات کانديدای نظام ھم بود. احمدی نژاد در دوره اول پاداش

داد. ھم در چینش کابینه و ھم با اعطاء قراردادھای کالن نفتی. وقتی از سپاه و نقش آن صحبت می شود، منظور اکثر فرماندھان  بسیج را
سپاه و کادرھای مدافع آن ھاست. طبعأ سپاه يک دست نیست. ولی صدای متفاوت از صدای فرماندھان اصلی سپاه به بیرون درز پیدا 

   نمی کند. 
   

باشیم با دورۀ پیش: می توان گفت که برنامۀ ھسته ای جمھوری اسالمی موضوع کانونی انتخابات دورۀ قیاسی داشته 
  پیش بود. فکر می کنید موضوع کانونی در این دوره چه باشد؟

ت انتخاباتی خارج در دوره قبل برنامه ھسته ای و مسائل اقتصادی موضوعات کانونی انتخابات بود. برجام برنامه ھسته ای را از دستور تبلیغا
  کرده است. شواھد نشان می دھد که مسئله اقتصاد و معیشت مردم به موضوع کانونی انتخابات تبديل خواھد شد.

   
در این صورت کاندیداھای مختلف مبین کدام برنامۀ اقتصادی خواھند بود، یا کدام تمایزات را در این زمینه منعکس خواھند 

  کرد؟
شعارھای فريبکارانه ای  مطرح   ولی آن ھا برای جلب گروه ھای کم درآمد جامعه يان ھمان اقتصاد مقاومتی است.برنامه اقتصادی اصول گرا

سیاست ھای اقتصادی است که پیش می برد. او کارنامه  حسن روحانی ھمان  خواھند کرد. به ويژه در رابطه با افزايش يارانه ھا. برنامه
و از آن دفاع خواھد کرد. اصول گريان در مقابل روی رکود اقتصادی، افزايش بیکاری و فقر دست خواھند اقتصادی دولت خود را مثبت می داند 

   گذاشت و از اين زوايا به او حمله خواھند کرد.
   

ً موضوع مناسبات خارجی جمھوری اسالمی را در  آیا انتخاب ترامپ در امریکا و "برنامه"ھای او برای مواجھه با ایران، مجددا
  خابات پیش رو کانونی نخواھد کرد؟انت

روياروئی بین جمھوری اسالمی و دولت ترامپ، مسئله جدی جامعه ما است. به ويژه اينکه ائتالفی از دولت ترامپ، دولت عربستان و دولت 
می رسد که تا اسرائیل در حال شکل گیری است. ولی اين موضوع ھنوز جای خود را در صحنه سیاسی کشور پیدا نکرده است. به نظر ن

  برگزاری انتخابات به مسئله کانونی تبديل شود. مگر اينکه در اين فاصله اتفاق خاصی بیفتد.
   

  ؟در بلندمدت تر از انتخابات چه
   در بلند مدت اين امکان وجود دارد. مثلث دولت ترامپ، عربستان و اسرائیل می خواھند جمھوری اسالمی را از عمق استراتژيک

...  
  ١٠صفحه ادامه در 

  

 واليت فقیه ھستیم بر یمبتن یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين   
  



 

    

  
  

  ١٠ صفحه    ٧٨ شماره

 
توھین به اصول انسانی است ،صدور سه حکم اعدام برای ابراز عقیده و سخن  

  سازمان حقوق بشر ایران
ری و مرجان داوری تنھا به دلیل اعتقادات یا بیان نظراتشان به ھای سینا دھقان، محمد نو سه زندانی بنام

 اند. اعدام محکوم شده
محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: "صدور حکم اعدام برای سینا دھقان، محمد نوری و مرجان 

ه جھانی نباید در قبال این احکام سکوت کند و ما خواھان داوری یادآور احکام مرگ برای ابراز عقیده در قرون وسطی است. جامع
  محکومیت جھانی این احکام ایم."

زمانی که روزھای پایانی خدمت  ١٣٩۴مھر ماه سال  ٢٩بنابه اطالع سازمان حقوق بشر ایران، سینا دھقان شھروند اھل تھران در تاریخ 
کرد توسط وزارت اطالعات شھر اراک بازداشت شد. سینا دھقان  ھران سپری میھای سپاه پاسداران در ت سربازی خود را در یکی از پادگان

سال  ١٨پیش از بازداشت در نرم افزار پیام رسان "الین" به ھمراه محمد نوری اھل اراک، سحر الیاسی اھل تھران و یک نوجوان زیر 
  اند. ا توھین آمیز قلمداد کردهھا ر ھایی در خصوص اسالم منتشر کرده بود که مقامات قضائی و امنیتی آن پست

سال  ٧شعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی به ریاست محمدرضا رحمتی، سینا دھقان و محمد نوری را به اعدام و سحر الیاسی را به 
ده و وی با شود برای نوجوانی که در این پرونده بازداشت شده بود به علت صغر سن تاکنون حکمی صادر نش زندان محکوم کرد و گفته می

  قید وثیقه آزاد شده است.
 ٣سال زندان سحر الیاسی را به  ٧دیوان عالی کشور حکم اعدام سینا دھقان و محمد نوری را تأیید کرد و حکم  ١٣٩۵بھمن ماه سال 
  سال کاھش داد.

  اند. ماه زندان محکوم شده ١۶این سه متھم ھمچنین در دادگاه انقالب به اتھام توھین به رھبری به 
یک منبع مطلع در خصوص پرونده سینا دھقان به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "سینا در ھنگام بازداشت ضرب و شتم شده بود و در 

  وزارت اطالعات اراک نیز بارھا مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته و او را وادار به انجام مصاحبه تلویزیونی کرده اند."
شود و این موضوع مشکالت زیادی را نیز برای وی به وجود  سن دارد در بند زندانیان خطرناک نگھداری میسال  ٢١سینا دھقان که اکنون 

  آورده است.
"مرجان داوری" زندانی دیگری است که به علت برگزاری کالس و ترجمه کتاب در خصوص "اکنکار" بازداشت و به اتھام افساد فی االرض به 

  اعدام محکوم شده است.
دادگاه انقالب تھران به  ١۵اش در شھر کرج توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شد و شعبه  در منزل پدری ١٣٩۴ماه سال مھر  ٢وی 

  ریاست قاضی صلواتی حکم اعدام وی را صادر کرده است.
امشروع، اجتماع و تبانی یکی از نزدیکان وی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "مصادیق بسیاری ھمچون فرقه گرایی، ارتداد، رابطه ن

ھایی  علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار، مباحثی که در کتب ترجمه شده توسط ایشان مطرح شده و سخنانی که در طی کالس
  اند در دادگاه علیه وی استفاده شده تا بتوانند اتھام افساد فی االرض را به وی وارد کنند." که برگزار کردند به زبان آورده

به طول انجامید اجازه تماس با خانواده و وکیل خود را نداشته است.  ٢٠٩مرجان داوری" در دوران بازداشت خود که حدود چھار ماه در بند "
  شود. وی بھمن ماه سال جاری از بند زنان اوین به زندان شھر ری (قرچنگ ورامین) منتقل شده و اکنون در این زندان نگھداری می

 

  ... ٩٦انتخابات 
  ٨ادامه از صفحه 

  ؟در بلندمدت تر از انتخابات چه 
آن به عقب برانند. احتماأل اين برنامه ابتدا در يمن پیاده خواھد شد. تشديد تحريم ھا و تھديدھا، می تواند روياروئی بین جمھوری 

  اسالمی و ائتالف سه کشور را به مسئله کانونی کشورمان تبديل کند.
   

  [موضوعات] کانونی در این انتخابات چه باید باشد؟از نظر شما موضوع 
از نظر من به عنوان نیروی اپوزيسیون چپ و تحول طلب، مسئله آزادی ھای سیاسی و انتخابات آزاد و اقتصاد، معیشت کارگران و 

مکراتیک نیست و امکان مزدبگیران و عدالت اجتماعی بايد موضوعات کانونی انتخابات باشد. انتخابات در جمھوری اسالمی آزاد و د
  مشارکت کانديدای نیروھای مخالف وجود ندارد. ولی در کارزار انتخابات می توان و بايد مطالبات را مطرح کرد.

   
اقتصاد مورد نظر شما، ناظر بر معیشت کارگران و مزدبگیران و عدالت اجتماعی، در کدام اقدامات اولیه می تواند 

   متجلی شود؟ 
م ترين اقدام در رابطه با معیشت کارگران و مزدبگیران، پذيرش سنديکاھا و اتحاديه ھای مستقل کارگری است. ضروری ترين و مبر

تشکل ھای مستقل کارگری می توانند از حقوق خود دفاع کنند. دومین مسئله افزايش دستمزد کارگران، مزدبگیران، معلمان و پرستاران 
تی و سفیدامضا و شمولیت قانون کار بر واحدھای تولیدی کمتر از ده کارکن است. است. سومین اقدام برچیدن قراردادھای موق

چھارمین اقدام نجات صندوق ھای بازنشستگی از ورشکستگی و باال بردن میزان دريافتی بازنشستگان است. پنجمین اقدام تھیه طرح 
  رنامه ھای اشتغال زائی است.جامع تامین اجتماعی و اجرائی کردن آن است. ششمین اقدام تدوين و اجرای ب

   
  برای تبدیل این موضوع [موضوعات] به دستورکار انتخابات پیشنھادتان چیست؟

  کار تبلیغی و ھمکاری نیروھای تحول طلب. البته امکانات اپوزيسیون از جمله نیروھای تحول طلب برای کار تبلیغی خیلی اندک است.

اخوان به "کاندیداتوری برای احراز حق شھروندی"، ... از زمره تاکتیکھای معرفی کاندیدای مستقل، "مطالبه محوری"، فر
نیروھای تحول طلب در روند چندین دوره انتخابات بوده اند. این نیروھا چگونه می توانند حضور مؤثری در انتخابات پیش 

  رو داشته باشند؟
  فتد و در انتخابات نقش داشته باشند.ھمکاری نیروھای تحول طلب می تواند در پیشبرد اين تاکتیک ھا موثر ا

   
  مضمون این ھمکاری چه می تواند باشد؟

مکاری تدوين مطالبات و برنامه در رابطه با آزادی ھای سیاسی و اجتماعی، انتخابات آزاد و دمکراتیک، مسائل اقتصادی و مضمون اين ھ
  معیشتی مردم و سیاست  خارجی، تبلیغ و ترويج آن ھا و نقد برنامه و سیاست ھای کانديدای جريان ھای حکومتی است.

   
ممکن   -ولو فقط برای وزن دادن به موضوع دستور کار انتخابات  -ن نیروھا آیا ھمکاری یا ائتالف وسیعی را در میان ای

  می بینید؟
  متاسفانه ھمکاری وسیع نه. ولی ھمکاری محدود امکان پذير است.

 



 

 

   ١١ صفحه   ٧٨شماره     

  !منطق مبارزە طبقاتی؛ کسی را گریزی نیست

 صادق کار

بیر کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار، در ھفت گذشت با ارسال نام بنا ب گزارش خبرگزاری "ایلنا"حسین حبیبی، د
سرگشادەای ب علی ربیعی وزیر کار، خواستار تحقق بخشی از مطالبات "برزمین ماندە" کارگران شد. حبیبی در این نام 

سعه مناطق آزاد و ویژه سرگشادە، خواھان پس گرفتن:" الیحه اصالح قانون کار در مجلس شورای اسالمی، توقف فوری تو
اقتصادی، به رسمیت شناختن قراردادھای استخدامی دائم برای کارگران دارای مشاغل مستمر، به دور نگه داشتن اموال سازمان 

ھای صنفی کارگری و به رسمیت  تامین اجتماعی از ھرگونه دخل و تصرف، پایان دادن به برخوردھای امنیتی و قضایی با فعالیت
برای کارگران  ٩۵مطالبه صنفی یاد شده است که در خاتمه سال  ۶قالل کارگران در تشکیل نھاد صنفی به عنوان شناختن است

                           تحقق نشده باقیمانده است".

ای ک حسین حبیبی از وزیر کار خواستار تحقق شان شدە، جزء بخشی از مطالبات عاجل کارگران و تشکل ھای  ٦این  خواست
سال ھا برای تحقق شان تالش و مبارزە کردە و ھزین پرداخت کردەاند، وزیر کار نیز  مستقل کارگری است ک تشکل ھای مذکور 

در آغاز دوران وزارتش وعدە انجام بعضی از آن ھا را دادە بود، اما در عمل از انجام این مطالبات سرباز زد. دوستان حبیبی در "خان 
اسبات حسن و بردارن ای ک با ربیعی داشتند ب رغم تشدید فشار ھا ب کارگران در دوران وزارت ربیعی و کارگر" ھم ب دلیل من

با    امتناع وی از انجام وعدەھای ک دادە بود، تا کنون از او حمایت کردەاند. ھم اکنون نیز ب نظر نمی رسد ک تشکیالت خان کارگر
فت با عملکرد وزیر کار از آن ب مشام می رسد و بیان گر شکاف در درون شوراھای انتشار این نام سرگشادە ک بوی مخال

  اسالمی است، حمایت کنند. 

ای و نان خور خان کارگر نیز برحسب موقعیتی ک دارند نمی توانند، از ھم درخواست ھایی ک در این  عالوە بر آن مسئوالن حرف
صنفی کارگری و به   ھای  ، " پایان دادن به برخوردھای امنیتی و قضایی با فعالیتحمایت کنند، چرا ک تنھا اجرای نام آمدە 

رسمیت شناختن استقالل کارگران در تشکیل نھاد صنفی'" دودمان خود خان کارگر را ک یک تشکل وابست است و وسیل اعمال 
ھا را دارد و ن بر حسب  قق کردن این خواستنفوذ ربیعی و دولت است، را برباد می دھد. ربیعی ھم ب تنھایی ن قدرت متح

ای ک پذیرفت و آگاھان ھم پذیرفت ب صورت داوطلبان آن ھا را متحقق خواھد کرد. گویا حسین حبیبی و آن بخش از بدن  وظیف
تصویب میزان   نام وشوراھای اسالمی ک در پشت انتشار این نام قرار دارند، خودشان جریان را می دانند. قبل از انتشار این 

افزایش دستمزد در پشت صحن کوشش کردە بودند، ھمین خواست ھا را پیش ببرنند، ولی ناکام ماندەاند. گفت می شود حتی 
قرار بودە ک ایشان و دوستانشان در روزی ک قرار بودە مقدار افزایش دستمزد رسما اعالم شود، در اعتراض ب مماشات نمایندگان 

اند. نام سرگشادە حسین شوراھای اس المی با دولت و کارفرمایان تجمع اعتراضی برپا کنند، ک ظاھرا جلوی آن ھا را گرفت
                                حبیبی را ھم "ایلنا" چند روز بعد از انتشارش در خبرگزاری "مھر" منتشر کرد. 

کار و ھم دستانش در خان کارگر با محتوای این نام امکان چندانی برای  معھذا فارغ از کم و کیف این قضایا، با وجود مخالفت وزیر
برای پیشبرد مطالبات مورد درخواست حسین حبیبی و دوستانش در خان کارگر وجود ندارد و این تشکل ب دلیل وابستگی 

نام ای توبیخ یا تصفی شان کند.  رھبرانش ب دولت ن تنھا آنھا را ھمراھی نخواھد کرد، بلک ممکن است، بخاطر نوشتن چنین
ولی مادامی ک آن ھا ب مطالبات مذکور پایبند بمانند و حاضر شوند برای متحقق کردن آن تالش کنند، منطقا تشکل ھای مستقل 

طالبات در ھر حال مطالبات کارگران توسط تشکل ھا اختراع نمی شوند. این م  و عموم کارگران نیز آن ھا را ھمراھی خواھند کرد. 
گر نیازھای کارگران در یک برھ زمانی معین اند. اتحادی ھا و سندیکاھا تشکیالتی ھستند ک کارگران در چھار چوب آن  بیان 

مطالباتشان را مشخص می کنند، و قدرت تحقق شان را پیدا می کنند. این مطالبات ریش در میان کارگران دارند و ب ھمین خاطر 
ل ھا و تصفی افرادشان، کسی نمی تواند مطالبات کارگران را ھمراە با آن ھا از بین ببرد. کما این ک با حذف یا سرکوب تشک

سرکوب مطالبات کارگران و تشکل ھای سندیکایی و پایمال سازی حقوق کارگران طی بیش از س دھ موجب از میان رفتن 
ل ھای وابست نیز پس از مدتی خواستار متحقق نمودن مطالبات نشدە و حتی کار ب جایی رسیدە ک بخشی از اعضای تشک

  .مطالبات معوق می شوند. این منطق مبارزە طبقاتی است و کسی را از آن گریزی نیست



 
      

   ١٢ صفحه   ٧٣ شماره    

 

 

  ویدا حاجبی را از یاد نخواھیم برد               
  
  

  ویدا حاجبی از این پس تنھا در یادھا حضور خواھد داشت. این زن سپید موی استوار را دیگر در                                               
  جمع ھای دوستانه نخواھیم دید، اما از یاد نخواھیم برد که او راھپیمایی ھا و نشست ھا، تجمعات،                                               

 ایران بود. ھای سیاسی و مبارزاتی تاریخ معاصر یکی از زنان کم مانند در عرصه تجربه                                             

  یدا به دورانی پا به عرصه مبارزه اجتماعی و سیاسی گذاشت که شمار زنانی از این گونه عاشق و                                              
  خانوادگی خود پشت پا زد امتیازات مادی، سیاسی و اجتماعی مردم و فعال در صحنه اندک بود. به                                             
  یان عشایر ھای تحقیقاتی او در م  تا با مبارزه عدالت طلبانه و آزادیخواھانه مردمان ھمگام شود. تالش                                               

   مقاومت ھفت ساله اش در زندان چریکی در ونزوئال و در ایران، جنوب، پیوستن اش به جنبش ھای                                            
  دوران پھلوی جلوه ھایی از عشق و امید به فردای روشن مردم بود. ھای                                             

ساله اش را در راه عدالت و آزادی در  ٨١ز یاد نخواھیم برد که ویدا حاجبی بیش از نیمی از زندگی ا                                              
و  از بازبینی تجربه ھا و از نوجویی ھیچ گاه از کاوش و پرسش، اما سربلند و شاداب زیست.در تبعید گذراند. ھرچند سخت،  بند و

  فکری بازنایستاد. دو کتاب "داد بیداد" و "یادھا"، که به ھمت او تدوین و منتشر شدند، گواه اند بر تالش ھای فکری او در تبعید. کنجکاوی
رد که ویدا حاجبی انسانی کم ادعا، مھربان و در دوستی وفادار بود. زیبایی را دوست داشت. طبیعت را ارج می گذاشت و از یاد نخواھیم ب

  ھای زندگی بود. قلب بزرگش پذیرای شگفتی

رافروز، شھریار آزادگان، محمد آزادگر، ابراھیم آوخ، فرج آلیاری، پروین آھوقلندری، باقر ابراھیم زاده، ھومن آذرکاله، رسول آذرنوش، ناصر آذ 
مھدی ابراھیم زاده، رضا ابراھیمی، تورج اتابکی، یوسف اردالن، داریوش ارجمندی، فروغ اردشیری، ناھید اردشیری، مستوره احمد زاده، 

ھدی اخوان، نسترن (گلنوش) اسدیان، قادر اسکندانی، بانو اسکندانی، فرید اشکان، فریدون احمدی، نوشین احمدی خراسانی، م
سیمین اصفھانی، مھدی اصالنی، علی اعتدالی، بھار اعظمی، فرخنده اعظمی، فرھاد اعظمی، فریده اعظمی، محمد اعظمی، مرجان 

نوشابه امیری، شادی امین، گلناز امین، بھمن امینی،  اعظمی، ناھید اعظمی، ناھید افراخته، بیژن اقدسی، رضا اکرمی، فریدون اعلم،
حسام امام، مریم امانی، نوروز امید، شاھین انزلی، صبا انصاری، منصور انصاری، رضا انصاری، محمد انصاری، وھاب انصاری، ایراندخت 

اعلی، ارژنگ بامشاد، احمد باقری، پروین انصاری، پوران انصاری، نسان انصاری، حسین انورحقیقی، دنیز ایشچی، اصغر ایزدی، مھرداد باب
، بختیارنژاد، خسرو بختیاری، منیره براداران، امید برومند، یداله بلدی، بیژن برھمندی، فرامرز بھار، مھرداد بھارآرا، امیرحسین بھبودی

زری تاثریان، پروین تاج، تقی تام،  سھراب بھداد، عصمت بھرامی، اژدر بھنام، سیما بھمنش، علیرضا بھتوئی، نورا بیانی، نیلوفر بیضائی،
زاده، نیره توحیدی، مھین توفیق، ناصر پاکدامن، حبیب پرزین، ژینوس پزشکی، فلور  منیژه تام، اسد ترابی، ملیحه تسلیمی، ایرج تقی
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   ١٣ صفحه   ٧٣ شماره    

 ناسیونالیسم آشفت کرد
 پور فرخ نعمت

 

 معضل جنبش کرد

کردھا از یک ستم تاریخی در حق بخود 
رنج می برند. این یک واقعیت عیان 

تر انسان باوجدانی می تواند است و کم
آن را انکار کند. ستم سیستماتیک در 
ھا ب درازای تاریخ مدرن،  ھم عرص
بخش اساسی و مھم زندگی در مناطق 
کردنشین بودەاست. عدم اعتراف ب 
زبان و ب ملیت، نقض حقوق شھروندی 
و ملزم کردن آنان ب یک زندگی درج 
چندمی در مقایس با ملیت ھای 

ست از جمل حقیقت ھای تلخ باالد
جامع کردستان بودەاند. متاسفان 
ایجاد دولت ـ ملت مدرن در کشورھائی 
ک کردھا در آنھا زندگی می کنند، تا 
ای بودە در  ھم اکنون نیز عمدتا پروس

  جھت نفی ھویت آنان.

در مقابل این وضعیت اسفبار، کردھا 
اند و  ھمیش ب مقاومت برخاست

ب حقوق خود برسند.  سعی کردەاند ک
مقاومت ھائی ک تاکنون ب نتیج 
مطلوب نرسیدەاند و داستان کرد 
  ھمچنان در منطق خاورمیان ادام دارد.

  دو دلیل، عامل رکود

این ک چرا جنبش کردھا نتوانست ب 
نتایج مطلوب خود برسد و یک بار برای 
ھمیش ب این معضل تاریخی در سطح 

، خود سئوال درخور خود جواب دھد
مھمی است. افراد زیادی در این مورد ب 
بحث نشست و دالیل زیادی را مطرح 
کردەاند. شاید بتوان این دالیل را بطور 
کلی در دو مقول دست بندی کرد: 
عامل خارجی و عامل داخلی؛ ک عامل 
خارجی خود را در دشمنی کشورھا و 
نیروھای بیرون از جامع کردی متبلور 

و عامل داخلی در وضعیت می کند 
درونی خود جامع کردی و نیروھای 

  سیاسی آن.

در این مقال سعی می شود ک ب 
عامل داخلی توج اساسی مبذول 
شود و در این مسیر نیز ب مفھوم 
بنیادی 'ناسیونالیسم' ک اساس فکری 
ـ سیاسی جنبش کرد را تشکیل می 
دھد. زیرا ک ھرگون تالش برای ایجاد 

(حال چ در بعد مستقل آن و چ دولت 
در بعد محلی و پیوست آن با دولت 
مرکزی) با مفھوم ناسیونالیسم گرە می 
خورد و باید آن را در این حوزە بررسی 

  کرد.

  نمون اقلیم کردستان 

شاید بھترین نمون تبلور ناسیونالیسم 
کرد، تجرب کردستان عراق یعنی اقلیم 

ن دیار کردستان باشد. زیرا ک در ای
فرصت آن فراھم شد ک احزاب کرد تنھا 

در قوارە اپوزیسیون، نیروھای انقالبی و 
مخالف خود را نشان ندھند و با قیام مردم 
، در فرم  در اوایل دھ نود قرن گذشت
نسبی دولت ظاھر شوند و از یک نیروی 
اپوزیسیون ب نیروی دولتی تغییر ھویت 

زب دھند. از جمل این فرصت برای دو ح
عمدە حزب دمکرات کردستان عراق و 

  اتحادی میھنی کردستان فراھم شد.

اما حال بعد از گذشت نزدیک ب س دھ 
زمامداری این دو حزب، مفھوم ناسیونالیسم 
منص ظھور  در عمل چگون خود را ب
رسانیدە است؟ آیا ما با دولتی در اقلیم 
کردستان مواج ایم ک در شکل متعارف 

ی شود، یا این ک تنھا در خود ظاھر م
اسم، عنوان دولت را یدک می کشد و با آن 

  ھیچ ھمخوانی ندارد؟

با برگزاری اولین انتخابات پارلمانی در 
کردستان عراق ک بالفاصل بعد از پیروزی 
انتفاض شروع شد، اگرچ حزب دمکرات 
بیشتر از پنجاە درصد رای آورد، اما این 

میھنی قرار مسئل مورد تائید اتحادی 
نگرفت و برای احتراز از جنگ داخلی ھر دو 
حزب عمدە موافقت کردند ک پنجاە ـ پنجاە 
دست ب ایجاد دولت بزنند. اگرچ این روش 
در پیشگیری از جنگ داخلی بشیوە موقت 
تاثیرگذار بود، اما در درازمدت نتوانست 
مرھمی بر اختالفات تاریخی و سیاسی این 

با فراز و نشیب ھای دو جریان بگذارد و 
ما شاھد بروز جنگ  ١٩٩٤چند، سرانجام در 

داخلی شدیم ک چھار سال ادام یافت. 
درست در این مدت بر نفوذ ایران و ترکی در 
این احزاب افزودە شد و اختالفات و جنگ 
ھای حضور این دو دولت را  داخلی پای
بشیوە جدی تقویت کرد. حضوری ک 

و تجرب دوران  علیرغم پایان جنگ داخلی
آرامتری از مناسابت این دو حزب، کماکان 
ادام دارد و حتی در سالھای اخیر بر دامن 

  آن افزودە ھم شدە است.

و حمل مجدد  ٢٠٠١عالوە بر این تا مقطع 
ب عراق و سرنگونی دولت بعث، آنچ ما 
شاھدش بودیم ادام دولت پنجاە ـ پنجاە 

ان در بود ک طی آن ھم چیز در کردست
عمل پنجاە ـ پنجاە شدە بود. دو حزب عمدە 
برای جلوگیری از قدرت گیری طرف مقابل 
ھر آنچ در توان داشتند انجام دادند. از 
ایجاد قوای نظامی مختص بخود گرفت (در 
سطح ارتش، پلیس و نیروھای امنیتی)، تا 
استخدام افراد خود در ادارات دولتی (ایجاد 

ست زرد افراد لیست زرد و سبز، ک لی
وابست ب پارتی را در خود جای دادە بود و 

  لیست سبز افراد اتحادی میھنی را).

در واقع از دوران شروع انتفاض تا  
سرنگونی صدام حسین آنچ ما عمال 
شاھد ایم عبارت است از تسلط حزب بر 
ھم ابعاد زندگی در این دیار. حتی میدیا نیز 

کردستان  از این وضعیت فارغ نیست و در
ھای مختلف  ھا و مجل عالوە بر روزنام
مربوط ب این دو حزب، آنچ شاھد ایم 
حضور تلویزیون ھای متعدد حزبی است با 
ھویت حزبی ک منافع حزب را ب پیش می 

  برند.

متاسفان در این دورە در اقلیم کردستان ما 
شاھد ایجاد یک دولت (در مفھوم محلی) با 

خود ن تنھا نیستیم، دوایر اداری و مستقل 
بلک ھر آنچ وجود دارد عبارت است از دوایر 
و ارگانھائی ک بشدت وابست ب حزب اند و 
از شخصیت ویژە خود بھرەمند نیستند. این 
ھا،  درست در شرایطی است ک در رسان
ھر دو حزب عمدە مرتبا از مسئل کرد و 
پیشبرد آن سخن می گویند و مدام در تالش 

ود را نسبت ب دیگری بیشتر اند ک خ
نمایندە اصیل ناسیونالیسم کردی جلوە 

  بدھند.

بعد از محو دولت بعث امید آن می رفت ک 
تحولی اساسی در اقلیم کردستان ایجاد 
شدە و با تصویب فدرالیسم در پارلمان عراق 
و شروع دورە جدیدی از مناسبات میان کردھا 

ش دو و دولت جدید در مرکز، در دو منش و رو
حزب عمدە اقلیم کردستان با توج ب 
احساس امنیت بیشتر، تغییرات اساسی 
ایجاد شود. این ک یک قدم ب ایجاد دولت 
واقعی اقلیم نزدیکتر شوند و بر این اساس 
بتدریج از پدیدە ادغام دولت و حزب خارج 
شوند و ارگانھای دولتی ایجاد شدە و نمود 

  پیدا کنند. 

دارای یک نیروی نظامی،  بعنوان نمون اقلیم
انتظامی و امنیتی شود، میدیای دولتی جای 
میدیای بشدت ذینفوذ حزبی را بگیرد و یک 
سامان اقتصادی و مالی ایجاد گردد. اما ن 

درصد  ١٧تنھا چنین نشد، بلک آن سھم 
بودج دولتی ھم ک از مرکز وارد کردستان 
می شد ب جیب حزب رفت و با کشف نفت 

صنایع نفتی، عواید این صنعت  و گسترش
مھم ھم ب جیب دو حزب عمدە کردی رفت. 
در واقع نفت ھم حزبی شد! در این دوران از 
جمل ما شاھد از بین رفتن کشاورزی ھم 
ھستیم ک با توج ب طبیعت غنی 
کردستان، می توانست سرچشم مھمی 

  برای تولید داخلی باشد.

می توان گفت بعلت ماندگاری ھمان 
یستم قبلی ک از اوائل دھ نود میالدی س

ایجاد شدە بود، با ظھور شرایط جدید، ھمان 
سیستم عمق و گسترش بیشتری یافت و 
جامع کردستان بیش از پیش ب جیب این 

  دو حزب فرو رفت.

ھائی از فاکت ھای موجود در  اینھا تنھا نمون
اقلیم کردستان اند. در واقع داستان بسیار 

اگیرتر از آن است ک می توان گستردەتر و فر
  تصورش را کرد.

اما چرا احزاب کردی و بویژە دو حزب عمدە و 
صاحب قدرت اصلی در اقلیم نتوانستند و 
نمی توانند ب مبانی اعالم شدە فکر خود 
پایبند باشند و آنچنان ک خود می گویند در 
خدمت ناسیونالیسم، دولت کردی و مردم 

 عا در کجاست؟کردستان باشند؟ مشکل واق
ب نظر نگارندە این مقال می توان دو علت 
اساسی را برای این عدم تعھد برشمرد و بر 

  ... اساس آنھا توضیح داد

    ١٤ادامه در صفحه 
  



  

   ١۴ صفحه  ٧٨ شماره    

  ...ناسیونالیسم  
  ١٣ادامه از صفحه 

ک چرا جنبش کردی در اقلیم نتوانست ب 
اھداف خود برسد: اولین علت بسرآمدن 
دوران ناسیونالیسم می باشد و دومین 
دلیل، شکل گیری احزاب کردی در روابط 

ای. بھتر تنگ اتنگ با دولت ھای منطق
  بشکافیم.

  بسرآمدن دوران ناسیونالیسم

نظر  شاید این ادعا در اولین نگاە عجیب ب
برسد. کافی است برای رد این ادعا ب 

وپاشی شوروی یا یوگسالوی نگاە کنیم فر
ک بخشی از کشورھای مستقل جدید در 
اثر این فروپاشی بوجود آمدند. بنابراین این 
فاکتھا نشان می دھند ک ن تنھا 
ناسیونالیسم ایدەای بسرآمدە نیست، 

  بلک یکی از امروزی ترین ایدەھاست.

اما بگذارید کمی روی این مسئل مکث 
ب کشورھای برآمدە از کنیم. با نگاھی 

مثال اتحاد شوروی می توان گفت ک در 
ھمان دورانی ک اتحاد شوراھا وجود 
داشت، کشورھای استقالل یافت دارای 
مرزھای ویژە و تعریف شدە خود بودند و 
بنابراین در ھنگام فروپاشی شوروی، 
اشکال اساسی در این مورد وجود 
نداشت. اگر وجود مرزھای معین 

ئی را بعنوان یکی از شروط جغرافیا
اساسی و بنیادی ایجاد دولت تعریف کرد، 
پس در آن ھنگام کشورھای استقالل 
یافت از این لحاظ مشکلی نداشتند و 

  براحتی توانستند خان خود را جدا کنند.

اما در مورد مسئل کرد، چنین وضعیتی ن 
تنھا وجود ندارد، بلک برعکس ب علت 

طق خاورمیان و تراکم جمعیتی در من
وجود اقوام و ملیتھای گوناگون ک در جوار 
یا باھم می زیند، و نبود ھیچ مرز 
جغرافیائی از قبل تائید و ثبت شدە، 
مسئل ابعاد دیگری می یابد. کردھا در 
کشورھای زندگی می کنند ک بر خالف 
شوروی دارای مناطق معین بخود ک از 
لحاظ جغرافیای سیاسی تعریف شدە 

اشند نیستند، و ھمین امر پروس تکوین ب
  ناسیونالیسم را بسیار دشوار می کند.

شاید گفت شود ک بسیار خوب، کار 
جنبش کردی از جمل این است ک چنین 
ای را برای خود برشمرد، و تعیین  وظیف
مرزھا را جزو کارھای خود قرار دھد. البت 
چنین کاری را می توان جزو وظایف قرار 

ا این ب امر پیشرفت کار ن تنھا داد، ام
کمک چندانی نمی کند، بلک کل روند را 
مراتب دشوارتری می کند  وارد مراحل ب
ک در مسیر خود جنبش کردھا را در 
تالطمھای بیشتری قرار می دھد. تجرب 
کنونی اقلیم کردستان بخوبی مؤید این 

  ادعا است.
ً ھمین دشواری تعیین مرزھا و ادغام  دقیقا

میتھا و ملیتھاست ک از جمل نیروھای قو
نزدیک ب 'پ ک ک' را ب این نتیج 
رساندە است ک از دریچ دولت ملی وارد 
حل مسئل ملی در کردستان و خاورمیان 
نشوند و راھکارھای دیگری را پیشنھاد 

  کنند.
نبود مرز جغرافیائی واقعی و از لحاظ 

قانونی تثبیت شدە، جنبش کردی را در 
نھای ناسیونالیستی خود دچار بنیا

مشکالت اساسی کردە است. یکی از 
علل طمع دو حزب اصلی در اقلیم 
کردستان برای بلعیدن امکانت مالی و 
اقتصادی موجود در اقلیم ب ھمین مسئل 
برمی گردد. واقعیت این است ک در نبود 
یکی از بنیانھای ناسیونالیسم (مرز تعریف 

ثروت اندوزی در  شدە)، این احزاب از طریق
پی قدرتمندتر کردن بنیانھای خود اند تا از 
این طریق بتوانند خود را بر وضعیت موجود 

  تحمیل کنند. 
این تحمیل تنھا ب داخل برنمی گردد، بلک 
ب بیرون از اقلیم کردستان ھم تسری می 
یابد. ایجاد یک الیگارشی حزبی ـ مالی ک 

ی و با کشورھای پیرامونی در سطوح مال
بازرگانی ادغام می شود و حتی با 
فرستادن مقادیر بسیار عظیم پول ب 
بانکھای خارجی و از جمل آمریکا، سعی 
در تثبیت قدرت خود از این طرق را دارد، یک 
پدیدە عادی شدە است. واقعیت این است 
ک ھنگامی ک مرزی وجود ندارد تا دشمن 
و یا رقیب را پشت آن نگاە داشت، باید از 
طریق پول و جذب قدرتھا برای حضور 
اقتصادی، مرزھائی ایجاد کرد ک خود را در 

  آن در امن و امان یافت. 

قرارداد پنجاە سال نفتی حزب دمکرات 
کردستان عراق با دولت ترکی ک خودسر 
ً ھیچ حزب دیگر یا  انجام شدە و اساسا
جامع کردستان از آن قبال آگاە نشدە 

انجام شدەای است، از جمل کارھای 
است ک قرار است ادام وضعیت اقلیم را 

  تضمین کند!

یعنی مرز پولی، مالی و اقتصادی جایگزین 
  مرز جغرافی ـ سیاسی می شود.

ھنگامی ک کار ب اینجا می رسد و تامین 
منابع مالی و اقتصادی ب یکی از بنیانھای 
اساسی تبدیل می شود، دیگر کار ھم 

کسب چنین این می شود ک در پی 
منابعی باشند،... از احزاب بزرگ گرفت تا 
احزاب کوچک. بدین ترتیب زنجیرەای از 
احزاب ایجاد می شود ک از صدر تا ذیل، بر 
اساس بزرگی و کوچکی، ھم در پی 
تغذی از ھم بر می آیند. کردستان عراق 
متاسفان در چنین وضعیتی گرفتار آمدە 

  است. 

ر شکل پول، با حضور سیاسی خود د
مخدوش ایدە مرز، بعلت منطق خود ھم 
را دچار فساد کردەاست. فسادی ک امروز 
در اقلیم کردستان است چنان بی حد و 
حصر است ک ھر کسی را بشدت دچار 
ً ب ذھن  بھت می کند. این سئوال مرتبا
خطور می کند ک چطور شد انقالبی دیروز 

  ب یغماگر امروز مال ملت تبدیل شد؟

اضح است ک موقعیت نمی تواند البت و
بنیان فکر ناسیونالیستی باشد و جای مرز 

  سیاسی را بگیرد.

شکل گیری احزاب کردی در روابط  
ای   تنگاتنگ با دولت ھای منطق

اگر احزاب کردی در ابتدای شکل گیری خود 
بر بنیانھای درونی شکل گرفت باشند و 
بتوان تا حدود زیادی اصل مسئل ملی را 

تشکیل آنان و در غیاب دیگران تصور  بنیاد

کرد، اما در ادام مبارزات و وجود خود با قرار 
گرفتن در تناقضات میان کشوری و 
ای، بتدریج روابط با دیگران چنان در  منطق
 ً ھویت آنان رسوخ کردە است ک اساسا
نمی توان ادام وجود آنان را (آن ھم در 
شکل قوی و تاثیرگذار خود)، بدون این 

  کشورھا تصور کرد.

بعنوان مثال ب جنبش مسلحان توج کنید.  
واقعیت این است ک بدون کمک کشورھای 
پیرامونی، تصور مبارزە مسلحان و ادام آن 
امکانپذیر نیست. حتی می توان گفت بعلت 
بھم گرە خوردن شکل مسلحان با فرم این 
احزاب، ادام مبارزە مسلحان چنان اھمیت 

 در نبود آن تصور بر این می یافت است ک
شود ک این احزاب وجود خود را از دست 
دادەاند. پس زمانی ک شکل مسلحان 
چنین اھمیت می یابد و نمود احزاب بر 
اساس آن شکل می گیرد، مشخص است 
ک روابط با کشورھای کمک کنندە چقدر 

  می تواند بر ماندگاری آن تاثیرگذار باشد.

زب عمدە اقلیم متاسفان تاریخ دو ح
کردستان از این لحاظ تاریخی غنی است! 
چ در جریان مبارزە مسلحان با حزب بعث و 
چ حاال برای ادام حاکمیت خود، روابط آنھا 
با ایران و ترکی از اھمیت باالئی برخوردار 
است. وضع حتی بعنوان مثال در حدی 
است ک در مناطق تحت کنترل پارتی، 

اکز امنیتی ترکی وجود مقررات نظامی و مر
معنی پایمال کردن  دارند (ک این ب
شخصیت ملی اقلیم است، زیرا ک اساسا 
در ھیچ مرجع دولتی اقلیم رسما قانونی 
نشدە است)، یا این ک رژیم ایران ب راحتی 
می تواند در انتخابات منطق سلیمانی 

  دست ببرد و بر نتایج آن تاثیرگذار باشد.

ن احزابی در قلب جنبش پس با وجود چنی
کردستان ک این چنین تاریخ و ھویت خود را 
ای گرە می زنند، نمی  با نیروھای منطق
توان از یک ناسیونالیسم متعارف گفت ک 
بتواند جوابگوی کردستان باشد. البت چشم 
اندازی ھم برای برونرفت از این وضعیت 
وجود ندارد. در اقلیم کردستان این دو حزب 

احزاب عمدە اند و چنین ب نظر می کماکان 
رسد ک در ھر بزنگاە انتخاباتی، بیشتر 

  مردم باز ب آنان رای می دھند!

***  
، با توج ب تجرب نزدیک ب  کالم آخر این ک
س دھ اقلیم کردستان ک امروزی ترین 
آزمون و تجرب در جنبش مردم کردستان 
است، ناسیونالیسم در این دیار ن در شکل 
احزاب عمدە و ن در فرم موجود دولت اقلیم 
کردستان (حال با عالمت استفھام بر روی 
آن)، وجود نداشت است. آنچ ما شاھدش 
بودەایم تنھا استفادە کالمی از ایدە 
ناسیونالیسم و رفتار غیرناسیونالیستی در 
عمل بودە است. پس این تجرب نشان می 

و  دھد ک دوران ناسیونالیسم گذشت است
برای حل مسئل کردھا باید در فکر راە چارە 
دیگری بود. راەکاری دیگر ک با وضعیت 
موجود بخواند و ھمزمان از تجرب اقلیم 
کردستان ھم استفادە نظری و ھم استفادە 
عملی کند. جنبش کردستان ب تازەگری و 

  تازەنگری نیاز دارد.

 
 

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



  
  

 
         

  

  ١٥ صفحه  ٧٨ شماره    

  AVELE) "(یی برای پیشرفت وسایل حمل و نقلمصاحبه با فروھر عقیلی، پرزیدنت "انجمن غیر انتفاعی اسپانیا
 آیا قرن بیست ویکم عصر وسیله نقلیه الکتریکی خواھد بود؟

بطور کلی انسان، قرن بیست و یکم را با امیدھای بسیار آغاز کرده است. پیشرفت علمی وفنی در تمام زمینه ھا مانند 
واقعی اند، حتی دسترسی به سیارات جدید در سیستم حمل و نقل، منابع انرژی، فناوری اطالعات که تمامی امیدھای 

ٌسفانه در دھه دوم قرن اخیر سیاستمداران نه تنھا دراروپا یا اسپانیا بلکه حتی در آن سوی اقیانوس  خورشیدی دیگر. اما متا
شدن کره زمین و  اطلس نیز به مقابله و رویارویی با تحقیقات گسترده و نتایج آن برخاسته اند: از این دست اند انکار گرم

  آلودگی محیط زیست، یا وضع مالیات بر انرژی پاک و خودکفایی انرژی مانند اسپانیا.
از بھترین شاگردان استیفن ھاوکینگ و نویسنده اثر بزرگ "کھکشان در دستان  -دکتر کریستف گالفار، فیزیسین و ریاضیدان 

تا نظریات مشخص و روشنی به دست بیاورند، زیرا بدون شما" می گوید: "ھدفم از نوشتن این کتاب آگاھی مردم است 
آگاھی علمی، دموکراسی بسیار پیچیده است. سیاستمداران طامات می بافند و ترھات می گویند. برای ایشان واقعیت 
اھمیتی ندارد اما در کل جامعه پژوھش علمی صداقت و درستی ھست. ھر فردی می تواند صحبتھایی بدون پشتوانه کند 

یید جمعی جامعه علمی استوار یا  ٌ حرفھای بی اساس و بیمایه بگوید، ولی جامعه علمی مبتنی بر تحقیق و تتبع و نیز بر تا
  است و می تواند مورد اطمینان و وثوق باشد. 

امروز یک واقعیت امیدبخش وجود دارد و آنھم وجود افراد و گروه ھایی است که بدون چشمداشت به قدرت سیاسی یا ثروت 
و اعضای آن طی سالیان متمادی با تحقیقات و پیشرفت در ساخت  AVELEنبال کشف و ابداع، جھت خدمت به مردم اند. بد

نمونه ھا، کسب جواز اختراع و اعالمیه ھا یک عضو کوچک از خانواده بزرگ جھانی محققان است. این سازمان به این نتیجه 
یون اتوموبیل در خیابانھا بیشترین سھم را در آلودگی محیط زیست در میل١٢٠٠رسیده است که حمل و نقل (ترانسپورت) با 

جھان دارد. کافی نیست که فقط موتورھای بنزینی یا گازوییلی را به موتور الکتریکی تغییر داد، بلکه باید سیستم انرژی و 
تور احتراق داخلی موجب پیشرفت طرز تفکر مصرف کنندگان را نیز تغییر داد. به این نتیجه رسیده است که ھمان گونه که مو

صنعت نفت و گاز شد، ھمان گونه نیز موتور الکتریکی سبب پیشرفت و تحول انرژی پاک و پایدار خواھد بود و خوشبختانه آمار 
  افزایش ماشین ھای الکتریکی این نظریه را اثبات کرده است.

ً ف AVERE فعالیت ھای عمده ای که   کدام اند؟  AVELE عالیت ھایانجام داده است چیستند و مشخصا
 AVERE  جھت حمل ونقل الکتریکی ١٩٧٨سازمانی اروپایی است که با حمایت اتحادیه اروپا در سال  

LA MOVALIDAD ELECTRIC ًسیس شد. نقش آن دفاع و حمایت از وسایل حمل و نقل ) یا متحرک ھای االکتریکی) تا
مانند اغلب سازمان ھای ملی  AVELEی مستقر در بروکسل است . الکتریکی و پایدار در مقابل البی ھای نفتی و گاز

سال که از برگزاری سمپوزیوم ھای علمی در زمینه وسایل  ٤٤اروپایی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاھی نضج گرفت. بعد از 
ن را در آ AVELEبرای اولین بار  ٢٠١٣) می گذشت در نوامبر سال LA MOVALIDAD ELECTRICحمل و نقل الکتریکی (

کشور شرکت کرده بودند. این  ٥٧نفر از متخصصان  ٤٠٠٠نفراز دانشمندان و محققان ونیز  ١٣٠٠بارسلون برگزار کرد که در آن 
ھّم خود را صرف آگاھی و روشن نمودن مردم  AVELEسمپوزیوم ھمانا گردھمایی علمی جھانی در زمینه انرژی پایدار است. 

عیارھا و روشھای انسانگرایانه، ما خود را از مدافعان کره زمین و عضو کوچکی از این از طریق آموزش نموده است، با م
  خانواده علمی می دانیم؛ ھدف ما نه قدرت سیاسی و نه قدرت اقتصادی است.

چرا تولید ماشینھای الکتریکی بیشتر جھت مصرف شخصی است در حالیکه حمل ونقل عمومی بخش عمده  
  جھت حفظ محیط زیست است؟

به ھمان دلیل که بخش اعظم تولید ماشین ھای با سوخت فسیلی نیز جھت مصرف شخصی است. آموزش و فلسفه 
فردگرایی در قرن اخیر این تفکر را بنا نھاد که "ھرکس یک اتوموبیل". امروزه شاھدیم که تغییر این عادت بد و درخواست برای 

ر دارد. اما واقعیت موجود امروز، آلودگی زیاد محیط زیست در اکثر استفاده از وسایل نقلیه عمومی نیاز به مجاھدت بسیا
شھرھای دنیا بھترین آموزگار زندگی است که ما را مجبور می کند که عادت ھای بد خود را تغییر دھیم. خانم تاچر می 

ت خورده است." گفت: "اگر جوان بیست و شش ساله ای ھنوز از مترو یا وسایل نقلیه عمومی استفاده می کند یک شکس
  این گفتار نمایندگان سیاسی ما سرمشق و الگوی رفتاری ما شد.

  آیا برای راه اندازی ویا بکار گیری ماشین الکتریکی نیاز به اراده سیاسی ھست؟
 ١٠٠٠٠٠میلیون نفر جمعیت و ٧بدون شک. کافی است تعداد اتوموبیل ھای الکتریکی را در کشورھای سردسیر مثل نروژ با 

اتوموبیل مقایسه کنیم. واضح است که تفاوت بین کشورھا  ٢٠٠٠٠میلیون نفر جمعیت و ٤٥بیل الکتریکی، با اسپانیا با اتومو
در قوانین و کاربرد آن توسط دولت ھاست؛ یکی با وضع مالیات اجباری بر خورشید و کاھش کمک ھای ساالنه به 

ً یا ھمان یارانه مالی  MOVEAاتوموبیلھای الکتریکی (طرح  بود) عمل می کند و دیگری  MOVELEجھت خرید اتوموبیل که قبال
  برعکس مالیات ھا را آزاد کرده امتیاز بیشتری به اتوموبیل ھای الکتریکی می دھد.

...  
   ١٦ ادامه در صفحه 

 

 آیا قرن بیست ویکم عصر وسیله نقلیه الکتریکی خواھد بود؟

  
 

ً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«  کنیم تالش متحدا
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 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم
 

  ... آیا قرن بیست ویکم
  ١٥ادامه از صفحه

  آیا مصرف کننده حاضر است ھزینه بیشتر برای اتوموبیل الکتریکی بدھد؟
ً خیر، نه اکنون و در این مرحله که از بحران اقتصادی خا رج می شود و نه ھرگز. ما باید خود و ھمسایگانمان را قانع کنیم قطعا

کیلومتری برسانیم و نه می توانیم آنھا را تا مرکز  ٥که با یک ماشین موکس دو تنی نه می توانیم فرزندانمان را به مدرسه تا 
غییر دھند و از سازندگان شھر ببریم. آموزش مصرف مسئوالنه کلید این مشکل است. اگر شھرنشینان الگوھای خود را ت

اتوموبیل درخواست ماشین ھای کوچکتر، سبک و ظریف بخاطر آلوده نساختن شھرھا بنمایند، به سرعت قیمت اتوموبیل 
  ھای الکتریکی پایین خواھد آمد.

  النه کلید حّل مشکل استوئآموزش ومصرف مس 
  خواھد داشت؟ در باره باتریھا و گرایش به کاھش قیمت آن، آیا این روند ادامه

پژوھش و پیشرفت صنعتی تا زمانی که منافع اقتصادی وجود دارد، ھرگز متوقف نمی شود. اگر بازار بداند آزادی عمل تام دارد 
جنرال موتور در  ٢٠١٧بی تردید قیمت ھا کاھش خواھند یافت. بھترین مثال، باتریھای ماشین است. در ایاالت متحده در سال 

کیلومتر فقط در دوماھه اول سال  ٣٢٠صددرصد الکتریکی با برد  BOLTرلت بلت حال فروش محصول جدید خود است و شو
ً فقط در حد یک رویا بود. ٢١١٤موفق شده است    عدد بفروش برساند. زمان زیادی از سال نگذشته است. این آزادی عمل قبال

  وب میشود؟برمبنای چه معیاری میگویید که وسایل حمل ونقل الکتریکی یک وسیله نقلیه پاک محس
انرژی تجدیدشونده یا بازیافت و حمل و نقل الکتریکی، خواه شخصی خواه عمومی در شکل دوگانه سوز یا  AVELEبنا بر نظر

ھیبرید، دو روی یک سکه اند؛ یکی بدون دیگری نا قص است. "تسال موتور" در یک پروژه ھم انرژی پاک و ھم وسیله حمل و 
ً ذکر شد  در کالیفرنیا اجرا می کند. نقل الکتریکی را به کار گرفته و معتقد است که موتور الکتریکی  AVELEھمان طور که قبآل

در قرن بیست و یکم عامل پیشرفت صنعت انرژی پاک خواھد شد. به دلیل مشخصه تناوبی آن، نیاز به نوعی مخازن انباشت 
  (برای ذخیره انرژی) دارد،

می کند و باد بیشتر در شب، که این انرژی وسایل حمل ونقل الکتریکی را در شب بطور مثال در طول روز خوشید انرژی تولید 
  شارژ کرده و صبح از انرژی صددرصد پاک استفاده می شود. چی از این بھتر؟!

رھنمودھای اتحادیه اروپا جھت موتورھای با سوخت فسیلی گاه محدود اند. آیا فکر می کنید احتمال یک  
  د و وسایل حمل و نقل الکتریکی به یک واقعیت بازار تبدیل خواھند شد؟عقبگرد دیگر وجود ندار

در بارسلون متذکر شدم، علیرغم دو شکست قبل باالخره در بار سوم  EVES27بدون شک. ھمان طور که ھنگام برگزاری 
و منافع مالی و اقتصادی از  وسایل نقلیه الکتریکی خود را تثبیت کرده اند. در قرن بیستم باالخص با افزایش تولید نفت، قدرت

ٌمین منافع ھمان البی ھا  ٨٠آن سرچشمه گرفت که ھم اکنون نیز ادامه دارد. بعد از سالھای  بار دیگر تالشھایی جھت تا
صورت گرفت. کم کم آگاھی مردم سبب شد تا خواھان الگوھای بھتر برای زندگی کره زمین باشند. بله در نھایت امروز وسایل 

  لکتریکی یک واقعیت بازار شده اند.حمل و نقل ا
  با تجھیزات الکتریکی دارید؟  iElektro چه نظری در باره خط مشی وسایل ارتباط جمعی دیجیتالی مثل 

نقش روزنامه ھای دیجیتالی نقشی اصولی و اساسی است؛ ھمیشه یک یاری دھنده است و پیوند  AVELEبنا بر نظر
  گزیرناپذیر با مردم دارد.

   از این مصاحبه تشکر نموده، موفقیت روز افزون شمارا آرزومندیم. AVELEاز طرف 
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