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نه به جهان ميليتاريستى، 
نه به جنگ!

اطالعیه مشرتك ۳ حزب

خط رسمی حزب كمونیست كارگری عراق حزب حكمتیست 
حزب كمونیست كارگری كردستان

به رهبران و 
فعالين كمونيسِت

طبقه كارگر
رفقای عزیز

نطــور کــه مطلــع هســتید مــا در آســتانه برگــزاری كنگــره دهــم حــزب  ه
حكمتیســت (خــط رســمی) هســتیم. كنگــره دهــم حــزب در رشایطــی برگــزار 
ــران وارد دوره ای تعییــن كننــده شــده اســت. دوره  میشــود كــه جامعــه ای
ای كــه طبقــه كارگــر و كمونیســتهای ایــن طبقــه و حــزب مــا، بعــد از چهــار 
دهــه تــالش و مبــارزه علیــه یكــی از هارتریــن و ارتجاعــی تریــن حاكمیتهــای 
دوره معــارص، بعــد از چهــار دهــه جــدال و جنــگ و كشــمكش در عرصــه 
ــن طبقــه و  ــال ای ــم آرزو و امی ــی توانســته ای ــارزه طبقات هــای مختلــف مب
ــه  ــم و روزن ــره بزنی ــود گ ــداف خ ــش و اه ــا نق ــه را ب ــروم جامع ــردم مح م
ــربی  ــه ره ــر دوش و ب ــتی ب ــی و سوسیالیس ــی انقالب ــه تحول ــد ب ای از امی
ــالهای  ــارزات س ــم. مب ــاز كنی ــه ب ــن طبق ــتهای ای ــر و كمونیس ــه كارگ طبق
ــدن  ــته ش ــر افراش ــن دوره، ب ــری در ای ــات و اعرتاضــات كارگ ــر، اعتصاب اخی
ل اراده مســتقیم از كانــال  پرچــم جنبــش شــورایی در جنبــش كارگــری و اعــ
ــوان ارگان حاكمیــت در رسنوشــت جامعــه همــراه اعــرتاض  شــوراها بــه عن
اقشــار زحمتكــش در ایــن جامعــه از معلــم و بازنشســته تــا پرســتار و نســل 
ــرتاض هــر روزه  ــا اع ــگاهها ت ــر در دانش ــه كارگ ــرده طبق ــل ك ــوان تحصی ج
زنــان و ... بــرای 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 
ــه كمونیســتها و نقــش آن در تحــوالت  ــد ب بیشــرت میشــود، هــر درجــه امی
ــه  ــتهای طبق ــش كمونیس ــزان نق ــر می ــه ه ــود، ب ــر میش ــته ت ــران برجس ای
كارگــر در اعرتاضــات امــروز و ســمت و ســو دادن بــه آن بیشــرت رویــت پیــدا 
ــاز میكنــد،  ــد و بــه هــر میــزان كــه جنبــش كمونیســتی مــا جاپایــی ب میكن
نفــرت از ایــن جنبــش و در راس آن نفــرت از حــزب مــا، تبلیغــات بــورژوازی 
ــالب و  ــادی و انق ــرات بنی ــه تغیی ــت زدن ب ــه از دس ــاندن جامع ــرای ترس ب
ناممكــن بــودن تحولــی سوسیالیســتی افزایــش مــی یابــد. ایــن حقیقــت در 
اظهــار نظــر باالتریــن مقامــات جمهــوری اســالمی و اسرتاتژیســت هــای آنهــا 
و در جــدال احــزاب و جنبشــهای راســت و ناسیونالیســتی در جامعــه ایــران 

امــری عیــان و مســجل اســت.
اكنــون دوســت و دشــمن از عــروج طبقــه كارگــر و نقــش كمونیســتهای آن 
ــل و  ــه محاف ــون هم ــد. اكن ــی میگوین ــوالت آت ــران و در تح ــت ای در سیاس
اتاقهــای فكــری بــورژوازی از پدیــده ای و از «خطــری» ســخن میگویــد كــه 
ــه  ــن طبق ــر و نقشــی كــه سوسیالیســتهای ای عــروج كمونیســم طبقــه كارگ

میتواننــد ایفــا كننــد. ... صفحــه۲

از حكمتيست مى پرسند: 

كنگره سراسرى شوراهاى مردمى
متيست (خط رسمى)، سياست ها و اقداماتش مورد سوال قرار ميگيرد و تعدادى در  مقدمه: حزب حك

متيست در هر شماره يك يا چند  ا انتقاداتى مطرح ميكنند.  نشريه  حك اين موارد اظهار نظر ميكنند و ي
مورد از اين سوالها را انتخاب ميكند و با توجه به مضمون و محتوا، آنها را  با رهبرى حزب  در ميان 

متيست مى پرسند»، منتشر ميكند. در اين  ميگذارد و پاسخ هاى آنها را، تحت عنوان «از حزب حك
ان گذاشته ايم. ...  شماره پاسخ به چند سوال را با مظفر محمدى از رهبرى حزب، در مي

جنگ در اوكراين، 

زمينه ها و پيامدهاى آن
گفتگوی رادیو نینا با آذر مدرسی دبیر كمیته مركزی حزب
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به رهربان و فعالین كمونیست 

ــن  ــی از مهمرتی ــام كاپیتالیســتی در یك ــده و رسنوشــت نظ ــد آین ــه میتوان «خطــری» ك
ــه ای  ــرا منطق ــه ای و ف ــرات منطق ــد و تاثی ــم بزن ــه را رق ــی خاورمیان كشــورهای صنعت

ــی خواهــد داشــت. عمیق
ن بــاز به آن نــگاه كــرده و تــالش میكند  حــزب مــا بــه ایــن حقایــق اگاه اســت و بــا چشــ
ــی  ــن دوره و چگونگ ــف ای ــن وظای ــود، مهمرتی ــده خ ــم گیرن ــن ارگان تصمی در باالتری
تضمیــن پیــروزی طبقــه كارگــر و كمونیســم در ایــن تحــوالت، موانــع و مشــكالت ایــن 
مســیر، چالــش هایــی كــه بــا آن روبــرو خواهیــم شــد و نهایتــا نقشــه آگاهانــه مــا بــرای 

پیــرشوی و پیــروزی را مــورد بحــث قــرار دهــد و تصمیــم بگیــرد.

رفقای عزیز

مــا تــالش 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 دســرتس تریــن نیــرو در صحنــه سیاســی ایــران، قابــل دســرتس و قابــل 
ــه  ــری طبق ــرای قدرتگی ــط ب ــردن رشای ــا ک ــی، مهی انتخــاب کــردن آن در ابعــادی میلیون

کارگــر را اولویــت جــدی مــا در ایــن دوره قــرار دهیــم.
كنگــره حــزب مــا متعلــق بــه كل ایــن صــف اســت. مــا بــه یــك جنبــش طبقاتــی واحــد 
تعلــق داریــم و بــرای تحقــق یــك امــر و آنهــم رسنگونــی جمهــوری اســالمی بــه رهــربی 
ــن  ــم در ای ــالش میكنی ــم، و ت ــالش میكنی ــر و در راس آن كمونیســتهای آن ت ــه كارگ طبق

پروســه نیــروی جنبــش خــود را بــرای انقــالب سوسیالیســتی آمــاده و جامعــه و تحــوالت 
ایــران را بــه ســوی ایــن انقــالب ســوق دهیــم. مــا عمیقــا معتقدیــم کــه طبقــه مــا و در 
راس آن صــف وســیع کارگــران کمونیســت و سوسیالیســت و حــزب مــا قــادر بــه متحقــق 

کــردن ایــن واقعیــت هســتیم، اگــر آگاهانــه و متحدانــه در ایــن راه قــدم بگذاریــم!

ــالش  ــد در ت ــته ان ــگاه نتوانس ــی هیچ ــه جغرافیای ــه فاصل ــتبداد و ن ــوب و اس ــه رسک ن
مشــرتک مــا بــرای دســتیابی بــه اهــداف انســانی و رادیــکال مــا خللــی وارد کننــد. هیــچ 
دیــوار چینــی قــادر نیســت ایــن حــزب و فعالیــن كمونیســت در جامعــه ایــران، فعالیــن 
ن و نســل جــوان و اقشــار  كمونیســت در طبقــه كارگــر، فعالیــن جنبــش حــق زن، معلــ
و شــ را بــه دخالــت در مباحــث كنگــره  ســتمدیده جامعــه را از هــم جــدا کنــد. از ایــ
ــی  ــه آن م ــع ب ــن مجم ــ در ای ــت ش ــای کمونیس ــه رفق ــائلی ک ــه مس ــزب، ب دهــم ح
پردازنــد، بــه ســهیم شــدن در کنگــره ای کــه متعلــق بــه همــه كمونیســتهای طبقــه كارگــر 
ــرای  ، تــالش شــ ب در ایــران اســت، دعــوت میکنیــم. مــا از هــر نــوع دخالتگــری شــ
تاثیــر گــزاری بــر ایــن كنگــره در خدمــت تقویــت جنبــش كمونیســتی و كارگــری و در 

جهــت پیــرشوی جنبــش مــان نهایــت اســتقبال را میکنیــم.

نــه دســت همــه شــ را بــرای دخالــت در رسنوشــت ایــن كنگــره و ایــن حــزب بــه  صمی
عــی مــی فشــاریم. عنــوان بخــش تحــزب یافتــه یــك جنبــش بــزرگ اجت

خط رسمی کمیته رهربی حزب حکمتیست 
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نگ!    
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 رستــارس جهــان ســایه انداختــه بــود، بــه واقعیــت پیوســت.
برخــالف تبلیغــات و میدیــای رســمی و دول بورژوایــی، جهــان بــا خطــر جنگ جهانی ســوم 
و یــا بازگشــت بــه دوره جنــگ رسد روبــرو نیســت. اینبــار قــرار اســت مــردم اوکرایــن، در 
کنــار مــردم عــراق، افغانســتان، ســوریه، یمــن، لیبــی و .... هزینــه تســویه حســاب قدرتهــای 
ــرای  ــا ب ــن قدرته ــل ای ــی تقاب ــد و قربان ــی و ..... بدهن ــی، آوارگ ــه خراب ــا خان ــی را ب جهان

تقســیم مجــدد جهــان و تعییــن حیطــه هــای نفــوذ خــود شــوند.
 

ایــن حملــه رس 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 بــرای حــل 
ــ از متحدیــن رقبــای خــود، در انحصــار  ــا بــرای زهــر چشــم گرف و فصــل کشمشــها و ی
امریــکا و ناتــو نیســت! روســیه بــا حملــه بــه اوکرایــن  بــر پیکــر بــی رمــق و ایزولــه شــده 
میلیتاریســم روحــی تــازه دمیــد. اعــالم رســمی و بــی پــرده «نیــاز بــه دولتــی پــرو روســیه 
در اوکرایــن»، تکــرار بهانــه هایــی چــون «خطــر اوکراین هســته ای» بــرای «امنیــت جهان»، 
كــه چنــد دهــه اســت توســط غــرب بــه رسكردگــی آمریــكا انجــام میگیــرد، احیــا مرشوعیــت 
دادن بــه سیاســتهای شکســت خــورده و ارتجاعــی اســت کــه برشیــت متمــدن ســالها اســت 

در مقابــل آن صــف بســته، ایســتاده و آنــرا عقــب رانــده اســت.
 

حملــه روســیه بــه اوکرایــن و احیــا میلیتاریســم و قلــدری نظامــی اینبــار از جانــب روســیه 
ــی  ــای نظام ــری ه ــدی و یارگی ــان، قطــب بن ــن در جه ــا ام ــر فضــای ن ــرات جــدی ب تاثی
میــان ناتــو و قطــب روســیه- چیــن، بــر صفبنــدی نیروهــای سیاســی و باالخــره 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 

ــه ســالح هســته ای در  ــرای دســتیابی ب ــر شــده و تــالش ب ــد براب ــی چن دولتهــای بورژوای
دســتور دول بورژوایــی ماننــد بــالروس قــرار گرفتــه اســت.

 
ــام تــالش خــود را بــرای بیشــرتین اســتفاده از کابــوس و جهنمــی کــه  قطبهــای جهانــی 
بــرای مــردم اوکرایــن ایجــاد شــده اســت میکننــد. روســیه از ایــن حملــه و از ناتوانــی ناتــو 
ــورهای  ــ از کش ــرای زهرچشــم گرف ــتفاده را ب ــران، بیشــرتین اس ــن بح ــت در ای از دخال
اروپــای رشقــی متحــد امریــکا میکنــد، امریــکا در مقابــل تــالش 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. تالش در گســرتش فضــای نا 
امــن، در دامــن زدن بــه ناسیونالیســم روســی، امریکایــی، اروپایــی و یــا اوکرائینی کــه امروز 
میدیــای دســت راســتی آنــرا در بــوق و کرنــا میکنــد تاثیــرات مخــرب خــود را بــر فضــای 

عــی جهــان خواهــد گذاشــت. سیاســی و اجت
 

ــش  ــم و توح ــگ، میلیتاریس ــه از جن ــان ک ــواه جه ــردم آزادیخ ــر و م ــه کارگ ــروز طبق ام
قدرتهــای جهانــی بــه تنــگ آمــده انــد، بــه ایــن جنــگ و میلیتاریســتی کــردن جهــان نــه 
میگوینــد! مــا بعنــوان احــزاب کمونیســتی کارگــری در خاورمیانــه، در کنــار طبقــه کارگــر 
جهانــی بــرای کوتــاه کــردن دســت قدرتهــای ارتجاعــی از زندگــی برشیــت، 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 برشیــت انــد، جهانــی امــن تــر و انســانی 

تــر اســت.
 

پایــان دادن بــه ایــن توحــش، کوتــاه کــردن دســت پوتیــن هــا، بایــدن هــا و مکــرون هــا 
ــگ  ــدون جن ــی ب ــک زندگ ــن ی ــان و تضمی ــردن جه ــن ک ــدن، ام ــت متم ــی برشی از زندگ
و خونریــزی و کشــتار و نســل کشــی  کار مــا و طبقــه کارگــر جهانــی و جنبشــهای 

ــت. ــان اس ــی در جه ع ــه و اجت آزادیخواهان
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ــه از طریــق پوتیــن رئیــس جمهــوری  ــق یــک پیامــی ک ــه طب ــا نقشــبندی از ۲۴ فوری وری
ــن صــورت  ــی در اوکرای ــد روز جنگ ــن چن ــن داده شــد در ای ــه اوکرای روســیه در تهاجــم ب
ــه موضــوع خــود جنــگ بپردازیــم زمینــه هــای ایــن جنــگ  گرفتــه اســت قبــل از اینکــه ب
جنگــی کــه در حــال حــارض در حــال وقــوع اســت دوســت داشــتم شــ در مــوردش صحبــت 
ــا  ــد ت ــاز کنی ــوع را ب ــرت موض ــه بیش ــن رابط ــه دارد در ای ــی ک ــای تاریخ ــه ه ــد زمین کنی

ــم ــه ســواالت بعــدی بپردازی ــم ب بتوانی

ــن  ــام پوتی ــا پی ــن ب ــه اوکرای ــیه ب ــه روس ــد حمل ــان گفتی ــه خودت نطــور ک ــی ه آذر مدرس
ــاور روبــرو کــرد.  ــل ب ــا یــک شــک غیــر قاب ــا را ب صبــح روز ۲۴ فوریــه صــورت گرفــت و دنی
ــد، کســی انتظــار  ــه ای بزن ــه یــک چنیــن حمل کســی انتظــار نداشــت کــه روســیه دســت ب
ــه هــر  ــا، ب نداشــت کــه یــک بــار دیگــر شــاهد جنــگ و خونریــزی در نقطــه دیگــری از دنی
ــی  ــی م ــه در آن زندگ ــی ک ــرش از دنیای ــان تصوی ــد. جه ــکی باش ــر مستمس ــه ای و ه بهان
ــد، جهانــی اســت کــه میلیتاریســم و سیاســتهای میلیتاریســتی در آن شکســت خــورده  کن
ــد از  ــتان، بع ــت افغانس ــد از شکس ــراق، بع ــه ع ــکا ب ــه آمری ــد از حمل ــوص بع ــود. بخص ب
ــن اوضاعــی  ــ چنی ــر م ــود و ب ــه ب ــه گفت ــه میلیتاریســم ن ــان عمــال ب ــه ســوریه، جه فاجع

ــا را نداشــت. ــه ای آن هــم در دل اروپ ــن حمل ــار چنی کســی انتظ
مســتقل از ابعــاد انســانی وخیــم ایــن حملــه نظامــی در اوکرایــن، بــه دنبــال داشــ صدهــا 
ــراس از  ــن و ه ــای ناام ــر فض ــار دیگ ــه ب ــن حمل ــر، ای ــزار نف ــد ه ــی چندص ــته و آوارگ کش
ــای  ــارس جهــان بوجــود آورده اســت. فضایــی کــه دولتهــای بورژوایــی و میدی جنــگ را در رست
ــک  ــری نزدی ــی دیگ ــگ جهان ــه جن ــه ب ــن ک ــگ، ای ــل جن ــر طب ــا زدن ب ــتی ب ــت راس دس
ــرده و از  ــرت ک ــرا عمیق ــد و.... آن ــی کن ــروج م ــری دارد ع ــرت دیگ ــه هیل ــا اینک ــویم، ی میش
ــه  ــدوارم در طــول مصاحب ــه امی ــد ک ــی کنن ــداف خــود م ــرای اه ــتفاده را ب آن بیشــرتین اس

ــم. ــه آن بپردازی ــم ب بتوانی
ــه  ــد ک ــا میکن ــیه ادع ــردد، روس ــه برمیگ ــن حمل ــای ای ــه ه ــه زمین ــه ب ــا آن جائیک ــی ت ول
ــو در مرزهــای ایــن کشــور اســت، کشمکشــی کــه بــه  مســئله گســرتس نیروهــای نظامــی نات
ــک بخــش از واقعیــت اســت  ــه اســت. ایــن ی ــن حمل ــل ای ــش برمیگــردد، دلی ــد ســال پی چن
ــروی  ــد نی ــر اینکــه نبای ــکا، علیرغــم توافــق بــا روســیه مبنــی ب ــه ناتــو و در رأس آن آمری ک
خــود را در کشــورهای اروپــای رشقــی گســرتش دهــد، و بــه اصطــالح حیــات خلــوت روســیه 
ــای  ــرتش نیروه ــغول گس ــب مش ــته مرت ــال گذش ــار س ــی چه ــد، ط ــمیت بشناس ــه رس را ب
نظامــی خــود در مرزهــای روســیه بــوده اســت. ظاهــرا ایــن حملــه در تقابــل بــا ایــن عهــد 
ــای  ــه ه ــی از زمین ــه کوچک ــن گوش ــا ای ــت. ام ــو و در رأس آن آمریکاس ــرب و نات ــکنی غ ش
ــه هســت. بــه طــور واقعــی پــس از فروپاشــی بلــوک رشق، علیرغــم تــالش  واقعــی ایــن حمل
ــگ هــای اقتصــادی  ــا جن ــی و چــه ب ــای نظام ــا جنگه ــکا چــه ب ــتهای آمری ــکا و سیاس آمری
ــکا  ــل نشــد و آمری ــی تبدی ــک قطب ــان ی ــه جه ــوک رشق و غــرب ب ــی بل ــان دو قطب و...، جه
ــا  ــود را در دنی ــی خ ــن جهان ــم نوی ــدرت، نظ ــا ق ــدرت و تنه ــدر ق ــوان ق ــه عن ــت ب نتوانس
ــد  ــی چن ــاهد جهان ــا ش ــروز م ــه شکســت کشــیده شــد و ام ــن سیاســت ب ــد. ای مســتقر کن
ــا  ــی و ی ــن امللل ــدرت هــای بی ــف، ق ــی کــه در آن قطــب هــای مختل ــی هســتیم. جهان قطب
بلوکهایشــان خواهــان تقســیم مجــدد جهــان هســتند. امــروز شــاید بدلیــل حملــه روســیه 
ــه اوکرایــن، شــاهد دو قطــب، قطــب روســیه و حامیانــش در رأســش چیــن و قطــب ناتــو  ب
ــی و  ــن واقع ــب متحدی ــن دو قط ــدام از دول در ای ــا هیچک ــتیم، ام ــا هس ــکا و اروپ و آمری
ــد و در  ــی دارن ــم توافقات ــا ه ــواردی ب ــا در م ــدام از اینه ــر ک ــتند؛ ه ــم نیس ــرتاتژیک ه اس
ــد  ــای چن ــه دنی ــان ب ــد. در نتیجــه ورود جه ــی گیرن ــب قــرار م ــار قطــب رقی مــواردی در کن
ــدِن  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــا، ب ــوت ه ــات خل ــدِن حی ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــی و ب قطب
مناطــق نفــوذ و همچنیــن تــالش بــرای اینکــه، جهــان مجــددا بیــن ایــن نیروهــا تقســیم و 
ــان اســت. ایــن جنــگ  منطقــه هــای نفــوذ هــر کدامشــان تعییــن شــود، سالهاســت در جری
و کشــمش در اشــکال روی داده، از جنــگ هــای اقتصــادی، از جــدال هــای سیاســی، از جنــگ 
ــراق،  ــه ع ــه ب ــد، از حمل ــه میش ــی گفت ــای نیابت ــگ ه ــه آن جن ــه ب ــر، ک ــورهای دیگ در کش
ــه  ــا و در حمل ــروز خــود را در اروپ ــوده و ام ــان ب ــال در جری ــد س ــن چن ســوریه، در طــی ای

ــن نشــان میدهــد. ــه اوکرای ــیه ب روس
ایــن حملــه جهــان وارد یــک مرحلــه جدیــدی میشــود، مرحلــه ای جدیــد کــه  ــا  ب
ــد  ــی کن ــدا م ــت پی ــر مقبولی ــار دیگ ــک ب ــورده ی ــت خ ــده و شکس ــده ش ــم ران میلیتاریس
ــلیحات  ــدون تس ــم و ب ــدون میلیتاریس ــه ب ــد ک ــی کنن ــالم م ــا اع ــر دولته ــار دیگ ــک ب و ی
ــِی  نظامــی و بــدون کشــورهای مســلح بــه ســالح هــای هســته ای و بــدون قدرتهــای بورژوای
ــل  ــد در تقاب ــه را بای ــن حمل ــای ای ــد ه ــد. پیام ــد ش ــن نخواه ــان ام ــلح جه ــدان مس ــا دن ت
ــد،  هــای بیــن قطــب هــای مختلــف امپریالیســتی و قطــب هــای مختلــف بیــن املللــی دی

ــن  ــه در اوکرای ــت ک ــانی اس ــه انس ــر از فاجع ــیار فرات ــیار بس ــه بس ــن حمل ــای ای پیامده
ــل  ــی تقاب ــردم قربان ــرار اســت م ــراق و افغانســتان ق ــل ع ــن مث ــد، در اوکرای ــی افت ــاق م اتف

ــوند. ــان ش ــزرگ در جه ــای ب ــای دولته ه

ــم  ــر بپردازی ــل ت ــوع مفص ــن موض ــه ای ــم ب ــدی میخواه ــواالت بع ــبندی در س ــا نقش وری
ــای غربــی ایــن طــور کــه شــنیده میشــود دارد  ــن کــه میدی ــا ای امــا ســوالی را در رابطــه ب
از فضایــی کــه بوجــود آمــده اســت جنگــی کــه  در اوکرایــن اســت اوکرایــن را بــه عنــوان 
ــد و از طرفــی غــرب از روســیه بــه عنــوان رشق نوعــی شــیطان  یــک قربانــی معرفــی میکن
ــه  ــی ک ــن تبلیغــات و پروپاگاندای ــد و ای ــه راه انداختن ــه ب ایشــی ک ــن  ــد ای ســازی میکن
میدیــای غربــی فوکوســش بیشــرت روی ایــن مســئله اســت بــه عقیــده شــ چقــدر میتواند 
ــب   ــازی از رقی ــیطان س ــردن و ش ــفید ک ــیاه و س ــث س ــن بح ــد کال ای ــته باش ــت داش صح

ــد صحــت داشــته باشــد ــن چقــدر میتوان ــه اوکرای و از خــود فرشــته میســازند در قضی

ــدی  ــد تردی ــل ان ــن تقاب ــگ و ای ــن جن ــی ای ــن قربان ــردم اوکرای ــه م ــن ک ــی در ای آذر مدرس
ــط  ــه فق ــن همبســتگی، ن ــردم اوکرای ــا م ــد ب ــان بای ــه جه ــن ک ــن در ای ــه نظــر م نیســت! ب
یــت جــدی از مــردم اوکرایــن دســت بزنــد، تردیــدی  همبســتگی و همــدردی، بلکــه بــه ح
ــتان  ــراق و افغانس ــردم ع ــل م ــم، مث ــم گفت ــی ه ــش قبل ــن، در بخ ــردم اوکرای ــت. م نیس
قربانــی جنــگ شــیاطین میشــوند. در ایــن جنــگ قدرتهــای جهانــی هیــچ فرشــته ای وجــود 
ــه  ــد ک ــیاطینی ان ــتند، ش ــلح هس ــدان مس ــا دن ــه ت ــد ک ــیاطینی ان ــا ش ــه دولته ــدارد. هم ن
ــای  ــد. میدی ــرده ان ــرو ک ــدی روب ــره ج ــک مخاط ــا ی ــان را ب ــد و جه ــی دارن ــای ا ــالح ه س
ــه  ــد چ ــی کن ــی  ــچ فرق ــتند. هی ــود هس ــای خ ــی دولته ــات جنگ ــتگاه تبلیغ ــی دس غرب
ــت و  ــی آن دول ــات جنگ ــتگاه تبلیغ ــن، دس ــیه و چی ــای روس ــه میدی ــی و چ ــای غرب میدی
نطــور  ــد، ه ــگاه کنی ــای غــرب ن ــه میدی ــم در آن کشــورها هســتند. شــ ب ــای حاک قدرته
ــگاه  ــرف ن ــای آن ط ــه میدی ــت، ب ــر دوم اس ــن هیتل ــا پوتی ــن میدی ــد در ای ــ گفتی ــه  ش ک
ــظ  ــده حف این ــی و  ــم روس ــده ناسیونالیس این ــه  ــت ک ــته ای اس ــن فرش ــد، پوتی ــی کنی م
ــته ای»  ــن هس ــر اوکرای ــه «خط ــد ک ــی کن ــا م رن ــوق و کَ ــرف در ب ــک ط ــت. ی ــت اس امنی
ــی توانــد پُرو-روســیه نباشــد و طــرف دیگــر اعــالم مــی کننــد  هســت و همســایه روســیه 
ــن  ــه افغانســتان متفــاوت اســت، ای ــکا ب ــه امری ــا جنــگ و حمل ــه، ب ــه ایــن جنــگ و حمل ک
ــه  ــن اســت کــه جهــان دســت رد ب ــت ای ــد. واقعی ــه عــراق فــرق مــی کن ــه ب ــا حمل ــه ب حمل
ــکا  ــو و در راس آن آمری ــه نات ــی ک ــو، مرشوعیت ــکا و نات ســینه سیاســت میلیتاریســتی امری
ــرای خــود بــه رســمیت میشــناخت، کــه «حملــه نظامــی حــق مــرشوع مــن اســت»، «مــن  ب
مجــوز ایــن را دارم کــه بــدون توافــق هیــچ دولتــی و بــدون توافــق هیــچ نهــاد بیــن املللــی 
ــا بایــد قدوســیت داشــت باشــد،  ــام قوانیــن بیــن املللــی، کــه قاعدت و ســازمان ملــل، زیــر 
ــه شکســت  ــن سیاســت میلیتاریســتی ب ــم»، زد. ای ــه کن ــه کشــور دیگــری حمل ــم ب میتوانن
ــاء  ــر احی ــار دیگ ــت را یکب ــن سیاس ــن ای ــه اوکرای ــیه ب ــه روس ــود و حمل ــده ب ــیده ش کش
ــن  ــن زمی ــه او هــم در ادامــه نقــش اش در ســوریه در ای ــرده اســت. روســیه اعــالم کــرد ک ك
ــو  ــرای غــرب و نات ــت نظامــی را ب ــه نظامــی و دخال ــن انحصــار حــق حمل ــد. ای ــازی میکن ب
ــوک  ــر مفل ــن، روســیه عمــال پیک ــه اوکرای ــه ب ــا حمل ــی شناســد. ب ــه رســمیت  ــکا ب و امری

ــرد. ــا ک ــود احی ــده اش ب این ــکا  ــه آمری ــتی را، ک ــتهای میلیتاریس سیاس
ــر شــدن جهــان نیــز  میدیــا امــا عــالوه بــر شــیطان ســازی، بــر طبــل رضورت میلیتاریســتی ت
ــر طبــل مســابقه تســلیحاتی  ــد. دولــت هــای بورژوایــی و میدیــای شــان امــروز ب مــی کوبن
ــد  ــد بای ــی گوی ــت کــرد آن یکــی دیگــر م ــو را تقوی ــد نات ــد بای ــد. یکــی مــی گوی مــی کوبن
ــه ســالح هســته  ــا را درســت کــرد؛ دولــت بــالروس حــق مســلح شــدن ب ارتــش مســتقل اروپ
ــه  ــورو بودج ــارد ی ــد میلی ــار ص ــن ب ــرای اولی ــان ب ــد، آمل ــی برن ــان م ــان ش ــه پارمل ای را ب
ــان  ــازار جه ــن ب ــق تری ــروز پر-رون ــازار اســلحه ام ــرده، ب ــی اش را بیشــرت ک تســلیحات نظام
ــتی  ــت میلیتاریس ــک سیاس ــم، ی ــک میلیتاریس ــای ی ــه احی ــه نتیج ــا هم ــت. اینه ــده اس ش

ــی آورد. ــان دارد بوجــود م ــلیحاتی را در جه ــابقه تس ــود مس ــا خ ــه ب ــت ک اس
ــی کــه بــه مــردم  ــا آنجای ــن اســت. امــا ت ــه اوکرای ــه ب اینهــا منجملــه تاثیــرات عمیقــرت حمل
ــل  ــن تقاب ــگ و ای ــن جن ــاه ای ــی گن ــان ب ــن قربانی ــن اولی ــردم اوکرای ــردد، م ــن برمیگ اوکرای
ــا احســاس ناامنــی شــان بــا تبلیغــات «احیــاء  ارتجاعــی هســتند و پــس از آن مــردم جهــان ب
ــی ســوم» در یــک دوره هــراس،  ــی»، «خطرجنــگ جهان ــگ رسد»، «خطــر جنــگ ا دوره جن
ــدید  ــد از تش ــه بای ــراس اینک ــن ه ــ ای ــر م ــد. ب ــه رس میربن ــگ ب ــوس جن ــک دوره کاب در ی
قــدرت تســلیحاتی دولتهــای خــود دفــاع کــرد و حــول قــدرت نظامــی دولــت خــودت متحــد 

ــد. ــا میکنن ــوق و کرن شــد را در ب

وریــا نقشــبندی بحــث از ایــن میشــود کــه ناتــو ضعیــف شــده یعنــی بحــث از تضعیــف 
ناتــو اســت از عقــب نشــینی کــه در آمریــکا کردنــد از باتالقــی کــه در خاورمیانــه دچــارش 
شــدند بحــث از ایــن شــده کــه ناتــو دیگــر آن کالنــرتی کــه میخواســت دنیــا را زیــر چکمه 
ــن  ــه اوکرای ــیه ب ــه روس ــه ای ک ــن حمل ــگ و ای ــن جن ــت ای ــد نیس ــته باش ــودش داش خ

تحمیــل کــرده چــه تاثیــری روی خاورمیانــه میتوانــد داشــته باشــد

ــان  ــود. در می ــاال ب ــی ب ــه بحــث بــی خاصیــت بــودن ناتــو خیل آذر مدرســی قبــل از ایــن حمل
ــه  ــرای ادام ــوردی ب ــو م ــت اســت»، «نات ــی خاصی ــو ب ــه «نات ــن ک ــی بحــث ای خــود دول غرب

حیــات نــدارد» و حتــی ... ادامــه در صفحــه بعــد

جنگ در اوكراين، زمينه ها و 

پيامدهاى آن
گفتگوی رادیو نینا با آذر مدرسی دبیر كمیته مركزی حزب
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ــا ایــن کــه مــا نیــازی بــه ناتــو نداریــم، برعکــس بایــد یــک ناتــوی اروپایــی  در اتحادیــه اروپ
ــل از  ــو قب ــود. نات ــان ب ــه در جری ــن رابط ــری در ای ــاد دیگ ــم و بحــث هــای زی درســت بکنی
ــا بــی  ایــن حملــه تضعیــف شــده بــود و بحــث مطلوبیــت و عــدم مطلوبیــت، خاصیــت  ی
ــکا را بــه طــور جــدی  خاصیتــی آن مطــرح شــده بــود. مــن فکــر مــی کنــم ایــن حملــه، آمری
ــن و کشــورهای  ــه اوکرای ــه ب ــی ک ــو علیرغــم اســلحه های ــکا و نات ــف نشــان داد، آمری ضعی
ــام تبلیغــات جنگــی کــه کردنــد، و فکــر مــی کردنــد جنــگ  ــد، علیرغــم  همســایه ریختن
ــام وعده  یدهــد، علیرغــم  در ســطح تبلیغــات مــی مانــد و روســیه عکــس العمــل نشــان 
ــد  ــت درازی کن ــن دس ــه اوکرای ــیه ب ــر روس ــه اگ ــد، ک ــن دادن ــت اوکرای ــه دول ــه ب ــی ک های
ــدی دیگــری  ــگ ج ــک جن ــه ی ــرس اینک ــال از ت ــرو میشــود، عم ــو روب ــدید نات ــه ش ــا مقابل ب
ــده آن  ــی برن ــه کس ــت چ ــوم نیس ــه معل ــی ک ــد، جنگ ــود نیاورن ــا، بوج ــم در اروپ را، آن ه
ــد.  ــا بهانــه ایــن کــه اوکرایــن عضوناتــو نیســت، هیــچ دخالــت نظامــی نکردن اســت، عمــال ب
ــن  ــر ای ــه تاثی ــد دامن ــد. هرچن ــم هــا بســنده کردن ــه تحری ــه محــارصه هــای اقتصــادی و ب ب
ــم هــا جــای بحــث اســت و در محافــل غربــی بــه طــور جــدی در مــورد درجــه موثــر  تحری
ــد.  ــی کنن ــت م ــرب صحب ــت اقتصــادی غ ــی و موقعی ــازار جهان ــر ب ــرات آن ب ــودن آن، تاثی ب
ــودن امــکان  ــا محــدود ب ــو و ی ــودن نات ــف ب ــه ضعی ــن حمل ــه ای ــه درجــه ای ک ــه ب در نتیج

ــو را نشــان داد، درســت اســت. ــت نات دخال
ــه خصــوص آمریــکا دارد بیشــرتین اســتفاده را از ایــن بحــران  امــا کشــورهای عضــو ناتــو و ب
ــت  ــظ امنی ــوب، رضوری، حاف ــول را مطل ــه اف ــوی رو ب ــر نات ــار دیگ ــک ب ــه ی ــد ک ــی کن م
ــه  ــت ک ــی اس ــتفاده های ــم یکــی از آن اس ــن ه ــه، ای ــن زاوی ــد و از ای ــان بده ــان نش در جه
ــه  ــن اســت ک ــی مــن ای ــی ارزیاب ــد. ول ــا، مــی کن ــا همراهــی اروپ ــال ب ــکا فع ــورژوازی آمری ب
ــه  ــر اتوریت ــتد و زی ــود بایس ــای خ ــد روی پ ــالش میکن ــا مجــددا ت ــی اروپ ــک مدت ــد از ی بع
ــذرا  ــر گ ــن تاثی ــا ای ــدارد ام ــگاه می ــو را داغ ن ــازار نات ــا ب ــه موقت ــن حمل ــد. ای ــکا نباش آمری
ــاز خواهــد  ــاره رس ب ــوک غــرب دوب ــن بحــران شــکافهای قبلــی در بل ــدن ای ــا خوابی اســت. ب

کــرد.
ــی  ــرزه هــای جانب ــا ل ــرزه هــا و ی ــس ل ــد شــ پ ــه، ببینی ــرات آن در خاورمیان ــورد تاثی در م
ــام کشــورهای عربــی از  ــه قطعــا خواهیــد دیــد. از همیــن االن  ایــن اتفــاق را  در خاورمیان
ــوان ابتدایــی  ــا کمبــود غلــه، بــه عن اینکــه اگــر ایــن جنــگ و ایــن بحــران ادامــه پیــدا کنــد، ب
عــی، خیزشــهای  ــرو میشــوند و از پیامدهــای اجت تریــن مــواد خوراکــی در کشورشــان روب
ــد و  ــی کــرده ان ــاد، اظهــار نگران ــن ماجــرا ممکــن اســت بوجــود بی عــی کــه در پــی ای اجت
همگــی نســبت بــه مســئله بســیار بســیار محتــاط برخــورد مــی کننــد. امــارات بــه همیــن 
ــی  ــاع داخل ــد دراوض ــل میتوان ــن تقاب ــمکش و ای ــن کش ــه ای ــی ک ــل تاثیرات ــه دلی ــل و ب دلی
خودشــان داشــته باشــد، بــه قطعنامــه آمریــکا علیــه روســیه رای مثبــت نــداد. ایــران تــالش 
ــه «اگــر  ــا کارت برجــام و اینک ــد و ب ــن کشــمکش بیشــرتین اســتفاده را بکن ــد از ای ــی کن م
ــدم»،  ــد بپیون ن ــوک قدر ــن بل ــه ای ــم ب ــی توان ــن م ــید م ــق نرس ــه تواف ــن ب ــا م ــام ب در برج
ــتند  ــرد و امیدوارهس ــکا بگی ــا را از آمری ــرتین امتیازه ــد بیش ــالش میکن ــد و ت ــازی میکن ب
ــورهایی  ــه، کش ــل، ترکی ــد. ارسائی ــازات را بگیرن ــرتین امتی ــرا بیش ــن ماج ــد در ای ــه بتوانن ک
ــد،  ــل ســوریه همــکاری کنن ــی مث ــا روســیه در مقاطعــی و در جاهای ــد ب ــالش میکردن کــه ت
ــد. در نتیجــه متحدیــن طبیعــی امریــکا و  امــروز دچــار تناقضاتــی شــدند کــه بایــد حــل کنن
ــر اوضــاع داخلــی  ــل ب غــرب در خاورمیانــه بدلیــل تاثیــرات اقتصــادی و اســرتاتژیک ایــن تقاب

ــد. ــاط ان و منطقــه ای محت

ــروز یــا  وریــا نقشــبندی برگردیــم بــه بحــث پیامدهــای ایــن مســئله تــا همیــن االن کــه پی
شکســت خــورده ایــن میــدان هنــوز مشــخص نیســت پیامدهــای آن در بعــد منطقــه ای 

ــا و ُبعــد بیــن املللــی آن را شــ چطــور ارزیابــی مــی کنیــد  در کل اروپ

آذر مدرســی ببینیــد مــن در مــورد گســرتش میلیتاریــزم صحبــت کــردم، چیــز دیگــری که ما 
ــر اینکــه طبقــه  ــام کشــورهای جهــان عــالوه ب امــروز شــاهد آن هســتیم ایــن اســت کــه در 
ــد و  ــرا مــی خوانن ــی خــود ف ــه متحــد شــدن حــول دولــت هــای بورژوای کارگــر و مــردم را ب
ــتند  ــن کشــورها داش ــک ای ــک ت ــی کــه ت ــای درون ــام مســائل و بحــران ه ــد  ــالش میکنن ت
ــود  ــه خ ــی ک ــت های ــار دول ــت، رضورت و اعتب ــر مقبولی ــار دیگ ــد و یکب ــیه ای کنن را حاش
ــروج ناسیونالیســم  ــاهد ع ــا ش ــد، م ــی کنن ــان هســتند را فراهــم م ــی در جه مســبب ناامن
ــم  ــل ناسیونالیس ــر طب ــن ب ــورها هســتیم. پوتی ــن کش ــام ای ــی فاشیســم در  ــظ و حت غلی
ســی رایــج  روســی میکوبــد و «کارشناســان» شــان بــه طــور مــدام و بــدون رسســوزنی دیپل
در غــرب از اینکــه «معلــوم اســت در اوکرایــن بایــد یــک دولــت پــرو-روس حاکــم باشــد»، از 
ــم از عظمــت  اینکــه منافــع روســیه ایــن را ایجــاب مــی کنــد حــرف مــی زننــد و به طــور دائ
ــکا را  ــر و خفــت غــرب و امری ــن تحقی ــش از ای ــد بی ــژاد روس و از اینکــه ملــت روس نبای ن
ــد. متقابــال در اوکرایــن  قبــول کنــد، یــک ناسیونالیســم افراطــی را در روســیه دامــن مــی زنن
ــه اوکرایــن برگــردد  مــا شــاهد یــک فضــای ناسیونالیســتی ضــد روس هســتیم، تــا جائیکــه ب
بعیــد نیســت کــه اگــر روســیه موفــق شــود رژیــم چنجــی را در اوکرایــن متحقــق کنــد مــا 
ــا  ــرو شــویم.در اروپ ــت روســیه، روب ــه دول ــه علی ــه روس هــا، ن ــا تحــرکات فاشیســتی علی ب
ــهای  ــی، ارزش ــی گرای ــره اروپای ــور روزم ــا بط ــا و دولته ــتیم، میدی ــن هس ــاهد همی ــم ش ه
ــد. اظهــار تاســف از آوارگــی «مــردم چشــم  ــی در مقابــل «رشقــی هــا» را دامــن میزنن اروپای
آبــی، بلونــد، مســیحی و ســفید» میدیــای رســمی بــا انزجــار عمومــی مــردم متمــدن روبــرو 
ــا  ــیه ب ــردن روس ــه ک ــی، مقایس ــد روس ــی و ض ــم اروپای ــک ناسیونالیس ــه ی ــا ب ــد. اینه ش

آملــان دوره جنــگ دوم جهانــی و دامــن زدن بــه ایــن چــه در اروپــا و چــه در آمریــکا دامــن 
ــتفاده را  ــد بیشــرتین اس ــه میتوان ــی اســت ک ــی از آن جنبش های ــد. ناسیونالیســم یک میزنن
ــد و البتــه از ایــن اســتفاده هــم مــی کنــد کــه جهــان را یکبــار دیگــر زیــر  از ایــن بحــران کن
ــت هــای دیگــر  ــا مل ــل ب ــت خــود» و تقاب ــت خــود»، «مل ــژاد خــود»، «دول پرچــم خــود، «ن

ــد. ــد و متمرکزشــان کن فــرا بخوان
عــی ایــن حملــه و ایــن بحرانــی کــه االن هســت بســیار  بهرحــال پیامدهــای سیاســی و اجت
ــات نــگاه کــرد و در مقابل  پیچیــده تــر و قابــل بحــث اســت کــه فکــر میکنــم بایــد بــه جزئی
ــار  ــن چه ــرض ای ــا در ع ت ــه عجال ــزی ک ــی چی ــرد. ول ــاذ ک ــنی را اتخ ــای روش ــت ه آن سیاس
ــات  ــانس جریان ــم و ش ــد ناسیونالیس ــزم، رش ــد میلیتاری ــتید رش ــاهدش هس ــ ش روز ش
ــتند.  ــر هس ــرا درگی ــن ماج ــه در ای ــت ک ــورهایی هس ــت در کش ــتی و فاشیس ناسیونالیس
ــرات جــدی گذاشــته اســت، چــه نیروهــای سیاســی  ایــن اتفــاق روی نیروهــای سیاســی تاثی

ــا! ــران، چــه در اروپ در ای
ــد متحــد مــی  ــو دارن ــا همگــی حــول احــزاب راســت و نات ــه ظاهــر چــپ در اروپ احــزاب ب
ــه  ــی علی ــر کس ــه «اگ ــرده اســت ک ــالم ک ــس اع ــر انگلی ــزب کارگ ــه ح ون ــه طــور  ــوند، ب ش

ــد از حــزب اخــراج مــی شــود»! ــو حــرف بزن نات
و  میلیتاریــزه شــدن  پــرو  و  ناتــو  پــرو  تبلیغــات  بورژوایــی روزمــره  و دول  احــزاب 
ــناک را در  ــیار ترس ــی بس ــک ناامن ــد و ی ــی کنن ــاژ م ــه پمپ ــن جامع ــم را در ای ناسیونالیس
ــرات  ــی تاثی ــد. ول ــرده ان ــذاری را روی آن ک ــه گ ــد و بیشــرتین رسمای ــرده ان ــه ایجــاد ک جامع
ــی، در  ــای رشق ــا در اروپ ــت دولته ــدی، در وضعی ــای جدی ــدی ه ــد در قطــب بن ــر را بای دیگ
هنــگ کنــگ و تایــوان، در خــود کشــورهای اروپایــی و در خاورمیانــه دیــد. مــا شــاهد صــف 
ــن  ــد از ای ــود. دولــت هــای کوچکــرت قطعــا تــالش مــی کنن ــم ب بنــدی هــای جدیــدی خواهی
ــه  ــد. ن ــان بکنن ــت خودش ــت موقعی ــرای تثبی ــتفاده را ب ــرتین اس ــکاف بیش ــت و ش وضعی
فقــط در قبــال رقبــای محلــی، رقبــای منطقــه ای و بلکــه اساســا در مقابــل مردمــی کــه در 

ــد. ــته ان ــا خواس ــه پ ــای شــان ب ــت ه ــه دول ــه علی خاورمیان

ــد و  ــی گوین ــه م ــان چــی هســت چ ــن می ــی در ای ــا نقشــبندی مواضــع احــزاب ایران وری
ــد ــگ دارن ــن جن ــال ای ــی در قب ــع و ارزیاب ــه موض چ

ــف هــای متنوعــی از نیروهــای سیاســی در اپوزیســیون  ــا حــاال طی آذر مدرســی راســتش ت
ــه  ــه ب ــردد اول ب ــران برمــی گ ــه جمهــوری اســالمی ای ــه ب ــا آنجــا ک ــد. ت ــران موضــع گرفتن ای
ــف هســتیم  ــری مخال ــا ســلطه گ ــا ب ــه م ــن ک ــه ای ــد ب ــد و بعــد رشوع کردن و چهچــه کردن
ولــی روســیه حــق دارد، چــون بــه حیــاط خلوتــش تجــاوز شــده و مــورد تعــرض قــرار گرفتــه! 
بهرحــال آنهــا بیزینــس خــود را دارنــد و تــالش مــی کننــد از ایــن شــکاف بیشــرتین اســتفاده 

را کننــد.
ــات ضــد  ــر تبلیغ ــرب ب ــرو غ ــردد راســت پ ــی گ ــای سیاســی برم ــه نیروه ــه ب ــی ک ــا آنجای ت
ــی خــودش  ــه حت ــک کمونیســت، ک ــوان ی ــه عن ــن را ب ــرده و پوتی ــه ک کمونیســتی اش اضاف
ــه عنــوان یــک دولــت کمونیســتی کــه دولــت  ــدارد، روســیه را ب ادعــای کمونیســت بــودن ن
ــاق را  ــن اتف ــد و ای ــی دهن ــرار م ــه ق ــورد رضب و حمل ــدارد، م ــی را ن ــن ادعای ــیه چنی روس
یه ای بــرای تبلیغــات ضدکمونیســتی و تبلیغــات پــرو آمریکایــی خــود مــی کننــد و  دســت
دوبــاره بــر طبــل اینکــه «بــدون دخالــت آمریــکا آینــده بهــرتی بــرای مــا متحقــق نخواهــد 
ــا  ــن ه ــد از ای ــی ش ــن  ــرت از ای ــاری بیش ــود و انتظ ــی ب ــه طبیع ــد. البت ــی کوبن ــد»، م ش
ــه  ــف ب ــرد: یــک طی ــف تقســیم ک ــه دو طی داشــت. ســایر نیروهــا را اساســا شــاید بشــود ب
ــالمی  ــوری اس ــد جمه ــیه متح ــا روس ــه گوی ــن ک ــالمی و ای ــوری اس ــا جمه ــت ب ــام ضدی ن
ــاندن  ــاک پاش ــکا، و خ ــه آمری ــود و ن ــوم ش ــیه محک ــا روس ــد اساس ــه بای ــت و در نتیج اس
ــه گوشــه ای از کشــمکش  ــک اتفــاق در خــود، و ن ــن ی ــه ای ــا اینک ــر چشــم جامعــه و گوی ب
ــد کــه جنــگ  ــه جامعــه القــا کنن ــن را ب ــد ای ــر، ســعی مــی کنن ــق ت ــر و عمی هــای وســیع ت
را بایــد محکــوم کــرد، کــه قطعــا بایــد محکــوم کــرد، و فقــط روســیه را بایــد مــورد تعــرض 
ن اســت و از ایــن زاویــه موضــع  ــا روســیه هــم پیــ قــرار داد چــرا کــه جمهــوری اســالمی ب
ــرو آمریکایــی مــی گیرنــد. بــه نــام چــپ، بــه نــام کارگــر، بــه نــام علیــه جنــگ، عمــال پــرو  پ

ــد! ــی گیرن ــکا موضــع م آمری
ــا  ــوع اســتدالل و ب ن ن ــا هــ ــه ب ــم کــه طرفــداران روســیه هســتند ک طیــف دیگــری را داری
ــد کــه  ن بهانــه هایــی کــه کارشناســان روســی و اتــاق فکرهــای روســیه اعــالم مــی کنن هــ
ــایگی  ــکا در همس ــه آمری ــم ک ــول کنی ــم قب ــی توانی ــد»، « ــی کنن ــد م ــدام تهدی ــا را م «م
ــه اصطــالح حــق  ــا ارتــش داشــته باشــد»، از حــق مســلم روســیه در دفــاع از خــودش، از ب م
مســلم روســیه در اینکــه حیــاط خلــوت خــودش را حفــظ کنــد عمــال پــرو روس و علیــه یــک 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــه ب ــبختانه در جامع ــن مواضــع خوش ــد. ای ــی گیرن ــر موضــع م قطــب دیگ

ــی نداشــته اســت. ــدا نکــرده و انعــکاس چندان گســرتش پی
ــران  ــود ای ــه در خ ــتقل ک ــای مس ــازمان ه ــات و س ــی و جریان ع ــن اجت ــرف فعالی از ط
حــرف مــی زننــد بــه روشــنی اعــالم کردنــد کــه ایــن کشــمکش، کشــمکش مــا نیســت!  نــه 
کشــمکش روســیه و آمریــکا و نــه کشــمکش چنــد قطــب جهــان، کشــمکش مــا نیســت! و 
ــوند. ــری ش ــه قطــب دیگ ــا علی ــب ه ــن قط ــی از ای ــیاهی لشــکر یک ــه س ــتند ک ــارض نیس ح
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کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی از جانــب  ــا  در رابطــه ب
دوســتانی ســواالت مرکبــی مطــرح مــی شــود از جملــه مــی 

پرســند

کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی از جانــب  در آلرتناتیــو  
حــزب جــای کمیتــه هــای کمونیســتی کنــرتل محــالت 
ــری  ــالب کارگ ــر و انق ــه کارگ ــی طبق ــدرت سیاس ــزب و ق ح
ــره  ــه کنگ ــه ب ــه ای جامع ــه پروس ــی چ ــت  درط ــا اس کج

ــد ــی رس ــی م ــوراهای مردم رسارسی ش

مظفــر محمــدی قبــل از ایــن کــه بــه جایــگاه امــروزی سیاســت و الگوهایــی کــه در ســوال 
ــردازم، الزم اســت کوتــاه بــه زمینــه هایــی کــه ایــن سیاســت هــا  هــا مطــرح شــده اســت، بپ
ــر اســاس آن بــه میــدان آمــده انــد، اشــاره کنــم. چــرا کــه ایــن الگوهــا و ســنت هــا، خلــق  ب
ــای  عــی نیســتند.  سیاســت والگوه ــدون ریشــه ی اجت ــان و  ب ــه ی اذه الســاعه،  پرداخت
ــمش در  ــر و کمونیس ــه کارگ ــی طبق ــد تاریخ ــه رش ــی ب ــا متک ــتی  م ــری و کمونیس کارگ

ــران اســت. ای

همــه ی مــوارد در ســواالت فــوق، متعلــق بــه جامعــه، طبقــه کارگــر و کمونیســم او اســت.  
ــرای جــواب بــه ایــن ســواالت بــدوا نگاهــی گــذرا بــه گذشــته و حــال موقعیــت و جایــگاه  ب

کمونیســم در میــان طبقــه کارگــر و جامعــه ایــران داشــته باشــیم.
ــی کــه بــر  ــران مــی گــذرد. حزب ــخ اولیــن حــزب کمونیســت ای بیــش از یکصــد ســال از تاری
ــر  ــت تاثی ــه و تح ــر در جامع ــه کارگ ــور طبق ــران و حض ــازار کار ای ــع و ب ــد صنای ــه رش پای
انقــالب کارگــری اکتــرب روســیه، تشــکیل شــد. و نهایتــا توســط رضاخــان و پــس از ان محمــد 

ــا رسکــوب مواجــه شــد. ــوی و ب رضــا پهل

ــا اســت. فعالیــن  در مــورد تاثیــرات حــزب کمونیســت آن دوران تنهــا یــک مثــال بســیار گوی
ــوب را  ــت جن ــران نف ــه کارگ ــن اتحادی ــزرگ تری ــاری ب ــف افتخ ــه یوس ــت از جمل کمونیس
ــی  ــی اداره م ــای انگلیس ــت ه ــط رشک ــت توس ــیوم نف ــان کنرسس ــد. در آن زم ــازمان دادن س
ــوب در  ــرم جن ــیار گ ــوای بس ــم و در ه ــتمزد ک ــا دس ــت ب ــت نف ــی رشک ــران ایران ــد. کارگ ش
آلونــک هــا زندگــی مــی کردنــد و مهندســان و کارگــران فنــی انگلیســی در ویالهــای مــدرن 
ــه  ــت علی ــران نف ــه کارگ ــد. اتحادی ــاکن بودن ــن س ــت و گل و چم ــر از درخ ــای پ ــاغ ه ــا ب ب
ــا  ــه انگلیســی ه ــیدند ک ــن نتیجــه رس ــه ای ــا ب ــد و نهایت ــارزه پرداختن ــه مب ــض ب ــن تبعی ای
ــرتده و  ــات گس ــد.  اعتصاب ــده بگیرن ــت را برعه ــت نف ــود اداره رشک ــرون و خ ــران بی را از ای
ــد. در خاطــرات یوســف  ــه اخــراج رشکــت انگلیســی انجامی ــا ب ــران نفــت نهایت ــداوم کارگ م
افتخــاری آمــده اســت کــه رضــا خــان او را بــه تهــران دعــوت مــی کنــد و بــه او مــی گویــد 
ــا  ــا متعاقب ــد. ام ــی آم ــر  ــم ب ــن و دولت ــده م ــه از عه ــد ک ــت کاری کردی ــران نف ــ کارگ ش
ــه کارگــران  رضــا خــان بعــد از مدتــی افتخــاری را در تهــران در حــرص نگــه داشــت و اتحادی

ــرد. ــالم ک ــت را منحــل اع نف
ــه  ــر و در جامع ــه کارگ ــی در طبق ــوان گرایش ــم بعن ــروز کمونیس ــه ام ــان تــا ب از آن زم
وجــود داشــته اســت. گرایشــی کــه در محافــل کمونیســتی و گــروه هــای سیاســی متعــددی  
ــری  ــای کارگ ــه ه ــکیل اتحادی ــه تش ــر را ب ــه کارگ ــدند و طبق ــی ش ــی م ــم تداع ــا کمونیس ب

ــد. ــی کردن ــت م ــتقل را هدای ــری مس ــکلهای کارگ ــن تش ــود ای ــوت و خ دع

ــی کــه حکومــت  ــری و زمان ــه هــای کارگ ــال رسکــوب کمونیســت هــا و انحــالل اتحادی بدنب
کارگــری شــوروی بعــد از لنیــن بــه شکســت انجامیــد، حــزب تــوده ایــران بعنوان رسســپرده، 
ــت  ــتهای حکوم ــق سیاس ــت و طب ــازمان یاف ــن س ــد از لنی ــوروی بع ــتهای ش ــری سیاس مج
ــم  ــرای رژی شــوروی آن زمــان بجــز فعالیــت هــای ســندیکایی محــدود، هیــچ وقــت خطــری ب

ــود. ــران نب ــه داری ای شــاه و نظــام رسمای
ایــن رشایــط تــا قیــام بهمــن ۵۷ ادامــه یافــت. در تحــوالت انقــالب بهمــن، مهــم تریــن نقــش 
ــه هــای نفــت،  ــا بســ لول ــه ب ــود ک ــت ب ــران نف ــران کمونیســت ، ایجــاد شــورای کارگ کارگ

گلــوی رژیــم شــاه را فــرشد و رسنگونیــش را ترسیــع کــرد.

ــه  ــی طبق ــد ده میلیون ــرتش چن ــد و گس ــه رش ــر زمین ــر، ب ــده اخی ــم س ــه نی ــک ب در نزدی
ــای رشــد کمونیســم در میــان طبقــه کارگــر  کارگــر در صنایــع و معــادن و خدمــات، پــا بــه پ
ــای  ــت ه ــی کمونیس ــوری و حیات ــر ف ــه ام ــر ب ــه کارگ ــتی طبق ــزب کمونیس ــه، تح و جامع

ــل شــد. ــران تبدی ای

در آغــاز اســتقرار جمهــوری اســالمی بــا تشــکیل حــزب کمونیســت ایــران و ســپس بــه نــام 
ــی  ــه رضورت حیات ــران، ب ــی درای ــارزه طبقات ــی و مب ــه سیاس ــری در  صحن ــم کارگ کمونیس

تحــزب کمونیســتی و کارگــری پاســخ داده شــد.
ــاهد  ــران ش ــه ای ــالمی، جامع ــوری اس ــدن جمه ــس از روی کار آم ــر پ ــای اخی ــه ه در ده
کمونیســت،  کارگــران  هــای  و شــبکه  محافــل  هــا در  کمونیســت  نقــش  و  حضــور 
دانشــجویان کمونیســت، زنــان سوسیالیســت و برابــری طلــب و در جنبــش انقالبــی مــردم 
ــود را  ــت خ ــربان کمونیس ــن و ره ــروز فعالی ــه ام ــا ب ــه ت ــی ک ــد. جنبش ــوده ان ــتان، ب کردس
ــده  ــات پیرشون ــه حی ــران ب ــر در ای ــوان نقطــه قــدرت کمونیســم و کارگ ــرده و بعن حفــظ ک

ــد. ــی ده ــه م ــود ادام ی خ
ــه هــای یــک  ــد طبقــه کارگــر در جامعــه، پای عــی و حضــور نیرومن ــه اجت ــن زمین ــر چنی ب

ــاده شــده اســت. ــا نه ن ــر، ب ــه کارگ حــزب سیاســی و کمونیســتی رسارسی طبق

ــی،  ــم روس ــران از کمونیس ــر در ای ــم کارگ ــا کمونیس ــد ت ــث ش ــول باع ــن تح ــن، ای همچنی
کمونیســم چینــی، مشــی چریکــی و ضــد امپریالیســت، کمونیســم ملــی، خلقــی، 
ــه  ــان طبق ــر و در می ــام کارگ ــه ن ــده و مســتقال و مســتقی ب ــی  بری ــری و بورژوای غیرکارگ
ــه  ــه ب ــر و جامع ــه کارگ ــرشو طبق ــش پی ــارزه بخ ــزار مب ــه ی اب ــه مثاب ــه ب ــر و جامع کارگ

ــود. ــه ش ــت گرفت خدم
ــه  ــت هــا بلک ــد کمونیس ــی و در تبعی ــش علن ــوان بخ ــه بعن ــا ن ــش م ــزب و جنب ــروز ح ام
عــی در میــان طبقــه کارگــر و جامعــه، در حــال ریشــه  بــه معنــای جنبــش کمونیســم اجت
دوانیــدن و رفــع موانــع فکــری و سیاســی بــر رس راه مبــارزه طبقاتــی در ایــران اســت. حزبــی 
ــر زمینــه جنبــش هــای  نــد کمونیســم طبقــه کارگــر در ایــران و ب کــه بــر پایــه جنبــش قدر
ــع  ــا موان ــری طلــب و...، مــی رود ت ن، دانشــجویان آزادیخــواه و براب ــ ــان، معل عــی زن اجت
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــران را یک ــزب در ای ــم و ح ــرتش کمونیس ــد و گس ــر رس راه رش ــدی ب ج

بــر دارد. 
ــه یمــن جنبــش کمونیســم کارگــر، امــروز طبقــه کارگــر ایــران در دل یــک مبــارزه طبقاتــی  ب
بــی امــان، هــم  ســهم بیشــرت از تولیــدات و ارزش اضافــه ی دســرتنج خــود را مــی خواهــد و 
هــم  در پروســه ی رشــد و گســرتش  و تعمیــق بیشــرت مبــارزه طبقاتــی، بــه قــدرت سیاســی 

و اداره شــورایی جامعــه چشــم دوختــه اســت. 
ــای  ــه و دور ــزب و جامع ــر، ح ــه کارگ ــزب و طبق ــه، ح ــم ک ــم بگوی ــی خواه ــه م در نتیج
ــده دور نیســت. بلکــه سیاســت هــا  قــدرت سیاســی، دیگــر ایــده ای بــرای روشــنگری و آین
ــان  ــم مخالف ــه رغ ــت. ب ــدن اس ــک ش ــان  پراتی ــری در جری ــتی - کارگ ــای  کمونیس و الگوه
جنبــش کمونیســتی و کارگــری و حــزب مــا، موقعیــت کمونیســم و کارگــر در ایــران امــروز 
ــوری  ــر را جمه ــن خط ــت. ای ــم اس ــی رژی ــیون بورژوای ــم و اپوزیس ــورژوازی حاک ــوس  ب کاب

ــرده اســت. ــوش خــود حــس ک ــخ گ اســالمی بی

ــا  ــر، امــروز جامعــه مــا  ب ــی و ذهنــی طبقــه کارگ ــت عین ــر اســاس ایــن داده هــا و موقعی ب
ــی  ــه ی گام های ــری، تشــکل شــورایی و اداره شــورایی، زمین ــی کارگ ــع عموم ــه مجام ــکا ب ات
ــر  ــرف دیگ ــد. از ط ــی کن ــم م ــی»را فراه ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــق  «کنگ ــوی اف ــه س ب
ــر و  ــه کارگ ــه طبق ــت ک ــکویی اس ــنگر و س ــی، س ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــق کنگ تحق
ــاخ  ــری و س ــت کارگ ــی حکوم ــرای برپای ــر و ب ــنگرهای دیگ ــح س ــرای فت ــان را ب زحمتکش

ــد.  ــی کن ــاده م ــز و آم ــتی تجهی ــه ی  سوسیالیس جامع
ــع  ــش مجام ــا جنب ــان ب ــری، همزم ــتی و کارگ ــداف کمونیس ــق اه ــرای تحق ــا ب ــزب م ح
عمومــی کارگــری، اتحــاد رهــربان عملــی و فعالیــن کارگــری، تشــکل هــای محلــی و رسارسی 
ن و دیگــر بخــش هــای زحمتکشــان، کارگــران مدعــی اداره شــورایی جامعــه و  معلــ
ــروزی...، ابزارهــای دیگــری چــون،  ــای پی ــوان دور «کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی» بعن
تحــزب کمونیســتی طبقــه کارگــر، جنبــش کمیتــه هــای کمونیســتی کارخانــه هــا و مراکــز 
ــه معنــای دخالــت متشــکل مــردم در محــل زندگــی ، پتانســیل  ــالت ب کار، کنــرتل مح
ــوان ابزارهــای قــدرت کمونیســم و طبقــه  ــه عن نظامــی حــزب بویــژه در کردســتان و... را ب
عــی، بــه جامعــه معرفــی و در دســتور خــود و کمونیســت هــا  کارگــر و جنبــش هــای اجت
ــل  ــای مکم ــن تحــوالت و ابزاره ــت. ای ــرار داده اس ــی ق ع ــن اجت ــی و فعالی و رهــربان عمل
ــان  ــه ای خروش ــد و رودخان ــی پیوندن ــم م ــه به ــتند ک ــی هس ــل جویبارهای ــر، مث همدیگ

ــد ــه بع ــه در صفح ــد. ... ادام ــی آورن ــود م بوج

از حكمتيست مى پرسند: 

كنگره سراسرى شوراهاى مردمى
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 شــواهد تاریخــی  نشــان داده اســت کــه طبقــه کارگــر و جامعــه ی بــدون ایــن ابزارهــا بــه 
معنــای رفــ بــدون اســلحه بــه جنــگ دشــمن (بــورژوازی) تــا دنــدان مســلح بــه ابزارهــای 
عــی بــه  رسکــوب و تحمیــق اســت. بــدون ایــن ابزارهــا، طبقــه کارگــر و جنبــش هــای اجت
ــی یابنــد و در تحــوالت سیاســی تعییــن  خواســتهای فــوری آزادی و رفــاه و امنیــت دســت 
ــاال و دســت  ــی از ب ــازان و ســیاهی لشــکر دشــمنان خــود در تغییرات ــه  رسب ــده هــم  ب کنن

بــه دســت شــدن قــدرت میــان جنــاح هــای بــورژوازی تبدیــل مــی شــوند.  
ــی از  ــا تغییرات ــم و ی ــتحاله رژی ــق اس ــدرت از طری ــب ق ــه  کس ــی ب ــیون بورژوای اپوزیس
ــوع  ــی ن ــیون بورژوای ــت. اپوزیس ــه اس ــم دوخت ــدرت چش ــدن ق ــت ش ــه دس ــت ب ــاال و دس ب
ــه مبــارزه مــردم و اعرتاضــات  فرشــگرد، ســلطنت طلبــان، دمکراســی خواهــان و لیــربال هــا، ب
ــن  ــد. دشــمنی ای ــگاه مــی کنن ــدرت رســاندن خــود ن ــه ق ــرای ب ــزاری ب ــوان اب ــی بعن ع اجت
طیــف اپوزیســیون بــا کمونیســم و کارگــر اگــر بیشــرت از جمهــوری اســالمی نباشــد، کــم تــر 
رگر یکــی  بــر رس حفــظ  ــا بــورژوازی اســتث نیســت. جنــگ طبقــه کارگــر و کمونیســم اش ب

ــرای لغــو کارمــزدی اســت.  ــه داری و دیگــری  نفــی آن و ب نظــام رسمای
ــا  ــر و ی ــرای تغیی ــت و ب ــد نیس ــن معتق ــردم از پایی ــدرت م ــه ق ــی ب ــیون بورژوای اپوزیس
ــدرت از  ــک راه حــل ســنتی و پاخــورده دارد و آن کســب ق ــوری اســالمی، ی ــی جمه رسنگون
ــا تــا فروپاشــی  ــاالی رس جامعــه اســت. حــاال بهــر وســیله ممکــن و از هــر طریقــی از کودت ب
ــره.  ــگ و غی ال جن ــ ــم و احت ــه و تحری ــتی و دول منطق ــای امپریالیس ــا دخالته ــم و ی رژی
ــه را در  ــی از جامع ــش های ــا بخ ــود ت ــی ش ــی م ــالش عظیم ــت. ت ــنا اس ــتی آش ــن سیاس ای
ســنت و فرهنــگ سیاســی بورژوایــی و تقــدس ناسیونالیســم و مذهــب و خرافــات و حتــی 
ــه دســت  رسمایــه  ــد و رسنوشــت شــان را ب ــع و ســاکت نگــه دارن ــد، قان توســل بــه زور و تهدی

ــا بســپرند. ــب و ری ــان و دروغ و فری ــربان و امام ــت و پیام داران و دول
ــا کنــون،  فقــط  عــی در ایــران و منطقــه و در طــول دهــه هــا ت تغییــر و تحــول هــای اجت
ــورژوازی  ــای ب ــاح ه ــن جن ــدرت بی ــدن ق ــت ش ــه دس ــت ب ــاال و دس ــی از ب ــب تغییرات موج
ــی و  ــان کار زخم ــوده و در پای ــرات ب ــن تغیی ــکر ای ــیاهی لش ــم س ــان ه ــده و زحمتکش ش

ــد. ــر برگشــته ان ــاید هــم بدت ــت اول و ش ن موقعی ــه هــ ــده  ب بازن
عــی و متحــد طبقــه  ــکال اجت ــران و جنبــش هــای رادی ــش کمونیســتی کارگــری در ای جنب
ــن تاریــخ  کارگــر از طریــق ابزارهایــی کــه تعریــف کردیــم تــالش خواهــد کــرد کــه نگــذارد ای

تکــرار شــود.
 

مردم یا کارگر

ــتنباط  ــن اس ــود، ای ــی ش ــیده م ــر پرس ــاگاه کارگ ــورد ج ــی در م ــوق، وقت ــواالت ف در دل س
ــره  ــرا کنگ ــا چ ــه! و ی ــری ن ــوراهای کارگ ــرا ش ــی! چ ــوراهای مردم ــرا ش ــه  چ ــود دارد ک وج

ــه! ــی ن ــری و مردم ــوراهای کارگ رسارسی ش
ــوب  ــول و چهارچ ــوان «اص ــت عن ــل اول تح ــش دوم فص ــود در بخ ــه خ ــا در برنام ــزب م ح
ــرت «ســاختار ارگان هــای قــدرت سیاســی»، حکومــت شــورایی را اینطــور  ــر تی ــی»، زی عموم

ــد: ــی کن ــف م تعری
« دوران معــارص بيــش از هــر زمــان  حقوقــى واقعــى مــردم و ظاهــرى بــودن دخالــت آنهــا 
ايــش گذاشــته اســت. جامعــه  در امــر حکومــت در دموکــراىس هــاى ليــرباىل و پارملــا را بــه 
اى کــه بخواهــد دخالــت تــوده وســيع مــردم را در دولــت و در تصويــب و اجــراى قوانــ و 
ــد.  ــى اســتوار باش ــراىس نيابت ــان و سيســتم دموک ــر پارمل ــد ب يتوان ــد،  ــ کن ــتها تضم سياس
ــد توســط شــوراهاى  ــا رسارسى باي ل حاکميــت در ســطوح مختلــف، از ســطح محــىل ت اعــ
ــون عمــل  ــه قانونگــذار و هــم مجــرى قان ــه مثاب خــود مــردم انجــام شــود کــه همــه هــم ب
ــردم»  ــوراهاى م ــدگان ش اين ــره رسارسى  ــور «کنگ ــى کش ــن ارگان حکومت ــد. عاليرتي ميکنن
ــىل خــود محســوب  ــب راى شــوراى مح ــال عضــو صاح ــاالى ١٦ س ــرد ب ــر ف ــود. ه خواهــد ب
ــا  ــىل و ي ــوراى مح ــاى ش ــت ه ــات و پس ــه مقام ــراى کلي ــود را ب ــق دارد خ ــود و ح ميش

ــد.» اي ــد  ــر کاندي ــى در شــوراهاى باالت ايندگ
ــی  ــن م ــه همچنی ــم. بلک ــا کن ــه ای، اکتف ــواب برنام ــن ج ــه ای ــط ب ــم فق یخواه ــن  ــا م ام
ــوراهای  ــره رسارسی ش ــو « کنگ ــن الرتناتی ــا ای ــه ب ــی در رابط ــای عین ــه فاکتوره ــم ب خواه

ــردازم: ــی» بپ مردم
 

عــی «طبقه  ١- رونــد تــا کنونــی و پیشــاروی تحــوالت بــه مــا مــی گویــد جنبــش هــای اجت
ــت.  در  ــی اس ــش همگان ــک جنب ــوع ی ــالمی در مجم ــوری اس ــه جمه ــردم» علی ــر و م کارگ
ــم.  ــر نداری ــردم- کارگ ــی م ــران، دو قطب ــه  ای ــاری در بطــن جامع ــن و ج ــای معی ــش ه جنب
ــوده  ــارزات، اعرتاضــات و خیــزش هــای ت ــات کارگــری، شــاهد مب ــر اعتصاب ــران عــالوه ب در ای
ای هســتیم. نیروهــای خیــزش دی مــاه ۹۶ و آبــان مــاه ۹۸ اساســا مــردم زحمتکــش حاشــیه 
عــی از پاییــن، بــه معنــای همــه باهمی  شــهرها بودنــد. همگانــی بــودن جنبــش هــای اجت
ــه  ــیون چ ــورژوازی اپوزیس ــای ب ــا ه ــا و گروه ــازمان ه ــزاب و س ــا اح ــا ب ــش ه ــن جنب ای
ــا صــدای رســا اعــالم  داخلــی و چــه خــارج از ایــران نیســت. ایــن مــرز را خــود جنبــش هــا ب
امــه ماجــرا»، «نــه شــیخ؛ نــه شــاه»،  کــرده انــد. از قبیــل: اصــالح طلــب، اصــول  گــرا، دیگــه 

ــر... ــکال دیگ ــی و رادی ــات طبقات «اداره شــورایی جامعــه» و شــعارها و مطالب
  

عــی دیگــر  ٢- موقعیــت عینــی و ذهنــی واقعــی امــروز طبقــه کارگــر و جنبــش هــای اجت
ــری و سوسیالیســتی  ــالب کارگ ــران در رضب اول انق ــی ای ــالب آت ــه انق ــد ک ــی گوی ــا م ــه م ب

ــیه  ــوان و حاش ــم و زن و ج ــر و معل ــم کارگ ــای عظی ــوده ه ــه ت ــت ک ــی اس ــت . انقالب نیس
نشــینان شــهرها در آن رشکــت و نیــروی یــک تحــول بــزرگ هســتند. در نتیجــه جامعــه مــا 
ــک دوره  ــتی، ی ــه سوسیالیس ــری و جامع ــت کارگ ــی حکوم ــدف نهای ــه ه ــیدن ب ــرای رس ب
گــذار و موقتــی را طــی مــی کنــد. شــکل پیــروزی ایــن  دوره از زاویــه منفعــت طبقــه کارگــر 

ــو «کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی» اســت. ــوده هــای زحمتکــش، آلرتناتی و ت
ــوری  ــی جمه ــع و رسنگون ــس از خل ــت پ ــیون، حاکمی ــورژوازی اپوزیس ــت ب ــه منفع از زاوی
ــورژوازی  ــت. ب ــی اس ــی و مذهب ــی و قوم ــات بورژوای ــزاب و جریان ــالف اح ــالمی، ائت اس
ــد. از  ــی کن ــان م ــح بی ــکارا و رصی ــرده و آش ــی نک ــود را مخف ــو خ ــن آلرتناتی ــیون ای اپوزیس
ــوی را شــاه کننــد؛ یــک عــده مــی خواهنــد دولــت  جملــه یــک عــده مــی خواهنــد رضــا پهل
ــوری  ــین جمه ــی را جانش ــی و مذهب ــت و قوم ــات راس ــزاب و جریان ــت اح ــی موق ائتالف
ــح و  ــی رصی ــی و مذهب ــت و قوم ــزاب ناسیونالیس ــم اح ــتان ه ــد. در کردس ــالمی کنن اس
ــن  ــد. در همــه ی ای ــت در کردســتان؛ تشــکیل داده ا ن ــرای حاکمی ــالف خــود را ب آشــکار؛ ائت
ســناریوها جــای مــردم خالــی اســت. در ایــن ســناریوها طبقــه کارگــر و مــردم وظیفــه شــان 
ــالمی  ــوری اس ــود؛ جمه ــای خ ــام ه ــرات و قی ــات و تظاه ــه در اعتصاب ــت  ک ــی اس ــا زمان ت
ــورژوا ناسیونالیســت و «میهــن پرســت»،  ــان ب ــا آقای ــد ت ــه برون ــه خان ــد و بعــد ب را بیندازن
ــان را  ــی ش ــون اساس ــد قان ــد و بع ــر کنن ــت را پ ــال حاکمی ــتان خ ــوم پرس ــان و ق ــی گرای مل
ــات  ــن انتخاب ــاز در ای ــد و ب ــم کنن ــس فراه ــات مجل ــرای  انتخاب ــط را ب ــند و رشای بنویس

ــد. ــرون بیاورن ــای رای بی ــدوق ه ــان را از صن ــدگان ش این ــا و  ــان کاندیده خودش
در چنیــن انتخاباتــی ودر تــوازن قــوای معینــی ولــو بــه فــرض محــال یــک کارگــر یــا کســی 
کــه خــود را چــپ معرفــی مــی کنــد از صنــدوق بیــرون بیایــد، امــا در ایــن معادلــه قــدرت 
ــا و  ــروه ه ــزاب و گ ــران در اح ــورژوازی ای ــر ب ــای دیگ ــاح ه ــت جن ل دس ــ ــام و ک ــه  ک

ــد. ــی ای ــری بوجــود  ــورژوازی داخــل و خــارج اســت، تغیی ــای ب ــالف ه ائت
ــورژوازی  ــه ب ــت ک ــدی اس ــالف رون ــس و خ ــا عک ام ــی»  ــوراهای مردم ــره رسارسی ش «کنگ

ــت.  ــه اس ــم دوخت ــه آن چش ب
 

جدال و کشمکش الرتناتیوها

ــک  ــردم در ی ــان م ــع در می ــوع مناف ــه و تن ــی جامع ــی، پیچیدگ ع ــای اجت ــمکش ه کش
جنبــش همگانــی را بایــد پذیرفــت. در رونــد وجــود و حضــور جنبــش همگانــی و در ادامــه 
ــی  ــروزی قطع ــد، پی ــدا نکن ــاال پی ــت ب ــی اش دس ــزب سیاس ــر و ح ــه کارگ ــر طبق ی آن اگ
ــی  ــود را م ــهم خ ــدام س ــر ک ــه ه ــف در جامع ــی مختل ــات سیاس ــزاب و گرایش ــت. اح نیس
ــات  ــان و انتخاب ــوی پارمل ــا الگ ــه اساس ــد ک ــی کنن ــب م ــود را تعقی ــای خ ــد و الگوه خواهن
اســت. و ایــن زمانــی اســت کــه جنــگ الرتناتیوهــا بــر رس منافــع جداگانــه ی اقشــار مــردم، 
ــی  ــش همگان ــر جنب ــش ب ــر و حزب ــه کارگ ــربی طبق ــی و ره ــر هژمون ــود. اگ ــی ش رشوع م
ــده   ــیار پیچی ــه بس ــف جامع ــای مختل ــش ه ــاوت بخ ــع متف ــر رس مناف ــدال ب ــد، ج نباش
خواهــد بــود. در ایــن رشایــط، «کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی»، تنهــا الرتناتیــو نیســت. 
ــری  ــای دیگ ــود، رساغ الرتناتیوه ــع خ ــاس مناف ــر اس ــه ب ــف جامع ــای مختل ــش ه ــه بخ بلک
ــه،  ــرد. در نتیج ــد ک ــی خواهن ایندگ ــات راســت آن را  ــزاب و جریان ــه اح ــت ک ــد رف خواهن
ــرد. ــن ک ــر تضمی ــا اخ ــی را ت ــع مشــرتک همگان ــوان مناف ــی ت ــز نســبی اســت.  ــه چی هم

زمانــی کــه «کنگــره ی رسارسی شــوراهای مردمــی» قانــون اساســی خــود را بــرای حاکمیــت 
شــورایی تدویــن و بــه جامعــه اعــالم مــی کنــد کــه در آن از جملــه، دســتمزدها  بــه درجــه 
ــد و رشط  ــد، آزادی بــی قی ــرد در همــه عرصــه هــا برابرن ــی شــود، زن و م ــادی یکســان م زی
ــت  ــت و ضدی ــر مخالف ــالوه ب ــود و...، ع ــی ش ــو م ــدام لغ ــکنجه و اع ــت، ش ــی هس سیاس
ــزرگ کارخانــه دار و مالــک زمیــن و مســکن و تجــار بــزرگ و غیــره کــه  اقلیتــی  بــورژوازی ب
ــرده  ــهری، خ ــورژوازی ش ــرده ب ــت ،  خ ــکل حاکمی ــن و ش ــن قوانی ــا ای ــتند ب ــش نیس بی
ــه  ــا ب ــردم ت ــای م ــوده ه ــان ت ــی، در می ــده ی قوم ن ــات عقب ــتایی و گرایش ــن روس مالکی
ــل آن  ــا در مقاب ــه بس ــد. و چ ــد مان ــکال نخواهن ــتهای رادی ــر و سیاس ــه کارگ ــا طبق ــر ب آخ

ــتاد.   ــد ایس خواهن
در اینجــا بــه ســوال دوم مــی رســیم کــه گفتــه مــی شــود: « درطــی چــه پروســه ای جامعــه 
ــره رسارسی  ــر، کنگ ــارت دیگ ــا بعب ــد؟» و ی ــی رس ــی م ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــه کنگ ب
ــکار  ــروز چ ــت. ام ــروزی اس ــکل پی ــده و ش ــه آین ــوط ب ــی مرب ــی موضوع ــوراهای مردم ش

ــرد؟ ــد ک بای
گفتــم، بــا رسنگونــی جمهــوری اســالمی تــازه جــدال آلرتناتیوهــا در عمــل رشوع مــی شــود. 
ــدارک از  ــه و ت ــدون آگاهــی جامع ــد ب ــی توان ــه  حــزب سیاســی مســوول و صاحــب جامع
ــه  ــا و طبق ــم م ــه کمونیس ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــذارد. ب ــه بگ ــن عرص ــه ای ــا ب ــی، پ پیش

ــو خــود آشــنا و آگاه شــوند. ــه آلرتناتی ــد ب ــن حــاال بای ــر و زحمتکشــان از همی کارگ
ــت  ــا و ســنتا حاکمی ــه تاریخ ــرا ک ــدارد چ ــن ن ــه  ای ــازی ب ــت نی ــی حاکمی ــو بورژوای آلرتناتی
ــه حکومــت  ــر کســی اســت ب ــد. کــم ت ــدی مــی دانن ــی و اب ــاال را حــق خــود و حتــی ازل از ب
ــه  ــه هــای جامع ــه عرص ــی در هم ــوراهای مردم ــا ش ــد. ام ــنا نباش ــات آش ــی و انتخاب پارملان
ــه و محلــه و شــهر و  ــدگان شــوراهای کارخان این و «کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی» از 
ــای  ــل ه ــر بدی ــل دیگ ــل در مقاب ــوان بدی ــی بعن ــالت زندگ ــای کار و مح ــل ه ــه مح در هم
ــران  ــه، کمونیســتها و کارگ ــه نیســت. در نتیج ــنا و صاحــب ســنت در جامع ــی، آش بورژوای
ــروز  ــه از ام ــد ک ــه وظیفــه دارن ــت محــروم زن و مــرد و جــوان جامع ی و زحمتکشــان و اک

ــد. ... صفحــه بعــد ــاده کنن ــرا و هــم عمــال ام ــوی هــم فک ــن الرتناتی ــرای چنی خــود را ب
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ــران جنبــش مجامــع عمومــی و شــوراهای کارگــری و  ــش امــروز در جامعــه ای معنــای عملی
ــی و رسارسی  ــی و اتحــاد و ســازمانیافتگی محل مردمــی در محــل هــای کار و محــالت زندگ

ن امــروز اســت. ــ ــه ان جنبــش رسارسی معل ون عــی اســت کــه یــک  جنبــش هــای اجت
 

«کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی» بعنــوان شــکل پیــروزی کارگــران و زحمتکشــان، 
ــت.  ــا نیس ــا پرولتاری ــیون ب ــم و اپوزیس ــورژوازی حاک ــا ب ــه ی ــت جامع ــپ و راس ــالف چ ائت
ــه ی  ــک ده ــش از ی ــکال در بی ــی رادی ع ــای اجت ــش ه ــران و جنب ــی کارگ ــش طبقات جنب

ــت. ــوده اس ــران نب ــورژوازی و کارگ ــتی  ب ــم و آش ــا ه ــه ب ــش هم ــر، جنب اخی
ــری و  ــه هیــچ وجــه در شــوراهای کارگ ــر لبــاس و شــکل و قــواره ای ب ــورژوازی در ه ب
نطــوری کــه طبقــه کارگــر و  ــد. ه ــی گیرن ــا پشــتوانه مجامــع عمومــی، جــای  مردمــی ب

ــد.   ــای ندارن ــان ج ــه  پارمل ــه داران از جمل ــای رسمای ــان در نهاده زحمتکش

ــا نگاهــی بــه صــف بنــدی هــای امــروز جامعــه مــا شــاهد طبقــه کارگــردر مراکــز صنعتــی  ب
ن  ــا گرایــش جنبــش مجامــع عمومــی و اراده شــورایی، معلــ و معــادن و خدمــات شــهری ب
ــیه شــهرها...،  ــان آزادیخــواه و زحمتکشــان حاش ــب، جوان ــری طل ــان براب ــض، زن ــه تبعی علی
ــک  ــر دو، در ی ــی ه ــیون بورژوای ــه داران و اپوزیس ــت رسمای ــل دول ــه در مقاب ــتیم ک هس
ــای  ــش ه ــت اســت. ســخنگویان جنب ــاه و امنی ــنگر آزادی، رف ــد. و آن س ــتاده ان ــنگر ایس س
ــه و مــی  ــرای زندگــی بهــرت گفت ــر کارگــر) همــواره در مبارزاتشــان ب عــی (کارگــر و غی اجت
ــم  ــای عظی ــش ه ــن بخ ــه ای ــم.» در نتیج ــت دادن نداری ــرای از دس ــزی ب ــا چی ــد: « م گوین
مــردم، یــک منفعــت مشــرتک دارنــد و آن در رضب اول کســب دســتاوردها و پیــروزی 
هایــی در زمینــه ی آزادی، رفــاه و تامیــن معیشــت اســت. در ایــن کشــمکش طبقاتــی، اگــر 
ــه پاســخگویی بــه مطالبــات طبقــه کارگــر و جنبــش های تــوده ای  بــورژوازی حاکــم قــادر ب

ــی شــود. ــاز م ــوری اســالمی آغ ــی جمه ــر رس رسنگون نباشــد، کشــمکش ب
ــوز امــکان ایــن کــه بــورژوازی حاکــم یــا جناحــی  امــا ایــن حکــم مطلــق نیســت. یعنــی هن
ــم.  ــی کن ــرآورده م ــات را ب ــن مطالب ــد م ــد و بگوی ــام بیای ــن نظ ــار چــوب همی از آن در چه
ــم،  ــی کن ــول م ــن برجــام را قب ــد م ــد و بگوی ــه بیای ــد کــرد. جناحــی ک ــی خواهن ــردم مکث م
ــه مــردم خواهــد رســید،  ــول هــا برمــی گردنــد، نفــت فروختــه مــی شــود و ســهمی از آن ب پ
ــد چــه  ــد کــرد ببینن ــا اگــر ایــن وعــده هــا بــه درجــه ای عملــی شــود، مــردم صــرب خواهن و ی
چیــزی عایدشــان خواهــد شــد. امــا ایــن مکــث، الزامــا بــه معنــای پایــان یافــ جــدال پاییــن 
و بــاال نیســت. طبقــه کارگــر و زحمتکشــان جامعــه بــا هــر دســتاوردی در مبــارزه، در ادامــه 
عــی امــروز ایــران دیگــر  ــام مطالباتشــان مــی جنگنــد. جنبــش هــای کارگــری و اجت ــرای  ب

بــه کــم قناعــت نخواهــد کــرد.
 

نقطه قدرت ما

ــربان  ــرشوان و ره ــر پی ــه اخی ــه  در دو ده ــد ک ــی گوین ــا م ــه م ــل ب ــواهد و دالی ــه ی ش هم
ــری  ــواه و براب ــرد و جــوان آزادیخ ــران از زن و م ــردم زحمتکــش ای ــر و م ــه کارگ ــی طبق عمل
ــات  ب ــرای مطال ــارزه ب ــا مب ــان ب ــند. همزم ــی شناس ــود را م ــمنان خ ــتان و دش ــب، دوس طل
ــد  ــالمی را نق ــوری اس ــیون جمه ــای اپوزیس ــل ه ــت، بدی ــاه و معیش ــوری و آزادی و رف ف
ــارزات و  ــان و در دل مب ــگ کن ــه جن ــان جامع ــر و زحمتکش ــه کارگ ــد. طبق ــی کنن و رد م
ــی  ــاب م ــدا و انتخ ــو را پی ــه جل ــود ب ــی راه خ ع ــات اجت ــرات و اعرتاض ــات و تظاه اعتصاب
ــه  عمیــق طبقاتــی را مــی بیننــد و بــه جناحهــای بــورژوازی چــه درحاکمیــت  ــد. فاصل کنن

ــپارند. ــی س ــا  ــت آنه ــان را دس ــته و رسنوشتش ــد نبس ــیون امی ــه در اپوزیس و چ
جنبــش مجامــع عمومــی منظــم و اعــالم راه حــل اداره شــورایی جامعــه  از دل ایــن 
د بــه نفــس کارگــران و زحمتکشــان در آمــده اســت. جامعــه ی قطبــی  خودآگاهــی و اعتــ
ــد.  ــی کنن ــاب م ــود را انتخ ــدام راه خ ــر ک ــورژوازی، ه ــا و ب ــه  پرولتاری ــه دو طبق ــده ب ش
ــر و کمونیســم  ــه کارگ ــل طبق ــی بدی ــره رسارسی شــوراهای مردم ــت شــورایی و کنگ حاکمی

ــت. ــان اس ــت ش ــات دارا و حکوم ــل طبق اش در مقاب
ن،  ــم. جنبــش هــای کارگــری، معلــ ــی توانســتیم ایــن ادعــا را بکنی مــا یــک دهــه پیــش 
بازنشســتگان و اعرتاضــات و خیــزش هــای تــوده ای بــه همــت فعالیــن و پیــرشوان و رهــربان 
ــر مجامــع عمومــی و افــق حاکمیــت شــورایی،  تجــارب  فکــری و عملــی خــود و بــا تکیــه ب
ــاد  ــه ایج ــر را ب ــت از همدیگ ی ــتگی و ح ــا همبس ــی رود ت ــرده و م ــب ک ــی کس گرانبهای
ــر  ــزاران کارگ ــم ه ــی منظ ــع عموم ــد. مجام ــا دهن ــی رسارسی ارتق هنگ ــای ه ــکل ه تش
ــه ســنت مجامــع عمومــی  هفــت تپــه، گرایــش کارگــران فــوالد و پرتوشــیمی هــا و نفــت  ب
ن...،  ــ ــای معل ــی تشــکل ه هنگ ــن رهــربی رسارسی در  شــورای ه و اداره شــورایی و تامی
ــای  ــش ه ــری و بخ ــارزات کارگ ــی مب ــی و کیف ــت کم ــول و پیرشف ــانه ی تح ــی نش همگ

ــر زحمتکشــان اســت. ــف دیگ مختل
ــده  ــد ش ــی متح ــل کار و زندگ ــوراهای مح ــان در ش ــران و زحمتکش ــم کارگ ــی خواهی ــا م م
ــو  ــروزی و آلرتناتی ــکل پی ــوراهای مردمــی ش ــره رسارسی ش ــد. کنگ ــدرت بگیرن ــن ق و از پایی
ــن  ــد تری ن ــن قدر ــی اســت. و ای ــر نام ــی تحــت ه ــت بورژوای ــناریوی حاکمی ــل س در مقاب

ــری اســت. ــت کارگ ــه حکوم ــذر ب ــرای گ ــزار ب ــه و اب زمین
 

ــره  ــم کنگ ــی کنی ــالش م ــم و ت ــا موظفی ــزب م ــران و ح ــری در ای ــتی کارگ ــش کمونیس جنب
ــای  ــش ه ــر و جنب ــه کارگ ــروزی طبق ــق  پی ــت و اف ــه سیاس ــی ب ــواهای مردم رسارسی ش
ــل الرتناتیوهــای اپوزیســیون  ــی در مقاب ــروزی و بدیل ــوان شــکل پی ــل و بعن عــی تبدی اجت
ــه  ــان وظیفــه ی شناســاندن راه هــای رســیدن ب ــا همچن ــه شــود. حــزب م ــی پذیرفت بورژوای

ــده دارد. ــه برعه ــه جامع ــدف را ب ــن ه ای

ــن  ــان و فعالی ــران و زحمتکش ــی کارگ ــربان عمل ــران، ره ــای ای ــت ه ــراه کمونیس ــا بهم م
ــوان شــکل  ــم،  کنگــره رسارسی شــوراهای مردمــی را بعن سیاســی چــپ ایــران، تــالش مــی کنی
عــی بــر پرچــم مبــارزات اقتصــادی و سیاســی طبقــه کارگــر و  پیــروزی جنبــش هــای  اجت

ــم. ــک کنی ــهرها ح ــینان ش ــیه نش ــوان و حاش ــرد و ج زحمتکشــان زن و م
مانــع مــا در جامعــه تفکــر و ایــده هــا و راه حــل هــای بورژوایــی اســت. تــا حــاال هــم درب 
ــای  ــاح ه ــد و جن ــرده ان ــد، انقــالب ک ــرده ان ــارزه ک ــردم مب ــه م ــده ک ــنه چرخی ــن پاش ــر ای ب
ــوده ای  ــات ت ــات و انقالب ــوج اعرتاض ــر م ــوار ب ــورژوازی س ــم  ب ــه ظاهــر خــوش خی ــر ب دیگ
ــن ســنت رایــج در جامعــه اســت. ــه ای ــر علی ــا ب ــالش م ــام ت ــد.  ــه قــدرت رســیده ان شــده و ب

ــربان  ــیع ره ــمپاتی وس ــا س ــی، ب ــوراهای مردم ــره رسارسی ش ــو کنگ ــت الرتناتی ــکی نیس ش
عــی مواجــه خواهــد شــد. راه رســیدن  ــی کارگــران و فعالیــن چــپ جنبــش هــای اجت عمل
ــان بخــش هــای پیــرشو  ــن الرتناتیــو رشوع کــردن از صفــر نیســت. هــم اکنــون در می ــه ای ب
طبقــه کارگــر و زحمتکشــان معلــم، درجــه ای از اتــکا بــه مجامــع عمومــی و شــکل شــورایی 
ــا  گســرتش و تعمیــق بیشــرت مبــارزه اقتصــادی و سیاســی طبقــه  اتحــاد، در جریــان اســت. ب
ــور  ــا بوف ــن شــورایی و شــورا خــواه ه ــه،  فعالی ــای محــروم جامع ــر و دیگــر بخــش ه کارگ

ــد کــرد. عــروج خواهن
ــام ایــن دوره هــا بــدون وقفــه پشــت جنبــش مجامــع عمومــی و تشــکل شــورایی و  مــا در 
شــوراهای محــل کار و زندگــی ایســتادیم. و ایــن امــروز بــه الگــوی اتحــاد و مبــارزه ی بخــش 
ــزب  ــت وح ــران کمونیس ــه کارگ ــی ک ــاس تالش ــر اس ــده و ب ــل ش ــر تبدی ــه کارگ ــرشو طبق پی
ــرای طبقــه  ــه کل طبقــه وجــود دارد. ب ــای گســرتش آن ب مــا انجــام داده و مــی دهنــد، دور
عــی، طبیعــی تریــن، اســان تریــن و دم دســت تریــن شــکل  کارگــر و دیگرجنبــش هــای اجت
ــدرت و  ــه ق ــکا ب ــروز، ات ــوری ام ــتهای ف ــه خواس ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــری و مردم ــاد کارگ اتح

اراده و تصمیــم جمعــی در مجامــع عمومــی اســت.
 

بعنوان خالصه

ــه  ــی ک ــاظ کم ــه لح ــه ب ــران ن ــر در ای ــه کارگ ــم و طبق ــداف، کمونیس ــق و اه ــدا از اف ج
یــت جمعیــت ایــران را  ــواده هایشــان بــه تنهایــی اک کارگــران شــاغل و بیــکار و خان
تشــکیل مــی دهنــد، بلکــه بــه لحــاظ کیفــی و ســازمانیافتگی و تحــزب کمونیســتی...، در 
ــت کارگــری  ــراری حکوم ــه ی برق ــالی سیاســی، در رضب اول  وظیف ــی و اعت تحــوالت انقالب
ــع و  ــیاری موان ــد از بس ــرتاتژی بای ــن اس ــن ای ــرای تامی ــدارد. ب ــده ن ــم را برعه و سوسیالیس

ــد.  ــور کن ــع عب ــه و موان ــای جامع ــی ه پیچیدگ
ــوری  ــات ف ب ــول مطال ــی، ح ــط کنون ــی در رشای ع ــای اجت ــش ه ــری و جنب ــش کارگ جنب
ــتاورد و  ــه دس ــر گون ــب ه ــت. کس ــده اس ــدان آم ــه می ــت ب ــی از فالک ــت و رهای معیش
ــاد  ــزان ســازمانیافتگی، اتح ــه می ــه داران، ب ــت و رسمای ــه دول ــل هــر عقــب نشــینی ب تحمی
ــه،  ــزرگ و در ادام ــع ب ــری و صنای ــز کارگ ــه ی اول در مراک ــکال در وهل ــربی رادی ــی، ره درون
هنــگ کننــده ی مبــارازت کارگــران و زحمتکشــان بســتگی دارد.  ایجــاد رهــربی رسارسی و ه

ــت. ــان اس ــه ای در جری ــن پروس ــروز ای ام

نــد طبقــه کارگــر، زحمتکشــان حاشــیه ی شــهرها و جنبــش هــای جــاری  ــزار موثــر و قدر اب
ــات  ب ــاندن مطال ــی نش ــه کرس ــرای ب ــکار، ب ــای بی ــان و تحصیلکرده ــان، جوان ن، زن ــ معل
رفاهــی و آزادیخواهانــه، جنبــش مجامــع عمومــی و شــوراهای محــل کار و محــالت زندگــی 
ــا وقفــه هایــی کــه ممکــن اســت در  اســت. جنبــش مطالباتــی کارگــران و زحمتکشــان ولــو ب
ــا حــذف تحریــم هــا و فــروش نفــت و رسازیــر  لــی دولــت ب رشایــط گشــایش اقتصــادی احت
ــان  ــران و زحمتکش ــای کارگ ــته ه ــی از خواس ــش های ــد و بخ ــش بیای ــا پی ــه ه ــدن رسمای ش
ــا بحــران هــای اقتصــادی و سیاســی  ــران ب ــم ای ــورژوازی حاک ــت ب ــا در نهای ــن شــود، ام تامی
ــی  ر و بیحقوق ــتث ــت اس ــه قیم ــه داران ب ــود رسمای ــن س ــی و تامی ــی اش از طرف و حکومت
ــاالی حاکمیــت از طــرف دیگــر، چشــم  کارگــران و گســرتش فســاد و اختــالس در رده هــای ب
انــداز رشایــط انقالبــی و اعتــالی سیاســی در جامعــه و رضبــه ی نهایــی بــر پیکــر جمهــوری 

ــد. اســالمی را ترســیم میکن

ــش  ــی و جنب ــارزه طبقات ــه، در دل مب ــر و جامع ــه کارگ ــای طبق ــت ه ــزب و کمونیس ح
ــش  ــه  جنب ــر از جمل ــه کارگ ــد طبق ن ــای قدر ــه، بازوه ــی و آزادیخواهان ــاه طلب ــای رف ه
ــر،  ــه کارگ ــتی طبق ــزب کمونیس ــری، تح ــزرگ کارگ ــز ب ــتی در مراک ــای کمونیس ــه ه کمیت
کنــرتل محــالت توســط زحمتکشــان شــهری، پتانســیل نظامــی حــزب بویــژه در کردســتان و 
دیگــر تاکتیــک هــای مبارزاتــی را ســازمان مــی دهــد. ایــن ابزارهــا بهمــراه جنبــش مجامــع 
عمومــی و شــوراهای کارگــری و مردمــی، طبقــه کارگــر و جامعــه را بــرای وارد آوردن رضبــه 
ــراری حاکمیــت مــردم از  طریــق کنگــره رسارسی  نهایــی بــه جمهــوری اســالمی و برق

ــد.  ــی کن ــاده م ــی ام ــوراهای مردم ش
ــای  ــوده ه ــام ت ــارزه و قی ــروزی مب ــکل پی ــو و ش ــی آلرتناتی ــوراهای مردم ــره رسارسی ش کنگ
کارگــر و زحمتکــش از پاییــن اســت. وایــن زمانــی اســت کــه جنــگ الرتناتیوهــا بــر رس منافع 
ــری  ــر کارگ ــی غی ع ــای اجت ــی از نیروه ــود. بخش ــی ش ــردم رشوع م ــار م ــه ی اقش جداگان
ــر رس  ــدال ب ــد. در ج ــی مان ــر  ــه کارگ ــار طبق ــر کن ــه آخ ــا ب ــا و ت ــی الزام ــرای رسنگون ب
ــی   ــات دارا و احــزاب و تشــکل هایشــان، دســت باالی ــف طبق ــای مختل ــع و آلرتناتیوه مناف
کمونیســت هــای طبقــه کارگــر، جامعــه و حــزب در شــوراهای محــل کار و زندگــی و بویــژه 
ــه  ــه مرحل ــذار ب ــرای شکســت آن هــا و گ ــه را ب ــی، زمین در کنگــره رسارسی شــوراهای مردم
ــد.  ــی کن ــر فراهــم م ــاخ جامعــه ی سوسیالیســتی ازاد و براب ــری و س ــت کارگ ــدی حکوم بع
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