INTERNATIONAL COMMUNIST CURRENT
INTERNATIONALIST VOICE AND PROTESTS IN THE MIDDLE EAST

نقدی بر مواضع صدای انترناسیونالیستی در رابطه با
حوادث خاورمیانه:

صدای انترناسیونالیستی و اعتراضات در خاورمیانه

جریان کمونیست بین المللی
برگردان فارسی از صدای انترناسیونالیستی

صدای انترناسیونالیستی
E-mail: contact@internationalistvoice.org

Homepage: www. internationalistvoice.org
: https//t.me/intvoiceتلگرام

در ماه اوت ،صددیا انترناسددناناسنیددت ط مقاسه ا در فروم سددا ج یر اک وناننیددج انم اسن  ،در رااطه اا
ماج اعتراضدددات ایتناع راورمنانه و یاینر وه ار وهددداردا اردک ،ا راک و عرا ،داضدددج ،ماضددد

نر

ورد ]1[.صددیا انترناسددناناسنیددت از مااض د اسدداس د طبقای و از د ی اه پروستر از انقالب و از ضددرورت
سددددددازماک اا میددددددتق طبقای ع نه ی ه دا انا اک اارژواز دفاع م ونی .مقاسه چنی م سدددددداا را در ا م
رااطه مطرح م ونی :محتاا یظادرات دا چنیدددددج نقگ و ننرال انقالاناک اه ا م اعترا دا چنیدددددج ا
انقالا در ا نجا ضروع ضیه ا سج نقگ اارژواز چن یج اما در سطح یانا ه ،در متم مقاسه ،ااهامات مهن
ویاد دارد ،اه رصاص در مارد مادنج طبقای ا م حاادث.
از نظر ما ،ما ا م اعتراضدددددات را اه مبااه اناک [مبارزه] طبقه وار ر ،اه عنااک اخهددددد از مبارزه طبقای در
ک زماک اخصاص از رضی ک م انننم .ا م ک انقالب ننیج ،اما ک طبقه وه نخاادی ارا ضرا ط اساس
زنی

راد مبارزه ونی ،انقالا ننز نخاادی ورد و اعتراضددددددات رنااان از سحاظ یار خ دنااره اخهدددددد از

مبارزه طبقای ااده اسج.
ا م مقاسه نیدددبج اه یظادرات و اعتصدددااات اردک نیدددبتا ا اعتنا اسدددج و نقاط ات در دو را دسدددتکم منننرد.
دناننی ا راک و عرا ،،رااسددتها معترضددنم در اردک اه وضدداح رااسددته دا مبارزه طبقه وار ر ااد :ضدد، ،
مرا بج دا اهیاضددت  ،ایاره ،ریمات ،و ع نه فیدداد رر اه راحت وارد ا م مجناعه ضددیه اما در ا م زمننه
اخهددد از رهدددم طبقای ااد) .در در سددده وهدددار ،مبارزات االفاصددد ه ع نه ایحاد ه دا وار ر ضدددی وه ارا
می ر ج نها راب مجهز نبادنی ،از ین ه ایحاد ه دا "یی ی" در اردک وه اارژواز پس از ک ماج ضددددددی ی
مبارزه در ک دده پنگ یاسددنس ورده اسددج .وار راک فعاالنه اه دنبا معترضدداک اادنی و ایحاد ه دا سددع در
یقینم وردک نها داضتنی و نها را از اعتراضات دور ننه منیاضتنی .ارا [صیا انترناسناناسنیت ] معترضنم
ا نجا "وامال راد کا " نبادنی ،اما ا م اه چه معناسج اعتراضات در پ پناستم اه وار راک در حا اعت صاب
ااد؛ و وار راک از منزو ضدددددددیک در واررانه دا و مح وار یاسددددددط ایحاد ه دا ایتناب وردنی ،وه حت در
پنهرفته یر م مبارزات م یاانی اه ک زنیاک یبی ضاد ،اه اعتراضات در رناااک دا پناستنی .در وا ما م
یااننم انا نم وه در انه مبارزه وار ر وه نخواهد اه رناااک دا انا ی ،نن یاانی اه ک وحیت طبقای
یترده یر ارسی.
اناارا م رااسددته دا طبقای مطرح ااد و پروستار ا روال مبارزه را داضددج و در حاس وه ک انقالب "وامال
راد کا " نباد ،نهدددددداک ددنیه ضددددددارز دا مهن از مبارزه طبقای ااد ،اه و ه ضددددددی ج اا ایحاد ه دا ،نف
روحانناک در در سه وهار و دنچننم نف "فیاوار م " .عالوه ار ا م ،یرت ا م ینبگ یا حی اارژواز
را عقب رانی و ماظف ورد یا حنالت راد را متا ف ونی.
واضددددددح اسددددددج وه مهددددددکالت و رطرات ااسقاه ا در مقاا طبقه وار ر در ا م وهدددددداردا ویاد دارد ،وه از
ننرودا راص در ااز و از د نامنک وسددددددن یر امپر اسنیددددددتها ازرگ نهددددددات م نرد .در ژانا ه یر اک
وناننیدددددددج انم اسن ا م رطرات احتناس را در ااتیا ا م مرح ه از مبارزات ،درچنی وه مرااط اه ا راک
ااد ،مطرح ورد ]2[.اما حت اا یایه اه ظرفنج امپر اسنیت راورمنانه و ا اخه اخاطر ک ،رزمنی طبقه
ک نقطه ضروع مهم و مبا ارا وار راک در دنه یا ا سج[ .ما ض صیا انترنا سناناسن یت ] در مارد ا م
ماضددداع یا حیود متنا س اسدددج :ک م ا ی وه دنچ زمننه ائ در نیه ارا ا م یظادرات ویاد نیارد اما
یاضددنح منیدی چنانه یااناک "ننرو ایتناع الزم را ارا اعتراضددات رنااان مهنا سددارته اسددج" و ینبگ
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را اه طار وام در احراک سدددرما ه دار و حنالت ک رار داده اسدددج .ک م

ا ی سددداا از یرونب طبقای

ننرودا ضروج وننیه "رااسته دا و ادیاف اعتراضات مادنج ک ینبگ را یعننم م وننی" .ا م درسج اسج،
اما اه طار و

مادنج ینبگ دنچننم م یاانی رااسدددته دا و ادیاف ک را یعننم ونی .اه نظر م رسدددی وه م

راادی ضددرا ط را "درسددج ونی" ،در حاس وه مادنج ا م ینبهددها سددنا اسددج .و ا م نتنجه نر را منننرد وه
اسبته دنچ یا اا وا عنج دا یا نی نهیه اسج" :وا عنج ا م اسج  ...ضعاردا ناسناناسنیت ار اعتراضات رنااان
سددا ه افکنیه اسددج " .ایوک دسددج وم رفتم رطرات ناض د از ناسددناناسنیددم ،اه و ه در وهدداردا وه اه میت
طاالن یاسددددددط یرت دا ازرگ امپر اسنیددددددت یحج سدددددد طه رار رفته انی ،م یااک فج وه ضددددددعاردا
ناسناناسنیت در در سه وهار اه دنچ ویه مهخصه اعتصااات و اعتراضات نباد .و حت ا ر ضعاردا م
را انه مطرح ضاد ،ینها راه مبارزه اا ک ،ا یام یی ار پا ه طبقای اسج وه م یاانی وار راک را در یضاد اا
مناف م رار ددی.
ا م در عرا ،اسدددج وه مااضددد ک اه وضددداح از ر

رارج م ضددداد .م

ا ی ،وار راک ایننزه دیدددتنی ،اما

پروستار ا در عرا ،از "ما عنت اهتر " ارراردار اسج و از ا م رو " اررالف ننرال نارضنیت  ،یرت
وار ر نه در رناااک ا که در مح وار و ارال در رونی انباضددج سددرما ه اسددج ".و در نتنجه " ...اما ا ر طبقه
وار ر عرا ،صادرات نفج را متا ف وننی ،ونر رژ م راادی ضکیج و وار راک اعنااک طبقه ایتناع  ،یرت
راد را نهاک راادنی داد".
درسددددج اسددددج وه یرت طبقه وار ر وا عا م یاانی مان وارورد واررانه دا ا پاال هددددناه دا نفج ضدددداد ،اما
یرت وا ع نها نه در ف ج وردک یاسنی و ردال واالدا ،ا که در ایحاد راد در دنه اخگ دا ا تصدددددداد نهفته
اسدددددج ،نه از طر ق ییا وردک وار راک از کی نر از طر ق "محاصدددددره" مکاک دا یاسنی ،ا که اا یدددددترال
ینبگ و غ به ار در انه واایتن اه مح وار اخصاص .
در وا  ،ما ارنرا ضدددادی مبارزات و ه وار راک نفت در فرانیددده ااده ا م وه ینروز ار ک اخگ ،حت اخگ
نفج ،ااسددددده مرگ ارا مبارزه طبقای زده اسدددددج .در دا عن کرد ییاسددددداز ضدددددروت وه یار مبارزه
طبقای را پر ورده اسددددج ،اه دناک انیازه فرانیدددده ارا عرا ،ننز معتبر اسددددج و اه در یا د نر اا یعننم
اسج .انزوا و یکه یکه وردک د نقا مخاسف ننازدا مبارزه اسج.
صنعج نفج در عرا ،ماان ز اد را ارا یاسعه مبارزه طبقای ا جاد ورده اسج؛ وهاردا مخت ف غرب،
ا راک و روسنه یأسنیات راد را یاسط ضبه نظامناک راد محافظج م وننی و واحیدا و ه عرا در اراار
اعتراضددات ع نه یاس دنیددات نفت ا رحنانه پاس د داده انی .در وا  ،ماننی مافنا ،نظامناک عرا سددراازاک راد
را در ضروج دا نفت در ازا "محافظج" رار داده انی و مر کا دا و ار تاننا دا در نرو منطقه سبز
ننرودا "ضی یرور یج" راد را ع نه معترضنم اه منظار محافظج از مناف راد راه انیارته انی.
اییر از دنه ،عرا ،م یاانی اه سدا اضدنحال پس از رالفج اسدالم سدقاط ونی [ ]3انهدتر و انهدتر یحج
یأینر را گ دا مروز ر ز وه راد را یاسدددددط اننیدددددتردا مح اناک منکنی و یاسدددددط یرت دا ازرگ
امپر اسنیدددت اداره و دسدددتکار م ضدددانی .رطر یبی ضدددیک عرا ،اه ک سنب د نر ا چنز ضدددبنه ک ویاد
دارد .نه م را و نه دماوراسددد وارت اصددد ااز در ا نجا ننیدددتنی -ا که ما ضدددادی یدددترال ا رحنانه
اضددنحال سددرما ه دار دیددتنم .رضددی ضددبه نظامناک مخت ف در ر ااج دائن اا کی نر ،اناک واضددح از ا م
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ماضاع اسج وه ا م م یاانی در انه ینبگ دا طبقای را ونار ازنی و سرواب ونی .در عنم حا  ،واونگ
یترده و ضکنجه ااده اسج.

دوسج عرا ،،ینرانیاز دا مر بار ،دستننر دا

ارا ک [صیا انترناسناناسنیت ] وار راک در ا م اعتراضات "افق روضم ا دورننا طبقای روضن ارا
ادیاف راد نیاضتنی" .اما ا م یالضها ،اعتراضات رنااان و اعتصاب دا ارا یکنن کی نر ،اخه از یالال
دا ارا پنهبرد مبارزه ینع اسج و ا م ااعث یقینم واذب مناک اعترا و اعتصاب ،رناااک و مح وار م
ضدداد .ادیاف نامهددخز مبارزه طعا نقاط ضددعف دیددتنی اه ا م معن وه دناز میدده ه سددرننان سددرما ه دار
مطرح نهیه اسج ،اما در عنم حا ما اا ی مها ،اعتراضات و اعتصااات ارنر در راورمنانه اا ضنم :ینا اه
انروک میک ارا مبارزه ،ک ضرورت مط ق ارا مبارزه طبقای اسج ،نه ضعف ک.
وار راک راورمنانه وه از ینگ دا امپر اسنیت و در نر دا ام اه ستاه میه انی ،دضاار راص در
ا جاد افق سددددناسدددد دارنی وه اه سددددا یامعه وناننیددددت نناه ونی و نن یااننی ا م وار را ییا از رداک دا
مروز طبقه وار ر در ب سددرما ه انجام ددنی .اما ا م فقیاک د ی اه ،مهددک

اسددج وه امروزه طبقه وار ر را

در دنه یا یحج یاینر رار منیدی .وار راک در دنه وهدددددداردا د نقا اا افزا گ اضددددددنحال ایتناع رو اه رو
دیددددتنی ،اه ا م دسن وه امااج مهم مبارزه طبقای انم سددددا دا  1989و  1968اسدددداسددددا در ک زمننۀ عنییا
دفاع اا مانیه اسددددج .و ماضدددداع دناز دنچناک ،در در دو ،مروز و پنراماک دنچناک اا مانیه اسددددج وه
یددددترال و وحیت مبارزات دفاع ک مبنا ضددددرور ارا یکام در مبارزه در نیه از سددددطح دفاع اه
سطح یهاین انقالا اسج.
ااااک – ناامبر 2018
توضیحات:
[http://en.internationalism.org/forum/1056/internationalist-voice/16499/street-protests-]1
amid-barbarity-capitalism-jordan-iraq-iran
[http://fr.internationalism.org/revolution-internationale/201801/9649/manifestations-iran-]2
force-et-limites-du-mouvement
[ ]3رالفج اسددددالم وامال از انم نرفته و اعنااک ک ننرو
اسج.
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ا ارا درج و مرج امپر اسنیددددت در منطقه اا

مانیه

