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رفقای عزیز

ه نطــور کــه مطلــع هســتید مــا در آســتانه برگ ـزاری كنگــره دهــم حــزب
حكمتیســت )خــط رســمی( هســتیم .كنگــره دهــم حــزب در ﴍایطــی برگـزار
میشــود كــه جامعــه ای ـران وارد دوره ای تعییــن كننــده شــده اســت .دوره
ای كــه طبقــه كارگــر و كمونیســتهای ایــن طبقــه و حــزب مــا ،بعــد از چهــار
دهــه تــﻼش و مبــارزه علیــه یكــی از هارتریــن و ارتجاعــی تریــن حاكمیتهــای
دوره معــاﴏ ،بعــد از چهــار دهــه جــدال و جنــگ و كشــمكش در عرصــه
هــای مختلــف مبــارزه طبقاتــی توانســته ایــم آرزو و امیــال ایــن طبقــه و
مــردم محــروم جامعــه را بــا نقــش و اهــداف خــود گــره بزنیــم و روزنــه
ای از امیــد بــه تحولــی انقﻼبــی و سوسیالیســتی بــر دوش و بــه رهــﱪی
طبقــه كارگــر و كمونیســتهای ایــن طبقــه بــاز كنیــم .مبــارزات ســالهای
اخیــر ،اعتصابــات و اعﱰاضــات كارگــری در ایــن دوره ،بــر افراشــته شــدن
پرچــم جنبــش شــورایی در جنبــش كارگــری و اعـ ل اراده مســتقیم از كانــال
شــوراها بــه عنــوان ارگان حاكمیــت در ﴎنوشــت جامعــه هم ـراه اع ـﱰاض
اقشــار زحمتكــش در ایــن جامعــه از معلــم و بازنشســته تــا پرســتار و نســل
جــوان تحصیــل كــرده طبقــه كارگــر در دانشــگاهها تــا اع ـﱰاض هــر روزه
زنــان و  ...بـرای آزادی و برابــری و جامعــه انســانی ،همگــی مهــر ایــن امیــد
بــه رهایــی را بــر خــود دارد.
بــی دلیــل نیســت کــه بــه هــر درجــه وزن طبقــه و جنبــش مــا در جامعــه
بیشــﱰ میشــود ،هــر درجــه امیــد بــه كمونیســتها و نقــش آن در تحــوﻻت
ایــران برجســته تــر میشــود ،بــه هــر میــزان نقــش كمونیســتهای طبقــه
كارگــر در اعﱰاضــات امــروز و ســمت و ســو دادن بــه آن بیشــﱰ رویــت پیــدا
میكنــد و بــه هــر می ـزان كــه جنبــش كمونیســتی مــا جاپایــی بــاز میكنــد،
نفــرت از ایــن جنبــش و در راس آن نفــرت از حــزب مــا ،تبلیغــات بــورژوازی
بــرای ترســاندن جامعــه از دســت زدن بــه تغییــرات بنیــادی و انقــﻼب و
ناممكــن بــودن تحولــی سوسیالیســتی افزایــش مــی یابــد .ایــن حقیقــت در
اظهــار نظــر باﻻتریــن مقامــات جمهــوری اســﻼمی و اسﱰاتژیســت هــای آنهــا
و در جــدال احـزاب و جنبشــهای راســت و ناسیونالیســتی در جامعــه ایـران
امــری عیــان و مســجل اســت.
اكنــون دوســت و دشــمن از عــروج طبقــه كارگــر و نقــش كمونیســتهای آن
در سیاســت ایــران و در تحــوﻻت آتــی میگوینــد .اكنــون همــه محافــل و
اتاقهــای فكــری بــورژوازی از پدیــده ای و از »خطــری« ســخن میگویــد كــه
عــروج كمونیســم طبقــه كارگــر و نقشــی كــه سوسیالیســتهای ایــن طبقــه
میتواننــد ایفــا كننــد ... .صفحــه۲

جنگ در اوكراين،

زمينهها و پيامدهاى آن
گفتگوی رادیو نینا با آذر مدرسی دبیر كمیته مركزی حزب

از حكمتيست مى پرسند:

كنگره سراسرى شوراهاى مردمى

مقدمه :حزب حكمتيست )خط رسمى( ،سياست ها و اقداماتش مورد س وال ق رار ميگيرد و تعدادى در
اين م وارد اظهار نظر ميكنند و يا انتقاداتى مطرح ميكنند .نشريه حكمتيست در هر شماره يك يا چند
مورد از اين س والها را انتخاب ميكند و با توجه به مضمون و محت وا ،آنها را با رهبرى حزب در ميان
ميگذارد و پاسخ هاى آنها را ،تحت عن وان »از حزب حكمتيست مى پرسند« ،منتشر ميكند .در اين
شماره پاسخ به چند س وال را با مظفر محمدى از رهبرى حزب ،در ميان گذاشته ايم... .

نه به جهان ميليتاريستى،
نه به جنگ!
اطﻼعیه مشﱰك  ۳حزب

حزب كمونیست كارگری عراق حزب حكمتیست خط رسمی
حزب كمونیست كارگری كردستان
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ھان ی تار ی،
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پــس از چنــد مــاه تبلیغــات جنگــی و تحریــکات نظامــی روســیه و ناتــو و بــر طبــل جنــگ
کوبیــدن میدیــای رســمی بورژوایــی ،بــا حملــه روســیه بــه اوکرایــن هراســی کــه چنــد مــاه
بــر زندگــی مــردم در ﴎتــاﴎ جهــان ســایه انداختــه بــود ،بــه واقعیــت پیوســت.
برخــﻼف تبلیغــات و میدیــای رســمی و دول بورژوایــی ،جهــان بــا خطــر جنگ جهانی ســوم
و یــا بازگشــت بــه دوره جنــگ ﴎد روبــرو نیســت .اینبــار قـرار اســت مــردم اوکرایــن ،در
کنــار مــردم عـراق ،افغانســتان ،ســوریه ،یمــن ،لیبــی و  ....هزینــه تســویه حســاب قدرتهــای
جهانــی را بــا خانــه خرابــی ،آوارگــی و  .....بدهنــد و قربانــی تقابــل ایــن قدرتهــا ب ـرای
تقســیم مجــدد جهــان و تعییــن حیطــه هــای نفــوذ خــود شــوند.
ایــن حملــه ﴎ آغــاز ورود جهــان بــه دور جدیــدی از تقابلهــا و کشمکشــها ،یارگیــری هــا و
قطبنــدی هــا اســت .دوره ای كــه چیــن و روســیه بــه عنــوان یــك قطب بــزرگ اقتصــادی در
مقابــل تعرضــات نظامــی و میلیتاریســم ناتــو بعنــوان یــک قــدرت نظامــی و میلیتاریســتی
عــرض انــدام میکننــد و در کنــار امریــکا و ناتــو ،میلیتاریســم عریــان و دخالــت و حملــه
نظامــی را بعنــوان سیاســت رســمی در تعییــن تکلیــف ایــن کشــمکها در پیــش گرفتــه انــد.
دوره ای کــه دیگــر رژیــم چینــج ،میلیتاریســم عریــان ،حملــه نظامــی و اشــغال بـرای حــل
و فصــل کشمشــها و یــا ب ـرای زهــر چشــم گرف ـ از متحدیــن رقبــای خــود ،در انحصــار
امریــکا و ناتــو نیســت! روســیه بــا حملــه بــه اوکرایــن بــر پیکــر بــی رمــق و ایزولــه شــده
میلیتاریســم روحــی تــازه دمیــد .اعــﻼم رســمی و بــی پــرده »نیــاز بــه دولتــی پــرو روســیه
در اوکرایــن« ،تکـرار بهانــه هایــی چــون »خطــر اوکراین هســته ای« بـرای »امنیــت جهان«،
كــه چنــد دهــه اســت توســط غــرب بــه ﴎكردگــی آمریــكا انجــام میگیــرد ،احیــا مﴩوعیــت
دادن بــه سیاســتهای شکســت خــورده و ارتجاعــی اســت کــه بﴩیــت متمــدن ســالها اســت
در مقابــل آن صــف بســته ،ایســتاده و آنـرا عقــب رانــده اســت.
حملــه روســیه بــه اوکرایــن و احیــا میلیتاریســم و قلــدری نظامــی اینبــار از جانــب روســیه
تاثیــرات جــدی بــر فضــای نــا امــن در جهــان ،قطــب بنــدی و یارگیــری هــای نظامــی
میــان ناتــو و قطــب روســیه -چیــن ،بــر صفبنــدی نیروهــای سیاســی و باﻻخــره بــر رشــد
میلیتاریســم و گــرم کــردن تنــور تبلیغات جنگــی در جهان خواهد داشــت .هنــوز دو روز از
ایــن حملــه نگذشــته بــود کــه مســابقه تســلیحاتی در جهــان آغــاز شــد .بودجــه تســلیحاتی
به رهﱪان و فعالین كمونیست
»خطــری« كــه میتوانــد آینــده و ﴎنوشــت نظــام كاپیتالیســتی در یكــی از مهمﱰیــن
كشــورهای صنعتــی خاورمیانــه را رقــم بزنــد و تاثی ـرات منطقــه ای و ف ـرا منطقــه ای
عمیقــی خواهــد داشــت.
حــزب مــا بــه ایــن حقایــق اگاه اســت و بــا چشـ ن بــاز به آن نــگاه كــرده و تــﻼش میكند
در باﻻتریــن ارگان تصمیــم گیرنــده خــود ،مهمﱰیــن وظایــف ایــن دوره و چگونگــی
تضمیــن پیــروزی طبقــه كارگــر و كمونیســم در ایــن تحــوﻻت ،موانــع و مشــكﻼت ایــن
مســیر ،چالــش هایــی كــه بــا آن روبــرو خواهیــم شــد و نهایتــا نقشــه آگاهانــه مــا بـرای
پیــﴩوی و پیــروزی را مــورد بحــث قـرار دهــد و تصمیــم بگیــرد.
رفقای عزیز
مــا تــﻼش میكنیــم در کنگــره دهــم حــزب بــا علــم بــه نقــاط قــدرت و ضعــف جنبــش
و صــف خــود ،رفــع نقــاط ضعــف و تعمیــق نقــاط قــدرت آن ،تبدیــل ایــن صــف بــه
قــوی تریــن و قابــل دســﱰس تریــن نیــرو در صحنــه سیاســی ایـران ،قابــل دســﱰس و قابــل
انتخــاب کــردن آن در ابعــادی میلیونــی ،مهیــا کــردن ﴍایــط ب ـرای قدرتگیــری طبقــه
کارگــر را اولویــت جــدی مــا در ایــن دوره ق ـرار دهیــم.
كنگــره حــزب مــا متعلــق بــه كل ایــن صــف اســت .مــا بــه یــك جنبــش طبقاتــی واحــد
تعلــق داریــم و بـرای تحقــق یــك امــر و آنهــم ﴎنگونــی جمهــوری اســﻼمی بــه رهــﱪی
طبقــه كارگــر و در راس آن كمونیســتهای آن تــﻼش میكنیــم ،و تــﻼش میكنیــم در ایــن

دولتهــای بورژوایــی چنــد برابــر شــده و تــﻼش ب ـرای دســتیابی بــه ســﻼح هســته ای در
دســتور دول بورژوایــی ماننــد بــﻼروس ق ـرار گرفتــه اســت.
قطبهــای جهانــی ــام تــﻼش خــود را ب ـرای بیشــﱰین اســتفاده از کابــوس و جهنمــی کــه
بـرای مــردم اوکرایــن ایجــاد شــده اســت میکننــد .روســیه از ایــن حملــه و از ناتوانــی ناتــو
از دخالــت در ایــن بح ـران ،بیشــﱰین اســتفاده را بــرای زهرچشــم گرف ـ از کشــورهای
اروپــای ﴍقــی متحــد امریــکا میکنــد ،امریــکا در مقابــل تــﻼش میکنــد مطلوبیــت از دســت
رفتــه ناتــو را بــا »خطــر روســیه هســته ای« احیــا کــرده و در مقابــل مقاومــت دول اروپایی
هژمونــی نظامــی خــود را اساســا بــر اتحادیــه اروپــا حفــظ کنــد .تﻼش در گســﱰش فضــای نا
امــن ،در دامــن زدن بــه ناسیونالیســم روســی ،امریکایــی ،اروپایــی و یــا اوکرائینی کــه امروز
میدیــای دســت راســتی آن ـرا در بــوق و کرنــا میکنــد تاثیـرات مخــرب خــود را بــر فضــای
سیاســی و اجت عــی جهــان خواهــد گذاشــت.
امــروز طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه جهــان کــه از جنــگ ،میلیتاریســم و توحــش
قدرتهــای جهانــی بــه تنــگ آمــده انــد ،بــه ایــن جنــگ و میلیتاریســتی کــردن جهــان نــه
میگوینــد! مــا بعنــوان اح ـزاب کمونیســتی کارگــری در خاورمیانــه ،در کنــار طبقــه کارگــر
جهانــی ب ـرای کوتــاه کــردن دســت قدرتهــای ارتجاعــی از زندگــی بﴩیــت ،دولتهــای تــا
دنــدان مســلحی کــه در یــک چشــم بــر هــم زدن میتواننــد زندگــی میلیونهــا انســان را بــا
خطــر مــرگ و نابــودی روبــرو کننــد ،ایســتاده ایــم .جهــان بــدون قدرتهایــی کــه خــود
منشــا نــا امنــی و مســبب همــه جنایــات علیــه بﴩیــت انــد ،جهانــی امــن تــر و انســانی
تــر اســت.
پایــان دادن بــه ایــن توحــش ،کوتــاه کــردن دســت پوتیــن هــا ،بایــدن هــا و مکــرون هــا
از زندگــی بﴩیــت متمــدن ،امــن کــردن جهــان و تضمیــن یــک زندگــی بــدون جنــگ
و خونریــزی و کشــتار و نســل کشــی کار مــا و طبقــه کارگــر جهانــی و جنبشــهای
آزادیخواهانــه و اجت عــی در جهــان اســت.
حزب کمونیست کارگری عراق
حزب حکمتیست خط رسمی
حزب کمونیست کارگری کردستان
 ۱مارس ۲۰۲۲

ز ده باد و یا م!
پروســه نیــروی جنبــش خــود را بـرای انقــﻼب سوسیالیســتی آمــاده و جامعــه و تحــوﻻت
ایـران را بــه ســوی ایــن انقــﻼب ســوق دهیــم .مــا عمیقــا معتقدیــم کــه طبقــه مــا و در
راس آن صــف وســیع کارگـران کمونیســت و سوسیالیســت و حــزب مــا قــادر بــه متحقــق
کــردن ایــن واقعیــت هســتیم ،اگــر آگاهانــه و متحدانــه در ایــن راه قــدم بگذاریــم!
نــه ﴎکــوب و اســتبداد و نــه فاصلــه جغرافیایــی هیچــگاه نتوانســته انــد در تــﻼش
مشــﱰک مــا بـرای دســتیابی بــه اهــداف انســانی و رادیــکال مــا خللــی وارد کننــد .هیــچ
دیــوار چینــی قــادر نیســت ایــن حــزب و فعالیــن كمونیســت در جامعــه ایـران ،فعالیــن
كمونیســت در طبقــه كارگــر ،فعالیــن جنبــش حــق زن ،معلـ ن و نســل جــوان و اقشــار
ســتمدیده جامعــه را از هــم جــدا کنــد .از ایـ و شـ را بــه دخالــت در مباحــث كنگــره
دهــم حــزب ،بــه مســائلی کــه رفقــای کمونیســت شــ در ایــن مجمــع بــه آن مــی
پردازنــد ،بــه ســهیم شــدن در کنگــره ای کــه متعلــق بــه همــه كمونیســتهای طبقــه كارگــر
در ای ـران اســت ،دعــوت میکنیــم .مــا از هــر نــوع دخالتگــری ش ـ  ،تــﻼش ش ـ ب ـرای
تاثیــر گ ـزاری بــر ایــن كنگــره در خدمــت تقویــت جنبــش كمونیســتی و كارگــری و در
جهــت پیــﴩوی جنبــش مــان نهایــت اســتقبال را میکنیــم.
صمی نــه دســت همــه شـ را بـرای دخالــت در ﴎنوشــت ایــن كنگــره و ایــن حــزب بــه
عنــوان بخــش تحــزب یافتــه یــك جنبــش بــزرگ اجت عــی مــی فشــاریم.
کمیته رهﱪی حزب حکمتیست خط رسمی
 ۱مارس ۲۰۲۲
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جنگ در اوكراين ،زمينهها و
پيامدهاى آن

گفتگوی رادیو نینا با آذر مدرسی دبیر كمیته مركزی حزب
وری ــا نقش ــبندی از  ۲۴فوری ــه طب ــق ی ــک پیام ــی ک ــه از طری ــق پوتی ــن رئی ــس جمه ــوری
روس ــیه در تهاج ــم ب ــه اوک رای ــن داده ش ــد در ای ــن چن ــد روز جنگ ــی در اوک رای ــن ص ــورت
گرفت ــه اس ــت قب ــل از اینک ــه ب ــه موض ــوع خ ــود جن ــگ بپردازی ــم زمین ــه ه ــای ای ــن جن ــگ
جنگ ــی ک ــه در ح ــال ح ــاﴐ در ح ــال وق ــوع اس ــت دوس ــت داش ــتم ش ـ در م ــوردش صحب ــت
کنیــد زمین ــه ه ــای تاریخ ــی کــه دارد در ای ــن رابط ــه بیش ــﱰ موض ــوع را ب ــاز کنی ــد ت ــا
بتوانی ــم ب ــه س ــواﻻت بع ــدی بپردازی ــم
آذر مدرس ــی ه نط ــور ک ــه خودت ــان گفتی ــد حمل ــه روس ــیه ب ــه اوک رای ــن ب ــا پی ــام پوتی ــن
صب ــح روز  ۲۴فوری ــه ص ــورت گرف ــت و دنی ــا را ب ــا ی ــک ش ــک غی ــر قاب ــل ب ــاور روب ــرو ک ــرد.
کس ــی انتظ ــار نداش ــت ک ــه روس ــیه دس ــت ب ــه ی ــک چنی ــن حمل ــه ای بزن ــد ،کس ــی انتظ ــار
نداش ــت ک ــه ی ــک ب ــار دیگ ــر ش ــاهد جن ــگ و خونری ــزی در نقط ــه دیگ ــری از دنی ــا ،ب ــه ه ــر
بهان ــه ای و ه ــر مستمس ــکی باش ــد .جه ــان تصوی ــرش از دنیای ــی ک ــه در آن زندگ ــی م ــی
کن ــد ،جهان ــی اس ــت ک ــه میلیتاریس ــم و سیاس ــتهای میلیتاریس ــتی در آن شکس ــت خ ــورده
ب ــود .بخص ــوص بع ــد از حمل ــه آمری ــکا ب ــه ع ـراق ،بع ــد از شکس ــت افغانس ــتان ،بع ــد از
فاجع ــه س ــوریه ،جه ــان عم ــﻼ ب ــه میلیتاریس ــم ن ــه گفت ــه ب ــود و ب ــر م ـ چنی ــن اوضاع ــی
کس ــی انتظ ــار چنی ــن حمل ــه ای آن ه ــم در دل اروپ ــا را نداش ــت.
مس ــتقل از ابع ــاد انس ــانی وخی ــم ای ــن حمل ــه نظام ــی در اوک رای ــن ،ب ــه دنب ــال داش ـ صده ــا
کش ــته و آوارگ ــی چندص ــد ه ــزار نف ـر ،ای ــن حمل ــه ب ــار دیگ ــر فض ــای ناام ــن و ه ـراس از
جن ــگ را در ﴎت ــاﴎ جه ــان بوج ــود آورده اس ــت .فضای ــی ک ــه دولته ــای بورژوای ــی و میدی ــای
دســت راســتی بــا زدن بــر طبــل جنــگ ،ایــن کــه بــه جنــگ جهانــی دیگــری نزدیــک
میشــویم ،یــا اینکــه هیلــﱰ دیگــری دارد عــروج مــی کن ــد و ....آنــرا عمیقــﱰ ک ــرده و از
آن بیش ــﱰین اس ــتفاده را ب ـرای اه ــداف خ ــود م ــی کنن ــد ک ــه امی ــدوارم در ط ــول مصاحب ــه
بتوانی ــم ب ــه آن بپردازی ــم.
ول ــی ت ــا آن جائیک ــه ب ــه زمین ــه ه ــای ای ــن حمل ــه برمیگ ــردد ،روس ــیه ادع ــا میکن ــد ک ــه
مس ــئله گس ــﱰس نیروه ــای نظام ــی نات ــو در مرزه ــای ای ــن کش ــور اس ــت ،کشمکش ــی ک ــه ب ــه
چن ــد س ــال پی ــش برمیگ ــردد ،دلی ــل ای ــن حمل ــه اس ــت .ای ــن ی ــک بخ ــش از واقعی ــت اس ــت
ک ــه نات ــو و در رأس آن آمری ــکا ،علیرغ ــم تواف ــق ب ــا روس ــیه مبن ــی ب ــر اینک ــه نبای ــد نی ــروی
خ ــود را در کش ــورهای اروپ ــای ﴍق ــی گس ــﱰش ده ــد ،و ب ــه اصط ــﻼح حی ــات خل ــوت روس ــیه
را ب ــه رســمیت بشناســد ،طــی چه ــار س ــال گذش ــته مرتــب مش ــغول گســﱰش نیروهــای
نظام ــی خ ــود در مرزه ــای روس ــیه ب ــوده اس ــت .ظاه ـرا ای ــن حمل ــه در تقاب ــل ب ــا ای ــن عه ــد
ش ــکنی غ ــرب و نات ــو و در رأس آن آمریکاس ــت .ام ــا ای ــن گوش ــه کوچک ــی از زمین ــه ه ــای
واقع ــی ای ــن حمل ــه هس ــت .ب ــه ط ــور واقع ــی پ ــس از فروپاش ــی بل ــوک ﴍق ،علیرغ ــم ت ــﻼش
آمری ــکا و سیاس ــتهای آمری ــکا چ ــه ب ــا جنگه ــای نظام ــی و چ ــه ب ــا جن ــگ ه ــای اقتص ــادی
و ،...جه ــان دو قطب ــی بل ــوک ﴍق و غ ــرب ب ــه جه ــان ی ــک قطب ــی تبدی ــل نش ــد و آمری ــکا
نتوانس ــت ب ــه عن ــوان ق ــدر ق ــدرت و تنه ــا ق ــدرت ،نظ ــم نوی ــن جهان ــی خ ــود را در دنی ــا
مس ــتقر کن ــد .ای ــن سیاس ــت ب ــه شکس ــت کش ــیده ش ــد و ام ــروز م ــا ش ــاهد جهان ــی چن ــد
قطب ــی هس ــتیم .جهان ــی ک ــه در آن قط ــب ه ــای مختل ــف ،ق ــدرت ه ــای بی ــن اﳌلل ــی و ی ــا
بلوکهایش ــان خواه ــان تقس ــیم مج ــدد جه ــان هس ــتند .ام ــروز ش ــاید بدلی ــل حمل ــه روس ــیه
ب ــه اوک رای ــن ،ش ــاهد دو قط ــب ،قط ــب روس ــیه و حامیان ــش در رأس ــش چی ــن و قط ــب نات ــو
و آمری ــکا و اروپ ــا هس ــتیم ،ام ــا هیچک ــدام از دول در ای ــن دو قط ــب متحدی ــن واقع ــی و
اس ـﱰاتژیک ه ــم نیس ــتند؛ ه ــر ک ــدام از اینه ــا در م ــواردی ب ــا ه ــم توافقات ــی دارن ــد و در
م ــواردی در کن ــار قط ــب رقی ــب ق ـرار م ــی گیرن ــد .در نتیج ــه ورود جه ــان ب ــه دنی ــای چن ــد
قطب ــی و ب ــه رس ــمیت ش ــناخته ش ــدنِ حی ــات خل ــوت ه ــا ،ب ــه رس ــمیت ش ــناخته ش ــدنِ
مناط ــق نف ــوذ و همچنی ــن ت ــﻼش ب ـرای اینک ــه ،جه ــان مج ــددا بی ــن ای ــن نیروه ــا تقس ــیم و
منطق ــه ه ــای نف ــوذ ه ــر کدامش ــان تعیی ــن ش ــود ،سالهاس ــت در جری ــان اس ــت .ای ــن جن ــگ
و کش ــمش در اش ــکال روی داده ،از جن ــگ ه ــای اقتص ــادی ،از ج ــدال ه ــای سیاس ــی ،از جن ــگ
در کش ــورهای دیگ ـر ،ک ــه ب ــه آن جن ــگ ه ــای نیابت ــی گفت ــه میش ــد ،از حمل ــه ب ــه ع ـراق،
س ــوریه ،در ط ــی ای ــن چن ــد س ــال در جری ــان ب ــوده و ام ــروز خ ــود را در اروپ ــا و در حمل ــه
روس ــیه ب ــه اوک رای ــن نش ــان میده ــد.
بــا ایــن حملــه جهــان وارد یــک مرحلــه جدیــدی میشــود ،مرحلــه ای جدیــد کــه
میلیتاریس ــم ران ــده ش ــده و شکس ــت خ ــورده ی ــک ب ــار دیگ ــر مقبولی ــت پی ــدا م ــی کن ــد
و ی ــک ب ــار دیگ ــر دولته ــا اع ــﻼم م ــی کنن ــد ک ــه ب ــدون میلیتاریس ــم و ب ــدون تس ــلیحات
نظام ــی و ب ــدون کش ــورهای مس ــلح ب ــه س ــﻼح ه ــای هس ــته ای و ب ــدون قدرته ــای بورژوای ــیِ
ت ــا دن ــدان مس ــلح جه ــان ام ــن نخواه ــد ش ــد .پیام ــد ه ــای ای ــن حمل ــه را بای ــد در تقاب ــل
ه ــای بی ــن قط ــب ه ــای مختل ــف امپریالیس ــتی و قط ــب ه ــای مختل ــف بی ــن اﳌلل ــی دی ــد،

پیامدهــای ایــن حملــه بســیار بســیار ف راتــر از فاجعــه انســانی اســت کــه در اوک رایــن
اتف ــاق م ــی افت ــد ،در اوک رای ــن مث ــل ع ـراق و افغانس ــتان ق ـرار اس ــت م ــردم قربان ــی تقاب ــل
ه ــای دولته ــای ب ــزرگ در جه ــان ش ــوند.
وری ــا نقش ــبندی در س ــواﻻت بع ــدی میخواه ــم ب ــه ای ــن موض ــوع مفص ــل ت ــر بپردازی ــم
ام ــا س ــوالی را در رابط ــه ب ــا ای ــن ک ــه میدی ــای غرب ــی ای ــن ط ــور ک ــه ش ــنیده میش ــود دارد
از فضای ــی ک ــه بوج ــود آم ــده اس ــت جنگ ــی ک ــه در اوک رای ــن اس ــت اوک رای ــن را ب ــه عن ــوان
ی ــک قربان ــی معرف ــی میکن ــد و از طرف ــی غ ــرب از روس ــیه ب ــه عن ــوان ﴍق نوع ــی ش ــیطان
س ــازی میکن ــد ای ــن ایش ــی ک ــه ب ــه راه انداختن ــد و ای ــن تبلیغ ــات و پروپاگاندای ــی ک ــه
میدی ــای غرب ــی فوکوس ــش بیش ــﱰ روی ای ــن مس ــئله اس ــت ب ــه عقی ــده ش ـ چق ــدر میتواند
صح ــت داش ــته باش ــد کﻼ ای ــن بح ــث س ــیاه و س ــفید ک ــردن و ش ــیطان س ــازی از رقی ــب
و از خ ــود فرش ــته میس ــازند در قضی ــه اوک رای ــن چق ــدر میتوان ــد صح ــت داش ــته باش ــد
آذر مدرس ــی در ای ــن ک ــه م ــردم اوک رای ــن قربان ــی ای ــن جن ــگ و ای ــن تقاب ــل ان ــد تردی ــدی
نیس ــت! ب ــه نظ ــر م ــن در ای ــن ک ــه جه ــان بای ــد ب ــا م ــردم اوک رای ــن همبس ــتگی ،ن ــه فق ــط
همبس ــتگی و هم ــدردی ،بلک ــه ب ــه ح ی ــت ج ــدی از م ــردم اوک رای ــن دس ــت بزن ــد ،تردی ــدی
نیســت .مــردم اوک رایــن ،در بخــش قبلــی هــم گفتــم ،مثــل مــردم عــراق و افغانســتان
قربان ــی جن ــگ ش ــیاطین میش ــوند .در ای ــن جن ــگ قدرته ــای جهان ــی هی ــچ فرش ــته ای وج ــود
ن ــدارد .هم ــه دولته ــا ش ــیاطینی ان ــد ک ــه ت ــا دن ــدان مس ــلح هس ــتند ،ش ــیاطینی ان ــد ک ــه
س ــﻼح ه ــای ا ــی دارن ــد و جه ــان را ب ــا ی ــک مخاط ــره ج ــدی روب ــرو ک ــرده ان ــد .میدی ــای
غرب ــی دس ــتگاه تبلیغ ــات جنگ ــی دولته ــای خ ــود هس ــتند .هی ــچ فرق ــی ــی کن ــد چ ــه
میدی ــای غرب ــی و چ ــه میدی ــای روس ــیه و چی ــن ،دس ــتگاه تبلیغ ــات جنگ ــی آن دول ــت و
قدرته ــای حاک ــم در آن کش ــورها هس ــتند .ش ـ ب ــه میدی ــای غ ــرب ن ــگاه کنی ــد ،ه نط ــور
ک ــه ش ـ گفتی ــد در ای ــن میدی ــا پوتی ــن هیتل ــر دوم اس ــت ،ب ــه میدی ــای آن ط ــرف ن ــگاه
م ــی کنی ــد ،پوتی ــن فرش ــته ای اس ــت ک ــه این ــده ناسیونالیس ــم روس ــی و این ــده حف ــظ
امنیــت اســت .یــک طــرف در بــوق و کَرنــا مــی کنــد کــه »خطــر اوک رایــن هســته ای«
هس ــت و همس ــایه روس ــیه ــی توان ــد پُ رو-روس ــیه نباش ــد و ط ــرف دیگ ــر اع ــﻼم م ــی کنن ــد
ک ــه ای ــن جن ــگ و حمل ــه ،ب ــا جن ــگ و حمل ــه امری ــکا ب ــه افغانس ــتان متف ــاوت اس ــت ،ای ــن
حمل ــه ب ــا حمل ــه ب ــه ع ـراق ف ــرق م ــی کن ــد .واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه جه ــان دس ــت رد ب ــه
س ــینه سیاس ــت میلیتاریس ــتی امری ــکا و نات ــو ،مﴩوعیت ــی ک ــه نات ــو و در راس آن آمری ــکا
ب ـرای خ ــود ب ــه رس ــمیت میش ــناخت ،ک ــه »حمل ــه نظام ــی ح ــق م ــﴩوع م ــن اس ــت«» ،م ــن
مج ــوز ای ــن را دارم ک ــه ب ــدون تواف ــق هی ــچ دولت ــی و ب ــدون تواف ــق هی ــچ نه ــاد بی ــن اﳌلل ــی
و س ــازمان مل ــل ،زی ــر ــام قوانی ــن بی ــن اﳌلل ــی ،ک ــه قاعدت ــا بای ــد قدوس ــیت داش ــت باش ــد،
میتوانن ــم ب ــه کش ــور دیگ ــری حمل ــه کن ــم« ،زد .ای ــن سیاس ــت میلیتاریس ــتی ب ــه شکس ــت
کشــیده شــده بــود و حملــه روســیه بــه اوک رایــن ایــن سیاســت را یکبــار دیگــر احیــاء
ك ــرده اس ــت .روس ــیه اع ــﻼم ک ــرد ک ــه او ه ــم در ادام ــه نق ــش اش در س ــوریه در ای ــن زمی ــن
ب ــازی میکن ــد .ای ــن انحص ــار ح ــق حمل ــه نظام ــی و دخال ــت نظام ــی را ب ـرای غ ــرب و نات ــو
و امری ــکا ب ــه رس ــمیت ــی شناس ــد .ب ــا حمل ــه ب ــه اوک رای ــن ،روس ــیه عم ــﻼ پیک ــر مفل ــوک
سیاس ــتهای میلیتاریس ــتی را ،ک ــه آمری ــکا این ــده اش ب ــود احی ــا ک ــرد.
میدی ــا ام ــا ع ــﻼوه ب ــر ش ــیطان س ــازی ،ب ــر طب ــل ﴐورت میلیتاریس ــتی ت ــر ش ــدن جه ــان نی ــز
م ــی کوبن ــد .دول ــت ه ــای بورژوای ــی و میدی ــای ش ــان ام ــروز ب ــر طب ــل مس ــابقه تس ــلیحاتی
م ــی کوبن ــد .یک ــی م ــی گوی ــد بای ــد نات ــو را تقوی ــت ک ــرد آن یک ــی دیگ ــر م ــی گوی ــد بای ــد
ارت ــش مس ــتقل اروپ ــا را درس ــت ک ــرد؛ دول ــت ب ــﻼروس ح ــق مس ــلح ش ــدن ب ــه س ــﻼح هس ــته
ای را بــه پارﳌــان شــان مــی برنــد ،آﳌــان بــرای اولیــن بــار صــد میلیــارد یــورو بودجــه
تس ــلیحات نظام ــی اش را بیش ــﱰ ک ــرده ،ب ــازار اس ــلحه ام ــروز پر-رون ــق تری ــن ب ــازار جه ــان
ش ــده اس ــت .اینه ــا هم ــه نتیج ــه احی ــای ی ــک میلیتاریس ــم ،ی ــک سیاس ــت میلیتاریس ــتی
اس ــت ک ــه ب ــا خ ــود مس ــابقه تس ــلیحاتی را در جه ــان دارد بوج ــود م ــی آورد.
اینه ــا منجمل ــه تاثی ـرات عمیق ــﱰ حمل ــه ب ــه اوک رای ــن اس ــت .ام ــا ت ــا آنجای ــی ک ــه ب ــه م ــردم
اوک رای ــن برمیگ ــردد ،م ــردم اوک رای ــن اولی ــن قربانی ــان ب ــی گن ــاه ای ــن جن ــگ و ای ــن تقاب ــل
ارتجاع ــی هس ــتند و پ ــس از آن م ــردم جه ــان ب ــا احس ــاس ناامن ــی ش ــان ب ــا تبلیغ ــات »احی ــاء
دوره جن ــگ ﴎد«» ،خط ــر جن ــگ ا ــی«» ،خطرجن ــگ جهان ــی س ــوم« در ی ــک دوره ه ـراس،
در ی ــک دوره کاب ــوس جن ــگ ب ــه ﴎ میﱪن ــد .ب ــر م ـ ای ــن ه ـراس اینک ــه بای ــد از تش ــدید
ق ــدرت تس ــلیحاتی دولته ــای خ ــود دف ــاع ک ــرد و ح ــول ق ــدرت نظام ــی دول ــت خ ــودت متح ــد
ش ــد را در ب ــوق و کرن ــا میکنن ــد.
وری ــا نقش ــبندی بح ــث از ای ــن میش ــود ک ــه نات ــو ضعی ــف ش ــده یعن ــی بح ــث از تضعی ــف
نات ــو اس ــت از عق ــب نش ــینی ک ــه در آمری ــکا کردن ــد از باتﻼق ــی ک ــه در خاورمیان ــه دچ ــارش
ش ــدند بح ــث از ای ــن ش ــده ک ــه نات ــو دیگ ــر آن کﻼن ــﱰی ک ــه میخواس ــت دنی ــا را زی ــر چکمه
خــودش داشــته باشــد نیســت ایــن جنــگ و ایــن حملــه ای کــه روســیه بــه اوک رایــن
تحمی ــل ک ــرده چ ــه تاثی ــری روی خاورمیان ــه میتوان ــد داش ــته باش ــد
آذر مدرس ــی قب ــل از ای ــن حمل ــه بح ــث ب ــی خاصی ــت ب ــودن نات ــو خیل ــی ب ــاﻻ ب ــود .در می ــان
خ ــود دول غرب ــی بح ــث ای ــن ک ــه »نات ــو ب ــی خاصی ــت اس ــت«» ،نات ــو م ــوردی ب ـرای ادام ــه
حی ــات ن ــدارد« و حت ــی  ...ادام ــه در صفح ــه بع ــد
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در اتحادی ــه اروپ ــا ای ــن ک ــه م ــا نی ــازی ب ــه نات ــو نداری ــم ،برعک ــس بای ــد ی ــک نات ــوی اروپای ــی
درس ــت بکنی ــم و بح ــث ه ــای زی ــاد دیگ ــری در ای ــن رابط ــه در جری ــان ب ــود .نات ــو قب ــل از
ای ــن حمل ــه تضعی ــف ش ــده ب ــود و بح ــث مطلوبی ــت و ع ــدم مطلوبی ــت ،خاصی ــت ی ــا ب ــی
خاصیت ــی آن مط ــرح ش ــده ب ــود .م ــن فک ــر م ــی کن ــم ای ــن حمل ــه ،آمری ــکا را ب ــه ط ــور ج ــدی
ضعی ــف نش ــان داد ،آمری ــکا و نات ــو علیرغ ــم اس ــلحه های ــی ک ــه ب ــه اوک رای ــن و کش ــورهای
همس ــایه ریختن ــد ،علیرغ ــم ــام تبلیغ ــات جنگ ــی ک ــه کردن ــد ،و فک ــر م ــی کردن ــد جن ــگ
در س ــطح تبلیغ ــات م ــی مان ــد و روس ــیه عک ــس العم ــل نش ــان یده ــد ،علیرغ ــم ــام وعده
های ــی ک ــه بــه دول ــت اوک رایــن دادنــد ،ک ــه اگ ــر روس ــیه ب ــه اوک رای ــن دس ــت درازی کن ــد
ب ــا مقابل ــه ش ــدید نات ــو روب ــرو میش ــود ،عم ــﻼ از ت ــرس اینک ــه ی ــک جن ــگ ج ــدی دیگ ــری
را ،آن ه ــم در اروپ ــا ،بوج ــود نیاورن ــد ،جنگ ــی ک ــه معل ــوم نیس ــت چ ــه کس ــی برن ــده آن
اس ــت ،عم ــﻼ ب ــا بهان ــه ای ــن ک ــه اوک رای ــن عضونات ــو نیس ــت ،هی ــچ دخال ــت نظام ــی نکردن ــد.
ب ــه مح ــاﴏه ه ــای اقتص ــادی و ب ــه تحری ــم ه ــا بس ــنده کردن ــد .هرچن ــد دامن ــه تاثی ــر ای ــن
تحری ــم ه ــا ج ــای بح ــث اس ــت و در محاف ــل غرب ــی ب ــه ط ــور ج ــدی در م ــورد درج ــه موث ــر
ب ــودن آن ،تاثی ـرات آن ب ــر ب ــازار جهان ــی و موقعی ــت اقتص ــادی غ ــرب صحب ــت م ــی کنن ــد.
در نتیج ــه ب ــه درج ــه ای ک ــه ای ــن حمل ــه ضعی ــف ب ــودن نات ــو و ی ــا مح ــدود ب ــودن ام ــکان
دخال ــت نات ــو را نش ــان داد ،درس ــت اس ــت.
ام ــا کش ــورهای عض ــو نات ــو و ب ــه خص ــوص آمری ــکا دارد بیش ــﱰین اس ــتفاده را از ای ــن بح ـران
م ــی کنــد کــه یــک بــار دیگــر نات ــوی رو بــه افــول را مطلــوب ،ﴐوری ،حافــظ امنی ــت
در جه ــان نش ــان بده ــد و از ای ــن زاوی ــه ،ای ــن ه ــم یک ــی از آن اس ــتفاده های ــی اس ــت ک ــه
ب ــورژوازی آمری ــکا فع ــﻼ ب ــا هم راه ــی اروپ ــا ،م ــی کن ــد .ول ــی ارزیاب ــی م ــن ای ــن اس ــت ک ــه
بع ــد از ی ــک مدت ــی اروپ ــا مج ــددا ت ــﻼش میکن ــد روی پ ــای خ ــود بایس ــتد و زی ــر اتوریت ــه
آمری ــکا نباش ــد .ای ــن حمل ــه موقت ــا ب ــازار نات ــو را داغ ن ــگاه می ــدارد ام ــا ای ــن تاثی ــر گ ــذرا
اس ــت .ب ــا خوابی ــدن ای ــن بح ـران ش ــکافهای قبل ــی در بل ــوک غ ــرب دوب ــاره ﴎ ب ــاز خواه ــد
ک ــرد.
در م ــورد تاثی ـرات آن در خاورمیان ــه ،ببینی ــد ش ـ پ ــس ل ــرزه ه ــا و ی ــا ل ــرزه ه ــای جانب ــی
ای ــن اتف ــاق را در خاورمیان ــه قطع ــا خواهی ــد دی ــد .از همی ــن اﻻن ــام کش ــورهای عرب ــی از
اینک ــه اگ ــر ای ــن جن ــگ و ای ــن بح ـران ادام ــه پی ــدا کن ــد ،ب ــا کمب ــود غل ــه ،ب ــه عن ــوان ابتدای ــی
تری ــن م ــواد خوراک ــی در کشورش ــان روب ــرو میش ــوند و از پیامده ــای اجت ع ــی ،خیزش ــهای
اجت ع ــی ک ــه در پ ــی ای ــن ماج ـرا ممک ــن اس ــت بوج ــود بی ــاد ،اظه ــار نگ ران ــی ک ــرده ان ــد و
همگ ــی نس ــبت ب ــه مس ــئله بس ــیار بس ــیار محت ــاط برخ ــورد م ــی کنن ــد .ام ــارات ب ــه همی ــن
دلی ــل و ب ــه دلی ــل تاثی رات ــی ک ــه ای ــن کش ــمکش و ای ــن تقاب ــل میتوان ــد دراوض ــاع داخل ــی
خودش ــان داش ــته باش ــد ،ب ــه قطعنام ــه آمری ــکا علی ــه روس ــیه رای مثب ــت ن ــداد .ای ـران ت ــﻼش
م ــی کن ــد از ای ــن کش ــمکش بیش ــﱰین اس ــتفاده را بکن ــد و ب ــا کارت برج ــام و اینک ــه »اگ ــر
در برج ــام ب ــا م ــن ب ــه تواف ــق نرس ــید م ــن م ــی توان ــم ب ــه ای ــن بل ــوک قدر ن ــد بپیون ــدم«،
ب ــازی میکن ــد و ت ــﻼش میکن ــد بیش ــﱰین امتیازه ــا را از آمری ــکا بگی ــرد و امیدوارهس ــتند
ک ــه بتوانن ــد در ای ــن ماج ـرا بیش ــﱰین امتی ــازات را بگیرن ــد .اﴎائی ــل ،ترکی ــه ،کش ــورهایی
ک ــه ت ــﻼش میکردن ــد ب ــا روس ــیه در مقاطع ــی و در جاهای ــی مث ــل س ــوریه هم ــکاری کنن ــد،
ام ــروز دچ ــار تناقضات ــی ش ــدند ک ــه بای ــد ح ــل کنن ــد .در نتیج ــه متحدی ــن طبیع ــی امری ــکا و
غ ــرب در خاورمیان ــه بدلی ــل تاثی ـرات اقتص ــادی و اس ـﱰاتژیک ای ــن تقاب ــل ب ــر اوض ــاع داخل ــی
و منطق ــه ای محت ــاط ان ــد.
وری ــا نقش ــبندی برگردی ــم ب ــه بح ــث پیامده ــای ای ــن مس ــئله ت ــا همی ــن اﻻن ک ــه پی ــروز ی ــا
شکس ــت خ ــورده ای ــن می ــدان هن ــوز مش ــخص نیس ــت پیامده ــای آن در بع ــد منطق ــه ای
در کل اروپ ــا و ُب ع ــد بی ــن اﳌلل ــی آن را ش ـ چط ــور ارزیاب ــی م ــی کنی ــد
آذر مدرس ــی ببینی ــد م ــن در م ــورد گس ــﱰش میلیتاری ــزم صحب ــت ک ــردم ،چی ــز دیگ ــری که ما
ام ــروز ش ــاهد آن هس ــتیم ای ــن اس ــت ک ــه در ــام کش ــورهای جه ــان ع ــﻼوه ب ــر اینک ــه طبق ــه
کارگ ــر و م ــردم را ب ــه متح ــد ش ــدن ح ــول دول ــت ه ــای بورژوای ــی خ ــود ف ـرا م ــی خوانن ــد و
ت ــﻼش میکنن ــد ــام مس ــائل و بح ـران ه ــای درون ــی ک ــه ت ــک ت ــک ای ــن کش ــورها داش ــتند
را حاش ــیه ای کنن ــد و یکب ــار دیگ ــر مقبولی ــت ،ﴐورت و اعتب ــار دول ــت های ــی ک ــه خ ــود
مس ــبب ناامن ــی در جه ــان هس ــتند را ف راه ــم م ــی کنن ــد ،م ــا ش ــاهد ع ــروج ناسیونالیس ــم
غلی ــظ و حت ــی فاشیس ــم در ــام ای ــن کش ــورها هس ــتیم .پوتی ــن ب ــر طب ــل ناسیونالیس ــم
روس ــی میکوب ــد و »کارشناس ــان« ش ــان ب ــه ط ــور م ــدام و ب ــدون ﴎس ــوزنی دیپل س ــی رای ــج
در غ ــرب از اینک ــه »معل ــوم اس ــت در اوک رای ــن بای ــد ی ــک دول ــت پ ــرو-روس حاک ــم باش ــد« ،از
اینک ــه مناف ــع روس ــیه ای ــن را ایج ــاب م ــی کن ــد ح ــرف م ــی زنن ــد و بهط ــور دائ ــم از عظم ــت
ن ــژاد روس و از اینک ــه مل ــت روس نبای ــد بی ــش از ای ــن تحقی ــر و خف ــت غ ــرب و امری ــکا را
قب ــول کن ــد ،ی ــک ناسیونالیس ــم اف راط ــی را در روس ــیه دام ــن م ــی زنن ــد .متقاب ــﻼ در اوک رای ــن
م ــا ش ــاهد ی ــک فض ــای ناسیونالیس ــتی ض ــد روس هس ــتیم ،ت ــا جائیک ــه ب ــه اوک رای ــن برگ ــردد
بعی ــد نیس ــت ک ــه اگ ــر روس ــیه موف ــق ش ــود رژی ــم چنج ــی را در اوک رای ــن متحق ــق کن ــد م ــا
ب ــا تح ــرکات فاشیس ــتی علی ــه روس ه ــا ،ن ــه علی ــه دول ــت روس ــیه ،روب ــرو ش ــویم.در اروپ ــا
ه ــم ش ــاهد همی ــن هس ــتیم ،میدی ــا و دولته ــا بط ــور روزم ــره اروپای ــی گ رای ــی ،ارزش ــهای
اروپای ــی در مقاب ــل »ﴍق ــی ه ــا« را دام ــن میزنن ــد .اظه ــار تاس ــف از آوارگ ــی »م ــردم چش ــم
آب ــی ،بلون ــد ،مس ــیحی و س ــفید« میدی ــای رس ــمی ب ــا انزج ــار عموم ــی م ــردم متم ــدن روب ــرو
ش ــد .اینهــا بــه ی ــک ناسیونالیســم اروپای ــی و ضــد روس ــی ،مقایســه کــردن روس ــیه بــا

آﳌ ــان دوره جن ــگ دوم جهان ــی و دام ــن زدن ب ــه ای ــن چ ــه در اروپ ــا و چ ــه در آمری ــکا دام ــن
میزنن ــد .ناسیونالیس ــم یک ــی از آن جنبشهای ــی اس ــت ک ــه میتوان ــد بیش ــﱰین اس ــتفاده را
از ای ــن بح ـران کن ــد و البت ــه از ای ــن اس ــتفاده ه ــم م ــی کن ــد ک ــه جه ــان را یکب ــار دیگ ــر زی ــر
پرچ ــم خ ــود» ،ن ــژاد خ ــود«» ،دول ــت خ ــود«» ،مل ــت خ ــود« و تقاب ــل ب ــا مل ــت ه ــای دیگ ــر
ف ـرا بخوان ــد و متمرکزش ــان کن ــد.
بهرح ــال پیامده ــای سیاس ــی و اجت ع ــی ای ــن حمل ــه و ای ــن بح ران ــی ک ــه اﻻن هس ــت بس ــیار
پیچی ــده ت ــر و قاب ــل بح ــث اس ــت ک ــه فک ــر میکن ــم بای ــد ب ــه جزئی ــات ن ــگاه ک ــرد و در مقابل
آن سیاس ــت ه ــای روش ــنی را اتخ ــاذ ک ــرد .ول ــی چی ــزی ک ــه عجالت ــا در ع ــرض ای ــن چه ــار
روز شــ شــاهدش هســتید رشــد میلیتاریــزم ،رشــد ناسیونالیســم و شــانس جریانــات
ناسیونالیســتی و فاشیســت در کش ــورهایی هس ــت کــه در ایــن ماجــرا درگی ــر هســتند.
ای ــن اتف ــاق روی نیروه ــای سیاس ــی تاثی ـرات ج ــدی گذاش ــته اس ــت ،چ ــه نیروه ــای سیاس ــی
در ای ـران ،چ ــه در اروپ ــا!
اح ــزاب ب ــه ظاه ــر چ ــپ در اروپ ــا همگ ــی ح ــول اح ــزاب راس ــت و نات ــو دارن ــد متح ــد م ــی
ش ــوند ،ب ــه ط ــور ون ــه ح ــزب کارگ ــر انگلی ــس اع ــﻼم ک ــرده اس ــت ک ــه »اگ ــر کس ــی علی ــه
نات ــو ح ــرف بزن ــد از ح ــزب اخ ـراج م ــی ش ــود«!
احــزاب و دول بورژوایــی روزمــره تبلیغــات پــرو ناتــو و پــرو میلیتاریــزه شــدن و
ناسیونالیس ــم را در ای ــن جامع ــه پمپ ــاژ م ــی کنن ــد و ی ــک ناامن ــی بس ــیار ترس ــناک را در
جامع ــه ایج ــاد ک ــرده ان ــد و بیش ــﱰین ﴎمای ــه گ ــذاری را روی آن ک ــرده ان ــد .ول ــی تاثی ـرات
دیگ ــر را بای ــد در قط ــب بن ــدی ه ــای جدی ــدی ،در وضعی ــت دولته ــا در اروپ ــای ﴍق ــی ،در
هن ــگ کن ــگ و تای ــوان ،در خ ــود کش ــورهای اروپای ــی و در خاورمیان ــه دی ــد .م ــا ش ــاهد ص ــف
بن ــدی ه ــای جدی ــدی خواهی ــم ب ــود .دول ــت ه ــای کوچک ــﱰ قطع ــا ت ــﻼش م ــی کنن ــد از ای ــن
وضعی ــت و ش ــکاف بیش ــﱰین اس ــتفاده را ب ـرای تثبی ــت موقعی ــت خودش ــان بکنن ــد .ن ــه
فق ــط در قب ــال رقب ــای محل ــی ،رقب ــای منطق ــه ای و بلک ــه اساس ــا در مقاب ــل مردم ــی ک ــه در
خاورمیان ــه علی ــه دول ــت ه ــای ش ــان ب ــه پ ــا خواس ــته ان ــد.
وری ــا نقش ــبندی مواض ــع اح ــزاب ای ران ــی در ای ــن می ــان چ ــی هس ــت چ ــه م ــی گوین ــد و
چ ــه موض ــع و ارزیاب ــی در قب ــال ای ــن جن ــگ دارن ــد
آذر مدرس ــی راس ــتش ت ــا ح ــاﻻ طی ــف ه ــای متنوع ــی از نیروه ــای سیاس ــی در اپوزیس ــیون
ای ـران موض ــع گرفتن ــد .ت ــا آنج ــا ک ــه ب ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ای ـران برم ــی گ ــردد اول ب ــه ب ــه
و چهچ ــه کردن ــد و بع ــد ﴍوع کردن ــد ب ــه ای ــن ک ــه م ــا ب ــا س ــلطه گ ــری مخال ــف هس ــتیم
ول ــی روس ــیه ح ــق دارد ،چ ــون ب ــه حی ــاط خلوت ــش تج ــاوز ش ــده و م ــورد تع ــرض ق ـرار گرفت ــه!
بهرح ــال آنه ــا بیزین ــس خ ــود را دارن ــد و ت ــﻼش م ــی کنن ــد از ای ــن ش ــکاف بیش ــﱰین اس ــتفاده
را کنن ــد.
ت ــا آنجای ــی ک ــه ب ــه نیروه ــای سیاس ــی برم ــی گ ــردد راس ــت پ ــرو غ ــرب ب ــر تبلیغ ــات ض ــد
کمونیس ــتی اش اضاف ــه ک ــرده و پوتی ــن را ب ــه عن ــوان ی ــک کمونیس ــت ،ک ــه حت ــی خ ــودش
ادع ــای کمونیس ــت ب ــودن ن ــدارد ،روس ــیه را ب ــه عن ــوان ی ــک دول ــت کمونیس ــتی ک ــه دول ــت
روس ــیه چنی ــن ادعای ــی را ن ــدارد ،م ــورد ﴐب و حمل ــه ق ـرار م ــی دهن ــد و ای ــن اتف ــاق را
دس ــت یه ای ب ـرای تبلیغ ــات ضدکمونیس ــتی و تبلیغ ــات پ ــرو آمریکای ــی خ ــود م ــی کنن ــد و
دوب ــاره ب ــر طب ــل اینک ــه »ب ــدون دخال ــت آمری ــکا آین ــده به ــﱰی ب ـرای م ــا متحق ــق نخواه ــد
ش ــد« ،م ــی کوبن ــد .البت ــه طبیع ــی ب ــود و انتظ ــاری بیش ــﱰ از ای ــن ــی ش ــد از ای ــن ه ــا
داش ــت .س ــایر نیروه ــا را اساس ــا ش ــاید بش ــود ب ــه دو طی ــف تقس ــیم ک ــرد :ی ــک طی ــف ب ــه
ن ــام ضدی ــت بــا جمه ــوری اس ــﻼمی و ایــن ک ــه گوی ــا روس ــیه متحــد جمه ــوری اس ــﻼمی
اس ــت و در نتیج ــه بای ــد اساس ــا روس ــیه محک ــوم ش ــود و ن ــه آمری ــکا ،و خ ــاک پاش ــاندن
ب ــر چش ــم جامع ــه و گوی ــا اینک ــه ای ــن ی ــک اتف ــاق در خ ــود ،و ن ــه گوش ــه ای از کش ــمکش
ه ــای وس ــیع ت ــر و عمی ــق ت ـر ،س ــعی م ــی کنن ــد ای ــن را ب ــه جامع ــه الق ــا کنن ــد ک ــه جن ــگ
را بای ــد محک ــوم ک ــرد ،ک ــه قطع ــا بای ــد محک ــوم ک ــرد ،و فق ــط روس ــیه را بای ــد م ــورد تع ــرض
ق ـرار داد چ ـرا ک ــه جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا روس ــیه ه ــم پی ـ ن اس ــت و از ای ــن زاوی ــه موض ــع
پ ــرو آمریکای ــی م ــی گیرن ــد .ب ــه ن ــام چ ــپ ،ب ــه ن ــام کارگ ـر ،ب ــه ن ــام علی ــه جن ــگ ،عم ــﻼ پ ــرو
آمری ــکا موض ــع م ــی گیرن ــد!
طی ــف دیگ ــری را داری ــم ک ــه طرف ــداران روس ــیه هس ــتند ک ــه ب ــا ه ـ ن ن ــوع اس ــتدﻻل و ب ــا
ه ـ ن بهان ــه های ــی ک ــه کارشناس ــان روس ــی و ات ــاق فکره ــای روس ــیه اع ــﻼم م ــی کنن ــد ک ــه
»م ــا را م ــدام تهدی ــد م ــی کنن ــد« » ،ــی توانی ــم قب ــول کنی ــم ک ــه آمری ــکا در همس ــایگی
م ــا ارت ــش داش ــته باش ــد« ،از ح ــق مس ــلم روس ــیه در دف ــاع از خ ــودش ،از ب ــه اصط ــﻼح ح ــق
مس ــلم روس ــیه در اینک ــه حی ــاط خل ــوت خ ــودش را حف ــظ کن ــد عم ــﻼ پ ــرو روس و علی ــه ی ــک
قط ــب دیگ ــر موض ــع م ــی گیرن ــد .ای ــن مواض ــع خوش ــبختانه در جامع ــه ب ــه هی ــچ عن ــوان
گس ــﱰش پی ــدا نک ــرده و انع ــکاس چندان ــی نداش ــته اس ــت.
از طــرف فعالیــن اجت عــی و جریانــات و ســازمان هــای مســتقل کــه در خــود ایــران
ح ــرف م ــی زنن ــد ب ــه روش ــنی اع ــﻼم کردن ــد ک ــه ای ــن کش ــمکش ،کش ــمکش م ــا نیس ــت! ن ــه
کش ــمکش روس ــیه و آمری ــکا و ن ــه کش ــمکش چن ــد قط ــب جه ــان ،کش ــمکش م ــا نیس ــت! و
ح ــاﴐ نیس ــتند ک ــه س ــیاهی لش ــکر یک ــی از ای ــن قط ــب ه ــا علی ــه قط ــب دیگ ــری ش ــوند.
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از حكمتيست مى پرسند:

كنگره سراسرى شوراهاى مردمى

در رابط ــه ب ــا کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی از جان ــب
دوس ــتانی س ــواﻻت مرکب ــی مط ــرح م ــی ش ــود از جمل ــه م ــی
پرس ــند

در آلﱰناتی ــو کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی از جان ــب
حــزب جــای کمیتــه هــای کمونیســتی کنــﱰل محــﻼت
حــزب و قــدرت سیاســی طبقــه کارگــر و انقــﻼب کارگــری
کجــا اســت درطــی چــه پروســه ای جامعــه بــه کنگــره
ﴎاﴎی شــوراهای مردمــی مــی رســد
مظف ــر محم ــدی قب ــل از ای ــن ک ــه ب ــه جای ــگاه ام ــروزی سیاس ــت و الگوهای ــی ک ــه در س ــوال
ه ــا مط ــرح ش ــده اس ــت ،بپ ــردازم ،ﻻزم اس ــت کوت ــاه ب ــه زمین ــه های ــی ک ــه ای ــن سیاس ــت ه ــا
ب ــر اس ــاس آن ب ــه می ــدان آم ــده ان ــد ،اش ــاره کن ــم .چ ـرا ک ــه ای ــن الگوه ــا و س ــنت ه ــا ،خل ــق
الس ــاعه ،پرداخت ــه ی اذه ــان و ب ــدون ریش ــه ی اجت ع ــی نیس ــتند .سیاس ــت والگوه ــای
کارگــری و کمونیســتی مــا متکــی بــه رشــد تاریخــی طبقــه کارگــر و کمونیســمش در
ای ـران اس ــت.
هم ــه ی م ــوارد در س ــواﻻت ف ــوق ،متعل ــق ب ــه جامع ــه ،طبق ــه کارگ ــر و کمونیس ــم او اس ــت.
ب ـرای ج ــواب ب ــه ای ــن س ــواﻻت ب ــدوا نگاه ــی گ ــذرا ب ــه گذش ــته و ح ــال موقعی ــت و جای ــگاه
کمونیس ــم در می ــان طبق ــه کارگ ــر و جامع ــه ای ـران داش ــته باش ــیم.
بی ــش از یکص ــد س ــال از تاری ــخ اولی ــن ح ــزب کمونیس ــت ای ـران م ــی گ ــذرد .حزب ــی ک ــه ب ــر
پای ــه رش ــد صنای ــع و ب ــازار کار ای ـران و حض ــور طبق ــه کارگ ــر در جامع ــه و تح ــت تاثی ــر
انق ــﻼب کارگ ــری اکت ــﱪ روس ــیه ،تش ــکیل ش ــد .و نهایت ــا توس ــط رضاخ ــان و پ ــس از ان محم ــد
رض ــا پهل ــوی و ب ــا ﴎک ــوب مواج ــه ش ــد.
در م ــورد تاثی ـرات ح ــزب کمونیس ــت آن دوران تنه ــا ی ــک مث ــال بس ــیار گوی ــا اس ــت .فعالی ــن
کمونیس ــت از جمل ــه یوس ــف افتخ ــاری ب ــزرگ تری ــن اتحادی ــه کارگ ـران نف ــت جن ــوب را
س ــازمان دادن ــد .در آن زم ــان کنﴪس ــیوم نف ــت توس ــط ﴍک ــت ه ــای انگلیس ــی اداره م ــی
ش ــد .کارگ ـران ای ران ــی ﴍک ــت نف ــت ب ــا دس ــتمزد ک ــم و در ه ــوای بس ــیار گ ــرم جن ــوب در
آلون ــک ه ــا زندگ ــی م ــی کردن ــد و مهندس ــان و کارگ ـران فن ــی انگلیس ــی در ویﻼه ــای م ــدرن
ب ــا ب ــاغ ه ــای پ ــر از درخ ــت و گل و چم ــن س ــاکن بودن ــد .اتحادی ــه کارگ ـران نف ــت علی ــه
ای ــن تبعی ــض ب ــه مب ــارزه پرداختن ــد و نهایت ــا ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــیدند ک ــه انگلیس ــی ه ــا
را از ای ـران بی ــرون و خ ــود اداره ﴍک ــت نف ــت را برعه ــده بگیرن ــد .اعتصاب ــات گس ــﱰده و
م ــداوم کارگ ـران نف ــت نهایت ــا ب ــه اخ ـراج ﴍک ــت انگلیس ــی انجامی ــد .در خاط ـرات یوس ــف
افتخ ــاری آم ــده اس ــت ک ــه رض ــا خ ــان او را ب ــه ته ـران دع ــوت م ــی کن ــد و ب ــه او م ــی گوی ــد
ش ـ کارگ ـران نف ــت کاری کردی ــد ک ــه از عه ــده م ــن و دولت ــم ب ــر ــی آم ــد .ام ــا متعاقب ــا
رض ــا خ ــان بع ــد از مدت ــی افتخ ــاری را در ته ـران در ح ــﴫ نگ ــه داش ــت و اتحادی ــه کارگ ـران
نف ــت را منح ــل اع ــﻼم ک ــرد.
از آن زمــان تــا بــه امــروز کمونیســم بعنــوان گ رایشــی در طبقــه کارگــر و در جامعــه
وج ــود داش ــته اس ــت .گ رایش ــی ک ــه در محاف ــل کمونیس ــتی و گ ــروه ه ــای سیاس ــی متع ــددی
ب ــا کمونیس ــم تداع ــی م ــی ش ــدند و طبق ــه کارگ ــر را ب ــه تش ــکیل اتحادی ــه ه ــای کارگ ــری
دع ــوت و خ ــود ای ــن تش ــکلهای کارگ ــری مس ــتقل را هدای ــت م ــی کردن ــد.
بدنب ــال ﴎک ــوب کمونیس ــت ه ــا و انح ــﻼل اتحادی ــه ه ــای کارگ ــری و زمان ــی ک ــه حکوم ــت
کارگ ــری ش ــوروی بع ــد از لنی ــن ب ــه شکس ــت انجامی ــد ،ح ــزب ت ــوده ای ـران بعنوان ﴎس ــپرده،
مج ــری سیاس ــتهای ش ــوروی بع ــد از لنی ــن س ــازمان یاف ــت و طب ــق سیاس ــتهای حکوم ــت
ش ــوروی آن زم ــان بج ــز فعالی ــت ه ــای س ــندیکایی مح ــدود ،هی ــچ وق ــت خط ــری ب ـرای رژی ــم
ش ــاه و نظ ــام ﴎمای ــه داری ای ـران نب ــود.
ای ــن ﴍای ــط ت ــا قی ــام بهم ــن  ۵۷ادام ــه یاف ــت .در تح ــوﻻت انق ــﻼب بهم ــن ،مه ــم تری ــن نق ــش
کارگ ـران کمونیس ــت  ،ایج ــاد ش ــورای کارگ ـران نف ــت ب ــود ک ــه ب ــا بس ـ لول ــه ه ــای نف ــت،
گل ــوی رژی ــم ش ــاه را ف ــﴩد و ﴎنگونی ــش را تﴪی ــع ک ــرد.

در نزدیــک بــه نیــم ســده اخیــر ،بــر زمینــه رشــد و گس ــﱰش چنــد ده میلیونــی طبقــه
کارگ ــر در صنای ــع و مع ــادن و خدم ــات ،پ ــا ب ــه پ ــای رش ــد کمونیس ــم در می ــان طبق ــه کارگ ــر
و جامع ــه ،تح ــزب کمونیس ــتی طبق ــه کارگ ــر ب ــه ام ــر ف ــوری و حیات ــی کمونیس ــت ه ــای
ای ـران تبدی ــل ش ــد.
در آغ ــاز اس ــتق رار جمه ــوری اس ــﻼمی ب ــا تش ــکیل ح ــزب کمونیس ــت ای ـران و س ــپس ب ــه ن ــام
کمونیس ــم کارگ ــری در صحن ــه سیاس ــی و مب ــارزه طبقات ــی درای ـران ،ب ــه ﴐورت حیات ــی
تح ــزب کمونیس ــتی و کارگ ــری پاس ــخ داده ش ــد.
در دهــه هــای اخیــر پــس از روی کار آمــدن جمهــوری اســﻼمی ،جامعــه ایــران شــاهد
حضــور و نقــش کمونیســت هــا در محافــل و شــبکه هــای کارگــران کمونیســت،
دانش ــجویان کمونیس ــت ،زن ــان سوسیالیس ــت و ب راب ــری طل ــب و در جنب ــش انقﻼب ــی م ــردم
کردس ــتان ،ب ــوده ان ــد .جنبش ــی ک ــه ت ــا ب ــه ام ــروز فعالی ــن و ره ـﱪان کمونیس ــت خ ــود را
حف ــظ ک ــرده و بعن ــوان نقط ــه ق ــدرت کمونیس ــم و کارگ ــر در ای ـران ب ــه حی ــات پیﴩون ــده
ی خ ــود ادام ــه م ــی ده ــد.
ب ــر چنی ــن زمین ــه اجت ع ــی و حض ــور نیرومن ــد طبق ــه کارگ ــر در جامع ــه ،پای ــه ه ــای ی ــک
ح ــزب سیاس ــی و کمونیس ــتی ﴎاﴎی طبق ــه کارگ ــر ،بن ــا نه ــاده ش ــده اس ــت.
همچنی ــن ،ای ــن تح ــول باع ــث ش ــد ت ــا کمونیس ــم کارگ ــر در ای ـران از کمونیس ــم روس ــی،
کمونیســم چینــی ،مشــی چریکــی و ضــد امپریالیســت ،کمونیســم ملــی ،خلقــی،
غیرکارگ ــری و بورژوای ــی بری ــده و مس ــتقﻼ و مس ــتقی ب ــه ن ــام کارگ ــر و در می ــان طبق ــه
کارگ ــر و جامع ــه ب ــه مثاب ــه ی اب ــزار مب ــارزه بخ ــش پی ــﴩو طبق ــه کارگ ــر و جامع ــه ب ــه
خدم ــت گرفت ــه شــود.
ام ــروز ح ــزب و جنب ــش م ــا ن ــه بعن ــوان بخ ــش علن ــی و در تبعی ــد کمونیس ــت ه ــا بلک ــه
ب ــه معن ــای جنب ــش کمونیس ــم اجت ع ــی در می ــان طبق ــه کارگ ــر و جامع ــه ،در ح ــال ریش ــه
دوانی ــدن و رف ــع موان ــع فک ــری و سیاس ــی ب ــر ﴎ راه مب ــارزه طبقات ــی در ای ـران اس ــت .حزب ــی
ک ــه ب ــر پای ــه جنب ــش قدر ن ــد کمونیس ــم طبق ــه کارگ ــر در ای ـران و ب ــر زمین ــه جنب ــش ه ــای
اجت ع ــی زن ــان ،معل ـ ن ،دانش ــجویان آزادیخ ــواه و ب راب ــری طل ــب و ،...م ــی رود ت ــا موان ــع
جــدی بــر ﴎ راه رشــد و گســﱰش کمونیســم و حــزب در ایــران را یکــی پــس از دیگ ــری
ب ــر دارد.
ب ــه یم ــن جنب ــش کمونیس ــم کارگ ـر ،ام ــروز طبق ــه کارگ ــر ای ـران در دل ی ــک مب ــارزه طبقات ــی
ب ــی ام ــان ،ه ــم س ــهم بیش ــﱰ از تولی ــدات و ارزش اضاف ــه ی دس ــﱰنج خ ــود را م ــی خواه ــد و
ه ــم در پروس ــه ی رش ــد و گس ــﱰش و تعمی ــق بیش ــﱰ مب ــارزه طبقات ــی ،ب ــه ق ــدرت سیاس ــی
و اداره ش ــورایی جامع ــه چش ــم دوخت ــه اس ــت.
در نتیج ــه م ــی خواه ــم بگوی ــم ک ــه ،ح ــزب و طبق ــه کارگ ــر ،ح ــزب و جامع ــه و دور ــای
ق ــدرت سیاس ــی ،دیگ ــر ای ــده ای ب ـرای روش ــنگری و آین ــده دور نیس ــت .بلک ــه سیاس ــت ه ــا
و الگوه ــای کمونیس ــتی  -کارگ ــری در جری ــان پ راتی ــک ش ــدن اس ــت .ب ــه رغ ــم مخالف ــان
جنب ــش کمونیس ــتی و کارگ ــری و ح ــزب م ــا ،موقعی ــت کمونیس ــم و کارگ ــر در ای ـران ام ــروز
کاب ــوس ب ــورژوازی حاک ــم و اپوزیس ــیون بورژوای ــی رژی ــم اس ــت .ای ــن خط ــر را جمه ــوری
اس ــﻼمی بی ــخ گ ــوش خ ــود ح ــس ک ــرده اس ــت.
ب ــر اس ــاس ای ــن داده ه ــا و موقعی ــت عین ــی و ذهن ــی طبق ــه کارگ ــر ،ام ــروز جامع ــه م ــا ب ــا
ات ــکا ب ــه مجام ــع عموم ــی کارگ ــری ،تش ــکل ش ــورایی و اداره ش ــورایی ،زمین ــه ی گام های ــی
ب ــه س ــوی اف ــق »کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی«را ف راه ــم م ــی کن ــد .از ط ــرف دیگ ــر
تحق ــق کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی ،س ــنگر و س ــکویی اس ــت ک ــه طبق ــه کارگ ــر و
زحمتکش ــان را ب ـرای فت ــح س ــنگرهای دیگ ــر و ب ـرای برپای ــی حکوم ــت کارگ ــری و س ــاخ
جامع ــه ی سوسیالیس ــتی تجهی ــز و آم ــاده م ــی کن ــد.
حــزب مــا بــرای تحقــق اهــداف کمونیســتی و کارگــری ،همزمــان بــا جنبــش مجامــع
عموم ــی کارگ ــری ،اتح ــاد ره ـﱪان عمل ــی و فعالی ــن کارگ ــری ،تش ــکل ه ــای محل ــی و ﴎاﴎی
معلــ ن و دیگــر بخــش هــای زحمتکشــان ،کارگــران مدعــی اداره شــورایی جامعــه و
»کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی« بعن ــوان دور ــای پی ــروزی ،...ابزاره ــای دیگ ــری چ ــون،
تح ــزب کمونیس ــتی طبق ــه کارگ ــر ،جنب ــش کمیت ــه ه ــای کمونیس ــتی کارخان ــه ه ــا و م راک ــز
کار ،کنــﱰل محــﻼت بــه معنــای دخالــت متشــکل مــردم در محــل زندگــی  ،پتانســیل
نظام ــی ح ــزب بوی ــژه در کردس ــتان و ...را ب ــه عن ــوان ابزاره ــای ق ــدرت کمونیس ــم و طبق ــه
کارگ ــر و جنب ــش ه ــای اجت ع ــی ،ب ــه جامع ــه معرف ــی و در دس ــتور خ ــود و کمونیس ــت ه ــا
و ره ـﱪان عمل ــی و فعالی ــن اجت ع ــی ق ـرار داده اس ــت .ای ــن تح ــوﻻت و ابزاره ــای مکم ــل
همدیگــر ،مث ــل جویبارهای ــی هس ــتند کــه به ــم مــی پیوندن ــد و رودخانــه ای خروشــان
بوج ــود م ــی آورن ــد ... .ادام ــه در صفح ــه بع ــد
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ش ــواهد تاریخ ــی نش ــان داده اس ــت ک ــه طبق ــه کارگ ــر و جامع ــه ی ب ــدون ای ــن ابزاره ــا ب ــه
معن ــای رف ـ ب ــدون اس ــلحه ب ــه جن ــگ دش ــمن )ب ــورژوازی( ت ــا دن ــدان مس ــلح ب ــه ابزاره ــای
ﴎک ــوب و تحمی ــق اس ــت .ب ــدون ای ــن ابزاره ــا ،طبق ــه کارگ ــر و جنب ــش ه ــای اجت ع ــی ب ــه
خواس ــتهای ف ــوری آزادی و رف ــاه و امنی ــت دس ــت ــی یابن ــد و در تح ــوﻻت سیاس ــی تعیی ــن
کنن ــده ه ــم ب ــه ﴎب ــازان و س ــیاهی لش ــکر دش ــمنان خ ــود در تغیی رات ــی از ب ــاﻻ و دس ــت
ب ــه دس ــت ش ــدن ق ــدرت می ــان جن ــاح ه ــای ب ــورژوازی تبدی ــل م ــی ش ــوند.
اپوزیســیون بورژوایــی بــه کســب قــدرت از طریــق اســتحاله رژیــم و یــا تغیی راتــی از
ب ــاﻻ و دس ــت ب ــه دس ــت ش ــدن ق ــدرت چش ــم دوخت ــه اس ــت .اپوزیس ــیون بورژوای ــی ن ــوع
فرش ــگرد ،س ــلطنت طلب ــان ،دمک راس ــی خواه ــان و لی ـﱪال ه ــا ،ب ــه مب ــارزه م ــردم و اع ﱰاض ــات
اجت ع ــی بعن ــوان اب ــزاری ب ـرای ب ــه ق ــدرت رس ــاندن خ ــود ن ــگاه م ــی کنن ــد .دش ــمنی ای ــن
طی ــف اپوزیس ــیون ب ــا کمونیس ــم و کارگ ــر اگ ــر بیش ــﱰ از جمه ــوری اس ــﻼمی نباش ــد ،ک ــم ت ــر
نیس ــت .جن ــگ طبق ــه کارگ ــر و کمونیس ــم اش ب ــا ب ــورژوازی اس ــتث رگر یک ــی ب ــر ﴎ حف ــظ
نظ ــام ﴎمای ــه داری و دیگ ــری نف ــی آن و ب ـرای لغ ــو کارم ــزدی اس ــت.
اپوزیســیون بورژوایــی بــه ق ــدرت مــردم از پاییــن معتقــد نیســت و بــرای تغییــر و یــا
ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی ،ی ــک راه ح ــل س ــنتی و پاخ ــورده دارد و آن کس ــب ق ــدرت از
ب ــاﻻی ﴎ جامع ــه اس ــت .ح ــاﻻ به ــر وس ــیله ممک ــن و از ه ــر طریق ــی از کودت ــا ت ــا فروپاش ــی
رژی ــم و ی ــا دخالته ــای امپریالیس ــتی و دول منطق ــه و تحری ــم و احت ـ ﻻ جن ــگ و غی ــره.
ای ــن سیاس ــتی آش ــنا اس ــت .ت ــﻼش عظیم ــی م ــی ش ــود ت ــا بخ ــش های ــی از جامع ــه را در
س ــنت و فرهن ــگ سیاس ــی بورژوای ــی و تق ــدس ناسیونالیس ــم و مذه ــب و خ راف ــات و حت ــی
توس ــل ب ــه زور و تهدی ــد ،قان ــع و س ــاکت نگ ــه دارن ــد و ﴎنوش ــت ش ــان را ب ــه دس ــت ﴎمای ــه
داران و دول ــت و پیام ـﱪان و امام ــان و دروغ و فری ــب و ری ــا بس ــپرند.
تغیی ــر و تح ــول ه ــای اجت ع ــی در ای ـران و منطق ــه و در ط ــول ده ــه ه ــا ت ــا کن ــون ،فق ــط
موج ــب تغیی رات ــی از ب ــاﻻ و دس ــت ب ــه دس ــت ش ــدن ق ــدرت بی ــن جن ــاح ه ــای ب ــورژوازی
ش ــده و زحمتکش ــان ه ــم س ــیاهی لش ــکر ای ــن تغیی ـرات ب ــوده و در پای ــان کار زخم ــی و
بازن ــده ب ــه ه ـ ن موقعی ــت اول و ش ــاید ه ــم بدت ــر برگش ــته ان ــد.
جنب ــش کمونیس ــتی کارگ ــری در ای ـران و جنب ــش ه ــای رادی ــکال اجت ع ــی و متح ــد طبق ــه
کارگ ــر از طری ــق ابزارهای ــی ک ــه تعری ــف کردی ــم ت ــﻼش خواه ــد ک ــرد ک ــه نگ ــذارد ای ــن تاری ــخ
تک ـرار ش ــود.
مردم یا کارگر
در دل س ــواﻻت ف ــوق ،وقت ــی در م ــورد جــاگاه کارگ ــر پرســیده م ــی شــود ،ای ــن اس ــتنباط
وج ــود دارد ک ــه چ ـرا ش ــوراهای مردم ــی! چ ـرا ش ــوراهای کارگ ــری ن ــه! و ی ــا چ ـرا کنگ ــره
ﴎاﴎی شــوراهای کارگــری و مردمــی نــه!
ح ــزب م ــا در برنام ــه خ ــود در بخ ــش دوم فص ــل اول تح ــت عن ــوان »اص ــول و چهارچ ــوب
عموم ــی« ،زی ــر تی ــﱰ »س ــاختار ارگان ه ــای ق ــدرت سیاس ــی« ،حکوم ــت ش ــورایی را اینط ــور
تعری ــف م ــی کن ــد:
» دوران مع ــاﴏ بي ــش از ه ــر زم ــان حقوق ــى واقع ــى م ــردم و ظاه ــرى ب ــودن دخال ــت آنه ــا
در ام ــر حکوم ــت در دموک ـراﳻ ه ــاى لي ـﱪاﱃ و پارﳌ ــا را ب ــه اي ــش گذاش ــته اس ــت .جامع ــه
اى ک ــه بخواه ــد دخال ــت ت ــوده وس ــيع م ــردم را در دول ــت و در تصوي ــب و اج ـراى قوان ـ و
سياس ــتها تضم ـ کن ــد ،يتوان ــد ب ــر پارﳌ ــان و سيس ــتم دموک ـراﳻ نيابت ــى اس ــتوار باش ــد.
اع ـ ل حاکمي ــت در س ــطوح مختل ــف ،از س ــطح مح ــﲆ ت ــا ﴎاﴎى باي ــد توس ــط ش ــوراهاى
خ ــود م ــردم انج ــام ش ــود ک ــه هم ــه ه ــم ب ــه مثاب ــه قانونگ ــذار و ه ــم مج ــرى قان ــون عم ــل
ميکنن ــد .عاليﱰي ــن ارگان حکومت ــى کش ــور »کنگ ــره ﴎاﴎى اين ــدگان ش ــوراهاى م ــردم«
خواه ــد ب ــود .ه ــر ف ــرد ب ــاﻻى  ١٦س ــال عض ــو صاح ــب راى ش ــوراى مح ــﲆ خ ــود محس ــوب
ميشــود و حــق دارد خــود را بــراى کليــه مقامــات و پســت هــاى شــوراى محــﲆ و يــا
ايندگ ــى در ش ــوراهاى باﻻت ــر کاندي ــد اي ــد«.
ام ــا م ــن یخواه ــم فق ــط ب ــه ای ــن ج ــواب برنام ــه ای ،اکتف ــا کن ــم .بلک ــه همچنی ــن م ــی
خواهــم ب ــه فاکتورهــای عینــی در رابطــه ب ــا ایــن الﱰناتیــو » کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای
مردم ــی« بپ ــردازم:
 -١رون ــد ت ــا کنون ــی و پیش ــاروی تح ــوﻻت ب ــه م ــا م ــی گوی ــد جنب ــش ه ــای اجت ع ــی »طبقه
کارگ ــر و م ــردم« علی ــه جمه ــوری اس ــﻼمی در مجم ــوع ی ــک جنب ــش همگان ــی اس ــت .در
جنب ــش ه ــای معی ــن و ج ــاری در بط ــن جامع ــه ای ـران ،دو قطب ــی م ــردم -کارگ ــر نداری ــم.
در ای ـران ع ــﻼوه ب ــر اعتصاب ــات کارگ ــری ،ش ــاهد مب ــارزات ،اع ﱰاض ــات و خی ــزش ه ــای ت ــوده
ای هس ــتیم .نیروه ــای خی ــزش دی م ــاه  ۹۶و آب ــان م ــاه  ۹۸اساس ــا م ــردم زحمتک ــش حاش ــیه
ش ــهرها بودن ــد .همگان ــی ب ــودن جنب ــش ه ــای اجت ع ــی از پایی ــن ،ب ــه معن ــای هم ــه باهمی
ایــن جنبــش هــا بــا احــزاب و ســازمان هــا و گروهــا هــای بــورژوازی اپوزیســیون چــه
داخل ــی و چ ــه خ ــارج از ای ـران نیس ــت .ای ــن م ــرز را خ ــود جنب ــش ه ــا ب ــا ص ــدای رس ــا اع ــﻼم
ک ــرده ان ــد .از قبی ــل :اص ــﻼح طل ــب ،اص ــول گ ـرا ،دیگ ــه ام ــه ماج ـرا«» ،ن ــه ش ــیخ؛ ن ــه ش ــاه«،
»اداره ش ــورایی جامع ــه« و ش ــعارها و مطالب ــات طبقات ــی و رادی ــکال دیگ ـر...
 -٢موقعی ــت عین ــی و ذهن ــی واقع ــی ام ــروز طبق ــه کارگ ــر و جنب ــش ه ــای اجت ع ــی دیگ ــر
ب ــه م ــا م ــی گوی ــد ک ــه انق ــﻼب آت ــی ای ـران در ﴐب اول انق ــﻼب کارگ ــری و سوسیالیس ــتی

نیس ــت  .انقﻼب ــی اس ــت ک ــه ت ــوده ه ــای عظی ــم کارگ ــر و معل ــم و زن و ج ــوان و حاش ــیه
نش ــینان ش ــهرها در آن ﴍک ــت و نی ــروی ی ــک تح ــول ب ــزرگ هس ــتند .در نتیج ــه جامع ــه م ــا
ب ـرای رس ــیدن ب ــه ه ــدف نهای ــی حکوم ــت کارگ ــری و جامع ــه سوسیالیس ــتی ،یــک دوره
گ ــذار و موقت ــی را ط ــی م ــی کن ــد .ش ــکل پی ــروزی ای ــن دوره از زاوی ــه منفع ــت طبق ــه کارگ ــر
و ت ــوده ه ــای زحمتک ــش ،آلﱰناتی ــو »کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی« اس ــت.
از زاوی ــه منفع ــت ب ــورژوازی اپوزیس ــیون ،حاکمی ــت پ ــس از خل ــع و ﴎنگون ــی جمه ــوری
اســﻼمی ،ائتــﻼف احــزاب و جریانــات بورژوایــی و قومــی و مذهبــی اســت .بــورژوازی
اپوزیس ــیون ای ــن آلﱰناتی ــو خ ــود را مخف ــی نک ــرده و آش ــکارا و ﴏی ــح بی ــان م ــی کن ــد .از
جمل ــه ی ــک ع ــده م ــی خواهن ــد رض ــا پهل ــوی را ش ــاه کنن ــد؛ ی ــک ع ــده م ــی خواهن ــد دول ــت
ائتﻼفــی موقــت احــزاب و جریانــات راســت و قومــی و مذهبــی را جانشــین جمهــوری
اســﻼمی کننــد .در کردســتان هــم احــزاب ناسیونالیســت و قومــی و مذهبــی ﴏیــح و
آش ــکار؛ ائت ــﻼف خ ــود را ب ـرای حاکمی ــت در کردس ــتان؛ تش ــکیل داده ا ن ــد .در هم ــه ی ای ــن
س ــناریوها ج ــای م ــردم خال ــی اس ــت .در ای ــن س ــناریوها طبق ــه کارگ ــر و م ــردم وظیف ــه ش ــان
ت ــا زمان ــی اس ــت ک ــه در اعتصاب ــات و تظاه ـرات و قی ــام ه ــای خ ــود؛ جمه ــوری اس ــﻼمی
را بیندازن ــد و بع ــد ب ــه خان ــه برون ــد ت ــا آقای ــان ب ــورژوا ناسیونالیس ــت و »میه ــن پرس ــت«،
مل ــی گ رای ــان و ق ــوم پرس ــتان خ ــﻼ حاکمی ــت را پ ــر کنن ــد و بع ــد قان ــون اساس ــی ش ــان را
بنویســند و ﴍایــط را بــرای انتخابــات مجلــس ف راهــم کننــد و بــاز در ایــن انتخابــات
خودش ــان کاندیده ــا و این ــدگان ش ــان را از صن ــدوق ه ــای رای بی ــرون بیاورن ــد.
در چنی ــن انتخابات ــی ودر ت ــوازن ق ــوای معین ــی ول ــو ب ــه ف ــرض مح ــال ی ــک کارگ ــر ی ــا کس ــی
ک ــه خ ــود را چ ــپ معرف ــی م ــی کن ــد از صن ــدوق بی ــرون بیای ــد ،ام ــا در ای ــن معادل ــه ق ــدرت
کــه ــام و کــ ل دســت جنــاح هــای دیگــر بــورژوازی ایــران در احــزاب و گــروه هــا و
ائت ــﻼف ه ــای ب ــورژوازی داخ ــل و خ ــارج اس ــت ،تغیی ــری بوج ــود ــی ای ــد.
»کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی« ام ــا عک ــس و خ ــﻼف رون ــدی اس ــت ک ــه ب ــورژوازی
ب ــه آن چش ــم دوخت ــه اس ــت.
جدال و کشمکش الﱰناتیوها
کشــمکش هــای اجت عــی ،پیچیدگــی جامعــه و تنــوع منافــع در میــان مــردم در یــک
جنب ــش همگان ــی را بای ــد پذیرف ــت .در رون ــد وج ــود و حض ــور جنب ــش همگان ــی و در ادام ــه
ی آن اگــر طبقــه کارگ ــر و ح ــزب سیاســی اش دســت بــاﻻ پیــدا نکنــد ،پیــروزی قطع ــی
نیس ــت .اح ــزاب و گ رایش ــات سیاس ــی مختل ــف در جامع ــه ه ــر ک ــدام س ــهم خ ــود را م ــی
خواهن ــد و الگوه ــای خ ــود را تعقی ــب م ــی کنن ــد ک ــه اساس ــا الگ ــوی پارﳌ ــان و انتخاب ــات
اس ــت .و ای ــن زمان ــی اس ــت ک ــه جن ــگ الﱰناتیوه ــا ب ــر ﴎ مناف ــع جداگان ــه ی اقش ــار م ــردم،
ﴍوع م ــی ش ــود .اگ ــر هژمون ــی و ره ــﱪی طبق ــه کارگ ــر و حزب ــش ب ــر جنب ــش همگان ــی
نباشــد ،جــدال بــر ﴎ منافــع متفــاوت بخــش هــای مختلــف جامعــه بســیار پیچیــده
خواه ــد ب ــود .در ای ــن ﴍای ــط» ،کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی« ،تنه ــا الﱰناتی ــو نیس ــت.
بلک ــه بخ ــش ه ــای مختل ــف جامع ــه ب ــر اس ــاس مناف ــع خ ــود ،ﴎاغ الﱰناتیوه ــای دیگ ــری
خواهن ــد رف ــت ک ــه اح ــزاب و جریان ــات راس ــت آن را ایندگ ــی خواهن ــد ک ــرد .در نتیج ــه،
هم ــه چی ــز نس ــبی اس ــت .ــی ت ــوان مناف ــع مش ــﱰک همگان ــی را ت ــا اخ ــر تضمی ــن ک ــرد.
زمان ــی ک ــه »کنگ ــره ی ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی« قان ــون اساس ــی خ ــود را ب ـرای حاکمی ــت
ش ــورایی تدوی ــن و ب ــه جامع ــه اع ــﻼم م ــی کن ــد ک ــه در آن از جمل ــه ،دس ــتمزدها ب ــه درج ــه
زی ــادی یکس ــان م ــی ش ــود ،زن و م ــرد در هم ــه عرص ــه ه ــا ب رابرن ــد ،آزادی ب ــی قی ــد و ﴍط
سیاســی هســت ،شــکنجه و اعــدام لغ ــو مــی ش ــود و ،...عــﻼوه ب ــر مخالف ــت و ضدیــت
ب ــورژوازی ب ــزرگ کارخان ــه دار و مال ــک زمی ــن و مس ــکن و تج ــار ب ــزرگ و غی ــره ک ــه اقلیت ــی
بیــش نیســتند بــا ایــن قوانیــن و شــکل حاکمیــت  ،خــرده بــورژوازی شــهری ،خــرده
مالکی ــن روس ــتایی و گ رایش ــات عقب ن ــده ی قوم ــی ،در می ــان ت ــوده ه ــای م ــردم ت ــا ب ــه
آخ ــر ب ــا طبق ــه کارگ ــر و سیاس ــتهای رادی ــکال نخواهن ــد مان ــد .و چ ــه بس ــا در مقاب ــل آن
خواهن ــد ایس ــتاد.
در اینج ــا ب ــه س ــوال دوم م ــی رس ــیم ک ــه گفت ــه م ــی ش ــود » :درط ــی چ ــه پروس ــه ای جامع ــه
ب ــه کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی م ــی رس ــد؟« و ی ــا بعب ــارت دیگ ـر ،کنگ ــره ﴎاﴎی
ش ــوراهای مردم ــی موضوع ــی مرب ــوط ب ــه آین ــده و ش ــکل پی ــروزی اس ــت .امــروز چ ــکار
بای ــد ک ــرد؟
گفت ــم ،ب ــا ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی ت ــازه ج ــدال آلﱰناتیوه ــا در عم ــل ﴍوع م ــی ش ــود.
ح ــزب سیاس ــی مس ــوول و صاح ــب جامع ــه ــی توان ــد ب ــدون آگاه ــی جامع ــه و ت ــدارک از
پیش ــی ،پ ــا ب ــه ای ــن عرص ــه بگ ــذارد .ب ــه همی ــن دلی ــل اس ــت ک ــه کمونیس ــم م ــا و طبق ــه
کارگ ــر و زحمتکش ــان از همی ــن ح ــاﻻ بای ــد ب ــه آلﱰناتی ــو خ ــود آش ــنا و آگاه ش ــوند.
آلﱰناتی ــو بورژوای ــی حاکمی ــت نی ــازی ب ــه ای ــن ن ــدارد چ ـرا ک ــه تاریخ ــا و س ــنتا حاکمی ــت
از ب ــاﻻ را ح ــق خ ــود و حت ــی ازل ــی و اب ــدی م ــی دانن ــد .ک ــم ت ــر کس ــی اس ــت ب ــه حکوم ــت
پارﳌان ــی و انتخاب ــات آش ــنا نباش ــد .ام ــا ش ــوراهای مردم ــی در هم ــه عرص ــه ه ــای جامع ــه
و »کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی« از این ــدگان ش ــوراهای کارخان ــه و محل ــه و ش ــهر و
در هم ــه مح ــل ه ــای کار و مح ــﻼت زندگ ــی بعن ــوان بدی ــل در مقاب ــل دیگ ــر بدی ــل ه ــای
بورژوای ــی ،آش ــنا و صاح ــب س ــنت در جامع ــه نیس ــت .در نتیج ــه ،کمونیس ــتها و کارگ ـران
و زحمتکش ــان و اک ی ــت مح ــروم زن و م ــرد و ج ــوان جامع ــه وظیف ــه دارن ــد ک ــه از ام ــروز
خ ــود را ب ـرای چنی ــن الﱰناتی ــوی ه ــم فک ـرا و ه ــم عم ــﻼ ام ــاده کنن ــد ... .صفح ــه بع ــد
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معن ــای عملی ــش ام ــروز در جامع ــه ای ـران جنب ــش مجام ــع عموم ــی و ش ــوراهای کارگ ــری و
مردم ــی در مح ــل ه ــای کار و مح ــﻼت زندگ ــی و اتح ــاد و س ــازمانیافتگی محل ــی و ﴎاﴎی
جنب ــش ه ــای اجت ع ــی اس ــت ک ــه ی ــک ون ــه ان جنب ــش ﴎاﴎی معل ـ ن ام ــروز اس ــت.
»کنگــره ﴎاﴎی شــوراهای مردمــی« بعنــوان شــکل پیــروزی کارگــران و زحمتکشــان،
ائت ــﻼف چ ــپ و راس ــت جامع ــه ی ــا ب ــورژوازی حاک ــم و اپوزیس ــیون ب ــا پرولتاری ــا نیس ــت.
جنب ــش طبقاتــی کارگ ـران و جنبــش هــای اجت عــی رادی ــکال در بیــش از یــک دهــه ی
اخی ـر ،جنب ــش هم ــه ب ــا هــم و آشــتی ب ــورژوازی و کارگ ـران نبــوده اس ــت.
بــورژوازی در هــر لبــاس و شــکل و قــواره ای بــه هیــچ وجــه در شــوراهای کارگــری و
مردم ــی ب ــا پش ــتوانه مجام ــع عموم ــی ،ج ــای ــی گیرن ــد .ه نط ــوری ک ــه طبق ــه کارگ ــر و
زحمتکشــان در نهاده ــای ﴎمایــه داران از جملــه پارﳌ ــان ج ــای ندارنــد.
ب ــا نگاه ــی ب ــه ص ــف بن ــدی ه ــای ام ــروز جامع ــه م ــا ش ــاهد طبق ــه کارگ ــردر م راک ــز صنعت ــی
و مع ــادن و خدم ــات ش ــهری ب ــا گ رای ــش جنب ــش مجام ــع عموم ــی و اراده ش ــورایی ،معل ـ ن
علی ــه تبعی ــض ،زن ــان ب راب ــری طل ــب ،جوان ــان آزادیخ ــواه و زحمتکش ــان حاش ــیه ش ــهرها،...
هســتیم کــه در مقابــل دولــت ﴎمایــه داران و اپوزیســیون بورژوایــی هــر دو ،در یــک
س ــنگر ایس ــتاده ان ــد .و آن س ــنگر آزادی ،رف ــاه و امنی ــت اس ــت .س ــخنگویان جنب ــش ه ــای
اجت ع ــی )کارگ ــر و غی ــر کارگ ــر( هم ــواره در مبارزاتش ــان ب ـرای زندگ ــی به ــﱰ گفت ــه و م ــی
گوین ــد » :م ــا چی ــزی ب ـرای از دس ــت دادن نداری ــم «.در نتیج ــه ای ــن بخ ــش ه ــای عظی ــم
مــردم ،یــک منفعــت مشــﱰک دارنــد و آن در ﴐب اول کســب دســتاوردها و پیــروزی
های ــی در زمین ــه ی آزادی ،رف ــاه و تامی ــن معیش ــت اس ــت .در ای ــن کش ــمکش طبقات ــی ،اگ ــر
ب ــورژوازی حاک ــم ق ــادر ب ــه پاس ــخگویی ب ــه مطالب ــات طبق ــه کارگ ــر و جنب ــش های ت ــوده ای
نباش ــد ،کش ــمکش ب ــر ﴎ ﴎنگون ــی جمه ــوری اس ــﻼمی آغ ــاز م ــی ش ــود.
ام ــا ای ــن حک ــم مطل ــق نیس ــت .یعن ــی هن ــوز ام ــکان ای ــن ک ــه ب ــورژوازی حاک ــم ی ــا جناح ــی
از آن در چه ــار چ ــوب همی ــن نظ ــام بیای ــد و بگوی ــد م ــن مطالب ــات را ب ــرآورده م ــی کن ــم.
م ــردم مکث ــی خواهن ــد ک ــرد .جناح ــی ک ــه بیای ــد و بگوی ــد م ــن برج ــام را قب ــول م ــی کن ــم،
پ ــول ه ــا برم ــی گردن ــد ،نف ــت فروخت ــه م ــی ش ــود و س ــهمی از آن ب ــه م ــردم خواه ــد رس ــید،
و ی ــا اگ ــر ای ــن وع ــده ه ــا ب ــه درج ــه ای عمل ــی ش ــود ،م ــردم ص ــﱪ خواهن ــد ک ــرد ببینن ــد چ ــه
چی ــزی عایدش ــان خواه ــد ش ــد .ام ــا ای ــن مک ــث ،الزام ــا ب ــه معن ــای پای ــان یاف ـ ج ــدال پایی ــن
و ب ــاﻻ نیس ــت .طبق ــه کارگ ــر و زحمتکش ــان جامع ــه ب ــا ه ــر دس ــتاوردی در مب ــارزه ،در ادام ــه
ب ـرای ــام مطالباتش ــان م ــی جنگن ــد .جنب ــش ه ــای کارگ ــری و اجت ع ــی ام ــروز ای ـران دیگ ــر
ب ــه ک ــم قناع ــت نخواه ــد ک ــرد.
نقطه قدرت ما
هم ــه ی ش ــواهد و دﻻی ــل ب ــه م ــا م ــی گوین ــد ک ــه در دو ده ــه اخی ــر پی ــﴩوان و ره ـﱪان
عمل ــی طبق ــه کارگ ــر و م ــردم زحمتک ــش ای ـران از زن و م ــرد و ج ــوان آزادیخ ــواه و ب راب ــری
طل ــب ،دوس ــتان و دش ــمنان خ ــود را م ــی شناس ــند .همزم ــان ب ــا مب ــارزه ب ـرای مطالب ــات
فــوری و آزادی و رفــاه و معیشــت ،بدیــل هــای اپوزیســیون جمهــوری اســﻼمی را نقــد
و رد م ــی کننــد .طبقــه کارگــر و زحمتکشــان جامعــه جنــگ کنــان و در دل مبــارزات و
اعتصاب ــات و تظاه ـرات و اع ﱰاض ــات اجت ع ــی راه خ ــود ب ــه جل ــو را پی ــدا و انتخ ــاب م ــی
کنن ــد .فاصل ــه عمی ــق طبقات ــی را م ــی بینن ــد و ب ــه جناحه ــای ب ــورژوازی چ ــه درحاکمی ــت
و چ ــه در اپوزیس ــیون امی ــد نبس ــته و ﴎنوشتش ــان را دس ــت آنه ــا ــی س ــپارند.
جنبــش مجامــع عمومــی منظــم و اعــﻼم راه حــل اداره شــورایی جامعــه از دل ایــن
خودآگاه ــی و اعت ـ د ب ــه نف ــس کارگ ـران و زحمتکش ــان در آم ــده اس ــت .جامع ــه ی قطب ــی
ش ــده بــه دو طبق ــه پرولتاری ــا و ب ــورژوازی ،هــر کــدام راه خــود را انتخــاب مــی کننــد.
حاکمی ــت ش ــورایی و کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی بدی ــل طبق ــه کارگ ــر و کمونیس ــم
اش در مقاب ــل طبقــات دارا و حکومــت ش ــان اســت.
م ــا ی ــک ده ــه پی ــش ــی توانس ــتیم ای ــن ادع ــا را بکنی ــم .جنب ــش ه ــای کارگ ــری ،معل ـ ن،
بازنشس ــتگان و اع ﱰاض ــات و خی ــزش ه ــای ت ــوده ای ب ــه هم ــت فعالی ــن و پی ــﴩوان و ره ـﱪان
فک ــری و عمل ــی خ ــود و ب ــا تکی ــه ب ــر مجام ــع عموم ــی و اف ــق حاکمی ــت ش ــورایی ،تج ــارب
گ رانبهای ــی کس ــب ک ــرده و م ــی رود ت ــا همبس ــتگی و ح ی ــت از همدیگ ــر را ب ــه ایج ــاد
تشــکل هــای ه هنگــی ﴎاﴎی ارتقــا دهنــد .مجامــع عمومــی منظــم هــزاران کارگــر
هف ــت تپ ــه ،گ رای ــش کارگ ـران ف ــوﻻد و پﱰوش ــیمی ه ــا و نف ــت ب ــه س ــنت مجام ــع عموم ــی
و اداره ش ــورایی و تامی ــن ره ــﱪی ﴎاﴎی در ش ــورای ه هنگ ــی تش ــکل ه ــای معل ـ ن،...
همگــی نشــانه ی تحــول و پیﴩفــت کمــی و کیفــی مبــارزات کارگــری و بخــش هــای
مختل ــف دیگ ــر زحمتکش ــان اس ــت.
م ــا م ــی خواهی ــم کارگ ـران و زحمتکش ــان در ش ــوراهای مح ــل کار و زندگ ــی متح ــد ش ــده
و از پایی ــن ق ــدرت بگیرن ــد .کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی ش ــکل پی ــروزی و آلﱰناتی ــو
در مقاب ــل س ــناریوی حاکمی ــت بورژوای ــی تح ــت ه ــر نام ــی اس ــت .و ای ــن قدر ن ــد تری ــن
زمین ــه و اب ـزار ب ـرای گ ــذر ب ــه حکوم ــت کارگ ــری اس ــت.
جنب ــش کمونیس ــتی کارگ ــری در ای ـران و ح ــزب م ــا موظفی ــم و ت ــﻼش م ــی کنی ــم کنگ ــره
ﴎاﴎی شــواهای مردمــی بــه سیاســت و افــق پیــروزی طبقــه کارگــر و جنبــش هــای
اجت ع ــی تبدی ــل و بعن ــوان ش ــکل پی ــروزی و بدیل ــی در مقاب ــل الﱰناتیوه ــای اپوزیس ــیون
بورژوای ــی پذیرفت ــه ش ــود .ح ــزب م ــا همچن ــان وظیف ــه ی شناس ــاندن راه ه ــای رس ــیدن ب ــه
ای ــن ه ــدف را ب ــه جامع ــه برعه ــده دارد.

مــا بهمــراه کمونیســت هــای ایــران ،رهــﱪان عملــی کارگــران و زحمتکشــان و فعالیــن
سیاس ــی چ ــپ ای ـران ،ت ــﻼش م ــی کنی ــم ،کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی را بعن ــوان ش ــکل
پی ــروزی جنب ــش ه ــای اجت ع ــی ب ــر پرچ ــم مب ــارزات اقتص ــادی و سیاس ــی طبق ــه کارگ ــر و
زحمتکش ــان زن و م ــرد و ج ــوان و حاش ــیه نش ــینان ش ــهرها ح ــک کنی ــم.
مان ــع م ــا در جامع ــه تفک ــر و ای ــده ه ــا و راه ح ــل ه ــای بورژوای ــی اس ــت .ت ــا ح ــاﻻ ه ــم درب
ب ــر ای ــن پاش ــنه چرخی ــده ک ــه م ــردم مب ــارزه ک ــرده ان ــد ،انق ــﻼب ک ــرده ان ــد و جن ــاح ه ــای
دیگ ــر ب ــه ظاه ــر خ ــوش خی ــم ب ــورژوازی س ــوار ب ــر م ــوج اع ﱰاض ــات و انقﻼب ــات ت ــوده ای
ش ــده و ب ــه ق ــدرت رس ــیده ان ــد .ــام ت ــﻼش م ــا ب ــر علی ــه ای ــن س ــنت رای ــج در جامع ــه اس ــت.
ش ــکی نیســت الﱰناتیــو کنگــره ﴎاﴎی شــوراهای مردمــی ،بــا ســمپاتی وســیع رهــﱪان
عمل ــی کارگ ـران و فعالی ــن چ ــپ جنب ــش ه ــای اجت ع ــی مواج ــه خواه ــد ش ــد .راه رس ــیدن
ب ــه ای ــن الﱰناتی ــو ﴍوع ک ــردن از صف ــر نیس ــت .ه ــم اکن ــون در می ــان بخ ــش ه ــای پی ــﴩو
طبق ــه کارگ ــر و زحمتکش ــان معل ــم ،درج ــه ای از ات ــکا ب ــه مجام ــع عموم ــی و ش ــکل ش ــورایی
اتح ــاد ،در جری ــان اس ــت .ب ــا گس ــﱰش و تعمی ــق بیش ــﱰ مب ــارزه اقتص ــادی و سیاس ــی طبق ــه
کارگ ــر و دیگ ــر بخ ــش ه ــای مح ــروم جامع ــه ،فعالی ــن ش ــورایی و ش ــورا خ ــواه ه ــا بوف ــور
ع ــروج خواهن ــد ک ــرد.
م ــا در ــام ای ــن دوره ه ــا ب ــدون وقف ــه پش ــت جنب ــش مجام ــع عموم ــی و تش ــکل ش ــورایی و
ش ــوراهای مح ــل کار و زندگ ــی ایس ــتادیم .و ای ــن ام ــروز ب ــه الگ ــوی اتح ــاد و مب ــارزه ی بخ ــش
پی ــﴩو طبق ــه کارگ ــر تبدی ــل ش ــده و ب ــر اس ــاس تﻼش ــی ک ــه کارگ ـران کمونیس ــت وح ــزب
م ــا انج ــام داده و م ــی دهن ــد ،دور ــای گس ــﱰش آن ب ــه کل طبق ــه وج ــود دارد .ب ـرای طبق ــه
کارگ ــر و دیگرجنب ــش ه ــای اجت ع ــی ،طبیع ــی تری ــن ،اس ــان تری ــن و دم دس ــت تری ــن ش ــکل
اتح ــاد کارگ ــری و مردم ــی ب ـرای رس ــیدن ب ــه خواس ــتهای ف ــوری ام ــروز ،ات ــکا ب ــه ق ــدرت و
اراده و تصمی ــم جمع ــی در مجام ــع عموم ــی اس ــت.
بعنوان خﻼصه
جــدا از افــق و اهــداف ،کمونیســم و طبقــه کارگــر در ایــران نــه بــه لحــاظ کمــی کــه
کارگــران شــاغل و بیــکار و خانــواده هایشــان بــه تنهایــی اک یــت جمعیــت ایــران را
تش ــکیل م ــی دهن ــد ،بلک ــه ب ــه لح ــاظ کیف ــی و س ــازمانیافتگی و تح ــزب کمونیس ــتی ،...در
تح ــوﻻت انقﻼب ــی و اعت ــﻼی سیاس ــی ،در ﴐب اول وظیف ــه ی برق ـراری حکوم ــت کارگ ــری
و سوسیالیس ــم را برعه ــده ن ــدارد .ب ـرای تامی ــن ای ــن اس ـﱰاتژی بای ــد از بس ــیاری موان ــع و
پیچیدگ ــی ه ــای جامع ــه و موان ــع عب ــور کن ــد.
جنبــش کارگــری و جنبــش هــای اجت عــی در ﴍایــط کنونــی ،حــول مطالبــات فــوری
معیشــت و رهایــی از فﻼکــت بــه میــدان آمــده اســت .کســب هــر گونــه دســتاورد و
تحمی ــل ه ــر عق ــب نش ــینی ب ــه دول ــت و ﴎمای ــه داران ،ب ــه می ــزان س ــازمانیافتگی ،اتح ــاد
درون ــی ،ره ــﱪی رادی ــکال در وهل ــه ی اول در م راک ــز کارگ ــری و صنای ــع ب ــزرگ و در ادام ــه،
ایج ــاد ره ــﱪی ﴎاﴎی و ه هن ــگ کنن ــده ی مب ــارازت کارگ ـران و زحمتکش ــان بس ــتگی دارد.
ام ــروز ای ــن پروس ــه ای در جری ــان اس ــت.
اب ــزار موث ــر و قدر ن ــد طبق ــه کارگ ــر ،زحمتکش ــان حاش ــیه ی ش ــهرها و جنب ــش ه ــای ج ــاری
معلــ ن ،زنــان ،جوانــان و تحصیلکردهــای بیــکار ،بــرای بــه کرســی نشــاندن مطالب ــات
رفاه ــی و آزادیخواهان ــه ،جنب ــش مجام ــع عموم ــی و ش ــوراهای مح ــل کار و مح ــﻼت زندگ ــی
اس ــت .جنب ــش مطالبات ــی کارگ ـران و زحمتکش ــان ول ــو ب ــا وقف ــه های ــی ک ــه ممک ــن اس ــت در
ﴍای ــط گش ــایش اقتص ــادی احت ل ــی دول ــت ب ــا ح ــذف تحری ــم ه ــا و ف ــروش نف ــت و ﴎازی ــر
ش ــدن ﴎمای ــه ه ــا پی ــش بیای ــد و بخ ــش های ــی از خواس ــته ه ــای کارگ ـران و زحمتکش ــان
تامی ــن ش ــود ،ام ــا در نهای ــت ب ــورژوازی حاک ــم ای ـران ب ــا بح ـران ه ــای اقتص ــادی و سیاس ــی
و حکومت ــی اش از طرف ــی و تامی ــن س ــود ﴎمای ــه داران ب ــه قیم ــت اس ــتث ر و بیحقوق ــی
کارگ ـران و گس ــﱰش فس ــاد و اخت ــﻼس در رده ه ــای ب ــاﻻی حاکمی ــت از ط ــرف دیگ ــر ،چش ــم
ان ــداز ﴍای ــط انقﻼب ــی و اعت ــﻼی سیاس ــی در جامع ــه و ﴐب ــه ی نهای ــی ب ــر پیک ــر جمه ــوری
اس ــﻼمی را ترس ــیم میکن ــد.
حــزب و کمونیســت هــای طبقــه کارگــر و جامعــه ،در دل مبــارزه طبقاتــی و جنبــش
هــای رفــاه طلبــی و آزادیخواهانــه ،بازوهــای قدر نــد طبقــه کارگــر از جملــه جنبــش
کمیتــه هــای کمونیســتی در م راکــز بــزرگ کارگــری ،تح ــزب کمونیســتی طبقــه کارگــر،
کن ــﱰل مح ــﻼت توس ــط زحمتکش ــان ش ــهری ،پتانس ــیل نظام ــی ح ــزب بوی ــژه در کردس ــتان و
دیگ ــر تاکتی ــک ه ــای مبارزات ــی را س ــازمان م ــی ده ــد .ای ــن ابزاره ــا بهم ـراه جنب ــش مجام ــع
عموم ــی و ش ــوراهای کارگ ــری و مردم ــی ،طبق ــه کارگ ــر و جامع ــه را ب ـرای وارد آوردن ﴐب ــه
نهایــی بــه جمهــوری اســﻼمی و برقــراری حاکمیــت مــردم از طریــق کنگــره ﴎاﴎی
ش ــوراهای مردم ــی ام ــاده م ــی کن ــد.
کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی آلﱰناتی ــو و ش ــکل پی ــروزی مب ــارزه و قی ــام ت ــوده ه ــای
کارگ ــر و زحمتک ــش از پایی ــن اس ــت .وای ــن زمان ــی اس ــت ک ــه جن ــگ الﱰناتیوه ــا ب ــر ﴎ منافع
جداگان ــه ی اقش ــار م ــردم ﴍوع م ــی ش ــود .بخش ــی از نیروه ــای اجت ع ــی غی ــر کارگ ــری
بــرای ﴎنگونــی الزامــا و ت ــا ب ــه آخــر کنــار طبقــه کارگــر ــی مانــد .در جــدال بــر ﴎ
مناف ــع و آلﱰناتیوه ــای مختل ــف طبق ــات دارا و اح ــزاب و تش ــکل هایش ــان ،دس ــت باﻻی ــی
کمونیس ــت ه ــای طبق ــه کارگ ـر ،جامع ــه و ح ــزب در ش ــوراهای مح ــل کار و زندگ ــی و بوی ــژه
در کنگ ــره ﴎاﴎی ش ــوراهای مردم ــی ،زمین ــه را ب ـرای شکس ــت آن ه ــا و گ ــذار ب ــه مرحل ــه
بع ــدی حکوم ــت کارگ ــری و س ــاخ جامع ــه ی سوسیالیس ــتی ازاد و ب راب ــر ف راه ــم م ــی کن ــد.
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