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گرامى باد ١٨ مارس 
سالگشت كمون پاريس!

تا طبقه كارگر هست كمون پاريس 
مسله ى روز است!

ماركس: قطعنامه ى 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: درس هاى كمون

در مورد يورش نظامى روسيه به اوكراين
گفتگو با ريبوار احمد

جنگ اوكراين و دامن زدن به نفرت قومى
امان كفا

بــاران هــا، کشــتار و خانــه خرابــی، و ویرانــی در ایــن  بیــش از دو هفتــه از جنــگ در اوکرایــن، 
کشــور مــی گــذرد. در حالیکــه هــر طــرف از درجــه پیــرشوی هــای خــود گــزارش مــی دهــد و 
ــه بــر تعــداد قربانیــان ایــن  ــد، روزان ــی ایــن جنــگ معرفــی میکنن ــا دیگــری را باعــث و بان مرتب

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 رسارس جهــان مــی رود و مســتقل از نتیجــه آن، دنیایــی ملتهــب 

تــر و میلیتاریــزه شــده تــری را در مقابــل همــه قــرار خواهــد کــرد.

تــا کنــون، ماننــد جنــگ هــای ارتجاعــی اخیــر در عــراق 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 باالجبــار بــه جبهــه هــای جنــگ گســیل داده شــده انــد و یــا مجبــور بــه فــرار از ایــن ویرانــی 
ــواع  ــا ان ــد. بــاز همچــون گذشــته فراریــان از ایــن جنــگ و ویرانــی در پشــت مرزهــا، ب شــده ان
محدودیــت هــای دولــت هــا و مشــخصا اروپــا، مواجــه شــده انــد. امــا پشــت تبلیغــات و ادعاهــای 
رسان ایــن دولــت هــا در «دفــاع از جــان شــهروندان اوکرائینــی» و هیاهــوی راسیســتی میدیــای 
کان حــق  رســمی غربــی در رضورت پنــاه دادن بــه فراریــان از جنــگ، امــا در دنیــای واقعــی کــ
یشــود. علیرغــم  فــرار، حــق اراده انســان بــرای انتخــاب محــل ســکونت، بــه رســمیت شــناخته 
تبلیغــات دســت راســتی میدیــا کــه بایــد رسیعــا بــه نجــات جــان قربانیــان اروپایــی، چشــم آبــی، 
مســیحی و بلونــد، قربانیــان جنــگ در اوکرایــن ماننــد قربانیــان جنگهــای عــراق و ســوریه و لیبــی 

آینــده ای ناروشــن را در مقابــل خــود دارنــد. ... صفحــه۲

بهارى نو مبارك
مردم آزاده ایران

فــرا رســیدن بهــار و ســال نــو را از صمیــم قلــب بــه شــ عزیزانــی کــه 
در ســخت تریــن رشایــط ممکــن شــعله هــای امیــد بــه یــک زندگــی 
ــگاه  ــده ن ــان زن ند را در دل هایت ــر، آزاد، شــاد و ســعاد انســانی، براب

داشــته ایــد و بــا قدمهــای اســتوار ســدهای مقاومــت حاکمیــت را یکــی پــس از دیگــری شکســته 
ــه  ــم. از طــرف رهــربی حــزب حکمتیســت (خــط رســمی) ب ــک میگوی ــد، تربی و پیــرشوی میکنی
، کــه نشــان دادیــد علیرغــم بیــش از چهــل ســال حاکمیــت یکــی از ســیاه تریــن حکومتهــای  شــ
ــان  ــن جامعــه در جری ــای ای ــاه، آزادی، زندگــی، شــادی و برشدوســتی در رشیانه ــوز رف ــرن، هن ق
اســت، ســال نــو را تربیــک میگویــم. ســال گذشــته ســال پیــرشوی هــای بیشــرت مــا، ســال عقــب 
رانــدن حاکمیتــی مســتاصل و درمانــده و زخمــی، ســال اعــالم وجــود یــک تــالش و صــف مشــرتک 
ــروز، ســال  ــت ام ــی انســانی و شایســته برشی ــک زندگ ــه ی ــرای دســتیابی ب ــران ب ــه وســعت ای ب
عقــب رانــدن علنــی و آشــکار آخریــن تــه مانــده هــای ارزشــهای ضــد انســانی و قــرون وســطایی 
حاکمیــت و ســال اعــالم یــک صــف میلیونــی انســانهایی کــه بــرای دســتیابی بــه یــک زندگــی آزاد 

و انســانی از پــا نــه ایســتاده انــد، بــود.      
بیائیــد دســت در دســت هــم ســال نــو را بــه امیــد پیــرشوی هــای بیشــرت، بــه امیــد پیــروزی و 

یــک دنیــای بهــرت رشوع کنیــم.  
یکبــار دیگــر ســال نــو را بــه همــه شــ زنــان و مــردان آزاده تربیــک میگویــم و برایتــان بهرتیــن 

هــا را آرزو میکنــم.
آذر مدرسی
۲۶ اسفند ۱۴
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جنگ اوكراین و دامن زدن به 

سیاســت رســمی دولــت بریتانیــا، کــه فقــط ســه ســال حــق اقامــت بــرای فراریــان از 
ونه  اوکرایــن را تعییــن کــرده اســت و هیــچ تضمینــی بــرای آینــده را نپذیرفتــه اســت، 

ای از ایــن سیاســت ضــد انســانی دول غربــی .

ــود را  ــالش خ ــام ت ــای آزاد،  ــی خــود، میدی ــتگاه تبلیغات ــک دس ــه کم ــی ب دول غرب
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. تــالش کردنــد نفــرت مــردم 
متمــدن از جنــگ را مســتمک دامــن زدن بــه کثیــف تریــن و شــنیع تریــن تبلیغــات 
ــد. طــی دو  ــه مــردم روســیه، کنن ــه تفرقــه و نفــرت علی ناسیونالیســتی، دامــن زدن ب
روز کمپینــی ســازمانیافته از جانــب دولتهــا و میدیــای آنــان بــا هــدف دامــن زدن بــه 

تبعیــض و تفرقــه در ابعــادی بیــن املللــی بــراه افتــاد.

ــلحه  ــن»، خروارهــا اس ــردم اوکرای ــت از م ی ــام «ح ــار آن از یکطــرف تحــت ن در کن
ــی و  ــازمانهای اطالعات ــه س ــد. بطوریک ــرده ان ــن ک ــه اوکرای ــنگین را روان ــبک و س س
ــی شــان خطــر تســلیح بیشــرت نیروهــای ناسیونالســیت هــای دســت راســتی و  امنیت
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 قــرار خواهــد گرفــت. از طــرف دیگــر و پــا بــه پــای 
کمــک کــردن بــه تســلیح و ســازمان یافــ 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 
نطــور کــه پــس از  راســتی شــان، متولــد روســیه بــودن فــی النفســه جــرم اســت، ه
فاجعــه ۱۱ ســپتامرب افغانســتانی بــودن جــرم بــود. تفتیــش و بررســی حســاب هــای 
بانکــی هــر شــهروند روس و یــا بــالروس ســاکن در اروپــا توســط بانــک هــای اروپایــی 

ونــه ای از ایــن سیاســت اســت.

ــا  ــا جنــگ و ی ــام ضدیــت ب ــه ن ــار دیگــر مستمســکی شــد کــه ب جنــگ اوکرایــن یکب
دفــاع از مردمــی، راســت تریــن نــوع ناسیونالیســم را در بــوق و کرنــا کننــد. دیــروز، 
ــا «تروریســت» شــناخته  ن بــودن مــرتادف ب ــا مســل ــد افغانســتان و ســوریه، ی متول
مــی شــد، امــروز، تولــد در روســیه بــرای رشوع تفتیــش، بــرای تنبیــه، بــرای بــی حقــوق 
کــردن، بــرای اخــراج از کار و مصــادره امــوال و .... کافــی اســت. بــار دیگــر فاشیســم، 
بعنــوان ابــزاری در دســت طبقــات حاکــم، در مقابــل مــردم قــرار گرفتــه اســت. ایــن 
ــان»، در مقابــل مــردم  ن پرچــم کریــه فاشیســمی اســت کــه در مقابــل «خارجی هــ
ــج،  ــگ خلی ــه جن ــل هــر معــرتض علی ــی، در مقاب ــای رشق ــر از اروپ ــران مهاج و کارگ
و ســوریه و لیبــی و ... هــر بــار برافراشــته شــده اســت. و هــر بــار ایــن تنهــا صــف 
وســیع و اعــرتاض عمومــی بــود کــه بــا شــعار «نــه بــه جنــگ» و یــا  «پناهنــده خــوش 
آمدیــد»، ... علیــه تبلیغــات دســت راســتی و فاشیســتی لوپــن و ترامــپ و رهــربان و 
ســخنگویان برگزیــت، و ...  در همیــن غــرب در مقابــل ایــن تهاجــم ایســتاد و اعــالم 
داشــت کــه ایــن تهاجــم را یکبــار در دوره پــس از جنــگ جهانــی دوم شکســت داده 

اســت و حــارض بــه قبــول آن نیســت. 

دامــن زدن بــه ناسیونالیســم دســت راســتی و تعــرض بــه مــوج رادیــکال و انســانی، بــه 
یــت از فراریــان جنگــی از ســوریه،  همبســتگی جهانــی کــه برشیــت متمــدن در ح
عــراق، 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 خنثى كردن نقشه هاى شوم حاكميت دست به ايجاد مجامع 
عمومى، به شوراهاى كارگرى و مردمى در محل كار و زيست مى زند و به اين 

مكانيسم هاى اجتماعى قدرت متكى مى شود.  
آزادى، برابرى، رفاه، برخوردارى از بهترين و پيشرفته ترين نعمات مادى و در 
يك كالم تقسيم ثروت تنها با رفتن اين نظام و تنها با برقرارى حاكميت شورايى 

ميسر است. 

اشك تمساح ها
مظفر محمدی

ــدن فیلــم جنایــات  ــا دی ــی ب ــد ســناتورهای امریکای مــی گوین
ســاح ها  جنــگ اوکرایــن اشــک ریختنــد. برشیــت اشــک ایــن 
ــه  ــه، عوام فریبان ــت ریاکاران ــر بغای ــی دیگ ــوان برگ ــه عن را ب
کــه  برشیتــی  کــرد.  خواهــد  ثبــت  تاریــخ  در  رشم آور  و 
ازجنگ هــای ویتنــام تــا یوگســالوی، افغانســتان تــا لیبــی، 
تــا اوکرایــن،  یوگســالوی تــا  تــا ســوریه،  قفقــاز  عــراق 
ــا بیــش از صدهــا پایــگاه نظامــی امریــکا  افریقــای گرســنه، ب
ــرن  ــم ق ــش از نی ــه، بی ــن منطق ــای ای ــت جنگ ه ــرای هدای ب
ــی از  ــای خمین ــه ی عب ــ گوش ــا گرف ــه ت ــن پینوش ــای خونی ــا، کودت ــارصه ی کوب مح
گوربرخاســته و نشــاندنش بــر کرســی حاکمیــت جنایــت و عــزا و...، از جســم و روانــش 

خــون می چکــد.

ــی در هیــچ کــدام از ایــن جنایــات کــه میلیون هــا  دولتمــردان و ســناتورهای امریکای
کشــته و ده هــا میلیــون آواره و گرســنه و بی رسپنــاه داشــتند، نــه تنهــا خــم بــر ابــرو 
نیاوردنــد، بلکــه پروارتــر و فربــه و فربه تــر شــدند. دولتمــردان و مجلس نشــینانی کــه 

از رس درب کاخ هــا و بانک هایشــان خــون کارگــران و زحمتکشــان جهــان می چکــد!

روزی خواهــد رســید کــه برشیــت زخمــی، دولــت، کنگــره، ســنا، دومــا، مجالــس عــوام 
ــون و مذهــب و  ــگ و خ ــو و میلیتاریســم افسارگســیخته و نظــام جن ــان و نات و اعی
رسمایــه را بزیــر کشــیده و درب شــان را گل خواهــد گرفــت. و آن زمــان، روز گریــه ی 
ــی  ــره خاک ــن ک ــر در رسارس ای ــت آزاد و براب ــن برشی ــاح ها  و روز جش س ــی  واقع

اســت!

دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، 

بدون اميد سوسياليسم و 

بدون خطر سوسياليسم به 

چه منجالبى بدل ميشود..



ت  ۴۰۰
ح

٣

اکتــرب باالخــره پــس از چندســال اختالفــات میــان روســیه و اوکراییــن روز ۲۴ فوریــه روســیه 
یــورش نظامــی خــود بــه اوکراییــن را آغــاز کــرد شــ 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 محــارصه روســیه توســط ناتــو در نتیجــه پیوســ اوکراییــن بــه آن 

شد میبا
یتوانــد عوامــل  ریبــوار احمــد اگــر حتــی دعوایــی تاریخــی ای هــم  در میــان باشــد امــا ایــن 
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 رس تقســیم دوبــاره مناطــق تحــت نفــوذ خــود در رشایــط جدیــد دنیاســت. منظــورم از رشایط 
جدیــد دنیــا ایــن اســت کــه دیگــر دوران تــالش امریــکا بــرای تثبیــت و تســلط نظــام تــک قطبــی 
ــا وارد نظــم  یــدان آمــده و دنی بــر جهــان بــه رس رســیده اســت. االن دیگــر رشایــط جدیــدی 
ــوان  ــد بعن ــا و... دارن ــیه و اروپ ــن و روس ــکا، چی ــدا از امری ــت. ج ــده اس ــی ش ــن چندقطب نوی
قدرتهــای جهانــی ابــراز وجــود میکننــد و خواهــان ســهم خــود هســتند. هرچنــد هنوزایــن  قطب 
هــا بعنــوان بلوکهــای یکدســت و دارای انســجام کامــل بــررس مســائل دنیــای امــروز ظاهــر نشــده 
ایــش قدرتهــا مجموعــا خــود بخشــی از پروســه شــکلگیری و  انــد، امــا جنــگ و کشمکشــها و 

تثبیــت دنیــای چنــد قطبــی ســت.
ــه و وحشــیانه کنونــی کــه در اوکراییــن بــراه انداختــه شــده در حقیقــت  ایــن جنــگ زورگویان
جنــگ میــان روســیه از یکطــرف و امریــکا و ناتــو از طرفــی دیگــر اســت. جنگ تســویه حســابهای 
ــن  ــاه ای ــردم بیگن ــم م ــان آنه ــن و قربانی ــدان آن اوکرایی ــه می ــی اســت ک ــای ارتجاع ــن قطبه ای
کشورهســتند. نبایســتی بــه ایــن جنــگ بعنــوان جنــگ یکطرفــه روســیه عیلــه اوکرایین نگریســت 
ثابــه جنــگ دو جبهــه ارتجاعــی جهانــی دیــد کــه اوکراییــن را بــه محــل  بلکــه بایســتی آن را 
ــوان آغازگــر و متعرضــی وحشــی  نقــدر کــه روســیه بعن جــدال خــود تبدیــل کــرده اســت. ه
ن انــدازه هــم امریــکا و ناتــو نیــز نقــش داشــته و در برپاکــردن آن و ایجــاد زمینه  نقــش دارد بهــ
هــای بــراه انداخــ آن دخالــت داشــته و مســئول هســتند. حتــی رژیــم کنونــی اوکراییــن کــه بــه 
آلــت دســت ناتــو تبدیــل شــده در برپاکــردن ایــن جنــگ رشیــک بــوده و برهمیــن مبنــا در مقابل 
جنگــی كــه از همــه زوایــا نــاروا اســت مســئول اســت. دســتگاه تبلیغاتــی غــرب میخواهــد چنیــن 
ــود کنــد کــه روســیه بــه تنهایــی عامــل و آغازگــر جنــگ میباشــد، و بدیــن شــیوه در تــالش  وا
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 تالشــها و اقداماتــی 
آغــاز شــد کــه قبــال  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 رس جایــگاه و مناطــق تحــت نفــوذ و تســلط خــود در 

تقابــل کامــل قــرار گرفتــه انــد.
ــزم و نشــان  ــدن میلیتاری ــا دی ــه هــا و عوامــل ایــن جنــگ، همزمــان ب ــرای درک درســت زمین ب
دادن قــدرت و تــالش توســعه طلبانــه روســیه در رشایــط کنونــی جهــان، بایســتی تالشــها، اقدامات 
ــالش  ــد و ت ــه آن رون ــم. بایســتی متوج ــز ببینی ــل را نی ــه طــرف مقاب ــعه طلبان ــت توس و سیاس
ــه  ــر تســلط اتوریت ــ از زی ــرون رف ــ و ب ــ گرف ــا در جهــت فاصل ــ مدتهاســت اروپ باشــیم ک
رهــربی امریــکا و ظاهــر شــدن بعنــوان قطبــی جــدا و مســتقل در پیــش گرفتــه اســت. همچنیــن 
مدتهاســت کــه رونــد افــول جایــگاه و تــوان و تســلط ناتــو رشوع 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 رضورت 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 گســرتش نیروهــای ناتــو در مرزهــای روســیه 
یبایســت نیروهای ناتــو را در دوروبر روســیه  داشــت و دارد. در حالیکــه بنــا بــه توافقــات قبلــی 
یــدان آورد،  و اروپــای رشقــی گســرتش دهنــد. آمریــکا موضــوع عضویــت اوکراییــن در ناتــو را 
و البتــه ایــن یــورش روســیه بــا ایــن شــدت و وســعت حتــی بــرای 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 
وقــع فوقــش انتظــار یورشــی محــدود بــه بعضــی مناطــق اوکراییــن  عکــس العمــل روســیه، کــه آ
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 بعــالوه 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 رضبــه ای اقتصــادی و ســنگین بــه آن وارد میكــرد. بــه این 
دالیــل طــی ســالهای اخیــر آمریــکا همیشــه بدنبــال گســرتش نیروهــای ناتــو در حوالــی مرزهــای 

روســیه بــوده و هســت.
ــی سالهاســت  ــك قطب ــای ی ــکا در تحمیــل دنی ــس از شکســت و ناکامــی آمری ــم، پ ــاه بگوی کوت
کــه موضــوع تقســیم دنیــا و مناطــق تحــت تســلط میــان نیروهــای ابرقــدرت امپریالیســتی در 
ــای  ــر، جنگه ــالت اقتصــادی و سیاســی ســالهای اخی ت و تقاب ــگ و تخاصــ ــان اســت. جن جری
خاورمیانــه و لیبــی و افغانســتان و یمــن کــه جنگهــای وکالتــی نــام گرفتــه بودنــد، تــالش آمریــکا 
ت و طــی پروســه تقســیم  بــرای محــارصه چیــن در اقیانــوس آرام، همگــی بخشــی از ایــن تخاصــ

بنــدی دوبــاره جهــان و مناطــق تحــت نقــوذ و تســلط 
ن  توســط ابــر قدرتهــا بــوده و میباشــد. امــروز تــداوم هــ
پروســه در اروپــا و یــورش روســیه بــه اوکراییــن ادامــه دارد. 
نانشــان و در ســوی   در یکســو چیــن و روســیه و همپی
دیگــر آمریــکا و ناتــو و اروپــا قــرار دارنــد. امــا هنــوز قطبهــا 
ثابــه بلوکهــای یکدســت و منســجم شــکل نگرفته انــد، زیرا 
هنــوز بلحــاظ اســرتاتژیک کامــال یکدســت نیســتند، بــررس 
ــوز  ــایل هن ــی مس ــررس بعض ــوده و ب ــت ب ــایلی یکدس مس

دچــار اختالفنــد.

اکتــرب در بیانیــه مشــرتك احــزاب کمونیســت  نرشیــه 
کارگــری حــزب كمونیســت كارگــری كردســتان حــزب 
كمونیســت كارگــری عــراق و حــزب حكمتیســت خــط رســمی گفتــه میشــود کــه جنــگ کنونی 
یکشــد بعــالوه میگوینــد کــه ایــن یــورش  بــه برپایــی جنــگ جهانــی ســوم و یــا جنــگ رسد 
ت نظامــی  رسآغــاز فرورفــ جهــان در رشایــط و اوضاعــی نویــن از جنگهــا و تقابــالت و تخاصــ
بلــوک هــا ســت آیــا جنــگ و تقابــالت 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 
ــود کنــد کــه جهــان بــر لبــه جنگــی جهانــی قــرار  وســیعی راه انداختــه و میخواهــد چنیــن  وا
گرفتــه اســت، و یــا اوضــاع بســوی بازگشــت بــه جنــگ رسد میــرود. بســیاری از کشــورهای غربــی 
ــه آمادگــی بــرای  ــه انــد و غیرمســتقیم مــردم را ب جنگــی  روانــی علیــه مــردم خــود راه انداخت
جنــگ تشــویق میکننــد، بــازار مــواد خوراکــی، بویــژه خوراکیهــای کنــرسو کمیــاب شــده اســت. 
ــکار را  ــد. این ــر شــیپور تبلیغــات جنگــی میدمن ــد ب ــه و هدفمن ــای گــوش بفرمــان آگاهان میدی
میکننــد تــا بــر رضورت نقشــه و طرحهــای میلیتاریســتی خــود مهــر تاییــد بزننــد. بدیــن شــیوه 
رسگــرم تــداوم رقابتهــای تســلیحاتی ای هســتند کــه قبــال در دســتور کارشــان بــوده اســت. بــر 
طبــل برپایــی جنــگ جهانــی میکوبنــد تــا دوری جدیــد از میلیتاریــزم را گســرتش دهنــد، بــر طبــل 
رضورت وجــود ناتــو میکوبنــد تــا دوبــاره آن را فعــال کننــد، بــر طبــل رضورت وجــود ارتــش متحد 
اروپــا میکوبنــد تــا زمینــه بــرای تشــکیل آن را فراهــم کننــد. بــر طبــل تهدیــد جنگــی جهانــی 
میکوبنــد تــا بــه مســلح تــر شــدن بیشــرت و ترخیــص بودجــه هــای بســیار بــزرگ بــرای میلیتاریــزم 
بیشــرت 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 گســرتش آن دارد مرشوعیــت پیــدا میکند. 
یــورش اخیــر روســیه علیــه اوکراییــن و ایــن فضایــی کــه ایجــاد شــده بــاری دیگــر دارد بــه آن 
میلیتاریــزم شکســت خــورده ای کــه بــه رهــربی آمریــکا در ســال ۱۹۹۱آغــاز شــد و بِویــژه 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 رسانجــام پــس از چنــد دهــه شکســت خــورد. عــالوه بــر اینکــه بــا نفــرت و اعــرتاض 
مــردم آزادیخــواه دنیــا روبــرو شــد، خــود در میدانــی واقعــی از نظــر سیاســی شکســت خــورد و 
نانــش بــدون آنکــه بــه اهــداف خــود برســند ناچار شــدند از آن دســت برداشــته  آمریــکا و همپی
ــه میلیتاریزمشــان  ــر روســیه از همیــن حــاال جانــی تــازه ب ــد. امــا یــورش اخی و عقبنشــینی کنن
ــت نظامــی و تســلیحات مــدرن و ویرانگــر  ــه رقاب ــدرت ب ــای ابرق ــی دولته ام ــده اســت.  دمی
ــح و امنیــت  ــد و آشــکارا صل ــرای آن اختصــاص میدهن برخاســته و بودجــه هــای رسســام آور ب

نهــای نظامــی گــره زده و میزننــد. جهــان را بــه اســلحه و نیــروی نظامــی و پی
امــا علیرغــم ســختیها و مصیبتبــار بــودن آنچــه اکنــون در اوکراییــن در جریــان اســت، نــه رشایــط 
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 بــ اوکراییــن دادە بــودن 
کــ 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 
ل فشــار اقتصــادی علیــه  جنــگ وســیعرت نشــود، جــدا از کمکهــای لجســتیکی و تســلیحاتی و اعــ
روســیه کار دیگــری از دستشــان برنیامــده، یعنــی منظــورم عکــس العمــل و اقدامــات نظامــی 
اســت. تصــور کنیــد ســال ۱۹۹۱ بــه بهانــه اینکــه قــدرت آل صبــاح از کرســی اقتــدار برکویــت 
نــی بزرگــی بنــام «جنــگ علیــه صــدام» راه  پاییــن رانــده شــده بــود، چــه لشکرکشــی و همپی

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 گســرتش جنــگ در اروپــا بیانجامــد 
ــی مانــد. ابرقدرتهــا و قطبهــای  دیگــر کنــرتل را از دســت میدهنــد و برنــده و بازنــدای باقــی 
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 بــرای تقســیم 
جهــان میــان خــود را در عرصــه هــای سیاســی و اقتصــادی بصــورت مســتقیم و در عرصــه نظامــی 

بصــورت غیرمســتقیم و نیابتــی پیــش میربنــد.

نرشیــه اکتــرب بعضــی هــا در تحلیــل ایــن جنــگ بــه ایــن اشــاره میکننــد کــه ایــن اقــدام نظامی 
ــای  ــاز شــکلگیری دنی ــکا و آغ ــه رهــربی آمری ــی ب ــک قطب ــای ت ــه دنی روســیه در نتیجــه خا
چندقطبــی و بلوکهــای اقتصــادی سیاســی و نظامــی اســت کــه بیشــرت بــه آمریــکا اروپــا چیــن 

و روســیه اشــاره دارنــد شــ ایــن ارزیابــی را تــا چقــدر درســت میدانیــد

ــا شــکل  ــکا در دنی ــه رهــربی آمری ــی ب ــک قطب ــت نظــم  ت ــن هیچوق ــد بنظــر م ــوار احم ریب
ــه آن  صحبــت كنیــم. دنیــای یــك قطبــی نقشــه آمریکا  نگرفــت و تســلط نیافــت تــا امــروز از خا

بــود و بــرای تحقــق و تحمیــل آن چندیــن جنــگ و لشکرکشــی راه انداخــت. ...

در مورد يورش نظامى روسيه 
به اوكراين!

مصاحبه نشريه اكتبر با ريبوار احمد عضو دفتر سياسى حزب كمونيست كارگرى كردستان
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٤
ــه  ــورش ب ــا ی ــت، ت ــغال کوی ــه اش ــه بهان ــراق ب ــیدن ع ــون کش ــرای بخ ــج ب ــگ اول خلی از جن
افغانســتان بــه بهانــه تروریــزم، تــا اشــغال و نابــودی عــراق بــه بهانــه از بیــن بــردن ســالحهای 
کشــتار جمعــی، تــا جنــگ ســوریه و لیبــی و یمــن و ... همــه عبــارت از تــالش آمریــکا در جهــت 
تثبیــت و تحمیــل نظمــی نویــن بــه رهــربی 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 
ــتی و  ــت میلیتاریس ــد. کال، آن سیاس ــاکام ماندن ــا ن ــه ه ــی عرص ام ــت در  ــش گرف ــت پی جه

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 بــررس تقســیم جهــان میــان 
خودشــان اســت. امــا الزم اســت بــه ایــن نیــز اشــاره کنیــم کــه یــورش اخیــر روســیه علیــه اوکرایین 
آغــاز دور جدیــدی از لشکرکشــیهای زورگویانــه اســت، رشوع دور جدیــدی اســت تــا میلیتاریــزم 
ــح نشــان داده شــود. همچنانکــه  ــی بعنــوان ضامــن و حافــظ آســایش و صل ــی ســالح ا و حت
امــروز شــاهدیم بــازار فــروش اســلحه از هــر بــازار دیگــری گرمــرت 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 بــرای اســلحه و جنــگ و ارتــش اختصــاص یافتــه اگــر بــرای تامیــن 
امــی جامعــه بــرشی را بــدون جنــگ و  نیازمندیهــای زندگــی برشیــت تخصیــص داده مــی شــد،  
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 برشیــت و ویــران کــردن زندگــی و 

خانــه هــای مــردم بررسشــان اختصــاص میدهنــد.

نرشیــه اکتــرب همزمــان بــا اینکــه آمریــکا جایــگاه و موقعیــت رسکردگــی جهانــی اش را ازدســت 
داده رسکردگــی اش بــر ناتــو نیــز دارد رو بــه افــول میــرود یــا بهــرت اســت بگوییــم پایــه هــای 
مانــدگاری ناتــو از بیــن رفتــه و یــا میرونــد کشــورهای اروپایــی بویــژه آملــان و فرانســه بارهــا 
از نیــروی نظامــی مســتقل اروپــا گفتــه و یــا میگوینــد پــس اگــر چنیــن اســت دلیــل تــرس و 

نگرانــی روســیه از گســرتش ناتــو چیســت
ریبــوار احمــد مســئله رصفــا و تنهــا نگرانــی روســیه از گســرتش ناتــو و نزدیــک شدنشــان بــه 
مرزهــای روســیه نیســت. روســیه میخواهــد جایــگاه خــود در نظــم نویــن جهانــی را اســتحکام 
ــن  ــد. میخواهــد اوکرایی ــل کن ــن و تحمی ــوذ خــود را تعیی بخشــد، میخواهــد مناطــق تحــت نف
منطقــه تحــت تســلط خــودش باشــد و توســط رژیمــی پرروســی، یــا حداقل بیطــرف، اداره شــود. 
یتوانــد  ناتــو باشــد و یــا نباشــد قطبهــای دیگــر بویــژه آمریــکا و اروپــا وجــود دارنــد. روســیه 
دســت بســته و از دور نظــاره گــر پیوســ اوكراییــن بــه قطبهــای حریــف و تبدیــل بــه منطقــه 
نفــوذ آنهــا  باشــد و از زیــر نفــوذ خــود خــارج شــود. در ضمــن ایــن یــورش فرصتــی بــرای روســیه 
یــش گذاشــته و ایــن نکتــه را بقبوالنــد و ثابــت کنــد  ایجــاد کــرده تــا تــوان و نیــروی خــود را  بن
ــن نیســت، بلکــه  ــوار برلی کــه روســیه دیگــر روســی پــس از شکســت بلــوک رشق و ریــزش دی
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 
ــی  ــد هرجای ــد و حــق دارن ــه میتوانن ــو نیســتند ک ــکا و نات ــا آمری ــط و تنه ــن فق ــه ای ــد ک بگوی
ــد بســوی  ــد، فقــط آنهــا نیســتند کــه میتوانن خواســتند لشکرکشــی کــرده و جنــگ راه بیاندازن
هرجایــی خواســتند لشکرکشــی کــرده و رژیمهــای مخالــف خــود را پاییــن کشــده و حکومتــی 
طرفــدار و حلقــه بگــوش خــود را رسکار بیاورنــد. ایــن حــق فقــط بــه آنــان تعلــق نــدارد، منهــم 
میتوانــم و حــق دارم و اینــکار را هــم خواهــم کــرد. بــرای ایــن کار نیــز رفــ و پیوســ اوکراییــن 
ــوان و نیــروی خــود و نگــه داشــ اوکراییــن  ــرای نشــان دادن ت ــی ب ــه و مدرک ــو را بهان ــه نات ب
تحــت تســلط و نفــوذ خــود قــرار داد. ناتــو هــر وضعــی داشــت باشــد در ایــن حقیقــت  تغییــری 
یكنــد کــ طــی چندســال اخیــر قطــب آمریــکا مــدام رسگــرم گســرتش نیروهــای ناتــو در  ایجــاد 
نزدیکیهــای مــرز روســیه بــوده و هســت و روســیه را کامــال نگــران کــرده بــود.  نبایــد از یــاد بربیم 
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 بــرای کوتــاه مدت، 

بــه ناتــو جــان تــازه ای بخشــید.

نرشیــه اکتــرب جنــگ اخیــر روســیه بخشــی از پروســه میلیتاریزمــی اســت کــه ســال ۱۹۹۱ از 
جانــب آمریــکا رشوع شــده و تاکنــون چندیــن جنــگ و ویرانگــری را بــر مــردم دنیــا از اروپــای 
رشقــی تــا خاورمیانــه تحمیــل كــرده اســت ایــن پروســه رونــد تحمیــل زورگویــی و قلــدری 
ــا جهــت تقســیم مناطــق تحــت تســلط و نفــوذ شــان بــوده  ــر دنی نیروهــای امپریالیســت ب
ــزم نفــرت داشــته و بخاطــر یورشــها و  ــا در حالیکــه از جنــگ و میلیتاری و هســت مــردم دنی
ــن دوران  ــه ای ــه دادن ب ــرای خا ــد ب ــورژوازی مینالن ــه ب فشــارهای اقتصــادی و سیاســی طبق
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 الزم مــی بینــم بــه ایــن اشــاره 
کنــم کــه آن رونــد میلیتاریزمــی کــه بــه آن اشــاره کردیــد کــه از ســال ۱۹۹۱ توســط آمریــکا رشوع 
ــه یافــت. امــا یــورش اخیــر روســیه علیــه اوکراییــن رسآغــاز دور تــازه  شــد، شکســت خــورد و خا
ای از میلیتاریــزم بــوده و میباشــد و دوبــاره بــه آن سیاســت و گســرتش آن رســمیت و مرشوعیــت 
ــی  ــدرت خیل ــای ابرق ــه دولته ــتید ک ــاهد هس ــن االن ش ــد. از همی ــازه ای میده ــان ت داده و ج

ــود میکننــد کــه تــداوم  علنــی و رصیــح بــازار تبلیغــات میلیتاریســتی را گــرم کــرده و چنیــن وا
آرامــش و صلــح در جهــان در گــرو نیــروی نظامــی قویــرت و مســلح و مجهــز بــه ســالحهای بیشــرت 
ــی و میلیتاریــزم اســت. عواقــب ایــن دوره تــازه از میلیتاریــزم میتوانــد  و مدرنــرت و حتــی ســالح ا
بســیار خطرناکــرت و ویرانگرتــر از رصفــا قربانــی کــردن مــردم اوکراییــن باشــد. همچنیــن عــالوه بر 
جوانــب کشــتار و ویرانگریهــای ایــن بحــران، زمینــه را بــرای گســرتش ناســیونالیزم و قومپرســتی 
و رسبــرآوردن انــواع جریــان و باندهــای دســت راســتی و راسیســت و فاشیســت و نژادپرســت و 

تقابــل رشق و غــرب فراهــم کــرده اســت.
در رابطــه بــا راه چــاره در حقیقــت هیــچ راه چــاره ای غیــر از برپاکــردن و بــراه انداخــ انقــالب 
ــی  امــی سیســتم کاپیتالیســتی بــا جنــگ و میلیتاریــزم و ســالحای ا کارگــری و درهــم پیچیــدن 
یــدان آمــدن طبقــه  اش، بــا پوتیــن و بایــدن و ماکرونهایــش و .... وجــود نــدارد. راه چــاره واقعــی 
کارگــر و برشیــت آزادیخــواه دور افــق و پرچــم سوســیالیزم و بــرای ازبیــن بــردن رسمایــه داری 
امــی مصیبتهایــش و برقــراری و ایجــاد جامعــه ای سوسیالیســتی عــاری از هرگونــه جنــگ و  و 
ســالح و میلیتاریــزم و و بربریتــی کــه جهــان را بــا خطــر ویرانــی و نابــودی روبــرو کــرده اســت، 
میباشــد. دیگــر و واقعــا نظــام رسمایــه داری خطــری جــدی بــررس مانــدن کل جامعــه بــرشی ســت.

در مــورد االن چــه بایــد کــرد و اینکــه در کوتــاه مــدت و فــورا چــه اقدامــی رضوری و ممکــن 
اســت، بایــد بگویــم کــه خیــر فقــط شــعار «توقــف جنــگ» کارســاز و موثــر و حتــی بایــد بگویــم 
کــه درســت و پیــرشو نیســت. ایــن جنــگ بخشــی از تقابــل و تخاصمــی وســیعرت و بزرگــرت اســت، 
امــی جوانــب  امــی ایــن تقابــل ارتجاعــی و  طبقــه کارگــر و برشیــت آزادیخــواه بایســتی علیــه 
یــدان بیاینــد. «توقــف جنــگ» بــه تنهایــی فقــط میتوانــد معنــی ضدیــت بــا یــا مخالفت  جنــگ 
بــا عملکــرد روســیه را درخــود داشــته باشــد. امــا ناتــو و آمریــکا و طرحهــا و تالشــهای کثیفشــان 
بــرای تســلط و میلیتاریــزم چــی؟ پــس رول و نقــش زلینســکی و رژیمــش کــه بــه آلــت دســت و 
عامــل پیشــربد طرحهــای ناتــو و آمریــکا تبدیــل شــده چــی؟ حتــی زلینســکی و رژیمــش کــه بــا 
ایــش قهرمــان بــازی راه انداختــه اســت، بدلیــل حلقــه بگوشــی  خــون جوانــان و مــردم اوکراییــن 
اش بــرای 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 
ن انــدازه کــه یــورش روســیه محکــوم و نارواســت، توســعه  پیوســ اوکراییــن بــه ناتــو اســت. بهــ
ن انــدازه نیــر پیوســ اوکراییــن بــه ناتــو هــم نــاروا  طلبــی ناتــو هــم نــاروا و محکــوم اســت، بهــ
یــدان آمــدن طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه جهــان  و محکــوم اســت. بخاطــر همیــن خیــزش و 
امــی طرفهــای جنــگ و کشــتار و میلیتاریــزم و رقابــت تســلیحاتی ای باشــد کــه  بایســتی علیــه 
ابرقدرتهــا بــراه انداختــه انــد. رضوریســت کــه در رستــارس جهــان خیابانهــا بــه میــدان و عرصــه 
ــل  ــی همــه طرفهــای ایــن کشــمکش تبدی ــزم و توســعه طلب ــه جنــگ و میلیتاری ــ ب ــه» گف «ن
یــدان آمــدن میلیونــی طبقــه کارگــر و برشیــت آزادیخــواه و متمــدن علیــه جنــگ و  شــوند. تنهــا 
امــی قطبهــا و طرفهــای ایــن جنــگ و تخاصــم ارتجاعــی میتواند  زورگویــی و رقابــت تســلیحاتی 
دســت ایــن زورگویــان و خالفــکاران را ببنــدد و مــرزی بــرای 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 رس میگــذارد و حتــی ایــن عواقــب بــه شــیوه هایــی دیگــر 
امــی مــردم جهــان تحمیــل خواهــد شــد. بــدون تردیــد نقــش کارگــران و مــردم زحمتکــش  بــررس 
روســیه و اوکراییــن علیــه جنــگ و میلیتاریــزم نیروهــای امپریالیســتی، بخاطــر نشــان دادن اینکــه 
مــردم ایــن دوکشــور همــدل و همنــوا و همرسنوشــت بــوده و هیــچ دشــمنی ای باهــم ندارنــد، 
امــا برعکــس دولتهــای ایــن دوکشــور کــه در دوقطــب ارتجاعــی  تاثیــر بســزایی خواهــد داشــت. 
مخالــف در برابــر هــم  قــرار گرفتــه انــد. مرزبنــدی طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه ایــن دو 
یــدان آمــدن طبقــه کارگــر و مــردم  کشــور بــا رژیمهایشــان میتوانــد بــه پیــرشو و پیشــاهنگ 
آزادیخــواه اروپــا و و رستــارس جهــان بــرای 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 چــ و 
بــاران  كــی هســتند، بایســتی همزمــان بــا «نــه» گفــ بــه جنــگ و میلیتاریــزم، یــورش نظامــی و 
عــی و خانــه و کاشــانه مــردم، بــدون  مــردم و ویــران کــردن زیربنــای اقتصــاد و خدمــات اجت
قیــدورشط محکــوم شــود. بایســتی تبدیــل مــردم بــه ســپر انســانی محکــوم شــده و بــه رســوایی 
ــزم  ــگ و میلیتاری ــه جن ــی علی ــراز نارضایت ــرات و اب ــه تظاه ــورش علی ــد ی ــوند. بای ــانده ش کش
محکــوم بشــود. تحمیــل محــارصه  اقتصــادی علیــه مــردم کارگــر و زحمتکــش و گرســنه کردنشــان 
یــدارد و بایســتی محکــوم گــردد. هرگونــه راســیزم و علیــه هــم شــوراندن مردم  هیــچ توجیهــی بر
ــژاد و کشــورهای مختلــف بایســتی محکــوم شــده و رســوا شــود.  ببهانــه تعلــق بــه ملیــت و ن
بایســتی اتحــاد و همرسنوشــتی در مقابلــه بــا راســیزم و نژادپرســتی و ناســیونالیزم گســرتش یافتــه 

و صــدای خــود را بلنــد کنــد . ووو....

یــدان آوردن جنبشــی جهانــی و   طبقــه کارگــر و کمونیــزم بــرای گســرتش ایــن رونــد و 
امــی طرحهــا و نقشــه هــای همــه قطبهــا و طرفهــای  ــرای محکــوم کــردن  انرتناســیونالیت، ب
ابرقــدرت جنــگ طلــب و قطــع دستهایشــان از جنــگ و توســعه طلبــی و رقابتهــای تســلیحاتی 
ــذا وظیفــه  ــكار اندازنــد و ل ــه انــد، همــه ظرفیتهــای خــود را ب و میلیتاریزمــی کــه بــراه انداخت

ــد. ــده دارن ــه ای برعه پیرشوان
----

ترجمه این گفتگو از زبان كردی به فارسی توسط رفیق بهزاد یونسی انجام شده است



ت  ۴۰۰
ح

٥
 اين قطعنامه ب ۱۳ تا ۱۸ مارس ۱۸۷۲ توسط مارکس نوشته شده و از روی دستخط
مارکس که به زبان  فرانسه بوده و نزد دخرتش ينی پيدا شده ترجمه گشته است  

قطعنامه ى گردهمائى سال روز كمون پاريس
ئی يادبود سالروز ۱۸ مارس ۱۸۷۱ قطعنامه ی زير را تصويب کرده است:  گرده

ثابــه ســپيده دم رسخ انقــالب بــزرگ سوسياليســتی – کــه  جنبــش پــر افتخــار ۱۸ مــارس را 
انســانها را  بــرای هميشــه از رژيــم طبقاتــی نجــات خواهــد داد – تلقــی مــی کنــد.

ــام اروپــا بــر گــرد  اعــالم مــی دارد کــه: ديوانگــی هــا و جنايــات طبقــه ی بــورژوا را کــه در 
ــه هــر شــکل ــم را ب ــه ی قدي ــ جامع ــران متحــد شــدهاند و همچن ــرت  از کارگ محــور نف
حکومتــی کــه مــی خواهــد باشــد –  چــه ســلطنتی و چــه جمهــوری – محکــوم مــی کنــد. 

 اعــالم مــی دارد کــه: لشکرکشــی همــه حکومتهــا برعليــه انرتناســيونال و اقدامــات
تروريســتی قاتلــ  ورســای و همچنــ فاتحــ پروســی آنهــا، دليــل بــی ارزشــی موفقيــت
ــای جهانــی پشــت رس آنهــا بــوده و مؤيــد آنســت کــه  ارتشــهای رزمنــده ی پرولتاري
ــا ــم از پ س و ويلهل ــ وهــای  متحــد ت ــه وســيله ی ن ــه ب ــگان قهرمــان خــود – ک پيــش آهن

ــد . ــتاده ان ــد – ايس درآمدن

نامه ماركس به ويلهلم ليكبنشت
لندن ۶ آوریل ۱۸۷۱

 ليبکنشت عزيز 

ــورای کل ــادمانی ش ــب ش ــيد و موج ــا رس ــه م ــا ب ــوايگی ه ــل و برانش ــو و بب ــرب آزادی ت  خ
ــد. تقصــ خودشــان اســت ــوب شــده ان ــی رســد کــه پاريســی هــا مغل ــه نظــر م ــد.  ب گردي
ــزی [گارد ــه ی مرک ــود. کميت ــی ش ــی م ــا ناش ــی آنه ــوش نيت ــال از  خ ــه عم ی ک ــ ــا تقص ام
وی خصــم س – ايــن فســقلی  بدنهــاد – فرصــت دادنــد کــه نــ ــه تــ ملــی] و بعــدا کمــون ب

ــرا: ــازد زي ــز س را متمرک

س ــد. مثــل اينکــه تــ ۱- آنهــا بــه نحــوی ابلهانــه مايــل   نبودنــد جنــگ داخلــی را رشوع کنن
ــرده ــاز نک ــی را] آغ ــگ داخل ــرا [جن ــس آن ــز  پاري ــالح قهرآمي ــع س ــرای خل ــود ب ــالش خ ــا ت ب
ــرای آن  فراخوانــده شــده بــود کــه دربــاره ی ــل اينکــه مجلــس ملــی  – کــه فقــط ب بــود، مث
ــداده ــگ ن ــالن جن ــوری  اع ــه جمه ــورا ب د  ف ــ ــم بگ ــا تصمي ــی ه ــا پروس ــح ب ــا صل ــگ ي جن

ــود! ب

ــی را ــات   گرانبهائ ــود، لحظ ــا داده نش ــه آنه ــز ب ــب قهرآمي ــبت غص ــه نس ــر آنک ۲- بخاط
ــه  ــه ب ــس، بالفاصل ــون در پاري ــو درآوردن ارتجاعي ــه زان ــد از ب ــتی بع ــد (بايس ــف کردن تل
ه موجــب  ســوی ورســای پيــرشوی مــی کردنــد) بــا انتخابــات کمــون و ســازماندهی آن و غــ

ــدند.  ــت ش ــالف  وق ات

ــام مطالبــی کــه تــو در روزنامههــا راجــع بــه وقايــع پاريــس مــی خوانــی يــک کلمهــاش  از 
ــگاری ــه ن ــت روزنام ــد. رذال ــی و دروغ ان ــا جعل ــه ی آنه ــی، هم ــاور کن ــد  ب ــم نباي را ه

ــت.  ــته اس ــام نگذاش ــنگ   ــور س ــز اينط ــی هرگ بورژوائ

ــان واحــد در برلیــن ــان واحــد و پارمل ــور آمل ــه امپرات ــه اســت ک ــن وجــه مشــخصه ی قضي  اي
ــم پاريســی بيشــرت از  ــدارد و هــر نســيم مالي ــای خــارج وجــود ن ــرای دنی ــچ وجــه ب ــه هی  ب
ــت ــا دق ــوب را ب ــينهای دان ــاهزاده نش ــات ش ــد اتفاق ــ باي ــزد.   ش ــی انگي ــه برم ــا توج آنه
ــز تعقيــب کنيــد. اگــر انقــالب در پاريــس موقتــا  دچــار شکســت شــود – گرچــه در اينجــا ني
ــدی از ــگ جدي ــت جن ــدت کوتاهــی فرونشــاند –  آنوق ــرای م ــط ب ــوان فق ــی ت ــش را م جنب
ــزار از خــود رشق اروپــا رشوع مــی شــود و رومانــی اولــ بهانــه را در ايــن مــورد بــه  دســت ت

ــن مواظــب آن طــرف باشــيد . راضــی [الکســاندر دوم] خواهــد داد. بنابراي

نامه انگلس به كارلو ترزاگى در تورين 
ــه» و مرکزيــت ســوء ــه «اتوريت ــازی مربــوط ب ــظ ب ــه از لف ــد ک ــ مــی آي ــن چن ــه نظــر م  ب
ــدارم ــالب رساغ ن ــک انق ــر از ي ــه ای ت ــزی اتوريت ــن چي ــی شــود. م ــادی م ــای  زي اســتفاده ه
ــی ــران م ــه ديگ ــگ ب ــای تفن ــه ه ــا و گلول ــب ه ــيله ی  ــه  وس ــود را ب ــی اراده ی خ و وقت
ــی ــرده م ــکار ب ــه ب ــن اتوريت ــر م ــه  نظ ــورت ب ــن ص ــالب – در اي ــر انق ــل ه ــد – مث قبوالنن

شــود.
وزی، هــر کمبــود اتوريتــه و مرکزيــت بــود کــه منجــر بــه نابــودی کمــون   شــد. بعــد از پــ
ــان را وها ــد همــه ی  ن ــد ولــی بــرای مبــارزه باي ه بکني ــد بــا اتوريتــه و غــ کاری کــه مايلي

ائيــم. متشــکل ســازيم و آنهــا را بــر روی نقطــه ی حملــه ی واحــدی متمرکــز 
ــام رشايــط ممکنــه اگــر راجــع بــه   اتوريتــه و مرکزيــت بــه عنــوان دو [عامــل] کــه تحــت 

ــ ــه چن ــرادی ک ــن اف ــه نظــر م ــت ب ــه شــود، آنوق ــی هســتند  ســخن گفت موضوعــات لعنت
ــه ــون جمل ــه انقالبي ــا آنک ــت و ي ــالب  چيس ــک انق ــد ي ــی دانن ــا  ــد ي ــی گوين ــخن م س

ــند. * ــی باش ــردازی م پ
   هر چه زودتر درباره قضيه به من بنويسيد. 

 سالم و برادری 
 مخلص ش ف. انگلس 

۱۴ ژانویه ۱۸۷۲

ــال  ــه کــرده اســت:»اين کام ــان آملانــی اضاف ــه زب ــه ب ــن جمل ــس در حاشــيه ی آخري * - انگل
صــادق نيســت». 

 پيام انگلس به كارگران فرانسه 
 به مناسبت بيستم سالروز کمون پاريس 

 شهروندان زن و شهروندان مرد 
ننــد يــک تــن واحــد در مقابــل  بيســت ســال پيــش در چنــ روزی، زحمتکشــان پاريــس ه
ــا ــد برپ ــا بودن س و يونکره ــ ــربی ت ــت ره ــه تح ــا ک ــه ی بورژواه ــه ی   جنايتکاران حمل
خاســتند. ايــن دشــمنان  پرولتاريــا وقتــی مشــاهده کردنــد کــه کارگــران پاريــس بــرای دفــاع
ــرزه ــه ل ــت ب ــدهاند، از وحش ــکل ش ــه و متش ــت  گرفت ــه دس ــلحه ب ــود، اس ــوق خ از حق
ــد، ســالحهائی کــه س مــی خواســت ســالحهای آنهــا را از  چنگشــان خــارج کن ــ ــد. ت درآمدن
ــده ــی  خواســتند در آين ــد و م ــرده بودن ــکار ب ــن خارجــی ب ــا آن شــهامت برضــد متجاوزي ب
ه خــواران ورســای مــورد  اســتفاده لــه بــا حمــالت جــ ــاز هــم بيشــرتی در مقاب ــا شــهامت ب ب

ــ ــرای گرف ــدگان پاريــس، ب ــام کنن ــه بــر قي ــد. يونکرهــا و بورژواهــا بخاطــر غلب قــرار دهن
ــد و از ايــن کمــک نيــز برخــوردار شــدند و کمــک  دســت تکــدی بــه ســوی پــروس دراز کردن
پاريــس بعــد از  يــک مبــارزه ی قهرمانانــه در برابــر قــدرت نابرابــر دشــمن لــه شــد و خلــع
ــند و ــی باش ــالح م ــی س ــس ب ــران پاري ــه کارگ ــت ک ــال اس ــت س ــون بيس ــد.  اکن ــالح گردي س
ــادی دفاعــی از ــام کشــورهای متمــدن، وســايل م ــوال اســت.  در  ــ من ــه هم ــا ب ــه ج هم
ــر ــه ی کارگ رکنندگان طبق ــتث ــمنان  و اس ــا دش ــه ج ــه شــده اســت. در هم ــا گرفت پرولتاري

ــد.  ــار دارن ــی را در اختي ــدرت مســلح نظام ــام ق ــه  هســتند ک

 و اين امر کار را به کجا کشانده است؟ 
 بــه آنجــا کــه – چــون هــر مــرد بــه درد بخــور وارد ارتــش مــی شــود – امــروز ايــن ارتشــها -
هــر چــه  بيشــرت بازتابــی از احساســات و نظريــات مــردم شــده انــد، به آنجــا که اين ارتشــها 
ــر مــی شــوند.  دت ــل اعت قاب ــت] غ ــه روز [از نظــر دول ــزار اصلــی ســتم -  روز ب ــی] اب [یعن
ــيدن ــرا رس ــه ف ــون بيمناکان ــم اکن ــد، از ه ــرار دارن ــزرگ ق ــای ب ــه در رأس   دولته ــی ک مردان
ــاع ــود امتن ــدران خ ــرادران و پ ــتار ب ــلح از کش ــازان مس ــه در آن  رسب ــد ک ــی بينن روزی را م
ــه جوليــوس خواهنــد ورزيــد. مــا در پاريــس شــاهد ايــن  امــر بــوده ايــم و ديديــم کــه چگون
فــری ويتنامــی ايــن جســارت را بــه خــرج داد کــه مدعــی  رياســت جمهــوری فرانســه بشــود
ــوی]، از  رايشــتاگ خواســتار رک [کاپري ــه جانشــ بيســ ــم ک ــی بيني ــن م ــروز در برلی و ام
ــش ــربداری را در  ارت ــه ی فرمان ــه داران روحي ــط درج ــد توس ــه بتوان ــود ک ــی ش ــايلی م وس
ايــد، درجــه دارانــی کــه بــه وســيله ی پــاداش پولــی خريــداری شــدهاند و ايــن از تثبيــت 

ــادی از درجــه داران، سوسياليســت مــی باشــند!  آن جهــت  اســت کــه عــده ی زي
 وقتــی چنــ موضوعاتــی روی مــی دهنــد، وقتــی حتــی در ارتــش ســايه روشــنهای بامــدادی

ظاهــر مــی  شــوند، آنوقــت پايــان دنيــای قديــم چنــدان دور نخواهــد بــود. 
ــال زوال، ــورژوازی در ح ــه ب ــت ک ــد اس ــد! امي ــق يابن ــا تحق ــت ه ــه رسنوش ــت ک ــد اس  امي

ــردد. ــل گ ــا  مضمح ــود و ي ــار زده ش کن
زنده باد پرولتاريا

زنده باد انقالب سوسياليستی انرتناسيونال 

 ف انگلس 

۲۵ مارس ۱۸۹۱
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انقــالب ۱۸۴۸ از پایــان  از کودتــا، کــه نشــان  پــس 
داشــت، فرانســه بــه مــدت ۱۸ ســال بــه زیــر یــوغ 
ــی  ــط ویران ــه فق ــم، ن ــن رژی ــت. ای ــی رف ــم ناپلئون رژی
اقتصــادی، کــه حــس حقــارت ملــی را بــرای 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 آملــان، و 

رهایــی سوسیالیســتی کارگــران از رسمایــه داری. ترکیــب ایــن دو وظیفــه، ویژگــی منحــرص بــه 
ــی ســازد. ــرد کمــون را م ف

ــا تحــت رهــربی  ــود ت ــور ب ــا مجب ــی» را تشــکیل داده و پرولتاری ــاع مل ــت دف ــورژوازی، «دول ب
ــت «خیانــت  ــن دولــت، دول ــا ای ــع اّم ــد. در واق ــرای اســتقالل ملــی دســت زن ــارزه ب ــه مب آن ب
ملــی» بــود کــه رســالت خــود را در مبــارزه علیــه پرولتاریــای پاریــس مــی دیــد. پرولتاریــا، کــه 
ــتی،  ــن پرس ــده ی میه ــن را درک نکــرد. ای ــود، ای ــده ب ــور گردی ــتانه ک ــن پرس ت میه ــ ــا توّه ب
کــه خــود ریشــه در انقــالب کبیــر قــرن هژدهــم داشــت، اذهــان سوسیالیســت هــای کمــون را 
بــه حرکــت در مــی آورد. بــه همیــن جهــت، فــی املثــل بالنکــی- کــه بــی تردیــد یــک انقالبــی 
ــاد  ــرت از فری ــی به ــه خــود عنوان ــرای روزنام ــود ب ــادر نب ــود- ق ــی پرشــور سوسیالیســم ب و حام

ــد. ــی «میهــن در خطــر اســت!» را بیاب بورژوائ

ــک سوسیالیســت هــای  ــتباه مهل ــتی و سوسیالیســم- اش ــن پرس ــف متضــاد- میه ــب وظای ترکی
فرانســه بــود. مارکــس در مانیفســت انرتناســیونال، منتــرشه در تاریــخ ســپتامرب ۱۸۷۰، بــه 
پرولتاریــای فرانســه نســبت بــه خطــر گمراهــی توســط ایــده ی هویــت کاذب ملــی ۲ هشــدار 
ت طبقاتــی تشــدید گردیــده بــود،  داده بــود; درحالیکــه در آن زمــان درانقــالب کبیــر، تخاصــ
امــی ملــت انقالبــی را متحــد کــرده بــود، امــروز پرولتاریــا  مبــارزه علیــه کّل ارتجــاع اروپایــی، 
ــی توانســت منافــع خــود را بــا منافــع ســایر طبقــات متخاصــم درهــم آمیــزد؛ اجــازه  دیگــر 
ــرای  ــربد ب ــا، ن ــل شــود- وظیفــه ی پرولتاری ــی را متحّم ــورژوازی مســئولیّت خفــت مل بدهــد ب

ــود. ــورژوازی ب ــوغ ب ــی سوسیالیســتی کار از ی رهای

بــه عــالوه، 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 
ــای فرانســه؛  فــوری خــود عمــل کــرد: حملــه بــرای خــارج کــردن ســالح هــا از دســت پرولتاری
ســالح هایــی کــه وی را بــه هــراس انداختــه بــود را رشوع کــرد. کارگــران نیــز بــا اعــالم «کمــون» 

و جنــگ داخلــی، بــه ایــن اقــدام پاســخ دادنــد.

هرچنــد پرولتاریــای سوسیالیســت بــه جنــاح هــای مختلفــی تقســیم شــده بــود، بــا ایــن وجــود 
ــه  ــا ب ــود ت ــادر ب ــا ق ــا آن پرولتاری ــه ب ــی ک ــود؛ وحدت ــر ب ــدت نظ ــی وح ــه ی عال ون ــون،  کم
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 
عــی را انجــام دهــد،  پیچیــده و بــه شــیوه ای ســاده و رسراســت، دموکراتیــزه کــردن نظــام اجت

امــی مناصــب رســمی را انتخابــی کنــد. بورواکراســی را نابــود و 

ــرات ایــن پیــروزی برجســته را نابــود ســاخت. پرولتاریــا در نیمــه ی راه متوقف  اّمــا دو اشــتباه، 
ــای اســتقرار  ــا رؤی ــا ب ــه خــود اجــازه داد ت ــدگان»، ب ــه جــای «مصــادره ی مصــادره کنن شــد: ب
یــک عدالــت عالــی در کشــوری کــه حــول یــک وظیفــه ی مشــرتک ملــی متحــد گردیــده اســت، 
ــد و  ــادره نگردیدن ــا مص ــک ه ــون بان ــم چ ــاتی ه ــال، مؤّسس ــوان مث ــه عن ــه رود. ب ــه بیراه ب
ــن  ــان در بی ــم چن ــره ه ــه» و غی ــه ی عادالن ــک «مبادل ــون ی ــتی پیرام ــای پرودونیس ــوری ه تئ
سوسیالیســت هــا غالــب بــود. اشــتباه دّوم، بــه بزرگــواری زیــاده از حــد پرولتاریــا بازمــی گشــت: 
پرولتاریــا، بــه عــوض نابــود کــردن دشــمنانش، بــه دنبــال ایــن بــود کــه روی آنــان تأثیــر اخالقــی 
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 
ــود و بــه دولــت ورســای فرصــت داد تــا نیروهــای ســیاه را  را در پاریــس فراهــم آورد- تعلــل 

گردهــم آورد و بــرای هفتــه ی غــرق بــه خــون مــاه مــه آمــاده شــود.

ونــه ای عالــی از جنبــش بــزرگ پرولــرتی قــرن  امــی ایــن اشــتباهات، کمــون  اّمــا بــا وجــود 
نوزدهــم بــود. مارکــس، ارزش باالیــی بــرای اهمیـّـت تاریخــی کمــون قائــل بــود- اگــر در جریــان 
ــس، کارگــران  ــای پاری ــد ورســای بــرای قبضــه کــردن ســالح هــای پرولتاری ــالش خائنانــه ی بان ت
اجــازه مــی دادنــد تــا بــدون نــربد خلــع ســالح شــوند، تأثیــر فاجعــه بــار رسخوردگــی و یأســی 
ــر از  ــش ت ــد، بســیار بســیار بی ــاد کن ــرتی ایج ــش پرول ــی توانســت در جنب ــن ضعــف م ــه ای ک
زیــان هایــی بــود کــه طبقــه ی کارگــر در مبــارزه بــرای حفــظ ســالح هــای خــود متحّمــل مــی 

گردیــد ۳ . فــداکاری هــای کمــون، گرچــه ســنگین بــود، اّمــا اهمیّــت آن در مبــارزه ی عمومــی 
ــت  ــه حرک ــا ب ــارس اروپ ــتی را در رست ــش سوسیالیس ــون، جنب ــد: کم ــربان میکن ــرا ج پرولتاریا، آن
ــرد، و  ــان ب ــتانه را از می ــن دوس ت میه ــ ــان داد، توّه ــی را نش ــگ داخل ــدرت جن ــت، ق واداش
بــاور ســاده لوحانــه بــه تــالش هــای بــورژوازی بــرای اهــداف مشــرتک ملــی را نابــود ســاخت. 
کمــون بــه پرولتاریــای اروپــا آموخــت تــا بــه طــور مشــّخص، وظایــف انقــالب سوسیالیســتی را 

مطــرح کنــد.
درســی کــه پرولتاریــا آموخــت، هرگــز فرامــوش نخواهــد شــد. طبقــه ی کارگــر از آن اســتفاده 
ن طــور کــه در روســیه و در طــی خیــزش مــاه دســامرب اســتفاده کــرده اســت. خواهــد کــرد، هــ
ــه  ــا دوره ای دارد ک ــادی ب ــدارک آن، شــباهت زی ــیه و ت ــش از انقــالب [۱۹۰۵] روس دوره ی پی
فرانســه زیــر یــوغ رژیــم ناپلئونــی قــرار داشــته اســت. در روســیه نیــز بانــد اســتبداد، ویرانــی 
ــرای  ــروز انقــالب، ب ــا ب ــه ارمغــان آورده اســت. اّم ــرای کشــور ب ــی را ب اقتصــادی و حقــارت مل
عــی رشایــط را بــرای یــک جنبــش  مّدتــی طوالنــی بــه تعویــق افتــاد، چــرا کــه توســعه ی اجت
امــی تهــّور و شــجاعتی کــه بــه  ــا نکــرده بــود، و بــه همیــن خاطــر علــی رغــم  تــوده ای مهیّ
ایــش گذاشــته شــد، اقدامــات پراکنــده علیــه دولــت در دوره ی پیشــاانقالبی، در مقابــل بــی 
ــت  ــا کار طاق ــه ب ــد ک ــا بودن ــرات ه ــیال دموک ــا سوس ــا شکســت خــورد. تنه ــوده ه ــی ت تفاوت
تیک، ســطوح و اشــکال باالتــر مبارزه،آکســیون هــای تــوده ای و جنــگ داخلــی  فرســا و سیســت

مســلحانه، را بــه تــوده هــا آمــوزش دادنــد.
سوســیال دموکــرات هــا قــادر بودنــد تــا خرافــات «مشــرتک ملــی» و «میهــن پرســتانه» را درهــم 
شــکنند و بعدهــا، زمانــی کــه، بــا مداخلــه مســتقیم آن هــا، مانیفســت هفدهــم اکتــرب ۴ از تــزار 
گرفتــه شــده، پرولتاریــا تــدارک فــاز بعــدی و اجتنــاب ناپذیــر انقــالب، یعنــی قیــام مســلحانه را 
ت «مشــرتک ملــی» را کنــار گذاشــته بــود،  ــود. پرولتاریــا، در حالــی کــه توّهــ بــا قــدرت آغــاز 
اینــدگان کارگــران  نیروهــای طبقاتــی خــود را حــول ســازمان هــای تــوده ای خویــش - شــوراهای 
امــی اختالفــات در اهــداف و وظایــف انقــالب  ــود؛ و بــا وجــود  و رسبــازان، و غیــره - متمرکــز 
ن  ــه هــ ــا ب ــود ت ــور ب ــیه مجب ــای روس ــا انقــالب ۱۸۷۱ فرانســه، پرولتاری ــاس ب روســیه، در قی
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 مســاملت آمیــز مبــارزه را نادیــده بگیــرد - روش هایــی کــه بــه منافــع معمــول و روزمــرّه 
ی پرولتاریــا خدمــت مــی کنــد و در دوره هــای تــدارک بــرای انقــالب، رضوری اســت - بــا ایــن 
حــال هرگــز نبایــد فرامــوش کنــد کــه در رشایــط مشــّخص، 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 
ایــش گذاشــته شــد و  طلبــد. ایــن چیزیســت کــه نخســتین بــار از ســوی پرولتاریــای فرانســه بــه 

بــه طــور درخشــانی بــا خیــزش مــاه دســامرب 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 کامــالً پیــروز بیــرون خواهــد آمــد.

ره ۲ ۲۳ مارس ۱۹۰۸ انتشار زاگرانیچنایا گازتا ش
منبع مجموعه آثار لنین انتشارات پراگرس ۱۹۷۲ جلد ۱۳ صفحات ۴۷۵ تا ۴۷۸

ترجمه از م انگلیسی به فارسی کیوان نوفرستی  با اصالحاتی از کورش مدرسی

توضیحات:

ره  (۱) مقالــه «درس هــای کمــون»- منتــرش شــده در زاگرانیچنایــا گازتــا (روزنامــه خارجــی)، شــ
ــت  ــت. هیئ ــن اس ــای لنی انی ه ــخ ــی از س ــه یک ــه کلم ــه ب ــزارش کلم ــارس ۱۹۰۸- گ ۲، ۲۳ م

ــود: تحریریــه روزنامــه، ایــن مقالــه را بــا ایــن جمــالت زیــر معرّفــی 

ــو، نشســتی بیــن املللــی بــه منظــور بزرگداشــت ســه ســالگرد پرولــرتی  « روز ۱۸ مــارس در ژن
برگــزار گردیــد: بیســت و پنجمیــن ســالگرد درگذشــت مارکــس، شــصتمین ســالگرد انقــالب مــارس 
ــرات  ــیال دموک ــری سوس ــزب کارگ ــرف ح ــن از ط ــق لنی ــس. رفی ــون پاری ــالگرد کم ۱۸۴۸، و س
انی در ایــن نشســت پرداخــت».  ــخ روســیه (R.S.D.L.P) پیرامــون اهمیّــت کمــون بــه س
زاگرانیچنایــا گازتــا، روزنامــه ای بــود کــه بــه وســیله گروهــی از مهاجریــن روســیه در ژنــو طــی 

مــاه هــای مــارس تــا آوریــل ۱۹۰۸ منتــرش مــی گردیــد.

(۲) نگاه کنید به: ک. مارکس، ف. انگلس، منتخب آثار، جلد ۱، ۱۹۵۸، صفحه ۴۹۷.

(۳) بــرای ارزیابــی مارکــس از نقــش تاریخــی کمــون پاریــس، بــه مثابــه طالیــه جامعــه ای نویــن، 
ــد  ــار، جل ــی در فرانســه (ک، مارکــس و ف. انگلــس، منتخــب آث ــه: جنــگ طبقات ــد ب ــگاه کنی ن
ــل ۱۸۷۱ (ک.  ــا ۱۷ آوری ن از ۱۲ ت ــ ــه کوگل ــی ب ــه های ــا ۵۴۵) و نام ۱، ۱۹۵۸، صفحــات ۴۷۳ ت

مارکــس و ف. انگلــس، منتخــب مکاتبــات، مســکو، صفحــات ۳۱۸ تــا ۳۲۰).

ــراس از  ــر ه ــه خاط ــزار، ب ــه در آن ت ــرب ۱۹۰۵ ک ــم اکت ــت هفده ــه مانیفس ــاره دارد ب (۴) اش
ــی را داد. ــون اساس ــک قان ــی و ی ــای مدن ــده آزادی ه ــردم وع ــه م ــالب، ب انق
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