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  »ذرآبآ«و » ھپکو«بازداشت و ضرب شتم کارگران حق طلب                           

  !را محکوم می کنیم 
          

ھجوم بردند و تعدادی از کارگران معترض ک در این   اراک» آذرآب«و » ھپکو«ب صفوف کارگران   جمھوری اسالمی ديروز ماموران سرکوبگر
  تجمع شرکت داشتند را مجروح و مضروب و شمار نامعلومی را نیز بازداشت نمودند.

، چندمین ب ٦طی  شان  ار است که کارگران اين دو واحد تولیدی در اعتراض ب عدم دریافت دستمزدھای و سایر مطالبات صنفیماە گذشت
زنند؛صدھا کارگر شرکت کنندە در این حرکت اعتراضی جمعی، در حالی مورد ھجوم نیروھای امنیتی قرار گرفتند ک  دست ب تجمع می

است. ٦ە طی ترین خواستشان پرداخت دستمزدھای پرداخت نشد مھم کارفرمایان این دو واحد کالن صنعتی نیز ب رغم  ماە گذشت
  دادە بودند، عمل نکردند. ھایی ک در پی اعتراضات پیشین ب کارگران  وعده

پس از مشاھدە خلف وعدەھای پیاپی  کارگرانی ک به خاطر عدم دریافت دستمزدھایشان از ھر سو در مضیق و فشار قرار داشتند،
نسبت ب وضعیتشان بار دیگر در زیر پل راە آھن اراک برای پیگیری مطالباتشان تجمع  عملی مسئولین دولتی و ادارە کار یان و بیکارفرما

  نمودند؛ک با ھجوم ماموران امنیتی مواج شدند.

یران نیز برخوردارند، مؤید آن است و عموم کارگران ا  مردم اراک  ھا ک از پشتیبانی ھای کارگران این کارخان ھا و اعتراض تکرار اعتصاب
کار و » زیر بار ستم«خواھند،  خواھان کارگرانی را ک دیگر نمی اعتراضات حق  توانند ب سرکوب نمی  مسئولین و کارفرمایان با توسل  ک

   خاموش سازند. زندگی کنند

اراک و محکوم نمودن ضرب و شتم کارگران ب » ذرآبآ«و » ھپکو«ما ضمن حمایت قاطع از حرکت اعتراضی و مطالبات حق طلبان کارگران 
قیدوشرط کارگران دستگیر شدە و مجازات  وحقوقشان، خواھان رسیدگی عاجل ب مطالبات کارگران معترض، آزادی بی خاطر طلب حق

یر حقوق سندیکایی و عوامل تعرض ب کارگران و جلوگیری از دخالت نیروھای امنیتی در تجمعات صنفی و رعایت اکید حق اعتصاب و سا
   .شھروندی کارگران ھستیم

 )گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت

  ١٣٩۶شھریور  ٢٩

 ، جنایتی فراموش نشدنی»میکونوس«
  

  و یارانش مین سالگرد ترور دکتر صادق شرفکندی٢٥پیام به مراسم 

 برگزاری مراسم ھمه ساله برای زنده یاد صادق شرفکندی و یاران او اقدامی است شایسته و موجب ارج بسیار. 

  زیرا:   

  یاد می دارد قتلی فجیع به نام جمھوری اسالمی را چونان نمادی ماندگار از ستمگری و جنایت؛

  احقاق حق ملی کردستان گذاشتند؛در گرامیدشت خاطره مبارزان نامداری که جان بر سر آزادی و 

  در بزرگداشت شرفکندی که رفع ستم از کردستان را بر بستر دمکراسی برای ایران می جست؛

  اش به تالش صمیمی در راه اتحاد نیروھای دمکراتیک گذشت. در احترام به رھبری که زندگی

ود که بدل به مھمترين سند بین المللی شد علیه حکومتی که به یاد داریم و فراموش نخواھیم کرد که این ھمانا "جنایت میکونوس" ب 
مخالفین خود در خارج از کشور را بی محابا می کشت. سندی که سرانجام دست حکومتگران آمر قتل تبعیدیان و مھاجرین از کشور را کوتاه 

  نمود. زندگی و مرگ شرفکندی ھر دو خدمت او بود به آزادی و دمکراسی.

، ضمن محکوم کردن آمران و عامالن این ترور در جمھوری اسالمی، بار دیگر خاطره »جنایت میکونوس«و پنجمین سالگرد ما در این بیست  
زنده یادان دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، ھمایون اردالن و نوری دھکردی را گرامی و بزرگ می داریم و به نام و یادشان درود 

ان ایران و ھمه آنانی که داغدار این جنایت ھستند ابراز ھمدردی کرده و ھمبستگی خود در مبارزه می فرستیم. ما با حزب دمکرات کردست
علیه ھرگونه تبعیض و از جمله تبعیض ملی در کشورمان را با این دوستان ابراز می داریم. نام و خاطره شرفکندی و یارانش ثبت جاودانه 

  یران است.تاریخ مبارزات آزادیخواھانه ایران و کردستان ا

  اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) –ھیئت سیاسی  

   ) ٢٠١٧سپتامبر  ١٧( ١٣٩٦شھریور  ٢٦ 

 

 

 گرامی باد نام و ياد جانباختگان مبارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آباد
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آیند و با خود طنین صدای شادمان کودکان، نوجوانان و جوانان میھن برای تحصیل و  ھا به صدا درمی ھای مدارس و دانشگاه اول مھر زنگ
  آورند. می  فراگیری علم و دانش را به ارمغان

ھای درس  میلیون دانشجو با شور و امید در کالس ۴ و میلیون معلم آموز، بیش از یک میلیون دانش  ١٢٬٥ بیش از در سال تحصیلی جدید، 
  گوییم. ھا تبریک می ھا، معلمین و استادان دانشگاه شوند. ما این روز خجسته را به ھمه دانش آموزان و دانشجويان، خانواده حاضر می

ن کودک آرزومند تحصیل با حسرت و با سوی دیوار مدارس ھزارا زمان با این شور و اشتیاق، در آن ھم  ھای گذشته امسال ھم بسان سال
اجبار از دنیای کودکی جداشده و بسیار زود و نابھنگام وارد بازار کارشده و  ھا، برای لقمه نانی به ھا و کارگاه چشمانی گریان، در چھارراه

  دھند. تماعی را تشکیل میپذیرترین گروه اج ترین و آسیب پناه گیرند. کودکان کار و کودکان خیابانی بی مورد استثمار قرار می

جای علم، ارائه تصویری  نشاندن خرافه به ھا با  اند. آن تسلط یافته وپرورش بر آموزش   تاريک انديشان  است که  قریب به چھار دھه
ھای ھنری کودکان و نوجوانان، جدایی دختران و پسران و  مخدوش از تاریخ ایران به دانش آموزان، سرکوب خالقیت

  دين و در نگرش ایدئولوژیک، دخالت  برخورد  ریشه اين  اند. نظام آموزش کشور را با مشکالت عديده روبرو ساخته  دیگر،   ماتاقدا بسیاری
اندیش و روشنگر بوده  در امر آموزش نھفته است در جمھوری اسالمی مراکز آموزشی ھمواره کانون چالش بین نیروھای تاریک  ھا حوزه

کند. , معلمین معترض و دانشگاھیان  ھا سنگینی می ه و خرافاتی، ھمچنان بر امر آموزش در مدارس و دانشگاهنگاه تاريک انديشان است.
  . منتقد يا به بند کشیده شدند و يا اخراج و بازنشسته گرديدند. 

ش از ھفت میلیون کودک ھا کودک و نوجوان، ترک تحصیل بی سوادی میلیون بی   و طبقاتی شدن نظام آموزشی، به فقر بحران اقتصادی،   
در  . ھا را تأمین کنند قادر نیستند ھزینه آموزش و دفتر و قلم و کتاب آن  اين کودکان  خانواده  انجامیده است، و نوجوان زیر ھیجده سال

اتی یابد و شکاف سطح تحصیل بین مدارس دولتی و غیر دو روز بیشتر جنبه کاالیی می شھرھای بزرگ ایران، آموزش عمومی روزبه
  یابد. افزایش می

حق آموزش به زبان مادری یک حق انسانی و حقوق بشری است که در اسناد و معاھدات حقوق بشری ازجمله اعالمیه جھانی حقوق  
ھای ملی، زبانی، مذھبی، کنوانسیون حقوق کودکان، منشور  زبانی، منشور زبان مادری، اعالمیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت

آن تأکید شده است. این حق طبیعی و انسانی در جمھوری اسالمی ایران نادیده گرفته   بر  …و   ق مدنی و سیاسیالمللی حقو بین
ھای ترک، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن و  توجھی از فرزندان این کشور را که به ملیت قابل  ھای پیشین تعداد شود. امسال ھم بسان سال می

  . به زبان مادری محروم ھستندغیره تعلق دارند از حق ابتدایی آموزش 

ھای مخفی و یا  ھا و استخدام دولتی را ندارند و اگر ھم دست به ایجاد " دانشگاه حق تحصیل در دانشگاه  در جمھوری اسالمی، بھاییان 
افغان و یا افغان تبار زندگی ھا  اندازند. در ایران میلیون ھا را به زندان می اندرکاران آن ھا برخورد شده و دست شدت با آن خانگی " بزنند به

   اند. ابتدایی محروم آموزش  از حق آموزش حتی  ھا فرزندان آن   کنند. می

وپرورش، اختصاص بودجه  توجه ويژه به امر آموزش، حذف امر پرورش از وزارت آموزش   اکنون بیش از ھر زمان دیگر،  ما بر این باوریم که 
ھای  ھا، تغییرات در کادر وزارتخانه گرا و خرافاتی از کتاب ھای درسی و حذف نگرش واپس الزم برای مراکز آموزشی، بازنويسی کتاب

ما بر  وپرورش و آموزش عالی، توجه اکید به کودکان کار و کودکان خیابان، بايد در اولویت کارھای دولت آقای روحانی قرار گیرد. آموزش
  تأمین برنامه زير در امر آموزش تأکیدداریم:

  ند شدن ھمگانی از حق تحصیل رایگان؛م ـ بھره 

  تأمین ایمنی مدارس و اماکن آموزشی؛ -

  ؛»کودکان خیابانی«و » کودکان کار«ننگینی به نام   مبارزه با پدیده -

  ھا و مراکز دینی؛ استقالل مدارس و نظام آموزشی از حوزه  -

   آموزشی؛ ھای ایجاد فضای سالم و امن برای تحصیل و اندیشیدن در مدارس و محیط  -

    ـ آموزش به زبان مادری؛ 

برداشتن ھمه موانع تحصیل آنان در  و نیز کودکان مھاجر افغان و  نام و آموزش شھروندان بھایی  عدالتی نسبت به ثبت بی به پایان دادن   ـ
    مدارس ایران؛

   ھای درسی و امکانات آموزشی ارتقای کیفی کتاب   -

میھنمان در این سال تحصیلی، امیدواریم که سال آینده شاھد حضور ھمه  و دانشجويان  موزانما ضمن آرزوی موفقیت برای دانش آ 
    باشیم. کودکان و مشتاقان به تحصیل در مدارس

  گروه کار جوانان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

  ٢٠١٧ سپتامبر ٢٢  برابر با ١٣٩۶ شھريور ٣١

 

 !مانند ھا کودک و نوجوان از تحصیل بازمی امسال ھم میلیون
  

 وز بازگشایی مدارسه مناسبت اول مھر رب
 

  ھای آینده است امروز و بقای نسل  امر توسعه پایدار نیازمند حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سالمت نسل
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 )ن فداییان خلق ایران (اکثریتاجرایی سازما - نامه مسئول ھیئت سیاسی 

 به آقای دونالد توسک، رئیس شورای اروپا

  به آقای ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا

  به آقای آنتونیو تجانی، رئیس پارلمان اروپا

  به خانم فدیکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و سیاست امنیتی

  ، رئیس کمیته امور خارجه، پارلمان اروپابه آقای دیوید مک الیستر

  به آقای پیر آنتونیو پانزری، رئیس کمیته فرعی حقوق بشر، پارلمان اروپا

  به آقای یانوش لواندوفسکی، رئیس ھیئت نمایندگی برای روابط با ایران، پارلمان اروپا

   

  ٢٠١٧ھفدھم سپتامبر 

  آقایان محترم، خانم محترم 

ای، معلمان و نیز فعاالن سیاسی و  نگاران، فعاالن اتحادیه زندانیان سیاسی در ایران، شامل کارگران، روزنامه چند ھفته پیش، شماری از
شوند، دست به اعتصاب غذا زدند. شماری از آنان ھنوز  عنوان آخرین راه اعتراض علیه شرایطی که در آن نگھداری می حقوق بشری به

  ن درخطر است.برند. جان آنا در اعتصاب غذا به سر می
ھا زندانی سیاسی را به بندی از زندان  اعتصاب غذا زمانی آغاز شد که مدیریت زندان گوھردشت در نزدیکی تھران تصمیم گرفت ده

ه منتقل کند که امکان برخورداری از نور طبیعی و ھوای تازه در آن نیست. در جریان این انتقال، اموال زندانیان توسط مقامات زندان مصادر
  ا نابود شد.ی

اند. شرایط  ھای سیاسی افزوده شد. زندانیان از خدمات پزشکی الزم محروم تحمل زندان این اقدام سرکوبگرانه به سایر شرایط غیرقابل
شوند. این شرایط، نقض حقوق بشر و  ھای کوچک نگھداری می ھا زندانی در اتاق ناپذیر است. گاه ده ھای ایران تحمل بھداشتی در زندان

  ی نقض قوانین خود جمھوری اسالمی ایران است.حت

ً از شما می خواھیم صدای اعتراض خود را علیه رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی ایران بلند کنید. ما پشتیبانی شما از  ما اکیدا
ً از شما می خواست ھای زندانیان را مطالبه  استخواھیم توجه به خو ھای زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا را خواھانیم. ما اکیدا

  کنید.
خواھیم که خواستار دسترسی مقامات حقوق بشری اتحادیه اروپا و نیز خانم عاصمه جھانگیر، گزارشگر ویژه  ما ھمچنین از شما می

  ھا شوید. ھای آن منظور شنیدن خواست ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، به زندانیان سیاسی در ایران به

  م،با احترا

  بھروز خلیق

  اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) -مسئول ھیئت سیاسی 
 

 ارج گذاری به دستاورد سه دھه مبارزه علیه سکوت و انکار
 ، برلین١٣٩۶، شھریور ١٣۶٧پیام به مراسم بزرگداشت جانباختگان فاجعه ملی 

  
 دوستان و رفقای عزیز،

که در آن فاجعه ھولناک جان  بیست و نھمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ایران، یاد زنان و مردانی را گرامی داریم تا در  گرد آمده ایم ما
  بر سر وفای به عھد نھادند.

ر در سه دھه ای که از این فاجعه می گذرد، رژیم جمھوری اسالمی از ھیچ تالش برای به فراموشی سپردن فاجعه فروگذار نکرد. بدین منظو
  حکومت ایران در سه دھه اخیر سیاست انکار و سکوت را پیش برد.

اما کوشش بی وقفه بازماندگان جان باختگان و نیز نیروھای آزادیخواه، سیاست انکار و سکوت را با شکست تمام عیار مواجه کرد. اکنون که 
شده اند به توطئه سکوت پایان دھند و در پی توجیه این سیاست شکست خورده است، بسیاری از مقامات آن روز و امروز حکومت ناگزیر 

  برآیند. ۶٧جنایت ھولناک سال 
که وانمود کند اوال ھمه جان باختگان وابسته به سازمان مجاھدین خلق ایران بوده اند و ثانیا علت اعدام  است این   مشی تبلیغاتی حکومت

  آنھا شرکت در اقدامات مسلحانه بوده است.
این دو دروغ بزرگ نیز بسیار زودتر از آن که سران حکومت گمان می کنند «اعالم کردیم:  ر بیانیه مشترک سه جریان چپھمان گونه که ما د

اغلب پس از تحمل سال ھا  ١٣۶٧نزد ھمگان رسوا خواھد شد. یاد و نام صدھا تن از اعضا و ھواداران احزاب و سازمانھای چپ که در سال 
ھیچ کس را یارای به فراموشی سپردن آنان نیست. تقریبا ھمه آنھا در حالی اعدام شدند که قبال در خود  زندان اعدام شدند، زنده است و

کیست که «و ھمچنین » دادگاه ھای رژیم به حبس محکوم شده بودند. حکومت پس از قتل عام زندانیان مجاھد، آنھا را نیز به قتل رساند.
  »اعدام شدند محکومیت ھای زندان داشتند. ١٣۶٧خلق ایران نیز که در سال  نداند ھزاران عضو و ھوادار سازمان مجاھدین

در کوشش برای تحمیل شکست ھای دیگری به رژیم و رسوایی دروغ ھای سران حکومت، موفقیت   دوستان و رفقای عزیز  برای شما
قرار گیریم که در دھه ھای گذشته به دفاع از حقیقت  آرزومندیم. بگذارید در این مبارزه کماکان در کنار خانواده ھای قربانیان و ھمه کسانی

  برخاستند.
  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثريت)

  )٢٠١٧سپتامبر  ٩( ١٣٩۶شھريور  ١٨
 

 



  
  
  

 
 

  ٥صفحه    ٩٠شماره     

 رفراندوم در اقلیم کردستان: تھدید یا فرصت    
 سیامک سلطانی                               

  یادداشت سیاسی کارآنالین

شده  ر، تاریخ اعالمسپتامب ٢٥با نزدیک شدن 
، »اقلیم کردستان«برای برگزاری رفراندوم در 

ھای بسیاری در منطقه و فراتر  شاھد تحرک
از محدوده منطقه و نیز موج فزاینده التھاب 

ھا با برگزاری این  پیرامون آن ھستیم. مخالفت
ھای  رفراندوم، از جوانب مختلف و با انگیزه

رسد  یگیرند. به نظر م گوناگون، صورت می
بینی پیامدھا  ھا و پیش که شیوه ابراز مخالفت

نیز بسته به تأثیرات احتمالی برگزاری و نتایج 
ھای  ھا و قطع کمک آن، از اعمال تحریم

اقتصادی آمریکا و برخی کشورھای اروپایی، 
تا باز گذاشتن دست نیروھای شبه نظامی 
شیعی در ایجاد جو وحشت و ترور، عالوه بر 

سیاسی و اقتصادی، و  ھای قطع حمایت
اند،  بستن مرزھا که از جانب ایران طرح گشته

تا به تقابل نظامی و بروز تنشی در ابعاد 
روشنی  بزرگ، که از جانب بغداد و آنکارا به

 شوند. اند را شامل می شده اعالم

  مخالفت تا حد اعالم گسیل ارتش
به دنبال اعالم رفراندوم توسط مسعود 

در پارلمان اقلیم، و بارزانی و تصویب آن 
ً، رأی پارلمان عراق به محکوم کردن  متقابال

مثابه حرکتی برخالف قانون  رفراندوم به
اساسی کشور، مناسبات دولت مرکزی 
عراق با اقلیم کردستان وارد فاز خطرناکی 

وزیر عراق،  گردید. تا جایی که عبادی نخست
اقلیم کردستان را تھدید به از دست دادن 

ازاتی کرد که پس از سرنگونی تمامی امتی
صدام کسب کرده بود. روشن است که در 
صدر این امتیازات، فروش نفت کرکوک قرار 

گاه دولت اقلیم در  ترین تکیه دارد که اصلی
شود.  سمت اعالم استقالل محسوب می

استخراج و فروش نفت کرکوک که با شرکت 
تعدادی از انحصارت بزرگ نفتی صورت 

اصلی قطع سھم دولت اقلیم گیرد، دلیل  می 
از بودجه کل کشور عراق، از پنج سال پیش 
تاکنون اعالم گردید که ھمچنان نیز ادامه 
دارد. قطع سھم دولت اقلیم از بودجه کشور، 
شامل نیروھای پیشمرگه دولت اقلیم نیز 

شود که در حقیقت، بخشی از نیروھای  می
آیند. عبادی  حساب می مسلح کشور عراق به

امه اعالم مخالفت با رفراندوم، حتی در اد
امکان استفاده از نیروی نظامی در جھت 

  مقابله با رفراندوم را نیز غیرمحتمل ندانست.
در شرایطی تداوم حضور داعش از یکسو و    

از سوی دیگر حضور نیروھای القاعده در 
عراق، بروز تنشی از این نوع که پتانسیل 

ھمراه  تبدیل به تنشی بزرگ را با خود به
دارد، امید به برقراری صلح و آرامش در عراق 
را تبدیل به یاس خواھد کرد. الزم به ذکر 
است که واحدھای نظامی جریان موسوم به 

که در حقیقت » طریقت نقشبندی«
بندی و مغز متفکر نیروھای سنی  استخوان

مذھب متحد داعش در تسخیر موصل و دیگر 
با  شدند، نیز شھرھای عراق، محسوب می

ای مخالفت قاطعشان با  صدور اعالمیه
ای  سازی زمینه جدایی تکه رفراندوم و فراھم

خود را برای مقابله   از خاک عراق و آمادگی
  اند. نظامی با آن اعالم کرده

  جھان خارج منھای ایران
عنوان تنھا کشوری که  تاکنون از اسرائیل به

 
  پشتیبانی خود را از رفراندوم اعالم کرده

شود. تاریخچه ارتباط اسرائیل  یاد میاست، 
ھای  گردد به سال با کردستان عراق، بازمی

منازعات کردھای عراق به رھبری 
ھای حاکم بر  مالمصطفی بارزانی با دولت

بغداد و متأثر از تحوالت جاری در کاخ ریاست 
جمھوری عراق و نیز مناسبات عراق با 
کشورھای ھمسایه، ازجمله ایران و ترکیه. 

قالب در ایران و نیز تحوالتی که در دھه نود ان
و آغاز سده جدید در عراق و کشورھای 
پیرامون عراق رخ دادند، نقش دولت اقلیم را 
در محاسبات استراتژیک اسراییل در منطقه، 

   افزایش دادند.
ھای  بر اساس اخبار انعکاس یافته در رسانه

جمعی، آمریکا و انگلستان از طریق 
ه خود، در دیدار با مقامات دولت نمایندگان ویژ

عراق و نیز مسعود بارزانی، ضمن عدم 
مخالفت اصولی با برگزاری رفراندوم در کلیت 
آن، مخالفت قاطعشان را با تاریخ برگزاری 

سپتامبر، اعالم کردند. ھر دو  ٢٥آن، یعنی 
کشور به ھمراه فرانسه و آلمان نیز، 
 درخواست تعلیق برگزاری رفراندوم به مدت

توان حدس زد که  اند؛ می سال را کرده ٢
ساله برای آمریکا و متحدان  ٢تخمین زمانی 

اروپایی آن، بر اساس امکان بروز تغییر و 
تحوالت در عراق و سوریه، و جلوگیری از 

ویژه در عراق و در  ای جدید به وقوع منازعه
تواند تداوم کار  خاک اقلیم است که می

در منطقه اقلیم  ھای نفت و گاز فعال انحصار
  الشعاع قرار دھد. را تحت

مثابه میراث دار اتحاد شوروی،  روسیه نیز به
ای با  که از دیرباز رابطه حسنه برغم این
ویژه کردستان عراق دارد؛ اما عدم  کردھا و به

ھای  گیری موافقت با رفراندوم را در موضع
رسمی وزیر خارجه روسیه ھم در مسکو و 

لل، اعالم کرد. ھم در صحن سازمان م
ھای  سو قصد خود در یافتن راه روسیه از یک

اقلیم «امکان حضور در بازار نفت و گاز 
گذارد، اما از  را پوشیده نمی» کردستان

ھایی در  سوی دیگر، به دنبال کسب موفقیت
، »جھان عرب«"بازگشت" به رابطه با 

خواھان حفظ این دستاوردھا و گسترش آن 
  است.

اذعان داشت که  توان جرئت می به
گیری خارجی در قبال  ترین موضع خشن

رفراندوم از جانب دولت ترکیه صورت گرفت. 
شده از جانب  ھای ارائه باوجود تمامی تضمین

مسعود بارزانی، مبنی بر عدم وجود 
ترین تھدید از جانب دولت اقلیم در  کوچک

ً پس از برگزاری  قبال ترکیه، مخصوصا
لفت قاطع خود را رفراندوم، دولت ترکیه مخا

با انجام رفراندوم اعالم کرده و برای نشان 
دادن قاطعیت خود در این تصمیم، نشست 
شورای امنیت ملی ترکیه را که قرار بوده در 

 ٢٢سپتامبر برگزار گردد، به تاریخ  ٢٧تاریخ 
زمان با آن نیز  سپتامبر، جلو کشیده و ھم

انجام مانور بزرگ نظامی در مرزھای شمالی 
ق را در دستور کار قرار داده است. عرا

ھرچند که دولت ترکیه این موضع خود را در 
پوشش "احترام به قلمرو ارضی کشور 
عراق"، اعالم کرده است، اما احساس خطر 

طلبی به  از سرایت "شعله آتش" استقالل
و روشن در حرکات و   کردستان ترکیه، واضح

        رؤیت است. گفتار مقامات ترکیه قابل

  یران و اقلیما

روشن است که حساسیت جمھوری اسالمی 
پیوندد، به  ایران به آنچه در عراق به وقوع می

در عراق پس از صدام حسین   دلیل نقشی که
ھای سیاسی این کشور  در معادالت و کنش

است، کمتر از ترکیه نیست. مقامات   داشته
ھای مختلف، موضع عدم  ایران، در مناسبت
انجام رفراندوم را به اطالع موافقت ایران با 

اند. علت  مقامات اقلیم و شخص بارزانی رسانده
موضع یکسان جمھوری اسالمی با ترکیه در 
مخالفت با برگزاری رفراندوم، روشن است. ایران 
نیز در بخشی از ھراس ترکیه از کشانیدن 
"شعله آتش" به خاک خود در ھراس است. اما 

رگیر شدن این تنھا بخشی از مسئله است؛ د
ای که ازجمله نتایج آن  حکومت عراق در منازعه

از یکسو، تضعیف مواضع دولت شیعی عراق که 
تضعیف موقعیت ایران در عراق و درمنطقه را به 
دنبال خواھد داشت، و از سوی دیگر، تحکیم 
ھرچه بیشتر مواضع اسراییل در نزدیکی 

اند که در مواجھه ایران با  مرزھای ایران، نکاتی 
معضل" رفراندوم در اقلیم کردستان، "

  تاثیرگذارند.
 -نکته قابل تأکید در مواضع ایران، نگاه امنیتی 

ً مداخله گرانه و  نظامی و روش برخورد نیز کامال
خشن است. دیدار سرلشگر باقری، رئیس 
ستاد کل نیروھای مسلح از ترکیه در ماه اوت 
گذشته و مذاکرات او با مقامات کشوری و 

رکیه در جھت امکان ھماھنگی در لشگری ت
صورت نیاز به واکنش نظامی در قبال نتایج 

شده از  محتمل رفراندوم، و نیز تھدید روایت
جانب سردار سلیمانی، مبنی بر "عدم اعمال 
کنترل بر حشد شعبی" و درنھایت سخنان 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی 
 بر بستن مرزھا و فسخ قراردادھا، ھمگی

بار دیگر نظامیان  حکایت بر این امر دارند که یک
نقش سخنگویی وزارت خارجه ایران را 

اند. این نخستین بار نیست که  گرفته برعھده
ھای  دیپلماسی و امکان بررسی ھمه راه

کند به نگاه  سیاسی، جای خود را واگذار می
امنیتی در مواجھه با معضلی که  –نظامی 

حل  مذاکره برای آن راهتوان و باید از طریق  می
  یافت.

تردیدی در فساد دستگاه رھبری اقلیم 
ویژه شخص مسعود بارزانی و  کردستان و به

ھای کلیدی در دولت  طایفه او که ھمه پُست
  دارند، وجود ندارد. اما رفراندوم اقلیم را بر عھده

حق و فرصتی است در جھت برآورده شدن 
نسلی به  آرزویی دیرین که در طول سالیان، از

یافته است. نتایج احتمالی  نسل دیگر انتقال
خواه  -اعمال این حق موجبی برای نفی آن 

توسط جمھوری اسالمی، خواه ترکیه یا ھر 
نمی تواند باشد. این نکته البته  - نیروی دیگری 

نافی اوضاع متشنج کنونی و تشدید آن در 
صورت برگزاری رفراندوم نیست؛ واقعیتی که 

ه جانبه تر به رفراندوم را ایجاب برخوردی ھم
تشنج و تنش نظامی در ھمسایگی   می کتد. 

ور شدن  ما، چیزی جز بیم و ھراس از شعله
مرز کشورمان  جنگی جدید، در مردم مناطق ھم

با عراق، به ارمغان نخواھد داشت؛ نیاز مردم 
کردستان در تمامی مناطق کردنشین چه در 

، کشور ما و چه در کشورھای ھمسایه
آمیز است که از  بازگشت آرامش و زندگی صلح
قومی در یک  –طریق شناسایی حقوق ملی 

مثابه یک شھروند برابر  سیستم فدرال و به
حقوق در محدوده ھمان کشورھا تأمین خواھد 

    شد.

 



 
 

  

 
 

 

  ٦صفحه     ٩٠شماره     

 

 کولبری، محصول سیاست  تبعیض بین مناطق کشور   
 خلیق بھروز                                         

  یادداشت سیاسی کارآنالین

ساله در ھفته  ٢١و  ۴۵  گلوله  ھای ماموران حکومتی بار ديگر سینه دو تن از کولبران را شکافت و جان آن ھا را گرفت. نام ھای دو کولبر
گذشته بارھا در رسانه ھا و گذشته به لیست کولبران قربانی اضافه شدند. آمار دقیقی از قربانیان کولبر وجود ندارد. اما در سال ھای 

سايت  ھا خبر جان باختن کولبران منتشر شده است: کولبران براثر شلیک ماموران مرزی کشته می شوند، زير آوار بھمن می مانند و جان 
ی می گذارند و می دھند، در سرمای زمستان يخ می زنند، از کوه به پائین پرت می شوند، طعمه گرگ ھا می گردند، پا روی مین ھای انفجار

برو يا زير سنگینی بار جان می دھند. کولبرھائی که از سرما و بھمن در امان بمانند، از کوه پرت نشوند و با مین و شلیک گلوله مرزبانان رو
 ھای مفصلی و استخوانی مبتال می شوند. نشوند، به فرسودگی زودرس، بیماری

ان شنید: "کولبری که از کوه بیفته يا تیر بخوره يا روی مین بره، ھیچ کس کمکش نمی آيد. وضعیت فاجعه بار کولبران را بايد از زبان خودش 
نمی تونن. کسی که افتاد، افتاد. وقتی از کوه بیفته پائین ھمه نگاھش میکنن میگن گناه داشت. يک شب گرگ دست يک کولبر را کند و 

نی وجود ندارد. قانون طبیعته. تونستی کول را بیار. نتونستی، ھمانجا برد. بقیه کمکی نکردن. نمی توانستن. وقی کولبر باشی قانو
می مانی و می میری. بايد مسیرھا را بلد باشی پا روی مین نگذاری. موقعی که مامور می گويد ايست. ھمه فرار می کنن. ھرکدام يک 

.... فردا می فھمی کی فرار کرد. کی تیر خورد. کی  طرف. خدا می دونه اين میره روی مین. اون میره خونه. اون می رسه، اون نمی رسه
ـ  ١٣٩۵ھزار تومان......." (سالنامه اعتماد سال  ٣٠ھزار تومان. به خاطر  ۴٠ھزار تومان. به خاطر  ۵٠رفت روی مین. ھمه ھم به خاطر 
  کولبری در سرزمین سماع و بلوط).

 ھا و شبکه ھای اجتماعی، سئواالت زيادی را پیش کشیده است. چرا مردم جان باختن دو تن از کولبران، بازتاب گسترده آن در رسانه 
کردستان و آذربايجان غربی شغلی را برمی گزينند که اين ھمه مخاطرات دارد؟ چرا به شغل سنگین کولبری با دستمزد ناچیزی روی 

؟ چرا علیرغم افزايش قربانیان، برتعداد کولبران در می آورند؟ چرا ھم نوجوانان و ھم پیرمردان، کار مرگبار کولبری را انتخاب می کنند
سال ھای گذشته افزوده شده است؟ و اينکه چرا کشور ما با وجود درآمد کالن نفتی با چنین پديده ای روبرو است؟ چرا در کشور ما چنین 

  شغل ھائی رواج پیدا می کند؟

ھروندان تا تبعیض بین مناطق مختلف کشور. در جمھوری حیات جمھوری اسالمی با تبعیض سرشته شده است. از تبعیض بین ش 
اسالمی امکانات کشور عمدتا در استان ھای مرکزی متمرکز شده است. در حالیکه استان ھای مرزی از جمله کردستان با محرومیت، فقر، 

درصد  ٢٨در مناطق پیرامون است. "بیکاری گسترده و عقب ماندگی دست و پنجه نرم می کنند. نگاه مرکز گرايانه عامل تشديد محرومیت 
درصد ھم گذشته است."(سالنامه اعتماد سال ۴٠جمعیت استان کردستان بیکارند. آمار بیکاری در شھرستان ھای سقز و بانه از رقم 

کولبری روی ھای کم درآمد و پرمخاطره چون  ـ کولبری در سرزمین سماع و بلوط). در چنین شرايطی مردم کردستان به اجبار به شغل ١٣٩۵
  دھند. می آورند و برای تامین معاش زندگی به ھر خشونتی علیه جسم و جان خود تن می

حکومت اسالمی کولبران را قاچاقچی به حساب آورده و ماموران حکومت با اين دستاويز آن ھا را به گلوله می بندند. حکومتگران می گويند  
ولید و رونق اقتصادی است. اما کولبران نه قاچاقچی ھستند و نه کار آن ھا در اقتصاد کشور قاچاق کاال بزرگترین مانع در مسیر اشتغال و ت

کند. بلکه اين باندھای مافیایی و نھادھای حکومتی مثل سپاه پاسداران ھستند که انبوه کاالھای قاچاقی را از مرزھای  خلل ایجاد می
دل کل بار یکسال کولبران کشور کاالھای قاچاقی بدون برخورد با مانعی وارد زمینی و ھوائی رد می کنند. قاچاقچیان اصلی ھر روز معا

  کیلوئی خم می شود و نه سینه شان با گلوله شکافته می شود. ٢٠٠کنند. در حالی که کمر آن ھا نه از بار  کشور می

ه اقتصادی کشور باشد، نه در خدمت گسترش پاسخ سئواالت ديگر را می توان در اقتصاد کشور يافت. درآمد نفت که می تواند منبع توسع 
بخش تولیدی کشور و اشتعال زائی، بلکه يا از کانال باندھای ثروت ـ قدرت به فعالیت ھای سوداگرانه مثل خريد و فروش زمین، فعالیت ھای 

ردد. منابع كشور عمدتا به داللی و واردات کانالیزه می شود، يا صرف دستگاه ھای ايدئولوژيک و امنیتی و حفظ حکومت اسالمی می گ
  ھائی اختصاص می يابد که غیرمولد ھستند. فعالیت

در حالی که نیاز اصلی کشور به کار مولد و اشتغال زا است. ھرسال حدود يک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند. اقتصاد رانتی و داللی  
نمی تواند به نیازھای بازار کار پاسخ دھد. در چنین شرايطی ما شاھد قادر به ايجاد يک میلیون شغل نیست. اقتصاد ناتوان و علیل کشور 

  به وجود آمدن و رشد شغل ھای مرگ باری مثل کولبران ھستیم.

با وجود اعتراضات گسترده مردم کردستان نسبت به کشتار کولبران و طرح مسئله کولبری در رسانه ھا و شبکه ھای اجتماعی، حکومت  
مخرب خود در کردستان ادامه می دھد. در حالی که الزم است در مورد کولبران و کردستان و ديگر مناطق  ھم چنان به سیاست ھای

  اقدام جدی صورت گیرد. محروم کشور 

  برای برخورد با مسئله کولبران الزم است: 

ھای زحمتکش که برای تامین معاش به کار به کشتار کولبران پايان داده شود و به کولبران نه به عنوان قاچاقچی، بلکه به عنوان انسان . ١
  مرگ بار تن داده اند، نگاه شود، معابر امن برای رفت و آمد آن ھا در نظر گرفته شود و برای بیمه کردن آن ھا اقدام ضرور صورت گیرد.

عنوان یکی از محورھای تبعیض بین مناطق کشور متوقف شود، سیاست مرکز محوری تغییر پیدا کند، توسعه مناطق دور از مرکز به . ٢
ھای توسعه منظور گردد و بودجه الزم برای آن اختصاص يابد. برای سرمايه گذاری در مناطق محروم، الزم است امتیازھائی در  اصلی برنامه

  نظر گرفته شود.

  نگاه امنیتی رژيم نسبت به کردستان و مسئله کرد تغییر پیدا کند.. ٣

  لی و سوداگری به اقتصاد مولد و اشتغال زا تغییر پیدا کند.اقتصاد کشور از رانت خواری، دال. ۴

 
 
 

  فعال شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است
 



 
 

    
 

  
 

  ٧صفحه    ٩٠شماره     

 !پاسخ پوچ دولت روحانی ب بازنشستگان
 صادق کار

در ھفت گذشت علی ربیعی وزیر تعاون،  
کار و رفاە، محمد نھاوندیان معاون 
اقتصادی روحانی و سید تقی نوربخش 
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، و 

مسئوالن ب اصطالح تشکل  تعدادی از
ھای بازنشستگان، بمناسبت روز خانوادە 
و تجلیل از بازنشستگان با شرکت در یکی 
دو تجمع فرمایشی ک به ھمین مناسبت 
در تھران برگزار شد، شرکت و سخنرانی 
کردند. در حالی ک اکثر بازنشستگان 
شرکت کنندە در این تجمع ھا ک گزین 

داشتند مسئوالن ھم شدە بودند، انتظار 
وزارت کار و تامین اجتماعی در این روز 
برنام جدید شان برای بازنشستگان پس 
از تشکیل دولت جدید را اعالم کنند و 
ببینند ک مسئوالن دولت می خواھند، با 
حقوق ھای زیر خط فقرشان چ کنند و 
بقول خودشان چگون از بازنشستگان 

دستانی "تکریم" نمایند، ولی در پایان با 
  خالی ب خان ھایشان برگشتند.

علی ربیعی و سید تقی نوربخش در این 
مراسم ب جای افزایش مستمری و بھبود 
خدمات پیوست روب سقوط خدمات 
ای، قول اعزام عدەای از بازنشستگان  بیم
ب عتبات عالی در سال جاری را دادند و 
بجای "تکریم" از بازنشستگان با تعریف از 

ودشان روز تجلیل از عملکرد خ
بازنشستگان را ب تجلیل ازبدیل خودشان 

بھبود قدرت خرید و افزایش   تبدیل نمودند!
حقوق ھای زیر خط فقر ب آیندەی نامعلوم 
حوال دادە شد. در عوض اما ربیعی قول 
داد خدمات بیم تکمیلی را ک در واقع 
بنوعی خصوصی شدن بخشی از خدمات 

ا ش را خود درمانی است ک ھزین
بازنشستگان و بیم شدگان می پردازند و 
ای برای تامین اجتماعی ھم ندارد،  ھزین
با مشارکت خود بازنشستگان توسع 

  !دھد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٥بنا ب گزارش روزنام ھمشھری در 
شھریور محمد نھاوندیان، معاون اقتصادی 
رئیس جمھور ھم در ھمایشی ک بھمین 

ار مناسبت در "پژوھشگاە نفت" نفت برگز
درصدی قدرت  ٦٧شد، ضمن تائید سقوط 

خرید بازنشستگان، افزایش مستمری در 
کوتاە مدت خیانت ب جامع بازنشستگی 
دانست و با آن مخالفت نمودە. موضع 
معاون اقتصادی روحانی، وزیر کار و مدیر 
عامل تامین اجتماعی حاکی از آن ھستند 
ک دولت قصد ندارد مستمری ھای چند 

خط فقر بازنسستگان را در آیندە مرتب زیر 
 نزدیک افزایش دھد.

بھان ھای وزیرکار، نھاوندیان و سایر 
ربط دولتی برای عدم افزایش  مسئوالن ذی

مستمری بازنشستگان تحت پوشش تامین 
اجتماعی این است ک بنی اقتصادی سازمان 
تامین اجتماعی برای این کار کافی نیست. از 

تی از سخنرانی طرف دیگر نوربخش در قسم
اش به ھمین مناسبت ک در "مجموع 
فرھنگی ورزشی نگین"ایراد کرد، افزایش 
مستمری ھا را منوط ب بازپرداخت بدھی ھای 
دولت ب تامین اجتماعی نمودە و گفت است:" 

درصد از بدھی خود را به  ١٠دولت باید ساالنه 
تأمین اجتماعی پرداخت کند، که اگر این دو 

ام جدی در راستای بھبود وضعیت محقق شود گ
  حقوقی بازنشستگان برداشته ایم".

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھمان طور ک از پیش ھم معلوم بود و این گفت 
مھمترین دالیل   نوربخش ھم بر آن تائید دارد،

ضعف بنی مالی سازمان تامین اجتماعی 
برداشت ھای پیوست و خود سران دولت ھا از 

سال گذشت و  ٣٨صندوق این سازمان طی 
تامین بخش ھنگفتی ازھزین طرح درمان دولت 
از جیب کارگران و ب واقع غارت دارایی ھای آن 

در دورە روحانی و وزارت ربیعی و  بودە است.
مدیریت نوربخش عالوە بر تداوم برداشت 
مستقیم از صندوق بخشی ھم برای تامین 
برنام درمان دولت ک بایستی از بودج دولت 

ت شدە است. ھم چنین تامین می شد، برداش
اش را  دولت مقدار کالنی از بابت سھم حق بیم
ب صندوق واریز نکرد، ھمین رفتار دولت موجب 
گردیدە ک بسیاری از کارفرمایان نیز از واریز 
کردن پول بیم ھای کارگران شان ب حساب 
صندوق تامین اجتماعی سر باز بزنند و ھم این 

د، کنترل مدیریت ھا در کنار عوامل دیگری مانن
دولتی بر امورات تامین اجتماعی، سوء استفاده 
ھای کالن مالی مدیرانی امثال سعید مرتضوی 
ھا و تضعیف الزام رعایت قوانین کار و تامین 
اجتماعی توسط کارفرمایان و ھم دستی و ھم 
راھی نمایندگان تشکل ھای فرمایشی کارگری 

یک با مدیران تامین اجتماعی و وزیرکار ھر 
سھمی در تضعیف بنی مالی این سازمان 

  و دارد.داشت 
و  ازنشستگانب اینھا چیزھایی نیستند ک

حامیان حلق به گوش ربیعی ک در مراسم 
تشریفاتی این چنینی جز معرک گردان ھای 
ھمیشگی بودە و ھستند از آن ھا بی اطالع 
باشند. ولی چون اساسا خود بخشی از 

ال را بر سر تامین سیستمی ھستند ک این ب
اجتماعی آوردەاند، با فرافکنی کوشش می 

بازنشستگان را ب سوی دیگری   کنند اذھان
غیر از عوامل اصلی شان منحرف کنند، ولی 
خوشبختان زمان این بازی ھا در اثر افزایش 
آگاھی ھای زحمتکشان در حال ب سر آمدن 
است و دیگر کمتر کسی فریب این ترفندھا را 

  ھزار تن از  ٢رد. تجمع بالغ بر می خو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بازنشستگان ک جھت اعتراض ب سیاست 
ھای ضد کارگری حاکم بر وزارت کار و تامین 
اجتماعی ب تھران آمدند و در آن مطالبات 
واقعی بازنشستگان را مطرح کردند، گواھی 
روشنی بر ب سر آمدن این دورە و آغاز دوران 

گر ن از تازەای دارد. نمایندگان کارگران دی
میان تشکل ھای کارگر فروش وابست ب 
قدرت بلک از میان تجمع ھایی امثال تجمع 

 ٢٥مستقالن بازنشستگان ک در روز 
شھریور در مقابل "تاالر وحدت"برگزار شد، 

  بیرون خواھند آمد.
  

اگر دولت بدھی ھای کالنی را ک ب تامین 
اجتماعی دارد بپردازد و کنترل امور تامین 

اعی را ب نمایندگان صاحبان واقعی اجتم
سرمای ھای این سازمان وانھد و ب سوء 
استفادە ھای مالی مسووالن دولت از 
دارایی ھای صندوق تامین اجتماعی خاتم 
دھد، این سازمان قادر خواھد شد ب 
تعھداتی ک در قبال اعضایش ب عھدە دارد، 
بخوبی عمل کند. تاوان این سوء استفادە ھا 

بود مدیریت ھا را باید عوامل آن ھا بدھند و ن
ھای غارت شدە.     و ن صاحبان سرمای

 

گر ن از نمایندگان کارگران دی
میان تشکل ھای کارگر فروش 
وابست ب قدرت بلک از میان 
تجمع ھایی امثال تجمع 
مستقالن بازنشستگان ک در 

شھریور در مقابل "تاالر  ٢٥روز 
وحدت"برگزار شد، بیرون 

 خواھند آمد

سوء استفاده ھای کالن مالی 
مدیرانی امثال سعید مرتضوی ھا 
و تضعیف الزام رعایت قوانین کار 
و تامین اجتماعی توسط 
کارفرمایان و ھم دستی و ھم 
راھی نمایندگان تشکل ھای 
فرمایشی کارگری با مدیران 

یک تامین اجتماعی و وزیرکار ھر 
سھمی در تضعیف بنی مالی این 

 و داردسازمان داشت 

بھان ھای وزیرکار، نھاوندیان و 
ربط دولتی  سایر مسئوالن ذی

برای عدم افزایش مستمری 
بازنشستگان تحت پوشش 
تامین اجتماعی این است ک 
بنی اقتصادی سازمان تامین 
اجتماعی برای این کار کافی 

 نیست

  ٢٠٣بولتن کارگری شماره 
 
پاسخ پوچ دولت روحانی  تحلیل ھفته: -

  ؛به بازنشستگان

زندانیان اعتصابی؛ نمادی از  یادداشت: -
  ؛مبارزه جنبش مدنی و کارگران ایران

آینده جنبش اتحادیه  از تجربه دیگران: -
  ؛ھای صنفی در مالزی (قسمت پنجم)

کشاورزان شالیزارھای  دیگر کشورھا: -
  ؛کلمبیا در اعتصاب

آیندۀ کار، چنان که می  از جھان کار: -
  ؛خواھیم (بخش اول)

مصاحبه با محمود بھشتی  گفتگو: -
  ؛لنگرودی پیش از بازداشت
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   ٨صفحه      ٩٠ شماره    

ای با آرمان امروز ا ز ب میدان آمدن جریان سوم می گوید، از اینک اساسا گفتمانی ب نام محمد رضا تاجیک فعال اصالح طلب در مصاحب
گفتمان اعتدال وجود خارجی ندارد و روحانی و دولتش در حقیقت یک دولت بوروکراتیک ھستند با ماموریت احیای اقتصاد و بدون ھیچ گون 

 توجھی ب امر توسع سیاسی و فرھنگی.
ی شویم ک عالوە بر نقدی ک در فضای سیاسی کشور بر گفتمان اصولگرائی درخصوص بحران و با خواندن متن گفتگوی تاجیک متوج م

عدم نوگرائی آن مطرح می شود، گفتمان اصالح طلبی ھم ب ھمین درد مبتال شدە است. در واقع اصالح طلبی بعلت نگاە صرف ب قدرت، 
دەئولوژی، ب ھمان سرنوشت اصولگرایان دچار شدە است. تاجیک ھیچ عدم نوسازی خود و جذب نیروی جوان، بویژە در بعد اندیش و ای

 بعید نمی داند ک از درون و برون این دو گفتمان، خردە گفتمانھائی دیگر بروز کنند (در دھ پنجم بعد از انقالب) ک آن دوی دیگر را ب
ھم گفتمانھائی ک نیمی سکوالر و نیمی از جنس دیگر خواھند  حاشی برانند. در نگاە او ھم امکان حضور گفتمانھای رادیکال وجود دارند و

  بود.
پس با این حساب با توج ب عدم جوابگوئی اصالح طلبی و اصولگرائی در جامع ایران، و نیز قالبی بودن گفتمان اعتدالگرائی ک در اساس 

و کاری ب امر توسع سیاسی و فرھنگی ندارد، و نیز بر یک نگاە بوروکراتیک ب امر تغییر در سطح کشور بر اساس یک بینش اقتصادیست 
ای است، بناچار اگر گفتمان اصالح طلبی خود را نو نکند (چ در بعد  اساس نیاز و ضرورت کشور ب تغییر ک الزم مکانیزم درونی ھر جامع

  اندیش و چ در بعد جذب نیروی جوان)، کشور بسوئی دیگر خواھد رفت.
ا تاجیک چنانک مالحظ می کنیم نوعی دترمینیسم مشاھدە می شود ک بنیانھای خود را از ضرورت تغییرات عینی در افکار محمد رض

کسب می کند. اما در عین حال او از نظر دور نمی دارد ک رادیکالیسم احتمالی آیندە از جمل برآیندی باشد از جانب خردە گفتمانھای 
شور با امکان حضور دو رادیکالیسم در آیندە مواج خواھد بود: رادیکالیسم اصولگرائی و رادیکالیسم مربوط ب اصولگرایان. با این حساب ک

  سکوالریستی.
در این گمانی نیست ک بروز گفتمان اعتدالگرائی نتیج بن بست شرایط سیاسی کشور در مرحل خاصی بود ک در آن ن اصولگرایان 

ھای خود را ب پیش ببر ند، و ن اصالح طلبان اساسا قابل حذف از فضای سیاسی کشور بودند. بنابراین در چنین شرایطی، توانستند برنام
وضعیتی شب بناپارتیستی شکل گرفت ک در آن نیروھائی ب میدان آمدند ک ب عنوان نیروئی حائل تالش کردند کل سیستم را از بحران 

م عینی و یا ذھنی شرایط و نیروھای فعال درون آن، نیروئیست ک نسبت ب دو جریان نجات دھند. و اعتدالگرائی بعنوان نیروئی حاصل تفاھ
ک دیگر موجود در حاکمیت از امکان زیستی ـ زمانی کمتری بھرەمند است. زیرا ک ھموارە نمی تواند از دو نیروی متضاد نیرو و انرژی بگیرد 

  در اساس و در کلیت خود با ھم قابل جمع نیستند.
رائی نیروئیست با بنیانھای نظری بویژە در حوزە اقتصاد با گرایش نئولیبرالیستی، اصولگرائی نیروئی با بنیانھای نظری در حوزە اقتصاد اعتدالگ

نظامی ـ امنیتی، و اصالح طلبان با گرایش ب نئولیبرالیسم (در حوزە اقتصاد) و مدرنیت (در حوزە سیاسی و   با گرایش ب بازار و اقتصاد
  گی).فرھن

ھای نظامھای مدرن تماس برقرار می کنند، اما  اعتدالگرایان با نگرش نئولیبرالیستی خود در حوزە اقتصاد، الجرم بنوعی با بعضی از مشخص
این تماس بیشتر در حوزە خارجی خود را نشان می دھد و ناظر بر عادی کردن رابط با کشورھای جھان، بویژە با غرب است، و درست در 

ک آنان بنیانھای ایدەئولوژیک اصولگرایان را در حوزە سیاست خارجی ب چالش می کشند و بدین ترتیب راە را برای اصالح طلبان  اینجاست
ھموارتر می کنند. اما در شرایطی ک چنین امری با توسع سیاسی و فرھنگی در کشور ھمراە نیست، عمال اصالح طلبان نمی توانند 

  بچینند.میوەھای چنین وضعیتی را 
برای عبور از چنین بن بستی، راەکار تاجیک عبارت است از نوگرائی در اندیش رفرمیستی و جذب نیروی جوان. و ظاھرا دعوت او ب انتقاد 

  بیشتر از وضعیت موجود (از جمل دولت روحانی)، یکی از استراتژیھای اصلی او برای نیل ب چنین ھدفیست.
می کند، مورد خیابان و حضور اعتراضات در فرم مدنی و تودەای. خوب است اصالح طلبان منتقد، الاقل از اما تاجیک یک مورد را فراموش 

امکانات قانونی موجود مستتر در خود قانون اساسی استفادە کنند و تنھا ب کلمات بسندە نکنند. برای تغییرات رفرمیستی ھم، حضور 
  شتی دھید.خیابان از ضروریات است. واژەگان را با مردم آ

 

 اصالح طلبان و خیابان
 پور فرخ نعمت                      

 

 ھمه پرسی استقالل
  ١٩ادامه از صفحه 

یافتگی این  یافته است و دسترسی به دریا ھم ندارد، سخت است. شکی در این نیست که مقصر عدم توسعه چھار کشور کمتر توسعه
ستند؛ این امر به ھمراه سرکوب مداوم حقوق طور مستقیم حاکمان حال و گذشته ھرکدام از این مناطق، به نسبت خود، ھ مناطق به

گرایی شده است. ھم چپ و ھم راست باید از خطراتی که چنین کشوری را  قومی در مناطق کردنشین باعث ایجاد موج کنونی از قوم
  کند، آگاھی کافی داشته باشد. تھدید می

ھا را  از ما که با رھبران آنجا آشنایی دارند، سخت است که آن بگذارید چند نظر راجع به حکومت اقلیم کردستان عراق بدھم، برای کسانی 
چه آن زمانی که مصطفی بارزانی(پدر رھبر فعلی اقلیم) با شاه  - ھا وجود ندارد.  جدی بگیریم؛ ھیچ نکته مثبتی در سیاست خارجی آن

ً به خاطر ضدیت آ ھا با رژیم بعث عراق) و چه حاال و مسخ  نایران متحد شد، چه زمانی که از جمھوری اسالمی حمایت کردند (تماما
ای است. برخالف تمام ادعاھای  ھای قومی و قبیله ی سیاست ھا بر پایه شدنشان توسط "مشاور" ھای آمریکایی و اسرائیلی؛ حکومت آن

ً فاسد و زن گریز ھستند و قدر آن ھا بر پایه فساد و  ت و ثروت آنھا در باب "حقوق زنان"، حکومت اقلیم مثل متحدانشان در ایران****، اکثرا
  اخاذی است.

کنند، تصاویر زنان پیشمرگه ای که در  که بنیادگراھا ھمچنان زنان را مجبور به پوشیدن برقع و حجاب می اگر در غرب ھستید، ھنگامی 
بابت شکاک بودن بابت این تصاویر راحتی شما را تحت تأثیر قرار دھد. مرا  توانند به دھند، می ھای خود را تکان می مناطق کردستان سالح

ھای سیاه و کبود زنان پیشمرگه، که نشان از خشونت خانگی دارد،  ببخشید، زیرا که چه در کردستان و چه در خارج من ھمچنان باید با بدن
  کنار بیایم.

ھای  ن سرنوشت، در زمان سیاستی حق تعیی ھای ایرانی درباره پرسی پیشنھادی کردستان باعث ایجاد بحثی در میان بعضی از چپ ھمه 
تواند این واقعیت را که کردھا قربانی تبعیض، سرکوب و خشونت  کس نمی ی امپریالیستی در منطقه، شده است. ھیچ کننده خشن و تخریب

  به نظر برسد.تواند بسیار جذاب  اند را انکار کند. از این منظر خواست استقالل می نظامی در ایران*****، عراق، ترکیه و سوریه شده
ای چگونه با این مسئله برخورد خواھند کرد و طبقه  ھای منطقه دانیم که قدرت ھرحال، سؤال این است که "بعد از استقالل چه؟"؛ ما می به 

  شوند. ھای ناسیونالیستی متفرق می شده است، چگونه بازھم میان گسل کارگری در حال حاضر ھم تضعیف
برگشته" بود، متأسفانه با وضعیت فعلی، وقتی راجع به  راجع به لبنان نوشت که نام آن "مردم بختمدتی پیش رابرت فسیک کتابی  

  آید. کنم، مدام این عبارت به ذھنم می کردستان فکر می
 Weekly Worker  :منبع
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 دموکراسی سرنوشت سوسیال
 دموکراسی پاسخگوی مشکالت امروز است؟ آیا سوسیال

 رضا جاسکی

دھند که تأثیر و  کنند، محروم کنیم. ھمه تجارب نشان می واسطه مالکیت خود اعمال می خواھیم صاحبان سرمایه را از قدرتی که به "ما می 
ً نمی کند. من می یت نقش مھمی ایفا میکنترل کافی نیستند. مالک توانیم بدون تغییر  خواھم به مارکس و ویگُفرش رجوع کنم: ما اساسا

 مالکیت، جامعه را تغییر دھیم. "

  ١٩٧۵ ،»جنبش اتحادیه«رودولف مایدنر، روزنامه کنفدراسیون اتحادیه صنفی سوئد، 

  

دموکراسی نیز نظر  زمان آن فرارسیده که به تجربیات اخیر سوسیال دموکراسی، گیری و ماھیت سوسیال پس از بررسی شرایط شکل
دموکراسی اروپای غربی  تجربه جھانی سوسیال«گوید  کوتاھی اندازیم. من با نیمه اول این گفته دوست عزیز نقی حمیدیان موافقم که می

گذشته تاکنون، در اختیار ھمه است و دیگر چه  ویژه کشورھای شمال اروپا، در پراتیک چندین دھه خود از اواسط نیمه نخست قرن به
ً در حوزه تئوری و تحلیل و نظریه  پردازان یک توان از نظریه می صد سال پیش چون ادوارد برنشتاین و کائوتسکی و لوکزامبورگ آموخت که عموما

یان، تأملی بر مقاله وارثان برنشتاین، اخبار بدون آزمون عمل و مسئولیت اجرای آن در مدیریت و اداره کالن کشور جای داشتند." (نقی حمید
  اخیر در اروپا نظری افکنیم.  گویم.باھم به دو تجربه مھم روز) . من با کمال میل به این درخواست لبیک می

یوستا ِرن  مشھور سوئدی است. او به ھمراه   دموکرات اقتصاددان و سوسیال   )Rudolf Meidnerمتعلق به رودلف َمیدنر(  جمالت صدر مقاله،
)Gösta Rehn دموکراسی سوئدی است، را طراحی نمود. ھدف  ھای مدل سوسیال که یکی از پایه  »سیاست ھمبسته مزد«) مدل معروف

زنی برای کم کردن اختالف دستمزدھای کارگران بود. اقتصاددانان بورژوایی از جان استوارت میل تا دیوید ریکاردو  این مدل، استفاده از چانه
ھای کارگری برای افزایش  رو مداخله اتحادیه د بودند که افزایش دستمزد فقط در صورتی ممکن است که سود سرمایه افزایش یابد. ازاینمعتق

  گرایان و بسیاری دیگر این نظر را قبول ندارند. شود. اما چپ سود فقط موجب خسارت است و مانع رابطه طبیعی کارگر و کارفرما می

بسیار ساده بود: مزد یکسان برای کار یکسان . این بدان   رن در پی آن بود( چیزی که گاھی بد تفسیر شده است) -میدنر  آنچه مدل 
 ً یا یک شرکت   داد ای در جنوب کشور انجام می یکسانی را در کارخانه  معنی بود که در سرتاسر کشور حقوق یک مھندس برق که کار تقریبا

مدل در شرایطی به وجود آمد که سوئد پس از جنگ، به دلیل عدم مشارکت در جنگ   این   بود. ن میباید یکسا ساختمانی در استکھلم، 
رویه دستمزدھا در اثر  معضل رشد بی   از رشد باالیی برخوردار بود. ھمچنین در این مدل،  ھای الزم، ھا و زیرساخت اروپا و حفظ کارخانه

ً به  اعتصابات نیز در نظر گرفته این بخش نسبت به   مزد کارگران ١٩٣٠در دھه   سازی خاطر اعتصابات مکرر در بخش ساختمانشده بود. مثال
  عالوه، ھای دیگر افزایش بیشتری یافته بود. کنفدراسیون صنفی کارگران خواھان جلوگیری از توزیع نامتناسب دستمزدھا بود. به بخش
و برای رسیدن به چنین ھدفی در شرایط پس از جنگ که میزان بیکاری  ھا رشد باالی اقتصادی بود دموکراسی و اتحادیه سوسیال  ھدف

وری کار پایین بود، با  ھایی که بھره شد. ازآنجاکه در بخش وری باال ھدایت می ھای با بھره به سمت بخش   نیروی کار باید  بسیار پایین بود،
ً کارگران ساختمانی ھمه کشور، مخارج نی وری  بایست بھره یا صاحبان آن بخش می   یافت، روی کار افرایش میافزایش دستمزد کارگران، مثال

ً به ورشکستگی کشانده می کار را افزایش می کارگران از   طور طبیعی حال، در اثر ورشکستگی، به شدند. درعین دادند و یا اینکه عمال
آمد کارگران و  رویه در در عمل از افزایش بی   بارتیشدند. به ع وری باالتر منتقل می ھای با بھره بخش  وری کمتر به ھای با بھره بخش

ھای  وری کمتر، متناسب با بخش ھای با بھره شد، ضمن آنکه دستمزد کارگران در بخش وری باال جلوگیری می ھای با بھره کارمندان در بخش
     شدند. وری باال می با بھره

وری باال ،  ھای با بھره نیز متناسب با بخش  کرد، ھا را تھدید نمی ورشکستگی آنکارگران و کارمندان بخش دولتی، که خطر   نکته دیگر اینکه 
جا الزم  شد.در ھمین یافت. نتیجه نھایی اینکه اختالف دستمزدھا تا جای ممکن برای مشاغل ھمسان کم می افزایش می  دستمزدھایشان

دف یکی کردن دستمزدھا برای ھمه مشاغل نبود. حقوق یک معلم گاه ھ ھا و شایعات، ھیچ توضیح داده شود که برخالف بعضی از بدآموزی
دستمزد در معنای سوئدی و نه آمریکایی). یا حقوق مھندس راھی که مدیر یک   ساده با یک دکتر متخصص تفاوت زیادی داشت (تفاوت

  داد یکسان نبود. ش را انجام میداد با حقوق مھندس راھی که کار متعارف خود و کار معمولی مھندس راه را انجام نمی  شرکت بود

دھد: رشد باالی اقتصادی. اما این رشد پایه دیگری  نشان می  دموکراسی را ھای اساسی سوسیال واقع کنه یکی از پایه در  این سیستم، 
از     دولت موظف بود  ،شد  از صحنه خارج می    وری پایین بود، که کارگران بخشی که دارای بھره ھنگامی  دولت بود.   نیز داشت، این پایه

بیکاران در طی   حال، بر عھده گیرد. درعین    طرق مؤسسات کار و آموزشی خود، مسئولیت آموزش کارگران و کارمندان را برای کارھای جدید
ً مناسب،  شدند، تا بتوانند با داشتن ھای بیکاری برخوردار می دوران آموزش از بیمه با وضعیت جدید وفق  زندگی طبیعی خود را  شرایط تقریبا
اضافه  ھا، به برخالف بسیاری از کشورھای دیگر در سوئد مقوله حداقل دستمزد وجود ندارد. ھمه این سیاست  که، دھند. نکته دیگر این

ترین  ھای متعدد دیگر، رشد اقتصادی باال و شرایط مناسب کاری را ایجاد کرد. البته این سیستم مشکالت خاص خود را داشت. مھم سیاست
،ً ایجاد یک کارخانه دیگر با     ھمراه با  در یک ده کوچک ،   وری پایین از بین رفتن یک کارخانه با بھره   آن جابجایی نیروی کار بود. معموال

دیگر، الزم  ارتعب به  وری باال در ھمان ده نبود. درنتیجه ممکن بود که کارگران مجبور شوند که کار مناسب خود را کیلومترھا دورتر بیابند. بھره
  ...داشته باشند.   یادگیری کارھای جدید آمادگی  برای تطبیق خود با شرایط نو، و نیز  ھا آن    بود

  ١٠ادامه در صفحه 



  

  

  ١٠صفحه      ٩٠ هشمار    

  ... سرنوشت سوسیال
  ٩فحه ادامه از ص

منظور کاھش نارضایتی و حفظ رشد باال  گشت. دولت به ھای کارگران می این موضوع باعث فشارھای اقتصادی ھم به دولت و ھم خانواده
وری باال سودھای  ھای با بھره این بود که شرکت  ھای متفاوتی را ایجاد کرد. یکی دیگر از تأثیرات جنبی آن مدل، بیمه  و نرخ پایین بیکاری،

ھا  ازحد حقوق در این شرکت کردند مانع افزایش بیش ھا سعی می اتحادیه   بردند. دلیل آن این بود که ادتری نسبت به حالت معمول میزی
  دارند. ھای افزایش حقوق را متعادل نگه شوند و خواسته

   موظف به بررسی  اتحادیه مرکزی  ن ،ای را به تصویب رساند که بر اساس آ الیحه  ١٩٧١) در سال LOکنگره فدراسیون صنفی کارگران (
طرح پیشنھادی   ١٩٧۵رودلف میدنر و چند تن دیگر مسئولیت بررسی مسئله را به عھده گرفتند. در سال   تشکیل سرمایه جمعی شد.

آوری شوند و  جمع ھا  ھای مرکزی تحت کنترل اتحادیه صندوق  در  وری باال ، دارای بھره  ھایی شرکت» سودھای اضافی«این بود که   آنان
ھای مربوطه بیست درصد از سود خود را در اختیار  ھا برای گسترش مالکیت جمعی استفاده گردد. بنابراین طرح قرار بود که شرکت از آن

این طرح در کنگره   داری تحت مالکیت جمعی قرار گیرد. کم بخش سرمایه که در طی چند دھه کم ھا بگذارند. نتیجه این این صندوق
  ھای زیادی را ایجاد نمود. فدراسیون صنفی کارگران به تصویب رسید. اما بالفاصله واکنشکن

کرد، گذاشته  در خواب نیز تصورش را نمی  ھا اعالم کرد که این پیشنھاد پا را فراتر ازآنچه که او دموکرات اوالف پالمه، رھبر وقت سوسیال
شده در جھت بازسازی صنایع  آوری ھای جمع پول  آینده خود تصمیم بگیریم و از خواھیم در مورد ما می  است. موافقین عنوان کردند،

سوسیالیسم دولتی از نوع اروپای شرقی است.    ایجاد چنین صندوقی به معنی استقرار   استفاده خواھد شد. رھبر حزب مرکز ادعا کرد،
دھی کنند.  ھزارنفره را در استکھلم سازمان   ٧۵یک راھپیمایی توانستند    ١٩٨٣آوری کرد و در سال  بورژوازی تمام نیروھای خود را جمع

ً آبکی شده ھا از پیشنھاد طرح دموکرات سوسیال ھا موظف  ای به اجرا درآوردند. ازجمله شرکت شده راضی نبودند، اما آن را به شکل کامال
   راوسینگ،  ،   Ikeaبزرگ، چون اینگوار کمپراد صاحب داران  ای از سرمایه ای در رابطه با سود گشتند. عده ھای ویژه به پرداخت مالیات

Tetra Pak،   ، پرشونH&M ، …نشینی  ھای زیادی از طرح یادشده عقب ھا از قسمت دموکرات حزب سوسیال  کم کشور را ترک کردند. کم
  دوباره به کشور   صنایع داد و برخیتر آن را به برخی از صاحبان  وزیر وقت قول ممانعت از اجرای وسیع اینگوار کارلسون نخست  کردند،

توسط دولت بورژوایی منحل شد. از مخالفین    ١٩٩١بازگشتند. این صندوق در ھمان شکل بسیار ناقصی که به اجرا درآمده بود، در سال 
  آن سروده بود. ذم    اولوف فلت بود که حتی شعری در- سرسخت این صندوق شل

  پنداشت. به چنین جایی رسید؟ گرا می ه خود را بسیار واقعدموکراسی سوئد ک اما چرا جنبش سوسیال

  

  خوشحالی طرفداران میتران پس از پیروزی وی در پاریس

به قدرت   و حزب چپ رادیکال )  گرایان (ازجمله حزب کمونیست بسیاری از چپ  فرانسوا میتران با حمایت ١٩٨١در فرانسه، در سال  
ی توانست اعتماد مردم برای پست ریاست جمھوری را کسب کند. میتران کسی بود که در کارنامه ا ماده  ١١٠رسید. او با یک برنامه 

مشارکت فعال در سرکوب جنبش استقالل الجزایر را داشت، ھرچند که بعدھا   خود، خدمت به رژیم ویشی، مشارکت در جنبش مقاومت،
  تا اینکه در دھه ھشتاد خود مجازات اعدام   احکام اعدام را تائید کرد،  بارھا از این کردار خود ابراز پشیمانی نمود.او در دوره جنگ الجزایر

در فرانسه را ممنوع نمود. بعد از جنگ، رھبر تبلیغات ضد کمونیستی بود، تا اینکه حزب کمونیست را در دھه ھشتاد دعوت به مشارکت در 
  خصیتی رادیکال تبدیل شد.خواه به ش دولت کرد. او در طی چند دھه از یک سوسیالیست جمھوری

خواھم بالفاصله متذکر شوم ...که  خواھم بگویم ...بله انقالب. و من می رفرم یا انقالب؟ من می”قبل از رسیدن به ریاست جمھوری گفت: 
ام  را که تاکنون گفته اما اگر من جمله دوم را اضافه نکنم، آنگاه آنچه  ھای ساختاری، در ذات خود انقالبی ھستند. مبارزه روزمره برای رفرم

ھایی که از  اول یک گسست است. کسی که این گسست ، و روش   آمیز؛ انقالب، آمیز یا صلح حساب آورد: خشونت توان یک بھانه به می
توانم بگویم چنین شخصی  نیست، من می  داری پذیرد، کسی که مایل به ترک نظم موجود،...جامعه سرمایه گیرد، را نمی آن نشئت می

  ”تواند عضو حزب سوسیالیست باشد. ینم

یک برنامه کینزی بود. اما   واقع برخالف ھمه شعارھا و رتوریک میتران، که او در این مورد یک نابغه بود، برنامه اقتصادی او و متحدانش، در 
ھمان نقشی را در   ی در آن موقع،با مقاومت سرسختانه سرمایه اروپایی مواجه شد. بانک مرکزی آلمان غرب    باوجود این به ھنگام اجرا،

در مقابل یونان. در آن زمان بحران اقتصادی تمام اروپا را    مقابل فرانسه بازی کرد که چندی قبل، بانک مرکزی اتحادیه اروپا، به رھبری آلمان
  ... فراگرفته بود.

  ١١ادامه در صفحه 



  

  ١١صفحه      ٩٠ شماره    

  ... سرنوشت سوسیال
  ١٠ادامه از صفحه 

ھا، افزایش حقوق  پنج ھفته مرخصی در سال، ملی کردن برخی از صنایع و بانک  ساعت کار در ھفته،  ٣٩افزایش حداقل دستمزد ، 
درآمد، بھبود شرایط بازنشستگی، بھبود شرایط  ھای کم ھای پزشکی، بھبود شرایط مسکن برای خانواده بازنشستگان، بھبود شرایط بیمه

السیر، قانون تمرکززدایی، گسترش  پورت، مانند قطارھای سریعھای جدید در ترانس استخدامی، بھبود شرایط بیکاران، استفاده از تکنولوژی
  ھا، افزایش مالیات بر ثروت، اصالح امور آموزشی ... از دستاوردھای این دوره بود. حقوق اتحادیه

امه مشترک رأی مردم فرانسه به یک برن”که میتران به قدرت رسید تأکید نمود که برنامه جبھه متحد او یک برنامه انقالبی نیست.  ھنگامی
خواھیم اقتصاد مختلط را  ھای پایان دادن به مبارزه طبقاتی است. ما می یکی از راه شود. این  اند، اجرا می اند. چیزی را که خواسته داده

ایش داران از افز گذاری در کشور باال نرفت. سرمایه سرمایه  ھمه، بااین” لنینیست نیستیم.- توسعه دھیم. ما انقالبیون مارکسیست
و کشاورزان   و سکوالریزه شدن آن شکایت داشتند،  ھا از تغییرات سیستم آموزشی ھای استخدامی بشدت ناراضی بودند، کاتولیک ھزینه

  ھای مالی آمریکا و المان. نگران قیمت مواد کشاورزی بودند. تورم باال رفت و فرانک بشدت سقوط نمود، ازجمله به خاطر سیاست

میان وزرا شدت گرفت، برخی خواھان ترک بازار مشترک برای حل بحران ارزی بودند، اما درنھایت با تغییر جھت کامل  در کابینه اختالفات
  به سیاست انقباضی روی آورد.  و فرانسه  ، به سیاست اقتصادی انبساطی پایان داده شد١٩٨٣میتران در سال 

ً به خاطر اعتصاب سرمایه شکست خورد. آیا این ھا در طی دو سال جبھه متحد توانست بانی بسیاری از اقدام  ی مترقی باشد، اما عمدتا
  سرنوشت محتومی بود؟

  »اوتوپی واقعی«

ً متناقض اوتوپی واقعی لین رایت جامعه-متعلق به اریک  اصطالح ظاھرا که توماس مور در  باشد. بنا به گفته او ھنگامی شناس آمریکایی می اُ
را با دو    toposدر حیطه جناس قرارداد.او کلمه یونانی جا یعنی   واقع با کلمات بازی نمود و آن را زد، در سده شانزدھم این اصطالح را سکه

به معنی ” eu«و دیگری » نه«به معنی ”»ou«در زبان انگلیسی که صدای یکسان اما معانی متعارفی دارند ترکیب نمود. یکی   پیشوند
ھم به معنی جای  دھد، بلکه آن را نمی» ناکجاآباد» بنابراین اوتویی معنی مترادف امروزی  ایجاد شد.   utopiaبدین شکل کلمه ». خوب«

رو، کسانی که امروز ھر نوع تصوری از آینده را غیرواقعی تلقی نموده و سپس با زدن مھر اوتوپی بر  وجود نداشته و ھم جای خوب بود. ازاین
ھای توماس  مورد ریشه این اصطالح تأمل کنند. کافیست به یاد بیاوریم که بسیاری از اوتوپیکنند، بایستی قدری در  آن را رد می   ایده ،   یک

ً اجازه طالق، کشیش زن،  تلقی نمی  »غیر واقعی«ھا را  آن  کس دیگر اند و ھیچ مور در کتاب معروفش، امروز به واقعیت پیوسته کند ، مثال
پاسخ مناسبی برای رد کردن یک ایده نداشته باشند، آنگاه    فراد زیادی وجود دارند که اگرحال، امروز ا تدریس و بھداشت عمومی،.... . بااین

 شوند. اوتوپی می  متوسل به چماق
ً در آن حقیقتی وجود دارد و بسیاری از ایده» سرابی«ھا  آیا در این گفته که برخی از ایده  ھا به  بیش نیستند، حقیقتی نھفته نیست؟ قطعا

ھای دیگر مانند شش ساعت کار روزانه در انتظار آن  دند. ھمچنان که برخی از نظرات مور به واقعیت نپیوستند، بعضیپیون واقعیت نمی
جاده جھنم را با «    دانیم که یکی از اصطالحات موردعالقه لنین این بود به واقعیت بپیوندند. ما می  ھستند که روزی (در سطحی وسیع)

ھایی را در ابتدا کسب کرد  اما ما دیدیم که اوتوپی او اگرچه موفقیت  ه در اصل یک اصطالح ایرلندی است.، ک» اند نیت خوش سنگفرش کرده
  اما برای بسیاری جھنمی بیش نیافرید. شاید بتوان آن را دلیلی بر ناتوانی اوتوپیسم قلمداد نمود.

در مورد    شده در مقاله مربوطه رد نظرات درج   ازدوست عزیز احمد پورمندی در پاسخ به اولین نوشته این سری از مقاالت، پس 
ً موجود«خواھان راھی جدا از راه   کند که نویسنده این سطور عنوان می  دموکراسی، سوسیال دموکراسی  و سوسیال» سوسیالیسم واقعا

کشاندن، دادن آدرس غلط به سرابی بیش نیست و جویندگان را به جستجوی راه سوم » راه سوم«ازنظر من «گیرد که  است. او نتیجه می
ھم  شده دارد که آن ھای پیش روی خود، تنھا یک تخته پرش آزمایش خود و دیگران است. بشریت پیشرفته، برای یورش به دشواری

  (احمد پورمندی، بخش کامنت مقاله وارثان برنشتاین، اخبار روز )». دموکراسی است سوسیال
موافق ھستم. در رابطه بااینکه راه سوسیالیسم دموکراتیک » راه لنین«در رابطه با شکست   من با ایشان و دوست عزیز نقی حمیدیان

دانیم و آینده آن را ثابت خواھد کرد. موانع زیادی وجود دارند که ممکن است آن را به  ممکن است سرابی بیش نباشد، ھنوز چیز زیادی نمی
مور فقط به شکل محدودی به اجرا    ه نیست. شش ساعت کار روزانهشکست برساند، اما ھر شکستی به معنی سراب بودن یک اید

ً دوستان یادشده، شش    مورد  در  باور داریم.   اجرای آن  به   درآمده و بارھا طعم شکست را چشیده است، ولی بسیاری از ما، و احتماال
بلکه چه وقت به اجرا درآید. اما ما چه معیاری برای  به اجرا درخواھد آمد یا نه،   مسئله این نیست که این خواسته  ساعت کار در روز،

  واقعی یا غیرواقعی بودن یک اوتوپی داریم؟
  شمرد: برمی» اوتوپی واقعی«الین رایت بگیریم. او سه ویژگی برای یک -توانیم دوباره از اریک در اینجا می

  و مفید است؟  مطلوبیت، آیا این اوتوپی از نظر ما مطلوب -١
  قابلیت زیست دارد؟ آیا آن باثبات است؟  ی، آیا اوتوپیزیست پذیر -٢
  یافتنی است؟ اوتوپی موردنظر ما دست  وصول پذیری، آیا -٣
    ً ً سرراست است. مثال توانیم به مسئله گذار به سوسیالیسم نگاه کنیم. در اوایل قرن گذشته، و نیز قبل از آن،  می  ما    شرط اول، کامال

  ر به سوسیالیسم در یک کشور وجود ندارد. لنین، پس از طرح نظریه خود در مورد امپریالیسم، اعالم کرد کهشد که امکان گذا گفته می
در اینجا بدون آنکه   کشورھا راه اتحاد شوروی را پیمودند.  پیروزی سوسیالیسم در یک کشور ممکن است. بعد از انقالب روسیه بسیاری از

کنم. برخی ممکن است اتحاد  تری اشاره خواھم به مسئله مھم الیسم در یک کشور تنھا شوم، میبخواھم وارد بحث امکان گذار به سوسی
عنوان کشوری سوسیالیستی نپذیرند، اما من ھم مانند بسیاری دیگر، آن را کشوری سوسیالیستی اقتدارگرا و  شوروی سابق را به

ً    ٣و   ٢ینجا بپذیریم که شروط کنم. سؤال اصلی اینجاست، حتی اگر در ا غیردمکراتیک ارزیابی می مھیا باشند، آیا آن چیز مطلوبی    کامال
  ما خواھان رسیدن به سوسیالیسم ھستیم اما نه ھر قیمت و ھر شکلی.  بود؟ جواب بسیاری این خواھد بود،

گر شرط سوم وجود نداشته باشد، شرط دوم نیازی نداریم. ا اگر به شروط دوم و سوم نگاه کنیم، آنگاه شاید به این نتیجه برسیم که ما به
پذیری و باثبات بودن آن نگاه کنیم؟ پاسخ رایت  نیافتنی روبرو ھستیم.در این صورت چرا قبل از آن باید به زیست آنگاه ما با یک ایده دست

در    قوع بپیوندد را تعیین کنیم؟پذیری چیزی که قرار است در آینده به و توانیم وصول اشاره به دو چیز دارد. اول، ما چگونه می  باره، دراین
پذیری و یا  بر امکان وصول  بسیاری از موارد ارزیابی بسیار سخت است. دوم، اینکه در عرصه اجتماعی، پذیرش یا رد یک ایده تأثیر مستقیم

ھا و قوانین  عرصه طبیعت، پدیده دارد. اگر مردم به امکان یک تغییر اجتماعی باور کنند، آن ممکن است به واقعیت برسد. در  ناپذیری آن وصول
که  چرخد. ھنگامی کردند زمین مرکز جھان است و خورشید به دور آن می ھا فکر می کنند. مردم قرن طبیعی به گونه دیگری عمل می

شتن زمین به کوپرنیکوس عکس آن را ثابت کرد فقط درک ما در مورد یک پدیده طبیعی عوض شد. اما فکر و عقیده ما تأثیری بر گشتن یا نگ
کند، حال اگر  محدودیت سرعت اشیاء در جھان را تعیین می  بنا بر قوانین نسبیت اینشتین،  دور خورشید و یا بالعکس نداشت. سرعت نور

کمکی  توان سرعتی ده برابر سرعت نور یافت، این امر به واقعی کردن ایده پردازانه برسند که می خیال  زمان به این ایده ھمه مردم دنیا ھم
ھا پس از چند دھه به سرنگونی  آن  کردند، حکومت شاه حکومتی ابدی است، اما ھا فکر می در ایران مدت  کند. اما، بالعکس مردم نمی

   شاه باور کردند و ھمین باور به اجرای آن کمک کرد.
تحمل  یر بود، زیرا به وقوع پیوست اما آن قابلپذ کند. کمون پاریس اقدامی امکان قابل ثبات بودن یک پدیده به ما از جھت دیگری کمک می

کردند. کمون پاریس را  نه حتما، به گونه دیگری عمل می  اما  کردند، شاید، نبود. اگر انقالبیوِن آن زمان در مورد امکان ثبات آن فکر می
  ... بیش از دو ماه دوام اورد. پیوست و  اقدامی شجاعانه برای اجرای یک اوتوپی قلمداد نمود، باآنکه آن به وقوع  توان می

   ١٢ادامه در صفحه 
اگر امروز کسی امکان برقراری سوسیالیسم در یک کشور را ناممکن بداند، این به معنی عدم امکان یک انقالب سوسیالیستی نیست،  



  

  

  ١٢صفحه      ٩٠ شماره    

  ... سرنوشت سوسیال
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م امکان یک انقالب سوسیالیستی نیست، اگر امروز کسی امکان برقراری سوسیالیسم در یک کشور را ناممکن بداند، این به معنی عد
ً چنین فردی امکان تحمل چنین سیستمی، امکان سازگاری آن با محیط داری که دورتادور آن را احاطه کرده است،  زیست سرمایه بلکه احتماال

  داند. ناچیز می   را
  لفت با این پروژه وجود دارد؟دموکراسی نظری افکنیم. چه دلیلی برای مخا ازاین مقدمه، بیاییم به پروژه سوسیال پس

  پذیری و ثبات زیست

آمیز مطرح کرد، بسیاری از مخالفین وی چنین چیزی را یک  که برنشتاین امکان گذار به سوسیالیسم را از طریق رفرم و مسالمت ھنگامی
کردند و از طرفی امکان رسیدن به آن را  یپذیری آن بود. ھمه انقالب را نزدیک احساس م اوتوپی ارزیابی کردند. علل رد آن در درجه اول وصول

بحث اصلی حول مسئله انقالب و رفرم بود.    سوسیالیستی،  پنداشتند. از ھمین رو در رابطه با استراتژی آمیز ناممکن می از طریق مسالمت
این بود که آیا امکان  ھای معینی در رابطه با مطلوبیت وجود داشت (شکل سوسیالیسم موردنظر برنشتاین)، اما مسئله اصلی پرسش

  رسیدن به سوسیالیسم پس از تجربه کمون پاریس و میلیتاریزه شدن دولتی چون المان، از طریق رفرم وجود داشت یا نه؟
در اروپا ھنوز چنین چیزی   توان دو دلیل عمده آورد. اول، امروز پس از گذشت یک قرن ھمچنان این مسئله برای عده زیادی مطرح است. می

حل  آمیز وجود ندارد.نگارنده این سطور امیدوار به یک راه ای بر این عقیده ھستند که امکان گذار مسالمت اقعیت نرسیده است. دوم، عدهبه و
 ً پیوندند و چیزی نیست که  ھا به وقوع می  داند زیرا انقالب آمیز است، اما امکان یک شورش از سوی مردم را ناممکن نمی مسالمت  کامال

  دانند. ای ناممکن می ای آن را ممکن و عده توان گفت، عده ریزی کرد. بنابراین در شرایط فعلی می ھا برنامه ای آنبتوان بر
ً مطلوبی نیز نیست، دالیل آن را پایین از نظر نویسنده، راه سوسیال اما ازآنجاکه عده زیادی آن را   تر بیان خواھم کرد. دمکراسی راه کامال

ماند اینکه آیا امکان  گذاریم که نتایج آن مطلوب است. آخرین پرسشی که باقی می این لحظه فرض را بر این میشمارند، در  مطلوب می
پرسد: اگر ما بتوانیم چنین جایگزینی را ایجاد کنیم، آیا ما قادر به ماندن در  پذیری می زیست”گوید:  موفقیت و ثبات آن وجود دارد؟ رایت می

  »مخربی است که پایدار نخواھد ماند؟-خود  ارای چنان عواقب ناخواسته و دینامیسمد  آنجا ھستیم یا اینکه آن
ً موافقم. در مراحل حساس و تعیین   پیتر فریز، نویسنده کتاب چھار اینده،  در این رابطه من با کننده امکان ثبات نظام موردعالقه  کامال

  چرا؟  دموکراسی وجود ندارد. سوسیال
تواند کمک کند.بسیاری  شده است، در این مورد به ما می متأسفانه بسیار کم شناخته  لھستانی که  ن برجستهمایکل کالسکی اقتصاددا

  وقت نتوانست زبان دیر شناخته شد، ھیچ معتقدند که کالسکی نظرات خود را پیش از کینز مطرح نمود اما به خاطر آنکه در دنیای انگلیسی
که در سال » ھای سیاسی اشتغال کامل جنبه«ای در مورد اشتغال به نام  تقدیر قرار گیرد. او در مقالهاندازه حجم کارھا و نظریاتش مورد به

در یک    اشتغال کامل  سرمایه با کمک دولت به کسب  سه دلیل عمده مخالفت  پردازد. وی از منتشر شد، به موضوع اشتغال می   ١٩۴٣
  برد. ام میداری مبتنی بر دموکراسی نمایندگی ن کشور سرمایه

  سرمایه خواھان دخالت دولت در امور استخدامی نیست؛ -      
 را دوست ندارد؛  ھای عمومی گذاری ھای مصرفی و سرمایه برای کمک  ھای دولتی ھزینه  سرمایه  -       
 .است  کامل  تغییرات سیاسی و اجتماعی ناشی از حفظ اشتغال  آن نگران -       

وقوع و    زیرا در صورت  د دارد که مخالفت سرمایه با اشتغال کامل نه اقتصادی بلکه پیش از ھر چیز سیاسی است.بنابراین کالسکی تأکی
زنی  دھد. در اشتغال کامل، کارگران قدرت چانه کننده ، نقش خود را از دست می عنوان اقدامی تربیت به   »اخراج«پایداری اشتغال کامل، 

  ھا افزایش بیشتری نسبت به مزد خواھند وق بیشتری طلب خواھند کرد، اما با توجه به آنکه قیمتحق کنند و اضافه بیشتری پیدا می
  کند. زیرا اھمیت بیشتری پیدا می» ثبات سیاسی«و » انضباط در کارخانجات«  احتمال کاھش سود بسیار پایین است. در عوض،   داشت،

 درنھایت بر تقاضاھای خود خواھند افزود.  ه ترسیده وکم شده ، کارگران کمتر از روسای کارخان» قدرت اخراج«
دموکراسی موفق، خوشبختانه کارگران و بقیه مردم شرایط بھتری  را قبول کنیم، در یک کشور سوسیال  حال اگر این تحلیل کالسکی

بشدت کاھش   اوضاع حاکم تحمل  ثباتی که برسد، یعنی شرایط بی» نقطه کالسکی«یابند. اما پس از چندی ممکن است شرایط به  می
ً  تر شد.  جنبش کارگری رادیکال  چند دھه قبل، در سوئد، فرانسه، و برخی از کشورھای اروپایی دیگر،  یابد. می بر    ١٩۶٨حوادث     قطعا

نداشته باشیم،  باور  مورد اشتغال کامل،   ھای کارگران تأثیر زیادی گذاشته بود. حتی اگر به تئوری کالینسکی در رادیکال شدن خواسته
و حزب     کافیست به مبارزات جنبش کارگری در سوئد از جنبه دیگری نگاه کنیم. کارگران ،  توانیم از منطق او در این مورداستفاده کنیم. می

رسند، از طرفی با  ھای خود می گیرم، به بسیاری از خواسته پس از چند از چند دھه مبارزه ، من در اینجا مبارزه دیگر احزاب را نادیده می   ،
ھا از سود بیشتری  به کمک اتحادیه  وری باال داشتند، داراِن صنایعی که بھره سرمایه ، سرمایه-چشمان خود شاھد ھستند که در معامله کار

مکان تقاضای ا   آیا در چنین شرایطی،   کردند. ھا از رشد سریع دستمزدھا در صنایع صادراتی ممانعت می شدند. زیرا اتحادیه برخوردار می
قدرت را در دست داشت،   در طی مدتی بسیار طوالنی  دموکرات سوسیال    شان، حزب بیشتر از سوی کارگران متحدی که حزب اصلی

ً نه. آن خیلی عجیب به نظر می شده خود  ھا خواھان حقوق پایمال ھای انضباطی آن نداشتند. آن ھا ترسی از سرمایه و شیوه اید؟ مسلما
  داران بگذرند، چه اتفاقی در سیستم خواھد افتاد؟ سرمایه» خط قرمز«که کارگران از  چنین شرایطی، وقتیدر   بودند.

بحران سرتاسر جامعه را    و   ،- چنانچه در سوئد چنین شد   -کند کنند، سرمایه اعتصاب می داران، از کشور کوچ می در چنین شرایطی سرمایه
و چپ یا    سوسیالیسم  و نه پس! دو گزینه بیشتر در دسترس نیست یا به سمت رادیکالیزه شدن ، گیرد. دیگر نه راه پیش وجود دارد فرامی

فقط در سوئد بلکه در کشوری مانند  راست. در دھه ھشتاد این گردش به سمت راست و نو لیبرالیسم صورت گرفت. این نه    به سمت
ً به سمت راست   گرایانه دست کشید رای سیاست انبساطی و چپاج   فرانسه به گونه دیگری رخ داد. در فرانسه میتران نیز از و کامال

  گردش نمود.
در   تواند از شرایط بحرانی ایجادشده، داری به سوسیالیسم باشد می رو ، اگر حزبی که قدرت را در دست دارد، خواھان گذر از سرمایه ازاین

  مانند برخی از   داری باشد، عکس، اگر کسی خواھان حفظ سرمایهجھت سوق دادن بیشتر جامعه به سمت چپ استفاده نماید، یا بال
قدر دورتر که امکان بازگشت به شرایط بحرانی دیگر وجود  ھا خواھان برگشت به شرایط قبل از بحران و حتی آن دموکرات سران سوسیال

ش به نئولیبرالیسم در اروپا، منھای انگلیس، صورت نداشته باشد. این اتفاقی است که در دھه ھشتاد افتاد و بنا به گفته دیوید ھاروی گرد
  گرفت.

دانیم که  دموکراسی، حتی اگر چنین قصدی وجود داشته باشد، و ما می توان گفت اوتوپیای سوسیال درست به ھمین جھت است که می
ای واقعی نیست زیرا در آن ثبات ھای کارگری وجود داشت، یک اوتوپی در دھه ھفتاد چنین قصدی از طرف بخش بزرگی از رھبران اتحادیه

دموکراسی ضمن انتقاد از  رسد.دلیل آن این است که سوسیال بست می ثباتی و بن وجود ندارد. دیر یا زود، در صورت رادیکالیزه شدن به بی
دچار سکتاریسم   ران، نیز در آن دو   vpk(الزم به تذکر است که حزب قدیمی چپ سوئد،     داری خواھان شکوفایی و رشد آن است. سرمایه

مغایرت داشت،   حزب در این رابطه   برنامه  ھا، با پیشنھاد مندرج در پیشنھادی مزدبگیران از طرف اتحادیه   ھای صندوق   بود و به خاطر آنکه
    )از چندی از کرده خود پشیمان شد. در ابتدا از آن حمایت نکرد اما پس

ھای کارگری سوئد به این نتیجه رسیدند که کنترل دولتی کافی نیست؟ چرا َمیدنر گفت  چه چیزی باعث شد که برخی از متفکران اتحادیه
ای است که شقیقه کارگران را ھدف قرار داده است؟ آیا به خاطر تمایالت مارکسیستی برخی از این  که مالکیت خصوصی مانند تپانچه

دموکرات  متی از قدرت را به دست آورند، چیزی که حزب سوسیالھای کارگری این بود که قس متفکران بود؟ مسئله اصلی برای اتحادیه
ً عالقه   شدت نگران دموکرات به ترین رھبران حزب سوسیال ای به آن نداشت. رھبر آن زمان حزب، اوالف پالمه، یکی از چپ سوئد اصال

  ...   ود.در انتخابات بود و نه قدرت کارگران. مسئله مھمتر مسئله دموکراسی اقتصادی ب  شکست خود
  ١٣ادامه در صفحه 
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در حالی تمام ایده   اش تحت کنترل دولت قرار داد، ھای مزدبگیران را، حتی در آن صورت آبکی پیشنھاد صندوق  دموکرات حزب سوسیال

تشبیه » یک موش مفلوک«ھا باشند. درست به ھمین خاطر بود که میدنر آن را به  ھایی در اختیار اتحادیه ین صندوقاولیه این بود که چن
ھای دولتی  تر از ھر زمان دیگری به صحنه بازگشت و بسیاری از مالکیت ای ندید، بلکه قوی تنھا ضربه کرد.درھرحال، مالکیت خصوصی نه

       سابق را نیز غصب کرد.
آن حمایت کرد؟ مسلما. پاسخ درست به این   ھای معینی است، نباید از دموکراسی دارای ضعف ش اینجاست، اگر سوسیالحال پرس

این به معنی نفی ». اندازه کافی خوب نیست سوسیال دموکراسی خوب است، اما به” ھای مشابه این است: پرسش و پرسش
  ن است.دموکراسی نیست، بلکه شناخت نقاط قوت و ضعف آ سوسیال

  مطلوبیت

 ً در مورد آن بحث شد مسئله کاال و تئوری ارزش مارکس بود. (نگاه کنید به قسمت دوم)، مارکس ازجمله نشان داد   یکی از نکاتی که قبال
رد. امروز، شود. او عنوان کرد که برای رسیدن به سوسیالیسم باید کار دستمزدی را از بین ب داری نیروی کار به کاال تبدیل می که در سرمایه

  اجرا در ھمان ابتدای گذار به سوسیالیسم، یک ایدئال در سوسیالیسم تلقی شود و یا یک ھدف قابل  اینکه چنین چیزی  در مورد
 نظر وجود دارد. اختالف

ً ھیچ ، از شود، و از سوی دیگر  آمد تعریف می در  ازآنجاکه غیر کاالیی شدن به معنی خروج از بازار کار با از دست دادن کمی ، یا تقریبا
آیند. الزم به توجه است که مشارکت  باشد، این دو ھدف باھم جور درنمی دموکراسی خواھان مشارکت باالی نیروی کار می سوسیال

ه نیروی کار بلکه کم شدن ساعات کار توج   باالی نیروی کار ربط مستقیمی به اشتغال کامل ندارد.. اما بیایم نه به غیر کاالیی شدن کامل
  کنیم.

دموکراسی قرار دارند خواھان کم کردن ساعات کار، بدون کم کردن حقوق  در بسیاری از کشورھا احزابی که در جناح چپ سوسیال
ھا  دلیل برای مخالفت آن  ھای سوئد با آن مخالف ھستند و چند دموکرات ھا، ازجمله سوسیال دموکرات بسیاری از سوسیال  ھستند؛ اما

  وجود دارد.
قسمت کوچکی از حقوق خود را از   آمد دولت کم خواھد شد، (اگر ھر فرد در   که ھای دولتی ممکن است کاھش نیابد، درحالی ھزینهاول: 

  دست دھد و نیز نرخ سود سرمایه کاھش یابد، درامدھای مالیاتی نیز کم خواھد شد)؛
ً   دوم: چنین سیاستی،   ھا؛ شویق زنان برای ماندن در خانه و پرداخت پول به آناز طریق ت   سیاست احزاب دموکرات مسیحی است، مثال

  یابد، سوم: رشد اقتصادی کاھش می
چھارم: در برخی موارد، این ممکن است به اشتغال کامل بیانجامد، زیرا با کم کردن ساعات کار عده بیشتری ھمان میزان کار سابق را 

  ف آن ھستند.ھا مخال دموکرات دھند. چیزی که برخی از سوسیال انجام می
  شمول باشد و نه سیاست کم کردن ساعات کار باید طوری تنظیم شود که جھان  کنند که در مقابل طرفداران چنین طرحی عنوان می

به علت کار کمتر، میزان   یابد اما احزاب دموکرات مسیحی. از طرف دیگر، این درست است که درامدھای دولت کاھش می  ھای مانند طرح
  دموکراسی مسئله رشد اقتصادی است. یافته و کاھش درامدھای دولتی وحشتناک نخواھد بود. اما مسئله اصلی سوسیال شبیماری کاھ

وری کار از زمان وی تاکنون بیش از  بھره   ساعت خواھد رسید.  ١۵کینز زمانی پیشگویی کرده بود که در دوران ما، ساعات کار ھفتگی به 
دموکراسی رشد باالی  دانیم که یکی از اھداف سوسیال کنیم. ما می ساعت کار می ۴٠ای  ز ھفتهھنو  سه برابر گشته است اما ما

زند. چگونه؟ در این رابطه پیتر فریز مثال خوبی دارد که من آن را با کمی تغییر  اقتصادی است و کم کردن ساعت کار به این رشد ضربه می
  کنم. در اینجا نقل می

زنیم. فرض کنیم من و شما (خواننده این سطور) ھمسایه ھستیم و ما دو نوع کار داریم که ھر دو  ساده دستبیایید به یک آزمایش فکری 
  انجام دھیم.  به چند شکل  این دو کار را   توانیم ما می  آییم: تمیز کردن خانه و غذا پختن. از عھده آن برمی

  دھید. کنم. شما نیز ھمین کار را انجام می نیز خودم تمیز می ام را کنم و خانه سناریو الف. من غذای خودم را درست می    -١
  دھم و من به شما برای آشپزی در خانه من پول می   شما،  سناریو ب. شما به من برای تمیز کردن خانه   -٢
  دھید. پول میسناریو ث. من به شما برای تمیز کردن و آشپزی در خانه من، و شما برای ھمین کارھا در خانه خودتان به من    -٣

توانیم ھمین کار را بدون پول انجام دھیم اما ازآنجاکه در حالت  دھیم و ما می اگرچه این مثال قدری احمقانه است، زیرا ما به ھم پول می
ن سه این است که اختالف ای  دھیم.اما سؤال اصلی پردازیم، در اینجا ھم فرض را بر این قرار می واقعی ما برای انجام کارھا پول می

  سناریو در چیست؟
ً اکثر ما از آن طرفداری می توانیم آشپزی کنیم یا خانه را تمیز  کنیم. زیرا من یا شما ھر وقت که دوست داریم می در سناریو الف. احتماال

ً اگر آشپزی شما از من بھتر باشد و شما از تمیز کردن متنفر باشید، ید در آن کمی نفع در آن صورت شا  نمائیم. در سناریوی ب، احتماال
ایم و آن  ازخودبیگانه کرده  جمعی وجود داشته باشد، در غیر این صورت نفعی در بر نخواھد داشت. در این حالت، ما تا حدی کار خویش را

مواظب  یا غذا سر ساعت حاضر نشود، یا اینکه باید   ایم. من غذای شما را ممکن است دوست نداشته باشم و راجع آن غر بزنم، را فروخته
کنید و خیلی از چیزھا را ھدر ندھید. از طرف دیگر شما در مورد من ھمین   باشم که شما از مواد اولیه غذایی به شکل مطلوبی استفاده

رل گاه به آن نگاه نخواھید کرد، را کنت وجود گردوخاک را در ھمه زوایای ناممکن خانه، آنجایی که خود ھیچ   دقت، امکان کنید، به کار را می
ھای در و پنجره کنترل شوند. ھمچنین ممکن است از من به خاطر استفاده زیاد از مواد  دستشویی و توالت، دستگیره   نمائید. باید می

  شیمیایی انتقاد کنید.
دھیم  نجام میا  را برای یکدیگر   چیز سودمندی وجود ندارد. ما ھر دو ھمان کار ترین سناریوی موجود است، ھیچ در سناریوی ث که احمقانه

ً ازخودبیگانه کرده پردازیم. ما تمیز کردن و آشپزی را با فرمان کس دیگری انجام  ایم و به یکدیگر پول می در این حالت، ما کار خود را کامال
  دھیم. می

، ازجمله حال، سناریوی اول ، سناریویی است که بسیاری از کسانی که طرفدار کم کردن ساعات کار ھمگانی با حفظ حقوق ھستند
لیبرالی در قرن بیستم بود. در این حالت ما وفور را   داری ایدئال باشند. سناریوی دوم، سناریوی سرمایه ھا، طرفدار آن می سوسیالیست

ما در حالتی که تعویض کار برای ھر دو   نماییم. رسانیم و ازخودبیگانه می نیروی کار خود را به فروش می  حال کنیم، اما درعین زیاد می
اما سناریوی   ممکن است طرفدارانی در جناح چپ نیز پیدا شوند.  سودآور بود، من آشپزی دوست ندارم و شما تمیز کردن و یا بالعکس،

طور کامل کاالیی  ای که نیروی کار به دموکراسی نیز به دنبال آن است. در جامعه امروز ماست که سوسیال   سوم ھمان سناریوی معمول
تعداد کارھای   بر  اش برمیاییم نیز باید پول دھیم. در این حالت ھر روز ای که ھم دوست داریم و ھم از عھده چیزھای سادهشده و ما برای 

  دموکراسی درست به ھمین خاطر آن را دوست دارد. شود و تولید ناخالص ملی رشد خواھد نمود و سوسیال تولیدشده افزوده می
ای ھستیم که ھر روز  زمایش فکری است، اما باید به این فکر کرد که آیا ما در پی ایجاد جامعهطور که گفته شد، این فقط یک آ ھمان

شوند بدون آنکه نیازھای واقعی ما را جبران نمایند، فقط برای آنکه رشد اقتصادی باال رود و ھمه بتوانند  چیزھای بیشتری کاالیی می
  طور دموکراتیک در مورد لزوم یا عدم لزوم آن تصمیم بگیرد. ه بتواند بهھای طوالنی بر سر کار باشند؟ بدون آنکه جامع ساعت

نیست. اما متأسفانه، این چیزی است که بسیاری از » فقر«حال ساعات کار کشوری کمتر است، این به معنی  آمد و درعین اگر سطح در
ن کار مزدی یکی از اھداف اولیه آن بود. این ھدف از دموکراسی از بین رفت پذیرند. در ابتدای تشکیل سوسیال ھا نمی دموکرات سوسیال

بیکاری، بیماری و    ھای دموکراسی ، داشتن بیمه ازنظر سوسیال  ھاست که رخت بربسته است. امروز، سال  ھا، برنامه بسیاری از آن
کسانی  دموکراسی و ھمه وسیالھای ھمگانی از دستاوردھای بزرگ س نوعی غیر کاالیی کردن نیروی کار است. این بیمه بازنشستگی به

  ...تنھایی کافی نیست. اگر ھدف خود را افزایش رشد اقتصادی به ھر قیمتی قرار دھیم،  به  اند، اما این ھستند که در این راه مبارزه کرده
   ١٤ادامه در صفحه 



  

  

  ١۴ صفحه     ٩٠ شماره                      

  ... سرنوشت سوسیال
   ١٣ادامه از صفحه 

ھا باید  عنوان یک راھنما نیاز داریم.سوسیالیست است که به آن به» وتوپیا«آنگاه دچار مشکل بزرگی ھستیم.غیر کاالیی کردن کار یک 
  در پی اوقات فراغت بیشتر، کنترل بر فرایند کار و ایده رھایی از کار دستمزدی باشند.

ولت رفاه متوجه د  ھا ھای نو و ھم نئولیبرال چپ   نکته دیگر، مسئله انتخاب و کنترل است. این انتقادی است که ھم از سوی برخی
حال ابزاری برای کنترل اجتماعی نیز محسوب  گشت. تمام نھادھای دولت رفاه از طرفی موجب امنیت و آزادی ھستند، اما درعین

داری رفاه ھمیشه با  سرمایه”کند:  گونه بیان می ای است که فوکو از آن بشدت انتقاد نمود. پیتر فریز این تناقض را این شوند. این نکته می
ھای خاصی از صالحیت، از محل کار، تا  سیستم  دقت برای طراحی   یک درک عام از شھروند اجتماعی، و   با   ن مزایای ھمگانیتنش بی

فرد بیکار و مزایایی    جامعه رفاه،  گیرد، اما در به عبارتی، به یک فرد بیکار حقوق و مزایایی تعلق می” . شود مرتبط می  خیابان و مدرسه
شده فرد ممکن است در خارج از سیستم  ترین قوانین وضع شده است. در صورت عدم رعایت کوچک دقت تعریف گیرد به میکه به آن تعلق 
در سوئد زندگی کرده بود،    رو، وظیفه این نھادھا تحمیل نوعی از انضباط بر فرد است. به ھمین خاطر فوکو که چند سالی قرار گیرد. ازاین

». انقیادگرایانه است-استعمارگرایانه- مانند بیمارستان روانی ، اداره معلوالن، زندان، مدرسه پدرساالرانه  نیزدولت رفاه «درجایی گفته بود 
کنند، ھدفشان سپردن  شود اما کسانی که از جناح چپ به آن انتقاد می شده و می ھا ھم مطرح مسلما، ھمین انتقاد از سوی نئولیبرال

  راھی دیگر برای حل این مشکل است... چیز به بازار نبوده بلکه یافتن ھمه
و کنترل نھاده   دموکراسی که بر پایه رشد به ھر قیمتی توان نتیجه گرفت که نویسنده این سطور با مطلوبیت راه سوسیال درھرحال، می

  شده است، ھمراه نیست.بلکه باید در پی راھی دیگر بود.

  نفی دستاوردھا؟ 

دموکراسی نیست؟ این پرسشی  آیا این ھمراھی با مخالفین سوسیال   دموکراسی نیست؟ سیالآیا این به معنی نفی دستاوردھای سو
ً نه. مبارزه برای یک دولت عام رفاه، است که تاکنون بارھا به اشکال مختلف مطرح ای الزم و ضروری است. این  مبارزه   شده است. مسلما

جا متوقف نمود. نباید در  ن متحد ساخت، اما نباید پرنده خیال را در ھمینبسیاری از نیروھای چپ را حول آ  توان ای است که می پروژه
داری با  سرمایه«ای است که ھدف آن ایجاد  ھای آن را نادیده گرفت. این پروژه ھا و محدودیت توان ضعف ورای آن چیز دیگری ندید. نمی

ً به معنی رد » ره انسانیسوسیالیسم با چھ«است اما بسیاری از نیروھای چپ خواھان » چھره انسانی ھستند. پذیرش دومی الزاما
  ادامه داد. مثالی بزنم. اگر از مربی  پیشروی به سمت پروژه دوم را باید  اولی نیست. این به معنی آن است که ضمن دفاع از پروژه اول،

ید ھدف ما رسیدن به جام جھانی است دارد، ممکن است بگو  پرسیده شود که چه ھدف و آرزویی برای جام جھانی  Xتیم فوتبال کشور
ً جدی باشد، این به معنای  یا اینکه ھدف ما بردن جام جھانی است. اگر کسی بگوید ھدف من بردن جام جھانی است و در این مورد واقعا

ً به حرف خود اعتقاد  آن نیست که داشته باشد، باید  کار اولیه را که ھمان کسب ورود به جام جھانی است را فراموش نماید.اگر عمیقا
کم نگیرد و سعی کند برای ھر مسابقه از بازیکنان خود به بھترین  خود را برای مسابقات مقدماتی آماده سازد، ھیچ حریفی را دست

تر فکر کند. در تیم خود از کسانی استفاده کند که توانایی انجام  وجھی استفاده کند. اما در حین حال چنین مربی باید کمی گسترده
ً ترکیب سنی تیم را به بازی  گیرد که بتوانند تمرینات طوالنی را  ای در نظر می گونه ھای زیادی در یک تورنمنت را داشته باشند. احتماال

اگرچه از روز اول به   کند. ریزی می تری را برنامه ھای دوستانه متنوع انجام دھند. شاید میزان تمرینات و نوع تمرینات را عوض کند. بازی
ھایش را  و تاکتیک  ھایی دارد. او با توجه به استراتژی خود برخی از انتخابات در این رابطه ھم ایده  پردازد اما مربی رین پنالتی زدن نمیتم

  داند که گام اول کسب جواز ورود به مسابقات است. کند، اما این را می عوض می
»    گوئیم، ابرھا راه رفتن نیست. این درست است که ما در فارسی می به معنی قبول شکست ، یا در» بلندپروازانه«تعیین یک ھدف  

را قرارداد.مسئله اصلی پیدا کردن » کار نیکو کردن از پر کردن«توان اصطالح  ، اما در مقابل آن می  »سنگ بزرگ عالمت نزدن است
  ست خورد و بالعکس.ای انتخاب کرد اما شک توان ھدف ساده ھای مناسب برای رسیدن به ھدف است. می روش

دانیم که وجود دارد.  ھیچ الترناتیوی وجود ندارد." . اما ما می«گفته بود » رؤیاپردازان«در خطاب به   ١٩٨٠زمانی مارگارت تاچر در اوایل دھه 
ه منفِی تغییراتِ عمدِی طور کلی، پیامدھای ناخواست از متفکرین ھوادار او، در مخالفت با منتقدین رادیکال گفته بود: اول، به   ھایک، یکی

ً عواقب  است؛ دوم، ھر چه تالش برای تحول اجتماعی بزرگ  اجتماعی بسیار بیشتر از پیامدھای ناخواسته مثبت آن تر باشد، احتماال
  تر خواھد شد. منفی ناخواسته آن نیز بزرگ

داری، بنا بر  صورت اعتقاد به مشکالت سیستم سرمایه رسیم که حتی در اگر این دو قانون ھایک را در نظر بگیریم، آنگاه به این نتیجه می
انسان قادر است جھان اطرافش «روشنفکران این است که » حیله مرگبار«تز دوم، باید دست به ھیچ عمل جدی نزد. زیرا باز به گفته او، 

دانیم که او  عمل شدنی. اما، ما می ای ھر خواسته   نه ھر تغییری خواستنی است و نه  طبعا   ھایش شکل دھد." را با توجه به خواسته
  گرایان باشد. تواند آرزوی ھمه چپ و سیمایی. این نمی   داری به ھر شکل حفظ سرمایه  خواست. چه می

رفرمیستی یا انقالبی، بلکه بر سر ھدف   ھایی دموکراسی نه بر سر اتخاذ روش گرایان با طرفداران سوسیال اختالف امروز برخی از چپ
داری را از موضع اخالقی و نه  ای، اگر به سوسیالیسم اعتقاد داشته باشند، سرمایه از سوسیالیسم است. ھمچنان عدهغایی و درک 

داری جدی باشیم، باید به چند نکته  دھند.حتی اگر در انتقاد اخالقی خود از سرمایه ھای درونی آن مورد انتقاد قرار می تحلیل دقیق تناقض
  جواب دھیم.

کنیم  کنند، چرا فکر می ھای بزرگ و مؤسسات بانکی از ھر فرصتی برای احراز سود و قدرت بیشتر استفاده می کمپانیدر شرایطی که 
تعاونی و یا دولتی و ایجاد یک اقتصاد مختلط که موازنه نامتعادل   تر غیرخصوصی، در اشکال مختلف ھای بزرگ که تقاضا برای ایجاد بخش

ما   گردد. ھمچنین در ورطه ناکامی می  سھم بخش خصوصی را کاھش دھد، موجب سقوط یک کشور مالکیت خصوصی کنونی را تغییر و
ھای بزرگ  گیری دانیم که فقط تغییر مالکیت کافی نیست بلکه ایجاد شفافیت، لزوم مشارکت کارکنان در فرایند تولید و مردم در تصمیم می

  .  ھستند  اقتصادی و تعمیق دموکراسی،... نیز الزم
ھا را در نظر بگیریم. سود انان  داران ھستند که کشور ندارند. کافیست بانک انی مارکس گفت کارگران کشور ندارند، امروز این سرمایهزم

ً بزرگ  خصوصی اما ضررشان اجتماعی و سوسیالیزه شده اعالم کرد قصد دارد   ازآنکه دولت سوئد ترین بانک شمال اروپا، پس است. اخیرا
  دفتر مرکزی خود را به فنالند منتقل کرد.الزم به تذکر است که بخش بزرگی از  ابتدا دولت را تھدید و سپس  را وضع کند،مالیات جدیدی 

بیشتر از   ھای این بانک بسیار تدریج فروخت . ارزش دارایی در ابتدای تاسیس متعلق به دولت بود، اما دولت سھام خود را به    این بانک
ھای  است و در صورت ورشکستگی، کشوری که دفتر مرکزی بانک در آن قرار دارد مسئول تأمین غرامت   ور سوئدتولید ناخالص ملی کش
گیرد ). مالیاتی که قرار است وضع شود، برای بھبود  نھاد مشترک اروپایی مسئولیت را به عھده می  یک    ٢٠٢۴بانکی است (در سال 

شکل سازمانی خود    شده است. زمانی که این بانک در سال گذشته در نظر گرفته   طریوضعیت امور مالی کشور برای مقابله با چنین خ
ً مسئول بدھی گونه به   را صورت ورشکستگی شد،   بانک در کشورھای دیگر، در  ھای تمام شعبات این ای تغییر داد که دولت سوئد عمال

که ورشکستگی بانکی به چنان عظمت، باعث زیر  مود. درحالیفقط بانک مرکزی اظھار نگرانی ن  ھیچ بحث جدی در کشور صورت نگرفت.
ً در مورد ایسلند اتفاق افتاد. چنین موردی فقط یک مورد اقتصادی نیست و مسئله  گشت. ھمان طور که و شدن اقتصاد کشور می ای  قبال

عھده گرفت، بدون آنکه به مردم چیزی  ھای آن را به مسئولیت بدھی  دموکرات که دولت سوسیال مربوط به دموکراسی است. آیا ھنگامی
از سوئد،   تواند نفس راحتی، به خاطر ترک آن بانک می  آن را به شیوه درستی انجام داد؟ آیا امروز زمانی که آن دولت   باره بگوید، دراین

  بیشتر از آن بودند، را دارد؟دموکرات خود، که خواھان حفظ بانک در سوئد و دریافت مالیات  بکشد، توان پاسخ منتقدین متنفذ سوسیال
دچار   دموکراسی در طی نزدیک به یک و نیم قرن گذشته که اول، سوسیال  ام نشان دھم ھا تاکنون سعی کرده من در طی این نوشته 

، سعی دموکراسی به مثابه یک جنبش اند. دوم، سوسیال تغییرات زیادی شده است. بسیاری از اجزای رادیکال آن به مرور از بین رفته
  ...داری در مقابل  رابطه فرد و جمع، گرایش دفاع از سرمایه-گانه خود ترین معضالت سه بنا بر وضعیت به مھم  کرده

  ١٥ادامه در صفحه 
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  ... سرنوشت سوسیال
   ١٤ادامه از صفحه 

پاسخ دھد. تغییراتی که در دوران چرخش راه سوم صورت گرفت نه از روی اجبار بلکه زائیده     -پراگماتیسم و اوتوپیسم   انتقاد از آن، تنش
پیموده است و به عقب باز   کنونی خود  تغییرات گسترده  دموکراسی امروز راه طوالنی در جھت سوسیال  .تضادھای درونی خودش بود

ً رھبرانی بودند/ ھستند که در کشیده  نخواھد گشت. آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، اشتباه این یا آن رھبر حزبی نبوده و نیست. قطعا
کس  اند. ھمین موضوع در مورد بسیاری از دیگر چپگرایان صادق است.البته ھیچ ی کردهشدن این جنبش به چپ یا راست نقش مھمی باز

  دموکراسی را کتمان کند، اما چنین چیزی امروز در تیررس قرار ندارد. تواند در آینده دور، امکان گردش به چپ سوسیال نمی
گیری  ھا در ابتدای شکل دموکرات زیادی با آنچه که سوسیال گویند، در لحظه کنونی فرق آنچه امروز طرفداران سوسیالیسم دمکراتیک می 

ھایی که وضع مردم  برای رفرم  پذیرند، را می» تقدم سیاست«گفتند ندارد. تمام احزابی که به سوسیالیسم دمکراتیک باور دارند،  خود می
داری کمک  ھایی ھستند که به ما در گذار از سرمایه حال خواھان تعمیق مبارزه در جھت رفرم کنند، اما درعین کند مبارزه می را بھتر می

دموکراتھا را از پشت بسته است و امکان  شود که بورژوازی با کم کردن مالیات بر کار، دست سوسیال کنند. اگر امروز گفته می می
ھای  ھای مالیاتی و ھم رفرم رححل مناسب ھم برخی از ط توان با شعارھای مناسب و ارائه راه بازگرداندن عقربه ساعت وجود ندارد، می
توانند کم کردن ساعات کار، افزایش مرخصی را با موفقیت به اجرا  ھا اگر بخواھند نمی دموکرات رادیکال را به اجرا گذاشت. آیا سوسیال

گر افزایش ھای دی ھای موجود حفظ و در شرکت ھای دولتی، سھم خود را در شرکت توانند به جای فروختن سھام شرکت گذارند؟ نمی
  دھند؟

توان از  رادیکال گذشته خود را کنار گذاشته است. مسئله این نیست که نمی  ھای ل دموکراسی امروز بسیاری از ایده متأسفانه سوسیا
وجود دارد.   ھایی نیز دموکراسی به ما نشان داده است که امکان چنین پیروزی ھای رفرمیستی به موفقیت رسید. سوسیال طریق تاکتیک

ھای  ھا و ایده گرایان ما نیاز به تئوری شده است. برای این منظور به نظر بسیاری از چپ ھای کسب شکل چپ حفظ و ادامه پیروزیم
دموکراسی به ما نشان داده است که امکان سازش طبقاتی برای رسیدن به  تری برای باز کردن راه برای آینده بھتر داریم. سوسیال رادیکال

آموزیم که کنترل سرمایه و تولید فقط با سازش  دموکراسی می وجود دارد، اما از سوی دیگر ما از تاریخ سوسیال   اھ برخی از موفقیت
دموکراسی به ما  پذیر نیست. لحظاتی وجود دارند که باید از نیروی مردم در اشکال مناسب استفاده نمود. تاریخ سوسیال طبقاتی امکان

جمع » اوتوپی ھای واقعی«ھای عملی حول  فق شد که بتوان مردم را برای طرحتوان مو نشان داده است، زمانی می
آموزد که ما به یک تئوری سوسیالیستی  می  حال درعین  آموزد، اما دموکراسی به ما اھمیت پراگماتیسم سیاسی را می نمود..سوسیال

  نیاز داریم.
  نمود، ھای بزرگی در فرانسه تالش می رفرم  د و با متحدان خود برای اجرایکر فرانسوا میتران، زمانی که ھنوز خود را رادیکال قلمداد می 

گذار یک جامعه سوسیالیستی...تا جایی که به ما مربوط  داری باشید یا بنیان توانید یا مدیر جامعه سرمایه شما می«گفت،   درستی به
  ”خواھیم دومی باشیم. شود، ما می می

دموکرات بلکه یک سوسیالیست باشید، کسی  دموکرات را به اجرا درآورد، بایستی نه سوسیال ک سوسیالامروز برای آنکه بتوان آرزوھای ی
است، چراکه حتی در صورت رسیدن به اولی، » سوسیالیسم با چھره انسانی«بلکه » داری با چھره انسانی سرمایه«که نه در پی ایجاد 

چیزی است که تجارب اخیر   ید. این شو نشینی بزرگی می عقب  مجبور بهبالفاصله   حتی اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، شما
  آموزد. به ما می   دموکراسی سوسیال

  ادامه دارد 
 -----------------------  

  منابع
 پدیا ویکی·    
  داری از طریق اوتوپیاھای واقعی اریک الین رایت، گذار از سرمایه·    
  نیولفت ریویو·    
  ر ایندهپیتر فربز، چھا·   
  ژاکوبن·   
  دموکراسی بعد از جنگ سرد اینگو اشمیت، سوسیال·  
  دموکراسی اروپا ھنینگ میر، آینده سوسیال·  
  شری برمن، تقدم سیاست  ·  
  اریک الین رایت، تصور اوتوپیاھای واقعی·  
  ھای اشتغال کامل جنبه  مایکل کالسکی،·  

 

  ... آی ملت،
  ١٧ادامه از صفحه 

برای ھمین چند صد ھزار نفر مردم بومی اشتغال   سال گذشته  ٣٨طی راستی این نظام ھنر و توانایی کارآفرینی دارد چرا نتوانسته در  اگر به 
تواند برای بیش از پنج میلیون جمعیت کار ایجاد کند؟ نظام  توان پذیرفت که این طرح می و امکانات فراھم آورد؟ با چه منطق و عقالنیتی می

و دوردست کشور منتقل کند   ھای ساحلی و اصفھان به حاشیهکند تا فقر و فقرا را از حاشیه شھرھای بزرگی مثل تھران و مشھد  تالش می
 که لینک گزارش ویدئویی  محیطی و جغرافیایی و غیره توجیه شود. در تا از مناظر دور بمانند و فقر در حاشیه کشور به دالیل اقلیمی و زیست

اصطالح  شود که ھدف طرح نظامی ـ امنیتی به آن در زیر آمده است با استناد به مدارک و شواھد و اسناد خود جمھوری اسالمی ثابت می
و فقیرتر نمودن مردم بومی آن منطقه و انتقال  توسعه سواحل مکران، توسعه نیست بلکه تغییر کامل بافت جمعیتی و به حاشیه راندن 

ملت باید به داد مردم   ر از شھرھای بزرگ مرکزی به "حاشیه کشور" است و ال غیر! به ھمین دلیل تا دیر نشده، نشینی و فق حاشیه
  نشین و فقیر سواحل مکران برسند. حاشیه

  https://www.youtube.com/watch?v=KH_a2sz28Zo&feature=youtu.be  منابع و مراجع:   لینک به ویدئوی اسناد و

  عبدالستار دوشوکی 

  ١٣٩۶شھریور  ٣٠

  مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

doshoki@gmail.com  

 
  ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KH_a2sz28Zo&feature=youtu.be
mailto:doshoki@gmail.com
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 رفراندوم، گرفتاری جدید جمھوری اسالمی
  

 پور فرخ نعمت
 

شوند. تھدید ب بستن مرزھا، فسخ  ھای جمھوری اسالمی تند و تیزتر می گیری موضع با نزدیک شدن روز رفراندوم در اقلیم کردستان،
قراردادھای ایران با اقلیم و عدم کنترل حشد شعبی در صورت تصمیمشان در حمل ب کردستان عراق، از جمل مواردی بودند ک در 

ھا از سوی مسئولین مھم جمھوری اسالمی اعالم گردیدند. این موضع ھای به شدت غیر دوستان و غیر دیپلماتیک نشان  گیری رسان
ً از زاوی امنیتی و ضد منافع خود ارزیابی می می ترین  کند، ک مھم دھند ک حکومت ایران ب امر رفراندوم بسیار حساس است و آن را کامال

 فشار قرار دادن ایران است. ران در اقلیم و تحتعنصر این نگاە امنیتی ک در اساس دو وجھ دارد، فراخ شدن جای پای رقیبان دیرین ای

اما آیا توان و امکانات جمھوری اسالمی در مقابل با اقلیم کردستان در آن حدی است ک بتواند تھدیدی جدی برای اقلیم باشد؟ ب نظر 
وان ایران را در مقابل با اقلیم زیاد جدی رسد بارزانی علیرغم عدم ارائ نقش راە مشخص برای عملی کردن نتیج رفراندوم، اما الاقل ت می

  بیند. اما چرا او ب این نتیج رسیدە و چنین نگرشی دارد؟ گیرد و تأثیرات آن را محدود می نمی

در شرایطی ک ایران بشدت نیاز ب اجرائی کردن برجام و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی خود با جھان دارد، تنش در مرزھای غربی با 
تواند وضعیت شکنندە ایران را از آنچ ھست شکنندەتر کند.  کردستان، چ در بعد نظامی و چ در بعد سیاسی و اقتصادی، میاقلیم 

، عمیقا نیاز ب عادی کردن  دولت ایران ک با ب ریاست جمھوری رسیدن روحانی پای در عادی سازی روابط خود با جھان خارج گذاشت
ھای اخیر در دکترین دیپلماسی و گفتگوی وزارت خارج و  ا ھمسایگانش را دارد ک این امر خود را در ماهشرایط داخلی و بویژە روابط ب

خوبی نشان دادە است. تنش نظامی در مرزھای غربی ایران، در صورت درگیری نظامی میان دولت عراق ک  سخنان محمدجواد ظریف به
به ھیچ  در چنین وضعیتی  کشاند ک شیوە غیرمستقیم ب این جنگ می ی ایران را به وسیعا از حمایت ایران برخوردار است با کردھا، پا

کند و ھر از  از طرف دیگر، دولت ایران ک خود را دوست دیرین کردھای عراق حساب می ١وج مورد عالق رژیم ایران نیست.
ھای داخلی، از زبان مفسران و مسئولین گوناگ نازد، با برافروخت شدن جنگ  ون بدان میچند گاھی با اعالم آن در رسان

سختی وارد خواھد شد، ک این ب معنای از دست   ضرب وجھ به این میان دولت عراق و اقلیم،در میان افکار عمومی کردھا
دادن موقعیتی استراتژیکی است ک در چندین دھ گذشت به طورجدی در منطق روی آن حساب بازکردەاست. بویژە اینک 

ای در منطق کرکوک رخ خواھد داد ک در آن اتحادی میھنی (دوست نزدیک ایران) دست باال را دارد و نیروی  ن درگیریچنی
  اصلی است.

ھای مشاور مسعود بارزانی با طرح امر رفراندوم و دمیدن در آتش احساسات ناسیونالیستی مردم کردستان، در  درواقع استراتژیست
سوزد، پاتکی بود ب طرف مقابل برای بسیج و تجھیز نیروی خودی و  ھای جدی می در آتش سوزان بحران شرایطی ک از ھر سو اقلیم

  انداختن گوی آتش و نگرانی در جبھ مقابل.

البت رفراندوم کماکان با مشکالت بسیار جدی از جمل با عدم تفاھم ملی در سطح اقلیم روبرو است. عدم استقبال جدی از آن در مناطق 
ھای جدی این عدم تفاھم ملی است. اما این مانع از آن نمی تحت شود ک رفراندوم  کنترل اتحادی میھنی و جنبش گوران، از جمل نشان

  برگزار نشود و شاھد تأثیرات معین سیاسی آن بر جمھوری اسالمی نباشیم.

ای در خاورمی گمان جمھوری اسالمی در شرایطی ک به بی انه در حال پیشروی و تثبیت موقعیت خود است، عنوان یک ابرقدرت منطق
ای برای مقابل با آن پذیرد، اما ھم برافروختن آتش چنین شیطنتی را در مرزھای غربی خود نمی ھم بھرەمند  زمان، از امکانات قابل مالحظ

  ھمین امر جستجو کرد. ھای عالی آن را باید در ھای اخیر مسئولین و ارگان گیری ھای سیاسی در موضع نیست و بروز عصبیت

ً نمی رود، او در یک وضعیت پریشان قرار دارد، اما با طرح رفراندوم، قدرت ایران در  داند ب کجا می واقعیت این است ک مسعود بارزانی کامال
نھائی پایان جنگ با خواھد جمھوری اسالمی برندە  منطق و بویژە در عراق و اقلیم را ب چالش کشیدە است. او ھمانند رقبای ایران نمی

داعش باشد. برندەای ک با خود یک دولت مرکزی قدرتمندتر در عراق را سر کار خواھد آورد و موقعیت 'پ کا کا' را ک در مرزھای شمال 
ھرچ  تر خواھد ساخت. او با رفراندوم، چشم امید ب جذب نیروھای عنوان رقیب مھم پارتی) مستحکم غربی اقلیم با ایران مستقرند (به

  بیشتری ب طرف خود از جبھ رقبای ایران در سطح منطق و جھانی دوخت است.

را  اما آیا عالوە ب اسرائیل و عربستان، کشورھای دیگر حاضرند بار دیگر وارد یک جنگ نیابتی دیگر در منطق شوند و سرمای و امکانات خود
ً دیپلماسی رسمی غرب (بویژە    آمریکا) و نیز دولت ترکی از چنین وضعیت نوینی حذر دارند.در آن ب باد دھند؟ ظاھرا

  با این حساب، راە ب کجا خواھد رسید؟

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

  زیرنویس:

ھای مرزی گران تمام خواھد شد. با توج ب بیکاری گستردە در سطح استان  دیگر استان ـ بستن مرزھا ھم برای کردستان ایران و ١
ھای جدیدی را در این  کردستان و وابستگی اقشار وسیعی از مردم ب شغل کولبری و تجارت در نواحی مرزی، بستن مرزھا تنش

ھای مھم و ھای رقم خواھد زد. مورد  استان اخیر قیام مردم بان در اعتراض ب قتل دو کولبر ک چندین روز به طول انجامید، از نمون
  اغماض است. غیرقابل

 

ً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«  کنیم تالش متحدا
 
 



  

  

  ١٧ صفحه     ٩٠ شماره                      

  آی ملت، به داد ما برسید
  دکتر عبدالستار دوشوکی

 

ُران از جاسک گرفته تا گواتر در مرز پاکستان با کمترین امکانا ـ ّ ت زندگی ازجمله فقدان آب، برق، گاز، حدود چھارصد ھزار نفر در سواحل مـَک
ھا  کنند. حدود صد ھزار کودک در بلوچستانی که بیش از نیمی از آن مسکن، مدرسه، بیمارستان و بیکاری و فقر گسترده روزگار سپری می

از مردم استان  ٪۵٠تا  ٪۴٠در سواحل مکران ھستند از مدرسه ابتدایی و آموزش محروم ھستند. بنا به گفته نمایندگان مجلس بین 
ترین خدمات اولیه زندگی به  سال گذشته از ارائه بدیھی ٣٨سیستان و بلوچستان بیکار ھستند. جمھوری اسالمی در طی بیش از 

بر اساس طرحی بنام "طرح توسعه سواحل مکران"   مردمان آن سرزمین عاجز مانده است. در چنین شرایطی جمھوری اسالمی قصد دارد
ی تغییر بافت جمعیتی یا به عبارتی "آمایش جمعیتی"، بیش از پنج میلیون نفر را از بقیه مناطق کشور به سواحل مکران و از طریق مھندس

بفرستد تا در آن سرزمین محروم سکنی گزینند. این طرح که ابعاد مختلف نظامی ـ امنیتی دارد توسط نظامیان ازجمله ارتش، نیروی 
سؤال اساسی این است که گسیل اجباری بیش از پنج میلیون بیکار از مناطق دیگر   شود. ای دنبال می ادهالع دریایی و سپاه با اولویت فوق

 تواند داشته باشد؟ سازی اجباری چه توجیه عقالنی یا ملی می کشور و تصرف اراضی و شھرک

ھا  ھای خصولتی، وزارتخانه حکومتی، شرکت ھا نھاد شماری برای پیشبرد این طرح برگزارشده است. ده ھا و جلسات بی تاکنون کنفرانس 
ھای نظامی و امنیتی متولی این طرح ھستند. اگرچه ریاست طرح بر عھده معاون وزیر دفاع و تولیت آن با نیروی دریایی است،  و ارگان

عدد حکومتی حتی یک در بین بیش از صد شرکت و نھادھای مت  شمار ستاد توسعه سواحل مکران، بلکه حتی تنھا در بین اعضای بی نه
گرفته تا شوراھای    نوعی دخیل در این طرح نیست. از مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان دار یا به نھاد مردمی و بومی سھام

ھای محلی گرفته تا معتمدین محلی و نھادھای مردمی شھرھا و روستاھای سواحل  ھای سواحل مکران، از شھرداری شھر و شھرستان
اند. فقط از حضور  شده صورت کامل حذف عنوان "غیرخودی" و "نامحرم" از مشارکت یا حتی مشاورت در این طرح به ھا به ھمه این مکران.

مدیره شرکت توسعه  شود. حتی به گفته رئیس ھیئت برداری تبلیغاتی می برخی از علمای مذھبی در بعضی از مراسم "کلنگ زنی" بھره
  ھا شرکت ، سھم کل استان صفر است. ین دهپتروشیمی نگین مکران، از ب

  اند از : کند که عبارت این طرح ھشت ھدف مشخص را دنبال می 

  کامل بافت جمعیتی؛  میلیون نفر به سواحل مکران و تغییر ۵ـ گسیل  ١

  ھای مختلف نظام؛ ھای مکران توسط ارگان ـ تصاحب یا تصرف زمین ٢

  سط سپاه و نیروی دریایی؛ـ نظامی و امنیتی کردن سواحل مکران تو ٣

ُـنی ُزدایی ۴   ھا؛ ھا و محو آن به حاشیه راندن بلوچ   فقر زایی و   و   ـ سـ

  ـ ایجاد استان مکران یا استان ساحلی با اکثریت غیر بلوچ و شیعه؛ ۵

  ـ پایه گزاری یک "تمدن جدید علوی" توسط مھاجران غیربومی؛ ۶

  تر؛ ھای کوچک استان ـ تقسیم استان فعلی سیستان و بلوچستان به ٧

  ـ حذف نام بلوچستان و رفع خطر تجزیه بلوچستان در درازمدت. ٨

بینیم  که لینک آن در زیر این مقاله آمده است به این مستندات رجوع شده است) می  ویدئویی اگر به اسناد و مدارک موجود بنگریم (در 
ً این   که ً امنیتی است که توسط نظامیان بخصوص سپاه، ولی در ظاھر توسط نیروی دریایی اصوال    یک طرح نظامی با مالحظات شدیدا

شود که در آن مردم  معرفی می   ی دریایی نظام جمھوری اسالمیاقتدار نیرو  در آینه   عنوان طرح آمایش جمعیتی به و  شود  مدیریت می
شده در این طرح سھم نیروھای امنیتی و نظامی در  بینی گونه جایگاه و یا نقشی ندارند. جالب اینجاست که بر اساس آمار پیش بلوچ ھیچ

از   ھا است. و معدن و بازرگانی و زیرساخت ھای اقتصادی درزمینٔه انرژی، کشاورزی، صنعت اشتغال این مھاجرین بیشتر از سھم حوزه
  که این خود بیانگر ماھیت اصلی و نظامی ـ محور این "آمایش جمعیتی" است.  تسھیالت آموزشی و درمانی و اجتماعی خبری نیست.

شود؟" آمده  یت داده میقدر اھم ھای مستند این طرح تحت عنوان "چرا به توسعه سواحل مکران و بندر چابھار این در یکی از پژوھش نامه 
شود، ترس مسئولین کشور براي از دست دادن  ھای عمومي به دلیل مالحظات امنیتي مطرح نمی است: "موضوع اصلي که در رسانه

ھای  چندان دور است. ناامنی دسترسي ايران به سواحل اقیانوسي درياي عمان و از دست دادن تنھا بندر اقیانوسي کشور در آينده نه
گیری سربازان و ... در کنار رشد غیرطبیعي  ھای انتحاري و گروگان گذاری ناطق شرقي و ترورھا و اقدامات تروريستي متعدد و بمبمکرر م

باره مسئولین کشور را متوجه اين قضیه کرد که اگر دير بجنبند، مناطق  یک جمعیت اھل تسنن نسبت به جمعیت شیعه در اين مناطق به
ھا از  مرور، استقالل خواھي اين مناطق و جدايي آن ھای مذھبي و به ناامن خواھند شد که امکان بروز شورش قدر شرق و جنوب شرق آن

شود "امروزه سیستان و بلوچستان داراي بیشترين رشد جمعیت اھل تسنن است  ايران مطرح خواھد شد". این پژوھش نامه مدعی می
ً عربستان و امارات) ادامه داشته است، و این کودتاي ھای مالي و  رغم فقر و محرومیت، با حمایت که علی تبلیغات مذھبي خارجي (احتماال

شود.  نوزاد سني در کشور متولد می ١۶نوزاد شیعه،  ٣کند، زیرا امروزه در ازای تولد ھر  جمعیتي، امنیت کل ايران را تھديد می
اظھارنظر کمتر فرماندھان سپاه براي توسعه سواحل مکران در ھمین ھای متعدد دريادار سیاري (فرمانده نیروي دريايي ارتش) و  مصاحبه

  راستا قابل تفسیر است".

ھای در حال اجرا برای  فرآیند پروژه ھا به اھل سنت و  عملکرد بدبینانه مسئولین این طرح نسبت به مردم بومی بلوچ و نگاه "غیرخودی" آن 
ً با دکتری نامه فوق سازگاری راھبردی و انطباق درونی و عینی دارد.  شده در پژوھش ن مطرحعملی نمودن " طرح آمایش جمعیتی" کامال

متأسفانه در فضای امنیتی بسیار شدید در استان سیستان و بلوچستان امکان مخالفت علنی با طرح آمایش جمعیتی وجود ندارد. 
ھایی تحت  حلی و برخی از روشنفکران بلوچ را در گروهکنند تا تعدادی از علمای مذھبی، معتمدین م نھادھای امنیتی و دولتی تالش می

عنوان کنشگران سیاسی و اجتماعی بلوچ گرد ھم آورده تا بر طبل تبلیغات توسعه سواحل مکران بکوبند. شوربختانه اجازه طرح سؤاالت 
. زیرا ساکنان فعلی سواحل شود بدیھی نظیر اینکه "چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است" در استان به کسی داده نمی

ھا  مکران بیش از ھر کس دیگری مستحق توسعه و امکانات ھستند. صدھا ھزار ساکن فعلی بلوچستان بیکار ھستند، و بسیاری از آن
در آنجاھا  گرد به شھرھای دیگر کشور بروند، که عنوان کارگر فصلی دوره و به  برای امرارمعاش ناچار ھستند زن و فرزندان خود را رھا کرده

گیرند. جمھوری اسالمی از ایجاد شغل و فراھم نمودن امکانات اولیه نظیر آب برق گاز مدرسه و بیمارستان  نیز مورد تبعیض و تحقیر قرار می
  برای چھارصد ھزار بومی سواحل مکران عاجز مانده است.

...  
  ١٥ادامه در صفحه 



  

  

  ١٨ صفحه     ٩٠ شماره                      

 ھا راھبرد جدید آمریکا در افغانستان و واکنش دیگر قدرت
 عیسی پھلوان

ھا انتظار  سرانجام در ماه اوت پس از مدت
راھبرد جدید آمریکا در افغانستان، از سوی 
دونالد ترامپ اعالم شد. او گفت که 

ی زمانی مشخصی برای خروج  برنامه
نظامیان آمریکایی از افغانستان مطرح 

این کشور به تقویت نیروھایش در نیست و 
افغانستان اقدام خواھد کرد وبر شمارآنان 
خواھد افزود . او ھدف از این کار را 
پشتیبانی از دولت افغانستان و کوشش 
یرای سرکوب و نابودی تروریستھای القاعده 
، داعش و طالبان اعالم کرد و به دولت 
پاکستان ھشدار داد که پشتیبانی این 

البان و حضور آنان در پاکستان را کشور از ط
و از پاکستان خواست به   تابد برنمی

تروریستھا در این کشور پناه ندھد و به ثبات 
  . حکومت افغانستان یاری رساند

ترامپ تاکید کرد که کشورش دیگر نمی 
تواند در برابر حضور طالبان در پاکستان 

ھای این راھبرد  ساکت بماند. از دیگر نکته
ام به دولت ھند برای ایفای نقش جدید پی

اقتصادی بیشتر در افغانستان بود.ترامپ از 
ھمکاری با ھند به عنوان بخش مھمی از 
استراتژی آمریکادر منطقه یادکرد و به 
اھمیت ھمگرایی با این کشوردر اقیانوس 
آرام اشاره نمود. توجه به این نکته ضروری 
است که دولت آمریکا نه از سر دلسوزی به 

ردم افغانستان و تامین منافع این کشور م
ادامه دخالت نظامی در افغانستان را پی 

گرا  کار و راست گیرد بلکه محافل محافظه می
ھای  و جنگ طلب آمریکایی برای تامین آماج

استراتژیک و ژئوپلیتیک و تقویت ھژمونی و 
سرکردگی جھانی این کشور که در چند 

و سال گذشته با چالش ھای جدی روبر
ھای جھانی  شده و در رقابت با دیگر قدرت

ویژه چین و روسیه به این اقدام دست  به
 یازیده است.

باآنکه اعالم ادامه ماندگاری نظامیان 
آمریکایی در افغانستان و افزایش احتمالی 

ھا در این طوالنی  ھزارنفره شمار آن ٤تا  ٣
 ١٦به مدت  -ترین جنگی که ارتش آمریکا 

گیر است دگرگونی اساسی در آن در -سال 
در سرنوشت این جنگ ایجاد نخواھد کرد اما 
به سبب وضعیت پیچیده مناسبات 

ھای جھانی  ھای قدرت المللی و درگیری بین
کنش ھای  ھای نفوذ، با وا برسر منطقه

  ای روبرو شده است. گسترده
بی تردید کسی فراموش نکرده است که  

ی در ھزار نفری نظامیان آمریکای ٣٠افزایش 
به دستور اوباما  ٢٠٠٩افغانستان در سال 

نفر رساند ھم ١٠٠٠٠٠ھا را به  که شمار آن
نتوانست طالبان و القاعده را در افغانستان 

نظامی  ٨٠٠٠کن کند و باآنکه  ریشه
نفر از دیگر کشورھای  ٥٠٠٠آمریکایی و 

برند و  عضو ناتو ھنوز در افغانستان بسر می

ده در جنگ ھستند ، داعش و القاعبا طالبان
درصد خاک افغانستان در اشغال  ٤٠، 

طالبان به مثابه نیروی اصلی مخالف قرار 
  دارد .

جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا در باره راھبرد 
جدید گفت: "من با دبیر کل ناتو و سایر 

پیمانانمان در زمینه افزایش شمار  ھم
نظامیان در افغانستان گفتگو خواھم کرد". 

رگ دبیرکل ناتو با پشتیبانی از اشتولتن ب
سیاست جدید آمریکا گفت که در این زمینه 

صورت نامحدود در کنار آمریکا خواھد  ناتو به
ایستاد. ژنرال نیکلسون فرمانده ناتو در 
افغانستان تاکید کرد که راھبرد جدید دولت 
آمریکا راه را بر شکست دولت افغانستان از 

وزی را درنبرد کند و امکان پیر طالبان سد می
دھد و  با طالبان و داعش افزایش می

پشتیبانی بیشتر جھانی از ارتش افغانستان 
پای میز  سازد و طالبان را به پذیر می را امکان

  کشاند.  مذاکره می

اتحادیه اروپا راھبرد آمریکا را گامی به پیش 
دانست و بر وفق خبری از سندی تایمز 

یش در دولت انگلیس در پی افزایش نیروھا
افغانستان است. اشرف غنی و بسیاری از 
سیاستمداران افغانی از سیاست جدید 
آمریکا شورمندانه استقبال کردند و رئیس 
جمھور افغانستان شادمانه از آمریکا برای 
ادامه فعالیت ھایش در افغانستان 
سپاسگزاری کرد. دولت ھند ھم از راھبرد 

ست جدید آمریکا به عنوان تالش علیه تروری
 - پاکستان –ھا و پشتیبانان مرزی آنھا 

استقبال کرد و اعالم داشت که در 
شده از سوی ترامپ  ھای مطرح نگرانی

  شریک است.
چین وپاکستان و روسیه وایران در نخستین 

ھا به مخالفت با طرح ترامپ  واکنش
برخاستند. دولت چین در واکنش به طرح 
 ترامپ در دفاعی جدی از پاکستان به عنوان
کشوری که در خط نخست مبارزه با 

ھای  تروریسم قرار دارد و در این راه قربانی
بسیاری داده است پشتیبانی به عمل آورد 
و از جامعه جھانی خواست تا پاکستان را 
کشوری ضد تروریسم به حساب آورد. 
روسیه که پس از سرنگونی حکومت طالبان 

ھا توجھی به اوضاع  تا مدت ٢٠٠١در سال 
ستان نشان نمی داد، در یکی دو سال افغان

تر شدن اوضاع منطقه  گذشته با پیچیده
وجھان ، دخالت مستقیم روسیه در جنگ 
سوریه ورویارویی با داعش ، ژرفش 
اختالفات روسیه با اروپا و آمریکا و تنش 

ویژه پس از  بیشتر روابط با این کشورھا به
الحاق کریمه به روسیه و ژرفش روند 

، به ھای جدید جھانی بندی بگیری قط شکل
  مساله افغانستان توجه بیشتری نشان داد.

در این راستا در آغاز سال جدید به دعوت و  

میزبانی دولت روسیه نشستی با شرکت 
کشورھای چین ،ھند ، افغانستان، ایران، 
ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، 
قرقیزستان، ترکمنستان و پاکستان در مسکو 

ھای  بحران افغانستان و راه برگزار شد و
رفت از آن موردبررسی قرار گرفت.  برون

کشورھای شرکت کننده از گروه طالبان 
خواستند که با پایان بخشی به عملیات 
نظامی به گفتگوی مستقیم با دولت 
افغانستان روی آورد. درخواستی که البته 

  پاسخ ماند. بی
روسیه در نخستین واکنش به راھبرد جدید 

کا با اعالم مخالفت با آن، این طرح را آمری
ی دخالت آمریکا در  تالشی برای ادامه

افغانستان دانست. وزیر خارجه روسیه در یک 
نشست خبری درماه اوت گفت ما متاسفیم از 
اینکه استراتژی جدید آمریکا با اقداماتی بر 
مبنای زور وتحمیل استوار است. او تاکید کرد ، 

این روشی بیھوده است. ما اطمینان داریم که 
رکس تیلرسون پیش از این نشست گفته بود 

دھد، الوروف  که روسیه به طالبان اسلحه می
با نادرست خواندن این خبر گفت که روسیه 
تنھا در باره ی مصونیت شھروندان روسیه در 
افغانستان و تشویق گروه طالبان برای 
پیوستن به گفتگوی صلح با دولت افغانستان با 

  بان در ارتباط است.طال

دولت ایران ھم مخالفت خود را با طرح ترامپ 
  اعالم کرد.

ھای اصلی راھبرد جدید آمریکا  یکی از طرف
پاکستان است، کشوری که از زمان سرنگونی 
دولت محمد داود و دخالت نظامی شوروی در 

به  - نزدیک به چھار دھه  -افغانستان تاکنون 
، یکی  - م کارگزاراگر نگویی -عنوان متحد آمریکا

ترین عوامل تاثیر گذار در اوضاع  از مھم
نابسامان این کشور بوده است. اتحاد و پیوند 
آمریکا و پاکستان با قدرت گیری اقتصادی و 

ی  ریزی جاده ی پایه سیاسی چین و نقشه
ابریشم نوین وسرمایه گذاری چند ده میلیارد 

ویژه در بندر  دالری این کشور در پاکستان به
آرام با چالش وتنش  استراتژیک گوادر، آرام

روبرو شده است. برخورد آمریکا با پاکستان در 
راھبرد جدید نشانه یی جدی از این تنش و 

  چالش است.
حکومت پاکستان با واکنش ھای شتابان و 

ای به راھبرد جدید آمریکا پاسخ  غافلگیرانه
ای  گفت. مجلس نمایندگان این کشور قطعنامه

راتژی آمریکا به تصویب رساند و در علیه است
گیری دونالد  آن ضمن تھدیدآمیز خواندن موضع

از  ،ترامپ و فرمانده ارتش آمریکا در افغانستان
دولت خواست تا برای رویارویی با این 
استراتژی اقدامات دیپلماتیک الزم را تدارک 

  ...ببیند

  ٢٠در صفحه  ادامه
 



  

  ١٩ صفحه     ٩٠ شماره                      

 

 ھمه پرسی استقالل کردھا یک پیشرفت خوشایند نیست
 یاسمین میظر

 

  مھیار مھدوی :ترجمه از
 

در روز سوم مھرماه، اقلیم کردستان 
عراق قصد دارد ھمه پرسی ای را برای 
مسئله استقالل برگزار کند. درخواست 
ھای مکرری برای به تعویق انداختن 
ھمه پرسی وجود داشته است و 
چندین بار تاریخ ھمه پرسی تغییر کرده 

به نظر  است اما در حال حاضر اینطور
می رسد که ھمه پرسی انجام خواھد 

 شد.
زمانی که دولت  ٢٠١٤درسال 

اسالمی(داعش) در حال به دست 
آوردن مناطق ارضی ای در شمال 
کردستان بود، کردھا ارتش عراق را به 
واگذاری این اراضی به جھادگرایان متھم 
می کردند. حال اما به طور طعنه آمیزی 

ھای  عملیات ھای "آزادسازی" شھر
موصل، اربیل و دیگر شھر ھای شمالی 
است که باعث تسریع در برگزاری ھمه 
پرسی شده است. ھفته گذشته 
مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، 
در یک گفت و گو با بی بی سی 
فارسی، خاطر نشان کرد که اگر بغداد 
رای موافق با استقالل را در ھمه 
پرسی قبول نکند، این امر منجر به 

دوین شدن مرز ھای کشور جدید ت
  کردستان خواھد شد*.

با این حال آنچه در مصاحبه ی بی بی 
سی معنادار بود، تاکید بارزانی بر 
برگزاری ھمه پرسی در مناطقی از 
کردستان است که در مرزھای دوژور و 
رسمی اقلیم نیست، این مناطق 
شامل شھر ھای کرکوک، خانقین، 

زانی مخمور و شنگال می شود. بار
درباره ی کرکوک، که شھری نفت خیز و 
دارای جمعیت بزرگی از اعراب و 

  ترکمنان ھست، افزود:
"ما نمی گوییم که کرکوک فقط متعلق 
به کرد ھاست. کرکوک باید به نمادی از 
ھمزیستی قوم ھا تبدیل شود. اگر 
مردم کرکوک درھمه پرسی رای "نه" 
بدھند، ما به رای آن ھا احترام خواھیم 

ذاشت؛ اما حاضر به پذیرش اینکه گ
کسی ما را از برگزاری ھمه پرسی در 
آنجا منع کند، نخواھیم شد. اگر ھر 
گروھی بخواھد با توسل به زور واقعیت 
شھر کرکوک را تغییر دھد، باید انتظار 
اینکه تک تک کردھا به مبارزه بر سر 

  شھر بپردازند را داشته باشد."
انی در آینده تصور اینکه تھدید ھای بارز 

منجر به جنگ داخلی خونین دیگری در 
  عراق بشود دور از ذھن نیست.

البته رھبران کرد مدعی ھستند که  
ھمه پرسی لزوما به معنی استقالل 
نیست؛ ھدف اصلی آن ھا تقویت موضع 
خود در مذاکرات پیش رو با بغداد است. 
اما حکومت عراق در تاریخ بیست و یکم 

که پارلمان رای به  شھریور ماه، زمانی
رد ھمه پرسی به خاطر "غیر قانونی" 
بودن و مجوز بھره گیری از "ھر اھرمی" 
برای حفاظت از یکپارچگی عراق را به 

نخست وزیر صادر کرد، واکنش خود را نشان 
  داد.

موضع رسمی ایاالت متحده و بریتانیا توصیه  
به تعویق انداختِن ھمه پرسِی شتاب زده 

ان به خاطر وجود "شرایط استقالل کردست
خطرناک" پس از شکست دولت 
اسالمی(داعش) است. وزیر امور خارجه 
ایاالت متحده، رکس تیلرسون، در بازدید از 
اقلیم در ماه اوت به این نکته اشاره کرد؛ اما 
نو محافظه کاران رادیکال تر و متحدانشان در 
اسرائیل معتقدند، ھر ھمه پرسی ای قدم 

یک نقشه ی بزرگ تر، که  اولی است برای
فراتر از مرز ھای عراق رفته و به یکی شدن 
تمام مناطق کردنشن در سوریه، ترکیه و 

  ایران می انجامد.
تا زمانی که رژیم صھیونیستی و بخش  

ھایی از دولت ترامپ ذینفع و مایل باشند، 
یک کشور کرد مستقل می تواند سبب 

برای  تسریع روند تجزیه عراق و باز کردن راه
دیگر جنبش ھای تجزیه طلبی، بشود؛ برای 
مثال: سنی ھا در عراق و سوریه، عرب ھا، 
بلوچ ھا و شاید آذری ھا در ایران. آن ھا 
امیدوارند که این امر منجر به یک ترسیم 
کامل و مجدد نو امپریالیستی در منطقه و 
جایگزینی مرز ھایی بشود که در اوایل قرن 

  بیستم به وجود آمده.
اما چرا کسی بخواھد کشورھای حال حاضر  

منطقه را، در روندی که فقط باعث ایجاد و یا 
تشدیِد تخریب و ھرج و مرج می شود، نابود 
کند؟ زیرا نظام امپریالیستی جدید نه تنھا 
عالقه مند به "تغییر رژیم ھا از باال" است، 
بلکه اساسا عالقه مند به ایجاد ھرج و مرج و 

یاسی در "کشورھای از ھم پاشیدگی س
سرکشی" است که توانایی زیر سوال بردن 
ھژمونی آمریکا را، در مناطقی که دیگر 
اکثریت جمعیتی آن ھا را توده ھا بسیار 
استثمار شده ی اقتصاد "بازار" جھانی 
تشکیل نمی دھند(به طور طعنه آمیزی به 

  جز ایران)، دارند.
 البته ھمه ی ما می دانیم که از زمان تھاجم 

آمریکا، عراق در منطقه قدرت بسیار کمتری 
دارد، اما ھمه پرسی پیشنھادی باعث می 

ھای داخلی ای که در  شود که این نوع جنگ
حال حاضر در لیبی و افغانستان در جریان 
است چیزی شبیه به یک جنبش "تی پارتی" 
به نظر برسد**. این چنین نقشه ای از دید 

انیاھو، و نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نت
مشاورانش امکان تبدیل شدن اسرائیل به 

تعحبی -یک ابرقدرت منطقه ای را میدھد. 
ندارد که چرا اقلیم کردستان عراق از رایزنی 

  مداوم اسرائیل "سود می برد".
ھیچکس با عقل سلیم نمی تواند باور کند  

که کردستان بزرگی که ناسیونالیست ھای 
خونریزی به کرد وعده آن را می دھند، بدون 

رژیم ھای خشن موجود تا آخرین - دست آید. 
قطره خون برای جلوگیری از این امر و 
پیشگیری از نابودی خودشان می جنگند. و 
در حقیقت تشکیل چنین کشوری باعث 
ایجاد و تشدید جنگ میان خود کرد ھا ھم 

  خواھد شد.

  فکری کوته 
ھا پیش، در شرایط بسیار سختی در  مدت 

ران، من شاھد یک ستیز تلخ کردستان ای
بین طرفداران شمال کردستان و جنوب 
کردستان بودم. در یک شب برفی، من که 

طور موقت مسئولیت  در آن ھنگام به
رھبری سیاسی کمپی که در آن ساکن 
بودیم را داشتم، توسط یک رفیق که از من 

خواست به پایگاه بازگردم از خواب بیدار  می
و مؤنث گروه عنوان تنھا عض شدم (به

پیشمرگه، من در یک خانه روستایی خارج 
قسمتی از  -از پایگاه اقامت داشتم 

ھای سازمان ما در جھت احترام به  تالش
ھای کرد ھا راجع به جدایی  حساسیت
  جنسیتی).

دو گروه (ھر دو پیشمرگه ھای کرد  
مارکسیست) در یک جدال تلخ درباره اینکه 

مھاباد از  آیا کردستان شمالی به پایتختی
کردستان جنوبی به پایتختی سنندج، 

تر است قرار داشتند؛ و  تر و انقالبی رادیکال
ھم  رسید امکان دارد بر روی به نظر می

آتش بگشایند. رفیقی که آمد تا مرا از 
خواب بیدار کند، کاک عمر، پیرمرد 

توانست ببیند که  خردمندی بود که می
ن قضیه ممکن است به کجا بیانجامد. م

یونیفرمم را تن کردم و به پایگاه رفتم و 
عنوان رھبر  ام را به تالش کردم وظیفه

سیاسی با ایراد سخنانی ای راجع به 
ای  "تعارضات درونی"، که برگرفته از کتابچه

که توسط گروه کوچکی که خود را اتحادیه 
لنینیست  - ھای مارکسیست  کمونیست

شده بود و   نامیدند چاپ فرانسه می
نده آن آلن بدیو، آن زمان بسیار کمتر نویس

شده بود، که "نظریه تضاد" را برای  شناخته
رو شدن با تضادھای  فھمیدن و روبه
ای"، "خصمانه" و "غیر  "خطی"، "دایره

  خصمانه" نگاشته شده بود، انجام دھم.

اندازه کافی حوصله رفقا  تصور کردم که به 
را سر بردم و درست زمانی که سخنرانی 

پایان دادم، تعداد اندکی احساس کردند را 
که وارد یک مسابقه تیراندازی شبانه 
شدند***. این حادثه به من نشان داد که 
ناسیونالیسم کوته فکرانه به چه شکل 
است و به چه راحتی ممکن است تبدیل 

که شما در  به ناحیه گرایی شود؛ و وقتی
این راه افتادید مانعی بر سر تفرقه افتادن، 

فقط توسط دشمنان طبقه کارگر از آن که 
ھرحال،  شود، نیست. به برداری می بھره
ھای داخلی خاورمیانه به منافع  جنگ

متحده در منطقه زیانی  اسرائیل و ایاالت
وارد نکرده است و شکی نیست که 
تخریب کشور فعلی ایران نیز به نفع منافع 

ھا است؛ ھر کاری ھم که راه را برای  آن
ھا یک برد  یی باز کند برای آنچنین سناریو

  است.
حتی اگر ما یک کشور یکپارچه کردستان  

را تصور کنیم، چرخ اقتصاد چنین کشوری 
طور که  چگونه خواھد چرخید؟ ھمان

دانند، بدون  رھبران اقلیم کردستان می
وجود کرکوک، چنین کشوری بقا پذیر 
نخواھد بود، و حتی باوجود کرکوک 

فق، برای کشوری ای مو بینی آینده پیش
که متشکل از چھار تکه از کمتر 

  ...ھای  ترین قسمت یافته توسعه
    ٨ادامه در صفحه 
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  ... راھبرد جدید
  ١٨ادامه از صفحه 

ھای افغانستان و آمریکا  و از دولت
روه ھای خواست که مرزھا را بر گ

ای که علیه پاکستان به اقدامات  نظامی
دولت  تروریستی دست می زنند ببندند.

پاکستان اعالم کرد که وزیر خارجه این 
ور در ماه سپتامبر برای رایزنی به کش

، ترکیه و ایران ، روسیهکشورھای چین
   سفر خواھد کرد.

گروه تروریستی طالبان ھم به راھبرد 
آمریکا واکنش نشان داد و اعالم داشت 
که که راھبرد جدید به معنای تداوم جنگ 
است و طالبان ھمچنان به جنگ علیه 
آمریکا و متحدانش با سرسختی ادامه 

واھد داد. مولوی ھبت هللا آخند زاده خ
رھبر کنونی طالبان و جانشین مال عمر در 
پیامی که چندی پیش انتشار یافت 
کوشید با تاکید بر اقتدار و جنگجویی 
طالبان واین که بخش مھمی از 
افغانستان زیر چتر حکومت این گروه بسر 

برد غیر مستقیم به راھبرد ترامپ  می
امش حضور نیروھای پاسخ گوید . او در پی

ترین سد بر سر راه صلح  خارجی را بزرگ
در افغانستان قلمداد کرد و صلح با دولت 
افغانستان را تنھا با پایان یافتن اشغال 

  پذیر دانست. این کشور امکان

رغم واکنش ھای منفی آغازین چین  به
وروسیه به راھبرد جدید آمریکا ، این دو 

که  کشور در نشست سران گروه بریکس
با عضویت چین ،روسیه، ھند، برزیل و 

ھفته پیش در چین  ٢آفریقای جنوبی 
برگزار شد، موضع جدیدی پیش گرفتند. 
سران گروه بریکس در اطالعیه خود از 
گروه ھای تروریستی مورد حمایت 
پاکستان به عنوان خطری که امنیت 

کند یادکردند. در  منطقه را تھدید می
کس از گروه ھای اطالعیه پایانی گروه بری

ی حقانی،  طالبان ، داعش ، شبکه
القاعده، جنبش اسالمی ترکستان 
شرقی، لشکر طیبه، گروه تحریک 
اسالمی ازبکستان ، جیش محمد، 
تحریک طالبان پاکستان و حزب التحریر به 
عنوان گروه ھای تروریستی ای که امنیت 

کنند ، یاد  اقتصادی منطقه را مختل می
ھای چرخش  علتشد. شاید یکی از 

موضع روسیه و چین آن باشد که راھبرد 
جدید را طرحی از سوی آمریکا برای 
مبارزه با تروریستھا دانسته باشند ونه 
اقدامی در جھت منافع آمریکا برای 
مدیریت گروه ھای تروریست در 

ھای بعدی. این چرخش میتواند نشانگر  مرحله
این ھم باشد که روسیه و چین برای میان 

از مدت فعالیت این گروه ھای تروریستی را ودر
از جمله در پاکستان سد راه ثبات و رشد 

ویژه پیشرفت  اقتصادی کشورھای منطقه و به
ی ابریشم  طرح بسیار مھم و استراتژیک جاده

گذار و نقشه  جدید که حکومت چین سرمایه
پرداز اصلی آنست و روسیه و کشورھای 

ھستند  آسیای میانه در زمره ی کشورھایی
ھا عبور  مسیر اصلی جده ابریشم از آن ٢که 
کند، میدانند . افزون براین شاید چین  می

وروسیه رشد وتقویت این گروه ھای اسالمی 
را در شرایطی دیگر تھدیدی برای امنیت 

نشین خود ارزیابی  سیاسی مناطق مسلمان
  کرده اند.

چنانچه چین و روسیه بر تصمیم نشست 
ند که در آن صورت بریکس استوار بمان

جمھوری اسالمی ھم چاره ای جز ھمراھی 
با آنان در مخالفت با طالبان و پشتیبانی 
پاکستان از این گروه ندارد، برای پاکستان 
چاره ای جز قطع و یا کاھش جدی 

ماند و این  ھا از طالبان بر جای نمی پشتیبانی
ای اساسی بر گروه طالبان وارد خواھد  ضربه
  نمود.

شور و ملت ایران تضعیف و نابودی گروه برای ک
ھای تروریستی اسالمی در منطقه امری 
مثبت و ضروری است زیرا امکان بازی 

گرا و جنگ  ی جناح تندروی راست دوسویه
طلب در حکومت ایران با این گروه ھای 

برخواھد   سلفی سنی ارتجاعی را از میان
داشت و فضای جنگی و ملتھب کنونی در 

حدودی تعدیل خواھد کرد و از  منطقه را تا
خطر جنگ و تروریسم در منطقه خواھد 

ی  ویژه با توجه به اھمیت جاده کاست . به
ابریشم جدید برای اقتصاد و توسعه کشورمان 

ی  ھای آینده و عبور یکی از دوشاخه در دھه
اصلی این جاده از ایران استقرار امنیت در 

ن افغانستان و پاکستان به سود مردم ایرا
خواھد بود. پیشنھاد ترامپ به ھند برای 
ھمکاری بیشتر که پیامی است استراتژیک و 
از اھمیت بسیاری برخوردار و کوششی است 

ویژه چین.  برای دور کردن ھند از روسیه و به
ھند به عنوان دومین کشور پر جمعیت جھان 
با اقتصادی مھم ورو به گسترش وبازاری بزرگ 

اش  ھای نظامی ینهو قدرتی اتمی که بر ھز
افزاید، مورد توجه  صورت چشمگیری می به

ای قرار دارد  ھای بزرگ جھانی و منطقه قدرت
آرام به  اش، آرام و برخالف سنت دیرپا و تاریخی

جرگه ی تاثیر گذاران در معادالت سیاسی 
ای و جھانی روی می نھد . عضویت  منطقه

ھند در سازمان ھمکاری شانگھای در کنار 

وچین و ھمچنین عضویتش در سازمان روسیه 
بریکس که از آن در باال یاد شد، نشانه ھایی 
از ژرفش این روند ھستند . جالب است که 
ھند برای ایجاد تعادل در برابر مناسبات 
استراتژیک و اقتصادی چین وپاکستان ، به 
گسترش مناسات اقتصادی و استراتژیک با 

ایران را در ایران روی آورده است و بندر چابھار 
رقابت با بندر گوادر پاکستان برگزیده و در این 
زمینه قراردادھای مھمی با جمھوری اسالمی 
بسته است. به میدان آمدن ھند به عنوان یک 
قدرت مھم اقتصادی ،سیاسی و نظامی ، 
معادالت نیروھا در آسیای جنوب غربی و 
ً غرب آسیا و از این رھگذر مناسبات  اساسا

تر  تر و شکننده را بسی پیچیدهالمللی  بین
  کند. می

ایران به سبب موقعیت ممتاز جغرافیایی و 
استراتژیکش می تواند نقشی مھم و موثر در 
پیوند میان آسیا و اروپا ایفا کند، البته اگر 

خردی ھای سیاسی و دیپلماتیک جناح  بی
گرا و چپاولگر حکومت  جنگ طلب ، واپس

ایی و ھای ضدآمریک اسالمی که با ژست
اصطالح انقالبی ھمراه است مھار گردد وراه  به

برای داشتن روابط دیپلماتیک با ھمه ی 
کشورھای جھان ھموار شود و مناسباتی 
متعادل و متوازن و البته مستقل با ھمه ی 

ھای بزرگ بر قرار گردد . در این صورت ،  قدرت
میھن ما در بازی بزرگ جھانی چند سویه و 

روند رو به رشد چند قطبی پیچیده کنونی و در
شدن جھان، از جایگاھی مناسب که تامین گر 

   منافع ملی ماست ، برخوردار خواھد شد.

 

mailto:karrooznamehi@gmail.com

