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گرامى باد  ١٨مارس
سالگشت كمون پاريس!
تا طبقه كارگر هست كمون پاريس
مسلهى روز است!

بهارى نو مبارك

مردم آزاده ایران

فـرا رســیدن بهــار و ســال نــو را از صمیــم قلــب بــه شـ عزیزانــی کــه
در ســخت تریــن ﴍایــط ممکــن شــعله هــای امیــد بــه یــک زندگــی
انســانی ،برابــر ،آزاد ،شــاد و ســعاد ند را در دل هایتــان زنــده نــگاه
داشــته ایــد و بــا قدمهــای اســتوار ســدهای مقاومــت حاکمیــت را یکــی پــس از دیگــری شکســته
و پیــﴩوی میکنیــد ،تﱪیــک میگویــم .از طــرف رهــﱪی حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( بــه
شـ  ،کــه نشــان دادیــد علیرغــم بیــش از چهــل ســال حاکمیــت یکــی از ســیاه تریــن حکومتهــای
قــرن ،هنــوز رفــاه ،آزادی ،زندگــی ،شــادی و بﴩدوســتی در ﴍیانهــای ایــن جامعــه در جریــان
اســت ،ســال نــو را تﱪیــک میگویــم .ســال گذشــته ســال پیــﴩوی هــای بیشــﱰ مــا ،ســال عقــب
رانــدن حاکمیتــی مســتاصل و درمانــده و زخمــی ،ســال اعــﻼم وجــود یــک تــﻼش و صــف مشــﱰک
بــه وســعت ای ـران ب ـرای دســتیابی بــه یــک زندگــی انســانی و شایســته بﴩیــت امــروز ،ســال
عقــب رانــدن علنــی و آشــکار آخریــن تــه مانــده هــای ارزشــهای ضــد انســانی و قــرون وســطایی
حاکمیــت و ســال اعــﻼم یــک صــف میلیونــی انســانهایی کــه بـرای دســتیابی بــه یــک زندگــی آزاد
و انســانی از پــا نــه ایســتاده انــد ،بــود.
بیائیــد دســت در دســت هــم ســال نــو را بــه امیــد پیــﴩوی هــای بیشــﱰ ،بــه امیــد پیــروزی و
یــک دنیــای بهــﱰ ﴍوع کنیــم.
یکبــار دیگــر ســال نــو را بــه همــه شـ زنــان و مــردان آزاده تﱪیــک میگویــم و برایتــان بهﱰیــن
هــا را آرزو میکنــم.
آذر مدرسی
 ۲۶اسفند ۱۴

در مورد يورش نظامى روسيه به اوكراين
گفتگو با ريب وار احمد

جنگ اوكراين و دامن زدن به نفرت قومى

امان كفا

ماركس :قطعنامهى گردهمائى سالروز
كمون پاريس
ماركس :نامه به ليكبنشت
انگلس :نامه به كارلو تزراگى در
تورين
انگلس :پيام به كارگران فرانسه به
مناسبت سالروز كمون پاريس
لنين :درسهاى كمون

بیــش از دو هفتــه از جنــگ در اوکرایــن ،بــاران هــا ،کشــتار و خانــه خرابــی ،و ویرانــی در ایــن
کشــور مــی گــذرد .در حالیکــه هــر طــرف از درجــه پیــﴩوی هــای خــود گ ـزارش مــی دهــد و
مرتبــا دیگــری را باعــث و بانــی ایــن جنــگ معرفــی میکننــد ،روزانــه بــر تعــداد قربانیــان ایــن
جنــگ افــزوده مــی شــود.
جنگــی کــه نــه نیــازو یــا خواســته مــردم اوکرایــن و روســیه اســت ،بلکــه اساســا ریشــه در تقابــل
هــای بــورژوازی جهانــی ،و بلــوک بنــدی هــای درونــی آن دارد ،جنگــی کــه تنهــا دودش فراتــر از
مــردم اوکرایــن ،بــه چشــم مــردم ﴎاﴎ جهــان مــی رود و مســتقل از نتیجــه آن ،دنیایــی ملتهــب
تــر و میلیتاریــزه شــده تــری را در مقابــل همــه قـرار خواهــد کــرد.
تــا کنــون ،ماننــد جنــگ هــای ارتجاعــی اخیــر در ع ـراق و ســوریه و لیبــی ،میلیــون هــا نفــر از
مــردم بیگنــاه مجبــور بــه تــرک خانــه و کاشــانه خــود شــده انــد و بنــا بــه جنســیت و ســن شــان،
یــا باﻻجبــار بــه جبهــه هــای جنــگ گســیل داده شــده انــد و یــا مجبــور بــه فـرار از ایــن ویرانــی
شــده انــد .بــاز همچــون گذشــته فراریــان از ایــن جنــگ و ویرانــی در پشــت مرزهــا ،بــا انــواع
محدودیــت هــای دولــت هــا و مشــخصا اروپــا ،مواجــه شــده انــد .امــا پشــت تبلیغــات و ادعاهــای
ﴎان ایــن دولــت هــا در »دفــاع از جــان شــهروندان اوکرائینــی« و هیاهــوی راسیســتی میدیــای
رســمی غربــی در ﴐورت پنــاه دادن بــه فراریــان از جنــگ ،امــا در دنیــای واقعــی کـ کان حــق
ف ـرار ،حــق اراده انســان ب ـرای انتخــاب محــل ســکونت ،بــه رســمیت شــناخته یشــود .علیرغــم
تبلیغــات دســت راســتی میدیــا کــه بایــد ﴎیعــا بــه نجــات جــان قربانیــان اروپایــی ،چشــم آبــی،
مســیحی و بلونــد ،قربانیــان جنــگ در اوکرایــن ماننــد قربانیــان جنگهــای عـراق و ســوریه و لیبــی
آینــده ای ناروشــن را در مقابــل خــود دارنــد ... .صفحــه۲
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جنگ اوكراین و دامن زدن به
سیاســت رســمی دولــت بریتانیــا ،کــه فقــط ســه ســال حــق اقامــت بـرای فراریــان از
اوکرایــن را تعییــن کــرده اســت و هیــچ تضمینــی بـرای آینــده را نپذیرفتــه اســت ،ونه
ای از ایــن سیاســت ضــد انســانی دول غربــی .
دول غربــی بــه کمــک دســتگاه تبلیغاتــی خــود ،میدیــای آزاد ،ــام تــﻼش خــود را
کردنــد کــه مــوج وســیع و همبســته تــوده ای از مســکو تــا نیویــورک ،علیــه ایــن جنــگ
و همــه بانیــان آن از ناتــو و اروپــا تــا روســیه و خواســت پایــان جنــگ را زیــر تبلیغــات
مشــمئز کننــده بــه شــدت دســت راســتی خــود خفــه کننــد .تــﻼش کردنــد نفــرت مــردم
متمــدن از جنــگ را مســتمک دامــن زدن بــه کثیــف تریــن و شــنیع تریــن تبلیغــات
ناسیونالیســتی ،دامــن زدن بــه تفرقــه و نفــرت علیــه مــردم روســیه ،کننــد .طــی دو
روز کمپینــی ســازمانیافته از جانــب دولتهــا و میدیــای آنــان بــا هــدف دامــن زدن بــه
تبعیــض و تفرقــه در ابعــادی بیــن اﳌللــی بـراه افتــاد.
در کنــار آن از یکطــرف تحــت نــام »ح یــت از مــردم اوکرایــن« ،خروارهــا اســلحه
ســبک و ســنگین را روانــه اوکرایــن کــرده انــد .بطوریکــه ســازمانهای اطﻼعاتــی و
امنیتــی شــان خطــر تســلیح بیشــﱰ نیروهــای ناسیونالســیت هــای دســت راســتی و
باندهــای فاشیســتی شــناخته شــده در اوکرایــن را هشــدار میدهــد .باندهــا و نیرویــی
کــه دولتهــای غربــی و میدیــا ،بــه روال »ارتــش آزاد ســوریه« ،از آن بنــام ارتــش
»آزادی بخــش« تبلیــغ مــی شــود .ارتشــی کــه بــه نــام »مقاومــت و مقابلــه مــردم بــا
ارتــش روســیه« ،ماننــد ســوریه و افغانســتان ،نیرویــی مخاطــره آمیــز در مقابــل مــردم
اوکرایــن ،امنیــت و آینــده شــان ق ـرار خواهــد گرفــت .از طــرف دیگــر و پــا بــه پــای
کمــک کــردن بــه تســلیح و ســازمان یاف ـ ایــن نیروهــای فاشیســت ،تبلیغــات شــان
»علیــه تهاجــم« بــه ضدیــت بــا حاکمیــت و پوتیــن محــدود نشــده و بــه تبلیغــات ضــد
مــردم روســیه و ســاکنان روســیه تبــدل شــده اســت .در سیاســت و تبلیغــات دســت
راســتی شــان ،متولــد روســیه بــودن فــی النفســه جــرم اســت ،ه نطــور کــه پــس از
فاجعــه  ۱۱ســپتامﱪ افغانســتانی بــودن جــرم بــود .تفتیــش و بررســی حســاب هــای
بانکــی هــر شــهروند روس و یــا بــﻼروس ســاکن در اروپــا توســط بانــک هــای اروپایــی
ونــه ای از ایــن سیاســت اســت.

اشك تمساحها
مظفر محمدی
مــی گوینــد ســناتورهای امریکایــی بــا دیــدن فیلــم جنایــات
جنــگ اوکرایــن اشــک ریختنــد .بﴩیــت اشــک ایــن ســاحها
را بــه عنــوان برگــی دیگــر بغایــت ریاکارانــه ،عوامفریبانــه
و ﴍمآور در تاریــخ ثبــت خواهــد کــرد .بﴩیتــی کــه
ازجنگهــای ویتنــام تــا یوگســﻼوی ،افغانســتان تــا لیبــی،
عــراق تــا ســوریه ،قفقــاز تــا اوکرایــن ،یوگســﻼوی تــا
افریقــای گرســنه ،بــا بیــش از صدهــا پایــگاه نظامــی امریــکا
ب ـرای هدایــت جنگهــای ایــن منطقــه ،بیــش از نیــم قــرن
محــاﴏهی کوبــا ،کودتــای خونیــن پینوشــه تــا گرفــ گوشــهی عبــای خمینــی از
گوربرخاســته و نشــاندنش بــر کرســی حاکمیــت جنایــت و عـزا و ،...از جســم و روانــش
خــون میچکــد.
دولتمــردان و ســناتورهای امریکایــی در هیــچ کــدام از ایــن جنایــات کــه میلیونهــا
کشــته و دههــا میلیــون آواره و گرســنه و بیﴎپنــاه داشــتند ،نــه تنهــا خــم بــر ابــرو
نیاوردنــد ،بلکــه پروارتــر و فربــه و فربهتــر شــدند .دولتمــردان و مجلسنشــینانی کــه
از ﴎ درب کاخهــا و بانکهایشــان خــون کارگ ـران و زحمتکشــان جهــان میچکــد!
روزی خواهــد رســید کــه بﴩیــت زخمــی ،دولــت ،کنگــره ،ســنا ،دومــا ،مجالــس عــوام
و اعیــان و ناتــو و میلیتاریســم افسارگســیخته و نظــام جنــگ و خــون و مذهــب و
ﴎمایــه را بزیــر کشــیده و دربشــان را گل خواهــد گرفــت .و آن زمــان ،روز گریــهی
واقعــی ســاحها و روز جشــن بﴩیــت آزاد و برابــر در ﴎاﴎ ایــن کــره خاکــی
اســت!

جنــگ اوکرایــن یکبــار دیگــر مستمســکی شــد کــه بــه نــام ضدیــت بــا جنــگ و یــا
دفــاع از مردمــی ،راســت تریــن نــوع ناسیونالیســم را در بــوق و کرنــا کننــد .دیــروز،
متولــد افغانســتان و ســوریه ،یــا مســل ن بــودن مــﱰادف بــا »تروریســت« شــناخته
مــی شــد ،امــروز ،تولــد در روســیه بـرای ﴍوع تفتیــش ،بـرای تنبیــه ،بـرای بــی حقــوق
کــردن ،بـرای اخـراج از کار و مصــادره امــوال و  ....کافــی اســت .بــار دیگــر فاشیســم،
بعنــوان ابـزاری در دســت طبقــات حاکــم ،در مقابــل مــردم قـرار گرفتــه اســت .ایــن
ه ـ ن پرچــم کریــه فاشیســمی اســت کــه در مقابــل »خارجیــان« ،در مقابــل مــردم
و کارگــران مهاجــر از اروپــای ﴍقــی ،در مقابــل هــر معــﱰض علیــه جنــگ خلیــج،
و ســوریه و لیبــی و  ...هــر بــار برافراشــته شــده اســت .و هــر بــار ایــن تنهــا صــف
وســیع و اعــﱰاض عمومــی بــود کــه بــا شــعار »نــه بــه جنــگ« و یــا »پناهنــده خــوش
آمدیــد« ... ،علیــه تبلیغــات دســت راســتی و فاشیســتی لوپــن و ترامــپ و رهــﱪان و
ســخنگویان برگزیــت ،و  ...در همیــن غــرب در مقابــل ایــن تهاجــم ایســتاد و اعــﻼم
داشــت کــه ایــن تهاجــم را یکبــار در دوره پــس از جنــگ جهانــی دوم شکســت داده
اســت و حــاﴐ بــه قبــول آن نیســت.
دامــن زدن بــه ناسیونالیســم دســت راســتی و تعــرض بــه مــوج رادیــکال و انســانی ،بــه
همبســتگی جهانــی کــه بﴩیــت متمــدن در ح یــت از فراریــان جنگــی از ســوریه،
عـراق ،افغانســتان و  ...عــرض انــدام کــرد ،دامــن زدن بــه فضایــی فاشیســتی در غــرب،
یکــی از اولیــن تبعــات جنــگ اوکرایــن اســت .بایــد امــروز در مقابــل ایــن راسیســم و
فاشیســم ســازمان یافتــه و دولتــی ایســتاد .ایــن بخشــی از یــک مبــارزه جهانــی علیــه
ایــن فاشیســم رســمی و علنــی اســت.

امروز روزيست كه هر كارگر و انسان آزاده و معترضى در جامعه ايران براى هر
قدم پيشروى خود و خنثىكردن نقشههاى شوم حاكميت دست به ايجاد مجامع
عمومى ،به شوراهاى كارگرى و مردمى در محل كار و زيست مىزند و به اين
مكانيسمهاى اجتماعى قدرت متكى مىشود.
آزادى ،برابرى ،رفاه ،برخوردارى از بهترين و پيشرفتهترين نعمات مادى و در
يك كﻼم تقسيم ثروت تنها با رفتن اين نظام و تنها با برقرارى حاكميت شورايى
ميسر است.

دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم و
بدون خطر سوسياليسم به
چه منجﻼبى بدل ميشود..
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در مورد يورش نظامى روسيه
به اوكراين!

مصاحبه نشريه اكتبر با ريبوار احمد عضو دفتر سياسى حزب كمونيست كارگرى كردستان
اکتــﱪ باﻻخــره پــس از چندســال اختﻼفــات میــان روســیه و اوکراییــن روز  ۲۴فوریــه روســیه
یــورش نظامــی خــود بــه اوکراییــن را آغــاز کــرد شـ پایــه هــا و دلیــل ایــن یــورش روســیه را
چگونــه میبینیــد آیــا ایــن بخاطــر و بدنبــال دعوایــی تاریخــی جهــت تصاحــب اوکرایین توســط
روســیه بــود و یــا نگرانــی محــاﴏه روســیه توســط ناتــو در نتیجــه پیوسـ اوکراییــن بــه آن
میباشد
ریبــوار احمــد اگــر حتــی دعوایــی تاریخــی ای هــم در میــان باشــد امــا ایــن یتوانــد عوامــل
و واقعیــات ایــن جنــگ و یــورش کنونــی روســیه بــه اوکراییــن و تقابــل قدرتهــای بــزرگ را نشــان
بدهــد .چــون ،در حقیقــت جنــگ کنونــی بخشــی از تقابــل قدرتهای امپریالیســت و بــزرگ جهان
بــر ﴎ تقســیم دوبــاره مناطــق تحــت نفــوذ خــود در ﴍایــط جدیــد دنیاســت .منظــورم از ﴍایط
جدیــد دنیــا ایــن اســت کــه دیگــر دوران تــﻼش امریــکا بـرای تثبیــت و تســلط نظــام تــک قطبــی
بــر جهــان بــه ﴎ رســیده اســت .اﻻن دیگــر ﴍایــط جدیــدی یــدان آمــده و دنیــا وارد نظــم
نویــن چندقطبــی شــده اســت .جــدا از امریــکا ،چیــن و روســیه و اروپــا و ...دارنــد بعنــوان
قدرتهــای جهانــی ابـراز وجــود میکننــد و خواهــان ســهم خــود هســتند .هرچنــد هنوزایــن قطب
هــا بعنــوان بلوکهــای یکدســت و دارای انســجام کامــل بــرﴎ مســائل دنیــای امــروز ظاهــر نشــده
انــد ،امــا جنــگ و کشمکشــها و ایــش قدرتهــا مجموعــا خــود بخشــی از پروســه شــکلگیری و
تثبیــت دنیــای چنــد قطبــی ســت.
ایــن جنــگ زورگویانــه و وحشــیانه کنونــی کــه در اوکراییــن ب ـراه انداختــه شــده در حقیقــت
جنــگ میــان روســیه از یکطــرف و امریــکا و ناتــو از طرفــی دیگــر اســت .جنگ تســویه حســابهای
ایــن قطبهــای ارتجاعــی اســت کــه میــدان آن اوکراییــن و قربانیــان آنهــم مــردم بیگنــاه ایــن
کشورهســتند .نبایســتی بــه ایــن جنــگ بعنــوان جنــگ یکطرفــه روســیه عیلــه اوکرایین نگریســت
بلکــه بایســتی آن را ثابــه جنــگ دو جبهــه ارتجاعــی جهانــی دیــد کــه اوکراییــن را بــه محــل
جــدال خــود تبدیــل کــرده اســت .ه نقــدر کــه روســیه بعنــوان آغازگــر و متعرضــی وحشــی
نقــش دارد بهـ ن انــدازه هــم امریــکا و ناتــو نیــز نقــش داشــته و در برپاکــردن آن و ایجــاد زمینه
هــای بـراه انداخـ آن دخالــت داشــته و مســئول هســتند .حتــی رژیــم کنونــی اوکراییــن کــه بــه
آلــت دســت ناتــو تبدیــل شــده در برپاکــردن ایــن جنــگ ﴍیــک بــوده و برهمیــن مبنــا در مقابل
جنگــی كــه از همــه زوایــا نــاروا اســت مســئول اســت .دســتگاه تبلیغاتــی غــرب میخواهــد چنیــن
وا ــود کنــد کــه روســیه بــه تنهایــی عامــل و آغازگــر جنــگ میباشــد ،و بدیــن شــیوه در تــﻼش
اســت تــا متهــم بــودن و جنایــات طرفهــای دیگــر را بــه بهانــه جنایــات و اقدامــات غیــر انســانی
پوتیــن و روســیه پنهــان کنــد .امــا اگــر دقــت کنیــم ایــن جنــگ بدنبــال آن تﻼشــها و اقداماتــی
آغــاز شــد کــه قبــﻼ و از جانــب آمریــکا و غــرب جهــت کوتــاه کــردن دســت روســی و محــدود
كــردن مناطــق نفــوذ و تحــت تســلط او ،انجــام شــده بــود .یعنــی مســتقل از اینکــه میــدان ایــن
جنــگ کجــا بــوده و ظاهــر آن چیســت ،محتــوی آن و حقیقــت آن ،جنــگ ایــن ابرقدرتهــا اســت
کــه بعنــوان دو قطــب جهانــی امــروز بــر ﴎ جایــگاه و مناطــق تحــت نفــوذ و تســلط خــود در
تقابــل کامــل قـرار گرفتــه انــد.
ب ـرای درک درســت زمینــه هــا و عوامــل ایــن جنــگ ،همزمــان بــا دیــدن میلیتاریــزم و نشــان
دادن قــدرت و تــﻼش توســعه طلبانــه روســیه در ﴍایــط کنونــی جهــان ،بایســتی تﻼشــها ،اقدامات
و سیاســت توســعه طلبانــه طــرف مقابــل را نیــز ببینیــم .بایســتی متوجــه آن رونــد و تــﻼش
باشــیم ک ـ مدتهاســت اروپــا در جهــت فاصل ـ گرف ـ و بــرون رف ـ از زیــر تســلط اتوریتــه
رهــﱪی امریــکا و ظاهــر شــدن بعنـوان قطبــی جــدا و مســتقل در پیــش گرفتــه اســت .همچنیــن
مدتهاســت کــه رونــد افــول جایــگاه و تــوان و تســلط ناتــو ﴍوع و حتــی ادامــه موجودیــت آن
نیــز زیــر ســوال رفتــه اســت ،آمریــکا خیلــی نیازمنــد راهــکار و عواملــی بــود کــه هــم اروپــا را
زیــر تســلط دوبــاره خــود بکشــاند ،هــم ناتــو را دوبــاره فعــال کنــد و هــم ﴐورت موجودیــت آن
را دوبــاره برجســته کنــد .بهمیــن دلیــل نقــش بزرگــی در ایجــاد زمینــه هــای ایــن جنــگ بوســیله
موضوعیــت دادن بــه عضویــت اوکراییــن در ناتــو و گســﱰش نیروهــای ناتــو در مرزهــای روســیه
داشــت و دارد .در حالیکــه بنــا بــه توافقــات قبلــی یبایســت نیروهای ناتــو را در دوروبر روســیه
و اروپــای ﴍقــی گســﱰش دهنــد .آمریــکا موضــوع عضویــت اوکراییــن در ناتــو را یــدان آورد،
و البتــه ایــن یــورش روســیه بــا ایــن شــدت و وســعت حتــی بـرای خــود آمریــکا هــم غیــر قابــل
انتظــار بــود ،امــا اگــر عکــس العمــل روســیه در برابــر عضویــت اوکراییــن در ناتــو ،تــن دادن و
تقبــل آن میبــود ،آنــگاه ارتــش و نیــروی نظامــی ناتــو بــه لــب مــرز روســیه هــم میرســید .اگر هم
عکــس العمــل روســیه ،کــه آ وقــع فوقــش انتظــار یورشــی محــدود بــه بعضــی مناطــق اوکراییــن
از آن میرفــت ،منافــع آمریــکا را از دو جهــت تامیــن میکــرد :اول اینكــه ناتــو را فعــال میكــرد
و جانــی تــازه بــه آن میدمیــد و اروپــا را دوبــاره زیــر پرچــم خــود میکشــاند و بعــﻼوه از ایــن
نظــر کــه روســیه را درگیــر جنــگ کــرده و بســوی ایزولــه شــدن ســوق دهــد و فشــار اقتصــادی و
سیاســی بزرگــی بــر آن تحمیــل کــرده و ﴐبــه ای اقتصــادی و ســنگین بــه آن وارد میكــرد .بــه این
دﻻیــل طــی ســالهای اخیــر آمریــکا همیشــه بدنبــال گســﱰش نیروهــای ناتــو در حوالــی مرزهــای
روســیه بــوده و هســت.
کوتــاه بگویــم ،پــس از شکســت و ناکامــی آمریــکا در تحمیــل دنیــای یــك قطبــی سالهاســت
کــه موضــوع تقســیم دنیــا و مناطــق تحــت تســلط میــان نیروهــای ابرقــدرت امپریالیســتی در
جریــان اســت .جنــگ و تخاص ـ ت و تقابــﻼت اقتصــادی و سیاســی ســالهای اخیــر ،جنگهــای
خاورمیانــه و لیبــی و افغانســتان و یمــن کــه جنگهــای وکالتــی نــام گرفتــه بودنــد ،تــﻼش آمریــکا
بـرای محــاﴏه چیــن در اقیانــوس آرام ،همگــی بخشــی از ایــن تخاصـ ت و طــی پروســه تقســیم

بنــدی دوبــاره جهــان و مناطــق تحــت نقــوذ و تســلط
توســط ابــر قدرتهــا بــوده و میباشــد .امــروز تــداوم ه ـ ن
پروســه در اروپــا و یــورش روســیه بــه اوکراییــن ادامــه دارد.
در یکســو چیــن و روســیه و همپی نانشــان و در ســوی
دیگــر آمریــکا و ناتــو و اروپــا قـرار دارنــد .امــا هنــوز قطبهــا
ثابــه بلوکهــای یکدســت و منســجم شــکل نگرفته انــد ،زیرا
هنــوز بلحــاظ اس ـﱰاتژیک کامــﻼ یکدســت نیســتند ،بــرﴎ
مســایلی یکدســت بــوده و بــرﴎ بعضــی مســایل هنــوز
دچــار اختﻼفنــد.
نﴩیــه اکتــﱪ در بیانیــه مشــﱰك احــزاب کمونیســت
کارگــری حــزب كمونیســت كارگــری كردســتان حــزب
كمونیســت كارگــری عـراق و حــزب حكمتیســت خــط رســمی گفتــه میشــود کــه جنــگ کنونی
بــه برپایــی جنــگ جهانــی ســوم و یــا جنــگ ﴎد یکشــد بعــﻼوه میگوینــد کــه ایــن یــورش
ﴎآغــاز فرورفـ جهــان در ﴍایــط و اوضاعــی نویــن از جنگهــا و تقابــﻼت و تخاصـ ت نظامــی
بلــوک هــا ســت آیــا جنــگ و تقابــﻼت نظامــی ایــن قطبهــا غیــر از جنگــی وســیع و جهانــی چــه
معنــی و مفهومــی دیگــر میتوانــد داشــته باشــد
ریبــوار احمــد حقیقــت ایــن اســت کــه دم و دســتگاه تبلیغاتــی غــرب پروپاگانــد جنگــی بســیار
وســیعی راه انداختــه و میخواهــد چنیــن وا ــود کنــد کــه جهــان بــر لبــه جنگــی جهانــی قـرار
گرفتــه اســت ،و یــا اوضــاع بســوی بازگشــت بــه جنــگ ﴎد میــرود .بســیاری از کشــورهای غربــی
جنگــی روانــی علیــه مــردم خــود راه انداختــه انــد و غیرمســتقیم مــردم را بــه آمادگــی ب ـرای
جنــگ تشــویق میکننــد ،بــازار مــواد خوراکــی ،بویــژه خوراکیهــای کنــﴪو کمیــاب شــده اســت.
میدیــای گــوش بفرمــان آگاهانــه و هدفمنــد بــر شــیپور تبلیغــات جنگــی میدمنــد .اینــکار را
میکننــد تــا بــر ﴐورت نقشــه و طرحهــای میلیتاریســتی خــود مهــر تاییــد بزننــد .بدیــن شــیوه
ﴎگــرم تــداوم رقابتهــای تســلیحاتی ای هســتند کــه قبــﻼ در دســتور کارشــان بــوده اســت .بــر
طبــل برپایــی جنــگ جهانــی میکوبنــد تــا دوری جدیــد از میلیتاریــزم را گســﱰش دهنــد ،بــر طبــل
ﴐورت وجــود ناتــو میکوبنــد تــا دوبــاره آن را فعــال کننــد ،بــر طبــل ﴐورت وجــود ارتــش متحد
اروپــا میکوبنــد تــا زمینــه ب ـرای تشــکیل آن را فراهــم کننــد .بــر طبــل تهدیــد جنگــی جهانــی
میکوبنــد تــا بــه مســلح تــر شــدن بیشــﱰ و ترخیــص بودجــه هــای بســیار بــزرگ بـرای میلیتاریــزم
بیشــﱰ شــکلی قابــل قبــول بدهنــد .بیــان نامــه مــا میخواهــد پــرده از ایــن واقعیــات و تبلیغــات
عوامفریبانــه بــردارد.
جنگــی جهانــی در کار نیســت ،امــا میلیتاریــزه کــردن و گســﱰش آن دارد مﴩوعیــت پیــدا میکند.
یــورش اخیــر روســیه علیــه اوکراییــن و ایــن فضایــی کــه ایجــاد شــده بــاری دیگــر دارد بــه آن
میلیتاریــزم شکســت خــورده ای کــه بــه رهــﱪی آمریــکا در ســال ۱۹۹۱آغــاز شــد و بوِیــژه منطقه
خاورمیانــه را بــه دریاچــه خــون تبدیــل و مــردم منطقــه را بــا آتــش جنگــی خونیــن و آزمایــش
تســلیحات مــدرن روبــرو کــرد و بــه ویرانــی کشــاند ،جــان تــازه ای میدمــد .آن دوره لشکرکشــی
و میلیتاریــزم ﴎانجــام پــس از چنــد دهــه شکســت خــورد .عــﻼوه بــر اینکــه بــا نفــرت و اعـﱰاض
مــردم آزادیخــواه دنیــا روبــرو شــد ،خــود در میدانــی واقعــی از نظــر سیاســی شکســت خــورد و
آمریــکا و همپی نانــش بــدون آنکــه بــه اهــداف خــود برســند ناچار شــدند از آن دســت برداشــته
و عقبنشــینی کننــد .امــا یــورش اخیــر روســیه از همیــن حــاﻻ جانــی تــازه بــه میلیتاریزمشــان
دمیــده اســت .امــی دولتهــای ابرقــدرت بــه رقابــت نظامــی و تســلیحات مــدرن و ویرانگــر
برخاســته و بودجــه هــای ﴎســام آور ب ـرای آن اختصــاص میدهنــد و آشــکارا صلــح و امنیــت
جهــان را بــه اســلحه و نیــروی نظامــی و پی نهــای نظامــی گــره زده و میزننــد.
امــا علیرغــم ســختیها و مصیبتبــار بــودن آنچــه اکنــون در اوکراییــن در جریــان اســت ،نــه ﴍایــط
کنونــی بســوی برپاشــدن جنگــی جهانــی میــرود و نــه چنیــن جنگــی جــزو برنامــه ابرقدرتهاســت.
حتــی مــا شــاهد ایــن هســتیم کــه علیرغــم قولهایــی کــه ناتــو و آمریــکا بـ اوکراییــن دادە بــودن
کـ در صــورت حملــه روســیه بــه آن ،بــا عکــس العمــل شــدید ناتــو و آمریــکا روبرو خواهد شــد،
امــا بــه بهانــه اینکــه اوکراییــن عضــو ناتــو نیســت و درحقیقــت از تــرس اینکــه دامنــه و ابعــاد
جنــگ وســیعﱰ نشــود ،جــدا از کمکهــای لجســتیکی و تســلیحاتی و اعـ ل فشــار اقتصــادی علیــه
روســیه کار دیگــری از دستشــان برنیامــده ،یعنــی منظــورم عکــس العمــل و اقدامــات نظامــی
اســت .تصــور کنیــد ســال  ۱۹۹۱بــه بهانــه اینکــه قــدرت آل صبــاح از کرســی اقتــدار برکویــت
پاییــن رانــده شــده بــود ،چــه لشکرکشــی و همپی نــی بزرگــی بنــام »جنــگ علیــه صــدام« راه
انداخــت... .
در حقیقــت اینبــار در اینمــورد کل قطــب تانــو ضعیــف ظاهــر شــدە اســت .چــون خــوب بــر این
حقیقــت واقفنــد کــه اگــر هرگونــه عکــس العملــی کــه بــه گســﱰش جنــگ در اروپــا بیانجامــد
دیگــر کنــﱰل را از دســت میدهنــد و برنــده و بازنــدای باقــی ــی مانــد .ابرقدرتهــا و قطبهــای
دنیــای امــروز همگــی دارای چنــان تســلیحاتی هســتند کــه کل زمیــن را با نابــودی روبــرو کنند ،و
اگــر بــه جنگــی مســتقیم علیــه یکدیگــر کشــانده شــوند هیچکــدام برنــده نخواهنــد بــود و جهان
بــا خطــر نابــودی کامــل روبــرو خواهــد شــد .بخاطــر همیــن جنــگ علیــه یکدیگــر بـرای تقســیم
جهــان میــان خــود را در عرصــه هــای سیاســی و اقتصــادی بصــورت مســتقیم و در عرصــه نظامــی
بصــورت غیرمســتقیم و نیابتــی پیــش میﱪنــد.
نﴩیــه اکتــﱪ بعضــی هــا در تحلیــل ایــن جنــگ بــه ایــن اشــاره میکننــد کــه ایــن اقــدام نظامی
روســیه در نتیجــه خا ــه دنیــای تــک قطبــی بــه رهــﱪی آمریــکا و آغــاز شــکلگیری دنیــای
چندقطبــی و بلوکهــای اقتصــادی سیاســی و نظامــی اســت کــه بیشــﱰ بــه آمریــکا اروپــا چیــن
و روســیه اشــاره دارنــد شـ ایــن ارزیابــی را تــا چقــدر درســت میدانیــد
ریبــوار احمــد بنظــر مــن هیچوقــت نظــم تــک قطبــی بــه رهــﱪی آمریــکا در دنیــا شــکل
نگرفــت و تســلط نیافــت تــا امــروز از خا ــه آن صحبــت كنیــم .دنیــای یــك قطبــی نقشــه آمریکا
بــود و ب ـرای تحقــق و تحمیــل آن چندیــن جنــگ و لشکرکشــی راه انداخــت... .
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از جنــگ اول خلیــج بــرای بخــون کشــیدن عــراق بــه بهانــه اشــغال کویــت ،تــا یــورش بــه
افغانســتان بــه بهانــه تروریــزم ،تــا اشــغال و نابــودی ع ـراق بــه بهانــه از بیــن بــردن ســﻼحهای
کشــتار جمعــی ،تــا جنــگ ســوریه و لیبــی و یمــن و  ...همــه عبــارت از تــﻼش آمریــکا در جهــت
تثبیــت و تحمیــل نظمــی نویــن بــه رهــﱪی یکطرفــه خــود بودنــد .امــا ایــن نظــم قبــل از اینکــه
شــکل بگیــرد بــا شکســت مواجــه شــد .آن نقشــه و طرحهــا و سیاســتهایی کــه آمریــکا در ایــن
جهــت پیــش گرفــت در امــی عرصــه هــا نــاکام ماندنــد .کﻼ ،آن سیاســت میلیتاریســتی و
لشکرکشــی بــا شکســت مواجــه شــد.
بلــه مــن هــم اینطــوری میبینــم کــه جهــان پــا در دنیــای چندقطبــی نهــاده اســت .جنــگ کنونــی
نیــز بخشــی از تقابــل قطبهــا و ابرقدرتهــای دنیــای چندقطبــی کنونــی بــرﴎ تقســیم جهــان میــان
خودشــان اســت .امــا ﻻزم اســت بــه ایــن نیــز اشــاره کنیــم کــه یــورش اخیــر روســیه علیــه اوکرایین
آغــاز دور جدیــدی از لشکرکشــیهای زورگویانــه اســت ،ﴍوع دور جدیــدی اســت تــا میلیتاریــزم
و حتــی ســﻼح ا ــی بعنــوان ضامــن و حافــظ آســایش و صلــح نشــان داده شــود .همچنانکــه
امــروز شــاهدیم بــازار فــروش اســلحه از هــر بــازار دیگــری گرمــﱰ شــده اســت .مداومــا بــر فعــال
و تواناتــر کــردن ناتــو تاکیــد میشــود ،از طرفــی دیگــر از ایجــاد و تشــکیل ارتــش ویــژه اروپــا
گفتــه میشــود .بودجــه ای کــه بـرای اســلحه و جنــگ و ارتــش اختصــاص یافتــه اگــر بـرای تامیــن
نیازمندیهــای زندگــی بﴩیــت تخصیــص داده مــی شــد ،امــی جامعــه بــﴩی را بــدون جنــگ و
اســلحه و میلیتاریــزم غــرق در ســعادت و زندگــی خــوب و رفــاه مــی کــرد .امــا بجــای آن ،دارنــد
ایــن بودجــه هــای عظیــم را بــه میلیتاریــزه کــردن و کشــتار بﴩیــت و ویـران کــردن زندگــی و
خانــه هــای مــردم برﴎشــان اختصــاص میدهنــد.

نﴩیــه اکتــﱪ همزمــان بــا اینکــه آمریــکا جایــگاه و موقعیــت ﴎکردگــی جهانــی اش را ازدســت
داده ﴎکردگــی اش بــر ناتــو نیــز دارد رو بــه افــول میــرود یــا بهــﱰ اســت بگوییــم پایــه هــای
مانــدگاری ناتــو از بیــن رفتــه و یــا میرونــد کشــورهای اروپایــی بویــژه آﳌــان و فرانســه بارهــا
از نیــروی نظامــی مســتقل اروپــا گفتــه و یــا میگوینــد پــس اگــر چنیــن اســت دلیــل تــرس و
نگرانــی روســیه از گســﱰش ناتــو چیســت
ریبــوار احمــد مســئله ﴏفــا و تنهــا نگرانــی روســیه از گســﱰش ناتــو و نزدیــک شدنشــان بــه
مرزهــای روســیه نیســت .روســیه میخواهــد جایــگاه خــود در نظــم نویــن جهانــی را اســتحکام
بخشــد ،میخواهــد مناطــق تحــت نفــوذ خــود را تعییــن و تحمیــل کنــد .میخواهــد اوکراییــن
منطقــه تحــت تســلط خــودش باشــد و توســط رژیمــی پرروســی ،یــا حداقل بیطــرف ،اداره شــود.
ناتــو باشــد و یــا نباشــد قطبهــای دیگــر بویــژه آمریــکا و اروپــا وجــود دارنــد .روســیه یتوانــد
دســت بســته و از دور نظــاره گــر پیوسـ اوكراییــن بــه قطبهــای حریــف و تبدیــل بــه منطقــه
نفــوذ آنهــا باشــد و از زیــر نفــوذ خــود خــارج شــود .در ضمــن ایــن یــورش فرصتــی بـرای روســیه
ایجــاد کــرده تــا تــوان و نیــروی خــود را بن یــش گذاشــته و ایــن نکتــه را بقبوﻻنــد و ثابــت کنــد
کــه روســیه دیگــر روســی پــس از شکســت بلــوک ﴍق و ریــزش دیــوار برلیــن نیســت ،بلکــه
یکــی از ابرقدرتهــای دنیــای نویــن اســت .یــورش اخیــر روســیه قدمــی دیگــر در ادامــه دخالتــش
در ســوریه بــا هــدف تثبیــت و اســتحکام موقعیــت خــود در دنیــای چندقطبــی اســت .میخواهــد
بگویــد کــه ایــن فقــط و تنهــا آمریــکا و ناتــو نیســتند کــه میتواننــد و حــق دارنــد هرجایــی
خواســتند لشکرکشــی کــرده و جنــگ راه بیاندازنــد ،فقــط آنهــا نیســتند کــه میتواننــد بســوی
هرجایــی خواســتند لشکرکشــی کــرده و رژیمهــای مخالــف خــود را پاییــن کشــده و حکومتــی
طرفــدار و حلقــه بگــوش خــود را ﴎکار بیاورنــد .ایــن حــق فقــط بــه آنــان تعلــق نــدارد ،منهــم
میتوانــم و حــق دارم و اینــکار را هــم خواهــم کــرد .بـرای ایــن کار نیــز رفـ و پیوسـ اوکراییــن
بــه ناتــو را بهانــه و مدرکــی ب ـرای نشــان دادن تــوان و نیــروی خــود و نگــه داش ـ اوکراییــن
تحــت تســلط و نفــوذ خــود قـرار داد .ناتــو هــر وضعــی داشــت باشــد در ایــن حقیقــت تغییــری
ایجــاد یكنــد کـ طــی چندســال اخیــر قطــب آمریــکا مــدام ﴎگــرم گســﱰش نیروهــای ناتــو در
نزدیکیهــای مــرز روســیه بــوده و هســت و روســیه را کامــﻼ نگـران کــرده بــود .نبایــد از یــاد بﱪیم
کــه ناتــو هــر انــدازه ضعیــف شــده باشــد و ادامــه کار آن زیــر ســوال بــوده باشــد امــا هنــوز بــه
حــدی ضعیــف نیســت كــه بتــوان او را بحســاب نیــاورد .ایــن جنــگ نیــز ،ولو بـرای کوتــاه مدت،
بــه ناتــو جــان تــازه ای بخشــید.
نﴩیــه اکتــﱪ جنــگ اخیــر روســیه بخشــی از پروســه میلیتاریزمــی اســت کــه ســال  ۱۹۹۱از
جانــب آمریــکا ﴍوع شــده و تاکنــون چندیــن جنــگ و ویرانگــری را بــر مــردم دنیــا از اروپــای
ﴍقــی تــا خاورمیانــه تحمیــل كــرده اســت ایــن پروســه رونــد تحمیــل زورگویــی و قلــدری
نیروهــای امپریالیســت بــر دنیــا جهــت تقســیم مناطــق تحــت تســلط و نفــوذ شــان بــوده
و هســت مــردم دنیــا در حالیکــه از جنــگ و میلیتاریــزم نفــرت داشــته و بخاطــر یورشــها و
فشــارهای اقتصــادی و سیاســی طبقــه بــورژوازی مینالنــد ب ـرای خا ــه دادن بــه ایــن دوران
چــکار بایســتی بکننــد آیــا خواســت توقــف جنــگ کافــی بــوده و یــا بایســتی راهــی دیگــر را
درپیــش بگیرنــد
ریبــوار احمــد قبــل از اینکــه جــواب چــکار بایــد کــرد را بدهــم ﻻزم مــی بینــم بــه ایــن اشــاره
کنــم کــه آن رونــد میلیتاریزمــی کــه بــه آن اشــاره کردیــد کــه از ســال  ۱۹۹۱توســط آمریــکا ﴍوع
شــد ،شکســت خــورد و خا ــه یافــت .امــا یــورش اخیــر روســیه علیــه اوکراییــن ﴎآغــاز دور تــازه
ای از میلیتاریــزم بــوده و میباشــد و دوبــاره بــه آن سیاســت و گســﱰش آن رســمیت و مﴩوعیــت
داده و جــان تــازه ای میدهــد .از همیــن اﻻن شــاهد هســتید کــه دولتهــای ابرقــدرت خیلــی

علنــی و ﴏیــح بــازار تبلیغــات میلیتاریســتی را گــرم کــرده و چنیــن وا ــود میکننــد کــه تــداوم
آرامــش و صلــح در جهــان در گــرو نیــروی نظامــی قویــﱰ و مســلح و مجهــز بــه ســﻼحهای بیشــﱰ
و مدرنــﱰ و حتــی ســﻼح ا ــی و میلیتاریــزم اســت .عواقــب ایــن دوره تــازه از میلیتاریــزم میتوانــد
بســیار خطرناکــﱰ و ویرانگرتــر از ﴏفــا قربانــی کــردن مــردم اوکراییــن باشــد .همچنیــن عــﻼوه بر
جوانــب کشــتار و ویرانگریهــای ایــن بحـران ،زمینــه را بـرای گســﱰش ناســیونالیزم و قومپرســتی
و ﴎبــرآوردن انــواع جریــان و باندهــای دســت راســتی و راسیســت و فاشیســت و نژادپرســت و
تقابــل ﴍق و غــرب فراهــم کــرده اســت.
در رابطــه بــا راه چــاره در حقیقــت هیــچ راه چــاره ای غیــر از برپاکــردن و بـراه انداخـ انقــﻼب
کارگــری و درهــم پیچیــدن امــی سیســتم کاپیتالیســتی بــا جنــگ و میلیتاریــزم و ســﻼحای ا ــی
اش ،بــا پوتیــن و بایــدن و ماکرونهایــش و  ....وجــود نــدارد .راه چــاره واقعــی یــدان آمــدن طبقــه
کارگــر و بﴩیــت آزادیخــواه دور افــق و پرچــم سوســیالیزم و ب ـرای ازبیــن بــردن ﴎمایــه داری
و امــی مصیبتهایــش و برقـراری و ایجــاد جامعــه ای سوسیالیســتی عــاری از هرگونــه جنــگ و
ســﻼح و میلیتاریــزم و و بربریتــی کــه جهــان را بــا خطــر ویرانــی و نابــودی روبــرو کــرده اســت،
میباشــد .دیگــر و واقعــا نظــام ﴎمایــه داری خطــری جــدی بــرﴎ مانــدن کل جامعــه بــﴩی ســت.
در مــورد اﻻن چــه بایــد کــرد و اینکــه در کوتــاه مــدت و فــورا چــه اقدامــی ﴐوری و ممکــن
اســت ،بایــد بگویــم کــه خیــر فقــط شــعار »توقــف جنــگ« کارســاز و موثــر و حتــی بایــد بگویــم
کــه درســت و پیــﴩو نیســت .ایــن جنــگ بخشــی از تقابــل و تخاصمــی وســیعﱰ و بزرگــﱰ اســت،
طبقــه کارگــر و بﴩیــت آزادیخــواه بایســتی علیــه امــی ایــن تقابــل ارتجاعــی و امــی جوانــب
جنــگ یــدان بیاینــد» .توقــف جنــگ« بــه تنهایــی فقــط میتوانــد معنــی ضدیــت بــا یــا مخالفت
بــا عملکــرد روســیه را درخــود داشــته باشــد .امــا ناتــو و آمریــکا و طرحهــا و تﻼشــهای کثیفشــان
بـرای تســلط و میلیتاریــزم چــی؟ پــس رول و نقــش زلینســکی و رژیمــش کــه بــه آلــت دســت و
عامــل پیشــﱪد طرحهــای ناتــو و آمریــکا تبدیــل شــده چــی؟ حتــی زلینســکی و رژیمــش کــه بــا
خــون جوانــان و مــردم اوکراییــن ایــش قهرمــان بــازی راه انداختــه اســت ،بدلیــل حلقــه بگوشــی
اش بـرای ناتــو و تبدیــل اوکراییــن بــه میــدان جنــگ ایــن دو قطــب ارتجاعــی و توســعه طلــب،
محکــوم و تبهــکار اســت .شــعار »توقــف جنــگ« بــه تنهایــی معنــی حقانیــت دادن بــه ناتــو و
پیوسـ اوکراییــن بــه ناتــو اســت .بهـ ن انــدازه کــه یــورش روســیه محکــوم و نارواســت ،توســعه
طلبــی ناتــو هــم نــاروا و محکــوم اســت ،بهـ ن انــدازه نیــر پیوسـ اوکراییــن بــه ناتــو هــم نــاروا
و محکــوم اســت .بخاطــر همیــن خیــزش و یــدان آمــدن طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه جهــان
بایســتی علیــه امــی طرفهــای جنــگ و کشــتار و میلیتاریــزم و رقابــت تســلیحاتی ای باشــد کــه
ابرقدرتهــا بـراه انداختــه انــد .ﴐوریســت کــه در ﴎتــاﴎ جهــان خیابانهــا بــه میــدان و عرصــه
»نــه« گف ـ بــه جنــگ و میلیتاریــزم و توســعه طلبــی همــه طرفهــای ایــن کشــمکش تبدیــل
شــوند .تنهــا یــدان آمــدن میلیونــی طبقــه کارگــر و بﴩیــت آزادیخــواه و متمــدن علیــه جنــگ و
زورگویــی و رقابــت تســلیحاتی امــی قطبهــا و طرفهــای ایــن جنــگ و تخاصــم ارتجاعــی میتواند
دســت ایــن زورگویــان و خﻼفــکاران را ببنــدد و مــرزی ب ـرای بربریــت و وحشــیگریهایی ایجــاد
کنــد کــه هــم اکنــون گریبــان مــردم اکرایــن را گرفتــه و اگــر جلــو آن گرفتــه نشــود عواقــب و
نتایــج آن مرزهــای اوکراییــن را پشــت ﴎ میگــذارد و حتــی ایــن عواقــب بــه شــیوه هایــی دیگــر
بــرﴎ امــی مــردم جهــان تحمیــل خواهــد شــد .بــدون تردیــد نقــش کارگـران و مــردم زحمتکــش
روســیه و اوکراییــن علیــه جنــگ و میلیتاریــزم نیروهــای امپریالیســتی ،بخاطــر نشــان دادن اینکــه
مــردم ایــن دوکشــور همــدل و همنــوا و همﴪنوشــت بــوده و هیــچ دشــمنی ای باهــم ندارنــد،
تاثیــر بسـزایی خواهــد داشــت .امــا برعکــس دولتهــای ایــن دوکشــور کــه در دوقطــب ارتجاعــی
مخالــف در برابــر هــم ق ـرار گرفتــه انــد .مرزبنــدی طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه ایــن دو
کشــور بــا رژیمهایشــان میتوانــد بــه پیــﴩو و پیشــاهنگ یــدان آمــدن طبقــه کارگــر و مــردم
آزادیخــواه اروپــا و و ﴎتــاﴎ جهــان بـرای جلوگیــری از میلیتاریــزم و رقابتهای تســلیحاتی و جنگ
و ویرانگــری تبدیــل شــوند.
همچنیــن در رابطــه بــا چــه بایــد کــرد ،مســتقل از اینكــه عوامــل ایــن جنــگ و طرفهــای ان چـ و
كــی هســتند ،بایســتی همزمــان بــا »نــه« گفـ بــه جنــگ و میلیتاریــزم ،یــورش نظامــی و بــاران
مــردم و وی ـران کــردن زیربنــای اقتصــاد و خدمــات اجت عــی و خانــه و کاشــانه مــردم ،بــدون
قیــدوﴍط محکــوم شــود .بایســتی تبدیــل مــردم بــه ســپر انســانی محکــوم شــده و بــه رســوایی
کشــانده شــوند .بایــد یــورش علیــه تظاهــرات و ابــراز نارضایتــی علیــه جنــگ و میلیتاریــزم
محکــوم بشــود .تحمیــل محــاﴏه اقتصــادی علیــه مــردم کارگــر و زحمتکــش و گرســنه کردنشــان
هیــچ توجیهــی بر یــدارد و بایســتی محکــوم گــردد .هرگونــه راســیزم و علیــه هــم شــوراندن مردم
ببهانــه تعلــق بــه ملیــت و نــژاد و کشــورهای مختلــف بایســتی محکــوم شــده و رســوا شــود.
بایســتی اتحــاد و همﴪنوشــتی در مقابلــه بــا راســیزم و نژادپرســتی و ناســیونالیزم گســﱰش یافتــه
و صــدای خــود را بلنــد کنــد  .ووو....
طبقــه کارگــر و کمونیــزم بــرای گســﱰش ایــن رونــد و یــدان آوردن جنبشــی جهانــی و
انﱰناســیونالیت ،ب ـرای محکــوم کــردن امــی طرحهــا و نقشــه هــای همــه قطبهــا و طرفهــای
ابرقــدرت جنــگ طلــب و قطــع دستهایشــان از جنــگ و توســعه طلبــی و رقابتهــای تســلیحاتی
و میلیتاریزمــی کــه ب ـراه انداختــه انــد ،همــه ظرفیتهــای خــود را بــكار اندازنــد و لــذا وظیفــه
پیﴩوانــه ای برعهــده دارنــد.
---ترجمه این گفتگو از زبان كردی به فارسی توسط رفیق بهزاد یونسی انجام شده است
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اين قطعنامه ب  ۱۳تا  ۱۸مارس  ۱۸۷۲توسط مارکس نوشته شده و از روی دستخط
مارکس که به زبان ف رانسه بوده و نزد دخﱰش ينی پيدا شده ترجمه گشته است

قطعنامهى گردهمائى سال روز كمون پاريس
گرده ئی يادبود سالروز  ۱۸مارس  ۱۸۷۱قطعنامه ی زير را تصويب کرده است:
جنب ــش پ ــر افتخ ــار  ۱۸م ــارس را ثاب ــه س ــپيده دم ﴎخ انق ــﻼب ب ــزرگ سوسياليس ــتی – ک ــه
انس ــانها را ب ـرای هميش ــه از رژي ــم طبقات ــی نج ــات خواه ــد داد – تلق ــی م ــی کن ــد.
اع ــﻼم م ــی دارد ک ــه :ديوانگ ــی ه ــا و جناي ــات طبق ــه ی ب ــورژوا را ک ــه در ــام اروپ ــا ب ــر گ ــرد
مح ــور نف ــرت از کارگ ـران متح ــد ش ــدهاند و همچن ـ جامع ــه ی قدي ــم را ب ــه ه ــر ش ــکل
حکومت ــی ک ــه م ــی خواه ــد باش ــد – چ ــه س ــلطنتی و چ ــه جمه ــوری – محک ــوم م ــی کن ــد.
اعــﻼم مــی دارد کــه :لشکرکشــی همــه حکومتهــا برعليــه انﱰناســيونال و اقدامــات
تروريس ــتی قاتل ـ ورس ــای و همچن ـ فاتح ـ پروس ــی آنه ــا ،دلي ــل ب ــی ارزش ــی موفقي ــت
آنهــا بــوده و مؤيــد آنســت کــه ارتشــهای رزمنــده ی پرولتاريــای جهانــی پشــت ﴎ
پي ــش آهن ــگان قهرم ــان خ ــود – ک ــه ب ــه وس ــيله ی ن وه ــای متح ــد ت ـ س و ويلهل ــم از پ ــا
درآمدنــد – ايســتاده انــد.

نامه ماركس به ويلهلم ليكبنشت
لندن  ۶آوریل ۱۸۷۱
ليبکنشت عزيز
خ ــﱪ آزادی ت ــو و بب ــل و ب رانش ــوايگی ه ــا ب ــه م ــا رس ــيد و موج ــب ش ــادمانی ش ــورای کل
گردي ــد .ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد ک ــه پاريس ــی ه ــا مغل ــوب ش ــده ان ــد .تقص ـ خودش ــان اس ــت
ام ــا تقص ـ ی ک ــه عم ــﻼ از خ ــوش نيت ــی آنه ــا ناش ــی م ــی ش ــود .کميت ــه ی مرک ــزی ]گارد
مل ــی[ و بع ــدا کم ــون ب ــه ت ـ س – اي ــن فس ــقلی بدنه ــاد – فرص ــت دادن ــد ک ــه ن ـ وی خص ــم
را متمرک ــز س ــازد زي ـرا:
 -۱آنه ــا ب ــه نح ــوی ابلهان ــه ماي ــل نبودن ــد جن ــگ داخل ــی را ﴍوع کنن ــد .مث ــل اينک ــه ت ـ س
ب ــا ت ــﻼش خ ــود ب ـرای خل ــع س ــﻼح قهرآمي ــز پاري ــس آن ـرا ]جن ــگ داخل ــی را[ آغ ــاز نک ــرده
ب ــود ،مث ــل اينک ــه مجل ــس مل ــی – ک ــه فق ــط ب ـرای آن ف راخوان ــده ش ــده ب ــود ک ــه درب ــاره ی
جن ــگ ي ــا صل ــح ب ــا پروس ــی ه ــا تصمي ــم بگ ـ د ف ــورا ب ــه جمه ــوری اع ــﻼن جن ــگ ن ــداده
ب ــود!
 -۲بخاطــر آنک ــه نس ــبت غص ــب قهرآميــز بــه آنهــا داده نشــود ،لحظ ــات گ رانبهائــی را
تلــف کردنــد )بايس ــتی بع ــد از بــه زانــو درآوردن ارتجاعيــون در پاريــس ،بﻼفاصلــه بــه
س ــوی ورس ــای پي ــﴩوی م ــی کردن ــد( ب ــا انتخاب ــات کم ــون و س ــازماندهی آن و غ ـ ه موج ــب
ات ــﻼف وق ــت ش ــدند.
از ــام مطالب ــی ک ــه ت ــو در روزنامهه ــا راج ــع ب ــه وقاي ــع پاري ــس م ــی خوان ــی ي ــک کلمه ــاش
را هــم نبايــد بــاور کنــی ،همــه ی آنهــا جعلــی و دروغ انــد .رذالــت روزنامــه نــگاری
بورژوائ ــی هرگ ــز اينط ــور س ــنگ ــام نگذاش ــته اس ــت.
اي ــن وج ــه مش ــخصه ی قضي ــه اس ــت ک ــه امپ رات ــور آﳌ ــان واح ــد و پارﳌ ــان واح ــد در برلی ــن
ب ــه هی ــچ وج ــه ب ـرای دنی ــای خ ــارج وج ــود ن ــدارد و ه ــر نس ــيم مﻼي ــم پاريس ــی بيش ــﱰ از
آنه ــا توج ــه برم ــی انگي ــزد .ش ـ باي ــد اتفاق ــات ش ــاهزاده نش ــينهای دان ــوب را ب ــا دق ــت
تعقي ــب کني ــد .اگ ــر انق ــﻼب در پاري ــس موقت ــا دچ ــار شکس ــت ش ــود – گرچ ــه در اينج ــا ني ــز
جنب ــش را م ــی ت ــوان فق ــط ب ـرای م ــدت کوتاه ــی فرونش ــاند – آنوق ــت جن ــگ جدي ــدی از
ﴍق اروپ ــا ﴍوع م ــی ش ــود و رومان ــی اول ـ بهان ــه را در اي ــن م ــورد ب ــه دس ــت ت ــزار از خ ــود
راض ــی ]الکس ــاندر دوم[ خواه ــد داد .بناب راي ــن مواظ ــب آن ط ــرف باش ــيد.

نامه انگلس به كارلو ترزاگى در تورين
ب ــه نظ ــر م ــن چن ـ م ــی آي ــد ک ــه از لف ــظ ب ــازی مرب ــوط ب ــه »اتوريت ــه« و مرکزي ــت س ــوء
اس ــتفاده ه ــای زي ــادی م ــی ش ــود .م ــن چي ــزی اتوريت ــه ای ت ــر از ي ــک انق ــﻼب ﴎاغ ن ــدارم
و وقت ــی اراده ی خ ــود را ب ــه وس ــيله ی ــب ه ــا و گلول ــه ه ــای تفن ــگ ب ــه ديگ ـران م ــی
قبوﻻنن ــد – مث ــل ه ــر انق ــﻼب – در اي ــن ص ــورت ب ــه نظ ــر م ــن اتوريت ــه ب ــکار ب ــرده م ــی
ش ــود.
کمب ــود اتوريت ــه و مرکزي ــت ب ــود ک ــه منج ــر ب ــه ناب ــودی کم ــون ش ــد .بع ــد از پ ـ وزی ،ه ــر
کاری ک ــه مايلي ــد ب ــا اتوريت ــه و غ ـ ه بکني ــد ول ــی ب ـرای مب ــارزه باي ــد هم ــه ی ن وها ــان را
متش ــکل س ــازيم و آنه ــا را ب ــر روی نقط ــه ی حمل ــه ی واح ــدی متمرک ــز ائي ــم.
اگ ــر راج ــع ب ــه اتوريت ــه و مرکزي ــت ب ــه عن ــوان دو ]عام ــل[ ک ــه تح ــت ــام ﴍاي ــط ممکن ــه
موضوع ــات لعنت ــی هس ــتند س ــخن گفت ــه ش ــود ،آنوق ــت ب ــه نظ ــر م ــن اف ـرادی ک ــه چن ـ
س ــخن م ــی گوينــد ي ــا ــی دانن ــد يــک انق ــﻼب چيســت و ي ــا آنک ــه انقﻼبيــون جمل ــه
پ ــردازی م ــی باش ــند* .
هر چه زودتر درباره قضيه به من بنويسيد.
سﻼم و ب رادری
مخلص ش ف .انگلس
 ۱۴ژانویه ۱۸۷۲
*  -انگل ــس در حاش ــيه ی آخري ــن جمل ــه ب ــه زب ــان آﳌان ــی اضاف ــه ک ــرده اس ــت«:اين کام ــﻼ
ص ــادق نيس ــت«.

پيام انگلس به كارگ ران ف رانسه
به مناسبت بيستم سالروز کمون پاريس
شهروندان زن و شهروندان مرد
بيس ــت س ــال پي ــش در چن ـ روزی ،زحمتکش ــان پاري ــس ه نن ــد ي ــک ت ــن واح ــد در مقاب ــل
حملــه ی جنايتکارانــه ی بورژواهــا کــه تحــت رهــﱪی تــ س و يونکرهــا بودنــد برپــا
خاس ــتند .اي ــن دش ــمنان پرولتاري ــا وقت ــی مش ــاهده کردن ــد ک ــه کارگ ـران پاري ــس ب ـرای دف ــاع
از حقــوق خــود ،اســلحه بــه دســت گرفتــه و متشــکل شــدهاند ،از وحشــت بــه لــرزه
درآمدن ــد .ت ـ س م ــی خواس ــت س ــﻼحهای آنه ــا را از چنگش ــان خ ــارج کن ــد ،س ــﻼحهائی ک ــه
ب ــا آن ش ــهامت برض ــد متجاوزي ــن خارج ــی ب ــکار ب ــرده بودن ــد و م ــی خواس ــتند در آين ــده
ب ــا ش ــهامت ب ــاز ه ــم بيش ــﱰی در مقابل ــه ب ــا حم ــﻼت ج ـ ه خ ــواران ورس ــای م ــورد اس ــتفاده
ق ـرار دهن ــد .يونکره ــا و بورژواه ــا بخاط ــر غلب ــه ب ــر قي ــام کنن ــدگان پاري ــس ،ب ـرای گرف ـ
کم ــک دس ــت تک ــدی ب ــه س ــوی پ ــروس دراز کردن ــد و از اي ــن کم ــک ني ــز برخ ــوردار ش ــدند و
پاري ــس بع ــد از ي ــک مب ــارزه ی قهرمانان ــه در ب راب ــر ق ــدرت ناب راب ــر دش ــمن ل ــه ش ــد و خل ــع
س ــﻼح گردي ــد .اکن ــون بيس ــت س ــال اس ــت ک ــه کارگ ـران پاري ــس ب ــی س ــﻼح م ــی باش ــند و
هم ــه ج ــا ب ــه هم ـ من ــوال اس ــت .در ــام کش ــورهای متم ــدن ،وس ــايل م ــادی دفاع ــی از
پرولتاري ــا گرفت ــه ش ــده اس ــت .در هم ــه ج ــا دش ــمنان و اس ــتث رکنندگان طبق ــه ی کارگ ــر
هس ــتند ک ــه ــام ق ــدرت مس ــلح نظام ــی را در اختي ــار دارن ــد.
و اين امر کار را به کجا کشانده است؟
ب ــه آنج ــا ک ــه – چ ــون ه ــر م ــرد ب ــه درد بخ ــور وارد ارت ــش م ــی ش ــود – ام ــروز اي ــن ارتش ــها -
ه ــر چ ــه بيش ــﱰ بازتاب ــی از احساس ــات و نظري ــات م ــردم ش ــده ان ــد ،به آنج ــا که اين ارتش ــها
]یعن ــی[ اب ــزار اصل ــی س ــتم  -روز ب ــه روز ]از نظ ــر دول ــت[ غ قاب ــل اعت دت ــر م ــی ش ــوند.
مردان ــی ک ــه در رأس دولته ــای ب ــزرگ ق ـرار دارن ــد ،از ه ــم اکن ــون بيمناکان ــه ف ـرا رس ــيدن
روزی را م ــی بينن ــد ک ــه در آن ﴎب ــازان مس ــلح از کش ــتار ب ـرادران و پ ــدران خ ــود امتن ــاع
خواهن ــد ورزي ــد .م ــا در پاري ــس ش ــاهد اي ــن ام ــر ب ــوده اي ــم و ديدي ــم ک ــه چگون ــه جولي ــوس
ف ــری ويتنام ــی اي ــن جس ــارت را ب ــه خ ــرج داد ک ــه مدع ــی رياس ــت جمه ــوری ف رانس ــه بش ــود
و ام ــروز در برلی ــن م ــی بيني ــم ک ــه جانش ـ بيس ـ رک ]کاپري ــوی[ ،از رايش ــتاگ خواس ــتار
وس ــايلی م ــی ش ــود کــه بتوانــد توس ــط درجــه داران روحيــه ی فرمان ــﱪداری را در ارت ــش
تثبي ــت اي ــد ،درج ــه داران ــی ک ــه ب ــه وس ــيله ی پ ــاداش پول ــی خري ــداری ش ــدهاند و اي ــن از
آن جه ــت اس ــت ک ــه ع ــده ی زي ــادی از درج ــه داران ،سوسياليس ــت م ــی باش ــند!
وقت ــی چن ـ موضوعات ــی روی م ــی دهن ــد ،وقت ــی حت ــی در ارت ــش س ــايه روش ــنهای بام ــدادی
ظاه ــر م ــی ش ــوند ،آنوق ــت پاي ــان دني ــای قدي ــم چن ــدان دور نخواه ــد ب ــود.
امي ــد اس ــت ک ــه ﴎنوش ــت ه ــا تحق ــق يابن ــد! امي ــد اس ــت ک ــه ب ــورژوازی در ح ــال زوال،
کن ــار زده ش ــود و ي ــا مضمح ــل گ ــردد.
زنده باد پرولتاريا
زنده باد انقﻼب سوسياليستی انﱰناسيونال
ف انگلس
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پــس از کودتــا ،کــه نشــان از پایــان انقــﻼب ۱۸۴۸
داشــت ،فرانســه بــه مــدت  ۱۸ســال بــه زیــر یــوغ
رژیــم ناپلئونــی رفــت .ایــن رژیــم ،نــه فقــط ویرانــی
اقتصــادی ،کــه حــس حقــارت ملــی را ب ـرای کشــور بــه
دنبــال داشــت .پرولتاریــا در خیــزش علیــه رژیــم کهنــه،
دو وظیفــه را عهــده دار گردیــد -یکــی ملــی و دیگــری
بــا خصلــت طبقاتــی :آزادی فرانســه از تهاجــم آﳌــان ،و
رهایــی سوسیالیســتی کارگ ـران از ﴎمایــه داری .ترکیــب ایــن دو وظیفــه ،ویژگــی منحــﴫ بــه
فــرد کمــون را مــی ســازد.
بــورژوازی» ،دولــت دفــاع ملــی« را تشــکیل داده و پرولتاریــا مجبــور بــود تــا تحــت رهــﱪی
آن بــه مبــارزه ب ـرای اســتقﻼل ملــی دســت زنــد .در واقــع ا ّمــا ایــن دولــت ،دولــت »خیانــت
ملــی« بــود کــه رســالت خــود را در مبــارزه علیــه پرولتاریــای پاریــس مــی دیــد .پرولتاریــا ،کــه
بــا تو ّه ـ ت میهــن پرســتانه کــور گردیــده بــود ،ایــن را درک نکــرد .ایــده ی میهــن پرســتی،
کــه خــود ریشــه در انقــﻼب کبیــر قــرن هژدهــم داشــت ،اذهــان سوسیالیســت هــای کمــون را
بــه حرکــت در مــی آورد .بــه همیــن جهــت ،فــی اﳌثــل بﻼنکــی -کــه بــی تردیــد یــک انقﻼبــی
و حامــی پرشــور سوسیالیســم بــود -قــادر نبــود ب ـرای روزنامــه خــود عنوانــی بهــﱰ از فریــاد
بورژوائــی »میهــن در خطــر اســت!« را بیابــد.
ترکیــب وظایــف متضــاد -میهــن پرســتی و سوسیالیســم -اشــتباه مهلــک سوسیالیســت هــای
فرانســه بــود .مارکــس در مانیفســت انﱰناســیونال ،منتــﴩه در تاریــخ ســپتامﱪ  ،۱۸۷۰بــه
پرولتاریــای فرانســه نســبت بــه خطــر گمراهــی توســط ایــده ی هویــت کاذب ملــی  ۲هشــدار
داده بــود; درحالیکــه در آن زمــان درانقــﻼب کبیــر ،تخاص ـ ت طبقاتــی تشــدید گردیــده بــود،
مبــارزه علیــه ّکل ارتجــاع اروپایــی ،امــی ملــت انقﻼبــی را متحــد کــرده بــود ،امــروز پرولتاریــا
دیگــر ــی توانســت منافــع خــود را بــا منافــع ســایر طبقــات متخاصــم درهــم آمیــزد؛ اجــازه
بدهــد بــورژوازی مســئولیّت خفــت ملــی را متح ّمــل شــود -وظیفــه ی پرولتاریــا ،نــﱪد ب ـرای
رهایــی سوسیالیســتی کار از یــوغ بــورژوازی بــود.
بــه عــﻼوه ،طولــی نکشــید کــه ماهیّــت حقیقــی »میهــن پرســتی« بورژوایــی بــروز داد .دولــت
ورســای ،کــه پیــش تــر بــه صلحــی خفــت بــار بــا پروســی هــا دســت زده بــود ،بــه وظیفــه ی
فــوری خــود عمــل کــرد :حملــه ب ـرای خــارج کــردن ســﻼح هــا از دســت پرولتاریــای فرانســه؛
ســﻼح هایــی کــه وی را بــه هـراس انداختــه بــود را ﴍوع کــرد .کارگـران نیــز بــا اعــﻼم »کمــون«
و جنــگ داخلــی ،بــه ایــن اقــدام پاســخ دادنــد.
هرچنــد پرولتاریــای سوسیالیســت بــه جنــاح هــای مختلفــی تقســیم شــده بــود ،بــا ایــن وجــود
کمــون ،ونــه ی عالــی وحــدت نظــر بــود؛ وحدتــی کــه بــا آن پرولتاریــا قــادر بــود تــا بــه
وظایــف دموکراتیکــی را کــه بــورژوازی تنهــا مــی توانســت از آن هــا دم زنــد ،جامــه ی عمــل
بپوشــاند .پرولتاریــا کــه قــدرت را بــه دســت گرفتــه بــود ،توانســت بــدون وضــع قوانیــن بســیار
پیچیــده و بــه شــیوه ای ســاده و ﴎراســت ،دموکراتیــزه کــردن نظــام اجت عــی را انجــام دهــد،
بورواکراســی را نابــود و امــی مناصــب رســمی را انتخابــی کنــد.
ا ّمــا دو اشــتباه ،ـرات ایــن پیــروزی برجســته را نابــود ســاخت .پرولتاریــا در نیمــه ی راه متوقف
شــد :بــه جــای »مصــادره ی مصــادره کننــدگان« ،بــه خــود اجــازه داد تــا بــا رؤیــای اســتقرار
یــک عدالــت عالــی در کشــوری کــه حــول یــک وظیفــه ی مشــﱰک ملــی متحــد گردیــده اســت،
مؤسســاتی هــم چــون بانــک هــا مصــادره نگردیدنــد و
بــه بیراهــه رود .بــه عنــوان مثــالّ ،
تئــوری هــای پرودونیســتی پیرامــون یــک »مبادلــه ی عادﻻنــه« و غیــره هــم چنــان در بیــن
سوسیالیســت هــا غالــب بــود .اشــتباه د ّوم ،بــه بزرگــواری زیــاده از حــد پرولتاریــا بازمــی گشــت:
پرولتاریــا ،بــه عــوض نابــود کــردن دشــمنانش ،بــه دنبــال ایــن بــود کــه روی آنــان تأثیــر اخﻼقــی
بگــذارد .پرولتاریــا اهمیّــت عملیــات نظامــی مســتقیم در جنــگ داخلــی را دســت کــم گرفــت،
و بــه جــای یــک تهاجــم قاطعانــه علیــه ورســای -کــه مــی توانســت زمینــه ی پیــروزی آن هــا
را در پاریــس فراهــم آورد -تعلــل ــود و بــه دولــت ورســای فرصــت داد تــا نیروهــای ســیاه را
گردهــم آورد و ب ـرای هفتــه ی غــرق بــه خــون مــاه مــه آمــاده شــود.
ا ّمــا بــا وجــود امــی ایــن اشــتباهات ،کمــون ونــه ای عالــی از جنبــش بــزرگ پرولــﱰی قــرن
نوزدهــم بــود .مارکــس ،ارزش باﻻیــی بـرای اهمیّــت تاریخــی کمــون قائــل بــود -اگــر در جریــان
تــﻼش خائنانــه ی بانــد ورســای ب ـرای قبضــه کــردن ســﻼح هــای پرولتاریــای پاریــس ،کارگ ـران
اجــازه مــی دادنــد تــا بــدون نــﱪد خلــع ســﻼح شــوند ،تأثیــر فاجعــه بــار ﴎخوردگــی و یأســی
کــه ایــن ضعــف مــی توانســت در جنبــش پرولــﱰی ایجــاد کنــد ،بســیار بســیار بیــش تــر از
زیــان هایــی بــود کــه طبقــه ی کارگــر در مبــارزه ب ـرای حفــظ ســﻼح هــای خــود متح ّمــل مــی

گردیــد  . ۳فــداکاری هــای کمــون ،گرچــه ســنگین بــود ،ا ّمــا اهم ّیــت آن در مبــارزه ی عمومــی
پرولتاریا،آنــرا جــﱪان میکنــد :کمــون ،جنبــش سوسیالیســتی را در ﴎتــاﴎ اروپــا بــه حرکــت
واداشــت ،قــدرت جنــگ داخلــی را نشــان داد ،تو ّه ـ ت میهــن دوســتانه را از میــان بــرد ،و
بــاور ســاده لوحانــه بــه تــﻼش هــای بــورژوازی ب ـرای اهــداف مشــﱰک ملــی را نابــود ســاخت.
کمــون بــه پرولتاریــای اروپــا آموخــت تــا بــه طــور مشـخّص ،وظایــف انقــﻼب سوسیالیســتی را
مطــرح کنــد.
درســی کــه پرولتاریــا آموخــت ،هرگــز فرامــوش نخواهــد شــد .طبقــه ی کارگــر از آن اســتفاده
خواهــد کــرد ،ه ـ ن طــور کــه در روســیه و در طــی خیــزش مــاه دســامﱪ اســتفاده کــرده اســت.
دوره ی پیــش از انقــﻼب ] [۱۹۰۵روســیه و تــدارک آن ،شــباهت زیــادی بــا دوره ای دارد کــه
فرانســه زیــر یــوغ رژیــم ناپلئونــی ق ـرار داشــته اســت .در روســیه نیــز بانــد اســتبداد ،ویرانــی
اقتصــادی و حقــارت ملــی را ب ـرای کشــور بــه ارمغــان آورده اســت .ا ّمــا بــروز انقــﻼب ،ب ـرای
مدّتــی طوﻻنــی بــه تعویــق افتــاد ،چـرا کــه توســعه ی اجت عــی ﴍایــط را ب ـرای یــک جنبــش
تــوده ای مه ّیــا نکــرده بــود ،و بــه همیــن خاطــر علــی رغــم امــی ته ـ ّور و شــجاعتی کــه بــه
ایــش گذاشــته شــد ،اقدامــات پراکنــده علیــه دولــت در دوره ی پیشــاانقﻼبی ،در مقابــل بــی
تفاوتــی تــوده هــا شکســت خــورد .تنهــا سوســیال دموک ـرات هــا بودنــد کــه بــا کار طاقــت
فرســا و سیســت تیک ،ســطوح و اشــکال باﻻتــر مبارزه،آکســیون هــای تــوده ای و جنــگ داخلــی
مســلحانه ،را بــه تــوده هــا آمــوزش دادنــد.
سوســیال دموکـرات هــا قــادر بودنــد تــا خرافــات »مشــﱰک ملــی« و »میهــن پرســتانه« را درهــم
شــکنند و بعدهــا ،زمانــی کــه ،بــا مداخلــه مســتقیم آن هــا ،مانیفســت هفدهــم اکتــﱪ  ۴از تـزار
گرفتــه شــده ،پرولتاریــا تــدارک فــاز بعــدی و اجتنــاب ناپذیــر انقــﻼب ،یعنــی قیــام مســلحانه را
بــا قــدرت آغــاز ــود .پرولتاریــا ،در حالــی کــه تو ّهـ ت »مشــﱰک ملــی« را کنــار گذاشــته بــود،
نیروهــای طبقاتــی خــود را حــول ســازمان هــای تــوده ای خویــش  -شــوراهای اینــدگان کارگـران
و ﴎبــازان ،و غیــره  -متمرکــز ــود؛ و بــا وجــود امــی اختﻼفــات در اهــداف و وظایــف انقــﻼب
روســیه ،در قیــاس بــا انقــﻼب  ۱۸۷۱فرانســه ،پرولتاریــای روســیه مجبــور بــود تــا بــه ه ـ ن
شــیوه ی مبــارزه ای بازگــردد کــه نخســت در کمــون پاریــس بــه کار گرفتــه شــد :جنــگ داخلــی.
]پرولتاریــای روســیه[ بــا آگاهــی از درس هــای کمــون مــی دانســت کــه پرولتاریــا نبایــد شــیوه
هــای مســاﳌت آمیــز مبــارزه را نادیــده بگیــرد  -روش هایــی کــه بــه منافــع معمــول و روزمـ ّره
ی پرولتاریــا خدمــت مــی کنــد و در دوره هــای تــدارک بـرای انقــﻼب ،ﴐوری اســت  -بــا ایــن
حــال هرگــز نبایــد فرامــوش کنــد کــه در ﴍایــط مش ـخّص ،مبــارزه ی طبقاتــی شــکل درگیــری
مســلحانه و جنــگ داخلــی را بــه خــود مــی گیــرد؛ دوره هایــی وجــود دارد کــه در آن منافــع
پرولتاریــا ،برانــدازی قهرآمیــز دشــمنان آن هــا را از طریــق درگیــری هــای مســلحانه و علنــی مــی
طلبــد .ایــن چیزیســت کــه نخســتین بــار از ســوی پرولتاریــای فرانســه بــه ایــش گذاشــته شــد و
بــه طــور درخشــانی بــا خیــزش مــاه دســامﱪ پرولتاریــای روســیه تأییــد گردیــد.
هرچنــد ایــن قیــام هــای برجســته ی طبقــه کارگــر درهــم شکســت ،بــا ایــن حــال قیــام دیگــری
وجــود خواهــد داشــت کــه در مواجهــه بــا آن ،نیــروی دشــمنان پرولتاریــا نــاکارا خواهــد بــود ،و
از دل آن پرولتاریــای سوسیالیســت کامـﻼً پیــروز بیــرون خواهــد آمــد.
انتشار زاگرانیچنایا گازتا ش ره  ۲۳ ۲مارس ۱۹۰۸
منبع مجموعه آثار لنین انتشارات پراگرس  ۱۹۷۲جلد  ۱۳صفحات  ۴۷۵تا ۴۷۸
ترجمه از م انگلیسی به فارسی کیوان نوفرستی با اصﻼحاتی از کورش مدرسی
توضیحات:
) (۱مقالــه »درس هــای کمــون« -منتــﴩ شــده در زاگرانیچنایــا گازتــا )روزنامــه خارجــی( ،شـ ره
 ۲۳ ،۲مــارس  -۱۹۰۸گــزارش کلمــه بــه کلمــه یکــی از ســخ انی هــای لنیــن اســت .هیئــت
تحریریــه روزنامــه ،ایــن مقالــه را بــا ایــن جمــﻼت زیــر مع ّرفــی ــود:
» روز  ۱۸مــارس در ژنــو ،نشســتی بیــن اﳌللــی بــه منظــور بزرگداشــت ســه ســالگرد پرولــﱰی
برگـزار گردیــد :بیســت و پنجمیــن ســالگرد درگذشــت مارکــس ،شــصتمین ســالگرد انقــﻼب مــارس
 ،۱۸۴۸و ســالگرد کمــون پاریــس .رفیــق لنیــن از طــرف حــزب کارگــری سوســیال دموکــرات
روســیه ) (R.S.D.L.Pپیرامــون اهم ّیــت کمــون بــه ســخ انی در ایــن نشســت پرداخــت«.
زاگرانیچنایــا گازتــا ،روزنامــه ای بــود کــه بــه وســیله گروهــی از مهاجریــن روســیه در ژنــو طــی
مــاه هــای مــارس تــا آوریــل  ۱۹۰۸منتــﴩ مــی گردیــد.
) (۲نگاه کنید به :ک .مارکس ،ف .انگلس ،منتخب آثار ،جلد  ،۱۹۵۸ ،۱صفحه .۴۹۷
) (۳بـرای ارزیابــی مارکــس از نقــش تاریخــی کمــون پاریــس ،بــه مثابــه طﻼیــه جامعــه ای نویــن،
نــگاه کنیــد بــه :جنــگ طبقاتــی در فرانســه )ک ،مارکــس و ف .انگلــس ،منتخــب آثــار ،جلــد
 ،۱۹۵۸ ،۱صفحــات  ۴۷۳تــا  (۵۴۵و نامــه هایــی بــه کوگل ـ ن از  ۱۲تــا  ۱۷آوریــل ) ۱۸۷۱ک.
مارکــس و ف .انگلــس ،منتخــب مکاتبــات ،مســکو ،صفحــات  ۳۱۸تــا .(۳۲۰
) (۴اشــاره دارد بــه مانیفســت هفدهــم اکتــﱪ  ۱۹۰۵کــه در آن تــزار ،بــه خاطــر هــراس از
انقــﻼب ،بــه مــردم وعــده آزادی هــای مدنــی و یــک قانــون اساســی را داد.

٦

پخش برنامههاى نينا از كانال يك
برنامههاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
 ٥:٣٠بعد از ظهر به وقت تهران در
شبكه تلويزيونى كانال يك پخش مشود.
مشخصات ماهواره:
Yahsat w1A
 12073عمودى 27500
Eutelsat W3A
 10721افقى 22000

پخش برنامههاى نينا از راديو طول موج كوتاه
برنامههاى نينا هر جمعه راس ساعت  ٩شب به وقت تهران
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مىشود.
مشخصات موج كوتاه راديو:
SW 5885
---------------

نينا را در شبكههاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
سايت نينا
radioneena.com

ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena

اينستاگرام

instagram.com/radioneena

تلگرام

https://t.me/RadioNeenna

فيسبوك

facebook.com/radioneena

