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دومين دور علني آنچه که مذاکـرات  
ـبـان خـوانـده مـيـشـود                 صلح بـا طـال
ـتـه جـاري قـرار بـود در               درهمين هف
ـيـدا کـنـد، امـا بـا                پاکستان ادامه پ
اعالم مـرگ مـال عـمـر تـا اطـالع                 

 ثانوي به تاخير افتاده است.
صلح و آرامش، براي مردم مصيبـت  
ديده افغانستان که نزديـک بـه چـهـار         
دهه است که از هر طرف آماج حملـه  
اســت، يــک آرزوي ديــريــنــه اســت.            
ميليونها مردم افغـانسـتـان در طـي         
اين دوران سياه از هستي ساقط شـده  
اند. شيرازه جامعه بارها بکلي از هم  
گســســتــه اســت. هــر بــار نــيــرويــي            
ـبـاي خـود            ارتجاعي با کنـار زدن رق

بالي جان مردم گرديده است. در ايـن   
پروسه دردنـاک، حـکـومـت "وحـدت           
ملـي" هـمـان راهـي را مـيـرود کـه                   

 اسالف او رفته اند. 
در ايـن مـيـانـه، مـردم افـغـانسـتـان                
هيچگاه نماينده اي در هيچـکـدام از     
حکومتهاي جنگ افروز نداشته اند. 
پروسه صلح با طالبان نيـز بـرهـمـيـن        
منوال است. صلح و تقسيم قدرت بـا  
يکي از هارترين، مرتجع تـريـن، زن       
ـيـــزتــريــن جــريــان اســالمـــي               ســتـ
ـيـه                تروريستي، کـه جـز جـنـايـت عـل
بشريت آثاري از او ديـده نـمـيـشـود.          
براي مردم افغانستان هيچ معـنـايـي    
جز تشـديـد وضـعـيـت فـالکـت بـار                 
ـيـن        کنوني ندارند. هيچکدام از طـرف
مــذاکــره حــتــي يــک لــحــظــه مــردم            

ستمديده و حقوق پايمال شده آنـان را    
 نمايندگي نکرده و نخواهند کرد.

تالش حکومت افغانستان براي کنار 
آمدن با طالبان، تحت عنوان خاتـمـه   
دادن بــه جــنــگ داخــلــي مــوضــوع          
جديدي نيست. از سياست يک بـام و     
ـبـان،             دو هواي حامد کـرزي بـا طـال
سپس دولت "وحدت ملـي" غـنـي و          
عبداهللا و ديگر باندهاي حـکـومـتـي     
ـبـان تـا بـه                بر سر کنار آمدن بـا طـال
امروز با هر فراز و نشيبي، بخشي از 
يــک اســتــراتــژي شــنــاخــتــه شــده در          
ـيـرو      دستگاه حکومتي افغانستان، پ
سياستهاي امريکا و متحدينـش در    

 منطقه بوده است. 
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اعتصابات کارگري بـي وقـفـه        
جـــــريـــــان دارد. تـــــعـــــرض             
کارفرمايان و سـرمـايـه داران          
حريص که از نان شب کارگـران  
نيز نميگذرند و حـتـي حـقـوق           
ــوافــق شــده               ــقــر ت زيــر خــط ف
ــي               ــم ــا ن ــه ــران را مــاه ــارگ ک

پردازند، راهي جز اعـتـراض و     
مبـارزه بـراي کـارگـران بـاقـي             
نمـيـگـذارد. ايـن اعـتـراضـات             
کارگران را در تقابل هرروزه با 
حکومت اسالمي و نـيـروهـاي      
سرکوب و حراست و مقـامـات   

و درشتش قرار ميدهد کـه    ريز

در تالشند بـه اشـکـال و ابـزار           
مختلف شرايط را براي دزدان   
ميلياردر مساعـدتـر کـنـنـد و          
ــع و                   ــع اتــحــاد و تــجــم ــان م

 اعتراض کارگران شوند. 
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 2 ۱۳۹۴مرداد  ۹ انترناسيونال 

ايـــن روزهـــا پـــادوهـــاي دوم           
خردادي حکومت و مـدافـعـان      
دولت روحاني نيز بار ديگر بـا    
کوبيدن بر طبل صبر و انتظـار  
و فرصت دادن به دولت تـدبـيـر    
و امــيــدشــان در تــالــشــنــد                
کارگران و معلمان و پرستاران 
را بـــه ســـکـــون و انـــتـــظـــار               
بکشانند. اما عـلـيـرغـم هـمـه          
سرکوبهـا و فـريـبـکـاري هـاي             
تهوع آور آنها، کارگران حـتـي     
يک روز از اعتصاب و مـبـارزه   
و مقابله بـا کـارفـرمـايـان بـاز           
نــمــي ايســتــنــد. اعــتــراضــات        
کارگران در يک هفتـه گـذشـتـه       
که گوشه هايي را اينجا بازگو 
مــيــکــنــيــم شــاهــدي بــر ايــن            

 حقيقت است:
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کـارگـر شـرکـت قـالـب            ۱۵۰۰
 ۶هاي صنـعـتـي سـايـپـا روز             

مرداد در اعتراض بـه تـاخـيـر         
در پـــرداخـــت مـــزد و عـــدم              
پرداخت آکورد و بـن دسـت بـه        
اعتصاب هشـداري زدنـد. بـه           
گزارش اتحاديه آزاد کـارگـران     

اعتصاب از سـالـنـهـاي       ايران، 
يک و دو، شامل ماشين کاري 
و فينـيـشـيـنـگ شـروع شـد و              
بسرعت بـه سـالـنـهـاي ديـگـر              
کشيده شد. اعتصاب با وعـده   
هاي يکي از مـديـران شـرکـت         
خاتمه پيدا کرد و کارگـران بـا     
اعالم اينکه مصرانه خـواهـان     
تحقق خواست هايشان هستند 
بــــر ســــر کــــارهــــاي خــــود              

 بازگشتند. 
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روز اول مـــرداد، بـــيـــش از               

کارگر پااليشگاه نفـت   ۳۰۰۰
و گــاز ســتــاره خــلــيــج فــارس           
بـنــدرعـبــاس در اعــتـراض بــه          
قطع آب و قطع پي در پي بـرق  
سايت ها و خـوابـگـاهـهـا کـه             
ــه خــامــوش شــدن               ــجــر ب مــن
ــل              چـــراغـــهـــا و کـــولـــر داخـ
ــحــل هــاي              ــاي م ــانــکــســه ک
استراحت کارگران مي شد، در 
خيابانهاي محوطه پااليشگـاه  
دست به تجمع اعتراضي زدنـد  
ــا               کــه مــنــجــر بــه درگــيــري ب
انتظامات داخلي و همچـنـيـن    

بنا بـه   .نيروي انتظامي گرديد
گزارش کميته هماهنگي بـراي  
ايجاد تشـکـل هـاي کـارگـري            
کارگران اين پااليشگاه، هفتـه  
گذشـتـه نـيـز در اعـتـراض بـه                
تاخيرچند مـاهـه در پـرداخـت         
حقوق وهمچنين وضعيت غيـر  
قــابــل تــحــمــل آب مصــرفــي           
کارکنان پااليشـگـاه دسـت بـه         
تجمع زدنـد کـه کـارفـرمـا بـا               
کــمــک گــرفــتــن از نــيــروهــاي           
ــي              ــتــظــامــي و آتــش نشــان ان
مستقر در داخـل پـااليشـگـاه           
ــودن               ــم ــده ن ــن ــراک ــه پ ــدام ب اق
کارگران کرد کـه ايـن دخـالـت         
موجب درگيري بين کارگران و 
نيروي انتظامي گرديد و چـنـد     
نفر از کارگران در اين درگيري 

 .مجروح و مصدوم شدند
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کــارگــران مــجــتــمــع کشــت و          

 ۶صنعـت هـفـت تـپـه کـه از                 
مرداد دست به اعتـصـاب زده     
بودند به اعتصاب خود در روز 

مــرداد نــيــز ادامــه دادنــد.           ۷
ــت           ــاف کــارگــران خــواهــان دري
دســتــمــزدهــاي مــعــوقــه خــود        
ــد. کــارگــران رســمــي             ــن هســت

مــاه، کــارگـــران          ۲مــعــادل      
مـاه و رانـنـدگـان          ۴قراردادي 

شاغل در مـجـتـمـع صـنـعـتـي           
مـاه   ۸تپه معادل  نيشکر هفت

دستمزدشان باال کشـيـده شـده        
 است. 
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صــبــح روز اول مــردادمــاه،             
صــدهــا آتــش نشــان مــقــابــل          

نشـانـي واقـع در           سازمان آتش
خيابان آزادي دست بـه تـجـمـع       
اعتراضـي زدنـد و نسـبـت بـه              
ــرار               ــن خــود، ق ــي ــاي ــوق پ حــق
نــگــرفــتــن ايــن شــغــل در رده           
مشاغل سخـت و زيـان آور و           
ــش            ــابســامــان آت ــت ن ــي وضــع
نشانان و برخي خـواسـت هـاي      
ديـــگـــر دســـت بـــه تـــجـــمـــع             

ايـن تـجـمـع        .اعتراضـي زدنـد    
ــراضــي              ــع اعــت ــجــم ــن ت ــي اول
کارکنان آتـش نشـانـي اسـت.            
بعد از دقايقي مـلـکـي مـديـر          
عامل سازمان آتش نشاني بـا    
کارگران وارد گـفـتـگـو شـد و              
پس از آن طـي نـامـه اي قـول             
داد به خواست هـاي کـارگـران        
رسيدگـي مـيـشـود. کـارگـران             
موقتا به اعتصاب خود پايـان  

 دادند. 

  Uـ.ـ 
	ر��ان Pـ�وژM �ـ7 1
ــ(   ــ� * ــ�از د� ــ�خ 'ــ �

 ا��B	ب و S�T1 زد�7  
مـرداد کـارگـران پـروژه          ۷روز 
ــراز در             ســد ــنــگ ســرخ شــي ت

اي    مقابل شرکت آب مـنـطـقـه        
استان فارس، دست به تـجـمـع      
اعــتــراضــي زدنــد و خــواهــان         

ماه حقـوق مـعـوقـه        ۹دريافت 
خود شدند. با  وعده مديـريـت    

روز    ۱۰ايــن شــرکــت کــه تــا          
آيـــنـــده تـــمـــامـــي کـــارگـــران         
مــطــالــبــات مــعــوقــه خــود را         
ــرد،            ــد کـ ــنـ ــواهـ ــت خـ ــافـ دريـ
اعتصاب و تجمـع اعـتـراضـي       

  .کارگران خاتمه يافت
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تـيـرمـاه، تـعـدادي از           ۳۰روز 
بازنشستگان شرکت مخابرات 
استان ايالم با تـجـمـع در ايـن         

هاي خود را در    شرکت خواسته
بند اعالم و تصريح کردند  ۱۰

هاي خود  که تا حصول خواسته
به تجمعات اعتـراضـي ادامـه      

  .خواهند داد
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کارگران شرکتي اداره سـيـر و         
حرکت راه آهن خراسان رضوي 
در اعتراض به عدم رسـيـدگـي      
به پرونده شکايت کـارگـران از       
وضعيت حقوق و مزاياي خـود  
در مــقــابــل اداره کــار اســتــان         

مـديـر    .دست به تـجـمـع زدنـد        
روابط کار، کارشـنـاس طـبـقـه        
بــنــدي مشــاغــل و رئــيــس               
بازرسي اداره تـعـاون و کـار و          
رفاه اجتماعي خراسان رضـوي  
بالفاصـلـه در جـمـع کـارگـران             
حاضر شدند و وعده دادند کـه    
به خواست کارگران رسـيـدگـي      

 ميکنند.  
اين اعتصـابـات تـنـهـا بـخـش            
کــوچــکـــي از اعـــتــصــابـــات           
کارگري است که هر هـفـتـه در      
نقاط مختـلـف کشـور جـريـان          

 دارد. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

ژوئـيـه      ۳۰،   ۱۳۹۴مرداد  ۸
۲۰۱۵ 
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 3 ۶۱۹شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

انترناسيونال: در هفته گذشته شـاهـد      
رخدادهاي زيادي در ترکيـه بـوده ايـم        
که در بيانيه کميته کردستان حزب بـه  

اشــاره شــده اســت. نــيــروهــاي            هــاآن
داعش در دو سه سال اخير از حمايت 
ـيـم دولـت       هاي مستقيم و غير مستق
ترکيه برخوردار بـوده اسـت، امـا در            

ايـن      چند روز گذشته ورق برگشتـه و   
نيروها مورد حمله ارتش ترکيـه قـرار     

 گرفته اند. چرا چنين اتفاقي افتاد؟
ـيـرغـم                محمد آسنـگـران: تـرکـيـه عـل
اينکـه بـه ظـاهـر يـکـي از اعضـاي                  
ـيـه داعـش بـود،          ائتالف دولتهاي عل
اما تا يک هفته قبل به جاي مقابله با 
داعــش عــمــال از داعــش حــمــايــت           
مـيـکـرد. حـتـي بـه آمـريــکـا اجــازه                  
استفاده از پايگاههاي هوايي خود را   
نداد. همچنانکه شما هم گفتيد اخيرا 
ورق برگشته است و ارتش تـرکـيـه در      
مناطق محدودي در مـرز سـوريـه و          
ترکيه مواضع داعش را بمباران کرده 
است. به آمريکا اجازه داده اسـت کـه      
از پايگاه هوايي اينجرليک براي پرواز 
ـفـاده کـنـد.           هواپيماهاي جنگي اسـت
آمريکا هم توافق کرده است که ترکيه 
در مرز خود با سوريه منطقـه "امـن"      
ايجاد کند. اين يـک مـعـاملـه و بـده             
بستان است که آمريکا و ترکيه بـه آن    

 دست زده اند. 
اوال اين اقدام هـنـوز بـه مـعـنـاي             
مقابله جدي با داعش نيسـت. دومـا      
هدف ترکيه اساسا اين اسـت کـه بـه          
جاي داعش ترجيحا نيروهاي نظامي 
خود را در اين مناطق مرزي در خاک 
سوريه مستقر کـنـد. در عـيـن حـال               
امکان اينکه نيروهاي نزديک به خـود  
ـقـر         در سوريه را در اين منطـقـه مسـت
کند را باز گذاشته اسـت. مـقـامـات          
دولت ترکيه اعالم کرده اند حـملـه بـه      
ـتـه     داعش به اين منظور صورت گـرف
است که منطقه "امـن" در ايـن مـرز            

 ايجاد کنند. 
 امـــا ســـيـــاســـت و اســـتـــراتـــژ            

ــال:     ــون ــرنــاســي ــه و           انــت دولــت تــرکــي
توافقاتش با آمـريـکـا در ايـن اقـدام              
فراتر از آن چيزي است که رسما اعالم 
شده است. اين اقدام اساسا به منظور  
محدود کردن نيروهـاي مسـلـح ضـد         

داعش در کردستان سـوريـه صـورت        
گــرفــتــه اســت. زيــرا پــاکســازي کــل           
مناطق مـرزي تـرکـيـه و سـوريـه از                 
داعش بوسيله نيروهاي ضـد داعـش     
در کـردسـتـان سـوريـه بـا هـمـکـاري                
نيروهاي ائتالف جدي بود. ترکـيـه از      
همين نگران بود که فاصله کوبانـي و    
عفرين هم ماننـد کـوبـانـي و جـزيـره             
داعش شکست بـخـورد و کـل خـط           
ـيـروي        مرزي دو کشورتحت تسـلـط ن
احزاب کردستان سوريه قـرار گـيـرد.        
بنابر اين اقدام نظامي دولـت تـرکـيـه       
عليه داعش اقدامي پيشگيرانه بـود    
که به بهـانـه ايـجـاد مـنـطـقـه "امـن"                 
صورت گرفته است. منطقـه امـن از        
نظر دولت ترکيه به اين معنا است که 
ارتش ترکيه بر خطوط مرزي ترکيه و 
سوريه تسلط داشته باشد. طبق طرح  
اعالم شـده تـرکـيـه تـا عـمـق چـهـل                  
کيلومتري خـاک سـوريـه قـرار اسـت            
منطقه امن اعالم بشود و پناهندگان 
سوري در اين مـنـاطـق اسـکـان داده          
شــونــد. اگــر ايــن طــرح اجــرا بشــود             
کوباني و قاميشلو و عفريـن و تـمـام        
شـهــرهــاي و روســتــاهـاي مــرزي در           
شمال سوريه تا عمق چهل کيلومتري 
خاک سوريه تحت تسلط ارتش ترکيه 

 قرار ميگيرد. 
بنـابـر ايـن طـرح اعـالم شـده آک                 
پارتي به رهبري اردوغـان جـنـگ بـا         
ـيـروي                 داعش بـراي شـکـسـت ايـن ن
ـلـکـه                 ـيـسـت. ب تروريست اسـالمـي ن
اشغال شمال سوريه و مـحـدود کـردن      
نيروهاي مسلح ضد داعـش در ايـن         
منطقه است. داعش اکـنـون از نـظـر          
تــرکــيــه دوســت نــااليــقــي اســت کــه          
نتوانسته اهداف مورد نظر ترکـيـه را     
با تسلط بر مرزهاي ترکيه و سـوريـه       
اجرا کند. اکنون خود ارتـش تـرکـيـه          
اقدام به اين کار کرده اسـت و دوسـت       

   نااليق خود را دارد تنبيه ميکند.
انترناسيونال: ارتش ترکيه همزمان بـا   
حمله به داعش، پايگاههاي پ ک ک   
را هم مـورد تـهـاجـم قـرار داد و در                
داخل ترکيه نيروهاي امنيتي تهـاجـم   
گسترده اي را بـه افـراد پ.ک.ک. و                  
داعش و آزاديخواهان و نيروهاي چپ 
ـنـکـه            آغاز کرده است، با تـوجـه بـه اي

حمالت به داعش پس از يکي دو روز 
تقريبا متوقف شـده اسـت، آيـا ايـن             
ـيـروهـاي کـرد و             بهانه اي تهاجم بـه ن
ـيـروهـاي چـپ و             همچنين سرکـوب ن

 آزاديخواه نبود؟
محمد آسـنـگـران: بـهـانـه دولـت                
ترکيه و نيروهاي امنيتـي ايـن اسـت        
که اعالم کرده اند با تروريسم مقـابلـه   
ــد. داعــش و پ.ک.ک و                  ــکــنــن مــي
نيروهاي چپ مـخـالـف دولـت را در           
کنار هـم قـرار داده و هـمـه آنـهـا را                   
ـتـه مـيـشـود              تروريست ناميده و گـف
بيش از هزار نفر را بازداشت و تـحـت     
عنوان مقابله با تـروريسـم دسـتـگـيـر         
شده اند. حملـه بـه داعـش مـتـوقـف              
بشــود يــا نشــود در مــاهــيــت ايــن              
سياست تغييري ايجاد نميکند. زيـرا     
دولت ترکيه از هـمـسـايـگـي داعـش           
نگران نبود. مقامات دولت ترکـيـه و      
اردوغان هنگامي اعالم نـگـرانـي از        
مرزهاي خود کـردنـد کـه داعـش در           
فاصله کوباني و جزيره شکست خورد 
ـيـروهـاي          و شهر تل ابيض به دسـت ن
مسلح کردستان سوريه افتاد. ترکـيـه    
ــدانــد کــه حــزب اتــحــاد               ــرا مــي ايــن
دمــکــراتــيــک کــردســتــان ســوريــه و          
نيروهاي مسلحش خود را نزديـک بـه     
پ.ک.ک و اوجــالن را رهــبــر خــود                

 ميدانند. 
اين تحوالت هنـگـامـي نـگـرانـي         
عميق اردوغان و دولت آک پـارتـي را       
ـتـخـابـات                  ـبـال داشـت کـه در ان به دن
پارلماني ترکيه آک پـارتـي شـکـسـت          
ـنـهـايـي دولـت           خورد و نتوانست به ت
تشکيل بدهـد. حـزب هـا.د. پ در                
ترکيه که حزبـي نـزديـک بـه پ.ک.ک             
است هشتاد کـرسـي از کـرسـيـهـاي             
پارلمان ترکيه را به دسـت آورد. ايـن          
تغيير رويکرد اخير ترکيه قـرار اسـت     
هم شکست آک پارتي در انتخابات را 
جبران کند، هم نقش تضـعـيـف شـده       
اردوغان که ادعاي زنده کـردن سـنـت      
سلطانهاي عثماني را در سر دارد در     
منطقه تقويت نمايد. چند روز بعد از    
آغــــاز حــــملــــه بــــه پ.ک.ک و                     
دستگيريـهـاي وسـيـع در شـهـرهـاي              
ترکيه اردوغان رسما اعـالم کـرد کـه        
ــد                  ــاي ــا.د.پ. نــب ــران حــزب ه رهــب

مصونيت پارلماني داشتـه بـاشـنـد و         
همه اعضا اين حزب که اکنون عضو 
پارلمان هستند بايد از پارلمان اخراج 
بشوند. اين اقـدامـي در ايـن جـهـت               
است که دولت مـوقـت آک پـارتـي و             
نيروهاي امنيتي ترکيه بتواننـد آنـهـا      
را دستگير و به محاکمه بکشند. اما 
مقامات پايين تر آک پارتي گفته انـد  
ــوع                   ــد حــزب هــا. د.پ. مــمــن ــاي ب
الفعاليت شـود و بـعـد وارد پـروسـه                
تجديد انتخابات بشوند. زيرا بـعـد از      
نتايج انتخابات اخيـر در تـرکـيـه آک           
پارتي نخواسته دولت ائتالفي با هيچ 
حزب ديگري تشکيل بدهـد. اکـنـون       
قرار است مجددا انتـخـابـات بشـود.       
همه اين اقدامات قرار اسـت بـه ايـن        
هدف آک پارتـي کـمـک کـنـد کـه در               
انتخـابـات بـعـدي اکـثـريـت مـطـلـق                 
کرسي هاي پارلمان را ازآن خود بکند 
تا بتواند به تنهايـي دولـت تشـکـيـل          

 بدهد. 
انترناسيونـال: در روزهـاي اخـيـر در              
تــرکــيــه تــظــاهــرات و اعــتــراضــات          
وسيعي بوقوع پيوسته است. پـس از      
حمله وحشيـانـه داعـش بـه نشـسـت             
جوانان در شهر سوروچ مردم انگشـت  
اتهام را بطرف دولت ترکيه گرفتنـد و    
ــه و                    ــرکــي ــت ت ــورش دول ــس از ي پ
دستگيريهاي وسيع هم اعـتـراضـات      
وسيعي از طـرف مـردم انـجـام شـده              
است. شما تاثيرات اين اعـتـراضـات       

 را چگونه مي بينيد؟
ـبــعــا                  ـنــگــران: طـ مــحــمــد آسـ
اعتراضات مردم در ترکيه به ايـن دو    
مورد خالصه نميشود. ريشه و ابعـاد   
نارضايتي مردم بسيار فـراتـر از ايـن        
ـفـاقـات يـکـي از           است. قبل از اين ات
نتايج اين نارضايتيها اين بود کـه در      
ـتــخـابــات اخــيـر تـرکــيـه مـردم بــه                ان
حاکميت تک حزبي و عنان گسيخـتـه   
اردوغان و حـزب اش پـايـان دادنـد.             
اکنون حزب اردوغان نميخواهـد ايـن     
شــکــســت را بــپــذيــرد و جــنــگ بــا             
پ.ک.ک را آغـاز کـرده اسـت کـه در               
فضاي جنگي هم ناراضيان شنـاخـتـه    
شده را دستگير و به محاکمه بکـشـد   
هم تعدادي از سمپاتـهـاي داعـش را        
دستگير کرده است که همه دستگـيـر   

شدگان را تحت عنوان تروريست و يـا  
ــه              ــروريســت ب ــروهــاي ت حــامــي نــي
محاکمه بکشد. معني داخـلـي ايـن         
مجموعه اقدامات دولت ترکيـه ايـن     
است که جامعه را ساکت و مرعـوب  
کند تا با خيال راحت تري وارد پروسه 
تجديد انتخـابـات بشـود. امـا بـدون             
شک اين ترفنـدهـا سـيـر رو بـه افـول               
ــت آک.پ. و اردوغــان را                 مــوقــعــي

   متوقف نخواهد کرد.
انترناسيونال: ناتو و دولتهاي غربي از 
حمالت اخير ترکيه به داعش و پ ک 
ک حمايت کردنـد و عـمـال سـرکـوب            
نيروهاي چپ و آزاديخواه را هم مورد 
تائيد قرار دادند. جمهوري اسـالمـي      
هم اين را تحولي مثبت در سـيـاسـت    
ترکيـه دانسـتـه اسـت. بـا تـوجـه بـه                    
اوضاع داخلي ترکـيـه و نـامشـخـص          
بودن وضعيت قدرت سياسي در ايـن    
کشور آيا اين به معناي حمايت نـاتـو   
و رضايت جمهوري اسالمي از بـاقـي   

 ماندن اردوغان در قدرت است؟
مــحــمــد آســنــگــران: جــمــهــوري          
اسالمي فعال و بعد از توافـق هسـتـه      
اي تالش ميکند مثل قبل در مقابل 
سياستهاي آمريکا قرار نگـيـرد. ايـن       
تحول اخير در ترکيه هم چون با توافق 
آمريکا بوده و جمهوري اسالمي فکر 
ميکند ميتواند در جهـت تضـعـيـف       
داعش و تقويت اسد باشد آنرا مثبـت  
ارزيابي کـرده اسـت. عـالوه بـر ايـن                 
جــمــهــوري اســالمــي هــمــيــشــه يــک        
حکومت اسالمي از نوع آک پارتي را 
به حـکـومـتـي سـکـوالر در تـرکـيـه                  
ــاتــو و                   تــرجــيــح داده اســت. امــا ن
کشـورهـاي غـربـي روابـط و قـرار و                 
مدارهاي استراتژيکي با ترکيه دارنـد  
و تــرکــيـه عضــوي از نــاتـو اســت و               
هـمــيــشــه دولــتــهــاي تــرکــيــه بــا هــر           
سياستي که داشته اند مورد حمـايـت   
آنهـا بـوده اسـت. دول غـرب تـالش                 
ــان و                ــکــرد اردوغ ــد روي ـنــن ــکـ مــي
بلندپروازيهايش را با دادن امتيازاتـي  
به او به نفع هضم شدن در سياستهـاي  

 منطقه اي خود تشويق کنند. 
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انترناسيونال: فرمانده نيروهـاي نـاتـو       
در مـورد حـملـه هـوايـي تـرکـيـه بـه                  
پايگاههاي پ ک ک در خـاک عـراق           
عليرغم حمايت از ترکـيـه خـواسـتـار        
متوقف نشـدن رونـد مـذاکـره دولـت            
ترکيه با پ.ک.ک شده است. آيا اين را 
ـيـک      مي توان فقط يک ژست ديپلـمـات

 ارزيابي کرد؟
محمد آسـنـگـران: تـوصـيـه نـاتـو و                   
آمريکا به دولت ترکيه با اين زبان نـرم  
و دوستانه به دليل منافع دراز مـدت    
ـبـال        تري است که غرب در منطـقـه ق
هم دنبال آن بوده است. کمک آمريـکـا   
و نيروهاي ائتالف به شکست داعش 
ـيـرغـم          در کوباني و شمال سـوريـه عـل
ـقـشـه           مخالفت ترکيه بود. يـکـي از ن
هاي آمريکا اين است کـه در شـمـال          
سوريه دولتي تشکـيـل بشـود و ايـن           
دولت دوست و همکار آمريکا باشـد.  
اما نيروي اصلي چنين نقـشـه اي در       
شمال سوريه فعـال از نـظـر آمـريـکـا             
ـيـک کـردسـتـان           حزب اتحاد دمـکـرات
سوريه است که به دليل رابطه اش بـا      
پ.ک.ک هنوز قـابـل اعـتـمـاد غـرب            
نيست. حملـه تـرکـيـه بـه پ.ک.ک و                 
حمايت ناتو از اين حـملـه از مـنـظـر            
آمريکا و غرب در عـيـن حـال قـرار             
است تحولي در مناسبات پ.ک.ک و   
ـيـک هـم ايـجـاد            حزب اتحاد دمکـرات
کند. زيرا آمريـکـا از يـک طـرف بـه               
حزب اتحاد دمکراتيک کمک ميکند 
که در مقابل داعش قدرتمـنـد عـمـل       
کند، از طرف ديگر حمله تـرکـيـه بـه         
پ.ک.ک را حمايت ميکند. در حـيـن     
ـبـه بـر           پيشبرد اين سياست چنـد جـان
ادامه پروسه مذاکره ترکيه و پ.ک.ک   
هم تاکيد ميکند. دولت ترکيه هم بـه   
نوعي همين بازي سياسي را با حـزب  
ها.د.پ در ترکيه استارت زده اسـت.    
ـيـه حـزب هـا.د.پ.                فشار ترکيـه عـل
بخشا به اين منظور است کـه رابـطـه        
اش با پ.ک.ک را قطع کند. با تـوجـه      
به سياستهايي که غرب و ترکيـه پـي     
گرفته اند ميخواهند به حزب اتـحـاد     
دمکراتيک کردستان سوريه و حـزب      
ها.د. پ در ترکيه نشان بـدهـنـد اگـر         
رابطه آنـهـا بـا پ.ک.ک قـطـع بشـود                 
ميتوانند مناسبات بهتري با غرب و 

 ترکيه داشته باشند.
انترناسيونال: ما بطـور مـدام شـاهـد          
تغيير در صف بندي هـا و مـواضـع          
نيروهاي سياسي درگير در مـنـطـقـه         
هستيم. چه پـارامـتـر هـايـي در ايـن              

 مسئله تاثير دارند.؟ 
محمد آسنـگـران: هـمـچـنـان کـه             
ميبينيد کل خاورميانه و بخـشـي از     
کشورهاي آفريقايي به ميدان تاخت و 
تـاز جــريـانــات اســالمـي تـروريســت           
تبديل شده است. اکنون داعش بخش 
بزرگي از کشورهاي عراق و سوريه را 
تحت کنترل دارد. مناطقي که اکنون  
ـتـرل داعـش اسـت بـزرگـتـر از                 در کن
مناطقي است که دولت بـغـداد و يـا          
دولــت ســوريــه و احــزاب حــاکــم در             
ـتـرل دارنـد.            کردستان عراق بر آن کـن
عـالوه بـر ايـن داعــش و جـريــانــات               
اسالمي نزديک به او اکنون بخشي از   
صحراي سينا، بخشي از کشور ليبي 
و بخشي از نيجريه و سومالـي را در      
ــاطــقــي از                ــار دارنــد. در مــن اخــتــي
پاکستان و افغانستان و يـمـن هـم در        
حال جنگ با رقبايشان هستند. ايـن     
ابــعــاد از نــفــوذ و قــدرت تــخــريــب              
جريانات اسالمي تروريست در تاريخ 
معاصر بيسابقه بوده است. ابعاد اين  
ـيـسـت           بحران نه تنها رو به کـاهـش ن
بلکه هر روز بـر آن افـزوده مـيـشـود.            
دولتهاي منطقه و قدرتهـاي جـهـانـي       
هم هر کدام بـه نـوعـي در شـعلـه ور              
کردن اين آتش نقش دارنـد و اکـنـون          
ـيـون انسـان در          ـل سرنوشت صدها مي
منطقه تحت تاثيـر ايـن وقـايـع قـرار            
گرفته است. تعادل کل منـطـقـه بـهـم         
ريخته و آينده قابل پيش بيني اي هـم  
براي هيچ دولت و نيروي سيـاسـي در     
منطقه قابل تصور نيست. اين بحران  
ميتوانـد دهـهـا سـال ادامـه داشـتـه                
بـاشــد. بــر مـتــن چـنــيـن فــجـايــعــي                
يارگيريها و اتحاد و افتراق دولتـهـا و     
نيروهاي دخيل در منطقه مـرتـب در     
حال تغيير است. هر کدام از دولتهـاي  
منطقه و قدرتهاي جهاني در دل ايـن      
بحران به دنبال منافع خود هستنـد و    
دوستان و دشمنان خود را بـر اسـاس       
تحوالت کوتاه مدت و جاري انتخاب 
ـتـي                 ـيـرو و دول ميکنند زيـرا هـيـچ ن
استراتژي کامل و شاملـي در دسـت       
ـتـهـا و                    ندارد. با ايـن حـال هـمـه دول
جريانات سـيـاسـي مـنـطـقـه در يـک               
تصوير کلي در ميان دو قطب جهاني 
ـقـسـيـم شـده انـد و                  غرب و روسـيـه ت
بالتبع در منطقه هم صف بندي آنـهـا   

بر اساس نزديکي و دوريشـان بـه دو           
قطب اسالم سياسي شيعه و سني بـه    
رهبري جـمـهـوري اسـالمـي ايـران و             
عربستان سعـودي قـابـل تشـخـيـص           
است. اما در مـيـان ايـن دو قـطـب                 
دولتها و جريـانـاتـي در حـال نـوسـان             

 هستند. 
اکنون بـعـد از تـوافـق هسـتـه اي               
آمريکا و غرب با جمهوري اسـالمـي   
و بعد از توافق آمريکا و ترکيه بر سـر  
مسائل منطقه تغييراتـي در جـريـان        
است که تا حدودي متفـاوت از رونـد       
يک ماه قبـل اسـت. هـر آن مـمـکـن                
است تحوالت ديگر و يـارگـيـريـهـاي        
ـتـد و                ـف ـي ـفـاق ب ديگري در منطـقـه ات
جابجايي نيروهاي سياسي و نزديکي 
و دوريشان از هـمـديـگـر دسـتـخـوش          
تحول بشود. اينها آن پـارامـتـرهـايـي       
ـتـهـا و               است که تغييـر سـيـاسـت دول
جريانات سـيـاسـي مـنـطـقـه را رقـم                 
ميزند. براي مثال ابتدا بشار اسـد در     
خطر سقوط قرار گرفت و جـمـهـوري        
اسالمي در حال جـنـگ بـا پ.ک.ک            
بود. بـا يـک چـرخـش کـوتـاه مـدت                   
جمهوري اسـالمـي و پ.ک.ک آتـش            
بس اعالم کردند و رابـطـه پ.ک.ک و         
اسد چنان نـزديـک شـد کـه مـنـاطـق                
کردنشين سوريه را قدم بـه قـدم و بـا          
ـيـروهـاي نـزديـک بـه              برنامه تحويل ن

 پ.ک.ک دادند. 
در مقابل ايـن تـحـول بـالفـاصـلـه            
ـقـشـه                ـثـي کـردن ن اردوغان بـراي خـن
جمهوري اسالمي و اسد بـا پ.ک.ک        
وارد مذاکره شد و آتـش بـس اعـالم            

 شد. 
اکنون با تحوالتي که اتفاق افتـاده  
است ما شـاهـد از سـرگـيـري حـملـه              
ترکيه به پ.ک.ک هستم و جـمـهـوري        
اسالمي که قبال در رقابت با ترکيه و 
به منظور کمک به اسد آتـش بـس بـا        
ـتـه بـود، اکـنـون از               پ.ک.ک را پذيرف
ـنـهـا                    حمله ترکـيـه بـه پ.ک.ک. نـه ت
نگران نيست بلکه آنرا تحولي مثـبـت   
 در سياست ترکيه ارزيابي کرده است. 
ـتـه          از آنطرف ترکيه که تا يـک هـف
قبـل يـار و هـمـکـار داعـش بـود و                    
ـتـه بـود       کالهشان با آمريکا تو هم رف
اکنون با آمريکا به توافق رسيده است 
و حمله به داعش را آغاز کرده اسـت.    
ايــن رونــد و تــغــيــيــر و جــابــجــايــي              
يارگيريها و تقابلها هـمـچـنـان ادامـه        
خواهد داشت. زيرا کـل مـنـطـقـه در           
ـتـار شـده          بحران وسيع و عميقي گـرف
است. تا وقتي که ثبات سـيـاسـي در       

منطقه بـرقـرار نشـود ايـن تـحـوالت             
تابـعـي از مسـائـل سـيـاسـي روز و                  
منافع قدرتهاي منطقه اي و جـهـانـي    

 است. 
ـتـه                      ـيـه کـمـي ـيـان انتـرنـاسـيـونـال: در ب
کردستان حزب تشکيل جبـهـه اي از       
کــمــونــيــســتــهــا و نــيــروهــاي چــپ و          
ـيـروهـاي            آزاديخواه براي مقـابلـه بـا ن
تروريسم اسالمـي، حـمـالت تـرکـيـه           

جريانات ناسيوناليست و مذهبي،   و
ـيـن         پيشنهاد شده است. تشکيـل چـن
جبهه اي را تا چه حد امکان پذير مي 
دانيد و چه مسائلي مي تواند محـور  
اصلي پالتفرم و اهـداف ايـن جـبـهـه            
باشد؟ نقش مردم و نيروهاي چـپ را      

 در اين ميان چگونه مي بينيد؟
محمد آسنگران: در ميان دريايـي   
از خون و آتش آوارگي و کشتاري کـه    
ــروريســت اســالمــي و            ــات ت جــريــان
دولتهاي درگير در مـنـطـقـه درسـت            
کــرده انــد مــردم آزاديــخــواه و چــپ             
ـنـد کـه                 ـيـرويـي هسـت جامعه تنـهـا ن
ميتوانند اين روند تخريب و کشـتـار       
ـبـش        را متوقف کنند. اين نيرو و جـن
ـبـش و حـرکـت                اجتماعي از هـر جـن

 رسياسي ديگري در جـامـعـه قـويـت         
است اما با اين حال هنوز سخنـگـوي   
قابل اتکاي خود را پيدا نکرده اسـت.  
اگرچه جنبش آزاديخواهي و سکـوالر  
و چپ در يک بعد اجتـمـاعـي قـوي و         
بخش مهمي از جامعـه را تشـکـيـل         
ميدهند اما هنوز پراکنده است و بـه    
شکل يک جنبش اجتماعي ولي بدون 
سر و بدون سخنگـو قـابـل مشـاهـده          

اين نيرو و اين جنبش تا وقتي  است.  
که يک پرچم قابل اعتماد و قابل اتکا 
پيدا نکند نميتواند نقش مـوثـر خـود      
را در جدالهاي سياسي منطـقـه و در       

 هر کشوري ايفا کند. 
جــريــانــات چــپ و آزاديــخــواه و            
ـقــشــي دارنــد و                    ســکــوالر اگــر نـ
ميخواهند نقش تاريخي خود را ايفـا  
کنند بايد اين جنبش اجـتـمـاعـي را         
ـنـد           ـتـوان ببينند و پرچمي باشند کـه ب
اعتماد اين جنبش را به خـود جـلـب        
کنند. مبناي فراخوان ما اين ارزيابي  
و ديــدن و اتــکــا بــه ايــن جــنــبــش                 
اجتماعي است. در قدم اول جريانـات   
ــران و عــراق                  ــخــواه اي چــپ و آزادي
ـبـش بـر             ميتوانند با اتکا به ايـن جـن
ـفـرم قـابـل                ـبـات و پـالت محور مطـال
ـيـاز ايـن         قبولي براي پاسخگويي به ن
جنبش و براي مـقـابلـه بـا جـريـانـات            
ـثـي کـردن             تروريست اسالمـي و خـن

ـيـسـتـي و         سياست جريانات ناسيونـال
افشاي سياست دولتـهـاي درگـيـر در         
منطقه در يک جبهه قرار بـگـيـرنـد و         
فعاليت مشترکي را در ابعاد کشوري 

 و جهاني آغاز کنند. 
ـيـن     اينکه تا چه حد برافراشتن چـن
پرچمي عملي است بستـگـي بـه ايـن         
دارد اين نيروهاي متشکل موجود تا 
چه حد متوجه جنبشي هستند که در 
جريان است و نتوانسته نقش تاريخـي  
و تعيين کننده خود را در جـدالـهـاي        
ـقـدم     منطقه ايفا کند. من عميقا معت
بدون شکل دادن به يک پـرچـم چـپ و        
بدون شکل دادن به يک قطب سياسـي  
ـيـروهـاي چـپ و               جدي متشکـل از ن
ـيـروي                آزاديخواه در مـنـطـقـه هـيـچ ن
سياسي فـعـال مـوجـودي در کـوتـاه               
مدت نميتواند به تنهايي اعتماد ايـن  
جنبش را و ظرفيت و توان به حـرکـت   
درآوردن اين جنبش اجتماعي را براي 
مقابله با جريانات اسالمي تروريست 
و ديگر نيروها و دولتهاي ارتـجـاعـي      
کســب کــنــد. مــن فــکــر مــيــکــنــم              
ـيـاز فـوري           محورهاي اين حرکت و ن
اين جنبش براي ايفاي نقش سـيـاسـي    
جدي و متحول کردن معادله سياسي 
در هر کشور و در بعد منطقـه اي بـه       
همت و روشن بيـنـي جـريـانـات چـپ           
موجود گره خورده اسـت. چـپـي کـه            
شاهد هر روزه ابعاد کشتار انسانهـاي  
بي دفاع و آوارگي ميلوني مردم باشد 
و خطر گسترش ابعاد اين جنـايـت را     
نبيند و روند تخريب جـامـعـه را هـر           
ـنـد و       ـي لحظه در صفحه تلويزيونها بب
تکاني نخورد و بـه رونـد تـا کـنـونـي             
فعاليتش اکتفا کند چيزي از سياست 
و مبارزه طبقاتي نفهميـده اسـت. در        
اين راستا بايد تالش کرد به پرچمي و 
نيرويي شـکـل داد کـه پـاسـخـي بـه                  
اوضاع امروز باشد. چپـي کـه هـنـوز          
چهارچوب فکري و سياسي خود را به 
همان کاري محدود کند که تا کـنـون     
ـيـري          انجام داده است متوجه کـم تـاث
ـيـن           خودش نيست و بيـدار کـردن چـن
جرياناتي کار آساني نخواهد بود. اما  
با توجه به مواضع سياسي و احساس 
مسئوليت بخشي قـابـل تـوجـهـي از          
نيروهـاي چـپ و آزاديـخـواه ايـران و                
عراق من اميدوارم که اين روند شکل 
دادن بــه يــک چــپ اجــتــمــاعــي بــر               
محورهاي فوق در کـوتـاه مـدت بـه             
نتيجه برسد. اين کاري است که حزب  
ـفـه       کمونيست کارگري ايران آنرا وظـي

 خودش ميداند.
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ـارسـي داليـل "نـگـرانـي عـمـده                      سايت بي بي سـي ف
ـران کـه تـوسـط آيـت                 محافظه ـه        کـاران در اي اي    اهللا خـامـن

ـيـن ذکـر           نمايندگي مي شوند" بدنبال توافق هسته اي را چـن
ـه                 ـاي ـران و تـهـديـد پ ميکند: نفوذ فرهنگ آمريکائي در اي
ـري تـکـنـوکـراتـهـاي                 هاي ايدئولوژيک حکومـت، قـدرتـگـي
سکوالر و يا ليبرال اسالمي، و توطئه و جاسوسي آمريـکـا   

 به کمک ناراضيان داخلي عليه حکومت.  
 

در اين تحليل به شيوه همه رسانه هاي رسمي غـرب آنـچـه        
غايب است قدرت مردم و نارضائي و اعـتـراضـات تـوده مـردم          
است. آنچه پايه هاي ايدئولوژيک رژيم را تهـديـد مـيـکـنـد روي            
آوري توده مردم و بويژه جوانـان بـه فـرهـنـگ مـدرن و انسـانـي                   
است، سکوالريسم و فراتر ازآن رويگرداني از اسالم يک گـرايـش     
قوي و پرنفوذ در جامعه است، و باالخره مهمترين "خطـري" کـه       
حکومت را تهديد ميکند نه توطئه هاي آمريکا بلـکـه طـوفـان       

انقالب و يا بقول حکومتيها "فتنه" اي است که تـوده مـردم بـه            
ستوه آمده از فقر و بيحقوقي برپا خـواهـنـد کـرد. رسـانـه هـا و                 
سايتهاي خبري نظير بي بي سي همه چيز را در فعـل و انـفـعـال         
ميان احزاب و دولتها خالصه ميکنند اما کل اين نگـرانـي هـا      
و کشمکشها ميان باالئي ها بر سر مهار کردن يک جـامـعـه در      
حال انفجار است. تنها کمي تعمق الزم است تا در پـس روابـط          
پر دست انداز آمريکا و جمهوري اسالمي و دعواهاي جنـاحـهـا    
و مواضع ضد و نقيض خامنه اي قـدرت تـهـديـد کـنـنـده تـوده               
مردم براي در هم ريختن کل اين بساط را تشـخـيـص داد. اگـر            
رسانه هاي رسمي اين بديهيت را نمي بينند به ايـن خـاطـرسـت         
که منافع دولتها و طبقات حاکمه چنين اقتصا ميکند. منافـع   
نود و نه درصد مردم ايران نه از جـانـب ايـن رسـانـه هـا بـلـکـه                      
بوسيله کارگران و معلمان و پرستاراني نمايندگي مـيـشـود کـه         
هم اکنون در دفاع از "معيشت و منزلت" خود مـبـارزه جـانـانـه           

  اي را عليه مفتخوران حاکم به پيش ميبرند.

ـيـن           هفته گذشته دو تـن از فـعـال
کارگـري شـاهـرخ زمـانـي و سـعـيـد                 
شيرزاد که به جرم دفاع از خواستهـاي  
برحق کارگران در زندان به سر ميبرنـد  
در نامه سرگشاده اي به احمد شـهـيـد    
گزارشگر ويژه سازمان ملل به شرايط 
غير انساني کار و معيشت کـارگـران     
در ايران اعتراض کردند. دستمزد يک  
ـقـر، مـمـنـوعـيـت                 چهارم زيـر خـط ف
ـقـل       عملي تشکيل سازمانهاي مسـت
کــارگــري، ســرکــوب تــظــاهــرات و            
اعتراضات کارگري و بازداشت وسيع 
ــمــان در                ــن جــنــبــش مــعــل فــعــالــي
اعتراضـات اخـيـر از جـملـه نـکـات                

 مطرح شده در اين نامه است. 
اين نـامـه در شـرايـطـي نـوشـتـه               
ميشود که در هفته گـذشـتـه پـانصـد        
ـپـه بـخـاطـر                  کارگر نيـشـکـر هـفـت ت
ــه             ــمــزدهــاي مــعــوقــه دســت ب دســت
اعتصاب زده اند، بيش از سـه هـزار         
ـنـدرعـبـاس در                کارگـر پـااليشـگـاه ب
اعتراض به شرايط سخت کـار دسـت     
ــد و در مــحــوطــه                 ــدن از کــار کشــي
ــا                ــد و ب پــااليشــگــاه تــجــمــع کــردن
انتظامات و نيروهاي انتطامي درگير 

شدند، کارگران کارخانه هاي سـيـمـان    
در جاده انديمشک خـرم آبـاد در حـال          
ــصــاب هســتــنــد، تــجــمــعــات            اعــت
اعــتــراضــي مــعــلــمــان و پــرســتــاران         
ــان ادامــه دارد و هــر روز                 هــمــچــن
گزارشات متعددي نظير اعتـراضـات   
کارگران آتش نشاني تـهـران، تـجـمـع          
اعتراضي کارگران شرکت آب و بـرق      
کيش، اعتراضات کارگران شهـرداري  
اهواز، کارگران کمباين سـازي ايـران،     
کارگران پروژه سد تنگ سرخ شيراز و 
ـبـش           غيره غيره متشر مـيـشـود. جـن
کارگري هر روز گسترده تر ميشود و   
نامه کـارگـران زنـدانـي بـازتـاب ايـن              
موقعيت تعرضي مبارزات کـارگـري   
است. زمان آن فـرارسـيـده اسـت کـه               
فعالين جنبش کارگري و چهره هـا و      
نهادهاي مختلـف کـارگـري هـر چـه            
بيشتر به يـکـديـگـر نـزديـک بشـونـد،             
ـتـهـاي خـود را                 ـي اعتراضات و فـعـال
هماهنگ کنند و در دفاع از منـزلـت   
و معيشت خود و کل جامعه هر چـه    
ـنـد. پـرچـم                ـيـاي قدرتمند تر بـمـيـدان ب
رهائي جـامـعـه در دسـت کـارگـران               

 است. 
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ـيـک               "بنظر مي رسد درصورت اتخـاذ هـرگـونـه تـاکـت
اشتباه از سوي سياسـيـون حـزب عـدالـت و تـوسـعـه                 
ـيـروهـاي سـيـاسـي داخـلـي و                    درميزان سنجي وزن ن
خارجي، آرزوي آقاي اردوغان در دچار شدن بشار اسد 
به سرنوشت معمر قذافي، تعبيرعکس خواهد گرفـت  
وامکان برآورده شدن آرزوي بشاراسـد در دچـار شـدن          

تـر     آقاي اردوغان به سرنوشت محمد مرسي محتـمـل  
 ".بنظرخواهد رسيد

 راديو آمريکا
 

سرنوشت مرسي و قذافي را نهايتا نـه تـاکـتـيـکـهـاي            
اشتباه و يا درست آنها بلکه انقالباتي رقم زد که کل توازن 
ژئو پلتيک منطقه را به هم ريخت. امروز نه تنها معـضـل    
دولت ترکيه و دولـتـهـا و نـيـروهـاي بـلـوک مـتـحـد و يـا                         
مخالفش، بلکه مشکل  دولت آمريکا و متـحـديـنـش در       
منطقه نيز ناشي از اين وضعيت بهم ريخته اي اسـت کـه         
انقالبات بهار عرب بوجود آورده است. همين امـروز نـيـز         
معضالت آقاي اردوغان و حزب حاکم ترکيه در نارضائـي  
عميق و اعتراضات توده مـردم ايـن کشـور ريشـه دارد.               
علت اصلي اتخاذ تاکتيک تازه سرکوب پ ک ک  و يـگـر         
احزاب اپوزيسيون و فعالين چـپ در پـوشـش مـقـابلـه بـا                

داعش اساسا از اينرو در دستور حزب عدالـت و تـوسـعـه         
قرار گرفته است که در انتخابات اخير اکثريت را از دسـت  
داد و روياي جـنـاب اردوغـان بـراي احـيـاي امـپـراتـوري                    
عثماني نقش بر آب شد. مردم با راي دادن بـه احـزاب و              
نيروهاي چپ و سکوالر حزب حاکم را به عقب راندند. اين 
راي منفي به اسالم معتدل مدل ترکيه از جملـه نـاشـي از        
موج نفرت عمومي  از داعش اسـت کـه مـورد حـمـايـت               
مستقيم و غير مستقيم دولت ترکيه قرار دارد. اين در يک 
کيسه ريختن پ ک ک و داعـش و بـعـد حـملـه بـه کـل                            
نيروهاي چپ و سکوالر تحت اين پرچم ظـاهـرا تـاکـتـيـک           
خيلي حساب شده اي است. اين عـمـلـيـات قـرارسـت هـم             
چهره داعشي حزب حاکم ترکيه را تـلـطـيـف کـنـد و هـم                  
اپوزيسيون چپ و سکوالر را به عقب براند. اما اينجا هـم   
باز نيروي مردم ناديده گرفته شده است. آنچه ميتواند اين  
سياست را با شکست مواجه کند مقاومت و تعرض تـوده  
مردم عليه دولت ترکيه و عليه داعش و کـلـيـه نـيـروهـاي           
اسالمي در منطقه است. تنها اين نيرواست که مـيـتـوانـد      
بشار اسد را به قذافي و اردوغان را به مرسي آتي تـبـديـل      

 کند.  
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هفته گذشته دولت دانمارک ذبـح    
شــرعــي حــيــوانــات را در آن کشــور            
ممنوع کرد و اين موضوع اعـتـراض   
ـبـال    نهادهاي اسالمي و يهودي را بدن
داشت. بنا به قوانين اسـالم و يـهـود           
حيوانات را بايد نيمه کش رها کرد تا 
بتدريج زجر بکشند و جـان بـدهـنـد.           
علت ممنوعيت ذبح شرعـي هـمـيـن       
جــلــوگــيــري از شــکــنــجــه مــذهــبــي         
حيوانات است. بعد از تصـويـب ايـن         
ممنوعيت وزير کشـاورزي دانـمـارک        
در يک مصاحبه تلـويـزيـونـي اظـهـار         
داشــت "حــقــوق حــيــوانــات بــر ديــن            
ارجحيت دارد". ايـن کـامـال درسـت             
است و بايد سرمشق تمام دولتـهـائـي    
قرار بگيرد که ذبح اسالمي حيوانـات  
ــالل" در                      ــت حـ ــوشـ ــروش "گـ و فـ
فروشگاهـهـا و رسـتـورانـهـايشـان را              

مجاز و قانوني اعالم کرده اند. اخيـرا   
در آلــمــان حــتــي صــحــبــت از ارائــه            
"غذاهاي حالل" در مهد کودکـهـا در       
ميان است! بايد در برابر اين تـعـرض      
ـبـايـد        اسالميون ايستاد. بخصوص ن
اجازه داد تحت نام کودکان که حيـوان  
دوست ترين بـخـش هـر جـامـعـه اي             
ـنـد زجـرکـش کـردن حـيـوانـات                هست
گسترش پيدا کند. هر کس نسبت بـه   
ـفـاوت           شکنجه کردن حيـوانـات بـي ت

 باشد، بي شک کودکان نيستند!
ـتـهـاي غـربـي              تا آنجا که بـه دول
مربوط ميشود بايد گفت در جـوامـع   
اسالمزده اي نظير ايران نه تنها حقوق 
حيوانات بلکه ابتدائي تـريـن حـقـوق         
انسانها نيز تحت حاکميت مقدسـات  
ـقـض                 ـيـن اسـالمـي هـر روزه ن و قوان
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نـــيـــاز ســـيـــاســـي غـــرب بـــراي          
بکارگيري قدرت مخرب طالبـان، از    

خود را مـجـددا آشـکـار        ٤ ۲۰۰ سال 
ـبـان               کرد. تقويت و حـفـاظـت از طـال
بــازهــم در دســتــور کــار نــهــادهــاي            
سياسي و امنيتي غرب قرار گرفت و 
بــا هــمــان زاويــه روي مــيــز رؤســاي            
جـمـهـور افـغـانسـتـان آمـد. نـرمــش                 
ـتـهـاي       ـي سياسي عليرغم تشديد فعـال
ـبـان بـه يـک          تروريستي و مخرب طال
وجه شناخته شده اين استـراتـژي بـدل      

 گرديد.
ــي چــون و چــراي                ــگــي ب وابســت
بازيگران سياسي، مرکـب از جـنـگ        
ساالران جهادي و متنفذين مـنـطـقـه       
ـيلـه       ـب اي به اضافه خصلت قومي و ق
اي که غـرب بـراي حـفـظ آن بسـيـار               
کوشيد و از هيچ تالشي براي تقـويـت   
آن فروگذار نکرد، مـنـجـر بـه ايـجـاد           
مافيايي بسيار پيچـيـده، مـخـرب و         
ـنـام دسـتـگـاه حـکـومـتـي                  مرمـوز ب
گرديد. جدالها و تغييـر تـوازن قـواي         
سياسي حاد منطقه، حفظ منـافـع و     
کسب قدرت و وابستگي هاي آشکار 
و پنهان بر سر سياستها و منافع بيـن  
المللي، پاکستان، هندوستان و حـتـي   
چين را در کنـار اهـداف دراز مـدت          
غرب به سردستگي امريکا گـرد هـم     

 آورده است.
مذاکره با طالبان، خشتي از ديوار 
استراتژي غرب در منطقه است که با 
ده ها رشته آشکار و نهان به تحوالت 
و اوضاع سياسي و منافع بـازيـگـران      
سياسي منطقه گره خورده اسـت. در       
اينجا پاکستان هم با توجه به منـافـع   
خود، رقابت ديرينه با هـنـدوسـتـان و       
هم به نيابت از منافغ غرب عطف بـه  
نفـوذ عـمـيـق و ريشـه داري کـه در                   
تربيت، نـگـهـداري و خـط دهـي بـه                 
ـيـز بـا         جناح هايي از طالبان دارد و ن
ـتـهـا و        حفظ منافع منطقه اي و رقـاب
درگيريهايش، عمال سـکـان دار ايـن        
مذاکرات گـرديـده اسـت. هـژمـونـي              
دستگاه امنيتي پاکستـان بـا امضـا        
ـتـي بـا سـازمـان            ـي سند همکاري امن
امنيت افغانستان براي مقابله با آنچه 
تروريسم در منطقه خوانده مـيـشـود،    

بخشي از ايجاد زمينه مساعد بـراي  
اين مصالحه است. همان تـروريسـم،      
ـبـاتـي کـه پـاکسـتـان                ناامني و بـي ث
خود، باني، پرورش دهنـده و سـلـسـه         
جنبان آن بوده است، حـاال مـوضـوع        
مذاکرات است! از همين رو ترديد بـر   
پروسه وزيرستـان سـازي جـديـدي در           
افغانستـان، بـه يـکـي از مـعـادالت               
مطرح سياسي در سطح منطقـه بـدل     

 شده است.
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رکــود اقــتــصــادي وســيــع، فــقــر،         
بيکاري، گراني، ناامني و فالکت بـي  
سابقه ميليوني، فساد گسترده و غير 
قابل توصيف دستگاه اداري، جامعه 
افغانستان را فلج کـرده اسـت. مـردم         
چشم اميدي به دولت و بهبود اوضاع 
ـيـو             ـتـرنـات خود ندارند. در نبود يـک آل
مــردمــي کــه بــتــوانــد در ســطــحــي            

ـقـش کـنـد،                ـفـاي ن دسـت  سراسري اي
تعرض عوامل حکومتي، در اعـمـال   
ـيـشـتـر بـاز         قدرت در جامعه هر چه ب
شـده اســت. قــدرتــهـاي مــحـلــي کــه             

خود نقش دولت در سايـه را     مستقال
ايفا مي کنند، بـه مـرور مـزدوران و          
نيروي نظامي خود را گرد مي آورند. 
قدرت متمرکز دولتـي بـه نـوعـي در           
حال زوال است. چند دستگي و جنگ 
قدرت جناح هـاي حـکـومـتـي بـراي           
ـيـدي بـا شـدت           تصاحب پستهاي کـل

 بيشتري ادامه دارد.
در درون ارگ ريـاسـت جـمـهـوري          
شکافها از هر موقع ديگري عميق تر 

مـلـوک   حاکميت   نوعي از شده است.  
عمال در همين ارگ در حال الطوايفي 

 تکوين و شکل گيري است. 
متـحـد   ژنرال دوستم، معاون اول و 

قوي اشرف غني، عمال پاي خـود را      
از شــرکــت در مــذاکــرات صــلــح بــا            
طالبان بيرون مي کشد و با تهديد بـه  
راه انــداخــتــن نــيــروي نــظــامــي ويــژه          
خــودش درمــنــطــقــه فــاريــاب، دارد         
راهش را به سوي آينده اي نـامـعـلـوم       
کج مي کند. بـرخـي از سـران دولـت           

، محمد مـحـقـق     وحدت ملي، مانند 

مبارزه  عنوان هزاره ها تحترسما به 
، فرمان مسلح شدن و دفـاع  با داعش

از خود ميدهد. راه اندازي ارتشـهـاي      
بــراســاس وابســتــگــي هــاي     مــحــلــي   
ــطــه قــدرت             قــومــي  ، خــارج از ســل

مرکزي، نشانه اي واضح و آشکـار از    
تضعيف و تزلزل قدرت مرکزي است. 
تــنــهــا گــذاردن مــردم در حــمــالت             
تروريستي طالبان بخـش ديـگـري از        
سازش و يـا بـي مـبـاالتـي و چشـم                 

 پوشي عمدي دولتي است.
امريکا پس از امضـاي تـوافـق           ــ

نياز جدي تري  ) BSAاستراتژيک ( 
ـيـت و آرامـش نسـبـي بـراي                   به امـن
ــوان پــايــگــاهــي            ــعــن ــروهــايــش ب نــي
ـقـش       درازمدت براي ماندن و ايفـاي ن
در معادالت جاري در آسياي مـيـانـه    

 دارد.
براي امريکا، همه طرفين مذاکـره  
به نوعي مهمند. رابـطـه طـاليـي بـا             
پاکستان همانقدر مهم است کـه ارگ    
ريــاســت جــمــهــوري در افــغــانســتــان        
بعـنـوان يـاران سـر بـه راه سـيـاسـت                   
امـريــکـا. بــکـارگــيـري نــيـروي فــوق             
ارتجاعي طالبـان بـراي امـريـکـا در            
ـيـز حـايـز                تحوالت جاري مـنـطـقـه ن
ـيـرو                 اهميت جـدي اسـت. امـا ايـن ن
ديگر نمي تواند به همان شکل سـابـق   
ادامه حيات بدهد. توان و امکـانـات    
اين نيرو در حال فروکش کردن اسـت.    
اما اگر در قدرت دولتي سهيم شـود،    
عمال امکان بقاي سياسي آن مـهـيـا      

 شده است.
طالبان بعنوان نيرويي که هـرگـز      ــ

ـيــاســي در ســراســر                   از قــدرت سـ
افغانستان چشم برنداشـتـه اسـت، بـا         
مـعـضـالت جـدي بـراي رسـيـدن بــه                
اهدافش دست بگريبان اسـت. چـنـد         
ـبــال نـاکــام مـانــدن از               دسـتــگـي بــدن
بـازگشـت بــه قـدرت از يـکـطـرف و                 
ـيـدي و                 اختالف بـر سـر مسـايـل کـل
تعيين کننده رهبري و استراتژيک کـه    
ـنـهـان کـردن                 ديگر قابل کـتـمـان و پ
نيست، عمال طالبان را به چند شاخه 
عــمــده تــقــســيــم کــرده اســت. چــنــد            
دستگي که پس از علني شدن مـرگ    
مالعمر، رهبر کاريسماتيک آن ديگر 

ـيـسـت، کشـمـکـش              قابل پوشـانـدن ن
کسب هژموني بين محمـد يـعـقـوب       
پسر ارشـد مـال عـمـر از يـکـسـو و                  
مالاختر محمدمنصور معاون اولش 
و بـــاالخـــره بـــه قـــدرت رســـيـــدن               
محمدمنصور بعنـوان رهـبـر جـديـد          
ـتــر                  ـبــان مــنـجـر شـده اسـت. دف طـال
سياسي طالبان به رهبري طيب آغا و 
مالبرادر و در سـوي ديـگـر مـحـاذ                
فدايي و جبهه حقاني، بخشي ديـگـر     
از اين تشتت اند.  در ميـانـه پـوسـت        
اندازي بخشي از طالبان و پيوستن به 
داعش، تغيير رابطه با پدرخـوانـدگـي    
پاکستان و فشار غرب و مشـخـصـا        
ـيــر شـيــوه هــاي               امـريـکــا بــراي تـغــي
عملياتي طالبـان، آن را زيـر ضـرب            

 گرفته است.
اين صورت واقعي طرفين مذاکره 
است. صحنه مذاکرات عمال تابـعـي    
از صحنه کشمکشهاي نظامي و بنـد  
و بست هاي سياسي است. بر همـيـن    
زمينه است که فعاليتهاي تروريستي 
طالبان در همه افغانستان، حـتـي در     
مناطقي که هيچگاه حوزه قـدرت آن    
نبوده است بـويـژه در شـمـال کشـور،            
اشغال شهرستانها و نواحي مختلـف،  
به چالش کشيدن دستگاه امنيـتـي و     
نظامي دولتـي، بـا هـجـوم سـازمـان             
ـبـل             يافته و مداوم، گسـتـرده تـر از ق
ـبـان               ادامه مي يابـد. از سـويـي طـال
درحال از دسـت دادن پشـت جـبـهـه              
سنتي خـود در پـاکسـتـان اسـت واز              
سويي براي ايجاد وزيرستانـي جـديـد      
نياز به سلطه طوالني برمناطقي دارد 
که بتواند متصرفات خود و بـرقـراي       
دولت خود ولو کوچـک و مـحـلـي را           

 مستقر کند.
ـتـه       آنچه در اين مذاکرات پي گـرف
ميشود، بدون ترديد نـمـي تـوانـد بـه            
جنگ خاتمه بدهد. اين آغازي بر يک  
درگيري وکشمکش همه جانبه ديگر، 
ـيـن در مـنـطـقـه               با چشم اندازي خـون
است. صلح با طالبان پـايـان جـنـگ          

 نيست!
ـيـدي اش               ــ ـقـش کـل پاکستان و ن

ـيـاران اصـلـي             بعنوان يکي از آتـش ب
درمنازعات منطقه، بر هيـچ يـک از       

طرفين دعوا پوشيده نيست. تحمـيـل    
پذيرش سند همکاريهاي امنيتـي بـه     
افغانستان بخـشـي از ايـن تـحـکـيـم              
موقعيت و دست يافتن به هـژمـونـي      
بيشتر و کشاندن طرفين براي رسيـدن  
به توافق است. در عين حال بـخـشـي       
از ضعف عميق دستگاه حـکـومـتـي     
افـغــانسـتــان را بــر مــال مــي کــنــد.             
ـيـش از امضـاي         ترديدي نيست که پ
اين سند، آنقدر دامـنـه هـمـکـاري و            
دست اندازي پاکسـتـان و سـلـطـه بـر             
ارگ رياست جمهوري اسالمي مهيـا  
بوده است کـه در ادامـه بـه امضـاي             
ــهــي شــود.                ــدي مــنــت ــن ســن چــنــي
ـيـاتـي شـدن          همکاريهايي که به عـمـل
اين سندي منجر شده است به جدالـي  
جدي عليه مردم افغانستان بدل شـده    

 است.
ـبـان، پـروسـه            پروسه صلح بـا طـال
ـيـسـت.        صلح براي مردم افغانستـان ن
منافع مـردم در ايـن مـذاکـرات نـه                 
نمايندگي شده و نه خواهد شد. صلـح  
براي مردم، يعني کوتاه کـردن دسـت       
تروريسم، رهايي از چنگال نقشه هاي 
شوم غرب و امريکا، رهـايـي از شـر        
ـيـاي حـکـومـتـي، خـالـصـي از                  مـاف
قومي گري و نفاق مـلـي، بـازگشـت         
امنيت. آرامش بـه جـامـعـه جـز بـا                
تعيين تکليف بـا جـنـگ سـاالران و           
چپاولـگـران حـکـومـتـي، ژنـرالـهـاي              
جهادي و کوتاه کـردن دسـت آنـان از          

 زندگي مردم ممکن نيست. 
اگر قـرار اسـت، صـلـحـي بـرقـرار              
ـقـش        شود، بايد مردم بتوانند در آن ن
جدي خود را ايفا کنند. اين جز بـا بـه     
ميدان آمدن خود اين مـردم مـمـکـن       
نخواهد شد. نه امريکا، نه پاکستـان،  
نه طالبان و نه ارگ رياست جمهوري، 
هــيــچــکــدام مــردم افــغــانســتــان را           
نمايندگي نمي کنند. آنچه تحـت نـام      
مذاکرات صلـح بـرقـرار شـده اسـت،            
 ادامه سياستهاي جنگي سابق است. 
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بــعــد از شــکــســت داعــش بــوســيلــه          
نيروهاي مسلح کردستان سـوريـه در       

در مـنـاطـق       هماهنگي بـا آمـريـکـا        
مرزي دو کشـور تـرکـيـه و سـوريـه،               
اردوغان و دولت آک پـارتـي نـگـرانـي        
خود را اعالم کردند و هشـدار دادنـد       
ــت                  ــراري امــنــي ــرق ــا هــدف ب کــه ب
مرزهايشان، به داخـل خـاک سـوريـه           
ـنـد. اردوغـان بـا            لشکر کشي ميکـن
ـيـم              ـق اعالم اين سيـاسـت غـيـر مسـت
اذعان کرد که همسايگي با داعش را 
به نيروهاي مسلح ضد داعش ترجيح 
ميدهد. زيرا تا وقتي که داعش ايـن     
مناطـق مـرزي را در دسـت داشـت               
اردوغان نگران نبود و روابط خـود بـا     

 داعش را ادامه ميداد.
حزب حاکم ترکيه همزمان با شکست  
اش در انتخابات پارلماني و از دسـت  
دادن اکثريـت بـراي تشـکـيـل دولـت             
بوسيله آک پارتـي، شـاهـد شـکـسـت           
داعش در همسايگي خود شـد. ايـن        
دو شکست موقعيت رو به تضعـيـف   
اردوغان را تسـريـع کـرد. دولـت آک              
پارتي براي جبران اين شکـسـتـهـا بـه        
مقابله با مخالفينش در داخل ترکيـه  
و به تهديد نيروهاي مسلح کردسـتـان   
ـيـات                سوريه پرداخـت. بـعـد از عـمـل
انتحاري داعش در شـهـر سـوروچ و            

نفر از جـوانـان آمـاده       ٣٢ جان باختن 
کمک به بازسازي کـوبـانـي و زخـمـي          

شـهـر      19شدن بيش از صد نفر، در 
ترکيه تظاهرات عليه دولت ترکـيـه و     
ـفـاقـات      حزب حاکم برگزار شد. اين ات
دولت ترکيه را نگران کرد و متعاقـب  
آن جــنـگ بـا داعــش و پ.ک.ک را                 
تحت عنوان مقابله با تروريسم آغـاز    

 کرد.
جنگ ارتـش تـرکـيـه بـا داعـش نـه                  
زرگري است و نـه جـنـگـي بـا هـدف             
شکست داعش. دولت ترکيه نـگـران      
بود که بعد از شـکـسـت داعـش در             
کردستان سـوريـه و وصـل شـدن دو               
کانتون کوباني و جزيره، در قدم بعدي 
کوباني و عفرين هم به همديگر وصل 
ـفـاق دوم عـمـلـي                 بشوند. اگر ايـن ات
ميشد تمام مرز ترکيه و سوريه تحت 
کنترل نيروهاي کردستان سوريه قـرار    
ميگرفت و امکان وصـل شـدن ايـن          
مناطق به درياي مديترانه سـهـل تـر        

ميشد. بنابر اين دولت ترکيه نه بـراي   
مقابله با داعش بلکه براي سد کـردن    
ــروهــاي ضــد داعــش            پــيــشــروي نــي
ـيـن       ميخواهد مناطق مرزي في مـاب
کوباني و عفرين را به کنترل خـود در    
آورد. اين مناطق هـم اکـنـون تـحـت             
کنترل داعش اسـت و دولـت تـرکـيـه            
براي رسيدن به اين هدف ناچار اسـت    
ابتدا داعش را از ايـن مـنـاطـق دور             

 کند.
دولت ترکيـه مـيـدانـد کـه نـيـروهـاي               
مســلــح کــردســتــان ســوريــه در حــال          
ـه انـد و        شکست داعش در اين منطق

اردوغان و آک پارتـي را     اين موقعيت 
تضعيف مـيـکـنـد. بـنـابـرايـن هـدف               
دولت ترکيه اين است که خود داعـش    
ـه                را عقب براند تا بـتـوانـد بـر مـنـطـق

ــط شــود     ــا          .مســل ــيــه ب ــرک ــت ت دول
ـقـرارش در نـوار مــرزي فـاصـلــه                اسـت
کوباني و عـفـريـن و در داخـل خـاک                
سوريه ميخواهد دو هـدف را بـا يـک          
تير بزند: هم خود را مخـالـف داعـش       
مـعــرفــي کــنــد و هــم مـانــع حضــور             
ـه و           نيروهاي مسلح کـردسـتـان سـوري

 .وصل شدن کوباني به عفرين بشود
امـا حــملــه بــه پ.ک.ک. و بــمــبــاران                
مناطق استقرار آنها اهدافي فـراتـر از       
سـيــاســت فـوق را دنــبــال مــيــکــنــد.            
اردوغان و داود اوغلو بعد از شکسـت  
در انتخابات تا کنون نخـواسـتـه و يـا         
نتوانسته اند دولت ائتالفي تشـکـيـل      
بدهند. اگر تا مـوعـد مـقـرر (چـهـل               
روز) نتوانند دولت تشـکـيـل بـدهـنـد          
ناچار به تجديد انتـخـابـات هسـتـنـد.         
بنابرايـن جـنـگ بـا پ.ک.ک را الزم                 
داشتند تـا از ايـن طـريـق بـا کسـب                   
ـه        حمايت ناسيوناليسم ترک بتـوانـنـد ب
تنهايي دولت تشکيل بدهند و طـرح      
ـه جـاي طـرح                  رياست جـمـهـوري را ب

 .فعلي پارلماني به تصويب برسانند
اما پ.ک.ک با سياستي که در پـيـش       
ـه عـمـال               گرفت آگاهانه يـا نـا آگـاهـان
زمينه اجراي ايـن سـيـاسـت را بـراي              
اردوغان آماده کـرد. دو روز قـبـل از             
آغاز بمبارانها رسما قتل دو نـظـامـي      
ـه عـهـده گـرفـت و غـيـر                        تـرکـيـه را ب
ـه از        مستقيم فراخوان دفاع مسـلـحـان
ـه افـراد خـود             تظاهراتهاي شهري را ب
داد. چنانچه در استانبول و چند شـهـر    

ديگر افرادي مسلح و نقابدار در ميان 
تظـاهـرکـنـنـدگـان ديـده شـدنـد. ايـن                  
ـه اي شـد کـه                 سياست پ.ک.ک بـهـان
متعاقبا پليس و نيـروهـاي امـنـيـتـي         
ـه بـا          صدها نفر را تحت عنوان مـقـابل
تــروريســم در شــهــرهــاي مــخــتــلــف          
بازداشت کنند. دولـت تـرکـيـه اعـالم          
کرد که همه دستگير شدگان از افـراد      
ـه داعــش،                 ـه وابســتـگـي ب مـظـنـون ب

 .پ.ک.ک و احزاب چپ هستند
همزمان نيروي هوايي و نيروي زرهـي    
ترکيه با بمباران شمال عراق و مناطق 
استقرار نـيـروهـاي پ.ک.ک خسـارت           
ـه مـردم روسـتـاهـاي شـمـال                 زيادي ب
کردستان عراق واقع در دامنه قنـديـل   

وارد کرده اند. در     "بارزان"و مناطق 
ـفـات        ـل نتيجه اين بمبارانها عالوه بـر ت
جاني و زخمي شدن تعدادي از مـردم      
و نيروهاي پ.ک.ک، خسارات مـالـي       
زيــادي بــه مــردم وارد کــرده و آتــش              
سوزيهاي وسـيـعـي را مـوجـب شـده               

 .است
ـه       ـه ب با آغاز حمله دولت و ارتش ترکـي
ــنــديــل و داعــش در                   پ.ک.ک در ق
مناطق مرزي بين کوباني و عـفـريـن،    
دولتهاي آمريکا، جمهوري اسـالمـي     
ايــران، مســئــول ســيــاســت خــارجــه           

و چــنــديــن کشــور           اتــحــاديــه اروپــا   
ـه           اروپايي ديگر آنرا حـق دولـت تـرکـي
بـراي تــامــيـن امــنــيـت کشــور خــود            
دانستند و پ.ک.ک را محکوم کردند.   
تعدادي از کشـورهـاي غـربـي ضـمـن           
محکوم کردن سيـاسـت "تـروريسـتـي         
پ.ک.ک" از دولت ترکيه خواستند کـه     
به مسير صلح و مـذاکـره بـا پ.ک.ک          
برگردد. حمـايـت آشـکـار و ضـمـنـي               
دولتهاي غربـي از دولـت تـرکـيـه در              
ـه   نتيجه معامله و توافقاتي است که ب
ـه          موجب آن دولت ترکيه نـيـز پـذيـرفـت
است جنگنده هاي آمريکا و نيروهـاي  
ائتالف از پايگاه هوايـي ايـنـجـرلـيـک         

 عليه داعش استفاده کنند.
در کردستان عـراق حـزب دمـکـرات           
کردستان عراق به رهبري بارزاني خود 
را مــتــحــد اردوغــان و در جــبــهــه                
ـه                   ـقـي کشورهـاي غـربـي مـيـدانـد و ب
احزاب حاکم ضـمـن مـحـکـوم کـردن           
ـه پ.ک.ک و                حمالت دولت تـرکـيـه ب
روستاهاي شمال کردستان عـراق، در      
مقابل سياستهـاي اردوغـان مـوضـع         

گرفته اند. اتحاديه ميهنـي و "گـوران         
به رهبري نوشيروان مصطفي" و ديگر  
ـه پ.ک.ک کـه در                  نيروهاي نـزديـک ب
ـه اي خـود را در                 قطب بندي مـنـطـق
قطب جمهوري اسالمـي و مـخـالـف         
سياست دولت تـرکـيـه تـعـريـف کـرده            
بودند، اکنون با چالش جـدي تـازه اي       
مواجه شده اند و بـر خـالف مـوضـع             
جمهوري اسالمي، در مقابل حمـالت  
ـه                   و بمـبـارانـهـاي دولـت تـرکـيـه عـلـي

 پ.ک.ک. قرار گرفته اند.  
ـه را      اين تحوالت روند اتفاقات منطـق
تا حدودي دسـتـخـوش تـغـيـيـر کـرده             
است. هدف دولتهاي آمريکا و اروپـا       
اين است که ضمن همراه کـردن دولـت     
ـه               ترکيه با کشـورهـاي ائـتـالف عـلـي
داعش، بارزاني را هم تقويت کـنـنـد.      
دولتهاي غربي با حمايت از حـمـالت     
ترکيه عليه پ.ک.ک مـيـخـواهـنـد بـا           
تــحــت فشــار قــرار دادن پ.ک.ک و                
احزاب اقمارش در ترکيه و کـردسـتـان    
ـه قـبـول قـاعـده بـازي              سوريه آنها را ب
مورد نظر دول غربي و فاصله گرفـتـن   
از جمهوري اسـالمـي و دولـت بشـار           

 اسد وادار کنند. 
ـيـروي هـوايـي آمـريـکـا و                  حمايـت ن
ـيـروي مسـلـح              ـتـالف از ن نيروهاي ائ
ـيـک کـردسـتـان           حزب اتحاد دمـکـرات
سوريه و کمک به عقب رانـدن داعـش     
از مناطق کردنشين سوريه قـرار بـود     
پ.ک.ک و احزاب نـزديـک بـه آنـرا از              
جبهه اسد و جمهوري اسالمي دور و   
به جبهه مـقـابـل نـزديـک کـنـد. امـا                
پ.ک.ک و نيروهاي نزديـک بـه آن در           
کردستان سوريه ضمن دريافت کـمـک   
از دول غربـي هـمـچـنـان خـود را در               
جبهه اسد و جمهوري اسالمي حـفـظ   
کردند. پ.ک.ک و احزاب اقمارش در      
يک سال گذشته هم از کمکـهـاي دول     
غرب بهره گرفتند و هـم از کـمـک و            
هماهنگي با دولت اسد و جـمـهـوري      
ــن                ــد. اي ــاده کــردن اســالمــي اســتــف
موقعيت بينابيني، بويژه در شرايطـي  
که پ.ک.ک و احـزاب نـزديـک بـه آن               
خــود را رقــيــب جــدي و مــخــالــف              
سياستهاي مسعود بارزاني ميدانند، 
ـيـسـت. ايـن                  باب طـبـع دول غـرب ن
فاکتور مهمي بود که دول غـربـي بـه        
پ.ک.ک بفهمانند اگر از جبهه اسد و     

جمهوري اسالمي نقل مکان نـکـنـد،    
ـتـهـاي           نه تنها نميتواند از کـمـک دول
غربي بهره ببرد بلکـه بـا حـمـايـت از            
دولت اردوغان آنها را مورد حمله نيـز  

 قرار خواهند داد. 
با توجه به تحوالت فـوق دول غـربـي        
ميخواهند به پ.ک.ک بفهمانند بدون   
کمک آنها، نميتواند موقعيت فـعـلـي      
را براي خود حفظ کنـد. بـه احـتـمـال           
زياد پ.ک.ک و احزاب نـزديـک بـه آن          
ناچار به عقب نشيني و قبول سياست 
دولتهاي غربي ميشوند. بمبارانـهـاي    
ـيـش از             دولت ترکيه عليـه پ.ک.ک ب
اينکه فصل تازه و چرخـش جـدي بـه        
ـيــري                  آغــاز دوره ديــگــري از درگـ
مسلحـانـه بـاشـد، هشـدار و کـارت               
قرمز نشان دادن به پ.ک.ک براي نقل   
مکان از جبهه فعلي به جبهه مقـابـل   

 است.
اما در مـيـان رقـابـت و کشـمـکـش                
دولــتــهــا و احــزاب مــنــطــقــه، مــردم          
ــان و هــمــه مــردم ســاکــن                کــردســت
خاورميانه دچـار خسـارت جـانـي و             
مالي زيادي شده اند. ميليونها انسان 
آواره و هزاران نفر تـا کـنـون قـربـانـي             
جنگ تروريستهاي اسالمي و رقابت 
دولــتــهــاي مــنــطــقــه شــده انــد. ايــن            
جريانات کل خاورميانه را با آينده اي 
ناروشن و بحرانها و جنگهاي قـومـي     

 مذهبي درگير کرده اند. 
در اين دوره و در دل بـحـران عـمـيـق              
خاورميانه وظيفه کمونيستها و هـمـه   
نيروهاي چپ و آزاديخواه اين است که 
ضمن حمايت از مبارزات حق طلبانه 
مردم و مقابله با نيروهاي تـروريسـت     
اسالمي، حمالت و بمبارانهاي دولت 
ــردم و احــزاب                   ــه م ـي ـلـ ــه عـ ـي ــرکـ ت
اپوزيسيون را قاطعانه محکوم کننـد  
و براي مقابله با جريانـات تـروريسـت      
ـثـي کـردن سـيـاسـت                 اسالمي و خـن
ــات              ــان ــه و جــري ــطــق ــهــاي مــن دولــت
ناسيوناليست و مذهبي در يک جبهه 
قرار بگيرند و به منظور تاثير گـذاري  
بيشتر در اين راستا اقدامات الزم را     

 در دستور خود قرار بدهند. 
کميته کردستان حزب کمونيست 
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ميشود. هر دولتي که مـدعـي دفـاع       
از تمدن و انسانيت است بايد نه تنـهـا   
به شکنجه حيوانات بلکه به شکنـجـه   
ـيـونـهـا انسـان تـحـت                   ـل مذهـبـي مـي
حاکميت جمهوري اسالمي و داعـش  
ـتـهـاي           و امثالهم اعتراض کـنـد، دول

اسالمي نظير جمـهـوري اسـالمـي و         
داعش را برسميت نشناسد و آنـهـا را     
از نظر سياسي تحـريـم کـنـد! حـقـوق            
انسانها نه تنها بر دين بلکه بر منافـع  
ـيـز       اقتصادي يک درصديهاي حاکـم ن

 ارجحيت دارد! 

بدنبال توافقات اتمي و بـا اتـمـام          
ماه رمضـان مـوجـي از آدمـکـشـي             
توسط جمهوري اسالمي و در سـايـه     

بــه راه    «تـدبــيـر و امــيـدش       »دولـت    
ـفـر بـه       ۱۰ تير  ۲۹ افتاده است. روز  ن

اتهام قتل در زندان رجايي شهر اعدام 
نفر متهم به  ۱۱ مرداد  ۳ شدند و روز 

توزيع مواد مخدر براي اجراي حـکـم     
ـقـل        ـت اعدام به سلول هاي انفرادي مـن
شدند. در زندان قزلحصار نيز حداقـل   

نفر براي اجراي حکم اعدام به سلول  ۳ 
هاي انفرادي منتقل شده انـد. طـبـق         
گزارش کميته بين المللي عليه اعدام 
از خـانـواده هـاي ايـن مـحـکـومـيـن                
خواسته شده که جهت انـجـام آخـريـن       
ـنـد.               مالقات به زنـدان مـراجـعـه کـن

مسئوليـن زنـدان     عالوه بر اين موارد 
هـاي     هاي جمهوري اسالمي از اعدام

ـنـده خـبـر داده          گسترده در روزهاي آي
 اند.

گسترش اعدامها در ايران قبل از 
هر چيز پاسخ حکومت اسـالمـي بـه        
اوضاع پس از توافق هسته اي اسـت.  
جمهـوري اسـالمـي پـس از سـالـهـا                
کوبيدن بر طبل ضد آمريکايي گـري    
و هزينه کردن از زندگي و مـعـيـشـت       
مـردم بـر سـر پـروژه هسـتـه اي اش                   
ـنـي و شـکـسـت              متحمل عقب نشـي
شد. مـقـامـات حـکـومـت بـخـوبـي                 
آگاهند که مردم معترض و عـاصـي     
ـنـي و شـکـسـت را                     ايـن عـقـب نشـي
بدرست نشانه ضعف حکـومـت مـي      

دانند. گسترش اعدامها تـالـشـي از         
ـتـدر     جانب حاکمين اسالمي براي مـق
جلوه دادن حـکـومـت در نـزد مـردم              
معترض اسـت. امـا مـردم بـخـوبـي              
آگاهند که حـکـومـت در مـذاکـرات            
ـيـده شـده،        اتمي پوزه اش به خاک مـال
دعواهاي دروني اش تشـديـد شـده و        
تواناني حل هيچ معضلـي را نـدارد.       
ـيـز       زمان سرکوب هاي دهه شصـت ن

 سپري شده است. 
ــوري             ــهـ ــمـ ــاي جـ ــالهـ ــن تـــقـ ايـ

بايد تماما درهـم شـکـسـتـه         اسالمي
شود. همه اعدامها بايد فورا متوقف 
شوند و احـکـام اعـدام بـايـد مـلـغـي               
گردند. پاسخ رژيم زخم خورده و درنده  
خوي جمهوري اسـالمـي، گسـتـرش         
ـيـه     اعتراض عليه اين حکومت و عـل
اعدام و سرکوب است. بايد به کـمـک      
خانواده هاي محکـومـيـن بـه اعـدام          
شتافت و در اجـتـمـاعـات آنـهـا در                 
مقابل زندانها وسيـعـا شـرکـت کـرد.          
ـنـي اعـدام را بـه                بايد هر بسـاط عـل
محلي براي ابـراز خشـم و اعـتـراض           
عليه اين ابزار آدمکشي تبديل کـرد.    
مــردم جــان بــه لــب رســيــده حــقــوق             
ــد، آزادي             ـن ــخــواهـ ــدي مــي ــرون شــه
ـنــد، رفــاه و آســايــش                  ـيــخــواهـ مـ
مـيـخــواهـنــد و بـايـد خـود را بــراي                 
اعتصابات و اعتراضات گسترده تـر    

 آماده کنند.  
 حزب کمونيست کارگري ايران
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مصطفي نـاصـري زنـجـانـي مـعـاون              
حــقــوقــي و امــور مــجــلــس وزارت             
آموزش و پرورش در نشـسـت خـبـري       
مربـوط بـه سـي و دومـيـن اجـالس                 
مديران و روسـاي آمـوزش و پـرورش          

مـرداد مـاه در          ٨ سراسر کشور، در     
پاسخ به پـرسـشـي در مـورد تـجـمـع                

تيـر مـاه و        ٣١ اعتراضي معلمان در 
دستگيري تعدادي از آنان در ايـن روز    
مــيــگــويــد:" اگــر بــرخــورد خشــن و              
ناماليمي در رابطه با فرهنگيان اتفاق 

ـبـول           افتاده ابراز تاسف مي ـيـم و ق کـن
نداريم حتي اگر به عمد و نـامـنـاسـب       

ـيـم." او در                 بوده و آن را مـحـکـوم کـن
ادامه همين سخنان ضـمـن اشـاره بـه         

تير وزير آمـوزش     ٣١ اينکه در همان 
و پرورش دستور آزادي همه دستگـيـر   
شـدگــان را داده بــود، از درخـواســت             
"عفو" براي سه تن از معلمان زنـدانـي      
اسماعيل عبدي، علي اکبر باغاني و   
بهشتي خبر داده و ميگويد: "سـه تـن       
از هــمــکــاران فــرهــنــگــي (عــبــدي،          

هـاي     بهشتي و باغاني) که طي سـال    
ـنـد    محکوميت ۸۹ و  ۸۸  هايي داشت

اين اواخر آنها را براي اجـراي احـکـام        
بردند و ما گفتيم که زمان خوبي براي 
اجراي اين حکم انتخاب نکرديد؛ ايـن    
مــوضــوع را بــه وزارت اطــالعــات،          

هم منتقل کرديـم  …  امنيت سپاه و 
ـيـه        و اميدواريم مورد عفو قـوه قضـاي
قرار بگيرند. ما درخواست عفو بـراي   
ـنـکـه                    اين هـمـکـاران کـرديـم. امـا اي

قوانين قوه قضاييه اجازه عفو بدهد يا 
 توانيم نـظـري بـدهـيـم."           خير؟ ما نمي

اين سخنان بيش از هر چيز از قـدرت    
ـيـان     مبارزه معلمان و هراس حکومـت
از ايـن اعـتـراضـات حـکـايـت دارد.                
طبعا معضل مصطـفـي نـاصـري بـا          
وزارت اطالعات و امنيت سپاه نه بـا    
نفس پيگرد و زنداني کردن مـعـلـمـان       
معترض بلکه در نابهنگام بودن زمان 
ـيـل        اجراي احکام زندان آنان اسـت. دل
ـيـز بـه روشـنـي                 اين نابهنگـام بـودن ن
گسترده شـدن هـر روزه اعـتـراضـات              
معلمان و هراس از کشيدن دامنـه آن    
به بخش هاي ديگر جامعه اسـت. از       
جمله سران اين حکومت به چشم خود 
ديدند که چگونه عليرغم قشون کشي 

 ٣١ هايشان در مقابـل مـجـلـس در           
تير، معـلـمـان در سـاعـت مـقـرر بـه                 
خيابان آمدند و در محل ماندند و بـا    
تطـاهـراتـهـاي مـوضـعـي خـود و بـا                  
پالکارد ما همه عبدي هستيم، شعار 
معلم زنداني آزاد بـايـد گـردد را سـر             
دادند. ديدند که در آن روز مـعـلـمـان            
کـاري کــردنـد کــه بــه قـول وي وزيــر                
آمــوزش و پــرورش و نــمــايــنــدگــان             
ـتـادنـد و                   مجلس بـه غـلـط کـردن اف
ســراســيــمــه دســتــور بــه آزادي هــمــه           
ـيـز          دستگير شدگان دادند. و امـروز ن
مصطفي ناصري سعي ميکند که بـا    
"خشن ناميدن" برخوردها با معلـمـان     
و پوزش خواهي از آنان، دولت تدبير و 
اميدش را از اين مـاجـرا هـا مـبـري            
ـتـهـاب                   ـلـکـه فضـاي پـر ال سازد تـا ب
اعتراضي در ميان مـعـلـمـان را آرام           

کند. دليلش نيز اينـسـت کـه هـوا را            
پس ديده و مي بيند که معلمان کوتاه 
نمي آيند و با خواستهايي چون آزادي   
هــمــه مــعــلــمــان زنــدانــي، افــزايــش           
ـقـر،         دستمزدها به رقمي باالي خـط ف
تحصيل رايگان براي هـمـه، آمـوزش      
ــراي کــودکــان يــکــســان،             رايــگــان ب
اعتراضاتشان هر روز مـتـحـد تـر بـه          
ـيـرات ايـن                   جلو مـي آيـد. بـويـژه تـاث
مبارزات را در اعـتـراضـات بـخـش              
هاي مختلف جـامـعـه واز جـملـه در            
ـنـد.                 ـي اعتـراضـات پـرسـتـاران مـي ب
ـنـد کـه چـگـونـه            مهمتر اينکه مي بي
ــلــمــان در شــبــکــه هــاي مــديــاي            مـع
اجتماعي، در خطوط تلگرام و واتـس  
آپ صفشان را سازمان داده و خود را   
براي اعتراضـات گسـتـرده تـر آمـاده            
ــکــنــنــد و دارنــد قــرار و مــدار                 مــي

مـهـر،      ١٣ اعتراضات سراسري براي 
 روز جـهـانـي مـعـلـم را مـيـگـذارنـد.                 
يــک کــارزار مــهــم مــعــلــمــان آزادي            
اسماعيل عـبـدي و هـمـه مـعـلـمـان                 
ـتـه هـاي مصـطـفـي             زنداني است. گف
ناصري زنجاني در خصـوص "عـفـو"         
ـيـجـه فشـار ايـن               ـت سه معلم زندانـي ن
کــارزار قــدرتــمــنــد و هــراس وي از              
گسترش بيشتر دامـنـه اعـتـراضـات          
معلمان در سطح جامعـه اسـت. اگـر         
چــه او خــود مــيــدانــد کــه "قــوانــيــن              
قضاييه" جنايتکارانه شان اجـازه ايـن      
ـيـز            ـنـجـا ن "عفو" را نخواهد داد. در اي
اوج استيصال و تناقضات و کشاکش 
 هـــايشـــان را مــــيـــشــــود ديــــد.               
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