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 جبهه کردستانی“ رجوی”ترامپ و تولد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 آذر مدرسی 

عبدهللا مهتدی، رهبر باند زحمتکشان،  باز به میانه میدان آمده است و 
رویای "دولت اقلیم کردستان ایران"، این بار زیر پرچم ترامپ را در 
دل می پروراند. او که دور قبل تالش هایش برای ایفای نقشی در فردای 
سوریه ای شدن ایران برباد رفت، با عروج ترامپ و باز شدن امکانی 

 برای ناسیونالیسم کرد در منطقه، جان تازه ای  گرفته است. 

مهتدی با چنان وقاحت و "اعتماد به نفس" مشمئزه کننده ای از حقانیت 
رژیم  چینج ناتویی صحبت میکند، که ترامپ و بوش و بلر نه تنها 
جرات چنین دفاعی از پدیده ای که بنام رژیم چینج امروز در عراق و 
لیبی و سوریه در جریان است را ندارند، که تالش میکنند حتی با آن 
عکس هم نگیرند و دستهای خود را در سازمان دادن آن  پنهان کنند. در 
دوره ای که هر یک از قطبهای ارتجاعی مسئولیت جهنم خاورمیانه را 

 گردن بغل دستی می اندازد، مهتدی از حقانیت "رژیم چینج" میگوید.  

   

 مهتدی در مصاحبه اخیرش با رادیو پیام کانادا میگوید: 

"موقعیکه آقای جرج بوش ایران را محور شرارت کرد، ما 
تغییر نظام را ضروری میدانستیم و موقعیکه آقای اوباما این 
سیاست را عوض کرد و از عربستان و کشورهای دیگر 
منطقه خواست که جا برای ایران باز بکنند، باز هم ما 
سیاست رژیم چینج یا تغییر نظام را سیاست درستی میدانیم 
و تعقییب میکنیم و معتقدیم دیر یا زود اینکار باید اتفاق 

 بیفتد."

"تغییر نظام ضرروتی است اگر امریکا هم نخواهد. اما حاال 
که امریکا تغییر نظام یا به قول شما رژیم چینج مسالمت 
آمیز را جزو سیاست اش قرار داده، امیدوارم اروپا هم اینرا 
قرار بدهد. امیدوارم جهان به کمک مردم ایران بیاید. چه 
عیبی دارد اینکار؟ .... چرا رژیم چینج نه؟ این امر ما است 

 تا خارجیها!"

اگر کسی از میزان اعتماد به نفس مهتدی که تا دیروز به سناریو سوریه 
ای شدن دل خوش کرده بود، تعجب میکند، آن را از علیزاده بپرسد. 
چرا که پیوستن کومه له علیزاده به عبدهلل مهتدی، رجوی کردستانی ما، 
را رهبر جبنش همگانی شان کرده است و چنین اعتماد به نفسی به این 

 شخصیت بی اعتبار، حاشیه ای و سناریو سیاهی داده است. 

 

 اما ماجرا چیست؟

انتخاب ترامپ و تشدید کشمکشهای امریکا و جمهوری اسالمی، تالش 
ترامپ برای بهبود رابطه خود با متحدین منطقه ای خود و رقبای 
جمهوری اسالمی در منطقه و..... امیدی در دل نیروهای ارتجاعی 
راست را، که مدتها بود در خلسه و سردرگمی دست و پا میزدند، زنده 

 کرد. 

جریاناتی که اساسا به کشمکش میان امریکا و جمهوری اسالمی امید  

 در این شماره می خوانید:

 (6محمد فتاحی )صفحه “ / زنان چهار پارچه کردستان” بازی با 

 (7رفراندم حق مردم است، بارزانی و ناسیونالیسم نقطه ضعف آن / ریبوار احمد )صفحه 

با “ پیشنگ”پیرامون بیانیه حزب حکمتیست)خط رسمی( در مورد رفراندوم / مصاحبه رادیو 

 (9خالد حاج محمدی )صفحه 

 (11اعتصاب کارگران هفت تپه باید پیروز شود! )صفحه 

 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى !

 کارگران جهان متحد شوید
طرح تحریم های جدید علیه ایران، روسیه و 

 کره شمالی

 

 
 مصاحبه رادیو نینا با امان کفا

ژوئیه کاخ سفید اعالم کرد که ترامپ مصوب کنگره یعنی تحریم ها علیه ایران، روسیه و کره  82روز جمعه هیمن خاکی: 
شمالی را امضا می کند، قبل تر اعالم کرده بودن که احتمال دارد ترامپ این مصوبه را وتو کند، ولی امروز گفتند که ترامپ این 
مصوب را امضا می کند. در این مصوبه مطرح شده است که ایران به دلیل برنامه موشکی، نقض حقوق بشر، حمایت از 
تروریسم و کره شمالی به خاطر فعالیت های هسته ای و روسیه برای دخالت در اوکراین و دخالت احتمالی در انتخابات سال 
گذشته که منجر شد ترامپ روی کار بیاید تحریم خواهند شد. از سوی دیگر خبر ها حاکی از آن است که آلمان و اتحادیه اروپا از 
مطرح شدن این طرح ناراضی هستند، مخصوصا به خاطر تحریم های روسیه )وابستگی سوختی که اروپا به روسیه دارد( و 

 مشخصا اعالم کردند اجازه نمی دهند شرکت های اروپایی از این تحریم ها تاثیر بپذیرد.

در دو روز گذشته ایران دوباره موشک بالستیک سیمرغ )موشک ماهواره بر( را آزمایش کرد و متعاقبا وزارت خزانه داری 
آمریکا در واکنش به پرتاپ این موشک ماهواره بر گفت: چند گروه صنعتی ایران را در لیست تحریم هایش می گذارد که بعد از 
این انگلستان، آمریکا، فرانسه و آلمان خواستار این شدند که ایران آزمایش های موشکی بالستیکی خود را خاتمه دهد. کره شمالی 
در چند روز گذشته آزمایش های موشکی داشته است و حتی در یکی از خبرها آمده است که آنها ادعا کرده اند که "ما تمام خاک 
آمریکا را در تیر رس موشکهای مان داریم". با توضیح مختصری که دادم  می خواهم  سوال اول  را اینگونه  مطرح کنم ، 
تصویری که در مقابل ما قرار گرفته تصویر یک دستی نیست و به شدت مشوش و سیال به نظر می آید، این اوضاع سیال به چه 

 سمتی می رود؟ انگار این تصویر به ما نشان میدهد که اتفاقاتی در حال افتادن است نظر شما در این رابطه چیست؟

 

اعتصاب  نیشکر هفت تپه و مصافهای کارگران 

 در بافق و کردستان

 
 مصطفی اسد پور

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه  بر متن کشمکشی آشنا و با خواستهای پا خورده صورت میگیرد. دستمزدهای عقب افتاده و 
بدتر شدن شرایط کار از یک طرف،  پیامدهای خصوصی سازی دال بر اخراجها و بکارگیری کارگران پیمانی از طرف دیگر 
تنش های تازه را دامن زده است. سندیکای کارگران نیشکر مرکز این تنش ها است. دستگیری شبانه بیست نفر از کارگران و 
تشدید فضای سرکوب اوایل مردادماه   نشانه کشمکشی سخت را با خود حمل میکند. در این شکی نیست که کارگران نیشکر با 
همه سوابق مبارزاتی و با تکیه به سندیکای خود از ظرفیت باالیی در پس راندن تعرضات دولت برخوردار هستند. اما سوال 

در یک  ٣١٣١اینجاست آیا هفت تپه ای ها آمادگی و ظرفیت تکرار پیروزی معادن کاران بافق را دارا هستند؟ تابستان سال 
روزه پنچ هزار کارگر معدن بافق در یک مصاف تاریخی تمام ظرفیت توطئه گرایانه و سرکوب جمهوری اسالمی  ٤۰اعتصاب 

را خنثی کرده و یک "ناممکن" را در عرصه سیاست به تحقق رساندند: با حکم مستقیم دفتر خامنه ای خصوصی سازی معادن 
  لغو گردید.

صرف  خواست "لغو خصوصی سازی"  نه از واقعیت تک تک این اعتصابات چیزی را روشن میکند و نه در مقایسه بین آنها 
معیار درستی را بدست میدهد. اما دو اعتصاب  تنها در مقایسه با یکدیگر است که اهمیت خود را به نمایش میگذارند. در این 
نوشته در مقایسه با اعتصاب بافق به نقطه قدرتهای چشمگیر کارگر نیشکر پرداخته خواهد شد، و در درسهای مبرهن معدنچیان 
بافق از شرایط پیروزی نیشکری ها استنتاجاتی بدست داده میشود و با این استنتاجات پای مبارزات کارگری در کردستان به میان 

 کشیده خواهد شد. 

 بدیهی است که در گرماگرم این اعتصاب تصمیم رهبران کارگری در محل تعیین کننده است.
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کوتاهی نخواهد کرد. کارنامه سیاه این جریان 
 مملوم از چنین "تالش" هایی است. 

مهتدی که تا دیروز پوشیده و تلویحا از پروژه 
های رژیم چینج امریکا، دفاع می کرد، امروز با 

عربستان علیه جمهوری -تحرک جدید امریکا
اسالمی، با اعتماد به نفس از پروژه رژیم چینج 
امریکا حمایت میکند و بیشرمانه تالش میکند آنرا 
پروسه گسترش اعتراضات توده ای، پروسه 
مسالمت آمیز دست بدست شدن قدرت از 

 جمهوری اسالمی به مردم قالب کند. 

مهتدی به روش متحدین خود از خواهر رجوی 
گرفته تا گنجی و ...، وجود بیکاری، تورم، "عدم 
توسعه اقتصادی" در ایران، "تحویل دادن اقتصاد 
به سپاه پاسداران"، "فساد و رانت خواری" و 
باالخره از اینکه کردستان هیچوقت استاندار کرد 
نداشته، را دستمایه حمایت خود از رژیم چینج 
میکند. مهتدی ترامپ مابانه چنان از رژیم چینج 
نام میبرد گویی قرار است جمهوری اسالمی در 
این سناریو از طریق انقالبی توده ای علیه 
بنیادهای سیستم حاکم، برای آزادی و رفاه "تغییر" 

 کند. 

چنین دفاع صریح و روشنی حتی برای عنصری 
تا این درجه ارتجاعی ممکن نبود مگر پیوستن 
سایر جریانات کردی به این پروژه. اعتماد به نفس 
مهتدی بر متن بی افقی سایر احزاب ناسیونالیست 
کرد، نا امیدی آنها از امیتاز گرفتن از جمهوری 
اسالمی یا گسترش اعتراضات توده ای و کمک 
این اعتراضات به "جنبش خلق کرد"، و باز شدن 
امکان "پیروزی جنبش انقالبی خلق کرد" زیر 
سایه حمایت امریکا و رقبای محلی جمهوری 
اسالمی است. مهتدی به تنهایی شانسی برای تبدیل 

  گانگستر نظامىشدن به حتی آتش بیار معرکه و 
هیچ سناریوی ارتجاعی نبود، بر متن بن بست  در

و بی افقی ناسیونالیسم کرد شانس عروج پیدا کرده 
است. بدون پیوستن این جریانات و بویژه کومله 
علیزاده،  در حسرت اعالم رسمی حمایت خود از 
سوریه ای شدن ایران بود. بدون این پیوستن 
مهتدی هنوز شخصیت حاشیه ای بود که هیچیک 
از نیروهای مرتجع منطقه روی آن حساب 

 نمیکردند. 

جبهه کردستانی تنها شانس ناسیونالیسم کرد و 
احزاب آن در سناریوی رژیم چینج است. قرار 
است در سناریوی سوریه ای شدن ایران، در 
سناریوی قومی شدن ایران، احزاب کردی در 
کردستان "روژ هه الت" به نان و نوایی برسند. 
قرار است احزاب ناسیونالیست کرد از به قدرت 
رسیدن دوستان خود در کردستان عراق درس 
بگیرند و با اتکا به حمایت امریکا و بر متن 
ویرانی و قومی و مذهبی شدن ایران به قدرت 
برسند و سری در سرهای نیروهای فوق ارتجاعی 
منطقه پیدا کنند. این جبهه فقط و فقط در یک 
سناریوی سیاه میتواند محلی از اعراب داشته 

 باشد. 

مهتدی علیرغم "هوش و ذکاوت" ویژه خود اما 
محاسبات غلطی میکند. اوال ترامپ و متحدینش با 
معضالت بسیار بنیادی تری روبرو هستند و 
سوریه ای دیگر در منطقه نه فقط در دستور آنها 
نیست که امکان و توان اجرای آنرا ندارند. دوما تا 
جائیکه به کردستان بر میگردد، مردم و طبقه 
کارگر در کردستان در مقابل هر نوع قومی و 
مذهبی کردن مبارزه خود می ایستند و بر سینه هر 
جریانی که تالش کند مبارزه آنها برای به زیر 
کشیدن جمهوری اسالمی، برای رفاه و آزادی و 
برابری را دستمایه دامن زدن به تفرقه ملی، دست 
رد میزنند. مهتدی بهتر است از تالش دوست خود 

 مصطفی هجری و حزب دمکرات درس بگیرد. 

آقای مهتدی و شرکای اش باید بدانند هر تالشی 
برای قومی کردن ایران، هر تالشی برای "ناامن 
کردن" محیط کار و زیست مردم در کردستان با 
مقاومت مردم آزادیخواه، طبقه کارگر و حزب 
کمونیستی آن، حزب ما، روبرو خواهد شد. در 
این میان باندهای قومی و بی ریشه ای مثل 

نصیبی  سازمان او جز نفرت و انزوای بیشتر
  نخواهد داشت. اینرا ما تضمین میکنیم.

 

 ٢۰٣٧اوت  ٣

 “ ...رجوی”ترامپ و تولد 

بسته بودند و دلخوری های جدی از اوباما و 
تالش او برای تخفیف این کشمکش داشتند، 
جریاناتی که با تخفیف کشمکش به کنج 
سوراخهای خود خزیده بودند، با عروتیزهای 
ترامپ دوباره امید به رژیم چینج، امید به شانس 
ایفای نقش و باز شدن شانسی برای ادامه حیات، 

 کاسه های گدایی شان را در دست گرفته اند. 

تالشهای مشمئزکننده شان برای نشان دادن لیاقت 
شان در ایندوره، نامه نگاری ها، البیسم، 
اجالسها، یارگیرهای جدید مجددا شروع شده 
است. هر یک با تاکید بر "تحریمهای بیشتر"، 
"تحریمهای هدفمند"، یا زنده باد "رژیم چینج" 
و .... البته طبق معمول با سرمایه گذاری روی 
نفرت مردم به جان آمده از حاکمیت جمهوری 

با جنبش   اسالمی، و زیر پرچم "همراهی
نقض بنیادین دادخواهی مردم"، اعتراض به "

ضدیت با یکی از سیاه ترین  حقوق ملت ایران"،
حکومتهای قرن و کشتارها و اعدامها، فقر، 
ناامنی، ضدیت با ولی فقیه و سپاه پاسداران و .... 
حمایت از ترامپ و رقبای جمهوری اسالمی را 

 نعره میکشند. 

این جریانات روی تالش ترامپ در کسب مجدد 
اعتماد دوستان و متحدین قدیمی خود در 
خاورمیانه و باالخره روی تبلیغات و هارت و 
 پورت "تغییر رژیم" ترامپ، حساب باز کرده اند.

"شورای ملی ایرانیان" رضا پهلوی که مدتها بود 
در حسرت گوشه چشمی و لطفی از طرف ترامپ 
به سر میبرد، نامه نگاری با کنگره امریکا و 
نمایندگان آن را شروع کرده و خواهان 
"تحریمهای هدفمند" شده است. در میان لشکر 
جریانات راست و ارتجاعی که برای "رژیم 
چینج" و سوریه ای کردن ایران صف کشیده اند، 
رضا پهلوی و "شورای" اش به اینکه رژیم 
چینجی در کار نیست واقفند، از سناریوی اصلی 
ترامپ یعنی "محدود کردن دامنه نفوذ ایران" 
حمایت میکنند و در مورد مخاطرات حمله نظامی 
و سوریه ای کردن ایران هشدار میدهند. اینها 
شاید کم خطرترین جریان در میان نیروهایی 
هستند، که فقط بر متن کشمکش غرب با جمهوری 
اسالمی و حمایت امریکا شانسی برای خود 

 میبینند. 

اما جریانات قومی و مذهبی، باندهای مسلح و 
سناریوی سیاهی مانند مجاهد و مهتدی که مدتها 
است آرزوی تبدیل شدن به جبهه النصر و تشکیل 
"ارتش آزاد سوریه" را دارند، بازیگران 
خطرناک ایندوره اند. این دو جریان با اعالم 
"شکست سیاست مماشات غرب با جمهوری 
اسالمی" و حمایت از "تغییر سیاست امریکا در 
منطقه"، با اتکا به حمایت متحدین منطقه ای شان، 
از عربستان تا دولت بارزانی و احزاب 
ناسیونالیست کرد در منطقه، مشغول روغن کاری 
اسلحه های زنگ زده خود شده اند. اگر مریم 
رجوی ساده لوحانه به دست بدست شدن قدرت از 
"دست ولی فقیه به جنبش مقاومت" )مجاهدین( دل 
بسته است، مهتدی دست اندکار تشکیل "جبهه 
کردستانی"، بعنوان یکی از عناصر مهم "رژیم 
چینج"است و دست دوستی نه فقط برای احزاب 
ناسیونالیست کرد از کومله علیزاده تا حزب 
دمکرات هجری دراز میکند،  که مسئله نزدیکی 
و ائتالف با "متحدین سراسری" مانند مجاهدین و 

ناسیونالیست در  -انواع جریانات راست و بورژوا
ایران را زیر "یک منشور دمکراتیک  برای جمع 

 کردن کل اپوزیسیون" طرح میکند. 

امروز جریان مهتدی عنصر فعال سناریوی 
سوریه ای کردن ایران است. ظاهرا برگ برنده 
مهتدی "اهمیت کردها" در سناریوی ترامپ و 
رقبای جمهوری اسالمی، حمایت و پا در میانی 
حزب بارزانی در این پروژه، و تبدیل شدن 
"کردها" به یکی از بازیگران منطقه، به الگوی 
دولت اقلیم است. نمونه قدرتگیری احزاب 
ارتجاعی کرد در کردستان عراق بر متن ویرانی 
عراق، مدل به قدرت رسیدن جریان مهتدی است. 
مهتدی برای تبدیل شدن به "مام جالل" از هیچ 
تالشی، از دفاع از حمله نظامی به ایران، از دفاع 
از رژیم چینج تا ترور مخالفین و رقبای خود، 

اولــین اصلــى که کارگر باید در رد و قبول 

یک قانون کار در نظر بگیرد اینست که من 

بعنوان یک عنصر آزاد در این جامعه در 

سرنوشت خودم، در محیط کار خودم، در 

تعیین اینکه نیروى کارم را دارم در ازاء چه 

میفروشم و در چه شرایطى قرار است کار 

کنم و غیره، چقدر سهم و نقش دارم . اولــین 

شاخص اینست که کارگر بعنوان یک عنصر 

 آزاد و یک شهروند صاحب اختیار ظاهر بشود.

 منصور حکمت

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی
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روابط اینها است که باعث می شود سیاستهای 
متفاوت شان و اختالف هایشان بروز پیدا کند. در 
مورد مسئله روسیه و اوکراین هم این بود. رابطه 
ای که پوتین با ترامپ دارد به عنوان یک "رابطه 
نزدیک"، وقتی نگاه می کنید، در واقع در جایی 
دیگر،  فرق می کند نزدیک نیست. حتی در 
دوران اوباما در رابطه با اوکراین اختالف نظر 
بود. نظر آلمان، نظر انگلیس و غیره را نگاه کنید 
تقابلهایی حتی بین این ها هست. رقابت بین قدرت 
های امپریالیستی و این که هیچ کدام به تنهایی 
نتوانستند بقیه را به یک توافق و به نتیجه برسانند 
و یک مدلی را بگذارند که قابل قبول باشد و 
بتوانند در سطح دنیا بفروشند، همان معضلی است 
که اغتشاش امروز را بوجود آورده است. به جای 
اینکه این ها با هم جنگ داشته باشند، به جای این 
شکل، از طریق جنگ ثانی پیش می برند؛ 
اختالف هایشان در خاورمیانه نیز نتیجه همین بود 

 و همین است.
دقیقا می خواستم به همین مسئله  هیمن خاکی:

اشاره کنم. شما اشاره کردید که همین جدال ها به 
کشورهای منطقه می رسد حاال اوضاعی که در 
خاورمیانه وجود دارد عربستان، ایران، ترکیه و 
بال فاصله در رابطه با  ایران بحث رژیم چینج 
دوباره اوج گرفته است و جریانات سناریو سیاهی 
و جریانات پروناتویی  مانند مجاهدین و  احزاب 
ناسیونالیست ُکرد... وارد میدان شدند و دوباره از 
این مسئله دنبال سهم خواهی خودشان هستند. اول 
میخواستم این را بدانم که به نظر شما این قضیه 
رژیم چینج در دوره کنونی با توضیحاتی که شما 
اشاره کردید که در دنیای چند قطبی قرار داریم 
نسبت به رژیم چینج دوران گذشته بعد از حادثه 

سپتامبر و در واقع رژیم چینج بوش پسر  ۱۱
چقدر واقعی است؟ آیا این رژیم چینجی که اینها 
از آن حرف می زنند واقعی است یا نه؟ و این 

جریانات می توانند چه مخاطراتی را به واسطه ی  
موقعیتی که در آن قرار دارند ، را برای جامعه 
ایران بوجود بیاورند و یا اساسا چه تاثیری روی 

 مبارزات داشته باشند؟
ببنید اختالفاتی که وجود دارد و  امان کفا:

رقابتهایی که بین سرمایه جهانی که اشاره کردم تا 
آنجایی که به بین خودشان بر می گردد پاسخ 
نگرفته است. ولی باز "جنگ" در کشورهایی که، 
در آنها جنگهای نیابتی صورت گرفته یا خواهد 

مطرح است.  همان طور که در  گرفت، 
خاورمیانه دیدیم. معلوم است که همه  داستان 
رژیم چینج به آن شکلی که در دوره قبلی  مطرح 
می شد، دیگر  شکست خورده است. منظورم از 

رژیم چینج  بطور کلی است و نه فقط در مورد  
ایران. رژیم چینج را سعی کردند در سوریه انجام 

بدهند نتیجه اش را هم دیدم. در هر جای دنیا  
رژیم چینج اعالم کردند، حتی در افغانستان که 
حمله مستقیم کردند، االن داریم می بینیم که نتیجه 
اش چه شد. سیاست  رژیم چینج امتحان شده است 
و شکست خورده است و به کنار رفته است. بحث 
رژیم چینج تا آنجایی که امروز به نیرویی مثل 
آمریکا و سرمایه آمریکا برمی گردد، به این معنا 
نیست که فقط می خواهند جنگ راه بندازند و 
دولت ها را عوض کنند. این واقعی نیست و 

خودشان این را از همه بهتر می دانند.  حتی  
برجام و به توافق رسیدن نشانه ای از این است که 
آن نوع  رژیم چینج کار نمی کند. تا آنجایی که به 
رژیم چینج از زاویه آمریکا برمی گردد به معنای 
این نیست که مردم انقالب کنند و رژیم را عوض 
کنند یا این که فرض کنید با چهار تا هواپیما بیایند 
بمباران کنند. نمونه مورد نظرشان مثل جنگ 
خلیج است، به این معنی رژیم چینج می شود. در 
مورد تاثیراتش می توان جداگانه صحبت کرد. 
همه ما شکست نیروهایی که فکر می کردند و 
امیدوار بودند که بعد از سوریه نوبت ایران است، 
را دیدیم.  همه هم دیدند که شکست خورد. بعد از 
سوریه که هیچ االن هم که هنوز تو سوریه هم 
هستند و بعدی وجود ندارد. تازه اگر حتی قرار 
بود بعدی هم وجود داشته باشد، امروز دیگر هیچ 
کس دوباره این را امتحان نمی کند، اینها پروژه 
های شکست خورده هستند. نیروهایی که از این 
تصویر، و از تحریم استفاده می کنند روی چند 
فاکتور مانور میدهند. شما به مجاهد اشاره کردید 
به نیروهای سناریو سیاهی ناسیونالیست که در 
کردستان هستند "سازمان زحمتکشان عبداله 
مهتدی و غیره". اینها نیروهایی هستند که می 
خواهند این شرایط سناریو سیاه را بوجود بیاید و 
رسما هم ابراز خوشحالی می کنند.  آنها می گویند 
تحریم امروز، تحریم مرتبط  با سپاه پاسداران 
است! گویا به این ترتیب  یک جا پایی برایشان 
باز می شود و به هرقیمتی خواهان اجرای آن 
هستند. آنها نه برایشان آینده مردم مهم است نه 
زندگی مردم؛ برایشان این مهم است که در این 

 میان سهمی پیدا کنند و بتوانند ابراز وجودی کنند.

آمریکا در آن دوران نیست که رهبریت تام و تمام 
دنیا باشد، چقدر در این موقعیت آمریکا می تواند 
تحریم هایش را علیه ایران، روسیه و کره شمالی 

 به پیش ببرد؟
قبل از این که به این نکته بپردازیم به  امان کفا:

یک چیزی اشاره کنم. تا آنجا که به رابطه و 
تحریم ایران برمی گردد اینجا هم اختالف وجود 
دارد. به این صورت نیست که آمریکا خواهان 
تحریم است و تحریم می کند و آن را جلو می برد. 
حتی پروسه ای که در مورد برجام انجام شده نیز 
به میزان زیادی با دخالت وسیع چین بود. تا 
آنجایی که به  ایران و روابط اقتصادی و سیاسی 
برمیگردد، به میزان زیادی نقش اروپا مهم است. 
آن چیزی هم که در مقابل کل دولت های 
امپریالیستی قرار می گیرد نقش اروپا است یا حتی 
روسیه. همچنین تغییر و تحوالت و رابطه هایی 
که در کشورهایی که به نحوی جزو بازار اروپا 

، مولداویهستند هم وجود دارد.  مثال در 
بلغارستان احتمال به پیروزی رسیدن  به قول 
خودشان نیروهای احزاب طرفدار پوتین هست. 
همه اینها اختالف هایی هستند که بین تمام این 
قطب ها وجود دارد؛ همه با آمریکا مخالف نیستند، 
همه با هم مخالف هستند. چیزی که اینجا معلوم 
نیست اندازه و روابط و تعیین شدن این روابط 
است که بین کشورهای امپریالیستی پاسخ نگرفته 

استبلیشمنت که  است. مسئله ترامپ و جنبش ضد
در کشورهای متفاوت هم دیدیم را اگر به این 

نمونه  مسئله اضافه کنید بُعد بیشترش را می بینید.
اش در خاورمیانه است. روابطی که بین 
کشورهای امپریالیستی تعیین می شود از طریق 
جنگ با هم دیگر انجام نمی شود. اروپا با آمریکا 
جنگ نمی کند، آمریکا با چین جنگ نمی کند، 
روسیه با اروپا جنگ نمی کند به شکلی که در 
جنگ های جهانی قبل در قرن گذشته داشتیم. این 
ها از طریق جنگ های کشورهای ثانی به 
صورت نیابتی دارد انجام می شود. تمام اتفاقاتی 
که در خاورمیانه دیدیم به این صورت بود. در 

رابطه با ایران به درجه ای االن داریم می بینیم،  
در رابطه با کره شمالی داریم به نحوی می بینیم. 
می خواهم بگویم عدم معلوم بودن است که تعیین 
کننده است نه خواست آمریکا که االن چکار باید 
کند یا نکند )البته این بحث شاید بحث جداگانه ای 
باشد(. بهرحال، تنها اینکه که این قطب ها، 
هرکدام خواست شان چیست، مطرح نیست. بلکه  
نامعلوم بودن این روابط و عدم وجود مدل مورد 
قبول کل سرمایه داری جهانی است، مدلی که به 
عنوان آلترناتیو به مردم نشان دهند و بگویند که 
این طوری زندگی و شرایط تان بهتر می شود. در 
مورد تحریم ایران، آمریکا اعالم  می کند که "می 
خواهم تحریم کنم" و اروپا در مقابلش، عکس 

 العمل نشان میدهد و اعتراض می کند.
اجازه بدهید کمی بحث اروپا و  هیمن خاکی:

آمریکا را باز کنیم. هم چنان که خودتان بحث 
کردید و در مختصری که در ابتدا گفتم اروپا ابتدا 
گفته که مخالف این طرح است و در نشست جی 

هم بود که آنگال مرکل اعالم کرد که از این به  82
بعد اروپا باید روی پای خودش بیاستد و نباید 
وابسته به هیچ کس باشد. بحث ها و دیدگاه هایی 
که حول این مسئله در رسانه های دنیا شکل 
گرفته، اشاره به این پدیده می کردند که شکافی 
بین اروپا و آمریکا شکل گرفته به نظر شما این 

 شکاف چقدر واقعی است؟
این شکاف همیشه بوده من نکته ای که  امان کفا:

سعی کردم بگم این است که  اینطور نیست که به 
خاطر ایران شکاف ایجاد شده، بلکه قضیه 
برعکس است. دیدن رقابت ها، اختالف هاست. به 
رسمیت شناختن این است که سرمایه های جهانی، 
امپریالیست ها، بر خالف تصویری که داده می 
شود، که گویا امریکا  یک اولترا امپریالیستی 
باالی سر همه  آنها است،  تصویری غیر واقعی 
است. سرمایه داری بر اساس یک سری رقابت ها 
شکل گرفته و این شکلی است که االن دارد، و 
همان رقابت ها و مدل ها هستند که در مقابل 
همدیگر اظهار وجود می کنند و در تقابل با 
همدیگر قرار می گیرند. باالخره باید به یک نتیجه 
و یک توافقی برسند، این توافقات با  کشمکش 
هایی همراه است. اتفاقی که االن در حال وقوع 
است این نیست که اروپا خواهان رابطه با ایران 
است و آمریکا خواهان آن نیست یا برعکس. 

اختالف های بین اروپا و آمریکا با چین با  
روسیه، قطب های عمومی سرمایه جهانی،  هستند 
که نتیجه اش در برخورد  متفاوت شان نسبت به 
کشورهای دیگر خودش را بروز می دهد. یعنی 
اینطور نیست که یکی کشور سومی مثل ایران این 
اوضاع را بوجود می آورد، برعکس است. 
اختالف ها و رقابت های سرمایه جهانی و 
اغتشاشی که در آن هست عدم وجود یک پاسخ 
معین و معلوم نشدن و تثبیت نشدن میزان قدرت و 

نه. در حقیقت شاید به این شکل نه.  امان کفا:
ببینید من داشتم می گفتم که این ها تفاوتهایی با هم 
دارد به طور مثال فرض کنید کره شمالی عمده 
می شود چون نزدیک چین است، ولی مسئله 
روسیه و اوکراین و رابطه آن یک مسئله معین 
تری در رابطه با اروپاست. تصویری که آمریکا 
به معنای قدر قدرتی در دوره ای بود درست بعد 
از زمان جنگ سرد است و  ما مواجه می شیم  با 
دوره "نظم نوین جهانی" که در آن آمریکا خودش 
را به عنوان سردمدار نشان میدهد. آن دوره تمام 
شد. آن دوره ای که یک نیرو به تنهایی برای یک 
مدت کوتاهی توانست سردمداری را داشته باشد و 
بعد هم شکست خورد. آن دوره گذشته و دنیا چند 

 قطبی شده است.
امروز تصویر این که حرف آخر را آمریکا می 
زند غیر واقعی است. این انشقاقی که امروز می 
بینید ناشی از همان معلوم نشدن رابطه و نوع 
رابطه است. از یک طرف آمریکا می خواهد یک 
سیاستی را به جلو ببرد و برای پیشبرد آن سیاست 
با مقاومت رقبای دیگر که در سطح بین الملل 
وجود دارند مواجه می شود، مثال اروپا و سیاست 
هایی که اروپا به رسمیت نمی شناسدش. نمونه آن 
را در رابطه با اسرائیل می بینیم و بخشا در 
رابطه با خاورمیانه و یا  در عین حال در رابطه 
با چین، و قدرت اقتصادی چین را نمیشود دست 
کم گرفت. مشکلی که آمریکا به طور واقعی دارد 
و یا بخش زیادی از سرمایه های جهانی دارند این 
است که چطور و به چه صورت این ها بتوانند با 
هم کار کنند. این طور نیست که یکی بتواند 
پاسخگو باشد. رابطه بین قدرت های امپریالیستی، 
تعیین شدن روابط و ضوابط، بوجود آوردن یک 
مدل برای این که بتوانند بگویند این مدل ما است 
برای پیشبرد دنیا، این مورد قبول همه شان نیست. 
کل انشقاق و اغتشاشی که در کل وضعیت جهانی 
می بینیم ناشی از این است که پاسخی نیست. اینکه 
کره شمالی درصدد حمله به آمریکا و از "بین 
ببردنش" باشد که منطقی نیست. در عملکرد کره 
شمالی در انجام دادن یا ندادن کاری، چین تعیین 
کننده است نه آمریکا. یا نیروی پیش برنده  در 
رابطه  روسیه با اوکراین،  تصمیم  در مورد 
شکل کار یا اینکه چگونه به روسیه  فشار بیاورند 
یا نیاورند،  در حقیقت اروپاست و اروپا است که 
سر این تصمیم می گیرد. در هیچ کدام از این ها 
شما یک قدرت واحدی نمی بینید که سردمداری 
مسئله بورژوازی جهانی را داشته باشد، به این 
معنا که بتواند پاسخی بدهد. در صورتیکه در 
دوره بعد از جنگ جهانی دوم به توافقی رسیده 
بودند، و جنگ سرد ناشی از آن توافق بود، 
مرزها معلوم بود، بازارها معلوم بودند، نوع کار 
معلوم بود و مدل های متفاوتی برای پیشبرد 
چرخش بیشتر سرمایه در دنیا مطرح بودند. نظم 
نوین جهانی کوتاه مدت،  در مقطعی، برای یک 
دوره ای می توانست کار کند، آن دوره  پایان 
یافته، چندین سال است که به پایان رسیده است. به 
پایان رسیدن آن دوره به این معنا است که 
سردمداری دیگر دست آمریکا نیست. اغتشاشات 
ناشی از این عدم تعیین پیشبرد کار و معلوم  یا 
مشخص بودن مدل مورد قبول، و اندازه و روابط 
بین این کشورها و دول امپریالیستی است که این 
اغتشاش امروز را به وجود آورده است، نه اینکه  

 سردمدارش چه کسی باشد.
پس شما هم موافق هستید که االن  هیمن خاکی:

یک خالء قدرتی وجود دارد که یک ابرقدرتی 
بتواند نیروهای جهان رو پشت سر خودش به 
صف کند و در واقع سیاست های خودش را به 

 پیش ببرد.
نه به این صورت نیست. کل این  تاریخ  امان کفا:

را که  نگاه کنید تنها در دوره فوق العاده محدودی 
این "خالء قدرت" را در سیاست نظم نوین جهانی 
دیدیم. سرمایه جهانی و قطب های متفاوت دنیا 
وجود دارند، یعنی اینطور نیست  که یک قدرت 
کامل می تواند این ها را پشت سرهم دیگر جمع 
کند؛ این واقعیت ندارد. یک دوره ای، بنا به 
شرایط خاصی، نظم نوین جهانی آمریکا این سعی 
را کرد و شکست خورد. این ها نیروهای وسیع و 
نیروهای عظیمی هستند؛ قطب های متفاوت 
امپریالیستی در دنیا مثل چین، روسیه و نیروهایی 
که اطراف آنها و در ادامه  اروپا، آمریکا و قدرت 
های دیگری که هستند، اینها  نیروها و قطب های 
اصلی امپریالیستی در دنیا هستند. نیرویی که 
بخواهد بگوید "من" رئیس و تعیین کننده هستم و 
"من" قدرت را به جلو می برم تا جایی که به 
سرمایه جهانی برمی گردد واقعی نیست. یک 
دوره ی  خیلی معینی این اتفاق افتاد. خالء قدرت 

 نیست تعیین و اندازه روابط است.
پس شما موافق هستید با دنیای   هیمن خاکی:

چند قطبی که االن در آن قرار گرفتیم. با این 
اوضاع که شما از آن صحبت کردید و این که 

 طرح تحریم های جدید  ...
همانطور که شما گفتید چندین موضوع  امان کفا:

مطرح هستند. مسئله تحریم ها که مطرح شده 
بود، عده ای تحریم ها را از زاویه ایران و به 
قول معروف "ایران محوری"  دیدند و یک سری 
از میدیا در رابطه با کره شمالی و "کره شمالی 
محوری" کردنش  و بخشی هم در مورد روسیه 
گفتند. بالخره نکته ای که باید اینجا مد نظر داشت 
این است  که چطور شد که تمام اینها با همدیگر 
یعنی روسیه، چین و بعد ایران به صورت یک 
مجموعه در یک پکیج عرضه می شوند و آن هم 
در شکلی که ما دیدیم ) در کنگره آمریکا و حتی 
مجلس سنا(. اینها  یک جنبه عمومی تری دارد. 
بستری که این اتفاقات درش میافته همان طور که 
شما اشاره کردید، اینکه در این بحث  نکات 
متفاوتی هست که انشقاق های متفاوتی را میاورد 
و اغتشاشی که امروز در این بستر می بینید زاده 
از یک چیز بسیار وسیع تری از رابطه آمریکا و 
مسئله تحریم های مشخصا ایران یا مشخصا  کره 
شمالی یا حتی مشخصا در رابطه با روسیه است. 
چیزی که ما االن شاهد آن هستیم اتفاقی است که 
متنش برمیگردد به دوره قبل تر، در دوره ای که 
دیوار برلین فروریخت و جنگ سرد به نوعی 
پایان پیدا کرد. و بعد دوره ای بود که قدر قدرتی 
آمریکا و سعی آمریکا برای این که نشان دهد 
سردمدار کل بورژوازی جهانی است. در این 
پروسه مسئله نظم نوین جهانی مطرح شد و اینجا 
به راحتی می بینید که  مسئله عراق یک بهانه 
بود.  رابطه صدام با غرب و یا رابطه و مسئله 
ای که صدام داشت در رابطه با حمله به کویت؛ و 
مشخص شد که آن بهانه است و مسئله چیز 
دیگری است.  امروز داریم به نحو دیگری همین 
را می بینیم. امروز دوره عوض شده، دنیای یک 
قطبی کامال عوض شده و دوره وجود امپریالیست 
ها و بورژواهای بین المللی در شکل دنیای چند 
قطبی را میبینیم. در این چند سال اخیر مشکلی که 
در مقابل کل بورژوازی قرار داشته،  این است 
که جواب و پاسخ و مدل معینی ندارند و این 
اغتشاش خود به میزان زیادی ناشی از این است، 
یعنی  معلوم نبودن این که پروسه و روابط شان به 
 چه نحو است و رقابت ها چه شکلی پیدا می کنند. 

در اوایل  و حتی اواسط قرن گذشته، جنگ جهانی  
اول و دوم را داشتیم، اما  االن امکان دست بردن 
یا به وجود آوردن چیزی به اسم جنگ جهانی 
سومی که در عرض چند روز می تواند کل کره 
زمین را با خاک یکسان کند غیر منطقی و غیر 
واقعی است. در نتیجه این اغتشاش ها، رقابت ها  
و مقابله هایی که حتی به صورت نظامی  
صورت میگرند، الزاما به شکل جنگ و یا  فرم 
های جهانی دیگر  )حتی در دوره نسبتا طوالنی  
بعد از "مثل جنگ جهانی دوم"( شکل نگرفت . 
بهرحال آن دوره راه جنگ جهانی عوض شده 
است، ولی این بدان معنا نیست که اختالفاتی که 
این ها با همدیگر دارند، و یا انشقاقی که  به طور 
کلی در صفوف بورژوازی جهانی وجود دارد، 
پایان پیدا کرده است چونکه  جنگ جهانی سوم 
ندارند!  این اختالف ها وجود دارند و متن نیز 
همین این ها هستند که تعیین کننده اند. از یک 
طرف مسئله آمریکا را داریم. " قدر قدرتی"  
آمریکا و اینکه دوست دارد و سعی دارد که بتواند 
خودش را به عنوان سردمدار و یا ژاندارم کل ـ 
توسط  نیروی نظامی اش ـ به همه نشان بدهد؛ 
قدرت اقتصادی چین را داریم که به طور واقعی 
می تواند بُرد وسیعی را در سطح جهانی نشان 
دهد؛ و یا  از طرف دیگر، اروپا و تصمیمات 
اروپا را داریم. عالوه بر همه این ها مسئله 
انتخاب ترامپ در آمریکا را داریم. پس اگر به 
طور کلی به این پروسه نگاه کنیم، میبینیم یک 
سری مسائل عمومی وجود دارند و آن  این است 
که از یک طرف آمریکا، دنبال پیدا کردن تعیین 
رابطه با چین است و این جا کره شمالی تبدیل به 
برگ بازی شده است، ناامن کردن محیط نزدیک 

 چین یک بخشی از این پروسه است. 
یعنی شما فکر می کنید که گذاشتن  هیمن خاکی:

ایران و روسیه و کره شمالی در یک پکیج از 
سیاستی که آمریکا می خواهد برای رهبری کردن 
جهان بعد از فروپاشی دیوار برلین به پیش ببرد، 
ناشی میشود و معتقد هستید که در هر کدام از این 
ها آمریکا یک سیاست مشخصی رو به پیش می 
برد. تصویری که شما ارائه دادید  بیان گر این 
است که با دنیای چند قطبی رو به رو هستم اما 
امروز بحث می شود که در سطح جهان یک 
خالء قدرت  برای رهبری کردن جهان  وجود 
دارد ؟ شما فکر می کنید این تحریم ها و این که 
روسیه، کره شمالی و ایران در یک پکیج قرار 
دارند پاسخی است به این که آمریکا می خواهد به 

 موقعیت گذشته اش برگردد؟ 
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 یک طرف نیست. 
نکته دومی که من سعی کردم روی آن تاکید کنم 
اینکه اختالفات، چند قطبی بودن، دعواها و جنگ 
و گریزهایی که این کشورها و قطب های متفاوتی 
که امپریالیست و دول شان دارند را نباید اجازه 
داد که امکانی پیدا کنند با زندگی مردم بعنوان 
بحشی از این تصویه حساب، بازی کنند. انتخاب 
هر کشوری اینجا برای نمونه ایران در رابطه با 
این تحریم ها یعنی بازی کردن با زندگی مردم به 
خاطر تعیین روابط وسیع تر و بزرگتر. آنها اگر 
می خواهند روابط شان را با هم حل کنند بروند با 
هم حل کنند چرا شیرازه جامعه را از بین می برند 
و این عمال یکی از نکاتی است که باید مطرح 

 شود. 
نکته سوم این که جریانات و نیروهایی که به 
اشکال مختلف می خواهند سعی کنند از این فضا 
و از آب گل آلود بیشترین استفاده را بکنند و هم 
ردیف تصویر بورژوازی جهانی و حتی 
بورژوازی امپریالیستی به معنای واقعی کلمه در 
این پروسه دارند دخالت می کنند، که شامل 
نیروها و بخش های جمهوری اسالمی، 
بورژوازی ایران بگیرید به معنای حضور 
واقعیش در ایران تا نیروهای اپوزسیونی که 
منجمله مجاهد و غیره که در بیرون هستند. همه 
اینها در این بازی و شکل دادن به این صحنه 
دخیل می شوند و حاضر هستند سیاه لشکر 
نیروهایی شوند که این "زندگی" و این بدبختی را 
سعی می کنند به مردم  تحمیل کنند. اینها 
نیروهایی هستند که همه در بوجود آوردن سناریو 
سیاه در کشور نقش دارند. و بعد آخر از همه 
تصویری که سعی می کند بورژوازی حاکم در 

ایران، خود جمهوری اسالمی به عنوان نمایندش  
قالب کند این که به عنوان تنها نیروی است که می 
تواند و می خواهد زندگی را برای مردم بهتر کند 
ولی بقیه مانع هستند و ناسیونالیزمی که پشت 
ایران و ایرانی بودن به این اعتبار پیش می رود و 
سعی می کند هر گونه صدای آزادی خواهی را به 
هر شکل ممکن سرکوب کند. آنها به بهانه این که 
اوضاع بد است، به بهانه این که باید از دولت 
خودی در مقابل بقیه دفاع کرد و این یک بخش 
دیگر از آن ناسیونالیزمی است که با این شرایط 
امکان ابراز وجود بیشتری پیدا می کند و باید 
مقابل آن هم ایستاد. کاری که طبقه کارگر و 
نیروهایی که خواهان تغییر هستند، این است که 
این شرایط و این مجموع و این سناریویی که 
برایش چیدند را خنثی کند. برچیدن این سناریو، 
شناختن و به رسمیت شناختن این که این نیروها 
دارند چه اهدافی را دنبال می کنند الزم است. 
سیاست درست در مقابل شان گرفتن و آن این 
است که بتوانی اعتراضی را سازمان بدهی برای 
اینکه بتوانی یک بار و برای همیشه کل این 
پروسه را ببری زیر سوال و کل این سیستم را به 
پایین بکشی. اگر که نیروی، عاملی که تغییر را 
بتواند بوجود بیاورد، اگر طبقه ای که به صورت 
متشکل می تواند کل این سناریو را به هم بزند 
وارد عمل شود. اگر آن طبقه فاکتورهای آنها را 
به رسمیت بشناسد و فراتر از آن بعد از اینکه به 
رسمیت شان شناخت قبول کند و بگوید من باید 
صبر کنم، اگر قبول کند و بگوید من باید از 
جمهوری اسالمی دفاع کنم، اگر قبول بکند و 
بگوید من در مقابل ناسیونالیست ها باید عقب 

 بشینم در این صورت این سناریو پیاده میشود. 
اما طبقه ای که بتواند جلوی این بیاستد می تواند 
در عین حال نیروی فعالی باشد که کل این داستان 
را به هم بزند ما نمونه ش را بسیار دیدیم، زمان 
انقالب قبلی این بیشتر از همیشه بود که همه 
نیروها جمع شده بودند پشت سر یک نیروی حاکم 
بعد یک عده گفتند ما این را قبول نداریم و زدند 
زیر پاش و همه سناریوها عوض شد. آشنایی، 
شناختن، متوجه شدن این که چه نیروهایی دارند 
چه کارهایی را انجام میدهند و چه پروسه هایی را 
دارند دنبال می کنند، برای این که بتواند طبقه ما 
متحد تر، متشکل تر و سازمان یافته تر در مقابل 
آنها قد علم کند ضروری است. یعنی تصویر و 
تحلیل به این خاطر نیست که ما بدانیم آنها  چه 
کار می کنند، برای این که فقط آشنا شویم و بگیم 
در مقابلش کار نمی کنیم. شناخت برای این است 
که بتوانیم در مقابلش یک آلترناتیوی بگذاری که 
بتواند کل این سناریو را به هم بزند و این کار و 
وظیفه ما کمونیست ها و نیروهای کمونیست 
درون ایران است که بتوانند شرایطی را بوجود 
بیاورند که این پروسه کارکرد و این شکل وجود 
نیروی نظامی، سیاسی و اقتصادی که حول 
گردش سرمایه برای بهبود اوضاع سرمایه داران 
عمل می کند چه با بحران و چه بدون بحران شان 
این را به هم بزند و این وظیفه ای است که با 
شناخت مان میتوانیم در موقعیت خیلی بهتری به 

 جلو ببریم.

کناری بزنند. چه بسا به محض اعالم خبر تحریم 
ها، ارزش لایر افت کرد.  در شرایطی که قیمت 
ها و ارزش گذاری ها در سطح بین المللی انجام 
می گیرد، اعمال تحریم در ایران یعنی مستقیما 
قیمت های مواد مورد نیاز و نیازهای روزمره 
مردم باال میرود و به عبارت دیگر سطح معیشت 
مردم باز هم کاهش میابد و دستمزد نیروی کار 
نازل تر و ارزانتر می شود. تحریم بهانه ای 
است برای اینکه بیکاری بیشتر در جامعه را 
بدلیل تحریم ها معرفی میکند و جواب طبقه 

کارگر را بدهند. گویا که بیکاری مربوط به  
تحریم هاست و دست بورژوازی و کارفرما را 
بازتر می کند  برای این که بتواند هر گونه 
اعتراضی را عقب بزند و بگویند که عمال با به 
هم زدن اوضاع شرایط را برای آینده سخت تر 
می کنید و باید صبر کنید ببینیم شرایط چطور 
پیش میرود. به عبارت دیگر هم از یک طرف 
بدون اینکه هیچ تحریمی انجام شود در وهله اول 
قیمت ها باال رفته و سطح معیشت مردم نزول 
پیدا می کند. در کنار آن تصویر سیاهی از آینده 
به معنای هر گونه اعتراض، هر گونه مبارزه ای 
می تواند این شرایط را بدتر کند و دست 
نیروهای سرکوبگر را باز می کند و جو ناامنی 
را در جامعه دامن می زند، این بحث بخش دوم 
آن است و در عین حال کاری که می کند به یک 
درجه ای از محافظه کاری دامن می زند و هر 
گونه اعتراضی را به معنای نیروی غیرمنطقی 
به معنای کسی که اوضاع و احوال را نمی 
شناسد، کسی که نمی داند و نمیفهمد که وضع 
بدتر می شود و مواظب باشیم این جو را دامن 
می زند و رقابت را در صفوف طبقه کارگر و 
کل مردم باالتر می برد و قدرت بیشتری را به 
نیروی حاکم میدهد. به این معناست که بخش 
وسیعی از نیروهای بورژوازی امکانی پیدا می 
کنند که در عرصه های متفاوت در شکل 
میدیایی، احزاب و غیره شروع می کنند و مردم 
را دعوت به صف کشیدن پشت دولت موجود و 
دفاع از دولت حاکم و جلوگیری کردن از هر 
گونه احتمال حتی شرایط نظامی شدن به معنای 
دفاع از دولت موجود و جو تبلیغ ناسیونالیسم. 
خود همین باعث یک درجه فشار بیشتر به مردم 
و طبقه کارگر و مبارزاتشان می شود. اگر که به 
یاد داشته باشید درست زمانی که اعالم شد که 
ممکن است که تصویر رابطه با غرب انجام 
شود، پیامی که الاقل سعی می کرد که با وجه و 
شکل روحانی به تصویر بکشند، به این معنا که 
اوضاع بهتر، اعتدال و گشایشی بوجود میاید. 
اولین اتفاقی که افتاد به طور واقع این بود که 
مبارزات طبقه کارگر مبارزات روزمره ش به 
مراتب رو به افزایش پیدا کرد. هیچکس در هیچ 
زمانی که اوضاع رو به بدتر شدن است مبارزه 
بیشتر نمی کند، وجود دیکتاتوری نیست که 
اعتراض ها رو بیشتر می کند برعکس، بهبود 
شرایط امید به بهتر شدن است که آدم ها را به 
اعتراض سوق می دهد و اعتراض سازمان یافته 
شده نه برعکس آن و جو اعتراضی را دارند 
سرکوب می کنند و این تاثیر مستقیم تحریم 

 هاست.
پس شما هم معتقدید در واقع این  هیمن خاکی:

بحث تحریم ها  و موقعیت کنونی که در آن قرار 
داریم، موقعیت جنبش اعتراضی را در مقابل 
نظام جمهوری اسالمی تضعیف می کند یا تحت 
فشار قرار می دهد؟ ما به خاطر کمبود وقت 
متاسفانه مجبوریم بحث مان را قطع کنیم ولی اگر 
فکر می کنید که نکته ای مانده برای اینکه بحث 

 کامل شود می توانید کوتاه بیان کنید.
من سعی کردم اینجا یکی دو نکته را  امان کفا:

تاکید کنم. چیزی که بورژوازی ایران می خواهد 
و دنبال آن است و چیزی که احزاب مختلف 
بورژوازی دنبال می کنند این است که بتوانند 
شرایط بهتری را برای گردش سرمایه فراهم 
کنند. مسئله تحریم ها، روابط اقتصادی و غیره 
اینها اجزایی از کارت هایی هستند که اینها دارند 
با آن بازی می کنند در دوره های متفاوت برای 
عقب زدن مبارزه مردم. اینکه چقدر می توانند 
این را عملی کنند بستگی دارد به اینکه  آن طبقه 
ای که اعتراض می کند علیه این چقدر این بحث 
ها را قبول  میکند. بورژوازی سعی می کند که 
طبقه کارگر را در موقعیت ضعیف تری قرار 
بدهد، اعتراضات شان را عقب ببرد و سعی در 
بی اعتمادی و نیاز به انتظار را تقویت کند و این 
تصمیمی است که بورژوازی دارد. ولی این که 
طبقه کارگر این را می پذیرد از پیش داده شده 
نیست. به این معنا نیست که اگر تحریم شد طبقه 
کارگر عقب نشینی می کند و به خانه هایشان می 
روند  " انقالب نمی شود و اتفاقی نمی افتد"و این 
بستگی به آن نیروی محرکه دارد که چکار می 
کند.  قدرت کمونیست ها، قدرت سازمان یابی 
کارگران اعتراضات را تعریف می کند داستان 

باالخره به یک جناح در مقابل یک جناح دیگر 
فشار می آورند. پس به عبارتی دیگر، هنوز 
تصویری که حتی با این تحریم کنگره و سنای 
آمریکا اعالم کردند این است که در واقع این 
سیاست هنوز تغییر را از درون رژیم دنبال می 
کند. نکته و بحثی که اروپا دارد و یا ابراز 
وجودی که حتی چین و روسیه در این رابطه 
کرده اند این است که "فرم و شکل کار" به این 
شیوه که آمریکا بخواهد تحریم ها را به شکل 
دیگری مطرح کند، را نمی پذیرد. دعوا با سپاه 
پاسداران نیست همه این را می دانند، دعوا با یک 
بخشی از رژیم در مقابل بخش دیگری نیست، 
اینها بازیهای سیاسی است. مسئله مشخصا 
همانطوری که قبال اشاره کردم، این است که 
آمریکا سعی دارد از طریِق کارت ایران، برای 
تنظیم روابطش با بقیه قطب ها به پیش ببرد. 
امری که به قیمت زیر پاگذاشتن بخشی از زندگی، 
روابط روزمره، و معیشت بخش وسیعی از مردم 
است. نیروهایی همچنان که شما اشاره کردید در 
این میان دارند سعی می کنند از این فرصتی که 
بوجود آمده استفاده کنند، راهی پیدا کرده اند که 
اعالم دارند هم رکاب آمریکا هستند، جامعه 
برایشان مهم نیست و می خواهند خوشان را به 
جایی برسانند. این هم ربطی به تحریم، تاثیر آن 
در رابطه با صحنه اصلی جامعه، یعنی 
بورژوازی ایران و روابط بین طبقات، ندارد و 

 بسیار متفاوت است.
با توجه به توضیحاتی که دادید ما  هیمن خاکی:

در این مدت گذشته شاهد اعتراضات بی سابقه 
کارگری در ایران بودیم .شما اشاره کردید که این 
بازی که واردش شدند و می خواهند بگویند این 
تحریم ها فقط مختص به سپاه پاسداران است و 
بخشی از اپوزسیون که اشاره کردیم با بحث رژیم 
چینجی وارد این مسئله شده اند. این پدیده می تواند 
چه تاثیری روی اعتراضات مردم با خود نظام 
جمهوری اسالمی بگذارد و ما به عنوان کمونیست 
ها برای طبقه کارگر چه پیشنهادی داریم ؟ در 
تصویری که االن در مقابل ما  قرار گرفته است 
راه درستی که نشان بدهیم چیست ؟ یعنی آن  
چیزی که باید طبقه کارگر یا مردم در مبارزاتشان 
چه علیه کل بورژوازی و چه مشخصا جمهوری 

 اسالمی باید بدانند چیست؟
به محض اعالم تصمیم به اعمال  امان کفا:

تحریم، حتی با این جنبه سیاسی  یا بازی سیاسی، 
بعضی ها شروع کردند و میگویند اگر که 
روحانی این کار را نمی کرد این طور می شد یا 
اگر که خامنه ای این چنین نمی کرد آن طور می 
شد؛ یا اگر اعتدالیون یک کاری می کردند، اگر 
اصالح طلبها یک کاری می کردند، اگر نیروهای 
اصول گرایان این کار را می کردند، و غیره.  هر 
کدام شان سعی دارند  به شیوه ای ، تقصیرها را 
بیاندازند گردن دیگری. باالخره این جناح ها در 
ایران، همانطور که در غرب و یا هر کشوری 
هست،  و بیانگر جناح ها و الیه های بورژوازی 
است، ابراز سهم خواهی و مشخص شدن سهم 

 شان از قدرت است. 
ولی آنچه که اینجا مهم است این است که موقعی 
که تحریم ها رو اعالم می کنند و می خواهند 
تحریم کنند، مردم را در شرایطی دیگر می 
گذارند. هر کسی  در جامعه ای زندگی می کند 
وقتی که فکر می کند که آینده تیره تر است وقتی 
که آینده تاریک تری را مقابلش قرار می دهند، 
وقتی که اعالم می کنند امکان بهبود شرایط نمی 
تواند بوجود بیاید، در همان مرحله اول یک ترسی 
را در جامعه دامن می زند. اوال به این تصویر 
دامن می زند که عامل اصلی مصیبت ها آمریکا 
ست و نه جمهوری اسالمی.  دوم اینکه در این 
اوضاع و احوال نمیشود خیلی اعتراضات را باال 
برد. یعنی یکی از تاثیرات بالواسطه که همیشه 
این تحریم ها می گذارند بهانه ای می دهد به دست 
دولت های موجود  تا دلیل مشکالت  موجود، 
سطح پایین معیشت مردم و غیره را به "دیگران" 
ارجاع دهند.  تقصیر را می اندازند پای نیروهای 
بیرونی بیگانه، ابراز می کنند که دولت کاری نمی 
تواند بکند.  و مستقیما بورژوازی، سرمایه و کل 
سرمایه داری را از تیررس معترضان دور کنند.  
تحریم در هیچ جای دنیا تاثیرش بر علیه دولت 
نیست، تاثیرش بر کل مردم است که در آن جامعه 
زندگی می کنند همانطور که دوره قبلی این طور 
بود. بعبارتی دیگر، به طور کلی تحریم ها در 
خدمت عقب راندن اعتراضات مردم است. دیگر 
اینکه فرصتی به نیروهایی است که  تحریم های 
جدید امریکا را در بدلیل مشخص کردن سپاه 
پاسداران، مثبت می داند و عمال پشت سیاست 
آمریاکا به نام مخالفت با سپاه قایم میشوند. گویا  
تحریم سپاه، تحریم مشکل مردم است، خوب است 
و با اِعمال آن  اوضاع بهتر می شود.  به این توهم 
دامن می زند تا تاثیرات مخرب تحریم ها  را به 

 طرح تحریم های جدید  ...
تا آنجایی که به تصمیم گیری قدرت های منطقه 
ای برمی گردد، خودشان هم این توهم را ندارند 
که یکسری هواپیما میاد، دو تا کارخانه را 
بمباران می کند و دولت جدیدی سرکار میاد و بعد 
مردم زندگی شان خوب می شود. در واقع تصویر 
رژیم چینج به معنای از بین بردن شیرازه کل 
جامعه است، نمونه سوریه حی و حاضر است. 
بورژوازی ایران دنبال این نیست، کل سرمایه 
جهانی هم دنبال این نیست و این جواب و پاسخ 
شان نیست. اختالف هایی دارند ومیخواهند از 
یک طریق دیگر به نتیجه ای برسند. مسئله، 
رابطه ای است که آمریکا می خواهد با چین، 
روسیه و اروپا تعیین کند یا برعکس، بخش دیگر 
یا قطب های دیگر می خواهند با آمریکا تعیین 
کنند، و دارند با کارت ایران بازی می کنند؛ و این 
کاری است که دونالد ترامپ دارد می کند. ایران 
مرکز ثِقل شده است، همانطوری که صدام حسین 
قبال شده بود. گویا مرکز دعوا دوره ای است، 
بشار اسد یک دوره مرکز دعوا می شود. دارند با 
زندگی مردم بازی می کنند تا  روابط بین 
خودشان را  تعیین کنند.  و این مشکل و مشکل 
ساز است و نتایج و عارضه های خودش را دارد. 
این بازی باید محکوم شود و باید جلو این سیاست 

 ایستاد.
بعد از این بحث تحریم ها ، بحثی که  هیمن خاکی:

االن مطرح میشود مسئله برجام است )قرارداد 
( . بعد از این واکنش هایی اتفاق افتاد هم از 1+5

جانب ایران از رئیس جمهور تا بخش های 
متفاوت که در حاکمیت جمهوری اسالمی هستند. 
بعضی از این حرف می زنند که ما به روح 
برجام متعهد بودیم، آمریکا متعهد نبوده، تهدید می 
کنند که اگر آمریکا این تحریم ها را اعمال کند ما 
دوباره به روال قبل برمی گردیم. برجامی که 
اتفاق افتاد و مخصوصا روحانی و جریان اصالح 
طلب روی این مسئله خیلی مانور دادند که ایران 
را گل و بلبل می کنیم و انواع و اقسام وعده هایی 
که دادند. سوال اصلی این است که  بعد از این 
تحریم هایی که اتفاق افتاده مسئله برجام سرانجام 
چه می شود و یا به نظر شما این کشمکش ها به 
کجا می رسد مخصوصا سر مسئله برجام آیا 

 پابرجا می ماند یا نه؟
مسئله برجام و شکلی که در رابطه با  امان کفا:

برجام به توافق رسیدند شاید کم تاثیرترین بخش 
از این بحث باشد. دعوایی هم بین نیروهای 
درونی و جناح های رژیمی است. باالخره جناح 
های مختلف که در دولت ایران هستند از این به 
نفع یا علیه یکدیگر استفاده می کنند ولی این جای 
خودش را دارد. تا آنجایی که به بورژوازی ایران 
برمی گردد تا آنجایی که به توافقی که اسمش را 
گذاشتند برجام برمیگردد، این توافق به هیچ وجه 
مربوط به یک جناح خاص نبود. این تصویری 
است که یک بخشی از دولت و جمهوری اسالمی، 
یک جناحی می دهد که انگار یک عده موافق و 
یک عده مخالف هستند. در صورتیکه کل 
بورژوازی ایران و دولت حاکمش در ایران به 
نتیجه رسید که با غرب و در مذاکره سر برجام 
توافق کند. به اینصورت نیست که یک بخشی می 
خواست یا یک بخشی نمی خواست. اگر که خامنه 
ای طرفدارش نبود، اگر از اول اوباما همانطور 
که اعالم کرد، نمی گفت "من فقط با نماینده خامنه 
ای اول حرف میزنم و بعد میرم  پای یک مذاکره 
عمومی"، در آن صورت اصال برجامی بوجود 
نمی آمد. برجام را روحانی نیاورد، در زمان 
روحانی قراردادش را امضا کردند. مسئله این 
است که کل هیئت حاکمه ایران با همه جناح 
هایش، چاره ای جز این نداشت که به توافقی 
برسند. راه حل بورژوازی ایران و دولت 
بورژوازی در ایران این بود. این طور نیست که 
بخشی از جمهوری اسالمی خواهان برجام است و 
بخشی نه! این خواست همه آنها بود، چون تنها 
راه موجودشان بوده و هست. تنها راهی که 
سرمایه ایران سعی می کند تا به نحوی از انزوا 
در بیاید. فرم قدیمش کارکرد نداشت. عقب رفتن 
عمامه ها، و به یک درجه ای لبخند زدن ها و 
تویترها، و غیره همگی بخش هایی از این بازی 
است که در صحنه سیاسی بنمایش گذاشته می 
شود. و تا آنجایی که به بورژوازی ایران 
برمیگردد در انزوا نمی خواست باشد و برجام  
نتیجه این توافق بود. یک نکته ای دیگر اینجا فکر 
کنم مهم است. امروز اعالم کردند تحریم ها در 
رابطه با سپاه پاسداران است. آمریکا سعی دارد 
تصویری ارائه دهد که گویا با بخشی مخالف است 
وبا بخشی دیگر مخالف نیست. یعنی هنوز تا 
آنجایی که به تصویر عمومی برمی گردد این 
بازی است که دارند در صحنه سیاسی ایران به 
پیش می برند و در این بازی هدف این است که 
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نمیتواند جز بر روی قطعنامه های محکومیت 
اینترنتی حساب باز کند. این سناریو، یک 
سناریوی تلخ و بیرحمانه و غیر قابل قبول است. 
این شایسته مبارزات هفت تپه و  سندیکای آنها 
نیست. این سناریو نسخه ناکامی از پیشی یکی از 
سرسختانه ترین مبارزات کارگری در ایران 
است. با این اعتصاب و در حمایت از این 
اعتصاب جا دارد طبقه کارگر در ایران یکبار 
برای همیشه در سنت های همبستگی قرض گرفته 

 شده از سایر طبقات تجدید نظر کند. 

اول: همبستگی طبقاتی بدوا و اساسا یک 
همبستگی عملی معنا میشود. در حمایت از 

کارگران اعتصابی و در دشوارترین شرایط   
کدام مخاطرات است که باید خنثی شود؟ یکبار 
برای همیشه باید جار زد کارگران نیشکر از 
شجاعت و جان گذشتگی چیزی کسر نیاورده اند. 
کمر این اعتصاب را مثل هر جنگ دیگری  شکم 
های گرسنه و درد جانکاه تامین خانواده میتواند 
بشکند. جمهوری اسالمی از ظرفیت زیادی برای 
یک کشمکش فرساینده بر علیه نیشکری ها 
برخوردار است. پاشنه آشیل این حکومت شکل 
گیری هسته ها و شبکه های همبستگی کارگری 
است که مثل مور و ملخ از کمک های کوچک 
یک کوه از امکانات میسازند و با هر دستی که 
دراز میکنند باور و اعتماد بنفس و حق طلبی را 

 جان میبخشند. 

دوم: "مقابله با خصوصی سازیها " زمین بازی و 
بورژوازی است. این  ریا کارانهو  تحمیلیمیدان 

میدان مطالبات اقتصادی طبقه کارگر نیست و 
نباید باشد. نیشکری ها دستمزد باالتر میخواهند. 
این خواست فوری همه طبقه کارگر ایران است. 
نیشکری ها عاشق و کشنه و مرده جهنم دره ای 
در هفت تپه واقع در بیست کیلومتری شوش نبوده 
و نیستند. کارخانه هفت تپه اول و آخر داستان 
زندگی آنها نبوده و نیست.  چرا باید کارگران خود 
را به آب و آتش بزنند تا کارخانه سود ده باشد، تا 
تازه کارگران بتوانند در مقابل تعدیل نیروی کار 
کارفرما جهت ادامه سود دهی مبارزه کنند!  آیا 
مطالبه بیمه بیکاری بطرز سر راست خواسته 
قلبی کارگران را منعکس نمیسازد؟ خواست بیمه 
بیکاری یک خواست و نیاز اساسی طبقه کارگر 
در ایران است. آیا پا گرفتن مبارزات کارگری بر 
سر افزایش دستمزدها و بیمه بیکاری موثرترین 

 راه همبستگی با کارگران هفت تپه نیست؟

سوم: در صورت حضور یک حزب کمونیست 
قوی و پر نفوذ در ایران به منظور حفظ و تقویت 
پتانسیل اعتراضی جبهه نیشکری ها  و برای 
پیشبرد امر مبارزاتی کل طبقه کارگر بطور 
فوری جبهه کارگری برای مطالبه بیمه بیکاری 
در کردستان را میگشود. زمینه های بسیار مساعد 
و آماده برای این مبارزه در سایه تحوالت ناشی 
مربوط به کولبری از یک طرف و وزن سیاسی 
مبارزه کارگری در کردستان جمهوری اسالمی 
را دست و پاچه کرده و فشار بر روی کارگران 
هفت تپه را بشدت کاهش میداد.  این آلترناتیو حتی 
در غیاب یک حزب کمونیستی مطلوب، در 
همکاری نزدیک رهبران کارگری و نیروهای 

 چپ عملی است. 

چهارم: از رهبران اعتصاب هفت تپه انتظار 
میرود مستقیما خطاب به طبقه کارگر در ایران 
سخن بگویند. چشم اندازهای اعتصاب را چگونه 
میبینند پیش بینی ها و نقشه و آمادگی و کمبودهای 
آنها چیست؟ این رهبران باید متوجه باشند 
پیروزی آنها و بیشتر از آن، عواقب جنگ 
فرسایئده آنها با دولت شرایط زندگی و مبارزه  کل 
طبقه کارگر ایران را مستقیما تحت تاثیر قرار 

 میدهد.

شکاف، خواهی نخواهی در دستور کار او قرار 
میگیرد.  اگر برای خانه کارگر و شوراهای 
اسالمی، اگر برای بخش هایی از سرمایه و 
حکومت دو قطبی خصوصی یا دولتی یک دکان 
سیاسی برای گمراهی طبقه کارگر بیش نیست، و 
این موارد را باید بیرحمانه افشا و طرد نمود، اما 
برای یک رهبر محلی کارگران، جایی که بدالیل 
مختلف منافع مادی و فوری کارگران، از جمله 
مقابله با اخراجهای برنامه ریزی شده کارفرما، در 
دستور کارگران قرار بگیرد چاره ای باقی نمیماند 
که هم برای پیروزی خواست بر حق کارگران 

مبارزه را سازمان دهد و هم پروسه اعتصاب  
برای رفع توهمات بکار گرفته شود. این یک کار 
غول آسا است و مقدرات آن بسیار فراتر از 
محدوده رهبران محلی کارگری رقم میخورد.  در 
تجربه اعتصاب بافق وجه دوم این مبارزه   به 
حاشیه رفت و عمال پس از زچند ماه از یکی از 
بزرگترین اعتصابات سازمان یافته کارگری در 
تاریخ جنبش کارگری ایران و منطقه کمتر اثری 
را میشد سراغ گرفت. توهم کارگران به یک 
بختک بر روی انتظارات و خواستهای آنها تبدیل 
شد. معادن خصوصی نشد، از اعتصابیون کسی 
اخراج نشد، اما دولت معادن و سرنوشت آنرا به 
حال خود رها کرد. امروز سه سال بعد از آن 
اعتصاب کوچکترین اثری از تحقق عملی 

 خواستهای کارگران در بافق در میان نیست.  

مهمترین مساله و بخصوص برای یک ناظر 
خارجی اینست که دو قطبی خصوصی سازی و 
دولتی یک  انتخاب در دایره آگاهی تک تک 
کارگران  و یا رهبران کارگری نیست. این پدیده 
قبل از آنکه یک پدیده ذهنی در رودر ردویی 
کارگران در یک مبارزه معین باشد، یک پدیده 
مادی است. برای کارگران نیشکر پیروزی در این 
اعتصاب معین نمیتواند چیزی جز لغو اخراجها 
باشد. اما همزمان امروز اعتصاب کارگران 
نیشکر بر قلندوش انبوه نیروهای سیاسی و رسانه 
های سیاسی چرخانده میشود که بخش اساسی آنها 
بدنبال اصالح و یا چنج رژیم در چهارچوب همین 
مناسبات هستند. برای بخش اساسی این نیروها در 
اپوزسیون، و حتی بسیار دو آتشه تر از آن در 
داخل خود حکومت،  کارگران هفت تپه قربانیان 
بی کفایتی  تصمیم گیرندگان و حداکثر قربانیان 
یک سیاست اقتصادی غلط به حساب میایند. این 
"آلترناتیوها" در تنگنای اعتصاب بصورت 
نیروهای مادی جلوه گر میشوند که میتوانند به امر 
"پیروزی" کارگران )و در حقیقت پیروزی 

سیاست خویش بر دوش اعتراض نیشکری ها(  
کمک کنند. به این اعتبار پیروزی کارگران نیشکر 
در گرو روشن بینی همین امروز آنها در مقابل 
کمپلکس متعفن خصوصی سازیها نیز هست. 
راستی این تراوشات فکری کدامین ذهن بیمار 
است که از "حمایت" قسطی و مشروط و جبونانه 
کنفدراسیون صنایع غذایی و شکایت این اتحادیه به 
آی.ال.او. در صورت عدم آزادی دستگیرشدگان؛ 
امر پیروزی کارگران هفت تپه را تسهیل میکند؟ 
از کی، کجا و چگونه سازمان جهانی کار دوست 
طبقاتی کارگران ایران از آب درآمد؟ چرا 
اعتصاب هفت تپه باید تاوان حسرت بدل مانده 
جریانات سازشکار و سبز و اصالح طلب  و جبهه 
مشترک هواداران اجرای قانون کار جمهوری 

 اسالمی  را پس بدهد؟ 

 

کارگران در کردستان موثرترین نیروی همبستگی 
 طبقاتی با هفت تپه

بزرگترین دشواری مبارزه علیه خصوصی 
سازیها در بسیج حمایت سایر بخش های کارگری 
است. این یک معضل همیشگی و بین المللی طبقه 
کارگر را شکل داده است. هیچ کجای دنیا شکل 
دادن یک جنبش کمابیش سراسری  و حتی موثر 
بر علیه سیاستهای  خصوصی سازی میسر نبوده 
است. خارج از تاکتیک بورژوازی در پیاده کردن 
نوبتی این سیاست در مراکز تولیدی و همراه 
کردن آن با انواع ترفندهای تفرقه افکنانه در 
بازخرید و سنوات و غیره؛  حتی در یک کشور 
دمکراتیک اروپایی چندان موجه بنظر نمیرسد 
کارگران یک کارخانه برای خصوصی نشدن 
کارخانه دیگر دست به اعتصاب و یا اقدام جدی 
بزنند.  مساله اصلی در خصلت سیاسی  این مقابله 
است. مقابله با خصوصی سازیها عاری از جوهره 
طبقاتی کارگری است و بسیج طبقاتی کارگری جز 

بازی کردن در زمین بورژوازی نمیتواند باشد.  
در دنیای واقعی و در یک وانفسای سرکوب ضد 
کارگری در چهارچوب مبارزه علیه خصوصی 
سازی، حتی سندیکای محبوب نیشکر هفت تپه، 

لوله کشی و احداث مدارس، کشیدن جاده و تامین 
امنیت و همچنین احداث کارخانه های جانبی معدن 
و تامین زندگی کارگران آنها بود. فعالیت آگاهانه 
و خستگی ناپذیر رهبران اعتصاب و کارگران در  
بسیج  کل شهر از امام جمعه تا کسبه و وبالگ 

 نویسها یک دم فروکش نداشت. 

و بالخره، آزادی هر تک کارگر زندانی با حمایت 
هزاران کارگر اعتصابی پیگیری میگردید. 
بطوریکه دولت با هر مورد  دستگیری موج تازه 
ای از ابتکار و هم پشتی را در مقابل خود می 

 یافت. 

 

 دولت در صدد تالفی شکست بافق 

باآغاز دوره ریاست جمهوری روحانی و با تاکید 
بر سر و سامان دادن آنچه  "ویرانه های اقتصادی 
حاصل کارکرد دولت احمدی نژاد" از آن نام برده 
میشد، برنامه های گسترده خصوصی سازیها در 
دستور کار دولت قرار گرفت. بنا به فهرست 

سازی،  اعالم شده از طرف سازمان خصوصی
شرکت بسیار  ۱۰۱سهام  ۹٣قرار بود در سال 

شود، و در صورت  بزرگ و بزرگ واگذار 
ها،  واگذاری و عرضه سهام این شرکت

 ۹٣سازی ایران در سال  ترین خصوصی بزرگ 
خورد. همچنین در پی توافقات صورت  رقم می

گرفته بین ایران و کشورهای خارجی در ژنو، 
های جذاب و الزم  دولت ایران امیدوار بود فرصت

گذاری کشورهای خارجی در  را برای سرمایه
 بخش خصوصی فراهم گردد. 

معدنچیان بافق  ۱٣۹۱در همان ماههای اول سال 
در با اعتصاب خود کل پروسه و برنامه های 
خصوصی سازیها را با ناکامی روبرو ساختند. 
جمهوری اسالمی خود را برای تعرض جدی به 
کارگران آماده ساخته بود. گردان ویژه سرکوب 
کارگران و دادگاههای ویژه که بر اساس قوانین 
مقابله با اشرار میتوانست کارگران را به مجازات 
شالق محکوم کند، از آن جمله بود. دولت در 
مقابل صف کارگران بافقی شکست خورد و قبل 
از اینکه بتواند صفوف خود را برای تهاجم بعدی 
حاضر کند پرونده برجام همه مسایل را تحت تاثیر 

 قرار داد. 

رئیس دولت جمهوری  ۹۱در تشابه با سال 
اسالمی برای دور دیگری از برنامه های 
اقتصادی خود خصوصی سازیها را در مقابل خود 
دارد. باید آن کاری که سرنخ آن در بافق از دست 
رفت را پی بگیرند. دولت خود از دشواریهای 
بزرگ پیش روی خود مطلع است. روحانی تحت 
فشار بسیار است که باید سختگیرانه و با کابینه ای 
"قاطع" به اسبقبال خصوصی سازیها برود. در 
اتاق بورس تهران و در رسانه ها بحث به جاهای 
باریک از جمله لزوم  یک تیم اقتصادی" جهادی" 

 پیش کشیده شده است!

در مقابل چنین چشم اندازی بنظر میرسد قرعه به 
اسم نیشکر هفت تپه خورده باشد. هر چه باشد این 
نه "قرعه" است و نه اتفاقی. نیشکر هفت تپه در 
ده سال موجودیت خود سرمشق بسیاری سنت های 
مبارزاتی و پیشرو طبقاتی بوده اند و سابقه 
طوالنی از مبارزه علیه خصوصی سازیها را 
پشت سر دارند.  تا آنجا که به دولت مربوط باشد 
در صف آرایی امروز  بی افقی  بزرگ  اقتصادی 
در مقابل اوست. سوال اینست که با کدام مکانیسم 
و  کی قرار است این خصوصی سازیها منجر به 
گشایش اقتصادی و  تامین زندگی برای کارگران 
گردد؟ کسی در دولت و در کل حکومت برای این 
سوال جواب در خور تامل در آستین ندارد. بر 
چنین متنی نیشکر هفت تپه با اتکا به سوابق 
مبارزاتی خود میتوانند باسازماندهی اعتصابی در 
ابعاد معادن بافق نیروی بزرگ طبقه کارگر را در 
همراهی با خود جلب کند و شکست سختی را به 
دولت  تحمیل کند.  سوال اینست که آیا صف 
اعتراض کارگری اعتصاب  و پیروزی را در 
همان قد و قواره  اعتصابیون بافقی  جلوی روی 

 خود طرح نموده اند؟

 

 مقابله با خصوصی سازیها  و توفیق ناپایدار

خصوصی سازی مراکز تولیدی نه فقط در ایران 
بلکه در سراسر جهان سرمنشا  سر در گمی و  
اتالف نیروی اعتراضی طبقه کارگر عمل کرده 
است.  کارفرما و استثمارگر دولتی یا خصوصی؟ 
کار بیشتر در مقابل بیکاری، صورت مساله ای 
عاری از هر گونه منافع طبقه کارگر بصورت 
یک انتخاب، یک تیغ دو لبه، سر منشا تفرقه و 

 اعتصاب  نیشکر هفت تپه و ...

 اعتصاب بافق در یک نگاه گذرا

پیشینه اعتراضات کارگری در معدن سنگ آهن 
و در اعتراض به  ۹۹بافق به سال 

گردد و با مسکوت  می سازی آن بر خصوصی
گذاشته شدن آن موضوع، اعتراضات نیز پایان 

و نیم درصد سهام  ۹۱میزان   ۹٣در سال  .یافت
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به شرکت به 
صندوق بازنشستگی فوالد واگذار شد و پس از آن 
نیز واگذاری بقیه سهام این شرکت به شرکت 
فوالد خوزستان نیز در دستور کار قرار گرفت. 

اردیبهشت سال  ۱۰و  ۱۹کارگران در روزهای 
 .جاری نیز دست به اعتصاب زدند

روزه پنج هزار  ۰۰این اعتصاب مقدمه اعتصاب 
اردیبهشت تا سوم تیر بود که  ۱۹کارگر معدن از 

سرانجام با وعده مقام های دولت برای تحقق 
های کارگران  خواسته هایشان پایان یافت. خواسته

و نیم درصد  ۱۲عبارت بود از: توقف واگذاری 
سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، تغییر 
مدیر عامل شرکت و انتخاب فردی بومی به این 
سمت، عضویت دو تن از افراد بومی در هیات 

 .مدیره شرکت و ارتقای سطح استخدامی کارکنان

خواسته های دیگری نیز به تدریج به خواسته های 
کارگران افزوده گشت. از جمله کارگران خواهان 

درصد  ۹۱۱۱درصد از مجموع  ۱۱آن شدند که 
سهام اختصاص یافته به صندوق بازنشستگی 

افتادگی  ها و عقب فوالد برای جبران محرومیت
آنها برای تحقق  .شهرستان بافق اختصاص یابد

های خود دو ماه مهلت داده بودند. در این  خواسته
مدت وزیر کار به بافق رفت. علی ربیعی، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دیداری از بافق 

تک ما  حرمت کار و کارگر برای تک»گفت: 
واجب است و من نوکر کارگران هستم و 
خوشحالم که مدام پیگیری کردم و االن خوشحالم 

 .«حتی یک تو به کسی گفته نشد

اما حدود یک هفته پس از سفر وزیر کار و در 
ی کارگران، به دنبال  ی پایان مهلت دوماهه آستانه

 ۱۲شکایت کارفرما از کارگران، حکم بازداشت 
ها بازداشت شدند. در  کارگر صادر و نیمی از آن

هزار تن از کارگران  ۱های  پی این بازداشت
معدن بافق دست به اعتصاب زدند و خانواده 
بازداشت شدگان نیز مقابل فرمانداری بافق 

 .تحصن کردند

   

 پیروزی معدنچیان بافق در چه چیزی و چگونه؟

در تشابه با  مبارزات هفت تپه، سابقه طوالنی از 
کشمکش و دستگیری ها، سردواندن و  
دستمزدهای عقب افتاده، تهدید و توطئه بیشمار در 
مورد خصوصی سازی در راه معادن و کارخانه 
های مربوطه طاقت کارگران را به انتها رسانده و 
نطفه  اعتصاب بزرگ تاریخی بر اساس 
 تصمیمات کارساز رهبران اعتصاب شکل گرفت:

اول: هم پیمانی میان کارگران پروژه ای شامل 
کارگر و مابقی معدنچیان که جمعا پنج  ۱۱۰۰

هزار نفر را در بر میگرفت. خواست مشترک 
برای عدم اخراج و افزایش حقوق بعنوان خواسته 
مشترک مورد توافق قرار گرفت. این هم پیمانی تا 

 آخر اعتصاب بقوت خود باقی ماند.

دوم: رهبری اعتصاب بسیار هوشیارانه اعتصاب 
نشسته و در داخل معدن را برای شکل اعتراض 
و رو در رویی با دولت انتخاب کردند. به این 
ترتیب کارگران اعتصابی از ضرب دستگیری ها 
خالص شده و از هرز رفتن نیروی اعتراضی 
کارگران در حالت دفاعی برای آزادی هر از 
چندگاه تعدادی از همرزملن خویش جلوگیری 
میشد. بعالوه تحرک نیروهای حفاظت، تهدیدها و 

 یاوه گویی این دسته خنثی میگشت.

سوم: مجمع عمومی:  مجمع عمومی کل کارگران  
بعنوان ستون فقرات اعتصاب و به عنوان ارگان 
رسمی تصمیم گیری در راس اعتصاب بافق قرار 
گرفت. ابدا اغراق نیست اگر مجمع عمومی 
کارگران اعتصابی را دولت نشسته آلترناتیو 
نامید. هر گونه تصمیم، تمامی مذاکرات با وزرا و 
نمایندگان دولت به مجمع عمومی ارجاع داده شده 
و این همبستگی، عزم مشترک را تقویت کرده و 

 و چشم انداز ادامه مبارزه را روشن میساخت.

چهارم: بسیج یک شهر: معدنچیان اعتصاب خود 
را به اعتصاب کل شهر تبدیل نمودند. بخش مهمی 
از مطالبات کارگران متوجه رفاهیات شهر از 
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است، رهبران مذهبی ادعا میکنند که این 
]موضوع[ با اسالم در تعارض است. وی راجع 
به رهبران مذهبی می گوید "آنها میگویند پدر باید 
فرزندانش را کنترل کند و شوهر باید توانایی زدن 
همسرش را داشته باشد، در همین راستا آنها 

 ."کمپینی برای مبارزه با این قانون به راه انداختند
سوزان اضافه میکند که "برای ایجاد تغییر به 
وسیله آگاهی و آموزش و پرورش کارهای زیادی 
برای نسل صورت می گیرد"، و همچنین مادران 
باید آموزش ببینند که برای یادگیری فرزندانشان 

 .بین دختر و پسر تبعیض قائل نشوند
در کردستان حتی تالش برای حقوق زنان میتواند 

 .کشنده باشد
در طی مصاحبه با یکی از فعاالن زن که مدیر 
یک سازمان دفاع از حقوق زنان بود و نمیخواست 
نامش فاش شود چون تهدید به مرگ شده بود، 
توضیح داد که بیشتر قتلهای ناموسی که خارج از 
شهرهای بزرگ کردستان اتفاق افتاده است، به 
طور جدی از سوی پلیس یا قانون مورد پیگرد 

 .قرار نمی گیرند
به گفته تانیا درویش، که از اعضای اتحادیه میهنی 
کردستان می باشد و همزمان مدیریت سازمان 

فعالیت  ۱۰۰۰راسان در اربیل را که در سال 
های خود را برای ارائه مشاوره حقوقی به زنان 
آغاز کرده، یکی از بزرگترین مشکالت زنان این 
است که حتی اگر قوانینی برای حفظ حقوقشان 
وجود داشته باشد، بسیاری از آنان نسبت به آنها نا 
آگاهند. همچنین نا آگاهی نسبت به قوانین پلیس و 
این معضل که بیشتر ]حافظان قانون و نیروهای 

 .پلیس[ را مردان تشکیل می دهند
قتلهای ناموسی به این منطقه محدود نمیشود؛ 

خاطر لغو حقوق زنان بدنام است،  افغانستان، که به
شرایط بهتری نسبت به عراق دارد. طبق آخرین 

، ۱۰۰۰آمار صندوق جمعیت ملل متحد در سال 
مورد از این شیوه قتل  ۱۰۰۰ساالنه در تمام دنیا 

اتفاق می افتد. معموال تعداد قتلهای ناموسی در 
این آمار دست کم گرفته شده است، با این حال، به 
طور گسترده حدسهای متفاوتی مبنی بر آمار 
بیشتر این قتلها وجود دارد. همچنین ظاهرا 
برآوردهای جهانی قطعی و قابل اعتمادی مبنی بر 

 .میزان قتلهای ناموسی وجود ندارد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه های 
متعددی را برای پایان دادن به قتلهای ناموسی و 
انواع جنایات مشابه صادر کرده است، اما هنوز 

 .این اعمال صورت می پذیرد
اکثر این قتلها در خاورمیانه و جنوب آسیا رخ 
میدهد؛ عمدتا بیشتر گزارشهایی که از قتلهای 
ناموسی در کشورهای غربی دریافت شده است، 

 .مربوط به خانواده های مهاجر است
سال ۱٣متوسط سن قربانیان در سراسر جهان 

، نویسنده )Phyllis Chesler(است، فیلیس چسلر
فمینیست آمریکایی در فصلنامه خاورمیانه نوشته 
است، فقط بیش از نیمی از قربانیان دختران و 
خواهران بودند، یک چهارم آنها همسران و 
دوست دختر مجرمین بوده، و بقیه را مادران، 
خاله ها، برادرزاده ها، عموزاده ها، عمه ها و 

 .غیر بستگان تشکیل می دهند
در جهان اسالم، کمتر از یک چهارم از قتلها، 
قربانیانی بودند که گرفتار شده اند، مانند فرزندان 
زن، دوست پسر، نامزد، همسر، خواهر، برادر یا 
والدین. اغلب قتلهای ناموسی امری خانوادگی 

 .محلی، به تحقیق پرداختیم
با مردی که در گذشته در یک مرکز توانمندسازی 
زنان کار میکرد به صحبت نشستیم )او نمیخواست 

او اینجا زنان هیچ   نامش فاش شود(، به گفته
ارزشی ندارند. وی میگفت که زنان به عنوان 
ابزار رفع نیاز مردان تلقی میشوند، که به همین 
دلیل زمانی که ]زنان[ از خط قرمز نقش خود به 
عنوان زیردست خارج میشوند و جرات کنند پرده 
از رابطه جنسی خود با مردی که با او ازدواج 

آنها]مردان[ حق کشتنشان   نکرده اند بردارند، همه
 .را دارند

در ادامه سخنانش به این مورد اشاره کرد، که یک 
مرد حق دارد آزاد باشد، هرکاری که خواست 
انجام دهد، هرجا که خواست برود. و اینکه کنترل 

قرآن این  -زن حق او است؛ چون این سنت اوست 
 .را میگوید

ما در سدد بودیم مستندی از اینکه چرا در 
ها و خودکشی های ناموسی که به  کردستان قتل

گفته مردم روبه افزایش نیست، ادامه دارد تهیه 
کنیم. به بیانی دیگر قتلهای ناموسی به خاطر 
روابط هستند که اتفاق می افتد، معموال اینگونه جا 
افتاده است که یک دختر یا یک زن، کسی است که 
از شکستن اصول اخالقی در رابطه با رفتارهای 
جنسیش یا اعمال معمولی تر موجب شرم و بی 
آبرویی برای خانواده خواهد شد. خودسوزی در 
بیشتر مواقع با به آتش کشیدن خود شخص 
صورت میگیرد و به عنوان قربانی یک گناه 

 .درنظر گرفته میشود
های  اینجا در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان، با کافه

ها  مجلل، قهوه خوب و اینترنت سریع، خیابان
اند. اما تقریبا هیچ زنی در خیابان  العاده فوق

حضور ندارد. در ماه آوریل، در حالی که ما 
ها و اطالعاتی  تحقیقاتمان را شروع کردیم، داستان

که به ما گفته شد ما را متوجه این مساله کرد که 
در کردستان تعصب شدیدی علیه زنان وجود 

مان با سران چند گروه  دارد. در اولین مصاحبه
توانمندسازی زنان در شهر اربیل به این نتیجه 
رسیدیم که، برای مثال، یک زن اگر دچار 
احساسات عشقی شود و یا خواهان رفتن به مدرسه 

 .باشد خانواده اش میتوانند وی را بکشند
زنان نمیتوانند دوست پسر داشته باشند، اما داشتن 
دوست دختر برای یک مرد افتخار است. یک زن 
مطلقه شبیه به یک بیمار است، درحالی که یک 
مرد مطلقه فقط یک مرد است. زن آزاد بدنام 

 .است، اما یک مرد آزاد مردی درستکار است
اگرچه قوانین جدیدی در کردستان وجود دارد که 
مبتنی بر ترویج حقوق زنان است، اما آنها به طور 
کلی پذیرفته نیستند، سوزان عارف، مدیر سازمان 

یک گروه ده ساله   توانمندسازی زنان میگوید،
های آموزشی  غیرانتفاعی در اربیل کارگاه

های دیگر را در راستای  ماهرسازی و آموزش
 .افزایش حقوق افراد ارائه میدهد

این یک سیستم مردساالرانه است و همه چیز "
توسط مردان اجرا میشود"، سوزان عارف افزود 
که دادن کرسی در مجلس قانون گذاری به زنان 
امری نمادین است، و زنان در قوه قضاییه و قوه 
مجریه در حکومت کردستان که حکومتی 
خودمختار و جدا از حکومت عراق در بغداد است 

 .نماینده ای ندارند
سوزان میگوید که با وجود قتلهای ناموسی که از 

در کردستان غیرقانونی اعالم شده  ۱۰۰۲سال 

به فارسی در اختیارم گذاشت که یک از آنها 
فارسی شده یک مقاله انگلیسی که اساسا محصول 
یک گروه تحقیق غربی است، به عنوان ضمیمه 

 .این نوشته می آید
علل چنین کشتاری که در کردستان عراق 
سرنوشت زنان است، مشغله کنفرانس های ملی 
زنان ناسیونالیست کرد نیست. به این دلیل ساده که 
کار اینها دفاع از حاکمیت همین قتل گاههای زنان 

 .است
در مناطق دیگر کردستان در ایران و ترکیه هم 
بحث اینها علی العموم بر ستمگری ملی متمرکز 
است و نه نامی از نقش خونین اسالم است و نه 
نقش جنایتکارانه ناموس. در صفوف حزب 
کارگران کردستان یعنی پ ک ک، رسما و علنا تا 
همین سال های اخیر زنان و مردان عاشق هم را 
اعدام میکردند. گویا اخیرا به جای اعدام آنها را به 
شیوه خودشان رسوا و از صفوف خود اخراج 
میکنند. کنفرانس زنان کرد در مقابل چنین جنایاتی 
سکوت مطلق میکند، چون بحث آن به نفع جنبش 

 .ناسیونالیستی کرد نیست
در کردستان ایران، سنتا و تاریخا یک پای 
تبلیغات ضد کمونیستی حزب دمکرات کردستان، 
بی ناموسی کمونیست ها و "رابطه بی در و پیکر 
آنها حتی با مادران خودشان" بوده است. نمایندگان 
زن این احزاب در چنین کنفرانس هایی قرار 
نیست که در مورد ارتجاع نهفته در اعماق وجود 
سیاسی شان کلمه ای بگویند. در فرهنگ ارزشی 
اینها هنوز بی ناموسی یک فحاشی و یک ارزش 
منفی و غیرقابل قبول است. اگر ناموس پرستی 
یک ارزش مثبت در کل فرهنگ عهد عتیقی شرق 
است، در ناسیونالیسم کرد این ارزش پررنگ تر 
و با شدت و حدت بسیار بیشتری علیه زن و انسان 
آزاده عمل میکند. همین مسئله موجب میشود طبق 
 گزارشات رسمی سازمان ملل وضع زن در سایه
دولت کردستان آزاد" در عراق حتی از " 
افغانستان وخیم تر باشد. مقایسه تظاهرات های 
هزاران نفره در کابل علیه قتل ناموسی در آن 
کشور را مقایسه کنید با سکوت نابخشیدنی جامعه 
در پایتخت کورد در اربیل در مقابل کشتار وسیع 
زنان با اتهام ناموسی، که طبق گزارش سازمان 
مورد  52 ملل در همین منطقه کوچک ماهانه

 .گزارش شده است
اگر فاجعه تحویل شهر شنگال در کردستان عراق 
توسط دولت کرد بارزانی به نیروهای داعش در 
هر مملکت کمی متمدنی رخ داده بود، عوامل 
چنین جنایتی امروز در زندان منتظر محاکمه خود 
بودند. در کردستان عراق اما حاکمان و شخص 
مسعود بارزانی نه فقط هنوز سلطنت میکند بلکه 
با اعتماد به نفس مشغول عملی کردن نقشه های 
بعدی عربستان و ترکیه است. "کنفرانس ملی 
زنان کرد" اگر ذره ای شرافت سیاسی و یک 
مثقال احساس مسئولیت انسانی در خود یافته بود، 
در همین کنفرانس آتی علیه دولت جنایتکار 
ناسیونالیسم کرد در اقلیم کردستان عراق رسما و 
علنا اعالم مطالبه محاکمه این دولت را به گوش 
تمام دنیا میرساند. در مقابل، اینها بطور یکدست تا 
میتوانند برای هزاران زن شنگالی برده شده توسط 
داعش سینه میزنند و مراسم عوامفریبی راه می 
اندازند، بدون اینکه کلمه ای در مورد نیروی 
تحویل دهنده کل شهر شنگال به داعش را معرفی 
کنند. بدون این که حتی یکی از اینها در کنفرانس 
شان سوال کند که آن شب به فرمان کدامین 
فرمانده هزاران پیشمرگ از شهر شنگال خارج 

  .شده و شهر را تحویل داعش دادند
................................................ 

 ضمیمه این یادداشت؛
 یوهانا هیگز، لیگا رودزیته

 برگردان از انگلیسی: روژین.م
برای بسیاری از زنان در کردستان عراق، زندگی 

 .چیزی جز خشونت نیست
ما به عنوان مردم شناسان اجتماعی، در منطقه ی 

 –خودگردان شمال عراق، درباره خشونت خانگی 
به همراه متخصصان،  -به ویژه، قتل های ناموسی

از جمله پرسنل سازمان ملل متحد و کارشناسان 

اوایل ماه جوالی میالدی جلسه ای برگزار شده با 
شرکت "زنان چهار پارچه کردستان" با هدف 
برگزاری سومین کنفرانس ملی زنان کورد. 
اطالعیه منتشر شده توسط شرکت کنندگان این 
حزب و سازمان" را بر  88 جلسه امضای " زنان
خود دارد. طبق اطالعیه مذکور، شرکت کنندگان 
این جلسه هیاتی متشکل از همه اینها برای 
برگزاری "سومین کنفرانس ملی زن کورد" 
انتخاب کرده اند. به گفته نمایندگان زن احزاب 
ناسیونالیست کرد ایرانی که خود را زنان 
روژهالت معرفی کرده اند، این اولین باری است 
که به کنفرانس مزبور راه پیدا میکنند. کنفرانس 
اول و دوم ملی زنان کرد قبال به ترتیب در 
شهرهای دیاربکر در کردستان ترکیه و اربیل در 

 .کردستان عراق برگزار شده است
هدف اول کنفرانس مذکور مسئله زنان در 
کردستان نیست. این نکته در سند نهایی کنفرانس 
دوم این نهاد و در سخنان لیال زانا به عنوان 
سخنران افتتاحیه کنفرانس به روشنی آمده است. 
این یعنی حرف همه ناسیونالیست های کرد که از 
نظرشان مسئله زن بعد از حل مسئله کرد قابل 
طرح است. هدف کشیدن نیروی زنان پشت جنبش 
ناسیونالیستی کرد است. به همین دلیل این 
کنفرانس قرار نیست به حل مسئله زن و ستمگری 
بر زنان در کردستان بپردازد. به همین دلیل این 
کنفرانس به نام زنان بر همه ستمگری های وارد 
شده بر زنان پرده می کشد. و باز به همین دلیل 
در مقابل عوامل موثر در ستم بر زنان سکوت 
میکند. در مقابل و برای گذر نرم از پرداختن به 
عوامل ستمگری بر زن بطور علی العموم به 
مردساالری اشاره دارد که در متن آن اسالم و 
ناموس پرستی ناسیونالیسم کرد نقش اول را 
دارند. از نقش اسالم میگذرند، بخشا به این دلیل 
که دول متحد ناسیونالیسم کرد در منطقه به آن 
متکی اند. و از نقش ناموس پرستی علیه زن 
میگذرند چون ناموس یک ارزش هویتی برای 

 .جنبش ناسیونالیستی کرد است
کسی که تاریخ شکل گیری دولت اقلیم در 
کردستان عراق را مرور کند، متوجه میشود که 
اولین قیام این جنبش بعد از به قدرت رسیدن در 
آن منطقه، کشتار زنان توسط مردان خانواده در 
ابعاد وسیع است. در کردستان عراق همه شاهدان 
زنده تاریخی اند که در آن مردان خانواده به 
محض سرنگونی دولت صدام در منطقه کردستان 
در سطح وسیع زنانی را کشتار کردند که حتی 
دهه ها قبل علیرغم توافق خانواده و به خواست 
خود ازدواج کرده و حتی صاحب نوه و نتیجه 
بودند. صرفنظر از تمام ادعاهای ناسیونالیسم کرد 
در مقابل رژیم صدام حسین، این وقایع تلخ به 
روشنی نشان داد که سلطه ناسیونالیسم کرد در 
مقایسه با سلطه صدام حسین، بسیار ضد زن تر و 
وحشی تر است. در قوانین قدیمی تر عراق، قتل 
زن به اتهام ناموسی یک حق برای مرد به 
رسمیت شناخته شده بود. این قانون اما در دهه 
های اخیر رژیم صدام حسین، در عمل مسکوت 
گذاشته شده و به آن عمل نمی شد. ناسیونالیسم 
کرد به محض ورودش به قدرت، دقیقا برعکس 
رژیم صدام، آن بند کهنه قانونی را زنده کرده و 
آن حق را برای مرد خانواده به رسمیت شناخت. 
سالهای اخیر با فشار وسیع فعالین و جنبش دفاع 
از زنان، این حق در شکل رسمی از مرد گرفته 
شد. اما از آنجائیکه دولت کردستان ممانعت جدی 
در مقابل آن نگذاشت، کشتار زنان در اشکال 
مختلف ادامه پیدا کرد و قتل های ناموسی با 
عناوین خودسوزی پرده پوشی شد. گزارش های 
متعددی از بیمارستان های این منطقه منتشر شد 
که در آن دکترین و متخصصین بر دروغین بودن 
ادعاهای خودسوزی انگشت گذاشته و از آن وقایع 
به عنوان سوزاندن عامدانه زنان توسط مردان 
خانواده نام بردند. برای تمام این ادعاها، یک 
جستجوی گوگل به تعداد زیادی سند و مدرک)به 
زبان کردی و بعضا حتی به فارسی( به دست 
میدهد. در حین نگارش همین متن فقط یک 
جستجو و فقط یک کلیک به گوگل لیستی باالبلندی 

 

به سردبيری فواد عبداللهی دوشنبه ها منتشر ميشودحکمتيست هفتگی:   

fuaduk@gmail.com 

به سردبيری خالد حاج محمدی ماهانه منتشر ميشود کمونيست:  

Khaled.hajim@gmail.com 

نشریه دفتر کردستان حزب، به سردبيری محمد فتاحی منتشر ميشودنشریه نينا :   

m.fatahi@gmail.com 
 

 

 

www.hekmatist.com 

www.hekmat.public-archive.net 

www.koorosh-modaresi.com 

www.pishvand.com 

www.marxhekmatsociety.com 

 از سایت های زیر دیدن کنید

زنان چهار پارچه ” بازی با 

 “کردستان

 

 محمد فتاحی



کمونیست      7  
220  

حل و فصل اختالفات خود سواستفاده کرده اند، را 
از دست ناسیونالیزم دربیاورد. اینکه رفراندم و 
بعدا نیز تشکیل دولتی مستقل تاچه حد میتواند رفاه 
و خدمات و زندگی بهتری برای مردم ستمدیده 
تامین کند، بستگی به این دارد که کمونیزم و این 
مردم در این روند و در پروسه استقرار دولت 
مستقل چه نقشی ایفا میکنند و چه نوع دولتی در 

 کردستان مستقل ایجاد میشود.
* بجای دلسردی و شک و تردید برای برگذاری 
رفراندم بدلیل اینکه حزب دمکرات و بارزانی 
بتازگی پای فراخوان آن آمده اند، ضروریست بر 
پرنسیپهای رفراندمی تاکید ورزید که انعکاس 
اراده و رای مردم کردستان بدور از هرگونه 
فشار و تحمیلی باشد. همچنین بایستی هم در داخل 
کردستان و هم در سطح بین المللی با صراحت 
سازمان ملل تحت فشار قرار بگیرد تا رفراندم 
مردم کردستان را برسمیت شناخته و هدایت و 
سرپرستی پیشبرد آن را بعهده بگیرد و بمانند 
هرگونه رفراندوم دیگری که در سطح جهان 
برگزار شده و میشود بعنوان یک فاکتور اصلی و 
مهم به عملی کردن نتتایج آن بپردازد. بی توجهی 
و بی مسئولیتی سازمان ملل در برابر رفراندم  در 
کردستان، بعنوان موضعی نامسئوالنه و فراموش 
کردن رای و اراده مردم کردستان بایستی در 
داخل و خارج کردستان با نارضایتی و اعتراض 

 وسیع روبرو شود.
* ضروریست بر عملی کردن و پیاده کردن نتایج 
رفراندم اصرار و تاکید شود. همانگونه که در دو 
نوشته قبلی، که در نشریه "بو پیشه وه")به پیش( 
بچاپ رسیده اند، اشاره کرده ام بایستی هرزمان 
این را درنظر داشت که بارزانی و احزاب حاکم 
به نتیجه رفراندم بازی کرده و بجای عملی و پیاده 
کردن نتیجه آن، از آن بعنوان کارت بازی جهت 
اعمال فشار برای تامین اهداف خود استفاده کنند. 
اینها از این بی مایه ترند که در مقابل فشار و 
تهدید بدلیل جدایی بایستند، و از اینهم حلقه بگوش 
ترند که بدون رضایت قطبهای جهانی و دولتهای 
منطقه جسارت تن دادن به برداشتن چنین قدم 
مهمی را داشته باشند. بارزانی در یکی از 
اظهارنظرهای اخیر خود گفته است که پس از 
رفراندم برای عملی کردن نتایج آن با بغداد و 
تهران و آنکارا  و دولتهای ابرقدرت دنیا بگفتگو 
مینشینند. این، بدین معنی است که بدون رضایت 
و توافق آنها قدمی برای اسستقالل برنمیدارد. 
چنین سناریویی بایستی با واکنش تند و محکم 
مردم کردستان روبرو شده و ناکام گذاشته شود. 
تصمیم گیرنده اول و آخر بر سر سرنوشت جامعه 
کردستان فقط مردم کردستان هستند. رفراندم شکل 
دهنده تصمیم این مردم است و ضروریست بدون 
هیچ اما و اگری و بدون گوش دادن به نظر و 
موضع دولتهای منطقه و جهان عملی شود. 
بارزانی از هم اکنون با ارجاع عملی کردن نتایج 
رفراندم به گفتگو با دولتها، نشان میدهد که برای 
اراده و تصمیم مردم کردستان ارزشی قائل نیست. 
بر همین مبنا، یکی از شروط پیشبرد موفقیت آمیز 
این پروسه، کوتاه کردن دست و خنثی کردن نقش 
بارزانی و حزبش است. بدین شیوه، باید این 
حقیقت را برجسته نمود که خود و حزب 
مطبوعش نتنها قهرمان این پروسه نبوده و نیستند 

 بلکه نقطه ضعف آن هستند.
اما تا آنجاییکه به مردم کردستان برمیگردد، اگر 
رفراندمی واقعی انجام بگیرد و تصمیم برجدایی 
کردستان گرفته شود، آنهنگام حتی اگر بارزانی و 
احزاب ناسیونالیست بمثابه نقطه ضعیف این 
پروسه تن به عملی کردن این تصمیم ندهند، بازهم 
این جامعه در این مسیر وارد مرحله جدیدی 
میشود که در آن دروازه برروی تشدید تقابل مردم 
آزادیخواه و احزاب ناسیونالیست برسر این مسئله 
بازتر شده و کردستان را گامی به جدایی نزدیکتر 

 خواهد کرد.
* موضع قطب دیگر ناسیونالیزم کرد که در 
گروههای گوران و بخشی از اسالمیها و دسته و 
جناح های مختلف داخل اتحادیه میهنی متعین 
میشود، بهمان اندازه که از منافع مردم کردستان 
دور است، و بهمان اندازه حزب دمکرات نیز 
فریبکارانه و بازی با زندگی وسرنوشت و 
احساسات مردم محروم کردستان است. موضع 
اینان بهیچوجه تاکید و اصرار برای آینده ای بهتر 
ی برای این مردم نیست. برخالف ریاکاری ای 

کردستان است که در طی دهها سال گذشته با 
وحشیانه ترین ستم و بیحقوقی روبرو بوده اند. 
براین مبنا، مخالفت دهها ساله احزاب ناسیونالیست 
و خود بارزانی با رفراندم و استقالل و بتعویق 
انداختن تاکنونی آن خطایی ست که بایستی با 
نفرت و نارضایتی عمومی مردم روبرو شود نه 
تن دادن امروزشان به رفراندم، حال با هر دلیل و 

سال قبل و در بحبوحهُ اوضاع  88هدفی باشد. 
آنموقع کردستان، حزب کمونیست کارگری عراق 
این مسئله را بعنوان راه حلی مناسب مطرح کرد، 

سال قبل نیز "بیانیهُ استقالل کردستان"  2همچنین 
هنگام تشکیل حزب کمونیست کارگری کردستان 
بعنوان مصوبهُ مهم این حزب اعالم شد. در طول 
تاریخ جامعهُ کردستان و قبل از کمونیزم کارگری 
هیچ حزب و رهبر ناسیونالیزم کرد کلمه رفراندم 
را برزبان نیاورده است، و حتی شاید خیلیهایشان 
حتی معنی آن را نمیدانستند. این دوحزب 
کمونیست کارگری نیز هیچگاه در  اسناد خود 
برپایی فراندوم را به موافقت یا عدم موافقت 
احزاب ناسیونالیست مشروط نکرده اند. اما همیشه 
احزاب کمونیست کارگری عراق و کردستان، 
تالش کرده و به احزاب دیگر فشار وارد آورده اند 
که این حق مردم کردستان را برسمیت بشناسند. 
بخاطر همین، تن دادن این احزاب به رفراندم 
بخودی خود نتنها سلبی نیست بلکه بایستی بعنوان 
دریچه ای از مبارزهُ مردم به آن نگاه کرده و 
جهت پایان دادن به مسئلهُ کرد و کوتاه کردن دست 
ناسیونالیزم کرد و سیاست معامله با این مسئله، که 
گاهی تحت نام اتونومی و عدم تمرکز و بعضا نیز 
بنام فدرالیزم مردم را با آن فریب داده اند، از آن 
استفاده کنند. اما بازهم و با این وصف، از منظر 
کمونیزم کارگری پرنسیپهایی اعالم شده اند که 
الزم است پروسهُ رفراندم برمبنای آنها پیشبرده 
شود، که همین پرنسیپها نیز مبنای موضعگیری 
در بارهُ رفراندمی ست که انجام میشود نه اینکه 
کدام طرف از آن حمایت میکند و یا کدامیک 

 بمخالفت دست میزند. 
* نبایستی به اینکه رفراندم و استقالل بمانند 
پروسه ای در خود، مردم کرستان را از ظلم و 
ستم و استثمار و نابرابری طبقاتی و بیکاری 
ونداری و مصائب دیگرنجات میدهد، هیچگونه 
توهم و خوشباوری ای داشت. استثمار طبقاتی و 
فقر و تبعییضات جنسی و پایمال کردن حقوقهای 
فردی و اجتماعی و ... هیچکدام خودبخود و توسط 
رفراندم و تشکیل دولت مستقل از بین نمیروند. 
رفراندم قرار است یک مسئله مشخص را حل کند 
که دهها سال است جامعهُ عراق را تحت تاثیر 
خود گذاشته است، مسئله ای که عامل ستم و 
تبعیض و دودستگی میان مردم ستمدیده و 
کارگران برمبنای هویت سازی قومی ای که 

 برپیشانی اش حک کرده اند، بوده است. 
تعریف دولت عراق برمبنای هویت قومی و  

اسالمی و تائید این هویت در قانون اساسی، دسته 
بندی همشهریان و کینه ورزی قومی را عمیقتر 
کرده است، بطوریکه نتنها انتگراسیون و کنارهم 
زندگی کردن آزادانهُ مردم کردستان و دیگر نقاط 
عراق را خیلی سختتر کرده، بلکه و بعالوه زمینه 
ای مناسب برای تداوم و بازتولید ویروس قومی و 
بر این مبنا نفاق بی انتها میان مردم را ایجاد کرده 
است. رفراندم جدا از جوابی مناسب برای مسئله 
کرد، همزمان نیز قدمی مناسب برای بیرون 
آوردن کردستان از گرداب فدرالیزم شکست 
خوردهُ کنونی و برداشتن مانعی برسر راه مبارزه 
طبقاتی کارگران و روند انقالب کارگریست. 
رفراندم ضروریست، برای اینکه بهانه مسئله 

قومی، که دهها سال است احزاب ناسیونالیست  
برای تحمیق مردم و گردآوردنشان حول اهداف 
ارتجاعی شان و استفاده از آنها بعنوان پیاده لشکر 

بیش از یک ربع قرن است دو حزب 
خانوادگی، اتحادیه میهنی   –بورژواناسیونالیستی 

و حزب دمکرات، به رهبری طالبانی و بارزانی 
جامعهُ کردستان را در سرگردانی و گرداب 
فدرالیزم ارتجاعِی قومی نگه داشته اند. در طول 
این ربع قرن، برای برخورداری از سهمی در 
قدرت و ثروت به تاراج رفتهُ این جامعه و در 
جهت منافع ارتجاعی خود، از تحمیل هیچگونه 
درد و محنت و بدبختی و سیه روزی ای برسر 
این مردم دریغ نورزیده اند. بیش از ربع قرنی 
است  که سرنوشت چند میلیون مردم این منطقه را 
به پسوند سیاست ارتجاعی و حلقه بگوشی خود 
برای دولتهای ارتجاعی منطقه و جهان تبدیل کرده 
اند. بازی کردن این دو حزب خانوادگیی و عشیره 
ای با سرنوشت مردم، به مفری جهت غرق کردن 
هردوخانواده و دست و پیوندهایشان در ثروت و 
سامانی بی پایان و غیرقابل شمارش تبدیل شد. در 
طی این ربع قرن، چندین بار دریچه هایی باز شد؛ 
برای حل سرنوشت این مردم ، برای دولتی 
مستقل در کردستان و حل گره کور مسئله کرد که 
براین جامعه سنگینی زیادی دارد، برای خاتمه 
دادن به این دو دستگی که بر پایهُ قومی بنیان 
نهاده شده و با فدرالیزم قومی عمیقتر شده است، 
برای اینکه مبارزه طبقاتی در روندی سریع شکل 
گرفته و اقتدار بورژواناسیونالیستی کرد را بسوی 
سرنگونی سوق داده و حاکمیتی آزادیخواه و متکی 
به ارادهُ مردم را برپاساخته و حق شهروندی 
برسمیت شناخته شده در سطح بین المللی را تثبیت 
کند. اما در طول این ربع قرن بجای ردشدن از 
این دریچه ها برای استقالل کردستان، طالبانی و 
بارزانی مدام به یکپارچگی خاک عراق قسم 
خوردند و خواست استقالل کردستان را بعنوان 
جرم شناخته و آن را قربانی منافع ارتجاعی و 

 ساخت و پاختهای خود تبدیل کردند.
پس از یک ربع قرن بازی اینها با زندگی و 
سرنوشت و حقوق مردم کردستان، دیگر نبایست 
و نمیتوان به فریبکاری این سران همیشه شکست 
خورده جهت معرفی خود بعنوان نماینده مردم 
کردستان و قهرمانان رفراندم برای استقالل 
کردستان میدان داد. بحق بی اعتمادی و بی 
اعتقادی به بارزانی و هردوحزب در قدرت، 
علیرغم تن دادنشان به رفراندم، در سطح وسیع 
اجتماعی قابل مشاهده است. اما این هنوز در 
سطحی که هست نمیتواند ناکامی بازی بارزانی و 
احزاب ناسیونالیست و اسالمی با این مسئله مهم 
را تضمین کند. در حقیقت بی اعتمادی به اینها 
بایستی به سطح جدایی و دوری کامل صف 
کارگران و مردم آزادیخواه از سیاست و افق 
قومی و ارتجاعی این احزاب و کوتاه کردن دست 
آنها از بازی با سرنوشت مردم، به سطح اصرار 
و تاکید محکم بر نداشتن و صاحب صالحیت 
نبودن اقتدار این احزاب و معرفی خود بعنوان 

 نمایندگان مردم کردستان بیانجامد.
نبایستی در این هیچ تردیدی داشت که اگر رفراندم 
و مسئله استقالل اسیر سیاستهای بارزانی و 
احزاب در قدرت بماند، با صدها شیوه و ترفند هم 
رفراندم و هم نتایج آن از طرف اینها  به کارتی 
جهت معامالت و بندو بستهایشان، و به وسیله و 
بهانه ای جهت فریب مردم و تن ندادن به 
خواستهای ستمدیدگان و محرومان و نگهداری 
اقتدار میلیشیایی برسر مردم تبدیل میشود. در 
حالیکه رفراندمی واقعی میتواند انعکاسی از اراده 
و تصمیم آگاهانهُ مردم کردستان باشد، و هم 
میتواند به روندی جهت تغییر اوضاع فاجعه بار 
کنونی و پیشرفت و ازکار انداختن اقتدار 
میلیشیایی و غارتگر این احزاب تبدیل شود. در 

 این باره تاکید بر این نکات ضروریست:  
* رفراندم برای نظرپرسی حق طبیعی مردم     

 زنان ...” بازی با 
است. در سطح بین الملل، بیش از نیمی از 
قربانیان قبل از کشته شدن به شیوه های مختلف 
از جمله تجاوز جنسی شکنجه شده اند. مرگ آنها 
به صورت خفه کردن، کتک زدن، سالح سرد، 

 .سنگسار، سوزاندن و یا گردن زدن رخ داده است
سازمان ملل متحد تخمین میزند که در کردستان 

مورد در ماه  ۱۰تعداد قتلهای ناموسی باالتر از 
باشد، و البته بیشتر آنها گزارش نمیشوند. یکی از 
دالیل اینکه این موارد همچنان به عنوان علل 
اصلی مرگ و میر زنان محسوب میشوند ظلم و 
ستم فزاینده زنان در جامعه عراق است. نویسنده 

 Berivan( بریوان دوسکی کرد عراقی،
Dosky(در گاردین ،)Guardian(   نوشت که

وضعیت زنان در عراق پس از جنگ، از جمله 
کردستان، یک فاجعه است. رویای برابری و 
صلح که پس از سقوط صدام حسین )توسط 
نیروهای تهاجمی ایالت متحده( در میان زنان 
شکل گرفته بود، کاهش یافت و بسیاری از زنان 

 .هنوز هم بار ناموس خانواده را متحمل میشوند
کارشناسان سازمان ملل که در کردستان روی 
دالیل قتلهای ناموسی کار میکنند توضیح میدهند 
که در اینجا اینکه "این فرهنگ است" مساله ساده 
ای است. به گفته بیشتر مردم سرکوب های 
مرگبار کردها تا زمانی که در پایان دومین جنگ 

توسط قدرتهای غربی به  ۱۹۹۱خلیج در سال 
عنوان منطقه ی ممنوع پرواز اعالم شد، ادامه 

، ۱۹۹۱داشت و خشونت علیه زنان بعد از سال 
وقتی که بیشتر مردم در خانه هایشان اسلحه نگه 
داری میکردند و نسبت به سیاست های خشونت 
آمیز صدام حسین، رئیس جمهور وقت عراق، 

 .واکنش نشان میدادند، شدت گرفته است
میگفتند که  ۱۹۲۰بیشتر فعاالن مدنی، در دهه 

زنان در جامعه آزادتر شده اند. اما از تمام شدن 
آن روزها زمان زیادی میگذرد. انحراف از 
توقعات اجتماعی در مورد تمایالت جنسی یک 

 -مانند رابطه عشقی با یک پسر یا یک مرد-دختر 
در سطح جامعه به حدی غیرقابل قبول است که 
تنها راه نجات ناموس خانوادگی کشتن آن دختر 

 .میباشد
ما برای روشن شدن اذهانمان به سراغ یک فعال 
مرد کرد که برای یک گروه از زنان فعالیت 

 .میکرد رفتیم
به گفته وی آنچه را که یک زن یا دختر انجام 
میدهد بازتاب یک مرد در خانه است. از یک 
دختر انتظار میرود اعمالی را انجام دهد که به او 
گفته شده است، به این معنی که به مدرسه میرود 
تا زمانی که خانواده اش الزم و کافی بدانند. پس 

 .از آن نیز زمان ازدواج و تولید مثل است
مسئولیتهایش روی شوهر و فرزندانش متمرکز 
میشود. او باید آشپزی کند، خانه داری کند، و 
نیازهای همسرش را رفع کند. از همه مهمتر او 
باید قبل از ازدواج باکره باشد. او باید از خط 
قرمز عبور نکرده و هرآنچه شک شوهرش را 
مبنی بر بی وفاییش برانگیزد، همچون صحبت 
کردن با مرد غریبه در خیابان، انجام ندهد، و در 

 غیر اینصورت مرد حق کشتن زنش را دارد.
با این حال برخی از قتلهای ناموسی آشکارا اتفاق 
می افتد، چون مردان وانمود میکنند که عصبانی 
شده اند و سپس به همسرانشان حمله کرده اند. 
تانیا درویش میگوید که میزان باالی تن فروشی 
پدیده ای است که به واسطه ورود خارجیان از 
ایران و اروپا به بهانه کار در کردستان به عنوان 
یک منطقه نفتی تشدید یافته است. حضور 
پناهندگان از سوریه و متقاعبا آسان شدن خیانت 
یک مرد به همسرش محرکی قوی ست برای 

 .تمایل زنان به طالق
او به زنانی که در شرف طالق هستند میگوید که 

 .""این پایان دنیا نیست
 https:۱۱

www.facebook.com۱83221135384794
2۱photos۱
pcb.323419552182453۱323419853453
216۱?type=3&theater 
http:۱۱tevger.co۱Drejey-hawal.aspx?
id=16972&LinkID=3  

 
 ٢۰٣٧ ژوئیه ١۰

 کارگران جهان متحد شوید

رفراندم حق مردم است، بارزانی 

 و ناسیونالیسم نقطه ضعف آن

 
 
 

 ریبوار احمد

http://nnsroj.com/fa/article.aspx?id=7139&ID_map=29&outhorID=435
https://www.facebook.com/238811353247940/photos/pcb.303419550120453/303419253453816/?type=3&theater
https://www.facebook.com/238811353247940/photos/pcb.303419550120453/303419253453816/?type=3&theater
https://www.facebook.com/238811353247940/photos/pcb.303419550120453/303419253453816/?type=3&theater
https://www.facebook.com/238811353247940/photos/pcb.303419550120453/303419253453816/?type=3&theater
https://www.facebook.com/238811353247940/photos/pcb.303419550120453/303419253453816/?type=3&theater
http://tevger.co/Drejey-hawal.aspx?id=16978&LinkID=3
http://tevger.co/Drejey-hawal.aspx?id=16978&LinkID=3
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اختالف بین کارگران و مردم کردزبان و عرب 
زبان بوده است، موثر بوده و روح همبستگی 
طبقاتی را در میان آنان بدمد. اکنون زمانیست که 
کارگر و کمونیستای عراق علیه ناسیونالیزم عرب 
و دولت عبادی خاموش نمانند و اجازه ندهند 
سیاست فشار اقتصادی و یورش علیه مردم 
کردستان آنان را وادار به تن دادن اجباری به 
ماندن در عراق کرده و به ادامه عمر باطالقی که 
مفر طفیلیهای اسالمی و قومپرست است، میدان 

 دهند.
* بارزانی و احزاب در قدرت علنا میخواهند با 
راه انداختن سرور و شادی رفراندم و جدایی 
فضای نارضایتی عمومی ای که علیه به صفر 
رساندن خدمات عمومی و تامین نیازمندیهای 
ابتدایی مردم و  تصمیم خونخوارانه دولت مبنی بر 
"پس انداز حقوقها" برپاشده است را ازهم بپاشند. 
بدون شک پس از رفراندم نیز با کوبیدن بر طبل 
جدایی آن را به بهانه و وسیله توجیه تبدیل کرده و 
اگر بتوانند یک ربع قرن دیگر نیز با همین دلیل، 
بتوجیه محنت و بدبختی مردم پرداخته و تالش 
میکنند نارضایتیها را خاموش نگه دارند. 
درحالیکه هیچ چیز از این عیانتر نیست که ثروتی 
را که بتاراج برده اند برای استقرار چندین و نتنها 
یک دولت کافیست. برای روبرویی با این سیاست 
گرسنه و محروم نگه داشتن، الزم نیست مردم 
آزادیخواه و ستمدیده از حق برگزاری رفراندم و 
جدایی دست بردارند. درهر شرایطی ناسیونالیزم 
کرد به تالش خود برای سواستفاده از فضای 
رفراندم و جدایی ادامه خواهد داد تا پرده بر 
مسایل و کشمکشهای اجتماعی بیاندازد. در تقابل 
با این، ضروریست مردم ستمدیده همزمان با تاکید 
بر برگزاری رفراندم مدام در میدان مانده و دولت 
را تحت فشار شدید قرار دهد تا به خواستهای 
آنان، بویژه الغای فوری تصمیم بر "پس انداز 
حقوقها"، تامین خدمات عمومی و آزادیهای 
سیاسی و مدنی و ... تن بدهد. برپایی جنبش علیه 
فقر، که هم اکنون آغاز شده است، بهترین جواب 
به احزاب در قدرت است که در تالشند با استفاده 
از فضای رفراندم و موضوع جدایی کردستان 
خواستهای جنبش اعتراضی مردم را از راه بدر 
ببرند. این دو میدان هردو، یعنی مبارزه برای 
برگزاری رفراندمی که واقعا انعکاس تصمیم و 
اراده مردم کردستان بوده و مبارزه برای تحمیل 
خواستهای اقتصادی و سیاسی عمومی و ازبین 
بردن فشار سنگین فقر بردوش مردم، نتنها مغایر 
هم نبوده بلکه جهت برپایی و راه انداختن فضا و 
اراده انقالبی و بازکردن راه تحوالت عمومیتر در 
کردستان، ازجمله خاتمه دادن به فضای میلیشیایی 
احزاب ناسیونالیست و استقرار قدرت متکی به 

 اراده مردم، مکمل همدیگرند. 
سیاست بارزانی در برخورد به مخالفین رفراندم و 
خائن نامیدن آنها، سیاستی رسوا و زورگویانه 
است که ضروریست مردم آزادیخواه و احزاب 
سیاسی بشدت آن را محکوم کنند. پروسه رفراندم 
و جدایی کردستان مسئله ای مهم و سرنوشت ساز 
است. محتوای این پروسه چیزی جز طی کردن 
راه اعمال تصمیم آزادنه مردم در مورد آینده این 
جامعه نیست. این، حق هر شهروند و هر حزب و 
گروه سیاسی ست که در فضایی کامال آزاد رای 
خود درمورد این پروسه و چگونگی پیشبرد آن را 
اعالم کند. هرکسی و طرفی میتواند موافق یا 
مخالف آن باشد. هر فرد و طرفی حق دارد موضع 
هر فرد و طرفی دیگر را نقد کند. اعمال هرگونه 
محدودیت و مرزی برای آزادی اعالم و اعمال 
رای، برعکس و مخالف محتوای رفراندم است و 
مشروعیت این پروسه را زیر سوالی بزرگ 
میبرد. این سیاست "خائن" دانستن مخالفین که 
حزب دمکرات به آن دست یازیده است بازهم 
نشانگر این است که بارزانی و حزب مطبوعش 
نقطه ضعف هستند، و علت و مسبب ازبین بردن 
ارزش و بهای این پروسه اند. اگر دست آنها باشد 
بجای برگزاری رفراندمی واقعی بمنظور رای 
گیری از مردم کردستان، همانند انتخابات برای 
پارلمان، سناریوی مضحک رای گیری زوری و 
تحت فشار از مردم را راه میاندازند. وارد کردن 
اتهام "خائن" برهر کسیکه مخالف سیاستهای 
حزب دمکرات اعالم نظر کند، درحالیکه مجازات 
"خیانت" در فرهنگ این حزب برکسی پوشیده 
نبوده و نیست، هیچ معنی ای برای رفراندم بجا 
نمیگذارد. ضروریست با واردکردن فشاری شدید 
بارزانی و حزبش را از این خطای بزرگ پشیمان 

 کرد.
 

 برگردان از کردی به فارسی: بهزاد یونسی
 

  ٢۰٣٧جوالی  ۶

 رفراندم حق مردم ...
که بروز میدهند، هدفشان این نیست که رفراندم و 
مسئله استقالل به مسیر درستی سوق داده شود، 
بلکه میخواهند این مسئله مهم و سرنوشت مردم 
کردستان را در خدمت تحمیل شرایط و منافع 
ارتجاعی حزب خود قربانی کنند. آنچه اینان 
بعنوان شرط برگذاری رفراندم برآن اصرار 
میورزند، یعنی "فعال کردن دوباره پارلمان با 
ریاست کنونی اش"، باندازه تارمویی ربطی به 
راه انداختن اراده و منافع مردم کردستان ندارد. 
پارلمان و انتخابات پارلمانی و مبارزه پارلمانی 
در کردستان همیشه ابزاری در خدمت روتوش 
کردن حاکمیت میلیشیایی و خانوادگی بورژوازی 
کرد بوده است. پارلمان بمثابه دستگاهی کارتونی 
نتنها هیچ نقشی در دفاع از منافع مردم نداشته، و 
هرگز نیز به چنین موضوعی نپرداخته، بلکه نقش 
بزرگی در تحمیل اقتدار میلیشیایی بنام و تحت 
پوشش "دمکراسی" بر مردم کردستان داشته 
است. طی چند سال کار پارلمان، با آنکه گوران و 
اسالمیها در آن وزنی داشته اند و جهت "آرام نگه 
داشتن خیابان" فراخوان داده اند تا پارلمان "بتواند 
نقش خود را ایفا نماید"، همچنین در دورانیکه 
حکومت چند بنی و توافقی آنها سرکار بود، نتنها 
به هیچ خواست و نیازمندیهای مردم کردستان 
رسیدگی نکرده بلکه در دوران حاکمیت آن )با 
شراکت همه جناحهای بورژوازی قومی و 
اسالمی ها(، برای درهم شکستن اراده مردم در 
کمین قطع حقوق و نابودی ابتدایی ترین حقوق 
نشستند. آنچه که تارمویی به تصمیم گرفتن بر سر 
رفراندم و استقالل کردستان ربطی نداشته باشد 
همین "فعال کردن دوباره پارلمان" است. از اینهم 
فراتر، ضدیت با رفراندم به بهانه "دوباره فعال 
نکردن پارلمان" غیر از فدا و قربانی کردن 
سرنوشت مردم برای بدست آوردن بخشی از 
قدرت حاکم و ثروت و سامان به تاراج برده مردم 
چیز دیگری نیست. عموما آن نظر و دیدگاهی که 
اعالم رفراندم از جانب بارزانی و "مخالف" با 
زیر چتر بارزانی و حزبش رفتن را بهانه کرده 
است تا به رفراندم نه بگوید، نظر و دیدگاهی 
محدودنگرانه و آنتی حزب دمکرات است  و 
پیوندی با منافع مردم و آینده ای بهتر برای این 

 جامعه ندارد.
* موضع ناسیونالیزم عرب که خود را در 
اظهارات حکومت عبادی و طرفهای اسالمی و 
ناسیونالیستهای عرب نشان میدهد جدا از اینکه 
بهانه هایشان چیست، از آن دیدگاه شوونیستی 
عربی سرچشمه میگیرد که عراق را کشوری 
عربی و بخشی از دنیای عرب دانسته و حفظ 
یکپارچگی آن، حال بهر قیمتی، را یک تقدس ملی 
برای خود بشمار میآورند. این، بنیان فکری همه 
رژیمهای سرکوبگر یکی پس از دیگری عراق 
طی دهها سال گذشته بوده که رژیم سرکوبگر 
بعث یکی از آنها و درحقیقت هارترین و 
شوونیستترینشان بود. موضع حکومت عبادی و 
الیه های مختلف بورژوازی عراق در رابطه با 
بازپس گیری هرنوع حق و حقوقی از شهروندان 
کردزبان، حتی آنهاییکه در نواحی غیرکردنشین 
اقامت دارند، همچنین راه انداختن فشار اقتصادی 
و قطع نان مردم، دلیل و تاکید دیگری بر 
ضرورت برگزاری رفراندم و جداشدن کردستان 
هستند نه برعکس. این، تاکیدی دوباره براین 
حقیقت است که در سایه عراق تحت تسلط این 
نیروها فرصتی برای مردم کردستان جهت ماندن 
با عراق بدوراز تبعیض وجود ندارد. طبیعی است 
هیچگاه موضعی بیشتر و بهتر از این از 
ناسیونالیزم عرب نمیتوان انتظار داشت. همیشه و 
درهرزمان ممکن است بهانه ها و دالیلشان 
متفاوت باشد اما نمیتوان انتظار داشت موضع 
شوونیستی این جنبش ارتجاعی تغییری کند. 
تهدیدات و خط و نشان کشیدنهای ناسیونالیزم 
عرب و دولت عراق را بایستی بعنوان بخشی از 
موانع و فشارهای موجود در برابر اتخاذ تصمیم 
آزادنه انگاشت که باید کامال ناکام گذاشته شوند. 
دراین باره این وظیفه ای  سنگین بردوش طبقه 
کارگر و آزادیخواهان عراق و کمونیستها است که 
نقش پیشرو خودرا جهت ضدیت و مخالفت با این 
شوونیزم ایفا کرده و با تاکید بر موضع اصولی و 
آزادیخواهانه برسمیت شناختن حق بدون قیدو 
شرط مردم کردستان برای برگزاری رفراندم و 
جدایی، بدفاع  پیگیرانه از آن برخیزد. االن زمان 
و فرصت این است که مردم کردستان جدا از 

شوونیستی عرب، برای دفاع   –دعوت ناسیونال 
از حق مسلم خود صدایی دیگر از موضعی 
آزادیخواهانه و سوسیالیستی و انترناسیونالیستی 
بشنوند. تنها و تنها این موضع است که میتواند با 
آرایشی متفاوت از آنچه تاکنون بانی دودستگی و 

مليت برخالف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق 

جامعه و تاريخ انسان است. مليت از اين نظر به مذهب 

شبيه است. اما برخالف تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در 

سطح فرمال هم انتخابى نيست. بعنوان فرد نميتوان به 

مليت خاصى گرويد و يا از آن بريد. )هرچند برخى 

محققين ملت و ملى گرايى چنين تعابير سوبژکتيوى از 

اين مقوله بدست داده اند(. اين خصوصيت، مليت و 

تعلق ملى را از کارآيى و برندگى سياسى باورنکردنى 

اى برخوردار ميکند. طوقى است بر گردن توده هاى 

وسيع مردم که کسى منشاء آن را نميداند و نميتواند 

جستجو کند و با اينحال وجود آن آنقدر طبيعى و 

بديهى است که همه آن را بخشى از پيکر و وجود 

خويش ميپندارند. اما نسل ما اين شانس را دارد که در 

زمان حيات خود بطور روزمره شاهد خلق ملتهاى جديد و 

بى اعتبارى مقوالت ملى قبلى باشد و لذا ميتواند هويت 

ملى را بعنوان يک محصول اقتصاد سياسى لمس کند و 

چه بسا نقد کند. مليت يک قالب براى دسته بندى و 

آرايش دادن به انسانها در رابطه با توليد و سازمان 

سياسى جامعه است. ملت جمع افرادى با يک مليت 

يکسان نيست، برعکس، تعلق ملى فرد محصول نازل شدن 

هويت ملى جمعى بر اوست. اين ملل نيستند که جدا و يا 

ملحق ميشوند، بلکه اين الحاق ها و جدايى هاى تحميلى 

به توده هاى انسانى است که ملتها را شکل ميدهد. 

ناسيوناليسم محصول سياسى و ايدئولوژيک ملتها نيست، 

 .برعکس، اين ملتها هستند که محصول ناسيوناليسم اند
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دمللل را از بیللن بللرد. در غللیر ایللن صللورت اداملله 
زنللدگی در چهللارچوب فدرالیللسم قومللی در عللراق 
ماندگاری این جدال و کشمکشهایی است کله سلالها 
است در جریان است و این جامعله نله روی آشلتی 
بخلود دیلده اسلت و نلله آسایلشی و امنیلتی را شللاهد 

 بوده و نه در آینده هم شاهد خواهد بود. 
 

رفیق خالد شما به عنوان یک حزب عرفان کریم: 
کمونیللستی کلله هللدفتان برقللراری یللک حکوملللت 
کللللارگری و اسللللتقرار سوسیالیللللسم اسللللت، ایللللن 
رفراندوم چه خدمتی به پیشروی جنبش کلارگر در 
عللراق و کردسللتان عللراق میکنللد. رفرانللدوم چلله 
کمکی به جنبش کارگری میکنلد و چله موانعلی را 
از راه پیللشروی جنبللش کللارگری و کمونیللستی در 

 عراق و کردستان برمیدارد؟
 

تلا زملانی کله ملسئله ُکلرد در خالد حاا  محمادی: 
 عراق و منطقه مطلرح اسلت، ملانعی در راه رشلد
مبارزه طبقاتی هم در علراق و کردسلتان علراق و 
هم در ایران و ترکیه است. همچنانکله شلما اشلاره 
کردیلد مللا بلرای انقللالب کلارگری تللالش میکنیلم و 
چنین انقالبلی را راه برداشلتن هلر نلوع تبعیلض و 
بی حقوقی در جامعه میدانیم و این هدف ملا اسلت. 
اما ناسیونالیسم در منطقه تا حدی رشد کلرده اسلت 
که مردم را به نام عرب و ُکلرد ، فلارس و ُکلرد ، 
تُرک و ُکرد ، به دشمن هم تبلدیل کلرده اسلت. ایلن 
نشانه رشد و پیشروی ناسیونالیسم است. این اتفلاق 
و ایلن پیللشروی  مللانعی در مقابللل مبللارزه طبقاتللی 
ایجاد کلرده اسلت. بله کردسلتان علراق نگلاه کنیلد، 
قدرت بسیج احزاب ناسیونالیست ُکلرد از کجلا ملی 
آیللد؟ چللرا در ایللن جامعلله و بخللصوص در دوره 
اخیر پیشمرگه ای که قبال ملردم از آنهلا بله عنلوان 
مفتخللور اسللم میبردنللد، در میللان مللردم کردسللتان 
وجهلله ای پیلللدا کللرده اسللت؟ چلللون پیللشمرگ را 
امروز به نام افتخارات احلزاب ناسیونالیلست کلرد 
در جنللگ بللا داعللش بلله میللدان میکللشند. احللزاب 
ناسیونالیست کرد در دل این ماجرا و بلرای تعییلن 
تکلیف کردستان و آینلده آن، بلرای الحلاق مناطقلی 
به اقلیم کردستان، بلا تبلیغلات خلود در ملورد نقلش 
این "قهرمانلان" در "مبلارزه بلا داعلش"، فلضایی 
ایجاد کرده اند و تحلت نلام ُکردایلتی، چلشم کارگلر 
ُکرد زبلان را هلم از دیلدن واقعیتهلای زمیلنی کلور 
کللرده انللد و هللم او را وارد ایللن میللدان و فللضای 
مهندسی شده خود کرده اند. با چنین سناریویی و با 
پخللش سللموم ناسیونالیللستی، احللساس همسرنوشللتی 
کارگر در کردستان با بقیه عراق را خفه، ضلعیف 

 و از بین برده اند. 
وجود مسئله ُکرد، زمینه و شرایط چنین دشلمنی و 
احساس یکی نبودن و جنگ و کشمکلشی را ایجلاد 
کرده است. زمانی که این اتفاق افتاده و مسئله ُکرد 
بلله یللک معللضل اجتمللاعی تبللدیل شللده و کللشمکش 
سیاسی بر سر آن تا این حد در جریلان اسلت، اگلر 
شلللما ایلللن ملللسئله را حلللل نکنیلللد و ایلللن ملللانع را 
برندارید، شرایط مبارزه و اتحلاد کلارگران سلخت 
میشود. اگر این ملانع را برنداریلد اتحلاد کلارگران 
کردسللللتان علیلللله سللللرمایه داران کللللرد در خللللود 
کردستان بسیار سخت خواهد شد و شرایط مبلارزه 
شما سخت تر و پیچیده تر میشود. اگر ملسئله ُکلرد 
را حل نکنید بسیج و اتحاد کارگر ُکلرد زبلان علیله 
حاکمیللت احللزاب ناسیونالللسیت ، علیلله بللارزانی و 
طالبللانی و جریانللات اسللالمی بلله راحللتی ممکللن 
نیست. بحث ما و رفراندوم برای ما جواب بله ایلن 
معضل و و برای برداشتن ایلن ملانع و حلل ملسئله 

 کرد است.
اینکللله گویلللا از فلللردای رفرانلللدوم و بلللا اسلللتقالل 
کردستان، وضع کارگران در کردستان بهبلود پیلدا 
میکند و رفلاه و زنلدگی بهلتری منتظرشلان اسلت، 
واقعی نیست. بهبود و رفاه در "کردستان مستقل"، 
در گرو این است که جبهه کارگر و زحمتکلشان و 
کمونیستها در کردستان در دل رفرانلدم قلوی باشلد 
و قوی شوند و نهایتا بلستگی بله موقعیلت و درجله 
اتحللاد و نللیروی آنهللا دارد. رفللاه و آینللده بهللتر در 
کردسللتان بلله شللرطی ممکللن اسللت کلله کمونیللستها 
وزن سلللنگینی پیلللدا کننلللد و کلللارگر و زحمتکلللش 
جامعلله همللراه بللا کمونیللستها در مقابللل بللارزانی و 
اتحادیلله میهللنی و بقیلله وزن و جایگللاه و نللیروی 
جللدی تللشکیل داده باشللند. اسللتقالل کردسللتان تللازه 
شروع دور جدیلدی از مبلارزه میلان طبقله کارگلر 
در کردسللتان و بللورژوازی کللرد بللدون حائللل و 

 مستمسک ستم ملی یا هر توجیه دیگری است. 
رفراندوم فعال ملانعی کله بله نلام ُکلرد و سلتمگری 
دولتهللای مرکللزی و فللشار و اجحافللات آنهللا علیلله 
مردم ُکلرد زبلان در جریلان بلوده اسلت را از بیلن 
می برد و کنار میگذارد و این ملانع را از سلر راه 
مبارزه طبقاتی بر میدارد. برداشتن این مانع باعث 

فکر میکنیم این به نفع کل طبقه کارگر است و ایلن 
بیللان منللافع عمومللی آنهللا اسللت و شللرایط اتحللاد و 
مبارزه آنها نه تنها در عراق بلکه در کل جهلان را 
هموارتر میکند. اما متاسفانه امروز شرایطی ایجاد 

 کرده اند که این ممکن نیست.
 

عالوه بلر ایلن بعلد از جنلگ خلیلج و بعلد از حملله 
آمریکا و ... بله علراق و در چهلارچوب فدرالیلسم 
قومی که حاکم کرده اند، یکی بله اسلم شلیعه، یکلی 
عرب، کرد، ترکمن، سنی و...، میلیلشیای خلود را 
ایجللاد کللرده اسللت و هللر کللدام در گوشلله ای حاکللم 
هللستند. هللر کللدام بللرای تللامین پللول و امکانللات و 
قلللدرت خلللود در آن جامعللله روی اینهلللا سلللرمایه 
گذاری میکند. این تقسیمات ربطی به منافع کارگلر 
و زحمتکش آن جامعه، به منافع مردم محرومی که 
مهر ملیت و مذهب به پیشانی آنهلا زده انلد، نلدارد. 
ایللن وضللعیت را سللران عللشایر، احللزاب حللاکم، 
عبللادی هللا، بللارزانی و طالبللانی هللا، بللرای تامیللن 
منافع خود ایجاد کرده انلد. شلرایطی بوجلود آورده 
انللد کلله امکللان همزیللستی آزادانلله و مللسالمت آمیللز 
ممکللن نیلللست و شلللما مجبوریلللد راهلللی میلللان بلللر 
انتخللاب کنیللد کلله کللارگر عللرب زبللان و یللا کارگللر 
منتسب به شیعه یا کارگر ُکلرد زبلان متوجله شلوند 
که نه عبادی مدافع کارگر عرب زبان و یا "شیعه" 
است و نله بلارزانی و طالبلانی ملدافع کلارگر ُکلرد 
زبللان اسللت. تللا کللارگران متوجلله شللوند کلله اینهللا 
نماینده اقلیلتی بلورژوا و مفلت خلور در آن جامعله 
اند و میخواهند آنها را کور و کر کننلد و کلارگران 
و محرومان را به اسم ُکرد و عرب یا شیعه و سنی 
و... برای تامین حاکمیت خلود و قلدرت و سلرمایه 
خود در مقابل هم قرار دهنلد و بله دشلمن هلم و بله 

 سرباز خود تبدیل کنند.
امللرز و در شللرایطی کلله جنللگ موصللل در حللال 
خاتمه است، همله خلود را آملاده کلرده انلد تلا سلهم 
خود بعد از جنگ موصل را تضمین کننلد و بلرای 
ایللن جنللگ آمللاده میللشوند، و ایللن جنللگ را بلله نللام 
جنگ ُکرد و عرب، جنگ سلنی و شلیعه و... پیلش 
میبرنلد. الحلشد اللشعبی در ملورد جنلگ موصلل و 
"پللیروزی علیلله" داعللش، بیانیلله ای صللادر کللرده 
اسللت و آمللار کللشته شللدگان خللود در "جنللگ علیلله 
داعش" را به رخ میکشد. اعالم کشته ها در جنگ 
علیه داعش )اگر بشود اسم آنرا جنگ علیله داعلش 
گذاشت(، برای سلهمی اسلت کله در فلردای جنلگ 
موصل طللب میکنلد و میخواهلد فلضا را بلرای آن 
آماده کند. این شرایطی است که آنهلا بوجلود آورده 
انللد و شللما، در غیللاب وجللود یللک جنبللش قدرتمنللد 

سوسیالیللستی، راهللی نداریللد جللز اینکلله -کللارگری
برای خاتمه به ایلن وضلع و کلاهش ایلن دشلمنی و 
جنگ و نفرتی که دامن زده اند، برای کاهش خطر 
جنگ و خونریزی در کرکلوک و کوچله و خیابلان 
شهرهای عراق، میان مردمی که بله ُکلرد ، تُلرک، 
عرب، سنی، شیعه و.. تقسیم کرده و در مقابلل هلم 
قرار داده اند، راهی در مقابلل جامعله بگذاریلد. ملا 
در چنین شرایطی قلرار داریلم و تنهلا راه متمدنانله 
را برگزاری رفراندوم و مراجعله بله رای آزادانله 
ملللردم، بلللدون هیلللچ فلللشاری بللله آنهلللا، میلللدانیم. 
رفراندومی که طی آن مردم کردستان انتخاب کننلد 
کللله یلللا در چهلللارچوب علللراق  بلللا داشلللتن حلللق 
شللهروندی برابللر بماننللد و یللا جللدا شللده و کللشور 
مستقلی تشکیل دهنلد. ایلن تنهلا امکلان بلا توجله بله 
شللرایط امللروز عللراق اسللت و  در ایللن رفرانللدوم 

 جواب ما استقالل کردستان است. 
ایللن تنهللا امکللان اسللت کلله بللا اسللتقالل کردسللتان 
امکللانی فلللراهم شلللود کللله علللالوه بلللر ممانعلللت از 
خونریلللزی، کلللارگران علللراق متوجللله شلللوند کللله 
دشمنان آنها کسانی هستند کله استثمارشلان میکننلد، 
سللود و سللرمایه آن جامعلله را بلله تللاراج میبرنللد، 
میدزدند و جیبهلای خلود را پلر میکننلد و هلر روز 
پولدارتر و قدرتمنلدتر میلشوند و کلارگران هلم هلر 
روز محروم تر و بی امکانلات تلر. امکلانی فراهلم 
میللشود کلله کللارگر ُکللرد زبللان متوجلله شللود کلله بللا 
کارگران عراق و همه دنیا منلافع ملشترکی دارد و 
دشللمنی او بللا بللورژوازی و صللاحبان قللدرت در 
کردستان است. وجود "مسئله ُکرد" ملانعی در راه 
این خودآگاهی اسلت و ایلن ملسئله در منطقله ماننلد 
دمل چرکینی است که باید با یک عملل جراحلی آن 
را از بین ببریلد تلا بله کشمکلشی کله بلر سلر آن و 
زیر چتر مسئله ُکرد و بله نلام ملیلت و هویلت مللی 
در جریان است، خاتمه دهید. معلوم است که ملیلت 
و هویللت ملللی پللوو اسللت و نفللاق بللر اسللاس آن را 
کلللسانی بلللرای منلللافع زمیلللنی خلللود بلللاد میزننلللد. 
کارگران و محرومان جامعله هیلچ ملیلتی ندارنلد و 
هیللچ مللذهبی آنهللا را از هللم جللدا نمیکنللد، علیرغللم 
اینکه خود معتقد به مذهبی باشد یا نه. رفراندوم در 
شرایط کنونی تنها راهی است که میتوان با آن ایلن 

انللللواع راه هللللای دیگللللر از خودمختللللاری، تللللا 
خودگردانی و یا فدرالیسم قومی که در عراق حاکم 
کرده اند را مردم تجربله کلرده انلد. راه حلل هایلی 
که بله انلشقاق و دشلمنی بیلشتر میلان ملردم علراق 
دامن زده است. با فدرالیسم قومی در عراق نه تنها 
مسئله کرد و خود معلضل حلل نلشده اسلت بلکله و 
بعللالوه تخاصللمات قومللی و مللذهبی بللشدت تقویللت 
شده است. این راه حلها وجود مسئله ای به نام ُکرد 
را نلله تنهللا حللل نمیکننللد کلله آنللرا ابللدی و مانللدگار 
میکند. در نتیجه تنها مراجعه به رای مستقیم ملردم 
کردستان در یک رفرانلدوم آزاد میتوانلد بله ملسئله 

برای کشمکش های قومی و جنگ و ای که مبنایی 
جلللدال و نفلللاق و چنلللد دسلللتگی میلللان ملللردم هلللم 

 سرنوشت شده است، خاتمه داد.

رفیق خاللد اجلازه بدهیلد بله سیلستم  عرفان کریم:
سیاسی در عراق بپردازیم، آیا شما فکر میکنید در 
شرایط کنونلی  امکلان بلا هلم زیلستن ملردم علراق 
باقی است؟ از نظر شلما سیاسلتی کله بلر حکوملت 
علللرا ق حلللاکم اسلللت امکلللان میدهلللد کللله ایلللن دو 
"ملیت") ُکلرد و علرب زبانلان( در علراق زندگلی 

 مسالمت آمیزی با هم داشته باشند؟
 

ملا سلالها اسلت گفتله ایلم کله  خالد حاا  محمادی:
امکان زندگی ملشترک از ملردم علراق سللب شلده 
اسللت. عامللل اصلللی ایللن مللسئله در مرحللله اول 
حاکمیت دولتهای مستبد و جنایتکاری اسلت کله در 
عللراق در قللدرت بللوده انللد. دولللت صللدام حللسین، 

بود، وجود مردم ُکلرد زبلان را دولت قومی عربی 
منکلر نمیللشد امللا بلله عنللوان شللهروند درجله دو بلله 
حللساب مللی آمدنللد.  بلله مللدت چنللد دهلله، بللا اعمللال 
سللتمگری ملللی علیلله مللردم کردسللتان، میللان مللردم 
ُکللرد زبللان و عللرب زبللان دشللمنی و تفرقلله ایجللاد 
کرده اند. در مناطقی که ترکیب جمعیتی آنها عرب 
زبان و ُکرد زبان و مردم دیگلری کله بله زبانهلای 
دیگللری سللخن میگوینللد، زنللدگی میکننللد، همیللشه 
تحریکات قومی، جنگ و نفلاق و کلشمکش  ایجلاد 
کرده اند. این نفاق و دشمنی کور همراه ایلن ملردم 
تولللد نیافتلله اسللت، بلکلله توسللط دولتهللای حللاکم و 
احللزاب بورژوایللی بوجللود آمللده اسللت و متاسللفانه 
اکنون امکانی برای همزیستی مردم بلاقی نگذاشلته 

 اند. 
مللا طرفللدار تللشکیل کللشورهای جدیللد نیللستیم. مللا 
آرزو میکردیم امکان زنلدگی ملشترک میلان ملردم 
زحمتکش عراق، که هیلچ منفعلت متملایزی از هلم 
ندارند و هم سرنوشت هستند، با هلم وجلود داشلت. 
کارگران و زحمتکشان در کردستان هیچ تفاوتی و 
هیچ منافع متفاوتی و هیچ دشمنی بلا بقیله کلارگران 
و مللردم محللروم در عللراق ندارنللد. کللارگران در 
سلیمانیه و اربیل باشلند یلا در بغلداد، بلصره و هلر 
جای دیگر با هم یک طبقه اند و هم سرنوشلت انلد. 
اما نیروهای ارتجاعی شرایطی فراهم کلرده انلد و 
چنللان نفللاقی در میللان آنهللا دامللن زده انللد، آنهللا را 
مقابل هم قرار داده اند، میان آنهلا جنلگ داملن زده 
انللد، و بللر ایللن اسللاس انللواع احللزاب و جریانللات 
ساخته اند، از این مردم محروم نیرو گرفته اند، از 
آنهللا علیلله بخللش دیگللری از همللان مللردم محللروم 
استفاده کرده اند. اگر دوللت مرکلزی در راس ایلن 
حرکت و این نفلاق و داملن زدن بله دشلمنی اسلت، 
احللزاب ناسیونالیللست ُکللرد هللم بللرای تللامین منافللع 
خود و گرفتن سهمی از سود و سلرمایه جامعله، بلا 
تحریکات قومی به این دشمنی کور داملن زده انلد. 
آنها نیز به نام "ملت و قوم ُکرد "، تالش کلرده انلد 
علیه ملردم علرب زبلان تحریلک کننلد و بله جنلگ 

 میان شان دامن زده اند.
ایلللن شلللرایطی اسلللت کللله بللله ملللا و بللله کلللارگر و 
زحمتکللش کردسللتان هللم تحمیللل شللده اسللت. ایللن 
شرایط مطللوب و ملورد انتخلاب ملا نیلست، ملن و 
شما، کارگر و زحمتکش آن جامعه ایلن شلرایط را 
انتخاب نکرده ایم بلکه به ما تحمیل شلده اسلت. للذا 
در چنین شرایطی امکان همزیلستی ملسالمت آمیلز 
را باقی نگذاشته اند. اگر چنین نبود ما راه دیگلری 
را انتخاب میکلردیم، ملا اسلتقالل طللب نیلستیم، ملا 
آرزو میکردیم مرزهای ملی که میان ایلن مماللک، 
دولتهای سرمایه داری، صاحبان سلرمایه و قلدرت 
میللان کللشورها ایجللاد کللرده انللد، برچیللده میللشد. مللا 

شنوندگان عزیلز بله برنامله املروز  عرفان کریم:
رادیللو "پیللشنگ" خللوش آمدیللد. مللسئله برگللزاری 
رفرانلللدوم کللله  در ملللاه گذشلللته از جانلللب حلللزب 
دمکللرات کردسلللتان)پارتی( اعلللالم شلللد، بحثهلللای 
مختلفللی را دامللن زده اسللت. بخللشی از احللزاب و 
جریانات سیاسی به بهانه های مختللف بله مخالفلت 
با رفراندوم پرداختله انلد و بخلشی هلم از آن دفلاع 
میکنند و نحوه انجام آن، شروط و موازین خود را 
در ایللن رابطلله طللرح کللرده انللد. حللزب کمونیللست 
کارگری کردستان طی بیانیه ای موضع خود مبنی 
بلللر دفلللاع از رفرانلللدوم را اعلللالم کلللرده اسلللت و 
همزمان شلروطی را بلرای تلضمین رفرانلدوم ملد 
نظلللر خلللود بیلللان کلللرده اسلللت، از جملللله اینکللله 
رفرانللداوم همزمللان در اقلیللم کردسللتان و مناطللق 
مورد مناقشه انجام  گیرد، این رفرانلدوم بایلد زیلر 
نظارت مراجع بین المللی مانند سازمان ملل باشد، 
نتیجه رفراندوم باید عملی شود، رفرانلدوم بایلد در 
فضایی آزاد و دور از هر نوع اعمال فشاری پیش 
برود و همزمان به همه احزاب و جریانات سیاسی 
فرصت برابر داده شود تا قبل از رفراندوم بتواننلد 
ملللردم را بلللا دیلللدگاه و نظلللرات خلللود در ملللورد 

 رفراندوم آشنا کنند.

 -کمیتلله رهللبری حللزب کمونیللست کللارگری ایللران
ژوئلن طلی بیانیله  ۱٢حکمتیست)خط رسلمی( در 

ای حمایلللت خلللود از پلللروژه حلللزب کمونیلللست 
کللارگری کردسللتان را اعللالم کللرده اسللت. مللا در 
مللورد ایللن بیانیلله گفتگویللی بللا رفیللق خالللد حللاج 
محمللدی، دبللیر کمیتلله رهللبری حللزب حکمتیللست، 

 ترتیب داده ایم. 

رفیق خالد ضمن سالم و وقت بخلیر، شلما در ایلن 
بیانیه  حمایت خود را از سیاست حزب کمونیلست 
کارگر کردستان اعالم کرده اید و گفتله ایلد کله در 
غیاب یک انقالب کمونیستی که بتواند نقطه پایانلی 
بلله هللر نللوع تبعیللض، نللابرابری و سللتم قومللی، 
مذهبی و جنسی باشد، حل متمدنانه ملسئله کلرد بله 
عنوان یک معضل جدی سیاسی در خاورمیانله از 
کانللال یللک رفرانللدوم آزاد میتوانلللد بلله سلللرانجام 

 برسد". چرا فکر میکنید رفراندوم راه حل است؟

همچنانکه در بیانیه حلزب هلم  خالد حا  محمدی:
نوشته ایم، راه حل ما به عنوان کمونیست و حزبی 
کمونیستی، برای پایان دادن به هر نلوع تبعیلض و 
بیعدالتی از جمله ستم ملی، خاتمله و کنلار گذاشلتن 
سیستمی است که عامل این نابرابری و بی عدالتی 
است، لذا جلواب ملا بله ایلن معلضالت سوسیالیلسم 
اسللت. امللا در شللرایط ویللژه کنونللی و بللا وجللود 
معضلی به نام مسئله کرد در منطقله، هملانطور تلا 
کنللون مللا جریانللات دیگللر و مشخللصا دو حللزب 
کمونیست کارگری کردستان و عراق هم گفته ایم، 
راه حل مسئله کرد، مراجعه به رای ملستقیم ملردم 
کردستان از طریق یک رفرانلدوم و رای دادن بله 
ماندن در چهارچوب کلشور مربوطله یلا جلدایی و 

 تشکیل دولت مستقل است.

مللسئله ُکللرد در منطقلله بللدالیل تللاریخی و اعمللال 
ستمگری و فشار و کشتار و ... دولتهلای مرکلزی 
مانند ایران، عراق و ترکیه علیه مردم ُکرد زبلان، 
ایللن مللسئله را بلله یللک معللضل جللدی سیاسللی و 
اجتماعی تبدیل کرده است، مردم را به نلام ُکلرد و 
فارس، ُکرد و عرب، ُکرد و ترک و حتی شلیعه و 
سلللنی در مقابلللل هلللم قلللرار داده انلللد و علیللله هلللم 
برانگیختلله انللد. عامللل اصلللی ایللن وضللع دولتهللای 
ملللستبد در ایللللن کللللشورها هللللستند. امللللا احللللزاب 
ناسیونالللسیت ُکللرد هللم تللالش کللرده انللد روی ایللن 
سللتمگری علیلله مللردم کردسللتان، سللرمایه گللذاری 
کللرده و در خللدمت منللافع خللود اسللتفاده کننللد. در 
نتیجلله حللل ایلللن مللسئله بلله عنلللوان یللک معلللضل 
اجتماعی که مانعی در راه اتحاد ملردم، ملانعی در 
راه اتحاد کارگران است، جز از کانال مراجعه بله 
رای خلللود ملللردم کردسلللتان، )و اینجلللا بحلللث ملللا 
کردستان عراق است( جلز مراجعله بله رای خلود 
مللللردم کردسللللتان عللللراق در مللللورد مانللللدن در 
چهارچوب عراق با حق برابر شهروندی یا جدایی 
و تللشکیل کللشوری مللستقل، نیللست. ایللن تنهللا راه 

 متمدنانه است! 

پیرامون بیانیه حزب حکمتیست

 )خط رسمی( در مورد رفراندوم
 

 مصاحبه رادیو "پیشنگ" با خالد حا  محمدی



کمونیست      10  
220  

نفلرت از آنهلا قابللل فهللم اسللت، امللا راه مقابللله ایللن 
نیست که به هر سیاستی که من قبال طرح کلرده ام 
و امللروز بللارزانی هللم بلله آن آری گفللت، مخالفللت 
کنم. این راه درستی نیست و اعالم سیاست ملستقل 
و کللال اسللتقالل سیاسللی را از شللما سلللب میکنللد و 
شما را به دنباله رو آنها تبلدیل میکنلد. ملا گفتله ایلم 
راه حل رفراندوم و استقالل کردستان عراق است، 
هلر حلزب و جریلانی مجللاز اسلت ایلن سیاسلت را 

 انتخاب کند. 
 

رفیق خالد به انتهای برنامه رسلیده عرفان کریم: 
ایم، اگر پیامی در مورد ایلن موضلوع داریلد، ملی 

 توانید آن را کوتاه بیان کنید.
 

خیلی تشکر میکنم از وقتی که خالد حا  محمدی: 
بلله مللن دادیللد. حللزب مللا در ایللن مللاجرا از حللزب 
کمونیست کارگری کردستان بله عنلوان حزبلی کله 
مستقیما با این مسئله در علراق و کردسلتان علراق 
درگیر اسلت حمایلت کلرده اسلت. ملا  از سیاسلت، 
روش و شرایطی دفاع و حمایلت کلرده ایلم کله آن 
حللزب بللرای رفرانللدوم اعللالم کللرده اسللت. فکللر 
میکنیلللم، هلللر کلللس کللله نگلللران معاملللله و بلللازی 
بارزانی و احزاب ناسیونالیست با کارت رفراندوم 
است، هر کس نگران آینده جامعه کردستان اسلت، 
هللر کللس اعتمللادی بلله احللزاب ناسیونالللسیت ُکللرد 
نداشللته و یللا اعتمللادی بللرایش نمانللده اسللت، الزم 
است با حزب کمونیست کارگری کردسلتان هملراه 
شود و ایلن تلالش را تقویلت کنلد. الزم اسلت ملا و 
هللر کللارگر و زحمتکللشی، هللر انللسان سللکوالر و 
شرافتمندی در جامعه کردسلتان، بلرای ممانعلت و 
مقابللله بللا معامللله بللارزانی و طالبللانی و احللزاب 
ناسیونالیست کرد و جریانات اسلالمی بلا عبلادی و 
دولللت مرکللزی و دولتهللای مرتجللع منطقلله، حللول 
سیاسللتی کلله حللزب کمونیللست کللارگری کردسللتان 
اعالم کرده است، جمع شویم، از این سیاست دفلاع 
کنیللم و ایللن تللالش را تقویللت کنیللم. راه مقابللله بللا 
کالهللبرداری بللارزانی، تقویللت ایللن جهللت گللیری 
اسللت و اگللر بتللوانیم بللا هللم ایللن کللار را بکنیللم، 
میتوانیم در مقابل بازانی و بقیه هم سد ببندیم و این 
راه حل انسانی خود را پیش ببریم. بیشک این نوع 
دخللالتگری متحدانلله مللا کمللک میکنللد صللفی متحللد 
شکل دهیم و در فردای استقالل کردستان هم وزنه 
ای خواهیم بود و جنلگ و جلدالی کله بطلور جلدی 
تر و ملستقیم تلر در مقابلل بلارزانی و بلورژوازی 
ُکرد شروع میشود موقعیت بهتری خواهیم داشلت. 
باید از امروز صلف خلود را در مقابلل آنهلا شلکل 
دهیم و تقویت کنیم تا فردا هم در مقابلل آنهلا وزنله 
ای جدی باشیم. در نتیجه خواست و توصیه من بله 
هر کارگر و زحمتکشی در جامعله کردسلتان، هلر 
زن و مللرد و جللوان آزادیخواهللی، تقویللت تللالش 

 حزب کمونیست کارگری کردستان عراق است.
 

ایللن مللصاحبه در اسللاس بلله زبللان کللردی اسللت و 
اینجللا پیللاده شللده آن را بلله زبللان فارسللی مالحظلله 

 کردید
 

 ٢۰٣٧ژوئیه  ٧

هرجا اتحاد کارگران و آگاهى آنها 

نسبت به اینکه اعضاء یک طبقه جهانى 

اند تقویت میشود، هرجا کمونیسم 

بعنوان دورنماى انقالب کارگرى در 

میان کارگران رسوخ میکند و با هر 

رفیق کارگرى که به کمونیسم و به 

محافل و سلول هاى کمونیستى 

کارگران نزدیک میشود، یک گام به 

انقالب کمونیستى نزدیک تر شده ایم. 

سلول ها و محافل کمونیستى کارگرى 

که امروز تشکیل میشوند، فردا کانون 

هاى رهبرى انقالب کارگرى و پایه 

هاى قدرت حکومت کارگران را 

  .تشکیل خواهند داد

 منصور حکمت

حاشلیه ای کلردن بلارزانی اسلت. در ایلن صلورت 
است که ملی توانیلد ملردم کردسلتان را هلم متوجله 
کنید که بارزانی از رفراندم به عنوان کارتی بلرای 
بللازی در سیاسللت و معامللله اسللتفاده میکنللد. حللل 
ملسئله ُکللرد معللضل بللارزانی و ناسیونالللسیت هللای 
ُکرد نیست، آنها دنبال منلافع خودشلان هلستند. شلما 
نمیتوانید هر وقت طرف مقابل، شعار رفراندوم را 
بلند کرد، شما هم بگوئید حال که او این را میگویلد 
من عقب میلشینم. هلر ملسئله اجتملاعی را در نظلر 
بگیرید چنین است. ما خواهان برابری زن و ملردم 
هللستیم، برابللری زن و مللردم در بللسیار از جوامللع 
پیشرفته بورژوایلی هلم جلواب گرفتله اسلت و اگلر 
حزبی بورژوایی آمد و گفت من هم برابلری زن و 
مرد را قبول دارم، من که نمیگویم من دیگلر قبلول 
نلللدارم. ملللیروم قلللوانین آنلللرا ملللی آورم و میگویلللم 
برابری زن و مرد یعلنی چله و اینکله از نظلر ملن 
یعنی این و قلوانین و مفلاد آنلرا میلاورم و میگلویم، 
بفرمللا زیلللرش را امللضا کلللن. مللن میخلللواهم ایلللن 
معضل اجتماعی حل شود، و شلرایط مبلارزه ام را 
آسان کنلم. اگلر بلارزانی گفلت ملن هلم قبلول دارم، 
چللرا بایللد بگللویم نلله!؟ اگللر طالبللانی گفللت مللن هللم 
رفراندوم میخواهم چرا باید بگویم نه؟ میگلویم اگلر 
واقعلللا راسلللت میگوئیلللد، بفرمائیلللد ایلللن شللللرایط 
رفرانلللدوم و ایلللن مفلللاد و ملللوادی کللله بایلللد بلللرای 
تضمین رأی آزادانه ملردم در نظلر گرفتله و اجلرا 
شللود، بفرمائیللد و زیللرش را امللضا کنیللد و بلله آن 
متعهد شوید. میگویم لطفا قبول کنید رفرانلدوم زیلر 
نظللر سللازمان ملللل باشللد، لطفللا نللیروی مللسلح و 
ملیللشیای خللود را از محللل کللار و زنللدگی مللردم 
خارج کنید، لطفلا امکلان بدهیلد کله همله احلزاب و 
جریانلللات سیاسلللی آزادانللله در ملللورد رفرانلللدوم 
تبلیغات کنند، لطفا اجازه بدهیلد کله ملردم بلدور از 
هر فشاری رأی بدهند و لطفا نتیجه رأی مردم هلر 
چه بود، آنرا بله رسلمیت بشناسلید و بله آن احلترام 
بگذارید. اینکه این حق  ملردم کردسلتان اسلت، نله 
ایران و نه ترکیه و نله هیلچ دوللت و جریلانی حلق 
دخالت در آن را ندارد. اگلر بلارزانی و طالبلانی و 
هر کس و جریان دیگری اینها را قبول کند کله چله 
بهتر و اگلر اینهلا را قبلول نمیکنلد و بله آن احلترام 
نمیگذارد، به مردم کردستان و دنیا اعالم میکنم که 
اینها چنین میگویند و در مقابل آنهلا خلواهم ایلستاد. 
در ایللن صللورت مردمللی کلله جمللع کللرده ام را در 
مقابللل آنهللا قللرار میللدهم و دخللالتی کلله کللرده ام و 
فللشاری کلله آورده ام را بیللشتر میکنللم تللا اینهللا را 
حاشلللیه ای کنلللم. اعلللالم میکنلللم بلللارزانی و بقیللله 
طرفدار رفراندوم نیستند و این حق مردم کردسلتان 
را به رسمیت نمیشناسند و علیله آنهلا بلسیج میکنلم. 
در غیر این صورت و بر اساس دیلدگاهی کله شلما 
اشللاره کردیللد، در دنیللای واقعللی سیاسللت مللن بلله 
عنوان تابعی از سیاست بارزانی  تعریف می شلوم 
و هیللچ اسللتقالل سیاسللی و نظللری بلله عنللوان یللک 
جریللان مللسئول را نخللواهم داشللت. ایللن سیاسللت و 
برخورد که اگر امروز بلارزانی بگویلد رفرانلدوم، 
مللن میگللویم امللروز وقللت آن نیللست، فللردا بگویللد 
مخللالف رفرانللدوم هللستم، مللن میگللویم حللاال چللون 
بللارزانی چنیللن میگویللد، مللن خواهللان رفرانلللدوم 
هلللستم، برخلللوردی دنبالللله روانللله اسلللت، سیاسلللی 
نیست، اجتماعی نیست و هیچ حلزب جلدی سیاسلی 
و اجتماعی مستقل از اینکله چلپ اسلت یلا راسلت، 
نمیتواند با این متد  فعالیت کند و نتیجله آن شکلست 

 و حاشیه ای شدن است.
اگللر فکللر میکنیللم رفرانللدوم مللورد نظللر بارزانللی 
رفراندوم نیست، آزاد نیلست و شلرایط ملورد نظلر 
من را تامین نمیکند و شرایطی را ایجاد نمیکند کله 
مردم کردستان آزادانه و دور از هلر فلشاری رای 
بدهند، خوب علیه راه حل و شرایط او می ایستم و 
جنگ سیاسی خود را با او میکنم. من که تعهدی به 
بارزانی نداده ام، من از راه حلل خلودم بلرای حلل 
مللسئله دفللاع میکنللم. بللارزانی قهرمللان ایللن میللدان 
نیست. بارزانی در شرایط معیلنی شلعار رفرانلدوم 
را بدست گرفته است، اگر چهار چوب و شلرایطی 
کلله مللا، جریللان مللا و حللزب کمونیللست کللارگری 
کردسللتان گفتلله ایللم، را پیللش نللبرد و بلله آن پایبنللد 
نباشللد، بلله مقابللله بللا او میللپردازم. ایللن یللک میللدان 
مبللارزه سیاسللی اسللت و در ایللن کللشمکش سیاسللی 
شرکت میکنم و وارد آن میشوم، خصوصلا جریلان 
ما که صاحب این راه حل و این پرچم است. راهی 
غللیر از ایللن عمللال خلللع سللالح شللدن چللپ و هللر 
جریان متمدن و آزادیخواهلی در مقابلل بلارزانی و 
بقیه است و بازی کردن و سیاست کردن در میلدان 
و دایره ای است که بارزانی تعییلن میکنلد و دنبالله 
روی بر اسلاس تعییلن سیاسلت و تاکتیلک بارزانلی 
است و سیاست درسلتی نیلست. نفلرت از بارزانلی 
را درک میکنم، کاله برداری و حقه بازی بارزانی 
و هملله احللزاب بورژوایللی بللا سرنوشللت مللردم و 

هیچوقللت هللم کلملله رفرانللدوم از زبانللشان جللاری 
و بعلد از آن و بلدنبال  ۱۹۹١نشده اسلت. از سلال 

جنللگ خلیللج و حمللله آمریکللا بلله عللراق، پللروژه 
رفراندوم در کردستان، پروژه ای بوده است که آن 
زمان حزب کمونیست کارگری عراق و اکنون هلم 
حزب کمونیست کلارگری کردسلتان بلرایش تلالش 
کلللرده اسلللت. اینکللله بلللارزانی هلللم املللروز بحلللث 
رفراندوم را طرح کرده است، دلیل بلر ایلن نیلست 
که بارزانی آنرا کشف کرده اسلت، بلاالخره او هلم 
در شرایط معینی به هر دلیل بحث رفراندوم را بله 
میان کلشیده اسلت. توجله کنیلد کله ملا راه حللی در 
مقابل جامعه قرار داده ایم و این راه حل ربطی بله 
پایبندی احزاب دیگر به این مطالبله و بله نتلایج آن 
ندارد. ما سالها اسلت گفتله ایلم ایلن راه حللی بلرای 
حل مسئله کرد در این جامعه است و این را مقابلل 
این جامعه گذشته ایم. من آرزو میکنم همه احلزاب 
بورژوایی این راه حل را انتخلاب و پلای  راه حلل 
من بیایند، من که با ایلن تلضعیف نملی شلوم و ایلن 
بلله حللل مللسئله کمللک میکنللد. امللا اینکلله مللا شللعار 
رفراندوم را طرح کرده ایم و فکر میکنیم اسلتقالل 
کردستان جواب مسئله است، به این معنا نیست کله 
هر چه بارزانی بگوید از آن دفاع کنیم، یا هلر چله 
طالبانی بگویلد از آن دفلاع کنیلم. حلزب کمونیلست 
کارگری کردسلتان هلم تلا جلایی کله در بیانیله آنهلا 
اشاره کرده اند، میگوید شرایط من برای رفراندوم 

 این است.
برای ما این پرنسیب است که شرایطی فراهم شود 
تا مردم آزادانه رای بدهند. عالوه بلر ایلن شلرط و 
شروط  هلای دیگلری  در بیانیله حلزب کمونیلست 
کارگری کردستان و در مجموعه ای از بیانیه هلا، 
نوشته ها، صحبت حزب ما و رفقای ملا هلم طلرح 
شللده اسللت. مللا تاریخللا و از زمللانی کلله جریللان مللا 
بحث رفراندوم را طرح کرده است تاکید کلرده ایلم 
کلله رفرانللدوم بایللد ایللن شللروط را در نظللر داشللته 
باشللد و ایللن شللرایطی متللضمن رای آزادانلله مللردم 

 کردستان است.
شما نمیتوانید بر اساس اینکه بارزانی چه میگویلد، 
اتخاذ تاکتیک کنید. تصور کنید فلردا اگلر بارزانلی 
بگوید رفراندوم نمیخلواهم، شلما میگوئیلد حلاال کله 
او دسللت برداشللته اسلللت مللن خواهللان رفرانلللدوم 
هستم! یا اگر بارزانی گفت رفراندوم، بگویید وقت 
رفراندوم نیست یا من خواهلان رفرانلدوم نیلستم!!! 
اتفاقللا ایلللن بلللازی کلللردن در چهلللارچوب سیاسلللت 
بارزانی اسلت و دنبالله روی کلردن از بلارزانی و 
اتخلللاذ سیاسلللت و تاکتیلللک بلللر اسلللاس سیاسلللت و 
تاکتیک بارزانی و بقیه احزاب ناسیونالیست اسلت. 
به این ترتیب شما بر مبنلای اینکله بلارزانی و بقیله 
چه سیاستی اتخاذ میکنند، تعییلن سیاسلت میکنیلد و 
تغییر سیاست میدهید. رفراندوم سیاست و راه حلل 
ما برای حل مسئله ُکرد است و نله خودمختلاری و 
فدرالیسم که باعث تشدید کشمکش قومی در علراق 
بوده اسلت. ایلن سیاسلت ملا اسلت ملستقل از اینکله 
بارزانی و طالبانی چه میگویند! جریان ما از سلال 

بحلللث رفرانلللدوم و اسلللتقالل کردسلللتان را  ۱۹۹١
بله بعلد ملسئله  ۱۰۰٣طرح کرده اسلت و از سلال 

رفرانلللدوم و خواسلللت اسلللتقالل کردسلللتان علللراق 
توسللط حللزب کمونیللست کللارگری عللراق و بعللدا 
حزب کمونیست کارگری کردستان طرح و برایش 
تالش شده است. امروز اینکه چون بارزانی هم بله 
هللر دلیللل ایللن سیاسللت را اتخللاذ کللرده اسللت دلیلللی 
نمیشود که ملا بایلد از سیاسلت و راه حلل خودملان 
دست بکشیم. بارزانی که برای ملن سیاسلت تعییلن 
نمیکند و ملن بلر اسلاس سیاسلت او تعییلن سیاسلت 
نمیکنم. من بر اساس وجود یلک معلضل اجتماعلی 
و در جللواب بلله آن تعییللن تاکتیللک میکنللم و تللالش 
میکنم در این پروسه خود بارزانی را هم از میلدان 
بللدر و حاشللیه ای کنللم. ایللن در گللرو تالشللی جللدی 
اسللت و اگللر ایللن تللالش بللشود و اگللر هللر انللسان 
شلللرافتمند و آزادیخواهلللی راه حلللل ملللا و حلللزب 
کمونیست کارگری کردستان را انتخلاب کننلد و بلا 
آن حزب همراه شوند و رفراندوم را آنطور کله ملا 
گفته ایلم انجلام دهنلد، در ایلن پروسله آزادیخواهلی 
تقویت میشود. ما که چلک سلفید بله بلارزانی نلداده 
ایم و هیچ جایی نگفته ایم از راه حل بارزانی دفلاع 
میکنیللم. بللارزانی ممکللن اسللت فللردا در توافللق بللا 
ترکیه، ایلران و یلا عبلادی و بلا گلرفتن سلهمی، از 
رفراندوم دست بکشد و آنرا کنار بگلذارد و کلاری 
دیگر بکند. مبنای ما رای ملردم کردسلتان اسلت و 
بلللر اجلللرای رای آزادانللله آنهلللا و نتیجللله آن تاکیلللد 
میکنیللم. اگللر در ایللن پروسلله بللارزانی و هللر کللس 
دیگری هر راه دیگری انتخاب کننلد و هلر معاملله 
ای بللا کللارت رفرانللدوم بکننللد، کللاری کلله همیللشه 
کرده اند، راه حل این است که مردم و نیرویلی کله 
برای رفراندوم و ایلن راه حلل انلسانی جملع کلرده 
ایللد را در مقابللل بللارزانی قللرار بدهیللد. ایللن راه 

 پیرامون بیانیه حزب ...
میشود که کارگر ُکرد زبان متوجه شلود کله بهبلود 
زنلللدگی او در گلللرو ایلللن اسلللت کللله بللله جنلللگ 
بورژوازی کرد و احزاب آن، بارزانی و طالبانلی 
و ... برود. اگر به مسئله ُکرد جواب ندهیلد، جلدال 
طبقاتی کارگران کردستان بلا بلورژوازی ُکلرد بله 
راحللتی شللکل نمیگللیرد. اگللر ایللن کللار را نکنیللد و 
مسئله ُکرد حل نشود، به دشمنی میلان کلارگران و 
مردم عراق خاتمه نمیدهید و ناسیونالیلستهای ُکلرد 
با پرچم کردستان و ملت ُکرد، عبادی و بقیه نیز با 
پللرچم عللراق و مللردم عللرب و شللیعه در میللدان 
هللستند و مللانع ایجللاد حللس هللم سرنوشللتی میللان 
کللارگران عللراق و مللردم محللروم خواهنللد شللد. بللا 
تحریکات قومی و مذهبی همه ایلن جریانلات حلس 
هم سرنوشتی و یکی بلودن و هلم منفعلت بلودن را 
در میللان کللارگران عللرب زبللان، ُکللرد و ترکمللن 
زبللان و... از بیللن میبرنللد و آنهللا را در مقابللل هللم 
قرار میدهند و به دشمنی کور در میلان شلان داملن 
میزنند، چیزی که امروز در این کشور در جریلان 
اسلت. آنهللا ملانع ایجللاد ایللن حلس واقعللی و زمینللی 
میللشوند کلله کللارگران و محرومللان جامعلله عللراق 
مستقل از هر هویت قومی و مذهبی مهندسلی شلده 
برایلللشان، هلللم سرنوشلللت و هلللم منعلللت هلللستند و 
عبادی و بارزانی و بقیله نماینلدگان طبقله بلورژوا 
دشللمنان طبقللاتی آنهللا هللستند و بایللد بللرای بهبللود 
زندگی، برای رفاه و پایان بردگی علیله آنهلا متحلد 
شوند. حلل ملسئله ُکلرد راه تلامین چنیلن اتحلادی و 
پایان به دشمنی کور در میلان ملردم محلروم و هلم 
سرنوشت را هموار میکند. بلا حلل ملسئله ُکلرد نله 
تنها در عراق بلکه در کل منطقه تالش میکنیلم بله 
این دشمنی کلور بله نلام مللت و ملیلت پایلان دهیلم. 
اگللر شللما هویللت قومللی تراشللیده شللده کلله از آن 
صلللحبت کلللردیم را از بیلللن نبریلللد و از سلللر راه 
مبارزه کارگر علیه بورژوازی برندارید، احلساس 
یکی بودن و یک طبقله بلودن کلارگران در علراق 
در مقابللل کللل طبقلله بللورژوا در کللل عللراق تامیللن 
نمیشود و این آگاهی طبقاتی بله درک و فهلم طبقله 
کلارگر و ملردم محلروم تبللدیل نمیلشود. جلواب بلله 
مللسئله ُکللرد بلله عنللوان یللک معللضل اجتمللاعی در 
عللراق بللرای صللاف کللردن راه اتحللاد کللارگران 
عراق و برای صاف کردن را مبلارزه طبقلاتی در 
این جامعه است و بدون این کار مبلارزه ملا و کلل 
کارگران و محرومان سخت تر و پلر مخلاطره تلر 
و مللشقت بللارتر خواهللد بللود. حللل مللسئله ُکللرد در 
عللراق راه مبللارزه بللرای رفللاه، بهبللود و زندگللی 
انسانی و برای پایان دادن به بردگی مزدی و خللع 
ید بورژوازی و اسلتقرار جامعله ای سوسیالیلستی 
را هموار میکند و به همین دلیل ملا نلیز رفرانلدوم 
و استقالل کردستان را به عنوان راه حل آن طلرح 

 کرده ایم .
مللسئله ُکللرد در خاورمیانلله، شللبیه مللسئله فلللسطین 
اسللت. مللسئله فلللسطین و اسللرائیل باعللث شللده هللم 
دولللت فاشیللست و قومللی مللذهبی اسللرائیل و هللم 
احزاب فلسطینی از آن سواسلتفاده خلود را بکننلد. 
ما خواهلان حلل ملسئله فللسطین از طریلق تلشکیل 
دولللت مللستقل فلللسطین و بلله رسللمیت شللناختن آن 
هللستیم. تللشکیل دولللت مللستقل فلللسطین قللدم اولللی 
اسللت بللرای اینکلله بتوانیللد کللارگر فلللسطینی را از 
زیر دست و بال حتی احزاب فللسطینی هلم بلیرون 
بکللشید و متوجلله شللوند کلله در ایللن جامعلله سللهمی 
ندارند و بی عدالتی حلاکم اسلت و پروسله مبلارزه 
طبقللاتی آنهللا رشللد کنللد. مللسئله ُکللرد در ایللران و 
عراق هم ماننلد ملسئله فللسطین اسلت کله بایلد حلل 
شود و ایلن معلضل کله سلد و ملانعی در راه رشلد 
مبللارزه طبقللاتی اسللت و احللزاب ناسیونالیللست هللم 
بلللرای تلللامین منلللافع خلللود ملللانع اتحلللاد کلللارگران 
کردستان اند و از مسئله ُکلرد و نفلاق مللی اسلتفاده 

 میکنند، برداشته شود.
 

بخشی از احزاب در کردستان عراق عرفان کریم: 
و حللتی افللراد و شخللصیتهای در میللان چللپ هللم 
میگویند از آن جهلت کله رفرانلدوم را یلک حلزب 
ناسیونالیللست اعللالم کللرده اسللت و خصوصللا کلله 
حلللزب دمکللللرات کردسللللتان و شللللخص مللللسعود 
بارزانی آنرا اعالم کرده است، نباید ملردم شلرکت 
کننلللد. دلیلللل ملللی آورنلللد کللله حلللزب بلللارزانی از 
رفراندوم در خلدمت اهلداف سیاسلی خلود اسلتفاده 
میکند و نباید در آن شرکت کرد. نظر شما در ایلن 

 مورد چه است؟
 

رفراندوم جوابی است بله یلک خالد حا  محمدی: 
معللضل اجتمللاعی، لللذا ایللن مللسئله از اینجللا نیامللده 
اسللت کلله امللروز بللارزانی و فللردا طالبللانی چلله 
میگوید. بارزانی و طالبانی و احزابلشان در طلول 
تللاریخ هیچوقللت بللا رفرانللدوم توافللق نکللرده انللد و 



 

 زنده باد سوسیالیسم

 

 اعتصاب کارگران هفت تپه باید پیروز شود!
 

 بیشطبقه کارگر ایران این روز ها شاهد اعتصاب و مبارزه پیگیرانه ی کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفته تپه، است. این مجتمع که در آن 
کارگر صنعتی، کشاورزی و خدمات کار می کنند، در سالهای اخیر محل جدال و درگیری مداوم کارگران با صاحبان شرکت و دولت و  ٣۰۰۰از 

این  اغلپلیس مدافعشان برای گرفتن حقوق و مزایای کار و دفاع جانانه از تشکل و اتحاد خود بوده است. با وجود این هنوز بخشهایی از کارگران  ش
کارگر  ٣۰۰درصدی خود به حساب سازمان تامین اجتماعی برای تامین حقوق بیش از  4شرکت ماه ها حقوق معوقه دارند و کارفرما از پرداخت سهم 

 بازنشسته خودداری کرده است.

اعتصاب کارگران شرکت هفت تپه ادامه دارد. خانواده ی کارگران در تجمع و اعتصاب کارگران شرکت کرده اند. اعتراض کارگران به بیرون از 
ا هم ن رشرکت و به خیابان ها و جاده های اصلی بین شهری کشانده شده است. ماموران دولتی حافظ و نگهبان سرمایه هم در مقابل، تعدادی از کارگرا
اند.  شدهدر محل شرکت و هم با هجوم شبانه به منازل کارگران، دستگیر کرده که تا کنون تعدادی از کارگران بازداشت شده هنوز درزندان نگه داشته 

 اختکارفرما با پرداخت یک ماه حقوق معوقه  و وعده های واهی امیدوار است کارگران به سر کار برگردند و کماکان منتظر گرفتن دستمزدهای پرد
 نشده شان شوند. اما اعتصاب برای گرفتن تمام معوقات و آزادی همه ی کارگران بازداشت شده ادامه دارد. 

در گرو چیست؟ این سوالی است که جواب آن تنها بر عهده کارگران اعتصابی هفت تپه نیست. این هفت تپه پیروزی قطعی کارگران مجتمع نیشکر 
ایه سرمبخش کارگری مدت ها است و هم اکنون در مبارزه و جدال طبقاتی به شدت نابرابر قرار دارند. دولت، قانون، پلیس و زندان حامی کارفرما و 

دار شرکت و پشت آن ایستاده است. کارگران مجتمع حتی وقتی در مبارزه نیستند در محاصره کامل نیروهای انتظامی و حراست و دوربین های 
 کارخانه هستند. مجتمع نیشکر هفت تپه همانند بسیاری از مراکز چون شرکت نفت وگاز و پتروشیمی ها یک پادگان است.

ط فق در مقابل، کارگران اعتصابی هفت تپه ، نیروی اجتماعی و میلیونی طبقه خود را پشت سر ندارند و حتی هنوز بیش از دو سوم کارگران مجمتع،
. ناظر بر اوضاع اند. و این شرایط نابرابر، بدست آوردن پیروزی را برای هر صنف و بخش و گردان از ارتش نیروی کار، به شدت سخت کرده است
م در این جنگ نابرابر، اصناف و بخش های مجزای طبقه کارگر شاغل و بیکار و بازنشسته، به شدت فرسوده می شوند. ابراز نفرت و انزجار و خش
در فروخورده ی طبقه کارگر از سرمایه و بردگی مزدی و بورژوازی و دولت شان، بخودی خود، کافی نیست. باید کاری کرد. باید ملزومات پیروزی 

 جدال طبقاتی نابرابر کنونی را فراهم نمود.

از  دستطبقه کارگر بلحاظ نیروی انسانی و موقعیتی که در جامعه دارد، با نیروی بورژوازی و دولتش قابل مقایسه نیست. این نیرو چنانچه هماهنگ  
 هر کار بکشد جامعه می ایستد و بورژوازی فلج می شود و چنانچه مبارزه هر بخش کارگری، همبستگی و حمایت کل طبقه را داشته باشد، پیروزی در

در تی مبارزه ای قطعی است. و این چیزی است که باید به آگاهی توده های عظیم میلیونی طبقه کارگر تبدیل شود. در شرایط اتحاد و همبستگی طبقا
 صفوف طبقه کارگر، بخش های متفرق و جدا از هم طبقه، درمقابل تعرض سرمایه داران  تنها نمی مانند. 

 

 ی وبرای هر کارگری امروز مثل روز روشن است که انتظار و توقع  دستمزد کافی، بیمه بیکاری، بیمه ی بازنشستگی در حد نیاز خانواده ی کارگر
زه تامین امنیت شغلی کارگران از سرمایه داران خصوصی و دولتی، کامال بیهوده است. در چهار دهه حاکمیت جمهوری اسالمی، هیچ حقی بدون مبار

و اعتراض و کشمکش طبقاتی بدست نیامده است. در شرایطی که مبارزه بخش های متفرق و جدا از هم کارگران، حول دستمزدهای معوقه و ممانعت 
به را از تعرض بیشتر سرمایه داران و دولت به سطح معیشت کارگران متمرکز شده است، سرمایه داران توانسته اند، شرایط کار و زندگی فالکتباری 

 طبقه کارگر تحمیل کنند. 

 

 کارگران، رفقا!

زمان جدال طبقاتی گسترده ی طبقه کارگر متحد و متشکل و صاحب اصلی جامعه، با بورژوازی متحد و صاحب سرمایه و دولت و پلیس و زندان، 
 مانمدت ها است فرا رسیده است! طبقه کارگر تنها به نیروی خود آزاد می شود. پیروزی های قطعی در گرو این است که این نیرو متحد شده و ساز

ا یک تنهیابد. با هر تحرک نیروی متحد طبقه کارگر زمین زیر پای بورژوازی داغ می شود و بنیان نظام ستم و استثمار و بردگی مزدی خواهد لرزید. 
 اعتصاب بخشی از طبقه ما کل بورژوازی و نهادهای سیاسی و امنیتی اش از خوزستان تا تهران را به تکاپو انداخته است!

ر غی نظام سرمایه داری بر کار مزدی و استثمار طبقه کارگر استوار است و سرمایه خصوصی یا دولتی تغییری در ماهیت این نظام کثیف، ظالمانه و
ا ی یانسانی نمی دهد. دولت بورژوازی حافظ و حامی کلیت این نظام است. نپرداختن به موقع دستمزد کارگران از جانب هر سرمایه دار خواه  خصوص

 دولت، جرم  و دزدی آشکار است. اما دولت بورژوایی بجای تنبیه مجرم و دزد، کارگران اعتصابی را بازداشت و اعتصابشان را سرکوب می کند.
 .تنها یک تعرض طبقاتی متحد و گسترده می تواند این توازن قوا را تغییر دهد

 کارکران شرکت نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فوالد، خودروسازی ها و...،  نقش تعیین کننده ای درهمبستگی طبقاتی و رهبری اعتراضات کارگری
برای کوتاه کردن دست دشمنان حق و زندگی و آزادی و امنیت مردم و جامعه، به میدان آمدن این نیروی عظیم طبقه کارگر در مراکز بزرگ دارند. 

 کارگری نیاز است.  به تشکل های توده ای  عظیم و همبستگی طبقاتی و اجتماعی وسیع تری نیازاست. به تشکل های رادیکال کارگری و توده ای
ا جسور و آگاه نیاز است. اگر توده متشکل و متحد کارگران در محل های کار و زندگی به هم  متکی باشند، چه کسی می تواند شبانه کارگران ر

یر و اس درمنازل خود برباید. اگرنزدیک به یک میلیون معلم پشت رهبرانشان باشند، چه کسی می تواند اسماعیل عبدی  و امثال او را بارها و بارها
 زندانی کند!

اعالم حمایت و همبستگی طبقه کارگر سراسر کشور از اعتصاب کارگران هفت تپه، وظیفه طبقاتی و انسانی همه بخش های بزرگ و کوچک کارگری 
کمک به است. این اتفاقی است که باید بیفتد. این شرط پیروزی های قطعی در مبارزه طبقه کارگر علیه بورژوازی و کارفرما و دولت حامی شان است. 

کارگران هفت تپه و حمایت قاطع از آنها برخیزید تا پیروز شوند. پیروزی این بخش کارگری پیروزی کل طبقه ی ما است و شکستشان شکست کل 
 طبقه ی کارگر. 

 

 زنده باد اعتصاب کارگران هفت تپه

 زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران

 حکمتیست )خط رسمی( -حزب کمونیست کارگری

 ٢۰٣٧ژوئیه  ٢٢ – ٣٦مرداد  ٦
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 نشریه ماهانه کمونیست

 -نشریه ای از حزب کمونیست کارگری 
 حکمتیست )خط رسمی(است

 مسئولیت مقاالت کمونیست 

 با نویسندگان آن است

 سردبیر: خالد حاج محمدی

khaled.hajim@gmail.com 

 دستیار سردبیر: سپیده آژند

sepideazhand@gmail.com 

 تماس با حزب حکمتیست
شیوا امید  ٬دبیرخانه حزب  

hekmatistparty@gmail.com 
  دبیر کمیته مرکزی: آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com 
خالد حاج محمدی:کمیته رهبری  

Khaled.hajim@gmail.com 

 دفتر کردستان: مظفر محمدی

mozafar.mohamadi@gmail.com 

: امان کفاتشکیالت خارج کشور  

aman.kafa@gmail.com 

تمـاس بـا واحـدهای تشکیـالت خـارج 

١١٢٢٧٧٧٧٥٧٤٠٠٠بختیار پیرخضری:تلفن  انگلستان:   

pirkhezri.bakh@gmail.com 

١١٢٦٧٠٥٤٤٦٤٢٤رعنا کریم زاده: تلفن استکهلم:   

rana.karimzadeh@ymail.com 

١١٢٦٧٠٥٠٠٧١٢٢وریا نقشبندی: تلفن یوتبوری:   

verya.1360@gmail.com 

00491774012682الدن داور: تلفن  آلمان:   

laadann.g@gmail.com 

ابراهیم هوشنگیدانمارک:   

ebi_hoshangi@hotmail.com 

١١٢٧٢١٠٦٠١٢٤آزاد کریمی :  تلفننروژ:   

azadkarimi@yahoo.com  

کیوان آذریبلژیک:   

keyvan_1966@yahoo.com 

١١٢٠٧٥٤١٧٤٤٥٧پرشنگ کنعانیان: تلفن سویس:   

sunshayn2@gmail.com 

سهند حسین زادهتورنتو:   

sahand.hosseinzadeh@gmail.com  

١١٠٦١٢٧١١٤٧٤٤دلشاد امین: تلفنونکوور:   

shashasur1917@gmail.com 

اسد کوشاآمریکا:   

akosha2000@gmail.com 
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