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هر رفراندومی با هدف های خود معنی می دهد. بنابراین ، خوب  -۱

، خمینی ۱۳۵۸یا بد بودن آنرا هدف های آن تعیین می کند. در سال 
برای بیرون راندن مخالفین خود از صحنه سیاسی و با تکیه بر 
احساسات تحریک شده الیه های تاریک و عقب مانده جامعه، 
رفراندوم قانون اساسی را به رای گذاشت که هنوز هم مردم ایران از 
شر آن رها نشده اند. بهمین دلیل الزم است که هدف از برگزاری 

توسط مسعود بارزانی پیشنهاد شده رفراندوم در کردستان عراق که 
است، با اندکی تعمق نگریسته شود. رفراندوم ذاتا خوب یا بد وجود 
ندارد، بلکه مجوعه شرایط حاکم بر آن، از جمله هدف نیروهای پیش 
برنده آن، ارزش مثبت یا منفی آنرا تعیین می کند. در رفراندوم خروج 

میگیریم و دیگر  انگلیس تحت پوشش اینکه سرنوشت خود را بدست
نه قوانین اتحادیه اروپا و دادگاه های آن، بلکه قانون خود ما بریتانیائی 
ها بر ما حاکم خواهد بود، مردم، اقتصاد و اتحاد درونی این کشور را 
با افق مبهمی روبرو ساخته است ممکن است که یک پارچکی آنرا 

ا تنها راه زیر سوال ببرد. سوال این است که رفراندوم استقالل آی
ممکن برای دست یابی به حق تعیین سرنوشت است؟ در جهانی که 
شرایط زیستی هر کشور مستقلی را شرایط وسیعتر جهانی تعیین 
می کند و آنرا مشروط می سازد، رفراندوم پیشنهادی مسعود 

در شرایط پیچیده « پاندورا»بارزانی بیشتر شبیه باز کردن جعبه 
اق و کل منطقه خاورمیانه است و به وضعیت کردستان و کشور عر

جای حل مساله ای، مسائل و مشکالت عدیده غیرقابل پیش بینی 
دیگری را وارد جامعه آسیب دیده عراق و کردستان خواهد کرد. 
کردهای عراق با توجه به اینکه در یک چهارچوب فدراتیوی که عمال 

تیوی ندارد، شبه کنفدراتیو است و امتیازاتی دارند که هیچ کشور فدرا
به چه چیز بیشتری میتوانند برسند؟ در حالی که خطر یک جنگ 
خانگی و برادرکشی بر آن سایه انداخته است و می تواند به یک 
چاشنی انفجاری تبدیل شود، اصرار بر این رفراندوم به جای دیالوگ 
سازنده با حکومت مرکزی که خود کردها در آن حضور سیاسی دارند، 

بر انگیختن دشمنی های تازه می شود بلکه، عمال  نه تنها موجب
می تواند راه را برای بازیگری نیروهای ارتجاعی منطقه و بین المللی 
باز کند. این نه به سود کردهاست و نه عرب ها در آن کشور. مضافا 

جمهوری های لی لی »اینکه تجزیه هر کشوری و تبدیل شدن آنها به 
آنها چه در منطقه و چه در صحنه  از وزن سیاسی و اقتصادی« پوت

        .جهانی خواهد کاست
 
ـ ایده های مجرد برای فهم منطقی مسائل هستند و به خودی  ۲

خود وجود ندارند. نه اسب مجردی وجود دارد و نه حق مجردی. 
شرایط مشخص حق است که مضمون و ارزش آنرا تعیین می کند. 

دوم برای حق تعیین ممکن است که استدالل شود که این رفران
سرتوشت خلق کرد در عراق است. سوال این است که آیا استقالل 
تنها معیار تعریف کننده حق تعیین سرنوشت است؟ آیا در کشورهای 
کانادا و بلژیک، فرانسوی زبان های این کشورها که دولت های 
مستقلی برپایه اتنیک و زبان خود را ندارند، از حق تعیین سرنوشت 

از بسیاری از کشورها برخوردارند که مستقل هستند؟ مثال در کمتری 
بودن را « مستقل»عنوان  ۱۹۳۲کشور عشیره ای سعودی ها که از 

هم یدک می کشد و نیمی از جامعه را بنام اسالم در توبره کرده اند و 
مردم تا حال حتی روی انتخابات فرمایشی از نوع حکومت اسالمی در 

، عرب های آن کشور سرنوشت خود را بدست ایران را هم ندیده اند
گرفته اند؟ یا اینکه الزامات دموکراتیک دیگری الزم است که به حق 
تعیین سرنوشت معنا و مضمون واقعی بدهد؟ ممکن است که 
کشوری از نظر حقوقی در صحنه بین المللی مستقل بوده و مردم 

می توان  همان کشور از ابتدائی ترین حقوق خود محروم باشند. آیا
ادعا کرد که مردم بدون حق وحقوق ولی مستقل، از حق تعیین 
سرنوشت برخوردارند؟ یا اینکه می توان از حقوق سیاسی و مدنی 
مشترک و برابر در کشور واحدی به آنها دست یافت بی آنکه هزینه 
انسانی سنگین و گشودن زخم های تازه را تجربه کرد؟ تاکید مطلق 

رنوشت خلق ها تا حد جدائی در هر شرایطی به بر ایده حق تعیین س
همان اندازه نادرست است که تاکید مطلق و انتزاعی بر تمامیت 
ارضی کشور هادر هر شرایطی و به قیمت سرکوب و بی حقی خلق 
ها در درون یک کشور.تجربه تاریخی نشان می دهد که متاسفانه 

است که من  هزینه جدائی در بسیاری از موارد حتی سنگین تر بوده
  .در زیر به آنها اشاره خواهم کرد

 
بی تردید حق تعیین سرنوشت یک حق دموکراتیک است و هیچ 
جنبش دموکراتیکی نمی تواند با آن مخالفت ورزد. در طی صد سال 
گذشته خلق کرد مانند سایر خلق ها در منطقه سرکوب شده اند و 

اید جایگاه نسبی آنها حق دارند سرنوشت خود را بدست خود گیرند. ب
استقالل را شناخت. الجزایری ها به حق برای استقالل خود جنگیدند 
و یک میلیون از جمعیت نه میلیونی الجزایر کشته شدند. احمد بن 
بال، اولین رئیس جمهور الجزایر، می گفت ما بعد از استقالل دیدیم که 

نیست  عمال از استقالل فقط یک پرچم و سرود داریم. این بدان معنا
که مبارزه حق تعیین سرنوشت و یا مستقل بودن ارزشی برای مبارزه 

در « استقالل»ندارد، بلکه مساله بر سر محدود بودن سرنوشت 
 .معادالت بزرگتر سیاسی و اقتصادی و نظامی در جهان است

جنبش چپ در ایران همواره از این حق دفاع کرده است ولی حق 
جدائی نیست. آیا در برابر این ایده  تعیین سرنوشت الزاما بمعنی حق

حق، باید بصورت مطلق و مجرد نگریست و بدون توجه به شرایط 
تحقق آن خلع سالح فکری شد؟ هر ایده حقی می تواند مورد بهره 
برداری نادرستی قرار گیرد. تاکید بر هر ایده مجردی، بدون توجه به 

ن هدف مشخص نیروهای پیش برنده داخلی و بین المللی آن، و بدو
آن، می تواند به فاناتیسمی تمام عیار منتهی گردد که عواقب 
شومی در پی داشته باشد. زیرا مطلق گرائی در مورد هر ایده ای، 
الزاما یک بار شبه مذهبی پیدا می کند. متاسفانه هم ایده تمامیت 
ارضی و هم حق تعیین سرنوشت، بیشتر بصورت ابزار سیاسی قدرت 

ی ویا حمایت از دیکتاتوری های محلی مورد استفاده های بزرگ جهان
قرار گرفته و معیار تعریف کننده آن نیز منافع حکومت های آنان بوده 
است. در همان کشوری که مسعود بارزانی میخواهد رفراندوم 
استقالل را به رای بگذارد، آمریکا روزی از سرکوب کردها به بهانه 

ببعد ار  ۱۹۹۰ه صدام( و از سال تمامیت ارضی دفاع کرده است )دور
حق تعیین سرنوشت و مسلح کردن آنها. در هیچ کدام از این 
سیاست ها منافع مردم مورد نظر نبوده است. بارزانی و رفراندوم او را 
باید بعنوان حرکتی برای به حاشیه راندن رقبای داخلی و قبضه 

با « حق تعیین سرنوشت»انحصاری قدرت در پوشش رفراندوم 
برانگیختن احساسات عمومی از یک سو و گرفتن امتیازاتی از دولت 
مرکزی از سوی دیگر در نظر گرفت. در این سیاست، شاید دولت 
اسرائیل تنها متحد او در منطقه است که به شدت از این رفراندوم 
دفاع می کند. شکستن دولت صدام حسین و تضعیف عمومی دولت 

های نفتی و یا کشورهائی که های عربی در منطقه، بویژه کشور
اهمیت استراتژیک برای آمریکا و متحدین منطقه ای آن دارند، تعقیب 
همان طرح خاورمیانه بزرگ است و ایجاد حکومت اقلیم کردستان در 
چهار چوب یک دولت فدراتیو عراق را باید بعنوان مهره ای در شطرنج 

سا سیاسی منطقه خاورمیانه درنظر گرفت. این سیاست اسا
معطوف به تجزیه درونی آنهاست تا ترسیم جدید بیرونی نقشه 
خاورمیانه. لیکن تجزیه عراق می تواند ترکیه را بعنوان بزرگترین بازوی 
ناتو در منطقه که بیشترین کردهای منطقه را دارد، دچار بی ثباتی 
جدی سازد. سیاست، بازی یکطرفه ای نیست و نتایج یک طرفه ای 

است رجب طیب اردوغان در رابطه با اقلیم نیز نمی دهد. سی
کردستان که باالترین سود را تاکنون از معادله تغییر قدرت در منطقه 
برده است، و هشتاد درصد سرمایه گذاری ها در اقلیم کردستان از 
طرف کشور ترکیه و از جمله اطرافیان اردوغان بوده، ممکن است که 

ید که تمامیت ارضی عراق ولی نتایج معکوسی به بار آورد. بنظر می آ
تجزیه درونی آن بیشتر منافع آمریکا را تامین میکند تا تجزیه حقوقی 
آن و یا ترسیم خطوط جدید دولت ها در خاورمیانه. مخالفت آمریکا با 
رفراندوم پیشنهادی بارزانی، می توان گفت در این چهارچوب انجام 

ی است که از اقلیم می گیرد. برای ترکیه نیز این شکل ایده آل تر
کردستان در محاصره، بیشترین بهره اقتصادی و سیاسی را برده 
است. استقالل کردستان حتی اگر عملی شود، و اگر همه معادالت 
را بدون تغییر فرض کنیم، اقلیم کردستان را از وضعیت محاصره در 
نخواهد آورد. منافع بلندمدت اقلیم کردستان در همکاری و همبستگی 

کومت مرکزی عراق است و استقالل آن بجای آنکه برای آن حق با ح
تعیین سرنوشت را تامین کند، آنرا بصورت گروگان دائمی دولت ترکیه 
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در خواهد آورد. ممکن است که این رفراندوم، منافع گروه های 
محدودی را در اقلیم کردستان و آنهم در کوتاه مدت تامین کند، ولی 

به حقوق کردها چه در ترکیه و چه در ایران در چشم اندازی وسیعتر، 
که بیشترین جمعیت کرد را دارند، می تواند آسیب های جدی 

 .برساند
در تجزیه یوگسالوی به شش کشور مستقل، کشورهای غربی باهم 
همسو و موتلف بودند. در مورد تجزیه رسمی کشورهای منطقه 

رهای های آن و خاورمیانه چنین اتفاق نظری وجود ندارد و همه بر خط
از دست رفتن هرنوع کنترل و آنهم در منطقه ای که شریان حیاتی 

 .غرب از آن می گذرد، آگاهی دارند
 
زادگاه اصلی تئوری حق تعیین سرنوشت، انقالب فرانسه است - ۳

توسط ماکسمیلین روبسپیر در پارلمان فرانسه  ۱۷۹۲که در سال 
یزی جز حق سمبولیک اعالم گردید. در ایده حق تعیین سرنوشت، چ

ملی و حق مشخص شهروندی برای کنترل دموکراتیک نهاد حکومتی، 
که  ۱۶۴۸وجود نداشت. اصل حاکمیت که بعد از معاهده وستفالی در 

بدنبال جنگ های مذهبی در اروپا، حق حاکمیت پادشاهان در 
مرزهای تعریف شده را به رسمیت شناخت و به پایه ای از حقوق بین 

ل گردید، با انقالب فرانسه این حق را از پادشاه به ملت الملل تبدی
انتقال داد. در آن ایده چیزی بنام حق جدائی وجود نداشت. روبسپیر 
حتی با هرنوع ایده فدرالیسم مخالف بود و آنرا تجزیه اصل مطلق 
حاکمیت می دانست. تنها در اوایل قرن بیستم بود که ایده جدائی 

گره اشتوتگارت بین الملل دوم احزاب توسط لنین و بویژه در کن
سوسیالیست وارد حوزه تئوری سیاسی گردید، ولی هنوز در 
چهارچوب احزاب سوسیالیستی و آن نیز در بین بالشویک های 

  .روسیه محدود بود و وفاق همگانی در مورد آن وجود نداشت
با ورود آمریکا به صحنه سیاست بین المللی در جنگ جهانی اول در 

، ایده حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی، بعنوان ابزار سیاسی ۱۹۱۴
برای متالشی کردن امپراتوری های اروپا، در چهارده اصل وودرو 
ویلسون، رئیس جمهور وقت آن کشور، در جامعه ملل عنوان گردید. 
وزیر خارجه آمریکا بعدا این نظریه را یک ماده انفجاری نامید که بعنوان 

هر شرایطی قابل دفاع نیست. می توان گفت  یک تئوری سیاسی در
که حق با او بود، زیرا در همین دنیای امروز، بین پنج تا ده هزار قوم و 
ملیت، بسته به تعریفی که از ملت داشته باشیم وجود دارد و اگر 
اصل مجرد حق تعیین سرنوشت را بدون توجه به شرایط و توان 

باشیم، باید گفت که پنج  زیستی و نیروهای پیش برنده آن پذیرفته
هزار دولت جدید باید به دویست دولت موجود در جهان اضافه گردد. 
منشور سازمان ملل نیز حق تعیین سرنوشت را بصورت بی قید و 

  .شرط برسمیت نمی شناسد
 

با پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل برای حفظ صلح در 
در درون مرزهای تعریف  جهان، دو ایده حق حاکمیت ملی دولت ها

شده، و نیز حق تعیین سرنوشت خلق ها، بصورت متناقضی وارد 
 .منشور سازمان ملل گردیده است

 
در جنگ های ضداستعماری بعٍد جنگ جهانی دوم، رقبای بین المللی 
در صحنه سیاسی، هر کدام بنا بر مصالح دیپلماسی سیاسی خود از 

فاده کرده اند. جهت گیری حق تعیین سرنوشت بعنوان ابزاری است
قدرت های بین المللی در این رابطه نه بر اساس احترام به حقوق 
ملت های تحت ستم، بلکه منافع لحظه ای آنها بوده و هر وقت نیز 

 .مصالحشان ایجاب کرده است، آنها را رها کرده اند
 
گاهی چالش های بین المللی بین قدرت های بزرگ، برای ملت  - ۴

فرجه گریز از قدرت مسلط برای آنها را فراهم می سازد تحت ستمی 
و طبیعی است که آنها ازاین رقابت ها بهره جسته و برای حق 
حاکمیت خود تالش ورزند. در هر دو جنگ جهانی اول و دوم که موازنه 
قدرت هژمونیک در جهان دگرگون می شد، چنین فرجه هائی برای 

ده هوشی مین در جنگ جهانی پاره ای از ملت ها بوجود آمد. استفا
دوم از رقابت بین ژاپن و انگلیس و سپس از فضای جنگ سرد از 
رقابت بین بلوک شرق و آمریکا، نمونه روشنی از آن است. هوشی 
مین هرگز به ابزاری برای دیگران تبدیل نگردید، بلکه از رقابت آنها در 

ا نیز جهت منافع عمومی مردم ویتنام بهره جست. خانواده خود ر
برگرده مردم سوار نکرد. کل مردم ویتنام خانواده او بودند. دینامیسم 
تغییر و توانائی حق تعیین سرنوشت از درون خود جامعه بود و نه از 

 .طریق ایجاد یک قدرت دست نشانده توسط دیگران
درهم شکتسن ستون فقرات ارتش انگلیس در جنگ جهانی دوم در 

مردم شبه قاره هند فرصت دسترسی تمامی آسیا توسط ژاپن برای 
به استقالل را فراهم ساخت. هندی ها، نهاد کنگره ملی هند را که 
انگلیسی ها برای اداره حکومت خود بوجود آورده بودند، بی آنکه آنرا 
درهم بشکنند، به ابزار حاکمیت ملی خود تبدیل کردند. ولی دولت 

ید، زیرا نه تنها هند نه فقط به یک دولت دست نشانده تبدیل نگرد
انگلیس، بلکه هیچ قدرت دیگری نیز توانائی اعمال قدرت در آنجا را 
نداشت. خصلت جامعه هند با جامعه کردستان عراق تفاوت کیفی 
داشت. ساختار جمعیتی و رهبری سیاسی کردستان، بیشتر با 

جوامع قبیله ای بسیاری از کشورهای آقریقائی و خاورمیانه خوانائی 
ر مقایسه با کردستان ایران، از رشد جامعه مدنی محدودتری دارد و د

برخوردار است. قبل از ورود انگلیسی ها به هند، که اقتصاد آن را 
درصد تولید ناخالص جهان را داشت و  ۲۴نابود ساخت، این کشور 

در « بلوک عدم تعهد»هند بعد از استقالل، یکی از پایه های اصلی 
ی برای اقلیم کردستان در محاصره، حتی صحنه جهانی بود. چنین افق

بصورت یک کشور مستقل اقلیم کردستان، قابل تصور نیست و آنرا به 
حوزه نفوذ جدی دیگران در می آورد. در شبه قاره بزرگی مثل هند که 
به اقیانوس راه داشت، و کشور بلوکه ای نبود. در همین کشور 

ک نخبگان به جان مردمی که در کنارهم زندگی می کردند، با تحری
هم افتادند که نتیجه آن دوازده میلیون آواره و رانده شده از خانه و 
محیط رندگی خود، بین یک تا دو میلیون کشته و ده ها هزار تجاوز 
جنسی، تقسیم شبه قاره هند به دو کشور هند، پاکستان شرقی و 
 غربی. تقسیم بعدی بین پاکستان شرقی و غربی بود. با آغاز چندین
جنگ بین هند و پاکستان، منابع اقتصادی آنها به ملیتاریزاسیون آنها و 
نهایتا بهره برداری قدرت های بین المللی از این جدائی ها در یارگیری 
های سیاسی گردید که هنوز پایانی براین دشمنی ها متصور 

  .نیست
 
گفته می شود که فرصت تاریخی برای کردها بوجود آمده است  - ۵

طریق رفراندومی که آقای بارزانی پیشنهاد کرده است، که از 
سرنوشت خود را بدست گیرند. همه ما خاطره سرکوب های صدام و 
استفاده از کاز شیمیائی در شلمچه علیه مردم کرد را بیاد داریم که 
قریب پنج هزار مردم عادی کرد را بی تمایز به قتل رساند. یا دینامیت 

ستاهای مرزی کردنشین را کسی فراموش گذاشتن و از بین بردن رو
نکرده است. دیکتاتور ها برای حفظ خود، بویژه در شرایط خیزش خلق 
و جنگ داخلی، چهره درنده ای از خود نشان می دهند. جریان های 
چپ در تمامی این موارد در کنار خلق کرد ایستادند. ولی رفراندوم 

ری از کشورها به جز بارزانی ها، که از سازمان ملل گرفته تا بسیا
دولت آپارتاید اسرائیل، با آن مخالفت ورزیده اند، مشروعیت سیاسی 
و قانونی آنرا زیر سوال می برد. بنابراین بعنوان یک کشور در صحنه 
بین المللی و ازجمله در سازمان ملل حضور و نمایندگی رسمی 

ر نخواهد داشت. از این گذشته، نه فقط منطقه خاورمیانه، بلکه د
درجه اول درون کردستان عراق را می تواند دچار آشوب و بی ثباتی 
سازد. در این میان حتی عربستان سعودی هم به صف مخالفین 
رفراندوم پپوسته است. یک جانبه نگری بارزانی ها به دنیای 
سیاست، به ضرر مردم کردستان تمام خواهد شد و بستر مناسبی را 

ایه جهت دامن زدن به درگیری ها برای قدرت های منطقه ای و همس
و بهره برداری از آن فراهم خواهد ساخت. از نظر ژئو پولیتیکی، 
کردستان منطقه ای است که راهی به دریاهای آزاد ندارد. روسیه 
بعنوان بزرگترین کشور جهان از نظر گسترش اقلیمی، راه دشواری 

حال منطقه برای شاهراه های دریائی حهت تجارت خود با جهان دارد. 
کوچکی مثل اقلیم کردستان می باید با مشکالتی صدبرابر بزرگتر 
روبرو شود، حال آنکه با توجه به اینکه بخشی از کشور عراق 
محسوب می شود، چنین مساله ای برایش وجود ندارد. اقتصاد اقلیم 
کردستان فلج است و به نوشته هفته نامه اکونومیست لندن، اکنون 

میلیارد دالر بدهی خارجی روبروست. و در صورت  با بیش از ببیست
 .جدائی از عراق، ده میلیارد دیگر بر آن بدهی ها اضافه خواهد شد

 
ـ دستکم از پانزده سال پیش به اینسو ایده ملت تحت ستم در  ۶

مورد بخش کردستان عراق دیگر صدق تمی کند. اقلیم کردستان 
واقعیت فراتر از این عراق جزوی از دولت فدراتیو عراق است ولی 

است. در قوانین هیچ دولت فدراتیوی، بخش خود مختار برای خود 
ارتش ندارد. حال آنکه ارتش زمینی کردهای عراق، بزرگتر از ارتش 
دولت مرکزی است و با تحویل مدرن ترین سالح ها از طرف 
کشورهای اروپائی و آمریکائی، بنا به نوشته رسانه های آمریکا، 

بزرگتر و مٍوثرتر از ارتش دولت عراق. به عبارت ساده تر،  ارتشی است
برای جمعیتی کمتر از بیست درصد، ارتشی بزرگتر از بقیه هشتاد 

  .درصد ساخته شده است
 

درطول این پانزده سال، بخش کردستان از درآمد هفده درصد از فروش 
ها  نفت بهره مند بوده است و دولت مرکزی تنها بعد از اینکه بارزانی

اقدام به استخراج مستقیم نفت و بستن قرارداد با بیست کمپانی 
نفتی، ازجمله آکسان موبیل، شورون، توتال و روزنفت روسیه و فروش 
آن به اسرائیل و کشورهای دیگر از طریق دولت ترکیه کردند، از 
پرداخت سهمیه هفده درصدی مورد توافق خودداری کرد. این در 

روش نفت در بازار جهانی به یک سوم تنرل هنگامی بود که قیمت ف
یافته و دولت مرکزی با توجه به کاهش درآمدهای خود و فروش 
مستقل نفت از طرف بارزانی ها، بهانه الزم برای عدم پرداخت 

درصدی به منطقه کردستان را پیدا کرد. این امتیاز ویژه ۱۷سهمیه 
و داشتن  فقط در قانون اساسی فدراتیو عراق و حق خود مختاری

ارتش ویژه خود فقط شامل منطقه کردنشین می شد و چنین 
حقوقی برای بخش سنی نشین عراق تعبیه نشده بود. طبیعی بود 
که عربهای سنی که به مدت چهل سال بر عراق حکومت کرده 
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 .بودند، احساس تبعیض کرده و سر به شورش بردارند
د خود مختار در خودمختاری در کردستان عراق بسی فراتر از یک واح

کانادا، بلژیک و یا هر کشور فدراتیو دیگری در جهان است. به نظر می 
رسد که رفراندوم در آنجا مانوری از طرف بارزانی ها در مقابل رقبای 
داخلی، سفت کردن کنترل خانواده بارزانی بر تمامی نهادهای قدرت 

اول  در آن منطقه و به حاشیه راندن مخالفین خود است. این هدف
این رفراندوم است که بارزانی با سوار شدن بر حق دموکراتیک مردم 

  .از آن در جهت منافع خاصی بهره برداری می کند
 
قانون اساسی دولت فدراتیو عراق را پیترگالبرایت ، یکی از سه  - ۷

فرزند جان کنت گالبرایت ، اقتصاد دان و مشاور پرزیدنت روزولت و دو 
دیگر آمریکا نوشته است. پیتر گالبرایت از  رئیس جمهور دموکرات

همان زمان حمله آمریکا به عراق ، مشاور شخصی مسعود بارزانی، 
شرکت های    و در عین حال مشاور و کارمند شرکت نفتی نروژ و

نفتی آمریکائی بوده و هست. پیتر گالبرایت ، روابط بسیار نزدیکی با 
در زمان حمله به عراق جو بایدن ، معاون دولت اوباما داشت که 

مسئول کمیته روابط خارجی در سنای آمریکا بود.جو بایدن که پسرش 
نیز با شرکت های نفتی روابط نزدیکی دارد ، همان نظر گالبرایت را 
منعکس می کرد که عراق را نه به صورت تجزیه ، بلکه بصورت یک 

وی کنفداراسیون بسیار ٌشل باید اداره کرد.قانون اساسی عراق حا
موادی است که به منطقه خود مختار کردستان اجازه ویژه ای می 
دهد که از این پس هر میدان نفتی تازه ای که در منطقه خود مختار 
کشف گردید ، دولت مرکزی حقی بر آن نداشته باشد. ازجمله آن ، 

است . زمان تصویب قانون اساسی ، « تاوا»کشف نفت در منطقه 
دانش و آگاهی حقوقی بر آن نداشت جز  طرف دولت مرکزی هیچگونه

گسترش شیعی گری. گالبرایت تاکنون شخصا بیشتر از صد میلیون 
 .دالر از قرار دادهای نفتی سود برده است

 
 
نمی توان از رنج خود گفت و نسبت به رنج دیگران بی تفاوت  - ۸

ماند.خود مختاری فعلی در منطقه کردستان عراق ، بر اثر حمله 
آن کشور و با تحمیل خسارت انسانی و اقتصادی عظیم  آمریکا به

بدست آمده است.تمامی زیر ساخت اقتصادی و بهداشت و آموزش 
عراق و سیستم رفاهی کشور ازبین رفته است. بر اساس مطالعه 
ای که در دانشگاه واتسون آمریکا با همکاری پانزده داشگاه دیگر 

ستان عراق ، کودک انجام گرفته است ، بیشتر از کل جمعیت کرد
یتیم بوجود آمده است و پنج میلیون نفر خانه و کاشانه خود را از 
دست داد ه و در به در و بی خانمان هستند که دو و نیم میلیون نفر 
از آنها به کشورهای خارجی پناهنده شده اند. بیشتر از دوهزار 

ا هزاز نفر ت ۱۹۰پزشک عراقی ناگزیر کشور خود را ترک کرده اند. 
، یعنی در طی دهسال اول حمله به عراق کشته شده  ۲۰۱۳سال 

اند که که هفتاد درصد آنها مردم عادی بوده اند. این رقم ، تلفات غیر 
هزار  ۲۹۰مستقیم را به حساب نیاورده است که در مجموع نزدیک به 

نفر ارزیابی شده است. حتی قبل از حمله جرج بوش ، بدلیل وضع 
هزار کودک عراقی بخاطر کمبود دارو و سوء تغذیه تحریم ها ، پانصد 

جان خود را از دست داده اند. این در زمانی بود که کشورهای غربی 
منطقه پرواز ممنوع در منطقه کردنشین بوجود آوردند فاصله زمانی از 

، یعنی زمان حمله دوم آمریکا به عراق ،  ۲۰۰۳پرواز ممنوع تا سال 
در آن منطقه که حافظ « پیشمرگه سازی » فرصتی بود برای تعلیم و 

عیار ارتش  -آن در برابر قدرت مرکزی عراق باشد. از بین بردن تمام
عراق ، منطقه کردستان را به تنها منطقه واجد ارتش واقعی مبدل 
ساخت . خالء قدرت در مناطق دیگر ، فرجه ای بود برای پرورش 

مداخله بیشتر در قالب  این بار بهانه الزمی بود برای    تروریسم ، که
و ایجاد شبکه های رنگارنگ دیگر تروریستی و « مبارزه با تروریزم»

مداخله کشورهای دیگر منطقه در امور داخلی عراق .. بارزانی ها 
بیشترین بهره را از دریافت سالح و کمک های مالی به اقلیم 

و کردستان حهت مبارزه با تروریسم را برد در حالی که هم بارزانی 
هم اردوغان با داعش همکاری داشتند. آنها سالح هائی را که دولت 

به بارزانی ها تحویل داده است ، « مبارزه با تروریسم»آلمان برای 
و    برای حذف یا به حاشیه راندن رقبای داخلی خود انبار کرده

بخشی از آن را نیز فروخته اند.ا، بنا به نوشته هفته نامه نیوزویک ،و 
به « داعش»نترپرایز ، بارزانی ها بودند که قبل از حمله امریکن ا

در اختیار آنها قرار دادند تا « کورمیت» موصل ، موشک های ضد تانک 
به ارتش دولت مرکزی در موصل ضربه بزنند.بنابراین سقوط سریع 
موصل و فجایع هولناک بعدی آن یک امر تصادفی نبود.زمانی که 

قاضای کمک در برابر داعش کردند که یزیدی ها از مسعود بارزانی ت
دستکم برای دفاع از خود اسلحه در اختیار آنان قرار دهد، بارزانی نه 
تنها اعتنائی به این استغاثه نا امیدانه یزیدی ها نکرد ، بلکه نیروهای 
پیشمرگه خود را از نزدیکی های آنجا بیرون کشید تا آنها به آسانی 

ع ، داعش برای بارزانی ها یک طعمه ی داعشی ها شوند. در واق
نعمت بود ، هم برای گرفتن اسلحه بیشتر به بهانه مبارزه با داعش ، 
هم میلیون ها کمک مالی ، و هم فرصتی برای اشعال سرزمین 
هائی که خارج از صالحیت و کنترل اقلیم کردستان بود. ، داعشی که 

آنها بود.  بارزانی ها در ایجاد آن نقش داشتند ، نعمت بزرگی برای

برای  ۲۰۱۷میلیون دالر تا سال  ۴۱۵آمریکا در دوره باراک اوباما ، 
مبارزه با داعش اختصاص داد که بنا به گفته مایکل روبین درسایت 

و انتشار مجدد آن در هفته نامه  ۲۰۱۶آوریل  ۲۶امریکن انترپرایز در 
عش نیوزویک ، این پول ها به جریانهائی داده شده که مبارزه با دا

برایشان یک امر ثانوی بوده. منظور او اقلیم کردستان و در درجه اول 
  .بارزانی ها بوده است

 
ایجاد این شبه دولت در اقلیم کردستان و حکومت شیعه در بغداد  - ۹

، که هیچکدام از مختصات یک حکومت مدرن بهره مند نیستند، برای 
عراق که در ابتدا خود آمریکا گران تمام شده است . هزینه حمله به 

میلیارد دالر خواهد بود ، در همان دهسال  ۶۰تا  ۵۰تصور میشد بین 
به رقم دوتریلیون و دویست میلیارد دالر بالغ شده بود که فقط بهره 

، سه تریلیون و نهصد میلیارد دالر بالغ خواهد بود  ۲۰۵۰بانکی آن تا 
زندگی  که نهایتا مردم عادی آمریکا با کاهش هرچه بیشتر سطح

 .خودمحبور به پرداخت آن هستند
 
از کدام فرصت تاریخی سخن می گوئیم که کردها باید از آن برای  -۱۰

حق تعیین سرنوشت استفاده کنند ؟ پانزده سال گذشته برای 
خانواده بارزانی و طالبانی عمال فرصت تاریخی بوده که با تصاحب 

سران قبایل کردی ثروت عمومی به میلیاردر های کردی تبدیل شوند. 
های اروپای « اولیگارک» بعنوان نخبگان آن منطقه ، درست مثل 

شرقی و عرب ، به خرید ویال های لوکس در کشورهای خارجی روی 
آورده اند . فساد در بین آنان بیدادمی کند ، حال آنکه اکثریت مردم در 

ت فقر زندگی میکنند. این مدت برای بارزانی ها فرصتی بوده که حکوم
خانوادگی در اقلیم کردستان بر پا سازند: مسعود بارزانی بعنوان 
رئیس و همه کاره اقلیم ، پسرش مسرور بعنوان رئیس سازمان 

 … امنیت، برادر زاده اش در مقام نخست وزیر
آیا حق تعیین سرنوشت ملی یعنی حکومت خانوادگی و شبه 

    ؟«سلطنت
 
تای عبد الکریم قاسم علیه مال مططفی بارزانی ، که بعد از کود -۱۱

، ۱۹۶۰ملک فیصل و به دعوت او به عراق بازگشت ،از اوایل دهه 
روابط سری با اسرائیل برقرار کرد و این رابطه اکنون به شکل علنی 
وجود دارد.سال ها پیش سیمور هرش از تعلیم پیشمرگه ها توسط 
کارشناسان اسرائیلی سخن گفته بود .نامه به هنری کیسنجر در 

، آنهم در اوج « سیاست ما همان سیاست شماست» که  ۱۹۷۴
جنگ ویتنام که آمریکا فرشی از بمب و ناپالم بر سر مردم آن کشور 
می گسترد ، بسیار پرمعنی بود. این شیوه بارزانی ها همواره ادامه 
یافته است و احزاب کردی دیگر نیز تالش کرده اند که از قافله عقثب 

ز تاریخ است که نتانیاهو ، که هیچگونه حقی نمانند. شاید این طن
برای فلسطینی ها قائل نیست و به گسترش کلنی نشینی و 
شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی ادامه می دهد و از غزه 
یک گتوی بد تر از گتوی یهودیان درورشو در دوره اشغال نازی ها 

ایت می ساخته است ، این چنین پر حرارت از رفراندوم بارزانی حم
چاپ « ها آرتص» کند و می گوید آنها مثل ما هستند. حتی روزنامه 

« ژن مشترک کردی و یهودی» اسرائیل ، پا را فراتر نهاده و از کشف 
  ! دم می زند

 
 
اقلیم کردستان عراق مرز ثابتی ندارد و از زمان ظهور پدیده - ۱۲

خالف داعش ، قلمرو خود را به دوبرابر افزایش داده است که بر
مرزهای تعیین شده بعد از حمله آمریکاست که سازمان ملل نیز بر آن 
نظارت داشت. از جمله منطقه نفت خیز کرکوک است که خارج از 
حوزه صالحیت حقوقی اقلیم کردستان بود اما اقلیم بعد از سقوط 
موصل و گریز ارتش مرکزی ، انرا اشغال کرده است. صدور برنامه 

زدن حساب شده بافت    ی به کرکوک و برهمریزی شده جمعیت کرد
دموگرافیک آنجا ، آنرا بطور عملی ضمیمه اقلیم کردستان کرده است. 
بارزانی در مصاحبه اخیر خود گفته است که مناطقی را که اشغال 
کرده ایم ، پس نمیدهیم و قابل مذاکره هم نیست و خط سبز دولت 

به منطق حاکم بر  مرکزی برای ما دیگر خط سرخ است. . با توجه
برادران کرد ما که هرجا که جمعیت کردی رفت ، آنجا مال ماست ، 
کشتار خونین و پاک سازی نژادی بر سر این چاه ها را می توان از 

 .حاال تصور کرد
 

همین شیوه را کردهای سوریه نیز در پیش گرفته اند و سرزمین 
ت نفوذ خود هائی را که از چنگ داعش در می آورند ، به منطقه تح

ضمیمه می سازند و آنها را سرزمین های تاریخی خود می نامند و 
سعی می کنند که آنرا به مناطق نفتی سوریه گسترش دهند. 
درست است که شرایط نوار کرد نشین در سوریه با اقلیم کردستان 
متفاوت است زیرا ساختار های دموکراتیک تری در مقایسه با اقلیم 

ده اند، لیکن هرنوع الحاق طلبی، آبستن در گیری کردستان بوجود آور
های خونین است . اکنون اردوغان بعنوان همدست انواع شبکه های 

           .تروریستی از تمامیت ارضی سوریه دم میزند
سرنوشت جنگ در سوریه هرچه باشد ، کرد های آن کشور ، وضعیت 
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های غربی  پیشین را نخواهند داشت. مسلح کردن آنها توسط دولت
، کیفیت تازه ای به آنها داده است .هرچند که وزن جمعیتی آنها کمتر 
است ، لیکن دولت مرکزی دیگر کنترلی بر منطقه کرد نشین ندارد و 
هردولتی که در سوریه بر سر کار باشد ، نخواهد توانست نسبت به 
حقوق ملی آنها بی تفاوت بماند و به احتمال از حق خود مختاری 

و یک رابطه فدراتیو با حکومت مرکزی برخوردار خواهند  داخلی
نامیده اند. در داخل « فدراتیو» شد.آنها در حال حاضر منطقه خود را 

خود ترکیه ، گرایش کردها به فدرالیسم و دموکراتیزه کردن حیات 
سیاسی و با عقب نشینی از استقالل به نظام فدراتیو برای حق 

تجاع حزب آک. پارتی اردوغان را به تعیین سرنوشت ، می تواند ار
عقب نشینی وادارد.پیروزی حزب خلق ها نشان دهنده این گرایش 
است که اردوغان میخواهد با گل آلود کردن آب ها و دامن زدن به در 
گیری های داخلی مانع از نفوذ قدرت آنها و گسترش دموکراسی 

ر استانبول شود. این گرایش بویژه در قسمت های اروپائی ترکیه نظی
و آنکارا که کردها به آن مناطق مهاجرت کرده و در اقتصاد آنها جذب 
شده اند ، بارزتر است و می تواند الگوی دموکراتیکی برای حقوق 
کردها و دموکراتیزه کردن سیاست در جامعه ترکیه باشدد . بنا براین 
 استقالل تنها شرط تحقق حق تعیین سرنوشت و تنها معیار تعریف

ده آن نیست ، بلکه چهار چوب های دیگری برای تحقق آن وجود کنن
دارد بی آنکه راه پر هزینه انسانی و دشمنی بین خلق ها را طی 
کرده باشد. حزب خلق ها فقط حزب کردی نیست ، بلکه از حمایت 
الیه های دموکراتیک و چپ های آن کشور نیز بر خوردار است . ترکیه 

ومنافع پایدار آن در همبستگی و در اردغان خالصه نشده است 
همزیستی صلح آمیز خلق ها در آن کشور است. مهاجرت کرده ها به 
سرتاسر ترکیه ، هرچه بیشتر آنها را از پایه اتنیک جدا کرده و به 
اشتراک در دموکراسی در یک نظام فدراتیو سوق می دهد که موانع 

 .د داشتارتجاعی فعلی توانائی ایستادن در برابر آنرا نخواه
 
نقش دولت های ترکیه و ایران در رابطه با کردها ، نقشی مخرب  - ۱۳

، ضد انسانی و ضد دموکراتیک بوده است. آنها جز سرکوب راه دیگری 
را نمی شناسند. نقش ایران بعد از حمله آمریکا به عراق در پیش 
راندن شیعی گری درمنطقه و در عراق ، بویژه در دوره نوری الملکی ، 

ال فرصت حل مساله ملی در آن کشور و امکان زندگی صلج آمیز عم
مردم را به بیراهه برد. در ترکیه ، حکومت اردوغان با کودتای خود ، با 
راه اندازی یک جنگ داخلی ، مانع از بوجود آمدن یک فضای 
دموکراتیک که با پیروزی چشم گیر حزب خلق ها افق و امید تازه ای 

. ولی نمی تواند برای همیشه به چنین راگشوده بود ، گردید 
سیاستی متوسل شد.. سازمان امنیت آن با حمایت مالی عربستان 
و ثروتمندان خلیج ، ترکیه را در حال حاضر به یکی از پرورشگاه های 
تروریسم و تونل عبوری تروریست های بین المللی تبدیل کرد ه 

شیعه خود در است. در مقابل ، جمهوری اسالمی با صدور تروریسم 
عراق و سوریه و لبنان و یمن ، عمال آب در آسیاب تروریزم سنی 
ریخته است. این برای ارتجاع سنی فرصت قد علم کردن به بهانه 
مبارزه با شیعی گری را داده است. هر کدام از دولت های ترکیه و 
ایران ، سعی کرده اند با استفاده از بخشی از کردها بعنوان مهره ای 

ابت ژئو پولیتیک خود در منطقه، بهره برداری کنند . در چنین در رق
وضعیتی از یک خلق تحت ستم چه انتظار می توان داشت که به یک 
امید واهی یا کشور های ارتجاعی منطقه و آمریکا دل نبندد . در 

وصفی تل ، نخست وزیر وقت اردن ، فلسطینی  ۱۹۷۱سپتامر سیاه 
ا به اسرائیل پناهنده شدند که شبیه ها را چنان سرکوب کرد که آنه

پناه بردن از دست مار به اژدها بود.هردو کشور ایران و ترکیه که 
جمعیت کرد به مراتب بیشتری از سوریه و عراق دارند، از ابتدائی 
ترین حقوق در محیط زندگی خود بهره مند نیستند.کرد بودن درایران 

جهت گیری سیاسی  بمعنی بالقوه مجرم بودن است. به همین دلیل
آنها ، بویژه احزاب کرد ایرانی ، اساسا معطوف به بیرون و به طرف 
کشورهای بدنام در منطقه و فاصله گیری از جریان های چپ که 
حامی سنتی آنان بوده اند ، شده است .این جهت گیری ها بدلیل 
سرکوب های مداوم حکومت اسالمی قابل فهم است و لی نه قابل 

رنوشت مارا را بیگانگان رقم بزنند ، سرنوشت ما نیز در تایید.اگر س
  .دست آنان خواهد بود

 
هر حزب در مهاجرت طوالنی الزاما ارتباط ارگانیک خود با مردم را 
ازدست میدهد.نسل تازه ای بوجود می آید که برایشان نا شناخته 
است . جدائی احزاب کرد ایرانی از پایگاه اجتماعی خود در داخل 

در طی سی و چند سال گذشته ، برای بوروکراسی حزبی  کشور
آنها ، شرط بقای خود در گرایش به بیرون را بوجود آورده است . 
وابستگی مالی آنها به دوحزب مهم کردستان عراق ، الزاما وابستگی 
سیاسی خود را بوجود می آورد که نهایتا یک حزب سیاسی را در 

ر، خواهی نخواهی دچار اتخاذ یک سیاست مستقل در داخل کشو
یک فرسایش طبیعی می کند . نسل های متوالی در کردستان برای 
حق تعیین سرنوشت خود مبارزه کرده اند . گرایش به اسرائیل و 
ارتجاع منطقه برای حفظ منافع این بوروکراسی به منافع عمومی 

 .خلق کردآسیب می رساند

دستان عراق ، خیلی همچنین اطالعیه آنان در تایید رفراندوم در کر
فراتر از یک حمایت ساده از رفراندوم است. یک نوع پان کردیسم با 
مرزهای در گسترش را می توان در آن مشاهده کرد که برای 
همبستگی با دیگر خلق ها و افق یک حیات دموکراتیک زیان آور 
است. همان قدرت ها هر وقت مصالحشان ایجاب کرد ، براحتی انها 

حه قرار می دهند. مگر قرارداد الجزایر بین شاه و صدام را وجه مصال
همین کار را نکرد؟.حیثیت و اعتبار و اعتماد سیاسی و اخالقی را به 

  !بهای سنگین می توان بدست آورد ، و لی آسان از دست داد
 
 
ادعا می شود که رفراندوم استقالل در کردستان عراق ، شبیه  - ۱۴

روژ از سوئد خواهد بود.این بیشتر شبیه جدائی چک از اسلواک و یا ن
فانتزی است تا واقعیت.در حال حاضر مناطقق متعددی مورد اختالف 
دولت مرکزی و اقلیم کردستان هستند و آبستن درگیری های خونین. 
اقلیم کردستان نه جمهوری چکسلواکی قبل از تجزیه است و نه نروژ 

وجود داشت حتی  و سوئد. در آنها مرزهای داخلی تفکیک شده ای
در جمهوری های جدا شده ازشوروی که غالبا مرزهای معین و تعریف 
شده ای هم داشتند ، در مناطقی که مورد اختالف بود ، هنوز کین و 
نفرت قومی حکومت می کند و خون جاری است. دچار توهمی خوش 
بینانه نشویم. اقلیم کردستان جامعه ایست کامال متفاوت از 

فته اروپائی که سنت های دموکراتیک و تهاد های کشورهای پیشر
سیاسی جا افتاده و حاکمیت قانون در آنها وجود دارد ، بلکه در همین 
دوره های اخیر ، اقلیم کردستان درون خوددرگیری های خونین برای 
حوزه نفوذ و هژمونی یک گروه بر دیگری را تجربه کرده است. نزدیک 

، تجزیه سودان بین شمال و جنوب و یا  ترین الگوی مقایسه برای آنها
لیبی بعد از سقوط معمر قذافی است که دوبخش بن غازی و ترابلس 
را برغم داشتن زبان و مذهب واحد به جان هم انداخته است.اگر 
اقلیم کردستان نروژ بود و حکومت شیعه در بغداد سوئد . آنوقت می 

ا خوش بینی نگاه کرد. و این رفراندوم ب« جدائی برادرانه» شد به این 
افسوس که جراحی تاریخی برای تبدیل اقلیم کردستان به نروژ و 
حکومت شیعه در عراق به سوئد ممکن نیست. اولین نتیجه این 
جدائی اگر رخ دهد ، سلطه بال منازع ایران بر حکومت شیعه در بغداد 
است. زیرا در شرایط فعلی ، حضور اقلیم کردستان و بخش سنی 

حکومت مرکزی و پارلمان کشور مهار نسبی به آن  عرب در
میزند.نتیجه دوم ، انسدادسیاسی و اقتصادی بین حکومت مرکزی و 

          .اقلیم کردستان است
 

شاید بد ترین نتایج چنین رفراندومی ، زیر ضرب هرچه بیشتر بردن 
کردها در ایران و ترکیه باشد.حکومت های مرکزی این دوکشور بهانه 

برای سرکوب شدیدتر آنها را تحت عنوان تجزیه طلبی خواهند  الزم
داشت. البته این بدان معنا نیست که از این این انگ استفاده نکرده 
اند . ولی این بار تیغ به دست زنگی مست می دهند .همچنین 
حمایت آنها از تجزیه عراق تحت پوشش حق تعیین سرنوشت ، در 

د اثرات جدی به جا بگذارد.آنها آرایش سیاسی درون کشور می توان
همبستگی و همدردی خلق ها و نیروهای دموکراتیک در کشور را 
عمال ازدست خواهند داد. در تصویری بزرگتر ، این رفراندوم ، مبارزات 
سیاسی و مدنی در این جوامع را از یک چشم انداز عمومی 

و این  دموکراتیک به یک بستر قومی و نژادی خطرناک انتقال میدهد ،
جاده خطرناکی است .مگر راه حل سیاسی و دموکراتیک دیگری برای 
حل مشکالت سیاسی و اقتصادی بین اقلیم کردستان و حکومت 
مرکزی ، وجود ندارد؟ اروپا خاستگاه حق تعیین سرنوشت بود. اما 
کمتر کشور اروپائی در راه جدائی گام برداشته است. اگر آنها برای 

راه دیگری رفته اند، چرا ما از تجربه تاریخی حق تعیین سرنوشت ، 
آنها یاد نگیریم؟ در منظقه خاورمیانه که اختالف، فراوان و سالح به 
وفور و خرد سیاسی کمیاب تر از الماس است ، رفراندوم پیشنهادی 
بارزانی به تنش بیشتر ی می تواند دامن بزند تا راه عقالنی تر حل 

         !رچوب خود کشورمساله حق تعیین سرنوشت در چها
 

 ۱۳۹۶مهر ماه  ۲                                  
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 پس لرزه های رفراندم اقلیم کردستان

 و دنیای کثیف دابل استاندارد !    

 
 آرش کمانگر                 

 
 
  

سپتامبر،  ۲۵برگزاری رفراندم استقالل کردستان عراق در روز 
ث های مختلفی را نه تنها در عراق و منطقه بلکه در بح

سراسر جهان برانگیخته است. این بحث ها اساسا حول دو 
از منظر حقوق بین الملل و  -۱مسئله کانونی شده است: 

مهمتر از آن حقوق دمکراتیک مردم، حق تعیین سرنوشت ملل 
صرف نظر از احترام  -۲شامل حق جدایی نیز می شود یا نه؟ 

حق تعیین سرنوشت مردم و حق استقالل، در تحلیل به 
مشخص از وضعیت یک منطقه معین، آیا جدایی ملل به نفع 

 آنهاست یا وحدت داوطلبانه و دمکراتیک؟
در پاسخ به این دو پرسش، شاهد یک صفبندی طبقاتی 
معینی نیستیم. هم در صفوف نیروهای راست و هم در 

اناتی که موافق یا صفوف نیروهای چپ بودند و هستند جری
مخالف رفراندم اقلیم کردستان میباشند. همین مسئله در 
مورد دولتهای منطقه و جهان نیز صدق میکند. در میان 
نیروهای سیاسی ایرانی داخل و خارج از کشور نیز وضع به 
همین گونه بوده است و این خود، پیچیدگی موضوع را نشان 

 میدهد.
سوسیالیست بر میگردد ما از تا آنجا که به نیروهای چپ و 

دوره مارکس و انگلس تا دوره لنین و روزا لوکزامبورگ و تا 
لحظه کنونی، شاهد دیدگاه و تفسیر واحد و شفافی از نحوه 
برخورد مارکسیستی به مسئله مورد مناقشه نیستیم. در 
دوره مارکس و انگلس آنها به طور فله ای از حق تعیین 

دند، بلکه در تحلیل مشخص از سرنوشت ملل حمایت نمی کر

اوضاع مشخص، تاکتیک و سیاست معینی را توصیه میکردند. 
مثال عمدتا از جنبشهای ملی مورد حمایت غرب علیه 
امپراتوری تزاری روسیه ) که آنرا ژاندارم اروپا میدانستند( 
حمایت میکردند در عوض با جنبشهای ملی که مورد حمایت 

می ورزیدند. ضمن اینکه مثال روسیه تزاری بودند مخالفت 
انگلس در مقدمه ای که بر چاپ لهستانی مانیفست نوشت، 
مسئله را فراتر برد و گفت که طبقه کارگر باید رهبری 

 استقالل لهستان را برعهده داشته باشد.
در روسیه )  1917اما همه میدانیم زمانیکه انقالب اکتبر 

ین و به تبعیت از معروف به زندان ملل تحت ستم ( رخ داد، لن
وی استالین درک جدیدی از مسئله حق تعیین سرنوشت 
ملل به دست دادند. لنین با برداشتن "شرط چاقو" از روی سر 
این موضوع، آنرا یک حق دمکراتیک شهروندی دانست و 
همچون حق طالق، مخالف قضاوت درباره درست بودن یا 

پرتو همین خوانش نبودن آن و یا مفید بودن یا نبودن آن بود. در 

اجرای حقوق معوقه بورژوا دمکراتیک توسط حکومت 
بلشویکی بود که اجازه استقالل به فنالند و لهستان داده 
شد، بی انکه بپرسند در فردای این جدایی، نیروهای راست 
بورژوایی در این دو کشور سر کار می آیند یا نیروهای مترقی 

ته میدانیم که بوخارین و وفادار به کارگران و زحمتکشان. و الب
روزالوکزامبورگ دو تن از نظریه پردازان و فعالین شناخته شده 
جنبش کمونیستی آنزمان، مخالف چنین خوانش و برخورد 
غیرطبقاتی با مسئله ستم ملی بودند. ظاهرا بعد از جدایی 
این دو کشور، سایر مناطق تحت سلطه امپراتوری روسیه 

هیر شوروی کردند. یعنی علیرغم اقدام به تشکیل اتحاد جما
عدد رسید و  ۱۵تشکیل جمهوری خودمختار که بعدا به 

برخورداری از حق اموزش به زبان مادری ) در کنار زبان 
سراسری روسی ( و حق تشکیل مجلس و دولت ایالتی، 
مستقل نشدند و در چهارچوب اتحاد شوروی باقی ماندند. در 

تنوع ملی وجود داشت  برخی جمهوری های خودمختار نیز که
ساختار فدرالیسم شکل گرفت مثل جمهوری فدراتیو روسیه. 
اما همه میدانند که اصل برابری ملیتها در دوره استالین و 
رهبران بعد از او عمال زیر گرفته شد و سلطه شوونیسم 
روسی کماکان بر سر ملل غیر روس شوروی سنگینی میکرد. 

کوچ دادن های اجباری در همین راستا کشتارهای قومی و 
نیز در دوره حاکمیت استبدادی استالین صورت گرفت علیرغم 

اینکه خود روس نبود و گرجی بود. کوچ اجباری تاتارها از شبه 
جزیره کریمه به منطقه قفقاز یکی از این سرکوبها بود. بعد از 

بخشی از ملت تاتار  ۱۹۹۰فروپاشی اتحاد شوروی در سال 
ین اجدادی خود یعنی کریمه بازگردند اما تالش کردند به سرزم

کماکان در اقلیت هستند و به همین خاطر اکثریت روس تبار 
این منطقه در رفراندم جدایی کریمه به الحاق مجدد به روسیه 
و جدایی از اوکراین رای دادند. البته قبال هم کریمه جزیی از 
خاک روسیه بود ولی در دوره خروشچف که همسرش 

بود در یک تصمیم "عشقی" مقرر گردید که کریمه  اوکرائینی
جزیی از خاک اوکراین شود. آن زمان این مسئله زیاد اهمیت 
نداشت چون اوکراین هم جزیی از خاک اتحاد جماهیر شوروی 

 بود.
حاال بعد از ذکر این مقدمه طوالنی از پیشینه برخورد 
مارکسیستها به موضوع ستم ملی و حق جدایی، باید چپ 

این پرسش کلیدی پاسخ دهد که حق تعیین سرنوشت به 
ملل را بی چون و چرا به مثابه یک حق دمکراتیک ملی و بین 

 –المللی میپذیرد یا بالعکس آنرا تابعی از شرایط سیاسی 
منطقه ای و جهانی میداند؟ مثال از  -اجتماعی –اقتصادی 

جنس حق طالق، آزادی پوشش، آزادی اندیشه و بیان و 
ت که ما کاری نداریم برخوردارشونده از چنین حقی تشکل اس

چه ماهیتی دارد و مثال افکار و کردارش ترقی خواهانه است 
یا نه؟ و اگر بخواهیم سئوال را دقیقتر مطرح کنیم اینستکه: 
مسئله حق تعیین سرنوشت مردم به مسئله دمکراسی و 
خودحکومتی دمکراتیک توده ها گره خورده است یا ربط 

 ی به آن ندارد؟مستقیم
سازمان ما )سازمان راه  ۲۲از محتوای قطعنامه مصوب کنگره 

( درباره رفراندم اقلیم چنین برمی آید که ما 2017اوت  -کارگر 
و یا الاقل اکثریت سازمان راه کارگر همچون بسیاری دیگر از 
گروه های چپ ایران تمایل دارند که مسئله ملی و حق 

ی و تعیین دمکراتیک سرنوشت جدایی را به مسئله دمکراس
مردم به دست مردم گره بزنند. از اینرو هم مجری رفراندم و 
هم مناسبات و رژیمی که پس از جدایی سر کار می اید برای 
چنین دیدگاهی علی السویه نیست. این یعنی برش از نظریه 
لنینی حق تعیین سرنوشت ملل و چرخش به نظریات 

پردازان جنبش کمونیستی. برای  روزالوکزامبورگ و سایر نظریه
لنین مهم نبود که فاعل جدایی لهستان کی هست و دولت 
مستقل این کشور یک نیروی دست راستی بورژوایی باشد 
اما برای بخش مهمی از چپ سوسیالیست ایران و منطقه و 
جهان بسیار مهم است که فاعل جدایی اقلیم رژیم ارتجاعی 

ن خاطر معتقدند جدایی و دودمانی بارزانی است به همی
کردستان عراق ربطی به پروسه حق تعیین واقعی سرنوشت 
مردم به دست مردم و خودحکومتی دمکراتیک خلق کرد ندارد. 
اما مخالفین این خوانِش بخشی از کمونیستها نیز حرفهایی 
برای گفتن دارند. مثال میگویند: اگر ما از حق تعیین سرنوشت 

مگر تردیدی داریم که در صورت  خلق فلسطین حمایت میکنیم
کوتاه آمدن رژیم اشغالگر اسرائیل و متحدانش و تشکیل دولت 
مستقل فلسطینی، دولت آن یا از جنس اسالمگرایان مرتجع 
حماس خواهد بود و یا از جنس نیروی دست راستی فاسد 
بورژوایی الفتح؟! آیا در حال حاضر نیروی چپ سکوالر وفادار به 

ج فلسطین نقش مهمی در صحنه سیاسی اردوی کار و رن
این منطقه بالزده و ستم کشیده دارد که ما به واسطه آن 
کماکان از حق تعیین سرنوشت خلق فلسطین حمایت می 

 کنیم؟
واقعیت این است که گفتمان " تحلیل مشخص از اوضاع 
مشخص" همچنانکه میتواند راهگشا باشد میتواند به یبوست 

ل استاندارد ) معیارهای دوگانه( سیاسی و برخوردهای داب
نیز منجر شود. این نوع برخورد دابل استاندارد در نزد نیروها و 

حتی برای شورای امنیت سازمان  –دول بورژوایی و ارتجاعی 
کامال امری بدیهی و عادی میباشد. آنها هر جا که  -ملل 

نظامی و اقتصادی شان اقتضاء کند از  –منافع سیاسی 
لت و منطقه حمایت میکنند و هر جا آنرا خالف استقالل یک م

منافع خویش ببینند به شدت علیه ان موضع میگیرند. مثال در 
حالیکه حدود هفتاد سال است رژیم اسرائیل از برسمیت 
شناختن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین طفره میرود و 
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جنبش آنها را به بیرحمانه ترین شکل ممکن سرکوب می 
ی تمام تقریبا تنها کشوری بوده که از حق مردم نماید با پرروی

کردستان عراق برای برگزاری رفراندم استقالل دفاع کرده 
است و چه تهوع آور که بخشهایی از مردم کرد در داخل و 
خارج از کردستان عراق در تجمعات خود درکنار پرچم 
کردستان، پرچم رژیم صهیونیستی را نیز برمی افرازند!؟ و یا 

قای پوتین که میگوید: رفراندم اقلیم را برسمیت نمی همین ا
شناسد و از تمامیت ارضی عراق دفاع میکند به راحتی آب 
خوردن چند سال پیش رفراندم جدایی کریمه از اوکراین و 
الحاق به روسیه را با دل و جان پذیرا شد. و یا وزیر امور 

ظ خارجه ایاالت متحده که سیاست رسمی دولت امریکا را حف
یکپارچگی عراق و مخالفت با جدایی کردستان عراق میداند 
در دوره کلینتون و بعدا جورج بوش پسر با قیمه قیمه کردن 
یوگسالوی از شکم آن نیم دوجین کشور مستقل دراوردند. 
ابتدا بوسنی و کروواسی و اسلووانی و سپس مقدونیه و 

"کوزوو" )  مونته نگرو و در دوره اوباما کشور چند صد هزار نفره
آلبانی تبارهای ساکن صربستان( که حتی تا کنون چهارپنجم 
دولتهای جهان حاضر به برسمیت شناختن آن نشده اند. 
برسمیت شناختن دو رفراندم جدایی طلبانه نافرجام در استان 
فرانسوی زبان کبک در کانادا و نیز در منطقه اسکاتلند در 

منطقه کاتاالن در اسپانیا بریتانیا و یا همین رفراندم استقالل 
یا همین حزب   نمونه های دیگری از این موارد هستند و

دمکرات کردستان عراق به رهبری بارزانی در سالهای اولیه 
ایران همچون جاش در خدمت قوای مسلح  ۵۷پس از انقالب 

رژیم اسالمی ایران بود و تحت عنوان "قیاده موقت" مشغول 
 برای تعیین سرنوشت خویش!!سرکوب تالش خلق کرد ایران 

واقعیت این است که بر خالف کردستان ایران که عمدتا جزیی 
از خاک ایران بوده است مناطق کردنشین عراق و سوریه و 
ترکیه دائما میان امپراتوریها و حکومتهای مختلف دست به 
دست میشده است. سلطه خالفت عباسی و سپس سلطه 

مانع از شکل گیری یک  دیرپای امپراتوری عثمانی همواره
منطقه ویژه و مستقل بنام کردستان شده است. در سالهای 
پایانی جنگ جهانی اول که دول اروپای غربی برهبری انگلیس 
و فرانسه موجبات شکست و فروپاشی امپراتوری عثمانی را 
فراهم کردند سرزمین تحت اشغال این امپراتوری به شکلی 

چندین کشور مستقل تقسیم کامال سلیقه ای و دودمانی به 
شدند در مواردی یک برادر را حاکم یک کشور میکردند و برادر 
دیگر را حاکم یک کشور تازه تاسیس عربی دیگر ) مثال شکل 
گیری عربستان و عراق از همین قماش بوده است ( همان 
زمان قوای پیروز در جنگ جهانی اول به روسای عشایر کرد 

یی هم برای انها ایجاد خواهند وعده دادند که کشور مجزا
کرد!! اما هیچگاه به وعده خود عمل نکردند. تا اینکه اشغال 
کویت توسط عراق صدام حسین این بهانه را به دست جورج 
بوش پدر داد که پس از بیرون اوردن کویت از اشغال عراق یک 
منطقه پرواز ممنوع بر فراز اقلیم کردستان عراق ایجاد کند. از 

عروج مججد جنبش ناسیونالیستی کردستان عراق این جا 
جورج بوش پسر کاری را  2003آغاز می شود تا اینکه در سال 

پدرش تمام نکرده بود به سرانجام رساند و با  91که در سال 
سرنگونی صدام حسین موجبات قدرتگیری یک رژیم اسالمی 
شیعی در عراق و یک اقلیم نیمه مستقل در کردستان را 

د. جنگ داخلی در عراق و جدال اسالمگرایان شیعی فراهم کر
و سنی و نیاز رژیم بغداد به تقویت موقعیت خویش باعث شد 
که در تدوین قانون اساسی جدید عراق امتیازات زیادی به 
کردها داده شود. رئیس جمهور و وزیر خارجه از کردها انتخاب 

ی شدند و خودمختاری کامل اقلیم کردستان با پارلمان محل
برسمیت شناخته شد. آموزش به زبان کردی هم که از سالها 
قبل در این منطقه آغاز شده بود رسمیت بیشتری پیدا کرد. 

قانون اساسی عراق صراحتا تاکید  ۱۴۰عالوه بر آن در ماده 
شد که برگزاری رفراندم در آینده نزدیک هم برای احتمال 

ختالف نظیر استقالل و هم برای تعیین تکلیف شهرهای مورد ا
کرکوک و خانقین و ... جزو حقوق مسلم کردها محسوب می 

در اقلیم کردستان نیز  2005شود. در حاشیه انتخابات 
پرسشی در مورد تمایل مردم برای جدایی طرح شده بود که 

درصد رای دهندگان به آن پاسخ مثبت داده بودند. در طول  ۹۵
ه دلیل این مدت،هم به دلیل ضعف دولت مرکزی و هم ب

حمایت دول غربی و اسرائیل روزبروز بر دامنه قدرت حکومت 

بارزانی بویژه قوای مسلح آن افزوده شد. بر خالف رویه 
معمول در همه کشورهای مبتنی بر فدرالیسم حکومت اقلیم 

نه تنها دارای نیروی انتظامی محلی بود بلکه رسما تشکیل 
منطقه را در  ارتش داد و کنترل کامل مرزها و فرودگاه های

دست گرفت و بعالوه با صدور مستقل نفت و گاز به ترکیه 
صاحب اقتصاد مستقل نیز شد امری که تحریم مالی رژیم 
بغداد و قطع بودجه اقلیم از سوی دولت مرکزی را به دنبال 
داشت و سبب شد که در چند ساله اخیر انبوه میلیونی 

عیشتی زحمتکشان و حقوق بگیران اقلیم دچار مضیقه م
شوند که شورشهای اجتماعی را نیز به دنبال داشت. دامنه 
قدرت دولت فاسد و دودمانی بارزانی ها به حدی رسید که بر 
خالف قوانین خود اقلیم، او حدود سه سال است که به طور 
غیرقانونی ادامه ریاست میدهد. اعتراض نمایندگان مجلس 

نی و شکل اقلیم به مادامالعمر شدن ریاست مسعود بارزا
گیری جنبش تغییر ) گوران ( نیز سبب تعطیلی پارلمان 
کردستان عراق توسط بارزانی شد. این خودسری و دیکتاتوری 
فاسد ارتجاعی سبب بروز بحران داخلی جدی در اقلیم شد. 

سپتامبر برگ بارزانی بود تا به زمین زند و  ۲۵برگزاری رفراندم 
ه خلق کرد موقعیت با بهره گیری از احساسات ملی گرایان

سیاسی خویش را احیاء و مستحکم سازد. او شاید تردیدی 
در این نداشت که دولت مرکزی بغداد و رژیم های منطقه و 
جهان نتیجه آرای مردم را نخواهند پذیرفت اما محکم کردن 
موقعیت سیاسی اش در داخل اقلیم کردستان و نیز احتمال 

غداد او را مصرانه به کسب امتیازات بیشتر از دولت شیعی ب
برگزاری رفراندم علیرغم اجماع جهانی دول و شورای امنیت 

      سازمان ملل در مخالفت با آن سوق داد.
صرف نظر از هر  –و این اما خیلی مهم است  –اما آیا

دیدگاهی که به مثابه یک نیروی چپ و ترقیخواه در قبال 
کردستان درستی یا نادرستی برگزاری رفراندم در اقلیم 

درصد مردم کردستان عراق در  73داشته باشیم، اکنون که 
درصد آنها به استقالل این  93این رفراندم شرکت کرده و 

منطقه پاسخ آری داده اند باید به نتایج این همه پرسی 
اقتصادی کردستان  –احترام گذاشت و با تحریم سیاسی 

و رژیم عراق و بویژه هر نوع ماجراجویی جنگی دولت بغداد 
های ارتجاعی ایران و ترکیه مخالفت کرد یا نه ؟ من فکر 
میکنم هر نیرویی که نشانی از ترقیخواهی و عدالت خواهی 
و صلح طلبی داشته باشد باید با تمام قوا در برابر رژیم 

با ممنوع   ارتجاعی عراق و حامیان او به ایستد. این رژیم
های اقلیم کردن هر گونه پرواز های خارجی به فرودگا

خواستار آن شده که کنترل کلیه مرزهای زمینی نیز به ارتش 
دولت مرکزی عمدتا شیعه سپرده شود. رژیم اسالمی ایران 
نیز برای کمک به این سناریوی سیاه جنگی، مانوور نظامی 
مشترکی را با هدف در اختیار قرار دادن کنترل مرزهای 

ر کرده است. کردستان عراق و ایران به ارتش عراق برگزا
دولت اسالمگرای اردوغان در ترکیه نیز که مهمترین شریک 
اقتصادی اقلیم میباشد تهدید به تحریم اقتصادی کامل و از 
جمله قطع خرید نفت از دولت اقلیم کرده است. این سناریو 
اگر به تحقق بپیوندد معنایی جز گسترش بی سابقه فقر و 

و این درحالیستکه فالکت در کردستان عراق نخواهد داشت 
این منطقه هیچ راه دریایی برای درهم شکستن حلقه 

 محاصره ندارد.
اکنون دو راه در برابر دولت اقلیم و مردم کردستان قرار دارد: یا 
همه پرسی جدایی را ابطال کنند و یا در برابر فشار دولت 
بغداد و تهدیدهای ارتجاعی و جنگ افروزانه ایران و ترکیه به 

اگر اوجگیری فقر و گرسنگی و بیکاری و قحطی امان  ایستند.
این مردم را نبرد آنها قطعا مایل هستند که راه دوم یعنی راه 
مقاومت را برگزینند. در این میان، مردمان ایران ا ز جمله 
کردستان ایران وظیفه خود میدانند که با هر نوع تحریم 
 اقتصادی و ماجراجویی های جنگی بغداد و رژیم های

ارتجاعی همسایه مخالفت و مبارزه کنند و نگذرانند اکثریت 
زحمتکش کردستان عراق در حلقه محاصره این ادمخواران به 

 زانو درآیند.
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 همه پرسی استقالل کردستان عراق و

 سه چالش مهم پیشاروی آن!   
 

 

 روزبهتقی                    
 

ملی کردستان  پرسی استقالل هبا نزدیک شدن لحظه هم
در منطقه و  و مخالف قمواف رویکردهای و  ها عراق، چالش

نقاط دیگرجهان و نیز در صفوف چپ ها پیرامون این رویدادمهم 
بیش از پیش  و مناقشه برانگیز و تاثیرگذار بر نقشه خاورمیانه،

نوشته حاضر  شود. نزدیک میغلیان خود داغ شده و به نقطه
رئوس عمده این چالش ها را تحت عنوان سه چالش اصلی و 
مهم موردبررسی قرار می دهد، که عبارتند از چالش های 
مربوط به فضای سیاسی و مخالفت ها و ریسک های 
پیشاروی حاکم بر نتیجه این همه پرسی، چالش مربوط به 

وا و شیوه برگزاری آن و باألخره چالش معطوف به به محت
پوست اندازی حق تعیین سرنوشت و بحران های برخاسته از 

 در گذرتاریخ.  ملت-نظم مبتنی بر دولت 
 

  چالش نخست
قبل از هرچیزباید به این واقعیت اشاره کرد که برگزاری همه 
پرسی بیش از آن که مقدمه ای برای تحقق حاکمیت مستقل 

ر اصل باشد مؤخره ای است بر آن و رسمیت دادن به آن. د
مدت کمابیش طوالنی است که کردستان عراق عمال و 

یا بقول  بشکل دوفاکتو مستقل بوده است،
عراق تقسیم شده و فاقدحاکمیت » بارزاتیمسعودخود

. فرایندشکل گیری آن هم مربوط به ضعف و یا «مستقل است
حتی در مقاطعی فروپاشی قدرت مرکزی بوده است که در 

آمریکا به عراق و درهم شکستن  نتیجه جنگ اول و دوم حمله
ساختارهای قدرت و خألناشی از آن در یک جامعه ناراضی و 

انباشته از گسل های بحرانی بوجودآمد. بازسازی 
بوروکراسی فروریخته و ارتش به سرعت ممکن نبود و ادامه 
نارضایتی ها و خالء مزبور منجر به ظهور و فتوحات داعش و 

دید که با فروپاشی ارتش مشخصا تهاجم آن به موصل گر
عراق در این منطقه همراه گشت. در غیاب ارتش و دفع 
حمالت داعش به کرکوک نیروهای کرد توانستند کنترل کرکوک 
و نواحی را که تا آن زمان در اختیارآن ها نبود بدست بیاورند. 
در طی یکی دوسال اخیر حتی استخراج نفت و صدور و 

طریق بنادرترکیه صورت گرفته  فروش آن مستقل از بغداد و از
با اقتصاد و روابط خارجی کمابیش و   است. باین ترتیب دولتی

ارتش مختص بخود از مدت ها پیش عمال و تاحدزیادی تحقق 
پیداکرده بود. آن چه که قراراست رفراندوم انجام بدهد چیزی 
جز جنبه حقوقی و رسمی دادن به این واقعیت نیست. گرچه 

رفراندوم و شخص بارزانی نتیجه آن را امری برگزارکنندگان 
غیرالزام آورخوانده اند، اما برکسی پوشیده نیست که 
بکارگیری این نوع واژگان دیپلماتیک وظیفه اصلی اشان بیشتر 
تلطیف فضا و حساسیت ها و کاستن از فشارها و البته بهره 
برداری از آن به عنوان اهرمی برای چانه زنی در مذاکرات 

تنظیم روابط فی مابین   به با دولت مرکزی در راستایدوجان
بویژه پیرامون مناطق مناقشه برانگیزکرکوک و خانقین و.. 

 است.
با این همه اشتباه است اگر که جنبه رسمی و حقوقی 
بخشیدن به واقعیت دوفاکتوی استقالل را امری بی اهمیت و 

 پی آمدهای مهمی بدانیم که بطوراجتناب  و  بدون چالش
ناپذیر اعالم استقالل برخواهدانگیخت. برعکس صراحت دادن 
به یک واقعیت ولو دوفاکتو در منطقه ای لبریز و شعله ور از 
بحران ها و رقابت های شدید و انواع صف آرائی های تخاصم 
آمیز، به منزله برخوردآتش به چاشنی بمب نیرومندی است 

زله ای است که موج های حاصل از انفجارآن در حکم وقوع زل

با تغییرنقشه جغرافیای سیاسی بجامانده از معاهده 
پیکو )توسط انگلیس و فرانسه برای  -استعماری سایکس

تقسیم متصرفات امپراطوری در حال افول عثمانی در بین 
خود( که با بی اعتنائی به حقوق ملی میلیون ها کرد علیرغم 

تقسیم خواست آن ها، آن ها را عمدتا بین سه کشورمنطقه 

کردند )البته وضعیت کردهای ایران ربطی به آن معاهده 
نداشت(. گرچه اصل پذیرش شکل گیری یک دولت جدیدکرد 

در منطقه و در مجاورت و محاط در کشورهای مهمی که خود 
ملت -نیز با مسأله ملی درگیرند، توسط ناسیونالیسم و "دولت
رانی های حاکم" فی نفسه قابل تحمل نیست، اما شرایط بح

حاکم بر منطقه و نگرانی از پی آمدهای آن بر بحران منطقه و 
خطر جنگ های تازه و بطورکلی تاثیرات آن بر ژئوپلتیک 
منطقه، موجب افرایش حساسیت ها و مخالفت های 

گرچه با زوایای متفاوت شده   گسترده ای در منطقه و جهان
است. این حساسیت ها و مخالفت ها بویژه از جانب دولت 

بیش از  -ایران و ترکیه-مرکزی عراق و همسایگان مهم اقلیم
دیگران است، اما حتی در سطح جهانی هم متحدان و 
حامیان کردها و یا سازمان ملل نیز خواهان تعویق و یا مشروط 
کردن آن به مذاکره و توافق دوجانبه با دولت عراق شده اند. 

ده برای با این همه اهمیت این خواست تاریخی و معوق مان
کردها و شخص بارزانی به عنوان رئیس حکومت اقلیم و 
خاندانی متنفذ که استقالل و برگزاری همه پرسی را رسالت 
خودخوانده و بخاطرآن برای یافتن فرصتی مناسب، حتی 
حاضرشده پیه یکه تازی و تداوم حکومت غیرقانونی اقلیم 
کردستان را بجان بخرد، چنان است که حاضرنیست فرصت 
کنونی و چه بسا آخرین فرصت را از دست بدهد. در حقیقت 
دالیلی که به موجب آن ها بسیاری از مخالفین، زمان کنونی 
را برای چنین اقدامی، نامناسب تلقی می کنند و از جمله 
بخاطرتضعیف مبارزه علیه داعش؛ از نظرکردها و شخص 
بارزانی یک فرصت طالئی محسوب می شود که ممکن است 

 رهم باشد:ناپدا
در این جا یک دیالکتیک تاریخی حک شده بر اذهان عمل می  

کند: تاریخا بین ضعف قدرت مرکزی و اوج گیری جنبش کردها 
و سطح مطالبات آن ها همواره رابطه ای مستقیم و تنگاتنگ 
وجودداشته است و همین معادله بر وضعیت کنونی هم صدق 

ها و حتی  دشمنی و . اگر مخالفان برافزایش تنش هامی کند
اشاره می  به وقوع جنگ داخلی و خونین بعضا
می  هم در جهت مخالف آن استدالل موافقان ،کنند
ایدئولوژیک که با این نوع -سوای گرایش های سیاسیکنند.

استدالل ها درهم آمیخته است، اما واقعیت های عینی هم 
ه فرصت ها و تهدیدهاست. ب  به نوبه خود، دربرگیرنده تؤامان

همان اندازه که در لحظات کنونی اعالم استقالل آسان می 
نماید و افق نزدیک برای به آعوش گرفتن آن روشن بنظرمی 
رسد، و در حقیقت گردونه آن به حرکت درآمده است، اما 
بهمان اندازه افق دورتر ناروشن و پرچالش می نماید. 

 :می کند مسعودبارزانی در مصاحبه با الحیات تاکید گرچه
های  پرسی جلوگیری از بروز فجایع و جنگ هدف اصلی همه»

، اما در پس این نوع سخنان تعارف آمیز، «جدید در آینده است
هردو طرف می دانند که برای تحقق یا ممانعت از تحقق این 

چنان که   خواست تاریخی باید هزینه زیادی به پردازند.
تعلیق  اظهارداشته است که هر گونه تالش برای به خودوی

"فاجعه" و "جنگی خونین"  تواند به پرسی می در آوردن همه
نجامد و امیدواراست ناچارنشوند که برای دفاع از کرکوک بی

در آن سو هم پارلمان عراق در غیاب  .دست به اسلحه ببرند
نمایندگان کرد که این نشست را تحریم کردند، با عدم 

دی امنیتی برسمیت شناختن نتایج همه پرسی، آن را تهدی
خواند که تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند و به نخست 
وزیر اختیارات الزم را برای بکارگیری "تدابیرالزم" تفویض کرد. و 
حتی اخیرا سطح تهدید ها فراتررفته و نخست وزیرعراق 
انجام همه پرسی را بازی با آتش خوانده و به تلویح از مداخله 

ست. در میان همسایگان، در نظامی سخن به میان آورده ا
واقع دولت ایران بیشترین حساسیت و مخالفت را با شکل 
گیری کردستان مستقل در کنارمرزهای خود داشته و از زبان 
شمخانی و شورای امنیت ملی تهدید به بستن مرزها و 
بطورضمنی مداخله نظامی می کند. این مخالفت ها که تنها 

ل متعددی دارند که اهم بخشی از آن علنی شده است، دالی

آن ها، عبارتند از: اهمیت اتحاداستراتژیک با دولت شیعی 
عراق و حفظ تمامیت ارضی آن، تأثیرآن برکردهای تقسیم 
شده در کشورهای همسایه و در خودایران، نگرانی از تبدیل 
شدن کردستان عراق به پایگاه و کشوری تحت نفوذقدرت 

رقبای منطقه ای ایران مثل های بزرگ غربی و اسرائیل و نیز 
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ترکیه که بنظر می رسد دیپلماسی ابرازخشم و چشمک را 
در مورداستقالل کردستان باهم بکارگرفته است، و باألخره 

تأثیرات آن بر ژئوپولتیک منطقه که حکومت ایران آن را 
درمغایرت با اهداف استراتژیک منطقه ای و کسب قدرت و 

 نفوذ برترخود می داند.
لی شکل گیری یک واحدملی تازه و پذیرش آن توسط بطورک 

سایردولت ها هیچ گاه امری آسان و بدون مناقشه نبوده 
است، چنان که شاهدیم حتی امروزه در اروپا و کشوری چون 

ملت  -اسپانیا هم تحمل نمی شود. حتی خودهمین دولت
های غالب و رسمیت یافته هم اکثرا در متن کشاکش ها و 

) از جمله در اروپا( شکل گرفته اند. بهمین  جنگ های خونین
دلیل در منطقه ای با دولت های استبدادی و سرتاپا ارتجاعی 

قدرت   و آکنده از بحران و رقابت و جنگ های نیابتی توسط
های منطقه و بزرگ، انتظارجدائی مسالمت آمیز و 

واحدسیاسی جدید، بدون خطربرافروختن منازعات و   تشکیل
سیاسی و نظامی و صف آرائی های جدید، مناقشات حاد

انتظاری بیش از حد خوشبینانه خواهدبود. بخصوص 
وجودمناطق حساس، مناقشه برانگیز و دارای اهمیت 
استراتژیک برای هردوسو، مثل کرکوک با منابع نفتی مهم و 
تنوع قومی، که کردها آن را قلب کردستانش می نامند و 

ایلی به فراتررفتن از وضعیت شاید بدون آن در شرایط فعلی تم
دوفاکتوی کنونی نمی داشتند، و حکومت مرکزی هم آن را 
خارج از قلمروکردستان عراق می داند، بر 
خطرتشدیدکشاکش ها و تصادمات نظامی می افزاید. البته 
تاکیدبر شیوه های هرچه بیشترصلح آمیز و خشونت پرهیز 

رئیس  بسیارمهم است و در همین رابطه نسبت به پاسخ
عواقب ثبات  حکومت اقلیم کردستان به پرسش مربوط به

"  :که می گوید الحیات توسط سپتامبر 25زدای همه پرسی 
اصال چه موقع اینجا امنیت و آسایش داشته که ما از به هم 
خوردنش بترسیم؟ کی عراق یکپارچه بوده که االن از به هم 

ند برای ، وامیدواریم که کردها ناچارنشوخوردنش بترسیم؟
مناطق موردمناقشه دست به اسلحه ببرند" باید گفت که 
چنین نیست. تجربه ظهورداعش و افزایش کیفی سطح 
خشونت ها در منطقه و نقاط بحرانی نشان دهنده آن است 
که براستی جهنم را انتهائی نیست و همواره احتمال زدن 

غم رکوردهای تازه ای از "بربریت" وجوددارد. با این همه علیر
تاکید بر اهمیت خشونت پرهیزی، اما باید افزود که تاکید به 
آن نمی تواند دلیل و برهانی بسنده در نفی حق تعیین 
سرنوشت )جدا از معنا و مصداق واقعی آن ( و مسکوت نهادن 
آن باشد. نباید فراموش کنیم که قدرت های حاکم اساسا از 

و تثیبت خشونت و زور برای منصرف کردن تبعیض شوندگان 
موقعیت و منافع خویش بهره می گیرند. چنان که در همین 
موردهم شاهدیم که بتدریج زبان تهدید و زور در طرف مقابل 
بیشتر می شود. گرچه در شرایطی که دولت مرکزی و جبهه 
ائتالف هنوزمشغول جنگ با داعش است، گشودن جبهه 

بر جدید دشوار و بعید بنظرمی رسد و اقلیم کردستان هم 
همین اساس شرایط کنونی را فرصتی مناسب برای اعالم 
استقالل یافته است. گرچه همانطور که بنظر می رسد با 
توجه به شرایط منطقه حفظ استقالل دشوارتر از دست یابی 

چالش ها  این گونهاما آیا می توان به صرف وجود به آن باشد.
یین مطالبه حق تع که از واستاز مردم کرد خ و پی آمدها

سرنوشت خود که آن همه برایش مبارزه کرده 
آیا کسی می تواند تضمین بدهد که  .ند؟ویبش دست اند

دولت مرکزی پس از تثبیت خود، وجودیک دولت فدرال را تحمل 
خواهد کرد؟ همانطور که گفته شد دیالکتیک جنبش حق 
تعیین سرنوشت با ضعف و قوت حکومت مرکزی در طی یک 

ردها درس دیگری آموخته است. بنابراین تجربه طوالنی به ک
بدیهی است کسی که به حق تعیین سرنوشت توسط جوامع 
بشری باورداشته باشد، با هیچ توجیهی نمی تواند از مردمی 
که برای آن مبارزه می کنند، بخواهد که بخاطربرخی مصلحت 
اندیشی ها از خواست خود دست بکشند. البته شیوه و نحوه 

ت به حق و انسانی موضوع دیگری است پیش بردیک خواس
که از قضا باید حول آن بحث های کافی و مستدلی صورت 
گیرد، به نحوی که به دشمنان آزادی و تعیین سرنوشت مجال 

گرچه برای آن ها   هرچه کمتری برای توجیه خشونت بدهد.
هیچ چیز آسان تر از بکارگیری خشونت و سرکوب نیست ولی 

می بود، در تاریخ هیچ حرکت مترقیانه و  اگر قرار برحکم آنان
نمی باید صورت می گرفت. بهمین دلیل   پیشروانه ای

نخستین کالم در این گونه موارد محکوم کردن تهدید و اعمال 
زور و خشونت توسط دولت های حاکم بر جوامع تحت تبعیض 
و ستم است. از این منظر باید هرگونه تهدید و فشار از سوی 

 عیین سرنوشت بطورقاطع محکوم شود.دشمنان حق ت
خالصه آن که کانون نقد و مناقشه پیرامون موضوع استقالل 
کردستان نه چون و چرا در اصل حق تعیین سرنوشت، بلکه 

   .شیوه ها و محتوای تاریخی آن برمی گردد  نسبت
 

 : نحوه برگزاریچالش دوم
ق مصادی مهم ترین ات خود یکی ازذ حق تعیین سرنوشت در

و بهمین دلیل  است واقعی دموکراسی ای از و جلوه نتخابا
طبیعی است که باید در گام نخست بتواند خود را در شیوه 
برگزاری دموکراتیک نشان بدهد. اگر بفرض شیوه برگزاری از 
باال و با ساخت و پاخت های گروه های صاحب نفوذ و نه از 

ا و شبکه پائین با مشارکت فعال و آزادانه مردم و سازمان ه
های مردمی و مستقل و دموکراتیک، با چرخش آزاد نظرات و 
خالصه مداخله فعال آن چه که جامعه مدنی خوانده می شود 
اتخاذ نشود؛ عمال جز در خدمت تحکیم موقعیت اولیگارها و 

قدرت نخواهد بود. آن ها   دستجات و تبارهای صاحب نفوذ و
ه می خواهند در برابر گزینه ها را تعیین می کنند و آن گونه ک

جامعه می گذارند و چه بسا با سوارشدن برموج آرزوهای 
سرکوب شده، از آن ها هم چون ماشین رأی بهره می گیرند. 
رعایت شیوه های واقعا دمکراتیک همواره و بویژه در دوره 
های تأسیس اهمیت بنیادی دارد. مثال اگر در آغازانقالب 

ی داد که خمینی و دارودسته جامعه ایران اجازه نم 57بهمن 
او از باالی سرمردم با سرهم بندی کردن یک رفراندوم و یا 
تشکیل مجلس خودخوانده و مسخ شده خبرگان بجای 
مجلس نمایندگان واقعی خشت اول را کج بگذارند، هیچ گاه 
جامعه ایران به چنین سرنوشت شوم و فالکت باری که اکنون 

دچار نمی شد. بخصوص  چندین دهه است که گرفتارش شده
که در فضاهای برانگیخته شده و سرشار از شورانقالبی در 
دوره های تأسیس که نظرها بیشتر بر نفی وضعیت حاکم 
متمرکز می شود، با سهولت بیشتری می توان سوار بر موج 

از قیدوبند یک دوره طوالنی سرکوب و   احساسات رها شده
ز محتوا تهی ساخت. تحقیرشد و مطالبات واقعی را مسخ و ا

بهمین دلیل خطررازآمیزشدن، مسخ و تبدیل شدن یک 
خواست تاریخی مثل استقالل، آزادی و عدالت و یا حق تعیین 

موج   سرنوشت به پوسته ای بدون محتوا وجوددارد. امکان
سواری از جانب نیروهای که در رأس جبهه درونی، سکان 

صوص به های اصلی جنبش مردمی را در دست دارند، بخ
هنگام تأسیس یک نظم نوین همواره وجوددارد. و بر همین 
اساس ترکیب متوازن شور و خرد و احساسات و آگاهی، 

سنجش واقعیت ها با   امرکلی با امرمشخص، و محک و
شاخص های شناخته شده دموکراتیک و البته هم چنین 
آگاهی از چالش ها و شرایط خطیرحاکم بر وضعیت و پی 

 م خود اهمیت حیاتی دارد.آمدهای تصمی
اگر منشأ چالش اول عمدتا از بیرون و فشارقدرت مرکزی و 
دولت های همسایه ها و یا قدرت های جهانی و در چهارچوب 

صورت می گیرد، اما در موردچالش دوم   منافع آن ها
منشأعمده آن ها از داخل و توسط گردانندگان اقلیم، صاحبان 

پرسی سرچشمه می گیرد. و برگزارکنندگان همه   قدرت
چنان که همه پرسی و تصمیم ها و جهت دهی ها همه از 
باال و از سوی حکمرانان و در غیاب شرایط حتی حداقل موازین 
دموکراتیک صورت می گیرد. حتی چنان که می دانیم همان 
"دموکراسی" نیم بندی هم که قبال وجودداشته است، مدت 

محل نفوذ و چانه زنی  هاست که با تعطیل پارلمان که خود
و بند و بست و باهم بود، توسط حکومت   دستجات حاکم

اقلیم کردستان که در کنترل دارودسته مسعودبارزانی است 
عمال تحمل نگشت و سال هاست که در محاق قرارگرفته 

است. چنان که فراخوان و برگزاری رفراندوم هم با بندوبست و 
یم کیک قدرت و سهم وقول و قرارهای پشت پرده برای تقس

خواهی ها انجام گرفته است. معجزه زنده شدن پارلمان در 
در واپسین روزهای مانده به آغازهمه پرسی، تأییدی   محاق

است بر واقعیت تعلیق همان دموکراسی نیم بند. همانطور 
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که اشاره شد چه بسا در چنین مقاطعی با سهولت بیشتری 
ن رعایت موازین واقعا بتوان سواربرموج احساسات شد و بدو

دموکراتیک، کسری از جامعه را هم به پای همه پرسی 
و آگاهانه   کشاند، ولی آیا می توان آن را مشارکت واقعی

مردم در تعیین حق سرنوشت خود نامید؟. چنین وضعیتی به 
معنی آن است که حق تعیین سرنوشت صرفا به یک خواست 

مشخص در زندگی و  نمادین و مبهم، رازآلود و فاقدمابازاء
آزادی مردم تبدیل می شود و معموال هم سکوی مناسبی 
خواهدبود برای تبارها و دسته جات صاحب نفوذ و قدرت. 
بهمین دلیل باید مجددا تاکیدکرد که حق تعیین سرنوشت و 
باوربه آن در نخستن گام ضرورتا باید خود را در نحوه برگزاری 

ایت تمامی شاخصه ها و آزاد و دموکراتیک همه پرسی با رع
موازین دموکراتیک نشان بدهد. بدیهی است که رعایت این 
موازین از زمره آداب استحبابی نیستند که مدافعان حق تعیین 
سرنوشت، بتوانند از آن صرفنظرکنند، و چه بسا ناگزیر می 
شوند که برخالف جهت موج های برانگیخته شده حرکت 

 کنند.
موردمهم از این گونه شیوه های  در انتهای این بخش به سه

غیردموکراتیک و چالش برانگیز اشاره می کنم که شاید کمتر 
 موردتوجه قرار می گیرد:

 
می دانیم که  کدام اکثریت؟  مورداول تصمیم تک بنی؟

ملت خالص وجودخارجی ندارد، و همواره قوم ها و اقلیت های 
-ولتگوناگونی وجوددارند که معموال بهنگام تأسیس یک د

ملت و یا نظام جدید حقوقشان پایمال می گردد. از این رو 
حتی اگر یک قوم یا "ملت" در یک کشورچندقومی یا 
"چندملیتی" اکثریت داشته باشد، تکیه صرف بر اکثریت 
ناشی از کمیت خود در یک همه پرسی، بدلیل تضییع حقوق 
سایرجوامع یا قوم ها، بحران آفرین است. همانطور که مثال 

عیین مذهب شیعه )آن هم از نوع اثنی عشریش( به عنوان ت
سوای نقض اصل -دین رسمی در جمهوری اسالمی 

در جامعه چندمذهبی )و  -دموکراتیک جدائی دین از دولت
غیرمذهبی( ایران یک عمل ضددموکراتیک و تبعیض آمیز 
بشمارمی رفت و منشاسرکوب های بی شماری گشت؛ در 

گرائی و تکیه صرف به نظراکثریت این گونه موارد هم کمیت 
متکی به یک قوم و یا یک عقیده می تواند خطرناک باشد و به 
مثابه چماقی برای سرکوب اقلیت هائی که حاصر به هم 
نوائی با اکثریت نیستند عمل کند. بخصوص هرچه کفه کمی 
یک قوم و مذهب سنگین ترباشد، سرکوب شدیدترهم می 

گیری برای همه پرسی چه در گردد. متأسفانه شیوه تصمیم 
تحریم   مجامع شهری یا استانی مناطقی مثل کرکوک که با

اقلیت ها و یا قوم های دیگر همراه بود، و چه حتی در همان 
پارلمان بازگشائی شده و نمایشی برای زدن مهرمشروعیت 
به رفراندوم، خالی از اشکال نبود. این بازگشائی که در آخرین 

صورت گرفت و با تحریم مخالفان و اقلیت  روزهای باقی مانده
ها بدلیل اعتراض به همین شیوه های غیردموکراتیک، همراه 
بود. نتیجه آن هم تأییدهمه پرسی و تصمیم به شرکت در آن 
با تکیه به نظرنمایندگان متعلق به حزب حاکم و در توافق با 
شماری از احزاب کردی دیگر بود. از آن جا که رابطه اقوام و 
اقلیت و اکثریت کردن در موضوع حساس و مهمی چون 

ملت مستقل و -تصمیم به جدائی و شکل دادن به یک دولت
دخیل درسرنوشت همه اهالی و اقوام و اقلیت ها، اهمیتی 
بیش از رأی گیری های معمولی حول موضوعات عادی و 
جاری دارد؛ بهمین دلیل تصمیم تک بنی و متکی به یک بخش 

یک قوم در جوامع متکثر و چندقومی، حول  از جامعه و یا
موضوعاتی سرنوشت ساز برای همه، ولو آن که اکثریت 
قاطعی هم برخوردار باشد و حتی با فرض وجودشرایط 
دموکراتیک، نمی تواند تصمیمی دموکراتیک فرض شود. در 
چنین مواردی نمی توان به صرف اکثریت ساده اکتفاکرد، بلکه 

توافق حول شرایط مشارکت اقلیت ها الزم است با گفتگو و 
حتی اگر کمیت اشان زیادهم نباشد، همت گماشت. بهمین 

دلیل نتیجه این گونه همه پرسی های تک بنی، چالش 
برانگیز و بحران آفرین بوده و راه را برای نادیده گرفتن و 
سرکوب اقلیت ها هموارمی کند. و معموال هم دولت های 

ردی معطل نمانده و می کوشند حاکم و ذینع، در چنین موا

خشت اول  حداکثراستفاده را از تنش های بوجودآمده به برند.
 گرنهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج!

: ملت خالص و جوامع کامال تفکیک شده مورددوم
وجودخارجی ندارد و توزیع اقلیت های اتنیکی و عقیدتی هم 

گر در یک در نقاط مختلف یک کشور به یکسان نیست. ا
منطقه اکثریت هستند، در منطقه ای دیگر و خارج از 
قلمرواصلی در اقلیت قراردارند. در موردعراق گفته می شود 
حدودیک میلیون کرد در نقاط دیگرکشور مستقرهستند. 
بدیهی است در اتخاذشیوه ها نه فقط منافع و مشارکت 
اقلیت های ساکن مناطق اصلی باید در مدنظر باشد، بلکه 
منافع و نظراقلیت پراکنده کرد در نقاط دیگرکشور نیز باید در 
مدنظر باشد و شیوه های پیش بردفرایند"حق تعین 
سرنوشت" چنان باشد که دستاویز و بهانه ای برای فشار و 

 ملت" غالب داده نشود. -سرکوب آن ها توسط "دولت
  

 موردسوم:
مدرن ملت های  -ملت خالص وجودندارد. در شکل گیری دولت

با تقویت مقوله شهروندی تکیه گاه و مؤلفه های اصلی بر 
جمعیت ) مستقل از جنبه اتنیکی قومی یا مذهبی(، کشور 
)جغرافیا(، حاکمیت و حکومت استواربوده است. و برهمین 

ملت بر اندام یک قوم ولو در  -اساس دوختن جامه دولت
زا  اکثریت، عموما و بشکل مضاعفی مسأله برانگیز و بحران

بوده و هرجا از فاکتورهای اصلی عدول شده چه بسا به 
تصفیه ها و سرکوب های خونینی منجرشده و هنوزهم منجر 
می گردد که نمونه های آن را کم نداریم. نمونه بالکان در 

کمابیش تثبیت   اروپای پس از فروپاشی و یا حتی دولت های
یت شده ای چون ترکیه از همان بدوتأسیس اش بر نفی هو

وجودی کسربزرگی از جمعیت کشور یعنی کردهای ساکن آن 
استواربود و یا اسرائیل که بر نژاد و مذهب یک قوم  -کشور

بناشده است، هرکدام به نوعی بحران زا و مساله برانگیزبوده 
اند. بنابراین با در نظرگرفتن این تجربه های مکرر باید همواره 

کی و بنانهادن هشیاربود که از تشکیل دولت های اتنی
ساختمان برخشت کج امتناع کرد. دل خوش کردن به 
بزرگواری و "منش دموکراتیک" و وعده ووعیدهای دولت این یا 
آن قوم بنا به تجربه تاریخ هیچ گاه تضمین شده نیست و 
عافیتی برپیشانی آن ها دیده نشده است. و متأسفانه هنوز 

ول بشر و مقررات و قابلیت های اجرائی حقوق جهان شم
نهادهای مدافع آن و نیزفشار افکارعمومی ترقی خواهانه 
جهان، آنقدرها نیرومند نیست که بتواند حقوق اقلیت ها را از 

ملت های اتنیکی و  -سرکوب و تجاوزات مکرر دولت 
 در امان نگهدارد.  مسلط

در پایان این بخش یک باردیگر باید براین نکته اساسی تأکید 
ر با نادیده گرفتن آموزه های کلیشه ای در ورزید که نقدحاض

و   موردحق ملی، و با نقدشیوه برگزاری همه پرسی، با الهام
دفاع از حق تعیین سرنوشت، بر این مدعاست که حق تعیین 
سرنوشت اگر براستی بخواهد حق تعیین سرنوشت باشد و 
نه امری صوری و شکلی و مسخ شده، باید خود را در همان 

عنی شیوه همه پرسی به نمایش بگذارد، و گام نخست، ی
گرنه به یک دولت اتنیکی و شیربی یال و دم و اشکمی از آن 
چه که حق تعیین سرنوشت خوانده می شود تبدیل خواهد 
شد و حتی فراتر ازآن، بنام اکثریت و به کام اقلیت بهره مندی 
خواهد بود که جز در سودای تحکیم منافع و مناسبات قدرت و 

طایفه ای خود نیست. و از همین منظر  -فوذخاندانیبسط ن
این رویکرد نمی تواند هیچ وجه مشترکی با ناسیونالیسم و 
دولت اتنیکی ملت غالب داشته باشد. و بهمان دلیل 

اقلیت های مغلوب نیز موردنقد   بازتولیددولت اتنیکی توسط
قرار می گیرد. چنان که پیداست دو چالش فوق و نقدبرآن ها 

وضعیت کنونی صورت می گیرد. اما در   تا درچهارچوبعمد
بخش دوم و پایانی این نوشته به چالش سوم، یعنی پوست 
اندازی دولت ملت ها و مفهوم آن در بسترتحول تاریخی و 
محتوای حق تعیین سرنوشت در زمانه و شرایط کنونی جهان 

ملت ها، و بدیل آن  -اختصاص دارد که ناظربرنقد بحران دولت
 اهد بود.خو
 

  2017سپتامبر  21                     
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 فدرالیسم یا "حق تعیین سرنوشت تا

 حد جدایی" ؟ سر         
 

 حمید موسوی پوراصل              

 
 

  مقدمه
 

در آستانه تالش دولت خودمختار کردستان عراق برای استقالل 
سیاسی و در آستانه بحران سیاسی در جمهوری اسالمی و 

یری تالش جمعیت ها , گروهها و سازمانهای ملی و استقبال اوجگ
برخی رقبای سیاسی ایران نظیرعربستان و ترکیه در حمایت از برخی 
جنبش های ملی, دامن زدن به بحث "حق تعیین سرنوشت" و 
فدرالیسم اهمیت زیادی دارد. چرا که چپ باید مشی خود در قبال 

را روشن کرده و صیقل "مسئله حق تعیین سرنوشت" و فدرالیسم 
دهد. در شریط حال تمامی چپ به شکل کلی و تئوریک موافقت خود 
را با مسئله "حق تعیین سرنوشت" اعالم می کنند. اما وقتی به 
شرایط حال و زمان اجرا و شکل اجرا و ... میرسیم شاهد موضعگیری 
های گوناگون هستیم. این تشتت آراء نه تنها در میان احزاب و 

نهای سیاسی چپ که حتی میان اعضای هر سازمان سازما
سیاسی چپ وجود دارد. در این نوشته در بخش اول به "حق تعیین 
سرنوشت" تا سر حد جدایی می پردازم. در بخش دوم به حل فدراتیو 
مسئله ملی خواهم پرداخت و در بخش سوم سعی خواهم کرد یک 

  .جمع بندی ارائه دهم و به موارد مشخص بپردازم
 

  حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی -بخش اول 
حق تعیین سرنوشت یکی از قدیمی ترین شعارهای جنبش چپ نه 
تنها در ایران که در سراسر جهان است. این شعار اگر چه ساده و در 
مباحث تئوریک امری بدیهی می نماید اما وقتی به شیوه و چگونگی 

گی های بسیاری اجرایی آن میرسیم به مشکالت عدیده و پیچید
برخورد می کنیم. باید بخاطر سپرد که تنها یک خطای کوچک در این 

فرهنگی  –انسانی  –حوزه می تواند به فاجعه ای عظیم اقتصادی 
بینجامد. از همین روست که بایستی هر چه زودتر و بیشتر به 
چگونگی اجرایی شدن "حق تعببن سرنوشت در ایران و کشورهای 

و سعی کرد راه حل های گوناگون را روی میز و در پیرامونی پرداخت 
پیشگاه جنبش انقالبی و مردم قرار داد تا این نظرات غنی و یا تصحیح 

نظری را  –شوند تا بعد بتوان برای اجرایی کردن آن نیروهای مادی 
  .فراهم کرد

 
درس گیری از حرکات ملی, استقالل طلبانه, فدرالیستی, خودگردانی 

ان می تواند راهگشا و نقطه عزیمت خوبی باشند. پس طلبانه پیشینی
باید به درس های حرکات ملی در ایران و بخصوص روسیه در عصر 
جدید توجه و دقت کرد و همزمان به مدل های زنده سازماندهی و 
حقوقی در غرب از جمله در کشورهای پیشرفته سرمایه داری از قبیل 

و امریکا و ... توجه کرد. چرا  تقسیمات کشوری در سوئد, آلمان, کانادا
که بخش بزرگی از واقعیت فردای استقالل سیاسی به معنای 

اجتماعی است که به علم -اقتصادی  -نوسازی اداری و جغرافیایی
سازماندهی و حقوق بستگی دارند. خاور میانه و بخصوص فالت ایران 
در طول هزاره اخیر دستخوش جنگ ها و غلبه اقوام و فرهنگ های 
گوناگون بر یگدیگر بوده است که ثمره آن در هم آمیختگی بسیاری از 
سنن ,آئین ها , ارزشها و هنرهاست و بیهوده نیست که از هند تا 
لبنان شاهد طیف به هم بافته ای از مذاهب و آئین ها و ارزش ها 
وهنرهایی هستیم که با هم بسیار هم خانواده هستند. اما با وجود 

  – رهنگیتمامی اشتراکات ف
 

آیینی و آدابی , ارزشی و همجواری عواملی همیشه سبب بقاء و 
جلوگیری از فروپاشی سریع این جوامع و ذوب شدن آنها در یکدیگر 

سال هنوز عرب مانده اند ,  ۱۵۰۰گشته است. اعراب هنوز پس از 
کرد , فارس , ترک , ترکمن , بلوچ و یهودیان و .... کماکان دارای 

ند که آنها را از یکدیگر متمایز میکند. زبان و مرزهای تمایزاتی هست
جغرافیایی از مهمترین عوامل در زنده نگاهداشتن تمایزات ملل در 
خاورمیانه, آسیای میانه و ملل تحت قیومیت امپراطوری تزاری و پس 
از آن اتحاد شوروی هستند. از اینروست که یکی از اولین خواسته 

زهای جغرافیایی. اغناء و پر رنگ های ملی برسمیت شناختن مر
کردن اختالف زبانی با همسایگان از طریق سرمایگذاری بر روی زبان 
)تعویض خط و ترجمه کتابهای علمی به زبان ملی و تبلیغ موسیقی 
ملل( و بازنویسی تاریخ ملی و زنده کردن نام مشاهیر ملی و تشدید 

ملت جدید و برای میلیتاریزم و ناسیونالیسم برای شکل دادن به یک 
دفاع از مرزهای خود در برابر همسایگانی است که آنها هم می 
توانند دقبقا شرایط مشابه ای داشته باشند و چه بسا این 

ناسیونالیسم و میلیتاریسم راه را برای ایجاد تنش ها و جنگ های 
  .جدید بگشاید

 
موانع و مشکالت بر سر اجرای حق تعیین سرنوشت تا سر 

  یحد جدای
 

  دولت مرکزی
 

در نگاه اول بیشک می توان از دولت های تمامیت خواه مرکزی به 
عنوان بزرگترین مانع بر سر تخقق "حق تعیین سرنوشت" ملل نام 
برد. برای مثال در روسیه , ایران , هند و چین دولت های مرکزی به 
دالیل گوناگون از اعطای اختیارات بیشتر به مناطق جغرافیایی تحت 

لطه خود امتناء می ورزند. البته سطح مخالفت دولت مرکزی با س
تحقق "حق تعیین سرنوشت ملل" در کشورهای برشمرده در باال 
متقاوت است. اما در کشورهایی که حکومت مرکزی از نمایندگان 
ایاالت و فدراسیون ها و سیستم پارلمانی محلی شکل گرفته است 

ر است. در برخی از کشورها مقاومت دولت مرکزی در مقابل حق کمت
از جمله امریکا چون اساسا نظام سیاسی از آغاز ازبه هم پیوستن 
چند ایالت مستقل شکل گرفته است. ایاالت و نمایندگان قضایی آن از 
اختیارات گسترده تری برخوردار هستند. برای مثال هر قاضی فدرالی 

را موقتا در  می تواند با صدور حکمی هر ابالغیه قوه اجرایی مرکزی
سطح یک ایالت یا در سراسر امریکا تا رسیدگی دادگاه عالی بلوکه 
کند یا اجرای آن را به تعویق بیندازد. این تجربه نشان می دهد که هر 
چه بیشتر قوانین مدون و حکومت قانون و قضات و قوه قضایی 
مستقل تری داشته باشیم می توانیم بیشتر و بهتر بر مداخله و 

  .حکومت مرکزی غلبه کنیممخالفت 
 

  منابع طبیعی
 

منابع سرشار طبیعی یکی از عوامل عالقه حکومت مرکزی در 
مخالفت با حق تعیین سرنوشت برخی از ملل است. منابع طبیعی 
می تواند حتی دلیلی برای دخالت دولت های خارجی در حمایت و یا 

د اقتصاد در خصومت با جنبش های ملی باشد. برای مثال در شرایط ب
ایران حاکمیت مرکزی ایران چه امروز یا در آینده با راحتی بیشتری 
می تواند با خواست کنترل جغراقیایی خلق عرب در خوزستان 
مخالفت کرده و سیاست سرکوبگرایانه خود را توجیح کند. اگر چه 
بنظر می رسد خلق عرب دیگر اکثریت اهالی خوزستان را تشکیل 

  .نمی دهند
 
 

  ملیدرآمد 
 

تاریخ استقالل ملی نشان می دهد کشورهای نو تاسیس که نمی 
توانند بودجه دولتی خود را تامین کنند عمال محتاج به دریافت وام و یا 
کمک های بین المللی گشته و این کمک ها عموما بدون چشم 
داشت در تعیین مشی سیاسی و سیاست اقتصادی از سوی کمک 

ائیل بدون کمک های میلیاردی ساالنه کنندگان صورت نمی گیرد. اسر
امریکا نمی تواند بودجه دولتی خود برای اداره کشور را تامین کند. 
تاجیکستان و ارمنستان بدون باز بودن بازار کار روسیه بر روی نیروی 
کار آنها نمی توانند درآمد کافی مالی داشته باشند. پاکستان و 

امریکا نمی تواند خود را بخصوص ارتش آن بدون کمک های میلیاردی 
اداره کند و حتی برای درآمد مالی نیاز به فروش نیروهای نظامی و 
امنیتی خود به کشورهای عربی دارد. وضعیت مصر هم اینگونه است. 
از اینروست که محاسبه درآمد ملی در رابطه با تصمیم گیری در رابطه 

اقتصادی از با طرح شعار استقالل مهم است. جنگ, ناامنی و بحران 
عواملی هستند که توجیه گر مخالفت دولت مرکزی با حق تعیین 
سرنوشت ملل می باشند . از اینرو تالش برای جلب احساسات و 
هواداری نه تنها مردم خودی و محلی که جلب حمایت مردم همسایه 

  .و حمایت بین المللی از الزامات است
 
 

  ناسیونالیسم
می تواند منجر به تنش و سپس ناسیونالیسم و شوینیسم ملی 

جنگ داخلی و یا با همسایگان شود و این دست دولت مرکزی یا 
همسایگان را باز می گذارد که تحت عناوین کوناگون از جمله بقراری 
حکومت قانون و غلبه بر هرج و مرج .... جنبش های ملی را سرکوب 

ماس با کنند. گروه های ملی باید شفاف برخورد کرده و بخصوص در ت
قدرت های خارجی شفاف باشند و آنرا علنی انجم دهند. از اینرو 
ناسیونالیسم و شونیسم و توسل به حمایت نیروهای خارجی خطر 

  .بزرگی برای اعتبار نیروهای ملی است
 

  اختالفات حل نشده ارضی با ملل همسایه
 

این امر خطر درگیری و جنگ با ملل همسایه را افزایش خواهد داد و 
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چه بسا هر دو طرف این درگیری نیروهای مدافع حق تعیین سرنوشت 
برای ملت خود باشند. از اینرو آغاز گفتگو برای حل اختالفات مرزی و 
نواحی مشترک حتی بیش از اوج گرفتن تالش برای برقراری حکومت 
ملی بسیار مهم است. بهترین مورد قانونی برای حل وفصل درگیری 

سازمان ملل است.  ۱۹۴۵زهای مصوبه سال های ارضی پذیرفتن مر
را بی  ۱۹۴۵سازمان ملل تمامی مرزهای مابین کشورها پیش از 

را برای آینده برسمیت می  ۱۹۴۵اعتبار و مرزهای موجود در سال 
شناسد. برای مثال مرز جعرافیایی آذربایجان جنوبی با کردستان 

دمکرات با همان مرز جمهوری دمکراتیک آذربایجان به رهبری فرقه 
هر دو جمهوری آنرا  ۱۹۴۵جمهوری مهاباد است. مرزی که در سال 

به عنوان  ۱۹۴۵برسمیت شناختند و در نقشه سازمان ملل در سال 
  .استان آذربایجان و کردستان ثبت شده است

 
 

  عدم داشتن امکانات آموزشی برای اکثریت ملی جدید
 

صیالت عالی به عدم داشتن امکانات آموزشی از کودکستان تا تح
دلیل ضعف و عدم تسلط کافی بر زبان مادری و یا عدم توانایی های 
علمی میتواند در سالیان آغازین حکومت ملی منجر به گسترش بی 

 سوادی و کم سوادی و افت شدید علمی شود
.  

 
 تجاری –آبی  –عدم داشتن راهها و شاهراه های اطالعاتی

  
اند به معنای محرومیت از کنترل بر جغرافیای ملت خود می تو

استفاده رایگان از راهها و بنادر و ارتباطات دیجیتالی قابل دسترس در 
گذشته باشد. رشد مدنی و احزاب سیاسی: سطح رشد مدنی و 
جود یک فرهنگ سیاسی یکی از مهمترین عوامل برای ثبات 

اجتماعی در جوامعی است که به استقالل یا خودمختاری  –سیاسی 
رسند. این رشد مدنی و سیاسی الزم است چرا که  سیاسی می

یک ملت مستقل بایستی بتواند ساختار قوه مجریه و مقننه و قضائیه 
خود را در یک جو آرام و متمدنانه سامان دهد. شکل گیری اقلیت 
های ملی جدید در صورت تشکیل خودمختاری های نژادی: با به 

ادی در یک چارچوب استقالل رسیدن یک ملیت بر پایه تعلقات نژ
جغرافیایی عمال بخشی از ساکنان این منطقه جغرافیایی به اقلیت 
های نژادی تبدیل می شوند. مثال در صورت تشکیل حکومت 
خودمختار یا استقالل آذربایجان کردها و فارس های ساکن آن استان 
به اقلیت ملی تبدیل خواهند شد و یا در صورت خودمحتاری کردستان 

شکیل حکومت کرد ترک ها و یا فارس ها به اقلیت نژادی ایران و ت
  .تبدیل می شوند

 
 

  فدرالیسم -بخش دوم 
 

پیش از پرداختن به فدرالیسم بجا می دانم به تفاوت یک دولت فدرال 
و کنفدراسیون اشاره کنم چون در مواردی شاهد تعریفی از دولت 

  .فدرال هستیم که بیشتر شبیه به کنفدراسیون است
 

نفدراسیون به مجموعه ای از ایاالت و یا کشورهایی اتالق می شود ک
که برای امری مثال عدم جنگ یا پیمان دفاعی یا تجاری یا سیاست 
خارجی و ... هم پیمان شده اند و چه بسا برای هماهنگی با هم 
حتی کمیته عالی برای رهبری و هدایت این اهداف را هم انتخاب 

رک المنافع و یا اتحادیه ارپا را می توان کرده باشند. کشورهای مشت
از جمله این کنفدراسیون ها برشمرد. اگر چه اتحادیه اروپا به اهدافی 
دست یافته است که آنرا در راه رشد برای تشکیل یک دولت فرا 
ملیتی و فدرال سوق می دهد. کشورهای عضو یک کنفدراسیون به 

ستقل هستند. احاظ سیاست داخلی و سیاست خارجی و نظامی م
و ایاالت  ۱۷۹۵تا  ۱۵۸۰و هلند از (  ۱) ۱۸۶۶تا  ۱۸۱۵آلمان از سال 

کنفدراسیون بودند. بسیاری از دولت  ۱۷۸۹تا  ۱۷۷۶متحده امریکا از 
های فدرال از رشد کنفدراسیون ها و ارتقاء آن به فدرالیسم رسیده 
اند. سناریوی جدایی ملی در ایران و همکاری آنها به شکل 

اسیون فدرالیسم نیست و همان سناریوی حق تعیین کنفدر
سرنوشت تا سر حد جدایی است که در بخش نخست به آن 
پرداختم. با روشن شدت تفاوت کنفدراسیون و یک دولت فدرال به 

  .بحث پبرامون فدرالیسم می پردازم
 

در پایین پس از اختصاری شرح در رابطه با فدرالیسم چند شاخص را 
به شرح آنها می پردازم و هدف از این امر آن است  عمده کرده ام و

که در بخش سوم این مقاله با ذکر این شاخص ها به طور عملی در 
  .ایران بپردازم

 
البته سطح (۴کشور بشکل فدرال اداره می شوند ) ۲۵امروز 

فدارلیسم در این کشورها گوناگون است. کشورهای فدرال داری یک 
ست مالی , نظامی , امنیتی , حکومت مرکزی هستند که سیا

مهاجرت و خارجی کشور را اداره می کند.البته دولت  -مرزیانی 
مرکزی دارای وزرای گوناگون دیگری نیز هست اما عمدتا وظیفه 
هماهنگی امور تحت یه مرکزی و مجالس قانگذاری مرکزی نیز وجود 

قوه  دارند. ُ سرپرستی خود در ایاالت را دارند. در کنار دولت مرکز
قضائیه و قوه مققننه )مجالس مرکزی( و راس قدرت اجرائیه مرکزی 

  .مستقیما توسط آحاد مردم در سراسر کشور انتخاب می شوند
 

بسیاری از دولت های فدرال با تجمع داوطلبانه ایاالت مستقل و 
کنفدراسیون ها تشکیل شده اند و از اینرو بسیاری از این ایاالت نه 

انین همکاری که حتی شرایط و قوانین مدون تنها مقررات و قو
سرپیچی و حتی انحالل دولت فدرال را هم مدون کرده اند. از جمله 
دولت های فدرال که قوانین انحالل دارد دولت یا ایالت متحده 

اصوال تغییر قانون اساسی با رای دو سوم در مجلس ( .۵امریکاست )
تقاضای سه چهارم ایاالت سنا وخانه نمایندگان )مجلس شورا( و یا به 

صورت می گیرد. سه چهارم ایاالت می توانند با نپذیرفتن یک قانون و 
فرمان مرکزی آنرا کاماال از دستور کار خارج کرده و قانون اساسی را 
تا سطح انحالل حکومت فدرال و یا تغییر شرایط اتحاد فدرال تغییر 

در حوضه قوه  دهند. این در حالی است که هر ایالت به نوبه خود
مجریه (تحت نظر فرماندار (در حوضه قوه مقننه در مجلس ایالتی و در 
سطح قوه قضائیه خود استقالل دارند. هر ایالت دارای قوانین حقوقی 
و جزائی و مالیاتی و آموزشی خود را دارد. هرایالت دارای قاضی ها و 

حتی  دادستان های ایالتی است که می توانند هر حکم ایالتی و یا
دولتی را در ایالت خود و یا در سراسر امریکا معلق کرده و تا رسیدگی 

  .دادگاه ذی صالح ایالتی و یا کشوری از اجرای آن جلوگیری کنند
 

 قوانین مرکزی
  

در یک کشور فدرال اگر چه ایاالت قدرت وسیع و قوانین و حاکمیت 
گاه عالی کشور خود را دارند اما قوانین مرکزی و در نهایت مصوبات داد

برای تمامی ایاالت الزم الجرا است و این بزرگترین تفاوت کنفدراسیون 
و یک نظام فدرال است. اگر چه ایاالت مستقل هستند اما جمع آوری 
مالیات دولت فدرال بر عهده ادارات مالیات محلی است. برای مثال 

ه به دولت کانادا برنامه برابری اقتصادی ایالتی را اجرا می کند ک
معنای پرداخت مستقیم نقدی به پروینس های کشور است تا سطح 

اما چنین (۶برابری اقتصادی را در کشور به حالت باالنس نکاه دارد )
سیاستی در حکومت فدرال امریکا وجود ندارد و کمک های دولتی به 
ایاالت فقیر تنها و تنها در صورت وقوع فجایع طبیعی و موارد خاص 

. البته برنامه ها و پروژه های دولتی وجود دارند که پرداخت می شود
  .بابت اجرای آن به ایاالت و شهرها کمک دولتی پرداخت می شود

 
  نژاد

در یک نظام فدرالی تقسیم بندی ایالتی تنها بر پایه تعلقات 
جغرافیایی انجام می گیرد و هر شهروندی که در ایالتی زندگی می 

ل تولد حق رای دادن و انتخاب شدن در کند جدا از تغلقات ملی و مح
سطح ایالتی را دارد. البته در مواردی برای مقابله با تقلب و 
لشکرکشی تشکیالتی احزاب ثبت آدرس محل زیست برای یک تا 

  .سه سال برای شرکت در انتخابات ایالتی ذکر گردیده است
 

  تحصیالت
تحصیل در  در کشورهای فدرال شهروندان جدااز تعلقات ایالتی حق

سراسر کشور را دارند و خارجی محسوب نمی شوند. اگر چه در 
برخی از کشورهای فدرال مثل کانادا و امریکا مدارک تحصیلی در 
ایاالت گوناگون ارزش های متفاوت دارند و گاها نیاز به تکمیل و یا 
ارزشیابی و تائید مجدد در ایاالت و پروینس های دیگر هستند و دلیل 

  .قوانین حقوقی و مدنی و اداری در ایاالت مختلف است آن تفاوت
 

  خودمختاری اقتصادی
 

برای مثال در کانادا و امریکا سطح مالیات بر درآمد در ایاالت وپروینس 
های فرق دارد و هر یک دارای جدول های مالیاتی خود هستند و 

ال البته ایاالتی هم وجود دارند که برای جلب نیروی کار یا توریست ک
مالیات ایالتی بر درآمد حاصل از کار ندارند )در عوض سطح دستمزد 
پایین تر و مالیات بر اجناس باالتر است( و در بعضی از ایاالت و 
پروینس ها مالیات فروش اجناس وجود ندارد. اما همه اتباع ایاالت باید 

  .مالیات فدرال بر درآمد خود را باید بپردازند
 

 
  قانون کار

 
ی فدرال دارای قوانین کار مرکزی هستند که زیر پایه و بنای کشورها

قانون یکسان را مشخص می کند و هر ایالت بر پایه فانون فدرال 
قوانین مکمل را تصویب می کنند. برای مثال دولت فدرال در امریکا 
حداقل دستمزد را تعیین کرده است و ایاالت می توانند حداقل 

 تمایل تصویب کنند. حتی شوراهایدستمزد بیشتری را در صورت 
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شهر هم در نهایت می توانند در صورت تمایل به آن بیفزایند. برای 
سنت است و در  ۲۰دالر و  ۹مثال حداقل دستمزد در امریکا ساعتی 

دالر و نیم و در سانفرانسیسکو در شمال کالیفرنیا از اول  ۱۰کالیفرنیا 
ر به خواهد رسید. دال ۱۵به  ۲۰۱۸دالراست و در سال  ۱۴جوالی 

این نشان می دهد ایاالتی که اقتصاد پر رونق تری دارند حقوق ( ۱۳)
باالتری پرداخت می کنند. البته تورم و گرانی در ایاالت مختلف را 

  .بایستی در رابطه با سطح حداقل دستمزد بایستی در نظر گرفت
 

 فرهنگ و آداب و رسوم و نشان های ملی و جغرافیایی
  

ری از نظام های فدرالی هر ایالت نشان و پرچم و آداب و در بسیا
رسوم و روزهای تاریخی خود را دشته و یا حتی دارای تعطیالت 

  .رسمی خود است
 
 

 قوانین جزایی و مدنی
  

هر ایالت و پروینس در برخی از کشورهای فدرال قوانین خاص قضایی 
ت حکم اعدام و و مدنی خود دارند. مثال در امریکا در بعضی از ایاال

جود دارد و در بعضی ایاالت دیگر نه. تنها در موارد خاص که دادستانی 
کل فدرال نشخیص دهد متهمان توسط دادگاه فدرال و قوانین جزایی 
آن محاکمه خواهند شد و نه بر طبق قوانین ایالتی. از آنجمله محاکمه 

حالی که فدرال بمب گذار مارتن بستن و صدور حکم اعدام برای او در 
حکم  ۱۹۸۴شهر بستن در ایالت ماساچوست قرار دادرد و از سال 

  (۱۴اعدام در این ایالت ملغا شده است )
 

  فرهنگ سیاسی
فرهنگی و اقتصادی بی شک موجب پدید  -استقالل وسیع سیاسی 

آمدن اختالفات سیاسی و فرهنگی در میان ایاالت می شود. مثاال در 
د شکل گیری و پا گرفتن فرهنگ سیاسی ایاالت گوناگون امریکا شاه

چپ و راست هستیم. وقتی از ایاالت غربی امریکا و ایالت نیویورک 
صحبت می کنیم از ایاالتی صحبت می کنیم که قدرت سیاسی در آن 
با مقیاس اروپایی سوسیال دمکرات میانه و یا حتی سوسیال دمکرات 

قانون کار, دفاع از  چپ هستند. در این ایاالت از دفاع از حقوق زنان,
همجنس گرایان و قوانین ضد نژادپرستی و کنترل سالح گرم می توان 
نام برد . در حالی که در جنوب و شرق )بجز نیویورک و ایاالت پیرامون 
آن( و ایاالت مرکزی شاهد وجود ایاالتی با سیاست های شدیدا 

ش راست با گرایشات مذهبی و محافظه کارو مدافع حق خرید و فرو
آزاد سالح و .... هستیم. یا مثال در رابطه با پروینس های کانادا 
اکثریت سیاسی در کشورا لزوما به معنای اکثریت سیاسی حزب 

حقوقی و  -حاکم فدرال در پروینس ها نیست. استقالل سیاسی
اقتصادی ایاالت در یک نظام فدرال بی شک با یک رشد همسان و 

  .همسویی سیاسی همراه نیست
 
  زاب سیاسی سراسریاح
 

تقسیم قدرت بین دولت مرکزی و ایاالت در یک نظام فدرالی به معنای 
انحاالل احزاب سیاسی سراسری و سپردن قدرت سیاسی در ایاالت 
به احزاب ناسیونالیست محلی نیست. در اکثریت نظام های فدرالی 
شعبه های ایالتی احزاب سراسری کماکان پررنگ ترین نقش در 

نژادی در اقلیت سیاسی -یاسی را دارا بوده و احزاب ملیهدایت س
  .قرار دارند

 
اجتماعی یا محیط زیستی -پیشبرد یک سیاست اقتصادی 

  واحد در یک نظام فدرال
 

پیشبرد یک سیاست واحد اقتصادی یا اجرای یک رفرم بنیادی در یک 
ریکا جمهوری فدرال در جایی که ایاالت و پروینس ها بمانند کانادا و ام

از اختیارات وسیع برخوردارند و هر ایالت قانون اساسی یا قوانین و 
فرامین حقوقی خود را دارد به موانع قانونی ایالتی برخورد کرده و 
اجرای آن می تواند سالیان به تعویق بیفتد. برای مثال سیستم بیمه 
درمانی همگانی معروف به اوباما کیر از آغاز بقدرت رسیدن کلیتن در 

سال آنهم نه به شکل دخواه اجرایی  ۲۲ستور روز بود و تنها پس از د
شد. یا اکنون که دولت مرکزی در امریکا عمال سیاست مخالفت خود 

شهر  ۷۶با قرارداد محیط زیست پاریس را اعالم کرده است. بیش از 
( ۷نیویورک )( ,۸از جمله شهرهای بزرگی نظیر شیکاگو )( ۱۰امریکا )

اعالم کرده اند در صورت خروج (۹انفرانسیسکو )لس آنجلس و س, 
امریکا از پیمان پاریس با ایجاد یک جبهه رسما به این پیمان محیط 
زیستی می پیوندند. با تکیه بر قوانین فدرال کالیفرنیا پا را فراتر گذارده 
و حتی سال پیش دردوران اوباما قوانینی بسیار سخت گیرانه در برابر 

برقرار گرده که تمامی اهالی و صنایع را به آلودگی محیط زیست 
اجرای آن ملزم کرده است. قوانین محیط زیست در کالیفرنیا سیار 
سخت گیرانه تر از تمامی ایاالت امریکا و حتی در مقیاس جهانی 
است و نمایندگان سیاسی ایالت کالیفرنیا خارج از امریکا سیاست 

ه می توان به سفر مرکزی کشور را به چالش می کشند. از آنجمل
قرماندار کالیفرنیا به چین و مالقات با سران آن کشور و شرکت در 

یا مثال دیگر سرپیچی ( ۱۱نشست جهانی محیط زیست اشاره کرد )
مدنی ده ها شهر بزرگ امریکا و پلیس آنها از جمله در 
سانفانسیسکو و لس آنجلس در همکاری با اداره مهاجرت در رابطه 

که  -حویل مهاجران غیر قانونی به اداره مهاجرت با دستگیری و ت
  (۱۲است. ) -بوسیله دولت مرکزی اداره می شود

 
 

فدرالیسم به معنای  نمونه های نام برده در باال نشان می دهد
به معنای دیگر  . محدود کردن امکانات حکومت مرکزی است

اجرای قوانین سراسری می تواند دهه ها با مقاومت محلی روبرو 
 ۶ده و یا به تعویق بیفتد. نمونه محدودیت ویزای ترامپ برای اتباع ش

کشور هم از این نمونه هاست که بخشا هنوز پس از حکم اولیه 
دادگاه عالی هنوز نهایتا حل نشده است. می توان نتیجه گرفت 

یک دولت سراسری ایدئولوژیک نمی تواند در یک کشور  که
زیرا وجود  ده حاکم شودفدرال جایی که فدرالیسم نهادینه ش

 -شرایط اقتصادی گوناگون در ایاالت به اکثریت ها و اقلیت ها و زیر
سیستم ها و قوانین متفاوت می انجامد که در نتیجه هر تالش دولت 

  .مرکزی برای فرارفتن از حداقل مورد توافق را ناممکن می سازد
 

  نمایندگی سیاسی در حکومت مرکزی
 

ای فدرالی به نسبت جمعیت در ایاالت کرسی در بسیاری از نظام ه
های مجلس مرکزی در نظر گرفته می شود. بسیاری از قوانین ایاالت 
و پرووینس ها مستقیما در پارلمان محلی تصوبب می شوند و نیازی 

  .به تصویب و یا ارائه این مصوبات به مجلس کشوری وجود ندارد
 

  مالیات واردات و صادرات کاال
 

ه ایاالت در چارچوب یک دولت واحد اداره می شوند مالیاتی از آنجا ک
بر حرکت کاال میان ایاالت وجود ندارد. تنها در موارد خاصی مثال در 
امریکا و کانادا ماموران مرزی ایالتی گاها بر انتقال کاال در مرز ایالتی 
واکنش نشان می دهند. مثال در مرز میان کالیفرنیا و اورگان از آنجا 

ر ایالت اورگان مالیات خرید وجود ندارد برای جلوگیری از تجارت که د
بی رویه و ارزان قیمت محصوالت کشاورزی به کالیفرنیا مرزبانان 
کالیفرنیا طلب اخذ مالیات بر واردات کشاورزی را می کنند. نمونه 
مشابه این امر در مرز های ایالتی ادمونتون و بریتیش کلمبیای کانادا 

یا از آنجا که قوانین خرید سالح گرم در بعضی ایاالت بسیار وجود دارد. 
ساده تر از ایاالت دیگر است گاها شاهد حضور ماموران مرزی ایالتی 

  .برای کنترل حمل سالح میان ایاالت گوناگون هستیم
 

  کنترل مرزها
 

کنترل مرزهای ایالتی تا آنجا که در همسایگی با ایالت خودی باشد 
ترل خود ایاالت است. اما مرزهای کشوری و مرزهای در اختیار و کن

آبی و هوایی و مرزهای فرودگاهها و مسئله مهاجرت توسط ماموران 
حکومت مرکزی صورت می گیرد. البته برای رفع سوء تفاهم و 
مقایسه با ایران وقتی صحبت از ماموران و ارگانهای دولتی است این 

خود را از بیرون از ایاالت به آن معنا نیست که دولت مرکزی افراد 
استخدام کرده و روانه انجام امور دولتی در ایاالت می کند. اکثریت 
مطلق ماموران دولتی در مرزیانی و یا اداره مهاجرت یا پلیس فدرال از 
میان خود مردم همان ایاالت استخدام می شوند اما کارفرمای آنها 

  .دولت مرکزی است
 
 

  تابعیت
تحت حکومت فدرال زندگی می کنند دارای حقوق  تمامی افرادی که

برابر از سوی حکومت مرکزی قرار دارند. البته برخی از ایاالت دارای 
امکانات بهتر تحصیلی و یا کاری و خدمات اجتماعی هستند و این امر 
می تواند به نابرابری بیانجامد . همچنان که ذکر شد برخی از حکومت 

عی در باز تقسیم اقتصادی میان ایاالت های فدرال بمانند کانادا س
می کنند. در اینجا متذکر می شوم که تمامی حکومت های فدرال 
دارای دولت های گوناگون با سیاست های اقتصادی گوناگ.ن 
هستند. هدف از این بحث تنها ئرداختن به شکل و ساختار حکومتی 

  .است
 

ماعی غیر در پایان این بخش می خواهم از دو سیستم اداره اجت
سیستم  فدرال یاد کنم که شخصا آنها را تجربه کرده ام. یعنی

سیستم خودگردانی  و ۸۰در دهه  شورایی اتحاد شوروی
که درآن فعاالنه به عنوان نماینده  شوراهای شهری در سوئد

سیاسی فعالیت کرده ام و شناخت درونی و عملی از امکانات و 
  .کاستی های آنها دارم
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که من از طریق شوراهای  ۸۰شوروی در دهه  سیستم شورایی

کارگری شاهد و ناظر انتخابات آن بودم بدون شک نمونه ای از ساختار 
سیاسی بود که از پایین به باال ولی بد ون آنکه شهروندان کوچکترین 
نقشی در آن داشته باشند شکل می گرفت. نقش کارگران تنها رای 

سا شورایی نداشتند و یا اگر دادن بود و اقشار غیر کارگری یا اسا
داشتند در شبکه شورایی به عنوان نمایندگان اینتلیجنت سیا 
)روشنفکران( کم وزن و در نهایت حذف می شدند . نماینده شورا را 
دفتر حزبی بخش و یا کارخانه کاندیدا می کرد و عموما کاندیدا ها 

می شدند. بدون رقابت و در رای گیری علنی و به اتفاق آراء انتخاب 
انتخابات شوراها عمال انتخاب نمایندگان حزب بود که سرانجام در 
شبکه هرمی غیر دمکراتیک شورایی به شورای عالی اتحاد جماهیر 
شوروی ختم می شد و طبعا همان اعضای کمیته مرکزی و هیئت 

  .سیاسی حزب نمایندگان آنجا هم بودند
 
 

درت محدود به سیستم دیگر وجود یک دولت مرکزی و اعطای ق
استانها و در عوض دادن اختیارات وسیع به شوراهای شهر است. 
برای مثال شوراهای شهری )کمون ها( در سوئد از اختیار بسیار فراتر 
از اجرای وظایف شهرداری برخوردار هستند. عالوه بر وظایف معمول 
شهرداری از قبیل نظافت شهر, خیابانهای شهری, ساخت و ساز 

مالکیت زمین ها و اداره بنادر شهری, شوراهای شهر سوئد  بناها و...
درصد مالیات بر درآمد را نیز تعیین کرده و سهم شورای شهر را 
مستقیما دریافت می کند. از وظایف دیگر شورای شهر می توان از 
اداره مدارس, مراکز کمک های اجتماعی به بیکاران , اداره پلیس 

نه های مسکونی, خرید و شهری, اداره شرکت های صاحب خا
فروش زمین های شهری, اداره کتابخانه ها و خانه های سالمندان, 
کانون ها و اماکن تجمع عمومی و .... نام برد. شوراهای شهرعمال 
ارگانهای خود حکومتی در معیارهای کوچک هستند که در ساختار 

ت های رقیق استانی قرار دارند بدون آنکه ارگانهای استانی یا دول
مرکزی قدرت سیاسی در اعمال و تحمیل خط مشی بر آنان را داشته 
باشند. شوراهای شهر )کمونها( در شهرهای بزرگ از جمله 
استکهلم و گوتنبرگ زیر مجموعه هایی دارند که در عمل بجز وظیفه 
تعیین درصد مالیات بر درآمد و خرید و فروش اراضی بقیه وظایف 

ر و محلی انجام می دهند. تمامی شورای شهر را در سطح پایین ت
  .جلسات شوراهای شهر و یا زیر مجموعه های آن علنی است

 
سیاست رفاهی, آموزشی, فرهنگی سوئد عمال از طریق برنامه 
احزاب سیاسی در سطح شهری و محلی شکل می گیرد. نقش 
پررنگ شوراهای محلی و شوراهای شهر عمال سیاست, سیاسی 

ه انتخابات پارلمانی زنده نگاه می دارد و ها و احزاب را در میان
نمایندگان محلی همیشه فشارهای اجتماعی را حس کرده و به رده 
های باالتز حزبی منتقل می کنند و از اینرو نظام سیاسی سوئد و 
کشورهای اسکاندیناوی را به دمکرات ترین رژیم های سیاسی بدل 

ه یک فدرالیسم رایج می کند علیرغم این که اداره این کشورها برپای
  .بر پایه ایالت های فدرال نیست

 
 

پس از اشاره به دو راه حل مسئله ملی در بخش اول این مقاله یعنی 
"جدایی از ساختار ملی" و فدرالیسم در این مقاله در بخش سوم به 
نمونه ایران و راه حلی که من آنرا معقولتر و محتمل تر می دانم 

  .خواهم پرداخت
 

 
چپ بایستی از راه حل فدراتیو بر پایه جغراقیایی و نه  –م بخش سو

   نژادی دفاع کند
 
با از هم پاشیدن استعمار دولت های اروپای غربی )عمدتا بریتانیا(   

پس از جنگ دوم جهانی بسیاری از کشورهای اشغال شده استقالل 
 و یا استعمار کهن در آخرین لحظه از حیات خود با خود را بازیافتند 

قبول و یا تحمیل جدایی هایی که تنها جنبه مدهبی, قومی یا قبیله 
ای داشت موجب بوجود آمدن کشورهای جدیدی شد. پیش از سقوط 

نیز ما شاهد سقوط استعمار تزاری  ۱۹۱۷استعماری بریتانیا در سال 
در روسیه و آزادی ملی بودیم. مللی که در "زندان ملل روسیه" در بند 

روسیه یکی از شعارهای سوسیال   هدام زندان مللان( . ۱۵بودند )
دمکراتهای روس بود که پس از انقالب اکتبر تحقق پیدا کرد. از آنجمله 

لتونی )دسامبر (, ۱۹۱۸استونی )فوریه (, ۱۹۱۷فنالند )دسامبر 
(, ۱۹۱۸روسیه سفید )مارس  (, ۱۹۱۷لیتوانی )دسامبر (, ۱۹۱۸

مالداوی )دسامبر (, ۱۹۱۷بر اوکراین )نوام(, ۱۹۱۸لهستان )نوامبر 
که پس از چند ماهی رسما به رومانی پیوست یا بقولی عمال ( ۱۹۱۷

توسط رومانی اشغال شد, گرجستان, نواحی کوهستانی روسیه در 
آذربایجان تحت عنوان جمهوری دمکراتیک ماورای  جنوب,ارمنستان و 

ه مستقل شدند که این جمهوری تنها س ( ۱۶( )۱۹۱۸قفقاز) فوریه 
تشکیل جمهوری های گرجستان, ارمنستان و  ماه دوام آورد وبه 

ساله حکومت موقت  ۷آذربایجان انجامید, تاجیکستان پس از یک دوره 
 ۱۹۲۴که در سایه جنگ داخلی روسیه بوجود آمده بود در سال 

بعنوان جمهوری خودمختار در جمهوری ازبکستان بوجود آمد و از سال 
یکی از جمهوری های شوروی تبدیل  با کسب استقالل به ۱۹۲۹

بقیه مناطق و سرزمین های اشغال شده یا تنها شانس ( ۱۷گشت )
استقالل چند ماه داشتند و یا مستقیما تحت عنوان جمهوری ها و 

و یا درون جمهوری های نوپا به   مناطق خودمختار در ساختار روسیه
ن جمهوری ها عملی و واقعی ای  حیات خود ادامه دادند. اما استقالل

چند سالی بیشتر دوام نیاورد و بسیاری از آنها از جمله آذربایجان, 
 ۱۹۲۱در طی سالهای   ارمنستان, گرجستان, اوکراین و روسیه سفید

و در زمان حیات لنین دوباره از طریق اشغال نظامی روسیه  ۱۹۲۴تا 
به ساختار جدید سیاسی یعنی اتحاد شوروی بازگردانده شدند. در 
این میان تنها سه جمهوری لتونی و لیتونی و استونی, فنالند و 

سیاسی خود را حفظ کنند. اما در جریان  لهستان توانستند استقالل 
دوباره اشغال  ونی, لیتونی, استونی جنگ دو جهانی سه جمهوری لت

پس گرفتن بخش  شده و باز به ساختار شوروی بازگردانده شدند و با 
جدا شده ناحیه مالدا وی از رومانی و بخشی از خاک اوکراین 

دوباره به اتحاد جماهیر  جمهوری مالداوی ش.روی تشکیل شد و به 
ی دوم شوروی پیوست. بخش شرقی لهستان نیز پس از جنگ جهان

لهستان و (. ۱۸از لهستان جداشده و به روسیه سفید سپرده شد. )
پس از استقالل طی ده ها شاهد درگیری های نظامی با   فنالند

  .شوروی بودند
 
 

در اینجا نمی خواهم وارد بحث چرایی از دست دادن استقالل این 
  جمهوری های نو پا شوم که خود مبحث دیگری است. اما تاریخ

شان داده است که هیچ یک از پروژه های استقالل سیاسی معاصر ن
بدون درگیری های داخلی, دخالت نیروهای خارجی و بدون تقابل 
منافع نیروهای مختلف همراه نبوده است. در مورد جمهوری های 
استقالل یافته از روسیه هم همین منطق حاکم بود. از یک سو تالش 

های ناسیونالیست ملی و از های امپریالیستی و ضد و بند با نیرو
سوی دیگر دید و هدف "انقالبی" روسیه در نهایت منجر به جلب یا 
اشغال مجدد این جمهوری های نو تاسیس به روسیه گشت. البته 

و اشغال دوباره جمهوری های نو  بایستی اذعان داشت که با ادغام 
بلشویکی حقوق بسیار فراتری   تاسیس اینبار حکومت روسیه

به حکومت تزاری ( به این کشورها اعطا نمود. اگر چه در  )نسبت
کنترل نظامی, مالی و خارجی و منابع طبیعی این جمهوری ها    عمل

در محدوده اتحاد شوروی به اشتراک گذارده شد اما به شکل اداری و 
حقوقی هر یک از این کشورها دارای حزب, پارلمان )شورا( و 

وسیقی, زبان و کال فرهنگ خاص موسسات آموزشی , دانشگاهها, م
)به هژمونی  این کشورها یک کنفدراسیون  خود بودند و در عمل 

    .روسیه( را تشکیل می دادند
 
 

مجزا به   وجود ساختارهای حقوقی, سیاسی, حزبی و فرهنگی
کشورهای تشکیل دهنده اتحاد شوروی این اجازه را داد که در سال 

ی این جمهوری ها "سریعا" پس از فروپاشی اتحاد شورو ۱۹۹۱
  .خود را سازمان دهند اقتصادی  –بتوانند زندگی سیاسی 

 
بسیار مهم است که امکان استقالل و توانایی مناطق مختلف   

پس از فروپاشی اتحاد شوروی   جغرافیایی ایران را با کشورهایی که
بوجود آمدند یکسان تلقی نکنیم. کشورها ی نو ظهور پس از 

سال سابقه  ۷۰حاد شوروی حداقل بیش از فروپاشی ات
"خودگردانی", دیوانساالری, فرهنگستان مدارس و دانشگاهها, قوه 

ملی خود را در اختیار داشتند و دارای  قضائیه , مقننه و مجریه 
کادرهای مجرب سیاسی, اقتصادی, امنیتی, قضائی و فرهنگی خود 

  .بودند
 

اشاره ای تاریخی به تالش ها پیش از پرداختن به اوضاع امروز ایران 
برای حل مُسله ملی در ایران را مفید می بینم. زیرا می خواهم 

در ایران  نتیجه بگیرم که تاریخا دفاع از حق تعیین سرنوشت خلق ها 
تنها محدود به دفاع از خط و زبان ملی و به قدرت رساندن یک حزب 

مایت ناسیونالیست محلی نبوده است. شرکت , سازماندهی و ح
چپ از جنبش های ملی تنها و تنها در راستای تعمیق مواضع عدالت 
جویانه , آزادیخواهانه و برابری طلبانه جنبش های ملی بوده است و 
حمایت از زبان و خظ ملی تنها بخش کوچکی از اهداف بشمار میرفت 
و هدف از آنهم سرعت بخشیدت به آموزش در سطح ملی بود چرا که 

یک زبان جدید )زبان تحمیلی مرکزی( را از میان بر پیش شرط آموزش 
  .می داشت

   
پیش از انقالب اکتبر سوسیال دمکرات های ایرانی یا سوسیال   

دمکرات هایی که با سیاست ایران آشنا و درگیر بودند در طرح 
همبستگی جهانی طبقه کارگر و زحمتکشان خود, خلق های ایران را 

این سوسیال دمکرات ها وطن همان  نیز سهیم می دانستند. برای
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بود که قرار بود برپا شود. وطن برای آنها ایران  نظام برابری طلبانه ای 
یا روسیه نبود. وطن برای آنها اتحاد داوظلبانه ملل برای تشکیل یک 

از اینرو سوسیال دمگرات هایی  زحمتکشان بود.  –حکومت کارگری 
کریم نیک (, ۱۹شار اورموی( )نظیر حیدرعمواغلی )حیدرتاری وردیف اف

آواتیس میکاییلیان ) (, ۲۱بهرام آقایف , ابوالقاسم ذره )(, ۲۰بین)
و الدبن اسفندیاری  ( ۲۳جعفر پیشه وری )( . ۲۲حبیب سلطانزاده( )

پنج ماه پیش از انقالب اکتبر در باکو حزب ( ۲۴)برادر نیما یوشیج( )
عت نفت باکو و عدالت را برای سازماندهی کارگران ایرانی صن

 ۶۰روشنفکران ایرانی تاسیس کردند. حزبی که غلضت کارگری آن 
با همین دید بود که سوسیال دمکرات های ایرانی (. ۲۵دصد بود )

ملی در ایران شدند و هدف عمده آنها -درگیر مبارزات رهایی بخش
رهایی ملل از چنگال استبداد قاجار و اتصال خلق های ایران به نظم 

د که دیگر در روسیه پا گرفته بود. از جمله این تالشها می نوینی بو
توان از شرکت و سازماندهی سوسیال دمکراتهای ایران به رهبری 
حیدر عمواغلی در جنبش جنگل و تاسیس "جمهوری شوروی 

شرکت جعفر پیشه وری در جنبش ملی  سوسیالیستی گیالن" و 
     .(۲۶آذربایجان نام برد )

 
ش ملی ایران در اوایل سده شمسی تحت تاثیر جنبش های رهایبخ

افکار سوسیال دمکراسی و امید به نظم نوین جهانی که در روسیه پا 
گرفته بود شکل گرفتند. از جمله این جنش ها می توان از جنبش 

جنبش ملی آذربایجان که خود   قیام افسران خراسان, جنگل, 
ری خود مختار کاتالیزوز حرکات شورشی و انقالبی از قبیل جمهو

چه گاها نقش برخی از شخصیت های ملی  مهاباد بود یاد کرد. اگر 
در این جنبش ها برجسته می شود اما نمی توان نقش هدایتگر و 
الهام بخش سوسیال ذمکراسی و گرایشات رهبران ملی به چپ و 
شوروی را نادیده گرفت. در اینجا سخن از در هم تنیدگی خواست 

مان تالش برای پیوستن به اتحاد داوطلبانه ملل استقالل ملی و همز
   .برای دسترسی به برابری و اآزادی است

 
 
جنبش های ملی آغازه سده شمسی اگر چه از وجود نظامی   

شوروی برای حفط بقای خود استفاده می کردند اما خود درگیر و 
اقتصادی در حوزه حکومتی خود -موتور ایجاد تغییرات شگرف اجتماعی

د. ثمره فرهنگی و مدنی این جنبش های مترقی ملی تربیت بودن
حزبیت,   نسلی از روشنفکران و روشنگرایانی بود که آزاد اندیشی,

  .مدنیت و فرهنگ را در ایران وسیعا بسط و گسترش دادند 
 

وقتی از جنبش های معاصر ملی در ایران سخن می گوییم نگاهی 
و ببینیم ادعای پی هم به جنبش های پیشین سیاسی بیندازیم 

ناسیونالیست نوظهور یا  گیری خواستهای ملی توسط نیروهای 
تا چه حد جدی است و به پیشسنه  دگردیس شده در این مناطق 

  .تاریخی نزدیکی و تقارن دارد
 

اساسا  ۲۰جنبش های ملی دهه   خاستگاه و برنامه های اجتماعی
امروزی در آذربایجان یا خاستگاه و برنامه های نیروهای ناسیونالیست 

کردستان تفاوت ماهوی داشت. اگر نیروهای ناسیونالیست   و
آذربایجان و کردستان امروز عمدتا هدف خود را حق آموزش زبان 
مادری و کسب قدرت سیاسی به هر قیمتی قرار داده اند جنبش 
های ملی آغازین سده خواسته های بسیار فراتری از اصالحات و 

چپ ایران از   هنگی داشتند و تنها از این رورفرم های سطحی فر
ملی آغازه قرن به دلیل خصلت مترقی , عدالت جویانه و  جنبش ها 

و واقعیت امرزو بسیار  برابری طلبانه آن دفاع می کرد. اما شرایط 
  .متفاوت است

 
 
  آذربایجان  

 
در شرایط کنونی برخی از گروه هایی که خود را نمایندگان مردم 

جان می خوانند از یکسو برای تشکیل فراکسیون ترک ها در آذربای
مجلس ارتجاعی اسالمی پایکوبی می کنند و افتخار ملی خود را در 
پیروزی تیم تراختوری می بییند که عمال مالکیتش در اختیار سپاه 

رژیم سرکوبگر اسالمی است و بخش دیگری از این  پاسداران 
بنیاد گرای ترک  ژیم اسالمی و ر نیروهای ناسیونالیست یکدل شیفته

ترکیه هستند وبرای جلب حمایت رژیم اسالمی اردوغان در ادبیات 
و واژه های اسالمی را بیش از معمول   خود تالش می ورزند کلمات

به کار گیرند. برخی از این ناسیونالیست ها از "تریبون" خود عمال از 
ه و با آمار سازی رژیم های مرتجعی نظیر عربستان و ترکیه دفاع کرد

در جنگ قدرت ارتجاعی میان جمهوری اسالمی و عربستان سعودی 
به نفع عربستان وارد بحث می شوند. یا در سخنرانی ها عالمت 

فاشیست ترک را نشان داده و  ناسیونالیستی گرگهای خاکستری 
بنیادگرای عثمانی را نفع می کنند   قتلعام میلیونی ارامنه توسط رژیم

ه ارامنه شعار می دهند . برخی از این نیروها علنا تالش می و بر علی
کنند راه رفته مجاهدین و سلطنت طلبان را بپیمایند و در کوریدورهای 

قدرت سنا و خانه نمایندگان امریکا بدنبال یارگیری هستند تا بتوانند در 
صورت پیروزی سیاست رژیم چنچ امریکا و فروپاشی ایران انها نیز به 

برسند. در ادبیات این گروهای کوچک ملی که عمدتا مقیم اروپا نوایی 
هم هستند هیچ نشانی از سکوالریسم, عدالت اجتماعی و 
سیاست تخفیف حس نفرت از همسایگان ملی یافت نمی شود. هم 
ضد فارس هستند, هم ضد ارامنه و هم ضد روس و جا بجا سعی می 

و رژیم کودتاگر اردوغان کنند پیروی دیکتاتور حاکم آذربایجان شمالی 
و بی دلیل نیست که عمده ترین شعار این نیروهای ملی از   باشند.

جنبه فرهنگی فراتر نمی رود و هدف عمده آنها جدایی نژادی و 
  .کسب استقالل سیاسی و رسیدن به قدرت سیاسی است

 
البته در میان جنبش های ملی آذربایجان می توان از جنبش ها و  

  نام برد که جنبشی( ۲۷نظیر جنبش فدرال آذربایجان ) سازمان هایی
است مترقی و پای بند به موازین دمکراتیک عدالت جویانه و برابری 

  .طلبانه
 

  کردستان
بخش  ۴متاسفانه وضعیت جنبش ملی در کردستان بزرگ و در 

کردستان بسیار از خواستهای تاریخی جنبش های ملی در این 
ست. دیگر از خواست های ملی مترقی منطقه عقب نشینی کرده ا

نظامی بر  –در این منطقه خبرچندانی نیست و تسلط سیاسی 
از نیروهای ناسیونالیست   برای بسیاری اولویت اصلی را   منطقه

دارد. حکومتی که بسیاری از این ناسیونالیست ها در پی ایجاد آن 
را  ی خواست آموزش مادر  هستند از شعارهای جمهوری مهاباد تنها

بر جای گذارده است. بسیاری از گروههای کرد که خود را محلی یا 
سراسری می خوانند پنهان وعیان با سیاست های رژیم چنج امریکا 
و حتی عربستان سعودی همراهی می کنند و در مواردی حتی 
صراحتا از امریکا می خواهند که حتی طرح پرواز ممنوع را در کردستان 

تا در سایه چتر نظامی امریکا بتوانند قدرت   اردبه اجرا بگذ ایران 
  .نظامی خود را بسط دهند-سیاسی

 
 

اگر چه برخی از این نیروهای ناسیونالیست خود را کمونیست و 
احزاب سراسری می نامند اما عمال نیروهایی هستند ملی که در 
بهترین حالت می توان از آنها به عنوان احزاب مترقی کرد یاد کرد. در 

یان نیروهایی که خود را چپ می نامند شاهد وجود نیروهای بمانند م
پژاک هم هستیم که اصوال به عنوان زیر شاخه پ. ک. ک عمل می 

چپ و مترقی  کند و اصوال نمی تواند یک سازمان مستقل سیاسی 
یا کرد ایرانی تلقی گردد. روابط و توافقات پشت پرده رهبری پ.گ.ک 

ا هر توجیهی که صورت گیرد عمال در سمت و با رژیم اسالمی ایران ب
سوی جنبش آزادیخواهانه مردم ایران نیست و هر نیروی ایرانی که از 
این سیاست پیروی کند نمی تواند جایی در میان نیروهای مترقی 

  .ایرانی داشته باشد
 
 

امروزه در تمامی چهار بخش  دیگر بر کسی پوشیده نیست که 
تکیه بر حمایت امریکا نه تابو که بخشی  کردستان پیشبرد سیاست با

از واقعیت روزمره است و بخشی از این نیروها در کردستان ایران از 
امریکا و اسرائیل و عربستان تقاضای حمایت مالی و نظامی می 
کنند. متاسفانه بخش بزرگی از ناسیونالیست های کردستان ایران از 

 >>کارا از سیاست جمله حزب دمکرات و جناح هایی از کومله آش
حمایت می کنند و دیگر عمال در در جبهه صدای  <<رژیم چنج امریکا

سوم یعنی در جبهه نیروهای مترقی علیه نظام اسالمی و برای 
ََ و آزادی و عدالت اجتماعی جایی ندارند. نمی توان همزمان  برابرَی

اینجا سخن از سیاست حفظ بقا  همدست دزد و رفیق قافله بود. 
اینجا صحبت از کسب و حفظ حکومت و قدرت سیاسی به  نیست. 

هر وسیله است. همانگونه که چپ پیش از این مماشات 
ناسیونالیست های کرد با جمهوری اسالمی و مذاکرات محرمانه آنها 
با رژیم اسالمی را محکوم کرد. اینبار نیز بایستی هماهنگی 

پ را محکوم ترام <<رژیم چنچ>>ناسیونالیست های کرد با ارکستر 
کند. منافع مردم کرد در گروی همبستکی با مردم ایران و در نبرد 
مشترکشان برای سرنگونی نظام اسالمی و برقراری یک حکومت 
دمکراتیک در ایران است و نه در زد و بند با نیروهای اشغالگر و نظام 

    .های سیاسی اسالم گرای ارتجاعی در منطقه
 
 

بلوچستان شاهد جرقه هایی از تشکیل در خوزستان و سیستان و  
  جنبش های ملی بودیم ولی متاسفانه برخی از این نیروها عمال

پس از در گیری خواسته و ناخواسته با جمهوری اسالمی و با از 
دست دادن برخی از کادرهای خود عمال به جریانات ارتجاعی مذهبی 

   .استحاله یافتند
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شاهد وجود متمرکز ملت ها در  ۲۰ و آغاز سده ۱۹اگر در پایان سده 
نقاط گوناگون ایران بودیم. اینک با افزایش امکان حرکت و مهاجرت 
شاهد تغییر غلظت اسکان ملیت های گوناگون در بسیاری از نقاط 
ایران هستیم. برای مثال تهران به عنوان یک ابر شهر شاید دیگر 

کردها در دارای اکثریت فارس نباشد. ما شاهد رشد غلظت اسکان 
برخی نواحی در غربی آذربایجان بمانند ارومیه هستیم که زمانی 
یکی از دو شهر مهم ترک نشین به حساب می آمد. غلظت اسکان 

و خراسان و   ترک ها و بخصوص ترک ها در بخش عشایری فارس
در تهران به شدت افزایش یافته است. دیگر   تعداد ترک های آذری

خوزستان که حتی در شهرهایی مانند اهواز اعراب نه تنها در تمامی 
که سایقا عرب نشین بودند در اکثریت نیستند. با احتساب نسل دوم 

از ایرانی ها در  %۷میلیون یعنی بیش از  ۶و سوم مهاجران بیش از 
خارج از ایران زندگی می کنند. تمامی این افراد بر حسب یک قانون 

اشته باشند. بسیاری از ایرانیان دمکراتیک می توانند تابعیت ایران را د
مهاجر و بخصوص نسل دوم وسوم حس تعلق نژادی کمتری دارند و 

نژادی ندارند. .  -کال خود را ایرانی می نامند و تاکیدی بر تعلق ملی
با احتساب به موارد برشمرده باال من شکل فدراتیو حکومتی در ایران  

رنوشت" می را شکل دمکراتیک و منطقی "حل مسئله تعیین س
تنها   نظام فدرالی که حاکمیت خود مختار هر والیت/استان دانم. یک 

بر پایه نقشه جغراقیایی تعیین شده باشد و نه بر پایه نژادی )هر چند 
که در موارد زیادی مناطق جغرافیایی و نژاد انسانی هم خوانی 

  .(داشته باشد
 

کرد که ساختار  تنها زمامی می توان از شهروندان برابر حقوق صحبت
کشوری و سیاسی بر مبنای تعلق نژادی و مذهبی شکل داده نشده 

  .باشد
 

استان/ ایالت حقوق برابری  می توان برای تمامی شهروندان مقیم 
شهروندی قائل بود و از آنجا که سیستم خودمختاری بر پایه نژادی 
تعریف نشده است اساسا اقلیت ملی در این چارچوب معنا و 

آنگاه دیگر نیازی به ترسیم مجدد مرزها بر  ی نخواهد داشت. مفهموم
تعمیق خود   حسب تغییر جغرافیایی سکونت نژادها نیست و با

حکومتی به سطح شهرها و بخش ها )دربخش دوم به نمونه کمون 
تراژدی های پاکسازی   تکرار های سوئد اشاره کردم( دیگر نیازی به 

رژیم آذربایجان شمالی حق فدراتیو های نژادی نیست. برای مثال اگر 
و خود را  ارامنه در قره باغ را برسمیت شناخته بود  و یا خودمختاری 

حکومت ترک های آذری تعریف نکرده بود و اگر حکومتی ملی مختص 
نژاد ارامنه و جود نداشت آنگاه فاجعه جنگ و اشغال نژاد پرستانه قره 

وسیه دمکراسی تعمیق باغ روی نمی داد. اگر جمهوری فدراتیو ر
یافته برای خودگردانی بر پایه شهرها و روستا ها داشت دیگر نیازی 
به جنگ مسلحانه و سرکوب مردم چچن نبود. روسیه به اصطالح 
فدراتیو است اما قوانین جمهوری های فدرال بمانند یک دولت متمرکز 

   .به تمامی نواحی زیر مجموعه دیکته می شود
 

ر نشان داده است که تقسیمات کشوری بر پایه تجربه سالهای اخی
تعلقات نژادی تنها و تنها منجر به ایجاد اقلیت های نژادی جدید و 
بحران ها و جنگ های داخلی بیشتری می گردد. در این بخش نمی 
خواهم به دفاع از طرح فدرالیستی مسئله ملی بپردازم چرا که در 

   .بخش دوم این مقاله به آن اشاره کرده ام
 

 ۱۹مهم است این است که چپ با صدای بلند اعالم کند سده   آنچه
میالدی سپری شده است و با ادغام ملل ساکن ایران, برای  ۲۰و 

جلوگیری از درگیری های ملی و یرای بسط دمکراسی وجود احزاب 
سراسری و بخصوص احزاب سراسری چپ ضروری است. زمان آن 

د تبلیغ جدایی نژادی و خصومت رسیده است که چپ صراحتا اعالم کن
نژادی و تقسیمات کشوری تنها بر پایه نژاد را راه حل مسئله تعیین 

  .سرنوشت در ایران نمی داند و برای آن نیز تالش نخواهد کرد
 

قرن تمدن و قرن حقوق شهروندی جدا از تعلق نژاد انسانی  ۲۱قرن 
نژادی و است. قرن بیست و یک قرن حذف و یا کمرنگ شدن مرزهای 

از میان برداشتن حکومت های نژادی است. حقوق شهروندی برابر 
همه را در مناطقی که زندگی می کنند باید برسمیت شناخت و این 

  .امر با تقسیمات کشوری بر پایه نژاد یا مذهب در تناقض است
 

آنچه ما باید برای آن تالش کنیم یک راه حل فدرالیستی است. ایاالت 
دمختاری که متکی بر پایه تقسیمات جغرافیایی و و استانهای خو

بدون توجه به تقسیمات نژادی در ایران شکل خواهند گرفت. اینکه 
دیروز و امروز این یا آن نژاد انسانی در آن مناطق زندگی کرده و می 
کنند و اکثریت داشتند یا نداشتند و یا این که در آینده کدام نژاد اینجا 

  نباید دلیل رسم یا تغییر مرزها در درون یک و آنجا اکثریت بیابند
  .جمهوری فدرال باشد

 
  ۲۰۱۷هفدهم سپتامبر                          
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(۱۳) http://sfgov.org/olse/minimum-wage-ordinance-mwo 
(۱۴) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Massach
usetts 

 (۱۵
) https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_t
he_Peoples_of_Russia   

(۱۶
) https://en.wikipedia.org/wiki/Transcaucasian_Democratic_Fe
derative_Republic   

(۱۷) https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Tajikistan   
(۱۸

) https://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_evolution_of_Poland 
  

(۱۹) 
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D
8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9
%88%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%DB%8C   

 
ماه پیش از اتقالب اکتبر  5عضو گمیته مرکزی حزب عدالت که  .(۲۰)

بود. به  2گروه نمایندگان ایران در کمینترن   عضو در باکو تشکیل شد. 
ایران بازگشت و به جنبش جنگل پیوست و در جناح احسان هللا خان 

عد به مسکو بود و با وی پس از عقب نشینی جنبش جنگل به باکو و ب
رفت. سالها استاد کرسی ادبیات فارسی دانشگاه مسکو بود و 

سرانجام در تصویه های دوران استالین به تبعید فرستاده و تیرباران 
   شد

از رهبران حزب کمونیست ایران و کادر سوسیال دمکرات ایرانی  .(۲۱)
با شکست جنبش جنگل به شوروی رفت  پیش از انقالب روسیه بود.

ها توسط استالین به تبعید فرستاده شد و سرانجام بمانند و سال
   بسیاری از سوسیال دمکرات های ایرانی در سیبری تیرباران شد

  
(۲۲

) https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%AA%
DB%8C%D8%B3_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9

%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87  
(۲۳) https://www.youtube.com/watch?v=w4wN6jPUvY8  
(۲۴

) https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AF%
D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8

%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C  
(۲۵

) https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_
%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA  

(۲۶) https://www.youtube.com/watch?v=DyBylIO-d2w  
(۲۷) http://www.achiq.info/     جنبش فدرال آذربایجان 

 
 

    ************************************ 
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 روایت جدید همه پرسی در کوردستان و

 !از حق تعیین سرنوشت        
    

 مجید دارابیگی                       

 
 

سوم   بیست و پنجم سبتامبر ماه جاری برابر با قرار است روز

مهرماه، در اقلیم کوردستان، به عنوان یک پاره، از چهار پاره ی 

یک همه پرسی برگزار شود و مردم این بخش  تحت ستم، کوردستان

خود را به استقالل اعالم کنند، هر   از کوردستان، تمایل، یا عدم تمایل

کشور اشغال گر ترکیه، ایران،  چند که ممکن است زیر فشار چهار

و قدرت های جهانی، این همه پرسی به وقت دیگری   عراق، سوریه

موکول شود، اما در اراده ی این بخش از مردم کوردستان و دولت 

آن چه که   اقلیم کوردستان خللی در پی گیری این اقدام وجود ندارد.

ستم مدافع حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت   برای من نوعی

اهمیت دارد، نه مخالفت قابل پیش بینی و از پیش مشخص دولت های 

نیست، که شور و شوق خلق کورد در   و قدرت های جهانی  اشغال گر

چهار پاچه ی کوردستان و موضع بسیاری از چهره های آزادی خواه 

را از دخالت   و دموکرات ایران و ترکیه که رهبران کشور خود

رند و با پاس داری از موضع دموکرات منشی احتمالی بر حذر می دا

خود اسنان را به ستایش وا می دارند. اما آن چه که برای من درد آور 

است موضع گیری شماری از کمونیست های ایرانی و مدعیان آزادی 

پیشین مطرح است که طی قطع نامه ای در   رفقای  خواهی، به ویژه

کوردستان مخالفت نموده  آخرین کنگره خود، با اعالم همه پرسی در

دفاع از حق تعیین   در عین حال، هم چنان از درستی شعار اند و

 دم می زنند.  سرنوشت ملیت های تحت ستم

هر جریانی که با اوضاع عراق آشنا باشد، درخواهد یافت، که فرایند 

دهه ی گذشته فراهم آمده، این همه پرسی   استقالل کوردستان طی سه

به موقع برگزار شود و یا به تاخیر بیفتد نقش نمادین جدای از این که 

دارد، با اقبال توده ای مواجه خواهد شد و در این بخش از 

      راه برگشتی وجود ندارد.  کوردستان

بدون تردید هم زمانی این همه پرسی، با یک صدمین سال گرد قرار 

داد " سایکس ـ پیکو"، وزرای امور خارجه ی دو قدرت بزرگ 

تعیین سرنوشت متصرفات   تعماری سده ی نوزده ، دایر براس

کوردستان عثمانی، به سه کشور ترکیه،   و واگذاری  عثمانی،

از میراث   به عنوان سه کشور نوبنیاد،  آتی،  و سوریه  عراق

و زیر پای   امپراتوری عثمانی و بی توجهی به سرنوشت کوردستان

در دو بخش عراق و  گذاردن تعهد برگزاری همه پرسی دست کم

بی نیاز از تفسیر است. از این که از متصرفات امپراتوری   سوریه،

بیش از ده کشور و امارات بزرگ و کوچک   عثمانی در خاورمیانه،

کورد توجهی نشده، گره کوری   و به سرنوشت خلق  سر بر آورده

به سیاست استعماری بریتانیا، دایر بر تجزیه کشورها و   است که

شاید هم بریتانیا بیم آن داشت   ه اندازی در منطقه بر می گردد وتفرق

ایران شبه   در جوار مرزهای  که ایجاد یک کشور مستقل کورد زبان،

که برای آن دندان تیز کرده بود،   پس از مشروطیت،  مستعمره ی،

دگرگون ساز داشته باشد. مساله ای که هم اکنون ورای   بازتاب

را هم   قرار دارد و آنان را  کشور ایران، ترکیه  عراق، پیش روی دو

   به واکنش تند و تهدید نظامی واداشته است.

به کار بردن واژه ی اشغالی، به ویژه در مورد کوردستان ایران، شاید 

و رفقای چپ و کمونیست خوش نیاید. اما   به مذاق هم میهنان ایرانی

ناسبات دولت های جز واژه ی اشغالی، واژه ی دیگری برای بیان م

با مردم کورد   عراق و سوریه، یا ترکیه و جمهوری اسالمی،  عربی

و کوردستان می توان یافت. دولت هائی که به شهروندان کورد، اجازه 

نمی   اشتغال در دست گاه های عریض و طویل دیوان ساالری دولتی

 چه عنوانی باید  امکان مشارکت در امور خود؛  دهند تا چه رسد به

داد. آیا سیاست چهار کشور بزرگ اشغال کننده ی چهار بخش 

در صد سال گذشته، با سیاست استعماری قدرت های   کوردستان،

استعمارگر، در کشورهای آسیائی، آفریقائی، یا آمریکای التین تفاوتی 

داشته است؟ به ویژه در ترکیه و سوریه که حتا منکر قومیت و هویت 

اند. در ترکیه کمالی، ترک کوهستان و در  قومی و زبانی آن ها شده

   سوریه عرب دست دوم!

بیش از یک سده است که کمونیست های ایرانی، از "حزب کمونیست 

و حیدر   چون سلطان زاده  چهره هائی  به رهبری  ایران"،

"سازمان راه   "سازمان فدائی" و  "حزب توده"، تا  عمواغلی،

هم واره از "کثیرالمله" بودن   د،در ادبیات آوازه گری خو  کارگر"

یا "چند ملیتی" بودن کشور ایران دم می زنند و   کشور ایران،

تا مرز جدائی، به   حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت ستم،  بر

تفکیک ناپذیر از   به عنوان یک اصل لنینی،  حق جدائی،  معنای

ست و پافشاری می نمایند. اما امروز که روز حساب ا  دموکراسی،

تا کنونی اشغالی در کشور   کوردستان  یک پارچه از چهار پارچه

این حق است و بر آن   عراق، خواهان برخورداری از  همسایه ما

آینده ی خود   که به شیوه ی همه پرسی آری یا نه سرنوشت  شده اند

و از   تبعیدی  کمونیست های  را رقم بزند، شمار زیادی، از

در هیات اجرائیه راه کارگر، از این سوی مرز،  رفقای پیشین ما  جمله

سران دولت های عراق، ترکیه، سوریه، جمهوری اسالمی   هم صدا با

همه ی   و اتحادیه عرب، در بر دارنده ی بیست کشور عربی، و

به تنگی نفس افتاده اند   و ایرانی،  ناسیونالیست های ترک و عرب

 که با همه پرسی مخالف اند.

یک   برای گزینش  که ما در دفاع از حق رای عمومی، سی سال است 

مجلس مجلس موسسان دموکراتیک در ایران پس از جمهوری 

گلو پاره می کنیم و با سازمان های چپ کلنجار می رویم .   اسالمی،

حاال که نوبت به حق رای همه گانی همسایه می رسد فریاد می زنیم 

 نه!

چرا جویده سخن می گوئید و  رفقای عزیز مخالفت حق شما است، اما

برای توجیه مخالفت خوانی خود، از مارکس و لنین مایه می گذارید. 

مارکسی که بین ال ملل اول را برای دفاع از استقالل لهستان سازمان 

داد و در قید تمامیت ارضی آلمان اشغال گر بخشی از لهستان 

وه تجزیه ی از استقالل ایرلند پشتیبانی می نمود و اند  یا  نبود،

بریتانیای بزرگ را به خود راه نمی داد. یا لنینی که از جدائی نروژ از 

سوئد استقبال نمود، روسیه ی تزاری را زندان ملیت های تحت ستم 

نامید. ولیکا روس را نوشت. پس از انقالب اکتوبر سند استقالل فنالند 

رجستان را امضا کرد و در بستر بیماری تا دم مرگ بر سر مساله ی گ

مثل حزب توده و فدائیان اکثریت،   با استالین درگیری داشت. چرا

شاه الهی   برای دلجوئی از  را کنار نمی گذارید و  مارکس و لنین

و حزب الهی های وطنی و روحانیت سر تا پا شکم فرمان روا بر   ها،

نمی گذارید. آیا بهتر   و امت واحده  کشور، اصل را بر تمامیت ارضی

از حزب توده بیاموزید و پشت گفته های زیبای لنین، گندم    که نیست

    نمای جوفروش نباشید.

حزب توده، که در دهه ی پس از شهریور بیست، خود از 

اصلی این تز بود، پس از شکست تاریخی بیست و هشت   مروجان

برای نزدیکی به رژیم شاه و کسب مجوز فعالیت علنی در   مرداد،

اساسی مشروطه، از شعار حق تعیین سرنوشت  چهار چوب قانون

روی گرداند و با اعالم پای بندی بر تمامیت ارضی ایران، بقایای فرقه 

ی دموکرات آذربایجان در باکو را که از جانب کارگزاران رژیم 

اتهام تجزیه طلبی داشتند، به کمک حزب کمونیست اتحاد   شاه،

د. در خور توجه این شوروی مهار ساخت و در حزب توده ادغام نمو

کادرهای   پس از روی داد انقالب سال پنجاه و هفت و بازگشت  که

به درون مرزهای کشور، سران   بیست و پنج ساله حزبی از تبعید

رهبران   دم خود را به دم  کردند و سران حزب،  سکوت  فرقه

دفاع از حق تعیین سرنوشت خلق   جمهوری اسالمی بستند و میدان

سازمان فدائی و راه کارگر سپردند. هر دو جریان چپ و  را به  ها

شعار دفاع از ملیت های تحت ستم   راست فدائی هم، مرحله به مرحله

راه کارگر رسیده   کنار گذاشتند و نوبت به  و حتا شعار فدرالیسم را

خود را به آزمایش بگذارد. راه کارگری که با اندوه فراوان   است که

تحمیلی و بی خردانه، از نفس افتاده و بخشی از در پی چند انشعاب 

   بقایای آن به نام هیات اجرائیه فعالیت دارد.

اگر رفقای هیات اجرائیه، یا هر جریان چپ دیگری، ادعای پی روی 

از اصل لنینی حق تعیین سرنوشت و حق جدائی به عنوان جزو 

آنان  تفکیک ناپذیر حق تعیین سرنوشت را نداشته باشند، بر مخالفت

نیست. چالش با رفقای هیات   با همه پرسی در کوردستان حرجی

بر سر ادعای کمونیستی   اجرائیه، رفیق شالگونی و رفیق مارکاریان

از   را  و لنینیستی آنان است. این رفقا که همه ی انشعاب های گذشته

همین زاویه بر بدنه ی سازمان تحمیل می کردند که سوسیالیسم، 



18 

 

و خط مشی سازمانی آن چیزی است که آنان   دهیشیوه ی سازمان

در   ارائه می دهند. اینان در مخالفت با برگزاری " ایران تریبونال"

به باور خود از   افشای جنایات دهه ی شصت جمهوری اسالمی،

موضع مارکسیستی، ــ البته بخوان با ادعای سوء استفاده ی احتمالی 

از   به اتنقاد  ال ـاز بیانیه تریبون  آمریکا و اسرائیل

تریبونال و شرکت کننده گان در تریبونال پرداختند، اینک   برگزاری

سناریوی دفاع از تمامیت   سناریوی دیگری را تکرار می کنند.

 کشور عراق با نعل وارونه!  ارضی

مناقشه با این رفقا بر سر این مساله نیست که چرا به لنین پشت کرده 

را هم به زمین کشیده، تا چه رسد به   وهومخدای م  اند. بشر امروزی

لنین هم مانند هر بشر دیگری می   مارکس و  انسان هم نوع خود،

توانند این جا و آن جا بر خطا باشند. این رفقا هم می گویند تز لنین در 

از حق سرنوشت و جدائی درست است و هم این که مردم   دفاع

تز حق تعیین   شند. بر رویکوردستان، نباید از این حق برخوردار با

لنین قلم سرخ بکشید و بنویسید ما خواهان   سرنوشت تا مرز جدائی

و مرزهای کنونی کشورهای منطقه و جهان   ثبوت وضعیت موجود

            هستیم.

حزب توده به پی روی از سیاست اپورتونیستی خود، با شعار دفاع از 

ارزاتی مردم تمامیت ارضی کشور، در امر سرکوب جنبش مب

کوردستان، بلوچستان، خوزستان، فارس، ترکمن صحرا و آذربایجان 

در کنار جمهوری اسالمی ایستاد. سرنوشتی که گریبان گیر رهبران 

جناح اکثریت سازمان فدائیان خلق شد و با پیوستن به حزب 

و ترکمن را هم از مبارزه ی آزادی   بخشی از مبارزان کورد  توده،

به هواداری   اشتند و به عنوان زائده ی حزبی خود،خواهانه باز د

اینک همین   واداشتند.  جمهوری اسالمی و شکوفائی خط امام  از

سرنوشت پیش روی رفقای هیات اجرائیه است. دفاع از تمامیت 

دفاع از تمامیت ارضی ایران، ترکیه و سوریه   ارضی کشور عراق، از

با توجیه   ستان عراق،جدا نیست. مخالفت با همه پرسی در کورد

پرهیز از طالق در امر ازدواج، در بر دارنده ی چه پیامی است؟ جز 

در برابر سرکوب دولت های   شهروندان کورد،  به معنای تسلیم

 اشغال گر!

هر   جای شما و  رفقای گرامی همین امروز، با همین موضع گیری،

تمامیت ارضی که از زاویه   راه کارگر،  رفیق دیگری از هر دو جناح

در   با این همه پرسی مخالف باشد،  عراق، یا تمامیت ارضی ایران،

در کنار جنایت کارانی   جای گاه دیروزی حزب توده و اکثریتی ها،

نوری ال مالکی و حیدر عبادی   چون خامنه ای، اردوغان، اسد،

 است.

شود و مناسبت بی واسطه   همه پرسی در اقلیم کوردستان برگزار می

این رفقا جوش آورده اند و طرف دار   پس چرا  ندارد.  با ایران ای

تمامیت ارضی عراق شده اند. چرا از همه پرسی شکست خورده ی 

که دولت   مردم اسکاتلند برای جدائی از انگلستان جوش نیاورده اند؟

محلی برگزار نمود و در صدد بر آمد بر سلطه ی چهار صد ساله ی 

از اتحاد اروپا،   اعالم جدائی بریتانیا،  اینک با  بریتانیا پایان دهد و

یک بار دیگر فرصت را برای   نخست وزیر تازه اسکاتلند بر آن است

و جدائی از بریتانیای کبیر به آزمایش   استقالل  همه پرسی اعالم

چرا از همه پرسی مردم کاتاالنیا، بر آشفته نیستند که   یا  بگذارند.

روز اول   لفت دولت محافظه کار "زاخوی"قرار است با وجود مخا

پنج روز پس از برگزاری همه پرسی اقلیم کوردستان   اکتوبر، یعنی

کاتاالنیائی با رای خود به استقالل، اعالم   برگزار شود و شهروندان

فاسدتر   پادشاهی و دولت های  جمهوری کنند و از قلمرو دربار فاسد

است که در کاتاالنیا هم مانند  از دربار، رهائی یابند. شایان توجه

به خواست رئیس دولت محلی،   کوردستان، شهروندان کاتاالنی،

   "پوی گده مونت" به پای صندوق های رای می روند.

رفقای هیات اجرائیه، اگر چه مدت ها با طرح یک نظام دموکراتیک 

فدرالی مرزبندی داشتند و اجازه نمی دانند نوشته ای در مورد 

پس از   پیدا کند،  به سایت راه کارگر تحت کنترل آنان راه فدرالیسم

با حق   بدون آن که به روشنی اعالم موضع کنند که  جدائی از ما،

دولت   تعیین سرنوشت و امکان جدائی ملیت های تحت ستم، از

در یکی از کنگره های خود، طی قطع نامه   مرکزی ایران وداع گفتند،

فدرالی پرداختند برای حل مساله ی ملی  ای به بیان ضرورت یک نظام

 در ایران!

اینک با صدور قطع نامه ای در کنگره بیست و دو، در مخالفت با   

فرصت را غنیمت   همه پرسی مردم کوردستان عراق،

صد و هشتاد   این چرخش  بدون از تک و دو افتادن،  تا  شمرده،

مه کنگره بیست خود را آشکار سازند. آن چه که از قطع نا  درجه ای

و دو   و مصاحبه ی رفیق شالکونی با "ترکمن صحرا مدیا"  و دو،

مصاحبه ی تلویزیونی رفیق مارکاریان با تلویزیون راه کارگر، بر می 

 تناقض گوئی انکار ناپذیر است.  آید، نمایش یک

و   "ترکمن صحرا مدیا"، چپ  رفیق شالگونی در مصاحبه با

لنین را باد می زند که شعار حق تعیین  کمونیست ها را باد می زند،

سرنوشت را در انقالب اکتوبر تحقق بخشید و از ضرورت دفاع از 

تعیین سرنوشت و نقش برخورداری از این حق در گسترش   حق

به چرائی مخالفت وی و قطع نامه   اما  دموکراسی داد سخن می دهد.

که می   کوردستان عراق،  با همه پرسی در  کنگره بیست و دو،

حق جدائی می   رسد، می گوید حق جدائی به معنای جدائی نیست،

تواند به صورت الحاق داوطلبانه باشد. اما رفیق شالگونی که منکر 

حق تعیین سرنوشت نیست، در این گفت و گو، به یک بدیل می چسبد. 

اما در تحقق حق تعیین سرنوشت، دو بدیل   بدیل الحاق داوطلبانه!

حاق داوطلبانه خودنمائی می کنند و این حق هر ملتی جدائی و یا ال

 است که کدام یک از این دو بدیل را بپذیرد.

در اقلیم کوردستان، چه بخواهیم و چه نخواهیم، بدیل الحاق، نه با 

رای همه گانی، که به اجبار و تحت شرایط پیچیده ای تحمیل شده است 

لیم کوردستان و همه پرسی کنونی نشان می دهد که شهروندان اق

با اعالم رای مخالف به استقالل، به   استقالل تمایل دارند و یا،  به

وضع موجود تمکین می کنند. در هر کدام از این چهار کشور، دست 

اما منظور   به نقد این دو بدیل باید به رای همه گانی سپرده شود.

مکین به ایشان و رفیق مارکاریان از الحاق داوطلبانه، تنها می تواند ت

وضع موجود و تسلیم به خواست دیکتاتوری دولت مردان اشغال گر 

باشد. وقتی سخن از الحاق داوطلبانه به میان می آید. نخست 

برابر دو جانب الحاق را به رسمیت شناخت و رای هر دو   حقوق  باید

    جانب را برای این یگانه گی پذیرفت.

امروزی   نظریه ی مثال عوامانه ی رفیق شالگونی، در توجیه

لگد زدن به   دایر بر تکیه به تنها بدیل االحاق داوطلبانه، در  خود،

مثل حق طالق است.   لنین بینوا، شنیدنی است. می گوید حق جدائی،

و جدائی زن و شوهر نیست. اصل بر   حق طالق به معنای تائید طالق،

 مشترک زن و شوهر است. باید از  و همزیستی  بقای خانواده

انجام امر طالق و رسمیت   مستلزم  پرسید اگر حق طالق،  رفیق

حق   بخشیدن به جدائی نیست، پس چه ضرورتی بر وجود

برخوردار   زن و شوهر باید از چنین حقی  و چرا  وجود دارد؟ طالق

با طالق   بهائی ها،  کاتولیک ها و  چرا نباید ما هم مانند  باشند؟

ست ایتالیا، باید شعار رسمیت قانونی مخالف باشیم. چرا حزب کمونی

چرا ما، از   بخشیدن به حق طالق را چند دهه بر پرچم خود بیاویزد.

با قوانین مرد ساالر و زن ستیز اسالم و جمهوری   چپ تا راست،

و خواهان برابرحقوقی زن و مرد و حق طالق   اسالمی مخالفت داریم

 بی قید و شرط برای زنان هستیم.

در   رفیق شالگونی  ثل مناقشه نیست اما همین موضعاگر چه در م

هم   قوه ی قضائیه جمهوری اسالمی  مورد حق طالق را سخن گوی

به نحو دیگری بر زبان جاری ساخته است. وی گزارش می دهد که 

از زنان که شوهر   چهار میلیون  در دادگاه های جمهوری اسالمی،

قضائیه ضرورتی به   ما قوها  طالق شده اند،  معتاد دارند، خواستار

بررسی درخواست آن ها نمی بیند. مردها معتاد هستند که باشند، چه 

معتاد زنده گی کنند و با   با مردان  اشکالی دارد؟ زنان

به هر وسیله ای هم که می توانند   معتادشان بسازند. البد  شوهران

اسالمی به سالمتی جامعه سالم   هزینه اعتیاد شوهران نازنین را هم

 تامین کنند.

در همه ی فرقه های اسالمی از شیعی تا سنی، طالق حق انحصاری 

فشار مبارزات   زیر  است که  مرد و سنت اسالمی و محمدی

ایرانی از همه ی ملیت ها و جریان های مبارز سیاسی، با   زنان

قانون مدنی جمهوری اسالمی   توجیه فقهی، چند استثنا، در

چند و از جمله، اثبات ناتوانی   زنان تحت شرایطیگردیده ، که   درج

نپرداختن نفقه ی زنده گی   جنسی مرد، اختیار نمودن همسر دیگر،

در   زن و فرزندان و اثبات اعتیاد، از حق طالق برخوردارند. آری

در محدوده ای از حق طالق برخوردارند. اما   جمهوری اسالمی، زنان
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از اثبات اعتیاد شوهر هم  قوه ی قضائیه، پس  بنا به تصمیم

درخواست طالق آنان نباید بررسی شود. رفیق شالگونی هم می گوید 

حق تعیین سرنوشت، جدا از حق جدائی نیست. اما برای جدائی نباید 

ما دایر بر   همه پرسی انجام گیرد. به راستی امریه ی رفیق کمونیست

 امریه ی  با  مخالفت با همه پرسی برای کسب استقالل،

جمهوری اسالمی در ممنوعیت بررسی درخواست طالق   آخوندی

     زنان تفاوتی دارد.

ازدواج، یک امر شخصی است و به مناسبات   بگذریم از این که

دو انسان، حتا دو انسان هم   عاطفی و عاشقانه و یا تمایل متقابل

جنس برای زنده گی مشترک بر می گردد و در جامعه ی مدرن 

خواست و اراده ی   ر ایران تحت فرمان روائی مالیان،امروزی، حتا د

و چه در پیوند با امر طالق و   دو طرف، چه در پیوند با امر ازدواج،

از   جدائی، ایفای نقش دارد. و نیز باید یادآور شد که در امر ازدواج

موقت، از دو  از دائم تا  هر گونه، از رسمی و سنتی، تا غیر رسمی،

با رضایت   پیوند دو انسان هم تراز و هم شان  جنس و یا یک جنس،

آغاز می شود   دو جانبه و با برگزاری مراسم شادمانی و بزم شادی

اگر مناسبات دو طرف به بن بست می رسد و طالق و یا  و

پس از ازدواج و در کوران   ضرورت می یابد، این بن بست،  جدائی

لیت های تحت ستم، زنده گی مشترک پدید می آید. اما در مساله ی م

و تحقق   رابطه ی ستم گر و تحت ستم، رابطه ای است یک جانبه،

یعنی اشغال یک  یافته در پرتو کاربرد خشونت و لشکر کشی نظامی،

با قهر و خون ریزی! از این روی چنین مقایسه ای، نمی   سرزمین،

هم ترازی باشد. و اشغال یک سرزمین، یا   تواند مقایسه ی دقیق و

پاره ساختن یک سرزمین و یک خلق را با امر خصوصی دو نفر چند 

 و حقوق فردی مقایسه نمود!

اگر مناسبات مرد و زن، یا   اما در همان مثال رفیق شالگونی،

به بن بست برسد و زنده گی مشترک آنان به   مناسبات دو زوج،

بازهم، باید سوخت و ساخت و یا باید از حق طالق  جهنمی مبدل شود،

جست؟ به راستی رفیق شلگونی چرا دقت ندارد که حق طالق  بهره

نه برای پرهیز از انجام طالق و  برای برخورداری از امر طالق است،

 خودداری از حق طالق!

توضیحی در مدح اصل   رفیق روبن مارکاریان هم به نوبه ی خود، با

تکرار مثال حق طالق   لنینی حق تعیین سرنوشت و حق جدائی، با

شالگونی، در توجیه موضع گیری کنگره بیست و دو، می رفیق 

سخن   اما سوای  به معنای تائید جدائی نیست.  که حق جدائی،  گوید

به چند نکته ی حاشیه ای می پردازد. که خانواده ی   های تکراری،

گیرم   بارزانی و طالبانی همه کاره ی کوردستان هستند و رانت خوار!

همه کاره کوردستان باشند، چه تفاوتی   ن هاکه چنین باشد، وقتی که آ

از عراق باشد و دست آنان در دست رانت   دارد که کوردستان پاره ای

پرسیدنی است، که   اما  خواران بغداد، یا ناوابسته و جدا از عراق!

چرا باید به جرم رانت خواری و فساد رهبران حق ملتی پامال شود و 

زانی همه کاره اند، باید کوردها را از چون خانواده های طالبانی و بار

که سران بغداد چه   حق رای محروم ساخت! چرا از خود نمی پرسد

مگر عبادی و مالکی رانت خوار نیستند؟ رهبران جمهوری   کاره اند؟

اسالمی رانت خوار نیستند. سرپوش نهادن بر پرونده ی فساد خانواده 

قاضی و پلیس و دادستان بازداشت و برکناری پنج هزار   ی اردوغان،

 را در پی نداشته است.

با اندوه فراوان باید گفت کدام یک از سیاست مداران امروز دنیا سالم 

اند، که طلبانی و بارزانی سالم باشند. ویتنامی ها می گویند، رئیس 

جمهور ما فاسدترین شخصیت ویتنام و سر دسته ی باندهای مافیائی 

رگری که در سمت رهبری حزب کارگران کشور است. لوال دوسیلوا، کا

به اتهام رشوه خواری در   برزیل به مقام ریاست جمهوری نائل آمد،

زندان به سر می برد. بیش ترین و ثروتمندترین مردان و زنان دنیا در 

چین کمونیست هستند و از کادرهای پیشین یا کنونی حزب 

هوری آمریکا، ریاست جم  ترامپ سوپر میلیاردر، در مقام  کمونیست!

رشوه ی یک میلیارد دالری دریافت می دارد و داماداش   از عربستان

کمیسیون معامله ی صد و ده میلیاردی فروش اسلحه! روسای 

که جای خود   جمهوری روسیه و اوکرائین، پوتین و پتروشنکوهم

 و ...  دارند.

 دیگر چه می خواهند؟ همه چیز را  رفیق روبن ادعا دارد که کوردها

از این بزرگ   به آن ها دادند! باید گفت دست تو و آن ها درد نکند،

رفیق عزیز در جهان   و آن چه که به مردم کورد بخشیده اید!  واری

هم   سیاست، سه عامل کارسازند. قدرت، نفوذ و نیرو، همه چیز را

دولت عربی دست   قدرت و توازن یا عدم توازن قوا تعیین می کند. اگر

به   پس از صدام،  آمریکا و جمهوری اسالمی در عراقنشانده ی 

یک نظام فدرالی نیم بند تن داده است، نه از موضع قدرت، که از 

موضع ضعف است. فردا که قدرت گذشته را باز یابد، علی شیمیائی 

رژیم صدام از کاربرد شیمیائی هم   دیگری پیدا خواهد شد و مانند

ما اگر مردم این بخش از کوردستان ا  نخواهد داد.  باکی به خود راه

چیزی به دست آورده باشند به این سبب است که در صد سال گذشته 

به طور مداوم با چنگ و دندان جنگیده اند و از کیان خود و هویت 

تا کنون   ملی خود دفاع نموده اند. زبان کوردی از سال هفتاد میالدی

و یا   یک نظام فدرالیچرا امتیاز مشارکت در   زبان رسمی آنان است.

و یا ترکیه   را به کوردهای ایران، سوریه  آموزش به زبان مادری

نداده اند! هیجده سال است که عبداله اوجالن، دبیرکل حزب کارگران 

در زندان امرلی به سر می برد. شعار دولت ـ ملت را هم کنار   ترکیه

کورد  مبارزان  گذاشت اما هم چنان در زندان است و شماری از

تا کنون در   سال هشتاد و چهار سده ی بیست میالدی از  ترکیه،

زندان به سر می برند. رهبران و شمار زیادی از نماینده گان انتخابی 

حزب دموکراتیک خلق ها در ترکیه هم به جرم پشتیبانی از حقوق 

در بازداشت هستند. چرا کوردهای   مردم کورد و آزادی های اساسی

ر فشار عربستان و ترکیه، به کنفرانس صلح لوزان یا زی  سوریه را

نمی دهند. رفیق روبن در هر دو مصاحبه ی خود، از   ژنو راه

پشتیبانی عربستان و اسرائیل از همه پرسی مردم کوردستان دم می 

زیرا اتحادیه عرب تحت   پشتیبانی عربستان مورد ندارد. که  زند،

ائیه با همه پرسی کوردستان کنترل عربستان مانند رفقای هیات اجر

 مخالف است.

پرسش اساسی این است که مسائل را باید با موضع گیری این و آن 

توضیح داد و یا به توضیح ریشه ای قضیه پرداخت. آیا به سبب تائید 

حق تعیین   اصل  و یا پشتیبانی اسرائیل، از برگزاری همه پرسی،

وال برد. اگر سرنوشت و اراده ی ملت تحت ستم را به زیر س

ماهیت تجاوز کارانه ی   موجودیت اسرائیل در خاورمیانه، ورای  چه

باید یک واقعیت دو فاکتوی   این رژیم، در سرکوب ملت فلسطین،

که از تاسیس یک کشور   دانست و به اسرائیلیان هم حق داد  منطقه

ما هم مثل احمدی نژاد   کنند. مگر این که  در منطقه استقبال  سکوالر

سردار شده، یا روحانیون حاکم بر ایران، در مقام   و دیگر پاس داران

شعار آزادی قدس و برچیده باد اسرائیل،   با  کاسه ی از آش داغ تر،

منکر موجودیت دوفاکتوی این کشور باشیم. بی گمان اگر موافقت 

اسرائیل معنا داشته باشد، مخالفت جمهوری اسالمی و ترکیه هم معنا 

تفاوتی ماهوی بین جنبش ارتجاع اسالمی و صهیونیزم بین دارد. مگر 

   ال مللی وجود دارد؟

رفیق   رفقای هیات اجرائیه از تمامیت ارضی عراق دم می زنند و

کدام تمامیت   روبن می گوید ما از تمامیت ارضی عراق دفاع می کنیم.

ارضی؟ عراق کشوری است موزائیکی و هشتاد ساله با خط کشی 

آشتی ناپذیر کورد و عرب، یا شیعه و   جریان های  که  استعماری،

آنان   سنی را با زور دکنک به هم چسبانده اند و مناسبات گذشته ی

در   اگر چه  و کشت و کشتار رقم زده است.  جنگ و خون ریزی  را

کورد و عرب   هویت دوگانه ی  موجودیت عراق دست پخت بریتانیا،

ق ملت کورد عراق است که و این ح  این کشور رسمیت دارد

و یا کشوری   با دولت بغداد،  برای تداوم پیوند،  سرنوشت خود را

عراق تجزیه   اما چه بخواهیم و چه نخواهیم،  رقم بزند.  ناوابسته

شده، دو دولت کورد و عرب، هر کدام قلمرو خود را دارند، هر کدام 

ر کدام زبان ارتش خود را و دست گاه امنیتی و سرکوب گر خود را، ه

حتا عرب های سنی هم با عرب های شیعی   و فرهنگ خود را!

که دشمنی   تا چه رسد به کورد و عرب،  سنخیت چندانی ندارند،

 تاریخی دارند.

که همه چیز را به آن ها داده اند و در عراق   نباید پنداشت

یک نظام فدرالی دموکراتیک بر پا است. در هشت دهه ی   امروزی

بین دو طرف، کورد و عرب، چند بار قرار داد متارکه جنگ   گذشته،

و چهار چوب خودمختاری به امضا رسیده و هم واره   و پیمان صلح

این دولت های مرکزی بودند که به تعهدات خود عمل نکردند. در این 

بر تعهدات مالی و   سیزده سال هم به همین گونه، دولت شیعی بغداد

سه بار  نداده است. در این مدتسیاسی خود پای بندی نشان 

بدون   اقلیم کوردستان از محل فروش نفت و گاز را کاهش داده،  سهم
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آن که حسابی پس بدهد و رقم دقیق درآمدها و مخارج را نشان دهد. 

طی دهه های بحرانی، هم واره   که  کرکوک هم  در مساله ی

یک همه مساله کلیدی به شمار می رفت و این بار قرار شد با   یک

پرسی تعیین تکلیف شود، دولت بغداد، تا کنون تن به این همه 

شهر را بدون دفاع   در جریان یورش داعش،  تن نداده است و  پرسی

گذاشت که توسط پیش مرگه ها آزاد شد. بی گمان اگر دفاع نظامی 

دولت اقلیم کوردستان نبود، کرکوک هم به اشغال داعش در می آمد و 

های این شهر از کورد و ترکمن، یا آشوری و  سرنوشت کاکه ای

   ارمنی، سرنوشت یزیدی ها یا ایزدی های سنجار و موصل می شد.

بر اساس قانون اساسی کنونی عراق، که انتخابات حزبی است. نخست 

وزیر از حزبی تعیین می شود که نماینده ی زیادتری در مجلس فدرال 

دعوه" و پشتیبانی دارد. اما مالکی در سمت رهبری حزب "ال 

جمهوری اسالمی، به این اصل تمکین ننمود و از تحویل سمت نخست 

وزیری به عالوی خود داری ورزید. بی گمان اگر پست نخست وزیری 

را به عالوی شیعه ی سکوالر سپرده بودند، جمعیت اهل سنت و 

سکوالر عراقی و بقایای گارد ریاست جمهوری صدام، از جریان 

استقبال نمی نمودند. و به این گونه، چندان دور از  داعش این چنین

پشتیبانی جمهوری   در پرتو  که اگر دولت مرکزی  ذهن نخواهد بود

اسالمی، ترکیه، آمریکا، عربستان و قطر، قدرت صدام حسین را کسب 

کند، دیگر تعهدات خود را زیر پای بگذارد. آیا اقدام به تشدید محاصره 

. آیا با روی کار آمدن ناسیونالیست های ی کوردستان نخواهد کرد

سنی، که با خودمختاری کوردستان مخالف اند، دولت خود مختار 

کوردستان به سرنوشت دولت خودمختار فلسطین گرفتار نخواهد شد 

که حزب کارگر اسرائیل به رهبری اسحاق رابین و شیمون پرز، در 

ن یاهو به تعهدات لیکود به رهبری ناتا  و  اسلو وعده ی استقالل داد

حزب کارگر در قرارداد اسلو وفادار نماند و به سیاست اشغال و خانه 

     سازی در بقایای سرزمین فلسطین ادامه می دهد.

هم پیدا می شوند که می گویند حق   چپ های ما کسانی  در میان

تعیین سرنوشت قدیمی شده و امروزه زمان فدرالیسم است. کسانی هم 

به شیوه ی دموکراسی   که می گویند تعیین سرنوشت پیدا می شوند

بورژوائی درست نیست و دموکراسی مدرن، دموکراسی مشارکتی 

نیروهای تازه ای پدید آمده، مساله ی دولت ـ   است. دنیا عوض شده،

و تاسیس یک کشور بر مبنای قوم و زبان چه   ملت پیچیده تر شده

درهم   را  ملیمعنا دارد. باید مرزهای زبانی، قومی و 

چه گونه و توسط کدام نیرو! رفیق مارکاریان هم می   اما  نوردید.

بسازد برای تمام منطقه! رفقائی   نیروی محرکه ای  خواهد از کوردها

استقالل   هم هستند که مالحظاتی دارند دایر بر این که چه بسا

کوردستان، درگیری خونین داخلی، یا جنگ با دولت عراق را در پی 

زمینه ای باشد برای قدرت یابی دوباره ی جریان   اشته باشد. یاد

خالصه این که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در   و   داعش!

ما ایرانی ها مخالف خوانی کنیم و به روال جاودانه ی خود   تا  کارند،

روی گردان سازیم تا   منفی باشیم و کوردهای عراق از همه پرسی

طلبی نداشته باشند. در به تو می گویم، دیوار تو داعیه ی استقالل 

 بشنو!

گروه بندی ها و احزاب رقیب، یا جنگ داخلی،   در مورد درگیری

یا شعله ور شدن دو باره ی جنگ کورد و عرب، احتمال دخالت   و

جمهوری اسالمی در پشتیبانی از دولت بغداد، همه از  نظامی ترکیه و

چه بسا که روی دهد. مگر   ی هماحتماالت است که بدون همه پرس

پیش از این درگیری داخلی و یا   کوردهای عراق و یا کوردهای ایران

درگیری با دولت مرکزی نداشته اند و یا اکنون کوردهای ترکیه و 

سوریه به نحوی همه جانبه درگیر جنگ نیستند. یا هم اکنون 

گفته جمهوری اسالمی در عراق و سوریه حضور نظامی ندارند. یا 

مسعود بارزانی پس از این همه پرسی احتمالی در صدد   می شود که

و سرکوب مخالفان بر خواهد آمد؟ بی گمان   تحکیم موقعیت شخصی

مردم   همه چیز ممکن و میسر است. اما این شهروندان این بخش از

در مورد آینده ی خود تصمیم بگیرند   کوردستان هستند که حق دارند

ی نخواهد توانست از این ایفای حق جلوگیری و هیچ قدرت خارج

   کند.

کوردستان عراق نقشی   ما به عنوان چپ ایرانی، در همه پرسی

نداریم، موافقت و مخالفت ما هم به جائی نمی رسد. اما موضع گیری 

ما در مناسبات سیاسی و پای بندی خود ما بر شعارها، و آرمان های 

پیوند دوستی   و در  یت دارد،آزادی خواهانه و عدالت جویانه اهم

به   با احزاب کوردستانی در هر چهار کشور،  رابطه سازمانی  و

کوردستانی ایران، که می باید   ویژه در پیوند تنگاتنگ با احزاب

مبارزه ی مردم این بخش از کوردستان را هم آهنگ با دیگر ملیت 

کرات های تحت ستم ایران و احزاب و سازمان های انقالبی و دمو

آنان را به   ایرانی پیش ببرند و نباید با چسباندن آنگ بورژوائی،

سمت جریان های ارتجاعی اپوزیسیون و یا درون حکومتی سوق 

 دهیم.!

چرا رفقای دیرینه ی ما، و دیگر چپ های مخالف همه پرسی در 

جویده حرف می زنند، بیم تجزیه ی ایران را دارند و بر زبان   عراق،

کوردهای ایران هم، به تاسی از   که  بیم آن دارندنمی آورند. 

و استقالل بروند.   یک روز پای همه پرسی جدائی  کوردهای عراق،

باید گفت   از این که ترس بیان نشده ی آنان جدی باشد یا جدی نباشد،

که این مساله حق آنان و هر کدام از دیگر ملیت های تحت ستم ایران 

ز یاد برد که سرنوشت تاریخی چهار پاره ی و منطقه است. اما نباید ا

به چهار گونه رقم خورده است و چه بسا تجربه ی   کوردستان،

استقالل کوردستان عراق، در ایران، یا ترکیه، یا حتا در 

کارساز نباشد. همان گونه که استقالل آذربایجان شمالی و  سوریه

بازتاب آن از روسیه،   جدائی این کشور، پس از زوال اتحاد شوروی

چنانی در آذربایجان جنوبی نداشت و بیست و پنچ سال پس از استقالل 

آذربایجان، شعار استقالل طلبی در این سوی مرز هوادار چندانی 

 ندارد.

در میان کوردهای ایران،   چه بسا استقالل احتمالی کوردستان عراق،

 شور وشوق  تاثیر نخواهد بود و چه بسا،  بی  و سوریه،  ترکیه

اما الکوی استقالل و جدائی نباشد.   بیش تری دهد ،  مبارزاتی را اوج

از احتمال چنین   اعالم نشده ی رفقای چپ ما  ترس  از این روی

با   در ایران،  ما  بی هوده است. زیرا  روی دادی، دست به نقد

کورد مواجه هستیم.   مهاجر  کارگران و خانواده های  انبوه

یا موسسات ترابری و   رگاه ها، کارخانه ها،که در کا  کارگرانی

ترک و فارس و دیگر ملیت های   خدماتی، با کارگران

این کارگران که در مناطق صنعتی   پرولتری دارند.  پیوند  ایرانی

فارس زبان اشتغال دارند، دیوانه که نیستند مشوق جدائی طلبی 

هویت مشترک استقالل رای دهند و با از دست دادن   و یا به  باشند

درخواست شهروندی   ایرانی، به کارگر مهاجر خارجی مبدل شده،

 به خطر اندازند.  را  و زنده گی خود و خانواده  کنند و یا ثبات شغلی

به یک   کورد و ترک و فارس و عرب و عجم،  بی گمان، آن جائی که

ضد سرمایه داری و ضد   یگانه گی مبارزاتی  سان استثمار می شوند،

و شعار جدائی طلبی برتری   ثماری، می تواند بر مبارزات ملیاست

و حتا تا حدودی در سوریه   جوید. مساله ای که در ایران، ترکیه،

وجود دارد اما این مساله در عراق پیش از ویرانی وجود نداشت   هم

   ویران شده ی کنونی!  تا چه رسد به عراق

جدی پیدا می   ی معنایتز لنینی دفاع از حق تعیین سرنوشت آن جائ

کند که کارگران و زحمت کشان ملیت های تحت ستم دوگانه، قاطعیت 

خواست های آزادی خواهانه   کمونیست ها و نیروهای انقالبی را از

و دموکراسی پی گیر شهروندان همه ملیت ها حس کنند. حزب   ی

کمونیست فرانسه، با بی عملی در برابر سیاست تجاوزکارانه ی دولت 

های بورژوازی فرانسه در ویتنام، الجزایر و مغرب، وجهه ی آزادی 

شهروندان فرانسوی و   خواهانه ی خود را در میان بخش پیش رو

ما هم   از دست داد، تا چه رسد به مهاجران مغربی!  جهان

و بدون تزلزل از حقوق ملیت های تحت   باید با قاطعیت تمام  امروزه،

زنده گی و مبارزه ی   لیت های تحت ستم،تا م  نمائیم  دفاع  ستم

نیروهای انقالبی،   و زحمت کشان ملت برتر،  مشترک با کارگران

فرار از موضع چپ و   را جدی بگیرند.  سوسیالیست و آزادی خواه

 جلو افتادن از بیم عقب ماندن به جائی نمی رسد.

 

   2017سپتامبر  21         
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 سازمان ۲۲نگره ک برگزاری گزارش   
  

 
( کنگره بیست ودوم سازمان 2017)اوت ۱۳۹۶در مرداد ماه 

راه کارگر برگزار شد. این کنگره، بیاد رفیق پرویز برادران، 
که در فاصله دو کنگره درگذشته بود، و با یاد و خاطره همه 
جانباختگان راه آزادی و برابری و سوسیالیسم، با یک دقیقه 

کنگره که با شرکت اعضای سازمان  سکوت آغاز شد. در این
و رفقای مهمان برگزار گردید، بعد از انتخاب هیات گرداننده 
کنگره، نشست وارد دستور جلسه شد. در ابتدا در راستای 
بررسی عملکرد ارگانها و نهادهای تشکیالت، بیالن روابط 
عمومی سازمان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت و عملکرد 

ورد تائید قرار گرفت. در رابطه با سایت عمومی این نهاد م
سازمان نیز پیشنهاداتی برای بهتر شدن عملکرد آن ارائه 

 گردید.
سپس کنگره، بر روی سند پیشنهادی کمیسیون اصالح برنامه  

سازمان، متمرکز شد. در این رابطه کنگره بیست و دوم 
سازمان، لزوم تغییرات و روزآمد شدن برنامه را تائید کرد و 

من قدردانی از ابتکار و تالشهای کمیسیون اصالح برنامه، ض
خواهان آن شد که اوال بخاطر پیچیدگی ها و تغییرات بزرگی که 
در سه دهه گذشته بوقوع پیوسته و لزوم به روز کردن 
برنامه، ثانیا بخاطر سازمان دادن مشارکت همه جانیه اعضای 

ثهای سازمان و فعاالن چپ و کارگری و کمونیست در بح
مربوط به تدوین برنامه و سازمان دادِن گفتمان سوسیالیستی، 
ستونی برای بحث آزاد و علنی و گسترده در سایت سازمان 
ایجاد شود. سایت سازمان در همراهی با کمیسیون اصالح 

زمینه همکاری فعاالن چپ و   برنامه ، تالش کند در این
 کارگری را جلب نماید.

ن درباره رفراندم استقالل کردستان کنگره بیست و دوم همجنی
عراق، بحث مفصلی داشت و قطعنامه ای صادر کرد. در این 

 قطعنامه آمده است:
 

  کردستان قلیما رفراندم درباره کنگره قطعنامه  
 

" مبارزه مردم کردستان در هر چهار بخِش ایران و ترکیه و 
سوریه و عراق برای حق تعیین سرنوشت و خودحکومتی ، 

زه ایست عادالنه ، تاریخی و طوالنی. این مبارزه در مبار
صدسال گذشته هرگز فروننشسته است. این حق هر بخش از 
مردم کردستان است که سرنوشت خود را بدست خویش تعیین 

 کنند.
مذهبی در  -اما با توجه به خطر گسترش جنگهای فرقه ای 

منطقه، نقش ویرانگر جنگ در مبارزه طبقاتی و رودرویی 
ای ناخواسته کارگران، ملیتها و ایجاد خلل در همبستکی ه

خلقها، نقش مداخله گرایانه امپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع 
منطقه و نیز نقش بنیادگرایی مذهبی، تجزیه عراق را همچون 
دیگر کشورهای منطقه بسود کارگران و زحمتکشان نمیدانیم. 

های ترقیخواه و از اینرو ، اتحاد کارگران و زحمتکشان، نیرو
سکوالر عراق را مبنای مبارزه همزمان علیه ارتجاع اسالمی 

 –شیعه آن و هرگونه استبداد مذهبی  –در اشکال مختلف سنی 
وعلیه اشغال و توسعه طلبی امپریالیستی   نظامی آن -فرقه ای
 میدانیم.

اما در صورت اعالم استقالل کردستان عراق و پیروزی 
ات آزاد وعادالنه و دمکراتیک، از حق رفراندم در یک انتخاب

تعیین سرنوشت مردم کردستان عراق دفاع میکنیم و در کنار 
مردم کردستان عراق هستیم. و ما در مقابل هرگونه تهاجم 

از هر سو که باشد می ایستیم و آنرا  –احتمالی به آنان 

محکوم میکنیم. طبعا بر این باوریم که بدون مشارکت فعال 
سیاسی و نهادهای مردمی، بدون لغو همه  همه گروههای

محدودیتها و موانع دخالت دمکراتیک مردمان نمیتوان از یک 
    همه پرسی و انتخاب آزاد و دمکراتیک صحبت کرد.

ما براین باوریم که مبارزه با ارتجاع داخلی، قدرتهای ارتجاعی 
برای عراقی آزاد و   منطقه و امپریالیسم، مبارزه ایست

تنها از طریق   عدالت خواه ، که موفقیت این مبارزه سکوالر و
اتحاد کارگران و زحمتکشان آن کشور ممکن است. نیروهای 
آزادیخواه و چپ و سکوالر باید علیه هرگونه جنگ طلبی فرقه 

مذهبی و دخالت قدرتهای منطقه ای و جهانی،علیه جنگ  -ای
 و استبداد ، برای آزادی و برابری و حفظ حرمت انسانی

جبهه متحد   مردمان، حفظ حقوق بشر و دفاع از محیط زیست
خود را سازمان دهند. روشن است که رژیمهای ارتجاعی 
منطقه خصوصا رژیم ترکیه و رژیم اسالمی ایران و رژیمهای 
سعودی و اسرائیل در تالش خواهند بود در مقابل هر جنبش 

ود آزادیبخش و دمکراتیک و ترقیخواهانه ای با کارت های خ
بازی کنند. نیروی چپ و آزادیخواه کردستان و مردمان 
خاورمیانه باید هوشیاری فراوانی در مقابل این سیاستها و 
عوامل آنها داشته باشند. چرا که نیروهای مرتجعی چون 
بارزانی و دولت اقلیم که سابقه تاریکی در معامله و زد و بند 

در این زمانه  با قدرتهای منطقه ای و جهانی دارند میتوانند
نقشی بسیار مخرب علیه روند ترقیخواهانه و آزادیبخش مردم 

 بازی کنند."
 

            ***************************** 
 

در بخشی دیگر از دستور جلسه کنگره سازمان، پیرامون 
اوضاع سیاسی حساس ایران و منطقه و بدیلهای پیش رو، 

داختد. کنگره بر این باور رفقا فعاالنه به بحث و تبادل نظر پر
بود که در راستای تصمیمات و گزارش سیاسی کنگره های 

و نوشته های انتشار یافته در این باره در ستون  ۲۱و  ۲۰
در سایت سازمان، سندی ارائه  ۲۲مباحثات تدارکاتی کنگره 

شود. در این سند سیاسی که بر پایه نقد دو بدیل و آلترناتیو: 
بان و اصالح طلبان و نیروهای حفظ نظام بدیل استحاله طل -۱

آلترناتیو تغییر رژیم از باال که در اشکال رام  -۲اسالمی و 
کردن رژیم از طریق تحریمها و فشارهای بین المللی و یا 
دخالت نیروی خارجی و قدرتهای بزرگ بین المللی و منطقه 
ای برای ساقط کردن آن استوار است، ما باید بر آلترناتیو 

ب اجتماعی کارگران و زحمتکشان بار دیگر تاکید نمائیم. انقال
آلترناتیو، بدیل و راه سومی که برای حق تعیین سرنوشت 
مردم بدست خودشان، دفاع از مبارزه روزمره و خواستهای 
بی واسطه کارگران و زحمتکشان، برای تقویت جنبشهای 
اجتماعی و مردمی و نهادها و تشکلهای مستقل و سرنگونی 

قالبی رژیم اسالمی سرمایه داری ایرانس، مبارزه میکند و ان
اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم   میخواهد برای حاکمیت

  برزمد و صدای بی صدایان باشد.
برای تدقیق نهایی این سند سیاسی، کمیسیونی در کنگره 

 تشکیل شد. متن این سند بزودی انتشار خواهد یافت.
 
ن، با قدردانی از زحمات رفقای بیست و دومین کنگره سازما 

ستاد تدارکاتی کنگره برای برگزاری موفقیت آمیز آن و با 
 اجرای سرود انترناسیونال به کار خود خاتمه داد.

  
 کمیته مرکزی سازمان راه کارگر             

 
 2017اوت  – ۱۳۹۶مرداد                  
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 سیاسی مصوب کنگره بیست و دوم سازمان سند 

 اره موقعیت ایران و بدیل های سیاسی موجوددرب

 
در صحنه سیاست، در غالب موارد، وقتی جنبش های توده ای  *

سرکوب می شوند و افق نزدیکی برای پیروزی رویت نمی شود، 

معموال در طیف مخالفین و ناراضیان نظام موجود، شاهد شکل گیری 

انقالب  دو گرایش انحرافی هستیم که در گریز یا پرهیز از امر

اجتماعی، به دو جهت مخالف سیر میکنند و استراتژی سیاسی خود 

 .را بر آن بنا می نهند

از یکسو مایوس از اراده و عزم پائینی ها و یا حتی در هراس از 

خیزش اکثریت لگدمال شده، رو به قدرتهای خارجی می آورند و از 

واهان آنها برای "رهایی" کشورشان استمداد میجویند. ایندسته خ

تغییر باالئی ها نه انحصارا به دست پائینی ها بلکه از سوی خارجی 

ها هستند. دسته دیگر اما به خاطر زیانهای ناشی از دخالت قدرتهای 

خارجی و عشقی که به "دفاع از میهن" دارند، در جستجوی 

استراتژی سیاسی سعی میکند به جای گزینه انقالب به گزینه رفرم 

اتکاء به قدرتهای خارجی به جناح هایی از  روی آورند و بجای

حکومت داخلی دخیل ببندد. طرفدراران گزینه اول را میتوانیم حامیان 

موجود به کمک قدرتهای امپریالیستی و ارتجاعی « تعویض رژیم » 

و طرفداران گزینه دوم را حامیان حفظ نظام موجود با اندکی اصالحات 

 .جزیی در آُن بدانیم

ست که بعد از سرکوب جنبش توده ای پس از حوادث واقعیت این ا

جنبش  –شاهد افول جنبش دانشجویی و جنبش جوانان  ۱۳۸۸خرداد 

جنبش ملیتهای تحت ستم ... بوده ایم و اشکال ابراز وجود  –زنان 

آنها اساسا به شیوه مقاومت منفی و نافرمانی مدنی صورت میگیرد. 

ی ) جنبش کارگران صنایع، با این همه و علیرغم اینکه جنبش کارگر

معادن، معلمان و بازنشستگان( در صحنه اجتماعی ایران حضور 

پررنگی دارد و روزی نیست که شاهد اعتراض و تجمع و اعتصاب 

طبقه کارگر نباشیم، این جنبش عمدتا تدافعی و پراکنده است و هنوز 

به یک جنبش انقالبی طبقاتی تعرضی فرا نروئیده است و در غالب 

ارد نیز قادر به دستیابی به همین خواستهای جزیی صنفی و رفاهی مو

 . نیز نیست

در چنین اوضاعی اپوزیسیون مایوس از اعتالی مجدد جنبشهای 

اجتماعی، چاره را یا در جلب حمایت قدرتهای خارجی می بیند و یا 

 !!استغاثه در درگاه قدرتمداران داخلی

خلق، سلطنت طلبان،  در طیف اپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق

نیروهای سیاسی ناسیونالیست در میان اقلیت های ملی و نیز بخشی 

بویژه با روی کار آمدن دونالد ترامپ  –از جمهوریخواهان سکوالر 

تماما به پروژه  –در امریکا و رویکرد شدیدتر آن در قبال رژیم ایران 

ز در "رژیم چنج" )تعویض رژیم( پیوسته اند. اینها اگر تا دیرو

کریدورهای کاخ سفید و کنگره امریکا در تقالء بودند تا حمایت 

سیاسی یا مالی کسب کنند اکنون بی پرده از دونالد ترامپ  –دپلماتیک 

 .میخواهند که به امر سرنگونی رژیم اسالمی ایران مدد رساند

و بدتر از آن به سراغ رژیم فوق ارتجاعی سلطنتی عربستان هم رفته 

ر پیوند سیاسی از کمکهای هنگفت مالی آن نیز بهره اند و در کنا

میبرند. حضور ترکی فیصل رئیس سابق سازمان امنیت عربستان در 

 –هم پارسال هم امسال  –گردهمایی ساالنه مجاهدین خلق در پاریس 

و کمکهای این رژیم به برخی جریانات دست راستی کرد در ایران و 

ظهارات وزیر دفاع سعودی در نیز جریانات اسالمی سنی ایرانی و ا

ماههای اخیر مبنی براینکه نبرد با رژیم شیعی را به داخل مرزهای 

ایران منتقل خواهد کرد در همین راستا باید ارزیابی نمود. بعالوه در 

کنار حمایت دائمی نومحافظه کاران شناخته شده امریکا نظیر: 

ق امریکا در جولیانی ) شهردار سابق نیویورک( بولتون ) سفیر ساب

سازمان ملل ( و لیبرمن )سناتور پیشین و رئیس نهاد اتحاد علیه رژیم 

ایران( از مجاهدین خلق، امسال شاهد تحول تازه ای نیز بودیم و آن 

سفر مک کین ) رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای امریکا( به 

آلبانی ) محل کنونی استقرار صدها عضو مجاهدین خلق( و نیز 

در گردهمایی امسال مجاهدین در پاریس و مالقات با مریم  حضور او

رجوی است. البته مک کین در کنار استفاده از برگ مجاهدین از 

حمایت طیف سلطنت طلب نیز غافل نشده و مالقاتی هم اخیرا با رضا 

پهلوی داشته است. با این همه با باتالق تمام عیاری که در 

رتجع ایجاد کرده اند بعید است خاورمیانه، امپریالیستها و دول م

امریکا هوس راه اندازی یک جنگ تمام عیار جدید و اشغال نظامی 

ایران را در سرداشته باشد. اما حمایت وسیع تر از جریانات دست 

راستی اپوزیسیون ایران، گسترش تحریمهای سیاسی نظامی و 

اقتصادی و حتی برخی رویارویی های نظامی موردی و ضربتی دور 

انتظار نیست. در همین راستا است که رکس تیلرسون وزیر خارجه  از

امریکا اخیرا از تالش برای تغییر مسالمت آمیز رژیم ایران سخن گفته 

است و علیرغم دو بار اذعان به رعایت توافقنامه برجام از سوی 

رژیم ایران ، هر بار تحریمهای جدیدی را علیه اشخاص حقوقی و 

 .ع کرده استحقیقی رژیم ایران وض

را بیش از حد باال برد. « تعویض رژیم » البته نباید عیار سیاست 

درست است که روی کار آمدن یک رژیم مطیع در ایران خواست 

امریکا، غرب و قدرتهای ارتجاعی منطقه است اما ادامه حاکمیت 

همین رژیم نیز منفعتهای زیادی برای امریکا و متحدینش به ویژه 

ضد اسرائیلی و  –در واقع لفاظی های ضد امریکایی اسرائیل دارد. 

ضد سعودی رژیم ایران و دخالت وسیع آن در بحرانها و جنگهای 

منطقه خاورمیانه ، بهانه الزم را به امریکا داده که صدها میلیارد دالر 

سالح جدید بفروشد، حضور نظامی خود در منطقه را افزایش دهد و 

و عربستان را تحت الشاع قرار دهد.  جنایات رژیم هایی مثل اسرائیل

بنابر این خام خیالی خواهد بود هرگاه استراتژی امریکا و متحدینش 

در قبال جمهوری اسالمی ایران را صرفا تغییر رژیم بدانیم بلکه به 

موازات آن سیاست "رژیم رام" یا مهار و محاصره آن برای گرفتن 

 .ت و مکمل هم هستندامتیازات بیشتر نظیر برجام نیز روی میز اس

 

نیاز به اثبات نیست که دخالتهای امپریالیستها و دول مرتجع در  **

خاورمیانه و شمال افریقا ) افغانستان، عراق، سوریه ، یمن، سودان، 

سومالی، لیبی، بحرین، مصر ...( تا کنون نتایج فاجعه باری داشته 

د میلیونی و است. ابعاد اقتصادی و انسانی این فجایع در کشور هشتا

کثیرالمله ایران به مراتب شدیدتر خواهد بود. بنابراین هر نیروی 

مستقلی که بویی از ترقیخواهی و آزادیخواهی برده باشد نمیتواند و 

 .همکاری و ائتالف کند« تعویض رژیم » نباید با طیف نیروهای 

اما به موازات این هوشیاری، خطرات ناشی از سیاستهای 

 -بویژه سیاستهای جدید دولت ترامپ و رژیم سعودی –امپریالیستی 

نباید سبب شود که به بهانه مبارزه ضدامپریالیستی در کنار داعشیان 

 .وطنی قرار گیریم

سازمان ما در طول چهار دهه اخیر سعی کرده گفتمان جدیدی را به 

جنبش چپ و جنبش آزادیخواهی ایران عرضه کند و آن اینکه هر 

ستی لزوما ترقیخواهانه نیست و میتواند از منظر مبارزه ضدامپریالی

فوق ارتجاعی نیز شاهد امریکا ستیزی و جدال با امپریالیستها و 

وقتی ما این دیدگاه را در فضای  ۵۸صهیونیستها باشیم. در سال 

سیاسی آنروز ایران طرح کردیم بسیاری از نیروها قادر به هضم ان 

و ... ( به پیروی از سیاستهای نبودند. چپ طرفدار رژیم ) حزب توده 

اتحاد شوروی به صرف شاخ و شانه کشیدن رژیم اسالمی ایران با 

امریکا آنرا حکومت مردمی و مترقی ارزیابی میکرد. در نقطه مقابل 

نیز برخی نیروهای چپ که به درستی رژیمهایی مثل رژیم خمینی را 

دانستن  ارتجاعی میدانستند تحت همین گفتمان نادرست یعنی مقدس

هر نوع امریکا ستیزی مجبور بودند بر چشمان واقعیت خاک بپاشند و 

 !!رژیم ایران را "سگ زنجیری امپریالیسم امریکا" قلمداد کنند

در آنزمان ما با طرح مسائلی نظیر: مبارزه ضدامپریالیستی از مبارزه 

ضدسرمایه داری جدا نیست و یا مبارزه ضدامپریالیستی از مبارزه 

زادی و دمکراسی جدایی ناپذیر است، سعی کردیم ماهیت برای آ

ارتجاعی جدال رژیم خمینی با امریکا و متحدانش را افشا کنیم. طرح 

این گفتمان در فضای چپ سنتی آنزمان نوعی شنای خالف جریان آب 

بود. اکنون البته کمتر جریان مدعی چپ پیدا می شود که هارت و 

امریکا ستیز بویژه بنیادگرایان  پورت های دول یا نیروهای مرتجع

اسالمی سنی یا شیعی را ترقیخواهانه ارزیابی نماید. اما علیرغم همه 

این تجارب گرانبها، هنوز شاهد لغزشها و زیگزاکهای مخرب در 

طیفی از نیروها و فعالین سیاسی ایرانی در داخل و خارج از کشور 

ذشته و یا مردمی و هستیم. با این تفاوت که به جای تکرار توجیهات گ

مترقی دانستن کل حاکمیت، خواهان آن هستند که به خاطر خطرات 

، به «تعویض رژیم » ناشی از سیاستهای جدید امریکا و استراتژی 

مدارا با جمهوری اسالمی و یا حداقل جناح "معتدل" آن بپردازیم. 
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دعوت به شرکت در نمایش انتخابات انتصاباتی اخیر و یا تجلیل از 

ای باالی حسن روحانی تحت عنوان "رای اعتراضی" و یا همسو آر

جلوه دادن این رای با نیروی تحریم جلوه هایی از این نوع نرمش و 

لغزش را به معرض نمایش میگذارند که به معنای پائین کشیدن فتیله 

جنبشهای اجتماعی و راهبرد سرنگونی انقالبی به بهانه جلوگیری از 

 .و عربستان و اسرائیل و شرکاء استسوء استفاده امریکا 

نمایش انتخاباتی اخیر بار دیگر نشان داد که گفتمان اصالح  ***

طلبان حکومتی، این بار در سایه " اصولگرایان معتدل " و بی هیچ 

استقاللی از آنان، در میان اکثریت بزرگی از اقشار متوسط شهری ) 

بگیران ( سلطه شامل خرده بورژوازی و بخشهایی از مزد و حقوق 

دارد. دنباله روی این بخش از مردم از " باالیی ها " پیش از این نیز 

خود را در حرکت میلیونی این طیف در مراسم خاکسپاری رفسنجانی 

به نمایش گذاشته شده بود. اینان امید خود را به بهره برداری از 

 .تضاد های باالیی ها بسته اند

ا مردمی که در این "انتخابات" تردیدی نیست که در بین میلیونه

شرکت کردند، بخشی صرفا برای "انتخاب بین بد و بدتر" و برای 

مقابله با رئیسی به پای صندوق های رای رفته و توهمی نسبت به 

روحانی و اعوان و انصار او نداشتند، اما این دسته را می بایستی در 

ن معتدل بشمار اصولگرایا –زمره پایه اجتماعی ائتالف اصالح طلبان 

آورد. این طیف با شرکت در " حماسه انتخاباتی " رژیم، در مقابل 

اقدام پایینی ها در کنار حاکمیت ایستادند. برای اینان تحوالت می 

بایستی از طریق باالئیها به پیش برده شود. بدین ترتیب اکثریت بزرگ 

ن میلیونها رای دهنده گان به روحانی، متحد کارگران و زحمتکشا

نبوده و بخشی از نیروی ایستای غیر انقالبی هستند و در استراتژی 

انقالبی تغییر از پایین کارگران و زحمتکشان جایی نداشته و باید خنثی 

شوند. این بخش از مردم همتراز میلیون ها مردمی که بی هیچ توهمی 

نسبت به دو جناح حاکمیت و علیرغم تبلیغات سرسام آور طیف اصالح 

 .در داخل و خارج، این "انتخابات" را تحریم کردند، نیستندطلبان 

هر نوع همکاری و همسویی با دو بدیل ارتجاعی فوق الذکر )  ****

حامیان سیاست امریکا و حامیان جناحی از رژیم ( عدول آشکار از 

سیاستهای شناخته شده گفتمان صدای سوم است. گفتمانی که هم از 

و بنده گی دول امپریالیستی بویژه امریکا را استقالل ایران دفاع میکند 

نمی پذیرد و هم حاضر نیست با فرو نهادن پرچم مبارزه برای آزادی 

و برابری به رژیم عصر شتر چرانی امتیاز دهد و فتیله مبارزه انقالبی 

 .علیه آنرا پائین کشد

اما نیروهای چپ و انقالبی برای اینکه بتوانند از پس دو نیروی 

صحنه سیاسی ایران برآیند باید نیروی صدای سوم را از حد قدرتمند 

دکترین و گفتمان خارج کرده و آنرا بدل به جنبش اجتماعی بزرگ 

نمایند. آنها در این راستا راهی جز این ندارند که صفوف پراکنده خود 

را متحد و هماهنگ سازند و بی غل و غش از هر نوع لغزش به 

 .ز نمایندسوی نیروهای دست راستی پرهی

فراموش نکنیم که مناسبات جنبش کارگری با دیگر اقشار و طبقات در 

مبارزه ضد استبدادی اساسا از طریق همکاری در بطن اعنراضات و 

جنبش های اجتماعی و از ورای انجمنها، اتحادیه ها و نهادهای 

موجود یا در حال شکل گیری آنان میگذرد و نه از طریق موضعگیری 

در مورد تضاد های موجود در حاکمیت. صدای سوم برای یا هم جهتی 

استقالل، آزادی، سکوالریسم و عدالت اجتماعی اگر نتواند خود را از 

حد یک گفتمان کم تاثیر خارج و بدل به یک جنبش اجتماعی تاثیرکذار 

کند، آینده تیره و تاری در انتظار کشور ما خواهد بود. جنبش کارگری 

و تقویت امر سازماندهی، هماهنگی و تشکل سوسیالیستی ایران  -

یابی سراسری در آن، میتواند نقش کلیدی هم در تبدیل صدای سوم به 

بدیل سیاسی غالب ایفاء کند و هم در شرایط پیدایش موقعیت انقالبی، 

ضدسرمایه داری بهم زند.  –توازن قوا را به نفع گفتماِن ضداستبدادی 

اسی ایران همین است. هر حلقه اصلی و سرنوشت ساز صحنه سی

 !راهی جز این سراب است
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  کارگر راه تیسا

  www.rahekaregar.com 

 

 کم نترنتیا ژهیو سازمان ساده تیسا

 : رانیای برا و سرعت

http://rahekaregar.com/index1.php 

 

  تیسا لیمیا

    site@rahekaregar.com 

 

 ی عموم روابط

  public@rahekaregar.com 

 

 یبرابر ونیزیتلو -ویراد

 www.radiobarabari.com 

 

  ویراد لیمیا

 info@radiobarabari.com 

 

 ی برابر ونیزیتلو لیمیا

info@barabar.tv                     

 

      2617492 -511 – 49 تلفن

 

 ی تیجنس ستم هیعل

iran.com-www.asj   

 

 ی خبر کارگر راه

www.rahekaregarnews.com 

 
 ی (سیانگل)  بولتن رانیا

       bulletin.org-www.iran 

 

 ( کیتئور)  داریب نشر

       dar.comwww.nashrebi  

 

   زنی آوا مجله 

www.tvs.se/womensvoice 

 

 ( سوئدی  ) همبستگ ویراد

http://radiohambastegi.net 

---------------------------------- 
 ها، هیانیب رد ما سازمانی عموم مواضع : توجه

 طرح سازمانی نهادهای امضا با واسناد مصوبات

 مطالب ای وی فردی امضا با مقاالت. شوندیم

 ما سازمان مواضع لزوما ها مصاحبه در مطروحه

 . ستندین
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 کارگر راه سازمان کوتاه نامه معرفی  
 

 

 تاریخچه پیدایش

 

( سه جریان عمده چپ در ۱۹۷۹) ۱۳۵۷از سال ها پیش از انقالب 

وجود داشت. حزب توده ایران، حزبی رفرمیست و وابسته به  ایران

موسوم بود. جریان های گوناگون در « خط یک » شوروی که به 

و گرایش های " سه « خط دو» چهارچوب مبارزه چریکی به 

جهانی" طرفدار چین و یا نیروهایی که هم با قطب شوروی و هم با 

وف شده بودند. در معر« خط سه » قطب چین مخالف بودند، هم به 

آخرین سال های پیش از انقالب، گرایش دیگری بخصوص با توجه به 

شکست مشی چریکی در حال شکل گیری بود که هم مخالف رفرمسیم 

و وابستگی به شوروی بود و در عین حال دولت شوروی را منحرف 

شده از سوسیالیسم واقعی می دانست، هم مبارزه چریکی جدا از توده 

می کرد، و هم تئوری سه جهان ، مائوئیسم و دیگر گرایشات ها را رد 

خط » خط سه را قبول نداشت و به همین مناسبت در جریان انقالب به 

شهرت یافت. چون اکثر فعالین سیاسی در این دوره در « چهار 

بردند، گرایش "خط چهار"  می های سیاسی رژیم پهلوی به سر زندان

قوی تر، پخته تر و شکل یافته تر رشد  ها بسیار طبعا در درون زندان

یافت. اکثر افراد این گرایش در زندان ها از کسانی بودند که یک   می

دهه قبل از سرنگونی رژیم سلطنتی ایران، بخشی از رهبران، کادرها 

و فعالیِن جریاناتی نظیر: سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، بخش 

که به مارکسیسم گرویده منشعب از سازمان مجاهدین خلق ایران )

بودند(، گروه موسوم به فلسطین ) بخاطر دستگیری اعضایش به 

هنگام سفر به فلسطین(، گروه ستاره سرخ و غیره به شمار می 

ها در داخل زندان از  رفتند. بیشتر آنان در هنگام دستگیری و مدت

مبارزه مسلحانه چریکی برای سرنگونی رژیم پادشاهی حمایت می 

های انکارناپذیر و رو به رشد  به تدریج، در رویارویی با نشانهکردند. 

شکست جنبش چریکی چه در بیرون و چه در درون زندان، برخی از 

این افراد در زندان به نقد مبارزه مسلحانه جدا از مردم پرداخته، به 

بی ثمری حرکت جدا از توده ها پی برده و به این نتیجه رسیدند که 

هنگ انقالبی، سازماندهی کارگران و زحمتکشان وظیفه اصلی پیشا

برای پیکار طبقاتی است. با آزادی زندانیان سیاسی در جریان 

در داخل و خارج زندان، « خط چهار » ، متمایلین به ۵۷انقالب

یکدیگر را یافته و به تدارک ایجاد یک تشکیالت سیاسی پرداختند. 

های  پایه قیام،و حضورمیلیونی مردم در  جنبش گسترده توده ای

فکری گرایش "خط چهار" را در رد مبارزه مسلحانه جدا از مردم 

 مستحکم تر کرد.  

 

در سه « خط چهار » در همان کوران انقالب، مواضع نظری اثباتی 

« سلسله بحث های راه کارگر » جلد کتاب، تحت عنوان مشترک 

سوسیال  در برابر رویزیونیسم و تز» منتشر شد که عبارت بودند از: 

در پیرامون تئوری » و « در باره تئوری پیشاهنگ» ، «امپریالیسم 

خط » با انتشار این سلسله بحث ها  «. انقالب و شرائط عینی انقالب 

 ۲٥)  ۱۳۵۸مشهور شد که در چهارم تیر « راه کارگر» به « چهار 

( رسما بعنوان یک سازمان سیاسی اعالم موجودیت  ۱۹۷۹ژوئن 

 کرد.

( نام "سازمان کارگران ۱۹۸۲) ۱۳۶۱گر" سپس در سال "راه کار

 انقالبی ایران )راه کارگر(" را برای خود برگزید. 

 

 (۱۹۷۹) ۵۸مواضع سیاسی "راه کارگر" در سال 

 

از دید پایه گذراراِن "راه کارگر"، گرهی ترین و حیاتی ترین نیاز 

نقالب، سیاسی چپ در آن دورٔه توفانی یافتِن درکی درست از موقعیت ا

شناخت درست از ماهیت طبقاتی دولت و خصلت قدرت حاکمه جدید 

بود.  راه کارگر در دورٔه آشفته فکری و گیج سری سازمان های 

سیاسی دوره انقالب شد و مباحثی  –سیاسی وارد میدان نبرد نظری 

را به میان کشید که برای بسیاری بکلی نا آشنا و جدید و بسیار بحث 

 جمله: انگیز بودند. از

 

 پیروزی قیام و شکست انقالب!◄

 

با به قدرت رسیدن حکومت اسالمی اغلب جریانات سیاسی از آن 

بعنوان حکومتی انقالبی، خلقی و حامی زحمتکشان حمایت می کردند. 

راه کارگر از همان ابتدا بر تناقض انقالب ایران، که یک رژیم 

» نهاد؛ با شعار  ضدانقالبی را از درون خود بیرون داده بود، انگشت

، انقالب ایران را شکست «انقالب شکست خورد، زنده باد انقالب!

خورده ارزیابی کرد و به افشای ماهیت ارتجاعی، ضددمکراتیک، و 

سرمایه دارانه رژیم جدید پرداخت. تحلیل راه کارگر این بود که قیام 

مسلحانه در برانداختن سیاسی رژیم قبلی پیروز شده ولی سرنوشت 

نقالب را نه سرنگونی سیاسی نظام پیشین بلکه نظامی که جای آن را ا

می گیرد تعیین می کند. علی رغم پیروزی قیام، انقالب بخاطر به 

 قدرت رسیدن یک نیروی ضد انقالبی دیگر، شکست خورده است.

برای بسیاری، سخن گفتن همزمان از پیروزی قیام و شکست انقالب، 

انقالب » جلوه می کرد. اما راه کارگر از آشفته فکری و تناقض گوئی 

حرف می زد که یک ضد انقالب را از درون خود بیرون « متناقض 

داده است و توده های مردم، آن را بر دوش خود به قدرت رسانده اند. 

برای بسیاری قابل هضم نبود و این را که « انقالب متناقض » ایده 

رت برسانند، نوعی کفر توده ها ضد انقالب را بر دوش خود به قد

 گوئی تلقی می شد. 

 

 دولت استثنائی ) بناپارتی ( ◄

 

تحلیل ماهیت طبقاتی حکومت جدید از گرهی ترین مسائل وهسته 

های چپ  ها و نیرو مرکزی اختالفات نظری و سیاسی در میان سازمان

بود. همه از تحلیل طبقاتی حرکت می کردند. کسی ادعا نداشت که 

ولتری است؛ همه ماهیت دولت جدید را بورژوائی می دولت جدید، پر

دانستند. اما مسأله این بود که این حکومت نماینده کدام قشر 

بورژوازی است و آیا متحد پرولتاریا هست یا نه؟ تقریباً کسی نبود که 

فکر کند خمینی و روحانیت، نماینده بورژوازی بزرگ باشد. مفروض 

پرادور با رژیم شاه سقوط کرده و این بود که بورژوازی بزرگ و کم

از قدرت سیاسی به بیرون پرتاب شده است. پس می ماْند این که آیا 

دولت، دولت بورژوازی متوسط است یا خرده بورژوازی؟ در حقیقت، 

ساده ای « جدول ضرب » درک مارکسیستی از تحلیل طبقاتی دولت به 

 تبدیل شده بود. 

ده بورژوازی انقالبی و متحد حزب توده، خمینی و روحانیت را خر

پرولتاریا معرفی می کرد و بر این باور بود که نقطه ضعف اش ائتالف 

با بورژوازی لیبرال و تشکیل دولت موقت و شورای انقالب با شرکت 

این طبقه بوده و چپ و نیروهای انقالب می بایست در اتحاد با 

ها، جبهه متحد روحانیِت طرفدار خمینی و دور کردن آن ها از لیبرال 

انقالب را تشکیل دهند. سازمان چریک های فدائی خلق دولت خمینی 

را دولت خرده بورژوازی متزلزل و ناپیگیر ارزیابی می کرد و 

خرده بورژوازی سنتی » هم آن را نماینده « خط سه »سازمان های 

قلمداد می کردند تا ضد انقالبی بودن اش را از مرفه بودن اش « مرفه 

 اج کنند! استنت

نوع «  دولت های استثنائی» راه کارگر، دولت جدید را از زمره 

هجدهم برومِر » بناپارتی ارزیابی کرد که نمونه آن را مارکس در 

ارائه داده است. در وضعیت تعادل منفی یا تعادل « لوئی بناپارت

حاصل شده از فلج شدگی دو طبقه اصلی در جامعه سرمایه داری ) 

رولتاریا ( که هیچیک قادر به اعمال اراده و هژمونی بورژوازی و پ

خود برجامعه نیستند، یک گروه ویژه با منافع حکومتی خاص خود 

قدرت را به دست می گیرد. این توصیف  وضعیت ایران و دولت 

برخاسته از انقالب بهمن از دید راه کارگر بود که در آن، بورژوازی 

هم که در لوای دیکتاتوری  ضعیف و عقیم ایران از قدرت صوری ئی

شاه داشت خلع شده و فاقد هرگونه هژمونی و توان اعمال اراده بر 

جامعه بود. در طرف دیگر هم طبقه کارگر ناتوان تر از آن بود که 

بتواند این خأل را به نفع خود پر کرده سکان تحوالت انقالبی را به 

 دست بگیرد. 

 

 «کاست حکومتی روحانیت ◄» 

 

ه ترین و مجادله برانگیزترین تحلیل های منحصر به فرد از برجست 

یا آنطور  -راه کارگر، این بود که قدرت دولتی نه در دست بورژوازی 
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در دست این یا آن الیه خرده   -که همه دیگران می پنداشتند 

کاست » است: « کاست حکومتی » بورژوازی، بلکه در دست یک 

وه اجتماعی با منافع حکومتی در حقیقت، آن گر«. حکومتی روحانیت 

خاص خود که دولت استثنائی و بناپارتی را ایجاد می کرد، روحانیت 

« کاست حکومتی » شیعه با  رهبری خمینی بود. جزوه ای با عنوان 

به تشریح و توضیح این مفهوم و مصداق آن در رابطه با قبضه قدرت 

م داده شد سیاسی به دست بخشی از روحانیت پرداخت و این توضیح ه

که راه کارگر روحانیت را یک کاست مشابه سیستم کاستی 

درهندوستان نمی داند و موضوع شباهتی به کاست های هندوستان 

ندارد بلکه یک کاست حکومتی مورد نظر است که در آن نه همه 

روحانیت شیعه جزو کاست است و نه همه متعلقین به آن روحانی اند 

گفته نمی شد. فهم و « کاست روحانیت »به همین دلیل هم به آن  –

فعالین  اندوخته محدود اکثر قبول این تحلیل در آن زمان با توجه به

سیاسی ازادبیات چپ با مشکالت بسیاری روبرو شد و چپ های 

را  هم غیر « کاست حکومتی » های دیگر، ترم  متعلق به گرایش

 طبقاتی و هم تحلیلی غیر مارکسیستی می نامیدند. 

 

 م انداز فاشیسیچش◄

 

از تحلیل های مهم راه کارگر پیشبینی چشم انداز فاشیسم بود. تحلیل  

تفصیلی راه کارگر در توضیح زمینه های اقتصادی و اجتماعی 

انقالب، ماهیت طبقاتی قدرت سیاسی جدید، وظیفه آن در قبال نظام 

» مسلط بهره کشی و چشم انداز جامعه در چند جزوه پیاپی با عنوان 

منتشرشد. در ۱۳۵۸در اواخر پائیز « اشیسم، کابوس یا واقعیت؟ ف

ها تاکید بر این بود که حکومِت اسالمی برخاسته از انقالب،  این جزوه

برای پاسداری از شرائط تسلط و بهره کشی سرمایه دارانه، به مشت 

آهنین دربرابر انقالب احتیاج دارد واین درحالی است که از قدرت 

ای هم برخوردار است، و با توجه به این مجموعه  عظیم بسیج توده

باید آژیر فاشیسم را به صدا درآورد. مشخصات عمومی برآمد فاشیسم 

در ایران که راه کارگر به آن ها استناد می کرد عبارت بودند از: نجات 

نظام سرمایه داری از خطر توده های خانه خراب و بر انگیخته یا به 

حرانی ) مثال بعد از ویرانی ها و بیکاری پا خاسته در یک شرائط ب

های بعد از جنگ، یا در یک انقالب( از طریق: برهم زدن صف بندی 

های طبقاتی با توسل به پوپولیسم و تبدیل توده ها به گلهّ های تحت 

رهبری یک شخصیت کاریزماتیک؛ بسیج توده ها با یک ایدئولوژی 

مذهب(، در آوردن همه  فرا طبقاتی ) ناسیونالیسم، نژادپرستی، یا

نهادهای دولتی، مدنی و خصوصی به انقیاد ایدئولوژی رسمی و 

حکومتی؛ وعده برآورده شدن همه خواسته های توده ها در صورت 

پیروزی بر دشمنان؛ دشمن تراشی های خارجی و روی آوری به 

نظامیگری و جنگ؛ سازماندهی گروه های رسمی و غیر رسمی ترور 

مونیست ها و سندیکالیست ها و فعاالن دموکرات؛ و ضربت؛ کشتار ک

... و برخی دیگر از این ردیف خصائص عمومی فاشیسم. بعد ها که 

ماهیت جمهوری اسالمی برای همگان آشکار شد، نا باورترین هائی 

هم که پیشبینی راه کارگر را کابوس خود راه کارگر می پنداشتند، 

لکه متاسفانه واقعیت بوده فهمیدند که فاشیسم اسالمی، نه کابوس ب

 است.

 

 شنای خالف جریان◄

 

انقالب ُمرد، » به محض تأسیس جمهوری اسالمی، راه کارگر با شعار 

موضع انقالبی خود نسبت به رژیم جدید و حرکت « زنده باد انقالب!

در راستای یک انقالب دیگر را اعالم کرد و این در حالی بود که 

ایت فعال می کردند. رفقای ما از معدود اکثریت مردم از رژیم جدید حم

) اول  ۱۳۵۸فعالین سیاسی بودند که رفراندم دوازدهم فروردین 

( برای تاسیس نظام به شدت ضد دموکراتیک جمهوری ۱۹۷۹آوریل 

اسالمی را تحریم و عیله آن افشاگری و تبلیغ کردند. و راه کارگر 

رای دادن به  همچنین رفراندم قانون اساسی رژیم را تحریم کرد و

اصل والیت فقیه را رای دادن مردم به سلب حق حاکمیت، اختیار و 

 اراده از خودشان در برابر نماینده خدا بر روی زمین دانست.

در جریان تسخیر سفارت آمریکا و گروگان گیری کارمندان آمریکائی 

» راه کارگر اهداف ارتجاعی این اقدام و دروغین بودن  ،سفارت هم

 رژیم خمینی را افشا کرد.« د امپریالیستیمبارزه ض

به قدرت سیاسی « نه! » به این ترتیب، راه کارگر از همان ابتدا با  

به توهم سهمگین « نه! » ضد انقالبی برآمده از انقالب توده ای، با 

به همه طرفداران و توجیه کنندگان حکومت « نه! » توده ها، و با 

راست داخلی و بین المللی حمایت  اسالمی و تئوریزه کنندگان  چپ و

 -از آن، حرکتی خالف جریان را آغاز کرد. مبارزه سیاسی 

ایدئولوژیک سنگین و پیگیر با حزب توده و با سازمان چریک های 

آن، در راستای مبارزه همه « اکثریت » فدائی خلق و سپس جناح 

رار با جمهوری اسالمی و مقاومت در برابر استق« راه کارگر» جانبه 

فاشیسم مذهبی بود که امثال حزب توده و فدائیان اکثریت، فرش قرمز 

شده از خون انقالبیون و دموکرات ها را زیر پایش باز کرده بودند. 

شنای بسیار دشوار در خالف جریان، از یک طرف سرکوب خشن 

حکومتی، از طرف دیگر حمالت سیاسی احزاب و سازمان های 

وی دیگر تا مدت ها نا باوری و بی طرفدار رژیم خمینی، و از س

 اعتمادی بخش بزرگی از توده های مردم را در پی داشت. 

 

 فعالیتهای عملی

 

راه کارگر پس از انتشار سلسله مباحثات نظری و سیاسی خویش از 

( اقدام به انتشار نخستین شماره هفته نامه راه ۱۹۷۹) ۵۸آذر  

ع آن در سراسر کشور بود کارگر نمود. به دنبال انتشار نشریه و توزی

که آهنگ ایجاد کمیته ها و حوزه های تشکیالتی و نیز هسته های 

هواداران سرعت گرفت و راه کارگر را به یکی از جریانات سراسری 

چپ انقالبی ایران مبدل نمود. راه کارگر جدا از فعالیت در میان طبقه 

ویان، دانش کارگر و انتشار نشریه "اتحاد کارگران"، در میان دانشج

آموزان، معلمان، دهقانان، ملیتهای تحت تبعیض و اقلیتهای مذهبی 

نیز فعالیت زیادی انجام داد. شاخه کردستاِن راه کارگر دارای یک 

بخش نظامی نیز بود که در حد توان خود سعی میکرد در مقاومت 

 جانانه خلق کرد ایفای نقش کند. 

 

 ۲۰) ۶۰از سی خرداد به دنبال سرکوبها و اعدامهای وسیع پس 

(  و به دلیل ضربات رژیم به بخش انتشارات و تدارکات ۱۹۸۱ژوئن

سازمان و نیز مخاطرات امنیتی ناشی از توزیع نشریه، از پائیز سال 

( انتشار هفته نامه راه کارگر متوقف گردید اما ۱۹۸۱)سپتامبر ۶۰

کمی بعد و به دنبال استقرار اکثریت اعضای سازمان در محالت 

ارگری و فقیرنشین، کمیته های سازمان در برخی نواحی و استانها ک

اقدام به انتشار نشریات محلی کردند که به مدت چند سال در مناطقی 

کرج، برخی  -مثل خوزستان، اصفهان، گیالن، مازندران، قزوین

مناطق تهران و ... منتشر میشدند. ضمن اینکه در تشکیالت کردستان 

ر( و در تشکیالت بلوچستان ) نشریه کاری ) نشریه ریگای کریکا

راه( و در تشکیالت خارج ) نشریه پیام کارگر( به دلیل برخورداری از 

امکانات پشت جبهه ای و برون مرزی، چند سال بیشتر از کمیته های 

 دیگر به فعالیت خود ادامه دادند.

با فراهم شدن امکان اعزام تعدادی از کادرها و اعضای سازمان به 

( اولین شماره ماهنامه ۱۹۸٤)مارس ۱۳۶۳رج، از فروردین خا

ضمن اینکه در همانسال  سیاسی راه کارگر آغاز به انتشار نمود.

( بولتن اطالعاتی ۱۹۸٥)۱۳۶۴گاهنامه تئوریک راه کارگر و از سال 

راه کارگر نیز منتشر گردیدند. در حال حاضر سازمان ما دو گاهنامه 

رگر" و " بولتن مباحثات نظری راه به نامهای " تکبرگی راه کا

کارگر" منتشر مینماید که گزیده ای از مقاالت مندرج در سایت 

 می باشد.  www.rahekaregar.comسازمان:  

 

 ۱۳۶۵در سایر عرصه های کاِر رسانه ای، سازمان ما از آبان  

موج کوتاه خود را با نام رادیو ( فعالیت رادیویی ۱۹۸۶)اکتبر 

"صدای کارگر" در نواحی مرزی کردستان عراق آغاز کرد. این رادیو 

به دلیل حمله امریکا ) جورج بوش پدر به عراق( و وخیم شدن 

اوضاع امنیتی در مرزهای کردستان ایران و عراق در اواخر تابستان 

عد مجددا مدت کوتاهی تعطیل شد، اما چند ماه ب (۱۹۹۱)۱۳۷۰ سال 

( به کار خود ۲۰۰۱)مارس ۱۳۷۹آغاز به فعالیت نمود و تا اسفند 

در کردستان عراق ادامه داد. بعد از مدتی تعطیلی، به دنبال پدید آمدن 

امکانات اینترنتی و ماهواره ای، رادیوی ما مجددا از سال 

( ۲۰۰۸)۱۳۸۷( آغاز به فعالیت نمود و از سال ۲۰۰۲)۱۳۸۱

ه های رادیویی از طریق اینترنت، پخش برنامه عالوه بر پخش برنام

http://www.rahekaregar.com/
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های تلویزیونی نیز به فعالیتهای سازمان ما اضافه شد. این فعالیت 

تلویزیونی عالوه بر پخش چند ساعت برنامه در هفته از طریق سایت 

اینترنتی خود و نیز یوتوب و سایر شبکه های اجتماعی، در حال 

از طریق ماهواره ، برنامه  حاضر رو به ایران، هفته ای چهار ساعت

 های خود را پخش میکند.

سازمان ما از بدو تاسیس، هم به دلیل شرایط امنیتی و هم اساسا به 

دلیل حاکم بودن درک مناسبات بوروکراتیک بر تشکیالت، از برگزاری 

کنگره سازمانی خودداری ورزید. غالب بودِن مناسبات فوق 

ک و عدم پایبندی به ساز و بوروکراتی –سانترالیستی و فرقه ای 

کارهای دمکراتیک، متاسفانه سبب بروز بحران تشکیالتی در سال 

( شد. این بحران در شرایطی رخ داد که از مدتی قبل ۱۹۸۸)۱۳۶۷

روند برگزاری انتخابات در واحدهای سازمان در خارج از کشور و 

([ برای ۱۹۸۷) ۶۶نیز برگزاری کنفرانس تشکیالت خارج ] تابستان 

انتخاب اعضای کمیته خارج شروع شده بود. با این همه شوک ناشی 

( باعث شد که بتدریج شرایط ۱۹۸۸)۶۷از بحران تشکیالتی سال 

سیاسی  -برای نقد مناسبات تشکیالتی بوروکراتیک و مبانی نظری

استالینیسم در سازمان ما فراهم آید. در پی این رویکرد مثبت بود  که 

( در اروپا برگزار ۱۹۹۱)۱۳۷۰ر تابستان نخستین کنگره سازمان د

شد، تا هم دو نهاد مرکزی سازمان یعنی کمیته مرکزی و کمیسیون 

مرکزی نظارت و بررسی شکایات را انتخاب کند و هم برنامه و 

اساسنامه سازمان را به تصویب رساند. این کنگره با نقد مبانی نظری 

تحلیل چرایی و سیاسی خوانش استالینیستی از سوسیالیسم، به 

شکست "سوسیالیسم واقعا موجود" پرداخت و تاکید نمود که 

سوسالیسم بدون دمکراسی عمیق و آزادیهای بی قید و شرط اندیشه، 

بیان و تشکل، برای ما معنایی ندارد و عروج مجدد سوسیالیسم در 

گرو گسست کامل از سوسیالیسم بوروکراتیک و غیردمکراتیک 

 میباشد.

( که برای ۱۹۹۳) ۱۳۷۲العاده سازمانی در سال  در کنفرانس فوق

شفافیت بخشیدن به سیاستهای اتحاد و ائتالفی سازمان فراخوانده شده 

بود، تنی چند از اعضای سازمان حول برخی مبانی نظری و 

اعتقاد به نگاهی متفاوت از نظر رسمی سازمان  ئتالفیسیاستهای ا

 ۱۳۷۵تابستان  در جریان برگزاری کنگره سازمان در داشتند.

( با آنکه بخش قابل توجهی از این رفقا تمایلی به جدایی از ۱۹۹۶)

به دلیل عدم نرمش ِ برخی از نیروهای سازمان،  سازمان نداشتند

 ناچار به جدایی شدند. 

( با تصویب سندی ۲۰۰۲)۱۳۸۱سازمان در کنگره هفتم در تابستان 

مجدد مناسبات تحت عنوان: "باز هم خانه تکانی کنیم" ضمن نقد 

بوروکراتیک حاکم بر سازمان و پوزش خواهی از اخراجها و جدایی 

از کلیه رفقای اخراجی و جداشده خواست که چنانچه  ۶۰های دهه 

کماکان به پیکار برای آزادی و سوسیالیسم باور دارند دوباره به 

صفوف سازمان بپیوندند و ما صمیمانه دست آنها را به گرمی می 

 فشاریم.

سیاسی و  –متاسفانه و علیرغم این دستاوردهای بزرگ نظری  اما

بوروکراتیک از مناسبات سازمانی کماکان  –تشکیالتی، درک هرمی 

جان سختی میکرد و اینجا و آنجا خود را جلوه گر می ساخت. به 

همین دلیل، همزمان با سی امین سالگرد تاسیس سازمان و در آستانه 

(، به دلیل اختالف حول ضوابط ۲۰۰۹)۱۳۸۸در تابستان  ۱۴کنگره 

کار جمعی و رسانه ای و نیز اختالف روی حقوق دمکراتیک اعضای 

سازمان و مبانی اساسنامه ای، سازمان ما مجددا دچار بحران شد و 

از رفقای سازمان علیرغم مخالفت شدید ما با جدایی و  نیمی  طی آن 

از کنگره با  ، پیش۱۴ تقاضا برای حل و فصل اختالفات در کنگره 

صدور اعالمیه ای جدایی خود را اعالم کردند. پس از این 

برای چهار سال هر دو بخش راه کارگر از امضای سازمان  انشعاب

کارگران انقالبی ایران استفاده میکردند منتها آن رفقا با امضای هیات 

 اجرایی و ما با امضای کمیته مرکزی. 

سازمان ما با هدف ([ ۲۰۱۱)۱۳۹۰]تابستان  ۱۶در کنگره 

دمکراتیزه تر کردن بیشتر حیات تشکیالتی، اساسنامه خود را تغییر 

داد و اساسنامه جدیدی را به تصویب رساند که همراه برنامه سازمان 

بهمن  ۲۲در سایت راه کارگر موجود است. همچنین ما از تاریخ 

و برگزاری  ۱۸( به دنبال تقاضای کنگره ۲۰۱٤فوریه ۱۱)۱۳۹۲

اندم درون سازمانی، تصمیم گرفتیم که برای جلوگیری از یک رفر

تشابه اسمی با رفقای جدا شده، اسم سازمان خود را از سازمان 

کارگران انقالبی ایران )راه کارگر( به اسم اولیه در هنگام تاسیس 

 یعنی "سازمان راه کارگر" برگردانیم.

هایی از البته باید افزود که در طول حیات سازمان، محافل و بخش

فعالین چپ نیز به سازمان ما ملحق شدند که میتوان به پیوستن 

محافلی از چپ در جنوب شهر تهران، منطقه کنگاور و منطقه قشقایی 

(، گروه راه فدایی در سال ۸۱-۸۰)۶۰تا  ۵۹در فاصله سالهای 

)مارس ۱۳۶۶(، " منشعبین از حزب توده" در اسفند ۸٤)۶۳

ه پیرو" بیانیه ما" در دی ماه (، جداشدگان از حزب تود۱۹۸۷

(، جمعی از کادرها و اعضا و هواداران سازمان ۱۳۸۸)۱۳۶۷

( اشاره ۱۹۸۰)مارس ۱۳۶۹فدائیان خلق ) اکثریت( در فروردین ماه 

 کرد. 

                  ************************                  

 

رداخت و ( سازمان ما به نقد تشکیالت مبلغ پ۱۹۸۲)۱۳۶۱در سال 

با اتخاذ سمتگیری توده ای، فعالیت در محل کار و زندگی کارگران و 

 زحمتکشان را اولویت اصلی نیروهای سازمان در داخل قرار داد:

 

* انبوهی از زنان و مردان فعال در سازمان ما بخاطر افشای رژیم 

جمهوری اسالمی و در جریان سازماندهی کارگران و زحمتکشان 

راه آزادی و سوسیالیسم، زندانی، شکنجه و اعدام  برای مبارزه در

از جمله رفیق علیرضا  –تن از اعضای کمیته مرکزی  ۹شده اند که 

جزو آنها بوده اند. اسامی   -شکوهی دبیر اول کمیته مرکزی سازمان

صدها تن از این رفقا و شرح حال بسیاری از این عزیران در کتاب 

ر بخش " یاد یاران" در سایت راه آلبوم جانباختگان سازمان و نیز د

 کارگر درج گردیده است .

 

* در شرایطی که چپ رادیکال ایران دچار پراکندگی است و با پایه 

طبقاتی خود پیوند محسوسی ندارد، سازمان ما پروژه استراتژیک 

اتحاد و همکاری قطب چپ رادیکال را جزو وظائف مهم خویش 

وهای  چپ انقالبی علیرغم اختالفات قرارداده است. در این پرِوژه  نیر

شان، حول اشتراکات شان برای سرنگونی جمهوری اسالمی و 

سازماندهی جنبش های کارگری و اجتماعی برای گسترش گفتمان و 

بدیل سوسیالیستی زحمتکشان مبارزه میکنند. شورای همکاری 

نیروهای چپ و کمونیست در شرایط کنونی نمونه ای از این اراده 

همگرایی و همکاری در طیف چپ انقالبی ایران محسوب می برای 

 شود.

 

 چه می خواهیم؟

 

 * سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی

عبور از سرمایه داری با چشم اندازی سوسیالیستی بر پایه موازین 

 زیر:

* تدوین قانون اساسی جدید، انتخابی بودن همه مقامات و حق 

همگانی، آزاد، مخفی و برابِر همه  فراخوان آنها ، حق رای عمومی،

همچنین برای تعیین و  ساختار، بلکه درمحدوده شهروندان نه فقط

از طریق به کار گیری همه اشکال مشارکت مستقیم  تغییر نظام سیاسی

توده ای، بمثابه وجهی حیاتی از دمکراسی و سوسیالیسم. انکار حق 

جربه سوسیالیسم مردم به عنوان مرجع تاسیس و تغییرنظام، نماد ت

شکست خورده قرن بیستم و تحمیل استبداد دیگری به نام طبقه کارگر 

 .و سوسیالیسم است

* تاسیس دولت کارگری مبتنی بر خود حکومتی دمکراتیک وسیع 

، فمنیستی و اکولوژیستی توده ای و سوسیالیسمی که عمیقا مشارکتی

 باشد.

 * آزادی بی قید و شرط اندیشه، بیان و تشکل

 حق ملل برای تعیین سرنوشت خود از جمله حق جدائی* 

* اتحاد داوطلبانه ملل ساکن ایران در ساختاری مبتنی بر فدرالیسم 

 دمکراتیک 

 * ممنوعیت هر نوع حکومت ایدئولوژیک یا تک حزبی

* برابری زنان با مردان در همه عرصه ها و از میان رفتن امتیازات 

و نیز برسمیت شناختن خق و فرهنگ مردساالری و پدر ساالری 

 گرایش جنسی

 * ممنوعیت شکنجه و زندان سیاسی
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 * لغو مجازات اعدام

 * آزادی کامل اطالعات و اخبار و ممنوعیت سانسور

 * آزادی و استقالل کامل تشکلهای کارگری و حق کامل اعتصاب

* آزادی احزاب سیاسی و به رسمیت شناختن تعدد احزاب از جمله 

 برای طبقه کارگر

 * مالکیت اجتماعی بر کلیه مواضع کلیدی اقتصادی

* دولت کارگری مبتنی بر شوراها و کمونهای مردم در شهرها و 

 روستاها

 * مالیات تصاعدی بر درآمد و ارث

 * حق کار

 * حق مسکن

 * حق تندرستی و درمان

 * حق آموزش و پرورش

 * جلوگیری از تخریب محیط زیست

 یمیائی* خلع سالح کامل هسته ای و ش

* برقراری یک نظم دموکراتیک و برابر حقوق در حوزه های 

 اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در مناسبات بین المللی

 

 

 چه می گوئیم؟

 

* سرمایه داری مسبب اصلی و بازتولید کننده دائمی نابرابری 

اقتصادی، اجتماعی و ، فقر و محرومیت توده ای و همه مصائب 

 اجتماعی است.

انسان به بردگی کشیده شده توسط سرمایه داری، آینده * میلیاردها 

ای در این نظام ندارند و تهاجم افسار گسیخته سرمایه داری به حداقل 

های زندگی مردم در سراسر جهان، مبارزه برای سوسیالیسم را بیش 

 از هر وقتی به نیاز روز مبدل کرده است.

بادله، بلکه * سوسیالیسم نه فقط اجتماعی شدن وسایل تولید و م

اجتماعی شدن قدرت سیاسی نیز هست؛ یعنی حاکم شدن واقعی اکثریت 

جامعه بر همه عرصه های حیات خود و جامعه و تبدیل شدن توده 

های مردم به تصمیم گیرندگان واقعی حال و آینده و سرنوشت خود و 

 جامعه.

* دموکراسی سوسیالیستی، عالوه بر فرصت های برابر اجتماعی، 

ومتی توده ای و نظارت و کنترل مردم در همه سطوح است. خود حک

آزادی بی قید و شرط سیاسی و حق رای عمومی برای تاسیس، اداره 

و حق ملل  -بعنوان حقوق اساسی شهروندی –و تغییر نظام سیاسی 

برای تعیین سرنوشت خود از اجزاء همیشگی و تعطیل ناپذیر 

عنی حاکمیت اکثریت دموکراسی سوسیالیستی اند. سوسیالیسم بم

استثمارشونده بر اقلیت استثمارگر و نظامی که در آن تکامل آزادانه 

هر فرد، شرط تکامل آزادانه همگان است، فقط می تواند بر پایه چنین 

از تعریف  دموکراسی همه جانبه ای واقعیت پیدا کند. این دموکراسی 

 سوسیالیسم و از اهداف سوسیالیسم تفکیک ناپذیر است.

مبارزه برای سوسیالیسم از مبارزه برای رهایی زنان از نظام پدر  - *

ساالری و مردساالری جدا نیست، انقالب سوسیالیستی به خودی خود 

رهائی زنان را تحقق نمی بخشد و دموکراسی سوسیالیستی هنگامی 

نه  –یعنی نیمی از جمعیت جامعه –می تواند واقعیت پیدا کند که زنان 

برابر با مردان در قانون برخوردار و از تبعیضات تنها از حقوق 

جنسی آزاد شده باشند، بلکه بطور مساوی با مردان در قدرت سیاسی 

 شرکت داشته باشند.

بر توده ها از طرف هر حزب و هر دسته و هر  * هرگونه قیم مآبی 

شخصیتی، هر اندازه هم که مردمی و دلسوز توده ها باشد، نقض 

 قض با سوسیالیسم است.دموکراسی و در تنا

* دولت کارگری، ادغام حزب کمونیست و دولت ) نظام تک حزبی ( و 

 حکومت حزب و پیشاهنگان بجای توده ها نیست.

* حکومت ایدئولوژیک ) چه مذهبی، چه مارکسیستی و چه غیر آنها 

( مخدوش کننده صفوف طبقات ، نافی حاکمیت طبقاتی، منحرف کننده 

 ران و قاتل آزادی و دموکراسی است.مبارزه طبقاتی کارگ

* طبقه کارگر دارای گرایشات عقیدتی ، ایدئولوژیک و سیاسی 

گوناگون است. طبقه کارگر نمیتواند فقط دارای یک گرایش و یک 

حزب باشد. هیچ حزب کارگری صاحب تمامی حقیقت و سخنگوی همه 

احزاب  اقشار طبقه کارگر نمیتواند باشد. باید تنوع گرایشات و تعدد

کارگری را به رسمیت شناخت، و بدون چشم پوشی بر اختالفات، به 

اتحاد همه گرایشات کارگری در مبارزه علیه سرمایه داری و استبداد 

و وحدت جبهه کار در برابر جبهه سرمایه و ارتجاع اولویت داد. 

دیوارکشی های ایدئولوژیک، مذهبی، ملی، جنسی و نژادی در درون 

 م نظام بردگی را تضمین میکند.کارگران ، دوا

* جنبش های توده ای اسالمی با گرایشات ضد دموکراتیک و 

واپسگرا در ایران و در منطقه از جمله محصول فقدان آلترناتیو بالفعل 

کارگری سوسیالیستی برای پاسخگویی به بحران اجتماعی و اقتصادی 

تنها سرمایه داری در این کشورهاست. بدون حل این تناقض، نه 

عدالت اجتماعی بلکه حتی " دموکراسی " بورژوائی و آزادی های 

سیاسی و شهروندی در این کشورها قابل حصول نیست. این تناقض 

فقط توسط نیروی اجتماعی چپ متکی به جنبش طبقاتی کارگران و 

زحمتکشان می تواند حل شود. و به همین دلیل، ما ضمن آنکه برای 

ن به منظور متحد کردن و به میدان آوردن اتحاد چپ کارگری در ایرا

بلوک طبقاتی کارگران و زحمتکشان حول منافع طبقاتی اشان تالش 

می کنیم، خواهان نزدیکی و همکاری با نیروهای چپ کارگری در 

همه کشورهای اسالمی برای مقابله با اسالم گرائی و امپریالیسم 

 هستیم و به آن اهمیتی استراتژیک میدهیم.

نه همکاری با رژیم اسالمی یا تائید آن به بهانه ضدیت با * هرگو

امپریالیسم و همدلی و ائتالف با جنبش های بنیاد گرای اسالمی به 

بهانه مخالفت با رژیم های استبدادی حاکم بر کشورهای اسالمی و یا 

تائید اسالم گرائی به بهانه مقابله با خارجی ستیزی و نژاد پرستی در 

دموکراتیک و ارتجاعی است. همچنانکه تکیه بر  غرب، سیاستی ضد

امپریالیسم و تائید مداخالت آن در امور داخلی کشورها، به بهانه 

مخالفت با استبداد و نقض حقوق بشر در این کشورها، خیانت به حق 

 حاکمیت مردم، و خیانت به دموکراسی و حقوق بشر است.

در شرایط فعلی * یک مرکز واحد برای رهبری جهانی طبقه کارگر 

مفید نیست. اما بین المللی شدن هر چه بیشتر سرمایه و ادغام بخش 

های مختلف آن ، همبستگی و هم پشتی بین المللی کارگران و 

زحمتکشان را به ضرورتی بیش از پیش حیاتی برای موفقیت 

مبارزات آنان در کشورهای مختلف مبدل کرده است. تبادل تجربه، 

ی عملی با بخش های مختلف جنبش جهانی همیاری و همکاری ها

 کارگری از اولویت های مبارزاتی سازمان ماست.

 

             *************************    

سازمان ما در طول حیات خود در کنار مواضع رادیکال و درستش، 

همچون سایر بخشهای جنبش کمونیستی ، از انحرافات و دیدگاههای 

اسبات تشکیالتی و چه در حوزه مسائل نظری نادرست چه در حوزه من

و سیاسی رنج برده است، اما راستای حرکت ما در جهت نقد این 

مواضع نادرست با هدف نزدیک شدن به آنچنان درکی از سوسیالیسم 

بوده است که به آزادی، برابری ، کرامت انسانی و خودحکومتی 

 انقالبی و دمکراتیک توده ها باور داشته باشد. 

 

 سازمان راه کارگر                              
 ۱۳۹۶تیر  - 2017 ژوئن  تاریخ آخرین ادیت:             

 

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

 

 *پانویس:

 
 منتشر نمود عبارتند از: ۵۸اسامی کتابهایی که سازمان راه کارگر در سال  -

 سلسه بحث های راه کارگر

 حظاتی در باره تئوری پیشاهنگمال -۱

 "در برابر رویزیونیسم و تز سوسیال امپریالیسم -۲

 در پیرامون تئوری انقالب و شرایط عینی انقالب -۳

همچنین سلسله کتابهایی با عنوان: "فاشیسم، کابوس یا  ۵۸در سال  - 

واقعیت؟ تحلیل کلی از وضعیت سیاسی کشور و نگاهی به چشم انداز آن" 

 دید. عناوین هر یک از این کتب عبارت بودند از: منتشر گر

 طبقات و گروههای اجتماعی در آستانه انقالب -۱

 چگونه بوجود آمد ۵۷موقعیت انقالبی سال  -۲

 توفان فرا میرسد )انقالب( -۳

 آنها که بر ما حکومت می کنند ) در باره ماهیت و پایگاه طبقاتی دولت ( -۴

 زمانهای سیاسینگاهی گذرا به احزاب و سا -۵
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 آگهی تلویزیون برابری      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات ماهواره :

 

Satellite Yahsat                   ماهواره یاه ست 

Frequency 11766         ۱۱۷۶۶فرکانس    

Polarization Vertical               عمودی 

Symbol rate 27500    ۲۷۵۰۰سمبل ریت        

FEC 5/6                      ۶/۵اف ای سی                    

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

 

 پخش برنامه های تلویزیون برابری: ساعت

 

پنجشنبه ساعت نه ونیم شب بوقت ایران ) ساعت ده  -۱

صبح بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای 

ه : جمعه نه و نیم صبح بوقت مرکزی ( بازپخش این برنام

ایران ) ده بعداز ظهر پنجشنبه بوقت لس انجلس  و هفت 

 صبح جمعه بوقت اروپای مرکزی ( 

یکشنبه ساعت نه و نیم شب بوقت ایران ) ده صبح  -۲

بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای مرکزی ( 

 بازپخش این برنامه : دوشنبه نه و نیم صبح بوقت ایران 

ب یکشنبه بوقت لس انجلس و هفت صبح دوشنبه ) ده ش

 بوقت اروپای مرکزی (

 

 اینترنت :

 در صورت عدم دسترسی به تلویزیون ماهواره ای ،

 میتوانید از طریق اینترنت نیز برنامه های تلویزیون

 برابری را مشاهده کنید .

بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سایت تلویزیون  -۱

 ای " جی .ال . ویز "  دیدگاه و شبکه رسانه

 

 

www.didgah.tv   

www.glwiz.com 

 

 

تلویزیون برابری  -به صورت آرشیو ، در سایت رادیو  -۲

 و نیز سایت راه کارگر :

 

iobarabari.comwww.rad 

http://barabari.tv 

www.rahekaregar.com  

 

بیندگان عزیز تلویزیون برابری دقت کنند  توجه :

بطور  –در پائیز و بهار  –که سالی دو بار 

شمالی ناهمزمان در ایران ، اروپا و امریکای 

ساعات تغییر می کنند که البته هر بار پس از چند 

 هفته ، ساعات این سه منطقه یکسان می شوند.

 

 

   

  سایت رادیو- تلویزیون برابری
 

www.radiobarabari.com 

 http://barabari.tv 

 

 ایمیل تلویزیون برابری        

info@barabar.tv                     

 

تلفن پیام گیر تلویزیون برابری    

 

49 – 511- 2617492     

 

همچنین میتوانید از طریق سه شبکه 

اجتماعی یوتوب ، گوگل پالس و فیس 

الحظه بوک ، برنامه های  برابری را م

 کنید .

 

  
http://www.youtube.com/user/

RAHEKAREGAR/videos  

 

  فیس بوک برابری 

https://www.facebook.com/Rah

ekaregar 

 

 +Googleگوگل پالس  

https://plus.google.com/104256

247512155762888/posts 

 

 شبکه تلگرام

https://telegram.me/barab

aritelevision 
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