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پناهجو در زندگى و مرگ!

فواد عبداللهی

ــت  ــه پش ــات خاورمیان ــم بی ثب ــان از جهن ــان و فراری ــری از پناهجوی ــوج دیگ م
دروازه هــای قلعــه اروپــا بــه كمیــن نیروهــای نظامــی دول «برشدوســت» 
ــرده  ــس ك ــان حب ــا انس ــینه میلیون ه ــس را در س ــت و نف ــاده اس ــی افت اروپای
اســت. دولــت محافطــه كار انگلیــس «وضعیــت اظطــراری» اعــالم كــرده و صدها 
ــت  ــردن حرك ــد ك ــد س ــتان بقص ــت لهس ــه دول ــك ب ــرای كم ــود را ب ــی خ نظام
ــا  ــا در رسم ــتار آنه ــرب و كش ــمت غ ــه س ــو ب ــودكان پناهج ــردان و ك ــان و م زن
ــگاران و  ــت. خربن ــیل داده اس ــتان گس ــای لهس ــمت مرزه ــه س ــی ب و بی غذای
ــرز  ــرتی م ــك كیلوم ــه از دم در ی ــورژوازی هم ــی ب ــانه های جنگ ــان رس خربتراش
ــه فیلم بــردای مشــغولند؛ پناهجویــان بــا شــاخه های درخــت و  لهســتان ب
ــا  ــتان ب ــت لهس ــرزی دول ــوران م ــته اند و مام ــود برخاس ــاع از خ ــه دف ــنگ ب س
ــتان  ــاع لهس ــد. وزارت دف ــوب می كنن ــا را رسك ــی آنه ــزات نظام ــن تجهی آخری
ــت  ــرتی اس ــرزی ۱۰۰ كیلوم ــوار م ــك دی ــی ی ــدد برپای ــام، در ص ــتاخی  ــا گس ب
ــت و  ــده اس ــاك» خوان ــگر و خطرن ن پرخاش ــ ــاع را «مهاج ــان بی دف و پناهجوی
ــت  ــا، دول ــه اروپ ــانده اند. اتحادی ــل رس ــه قت ــو را ب ــت كم ۱۰ پناهج ــون دس تاكن
بــالروس را كــه مــرز مشــرتك بــا لهســتان و اكرایــن دارد، بــه ایجــاد بحران انســانی 
ــا ترغیــب پناهجویــان بــا عبــور غیــر- قانونــی از مــرز لهســتان بــه خــاك اروپــا  ب
ــه  ــت ك ــرده اس ــا ك ــم ادع ــس ه ــت انگلی ــن دول ــت؛ همچنی ــرده اس ــم ك مته
«تهدیــدی جــدی و واقعــی از جانــب روســیه متوجــه غــرب شــده اســت كــه باید 
مراقــب بــود و نگذاشــت».واقعیت اینســت كــه فــرار و آوارگــی انســان در ابعــاد 
میلیونــی یكــی از چهره هــای زشــت جهــان امــروز ماســت؛ ایــن قــرون وســطی 
ــق  ــازار و منط ــت ب ــا منفع ــه ب ــت و هرچ ــه داری اس ــرص رسمای ــن ع ــت؛ ای نیس
ــت  ــد از هف ــر بع ــود. اگ ــچ می ش ــا زود لین ــر ی ــد دی ــته باش ــض داش ــود تناق س
ت مــادی اســت  ــدن بــرشی و در جهانــی كــه رسشــار از نعــ هــزار ســال تاریــخ 
ــرص  ــردم در ع ــی م ــت عین ــك واقعی ــی ی ان ــی و بی خا ــی، آوارگ ــوز ناایمن هن
حــارض اســت، پــس بایــد دلیلــش را در مصالــح نظــام رسمایــه داری جســتجو كرد؛ 
آوارگــی در زمانــه مــا، فاجعــه ای اســت كــه بیــش از هــر عامــل دیگــر بــا عــروج 
ــل  ــگ رسد قاب ــس از جن ــی پ ــای غرب ــتی دولت ه ــرتاتژی میلیتاریس ــول اس و اف
ــال  ــه دنب ــه ب ــی در خاورمیان ــای غرب ــكا و قدرت ه ــت آمری ــت؛ دول ــح اس توضی
ــت  ــیرازه های مدنی ــردن ش ــران ك ــا وی ــود ب ــای خ ــای بی انته ــه جنگ ه ــه ده س
ــوری  ــان، جمه ــه داعــش، طالب ــی از جمل ــه مشــتی تفنگ چــی اســالمی و قوم ب
ــت  ــج، دول ــم الدین های خلی ــیخ پش ــل، ش ی ــت ارسا ــت فاشیس ــالمی، دول اس
عــراق و فدرالیســت چی های حكومــت اقلیــم كردســتان در منطقــه مرشوعیــت 

ــه۲ ــد،  ... صفح دادن



ت  ۳۸۴
ح

٢
دمكراسی غربی در گرگ و میش

ــد  ــوی كردن ــی و معن ــع را دســتخوش تباهــی فیزیك ــن جوام ــا شــهروند ای ــه میلیون ه و آتی
و از طــرف دیگــر پاســخ بــه بحــران فراریــان «خوش شــانس» از دســت حاكمیــت ایــن 
ــر  ــد. فك ــپ می دهن ق ترام ــ ــراث و چ ــا می ــا ب ــای اروپ ــش را در مرزه ــرتهای آدمك گانگس
می كننــد هنــوز می تواننــد در دوران خــالء رهــربی جهــان و گندیدگــی نظــام بــازار و 
دمكراســی غربــی همچــون دوران آقایــی و عــروج خونیــن آن، اروپا و غــرب را در مقابل ورود 
فراریــان از جهنــم خاورمیانــه، بــه ســیاق و روش ترامــپ «قرنطینــه» كــرد. خیــال می كردنــد 
ــردم را  ــا، م ــان و طالبان ه ــت طالب ــه دس ــه ب ــن خط ــپردن ای ــا س ــد در «رشق» ب ــه می توانن ك
كیــن بــه نیروهــای ارتجاعــی دست ســاز خــود در خاورمیانــه بكشــانند و همزمــان در  بــه 
ــا توســط  ــه» كــردن قلعــه اروپ ــا «قرنطین ــه جهــان امــروز را ب «غــرب» هــم نظــم و نســق ب
ــورد  ــه خ ــدون دردرس ب ــی و ب ــه آرام ــه داری ب ــخ رسمای ــای تاری ــتی ترین دولت ه دست راس
ــم  ــه نظ ــت ك ــی اس ع ــك داده اجت ــر ی ــن دیگ ــر! ای ــد. خی ــی بدهن ــع غرب ــهروند جوام ش
ــا رسكردگــی «دمكراســی غربــی» بعــد از جنــگ  ــژه ب ــا بوی ــان م ــر جه ــه داری حاكــم ب رسمای
ــگ و  ــر، جن ــراری از فق ــا ف ــی میلیون ه ــتان زندگ ــه داس ــت و ب ــی اس ــال فروپاش رسد در ح
ــع  ــن مقط ــاه و آزادی از ای ــنه رف ــان تش ــا انس ــا و میلیون ه ــت. م ــده اس ــل ش ــی تبدی ناایمن

ــم.  ــس گرفته ای ــ عك ــت ش ــخ شكس ــاس در تاری حس
ــد كــه  ــده نوینــی اســت. همــه امــروز می دانن ــرای مــا و كل برشیــت رشوع پدی ــن دوران ب ای
رسنوشــت خاورمیانــه و آتیــه جهــان بدســت رقابــت قدرت هــای بین املللــی و منطقــه ای بــر 
ــت  ــمكش و رقاب ــل كش ــه ماحص ــد ك ــه می دانن ــد؛ هم ی رس ــام  ــه رسانج ــان ب رس منافع ش
ــای  ــتی و جنگ ه ــای امپریالیس ــی قدرت ه ــل ارتجاع ــی، تقاب ــی و چندقطب ــان تك قطب جه
ــه  ــانی را ب ــع انس ــتار در جوام ــب و كش ــطحی از تخری ــه س ــه چ ــا در منطق ــی آنه نیابت
ارمغــان آورده اســت. تحــركات و شاخه-شــانه كشــیدن های دول غربــی در رقابــت بــا روســیه 
ــا  ــی ب ــگ رسدی كــه زمان ــد جن ــن پروپاگان ــن تحــركات و ای ــا كارت ســوخته اســت؛ ای ــازی ب ب

ــار بــورژوازی آمریــكا در اروپــای رشقــی صورت  «انقالبــات نارنجــی» و فاشیســتی تحــت اختی
ــرو  ــران ف ــا خرخــره در بح ــام ت ــی و نظ ــران آوارگ ــد پاســخ بح ی توان ــن  ــش از ای ــت، بی گرف
ــت از سیاســت  ــی برشی ــار جهان ــد. انزج ــرن بیســت ویكم باش ــی در ق ــه دمكراســی غرب رفت
ــای  ــن ادع ــدن ای ــوچ ش ــیم»، پ ــا ترورس ــارزه ب ــی «مب ــای واه ــا بهانه ه ــرب ب ــم غ میلیتاریس
ــای  ــردم از دولت ه ــرت م ــان در افغانســتان، نف ــاره وحــوش طالب ــا رس كار آوردن دوب كاذب ب
«خــودی» و از باندهــای دســت ســاز قومــی – مذهبــی، دینامیســم واقعــی تحــوالت امــروز 
از بیــروت و بغــداد تــا تهــران و كابــل اســت؛ احســاس همــدردی و همرسنوشــتی عمیــق در 
ــن منجــالب قومــی – مذهبــی در منطقــه، روز  ــان از ای ــان و فراری ــا قربانی ــی ب جوامــع غرب
ــطح  ــه س ــی ب ــای غرب ــیخته دولت ه ــوم عنان گس ــكاری و هج ــران بی ــال بح ــه دنب ــه روز ب ب
ــالء  ــ خ ــر م ــه ب ــی ك ــكه باروت ــود. بش ــته تر می ش ــی، انباش ــع غرب ــهروند جوام ــی ش زندگ
ــه بحــران  ــی ب ــای غرب ــی و پاســخ دست راســتی دولت ه ــورژوازی جهان ــوف ب رهــربی در صف
آوارگــی و كشــتار فراریــان در پشــت دروازه هــای قلعــه اروپــا، چنــدی پیــش حــول اعــرتاض به 
ــد  ــل جــورج فلوی ــه قت ــه بهان یــل در حــق مــردم فلســطین و ب ــت ارسا ــی دول ــد قوم آپارتای

ــان غــرب منفجــر شــد.  ــكا در جه توســط پلیــس آمری
و ایــن مــا را بــه ابعــاد شــكاف و پوســیدگی در صفــوف بــورژوازی جهانــی و خــالء رهــربی در 
ــر  ــه ب ــا شــده اســت ك ــه كارگــر مهی ــدام طبق ــرض ان ــرای ع ــن فرصــت ب آن می رســاند؛ بهرتی
ــوازن  ــای «خــودی»، ت ــه دولت ه ــردم ب ــیع م ــای وس د توده ه ــ ــدم اعت ــی و ع ــ روی گردان م
ــای  ــورژوازی و جناح ه ــط ب ــه توس ــربی ن ــالء ره ــن خ ــد. ای ــر ده ــود تغیی ــع خ ــه نف ــوا را ب ق
ــش  ــروز بی ــود. ام ــر ش ــت ها پ ــر و كمونیس ــه كارگ ــط طبق ــد توس ــد و بای ــه می توان آن بلك
ــربی  ــه ره ــر ب ــن و براب ــه، ایم ــی آزاد، مرف ــیم جهان ــرای ترس ــت ب ــر، فرص ــر دوره دیگ از ه
ــد  ــه می توان ــت ك ــی اس ــور اساس ــن آن فاكت ــت. ای ــر مهیاس ــه كارگ ــت ها و طبق سوسیالیس
همیــن امــروز چرخــه آوارگــی و تخریــب زندگــی بــرش تحــت حاكمیــت رسمایــه داری و نظام 
ــران  ــه «بح ــان دادن ب ی پای ــ ــل مع ــد ح ــن كلی ــد. ای ــگام بزن ــه ل ــرای همیش ــی را ب طبقات

ــی» اســت.  آوارگ

اه و پس لرزه های حاكمیت آبا

ــاط  ــه دوره ای «حی ــورهایی ک ــام کش ــی در  ــرت عموم ــک نف ــوج ی ــر م ــم ب ــن رژی ای
ــوده،  ــی اش ب ــبه نظام ــای ش ــگاه بانده ــی-نظامی و جوالن ــوذ سیاس ــه نف ــوت»، منطق خل
ــه  ــر رضب رفت ــدت زی ــه ش ــرتض ب ــردم مع ــرف م ــش از ط ــان موقعیت بن ــت. در ل ــرو اس روب
ــا بخشــی  ــده ب ــه هــم تنی اســت. در عــراق بــا وجــود در اختیــار داشــ بازوهــای تــرور و ب
ــه شــدت در  ــت نظــام را ب ــردم، موقعی ــرتاض م ــرت و اع ــوج نف ــا م ــراق، ام ــا در ع از نیروه
ــام نیروهــای  حاشــیه قــرار داده اســت. انتخابــات اینــدوره عــراق و شکســت مفتضحانــه 
ــردم عــراق  ــی م ایــی از نفــرت عموم ــات،  ــن انتخاب ــه جمهــوری اســالمی در ای وابســته ب
ــوری  ــت جمه ــف موقعی ــت. تضعی ــش گذاش ای ــه  ــالمی ب ــوری اس ــه جمه ــبت ب را نس
ــران  ــت را در ای ــران حاکمی ــه بح ــت ک ــری اس ــور دیگ ــه فاکت ــراق و منطق ــالمی در ع اس
ــه  ــورژوا- اســالمی شــدیدتر و عمیقــرت کــرده اســت. جمهــوری اســالمی گزین بــرای نظــام ب
ــاب در داخــل  ــوب و ارع ــت رسک ــرتش سیاس ــرای گس ــه ب ــی در منطق ــا امن ــزار ایجــاد ن و اب
ــود  ــه خ ــرت از هم ا بیش ــ ــت. ای ــز از دســت داده اس ــی» را نی ــت داخل ــوان «امنی ــت عن تح

ــت. ــرده اس ــت درک ک حاکمی
ــم بایــد ســوراخ  در خــارج کشــور در قلــب اروپــا و آمریــکا هــم رسان و مامــوران کشــتار رژی
ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــخصیتهای جان ــا و ش ــره ه ــال مه ــم عم ــا ه ــد. در اینج ــوش بخرن م
ــی از  ــوری یک ــد ن ــوند. حمی ــی ش ــی م ــد و دادگاه ــی افتن ــه دام م ــون ب ــرف انقالبی از ط
ــا  ب ــت. تقری ــدن اس ــی ش ــال دادگاه ــتکهلم در ح ــصت در اس ــه ش ــتار ده ــئولین کش مس
ــام اســت کــه بــه دام افتــاده اســت و بایــد جوابگــو باشــد. محاکمــه نــوری عمــال  یکســال 
محاکمــه حاکمیــت اســالمی اســت. در لنــدن در چنــد روز گذشــته دادگاهــی بــرای بررســی 
ــگان  ــواده جانباخت ــا حضــور تعــدادی از خان ــاه ۹۸ تشــکیل شــد. ب ــات و کشــتار آبا جنای
آبــان بــه عنــوان شــاهدان قتــل عــام و کشــتار انقالبیــون، عمــال دادگاه بــه میــدان محاکمــه 
ــمیت  ــه رس ــا اینک ــن دادگاه ب ــد. ای ــل ش ــتش تبدی ــز و درش ــا رسان ری ــالمی ب ــوری اس جمه
ــرار  ــه شــدت تحــت فشــار ق ــالمی را ب ــوری اس ــا رسان جمه ــی نداشــت ام ــی و اجرای قانون
داد و آنهــا را بــه تکاپــو انداخــت تــا از ادامــه رونــد دادگاه جلوگیــری کننــد. شــکی ندارنــد 
ــت  ــل نیس ــی دلی ــود. ب ــد ب ــان خواه ــران در انتظارش ــی در ای ــای واقع ــه زودی دادگاه ه ب
اینــده  ــد. در همیــن رابطــه بــه غلــط افتــادن  کــه چنیــن دســت و پایشــان را گــم کــرده ان
ــه  ــه مــن یکــی از کســانی هســتم ک ــود» بل ــه ب ــه گفت مجلســی کــه گســتاخانه و بیرشمان
بــه مــردم شــلیک کــردم. بیایــد مــن را دادگاهــی کنیــد.» دیدنــی بــود. مــادران جانباختــگان 

ــاه حقــش را کــف دســتش گذاشــتند.  آبا
ــگ  ــود. تن ــام نخواهــد ب ــز جــوالن آدمکشــها و تروریســتهای نظ ــارج کشــور دیگــر مرک خ
ــردم  ــز م ــی از خی ــور تابع ــارج کش ــالمی در خ ــوری اس ــارصه رسان جمه ــه مح ــدن حلق ش
ــت  ــوای حاکمی ــوازن ق ــران اســت. ت ــف در ای ــای شــهرهای مختل ــف خیابانه معــرتض در ک
ــه  ــلولهای جامع ــد س ــد بن ا از بن ــ ــت. ای ــده اس ــوض ش ــدت ع ــه ش ــردم ب ــا م ــل ب در تقاب
ــر  ــه در براب ــدن جامع ــور نش ــر، مقه ــرای تغیی ــاال ب ــس ب ــه نف د ب ــ ــد. اعت ــوان دی ــی ت م
ــی رهــا  ــر بازداشــتی و زندان ــه ه ندان ــدام قدر ــرض ان ــم، ع ــای افسارگســیخته رژی تعرضه
ودهــای از اوضــاع عمومــی جامعــه ای اســت  شــده از دســت جــالدان و ... همــه و همــه 

ــت  ــدان مســلح رضای ــا دن ــم و ت ــی سیســتم حاک ــی انقالب ــرت از رسنگون ــزی کم ــه چی ــه ب ک
ــد داد.  نخواه

ــائل و  ــه مس ــالمی ب ــورژوا- اس ــت ب ــی حاکمی ــی جواب ــدی و ب ــدن، ناکارآم ــر ش زمینگی
ــئله  ــه مس ــا، ب ــه آزادیه ــان، ب ــان و جوان ــئله زن ــه مس ــاد، ب ــه اقتص ــه، ب ــالت جامع معض
ــر مــردم  ــده ی دیگــر عمــال حاکمیــت را در براب جنبــش علیــه حجــاب و پدیــده هــای عدی
ــه دم  ــا گزین ــام تنه ــه نظ ــه جانب ــت هم ــن بس ــ ب ــر م ــت. ب ــانده اس ــت رس ــن بس ــه ب ب

ــت. ــوب اس ــر و رسک ــزار قه ــت، اب دس
ــدام  ــر روزه اق ــالمی ه ــوری اس ــی، جمه ــوازن قوای ــن ت ــود چنی ــا وج ــاف و ب ــن اوص ــا ای ب
ــا  ــاد ن ــهری ایج ــی و ش ــه ای ــر روزه در گوش ــد. ه ــی کن ــه م ــه جامع ــر علی ــرض ب ــه تع ب
ــه دور از  ــا و ب ــف را در خف ــای مختل ــه ه ــن عرص ــدادی از فعالی ــا تع ــرده و ی ــی ک امن
ــد. در همیــن چنــد روز گذشــته در شــهرهای  چشــم همــگان بازداشــت و زندانــی مــی کن
ــا  ــکنجه گاهه ــه ش ــت و ب ــهروندان را بازداش ــر از ش ــرت از ۳۲ نف ــتان، بیش ــف کردس مختل
ــه  ــدام ب ــرار داده و اق ــار ق ــت فش ــری را تح ــربان کارگ ــن و ره ــت. فعالی ــرده اس ــل ک منتق
ــدن  ــر ش ــگ ت ــا تن ــت. ب ــرده اس ــف ک ــهرهای مختل ــجویی در ش ــن دانش ــت فعالی بازداش
ــالمی  ــوری اس ــوده ای، جمه ــی و ت ــوب همگان ــت رسک ــت سیاس ــارصه و شکس ــه مح حلق
ــا  ــه ب عــی و مقابل ــردی فعالیــن سیاســی و اجت سیاســت «حملــه پیشــگیرانه» و شــکار ف
ــه اســت. سیاســتی کــه تــا همیــن  شــکل گیــری اعرتاضــات وســیع تــوده ای را در پیــش گرفت
ــه  ــر و ب ــیع ت ــه اعرتاضــات وس ــتگیری ب ــجل شــده اســت. هــر دس ــروز شکســت آن مس ام

ــت.  ــده اس ــر ش ــن منج ــری از فعالی ــف دیگ ــدن طی ــدان آم می
ــه و  ــی جامع ای ــدرت  ــت! ق ــی نیس ــر کاف ــه دیگ ــه از مقابل ــن درج ــوع و ای ــن ن ــا ای ام
ــد وارد  ن بای ــ ــی گ ــم ب ــه داری حاک ــم رسمای ــا تالشــهای رژی ــل ب ــش اعرتاضــی در تقاب جنب
ــاز دیگــری شــود. رهــربان عرصــه هــای مختلــف جنبشــهای اعرتاضــی الزم اســت نقشــه  ف
ــد و بــا ابتــکارت خــود سیاســت رسکــوب و زهــر چشــم گرفــ حاکمیــت را بــه شکســت  من
ــزل نظــام،  ــه شــدت متزل ــت ب ــ موقعی ــر م ــوای موجــود و ب ــوازن ق ــ ت ــر م بکشــانند. ب
بایــد هرچــه بیشــرت تنهــا ابــزار و گزینــه رژیــم یعنــی ماشــین رسکــوب و اختنــاق را کامــال 
ــد و  ــی کن ــتگیر و زندان ــم دس ــا رژی ــد ت ــد منتظــر مان ــرد. نبای ــد ک ــت و ناکارآم ــی خاصی ب
ــن  ــو دســتگیر کــن و م ــان را ســازمان داد. سیاســت «ت ــرای آزادی ارسای م ــالش ب ــا ت متعاقب
بــرای آزادی دســتگیر شــدگان اعــرتاض مــی کنــم» در بطــن رشایــط موجــود دیگــر جوابگــو 

نیســت. 
د بــه نفــس موجــود در جامعــه، بــا وجــود اوضــاع انفجــاری و انقالبــی،  بــا توجــه بــه اعتــ
ــی  ــرتاض عموم ــک اع ــود ی ــا وج ــالمی و ب ــام اس ــه نظ ــر علی ــی ب ــرت عموم ــود نف ــا وج ب
ــربان  ــا ره ــت ب ــر سوسیالیس ــه کارگ ــک طبق ــود ی ــا وج ــه و ب ــن جامع ــکال در پایی و رادی
ــوان از تعــرض  ــان مــردم و حاکمیــت بت کاریزماتیکــش، امــکان اینکــه در جــدال و نــربد می
ــرد،  ــت ک نع ــن م ــردن فعالی ــی ک ــتگیری و زندان ــرای دس ــش ب ــردم و اقدام ــه م ــم ب رژی
ــر  ــتگیری ه ــا دس ــه ب ــت و مقابل نع ــت م ــد سیاس ــت. بای ــن اس ــوی و ممک ــدت ق ــه ش ب
ــک  ــای ی ــزو اولویته ــری و... ج ــرب کارگ ــال و ره ــر فع ــواه، ه ــرتض و آزادیخ ــهروند مع ش
ــکال قــرار گیــرد. اتحــاد و همبســتگی و سیاســت روشــن در تقابــل  سیاســت فعــال و رادی
ــرد. ــد ک ــن خواه ــتگیری را ممک ــدان و دس ــرت، زن ــرض بیش ــت از تع نع ــرای م ــم ب ــا رژی ب
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خطــر قومــی و مذهبــی کــردن مبــارزه مــردم و خون پاشــیدن به انقــالب مردم، ســناریوهای 
ــف  ــای مختل ــط  ه ــه در رشای ــوده ک ــی ب الت ــه احت ــی و ... هم ــیر رسنگون ــل در س محتم
ــا بــه صفبنــدی سیاســی در جامعــه  حــزب و جنبــش مــا واقــع بینانــه بــه آنهــا پرداختــه و بن
و در میــان نیروهــای سیاســی، راه حــل و سیاســت خــود را در قبــال ایــن ســناریوها تعییــن 

کــرده اســت. 
ــه  ــی ک ــوص در رشایط ــر دوره ای و بخص ــت در ه ــن سیاس ــا در تعیی ــم م ــاخص مه ــک ش ی
ــرای  ــات الزم ب ــوز از امکان ــه هن ــن طبق ــتی ای ــزب کمونیس ــوان ح ــا بعن ــر و م ــه کارگ طبق
انقــالب کارگــری برخــوردار نیســتیم، ایــن اســت کــه ســیر رسنگونــی چنــان پیــش بــرود كــه 
ــالب  ــرای انق ــی ب ــرو و آمادگ ــرتین نی ــت و بیش ــن موقعی ــم بهرتی ــر و كمونیس ــه كارگ طبق

ــد.  ــدا كن ــری را پی كارگ
ــوده ای  ــام ت ــك قی ــالمی از راه ی ــوری اس ــی جمه ــت رسنگون ــن اس ــا ای ــالش م ــت و ت سیاس
فــوری بــه انقالبــی کارگــری بــرای ســاقط كــردن كل نظــام كاپیتالیســتی و اســتقرار حكومت 
ــاد  ــد افت ــاق خواه ــل اتف ــه در عم ــا آنچ ــا ت ــالش و آرزوی م ــا ت ــود. ام ــق ش ــری متحق كارگ
ل زیــاد بعــد از رسنگونــی  ــه احتــ متفــاوت اســت. تحلیــل و ارزیابــی مــا ایــن اســت کــه ب
ــیر  ــت س ــد نیس ــد و بعی ــم ش ــی خواهی ــم سیاس ــك دوره پرتالط ــالمی وارد ی ــوری اس جمه
انقــالب و جــدال بــرای پیــروزی و یــا شکســت آن تــازه رشوع شــود. بــه همیــن دلیــل نقــش 
ــه  ــی ب ــردای رسنگون ــه در ف ــان جامع ــر و محروم ــه كارگ ــهم طبق ــم و س ــر و كمونیس كارگ
ــل و  ــروی دخی ــوان نی ــه عن ــون ب ــم اكن ــتها از ه ــت كمونیس ــد و دخال ــدرت متح ــوان و ق ت
صاحــب نفــوذ بســتگی دارد. بایــد نیــروی ایــن تحــول را در اشــكال مختلــف از هــم اكنــون 
ــرد. در  ــاد ك ــه را ایج ــازمان دادن كل جامع ــكان س ــت و ام ــرد و ظرفی ــد ك ــرد، متح ــع ك جم
ــی جمهــوری اســالمی قطعــا اقشــار مختلفــی از مــردم رشكــت خواهنــد كــرد  ســیر رسنگون
ــی  ــد از رسنگون ــری و بع ــالب كارگ ــرای انق ــرد. ب ــد ك ــی خواهن ــر را همراه ــه كارگ و طبق
جمهــوری اســالمی طبقــه كارگــر بدرجــه ای بخــش زیــادی از ایــن نیــرو را همــراه نخواهــد 
ایندگــی میكنــد و جامعــه را آزاد خواهــد  داشــت. حزبــی كــه مدعــی اســت ایــن طبقــه را 
ــل در  ــد و راه ح ــی بده ــواب عمل ــش ج ــد، برای ــل را بشناس ــن مراح ــه ای ــد هم ــرد، بای ك

ــرار دهــد.  ــه ق ــش خــود و جامع ــل جنب مقاب
ــرتین  ــن دوران بیش ــد. ای ــی مان ــی  ــال باق ــالمی در خ ــوری اس ــی جمه ــا رسنگون ــه ب جامع
ــت  ــن اس ــی ممك ــرد و حت ــام میگی ــه انج ــف جامع ــن تكلی ــرای تعیی ــی ب ــای سیاس جداله
ــا امــكان قــدرت گیــری طبقــه کارگــر  ــد ت ــل كنن ــه جامعــه تحمی ــگ و جــدال را ب ــواع جن ان
ــن اســت مــا، كمونیســم  ــد. مهــم ای ــد و مــا را شكســت دهن و كمونیســتها را ناممكــن كنن
ــدون جهــت و سیاســت  ــن ب ــل حــذف باشــیم و ای ــر قاب ــل توجــه و غی ــروی قاب ــر نی و كارگ
ــكل  ــل در ش ــده را حداق ــن پدی ــه ای ــواب ب ــا ج ــت. م ــن نیس ــی ممك ــه واقع ــن و نقش روش
ــا  ــوی م ــن آلرتنات ــم. ای ــی» میدانی ــره رسارسی شــوراهای مردم ــی خــود «کنگ ــوع حكومت و ن
ــرای رشایطــی اســت کــه طبقــه کارگــر و حــزب مــا بخشــی از نیروهــای ســهیم در قــدرت  ب

ــتند. ــی هس سیاس
مســئله اعــالم لغــو كار مــزدی كــه در ســند نیامــده اســت دلیــل بــر روی گردانــی از چیــزی 
ــم  ــارزه میكنی ــتی مب ــه ای سوسیالیس ــرای جامع ــتها ب ــوان كمونیس ــه عن ــا ب ــت. م نیس
و چنیــن جامعــه ای در گــرو خلــع یــد از بــورژوازی و لغــو مالكیــت خصوصــی و كار 
ــد حتــی قــدرت گیــری طبقــه كارگــر هنــوز بــه معنــی لغــو فــوری كار  مــزدی اســت. هرچن
مــزدی نیســت. در رشایطــی کــه طبقــه کارگــر یکــی از نیروهــای ســهیم در قــدرت اســت و 
ــای اقتصــادی  ــوز زیربن ــق نشــده اســت، هن ــری متحق ــک انقــالب کارگ ــی توســط ی رسنگون
ــو  ــزدی، لغ ــو کار م ــت. لغ ــا اس ــا برج ــی پ ــه بورژوای ــالوده جامع ــزدی و ش ــه، كار م جامع
مالکیــت خصوصــی و ... کار انقــالب کارگــری و سوسیالیســتی اســت. طــرح ایــن اهــداف در 
امــا صــورت مســئله، رابطــه طبقــه کارگــر و ســایر بخشــهای  ــم  رشایــط و اوضاعــی کــه گفت

ــد.   ــر میده ــه و.... را تغیی جامع
ــالب  ــوی انق ــه س ــرت ب ــای بیش ــرشوی ه ــط پی ــم رشای ــرده ای ــالش ک ــود ت ــو خ ــا در آلرتناتی  م
ــا کنیــم. ســند مهمرتیــن اقدامــات رفاهــی بــرای همــه شــهروندان و  کارگــری را مهی
مجموعــه اقدامــات و قوانیــن پایــه كــه متضمــن وســیعرتین آزادی هــای سیاســی، بهداشــت 
ــز، تامیــن امنیــت  و درمــان رایــگان، رفــع هــر نــوع تبعیــض، لغــو همــه قوانیــن تبعیــض آمی
ــی و... را در دســتور گذاشــته  ــز اطالعات ــوب و مراك ــش و دســتگاه رسك ــه و انحــالل ارت جامع
ــای  ــی و آزادی ه ــاه عموم ــه و رف ــت جامع ــه امنی ــت ك ــی اس ــل های ــا حداق ــت و اینه اس
ــه ای بعــدی تــر  ــان كامــل آن مرحل وســیع سیاســی را تضمیــن میكنــد. لغــو كار مــزدی و پای
اســت كــه قاعدتــا وجــود خــود دولــت نیــز رو بــه زوال میــرود. مشــكل بســیاری از فعالیــن 
ــی و  ــد، رسنگون ــی میبینن ــا را یك ــه اینه ــه هم ــت ك ــن اس ــتها ای ــا و كمونیس ــپ عموم چ
ــا  ــا یكــی نیســتند. ب ــدون طبقــه كمونیســتی!!! اینه ــه ب ــتقرار جامع ــری و اس انقــالب كارگ

تکــرار احــکام مارکسیســتی بــدون در نظــر گرفــ رشایــط و تــوازن قــوای سیاســی و تــوان و 
قــدرت طبقــه کارگــر و حــزب آن در متحقــق کــردن ایــن اهــداف، بــا ســاده كــردن اینهــا در 
یشــود جــز اینكــه از دادن جــواب واقعــی طفــره رفتــه ایــم  حقیقــت امــر تغییــری ایجــاد 
ــم. یــک حــزب  ــا تكــرار باورهــای خــود و آرزوهــای خــود خیــال خــود را راحــت كــرده ای و ب
ــر رشایــط و اوضــاع بــه نفــع طبقــه خــودش اســت بایــد همیشــه  سیاســی کــه خواهــان تغیی
ــی،  ــام بورژوای ــه ای  ــپ، برنام ــه ن ــه برنام ون ــرد.  ــر بگی ــوا را در نظ ــوازن ق ــاع و ت اوض
ــدف  ــا ه ــرب، ب ــالب اکت ــروزی انق ــس از پی ــورژوازی، پ ــل ب ــن در مقاب ــینی لنی ــب نش و عق
ــتی  ــتی و کمونیس ــوردی مارکسیس ــارزی از برخ ــه ب ون ــوراها،  ــی ش ــدرت سیاس ــم ق تحکی
ــت.  در دوره ای  ــدرت اس ــظ ق ــا حف ــدرت ی ــب ق ــردن کس ــا ک ــالش در مهی ــاع و ت ــه اوض ب
ــی، اقدامــات  ــان كامــل جامعــه طبقات ــل از تحــول اقتصــادی و لغــو كار مــزدی و پای ــه قب ک
سیاســی ماننــد كســب قــدرت، مقابلــه و رسكــوب ارتجــاع و رفــع هــر نــوع مخاطــرات علیــه 

ــی دارد. ــت اصل ــت شــوراها و... اولوی حاكمی
همچنانكــه كــه گفتــم مشــكل ایــن اســت كــه در ذهنیــت بســیاری از جریانــات و فعالیــن 
ــی و انقــالب كارگــری، همگــی یكــی هســتند و  سیاســی رسنگونــی و انقــالب، رسنگون
ــود  ــون میش ــالمی رسنگ ــوری اس ــا «جمه ــه گوی ــن دوران ک ــاده از ای ــیار س ــری بس تصوی
ــه و  ــاده انگاران ــیار س ــا بس ــد. اینه ــم» دارن ــدرت میگیری ــم ق ــا ه ــروز و م ــالب پی و انق
ــن  ــد رنــگ ای ــن نیروهــا بتوانن ــت اســت. اگــر ای دلبخواهــی و گذاشــ آرزوهــا جــای واقعی
ــارزه آن بزننــد، ایــن طبقــه را بــدون آمادگــی  ــگاری خــود را بــه طبقــه کارگــر و مب ســاده ان
روبــرو شــدن بــا پیچیدگــی هــای بعــد از رسنگونــی، بــدون آمادگــی بــرای مقابلــه و خنثــی 
ــدون  ــالب، ب ــاندن انق ــت کش ــه شکس ــرای ب ــورژوازی ب ــای ب ــه ه ــتها و توطئ ــردن سیاس ک
ــی  ــه رسنگون ــی و ... وارد پروس ــد از رسنگون ــا بع ــدی ه ــر صفبن ــدن تغیی ــرای دی ــی ب آمادگ
ــتها را در  ــر و کمونیس ــه کارگ ــی طبق ــدم آمادگ ــگاری و ع ــاده ان ــن س ــه ای ــد. نتیج میکنن

ــم.  ــالب ۵۷ دیدی انق
ــوالت  ــی از تح ــد پیچ ــر تن ــت در ه ــن اس ــت. ممك ــده اس ــا پیچی ــی قطع ــه رسنگون پروس
جامعــه ایــران از جملــه بــا خیزشــهای تــوده ای جمهــوری اســالمی رسنگــون شــود و مــا وارد 
یــك دوره بســیار پیچیــده سیاســی و حتــی نظامــی شــویم. ممكــن اســت در درون حاكمیت 
ــه از تــرس عــروج و قدرتگیــری كمونیســتها بــا كودتایــی  و فــردا بدالیــل مختلــف و از جمل
ــری  ــای دیگ ــده ه ــا پدی ــه را ب ــد و جامع ــان دهن ــالمی پای ــوری اس ــر جمه ــه عم از درون ب
ــد و ممكــن اســت بــا یــك قیــام تــوده ای و بــا درجــه  روبــرو و دســت بــه رسكــوب وســیع بزنن
ای بــاال از آمادگــی طبقــه كارگــر و كمونیســتها جمهــوری اســالمی رسنگــون و كمونیســتها 
ــا ناممكــن  ــزرگ ســازمانیافته شــوند كــه حــذف آنه ــروی ب ــك نی ــای جــدی قــدرت و ی ــك پ ی
ل بــاال  شــود، چیــزی كــه مــا برایــش تــالش میكنیــم. رسنگونــی جمهــوری اســالمی بــه احتــ
ــا هــر نیــروی  ــا رشوع كشمكشــهای سیاســی جــدی بعــد از رسنگونــی باشــد. قاعدت همــراه ب
ــه  ــورژوازی درس گرفت ــالب ۵۷ توســط ب ــاندن انق ــه شکســت کش ــد در ب جــدی سیاســی بای
ن بــاز بــدون هیــچ نــوع خوشــخیالی و بــه دور از آژیتاســیون  باشــد و بــا هوشــیاری و چشــ
هــای ظاهــرا کمونیســتی امــا بــی محتــوا کــه باعــث ســالخی کــردن طبقــه کارگــر و مــردم 
محــروم در پروســه رسنگونــی میشــود، اوضــاع را تحلیــل کنــد، بســنجد و خــود و طبقــه اش 

را بــرای آن آمــاده کنــد.
ــا ایــن توضیحــات قاعدتــا بایــد روشــن باشــد کــه «حــزب و قــدرت سیاســی» در ایــن ســند  ب
ــدرت و  ــ ق ــزب در گرف ــگاه ح ــه جای ــا و از جمل ــان م ــتی جری ــز ماركسیس ــچ ت ــه از هی ن
ــی  ــای عمل ــالوه معن ــه بع ــدول نشــده اســت ك ــا ع ــه تنه ــا ن ــه ای م ــچ اصــول پای ــه از هی ن
پیــرشوی كمونیســم و حــزب و جنبــش مــا در جامعــه و در ایــن دوره و در پروســه رسنگونی 

ــان شــده اســت.  جمهــوری اســالمی و بعــد از آن شــفاف و روشــن بی
حــزب مــا، بعنــوان یــک حــزب کمونیســتی و کارگــری، نیــازی بــه اثبــات کموینســت بــودن 
ایندگــی اســتقالل طبقاتــی طبقــه کارگــر نــدارد. حــزب مــا چنیــن بدهــكاری را بــه  خــود و 
هیــچ كــس و جنبشــی نــدارد تــا در هــر كلمــه و بحــث و طــرح هــر ســند و راهــكاری، قســم 
بخــورد كــه كــه خواهــان حكومــت كارگــری یــا کســب قــدرت سیاســی اســت. اعالم وفــاداری 
ــری  ــر کارگ ــات غی ــت جریان ــه آن خصل ــرار و قســم خــوردن ب ــا تك ــری ب ــت كارگ ــه حكوم ب
ــتی  ــر کمونیس ــری و غی ــر کارگ ــت غی ــاندن هوی ــرای پوش ــه ب ــت ك ــتی اس ــر کمونیس و غی
ــی  ــن محتوای ــدون کمرتی ــتی را ب ــی مارکسیس ــکام عموم ــا اح ــی وار و مداوم ــود طوط خ
ــتی  ــان كمونیس ــچ جری ــا و هی ــت م ــن خصل ــد. ای ــم میخورن ــه آن قس ــد و ب ــرار میکنن تک
ــا رو زمینــی نیســت. ایــن حــزب بــرای برسانجــام رســاندن انقــالب كارگــری تشــكیل شــده  پ
ــا جمهــوری اســالمی و بــا طیــف  ــا بــورژوازی ایــران، ب اســت و تاریخــی از جنــگ و جــدال ب
ــتهای»  ــپ و «سوسیالیس ــا چ ــن ت ــت تری ــی از راس ــزاب بورژوای ــا و اح ــیعی از نیروه وس
ــرشی از  ــع ب ــی در جوام ــدال طبقات ــت و ج ــای سیاس ــا دنی ــت رس دارد. ام ــی را پش بورژوای
كانــال شــعارها و اعــالم وفــاداری هــا و قســم خــوردن هــای هــر روزه و اعــالم خلــوص نیــت 

ــرود. ... ادامــه در صفحــه بعــد ی ــش  ــی پی ــه شــكل مذهب ــای خــود ب ــه آرمانه ب



ت  ۳۸۴
ح

٤
ــه  ــن ب ــی و روش ــی سیاس ــ پرچم ــندی، برافراش ــن س ــه چنی ــا در تهی ــی م ــدف اصل ــك ه ی
ــه  ــی طبق ــا و آمادگ ــی م ــو حكومت ــه ای از شــكل و آلرتناتی ــان چهارچوب ــود و بی ــش خ جنب
ــات  ــر جریان ــت. اگ ــالمی اس ــوری اس ــی جمه ــم جایگزین ــه دوره متالط ــرای ورود ب ــر ب کارگ
ــف و  ــواع محافــل و دولتهــای بورژوایــی بــه كمــك رســانه هــای مختل یــت ان راســت در ح
ــت از مــردم  ــه نیاب ــی ب ــی و حاكمیتهــای مل ــراوان قــول حاكمیــت پارملان ــات ف ــول و امكان پ
ــی  ــای مردم ــی و حكومته ــدی دمكراس ــته بن ــا را در بس ــوری بورژواه ــد و دیكتات را میدهن
ــران و  ــتقیم كارگ ــت مس ل اراده و دخال ــ ــه اع ــی ب ــواب عمل ــد، ج ــردم میدهن ــل م تحوی
اقشــار محــروم جامعــه در رسنوشــت خــود كــدام اســت و راه پیــروزی جنبــش مــا چیســت؟ 
ــرده و  ــالب ك ــردم انق ل اراده م ــ ــوع اع ــه ن ــا ب ــواب م ــی ج ــوراهای مردم ــت ش حاكمی
ــه  ــالمی از زوای ــوری اس ــد از جمه ــت بع ــه و در حاكمی ــت جامع ــا در رسنوش ــت آنه دخال
منافــع عمومــی طبقــه كارگــر اســت. میخواهیــم از هــم اكنــون طبقــه كارگــر و محرومیــن 
ــو و  ــن آلرتناتی ــی ای ــوب عموم ــران، چهارچ ــان در ای ــون و آزادیخواه ــه انقالبی ــه، هم جامع
ــره  ــه كنگ ــزب ب ــنهادی ح ــی پیش ــون اساس ــه قان ــول پای ــه ای آن (اص ــه و پای ــن اولی قوانی
ــی  ــاه عموم ــی و رف ــای سیاس ــیعرتین آزادی ه ــن وس ــه متضم ــی) ك ــت آت ــس حكوم موس
ــاز  ن ب ــ ــا چش ــده و ب ــت را دی ــش ماس ــروزی جنب ــن پی ــت و متضم ــه اس ــت جامع و امنی
ــوند.  ــول ش ــن دوره پرتح ــه وارد ای ــوند و آگاهان ــد ش ــول آن متح ــد، ح ــاب كنن و آگاه انتخ
ــم نیــروی ذینفــع در چنیــن تحولــی را حــول ایــن پرچــم و مفــاد آن و حــول شــكل  میخواهی
ــون  ــم اكن ــم از ه ــا میخواهی ــم. م ــازمان دهی ــم و س ــع كنی ــود جم ــر خ ــد نظ ــی م حكومت
ــه  ــم و توج ــاد كنی ــه ایج ــروم جامع ــران و اقشــار مح ــیع كارگ ــف وس ــی را در ص ــن آمادگ ای
ــن  ــه ای ــه ب ــهای آزادیخواهان ــر و جنبش ــه كارگ ــت طبق ــن كمونیس ــربان و فعالی ــه ره هم
امــر مهــم را جلــب كنیــم و بــا ایــن افــق و حــول چنیــن شــكل حكومتــی متحــد كنیــم. مــا 
بارهــا تاكیــد كــرده ایــم كــه ایــن ســند بــرای جامعــه و بــرای صــف وســیع و دههــا میلیونــی 
عی جنبشــی  كارگــر و زن و جــوان و اقشــار فرودســت ایــران اســت. ایــن راه حــل پاســخ اجت
ــن  ــروزی ای ــی و راه پی ــط كنون ــه رشای ــت ب ــران اس ــم در ای ــا و كمونیس ــزب م ــن و ح معی
ــردای آن. ــی و در ف ــه رسنگون ــواه در پروس ــردم آزادیخ ــر و م ــه كارگ ــروزی طبق ــش، راه پی جنب

ــگاه حــزب كجــا اســت و آیــا ایــن كمرنــگ شــدن تــز «حــزب و قــدرت» نیســت؟  اینكــه جای
ــاس  ــزب و راه آن و احس ــش ح ــای نق ــن ایف ــن عی ــور ای ــن تص ــالف ای ــر خ ــن ب ــر م ــه نط ب

ــن دوره اســت.  ــال ای ــزب سیاســی در قب ــك ح ــاالی ی مســئولیت ب

گرفــ قــدرت یــك پدیــده اســت و اداره جامعــه و شــكل حكومتــی آن پدیــده دیگــر. اینكــه 
قــدرت را حــزب بایــد بگیــرد بــرای هــر انســان جــدی سیاســی ایــن ســوال را مطــرح میكنــد 
ــوان و  ــن كار و ت ــت چنی ــه ظرفی ــی ك ــه حزب ــتی ب ــزب كمونیس ــل ح ــم تبدی ــه مكانیس ك
ــود  ــالمی، درك خ ــوری اس ــی جمه ــور رسنگون ــا منش ــت؟ م ــد، چیس ــدا كن ــرا پی ــدرت آن ق
ــت  ــا و اهمی ــر م ــد نظ ــی م ــكل حكومت ــروز ش ــا و .... را  و ام ــالب م ــوع انق ــالب و ن از انق
ــت شــورها و اصــول  ــب حاكمی ــه را در قال ــردم در رسنوشــت خــود و جامع ــت دادن م دخال
ــن پروســه  ــام ای ــا در  ــم و برایــش میكوشــیم. م ــرده ای ــه طــرح ك ــن زوای ــرا از همی ــه آن پای
ــر ســاخ حــزب تــوده ای و سیاســی تاكیــد كــرده و امــروز هــم بخشــی از تــالش مــا اســت.  ب
ــه و شــكل  ــا اداره جامع ــرد و ام ــاده ك ــن دوره ای آم ــرای چنی ــد ب ــر صــورت حــزب را بای به

ــرد.  ــی اعــالم ك ــد حزب یتوانی ــی را دیگــر  حكومت
ــون انقــالب  ــز صــف انقالبی ــل از هــر چی ــا قب ــم ت ــرده ای ــد ك ــه بلن ــی را در جامع ــا پرچم م
ــه  ــرای ایفــای نقــش ب ــم و كمونیســتهای جامعــه را ب كمونیســتی را حــول آن متشــكل كنی
عنــوان الیــق تریــن رهــربان صاحــب صالحیــت اداره جامعــه از هــم كنــون آمــاده كنیــم. بــه 
ایــن اعتبــار مخاطــب ســند یــا اســنادی كــه داده ایــم و پالتفــرم مــا رصفــا حــزب و فعالیــن 
حــزب حكمتیســت(خط رســمی) بــه تنهایــی نیســت، بلكــه دههــا هــزار فعــال كمونیســت 
ــتار  ــم و پرس ــان معل ــش حــق زن، در می ــان جنب ــری، در می ــش كارگ ــی در جنب و رهــرب عمل
ــری از  ــف تصوی ــن ص ــم كل ای ــا میخواهی ــت. م ــی و... اس ــز تحصیل ــوان در مراك ــل ج و نس
ــا احســاس مســئولیت بــاال و مســتقل از هــر  آنچــه میخواهــد نــه تنهــا داشــته باشــد كــه ب
ــم  ــن و پرچ ــق روش ــك اف ــا ی ــا، ب ــا م ــه ب ــزان فاصل ــر می ــود ه ــود و نب ــه ای و ب ــوع رابط ن
ــا جنبــش كارگــری كمونیســتی در  ــن دوران شــویم ت ــاز وارد ای ن ب سیاســی شــفاف و چشــ

ــد. ان ــی كاله  ــی رسش ب ــردای رسنگون ف
ــری  ــش دیگ ــه و جنب ــر طبق ــد ه ــتها مانن ــر و کمونیس ــه کارگ ــت، طبق ــلم اس ــری مس ام
ــ  ــه گرف ــتی ك ــزب كمونیس ــد. ح ــدرت را بگیرن ــه ق ــد ك ــت میكنن ــی درس ــزب سیاس ح
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــرا س ــت چ ــوم نیس ــد، معل ــرای آن در راس كارش نباش ــالش ب ــدرت و ت ق
ــر  ــد ه ــی! بــی تردی ــزب سیاس ــک ح ــز ی ــت ج ــزی هس ــا هرچی ــازمانی قطع ــن س چنی
ــالم  ــرد. اع ــدرت را بگی ــالمی ق ــوری اس ــ جمه ــا رف ــد ب ــالش میكن ــی ت ــدی سیاس ــزب ج ح
ــت.  ــا نیس ــدرت م ــب ق ــوه کس ــورد نح ــندی در م ــی» س ــوراهای مردم ــره رسارسی ش «کنگ
ــردم  ــتقیم م ــت مس ــن دخال ــوه تضمی ــه، نح ــكل اداره جامع ــی و ش ــو حكومت ــن آلرتناتی ای
ــه جامعــه اعــالم كــرده  ــه ب ــ قــدرت توســط او اســت ك در رسنوشــت خــود در صــورت گرف
ــروی خــود  ــه نی ــن اســت ك ــا و هــزاران كمونیســت ای ــن ده ســاله م ــالش چندی ــام ت ــم.  ای
ــروی  ــه نی ــه ب ــم ك ــل دســرتس كنی ــرب و قاب ــد و معت ن ــان قومــی و قدر و حــزب خــود را چن
ــد  ــل شــود، بتوان ــران تبدی ــز سیاســت ای ــدی در مرك ــروی ج ــه نی ــاب و ب ــكا و انتخ ــل ات قاب
ــی و چــه  ــد و در ســیر تحــوالت چــه در پروســه رسنگون ــرو جابجــا كن ــد، نی ــرو جمــع كن نی

ــد.  ــه آن بكوب ــر را ب ــم و كارگ ــر كمونیس ــد از آن مه بع

ــا اداره  ــت. ام ــدرت نیس ــ ق ــرا گرف ــتی ب ــزب كمونیس ــالش ح ــی از ت ــث رویگردان ــذا بح ل
ــزب  ــر ح ــا ه ــا ی ــزب م ــت. ح ــزب نیس ــت ح ل حاكمی ــ ــت، اع ــكل حاكمی ــه و ش جامع
ل اراده مســتقیم  كمونیســتی بــا گرفــ قــدرت بایــد شــكل حكومتــی جامعــه و نحــوه اعــ
ــا  ــرای م ــی ب ــكل حكومت ــن ش ــربد. ای ــش ب ــد و پی ــرار ده ــه ق ــل جامع ــردم را در مقاب م

ــت.  ــوراها اس ــت ش ــتها حكوم كمونیس
فكــر میكنــم برداشــتی نادقیــق از بحــث حــزب و قــدرت سیاســی منصــور حكمــت وجــود 
دارد كــه بخشــا در ســوال هــم مشــاهده میشــود و آن اینكــه حــزب قــدر میگیــرد تناقضــی 
ــ  ــد از گرف ــ قــدرت و بع ــی نفــس گرف ــاض یعن ــت شــورایی دارد و عمــال دو ف ــا حاكمی ب
ــای مهمــی از خــود حكمــت موجــود  ــه بحثه ــن زمین ــا هــم قاطــی میشــود. در ای ــدرت ب ق
ــه بحــث  ــه ب ــا و از آن جهــت ك ــن تنه ــا نیســت. م ــه اینه ــه هم ــه امــكان ارجــاع ب اســت ك
ــه  ــی از خــود منصــور حكمــت ك ــل قول منصــور حكمــت در ســوال ارجــاع داده میشــود نق
ــویكها و  ــه بلش ــدرت و تجرب ــب ق ــورد كس ــدی در م ــرث نوی ــوال كیوم ــه س ــواب ب در ج

ــد:  ــن  و ساندنیســتها اســت میگوی مشــخصا برخــورد لنی

ــد و  ــى کنن ــف م ــ تکلي ــور تعي ــک کش ــه در ي ــا ک ــه ه ــا و پروس ــم ه ــ مکانيس ب
ــى و روتــ تعيــ مقامــات و شــخصيتهاى گرداننــده يــک جامعــه فــرق  ســاختارهاى دا
ــت  ــرار نيس ــال ق ــد اص ــى افت ــزاب  ــت اح ــه دس ــدرت ب ــال ق ــا اص ــتم م ــت در سيس هس
ــه تشــکيل بدهنــد در سيســتم مــا شــورا تشــکيل مــى شــوند و احــزاب مــى  احــزاب کابين
ــت  ــزب کمونيس ــه ح ــت ک ــرار نيس ــد ق ــ بگذارن ــات تاث ــن انتخاب ــد در اي ــد برون توانن
کارگــرى ٥ ســال بعــد از انقــالب دولــت را تشــکيل داده باشــد دولــت دولــت شــوراها و 

ــود ــد ب ــردم خواهن ــب م ــاى منتخ نهاده

ــه درجــه ای  ــه ب ــك دوره ك ــد. امــا و بعــد از ی ــا قــدرت را گرفتن ت در روســیه بلشــویکها نهای
ــد، همــه قــدرت بدســت  ــق آمــده ان ــن املللــی فائ ــی و بی ــر ارتجــاع محل ــد ب احســاس كردن
ــه هــر میــزان در تــوان داریــم  شــوراها را طــرح كردنــد. نكتــه اینجاســت مــا تــالش میكنیــم ب
ــه و  ــر بلك ــه كارگ ــان طبق ــا در می ــه تنه ــی، ن ــی آت ــوالت انقالب ــن دوره و در دل تح در ای
ــد. امــا اگــر حكومــت رسنگــون شــد  بعــالوه در محــالت و در شــهرها شــوراها شــكل بگیرن
ــی  ــن موقعیت ــه در چنی ــی ك ــد، حزب ــه باش ــكل نگرفت ــوز ش ــاد هن ــن ابع ــورایی در ای و ش
ــه  ــد ك ــر كن ــد تاخی ــه هــم نبای ــك ثانی ــرو داشــته باشــد ی ــوذ و نی باشــد و ایــن درجــه از نف
ــرای ایــن هــر  قــدرت را بگیــرد. مــا در ایــن تردیــد نداریــم و بــرای ایــن حــزب ســاخته ایــم، ب
روزه كارگــر و كمونیســتها را خطــاب قــرار میدهیــم و توجــه آنهــا را بــه حساســیت اوضــاع 
جلــب میكنیــم. محتمــال جمهــوری اســالمی رسنگــون میشــود و تــازه پروســه شــكل گیــری 
یشــود و هــزاران  شــوراها در شــهرها و محــالت رشوع میشــوند و امــا جامعــه كــه منتظــر 
ــود و  ــی روز خ ــن امللل ــی و بی ــاع محل ــی و ارتج ــزاب بورژوای ــط اح ــه توس ــه و نقش برنام
ــتها  ــری كمونیس ــدرت گی ــذا ق ــد. ل ــی افت ــتها راه م ــری كمونیس ــا قدرتگی ــه ب ــرای مقابل ب
ــه  ــری هم ــكل گی ــران و ش ــه كارگ ــ هم ــر پیوس ــت منتظ ــرار نیس ــتی ق ــزب كمونیس و ح
ــن  ــری ای ــكل گی ــوند. ش ــی ش ــوراهای مردم ــوده ای و ش ــری و ت ــكالت كارگ ــا و تش نهاده
نهادهــا بــه هــر میــزان بیشــرت پیــش رفتــه باشــد، تضمیــن پیــروزی كمونیســتها و انقــالب 
ــذا و همچنانكــه گفتــم حــزب  ــی انقــالب سوسیالیســتی بیشــرت اســت. ل ــا یعن مــد نظــر م
ــه  ــدرت ك ــ ق ــا گرف ــه تنه ــدون آن ن ــت و ب ــدی اس ــزب كلی ــن ح ــش ای ــتی و نق كمونیس

ــزرگ اســت.  ــك توهــم ب ــه آن هــم، ی ــك شــدن ب نزدی

شوراهاى مردمى، نه براى فرداى پس 
از جمهورى اسالمى، كه بعنوان سازمان 
موجود مبارزاتى، قابل تشكيل و قابل 

اجرا، و براى بكارگيرى، دخالت و 
تضمين و تامين شركت همگانى مردم در 
پيشبرد سمت و سوى مبارزه در جريان، 

امروز يك نياز و واقعيت غير قابل 
انكار است!




