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    ٢ صفحه   ٩١  شماره    

                                            

   
 بعد از ھمه پرسی در کردستان عراق

       
  مذاکره به جای تھديد نظامی و محاصره اقتصادی

  
ھمه پرسی در کردستان عراق در فضای تھديدھای دولت مرکزی عراق، جمھوری اسالمی و دولت ترکیه برگزار گرديد. میزان مشارکت در 

پرسی به جدایی اقلیم از عراق رأی دادند. نتیجه ھمه پرسی از يکسو شور  صد شرکت کنندگان در ھمهدر ٩٢٬٧٣درصد بود. ٧٢ھمه پرسی
ساله آن ھا گشود و از سوی ديگر آينده پرابھام و نگران کننده ای برای  ١٠٠و شعف کردھا را موجب شد و راه را برای دستیابی به آرزوی 

 منطقه و کردستان عراق رقم زد.

وزير عراق، اعالم کرد  اصله با واکنش تند دولت مرکزی عراق و دولت ھای ترکیه و ايران روبرو گرديد. حیدر العبادی نخستھمه پرسی بالف 
داند و حاضر نیست بر سر آن با رھبران اقلیم مذاکره کند. مجلس عراق ھم با تصويب اليحه سیزدە  اعتبار می که رفراندوم و نتیجه آن را بی

ی سنگینی را برای اقلیم و مقامات آن در نظر گرفت. دو کشور ايران و ترکیه در مرزھای خود با کردستان عراق دست به مادە ای، مجازات ھا
  مانور نظامی زدند و با اين اقدام پیام آشکار خود را به رھبران کردستان رساندند.

عقب بنشیند و ھمه پرسی را پس بگیرد. اما کردستان سه دولت در ھماھنگی با ھم می خواھند کردستان عراق را تحت فشار بگذارند تا  
عراق مصمم است از ھمه پرسی و نتیجه آن دفاع کند. اين تقابل تنش زا است و می تواند کانون ديگری را در خاورمیانه شعله ور سازد، پای 

  کشورھای ديگر را به اين بخش از منطقه بکشاند و منطقه را با بحران جديدی مواجه سازد.

در   برگزاری ھمه پرسی در کردستان عراق و دستبابی به آرزوی ديرينه آن ھا را حق ساکنان آن می دانیم. اما معتقديم که ھمه پرسی ما 
ثباتی در عراق و منطقه را دارد. قبل از برگزاری  ویژه در مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک، بالقوه استعداد افزایش بی شرايط کنونی، به

اعالم کرديم: "ما با دفاع از یک عراق فدرال دمکرات، پشتیبان آنیم که روند ھمه پرسی و عمل به نتیجه آن، مبتنی بر  ھمه پرسی
ھا در عراق و منطقه باشد. برگزاری رفراندوم در شرايط کنونی و با مختصات  دمکراتیسم و عدم استفاده از خشونت و تقويت ھمبستگی

موضع ما پیرامون  در کردستان عراق و خدمتگزار امر صلح در منطقه نیست." (قطعنامه با عنوان:به سود روندھای دمکراتیک  فعلی
با وجود مخالفت ھا، ھمه پرسی برگزار   قومی در کردستان ایران). اما -مسئله کرد" و مبارزه برای تحقق حقوق ملی ˏ"اکنون 

ش واقعیت ھمه پرسی، می تواند از تنش ھا بکاھد و راه گفتگو و شد و منطقه با وضعیت جديدی روبرو گرديد. در چنین شرايطی پذير
  مذاکره را باز کند.

پرسی، گام در راه دشواری گذاشته است. دولت اقلیم کردستان برای غلبه بر دشواری ھا، کاستن از   کردستان عراق با برگزاری ھم
دولت ھای ھمسايه، الزم است از اقدامات تحريک آمیز اجتناب و  تنش ھا و جلوگیری از محاصره اقتصادی و اقدامات نظامی احتمالی توسط

بر فعالیت ديپلماتیک بیافزايد، روندھای دموکراتیک در کردستان را جاری سازد، حقوق شھروندی را تامین و ھمبستگی بین کردھا را تقويت 
  ن عراق خودداری کند.کند، فساد ساختاری را مھار و از کشاندن پای دولت اسرائیل و عربستان به کردستا

مانورھای نظامی و محاصره اقتصادی کردستان عراق توسط ھمسايگان آن، وضعیت را دشوارتر کرده و تنش را افزايش خواھد داد. دولت  
تان ترکیه و ايران سابقه طوالنی در سرکوب و پايمال سازی حقوق کرد در اين دو کشور دارند. حکومت ھای اين دو کشور از استقالل کردس

عراق و تاثیر آن بر کردھای ھر دو کشور نگرانند. در حالی که پذيرش ھمه پرسی، اجتناب از محاصره اقتصادی و انجام مانورھای نظامی 
تحريک کننده، رسیدگی به حقوق ملی و رويکرد به تعامل با کردستان عراق، می تواند تاثیرات مثبت بر کردھای اين دو کشور داشته باشد. 

و بستن مرزھای زمینی و ھوائی و محاصره اقتصادی کردستان عراق، شکاف بین کردھای اين دو کشور با دولت ھای آن را تھديدھا 
عمیق تر خواھد کرد. دولت ايران به جای ھمراھی با دولت عراق و ترکیه، به جھت مناسبات نزديک با دولت عراق و کردستان عراق، 

  ود و نگذارد که ھمه پرسی به بحران جدی میان دولت عراق و اقلیم کردستان تبديل گردد.می تواند به عنوان میانجی وارد عمل ش

ما بر پذيرش واقعیت ھمه پرسی و احترام به حق مردم کردستان عراق برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود، تاکید داريم و معتقديم  
وط کردن آن به پس گرفنن ھمه پرسی، دو طرف را به برخوردھای حاد رد مذاکره با مقامات کردستان عراق توسط حیدر العبادی و مشر

سوق می دھد و پای کشورھای ديگر را به اين منطقه می کشاند. عدم توسل به خشونت توسط دولت عراق در جريان برگزاری 
جنگ ھای نیابتی است. اضافه شدن يک  ھمه پرسی، می تواند و بايد بعد از ھمه پرسی ھم ادامه يابد. خاورمیانه پر از کانون ھای بحران و

کانون بحران بر کانون ھای موجود به زيان کردستان عراق و سه کشور ھم مرز آن است. راه جلوگیری از تنش و بحران، مذاکره و گفتگو بین 
  کردستان عراق و دولت عراق است.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) 

  )٢٠١٧اکتبر  ۴( ١٣٩٦ مھرماه ١٢
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 تسلیت ب خانوادە محمد جراحی    
  
  

، پرشور و پرتالش جنبش کارگری محمد جراحی پس از  سال مبارزە و تحمل سالھا زندان بخاطر  ٣٠با تاسف و تاثر فراوان فعال برجست
 از میان ما رفت. ٩٦مھر  ١٣دفاع از حق و حقوق و بھروزی طبق کارگر در 

در دوران فعالیتش صرفا ب دلیل دفاع از حقوق کارگران و تالش برای سازماندھی تشکل ھای کارگری و عضویت در  رفیق محمد جراحی
، محکوم ب زندان شد و زمانی ک مشغول  "کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری" س بار توسط بیداگاە ھای مدافع صاحبان سرمای

ار شد، ولی زندانبانان مانع از درمان او توسط پزشک متخص شدند. و زمانی با مرخصی و سال محکومیتش بود، بیم ٥گذراندن دوران 
  درمان محمد جراحی موافقت کردند ک شانس اندکی برای درمان وی باقی ماندە بود.

در مرگ وی  ما زندانبانان، دستگاە قضایی و سایر مسئولین جمھوری اسالمی را بخاطر مانع تراشی بر سر راە درمان محمد جراحی
وایجاد شرایط غیر انسانی برای زندانیان مقصرمی دانیم و بھمین خاطر رفتار ضد انسانی آنھا با زندانیان سیاسی بی گناە را ک اساسا 

  با اتھامات ساختگی محکوم و زندانی شدەاند، محکوم می کنیم.

فداکاران و موثر و گرامی داشت خاطرە محمد جراحی در   اتگروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ضمن تجلیل از زحم
  گذشت وی را ب خانوادە بستگان، دوستان و سازمانھای کارگری تسلیت می گوید و خود را در غم آنان شریک می داند.

  یادش گرامی و راھش پر رھرو باد

  گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (کثریت)

  ١٣٩٦مھر  ١٣

 

  بین در بزرگداشت یاد و خاطره جالل طالبانی سیاستمدار برجسته و واقع
 

  

  

  

  

  

  

  

  

با درگذشت جالل طالبانی، مردم عراق و به ویژه اقلیم کردستان، یکی از باتجربه ترین و مجرب ترین سیاست مداران خود را از دست داد. 
ای پیدا کند. در برخورد با مشکالت بزرگ ھمواره به دنبال  راه چاره  او تجربه، ظرفیت و توانائی آن را داشت که در ھر بن بست سیاسی

راه حلی قابل قبول برای ھمه طرفین بود. اندوخته یک عمر مبارزه و تالش سیاسی، بھترین تضمین او در ایجاد امکان برون رفت از ھر 
ساس می شود. بی ترديد در صورت سالم بودن جالل در لحظات حساس بحرانی امروز، خالء وجود او بیش از پیش اح  وضعیت دشوار بود.

  طالبانی در زمان برگزاری ھمه پرسی در کردستان عراق، او می توانست در انجام مدبرانه ھمه پرسی نقش موثر ايفاء کند.

عراق بود. در عین انتخاب او به ریاست جمھوری عراق شانسی برای گذار سنجیده تر از بلبشوی بعد از جنگ، اشغال، ترور و تخریب در 
حال، حضور او به عنوان یک شھروند کرد در موقعیت ریاست جمھوری عراق، تحول مھمی در منطقه ما، نشانه امکان پذیر بودن رویکرد 
متفاوت، یک گام بزرگ در به رسمیت شناختن حقوق شھروندی فارغ از مذھب، ملیت و نژاد و ارج گذاری به تمامی آن ارزش ھای واالئی 

   که بیش از نیم قرن، زندگی خویش را وقف تحقق آن ھا کرده بود.بود 

جالل طالبانی نقش برجسته ای در نزدیکی نیروھای سیاسی مختلف به ھمدیگر و در تنظیم قانون اساسی جدید عراق داشت. 
و نیز حقوق اساسی مردم  بسیاری از بندھای این قانون در عرصه ھای مختلف از جمله در به رسمیت شناختن حقوق زنان، اقلیت ھا

کردستان عراق، از اندیشه ھا و عمل او تاثیر پذیرفته است. او در کردستان به عنوان یک سیاستمدار و مبارز کھنه کار، محبوبیت خاص 
ھای کور جامعه سیاسی عراق در دوران پرتالطم شعله ورشدن  خود را داشت و در عراق بعد از صدام گره گشای بسیاری از حلقه

   رگیری ھای قومی و مذھبی بود.د

یار خستگی ناپذیر آزادی خواھان منطقه و مردم عراق بود. او دوستی دیرینه و پایداری با سازمان ھای چپ ایران داشت. » مام جالل«
مام «ان درگذشت او خسرانی برای مردم اقلیم کردستان عراق، اتحادیه میھنی کردستان و دوستان پرشمار او در منطقه است. ما فقد

طالبانی، ھمسر ایشان ھیرو خان و فرزندانش، و یاران و دوستداران او تسلیت می گوئیم و خود را در سوگ آنان   را به خانواده» جالل
  شریک می دانیم.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان 

   ١٣٩۶مھرماه  ١۴

 



  
 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه   ٩١ شماره    

  یادداشت سیاسی کارآنالین

 گفت محمدجواد جمالی نوبندگانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عدەای از نمایندگان مجلس در فکر تغییر نظام ریاستی ب نظام ب
ب بیان این عضو کمیسیون امنیت ملی، عدە دیگری از نمایندگان نیز ک با این تغییر موافقت ندارند، خواھان افزایش پارلمانی ھستند. 

 سال ھستند. ٧دورە ریاست جمھوری ب 
ای در میان دورە دوم ریاست جمھوری احمدی اش با ر علی خامن جمھور  ئیسنژاد، در پی بروز بیرونی اختالفاتی ک با وی پیدا کرد و میان

سال نخست پس از انقالب  ١٠محبوبش به ھم خورد، احتمال تغییر نظام ریاستی ب نظام پارلمانی و بازگشت ب نظام پارلمانی را ک در 
برقرار بود را برای نخستین بار مطرح کرد. اما در عمل تاکنون این احتمال ھمچنان در حد حرف باقی ماند و اقدام محسوسی برای اعمال 

ای با ھمدستی رفسنجانی برای تقسیم و آن  انجام نشد. درواقع تغییر نظام پارلمانی ب ریاست جمھوری ترفندی بود ک خود خامن
ھایش دل خوشی نداشتند،  وزیر وقت، میرحسین موسوی ک ھردو در آن زمان از وی و سیاست تحکیم قدرت بین خودشان و دفع نخست

  پیشه کردند.
طلبی حول انتخابات مذکور، برآمد جنبش مردمی  گیری جنبش اصالح ندە خاتمی در انتخابات ریاست جمھوری و شکلاما پیروزی غافلگیرکن

شکل گرفت، شکست پیاپی کاندیداھای موردحمایت و وثوق بیت رھبری در چندین انتخابات ب رغم  ٨٨و نیرومندی ک حول انتخابات 
ای با احمدیاعمال تقلب و مھندسی انتخابات و بروز اختالف  ای و جناح راست را بر آن داشت تا با  بین خامن نژاد و رفسنجانی، خامن

تغییر نظام ریاستی ب پارلمانی ھم خودشان را از عواقب انتخابات ریاست جمھوری برھانند و ھم کنترل انحصاری قوە مجری را برای 
ب فرادستی طرفداران بیت رھبری در نھادھای اصلی قدرت و روحی خودشان تضمین کنند. به ھمین جھت ب احتمال زیاد این طرح نظر 

تا پایان این    بینی نشدەای رخ ندھد، و چرخ ایام ب کام ُحکام بچرخد، گرایان، چنان ک واقعه پیش تسلیم طلبان و سازشکاران اعتدال
ً تا پایان این دورە ریاست جمھوری از طرف نھادھای مربوط رسد. درھرصورت، تصویب این طرح  ب تصویب می دورە مجلس و نھایتا

  وزیری است و این خود مستلزم تغییر در قانون اساسی است. مستلزم حذف مقام ریاست جمھوری و برگشت به نخست

ە با نیت و ھر تغییری نیز تاکنون در قوانین به وجود آمد  در نظام والیی اكثر قوانین منجمل قوانین انتخاباتی علی حقوق مردم ھستند
حدوحصر ب ولی فقی و نھادھای تابع دستگاە  وحقوقشان و دادن اختیارات و امتیازات بی اعمال محدودیت و محرومیت بیشتر مردم از حق

رو مردم ھم مخالف قانون اساسی کنونی و ھم تغییرات صورت گرفت در آن و تغییر نظام ریاستی ب  فقاھت بودە است. ھم ازاین
سپارد و حتی امکان انتخاب بین بد و بدتر را نیز از مردم  وزیر را ب مجلس گوش ب فرمان ولی فقی می ک انتخاب نخست اند، پارلمانی

وخیز در جریان بوده است: افزایش  ستاند. این اقدام گام دیگری در تداوم روندی است که در طول حیات جمھوری اسالمی با افت می
طور ک  ، مدام با کوشش آن برای تحکیم وضع خود در دستگاه حکومت ھمراه بوده است. اما ھمانشکاف بین جمھوری اسالمی و مردم

گیری اعتراضات  و شکل  مھندسی انتخابات گذشت نتوانست مانع استفادە مردم از فضای انتخاباتی برای نشان دادن مخالفتشان با نظام
ادام مبارزات مردم علی مستبدین و ستمگران حاکم در آیندە شود. ھر راھی را تواند مانع  ھای مردمی شود، این ترفند نیز نمی و جنبش

 ک ب روی مردم بست شود مردم راە دیگری را پیدا خواھند کرد تاکنون چنین بودە و از این ب بعد تا زمانی ک مردم ب حقوقشان نرسیدە
  باشند، چنین خواھد ماند.

 

 !سلب حق انتخاب بین بد و بدتر از ملت
  

 صادق کار
 

  چھاردھم نگره، مصوب کاز متن برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 استراتژی سیاسی ما

جمھوری اسالمی مانع اصلی گذر به جامعه مدرن و تحول به يک کشور پیشرفته و دمکراتیک، برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و 
حقوق بشر در کشور ما است. استراتژی ما برای رفع مانع اصلی و گذر به کشور پیشرفته و دمکراتیک و تحول در ساختارھای 

تراتژی تحول طلبی است. استراتژی تحول طلبی مبتنی است بر اشاعه گفتمان آزادی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، اس
خواھی، دموکراسی، حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی و سیاسی و جايگزينی دولت مدرن، دمکراتیک و سکوالر در شکل  عدالت

  گیرد. شود و در خدمت آن قرار می می ھای ما با این استراتژی تبیین جمھوری در ایران به جای جمھوری اسالمی است. سیاست

از نظر استراتژی تحول طلبی، حلقه اصلی و گره گاه تحوالت جامعه ما، امر دمکراسی و دمکراتیزه کردن ساختارھای اجتماعی و به 
    ويژه ساختار سیاسی، جامعه مدنی و مناسبات آندو است.

دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروھای اجتماعی، سیاسی و استراتژی تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر 
آمیز مبارزه، نافرمانی  آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت جنبش ھای اجتماعی، بر گذر مسالمت

ھای اجتماعی، تقویت نھادھای  ابی گروهی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و "باال" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، سازمان
خواه و دمکرات و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است. تالش برای مشارکت حداکثر  مدنی، اتحاد استراتژیک نیروھای جمھوری

    ت.شھروندان صاحب رای ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار به جمھوری دمکراتیک و سکوالر از ارکان استراتژی سیاسی ما اس

نیروھای اجتماعی تحول در گذر به جامعۀ مدرن، از استبداد به دمکراسی، از دولت دینی به دولت سکوالر و استقرار جمھوری مبتنی 
بر دموکراسی و سکوالریسم عبارتند از: طبقات مدرن جامعه (طبقۀ کارگر صنعتی، طبقه متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی)، 

تراضی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جنبش حقوق بشر، حرکت ملی ـ ھای اجتماعی (جنبش اع جنبش
  قومی) و نھادھای مدنی و نیروھای سیاسی (نیروھای چپ، دمکرات، لیبرال و نیروھای مذھبی سکوالر).

ر مرکز ثقل سیاست تالش برای نزدیکی نیروھای جمھوری خواه دمکرات و سکوالر، اتحاد وسیع این نیروھا و تقویت نقش آن، د
  اتحادھای ما قرار دارد.

تحقق برنامه ما در کوتاه مدت و به طور ضربتی امکان پذیر نیست و نیازمند کار سیاسی، فرھنگی و نھادسازی است. از نظر ما 
دستیابی به اھداف پذیر است و ما در فرآیند مبارزه برای  ھای دمکراتیک امکان بندی به شیوه دستیابی به دمکراسی با کاربست و پای

ھای کارگری  ، برای تامین حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزادانه اطالعات، آزادی فعالیت احزاب، سندیکاھا و اتحادیه برنامه
  کنیم. ھای غیردولتی و عقب نشاندن رژیم حاکم در این و یا آن عرصه مبارزه می و سازمان

...  



  
  
  

 
 

  ٥صفحه    ٩١شماره     

 ان امکان پذیر است؟آیا استقالل اقلیم کردست   
 پور فرخ نعمت                                 

  یادداشت سیاسی کارآنالین

با برگزاری رفراندوم در بیشتر مناطق 
کردنشین اقلیم کردستان، و مشارکت ھفتاد 
و دو درصدی مردم در آن، طبق اخبار منتشرە 
بیشتر از نود و یک درصد از رای دھندەگان ب 

ائی از عراق رای دادەاند، ھفت و خواست جد
دو دھم درصد ھم رای مخالف ب صندوقھا 
اند. با این حساب جمع درصد کسانی  ریخت
ک شرکت نکردەاند و یا رای مخالف دادەاند 

 درصد می رسد. ٢٨تقریبا ب 

اما سئوال این است ک آیا علیرغم پیشرفت 
روند رفراندوم، امکان استقالل اقلیم کردستان 

  دارد؟ وجود

ای با  عالوە بر مخالفت ھای جھانی و منطق
رفراندوم اقلیم ک امر استقالل و جدائی آن را 
با مشکالت جدی مواج می کند، و نیز موانع 
اقتصادی و سیاسی بر سر راە اقلیم ک از 
طرف عراق، ترکی و ایران اعمال خواھند شد، 
خود بافت قومی مناطقی از کردستان ک در 

ھای دیگر ھم زندگی می کنند، آن اقلیت 
سد مھمی بر سر راە استقالل اند. بویژە تنوع 
بافت قومی در کرکوک ک چھل درصد نفت 
عراق در آنجا وجود دارد نسبت ب سایر 
مناطق از اھمیت بیشتری برخوردار است. 
شھر و استانی حیاتی ک بدون آن تقریبا 
رویای استقالل برای کردھا عمال غیرممکن 

  است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھمچنین یکی دیگر از پیامدھای رفراندوم  
معنای ضمنی الغای قانون اساسی و 
مندرجات آن از طرف کردستان خواھد بود ک 
خود اقلیم در جریان ایجاد دولت جدید بعد از 
سقوط صدام در آن مشارکت جدی کردند و 
بدان رای دادند. بدین ترتیب عمال دوران 

م و حکومت مرکزی جدیدی در روابط میان اقلی
عراق درست شدە است ک بکلی متمایز از 

  گذشت است.

اگر در میان مخالفت ھای جھانی ک بیشتر 
جنب سیاسی دارند، ب مخالفت سازمان 
ملل با امر رفراندوم و جدائی اقلیم از عراق 
توج کنیم، می بینیم ک نگرانی سازمان 
ملل بیشتر از جنب بروز و تشدید درگیری ھا 
در میان اقوام و مذاھب مختلف متعاقب این 
استقالل است. در شرایطی ک اقلیت ھای 
غیر کرد مخالف چنین روندی ھستند، نمی 
توان تنھا بر اساس خواست کردھا این 

 
مناطق را تجزی کرد و مردمان غیرکرد را 
ناچار ب زندگی در کشور جدید کرد. این 
امری خالف ھمان حقوق بشر و میثاقھای 

ھانی است ک جمعی می توانند بر ج
اساس آن خواست جدائی را مطرح کنند. 
حتی مراجع ب آرای اکثریت ھم نمی تواند 
بدان مشروعیت قانونی و حقوقی بدھد و 
چنین امری تنھا زمانی امکان پذیر است ک 
اقلیت ھای موجود دیگر ھم ب روند جدائی 
از عراق و گرویدن ب کشور جدید کردستان 

وندند. ب بیانی دیگر، با توج ب اینک در بپی
مناطقی از کردستان، اقلیتھای نیرومندی از 

... وجود دارند و استقالل  ترکمن و عرب و
کردستان با مخالفت شدید آنھا و در نتیج 
ب برافروختن جنگھای قومی منتھی می 

  شود،

  

  

  

  

  

  

  

  

بنابراین جلب پشتیبانی جھانی برای چنین  
ر مشکل خواھد بود. البت یک روندی بسیا

آلترناتیو این ھست ک این اقلیتھا نظر 
اکثریت را بپذیرند و ب روند جاری بپیوندند، 
اما شواھد حاکی از آن است ک چنین 
نگرش و انگیزەای اساسا در میان آنان وجود 
ندارد و حتی در آیندە نزدیک ھم نمی توان 

یداد احتمال وقوع آن را پیش بینی کرد. دو رو
مھم ک در شورای شھر کرکوک در رابط با 
برافراشتن پرچم اقلیم در این شھر و یا امر 
رفراندوم روی دادند می تواند فاکتھای 

  مھمی در این مورد باشند.

امر رفراندوم در کردستان عراق، تشکیل 
دولت بر اساس فرم دولت ـ ملت را ھدف 
خود قرار دادەاست. اما چنانک اشارە شد 

فرم در مناطقی ک از لحاظ قومی متنوع  این
ھستند با مشکالت جدی مواج است. ولی 
از طرف دیگر تجرب کردھای سوری را داریم 
ک در تالش اند نوع دیگری از شکل ارگانی ـ 
سیاسی در قدرت سیاسی برای تحقق 
ھای ملی خود ایجاد کنند ک درست  خواست

در ناظر بر این پیچیدگی تنوع قومی ـ ملی 
، بویژە در  مناطق مھمی از کردستان سوری
خطوط تماس با دیگر اقلیتھاست. تجرب 
کردھای سوری ک فرم دولت ـ ملت را نفی 
می کنند، فرمی ک در آن ملتی دست باال 
را دارد و اتوریت خود را تحمیل می کند، 
تجرب دیگریست ک در میان کردھا طرفداران 

در آنجا با توج بسیار دارد. اگرچ ھنوز ھم 
ب ادام درگیری ھا و عدم ثبات سیاسی، 
معلوم نیست ک کل روندھا ب کدامین سو 

  می روند.

البت گذاشتن عالمت استفھام بر امکان 

استقالل کردستان عراق بدان معنا نیست ک 
ب مخالفت با امر رفراندوم برخیزیم، اما رفراندوم 

ای ک این چنین از تنوع قوم ی ـ در منطق
  اتنیکی برخوردار است باید امر تامین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھای ملی را در فرمھای دیگری ک  خواست
متفاوت از فرم دولت ـ ملت اند را ھم مدنظر 
داشت باشد. وگرن رفراندوم ب ضد خود تبدیل 
خواھد شد و در درازمدت نتیج معکوس خواھد 
داشت. شاید اینجا این سئوال مطرح شود 

ک ھدفش کسب استقالل بود رفراندومی 
ای برای ھدفی دیگر  چگون می تواند ب وسیل
تبدیل شود. ولی باید گفت ک اعمال ارادە 
سیاسی می تواند در فرمھای مختلف ب پیش 
بردە شود و الزاما تنھا ب استقالل در یکی از 
فرمھای کالسیکی آن محدود نمی شود. 
ای و جھانی می طلبد  موقعیت داخلی، منطق
ک اقلیم در این مورد انعطاف بیشتری بخرج 
دھد و تنھا خود را ب فرم اعالم شدە خالص 

  نکند.

البت گزین دیگری ھم برای دوستداران دولت ـ 
ملت وجود دارد، ک آن ھم حل مسئل ب کمک 
سالح و خون است، چنانک بارزانی در یکی از 
سخنرانی ھای خود بدان اشارە کرد. ک البت 

اشارە ھم در واقع برگرفت از فاکتھای  این
تاریخی است، آنجا ک تقریبا ھم دولت ـ ملت 
ھای جھان با کمک زور، خون و سرکوب دیگران 

  پا ب عرص وجود نھادەاند.

پرسی قدم در  اقلیم کردستان با برگزاری ھم
راە پر سنگالخی گذاشت است ک عبور از آن 

ب مواد مصوب  ویژە با توج هآسان نمی نماید. ب
در مجلس عراق ک در سیزدە مادە، مجازاتھای 
سنگینی را برای اقلیم و مقامات آن پیش بینی 

  کردە است.

سپتامبر در اقلیم  ٢٥امید است نتیج رفراندوم 
کردستان، ھمراە با درایت مقامات اقلیم ب 
ای برای گفتگو با دولت مرکزی عراق  وسیل

و روند ھمگرائی را برای تفاھم بھتر تبدیل شود 
در این کشور بحران زدە تقویت کند. اظھارات 
خود بارزانی و نخست وزیر اقلیم ک بر خالف 
دوران قبل از رفراندوم زبان و بیانی نرم داشتند، 
این امید را تقویت می کند. اگرچ اقدامات اخیر 
مجلس عراق و سخنان عبادی علی رفراندوم 

  تضعیف می کند. این امید و روند ھمگرائی را

   

 

اقلیم کردستان با برگزاری 
پرسی قدم در راە پر  ھم
سنگالخی گذاشت است 
ک عبور از آن آسان نمی 

ویژە با توج ب  هنماید. ب
مواد مصوب در مجلس 
عراق ک در سیزدە مادە، 
مجازاتھای سنگینی را برای 
اقلیم و مقامات آن پیش 

 بینی کردە است

ھمچنین یکی دیگر از 
پیامدھای رفراندوم معنای 
ضمنی الغای قانون اساسی و 
مندرجات آن از طرف کردستان 
خواھد بود ک خود اقلیم در 
جریان ایجاد دولت جدید بعد از 
سقوط صدام در آن مشارکت 

 ان رای دادندجدی کردند و بد

عالوە بر مخالفت ھای جھانی و 
ای با رفراندوم اقلیم ک  منطق
امر استقالل و جدائی آن را با 
مشکالت جدی مواج می کند، و 
نیز موانع اقتصادی و سیاسی بر 
سر راە اقلیم ک از طرف عراق، 
ترکی و ایران اعمال خواھند شد، 
خود بافت قومی مناطقی از 

در آن اقلیت ھای کردستان ک 
دیگر ھم زندگی می کنند، سد 

 مھمی بر سر راە استقالل اند



 
 

  

 
 

 

  ٦صفحه     ٩١شماره     

 

 

 
 

  فعال شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است
 

  دومشمشیر دو لب رفران  

 پور فرخ نعمت
  
  

ای ھمسای عراق، و نیز  ھای جامع جھانی و تھدیدات دولت ھای درون اقلیم کردستان و مخالفت علیرغم ھم کمی و کاستی ھای منطق
ھا حاکی از  بینی سپتامبر در بیشتر مناطق کردنشین عراق برگزار شد. پیش ٢٥مخالفت جدی خود دولت مرکزی عراق، رفراندوم در روز 

 اند ک بیشتر مردم ب جدائی از عراق رأی خواھند داد و خواھان تشکیل کشور مستقل کردستان خواھند شد. آن
ً با مشکل خاصی روبرو نبود. با توج ب کنترل خود کردھا بر مناطق  تا جائیک ک ب خود برگزاری رفراندوم برمی گشت، اجرای آن اساسا

پرسی در کلیت خود با آرامش انجام شد. تحت کنترلشان، و نیز با بسیج نیروھای  امنیتی، نظامی و انتظامی و ھمکاری مردم، امر ھم
برگزاری رفراندوم موجی از شادی و پایکوبی ن تنھا در خود اقلیم، بلک در سایر مناطق کردنشین ھم با خود ب ھمراە آورد و ھمبستگی 

  کردھا را در سطحی گستردە ب نمایش گذاشت.
، و عواقب آن و نیز عملی کردن نتیج آن مسئل دیگری است. با توج ب عدم تمھیدات الزم برای این  اما برگزاری رفراندوم یک مسئل

پرسی و مخالفت ای، این سؤال می ھم   خواھند کرد؟   تواند مطرح باشد ک مسئولین اقلیم با نتیج آن چه ھای جدی جھانی و منطق
ً تا زمانی قابل پیش میھا بر ک ب اولین واکنش تا جایی بینی تغییرات چندانی روی نخواھد داد؛ ن قرار است پرچم عراق در  گردد، ظاھرا

لت کردستان برداشت شود، ن مرز تعیین شود و ن استقالل اعالم شود. مقامات اقلیم در نظر دارند از نتیج رفراندوم برای چان زنی با دو
زن دست، بلک بر سر ب رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و  ی ن بر سر بودج و مسائلی ازاینمرکزی بھرەجویند، و این بار چان

پرسی برای تحمیل ارادە خود برای جدائی  پذیرش آن توسط رژیم عراق خواھد بود. ب این ترتیب مقامات اقلیم در نظر دارند ک از نتیج ھم
  آمیز از عراق استفادە کنند. قانونی و غیر خشونت

ا از طرفی دیگر مقامات عراقی با توسل ب مفادی از قانون اساسی عراق و غیرقانونی خواندن فراخوان و اجرای رفراندوم، ن تنھا قدمی ام
اند، بلک از طریق مجلس نمایندگان و شورای امنیت ملی خود، خواھان اعمال گستردە، از جمل در زمین کنترل مرزھا،  عقب ننشست

ھای نفتی ب حکومت مرکزی و ارسال نیروی نظامی ب مناطق مورد اختالف با کردھا شدەاند. از جانبی دیگر، جمھوری  انانتقال کنترل مید
ند اسالمی و ترکی بر تھدیدات خود افزودەاند و در مواردی اقدام ب اعمالی کردەاند تا ب اقلیم کردستان بگویند ک در مخالفت خود با رو

ً جدی   اند. موجود واقعا
گردد، آنان نیز کماکان خواھان عراقی متحد و یکپارچ ھستند. بویژە  تا جایی ک ب کشورھای قدرتمند دیگر از جمل آمریکا و روسی برمی

کند. حضور کردھا در دولت مرکزی، از نفوذ ایران  تر ارزیابی می آمریکا خواھان عراقی متحد است زیراک برای تحدید قدرت ایران آن را مناسب
  خواھد مناطق دیگر عراق را دودستی تقدیم ایران کند. کاھد و این ب نفع آمریکاست. آمریکا نمی می

گردد، دست مقامات اقلیم کردستان زیاد باز نیست و آنان با مسائل عدیدە و  بنابراین تا جایی ک ب عملی کردن نتیج رفراندوم برمی
ً مقامات اقلیم با اجرای  از سر راە آسان نمی ھا مشکالت بسیار مھمی روبرویند ک برداشتن آن نماید. بنابراین سؤال این است ک واقعا

پرسی در پی چ چیزی بودند و ھستند؟   ھم
سال  ٢٥جواب این سؤال را باید در دو مورد خالص کرد: مورد اول، عبارت است از برگردانیدن مشروعیت ب حاکمان کردستان ک در این 

ھای اجتماعی و اقتصادی نگ داشتند.  ب خوبی ارائ نکردند و جامع کردستان را کماکان در انشقاق سیاسی و بحرانزمامداری خود، تجر
آنان با بازی کردن بر روی احساسات ناسیونالیستی مردم کردستان و دمیدن بر آتش برافروخت آن، موقعیت خود را ب نوعی احیا کردند، و 

بستی ک اقلیم در آن افتادە بود، آنان گشودن راە را در ریسکی دیدەاند ک حتی در  رسد ک با توج ب بن میمورد دوم اینک چنین ب نظر 
کاری کارستان برایشان  ١٩٩١بار دیگر دل جامع جھانی را بدرد بیاورد و ب مانند سال  صورت تحمیل فجایعی دیگر بر جامع کردستان، یک 

ن ارائ یک نقش راە، در حقیقت چشم ب آیندە دارد، آیندەای نامعلوم ک شاید از دل آن تحوالتی مثبت ب انجام دھند. درواقع بارزانی بدو
  نفع اقلیم بیرون بیاید!

ای می برد و ھم خود را. درواقع رفراندوم، آیندە کردستان را  ماند. شمشیری ک ھم حریف را می بنابراین رفراندوم بیشتر ب شمشیر دو لب

  ھا ... جنگ جناح
  

 ٧ادامه از صفحه 

در ھمان موقع ھم حق و حقوق کارگران این کارخان ب شدت امروز لگد مال می شد، اما رسان ھای آن ھا ن اخبار اعتصاب ھای  
  منتشر می کردند و ن حمایتی از کارگران حق طلب داشتند. را کارگرانش 

خالء یک آلترناتیو دمکراتیک و عدالت خواە، باعث میدان داری جناح ھای حکومتی گردیدە ک بر سر مسایل اساسی و بویژە حق و 
دادن وعدەھای دروغ  حقوق کارگران و سیاست خصوصی سازی با ھم اختالف چندانی ندارند و ھر کدام شان کوشش می کنند با

اما پس از ھر انتخابات ھرکدام شان ک رئیس  کارگران و مردم عادی را ب پای صندوق ھای رای بکشانند و آرای آنان را از خود کنند،
  دولت یا وکیل و وزیر می شوند، زیر ھم قول و قرارھایشان می زنند و نتیج اش ھمین می شود ک دیدەایم و می بینیم.

جناح رقیب دولت ک برای انتخابات آتی خیز برداشت با بھرە برداری از نارضایتی ھای فزایندە کارگران و سایر گروەھای  ھم اکنون
اجتماعی مردمی تالش می کند با تظاھر ب عدالت خواھی و دادن وعدەھای عدالت خواھان این تودە عظیم را ب دنبال خود بکشاند. 

اکنون در موقعیتی قرار دارند ک می توانند با ادام و گسترش اعتراض ھای شان و ایجاد امید در میان کارگران و سازمان ھای کارگری 
مردم سرخوردە از جناح ھای حکومتی، زمین یک آلترناتیو دمکراتیک متعھد ب آزادی و عدالت اجتماعی جامع را ب حرکت درآورند و 

  المصالح سیاست ھای ضد مردمی خود کنند.نگذراند جناح ھای حکومتی مردم و کشور را وج 
   

 



 
 

    
 

  
 

  ٧صفحه    ٩١شماره     

 ھا بر سر مصادرە واحد ھای صنعتیجنگ جناح

 صادق کار

ب دنبال اعتراض ھای گستردە خیابانی 
 ، کارگران "آذرآب و ھپکو" در ھفت گذشت

ھمان طور ک ما در یادداشت ھفت پیش  
ارزیابی کردە بودیم، مسئوالن دولتی 

ینی شدند و قسمتی مجبور ب عقب نش
از دستمزدھای معوق کارگران شرکت 

مھر ب حساب آنان  ٨ھپکو و آذرآب در 
 واریز شد.

"پایگاە اطالع رسانی استانداری مرکز" 
ک این خبر را منتشر کردە، اطالع 
بیشتری در این مورد نداد، اما بنا ب گفت 
"زمانی قمی" استاندار استان 

الن شعب مرکزی"ادارات مربوط و مسئو
بانک ملی و مرکزی ب رغم ایام تعطیالت 
برای انجام این کار ھمکاری کردەاند، آن 
طور ک از گفت ھای استاندار بر می آید 
دلیل بسیج ادارات مربوط برای پرداخت 
دستمزد کارگران معترض در ایام تعطیل 
ادام اعتصاب کارگران تا لحظ واریز کردن 

  پول بودە است.

نیز بارھا کارگران این دو قبل از آن 
کارخان بطور جداگان ب منظور وادار 
نمودن کارفرمایشان ب پرداخت 

عقب افتادەشان مبادرت ب  دستمزدھای
اعتصاب و اعتراض کردە بودند و پس از 
مدتی در اثر وعدەھای مسئوالن و 
کارفرماھایشان ب سر کار برگشت 
بودند، ولی کارفرمایان ب وعدەھایشان 

مل نمی کردند، ولی این بار تظاھرات ع
ھمزمان و متحدان کارگران ھر دو 
کارخان و ناکامی مسئوالن و نیروھای 
امنیتی برای درھم شکستن اعتصاب و 
راندن کارگران از خیابان موجب شد، ب 
رغم تعطیلی ادارات قسمتی از حقوق 

  کارگران را ب آن ھا پرداخت کنند.

ارگران یکی دیگر از خواست ھای ک
بازگرداندن این کارخان ھا ب بخش 
عمومی تحت نظارت دولت بود، ک 
مسئوالن دولتی تا قبل از این 
اعتصاب حتی حاضر ب گفت و گو در 
مورد آن نبودند. ولی اعتصاب کارگران 
و افشای جزئیات واگذاری رایگان این 
دو واحد کالن صنعتی ب یک دالل 
بورس و یک نفر دیگر ک بقول 

ئوالن ب خاطر ندادن بدھی مس
ھایش ب ادارە مالیات و تامین 
اجتماعی در ھنگام واگذاری ممنوع 
الخروج و فاقد اھلیت بودە، توسط 
سازمان خصوصی سازی چنان تکان 
دھندە بود ک کل سیاست خصوصی 
سازی و مسئوالن دولتی را 

  .سراسیم وادار ب واکنش کرد
ن وزیر کار بالفاصل برای قانع کرد 

کارگران عازم اراک شد و با اكثر خواست 
ھای کارگران ظاھرا موافقت کرد، مدیر و 
در واقع مالک آذرآب ب جرم تخلف مالی 

یکی از نمایندگان   وبازداشت شد، 
مجلس خبر از بررسی لغو واگذاری ھپکو 

این توسط وزیر صنایع را داد، تو گویی ھم 
فتادە تخلفات و قانون شکنی ھا یک روزە اتفاق ا

و مسئوالن تا آن روز از وجودشان بی خبر 
 بودەاند!

ک زیر نظر دولت فعالیت می سازمان خصوصی 
کند، بنا ب گفت یکی از نمایندگان مجلس ک 
جزو دار و دست جناح مخالف دولت است، 

 ١٠میلیارد تومانی ھپکو ب مبلغ  ٣٠٠کارخان 
میلیون تومان و بدون تضمین مالی ب کسی 

 شدە ک کلی ب دولت و تامین فروخت
اجتماعی بدھی پرداخت نشدە دارد.کارخان 
آذرآب ھم گفت شدە ک بدون دریافت ھیچ 

این آقا  پولی ب یک دالل بورس واگذار شدە.
ظاھرا آن قدر خیالش راحت و پشتش قرص بودە 
ک رفت مقدار زیادی وام ھم برای امور کارخان 

 چ دلیل مفت ای ک معلوم نیست چگون و ب
، ولی آن را در جای دیگری  ب چنگ آوردە گرفت
سرمای گذاری نمودە! ب احتمال قوی اگر پروندە 
سایر واحدھایی ک تا کنون توسط "سازمان 
خصوصی سازی" واگذار شدەاند، گشودە و 
واکاوی شوند، کم و کیف واگذاریشان مشاب 

  "ھپکو و آذرآب"است.

ن خصوص این است ک نکت تامل برانگیز در ای
مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و مقامات 
ارشد قضایی و سرمداران ھم جناح ھا از قبل 
از کم و کیف این واگذاری ھا مطلع بودەاند، اما 
با این وجود تا قبل از اعتصاب ھای ھفت گذشت 
ن تنھا اقدامی در این خصوص نکردند، بلک از 

ن کارخان ک باید کارفرمایان فاسد و زورگوی ای
محاکم می شدند، حمایت می کردند و تا آن 
جا پیش رفتند ک نیرو ھای امنیتی را ب مصاف 
کارگران فرستادند و بجای کارفرمایان مجرم 

  کارگران بی گناە را مجازات کردند.

افشای جزئیاتی از این دو واگذاری برای تشکیل 
پروندە و محاکم مسئوالن سازمان خصوصی 

ی و سلب مسئولیت از آنان ب تنھایی ساز
کافی است، اما ب خاطر آن ک اکثر مسئوالن 
نیز خودشان ب نحوی از انحا ب فساد اقتصادی 
آلودەاند، بعید ب نظر می رسد اقدامی جدی در 

  این خصوص انجام دھند.

اما وابستگان ب جناح ھای حکومتی ک نگران 
ن پیامدھای رو شدن بخشی از فسادھایشا

ھستند، مانند ھمیش بجای پیگرد عوامل این 
فسادھای آشکار و غیر قابل کتمان تالش می 

  کنند، تقصیر را ب گردن رقیبان شان بیندازند.

طرفداران دولت و اصالح طلبان ب رغم ادعای 
مخالفتشان با فساد و طرفداری از حقوق 
شھروندی، ظاھرا ب این بھان ک اعتراض ھای 

تضعیف دولت و ب سود جناح کارگری موجب 
رقیب شان تمام می شود در مقابل سیاست 
ھای ضد کارگری دولت و سرکوب اعتراض ھای 
مدنی کارگران ب آن، حتی وقتی بخشی از این 
فسادھا در اثر حرکت ھای کارگران افشا می 
شود، سکوت اختیار می کنند و در حالی ک 
 می دانند و می بینند ک شخص روحانی ھم در
برخورد با کارگران و خصوصی سازی ھمان خط 
مشی احمدی نژاد را دنبال می کند، ھم 
تقصیر ھا را گردن دولت احمدی نژاد می اندازند 
تا از خود و دولت رفع تقصیر و مسئولیت کنند و 

  اذھان را بفریبند.

اما واقعیت این است ک دوران این گون  
 مانورھای فریبندە ب واسط حدت یابی و
قطبی شدن فزایندە مبارزات اجتماعی ب 
سر آمدە و خود این نیرو نیز در آیندە نزدیک 

  .باید تاوان این برخوردھایش را بپردازد

در عوض رسان ھا و عوامل جناح رقیب 
طرفداران دولت سعی می کنند با انعکاس 
بخشی از اعتراض ھای کارگران و تظاھر ب 

آلود  حمایت از کارگران معترض از آب گل
ماھی خودشان را بگیرند و این در حالی 
است ک ھم می دانند ک خود این جناح 
پیشگام سیاست خصوصی سازی و 
واگذاری مفت و رایگان بسیاری از واحدھای 
تولیدی ب منسوبان و نھادھای تحت ھدایت 
خودشان بودە و اختالف شان با دولت 
روحانی ن به خاطر خصوصی سازی و 

ن بلک بر سر سھم جناحی از حقوق کارکرا
ثروت ھای جامع است و کارخان ھپکو ھم 
اولین بار در زمان احمدی نژاد با شرایط 
مشاب ب واگن سازی کوثر ک منسوب ب 
ھمین جناح است، واگذار شد و سال 
گذشت دوبارە ھپکو را سازمان خصوصی 
سازی از "واگن سازی کوثر پس گرفت و در 

 ھیدرو اطلس واگذار خرداد ماە گذشت ب
  کرد.

در ھمان موقع ھم حق و حقوق کارگران این  
کارخان ب شدت امروز لگد مال می شد، اما 
رسان ھای آن ھا ن اخبار اعتصاب ھای 

را منتشر می کردند و ن حمایتی   کارگرانش 
  از کارگران حق طلب داشتند.

خالء یک آلترناتیو دمکراتیک و عدالت خواە، 
ن داری جناح ھای حکومتی باعث میدا

گردیدە ک بر سر مسایل اساسی و بویژە 
حق و حقوق کارگران و سیاست خصوصی 
سازی با ھم اختالف چندانی ندارند و ھر 
کدام شان کوشش می کنند با دادن 
وعدەھای دروغ کارگران و مردم عادی را ب 
پای صندوق ھای رای بکشانند و آرای آنان را 

س از ھر انتخابات ھرکدام اما پ از خود کنند،
شان ک رئیس دولت یا وکیل و وزیر می 
شوند، زیر ھم قول و قرارھایشان می زنند 
و نتیج اش ھمین می شود ک دیدەایم و 

  می بینیم.

ھم اکنون جناح رقیب دولت ک برای انتخابات 
آتی خیز برداشت با بھرە برداری از نارضایتی 

روەھای ھای فزایندە کارگران و سایر گ
اجتماعی مردمی تالش می کند با تظاھر ب 
عدالت خواھی و دادن وعدەھای عدالت 
خواھان این تودە عظیم را ب دنبال خود 
بکشاند. کارگران و سازمان ھای کارگری 
اکنون در موقعیتی قرار دارند ک می توانند با 
ادام و گسترش اعتراض ھای شان و ایجاد 

دە از جناح ھای امید در میان مردم سرخور
حکومتی، زمین یک آلترناتیو دمکراتیک 
متعھد ب آزادی و عدالت اجتماعی جامع را 
ب حرکت درآورند و نگذراند جناح ھای 
حکومتی مردم و کشور را وج المصالح 

  سیاست ھای ضد مردمی خود کنند.

 
   

 



  
  

  

   ٨صفحه      ٩١ شماره    

 ٥از سوی سازمان فرھنگی یونسکو روز 
عنوان روز معلم  مھرماه به ١٣اکتبر برابر با 

گذاری شده است. در ایران از سال  نام
اردیبھشت روز ترور  ١٢تا انقالب روز  ١٣٤٠

ھای تھران به  دکترخانعلی دبیر دبیرستان
   عنوان روز معلم ان، بهپیشنھاد معلم

روز معلم   گذاری شد.اما پس از انقالب نام
که دستاورد مبارزات پیگیر معلمان و 

مصادره    باختن خانعلی بود بھای جان خون
شد و روز ترور آیت اله مرتضی مطھری 

دست گروه   به  استاد دانشکده الھیات
که برحسب اتفاق آن روز ھم روز   فرقان

 روز معلم نام گرفت. اردیبھشت بود ١٢

در جوامعی که بر اساس اصول دمکراتیک 
مثابه قشر  شود، معلمان به اداره می

توانند نقش  فرھنگی جامعه می
وپرورش،  ای را در پیشرفت آموزش برجسته

ھای آینده ایفا  جامعه و سازندگی نسل
کنند اما در جوامعی مانند جامعه ما که 

ن بر آن حاکم است، معلما  خودکامگی
توانند نقش سازندگی خود را  تنھا نمی نه

وپرورش ایفا کنند، بلکه  در حوزه آموزش
آنان نیز نادیده   ھا و مطالبات خواست

شود و افزون بر آن این قشر  گرفته می
ساز از داشتن انجمن صنفی خود  فرھنگ

نیز محروم است. اما با تمام مشکالتی که 
 شود در این قشر آگاه و پیشرو متحمل می

دشوارترین شرایط برای کسب حقوق 
و بھبود شرایط آموزشی ھمواره  صنفی

از   سیاسی نیز  اند و در عرصه تالش کرده
پیشگامان مبارزه برای کسب آزادی و 

اند و معلمان آزادیخواھی در راه  عدالت بوده
  اند. خواھانه جان باخته ھای عدالت آرمان

در شرایط کنونی ایران و با در نظر داشت 
آور زندگی و تورم  ھای سرسام زینهھ

تنھا  روزافزون، میزان حقوق معلمان نه
  متناسب با وظایف و مسئولیت سنگین

حقوق   وجه ھیچ به  آنان نیست بلکه
دریافتی ناچیز معلمان پاسخگوی نیازھای 

  یک خانواده نیست.  ابتدایی

ھایی از تاریخ  جز برھه معلمان به
ً ب کشورمان از سیاسی که از فضای نسبتا

ھای  برخوردار بوده و امکان تشکیل کانون
است، ھمواره از   صنفی وجود داشته

اند. در  داشتن کانون مستقل محروم بوده
ً باز  ١٣٣٩اسفندماه سال که فضای نسبتا

سیاسی به وجود آمده بود، معلمان در 
باشگاه مھرگان که درواقع کانون صنفی 

یش معلمان بود پیشنھادی را در مورد افزا
حقوق به دولت ارائه دادند و معلمان 

از   سراسر کشور با امضای طومارھایی
ھا  این خواسته حمایت کردند،در آن سال

مراتب کمتر از حقوق  معلم به  حقوق یک
ویژه در شرکت نفت و  دیگر کارمندان به
بود. در اردیبھشت   سازمان برنامه

ھزاران معلم برای دستیابی به ١٣٤٠
د در یک اعتصاب عمومی ھای خو خواسته

ھای درس خودداری  از رفتن به کالس
کردند و با تجمع در میدان بھارستان در 
مقابل مجلس به زمین نشستند،مأموران 

آبپاش سعی کردند   ھای با ماشین
معلمان را متفرق کنند و مزدوران لمپن نیز 
با چاقو چند معلم را مجروح کردند، ماموران 

 "روز معلم ھم مصادره شد بمناسبت "روز معلم
 یداله بلدی

ی قصد ارعاب و برھم پلیس با شلیک تیر ھوای
زدن صفوف را داشتند، اما معلمان ھمچنان 

کردند؛ در این حین سرگرد  مقاومت می
شھرستانی رئیس کالنتری بھارستان، 
خانعلی دبیر دبیرستان جامی و دانشجوی 
دوره دکترای دانشکده الھیات را با شلیک 
گلوله به قتل رساند. معلمان جنازه خانعلی را 

رده و با شعار او را به بر سر دست بلند ک
جنازه  بیمارستان رساندند. در روز تشییع

خانعلی تمام مدارس تھران تعطیل شدند و 
آموز در این مراسم  ھا ھزار معلم و دانش ده

پس از کشته شدن خانعلی  شرکت کردند. 
مطالبات معلمان از عرصه صنفی فراتر رفته و 

ھای سیاسی فرارویید.  به خواسته
  معلمان عبارت بود از:ھای  خواسته

  برکناری دولت - ١

  محاکمه قاتل خانعلی؛ - ٢

برگزیدن محمد درخشش رئیس باشگاه  - ٣
  عنوان وزیر فرھنگ. مھرگان به

با این حرکت خود جامعه را که بعد از    معلمان 
مرداد دچار رکود شده بود از حالت  ٢٨کودتای 

امیدواری دیگر    سکون خارج کردند و موجب
مترقی گردیدند. شاه در برابر موج  نیروھای

اعتراضی معلمان    عظیم وبی سابقه حرکت
نشینی کرد و با استعفای شریف امامی  عقب

موافقت کرد و علی امینی مھره موردنظر 
وزیری برگزید، امینی  آمریکاییان را به نخست

در اولین اقدام درخشش را به وزارت فرھنگ 
فزایش داد و و میزان حقوق معلمان را ا   برگزید

  تومان رساند. ٦٠٠به حداقل 

روز اعتصاب ٦ازاین پیروزی، معلمان بعد از  پس
آموزان، معلمان  به مدارس بازگشتند و دانش

باران کردند، و در تمام مدارس برای  خود را گل
احترام به یاد خانعلی یک دقیقه سکوت اعالم 
گردید مدرسه جامی نیز بنام خانعلی تغییر 

اردیبھشت روز ترور خانعلی  ١٢روز نام یافت و 
  بنام روز معلم رسمیت یافت.

معلمان از داشتن کانون  ٥٧تا سال ٤١از سال
صنفی مستقل محروم بودند. در اوایل سال 

با آغاز جنبش ضد دیکتاتوری علیه رژیم ٥٧
شاه، معلمان جزو اولین اقشار بودند که با 

دھی  ھای خود و سازمان ایجاد تشکل
ای در اعتالی  نقش برجسته آموزان دانش

جنبش ضد دیکتاتوری ایفا کردند و اولین کانون 
  در ٥٧مھرماه ١٦مستقل معلمان در 

گذار این کانون  کرمانشاه ایجاد گردید، بنیان
به  ٥٨مرداد ٢٩ھرمز گرجی بیانی بود که در 

ھمراه چند معلم دیگر به جوخه اعدام سپرده 
  شدند.

ی مدارس پس از انقالب در روز بارگشای
ھا ھزار معلم  که باید یکی از ده ،درحالی

عنوان نماینده معلمان، بازگشایی مدارس را  به
کرد، آقای رفسنجانی بر صفحه  اعالم می

تلویزیون ظاھر شد و بازگشایی مدارس را 
آموزان  اعالم کرد؛ و با موعظه و نصیحت، دانش

  را به عبادت و حمایت از رژیم فراخواند.

لمان مترقی، چپ و مجاھد را حاکمیت که مع
ھای اسالمی سازی  مانع پیشبرد برنامه

دید، به تبعید، اخراج و حتی ترور  مدارس می
معلمان دگراندیش دست یازید و آموزگاری بنام 
فدایی که از سازمان دھندگان جنبش معلمان 

در این شھر ترور ٥٨در مھرماه    کرمان بود
علمان نفر از م ٤٠کردید و در اقدامی دیگر 

اخراج شدند و  ٥٨نیز در مھرماه    بندرعباس
معلم را در سراسر ایران   ازآن ھزاران پس

  اخراج گردیدند.
پس از اخراج معلمان دگراندیش،فضای 

آموزان حزب  مدارس جوالنگاه معلمان و دانش
الھی و بسیجی گردید و برنامه ریزان کالن 

وپرورش شعائر و باورھا و خرافات را  آموزش
آموزان  ھای دینی به دانش مثابه آموزه هبه ب

القا کردند و قرآن خواندن و نمازخواندن در 
مدارس ترویج گردید و ھزاران طلبه را برای 
آموزش احکام اسالم راھی مدارس کردند تا 

آموزان احکام دینی و اطاعت از  به دانش
سال  ٣٨فقیه را بیاموزند،اما پس از  والیت

واقعیات زندگی و ھای دینی با  چون آموزش
دستاوردھای دانش بشری انطباق ندارد 
نتیجه مطلوب را بست نیاورد و رژیم در القای 

  آموزان ناموفق بود. باورھای دینی به دانش

باروی کار آمدن دولت خاتمی  ٧٦در سال 
گشایش اندکی در فضای سیاسی پدید آمد 

کانون مستقل در  ٤٥و معلمان موفق شدند 
د کنند،اما ھمواره با سراسر ایران ایجا

  کارشکنی و فشار مواجه بودند.

نژاد سیاست تھدید و ارعاب  در زمان احمدی
معلمان بیش از گذشته دنبال شد، و 

  تدریج منحل شدند. ھای مستقل به کانون
وپرورش شامل  اکنون معلمان و کادر آموزش

که   میلیون و سیزده ھزار نفر است یک
ه بیش از اند ک معلم   ھفتصد ھزار آنان

ھشتاد درصد معلمان را زنان تشکیل 
  دھند. می

در شرایط کنونی معلمان برای جبران کمبود 
ھا ناچارند در اوقات غیر  حقوق و تأمین ھزینه

ھای دیگر روی بیاورند و با  از تدریس به حرفه
ھایی  ھای خود به حرفه توجه به توانایی

ھای  مانند مسافرکشی، کار در شرکت
روشی و یا کار در ف خصوصی، دست

ھای معامالت اتومبیل و یا امالک و یا  بنگاه
تدریس خصوصی بپردازند، کارھای اضافی 

باروحیه آنان خوانایی   معلمان که اغلب
را در   ندارد، توان و احساس مسئولیت آنان

دھد، که پیامد آن افت  تدریس کاھش می
  سطح تحصیلی است.

ن را معلما  نیروھای امنیتی ھمواره حرکات
اند زیرا به نقش معلمان و  زیر نظر داشته

نیز   اند؛ اما معلمان تأثیر آنان در جامعه آگاه
ھای  ھمواره از ھر فرصتی برای ابراز خواسته

 ٧٨اند، در سال  برحق خود استفاده کرده
احزاب، معلمان مجوز  ١٠پس از تصویب ماده  

  فعالیت دریافت کردند و کانون معلمان آغاز به
آنان را   ھای خواسته  کرد؛ اما دولتکار 

حدود بیست  ٨٥برآورده نکرد. در اسفندماه 
صنفی و افزایش   برای مطالبات   ھزار معلم

 ٣ حقوق خود در میدان بھارستان به مدت 
روز اجتماع کردند؛ مقامات مسئول تعھد 

ھای آنان رسیدگی  دادند که به خواسته
مان اسفند معل ٢٣خواھند کرد، اما در روز 

ھا نیز  مورد یورش قرار گرفتند. و خواسته
اصغر  تحقق نیافت و سخنگوی کانون علی
ھای  ذاتی و بیشتر اعضای کانون به نام

رسول بداغی، محمود بھشتی لنگرودی، 
  ... اکبر باغانی، علی

    ٢٠ادامه در صفحه 
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 محاسبات و  ھزار تومان + ٩٦٠میلیون و  ٤برابر  ٩٦خط فقر در شھریور ماه 
 مربوطه ھای ولجد

 حمید ترابی
تومان در شھریور   ھزار ٩٦٠  میلیون و ٤ھزینه زندگی یک خانواده چھار نفره ماھانه  حداقل محاسبات بر طبق جداول زیر نشان می دھد که

 .تعیین شده است ٩٦برای سال  یک پنجم این میزان)   ھزار تومان (کمتر از  ٩٣٠اشد، این در حالی است که حداقل دستمز می ب ٩٦ماه 
قلم کاالی  ١٨برای  ٩٦نفره در شھریور ماه  ٤محاسبات انجام شده بر طبق جدول زیر نشان می دھد که ھزینه خوراکی یک خانوار  

 .ھزار تومان می باشد ٣٥٨یک میلیون و  اساسی به نرخ ھای در سطح شھر حدود

بخش از خوراکی ھا، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بھداشت و درمان، حمل و نقل،  ١٢به صورت کلی محاسبات صورت گرفته در 
 .ارتباطات، امور فرھنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و ھتل و کاالھا و خدمات متفرقه صورت گرفته است

درصد،  ٦٫٩٨درصد، سھم بھداشت و درمان  ٣٢٫٨٢درصد، سھم مسکن  ٢٧٫٣٨کی ھا در سبد ھزینه ھای خانوار کشور دارای سھم خورا
درصد است. سھم مابقی اقالم به مراتب کمتر از ارقام ذکر  ٤٫٩٥درصد و کفش و پوشاک نیز  ٥٫١٣درصد، خرید اثاثیه منزل  ٩٫٨٧حمل و نقل 
 .شده است

محاسبه ھزینه مسکن، ھزینه متوسط اجاره به ھمراه کلیه ھزینه ھای جنبی یک واحد مسکونی استاندارد با حداقل  بر طبق استاندارد در
مورد » خط فقر«بادوام، در محاسبات  و... ساخته شده با مصالح با دوام یا نیمه  مترمربع، داشتن یک آشپزخانه، یک حمام  ٦٠زیربنای 

 .استفاده قرار می گیرد
ھزار تومان (کمتر  ٩٣٠حداقل دستمز   ٩٦ھزار تومان است که در سال  ٩٦٠میلیون و  ٤قل ھزینه یک خانواده چھار نفره ماھانه در حالی حدا

یک پنجم این میزان) تعیین شده است و حقوق یک معلم یک میلیون و سیصد ھزار تومان است و حقوق یک معلم بازنشسته حدود یک  از 
 .میلیون تومان می باشد

 .ارائه شده است ٩٦دول زیر سھم ھر یک از اقالم مورد نیاز خانوارھا در شھریور ماه در ج

 )٩٦حداقل سبد ھزینه خواروبار یک خانوار چھار نفره در یک ماه (شھریور 
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  خط فقر در ...
  ٩ادامه از صفحه 

  

 
 :منابع

  بانک مرکزی ایران -

  نرخنامه ھا -

 اید کشورروزنامه ھا و جر -

 وب سایت اقتصاد آن الین -  
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 انقالب اکتبر، تراژدی یا امید؟
  آیا امروز انقالب روسیه اھمیتی دارد؟

 رضا جاسکی

 »سبز است.  خاکستری است. اما درخت جاودان زندگی  تئوری  "دوست من، 

  گوته، فاوست

  
  ١٩١٧ریه کارگران اعتصابی کارخانه پوتیلوف در اولین روز انقالب فو

توان در یک جمله کوتاه خالصه کرد: زاده جنگ جھانی اول، فاتح جنگ جھانی دوم و مغلوب جنگ سرد. اما  کارنامه انقالب روسیه را می
ً تمام ساکنین این کره خاکی را به نحوی، مثبت یا منفی، مورد تأثیر قرار داد ، را بیان م کند؟  یآیا این جمله اھمیت انقالبی بزرگ که تقریبا

نیروھای مترقی در مورد   گرفته است. زمانی آرام ترین اکناف جھان نیز رسید،  فشانی آن به دوردست ھای آتش انقالبی که گدازه  اکنون،
دل   اند. در اھمیت و عظمت آن ھیچ شکی نداشتند اما امروز در کشور زادگاھش، در صدسالگی آن مقامات دولتی سکوت را اختیار کرده

بیان نیست و ما اغلب با آن در خلوت تنھایی  ما، شک و تردید در مورد آن وجود دارد. احساسی دوگانه، احساسی که قابل بسیاری از
دفاع از استالین از موضعی ناسیونالیستی    درک است. برای آنان، رویم. گیجی و درماندگی پوتین و مقامات روسیه قابل خود کلنجار می

اند، و پیوند لنین با ناسیونالیسم کنونی روسی کار  تنیده شده ری است، اما انقالب اکتبر و لنین درھمتنھا آسان بلکه امری ضرو نه
، در روسیه شبح انقالبی که نویدبخش تحول   بخش و الھام  آور تغییر بود، تر، اکتبر پیام از ھمه مھم   ای نیست. ساده ً انقالبیون. طبعا
نگرش منفی ما نسبت به آن از    خواه شود، برای مقامات چندان جذابیتی ندارد. اما، مردمان آزادیبیداری    تواند صوراسرافیل می  و  است

توانست سرنوشتی دیگر یابد؟ آیا شکست یک  خیانت به عھد؟ آیا می  گیرد؟ به خاطر خشونت مرگبار آن است؟ یا کجا سرچشمه می
 شود؟ اھمیتی و فراموشی آن می انقالب، موجب بی

ای در تاریخ بشر ھرگز فراموش نخواھد شد...اگرچه انقالب شکست  در مورد اھمیت انقالب فرانسه نوشت: "چنین پدیدهزمانی کانت 
اما پیشگویی فلسفی آن قدرت خود را از دست نداده است. زیرا این رخداد اھمیت زیادی دارد، با منافع بشریت پیوند دارد، و نفوذ    خورد،

  گردد." به حافظه مردم بازمی  ھایی از این نوع، به تالش   در شرایط مطلوب برای بازگشت   زیاد است کهقدر  آن در ھمه نقاط جھان آن
آور مرگ بود و دیگر  پیام   شود، انقالب اکتبر نیز فقط نویسان رویزیونیست که تمام اھمیت انقالب فرانسه به گیوتین ختم می اما برای تاریخ

جھان را درنوردید. اول آنفلوانزای اسپانیایی ... و دیگری   ١٩١٨تبر چنین نوشت: "دو اپیدمی در سال ھیچ. نیل فرگوسن در مورد انقالب اک
(نیل فرگوسن،    آور شد." اندازه آنفلوانزا مرگ رسید و درنھایت به مسری به نظر می   اپیدمی بلشویسم بود که زمانی به ھمان اندازه،

  جنگ جھان).
خوبی در  ھای گذشته را تغییر دھند. این موضوع به نگاران تالش داشته و دارند که تاریخ انقالب تاریخ  قرن گذشته، برخی از در طی نیم

مورد مورخین رویزیونیست و انقالب فرانسه مشھود است. در بحبوحه جنگ سرد، ارائه تفاسیر متضاد از سوی طرفین درگیر این جنگ، 
، ھمه ما با عینک ایدئولوژیک خود، اعم از    و درنھایت  موجب مباحث زیاد،  آمریکا و شوروی، ً پخش برخی از شایعات نادرست گشت. طبعا

ویژه حوادث بزرگی که از ھمان ابتدا با مخالفین و طرفداران بسیار مصممی روبرو شدند،  خواسته یا ناخواسته، به سیر حوادث گذشته، به
  نیز است.کنیم. این امر شامل ھمه، ازجمله نویسنده این سطور  نگاه می

اند با نزدیک شدن به صدسالگی انقالب، به توضیح نظرات خود  در نشریه اینترنتی ایران امروز ، چند تن از نویسندگان محترم سعی کرده
ً خانم طاھره بارئی در طی چند مقاله مفصل در مورد انقالب روسیه، پاک ھا و جنایاتی که در اتحاد  سازی در این مورد بپردازند. مثال

در موارد زیادی بسیار آموزنده و   اند. این مقاالت و رابطه ایران و روسیه به بحث پرداخته   وی در طی مدت طوالنی در جریان بود،شور
ً ایشان در مقاله  پذیرشی ارائه نمی ھا و احکام دالیل قابل خواندنی ھستند، اما گاھی برای برخی از گفته گفتید پوپولیسم؟ «دھند . مثال

صدسال    ٢٠١٧یک کودتا بود: "سال پیش رو یعنی   ١٩١٧پردازند که انقالب  ازجمله به توضیح این موضوع می  »لی وقت پیشبله! از خی
کشته    ١٩٠۵انقالب «و یا اینکه » گذرد. بله درست شنیدید نگفتم، انقالب اکتبر گفتم کودتا. چرا؟ در روسیه می  ١٩١٧از کودتای اکتبر 

  انقالبی  موفق بود.    ١٩٠۵به عبارتی ازنظر ایشان انقالب   (ھمانجا).» خواست نبود نی از آن نوع که لنین میبسیار داد اما انقالب خش
اند ،  که با پیشگامی حزب مشروطه دموکراتیک، انقالبی رفرمیست است و انقالبیون از نتایج و دستاورد تظاھرات و جنبش خود راضی«

اش که براندازی تزار و قدرت  چیز جز رسیدن به خواسته لشویک وابسته به لنین که به ھیچمگر افراطیون رادیکال، ازجمله شاخه ب
غلط خود را  دوازده سال بعد به  ھم از راه اعمال ترور و خشونت راضی نیست. توقع داریم در این انقالب ازآنچه بخشیدن به خلق ... آن

  بینیم." یھای مھم را ببینیم. اما نم انقالب نام نھاد، آثار چھره
  ١٩٠۵پردازند. اما علت انقالب  می   ١٩٠۵حکم دیگری در مورد انقالب  ،خانم بارئی درنھایت به  ١٩١٧  بعدازاین حکم در مورد انقالب

فرھنگی    روسیه پس از بیان وضعیت اقتصادی و  ١٩٠۵نویسان در بررسی انقالب  دھند: "یکی از تاریخ روسیه چه بود؟ ایشان توضیح می
او ھم حس کرده بود چیز دیگری در این میان  ھا برای چنین انقالبی کافی نبود. گفت، ولی این با تردید می  ھا، اع نارضایتیو انو
  ...   بایست توانسته باشد، فتیله شمع را روشن کرده، پرتوافکنی کرده باشد. به نظر من این، ھمان انقالب مشروطه بود. می

   ١٢ادامه در صفحه 
  

 



  

  

  ١٢صفحه      ٩١ شماره    

  ... انقالب اکتبر
  ١١ادامه از صفحه 

ھرچند   فرستد. به ایران برای حمایت از شاه قاجار نیرو میشنیدند که تزارشان دارد  تردید می مردم مسکو و سنت پترزبورگ بی
تر، جنبش تنباکو و رشد آگاھی و  خبر انقالب مشروطه ایران و حتی از آن پیش ھایی که من مطالعه کردم، چیزی ننوشته بودند. نویس تاریخ

ً از طریق ھمسایگان ایرانی شعور و تحول    شود :" وسیه رسیده بود." و درنھایت نتیجه گرفته میتبار به اقصی نقاط ر خواھی مردم ایران حتما
ھا و  کند ھم برای جذب رادیکال روسیه که خود را مشروطه دموکراتیک معرفی می  ١٩٠۵حضور بال دموکراتیک در انقالب 

خیلی وقت پیش،  (طاھره بارئی، گفتید پوپولیسم؟ بله! از» آمد ھاست و ھم روسی کردن مشروطیتی است که از ایران می سوسیالیست
     ایران امروز )

روسیه تائید کنند،    ١٩٠۵نویسانی را پیدا کنند که نظرات ایشان را در مورد ریشه انقالب  اند تاریخ البته من نیز در اینکه خانم بارئی نتوانسته
وسیه رخ داده است و نه قبل از آن و ر  ١٩٠۵  شکی ندارم! دلیل آن نیز بسیار واضح و روشن است: انقالب مشروطیت ایران ، پس از انقالب

با اعتصاب در کارخانه   ١٩٠۴توان از انقالب مشروطه ایرانی دومی را نتیجه گرفت! انقالب روسیه در دسامبر  بازی نیز نمی با ھیچ شعبده
درست یک سال بعد در   ،عده زیادی در پتروگراد به قتل رسیدند. مشروطه  ١٩٠۵شنبه خونین آن در ژانویه  پوتیلوف آغاز شد و در یک

جنبش مشروطه را ژوئن   فروشی کلید خورد. (ویکیپدیای فارسی شروع چند بازرگان به خاطر گران  در بازار تھران با تنبیه  ١٩٠۵دسامبر 
  روسیه است )  ١٩٠۵ھا بعد از شروع انقالب  مدت  داند که درھرحال می   ١٩٠٥

انقالبیون تبریز با انقالبیون باکو در تماس بودند. محمدامین    قرار گرفت.  ١٩٠۵ت تأثیر انقالب این انقالب مشروطه ایران است که تا حدی تح 
ھجری] یعنی نزدیک به دو سال و نیم    ١٢٨٣میالدی [برابر با   ١٩٠۴زاده از قفقاز به ایران آمد. بنا به گفته ماشا آجودانی "در سال  رسول

دموکراسی ایران با ایجاد حزب "ھمت" در بادکوبه استوار گردید" (ماشا آجودانی، مشروطه  یالھای سوس پیش از اعالن مشروطیت، پایه
عامیون را نھاد. دبیر حزب ھمت نریمان نریمانوف بود که از رھبران اتحاد جماھیر شوروی در - ایرانی). این حزب شالوده حزب اجتماعیون

گوید که ایرانیان قفقاز، یک سال پیش از آغاز جنبش  خ مشروطه ایران میابتدای تشکیل آن بود. ھمچنین احمد کسروی در تاری
دموکرات روسیه دسته خود را بنیان نھادند. پیشوای آنان نیز نریمان نریمانف بود. علی  خواھی از روی مرامنامه حزب سوسیال مشروطه

را ایجاد » انجمن غیبی«برگردانند و انجمن معروف به مسیو و حاجی علی دوافروش و حاجی رسول صدقیانی ھمان مرامنامه را به فارسی 
ً تاریخ  کردند. (به نقل از کتاب اجتماعیون عامیون نوشته سھراب یزدانی). زاده و امثالھم در مورد رابطه  نگارانی چون ادوارد براون، تقی ضمنا

ً انقالب مشروطه، بین این دو انقالب، البته از جھتی عکس، توضیح داده ً ایرانی و با خواسته انقالبی بود با پایه اند. طبعا ھایی  ھای کامال
   جز دالیل اجتماعی و اقتصادی، روسیه به ١٩٠۵مشابه بسیاری انقالبیون کشورھای دیگر مانند فرانسه و روسیه...در مورد دالیل انقالب 

ً در ھمین رابطه، گفته مینام برد، که جای بحث آن در اینجا نیست. ض  توان از شکست روسیه در جنگ با ژاپن می شود که لنین در  منا
کنم این فاکت در مورد یک روزنامه لنینی، مدنظر  فرستاد. البته فکر نمی مواردی روزنامه ایسکرا را از طریق برلین به تبریز و سپس باکو می

  خانم بارئی باشد.
ھای ایشان در مورد  مقاله خانم بارئی، با تکرار برخی از گفته   نیز ضمن ارجاع به  آقای فریدون خاوند در مقاله دیگری در ایران امروز،

خواھان بررسی انقالب اکتبر، در پرتو مطالعات جدید   درستی کنند و به از خطر بازگشت به لنین و لنینیسم یاد می   ١٩١٧» کودتای«
گذاری  ریدون خاوند، در آستانه یکصدمین سال پایهکنند (ف تکرار می  قدیمی را  حال برخی از اتھامات درست و نادرست ھستند، اما درعین

ماھه بین انقالب فوریه و اکتبر  "امپراتوری سرخ"، ایران امروز). آقای جمشید اسدی نیز در مقاله خواندنی دیگری، ضمن بررسی روند ده
تر و مستبدتر از حکومت  مراتب خشن سید بهھای اپوزیسیون، نیرویی به قدرت ر ماھه، از میان ھمه جریان ای ده در بازه«گیرد که  نتیجه می

  شده تزاری." (جمشید اسدی، اپوزیسیون ھموند نظام!، ایران امروز) سرنگون
ھا یا نظرات این دوستان پاسخ گفته شود و نیز به خاطر لبیک گفتن به ایده جالب آقای خاوند در موردبررسی  برای آنکه به برخی از پرسش

   پیرامون انقالب اکتبر  یادشده باال   نظران در مورد چند نکته عات جدید، در اینجا به خالصه نظر برخی از صاحبانقالب اکتبر در پرتو مطال
  پردازم. می

  
  انقالب فوریه

 ، دالیل شروع انقالب را فقط از زاویه بحران  ١٨٩٠–١٩٢٨روسیه در انقالب: یک امپراتور در بحران، «ن (استیو) اسمیت در کتاب خود ، ااستف
دھد. بعد از رشد صنعت از دھه  قرن پیش از انقالب نسبت می بیند، بلکه برخی از دالیل آن را به نیم عمیق اقتصادی و شکست جنگ نمی

ارتش نیز مدرنیزه شد.درنتیجه این تحوالت طبقه    ، طبقات جدیدی در جامعه به وجود آمدند. در ھمین راستا ١٨٩٠ویژه از  به بعد و به   ١٩۶٠
ھای اشرافیت و اتو کراسی تزاری گشت. تقاضا  تدریج منجر به تزلزل در پایه به   متوسط شکل گرفتند، و این امر  و طبقه  دار سرمایهکارگر، 

داران، و بھبود وضعیت معیشتی و کاری از سوی کارگران و دھقانان  ویژه از طرف طبقات میانی و سرمایه برای حقوق مدنی و سیاسی به
انجامید. در ھمین سال نیکالی دوم وعده    ١٩٠۵ھا، بعد از شکست روسیه در جنگ با ژاپن به انقالب  . این خواستهبشدت افزایش یافت

تغییرات بزرگی در حقوق سیاسی و مدنی داد که بسیاری از آنان در حرف باقی ماندند. با آغاز جنگ، بخشی از الیت و نخبگان امیدوار 
زودی تمام این آرزوھا بر بادرفت و نیکالی با توجه به اینکه  بیشتر خواھد شد، اما به  ١٩٠۵نشده  مھای انجا گشتند که امکان تحقق وعده

   زاده کرد، وظایف دولتی خود را نه به نخبگان بلکه زن خود الکساندرا که بشدت تحت تأثیر دھقان بیشترین وقت و نیرویش را صرف جنگ می
شد و پس از چندی  عنوان نیروی شیطانی تلقی می وتین در نگاه ھمه مردم، از پایین تا باال، بهبه نام راسپوتین بود، سپرد. راسپ» مقدسی«

ای از اشراف به قتل رسید. در روسیه، درست مانند انقالب ایران، ازآنجاکه بخش اعظم قدرت در دست یک نفر که اتوکراسی را  توسط عده
 شده را به اجرا گذارد. ھای وعده داده رفورم  سقوط اتوکراسی شد که نتوانسته بودمتمرکزشده بود، سقوط وی منجر به   کرد نمایندگی می

ترین  مشارکت کامل در جنگ باعث سقوط اقتصاد، قحطی و تلفات انسانی فراوانی گشت. یک سال قبل از شروع جنگ، روسیه بزرگ
میلیون نفر به خدمت ارتش درآمدند،    ١۶حدود سرعت وضع عوض شد. در  شد، اما پس از جنگ به صادرکننده غالت جھان محسوب می

گشت. بنا به  افرادی عمدتًا جوان که از بازار کار خارج شدند و خود سربار جامعه گشتند. قسمت زیادی از تولیدات صرف نیروھای نظامی می
ھای نظامی بلکه  جه مستقیم شکستاز زاویه تحوالت اجتماعی نگاه کرده است، انقالب فوریه نه نتی   گفته اسمیت که به انقالب بیشتر

  ترکیبی از نارضایتی مردم از تزار، اشراف و نخبگان، قحطی و فشار زیاد جنگ بر فرودستان جامعه بود.

  ٢٣روز   شمار گریگوری و یولیانی)، در روز با تقویم بسیاری از کشورھای دیگر فرق داشت (اختالف گاه  ١٣که   به تقویم آن زمان روسیه 
دار برای اعتراض به  مارس روز جھانی زنان بود. در پتروگراد، ھزاران زن کارگر و خانه ٨انقالب آغاز شد. درواقع، آن روز مصادف با   ١٩١٧فوریه 

ی را شده بود، اعتراضات خیابان  ھا به کارخانه آن  ھا ریختند. روز بعد کارگران کارخانه پوتیلوف که کارفرمایان مانع ورود قحطی نان به خیابان
  ... به شکل  واقع انقالب گرایان بود آمادگی داشتند، اما در ھا در منطقه ویبورگ که مرکز چپ ادامه دادند و بااینکه بلشویک

   ١٣ادامه در صفحه 
به   گھا را غافلگیر نمود. در عرض دو روز تظاھرات، خواسته برکناری تزار و جن خودی آغاز شد و ھمه احزاب سیاسی ، حتی بلشویک خودبه



  

  

  ١٣صفحه      ٩١ شماره    

  انقالب اکتبر ...
  ١٢ادامه از صفحه 

به   در عرض دو روز تظاھرات، خواسته برکناری تزار و جنگھا را غافلگیر نمود.  خودی آغاز شد و ھمه احزاب سیاسی ، حتی بلشویک خودبه
خواسته اصلی تبدیل گشت. درنتیجه ادامه تظاھرات عده زیادی ، چند صد نفر، در روز سوم به قتل رسیدند. اما در عرض یک ھفته در 

با توافق با نمایندگان    کمیته صنایع جنگی بودند،فوریه، فعالینی که در  ٢٧ھزار نفر از سربازان به اعتراض و شورش پیوستند. در  ١٧٠پتروگراد 
  سوسیالیست در دوما تصمیم به ایجاد شوراھای کارگری و سربازان را گرفتند.

ً تشکیل شد که درنھایت دربار را متقاعد کرد تزار را مجبور به  ای توسط لیبرال فوریه کمیته  ٢٧در  ھا به رھبری میخائیل رودژیانکو در دوما
ً ھمه بر سر رفتن تزار و تغییراتاستعفا نما ھا و  میزان نفوذ رادیکال  در عرصه اقتصادی و مدنی توافق داشتند.برای آنکه  ید. در این زمان تقریبا

توجه کرد: تزار در نظر   گشت، دھان می به ھا ، در انواع مختلف ان، درک شود کافی است به این جوک که در آن زمان دھان سوسیالیست
دھد، پس از  رو به گماشته خود دستور تھیه لباسی عادی برای استتار را می حفظ امنیتش از لباس مبدل استفاده کند، ازاین برای  داشت

احمق! من «گوید،  کند و می گردد. تزار با عصبانیت لباس را پرت می چندی گماشته با یک لباس ساده سبزرنگ، شبیه لباس نظامیان برمی
   »قرمز است؟  روز،   کننده دانی که تنھا رنگ محافظت ! تو نمیلباس برای استتار خواستم

سرعت به  نماینده که به   ١٢٠٠ھا و نظامیان،  زمان از جلسات کارگران کارخانه در ماه مارس دولت موقت از نمایندگان دوما تشکیل شد، ھم
ل گرفت). این آغاز قدرت دوگانه بود. . منتھی، از ھمان ابتدا فوریه شک  ٢٧نفر افزایش یافت، انتخاب شدند (درواقع شورای پتروگراد در    ٣٠٠٠

اینکه    و باید جنگ را ھمراه با متحدین ادامه داد یا   یک پرسش مطرح شد. آیا با استعفای تزار، اشرافیت جای خود را به دموکراسی داده
   در بیانیه دولت موقت قول اصالحات زیادی داده شد،    ؟ھدف انقالب ایجاد تغییرات رادیکال در ساختارھای اقتصادی و اجتماعی روسیه بود

  ترین مسائل یعنی جنگ و زمین مسکوت مانده بودند. اما مھم
ً پاسخ نه داد. انقالب درست مثل ھمه انقالب ھای مردمی و  در پاسخ به این پرسش که آیا انقالب فوریه توطئه انقالبیون بود ، باید صریحا

برای تصحیح خطاھای خود فرصت کافی داده نشد و   در آسمان آبی. برخی بر این عقیده ھستند که به تزار بزرگ دیگر مانند غرشی بود
  چون لنین مردم را به انقالب کشیدند.» خوارانی خون«
سیاسی، اجتماعی و  ھای عدالتی تأکید بر این نکته به این خاطر است که برخی در مورد ایران نیز، انقالب را نه نتیجه ترکیبی از بی  واقع در 

توانند تا  دانند . انقالبیون می یا نتیجه خطاھای انقالبیون آن زمان می  گرا، چپ  ای عده  سی، آمریکا ، بی اقتصادی بلکه نتیجه توطئه رادیو بی
نند، اما در یک انقالب کنند انقالب را به پیروزی یا شکست بکشا ھایی که اتخاذ می حدی روند یک انقالب را کند و سریع کنند و باسیاست

نوازی  یک شورش انقالبی با ھمدیگر ھم   برای شروع  مردمی، آغاز انقالب به دست انقالبیون نیست. سازھای زیادی باید در کنار ھمدیگر
ً ھر شورشی نیز به پیروزی نمی   رسد. کنند. طبعا

ای ساخته  نفی است. آیا شوراھا در پایتخت براثر فشار انقالبیون حرفهھا، در انواع آن، در اقلیت بودند؟ در اینجا نیز پاسخ م آیا سوسیالیست  
ً انقالبیون در ایجاد آن ً مردمی بود که به شدند؟ طبعا   سرعت در تمام کشور مانند قارچ روئید. ھا دخیل بودند اما این نھادی کامال

  
  کودتا یا انقالب؟

رشیست، این درک وجود دارد که انقالب فوریه انقالبی دمکراتیک و اکتبر انقالبی ضد کار تا آنا در میان بسیاری از روشنفکران اعم از محافظه
ھا و  دموکراتیک بود. یکی از دالیل اصلی چنین تفکری سرنگونی دولت موقت بود. در اینجا منظور حوادث بعد از تسخیر قدرت توسط بلشویک

گ داخلی نیست، بلکه تسخیر کاخ زمستانی است. آیا چنین قضاوتی درست شوراھا ، اعم از لغو دموکراسی پارلمانی و آزادی احزاب و جن
 است؟

ً از کارگران، سربازان، و دھقانان و مردم عادی  در طی انقالب شکل جدیدی از قدرت یا حکومت به نام شوراھا پا گرفتند. شوراھا عمدتا
ی شوراھا، به اجرا درآوردن اصالحات، قبل از ھر چیز تقسیم شدند و در مقابل طبقات ممتاز و نخبگان قرار داشتند. ھدف اصل تشکیل می

  کرد، بود. از طرف دیگر انقالب، داران اشراف و جنگ ھولناکی که ھرروز جان عده زیادی را درو می اراضی، از بین بردن امتیازھای گوناگون زمین
پس از حوادث فوریه     رس لیه، متخصص کانادایی تاریخ روسیه،ضد بورژوایی نیز بود. اگرچه این به معنی استقرار فوری سوسیالیسم نبود. ال

  کند : اشکال قدرت در روسیه را چنین توصیف می
  .طور انحصاری تمام قدرت را در دست داشت، سرنگون شده بود حکومت تزاری که به -      

   ھا را جدید از مشروعیت زیادی برخوردار بود. اکثر اعضای آنحکومت شورایی که در پایتخت قدرت نظامی را نیز در اختیار داشت. این قدرت       
 .دادند ھا تشکیل می سوسیالیست     

ً از نخبگان لیبرال تشکیل    غیر دموکراتیک و غیرانتخابی بود. این قدرت در حقیقت  دولت موقت که نھادی واکنشی به قدرت شوراھا بود و عمدتا
فشار زیادی قرار گرفتند. تحت  شوراھا و شیوع آن به شکل وسیع در کشور ،غافلگیر وواقع آنان پس از تشکیل  شده بود. در  

 .گرفتند یافت سرعت دوستانی در شورای پتروگراد که در طیف چپ میانه قرار می اما، دولت موقت به       
ھم انتخابی بود، و   روعیت وسیعی برخوردار بود،مش  ھای جدید، این شورای پتروگراد بود که ھم از گیری قدرت بنابراین از ھمان ابتدای شکل

ھا کنترل نیروھای  آن  ،١٩١٧اول مارس   کرد. از طرف دیگر بنا بر اعالمیه شماره یک شوراھا ، ھم نقش یک حاکمیت مستقل را بازی می
سه کنفرانس سراسری روسیه را  نظامی را در دست خود داشتند. شوراھا به نھادی سرتاسری تبدیل شدند و در ماه مارس، ژوئن و اکتبر

گرفت. از ھمان ابتدا الکساندر کرنسکی نماینده شوراھا در دولت  تشکیل دادند. دولت موقت بخش بزرگی از مشروعیت خود را از شوراھا می
شود اما  نام برده میکرد. اگرچه در این دوران از قدرت دوگانه  داد و شورا رسیدگی می موقت بود . ولی درھرحال، دولت موقت پیشنھاد می

ماھه بین دو انقالب ایجاد شدند، این شورای  ھایی که در طی ده این شوراھا بودند که قدرت اصلی را در اختیار داشتند. در تمام بحران
بود که قدرت  واقع این شخص خمینی کرد. ما درست چنین وضعیتی را در انقالب ایران نیز داشتیم. در وفصل می ھا را حل پتروگراد بود که آن

واقع خمینی بود که  ھایی که ایجاد شد این در اصلی را در اختیار داشت و بخشی از قدرت خود را به دولت بازرگان داده بود. در تمام بحران
ً خمینی به حرف آخر را می ، زد. طبعا ً بی در روسیه، عنوان نھادی انتخا شورا به   عنوان رھبر انقالب از چنین مشروعیتی برخوردار بود. مسلما

ً حالت ولی یک نھاد دموکراتیک محسوب می توان باقدرت  حال، قدرت دولت موقت در روسیه را می بااین  اما  امت را نداشت،- فقیه شد و قطعا
 دولت موقت در دوران انقالب ایران مقایسه کرد.

که قبل از انقالب اکتبر برای انتشار به   درون انقالب روسیه،برد در کتاب خود،  در روسیه بسر می  ١٩١٧رتا چایلد دور که بین ماه مه تا اوت 
  نویسد: چاپخانه فرستاده شده بود در مورد شواھد خود از انقالب روسیه چنین می

ً اولین چیزی که من در صبح ورودم به پتروگراد شاھدش بودم ...یک گروه از مردان جوان بود، در حدود  ل رژه که به نظرم در حا  نفر، ٢٠"تقریبا
  کردند. بود را حمل می  شده نوشته  بر روی آن شعاری با حروف بزرگ سفیدرنگی  ھا یک بیرق قرمز که آن  رفتن بودند،

  ... »شده است؟ چه شعاری نوشته«من از کارمند ھتل که در کنارم ایستاده بود پرسیدم 
  ١٤ادامه در صفحه 

  »تمام قدرت به دست شوراھا«او جواب داد، 



  

  

  ١۴ صفحه    ٩١ شماره                      

  انقالب اکتبر ...
   ١٣مه از صفحه ادا

  »تمام قدرت به دست شوراھا«او جواب داد، 

  »شورا چیست؟«من پرسیدم 

  طور مختصر جواب داد: "این تنھا حکومتی است که ما االن در روسیه داریم." او به

لی تبدیل کرد. برای آنکه را بر روی پالکارد یکی از تظاھرکنندگان دیده بود و آن را به یک شعار م» تمام قدرت به دست شوراھا« لنین شعار 
ای شکست خورد. دومین  بتوان شوراھا را صحنه بیرون نمود، کودتا الزم بود. این سناریو از سوی ژنرال کورنیلوف اجرا شد که به شکل مفتضحانه

پرسنل دولت را در دست  مشی و شکل مبارزه با آن بزرگ کردن و قرار دادن مجلس مؤسسان در مقابل آن بود. شوراھا از ھمان ابتدا کنترل خط
کم  توانستند حفظ کنند یا اینکه قدرت آنان از طریق مجلس مؤسسان کم داشتند. سؤال اصلی این بود آیا شوراھا این قدرت نانوشته خود را می

ھا تنھا نیروی سیاسی  یکشوراھا نیز زیاد شد . بلشو  ویژه در پایتخت، نفوذ آنان در ھا در کشور به با افزایش محبوبیت بلشویک   شد. می  حذف
  ھای چپ توانستند از حقوق شوراھا حمایت کنند، زیرا سوسیالیست دھی باالیی برخوردار بودند و در عمل می بودند که از قدرت سازمان

  ھا پاسخ حفظ قدرت در دست شوراھا بودند. دھی قوی نداشتند. درنتیجه، آن سازمان

و مخالفین وی ، ازجمله   سرعت کاھش یر حوادث تغییر نمود. اعتماد مردم نسبت به کرنسکی بهپس از تالش ژنرال کورنیلوف برای کودتا س
   برابر)  ٣۵(  ٣۵٠٠٠٠نفر به   ١٠٠٠٠ھا از حدود  ھا ، محبوبیت بیشتری یافتند. بنا به گفته اسمیت، در طی ده ماه اعضای بلشویک بلشویک

خواه دموکرات روسیه که نمایندگان بورژوازی لیبرال بودند)  (حزب مشروطه  ھا با کادت کم از ایجاد دولتی مشترک ھا نیز کم رسید. منشویک
تمام قدرت به «  ،و»کنترل تولید توسط کارگران«، »مرگ بر جنگ امپریالیستی«، »نان، صلح و زمین«ھا  ناامید گشتند.شعارھای بلشویک

ھا در مورد قدرت را که خواھان یک دولت  تامبر شورای مسکو الیحه بلشویکبشدت در میان مردم محبوبیت یافته بود. در اوایل سپ» شوراھا
ھای انقالبی)   اس.ارھا (حزب سوسیالیست   زودی از سوی ھشتاد شورای بزرگ و متوسط پذیرفته شد. شورایی بود تصویب کرد. این الیحه به

  . در عمل دوران قدرت دوگانه به پایان رسیده بود.کردند حمایت می» تمام قدرت به شوراھا«ھا از شعار  چپ و بخشی از منشویک

طور مخفیانه وارد  اکتبر به  ١٠برد. او خواھان به دست گرفتن سریع قدرت بود. وی  لنین در پناھگاه خود در فنالند بسر می   در این دوران،
ی سرنگونی تعیین نشد. زینوویف و کامنف با این پتروگراد گشت و کمیته مرکزی حزب را برای سرنگونی دولت موقت مجاب کرد، اما تاریخی برا

چندی بعدازآن اعالم کرد که نیمی از   ھای چشمگیری به دست آورد و کرنسکی اکتبر لشکریان آلمان موفقیت  ۶پیشنھاد مخالفت کردند. در 
یک   ی که ریاست آن را به عھده داشت،نیروھای نظامی را به بیرون خواھد فرستاد. شورای پتروگراد با این اقدام مخالفت نموده و تروتسک

ً این ارگان جدید دولت موقت را ساقط نمود. تروتسکی مایل بود که سرنگونی دولت موقت پس از دومین -کمیته نظامی انقالبی ایجاد کرد. بعدا
ھا  اد، ھرچند که اکثریت با بلشویککنگره شوراھا صورت گیرد. لنین اعتقاد داشت که تمام احزاب درون شوراھا به چنین اقدامی رأی نخواھند د

ھا بایستی چنین اقدامی قبل از  کردند. ازنظر او برای پایان دادن به برخی از دودلی بود که از چنین اقدامی حمایت می   و اس.ار.ھای چپ
  ناپذیر در مورد این اقدام شود. ی پایانھا شده در مورد آن تصمیم گیرد نه اینکه وارد بحث برگزاری کنگره صورت گیرد تا کنگره در مقابل عمل انجام

در مورد سرنگونی دولت موقت را به اطالع ھمه جھانیان   اکتبر در روزنامه ماکسیم گورکی تصمیم کمیته مرکزی،   ١٨زینوویف و کامنف در 
لی نابخردانه است. در ھمین زمان عم  »در شرایط کنونی   شورش مسلحانه«ھا نوشتند که  رسانیدند و مخالفت خود را با آن اعالم نمودند. آن

اکتبر   ٢۵اکتبر به    ٢٠ھا، بود تاریخ آغاز کنگره را از  رو، و نه بلشویک ھای میانه کمیته مرکزی اجرایی شوراھا که اکثریت آن با سوسیالیست
  ایده لنین میسر شد!   واقع بعدازاین تغییر بود که سرنگونی دولت موقت بنا بر تغییر داد. در

ً از برنامه بلشویک    کرنسکی، ھا را  ھای بلشویک اکتبر دولت چاپخانه  ٢٣–٢۴سعی کرد مواضع خود را تقویت کند. در   ھا اطالع داشت که کامال
انقالبی شورای پتروگراد قلمداد نمود و به نیروھای انتظامی دستور -تعطیل کرد. تروتسکی این اقدام را خالف دستورات قبلی کمیته نظامی

کرد از شھر فرار نمود. دومین  الجیشی دیگر را داد. کرنسکی که ھیچ نیروی نظامی قوی از او حمایت نمی ھا و مناطق سوق آھن، پل کنترل راه
   ۶٧٠تا   ۶۵٠در حال حمله به کاخ زمستانی بودند. در کنگره ، بین    اکتبر زمانی آغاز شد که نیروھای انتظامی  ٢۵کنگره شوراھا در شب 

- در کمیته نظامی  ھای انقالبی بودند که خود نماینده از سوسیالیست  ٨۵تا   ٨٠و    نفر بلشویک   ٣٠٠ھا در حدود  از آن  داشت،نماینده وجود 
  ھای راست پس از کمی بحث جلسه کنگره را ترک کردند. رفرمیست ھا و سوسیالیست انقالبی فعال بودند. منشکویک

ھا آن را  گرا مسئله روشن است. اولی گرا و راست مورخین چپ   ک کودتا بود؟ در میان اکثرحال پرسش اینجاست: آیا سرنگونی دولت موقت ی
  ھا پاسخ داد: واقع باید به این پرسش کنند. اما در ھا کودتا قلمداد می دومی   انقالب و

اشکال   د و یا اینکه اکثریت مردم از آن بهو دموکراتیک بود که مشروعیت خود را از رأی مردم به دست آورده بو   آیا دولت موقت، ارگانی انتخابی
دانستند. در ابتدا اکثریت با کسانی بود که  کردند؟ پاسخ به این پرسش منفی است. شوراھا خود را ارگان کنترل دولت موقت می دیگری حمایت می

ھا از طریق انتخاب نمایندگان جدید و یا تغییر عقیده برخی از تدریج این اکثریت تغییر کرد. آیا تغییر اعضای شورا ھا بودند اما به طرفدار ھمکاری با کادت
  قدیمی اقدامی غیر دموکراتیک بود؟  نمایندگان

ھا برای سرنگونی دولت موقت اطالع داشتند. دولت موقت موفق نشد نظامیان را برای دفاع از خود متقاعد کند. رجوع  تمام مردم از طرح بلشویک     
 .پذیر نبود چراکه کرنسکی طرفداران زیادی در میان مردم نداشت مردم نیز امکانبه  
  اکتبر ترکیبی از چند عنصر مجزا از ھم بود. اول، به تأخیر انداختن   ٢۵اکتبر و حمله به کاخ زمستانی در    ٢۴علت شروع عملیات نظامی در      
  ھا و  یت داشتند، دوم، آغاز عملیات کرنسکی برای محدود کردن بلشویکروھایی که در کمیته اجرایی اکثر میانه  شروع کنگره شوراھا توسط     
 .ازاین دو حادثه به واقعیت بدل شد شورای پایتخت. خواسته اولیه لنین برای سرنگونی دولت فقط پس     
و کنترل دولت موقت را از وظایف    ندشوراھا در مورد خلع دولت موقت نداشت  حق ھا اعتراضی به گرا و منشویک ھای انقالبی راست سوسیالیست     

  مورد سؤال قرار گیرد. دوم، اعالم کردند که حمله به کاخ زمستانی و   ھا ابتدا کنگره را ترک کردند تا بدین طریق مشروعیت آن دانستند. آن آن می
ھا به خود بازداشت وزرای دولت موقت اعتراض  ا آنبا اجرای کنفرانس، کار در کنفرانس را ناممکن ساخت. ام  زمان طور ھم مبارزه خیابانی به     

 .ھا با آن وزرا بودند نداشتند بلکه نگران نحوه برخورد بلشویک
ً ھمان بر برخی از دالیل باال معتقد است  وجود داشت، اما او نیز با تکیه» عناصری از کودتا«ھا  گوید در عملیات بلشویک طور که اسمیت می طبعا

ً از بین رفته بود.. خانم شیال فیتزپاتریک روس   ھای قبل از سرنگونی، ر حوادث و بحرانکه دولت موقت به خاط شناس معروف استرالیایی  عمال
    عنوان یک انقالب و نه کودتا یاد اتفاق مردم و کارشناسان از اکتبر به را به دالیل دیگری، ازجمله اینکه امروز اکثریت قریب به» کودتا«نیز 
 نماید. کنند، رد می می

ً انقالبی مردمی و دموکراتیک بود. آیا گرفتن قدرت از یک نھاد غیرانتخابی و دادن    آیا قدرت به انقالب اکتبر، انقالبی دموکراتیک بود. اکتبر مسلما
ً با شروع جنگ داخلی، لغو دموکراسی انتخابی، لغو آزادی احزاب،  نھادی انتخابی ، عملی ضد دموکراتیک بود؟ و سپس جنایات    اینکه بعدا

  ... تواند لزوم انقالب اکتبر و دموکراتیک بودن لحظه قدرت گیری خود نمی خودی به  استالین، روسیه چه راھی را در پی گرفت،
   ١٥ادامه در صفحه 

  ای است که باید آن را جداگانه موردبررسی قرارداد. نکته  جنگ داخلی نیز    را مورد سؤال قرار دھد. 



  

  

  ١۵ صفحه    ٩١ شماره                      

  انقالب اکتبر ...
   ١٤ادامه از صفحه 

  ای است که باید آن را جداگانه موردبررسی قرارداد. نکته  جنگ داخلی نیز   را مورد سؤال قرار دھد.
  

  ھا شویکھا و من اختالف بلشویک
شود  شود اختالف بلشویسم و منشویسم بر سر نوع انقالب است. گفته می کرات در موردش بحث می بکی دیگر از مسائلی که به

 دمکراتیک بودند. واقعیت چیست؟- بورژوا  ھا ھا خواھان انقالب سوسیالیستی و منشویک بلشویک
ھا نسبت  شد. نظر بلشویک نبش سوسیالیستی مارکسیستی محسوب میبین انقالبیون روسیه، کارل کائوتسکی از رھبران بزرگ ج  در

ھا از او بشدت دوری جویند.  شروع جنگ اول جھانی و عدم اتخاذ موضع ضد جنگ در ابتدای آن عوض شد و باعث شد که آن   به وی پس از
ای به نام  در مقاله  ١٩٠۶وتسکی در سال ھا بود. کائ ھا و ھم منشویک اما در دھه اول قرن بیستم نظرات او مورداحترام ھم بلشویک

به توصیف انقالب آینده روسیه پرداخت. کائوتسکی در این مقاله ازجمله عنوان کرد که » انداز انقالب روسیه چشم  نیروھای محرک و«
فرد، یعنی چیزی بین این دو  روسیه در راه نه یک انقالب بورژوایی در معنای سنتی آن و نه یک انقالب سوسیالیستی بلکه انقالبی منحصربه

ھا  بایست سوسیالیست بود. علت اصلی چنین امری این بود، بورژوازی روسیه توانایی رھبری انقالب را نداشت و می  نوع از انقالب،
یت جمعیت توانست بورژوایی باشد. از طرف دیگر، در روسیه دھقانان اکثر گرفتند، از این نظر انقالب نمی رھبری انقالب را به دست می

ھنوز    ١٩١٧اما دھقانان آماده انقالب سوسیالیستی نبودند. در سال   نیاز داشت،   ھا دادند و پرولتاریا به اتحاد با آن کشور را تشکیل می
دھقانی قدرتی دمکراتیک بوده و بایستی -ھا ایده اصلی کائوتسکی را قبول داشتند. ھمه معتقد بودند که شوراھای کارگری بلشویک

ً متشکل از ایجاد یک دموکراسی رادیکال، زمین به دھقانان، نابودی   دیگر، عبارت ای دمکراتیک را به اجرا گذارند. به مهبرنا برنامه انقالب عمدتا
انقالب خصلتی ضد    ھا، ھا، به خاطر رھبری سوسیالیست دار و مدرنیزه کردن کشور بود. از طرف دیگر ازنظر بلشویک طبقه اشراف زمین

خصلت انقالب با توجه به وجود یک بازار ناکارا در دوران جنگ و افزایش تمایالت ضد بورژوایی در میان مردم ضد    کرد. یی پیدا میبورژوا
  بورژوایی بود.

به   الفواقع، کنه اخت ھا اگرچه سیمایی تئوریک به خود گرفته بود اما در ھا و بلشویک در زمان انقالب اختالف منشویک  بنا به نظر الرس لیه،
ً عملی بود: آیا می کرده که متعلق به اقشار باالی  توان مشکالت عمیق جامعه روسیه را با کمک جامعه تحصیل خاطر حل یک مشکل کامال

 جامعه بودند حل کرد و یا اینکه بایستی برای حل مشکالت به نوع جدیدی از قدرت حاکمه ، فقط با پشتیبانی خلق، کارگران و دھقانان، اتکا
نوعی توافق و مصالحه برسد؟ بنابراین اختالف این دو جناح  کرده به تواند با نخبگان، متخصصین، و افراد تحصیل آیا این قدرت جدید می  ود؟نم

ً جنبه تفاوت نظری نیز به خود می  قبل از آنکه ایدئولوژیک باشد ھا با  گرفت. منشویک حل یک مشکل عملی بود . حال، این اختالف طبعا
ھا به دالیل  دانستند. از طرف دیگر، بلشویک ر جنبه بورژوایی انقالب، مصالحه با بخشی از بورژوازی ازجمله دولت موقت را ضروری میب تکیه

توانست در راه سوسیالیسم قدم  پنداشتند، ضمن آنکه روسیه بنا به تزھای آوریل لنین می باال، امکان سازش با بورژوازی را نامحتمل می
  بردارد.

ھا امکان حمایت جامعه نخبگان روسیه از اھداف انقالب، حتی اگر پسوند  شدت اختالفات طبقاتی در جامعه در آن زمان، بلشویک وجه بهبا ت
سرعت علیه شوراھا اقدام خواھد کرد و در پی  روسیه به  کرده جامعه تحصیل  ھا گفتند: شمردند. آن داشت، را ناچیز می دموکراتیک می
اقدام خواھند نمود. چندی بعد از انقالب » دیکتاتوری بورژوایی«و ارتش علیه انقالب و برقراری   خواه ھای مشروطه دموکرات اتحاد با لیبرال

  بسیار ضعیف شد.   ھا برای حمله به پتروگراد و سرنگونی شوراھا موقعیت منشویک  فوریه با تالش کورنیلوف
خوبی سیر حوادث را حدس زدند و در عمل نشان داده  ھا به بدون خطا نبودند. بلشویکمعضل انقالب روسیه این بود که ھر دو این نظرات  

کرده و متخصصین امکان  شد اعتماد نمود. اما از سوی دیگر، این نیز یک واقعیت تلخ بود که بدون کمک قشر تحصیل ھا نمی شد که به کادت
این شکست مربوط به   ھا در عمل شکست خورد. ھا و لیبرال دموکرات دتھا به کا ازحد منشویک بازسازی جامعه وجود نداشت. اعتماد بیش

اعتمادی مردم به این  ھا برای سرنگونی حاکمیت شوراھا، بی ھا از این نیرو، عدم ھمکاری نیروھای طرفدار بورژوازی و تالش آن درک غلط آن
  باره نوشت: نھا درای ھا بود.سوخانف از رھبران منشویک کاری خود منشویک نیروھا، و کم

ھا بودند. در پتروگراد به  ھای کارخانه ھا، در کنار نیمکت وقفه در میان توده بی  ھرروز  ھا کردند. آن شدت و بدون انقطاع کار می ھا به "بلشویک
ھا به یکی از  آنھا،  کردند. برای توده ھا سخنرانی می ھا و سربازخانه در کارخانه   ای، سخنرانان بزرگ و کوچک مناسبت ھرروز فرخنده

ھا رھبری را در دست  مسائل مھم کارخانه و سربازخانه  ترین جزئی   ترین و خودشان بدل شدند، زیرا ھمیشه حضورداشته و در مھم
  ھا به تنھا امید مبدل گشتند." داشتند. آن

مردم را جلب کنند و شعارھای خود را به  توانستند اعتماد» شیطانی«ھای  وقفه خود، و نه کشیدن نقشه بر فعالیت بی ھا با تکیه بلشویک
ً معضل بزرگ در اینجا بود که استفاده از قشر  اعتمادی آن شعارھای مردم تبدیل کردند. از سوی دیگر بی ً درست بود و دقیقا ھا کامال

  کرده ھم الزم و ھم غیرممکن بود. تحصیل
گامی در جھت «کردند و ھر  رھبری دھقانان را کسب میبایست  نظر لنین در رابطه با دھقانان نیز مشخص بود، کارگران می

ماھه انقالب، در بسیاری از مناطق  شد. در طی ده بایستی با حمایت دھقانان انجام می ھا می ، ازجمله ملی کردن بانک»سوسیالیسم
ً طرفدار ھا را تقسیم نموده بودند. آن دھقانان و شوراھا زمین خوبی از مواضع  قالبی بودند، اما بهان  حزب سوسیالیست   ھا اگرچه عمدتا

ھا ھم در طی انقالب اکتبر و ھم جنگ  ھا در مورد تقسیم اراضی آگاھی داشتند.جلب حمایت دھقانان ، کلید رمز پیروزی بلشویک بلشویک
  بود.  داخلی،

سوسیالیستی بود. در عمل با توجه به  ھای رو، در ابتدا انقالب اکتبر نه یک انقالب سوسیالیستی بلکه انقالبی دموکراتیک با رگه ازاین
ھای آخر عمر لنین ، گذار به سوسیالیسم یعنی طرفداری از  مشکالت انقالب و عدم وقوع انقالب در کشورھای دیگر، در برخی از نوشته

  خورد. ایده رھبری دھقانان تا سوسیالیسم به چشم می
 خشونت انقالب

تعداد تلفات آن نیز در طی جنگ بسیار زیاد بود.   داشت.  ترین ارتش جھان را سیه بزرگقبل از شروع جنگ اول جھانی ، امپراتوری رو 
درصد از این نیرو،  ٧۶حدود    ارقام تلفات آن (کشته ، زخمی، ناپدیدشده، و اسیر) به  میلیون نیروی نظامی را به جنگ فرستاد و  ١٢روسیه 
، و مجموع    ٤٬٩   ، مجروحین ١٬٧شدگان  ). از این میان، تعداد کشتهHistorylearningsite.co.ukمیلیون نفر رسید (ارقام سایت    ٩٬١٥یعنی 

میلیون نفر به قتل رسیدند.  ١٨  در طی جنگ جھانی اول در حدود  شود. میلیون نفر تخمین زده می  ٢٬٥ناپدیدشدگان و اسرای جنگی 
 جا گذاشته بود. د زیادی کشته و زخمی بهمعنی جھانی بود که تعدا یکی از دالیل اصلی آغاز انقالب، جنگ بی

ً از آن به  ١٧٠ھفته    انقالب اکتبر با   و  ١٣۵ھفته   انقالب فوریه مصادف با خونین   عنوان دوره جنگ بود. در طی این دوران انقالبی که معموال
  ... د. نفر در حوادث انقالبی به قتل رسیدن  ٢۵٠٠شود که  شود، تخمین زده می انقالبی نام برده می

   ١٦ادامه در صفحه 
میلیون نفر به قتل رسیدند. در بین دو انقالب به علت بحران روسیه تعداد تلفات کاھش بسیاری یافت و کل    ١٬٥در طی ھمین دوره بیش از 
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لفات کاھش بسیاری یافت و میلیون نفر به قتل رسیدند. در بین دو انقالب به علت بحران روسیه تعداد ت  ١٬٥در طی ھمین دوره بیش از 
  شود. نفر تخمین زده می  ١٠٠٠٠٠کل تلفات به بیش از 

شدگان انقالب فوریه، در  برای بزرگداشت کشته  شود. نفر تخمین زده می  ١۵٠٠شدگان انقالب فوریه در پتروگراد به حدود  تعداد کشته
ماھه انقالب نیز به خاطر آزاد  ھای آن شھر شرکت نمودند. در ده در خیابانترین تظاھرات پتروگراد تا آن زمان،  میلیون نفر، در بزرگ حدود یک

  کردن ھمه زندانیان ازجمله مجرمین و جنایتکاران و نیز نبود پلیس، پتروگراد به یک شھر ناامن بدل شد.
میلیونی، در حدود   ١٧٠در روسیه  ماھه انقالب، حوادث روزھای ژوئیه بود. این حوادث منجر به تغییر روند انقالب شد. از حوادث مھم ده

دادند، اما در  جمعیت کشور را تشکیل می  حدود پنج درصد از  کردند. کارگران در میلیون نفر در پایتخت آن، پتروگراد، زندگی می  ٢٬٧
ن این شھر در حدود سیصد کردند. ھمچنی پایتخت تمرکز کارگران بسیار زیاد بود. نزدیک به چھارصد ھزار کارگر کارخانه در آنجا زندگی می

ھا در پتروگراد فقط  ھا و سی ھزار ملوان و سرباز نیز در کرونشتات داشت. در ابتدای انقالب، تعداد اعضای بلشویک ھزار سرباز در پادگان
   رکدام باو کمیته پترزبورگ ، ھ  جز کمیته مرکزی، سازمان نظامی حزب، ھا به % از کارگران شھر). بلشویک  ٠٬٥نفر بود (   ٢٠٠٠

  ، را در این شھر داشتند . ھای جداگانه مسئولیت
ھای کرنسکی برای تشدید مجازات انضباطی سربازان و اعزام  ھا در مقابل تالش اعضای سازمان نظامی بلشویک   ای از در ماه ژوئن، عده

فت شورای پتروگراد تظاھرات لغو شد. شورای ھای جنگ تصمیم به یک تظاھرات مسلحانه سربازان گرفتند. اما به خاطر مخال آنان به جبھه
که سوخانوف منشکویک در خاطرات  طوری ھا در آن فعاالنه شرکت کردند به ترتیب داد که بلشویک  ژوئن  ١٨شھر در عوض تظاھراتی در 

  شدند، یادکرد. عنوان تظاھراتی که فقط شعارھای بلشویکی در ان دیده می خود از آن به
ھای جنگ را داد. حمله شکست خورد و چھار وزیر کادت در اعتراض به کرنسکی در  دستور حمله نظامی در جبھهکرنسکی و دولت موقت 

به    حال، تعداد زیادی از سربازان در جبھه نمایندگان بورژوازی در دولت در اقلیت قرار گرفتند. درعین  دوم جوالی دولت را ترک کردند. درنتیجه
سرباز   ۵۶٣۶١افسر و   ١٩۶٨بنا به نوشته استفن انتونی اسمیت،   ١٩١٧جوالی  ۶ژوئن تا   ١٨سیه در بین قتل رسیدند . تعداد تلفات رو

  بود.
کارگران نیز به این   ھای آنارشیست قرار داشتند تظاھراتی راه انداخت که ھای نظامی که تحت تأثیر کمونیست جوالی یکی از ھنگ ٣در 

ای از تظاھرکنندگان مسلح، تالش به بازداشت کرنسکی  روز بعد موکول شد. در ھمین روز، عدهتظاھرات پیوستند. ادامه تظاھرات به 
ای برای سرنگونی دولت موقت،  ھا مخالف تظاھرات مسلحانه بود و از ترس تالش عده کمیته مرکزی بلشویک   کردند، ولی موفق نشدند.

منع شرکت در تظاھرات نوشت که قرار بود در پراودا به چاپ رسد. در آخرین ای برای  اطالعیه  پنداشت، که آن را در آن شرایط نادرست می
قدری دیر گرفته شد که نتوانستند متن دیگری را تھیه  ھا تصمیم گرفتند که برای رھبری تظاھرات در آن شرکت کنند. این تصمیم به لحظه آن

  سفید باقی ماند.   ١٩١٧تظاھرات، در روز چھارم جوالی کنند و قسمتی از صفحه اول پراودا ، جای خالی اعالمیه عدم شرکت در 
شرکت کردند. در این میان در حدود بیست ھزار نفر از نظامیان نیز   در تظاھرات نیم میلیون نفر با شعار ھمه قدرت به دست شوراھا

کشته و عده زیادی زخمی    نفر)  ٢۴نفر ( مطابق ویکیپدیا،   ۵۶  شرکت داشتند. با حمله نظامیان به تظاھرات، خشونت باال گرفت و
تصمیم به شورش نظامی داشت چیزی که رھبری حزب با آن مخالفت کرده بود. درھرحال   ھا بخشی از کمیته نظامی بلشویک   شدند.

لنین به ھا دستگیر شدند. ھا برای سرنگونی دولت تلقی شد و تروتسکی و چندی دیگر از رھبران بلشویک عنوان تالش بلشویک تظاھرات به
رسیدند که شورای پتروگراد خواھان به دست گرفتن قدرت نیست. روزھای جوالی و نیز   فنالند فرار کرد. بسیاری از مردم به این نتیجه

  رو روی برگردانند. ھای میانه سوسیالیست  ازآن تالش کورنیلوف به کودتا باعث گشت که مردم از پس
ل تصرف کاخ زمستانی، چند صد ھزار نفر در پتروگراد در طرفداری از شورای شھر پتروگراد در قب  اکتبر، سه روز   ٢٢  شنبه در روز یک

گرفت دولت در  که در موقع دستگیری وزرای دولت موقت درگیری سختی صورت می ھای آن شھر به تظاھرات پرداختند. درصورتی خیابان
نفر، توسط مایک ھاینس ، تخمین زده   ١٠٠٠٠٠رقم برای شوراھا  طرفدار مسلح را جمع کند. این   ٢۵٠٠٠   توانست بھترین حالت می

کم بود. در حدود پانزده کشته و ھمین تعداد زخمی. البته در    انقالب اکتبر در مقایسه با انقالب فوریه بسیار  تلفات شروع  شود. تعداد می
دی در دفاع از دولت موقت صورت گرفت. و چند ضدنفر سادگی پتروگراد پیش نرفت. در مسکو مقاومت شدی برخی از شھرھا این روند به

  آسانی صورت گرفت. جای گذاشت. اما در اکثر مناطق ،گذار قدرت به شوراھا به کشته و زخمی به
ند. زودی نیروھای خود را برای مقابله با آن به میدان مبارزه آورد ولی این فقط ابتدای کار بود. مخالفین داخلی و خارجی انقالب اکتبر به

ھایی از ارتش قدیم را برای مقابله با انقالب به خدمت گیرد، بیشترین تلفات انسانی ایجاد شد.  دولت موقت درجاھایی که توانست بخش
حمام خون به وجود آورد و درد و عذاب بزرگی را برای مردم امپراتوری قدیم روسیه ایجاد کرد و نه حوادث مستقیم   این جنگ داخلی بود که

  ی که به سرنگونی تزار و دولت موقت منجر گشت.انقالب

  تغییرات
تواند انقالب را به راه راست ھدایت  کرد که می سرعت رادیکالیزه شد. در ابتدا، بورژوازی لیبرال فکر می جامعه روسیه بعد از انقالب فوریه به
اسی و جنگ بسیار زیاد بود. از ھمان ابتدای ھای سی ھای اقتصادی، اجتماعی و سرکوب عدالتی کند. شکاف در جامعه، درنتیجه بی

شد، بورژوازی  ھا بودند. حتی اگر در ھمان روزھای اول انقالب فوریه انتخابات آزاد برگزار می انقالب، اکثریت مردم متمایل به سوسیالیست
ھا از دولت موقت  از ھمین رو خروج کادتھا نیز از آن خبر داشتند.  ھا و اکتبریست شانسی در مقابل چپ نداشت. این واقعیتی بود که کادت

 جوالی داللت بر ھمین موضوع داشت. ازنظر لنین بعد از سرنگونی تزار، ادامه ھمکاری با بورژوازی ناممکن بود.  در دوم
ب نیروھای در انقال  ویژه پس از انقالب فوریه، تضاد در جامعه در سطوح مختلف اجتماعی در حال تشدید بود. در طی دورانی طوالنی به

ھا بین سربازان و افسران دیوار بلندی کشیده شده بود. وجود افسرانی از طبقه  نظامی نقش مھمی را ایفا کردند. در ارتش، در طی دھه
مشابھی نیز در    قطبیدگی   تغییر چندانی دھد.   دید بسیار پایینی که افسران نسبت به زیردستان خود داشتند را  متوسط نیز نتوانست

انه و روستاھا وجود داشت. در جامعه شھری در میان روشنفکران راست و حتی چپ نیز نظر مساعدی در مورد دھقانان وجود کارخ
  نامیدند. می   »ھای تاریک توده« ھا دھقانان را  نداشت. لیبرال

خوردند.قبل از  نیز به چشم میھا  جز دھقانان، معلمین و کشیش ھا گاھی به ھای دھقانی شکل گرفتند که در آن در طی انقالب کمیته
بینی نسبت به آینده و امکان حفظ و گسترش دستاوردھای انقالب، وجود داشت اما این  تالش برای کودتا توسط کورنیلوف، در جامعه خوش

باعث گردید طور قانونی را ناچیز شمردند. این  اوت به بدبینی بدل گشت. دھقانان امکان کسب زمین به- بینی پس از حوادث جوالی خوش
  که غصب زمین و استفاده از خشونت در مقابل مالکین اراضی بیشتر شود.

 ...  
  ١٧ادامه در صفحه 

  



  
  انقالب اکتبر ...

  ١٦ادامه از صفحه 
ھمین موضوع در مورد کارگران نیز وجود داشت. در اوایل ماه مارس کارگران ساعات کار ھفتگی را کاھش دادند و دستمزدھا افزایش یافت.  

  شد؛ شوراھا بیش از ھر زمان دیگری خارج از دسترس پنداشته می   وت، امکان کسب تمام قدرت توسطا -ژوئیه    پس از روزھای  اما

ھا برای  برخی از صاحبان کارخانه ھا توسط کارگران نیز بیشتر گشت. با شیوع غصب زمین مالکین توسط دھقانان، تقاضا برای کنترل کارخانه
زدند. کارگران نیز در  ھا به دلیل کمبود مواد اولیه دست به چنین اقدامی می دادند. گاھی آن نمیھا را به محل کار راه  منضبط کردن کارگران، آن

 ھا را خود به دست گرفتند. ھا کنترل آن بسیاری از کارخانه

عقب بازنگرداند تنھا عقربه ساعت را به  دیگر تالش برای حل مسئله قدرت از طریق کودتا و استیصال دولت موقت برای حل مسائل نه عبارت به
ھا) و  ھا بود (بعد از رفتن کادت که در دولت موقت اکثریت با سوسیالیست بلکه باعث رادیکالیزه شدن کارگران، دھقانان و سربازان شد. وقتی

ند، ھا بر سر آن توافق داشت سوسیالیست  که ھمه   ھایی چون تقسیم اراضی ھا به خاطر اتحاد کشور به خواسته .ار.ھا و منشویک اس
  ھا چندان عجیب نبود. آنان از بلشویک  دادند استقبال اھمیت جدی نمی

درستی امکان ھمکاری با بورژوازی را رد کرد. از سوی دیگر  دیگر، لنین با توجه به موقعیت جامعه و نقش طبقات اجتماعی به عبارت به
و زحمتکشان پذیرفته شدند، و با اتخاذ   ، روشنفکرانکارگران، دھقانان    سرعت توسط به    ھا با طرح شعارھایی درست که بلشویک

ھا مجبور بودند  دھد که در موارد بسیاری بلشویک سیر حوادث نشان می   سوی کسب قدرت حرکت نمایند. به   ھای مناسب توانستند تاکتیک
ھا و  برنامه  ھا سعی کردند لبیک گفتند. آنھا ھر حرکت و گرایش مردمی را  ھای خود را تصحیح کنند. اما این به معنی آن نبود که آن سیاست
ھا خواھان نان، صلح ، زمین و شرایط  ھا نبودند که تخم نارضایتی را در دل مردم کاشتند. آن ھای کلی خود را اجرا کنند. این بلشویک سیاست

نمودند که ارتباط مشکالت مردم با  یھا تالش م بھتری برای زندگی بودند. رابطه رھبری انقالب و مردم یک رابطه متقابل بود. بلشویک
ھا در مقابل  شان را باال برند. در این رابطه آن ھا نشان دھند و سطح آگاھی ساختارھای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را به آن

ً فرو اشتباھات تاکتیکی و تحلیل ھای لنین از  قول ترین نقل از محبوبکردند. یکی  ھا را تصحیح می افتاده بودند و در صورت لزوم آن ھای خود کامال
  بود.   سبز است."  خاکستری است. اما درخت جاودان زندگی  تئوری  دوست من،«گوته  فاوست

ھای تاریخی را به ثبت رساند: صلح با المان، نوع جدیدی از قدرت حاکمه، شوراھا. پذیرش کنترل کارگری در  ھایش اقدام انقالب با ھمه کژی
یم اراضی در بین دھقانان، حق تعیین سرنوشت، حق برابر زن و مرد در کار و ازدواج، حق طالق ، حمایت از حق مادری، ھا، تقس کارخانه

فشار دینی  حقوق برابر به یھودیان که ھمیشه تحت   برای ھمه (اعطای  ھم در یک قرن پیش) ، آزادی دینی بازان (آن جنس پذیرش حقوق ھم
  آمدند با دیگر فرزندان، ھایی که خارج از ازدواج به دنیا می بچه  از کلیسا ، حق تحصیل رایگان، حق برابر برای بودند.) و جدایی دولت و آموزش

  جنین .... ھای سقط رفع محدودیت

ھای زیبایی  شوند. آن انقالبی بود که با آرزوھا و آرمان مھابا دچار سکوت می مقابل پرسش اھمیت انقالب اکتبر بی  ھمه انقالبیون رادیکال در
ھای بسیاری کسب کرد. از طرف دیگر، آن انقالبی بود که به دالیل فراوان ازجمله اشتباھات بزرگ انقالبیون ، موجب  برپا شد، و موفقیت

بی نتیجه ھر انقال   ھای انسانی محکوم به شکست است؟ گویند ھر انقالبی متکی بر آرمان ھا می طور که لیبرال شد. آیا آن  جنایات ھولناکی
  پایان و تراژدی است؟ کشتار بی

ھا انسان  ھای سربازان خود در طی جنگ اول جھانی که در آن میلیون که از قھرمانی   در اینجا کافی است به یادآوریم ما در مقابل کسانی
ھا ھندی  ھا میلیون ضیح نداریم. آنگویند ، نیازی به تو ھای اکتبر می و از پلیدی  نویسند ھا می بدون ھیچ دلیلی کشته شدند، داستان  گناه بی

ً ھیچ اطالع و رابطه دانستند دعوا برای چیست.  نداشتند و نمی  کشورھای اروپایی  ای با اختالفات و آفریقایی را وارد جنگی کردند که اساسا
دادند، سرنوشت تاریخ  اکتبر راه نمی  ٢۴گوید اگر لنین را به جلسه شوراھا در  می» مردم  تراژدی» اورالندو فیگو در کتاب بسیار پرطرفدار خود

شدند، شاید امروز دنیا به گونه دیگری بود. یا  شد. کافی است به او یادآوری شود که اگر کشورھای امپریالیستی وارد جنگ نمی عوض می
گر کودتای کورنیلوف صورت د ما با شرایط دیگری روبرو بودیم. اشای  کردند، اگر کشورھای امپریالیستی به دولت جوان روسیه حمله نمی

 ».در اگر نتوان نشست«دانیم که  گرفت... اما ھمه ما می نمی

واقعیت جنایات ھولناکی که پس از انقالب صورت گرفت، ھمچنان به قوت خود    اما این پاسخی نیست که ما بتوانیم به آن بسنده کنیم. چراکه
ھایی از جنایات استالین را برای  قرار دھیم: چرا در زمانی که خروشچف گوشه باقی است. از سوی دیگر باید این پرسش را در مقابل خود

در دورانی که کشورھای مستعمره و نیمه مستعمره در پی    فاش کرد، اتحاد شوروی باالترین محبوبیت را در سطح جھان داشت؟  ھمه دنیا
  شد. میآزادی بودند، اکتبر برای بسیاری از انقالبیون یک نقطه امید محسوب  

توان ھم از اکتبر دفاع و ھم از آن انتقاد کرد. دفاع از اکتبر به معنی  تر می امروز، در شرایطی که دیگر اتحاد شوروی وجود ندارد با خیالی راحت
آن بدون تکرار ھای انسانی و انقالبی آن برای ایجاد جھانی بھتر است. ادامه روایت  تکرار آن نیست. دفاع از اکتبر به معنی دفاع از آرمان

خواھند از آن بیاموزند، نه یک تراژدی  کسانی که می رو اکتبر برای ھمه خطاھایش است. رد خطاھای آن به معنی رد آرزوھایش نیست. ازاین
آموزد که این  یبلکه یک نقطه امید است. ادامه راه اکتبر به معنی ایمان آوردن به وجود یک آلترناتیو برای جھان نابسامان ماست، اکتبر به ما م

ای نیست و مقاومت در برابر چنین آلترناتیوی بسیار سخت خواھد بود. اما ما اکنون تجربه یک قرِن پیش مبارزان انقالبی را در اختیار  راه ساده
گرایانی  رایان، و حتی چپگ ھای راست و دروغ راست فقط با تکرار فاکت که حوادث تاریخی را با دیده انتقادی و نه توانیم، درصورتی داریم. ما می

توانند خطاھای آن را ببینند، بنگریم. اکتبر به ما نشان داد امکان ساختن جھانی دیگر وجود دارد. به قول چاینا میویل، پرسش تاریخ  که نمی
 دمان است!حال یافتن راھی مناسب برای مقص فقط این نیست که چه کسی فرمان لکوموتیو تاریخ را در اختیار دارد، بلکه درعین

کنند که ھر انقالبی را یک تراژدی معرفی کنند. این ایدئالیسم انقالبیون و توده مردم است که  تالش کرده و می  گرا ھمیشه متفکرین راست
ان ناگفته اند. آنچه در این می آورد. متأسفانه در این میان برخی از نیروھای چپ نیز به دالیل گوناگون به این خیل پیوسته سر از جھنم درمی

ماند شرایط پیش از انقالب است. این نه خود انقالب بلکه شرایط پیشاانقالبی است که حکایت از تراژدی مردم دارد. زیرا به گفته والتر  می
ط در رود. آیا مردم و انقالبیون در شرایطی که این قطار در حال سقو بنجامین، انقالب یعنی کشیدن ترمز قطاری است که به سمت فاجعه می

واقع نه یک حمله بلکه دفاع از خود است! جلوگیری از سقوط به دره  ای جز کشیدن ترمز قطار دارند؟ انقالب در دره نیستی است، چاره
ً کشیدن ترمز    توان انتظار بھبود اوضاع را یافت؟ در اینجاست که باید گفت: آیا با تغییر مسیر حرکت قطار می   تنھا نقطه امید.  نیستی. قطعا

  ... کافی نیست بلکه راه آینده نیز مھم است!
  ٢٠ادامه در صفحه 

  ١٧صفحه      ٩١شماره                         ١٧صفحه      ٩١شماره                       



  

  

  ١٨صفحه      ٩١شماره                           

 انگیز و تالش دوباره بارزانی برای جدائی اقلیم باور به رؤیای دل

 آبادی مھرزاد وطن

از درگذشت  نوشته حاضر ساعاتی قبل
جمھور غیر  جالل طالبانی اولین رئیس

عرب عراق تکمیل شد. اکنون آقای 
طالبانی یا مام جالل که برخی ھا او را 
نماد تعادل شناسانده و بعضی ھا 

پنداشتند،  اش می چرچیل خاورمیانه
  برای ھمیشه اتحادیه میھنی و بارزانی

را از ھمراھی خود محروم ساخت. حیات 
توانست اھرمی باشد  میجالل طلبانی 

تا در شرایط کنونی که اقلیم کردستان 
ً در بن بست قرار گرفته است را از  کامال

جانبه نجات  در غلتیدن به بحران ھمه
دھد. جالل طالبانی برای ھمیشه 
صحنه زندگانی، سیاست، اقلیم و عراق 
را ترک گفت. اگرچه رفراندوم باوجود 

داران جالل طالبانی برگزار شد، اما طرف
رفراندوم استقالل و رئیس اقلیم بارزانی 

حضور شخصیت اثرگذار جالل  بی
طالبانی، روزھای سختی را پیش رو 

 خواھد داشت.
  -------------------------  
ای پیرامون  در نظر داشتم نوشته   

ھای استقالل اقلیم تھیه کنم،  جنبه
میسرم نشد. بنابراین تأخیری در تھیه 

حساب  . آن را بهنوشته صورت گرفت
راه واکنش  به تعلل مگذارید؛ چون چشم

سریع پیشکسوتان بودم. بگذریم. اکنون 
روزه  ١٠نوزاد رفراندوم استقالل اقلیم 

شده است و" چرچیل کرد" متأسفانه 
فرصت نیافت تا رفراندوم را ھمراھی کند 
و فرجام آن را ببیند. در حال حاضر 
 رفراندوم برگزار شد و شور و احساس

سپارد و  جای خود را به شعور و خرد می
شود. در این رابطه  مواضع آشکارتر می

تر  واکنش دولت مرکزی عراق عریان
شده است و مواضع ترکیه و ایران 

ً بعد از  شفاف تر بیان شده است. نتیجتا
برگزاری رفراندوم ضروری است، ارزیابی 

جانبه از آن صورت گیرد تا حقیقت  ھمه
یا شواھد پیش و پس آشکار گردد که آ

برگزاری رفراندوم، بر وفق مراد 
    برگزارکنندگان ھست یا نیست؟

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نخستین سؤال بعد از برگزاری رفراندوم 
این است آیا با برگزاری رفراندوم 

پذیر شد؟  استقالل اقلیم کردستان امکان

یا نه چون ھمیشه بازھم تقدیر بر این مدار 
تقالل نرسند و رؤیای چرخد تا کردھا به اس می

استقالل کردھا ھمچنان جامه عمل نپوشد. 
این بار نیز بار دیگر پروژه استقالل اقلیم توسط 

  در روزھایی که  ھم بارزانی اجرائی شد، آن
دولت فدرال عراق ھنوز درگیر جنگ با داعش 
است. ھرگاه که در ظاھر استقالل دقیق 

ی شوی جز جدا کردن اقلیم از عراق معنای می
جدائی که بازنده آن مردم کرد   یابی؛ نمی

عراق ھستند و منافع آنی و آتی نخست در 
               خدمت تضمین قدرت بارزانی است. 

       
سپس برنده بعدی منفعت جدائی اقلیم از 
عراق اسرائیل است تا ھدف دور کردن بحران 

کند. اینجاست    از مرزھای اسرائیل عملی  
نتانیاھو از رفراندوم استقالل که معنای دفاع 

شود، اسرائیل تنھا حامی  اقلیم را درک می
استقالل اقلیم درصدد برداشت از ثمره تالشی 

ھا قبل با مال مصطفی و  است که از دھه
  بعدازآن با فرزندش آغاز کرده بود.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اط تجاری، روابط  ١٩۶٠ دھه از که  اسرائیل  اگر
بارزان خانواده  با ای انهمحتاط  نظامی و العاتی

موضوع   از کنونی مقطع در و  کرده برقرار  ی
تغی  برای نخست کند. می حمایت اقلیم جدائی

 منطقه عرب کشورھای با  خود قوای توازن یر
االزھر  وقتی اینکه توجه جالب کوشد. می سود

پرسی اقلیم کردستان  ای از ھمه مصر در بیانیه
ً مخالف  آمریکا نیز کند و عراق انتقاد می ظاھرا

پرسی است. نتانیاھو درحرکت  برگزاری ھمه
ظریف و پیچیده خود را در صندلی تنھا موافق 

نشاند. دچار خطا نشویم تا حمایت  می
افراطیون اسرائیل از استقالل اقلیم را از زاویه 
تأمین منافع مردم کرد عراق ارزیابی کنیم که 
 در عمل چنین نیست. به بیانی دیگر، افراطیون

کوشند، ھزینه ایجاد  اسرائیل با رندی خاص می
حاشیه امن برای خود را از جیب کردھا و مردم 
عراق بردارد. دقت در دکترین نوین برمال 

الملل که  سازد که در عصر جدید روابط بین می
ھای آن است در  گرایی از ویژگی منطقه

ھایی نظیر عربستان  خاورمیانه کنونی قدرت
کوشند از یکسو  .. میسعودی اسرائیل و .

ای را از خود دور  المللی و منطقه تھدیدات بین
کرده و از سوی دیگر بر دایره نفوذشان در 

       مرزھای پیرامونی بی افزاید.
                                                                   
طور وضوح  اکنون گردوغبارھا فرونشسته و به 

ترین  سپتامبر کوچک ٢٥شود رفراندوم  دیده می

تغییری ایجاد نکرد و حمایت جھانی را 
برنیانگیخت تا تصور شود رؤیای استقالل 

  پذیر شد. اقلیم کردستان امکان
ناپذیری استقالل شد؛  آنچه سبب امکان 

برآمد تعجیل مسعود بارزانی رئیس اقلیم در 
زده و  برگزاری رفراندوم و ارزیابی شتاب

که سبب شد بینانه وی دانست  خوش
مرتکب چنان خطای محاسباتی شود تا 
شکست استراتژی استقالل را ببار آورد، 
خطای محاسباتی و شکست استراتژی که 

شود تا موقعیت رئیس اقلیم و  زمینه می
دستاوردھای اقلیم را به مخاطره بیافکند. 
بدین ترتیب مدافعان برگزاری رفراندوم 

ری اکنون قدم در راە دشوارت استقالل ھم
تنھا عبور از آن آسان  اند ک نه گذاشته

نماید، بلکه وضعیت ماقبل رفراندوم نیز  نمی
     تر شده است. متزلزل

ھای مربوط به فواید و مضرات  زنی گمانه   
رفراندوم استقالل اقلیم بسیارند. ازجمله 

که آیا رفراندوم استقالل اقلیم  ھا این گمانه
ست، کرد که سرانجام بحران ا محاسبه می

ھای  یعنی رفراندوم استقالل به بحران
دھد. گمانه  چندالیه موجود در اقلیم پایان می

کرد رفراندوم قادر به حل  دیگر تحلیل می
ھا نخواھد شد و رفراندوم استقالل در  بحران

فردای برگزاری، سرآغاز بحران دیگری باوجود 
ھای قبلی است. این روزھا که  بحران

وم فروکش کرده ھیاھوی برگزاری رفراند
است. لیکن کشورھای ھمسایه اقلیم 
ھمچنان مخالف رفراندوم ھستند. حتی 

ھا از لحن تند دیپلماتیک فراتر  مخالفت آن
رفته و تا تھدیدھای نظامی امتدادیافته 

پندارد قلب مشاجره بر  ای می گمانه است.
سر استقالل اقلیم، مسئله کنترل منابع 

، در امتداد نفتی توسط طایفه بارزانی است
گمانه مزبور،برخی ھا معتقدند رفراندوم 
استقالل ظاھر قضیه است و مسعود بارزانی 
در پشت شعار استقالل خواستار تضمین بقا 

  خود در قدرت است. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

...  
 ١٩ادامه در صفحه 

اما پارادوکس موجود 
اینجاست از یکسو تالش 

شود تا به نظر برسد  می
ار در شرایط فعلی کن

رفتن مسعود بارزانی از 
قدرت چندان به صالح 
کردھا و اقلیم کردستان 
نیست و از سوی دیگر 
ماندنش بیش از این در 
قدرت چندان ھمخوانی با 
روح دموکراسی خواھی 

 موردادعای ُکردھا ندارد

ھای مربوط به  زنی گمانه
فواید و مضرات رفراندوم 
استقالل اقلیم بسیارند. 

که آیا  ھا این ازجمله گمانه
رفراندوم استقالل اقلیم 

کرد که سرانجام  محاسبه می
بحران است، یعنی رفراندوم 

ھای  استقالل به بحران
چندالیه موجود در اقلیم پایان 

 دھد می

 –دولت تازه تأسیس اقلیم 
اگر بارزانی در تشکیل آن 

در مقابل  -موفق شود 
فشارھای احتمالی عراق و 
کشورھای مخالف استقالل 

که  واھد آورد. چونتاب نخ
وضعیت ژئوپلیتیک اقلیم 
کردستان، عدم دسترسی به 

ھای آزاد، وابستگی شدید  آب
اقتصادی به ایران و ترکیه، 
نبود انسجام ملی، اقتصاد 
مصرفی و غیره از موانع 

اعتنایی ھستند که دولت  قابل
خارج از  –آتی مستقل کرد 

را  -عراق فدرالی   کادر
 یاورندزانو درب توانند به می



  

  

  ١٩صفحه      ٩١شماره                       

  ٢٠٥بولتن کارگری شماره 
 
 جنگ جناح ھا بر سر تحلیل ھفته: -

  مصادرە واحد ھای صنعتی؛

آینده جنبش اتحادیه  از تجربه دیگران: -
  م)؛ھفتھای صنفی در مالزی (قسمت 

                 ونزوئال در تالطم دیگر کشورھا: -
  تحوالت؛

آیندۀ کار، چنان که می  ان کار:از جھ -
  )؛سومخواھیم (بخش 

تفکر کارگری از نگاه فعاالن  اندیشه:
  سیاسی خارج از کشور؛

  تیتر اخبار -

گروه کار کارگری سازمان فدائیان 
 خلق ایران (اکثریت)

  ... باور به رؤیای
  ١٨ادامه از صفحه 

دالیل مشخص این برآورد بدین قرار 
جمھور  ام رئیساست. بارزانی در مق

 ٢٠١٣اقلیم تاکنون در دو دوره ( نخست 
) تمدید دوساله نمود؛ ٢٠١٥ازآن  و پس

که دو دوره تمدید قانونی  ولی علیرغم این
گیری  یافته او کماکان از کناره نیز پایان

زند. زمان مذکور دو سال  سرباز می
بیشتر از موعد توافق شده با احزاب 
 مختلف است. در حساب سرانگشتی

سال است در  ١٢بارزانی اینک نزدیک به 
رأس قدرت در کردستان باقیمانده است. 
پرسش این است آیا ماندن بیشتر 
بارزانی در رأس قدرت در اقلیم کردستان 
باعث مخدوش شدن تالش کردھا برای 
دموکراتیک جلوه دادن اقلیم کردستان 

خواھد  ھم در اقلیم که می شود. آن نمی
ان دھد بدون کمک به جامعه جھانی نش

تواند  دولت مرکزی عراق ھم می
تنھایی و به شیوه دمکراتیک اقلیم را  به

اداره کند. اما پارادوکس موجود اینجاست 
شود تا به نظر برسد  از یکسو تالش می

در شرایط فعلی کنار رفتن مسعود 
بارزانی از قدرت چندان به صالح کردھا و 
اقلیم کردستان نیست و از سوی دیگر 
ماندنش بیش از این در قدرت چندان 
ھمخوانی با روح دموکراسی خواھی 
موردادعای ُکردھا ندارد. در این رابطه 

افزایم مجلس کردستان نیز از سال  می
ً در  ای نداشته جلسه ٢٠١۵ اند و اخیرا

سپتامبر بعد  ٢٥واپسین روزھای قبل از 
  از دو سال جلسه پارلمان برگزار شد

توان نوشت  جرئت می با این توضیحات به 
برگزاری رفراندوم و اقدامات مابعد آن 
جای بسی تأمل دارد که آیا در شرایطی 
که خاورمیانه آبستن حوادث است. 

وقوس دادن استقالل اقلیم، عمل  کش
سیاسی مطابق منافع ملی است؟ از 
سوی دیگر آیا در شرایط کنونی اقلیم، 

     امکان پیدایش دولت کردی مھیاست؟.
                                                              

گرچه خودمختاری و تشکیل دولت کردی 
در چارچوب کشوری فدرال رد شدنی 
نیست و تالش برای تحقق رؤیای تاریخی 
مردم کرد مسئولیت تاریخی تمام 
آزادیخواھان است. اما آیا بارزانی در طول 
ریاست بر اقلیم شرایط تحقق آن را مھیا 

گذاشتن عالمت  ه است؟ البتکرد
استفھام بر امکان استقالل کردستان 
عراق بدان معنا نیست ک ب مخالفت با 
امر رفراندوم برنخیزیم. چون رفراندوم در 
ای ک از چنین تنوع قومی ـ  منطق
اتنیکی برخوردار است باید تأمین 

ھای ملی را در فرم ھای دیگری  خواست
وگرن غیر از استقالل مدنظر داشت 

رفراندوم ب ضد خود تبدیل خواھد شد و 
در درازمدت نتیج معکوس خواھد 

     داشت.

                                                              
برای اثبات معکوس بودن نتیجه رفراندوم  

به موضع مخالف سازمان ملل 
اگر به دلیل مخالفت سازمان  گردم. بازمی

  یم ک دغدغهبر ملل توج کنیم، پی می
و نگرانی سازمان ملل بیشتر از جنب 

ھا در میان  احتمال بروز و تشدید درگیری
اقوام و مذاھب مختلف متعاقب این 
استقالل است. در شرایطی ک در عراق و 

ھای غیر کرد و  در اربیل و کرکوک اقلیت
کشورھای ھمسایه اقلیم مخالف 
رونداستقالل ھستند، تأکید بارزانی بر 

خواست کردھا تا بدان جا که این اساس 
مناطق را تجزی کند و مردمان غیر کرد را 
ناچار ب زندگی در کشور جدید خارج از 
کادر فدرالی کند، معنایی جز این ندارد که 
پشت ماسک استقالل اقلیم بارزانی 
تسلط بر منابع نفتی و حفظ قدرت موروثی 

   است.

م ای مبھ به نظر من در چنین حالتی، آینده
و سرنوشتی نامشخص در انتظار مردم 
اقلیم کردستان خواھد بود. دولت تازه 

اگر بارزانی در تشکیل آن  –تأسیس اقلیم 
در مقابل فشارھای احتمالی  - موفق شود 

عراق و کشورھای مخالف استقالل تاب 
که وضعیت ژئوپلیتیک  نخواھد آورد. چون

اقلیم کردستان، عدم دسترسی به 
بستگی شدید اقتصادی به ھای آزاد، وا آب

ایران و ترکیه، نبود انسجام ملی، اقتصاد 
اعتنایی  مصرفی و غیره از موانع قابل

خارج  –ھستند که دولت آتی مستقل کرد 
زانو  توانند به را می -عراق فدرالی   از کادر

دربیاورند. ھمچنین، ممکن است کردستان 
با تالش در جھت استقالل در شرایط 

ای  نسبی و دست آوردهکنونی، امنیت 
که اکنون موردقبول و  –اش را نیز  قانونی

را از دست  —پسند جامعه جھانی ھستند
                                     بدھد.

باید تأمل کرد و پاسخ را یافت که رفراندوم 
استقالل اقلیم به چه منظور برگزار شد؟ 
ً استقالل اقلیم بود؟ مگر اقلیم  ھدف صرفا

ثاق ملی در چارچوب عراق فدرال بنا به می
نشده بود؟ ھدف برقراری دمکراسی  تعریف

کردی است؟ چرا پارلمان اقلیم بعد از دو 
ھم در  سال تعطیلی باید تشکیل شود، آن

مصادف با برگزاری رفراندوم    روزھایی که
است. تمام این گمانه و مفروضات را 

گذاریم اما فرض ممکن  طرف می یک
ا حکومت موروثی طایفه استقالل مترادف ب

گری در اقلیم است. ھمه قرائن نشان 
دھد که طرح برگزاری رفراندوم آغاز  می

روند جدائی است که در خدمت بقا 
ای به  بارزانی در قدرت خواھد بود و فایده

حال مردم کرد ندارد. خالصه نتیجه فوری و 
فوتی جدائی اقلیم از عراق جز این 

ای مبدل شدن تواند باشد که در راست نمی
ھای ارتجاعی  اقلیم به مھره بازی دولت

ً علیه منافع جنبش  منطقه بوده که نھایتا
کردی در کشورھای دیگر خواھد شد. این 
احتمال نیز منتفی نیست که جدائی از 

ور ساختن  ساز شعله عراق زمینه
ھای ملی، قومی و مذھبی در عراق  نفرت

و باعث تضعیف جنبش آزادی، دمکراسی و 
سیالیسم در منطقه خاورمیانه سو
شود. با توجه به مضرات گوناگون و  می

تواند  چندالیه استقالل اقلیم نمی
ھای متنوع جریان چپ  موردحمایت گرایش

پرست  و نیروھای سیاسی ملی و وطن
باشد. بدون تردید ھرگونه اصرار 

باید با مقاومت روبرو شود. زیرا   بارزانی
مناقشه  اقدامات بعد از رفراندوم محل

شده و برھم زننده ثبات منطقه و 
ھمسایگان شده است. دولت فدرال عراق 

و کشورھای ھمسایه از عراق پاره شده و 
کردستان جداشده استقبال نخواھند. حتی 
آمادگی دارند تا اقلیم را تحت محاصره به 
اشکال گوناگون قرار دھند. باید از بارزانی 

ارد و از ھای خود برد خواست تا دست از رویه
ھای رؤیایی  ریسک در زمینه تحقق آرمان

دست بردارد. زیرا دستاوردی برای اقلیم و 
موقعیت سیاسی او نخواھد نداشت و 

رود در مصاف با نیروھای نظامی  احتمال می
عراق و تحت محاصره ترکیه و ایران قرار 
گرفتن تمامی دستاوردھای اقلیم را بر باد 

  دھد.
ردم تعلل من ناشی در صدر نوشته تأکید ک 

از سکوت پیشکسوتان سازمان بود که 
نسبت به تبعات نیک و بد استقالل 
کردستان اگر نگویم سکوت اختیار کردند 
ولی برخورد منفعل آنان نیز 

پوشی نیست. جا داشت  چشم قابل
کوشیدند  ھای سازمان می ارگان
لحظه موضوع رفراندوم نابھنگام را  به لحظه

رات ناشی از نابھنگامی ارزیابی کرده تا خط
آن را متذکر گردند، خطراتی که وجود بقایای 
استحکامات داعش در عراق و سوریه آن را 

کرد. بنابراین سازمان و  دو صدچندان می
ھای جریان چپ مسئولیت  دیگر تشکل

تاریخی داشتند تا با توجه به تبعات منفی 
رفراندوم آن را محکوم نموده و از ھرگونه 

ً پرھیز میحمایت آن ا کردند. زیرا  کیدا
ھرگونه موافقت با استقالل اقلیم مساوی با 

کجی به قانون اساسی است که اقوام  دھن
عنوان  و مذاھب عراق ازجمله کردھا به

  میثاق ملی بدان رأی داده بودند. 

بعد اصرار نورزیم و موضوع  بنابراین من
یافته تلقی  رفراندوم را در ھمین حد پایان

ای  ا ھرگونه اصرار محل منازعهکنیم. زیر
شود که برھم زننده ثبات و آرامش عراق  می

و کشورھای ھمسایه خواھد بود، بر ھم 
خوردن ثبات و آرامش عراق نیز فرجامی جز 
جنگ داخلی را ببار نخواھد آورد. الجرم 

ھای  ور شدن کینه و نفرت سبب شعله
  ملی، قومی و مذھبی گردیده و ماال

ش دمکراتیک در عراق را به تضعیف روند جنب
   دنبال دارد.

   



  

  

  ٢٠صفحه      ٩١شماره                       

  ... روز معلم
  ٨ادامه از صفحه 

زندانی  اصغر شیخی، دستگیر و حمید پور وثوق، محمدرضا رضایی گرگانی، علی
سال حبس تعلیقی برای آنان صادر ٣شدند و روزھای عید را در زندان گذراندند و حکم 

نژاد دریافت کردند. نشریه مستقل کانون با مدیریت  شد وعیدی خود را از احمدی
نیز جمعیت شورای ھماھنگی   ٨٦محمد خاکساری نیز توقیف گردید. در شھریور 

  نفر از معلمان نیز دستگیر شدند. ٤٠ار گرفت وو ضرب و شتم قر  معلمان مورد یورش

نقطه عطفی در جنبش دادخواھانه معلمان بود، در این روز  ٩٥روز نھم اسفند 
رئیسه  وپرورش و ھیئت ھزار معلم تحویل کمیسیون آموزش ١٤٠طوماری با امضای 

شده شامل بودجه عادالنه برای  ھای مطرح مجلس شورای اسالمی گردید، خواست
 ٩٥اسفند ٩وپرورش،افزایش حقوق معلمان و بھبود کیفیت آموزشی بود،در روز  آموزش

ھای خود را اعالم  ھا، خواست معلما ن در شھرھای زیادی با شرکت در گردھمایی
ترین و فراگیرترین تجمع معلمان در سالیان اخیر بود، در این  کردند،این حرکت گسترده

، سنندج، کرمانشاه، ده گالن، المرد، آمیز معلمان در شھرھای مشھد حرکت اعتراض
شیراز، کامیاران، اصفھان، شھرکرد،اھواز، اراک،اردکان، دیواندره، خارک، بندرعباس، 

آباد، فردوس، قزوین، ساری، زنجان، ساری،  حیدریه، خرم کوه دشت، شاھرود، تربت
ھا معلمان فقط به خواسته  بجنورد و تبریز مشارکت داشتند؛ در این گردھمایی

ھای آموزشی و سیاسی را نیز مطرح  افزایش حقوق اکتفا نکردند، بلکه خواست
  ھا عبارت بودند از: کردند. این خواست

  افزایش حقوق معلمان با توجه به ھزینه متوسط زندگی و میزان تورم،-١

  آزادی معلمان زندانی و دیگر زندانیان سیاسی، -٢

  وپرورش؛ موزشریزی برای بھبود وضعیت نابسامان آ برنامه -٣

  گلی؛ توجه به مناطق محروم و اختصاص بودجه برای مدارس کپری و کاه-٤

  ھای درسی؛ علمی کتاب   ارتقای سطح -٥

  مبارزه با اعتیاد و شرارت در مدارس؛ -٦

  وپرورش؛ افزایش بودجه کلی آموزش -٧

  آموزان و حق تحصیل رایگان؛ عدم دریافت شھریه از دانش -٨

  ؛١٠زلت معلماحیای مقام و من -٩

  برخورداری از آزادی اندیشه وبیان؛ - ١٠

  به رسمیت شناختن فعالیت صنفی و برخورداری از انتشار روزنامه مستقل؛ - ١١

  ھای درسی؛ مشارکت معلمان در نوشتن کتاب - ١٢ 

  رفع تبعیض از نظام آموزشی. - ١٣

ھای آنان  هھا، معلمان پالکاردھایی را در دست داشتند که خواست در این گردھمایی 
خواندند. در شیراز در یک اقدام  شده بود، و سرودھای انقالبی می بر آن نوشته

ھای خالی معلمان را  سمبلیک با گستراندن یک سفره طوالنی و خالی درواقع،سفره
به نمایش گذاشتند. در چند روز اخیر نیز تعدادی از نمایندگان صنفی معلمان ازجمله 

  اند. یز دستگیر کرده و به زندان محکوم کردهمحمود بھشتی لنگرودی را ن
مراتب اسفبارتر است ، معلمان بازنشسته که  به  وضعیت مالی معلمان بازنشسته

خود را درآ به آموزش فرزندان مردم اختصاص   سالی توان تمام دوران جوانی و میان
چارند برای اند اکنون در دوران کھولت بجای برخورداری از آرامش و رفاه نسبی نا داده

  تن دردھند.   شان نیست جبران کمبودھا به کارھای شاق که متناسب با توانایی

درصد  ٢٠آموز که  میلیون معلم و دانش ١٥سھمیه  ٩٦بندی بودجه سال  در سھمیه
وپرورش اختصاص  را به آموزش  در صد کل بودجه ٩جمعیت کشور را در بردارد فقط 

  اند. داده
معلمان تنھا با اتحاد و ھمبستگی و ھماھنگی با دیگر   ادالنهھا و مطالبات ع خواسته 

ھایی  حرکت  یابد؛ اقشار که درد مشترک دارند مانند پرستاران و رانندگان تحقق می
ساز یک حرکت فراگیر باشد. صدھا معلم تاکنون درراه  تواند زمینه اسفند می ٩مانند 
اند ،صمد معلم و نویسنده کبیر  ختهبا خواھانه جان خواھانه و عدالت ھای آزادی آرمان

کودکان، علیرضا نابدل، غالمرضا اشترانی، یحیی رحیمی، داریوش نیک گو، بھمن 
ای از  عزتی، غالم گرگین پاوه رئوف بلدی، ھرمز گرجی بیانی و آذر نوش نمونه

ھای  و درراه آرمان  آموزان خود آموختند معلمانی بودند که آخرین درس را به دانش
  ی جان باختند.انسان

  یادشان گرامی. 

  انقالب اکتبر ...
  ١٧ادامه از صفحه 

ترین اشتباه انقالبیون روسیه اعم از  بزرگ
بلشویک، منشویک و اس.ار. عدم تالش 

ھا حول یک  کافی برای اتحاد سوسیالیست
ھا شجاعت  پالتفرم انقالبی بود. اگر آن

پذیرش چنین اقدامی را داشتند، شاید 
ز تکثرگرایی و دموکراسی در روسیه ای ا گونه

شد. آیا انقالبیون امروزی ُوسع  نھادینه می
  نادیده گرفتن چنین درسی را دارند؟

چپ فقط با دفاع از میراث انقالبی خود، و نه 
ھای مرسوم در مورد  سکوت و یا تکرار دروغ

ھای  ھا، با انتقاد از اشتباھات و پلیدی آن
   امیدوار شود.تواند به آینده خود  ھا می آن

تسخیر آینده ناممکن   بدون کمک گذشته،
داشتن یک برنامه و   است. شرط اول،

استراتژی مناسب برای آینده است، اما با 
توان واقعیت را تغییر  کتمان تاریخ خود نمی

زند اما  داد. ھر نسلی تاریخ خود را رقم می
کردار گذشتگان، دستاوردھا،  ھمه  نفی
بخش نخواھد  رھایی  ھا، ھا و مبارزات آن رنج

و مصالحه با دیگر   ھا که شعار آشتی بود! آن
توانند مصالحه  دھند، چگونه می طبقات را می

با گذشته جنبش کارگری، و برخورد منصفانه 
 با آن را رد کنند؟

  :منابع
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