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 !جنگ در اردوگاه خودی
 

اور  ه در ب ورژوا، زن الجرم جنس دوم است چراک يک ب

ع شخصی چرخ میهمه   چيز در ذهن وی تحت شعاع نف

ورد د و. خ تيبان آنن ز پش ات ني نت و اخالقي گ، س فرهن

اقتصاد سرمايه داری و سياست حامی آن مدافع آشکار و

ن ستم ان اي ه ی او باشد و. پنه ن زن از طبق ر اي ی اگ حت

حتی اگر اين زن همسر او! دربازار رقيب سرمايه ی وی    

ريک ب دگی ش د و در زن ا!  ا ویباش التی... ي ر ح در ه

محکوم است که جايگاه برتر را به مردان  بسپارد و خود

سياست  به انتظار گوشه ی در حواشی زندگی، اقتصاد و

رده. چشمی از آنان بماند    در پارلمانهای بورژوايی دقت ک

دک دازه ان ا چه ان ردان ت ه م ان نسبت ب ايد که جمعيت زن

ان اصوال ن ه زن ن ک ا اي اراست؟ و ي دی در اختي قشی کلي

ع جز در حوزه های ر مواق د و در اکث ندارند؟ آنها منفعلن

ند ود نمی درخش ه جنس خ رتبط ب د! م ا جنس دوم ان آنه

  ! اگرچه برای مردانی از شان خودشان

  

رای يک مارکسيست اما اين مسئله ی شايان توجه ای ب

تم ر آن س انوادگی در براب ات خ ن تبعيض را اي ت زي نيس

اعفی  ک  يچمض ی رود، ه ارگر م ه ی ک ان طبق ر زن ه ب

ه ی اساسی را!  است ن نکت ا اي ه آن شد ت اره ب ا اش تنه

ه ادآور شويم ک ارگری ي بش ک برای بسياری از فعالين جن

چه وجه تمايزی بايد در باور يک مارکسيست در مقايسه

 ! با بورژوای دشمن برجسته باشد

  
١١بقيه در صفحه                  

  هسرمقال
  

  -يک بازنگری بر موقعيت زن ايرانی  
  به خصوص کارگر زن

  
ز نظرمندان جنبش مارس فرا رسيد و باری ديگر بسياری ا٨باری ديگر 

ای در مورد اعتصاب کارگران زن صنايع پوشاک و کارگری سخنرانی يا مقاله
ی اين روز مهم در ی تاريخچه  و بقيه١٨٥٧بافندگی شهر نيويورک در سال 

های زنان، کارگران، سوسياليستی، عدالت اجتماعی تقويم سياسی فعاالن جنبش
و سپس در مورد. رار دادندو حقوق بشر در سراسر جهان را مورد بحث ق

ی زنان را مسايل جنبش زنان در شرايط کنونی نکاتی کلی را ذکر کردند و پرونده
ولی امر مهم اين است که در طول سالی که گذشت. برای سالی ديگر بستند

وضعيت زنان ايران، و به خصوص کارگران زن، هيچ پيشرفتی نکرد و روابط
باشند همچنان توليد و بازتوليد م جنسی میاجتماعی که مشخصًا زيربنای ست

  .ی کارگر، حفظ کردند شدند و قوت خود را، حتی در بين خود طبقه
  

  موقعيت زن ايرانی پس از بيش از هشتاد سال
ترين تئوريسين جنبش سلطانزاده، برجستهحدود هشتاد و سه سال پيش آوتيس 

در. امعه ايران نوشتای در مورد موقعيت زنان در ج کمونيستی ايران، مقاله
کند که وضعيت زنان ايرانی ، سلطانزاده کوشش می»موقعيت زن ايرانی«مقاله 

مقاله ی وی با اين دو. های کشورهای ديگر ملموس بسازد را برای کمونيست
توان از لحاظ در ميان کشورهای اسالمی ايران را می: "شود جمله شروع می

موافق فرامين پيغمبر. ت بشمار آورداستثمار و انقياد زنان در مقام نخس
و بنا بر ميلش] عقدی" [چهار زن مشروع"تواند تا  ، هر مرد مؤمن می]اسالم[

  ."اختيار کند] صيغه[تعدادی زن نا مشروع 
  

بر اساس معيار بسيار مهم و ابتدايی قوانين و حقوق زنان در رابطه با ازدواج
همچنين بر. ه سال رخ نداده استبينيم که هيچ پيشرفتی در اين هشتاد و س می

رشد فحشا به دليلکند،  اساس تمامی ديگر معيارهايی که سطانزاده ذکر می
،) ساعت کار در مقابل دستمزد ناچيز١٢روزانه (اشتغال زنان بحران اقتصادی، 

،  و غيره هيچ پيشرفت")تقريبًا برده شوهر است("حقوقی -های سياسی زمينه
بينيم باشد که می ی آموزش زنان می تنها در حيطه.  کرداساسی مشاهده نخواهيم

که البته هنوز بايد خزعبالت(اند  که نه فقط زنان از محيط مکتبی بيرون آمده
شوند از مردان ، بلکه امروز تعداد زنانی که وارد دانشگاه می)قران را بياموزند
تر نيروی کار منطق سرمايه بل اجبار ادغام هر چه وسيع!باشد نيز بيشتر می

کند و رشد اقتصاد داران و حکومت آنها تحميل می زنان را بر سرمايه
ی داری اثرات ناهمگونی دارد که در بعضی موارد خالف ايدئولوژی سرمايه

 ٢بقيه در صفحه             .باشد رسمی دولت می

 ٤ صفحه       رازی. م -  !چشم اميد چپ گرايان کُرد به امپرياليزم نبايد باشد
  باز هم  ميدان جنگ توده های تحت ستم با: لبنان

 ٩ صفحه                               سارا قاضی -  امپرياليزم و عيادی داخلی اش

  »انقالبی که به آن خيانت شد«
١٢صفحه                رازی به مناسبت تجديد چاپ کتاب.پيشگفتار م
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يم، که با اينکه نيز اشاره کن» حق رأی«توانيم به  البته در اين بين می
بوده است، زنان هنوز مجبور » مطرح«مشروطه از زمان انقالب 

 برای ادغام ١٣٤٢بودند که صبر کنند که بورژوازی ايران در سال 
انقالب «های  آنان در بازار نيروی کار، به عنوان يکی از اصلبيشتر 
تضادهای نظام ولی، .  به آنان حق رأی بدهد– از باال و –» سفيد
نظامی -داری در ايران، حتی در زمانی هم که رژيم سلطنتی يهسرما

ها برخوردار بود و  شاه، از پشتيبانی کامل و بی درنگ امپرياليست
» تمدن بزرگ«داری کشور را به  ادعا داشت که رشد و توسعه سرمايه

  .ساند، در واقع وضعيت ناهنجاری را برای زنان ايجاد کرد می
  

-حکومت بورژوايی جديد، رژيم اسالمیآنچه که با به کار آمدن 
فراموش نبايد کرد . باشد نظامی، اتفاق افتاده، تشديد اين تضادها می

ای، انقالبی که يک ربع جمعيت  که اين رژيمی است که انقالب توده
کشور به طور فعال درگير آن بود، را پس از غصب رهبری آن، 

ی چند ميليونی، و ها با وجود اينکه در اين انقالب توده. شکست داد
شامل طبقات و اقشار مختلف درگير شدند، و نقش تعيين کننده در آن 
نقش طبقه ی کارگر بود، بلکه زنان بسيج شده در آن نقش بسيار 

  .مهمی را ايفا کردند
  

اين ضد انقالب اسالمی فقط با بسيج زنان حزب اهللا بر عليه زنان 
مبارزات علنی و اجتماعی انقالبی و مبارز توانست آنان را از ميدان 

مبارزات زنان به حيطه شخصی و خصوصی و خانوادگی . خارج کند
اين نوع شکست، بسيج زنان بر عليه زنان، . کاهش يافت و محدود شد

ای مهم در جامعه به جا گذاشته است که اثر مهمی در  خود پيشينه
 از داری ُپر نظام سرمايه. مبارزات دوران انقالبی آتی خواهد گذاشت

باشد، و نوع مشخص آن در ايران نوع بسيار متناقض و  تضاد می
  .متضاد آن در مقايسه با ديگر کشورهای عقب افتاده است

  
ضعيف « به عنوان - و متأسفانه به درستی -رژيمی که زنان را 

يورش ضد انقالبی ی خود قالبی تشخيص داد، ی جنبش ان حلقه» ترين
ز خود وضعيتی را ايجاد کرده است ولی امرو. را با زنان شروع کرد

شوند بيشتر از مردان  که تعداد زنانی که ساليانه وارد دانشگاه می
باشد و، به خاطر جدايی جنسی در بخش بهداشت، تعداد پزشکان  می

  .زن نيز رشد عظيمی داشته است
  

  کارگران مرد و کارگران زن
، يعنی حتی ی کارگر نيز تضادهای نظام کاپيتاليستی همچنين در طبقه

داری و جايگزينی آن با  ای که پتانسيل سرنگونی سرمايه در تنها طبقه
و متأسفانه اين کمبودها حتی ! ی بی طبقه را دارد، وجود دارد جامعه

اقشار طبقه نيز » پيشگامترين«در بين مبارزترين، آگاهترين و 
اين صرفًا مسئله ی بازتاب آداب و رسوم جامعه . باشند موجود می

. باشد مسئله از اين بسيار عميقتر می. باشد ران در بين کارگران نمیاي
و . باشد ايدئولوژی حاکم در هر جامعه ای ايدئولوژی طبقه ی حاکم می

خود اين ايدئولوژی اساس عينی و مادی خود را در روابط توليدی 
های دهقان و  ی پرولتريزه شدن توده به خاطر نحوه. يابد جامعه می

جامعه، و نبود امکانات تکنولوژيک و اجتماعی برای تهيدست در 
نخست و در تعداد له ی هر وان در پروسه ی توليد، مردان دادغام زن

. داری می شوند وسيعتری وارد بازار نيروی کار و توليد سرمايه
يعنی بدنيا (مهمترين مانع جلوگير زنان توليد و بازتوليد نيروی کار 

 و فراهم آوردن وضعيتی برای تداوم آوردن نسل جديدی از کارگران
در جامعه » خصوصی«به طور ) کار پدران، همسران و برادران خود

شود که وقتی که زنان  اين منجر به آن می. باشد داری می سرمايه
باشند، و يا  هايی که دارای مهارت کم می شوند در شغل درگير کار می

يمه وقت و غيره های ن ترکيب تکنيکی سرمايه کمتر است، و يا شغل
باشند، و با وجود رشد صنايع و ادغام هر چه بيشتر زنان در  می

داری، اشتغال  ترين کشورهای سرمايه نيروی کار، حتی در پيشرفته
کند، و کار  زنان کمابيش برای بخش عظيمی از زنان کارگر صدق می

خانگی، به خصوص پرستاری از کودکان، به طور خصوصی ادامه 
  .دارد

  

 
  .(NYPL)منبع . ١٩٠٨ری در کارخانه ريسندگی در آمريکا، حدود سال دخت

  
  دو سنت متخاصم: موقعيت زنان در جنبش کارگری

در جنبش کارگری بين المللی دو سنت متفاوت، متضاد و متخاصم 
بوروکراسی و از سوی ديگر  از يک سو سنت رفرميستی: وجود دارند
يکی : ا هم تفاوت دارند باين دو سنت در تمامی جوانب. سنت انقالبی

شوونيزم ملی، شوونيزم جنسی و ديگری، حتی اگر برای مدتی  شامل
هايی داشته، بر عليه اين گرايشات انحرافی  ای کاستی در بين عده

مبارزه کرده و آلترناتيو که ايدئولوژی و هژمونی بورژوازی را 
د در مواضع موجو. بشکاند، يا حداقل تکان دهد، را عنوان کرده است

ی  مورد موقعيت زنان در درون نهادهای جنبش کارگری خود نمونه
  . باشد بارزی در مورد نظريات و روش کار اين دو سنت می

  
اگر برای مثال به جنبش اتحاديه های صنفی در بريتانيا نگاه کنيم 

های صحافان در لندن   يکی از تشکل١٨٩٠ی  بينيم که در دهه می
(London Society of Machine Rulers)ای را برای   کميته

گزارش آن . ی ورود زنان به داخل نيروی کار، داير کرد بررسی مسئله
که دير يا زود يک مصيبتی است "شامل اين است که نيروی کار زنان 

ی صحافان،  در کنفرانس اتحاديه." بايست که به آن بپردازيم می
 کند که باالخره سعی کرد که نمايندگان حاضر را قانعاتحاديه رهبری 

ما در مقابل دو . "قبول کنند که زنان به داخل اتحاديه وارد شوند
دهيم، يا درت خود قرار  قتحتکه دختران را : ايم آلترناتيو قرار گرفته
 کنيم، که کارفرمايان از آنها بر عليه ما استفاده به آنها بی اعتنايی

ا قبول نکرد، و ولی با اين وجود اين کنفرانس عضويت زنان ر." کنند
با اينکه اين بحث در درون اتحاديه ادامه يافت، نزديک به بيست سال 
طول کشيد تا اينکه زنان باالخره به عضويت اين اتحاديه صحافان در 

    .آمدند
  

قبل از سال ! و صحافان عقب افتاده ترين قشر طبقه کارگر نبودند
لف عضويت سرسختانه مخا) فلزکار( اتحاديه کارگران برنج ١٩١٠
رهبر آن اتحاديه حتی خواهان آن بود که دولت قانونی برای . زنان بود

را های با مهارت باال  جلوگيری از راه دادن زنان در بعضی از صنف
! بگذراند، و در اين مسير فعاالنه به اقداماتی سيستماتيک دست زد

 زنان را به صفوف خود راه نداد و ١٩٥٢اتحاديه نجاران تا سال 
 آنان را به عنوان عضو قبول ١٩٥٩ندسان فلزکار نيز تا سال مهد

  !نکردند
  

اين به خصوص . ها بنا گذاشته شد سنت ديگر از سوی مارکسيست
داری را در روسيه سرنگون کرد،  پس از اينکه پرولتاريا نظام سرمايه

 با -ی کارگری  به طور سيستماتيک و جدی از سوی دولت انقالبی
اين دولت هدف کمک .  دنبال شد-ت سرشار دولتی استفاده از امکانا

به ايجاد احزاب انقالبی کارگران در ديگر کشورها را در دستور کار 
» کمينترن«يا » بين الملل کمونيست«ی اين کار  نتيجه. خود قرار داد

های خسته ناپذيری در قبال ايجاد مجتمع  همراه با آن فعاليت. بود
پرولتاريای پيروز . ی نيز شروع شدانقالبی ی اتحاديه های کارگر

دانست که برای پيروزی کارگران ديگر کشورها نه  روسيه خوب می
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فقط که به احزاب سياسی ای که به منجالب همکاری با 
آغشته نباشند نياز داشت، بلکه همچنين به » خودی«های  امپرياليست

 تشکالت و رهبری نهادهای کارگری که در اين کشتار وسيع کارگران
، به طبقه ی خود خيانت »وطنی«داری  برای پيشبرد منافع سرمايه

. برای رسيدن به اين هدف اساس جديدی نيازمند بود. اند نکرده
بايست   می– درتمامی اشکال آن –تبعيضات کهن بوروکراسی کارگری 

  .شد که کنار گذاشته می
  

، »رنپروفينت«، يا »های کارگری سرخ بين الملل اتحاديه«ی  اساسنامه
خود را "بايست که  شوند می هايی که به آن ملحق می بر اينکه اتحاديه

" از تبعيضات کهن رها کنند و دفاع از کارگران زن را به عهده گيرند
خصومت، و يا در بهترين » سنت«اين به آن دليل بود که . مصمم بود

های صنفی، بر عليه کارگران زن سد  حالت بی تفاوتی، در اتحاديه
ها  در اين اتحاديه. (ی جنبش کارگری بود در راه توسعهمهمی 

خصومت بر عليه کارگران خارجی و کارگران ديگر اصناف، که به 
  .)شدند، نيز بسيار رايج بود حساب می» رقيب«عنوان 

  
  آزادی زنان مقياس طبيعی آزادی عمومی است

در هر جامعه، درجه آزادی زنان مقياس طبيعی آزادی عمومی "
های  پردازان اصلی سوسياليست ارل فورير، يکی از نظريهش." است

تخيلی، بيش از صد و نود سال پيش اين معيار را برای سنجش جوامع 
اين معيار هنوز کامًال صحت خود را حفظ کرده است و در . عنوان کرد
های مارکس، انگلس، لوکسامبورگ و  ها بارها در نوشته طول سال

اينکه بر اساس اين معيار . ه شده استها بکار گرفت ديگر مارکسيست
داری ايران در قرن بيست و يکم، با وجود نيروگاه اتمی  جامعه سرمايه

ی  کند، کارنامه ای می هايی که برای کسب تسليحات هسته و کوشش
  . خوبی ندارد، برای همه روشن است

  
ی بورژوا نگاه  های طبقه بايست که فرای کاستی ولی امروز ما می

ی اصلی در  گر پرولتاريا قرار باشد که خود را به عنوان طبقها. کنيم
بايست  جامعه متشکل کند، معيار فورير معياری است که ما امروز می

. که با آن خود جنبش کارگری و نهادها و تشکالت آن را نيز بسنجيم
سازمان «آينده که مورد نظر » زرد«های  کل جنبش، چه در اتحاديه

زيرزمينی، چه در تشکالت ه در تشکالت مخفی و ، چ»بين المللی کار
های اعتصاب، چه در تشکالت صنفی و چه  نيمه علنی، چه در کميته

، در دوران انقالبی، کميته های  ويژهدر تشکالت فراگير صنايع، و
کنترل کارخانه و شوراها، سطح درگيری بی قيد و شرط کارگران زن 

 مهمی در مبارزه با اين خود بخش. را در عمل بايد پياده کند
 مانند درگيری کارگران تمامی –باشد  ايدئولوژی بورژوازی می

  ). و چه پناهنده» بومی«چه (ها  مليت
  

از سوی ديگر، کارگران زن، و ديگر انقالبيونی که خواهان نقش فعال 
باشند، بايد شکستن اين ديوار  و انقالبی در درون جنبش کارگری می

، يکی از »کارگرگرايی«، مانند ديوار شوم شوونيزم کارگران مرد را
اين ديوار در جلوی مسير آنان از . نبردهای مهم خود بشناسند

ی  وضعيت وخيم کنونی تا ساختن تشکالت مستقل و رزمنده طبقه
راه جلو رفتن مسدود شده . کارگر و حزب انقالبی آن قرار گرفته است

زنان جنبش نتوانند اگر . است و ميان ُبر يا کجراهی هم موجود نيست
ها و سياه  اين ديوار را در هم بشکانند چگونه انتظار دارند که قلعه

های سرمايه را به خرابه بکشند؟ اگر زنان نتوانند نقش فعال و به  چال
توانند نقش فعالی در  حق خود را در جنبش بدست بياورند چگونه می

  اشند؟داری طبقه و جامعه آينده داشته ب کل جنبش ضد سرمايه
  

البته، در بسياری موارد در اين مبارزه، و نه صرفًا در اين مراحل 
مردان «ای با  اوليه، زنان جنبش احساس خواهند کرد که درگير مبارزه

و شايد احساس کنند . باشند  می- پدران، همسران و برادران -» خودی
که اين مبارزه آنان را از مبارزه اصلی، يعنی سرنگونی نظام 

ولی، اين . کند کند و وقتشان را هم تلف می داری، دور می سرمايه
» بزرگ«ی  ای جزئی الينفک از همان مبارزه»حاشيه«ی  مبارزه

سازد، بلکه به  اين مبارزه نه فقط کادرهای زن را می. باشد می
ها  که برداشت!) کند اول تحميل می وهله و در(آموزد  کادرهای مرد می

ا، که بی چون و چرا در جامعه خود ر» عادی«و سبک کارهای 
مردانی که حاضر . اند، را زير سئوال ببرند داری جذب کرده سرمايه

در خود را زير سئوال » جا افتاده«نباشند که عناصر رسوخ کرده و 
ی کارگر دور  ببرند، در نهايت خود را از صف مقدم رزمندگان طبقه

  . خواهند کرد
  

ی کند نهادی خواهد بود که از در نتيجه، نهادی که اين پروسه را ط
. لحاظ نظری، تشکيالتی و کارکرد روزانه، بهتر و راسختر است

راديکاليزم و رزمندگی اين نهاد در تمامی جوانب نظری و عملکرد آن 
بازتاب خواهد يافت و در نهايت مبارزه برای سوسياليزم را پربارتر 

  .خواهد کرد
  

رکس و انگلس، در طی برای مثال، سوسياليزم علمی در زمان ما
مبارزه بر عليه نظريات و عملکرد هگليون جوان، فوئرباخ، آنارشيزم 

، اشکال متفاوت سوسياليزم »حقيقی«پرودون و اشترنر، سوسياليزم 
مدافعان (تخيلی، آنارشيزم باکونين، نظرمندان اقتصاد سياسی 

، سوسيال دموکراسی نوپای آلمان، دورينگ و غيره )داری سرمايه
از يک سو شايد بشود گفت که مبارزه بر عليه بعضی از . مل يافتتکا

 تا نتواند -اين انحرافات وقت محدود و پر ارزش مارکس را گرفت 
توانيم  ولی، از سوی ديگر، ما به هيچ وجه نمی. کاپيتال را تمام کند

! مارکسيزمی را تصور کنيم که مسير اين مبارزات را طی نکرده باشد
. باشند انحرافات بخش مهمی از تاريخ و سنن ما میمبارزه با اين 

ی خود در جنبش کارگری را فقط  کارگران زن نقش فعال و تعيين کننده
با مبارزه بر عليه شوونيزم پدران، همسران و برادران خود به تحقق 

  .خواهند رساند
   

با تقابل واضح است که اين شوونيزم کارگران مرد نه فقط که در 
باشد، بلکه بر عليه منافع کل طبقه نيز   کارگران زن میحقوق و منافع

اين شوونيزم بخشی از ايدئولوژی بورژوايی است، که مانند ! باشد می
ديگر موارد آن، چون شوونيزم ملی، از وحدت و تشکل يابی 

های ابتدايی،  ها و حقوق پرولتاريا، حتی در سطح مبارزه برای رفرم
يه آن بخشی الينفک از مبارزه در راه مبارزه بر عل. کند جلوگيری می

ايجاد حزب انقالبی پرولتاريا و سپس ديکتاتوری ی کارگران و نهايتًا 
له ی نخست چون هو با وجود آنکه در و. باشد سوسياليزم می

ای است که نه فقط سطح  به نظر برسد، مبارزه» افزونه«ای  مبارزه
ر برد، بلکه در ام  میآگاهی طبقاتی و انقالبی کل طبقه کارگر را باال

کادرهای جنبش انقالبی پرولتاريا ضروری و » ساختن«سازماندهی و 
ی قبلی  مبارزه بر عليه انحرافات درون رهبری ی مرحله. باشد بجا می

ای بسيار مهمی در ورزيده کردن نسل بعدی، و  جنبش کارگری تجربه
اتی آماده کردن آن برای کم کردن وزن بر دوش نسل قبلی، امر حي

 اگر فعالين جنبش کارگری بگذارند ايدئولوژی و فرهنگ .باشد می
 در خود -! تر  آن هم در سطحی بسيار پايين-ی بورژوازی  ورشکسته

 نخواهند تشکالت واقعًا مستقلحاکم باشد به هيچ وجه قادر به ايجاد 
  !بود

  
  مراد شيرين

  )١٣٨٤ فروردين ٨ (٢٠٠٥ مارس ٢٨
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گرايان کُرد به چشم اميد چپ 

 !امپرياليزم نبايد باشد
  
  رازی. م

Razi@kargar.org  
  
 

انتخابات اخير در عراق در پی اشغال نظامی آن کشور توسط 
 را امپرياليزم آمريکا، رهبران بورژوا ناسيوناليست کُرد در عراق

احساسات شعف آميز رهبران کُرد مانند جالل . سخت به شعف آورد
اين رهبران بورژوا . طالبانی و مسعود بارزانی جای تعجبی ندارد

ناسيوناليست، سال هاست که در پيوند تنگاتنگ با امپرياليزم بوده و 
توسط دخالت مستقيم آمريکا » از باال«چشم اميد خود را به تحوالت 

 تحوالت اخير در عراق به زعم آنها صحت سياست ها .دوخته بودند
اما ! اين گرايش های بورژوا ناسيوناليست کُرد را متحقق کرده است

تجربه تاريخی نشان داده است که . اين روند تازه اول کار است
با امپرياليزم ذينفع نبوده و » رهبران«زحمتکشان کُرد از اين توافقات 

هرچند که اين انتخابات (خواهند خورد نهايتًا لطمه جبران ناپذير 
قابل قياس با سرکوبهای مردم زحمتکش کُرد توسط » آزاد«

تحوالت آتی نشان خواهد داد ). ديکتاتوری وحشی صدام حسين، نباشد
که اين رهبران در راستای حفظ منافع مردم زحمتکش خود عمل 

نی تقسيم امکان دارد امپرياليزم به رهبران جنبش خرده نا. ١نکرده اند
کرده و چند مقام اداری بی بو خاصيت اعطا گردد؛ اما  تمام اين 
امتيازات؛ نه تنها مسئله ملی را حل نمی کند که حل نهايی آنرا به 

  .تعويق انداخته و حتی بحران موجود را تشديد می کند
  

اما تحوالت کردستان عراق نه تنها در رهبری حزب دموکراتيک ايران 
راستای تبانی با بورژوازی ايران و امپرياليزم در جهت گيری در 

البته تغيير سياست های اخير اين حزب نسبت (تغييراتی بوجود آورده 
، همچنان منجر به )٢به رژيم جمهوری اسالمی قابل پيش بينی بود

و » سوسياليست«توهمات و اشاراتی توسط برخی از رهبران 
ی و سرمايه داری کُرد نسبت به جريانات امپرياليست» کمونيست«

اين مواضع در صورت تداوم مسلمًا به سابقه . مشاهده شده است
درخشان مبارزاتی اين احزاب عليه سرمايه داری و امپرياليزم در 

  . دوره پيش؛ لطمه خواهد زد
  

برای نمونه مصاحبات مکرر آقای عبداهللا مهتدی و رهبران کومه له با 
سازمان «اکيد ايشان بر اينکه يکی از تلويزيون های سلطنت طلبان و ت
نبوده و » کمونيست«ديگر» انقالبی زحمتکشان کُردستان ايران

مطالبات نظير حق تعيين سرنوشت برای مردم کُرد و حق خود 
مجری برنامه تلويزيونی  . مختاری را کنار گذاشته؛ طنين افکنده است

؛  سابقه درخشان و ضد سرمايه داری و فعاليت های پيشين اين آپادانا
حزب را در راستای مبارزه برای حق تعيين سرنوشت برای مردم کُرد 
و شيوه مبارزاتی آن را مورد سرزنش قرار داده؛ و آن حزب را به 

که اکنون » سرخ و تجزيه طلب«عنوان يک سازمان تروريستی و 
ماميت ارضی سلطنت طلبان متقاعد شده بخوانيد به خط ت(معقول شده 

و ديگر  نه سخنی از تعيين سرنوشت کُردها می آورد و نه ) است
رهبران ! شيوه سابق را دنبال می کند، مورد ستايش قرار می دهد

سازمان زحمتکشان کردستان نيز مانند اطفالی که از کردار زشت 
ی توسط پيشين خود شرمنده بوده سر بزير مورد اهانت و بی حرمت

رجوع شود به مصاحبه با تلويزيون  (اين عناصر قرار می گيرند 
؛ همچنين گزاش های غير موثقی از يک خبرنگار خارجی در )آپادانا

                                                 
  ُکردتاريخچه بحران رهبری  ١
   باز هم توهم حزب دمكرات آردستان نسبت به جمهوری اسالمی ٢

سايت (مورد ارتباط گيری رهبران کومه له با رژيم جمهوری اسالمی 
   ٣ .)کردستان شرقی

  
مواضع کنونی آقای عبداهللا مهتدی البته نوين نيستند؛ و به نظريات 

تنها تفاوت اينست . وی در پيش از وقايع اخير در عراق بر می گردد
که نظريات سابق او در حاشيه تحوالت عراق و به ويژه شرکت احزاب 

عيت نوين دوست ديرينه او، جالل طالبانی، در کُرد و مشخصا موق
دولت سرمايه داری دست نشانده آمريکا؛ اين جهت گيری را تسريع 

آقای عبداهللا مهتدی همانند . کرده و به مورد اجرا قرار داده است
گرايش های شبه مائوئيستی، همواره انقالب آتی در کردستان و ايران 

که به (ل؛ مرحله سوسياليستی او. را به دو مرحله تقسيم کرده است
؛ دوم، مرحله دموکراتيک )زعم وی مرحله ای دور و نا مشخص است

در مرحله دموکراتيک او ). که مرحله واقعی و قابل تحقق فوری است(
نيز همانند جالل طالبانی شرکت در حکومت های ائتالفی با بورژايی را 

اخير ايشان اين مواضع در مقاالت پشين و . بدون ايراد می داند
  . آشکارًا بيان شده  است

  

 
  عکس مربوط به پرفسور نادر انتصار برگزيده از سايت حسب و حال

  
، تير ٢شماره ی (، »افق سوسياليسم«آقای عبداهللا مهتدی در نشريه 

او به درستی . با برنامه سابق حزب کمونيست گسست می کند) ١٣٧٥
از برنامه » جمهوری دموکراتيک انقالبی«خواهان حذف شعار 

مکن است انقالب طبعًا در عمل م: "حزبشان شده، اما می افزايد که
پيروزمند ايران نتواند از آن چه برای يک حکومت کارگری تنها 
وظايف فوری و اوليه را تشکيل می دهد، فراتر رود و يا حتی فقط 
. بخشی از آنها را، آن هم به شيوه ی ناقص و نيمه کاره، عملی سازد

های سياسی متنوعی ناشی  ها و شکل به همين قياس می تواند حالت
منجمله امکان ... ازن های متفاوت نيروهای طبقاتی به وجود آيداز تو

حزب کمونيست تشکيل يک جمهوری ... دارد که در شرايط معينی
برای تسهيل گذار به انقالب سوسياليستی تشخيص دهد، ... انقالبی

 ٢٤ص  " (.چنين شعاری را بدهد و در چنين حکومتی شرکت کند
دفاع از دمکراسی : "... گر می گويد؛ و يا در جايی دي)تأکيد از ماست

کامًال به جاست و نيز اينکه تحت شرايط خاصی ممکن است ... انقالبی
جمهوری (از تاکتيک تشکيل حکومتی بر اين خواص ) و نه الزامًا(

دموکراتيک انقالبی نامی است که خصلت اين حکومت را نشان می 
تيبانی پش) دهد و نه اسم يک حکومت خاص در يک دوره ی معين

کرده و آن را به عنوان سياست تاکتيکی در آن مقطع درست تشخيص 
  ). ٢٥ص ..." (بدهی، هيچ ايرادی ندارد

  
) ١٣٨٣مرداد (همين برخورد در اطالعيه پايانی کنگره دهم کومه له 

له به عنوان محورهای اصلی کار و وظايف کومه... : "آمده است
 در مقابل کارگران و کل حزب چپ و سوسياليستی در کردستان ايران

                                                 
دی در اطاق     ٣ ای مهت ا   «  البته اين ادعا توسط آق اد سوسياليست ه » اتح

   . انکار شد٢٠٠٥پالتاک در ماه ژانويه 

http://www.javaan.net/kargari_nashr/asare.moaser/M_Razi/Razi.htm
http://hemid.com/vtv/tv-ap-26k.wmv
http://hemid.com/vtv/tv-ap-26k.wmv
http://www.javaan.net/kargari_nashr/M_Razi/meli/bohrane/bohrane.htm
http://www.kargar.org/azad/PDI_Shao.htm
http://www.eastkurdistanpress.com/index.htm
http://www.eastkurdistanpress.com/index.htm
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در شرايطی که سوسياليسم به عنوان يک تحول جامعه بويژه 
 سياسی فوری در دستور کار آينده انقالب ايران و به طريق -احتماعی

  )تاکيد از ماست." ( تشريح شداولی کردستان قرار ندارد
  

که از سابقه مبارزاتی » حزب کمونيست ايران«از سوی ديگر 
دار بوده و ادعا داشته  که  جناح راديکالتری از جناح راديکالی برخور

شماره عبداهللا مهتدی است؛  در مقاله ای توسط صالح مازوجی  در 
تحت عنوان ) ارگان حزب کمونيست ايران( نشريه جهان امروز ١٤٣

تقالل جنبش کُرد از امپرياليزم  ، گرچه به اس»عراق بعد از انتخابات«
اشاره می کند اما در عين حال به احتمال تجزيه عراق و استقالل 

: او  می نويسد که. کردستان توسط خود امپرياليزم نيز تأکيد می کند
ها و اين احتمال را نيز نبايد از نظر دور داشت که اگر ضعف.......«
چه را جنگ عليه  امريکا در کنترل اوضاع عراق و آنبستبن

تر از اين خود را نشان دهد و دولت امريکا خواند بيشتروريسم می
رود ممکن چنان که بايد پيش نمیهايشان آنمتقاعد شود که پروژه

است که سياستشان در مورد عراق با دگرگونی روبرو شود، و بيش 
ها در هر چند هنوز فاکت. از اين از تماميت ارضی عراق دفاع نکنند

حال بايد به آن حدی نيست که دال بر قوی بودن اين احتمال باشد با اين
اخيرًا هنری کيسينجر وزير خارجه سابق امريکا در . توجه کرد

چنانچه منافع ملی " ان گفته است .ان.مصاحبه با کانال تلويزيونی سی
امريکا در ايجاد يک عراق يک پارچه حاصل نشود، بهتر است که اين 

چند روز پيش جی گارنر اولين حاکم نظامی ." شودکشور تجزيه 
" وال استريت ژورنال"ای در عراق بعد از اشغال اين کشور طی مقاله

امريکا در صورت ناکام ماندن در عراق بايد از تشکيل "گفته است 
گونه که همان"افزايد گارنر می." کشور مستقل کردستان حمايت کند
ه بعنوان پايگاهی برای حضور فليپين در دوره پايانی قرن گذشت

-نيروهای امريکا در منطقه اقيانوسيه بود، کردستان مستقل نيز می
تواند در قرن جديد بعنوان پايگاه و نقطه اعزام نيروهای ما به جهان 

در دستگاه اداری بوش هستند کسانی .......عرب و خاورميانه عمل کند
ر و جی گارنر اشتراک نظير پل ولفوويتز در وزارت دفاع که با کيسينج

  »...نظر دارند
  

تجزيه عراق " احتمال"در اين نوشته منظور از تأکيد به بروز اين 
چنانچه . او نتيجه گيريی از اين تحليل انجام نداده است. روشن نيست

قرار است که سياست امپرياليزم آمريکا به منظور سرکوب 
ه تفاوتی می زحمتکشان و کارگران عراق و زحمتکشان کُرد باشد؛ چ

کند که چه اختالفاتی ميان جناح های هيئت حاکم آمريکا در مورد 
تجزيه عراق در جريان باشد؟ ضمن اينکه بايد تاکيد شود که آقايان 

که در دولت راستگرای (کسينجر و گارنر و به ويژه پل ولفوويتز 
خود از راست ترين و ارتجاعی ترين ) بوش نقش مهمی دارا است

بنابراين اين احتمال حتی . يئت حاکم دولت آمريکا هستندگرايش های ه
اگر به يک استراتژی يقين نيز مبدل گردد، تفاوتی در سياست 

اگر نيز آقای صالح . انقالبيون کمونيست در منطقه نخواهد گذاشت
مازوجی تلويحًا بر اين نظر است که تجزيه عراق توسط خود 

ردم کُرد می کند؛ سخت در امپرياليزم کمکی به پيشبرد آرمان های م
نظرگاههای پيشين حزب کمونيست ايران و مقاله کنونی (اشتباه است 

بهرو در مقطع ). مازوجی اين موضوع را با صراحت نشان نمی دهد
  .کنونی، بايد با صراحت سخن گفت و از تحليل های دوگانه پرهيز کرد

  
 مسئله از جمله(از منظر مارکسيزم انقالبی حل تکاليف دمکراتيک 

و (در عصر سرمايه داری پسين با گسست کامل از امپرياليزم ) ملی
کل دستگاه فکری و نظری و . پيوند خورده است) سرمايه داری

نظامی امپرياليستی مسبب اصلی تشديد مسئله ملی در منطقه بوده 
گرايش هايی که اين اساس مارکسيستی را مورد تجديد نظر . است

سب خرده نانی از امپرياليزم هستند محققًا خود قرار داده و به دنبال ک
را در آينده از صف جنبش رهايی بخش زحمتکشان و کارگران کرد 

  . جدا خواهند کرد
  

  مبارزه برای کسب حقوق ملت کُرد از مبارزه با امپرياليزم جدا نيست

  
چپ گرايان کُرد بايد توجه کنند که  ساختار اقتصادی سرمايه داری، و 

 در ايران و منطقه؛ خود بورژوازی توليدی وابسته به آن و تمام ابزار
واضح است . بر اساس نياز امپرياليزم و توسط آن ساخته شده است

که طبقه سرمايه داری که قرار است به کمک امپرياليزم در قدرت 
همانند نقش بورژوازی اروپايی » انقالبی«قرار گيرد قادر نيست نقش 

» جمهوری دموکراتيک انقالبی«ند و يا در  را ايفا ک١٩ و ١٨در قرن 
شرکت کند؛ زيرا در عصر سرمايه داری پسين، الزمه جهش اقتصادی 

شرکت نمايندگان .  و عدم وابستگی به آنستگسست کامل از امپرياليزم
حتی (احزاب  کُرد عراق در يک حکومت دست نشانده آمريکا و سيا 

 باشد که چنين نبوده چنانچه انتخابات دموکراتيک انجام داده شده
صرفًا جالل . منجر به حل مسئله کُرد توسط آنها نمی شود!) است

طالبانی ها در مقام رياست جمهوری به آلت دست امپرياليزم مبدل می 
  !گردند

  

) و سياسی(بر اساس تحليل های مارکسيزم انقالبی، رهايی اقتصادی 
ائده و جهش صنعتی در منطقه و کسب حقوق دمکراتيک  توسط ز

ساختار اقتصادی تحميلی . های همان امپرياليزم، قابل تحقق نيست
توسط امپرياليزم در عراق و ايران جايی را برای صنعتی شدن  و 

بورژوازی در اين کشورها در هر . دمکراسی باقی نگذاشته است
حتی چنانچه .  ذاتًا  وابسته به امپرياليزم استشکلی که ظاهر گردد
سنجر مبنی بر جدا سازی منطقه کردستان عملی توصيه های آقای کي

گردد، اين شکل از جدايی تحت کنترل امپرياليزم، کمکی به آزادی و 
  .رفاه مردم کردستان نخواهد کرد

  

چپ گرايان کُرد بايد توجه کنند که سرمايه داری کشورهايی نظير 
ايران و عراق به علت ادغام در بازار جهانی سرمايه داری و شکل 

رشد سرمايه داری، قادر به پيشبرد نيروهای مولده نبوده، نيست ويژه 
.  توليد وسايل توليدی امکان پذير نيستدر اين مناطق. و نخواهد بود

مانند اقتدارگرايان اسالمی (باشد » مستبد«اينکه بورژوازی در قدرت، 
مانند سوسيال دمکرات وابسته به (» دمکرات«يا ) يا صدام حسين
در بهترين . تغييری در اين وضعيت عينی نمی دهد) غرب و آمريکا

کارخانه های کفش سازی، لوله آهن، (حالت توليد وسايل مصرفی 
. به رشد غيرمؤثر و بحران زا ی خود ادامه خواهد) سيمان و غيره

ادامه بحران اقتصادی نيز از حل مسايل اوليه دمکراتيک مانند مسئله 
 دمکراسی و آزادی بيان و ملی؛ مسئله ارضی؛ مسئله زنان؛ مسئله

در واقع امپرياليزم با . تجمع و مطبوعات جلوگيری به عمل می آورد
شرکت دادن رهبران کُرد در حکومت از آنها برای تحميق مردم کُرد 
استفاده کرده و تحوالت اساسی در راستای حل مسئله ملی را به 

  .تعويق خواهد انداخت

  

ل دمکراتيک نيار به رشد برای تحقق دمکراسی و حل نهايی مساي
اين رشد نيروهای مولده در منطقه .  نيروهای مولده در منطقه هست

در چارچوب مناسبات سرمايه داری همواره با بحران ساختاری مواجه 
برخالف سرمايه داری غرب که سيکل های متناوب اقتصادی . است

ر مشاهده می شود، در کشورهايی نظي) شکوفايی، افت، رکود و غيره(
ايران و عراق همواره، پس از رشد اقتصادی محدود وغيرمولد، 

رکود، يکی از وجوه . اقتصادی به وقوع می پيوندد» رکورد«
 بورژوازی به هر . مشخصه ی سرمايه داری در اين جوامع  است

در . شکل آن در ايران و عراق؛ حامل بحران ساختاری اقتصادی است
ايی وابسته به امپرياليزم، نتيجه هر نوعی از حکومت های بورژو

در عصر . مجبور به استقرار نظام سرکوب و اختناق خواهد شد
بومی، ملی، عمامه بسر، تاجدار يا (سرمايه داری پسين، بورژوازی 

به نيروی بازدارنده ) کرواتی از نوع آقايان جالل طالبانی و بارزانی
و مترقی اند، تنها نيروهايی انقالبی . پيشرفت اقتصادی مبدل می گردند

کسانی که . گسست کنند) ملی و بين المللی(که از نظام سرمايه داری 
همسوی با بورژوازی بومی و » حقوق ملی«زير لوای دفاع از 
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 ، خواسته و يا ناخواسته به خودامپرياليزم را توجيه و تبليغ می کنند، 
تاريخ قرن اخير و . دشمنان مليت ها تحت  ستم مبدل می گردند

انقالبات جهانی همه ناشی از اين سياست های مماشات شکست 
  . جويانه با بورژوازی بومی و امپرياليزم بوده است

  

 خواست تنها، حول )بخوانيد انقالب بورژوايی(ی »انقالب دمکراتيک«
های دمکراتيک در انقالب آتی شکل نخواهد گرفت؛ که کارگران و 

ورژوازی و زحمتکشان برای به چنگ آوردن خرده نانی از ب
. امپرياليزم مجبور به مسکوت گذاشتن مطالبات محوری خود گردند

کارگران (کارگران و زحمتکشان منطقه همراه با متحدان واقعی خود  
مطالبات دمکراتيک و مبارزات خود را پيرامون ) کشورهای مجاور
، در راستای به رهبری گرفتن انقالب برای انجام ضدسرمايه داری

  .قابلشان است گام بر می دارندتکاليفی که م

  

که بورژوازی قابليت (امروز، در واقع به غير از تکاليف دمکراتيک 
تکاليف ضدسرمايه داری نيز در ) انجام آن را از دست داده است
کنترل کارگری بر توليد و توزيع، (دستور روز قرار  گرفته است 

هی است که بدي). اقتصاد با برنامه، تدارک مديريت کارگری و غيره
 بر وسايل سرنگونی سرمايه داری و لغو مالکيت خصوصیبدون 

عمده ی توليدی، زمينه الزم برای جهش تکنولوژيک، به وجود 
بدون چنين جهشی، منطقه کردستان هرگز صنعتی . نخواهد آمد

به سخن  . را به خود نخواهد ديد» دمکراسی«نخواهد شد و چهره 
» با برنامه« و بدون اقتصاد ديگر، بدون الغای مالکيت خصوصی

صنعتی شدن جامعه عقب افتاده ای نظير ايران و عراق غير قابل 
تنها با برداشتن جهش تکنولوژيک اين جوامع  قادر . تحقق است

. خواهند بود که سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهند
. بدون چنين سهمی استفاده از تکنولوژی پيشرفته کارآيی ندارد

تصاد منطقه  برای پيشرفت تکنولوژيک بايد ابتدا از چنگال بازار اق
  .تحميلی توسط سرمايه داری جهانی خود را رها سازد

  
: در نتيجه، برای رهاسازی اقتصادی، بايد تکاليف مرکبی انجام پذيرد

) مسئله ارضی، ملی و دمکراسی و غيره(تکاليف الينحل دمکراتيک 
حل تکليف ضدسرمايه داری )  مشخصبنابر وضعيت(و همزمان با آن 

اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر توليد و مديريت کارگری و (
بدون رفع کليه . بنابراين مجموعه اين تکاليف بايد انجام پذيرند). غيره

برای تدارک اين امر . اين تضادها، هيچ يک از تضادها حل نمی گردند
مونيستی و غير مماشت نيز جنبش کردستان به يک رهبری انقالبی ک

تجارب ضد امپرياليستی انقالب کوبا و هم اکنون . جو نياز دارد
 را کمونيست های کُرد بايد مورد بررسی دقيق ٤تحوالت در وئزوئال

رهبران . قرار داده و درس های ضروری را از آنها استنتاج کنند
موجود نبايد چشم اميد خود را به » کمونيست«و» سوسياليست«

  . ليزم بدوزندامپريا
  
  صدام توسط آمريکا  » جايگرينی«
  

بر خالف نظريه پردازان امپرياليزم آمريکا، غرض از تهاجم نظامی 
عليه عراق ريشه کن کردن اختناق و ارعاب مردم عراق و آزادسازی  

صدام حسين خود از همدستان و . ملت کردستان عراق نبوده است
بر مصدر قدرت نشست، و » اسي«نزديکان دولت آمريکا بوده و توسط 

 نوامبر ٢٦در .  حفظ کرد٢٠٠٤موقعيت سياسی خود را تا سال 
 وزير دفاع - در بحبوحه جنگ ايران و عراق، دونالد رامسفيلد١٩٨٣

فعلی از طرف رونالد ريگان به ديدار صدام رفت تا او را مجهز به 
واد اين م. مواد شيميايی ، مواد بيولوژيک و وسايل يدکی موشک، کند

                                                 
   را ملی کرده و تحت کنترل کارگری درآورد »ونپال«چاوز  ٤
  

 از سوی ارتش عراق عليه کُردها در حلبچه به کار ١٩٨٨در مارس 
  .  تن از مردم  زحمتکش کُرد شد٧٠٠٠گرفته شد که  منجر به مرگ 

  
علت دشمنی دولت آمريکا با صدام بر اساس تجاوزات غير انسانی او 
بر عليه مردم عراق نبود،  بلکه تنها متکی بر اختالفات ناشی از 

دولت ). مانند اختالفات درونی يک خانواده(ها است مسايل درونی آن
آمريکا وعده های بسياری به رژيم صدام داده بود که پس از جنگ 

 سال جنگ با ايران، ٨به دنبال . ايران و عراق به آنها عمل نکرد
 ٨٥بدهی مالی رژيم بعث به کشورهای اروپايی و عربی به بيش از 

د دالر بديهی عراق به کويت و  ميليار٣٠تنها . ميليارد دالر رسيد
قول و قرارهای دولت .  امارات متحد عربی و عربستان سعودی بود

آمريکا مبنی بر حل مسايل مالی عراق و ايجاد موقعيت ويژه برای 
چند ماه قبل از . صدام در دنيای عرب و غيره هيچکدام برآورده نشد

خود با صدام در مالقات ويژه ١٩٩٠ ژوئيه ٢٥تهاجم به کويت در 
سفير آمريکا در بغداد، خانم ايپريل گليپسی، پس از طرح مطالبات و 

حاال اين است «: شنيدن پاسخ منفی ار سوی آمريکا اعالم کرد که
دستمزد عراق که ثبات منطقه را حفظ کرده و آن را از غرق شدن در 
موج بی سابقه بنياد گرايی نجات داده است؟ شما می گوئيد که آمريکا 

حتی پيش از » تانش حمايت خواهد کرد، اين است حمايت شما؟از دوس
» دوستان«حمله نهايی به خاک کويت، صدام چراغ سبزی از 

  ٥.آمريکايی خود دريافت کرد
  

بدين ترتيب اشغال کويت توسط صدام و حمله نظامی دولت آمريکا در 
.  آغاز شد و منجر به بيرون راندن صدام از کويت شد١٩٩١فوريه 
. عين حال دولت آمريکا هنوز قصد سرنگونی صدام را نداشتاما در 

. زيرا بديل حکومتی و نزديک تر از صدام به خود را ايجاد نکرده بود
خطر .   جايگرينی وی نهسياست دولت آمريکا تاديب صدام بود و

سرنگونی صدام برای دولت آمريکا به مراتب بيشتر از حفظ وی در 
 می توانست به حکومت های توده ای زيرا سرنگونی صدام. قدرت بود

منجر گردد، که اين خود زمينه ) شيعيان در جنوب و کُردها در شمال(
  .  ساز طغيان های مردمی در ساير نقاط منطقه می شد

  
زيرا از يک . اما دولت آمريکا نهايتًا تصميم بر جايگزينی صدام گرفت

 را مانند سو در دهه پيش سرکشی صدام را نتوانست مهار کند و او
سابق کامًال تحت کنترل قرار دهد؛ واز سوی ديگر هيئت حاکم آمريکا 
به سياست های نوينی برای کنترل منطقه خاور ميانه همراه با تقويت 

اما؛ .  رسيده بود  و بديل حکومتی را شکل داده بود٦اسرائيل
در افعانستان، » حامد کرزای«های صدام حسين،  مانند » جايگزين«

نشاندگان آمريکا برای استثمار کارگران و تحميق زحمتکشان از دست 
 نيروی به اصطالح اپوزيسيون دولت عراق، عمدتًا ٣٢.  خواهند بود
کنگره «و ) اعضای سابق حزب بعث(» اتحاد ملی عراق«متشکل از 
دو ) ليبرال های طرفدار جناح شاهين هيئت حاکم آمريکا(» ملی عراق

انگلستان، جلسه ای تحت عنوان » ويلتون پارک«سال پيش در 
اين جناح ها با همکاری . ، به بحث و تبادل نظر نشستند»جلسه مادر«

حزب اعالی انقالب «طالبانی، بارزانی و آيت اهللا محمد باقر حکيم از 
به توافق رسيدند و امروز پس از مضحکه انتخابات اخير بر » اسالمی

ل مسئله دمکراسی در اما هيج يک قادر به ح. مصدر قدرت نشسته اند
تاريخ معاصر نشان داده است که هر گونه . عراق نخواهند بود

مماشات با امپرياليزم آمريکا در منطقه به ضرر زحمتکشان خواهد 
  . شد
  

  ١٩٩١درس های مبارزات زحمتکشان عراق در جنگ 
  

                                                 
ال      - ٥ ونی کان تند تلويزي ه های مس ا  ٦ برنام  -)  Front Line(  آمريک

 ٢٠٠٣مارس 
 برای بحث مفصل تر در مورد رابطه دول آمريکا و اسرائيل رجوع - ٦

  مقاالت مسايل بين المللیشود به 

http://iwsn.topcities.com/eghdam/nazarat/831121venapal.pdf
http://www.kargar.org/jahan.htm
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 همزمان با خاتمه جنگ يک طرفه آمريکا با رژيم ١٩٩١در فوريه 
م کُرد قيام مسلحانه خود را عليه رژيم بعث عراق صدام، مردم تحت ست

کردستان عراق در عرض چند روز به اشغال مردم کُرد در . آغاز کردند
شهر نفت خيز کرکوک تحت کنترل نيروهای مسلح کُرد قرار . آمد

در عين حال برخی از شهرهای جنوبی عراق در دست ساير . گرفت
رتش عراق نيز ا. عراق افتاد) بخصوص شيعيان(زحمتکشان 

امپرياليزم آمريکا که تا چند .بالفاصله دست به سرکوب خونين آنان زد
هفته قبل صحبت از سرنگونی صدام به ميان می آورد، با مشاهده 
ديناميزم مبارزات زحمتکشان عراق عليه رژيم بعث به واهمه افتاده و 

جرج آقای . برای حفظ بازمانده رژيم ديکتاتوری عراق به تکاپو افتاد
به رژيم ايران برای حمايت از شيعيان هشدار داده و در ) پدر(بوش 

مقابل خواست رهبران کُرد مبنی بر کمک رسانی به مردم کردستان 
سکوت اختيار کرد، و اجازه پرواز هليکوپترهای جنگنده عراقی برای 

امپرياليزم آمريکا نشان داد . بمباران مردم کُرد را به رژيم عراق داد
  .مردم مسلح کُرد به مراتب بيشتر از حضور صدام واهمه داشتکه از 

  
در آن دوره نشان داده شد که  نه صدام قصد مبارزه عليه امپرياليزم 

امپرياليزم با . را دارد و نه آمريکا هدفش سرنگونی رژيم بعث بود
تضعيف صدام و حضور نظامی در منطقه به کليه خواست های خود 

رژيم . ث کنترل منطقه را بيشتر تضمين کردرسيد و با حفظ رژيم بع
بعث با تاييد آمريکا مشغول سرکوب بيرحمانه مردم زحمتکش عراق 

 ميليون زن و بچه و مردان و زنان سالخورده به طرف ٣حدود . شد
مرزهای ايران و ترکيه رهسپار شده و نيروهای هوايی رژيم عراق 

  . آوارگان را  بمباران کرد
  

 خودانگيخته مردم زحمتکش عراق در شهرها، اعتراضات توده ای
. عليه جنگ افروزی صدام در حين جنگ آمريکا با عراق آغاز گشت

با اعالم . اما، اين تظاهرات و اعتراضات پراکنده و غيرمتشکل بودند
. آتش بس اعتراضات خودبخودی مردم شکل نوينی به خود گرفت

 سربازان از جبهه اعتراضات اوليه ابتدا در بصره توسط مردم شهر و
و  و بالفاصله به شهرهای زبير، عماره، ديوانيه،. بازگشته آغاز شد

گرچه حرکت توده ای مردم در . سپس کربال و نجف گسترش يافت
شهرهای جنوبی عراق عمدتًا توسط شيعيان عراقی صورت گرفت، 
اما، زحمتکشان سنی و مسيحی نيز در اين شهرها نقش تعين کننده 

مراکز امن و (اکثر مراکز امنيتی پليس مخفی رژيم . ندای ايفا کرد
پس از اين حرکات اوليه مردم بود که . بدست مردم افتاد) استخبارات

شيعه با همکاری رژيم ايران در حرکات اعتراضی شرکت " رهبران"
  .کردند

  
چند روز پس از اعتراضات در جنوب، مردم کردستان نيز بطور خود 

سنتی، در چند شهر مانند رانيه و " هبریر"انگيخته و مستقل از 
در ابتدا چند گروه مستقل از رهبری . سليمانيه مبارزه را آغاز کردند

مردم مسلح اين شهرها بالفاصله به تشکيل . سنتی وارد مبارزه شدند
اقدام کردند، کليه امور دفاعی شهرها به ) ليرنه(شوراهای مسلح 

ات خود انگيخته بود که پس از اين حرک. دست آنان سازمان يافت
سنتی جنبش دست به فعال کردن جبهه موتلفه برای " رهبران"
جبهه مذکور مرکب بود از حزب دمکرات . انقالب زدند" سازماندهی"

، اتحاديه ميهن پرستان )به رهبری مسعود بارزانی(کردستان 
به (، حزب سوسياليست کردستان )به رهبری جالل طالبانی(کردستان 
، شاخه کردستان حزب کمونيست )ر محمود رسول مامندرهبری دکت

به رهبری سامی (، حزب ملت کردستان )به رهبری عزيز محمد(
يک حزب راست کرای (و حزب سوسياليست کُرد ) عبدالرحمان
گرچه اين جبهه در تسخير کرکوک نقش تعيين کننده ). ناسيوناليستی

 معطوف کردن به ای دارا بود، اما کل انرژی و توان خود را به جای
بسيج توده ها برای يک مبارزه مستقل از امپرياليزم و رژيم های 
سرمايه داری منطقه، در راستای مذاکرات پشت پرده با امپرياليزم و 

نمايندگان اين جبهه ائتالفی بارها (رژيم ايران، ترکيه و سوريه نهاد 
بهه در اين ج). برای مذاکره به سوريه و ترکيه و آمريکا سفر کردند

و امپرياليزم ) پدر(ميان توده ها چنان توهمی نسبت به آقای بوش 

ايجاد کرده بود که آنان تا روزهای آخر متوقع بودند که آمريکا به 
  !کمک آنان بيايد

  
باالخره، جبهه فوق با چندين سازمان اسالمی، در بيروت، مجلس 

ات ريشه باوجود اختالف. مشترکی برای حکومت آتی عراق اعالم کردند
ای و سياسی با سازمان های شيعيان اسالمی مانند مجلس شورای 

سازمان (اعالی اسالمی، سازمان عمل اسالمی و حزب دعوه اسالمی 
، در مورد )هايی که به درجات مختلف در ارتباط با رژيم ايران بودند

شکل حکومت بعدی در عراق، رهبران کُرد با طرفداران رژيم ايران 
دند تا مشترکًا دست استمداد به سوی امپرياليزم دراز وارد اتحاد ش

  .کنند
  

از ابتدا مشخص بود که چنين سياست هايی که توده های کُرد و شيعه 
را فدايی مذاکرات پشت پرده با امپرياليزم و سرمايه داران منطقه می 

رهبران کُرد بار ديگر !  و چنين نيز شد-کند محکوم به شکست است
د که نه تنها اعتقاد به مبارزات مستقل توده ها خارج درعمل نشان دادن

از چارچوب برنامه سرمايه داری و امپرياليزم ندارند که حتی به 
 آنان حتی حاضر -خواست های ناسيوناليستی خود نيز وفادار نيستند

  !نشدند برای يک کردستان مستقل از عراق مبارزه کنند
  

  ريشه ها و سابقه محدوديت های رهبری ناسيوناليستی ُکرد
  

مبارزات مردم کُرد در راه احقاق حقوق خود، بطور عينی، همواره با 
و سرمايه داری (نظام امپرياليستی و دولت سرمايه داری مرکزی 

امپرياليزم با تشکيل دولت های . در تقابل قرار گرفته است) داخلی
از نفوذ بورژوازی کُرد در درون توده های قوی در منطقه و استفاده 

کُرد، از گسترش جنبش در راه کسب استقالل جلوگيری به عمل آورده 
  .است

  
پس از جنگ جهانی اول، با تضعيف امپرياليزم در سطح جهانی، اوج 
گيری جنبش های آزادی بخش ملی در کشورهای مستعمره و شبه 

امپرياليزم ... روسيهمستعمره، و پيروزی نخستين انقالب کارگری 
" تفرقه افکن و حکومت کن"انگليس سياست قبلی خود، معروف به 

را با ايجاد دولت های مرکزی قوی برای سرکوب جنبش ها، جايگزين 
خانواده (کمک به تشکيل دولت های مرکزی در عربستان . کرد

آتا (، ترکيه )رضاخان پهلوی(، ايران )هاشمی ها(، عراق )سعود
هدف اين رژيم ها سرکوب . يانگر چنين سياستی بودنما)... ترک

. هرگونه جنبش های جدايی طلب و استقرار دولت مرکزی قوی بود
تصاحب زمين ) همانند آتا ترک در ترکيه(سياست رضاخان در ايران 

های قبيله ای، سکنی دادن اجباری و جلوگيری از مهاجرت فصلی 
و ( بيشماری از ُکردها اين اقدامات منجر به مرگ تعداد. قبايل بود
  .گشت) ساير قبايل

  
بدين ترتيب مليت کُرد توسط امپرياليزم جهانی ميان چهار دولت تقسيم 

سرکوب هرگونه اعتراض و حرکت توده ای به وحشيانه . می شود
اما، اين . ترين شکلی توسط اين   دولت های مرکزی صورت می گيرد

 و سرعت تحقق تحوالت در مناطق مختلف کردستان به يک شکل
که رژيم های آتاترک و ) ١٢٩٩ (١٩٢٠در سال های دهه . نيافت

رضاخان مشغول سرکوب جنبش های محلی بودند، دولت عراق هنوز 
در واقع دولت عراق در سه دهه گذشته . از قدرت کامل برخوردار نبود

  .توانسته که به يک دولت قوی مرکزی تبديل شود
  

کزی ايران، ترکيه، عراق و سوريه بهررو، تالش های دولت های مر
نه تنها به نابودی پايه های عينی مبارزات ملی کُرد نينجاميده، که 

 در عراق نشان داده است، اين ١٩٩١برعکس، همانطور که واقعه 
مبازات ادامه داشته و در تشديد جنبش و آگاهی ملی و ضدسرمايه 

  .داری مردم کُرد نقش مهمی ايفا کرده است
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نوعی کردستان توسط امپرياليزم، دو اصل تعيين کننده و تقسيم مص
از يکسو، تا زمانی که . حائز اهميت را در کنار يکديگر قرار داده است

ايران، (توده های کُرد موفق به شکستن هر چهار رژيم سرمايه داری 
، در طی مبارزات ضدامپرياليستی خود )عراق، سوريه و ترکيه

ستای کسب حقوق ملی و تعيين سرنوشت، نشوند، راه حل نهايی در را
 يعنی برقراری ارتباط سياسی و همبستگی -امکان پذير نخواهد بود

تشکيالتی نه تنها با متحدان کُرد در کشورهای مجاور، که ايجاد پيوند 
و از طرف ديگر، به علت ادغام . با طبقه کارگر عرب، فارس و ترک

قتصادی و سياسی ناموزون بخش های مختلف کردستان در ساخت ا
کشورهای سرمايه داری مزبور، آهنگ رشد مبارزات در هر قسمت 

مبارزه می تواند با اوج خود در يک کشور . می تواند متفاوت باشد
  . عليرغم فروکش در کشور مجاور ادامه يابد

  

  
  

در اينجا اين سوال مطرح می شود که چرا تاکنون جنبش کُرد با 
ا به پيروزی دست نيافته است؟ علت استفاده از اين ناموزونی ه

شکست های گذشته مردم کُرد، نه ارتباط به عدم مبارزه پيگير آنان 
علت اصلی کليه . داشته و نه ربطی به قدرت دولت های مرکزی

شکست های جنبش کُرد را بايد در نقش رهبری ناسيوناليستی و خرده 
حزب دمکرات رهبری بارزانی ها و . بورژوائی مردم کُرد جستجو کرد

کردستان عراق، که از نيروهای عمده کردستان بوده اند، در زمينه 
/ سياسی و مسائل برنامه ای هرگز از چارچوب محدود ناسيوناليستی

رهبری بارزانی ها هيچگونه کوششی در . سرمايه داری فراتر نرفت
ملی با مبارزه برای حل مسائل " خودمختاری"ترکيب مبارزه برای 

حزب دموکرات هيچ کوششی در ادغام . ده ها نکرده استاجتماعی تو
مبارزات توده های کُرد در عراق با مبارزات توده های کُرد در ايران و 

اين رهبری برعکس، همواره دست مدد به سوی . ترکيه نکرد
امپرياليزم و رژيم های سرمايه داری کشورهای مجاور دراز کرده 

نمی تواند درک کند که رژيم اين رهبری هرگز درک نکرده و  . است
" خودمختاری"های سرمايه داری و خود امپرياليزم سد اصلی راه 

تاريخ مبارزات اين رهبری نشان داده است . برای مردم کردستان است
يا (که حل مسائل ملی در کردستان با حفظ يک برنامه بورژائی 

مرور تاريخچه اين رهبری برای درک . عملی نيست) دمکراتيک
  .٧ئل امروز کردستان عراق ضروری استمسا

  
به رهبری جالل طالبانی نيز، " اتحاديه ميهن پرستان کردستان"

 ١٩٨٣البته تا مقطع سال (عليرغم اتخاذ مواضع راديکال و انقالبی 
، خود را در چارچوب يک )که سياست های خود را تغيير نداده بود

با بورژوازی کُرد يعنی برنامه ائتالف طبقاتی " (دمکراتيک"برنامه 
محبوس کرده و ) که بی شباهت به مواضع آقای عبداهللا مهتدی نيست
  . در آن دوره قادر به ارائه يک راه حل ريشه ای نشد

  
  انقالب ضدسرمايه داری و ضدامپرياليستی کردستان

  
کارگران و زحمتکشان کُرد، برای ايجاد شرايط پيروزی نهايی، بايد 

. امه بورژوائی و دمکراتيک رها کنندخود را از چارچوب يک برن
پيروزی نهايی انقالب کردستان در گرو پيروزی انقالب در کل منطقه 

  :شروط اصلی تحقق اين پيروزی در نکات زير نهفته است. است

                                                 
  .تاريخچه بحران رهبری ُکرد رجوع شود به مقاله ٧

  
   مبارزه در راستای سرنگونی رژيم سرمايه داری-١
  

تی تجربه مبارزات مليت کُرد در چند دهه گذشته اثبات کرده است که ح
" خودمختاری برای کردستان و دمکراسی برای ايران و عراق"شعار 

بدون سرنگونی کامل ابزار دولت سرمايه داری ايران وعراق امکان 
هرگونه سازش و يا ايجاد توهم در ميان زحمتکشان کُرد . پذير نيست

مبنی بر ادامه مسالمت آميز حيات سياسی در کردستان با حضور يک 
شعار .  مرکزی غيرواقعی و غيرعملی استرژيم سرمايه داری

سرنگونی سرمايه داری با شعار حق تعيين سرنوشت تا سرحد جدايی 
  .و استقالل ملی و تشکيل دولت مستقل، گره خورده است

  
   مبارزه عليه رژيم های سرمايه داری منطقه-٢
  

مهم ترين و اساسی ترين درس شکست های جنبش کُرد، در دوره 
ه حل مسأله ملی بدون ارتباط مبارزه بخش های گذشت، اين است ک

مختلف مردم کُرد واقع در دولت های کليه اين کشور امکان پذير 
گرچه سطح مبارزات در کليه اين کشورها موزون و همزمان . نيست

نيست، اما، وظيفه يک نيروی انقالبی در يکی از اين کشورها 
به محض .  استبرقراری ارتباط تنگاتنگ با ساير کُردهای منطقه

پيروزی موقتی  در کردستان عراق می بايستی اين پيروزی و 
امکانات حاصل از آن در خدمت کردهای ترکيه و ايران و سوريه قرار 

کُردهای ايران، ترکيه و سوريه سال هاست که عليه رژيم . گرفته شود
امروز بيش از هر زمان ديگر رژيم ايران . های خود مبارزه کرده اند

همبستگی کُردها و مبارزه مشترک آنان .  سرکوب کُردها استمشغول
برای سرنگونی رژيم های مرکزی خود ضامن پيروزی نهايی مردم 

  .کُرد در راستای تحقق خواست های آنان است
  

اما به جای انجام اين امر مهم، رهبران ناسيوناليست و خرده 
ا رژيم ايران بورژوازی کُرد عراق در گذشته مشغول برقراری ارتباط ب

امروز هم در صدر دولت نوين عراق اين کار را در کنار رهبری . شدند
همکاری با رژيمی که کارگران و زحمتکشان . شيعيان ادامه می دهند

ايران و بخصوص کُردها را بيش از دو دهه سرکوب و مرعوب کرده 
کُردهای انقالبی عراق می بايستی شديدًا عليه اين گونه . است

ت ايستادگی کرده و با هم مليتی های کُرد و زحمتکشان فارس ارتباطا
همبستگی اعالم می کردند و تا سرحد امکان آنان را در جهت 

رژيم های منطقه نهايتًا . سرنگونی رژيم حاکم بر ايران ياری رساندند
با يکديگر کنار آمده و مشترکًا کل زحمتکشان منطقه را سرکوب 

  . خواهند کرد
  

ی انقالبی عراق بايد از هم اکنون در راه ايجاد وحدت سوسياليست ها
با کُردهای ايران و ترکيه و سوريه و زحمتکشان فارس، عرب و ترک 

پيروزی کُردهای عراق برای تعيين . گام های الزم را بردارند
سرنوشت خود با پيروزی کُردهای ايران، ترکيه و سوريه ادغام شده 

ضدسرمايه داری است و در کل انقالب کردستان يک انقالب . است
  .منطقه بايد تحقق يابد

  
   مبارزه برای کوتاه کردن دست امپرياليزم از منطقه-٣
  

جنگ اخير امپرياليزم آمريکا با رژيم بعث يکبار ديگر ماهيت 
امپرياليزم در . امپرياليزم را به  توده های زحمتکش منطقه نشان داد

ذاشت اما خواهان سرنگونی عمل اثبات کرد که گرچه صدام را کنار گ
. نظام سرمايه داری و دستگاه سرکوب کارگران و زحمتکشان نيست

هراس امپرياليزم از مردم مسلح کردستان همواره به مراتب بيشتر از 
از ديدگاه سردمداران کاخ سفيد، صدام قابل تأديب . صدام بوده است

دگی نمی بود و می توان جايگزين شود، اما مردم کردستان را به سا
به زعم امپرياليزم به زانو درآوردن مردم کُرد . توان به زانو در آورد

تقسيم مقام . از طريق به کنترل درآوردن رهبران آنها عملی است
  .دولتی بين رهبران کُرد در عراق به اين منظور صورت گرفته است

http://www.javaan.net/kargari_nashr/M_Razi/meli/bohrane/bohrane.htm


  ٩                                                            ١٣٨٤  فروردين١٤ -١٥ سال                                   ١٤٤کارگر سوسياليست  
 

  
در دوره پيش، رهبران ناسيوناليست کُرد دست همکاری به سوی 

از کرده و با سفرهای متعدد به اياالت متحده امريکا، و آمريکا در
آنان پس ! ترتيب مذاکرات مخفی با دولت بوش توقع اخذ کمک داشتند

از نيم قرن هنوز درک نکرده اند که تقسيم و تجزيه کردستان توسط 
امپرياليزم صورت گرفته و عمده ترين سد جلوی تحقق 

سوسياليست های انقالبی . ملی، خود امپرياليزم است" خودمختاری"
کُرد هيچ توهمی به امپرياليزم ندارند و بايد برای قطع دست های کل 

از منطقه، مبارزات پيگير و ) و اسرائيل(امپرياليست ها و متحدانش 
رهبران ناسيوناليست و راديکال خرده . مستقل خود را آغاز کنند

ای بورژوای کُرد که به نحوی از انحاء در چارچوب برنامه ه
بورژوائی اسير شده اند، هرگز از امپرياليزم و رژيم های بورژوازی 

امروز هم نشان داده اند که جاه و مقام در . نمی توانند برش قاطع کنند
درون يک دولت سرمايه داری دست نشانده را به مبارزه ريشه ای 

  .برای رهايی مردم خود ترجيح می دهند
  

  
  

ايان دادن بر ستم ملی و ايجاد سوسياليست های انقالبی، برای پ
استقالل و وحدت ملی و دولت خود بايد متکی بر متحدان خود باشند 

رهبرانی که ). کُردهای منطقه و زحمتکشان عرب، فارس و ترک(
توهم را بر سرمايه داران منطقه و امپرياليزم ايجاد می کنند بايد کنار 

اران خود را يافته و همانطور که امپرياليزم در منطقه ي. گذاشته شوند
متشکل می کند، زحمتکشان و کارگران منطقه خاورميانه نيز بايد از 

کُردها، فارس ها، (طريق ايجاد يک تشکيالت سياسی در خاورميانه 
، دست های امپرياليزم، صهيونيزم و )عرب ها و ترک های زحمتکش

 .رژيم های سرمايه داری را برای هميشه از خاورميانه کوتاه کنند
همانطور که تجربه اخير نشان داد امپرياليزم و   رژيم های سرمايه 

 عليه  با همها،"جنگ"داری در منطقه، عليرغم اختالفات و 
  .زحمتکشان کنار می آيند

  
انقالب ضدسرمايه داری و ضد پيروزی نهايی انقالب در کردستان با 
 کُرد سوسياليست های انقالبی. امپرياليستی درمنطقه گره خورده است

آنان . اعتقادی به تجزيه مصنوعی کردستان توسط امپرياليزم ندارند
خواهان مبارزه در راستای سرنگونی کليه رژيم های سرمايه داری که 

پيش شرط پيروزی . کردستان ميان آنان تقسيم شده است، می باشند
کليه مبارزات . نهايی نيز درس گيری از شکست های گذشته است

 کُرد، به ضرورت اتحاد ما بين زحمتکشان کُرد، دوره گذشته مردم
فارس و عرب و ترک منطقه و ايجاد يک تشکيالت منطقه ای نشانه 

مبارزه برای ايجاد يک فدراسيون سوسياليستی در منطقه . می زند
  .پاسخگويی به بديل امپرياليستی است

  
  ١٣٨٣ اسفند ٢٠

  
 

  صفحه مسئله  ملی
  کارگر سوسياليست

  

 لبنان
باز هم ميدان جنگ توده های تحت ستم با 

 امپرياليزم و عيادی داخلی اش
  

  سارا قاضی
Sara@kargar.org  

 
  

آتش افروزی امپرياليزم آمريکا، بار ديگر دامنگير لبنان، بخشی 
با به قتل رساندن نخست وزير . ه ما می گرددکوچک از دنيای ستمديد

دست آمريکا، اسرائيل و عيادی سرمايه دار » حريری«آن کشور 
امپرياليزم در منطقه باز شده تا به اين بهانه دولت دست نشانده کهنه 
خود را با دولتی دست نشانده اما تازه نفس جايگزين کند، تا نه تنها 

آن کشور را در گلو خفه کند که بهتر بتواند مبارزات طبقه کارگر 
اش را که تا کنون در عراق و »جهانی شدن سرمايه«سياست 

  .افغانستان با شکست مواجه شده، در لبنان تحکيم بخشد
  

 هزار نفر در تظاهراتی ٦٠هفته گذشته در راستای اين سياست، حدود 
با محکوم کردن سوريه،  خواهان خروج سربازان سوری از لبنان 

ن تظاهرات که در بوق و کرنای مطبوعات و راديو و اي. شدند
تلويزيون بورژوازی غرب، خصوصًا آمريکا، سروصدايی زياد براه 
انداخت، با حمايت کامل دولت آمريکا روبرو شده و جورج بوش را 

اين بار برای اين مردم " دموکراسی"و " آزادی"بار ديگر به فکر 
 تا کنون مردمان دو کشور آزادی و دموکراسی از نوعی که انداخت ـ

  .از فقيرترين کشورهای جهان را به خاک و خون کشيده است
  

 اسفند، يک ميليون از ١٨در پی اين رويداد، روز چهارشنبه 
 ميليونی به ٤فقيرترين، ستمديده ترين و استثمارشده ترين اين مردم 

خيابان ريخته و جواب دندان شکنی به آمريکا و عيادی بورژوای 
که دستگاه های ارتباط جمعی  در اين تظاهرات ـ.  اش دادندداخلی

غرب، بخصوص در آمريکا کوشيد تا با سکوت از آن بگذردـ يک 
ميليون کارگر، فقير و بيکار، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، پير 

هر چه به «: و جوان با مشت های گره کرده خود اين طور شعار دادند
، »نه به اسرائيل«، »نه به آمريکا«، »تسر ما می آيد از آمريکا اس

سازمان ملل در اين قطعنامه خواهان (» ١٥٥٩) قطعنامه(نه به «
نه به دخالت «، )عقب نشينی ارتش سوريه از لبنان شده است

در مرکز شهر » رياض الصلح«تظاهرکنندگان که در ميدان . »خارجی
اع از بيروت تجمع کردند، بر تعداد جمعيتی که هفته پيش در دف

اسرائيل برعليه ارتش سوريه اجتماع کرده بودند و بنا به گزارش 
 هزار می رسيد، بسيار ٦٠خبرگزاری های امپرياليزم تعدادشان به 

  .فزون تر بودند
  

در تحليلی از ديدگاه مارکسيستی، اين طور می توان گفت که آنچه در 
 جامعه لبنان در حال رخ دادن است، ريشه در قطبی شدن هر چه بيشتر

قطبی .  تا کنون دارد٢٠٠٠در طول سال های اخير، بخصوص از سال 
شدن جامعه به معنای عميق تر شدن شکاف بين طبقه سرمايه دار با 

سال های . طبقه کارگر و اقشار کم درآمد، فقير و بيکار آن جامعه است
 سال جنگ داخلی ١٥خوب و دوران سازندگی آن کشور، پس از 

در واقع بسيار کوتاه بود و پيش از آن که توده مردم خانمان برانداز، 
عادی آن کشور بتوانند نفسی بکشند، به چنگال درنده گرسنگی و فقر 

در نتيجه در اين مقطع از تاريخ، اين مردم به طور . فزاينده افتادند
طبيعی آماده مبارزه با نظام سرمايه داری و سياست های جهانی 

بر اساس انچه که در عمل مشاهده می کنيم، امپرياليزم می باشند، اما 
مشکل آنهاـ همچون توده های ستمديده و استثمار شده ديگر 
کشورهای جهان ـنداشتن رهبری انقالبی و متعهد به مارکسيزم 

  .انقالبی است

http://www.kargar.org/mellal.htm
http://www.kargar.org/
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 هزار نفری مردم ٢٠٠  در پی تظاهرات گسترده و ٢٠٠٤در ماه مه 

 ما شاهد اعتصابات لبنان برعليه خونخواری آمريکا در عراق،
اتحاديه های «و » کنفدراسيون عمومی کار«گسترده ای از جانب 

آن کشور بوديم که برعليه افزايش قيمت سوخت به » کارگری
آنها به دولت اخطار دادند که اگر قيمت نفت را . اعتراض بلند شدند

سال پيش بدهی . پايين نياورد، اعتصاب عمومی  براه خواهند انداخت
 درصد توليد ناخالص ملی رسيد ١٨٥ ميليارد دالر يا ٣٤ به آن کشور

و به اين دليل دولت مجبور شد تا قيمت سوخت را باال برده و از 
دولت به مطالبه کارگران تن در نداد . خدمات و مزايای اجتماعی بزند

  .و اين باعث پشتيبانی ميليونی توده ها از کارگران گرديد
  

اتحاديه هايی . انی از اعتصاب بلند شدندبيشتر اتحاديه ها به پشتيب
نظير معلمان وزارت آموزش و پرورش و آموزشگاه های خصوصی،  
کارمندان بانک ها،  کارکنان ترابری، کارکنان وزارت نيرو، کارکنان 

، کارکنان و استادان دانشگاه ها، )فرانسوی زبان(» برق لبنان«
سازمان آب بيروت و کشاورزان،  کارکنان وزارت کشاورزی، کارکنان 

شمال لبنان، کارگران ساختمان سازی، کارکنان خط هواپيمايی 
و شهروندان عادی که همگی در روز اعتصاب با » ترانس مديترانه«
  . دقيقه اعتصاب، پشتيبانی خود را اعالم نمودند٥
  

. در روز اعتصاب، در سراسر کشور برعليه دولت تظاهرات براه افتاد
ی بوس رانان اعتصاب کرده و مسيرهايی که به تاکسی رانان و مين

همين امر در شهرهای . جنوب شرقی بيروت ختم می شد را بستند
مدارس و . نباتيه، تريپولی، سيدون و ساير شهرها نيز روی داد

فرودگاه بيروت به مدت . وسايل نقليه شهری در سراسر کشور فلج شد
  .سه ساعت تعطيل گرديد

  
اهرات نشسته انجام گرفت و تظاهرکنندگان در جلوی وزارت کشور تظ

با خود پالکادرهايی داشتند که بر روی آن شعارهايی برعليه قيمت 
در آن زمان حريری . سوخت، تبهکاری در دستگاه و بيکاری آمده بود

با وجود اينکه قرار بود اين تظاهرات آرام صورت . نخست وزير بود
از خاطر کارگران لبنان  ماه مه سال پيش ٢٧گيرد، اما خاطره روز 

در آن روز، ارتش به تيراندازی به سوی مردم پرداخته . نخواهد رفت
مردمی که از کشته و .  نفر زخمی کرد٣٠ نفر کشته و ٥و نهايتًا 

مجروح شدن همراهان خود خشمگين گشته بودند، به وزارت کار 
ه اين مبارزات روز بعد هم ادام. حمله برده و آن را به آتش کشيدند

راه ها . يافته و فضای شهرها را دود الستيک های سوخته فرا گرفت
سربازان نه تنها در . و مسيرهای رفت و آمد بيشتری مسدود گرديد

حال شليک هوايی و بعد شليک در ميان جمعيت بودند، بلکه مردم را 
دستگير کرده و با قنداق تفنگ به کتک زدن و مجروح کردنشان 

  .پرداختند
  

روز سوم، دولت به ارتش دستور داد که عقب نشسته و حمله در پايان 
در اين روز با تمام اتفاقاتی در طی دو روز رخ داده بود و جو . نکند

آنچه که به . انقالبی ای که بوجود آمده بود، تمام سروصداها خوابيد
پايان بی نتيجه اين قيام انجاميد، نداشتن رهبری انقالبی در ميان طبقه 

» کنفدراسيون« آنچه که مسلم است، اين است که رهبران .کارگر بود
و اتحاديه های کارگر، آن زمان که اعالم اعتصاب کردند، انتظار چنين 
پشتيبانی و شرکت توده ای را نداشتند و در برنامه خود نيز بدنبال 

در حالی . ادامه اين اعتصاب به نحوی که منجر به انقالب شود، نبودند
توده مردم لبنان به طور طبيعی به اين نياز رسيده و که طبقه کارگر و 

از اين جا به بعد، حرکت نياز به رهبری . قيام را تا اين حد پيش بردند
  .انقالبی و برنامه ای انقالبی داشت و آنها هيچ کدام را نداشتند

  
نکته قابل مالحظه ديگر، وزنه خصمانه نسبت به آمريکا در تظاهرات 

امپرياليزم امريکا . ت سابقه تاريخی دارداين خصوم. اخير است
مسئول اصلی ستم وارد بر مردم لبنان و کشته شدن آنها در جنگی 

  . سال به طول انجاميد١٥است که 

  
 هزار سرباز نيروی دريايی ١٠، به دستور ايزنهاور ١٩٥٨در ژوئيه 

هدف از اين کار پشتيبانی از . آمريکا در خاک لبنان پياده گرديدند
بود که به اصطالح تحت حمله » کاميل چامون«استگرای دولت ر

اما حقيقت اين بود که در انتخابات . قرار داشت" کمونيزم بين المللی"
ی آمريکا در انتخابات به اصطالح »سيا«پيش از آن، چامون با دخالت 

اين . پيروز شد و در نتيجه آن، چامون با يک شورش روبرو بود
، بخصوص که در کشور همسايه، مسئله از اهميت زيادی داشت

عراق،  خاندان سلطنت طرفدار آمريکا بوسيله افسران ملی گرای 
يکی از بهترين و صحيح ترين تحقيقاتی که در . ارتش برچيده شده بود

دخالت «در کتابی به نام » آيرين گندزير«اين باره انجام گرفته، توسط 
می باشد که در » ١٩٥٨-١٩٤٥اياالت متحده در لبنان و خاورميانه،

تضمين دسترسی به منابع نفتی، ساختن پايگاه، حق «: آن آمده
محفوظ در مورد خطوط هوايی، توافقات عمومی بر روی گسترش 

امروز نيز ما . دليل اصلی و زيربنايی بوده است» تجارت در منطقه
  .شاهد همين اهداف زيربنايی از طرف آمريکا هستيم

  
درت بخشيدن به دولتی شد که نماينده دخالت آمريکا در واقع باعث ق

قشر کوچکی از مسيحيان بسيار مرفه آن کشور بوده و نقش پليس را 
در . در ايجاد خفقان برای اکثريت مسلمان آن کشور بازی کرده است

، جنگ داخلی بين فاالنژهای فاشيست مسيحی که از جانب ١٩٧٥سال 
ثريت مسلمان به اسرائيل حمايت می شدند و جريان چپی ای که از اک

در . فقر کشيده شده دفاع می کرد و با فلسطينی ها متحد بود، درگرفت
اين مرحله، آمريکا برای تأمين پشتيبانی سياسی، اول دخالت سوريه 

سوريه سپاه خود را برای دفاع از رئيس . را در لبنان ترتيب داد
ر و جناح راستگرای آن که ب» سليمان فرانژين«جمهور مسيحی لبنان 

ارتش سوريه در واقع، . لبه پرتگاه سقوط قرار داشت، فرستاد
شورشی را خواباند که حافظ اسد هميشه از آن ترس داشت که مبادا 

  .تمام منطقه را راديکاليزه کرده و باعث سقوط خود او گردد
  

 اسرائيل به لبنان که با تأييد آمريکا انجام ١٩٨٢در تهاجم سال 
آتش مرگبار اسلحه . خود را از دست دادندگرفت، هزاران لبنانی جان 

رژيم صهيونيستی عمًال محالت پرجمعيت و خرابه نشين غرب لبنان را 
ارتش اسرائيل جنوب آن کشور را اشغال کرده و در . نشانه گرفت

.  سال ادامه يافت، همه را به خاک و خون کشيد١٥جنگی که بيش از 
 شرکت کردند، از اتفاقًا خيلی از کسانی که در تظاهرات اخير

بازماندگان آنانی هستند که به دست اسرائيلی ها يا کشته شدند و يا در 
در اکتبر همين سال، . زندان های صهيونيستی با شکنجه روبرو گشتند

آمريکا سربازان نيروی دريايی خود را برای تحکيم وضعی که 
در آن زمان سازمان آزادی . اسرائيل به وجود آورده بود، فرستاد

امين «بخش فلسطين از آن کشور اخراج و رژيم فاالنژ راستگرای 
با حمايتی که آمريکا به اين نحو از اقليت . به قدرت رسيد» گمايل

مسيحی لبنان کرد، خشم مسلمان آن کشور را نسبت به خود باز هم 
در اين راستا، سربازان آمريکايی به حمالت مسلمانان . عميق تر نمود

ی شيعيان از هوا و دريا پاسخ دادند و آنان را قتل با سرکوب دهکده ها
 تن از ٢٤١برای تالفی، شيعيان با بمب های انتهاری، . عام کردند

 ماه ديگر در ٤سربازان نيروی دريايی آمريکا . آمريکائيان را کشتند
لبنان باقی مانده و در طول اين مدت به بمباران مواضع مسلمانان 

  .شيعه و دروزی پرداختند
  
اشنگتن امروز، در حضور ارتش سوريه در لبنان، مسئول می باشد، و

-١٩٨٩ خواهان اين نقش سوريه در سال های )پدر( زيرا که بوش
 بود و آن را تضمين کننده ثبات در آن کشور دانسته و در عين ١٩٩٠

حال آن را هديه ای برای حافظ اسد می دانست که از اولين جنگ 
  .ه عراق پشتيبانی کردآمريکا در خليج فارس برعلي

  
مخالفان (اتفاقی نيست که يکی از رهبران راهپيمايی هفته گذشته 

، پسر کاميل چامون رئيس »دوری چامون«، )حضور نظامی سوريه
جمهوری که  در مقابل مردم کشور خودش مجبور شد تا از آيزنهاور 
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، چامون پير ٧٦-١٩٧٥در طول جنگ داخلی . کمک بطلبد، می باشد
ه رهبران مسيحی ای بود که از سوريه خواست تا در لبنان از جمل

سپس . دخالت کرده و از آن در مقابل فلسطينی ها و چپی ها دفاع کند
. به اسرائيلی ها روی آورده و از آنها هم همين کمک را خواست

» ببرها«که رهبر ميليشيای » دانی«دوری برادری دارد که به نام 
  مرد، زن و کودک فلسطينی در ٢٠٠٠مسئول کشتار » ببرها«. است
ميليون ها .  در يکی از کمپ های فلسطينی می باشند١٩٧٥سال 

به تظاهرات پرداختند، از اين )  اسفند١٨( مارچ ٨انسانی که روز 
  .چنين تجربيات تاريخی ای می آيند

  
آنچه که در تظاهرات اخير قابل مالحظه است، رهبری حزب اهللا به 

حزب اهللا در اين مبارزات و . راهللا استسرکردگی شيخ حسن نص
بخصوص در بيرون راندن اسرائيلی ها نقش موثر داشته و رهبری 

در مقطع فعلی، هيچ جريان . خود را توانسته قاطعانه اعمال نمايد
ديگری قادر نبود در مقابل بورژوازی مسيحی لبنان و امپرياليزم 

ر، جو خصمانه ای که از طرف ديگ. آمريکا به اندازه حزب اهللا بايستد
امپرياليزم آمريکا از دير باز در اين منطقه ايجاد کرده با برانگيختن 
تعصبات مذهبی و در مقابل هم قرار دادن اقليت های مختلف مذهبی 
بوده است تا به اين ترتيب، مسئله اصلی که بهره کشی جماعت قليل 

دسترنج خود سرمايه دار از جمعيت کثير بی سرمايه ای که می بايد از 
امرار معاش کند،  کامًال خدشه دار گردد و مبارزه اساسی طبقاتی به 
  .مبارزه برای مسائل رو بنايی ای مانند اختالفات مذهبی مخدوش شود

  
در لبنان اما، خوشبختانه گره بين پايگاه طبقاتی و تعلقات مذهبی کامًال 

قشار يعنی اگر چه مبارزات طبقه کارگر و ا. واضح و مشخص است
فقير و تحت ستم آن جامعه آب و رنگی اسالمی دارد، ولی در پايه و 
اساس طبقاتی است و يا اگر چه طبقه سرمايه دار و قشر ممتاز آن 
مسيحی است، اما هدف حفظ و ترويج مسيحيت نيست، بلکه هدف 
اساسی اش حفظ و گسترش منافع طبقاتی خود و خوش خدمتی به 

  .ريکا استارباب بزرگ، امپرياليزم آم
  

تنها دليلی که در حال حاضر رهبری راستگرايی حزب اهللا شکل 
به خود گرفته، اينست که  اين جريان با قدم برداشتن در » انقالبی«

راستای برخی مطالبات مردم تحت ستم آن کشور، در ميان آن مردم 
پايگاهی دارد، صرفًا ناشی از صرفًا  عدم وجود رهبری انقالبی 

تجربه انقالب ايران به ما ثابت کرد که اين گونه . تپرولتاريا اس
جريانات خرده بورژوا يا بورژوای سنتی راستگرا، وقتی به قدرت 
برسد، قادر به پياده کردن مطالبات اساسی طبقه کارگر و اقشار تحت 
ستم جامعه نيست و تا زمانی که جامعه دارای رهبری سوسياليستی 

کسيستی انقالبی مسلح نباشد، هرگز نمی انقالبی نبوده و به برنامه مار
تواند جوابگوی مطالبات انقالبی طبقه کارگر بوده و قادر به مبارزه با 

حتی اگر جريانی . نظام سرمايه داری در جهت ريشه کن کردن آن باشد
مذهبی هم نباشد، مانند رهبران کنفدراسيون و اتحاديه ها کارگری 

 مبارزه سياسی  انقالبی و اعتقاد لبنان که به دليل اعتقاد نداشتن به
نداشتن به برچيدن نظام سرمايه داری و روی کار آوردن دولت 
کارگری که کنترل توليد و توزيع کاال و اقتصاد کشور را از طريق 
کنترل کارگری از چنگ بورژوازی و نظام و فرهنگش بيرون بياورد، 

  . ندارند
  

 داشت که جريانات چپ در اين مقطع از تاريخ بايد به صراحت اقرار
اعتقاد » انقالب دو مرحله ای«خرده بورژوا و استالينيستی که به 

دارند، مانند چوبی در الی چرخ انقالب، جلوی حرکت طبيعی رشد 
انقالب پرولتری را می گيرند و در اين مقطع از تاريخ جهان در هر 
کشوری از جهان، بزرگترين و مخوف ترين دشمنان طبقه کارگر 

د، زيرا در لباس دوست، طبقه کارگر را از نظر فکری و تئوری هستن
  .خلع سالح می کنند

  
اما . لبنان در شرايطی است که می تواند دست خوش يک انقالب شود

دقيقًا به خاطر نداشتن رهبری مناسب که بتواند انقالب را به مسير 

انقالب سوسياليستی سوق دهد، اين انقالب هم مانند انقالب ايران 
بوسيله خرده بورژواها و بورژواهای سنتی چپاول شده و نهايتًا در 
وضع مردم تحت ستم آن کشور که از درصد بيکاری بسياری بااليی 
رنج برده و اکثرشان زير خط فقر به سر می برند، فرقی بوجود 

در نهايت برای اين مردم فرقی ندارد که چپاولگرانشان . نخواهد آورد
  !باشند يا مسيحیپاالن اسالمی داشته 

  
  ٢٠٠٥ مارس ١١
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  ١ بقيه در صفحه
  

  !یجنگ در اردوگاه خود
  

دعی     ه م ا ک ا، م ع م ه در جم م پوشی نيست ک ل چش يچ روی قاب ه ه ب
مبارزه برای دنيای برابری هستيم و زندگی خود را وقف اين هدف می              

د             رار بگيرن رين ستم جنسی ق ان در معرض کمت ه   . کنيم، زن ن روک ازاي
ارگری وارد         اين مسئله جبران ناپذيرترين صدمات را بر پيکر جنبش ک

شاهد اين ادعا حمالت اخير فمنيستهای بورژوايی   ! کرده است ومی کند   
 . به مارکسيسم در ماجرای قتل صبيه است

  
تثمار يک   ر اس د، ب ا سرمايه داری می جنگ ارزه ب ه مب ه در جبه آن ک

ری     . انسان به دست انسانی ديگر معترض است         رای او براب ابراين ب بن
رد، اصلی ان                 ری زن و م ذير  ميان انسانها و در نتيجه ی آن براب کارناپ

دگی  خود را از حقوق مسلم انسانی                 . می باشد  پس چگونه شريک زن
ا    ارگری م بش ک رای جن ی ب ه بزرگ ن فاجع ا اي د؟ آي ی کن روم م اش مح
ل                  د و در عم ری دهن ان شعار براب ه زب ردان مارکسيست، ب نيست که م
وزه ی     ر از آن در ح م ت د؟ و مه بخ بخواهن تر و مط ا در بس زن را تنه

ارگری آي بش ک ت و   جن ان دول ون زن د همچ م باي ان مارکسيست ه ا زن
 پارلمان بورژوايی در سايه مردان قرار بگيرند؟ 

  
ارگر،      !  مردانه نمی شناسد   -جنبش کارگری زنانه   حتی اگر زنان طبقه ک

رار می                    ورد استثمار سرمايه ق د و مستقيم م چه آنانی که خود کارگرن
ا ردان کارگرش طه ی م ه واس ه ب ايی ک ه آنه د و چ ی گيرن ن در بردگ

ر                         ه علت  فق د، ب رم می کنن خانگی با فقر و محروميت دست و پنجه ن
ری برخوردار باشند                     ازل ت اهی ن ردان از آگ ه م شديد فرهنگی نسبت ب
پ را در        بش چ ردان جن ه م ذف گرايان ورد ح د برخ ی توان ن نم از اي ب

 . رابطه با حضور زنان توجيه کند
  

ادر        حتی اگر اين    ! نگوييد که خود نمی خواهند     ه ق چنين است، مردی ک
الی           اهی متع ی و آگ مت ترق ه س ود را ب ار خ ا همک ر و ي د همس نباش
طبقاتی راهنمايی کند چگونه می تواند مدعی ساختن دنيايی نوين برای      
ه    وی باشد؟ و يا آن  فعالی که هنوز نمی خواهد بپذيرد زنان مبارز طبق

پيگر جنبش اند   ی کارگر حتی آنانی که خانه نشين اند جزء جداناشدنی           
رد،                و در ايده هايش برای مبارزه، حضورشان را به عمد ناديده می گي
ک         ر از ي ی ت ا او مترق ود دارد؟ آي ی خ تم جنس رای س وجيهی ب ه ت چ

 بورژوا نسبت به زنان رفتار کرده است؟
  

ر   ات تفک ا و الزام ب باوره امی جوان ه تم د ب ارگری، باي بش ک ال جن فع
 بخش مهمی از مبارزه اش در راستای  انسان گرای خود متعهد باشد و     

ام او        . تامين حقوق انسانی زنان مصروف گردد      در نتيجه در نخستين گ
ه                  راهم سازد ک بايستی برای همسر و هم رزمان زن خود شرايطی را ف

http://www.kargar.org/
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د       ه کنن ردان تجرب ا م تی را ب ری سوسياليس د در آن، براب ن . بتوانن اي
د با سرمايه داری، اهميت است که در کشاکش نبر حائز موضوع بسيار

ان  ر اکثريت زن ا ب ر تقريب ه ب ين وسعتی از ستم جنسی ک ا چن م ب آن ه
رای                  ارگری ب بش ک ذيراتر از جن ارز آغوشی پ ايرانی می رود، زنان مب

 ! احقاق حقوق خود نيابند
  

ه ی خود را                ان طبق ه زن حال اگر برخورد مردان ما به گونه ای است ک
رای       ايی ب د، ج ی رانن يه م ه حاش م ب ده ای    ه ه در آين ت ک ه نيس گالي

ان معترض  ورژوايی در جذب و سازماندهی زن ک، فمنيستهای ب نزدي
چرا که حال و به ويژه در آينده بخش اعظمی از            . موفق تر از ما باشند    

ا              نيروی زنان فعال جنبش کارگری به ناچار در يک مبارزه فرسايشی ب
 !افکار مردساالرانه مردانمان به هدر خواهد رفت

  
  
  ا جوانرز
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  جوان سوسياليست

   انقالبی صفحه زنان سوسياليست
 
  
  
  

  »انقالبی که به آن خيانت شد«
  مناسبت تجديد چاپ کتابرازی به . پيشگفتار م

  
 از مهم ترين آثار لئون ، يکی»انقالبی که به آن خيانت شد«

تروتسکی، است که انتشار دوم ترجمه ی فارسی آن در اختيار 
 توسط ١٣٥٩چاپ نخست در تيرماه . خوانندگان قرار می گيرد

  .انتشارات فانوس در ايران به چاپ رسيد
  

  
  

از اولين انقالب .  می گذرد١٩١٧هشت و هشت سال از انقالب اکتبر 
، که هنوز مهم ترين واقعه ی تاريخ سوسياليستی پيروزمند تاريخ

مهم ترين از اين لحاظ که برای اولين بار . جنبش کارگری است
کارگران، دهقانان و زحمتکشان در روسيه با تشکيل شوراهای 
کارگری و دهقاناتی نشان دادند که می توانند جامعه را از  ّشر دولت 

رمايه داری،  به جای دولت اقليت س. استثمار سرمايه داری رها کنند
اين . دولت کارگری متکی بر نيروی اکثريت جامعه را بنا گذاشتند

درس گيری از .  واقعيت همه ی جهان را دستخوش دگرگونی کرد
 برای نسل جوان ايران بسيار حائز اهميت ١٩١٧تجارب انقالب اکتبر 

  .است
  

در عين حال به  همان اندازه که پيروزی انقالب روسيه به همه جهان 
ميد و آرزو بخشيد و چشم انداز نوين نابودی نظام سرمايه داری را ا

در مقابل همه ی ستمديدگان جهان قرار داد، انحطاط انقالب در دوران 
ظهور قدرت استالينيزم، همه کارگران جهان را دچار دلسردی و 

  . نااميدی کرد
  

 
  شود تروتسکی ناپديد می

  
حثی علمی است که جريان جزر ، تنها مب»انقالبی که به آن خيانت شد«

علم . و مد انقالب و تحوالت درونی انقالب روسيه را توضيح می دهد
مارکسيزم که حزب بلشويک را مجهز به فنون پيروزی انقالب 
. شوراها در روسيه کرد، در صفحات اين کتاب مشاهده می شود

انحطاط دولت شوراها و حزب پيشتاز انقالبی دوره لنين، به روشن 
  .ن شکلی در اين کتاب توضيح داده شده استتري
  

استالينيزم به مثابه يک سرطان جنبش کارگری را ما در ايران نيز 
 ٢٨جنبش کارگری ايران در دوران قبل از کودتای . تجربه کرديم

در دوره قيام بهمن .  مرداد فدای نفوذ استالينيزم توسط حزب توده شد
الينيستی ضربات مهلکی بر  و پس از آن نيز گرايشات است١٣٥٧ماه 

اين کتاب  اساس و عملکرد پديده ی . بدن طبقه کارگر وارد کردند
  .ضدانقالبی استالينيزم را توضيح می دهد

  
، بعد از پيروزی ١٩٣٠اگرچه کتاب حاضردر بحبوحه ی دهه ی 

فاشيسم هيتلری در اوضاع آن دوره نوشته شده است، تحليل علمی 
. حت خود را کماکان حفظ کرده استارائه شده توسط تروتسکی ص

درک بسياری از مسائل مربوط به اتحاد شوروی و       سياست های 
بوروکراسی استالينيستی حاکم بردولت های کارگری منحط شوروی 

  .آن دوره را ممکن می کند
  

نسل جوان برای يافتن راه حلهای انقالبی نياز به درس گيری از 
ت از پديده استالينيزم و مقابله با نفوذ برای شتاخ. تجارب پيشين دارد

گرايشات استالينيستی در جنبش کارگری، مطالعه اين کتاب را به تمام 
  .جوانان انقالبی توصيه می کنم

  
  رازی. م

  ١٣٨٣بهمن 
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