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تقابــل روســیه و آمریــکا بــر ســر
اوکرائیــن
صفحه آخر

نامه آرش جوهری از زندان
(صفحه )۱۱

در سوگ سعید سهرابی
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نژاد پرستی سیستماتیک

سرمایه داری و محیط زیست

صفحه آخر

صفحه آخر

پرولتاریا باید جهان را تسخیر کند وطرحی نو در اندازد
درگــذار ســال دوهــزار وبیســت یکــم بــه دوم
اوضــاع چگونــه اســت وجهــان در فراینــد تکاملــی
اش بــه کدامیــن ســو مــی رود؟  .تضــاد اساســی
جهــان میــان دوطبقــه متخاصــم و آشــتی ناپذیــر،
طبقــه کارگــر و طبقــه رسمایــه دار ،میــان نظــام
رسمایــه داری ونظــام جایگزیــن سوسیالیســم
چگونــه در صحنــه عملــی و مشــخص امــروز خــود
را نشــان میدهــد؟ چگونــه مــی تــوان باورهــای
علمــی تئوریــک کــه در عــر انقالبــات پرولتاریــی
هســتیم ورسمایــه داری بــه بــاال تریــن مرحلــه
انحصــارات مالــی و طفیلــی گــری واضمحــال
رســیده اســت را از البــای حــوادث واتفاقــات
بیــرون کشــیم و از موضــع طبقــه کارگــر و در
خدمــت اکرثیــت عظیــم مــردم استثامرشــده
وســتمدید ه گرایــش هــای عملــی وقابــل ملــس

را درجهــت منافــع طبقــه کارگــر و انقــاب
سوسیالیســتی جســتجو کنیــم .چگونــه تــاش ملــت
هــا یــی را کــه هنــوز تحت ســتم انــد و بـرای آزادی
و رهایــی از یــوغ امپریالیســم وارتجــاع داخلــی
توام ـاً مبــارزه مــی کننــد را بــه حســاب آوریــم؟ و
باالخــره چگونــه مقاومــت کشــورهای تازه اســتقالل
یافتــه جهــان را کــه در برابــر زور گویــی جهانــی
امپریالیســم آمریــکا کــه بــه اشــکال مختلــف اعــال
مــی شــود را ارزیابــی کنیــم و بســنجیم؟
*ارزیابــی از ایــن رونــد تکاملــی نشــان میدهــد؛
اوضــاع خوبســت ،بســود انقالبــات پرولتاریی اســت
و هــر روز اوضــاع بهــر مــی شــود .بحران ســاختاری
رسمایــه داری عمیــق تــر شــده ،تضادهــای درون
کشــورهای رسمایــه داری شــتابان حــاد مــی شــود و

حزب کمونیست و انقالب اجتماعی
تاریــخ مبــارزه طبقاتــی تاریــخ رسکــوب طبقــات
حاکــم و اســتثامر و ســتمگر حاکــم علیــه طبقــات
رنجــر و فرودســت جامعــه اســت .تاریــخ متشــکل
تریــن طبقــه اجتامعــی در هیئــت دولــت حاکــم،
علیــه طبقاتــی کــه کمــر متشــکل و پراکنــده و
ضعیفــر اســت .ایــن تجربــه جامعــه بــری کــه
توســط رهــران پرولتاریایــی بیــن املللــی ماننــد
مارکــس و انگلــس جمــع بنــدی و بــه صــورت یــک
اصــل شــناخته شــده در جامعــه شناســی کنونــی
در آمــده اســت .بعدهــا توســط لنیــن و اســتالین
و مائــو براســاس تجریــه انقالبــات تکامــل یافــت.
اینکــه ب ـرای رســیدن بــه قــدرت طبقــه ای کــه در
حــال مبــارزه بـرای تغییــر سیســتم اجتامعــی اســت
و خواهــان یــک انقــاب اجتامعــی اســت بطــور
حتــم بایســتی متشــکل تــر از طبقــه حاکمــه باشــد

نه به انشعاب و پراکندگی!
(صفحه )١٦

صفحه٢

و یــا قــدرت ســازماندهی بیشــری از طبقــه حاکــم
بــرای متشــکل شــدن و رهــری جامعــه داشــته
باشــد.
تاریــخ چندیــن هــزار ســاله مبــارزه طبقاتــی در
جوامــع مختلــف همیــن تجربــه را بــه انحــاء
مختلــف نشــان مــی دهــد .وقتــی کــه کشــورهای
بــزرگ ماننــد روم و ای ـران در حــال جنــگ بودنــد.
همیشــه برنــده جنــگ هــا در تاریــخ  ۳۰۰ســاله این
جنــگ هــا بــا کشــوری بــود کــه در زمــان جنــگ
از قــدرت ســازماندهی بیشــری برخــوردار بــود.
حتــی در حملــه عربهــا بــه ایـران بــا اینکــه دولــت
ساســانیان بســیار ثرومتندتــر و پیرشفتــه تــر بــود
ولــی بعلــت اینکــه قــدرت بســیج و ســازماندهی
جنــگ را بعلــت فســاد و جنــگ هــای طوالنــی از
دســت داده بــود نتوانســت لشــکر بســیار ضعیــف
صفحه ۵

بیاد مصطفی و ترانه لطفعلیان
عاشقان با هم رفتند
ترانــه لطفعلیــان در ســال  ١٣٦٠همزمــان بــا
همــرش مصطفــی صدیقــی نــژاد ،دســتگیر شــد.
ترانــه لطفعلیــان نخســت در ایــران و در دوران
دانشــجویی بــا مســائل سیاســی آشــنا شــد .او پــس
از امتــام تحصیالتــش از دانشــکده حقــوق دانشــگاه
ته ـران ،درســت چنــد مــاه پیــش از انقــاب بهمــن
بــه آمریــکا رفــت و بــه صفــوف کنفدراســیون در
آمریــکا پیوســت.
ترانــه پــس از رشکــت در یکــی از کنگرههــای
کنفدراســیون بــه ای ـران بازگشــت و بــه عضویــت
حــزب رنج ـران درآمــد .بخشــی از وظایــف ترانــه،
همــکاری بــا جمعیــت زنان بــود .او مشــاور حقوقی
آن جمعیــت بــود .عــاوه بــر آن ،ترانــه همــراه
بــا همــرش مصطفــی صدیقینــژاد ،در بخــش
صفحه ۴

سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت
سوسیالیســم بــی شــک طبــق قانــون دیالکتیــک
تاریخــی تحــول جوامــع طبقاتــی ،دیــر یــا زود بــا
توجــه بــه رشایــط ویــژه هــر جامعــه ،جــای نظــام
رسمایــه داری را خواهــد گرفــت وبــا گســرش خــود
جهانــی شــده و زمینــه را بـرای رســیدن بــه جامعــه
بــی طبقــه جهانــی یعنــی پیــروزی کمونیســم بـرای
کل برشیــت فراهــم خواهــد کــرد .سوسیالیســم
نظــام دوران گــزار نســبنت طوالنــی اســت کــه
مبــارزه طبقاتــی همچنــان ادامــه دارد و هنــوز
احتــا ل جــا بجــا شــدن قــدرت از جملــه بازگشــت
بــورژوازی بــه قــدرت سیاســی و خلــع یــد از طبقــه
کارگــر موجــود اســت .تنهــا پــس از اســتقرار کامــل
سوسیالیســم اســت کــه فــاز جامعــه کونیســتی
آغــاز مــی شــود و تــدارک ب ـرای بزرگرتیــن تحــول
در تاریــخ بــر فراهــم مــی شــود :طبقــات ،مبــارزه

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

صفحه ۷

رنجبر
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پرولتاریا باید جهان را ....بقیه از صفحه ١

رسیــع را از طــرف طالبــان نداشــتند .نقشــه آمریــکا
در عقــب نشــینی ایــن بــود کــه یــک جنــاح پــرو
آمریکایــی را در طالبــان بســوی همــکاری بــا
حکومــت پوشــالی کابــل کــه درایــن بیســت ســال
اشــغال افغانســتان بــا هزینــه ســنگین رسهــم کــرده
بودنــد بوجــود آورنــد .آنهــا در ایــن دوره مذاکـرات
بــا کمــک اردوغــان کــه ســودای ایجــاد امپراطــوری
عثامنــی را در رس دارد و جــزوی از نفشــه هــای
دوران عقــب نشــینی آمریــکا از خاورمیانــه اســت،
تــاش همــه جانبــه کردنــد کــه عــاوه بــر تقویــت
حکومــت پوشــالی کابــل گروهــای محلــی داعشــی
در افغانســتان را تقویــت کننــد تــا شــاخی دربرابــر
طالبــان باشــند .بنابرایــن در ســال گذشــته یــک
نقشــه بیســت ســاله امپریالیســتی کــه میلیــارد هــا
دالر رصف کــرده اســت بــا شکســت کامــل روبــرو
مــی شــود و امــروز حتــا ایجــاد یــک حکومــت
طالبــان پــرو آمریکایــی هــم بعیــد بنظــر مــی رســد.
ایــن یــک حادثــه مهــم و اس ـراتژیکی در منطقــه
اســت کــه در ســال هــای آینــده تاثیــرات بیشــر
آنـرا شــاهد خواهیــم بــود .بنظــر مــی رســد نیــروی
نظامــی آمریــکا توانایــی ادامــه سیاســت ســلطه بــر
خــاور میانــه را از یکســو از دســت داده و مهمــر
اینکــه در پــی ایجــاد محــور هنــد -پاســفیک اســت
کــه اســراتژی محــارص چیــن را در درجــه اول
ق ـرار میدهــد .خــاور میانــه ای کــه روزی تســخیر
وســلطه اش بـرای امپریالیســم آمریــکا بـرای حفــظ
رسکردگیــش بــر جهــان در مقــام اول ق ـرار داشــت
بــه اسـرا تــژی واگــذاری منطقــه بــه محــور ارسائیل
– عربســتان – ترکیــه ،تقلیــل یافتــه اســت .ایــن
تغییــر دارای اهمیــت بســیار مهمــی در صــد ســال
گذشــته محســوب مــی شــود .در حقیقیــت امــروز
دیگــر خــاور میانــه ای کــه انگلیــس هــا براســاس
ســلطه جهانــی شــان و از موضــع مرکزیــت لنــدن
خاورمیانــه نامیدنــد بایــد بــه درســتی نــام گ ـزاری
شــود .منطقــه ای در آسیاســت ونــام درســت آن
بنابــر تقســیم علمــی جغرافیایــی غــرب آسیاســت
هامنطــور کــه اروپــای غربــی گفتــه مــی شــود نــام
ایــن منطقــه آســیای غربــی اســت .
دومیــن رخــداد یکدســت کــردن حکومــت ایــران
بــا حــذف جنــاح معــروف بــه اصــاح طلبــان کــه
گرایــش طرفــداری از آمریــکا را دارنــد ،مــی باشــد.
خمینــی بــا شــعار نــه غربــی ونــه رشقــی در
سیاســت خارجــی قــدرت را غصــب کــرد  .سیاســتی
کــه دکــر مصــدق آنـرا موازنــه منفــی تعریــف کــرد
امــا شــاه پــس از کودتــای بیســت وهشــت مــرداد
ســی ودو سیاســت هــم رشقــی وهــم غربــی را
پیــاده کــرد .در برابــر ایــن سیاســت هــم نیروهــای
چــپ بودنــد کــه از هــان آغــاز دارای ســمت گیری

بــا رشق و مخالفــت بــا امپریالیســم را در پیــش
گرفتنــد .جمهــوری اســامی ایــران در ایــن چهــار
دهــه در حــرف ضــد آمریــکا ولــی در عمــل بــا
اتخــاذ سیاســت نئولیربالیســتی ،جامعــه را بــه یــک
کشــور رسمایــه داری وابســته بــه اقتصــاد جهانــی
همـراه بــا پــی آمــد هــای اجتامعــی اش ســوق داده
اســت .اکــر رفســنجانی بــا بــه تخــت نشــاندن علــی
خامنــه ای ،کاملــن زمینــه را بـرای گســرش اقتصــاد
نئولیربالیســتی در ادامــه سیاســت هــای اقتصــادی
رژیــم شاهنشــاهی فراهــم ســاخت .آنچــه درایــن
 ۴۳ســاله آشــکار شــده نــه تنهــا نقــش همــکاری
فعــال آمریــکا در روی کار آمــدن دارودســته خمینی
اســت بلکــه حتــا درجنــگ ایـران وعـراق و تــا ایــن
اواخــر مذاکــرات برجــام سیاســت همــکاری بــا
آمریــکا دیــده مــی شــود .انحصــار طلبــی و دعــوای
فرقــه ای کــه یکــی از خصوصیــات دیــن محمــدی
اســت جــای برجســته ای در نظــام تــازه بــه قــدرت
رســیده اســامی داشــت .نگاهــی بــه مبــارزه فرقــه
ای درحاکمیــت نشــان میدهــد هیچــگاه ایــن جدال
پایانــی نداشــته اســت .امــا هیچــگاه بــه تســلط
کامــل یــک جنــاح هــم ختــم نشــده اســت جــز
درســال گذشــته کــه بــه اصطــاح حکومت یکدســت
شــده اســت .آنچــه دارای اهمیــت اســت چــون
پیــروزی دارودســته بــه اصطــاح اصــول گرایــان
بــا پشــتیبانی ســپاه تحقــق یافتــه کــه شــدیدا ً
پــس از کشــن قاســم ســلیامنی ضــد آمریکایــی
شــده انــد .ای ـران بــا پیوســن بــه گــروه شــانگهای
کاملــن دیگــر سیاســت نــه رشقــی ونــه غربــی را
کنــار گذاشــته و خــود را بــا سیاســت هــای جهانــی
روســیه و چیــن همــراه کــرده اســت .البتــه منــی
تــوان مطمــن بــود کــه پیــروزی آنهــا نهایــی اســت
چــون اصــاح طلبــان دارای پایــه قــوی در میــان
رسمایــه داران و بازاریــان دارنــد و امــکان بازگشــت
آنهــا موجــود اســت .هــم اکنــون جــدال بزرگــی
بیــن دو جنــاح بــر رس چگونگــی مذاکـرات ویــن در
جریــان اســت ونتیجــه آن هنــوز معلــوم نیســت و
اصــاح طلبــان منافــع خــود را بــا بازگشــت ای ـران
بــه برجــام بــه هــر قیمــت تــا تســلیم شــدن بــه
رشایــط دولــت آمریــکا مــی داننــد .ناتوانــی دولــت
رئیســی در حــل مشــکالت اساســی معیشــتی مــردم
و خیــزش هــای بــزرگ رسارسی علیــه رژیــم و خطــر
ورود نیروهــای مــزدور خارجــی توســط ارسائیــل
و آمریــکا بــی شــک وضــع کنونــی را تهدیــد مــی
کنــد .بــا عضویــت ایــران در پیــان شــانگهای از
نظــر صــف آرایــی نیروهــا و رقابــت هــای منطقــه
ای یــک باخــت بــزرگ بـرای آمریکاســت و ارسائیــل
و آمریــکا بــه آســانی تــن بــه ایــن تغییــر نخواهنــد
داد.
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در رسارس دنیــا اعتصابــات واعرتاضــات منایــان تــر و
در تغییــر اوضــاع نقــش تعییــن کننــده ای را بــازی
مــی کننــد.
ایــن رونــد هــا هــم درای ـران قابــل ملــس اســت و
در زمینــه هایــی شــتابان در حــال تکامــل اســت.
بگذاریــد از ایــن منظــر و بــرای توضیــح ایــن
ارزیابــی ،از میــان حوادثــی کــه در ســال گذشــته
رخ داده ،روی مهمرتیــن آن کــه مســتقیمن در
ارتبــاط بــا وظیفــه طبقــه کارگــر ایــران اســت
انگشــت بگذاریــم .البتــه روشــن اســت در تائیــد
اینکــه اوضــاع خوبســت ده هــا فاکتــور دیگــررا
مــی تــوان دراینجــا ردیــف کــرد و صحــت ایــن
ارزیابــی را همــه جانبــه تــر توضیــح داد امــا هــدف
در اینجــا نشــان دادن گرایــش عمومــی اســت و
توضیــح پیونــد آنهــا بــا هــم اســت کــه ایــن اوضــاع
را بوجــود آورده اســت :
* اولیــن ومهمرتیــن آن شکســت بیســت ســال
جنــگ نیروهــای آمریکایــی در افغــا نســتان اســت
** دومیــن نکتــه یکدســت شــدن قــدرت در تهـران
و شکســت کامــل اصــاح طلبــان اســت
*** ســومین عضویــت کامــل ایــران در پیــان
همــکاری شــانگهای اســت
اولیــن رخــداد نشــانی دیگــر در شکســت نقشــه
امپریالیســم آمریــکا ب ـرای تســلط کامــل بــر خــاور
میانــه و از ایــن طریــق بــه زعــم آنهــا بــر جهــان
اســت .پــس از ســلطه رویزیونیســم در حــزب
کمونیســت شــوروی و تســخیر قــدرت سیاســی
در اتحــاد جامهیرشــوروی سوسیالیســتی توســط
آنهــا ،امپریالیســم آمریــکا بــرای ایجــاد امپــرا
تــوری جهانــی رسمایــه داری بــا ادعــای اینکــه قــرن
بیســتم و بیســت ویکــم قــرن آمریکاســت ،پنجــه
هــای خــون آلــود نظامــی خــود را در رسارس جهــان
گشــود و در ایــن نقشــه اسـراتژیکی اضمحــال پنج
کشــور خاورمیانــه را تــا حــد نابــودی شــیرازه متــدن
وهویــت آنهــا ،در دســتوربود کــه خوشــبختانه
درعمــل تحقــق نیافــت .پــس از شکســت کامــل در
عـراق وادامــه جنــگ بــه مــدت بیســت ســال علیــه
طالبــان درافغانســتان ،ترامــپ بــاب مذاکــره را برای
عقــب نشــینی بــا طالبــان بازکــرد .هــدف آمریکایــی
هــا بــا توجــه بــه تجربــه شکســت مفتضحانــه در
ویتنــام ،کامبــوج ،عــراق و ســوریه ،ســازماندهی
یــک عقــب نشــینی منظــم و طبــق نقشــه و انتقــال
قــدرت بــه حکومتــی دســت نشــانده خــود بــود.
امــا حســاب هایشــان همــه اشــتباه در آمــد و
بنــا بــه اع ـرا ف رسانشــان انتظــار چنــان پیــروزی
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ســاله ،انحصــار طلبــی را تــا حلقــه بیــت خامنــه ای
تنــگ کــرد .در یــک جملــه جهــان را همچنــان هــرج
ومرجــی بــی پایــان ناشــی از بحــران ســاختاری
رسمایــه داری فـرا گرفتــه اســت کــه ادامــه ی خشــم
طبیعــت و واگیــری ویــروس کرونــا شــیرازه زندگــی
تــوده هــای وســیع پائیــن جامعــه را بازهــم بیشــر
ازهــم پاشــانده اســت .امــا در ایــن غوغــای پــر
تالطــم وهــرج ومــرج ناشــی از بحــران ســاختاری
نظــام جهانــی رسمایــه و افــول ابرقــدرت ســلطه
گــر جهانــی ،کارگــران وزحمتکشــان ،تــوده هــای
وســیع مــردم همچنــان بــه اعــراض و اعتصــاب
ادامــه دادنــد و در برابــر ســیر طفیلــی گــری و
فســاد و ســفته بــازی ایســتادند ،نیــروی مولــد ه را
همچنــان تقویــت کردنــد و گرایــش عمومــی جهــا
ن را بســوی مســیری بـرای تغییــر ،تغییــری بنیــادی
وریشــهای ســوق دادنــد .کارگــران وزحمتکشــان
انقــاب مــی خواهنــد ،ملــت هــای ســتمدیده
آزادی مــی خواهنــد و کشــورهای تــازه بوجــود
آمــده در تالشــی میــان مــرگ وزندگــی از هســتی
و اســتقالل خــود دفــاع مــی کننــد .هرنکمونیســتها
در اینســت کــه در ایــن اوضــاع تغییــر یافتــه از
ایــن ســه گرایــش عمومــی در اس ـرا تــژی انقالبــی
خــود کــا ل اســتفاده را کننــد و طبــق برنامــه
منطبــق بــا رشایــط مشــخص کنونــی جهــان مبــارزه
را بــرای پیــروزی طبقــه کارگــر ســازمان دهنــد.
متاســفانه همچنــان طبقــه کارگــر از یــک وحــدت
وهمبســتگی جهانــی محــروم اســت .رضوریســت
درســطح جهانــی حــد اقــل یــک مرکــز رسارس ی
ب ـرای رایزنــی در بــاره اوضــاع تغییــر یافتــه جهــان
بوجــود آیــد ودامنــه همبســتگی و کمــک متقابــل
را گســرش دهــد.
امــا وظیفــه نیروهــای آگاه کارگــری در ایــران بــا
توجــه بــه ایــن تغییـرات جهانــی ورشایــط مشــخص
کشــورمان چیســت؟ در کدامیــن گرایــش از ایــن
گرایــش هــا مــا قـرار داریــم؟ مــا کمونیســت هــای
ایرانــی جــزوی از طبقــه کارگــر هســتیم و ضمــن
قبــول وجــود هــر ســه گرایــش جهانــی ،وظیفــه
را تقویــت گرایــش انقــاب کــردن میدانیــم .بایــد
بــرای رشــد همــه جانبــه نیــروی عمــده انقــاب
یعنــی کارگــران وزحمتکشــان کارکــرد .بــا رشــد
چنیــن جنبشــی هــم رشایــط بــرای یکــی شــدن
احــزاب وســازمان هــای کمونیســتی فراهــم
مــی شــود و هــم طبقــه کارگــر مــی توانــد هــر
چــه بیشــر متحــدان خــود را در صفــی مشــرک
بــرای رسنگونــی نظــام رسمایــه داری وانقــاب
سوسیالیســتی ســازمان دهــد.
کارگران و زحمتکشان انقالب می خواهند
تــوده هــا در رسارس جهــان از وضــع موجــود نــا

راضــی انــد ،در ایــران درســال نــود ونــه بطــور
متوســط پنــج اعتصــاب واع ـراض کارگــری در روز
جریــان داشــت .میلیــون هــا نفــر در هندوســتان،
برزیــل ،اندونــزی ،بنــگال دش و  .....در ســال
گذشــته بــه خیابــان هــا آمدنــد ،اعتصــاب کردنــد
ومــی تــوان گفــت یــک گرایــش عمومــی بــرای
تغییــر رادیکالــر در حــال شــکل گیریــی اســت.
در برابــر هــرج ومــرج ناشــی از بح ـران ســاختاری
رسمایــه داری جهانــی مقاومــت ومبــارزه کارگ ـران
وزحمتکشــان در ســال گذشــته نــه تنهــا گســرش
یافتــه اســت بلکــه بــر عمــق ورادیکالیــزه شــدن آن
افــزوده شــده اســت.
آنچــه کمبــود اســت نبــود تشــکالت منســجم
پایــدار و بویــژه تشــکیالت پیــرو کارگــری اســت،
تشــکیالتی کــه توانائــی هدایــت صحیــح ایــن
جنبــش هــا را در برابــر قــدرت هــای بــورژوازی
داشــته باشــد .هرچــه جنبــش هــای تــوده ای
گســرش مــی یابــد بــر رضورت ســازماندهی یــک
ســتاد رهــری کننــده از پیــروان آگاه ،از خــود
گذشــته از میــان آنهــا بیشــر آشــکار مــی شــود.
دوم
ملت ها آزادی میخواهند
ملــت هــا از ســتم ابــر قــدرت هــا و زور گویــان
داخلــی وخارجــی کــه بــاز تولیــد گرایــش جهانــی
شــدن ونئــو لیربالیســتی مــی باشــند بــه ســتوه
آمــده و بــه مقاومــت برخاســته انــد .آزادی بــه
شــعار اصلــی جنبــش هــای اصیــل کــف خیابانــی
علیــه تبعیــض ،زنــدان وشــکنجه ،اعــدام ،آزادی
بیــان ،تشــکیالت  ........تبدیــل شــده اســت .در
کشــور مــا ایــران تاریــخ بیــداری اش را بــا نــام
آزادیخواهــی رقــم زده انــد .سیســتم جهانــی
رسمایــه بــا انقیــاد میلیــون هــا بــرده ،بــا کشــتار
میلیونــی مــردم بومــی اســرالیا ،کانــادا و ایالــت
متحــده آمریــکا زیــر پرچــم بریتانیــای کبیــر بــه
تســلط خــود بــر کل جهــان صعــود کــرد و ایــن
انحـرا ف عظیــم تاریخــی کــه داغ ننــگ بــر پیشــانی
دوران رسمایــه داریســت تنهــا از طریــق بــه انقیــاد
کشــیدن مــردم بومــی جهــان امــکان پذیرشــد .در
جهــان امــروز گرایــش عظیــم مردمــی علیــه ایــن
ســیر تاریخــی جنایــت کارانــه رسمایــه قــد علــم
کــرده اســت .در کشــور مــا ایــن گرایــش بــا قدرتــی
افــزون در حــال گســرش اســت .رژیــم جمهــوری
اســامی بــا سیاســت ســکت شــیعگری و تســلط
انحصارطلبانــه بردولــت مســتقر دیکتاتــوری پهلــوی
هــا پــس از انقــاب  ،۵۷بــا اعــال خــود دامنــه ایــن
گرایــش را وســیع تــر کــرده اســت .مبــارزه بــرای
آزادی زنــان ،ملــت هــای تحــت ســتم ،اقلیــت هــای
دینــی ومذهبــی را فزونــی داده اســت .طبقــه کارگر
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ســومین رخــداد عضویــت کامــل ایــران در "
ســازمان همــکاری شــانگهای " اســت
اولیــن رخــداد در ســال گذشــته در حقیقــت نشــان
دهنــده شکســت نقشــه امپریالیســم آمریــکا و
متحــد آنهــا در ناتــو بـرای تســلط کامــل بــر خــاور
میانــه بــود .دومیــن رخــداد روی کار آمــدن دولــت
رئیســی و یکدســت شــدن حکومــت ایـران و اکنــون
میرســیم بــه ســومین رخــداد پیوســن ایــران بــه
پیــان همــکاری شــانگهای .پیــان همــکاری هــای
شــانگهای در حقیقــت یــک پیــان رشقــی اســت
و در محــور اتحــاد چیــن وروســیه قــراردارد کــه
زمینــه را بــرای ایــران در دور زدن تحریــم هــا در
گام اول فراهــم مــی کنــد.
ایــن پیــان از لحــاظ جمعیــت بزرگرتیــن جمعیــت
جهــان را در برمــی گیــرد و از لحاظ وســعت از رشق
آســیا تــا اروپــا را مــی پوشــاند ۴ .قــدرت سیاســی
دارای ســاح هســته ای عضــو ایــن پیــان هســتند
و دو عضــو آن از پنــج عضــو شــورای امنیــت انــد.
چنانچــه بــه ایــن ســه رخــداد توافــق نامــه هــای ۲۵
ســاله ایـران و چیــن و  ۲۰ســاله ایـران و روســیه را
هــم بیفزائیــم آنوقــت کاملــن تغییــر بــزرگ اوضــاع
را مــی تــوان تشــخیص داد.
بــا توجــه بــه ایــن تغییــرات وظیفــه پرولتاریــا و
طبقــه کارگــر چیســت ؟
در جامعــه طبقاتــی کلیــه اندیشــه هــا وداده هــا
مهــر طبقاتــی خــورده انــد .هــر طبقــه ای دنیــا را از
زاویــه منافــع طبقاتــی خــود مــی بینــد و حقیقــت
برایــش آنســت کــه بــه طبقــه اش خدمــت مــی
کنــد .طبقــه کارگــر هــم دارای مواضــع واندیشــه
هــای مخصــوص خــود اســت و از دیــد ومنافــع
خــود جهــان را مــی بینــد وارزیابــی مــی کنــد.
ســالی کــه گذشــت ،بــا ادامــه ویــروس واگیــر
کرونــا ،ناتوانــی اکــر دولــت هــای رسمایــه داری
در میــدان منایــان ترشــد ،شــکاف طبقاتــی در
کشــورهای دنبالــه رو سیاســت نئولیربالیســتی
بیشرتشــد؛ کشــور هــای پیرامونــی در جدالــی میــان
مــرگ وزندگــی در گیــر جنــگ داخلــی ،کودتــا
ودســت بدســت شــدن قــدرت سیاســی میــان
دارودســته هــای طبقــه حاکــم و از همــه چشــمگیر
تــر خیــزش ناشــی از خشــم طبیعــت ،آتــش ســوزی
جنــگل هــا ،زمیــن لــرزه و آتــش فشــانی هــا ،ســیل
وتوفــان هــا ،بــاز هــم بیشــر نقــش رسمایــه داری
را در تخریــب محیــط زیســت آشــکارکرد .ســالی
کــه گذشــت ،بـرای مــردم مــا در ایـران بازهــم ســال
بســیار ســختی بــود .نظامــی درمانــده پــس از چهــار
دهــه رسکــوب وبــی کفایتــی کامــل کــه نــود و پنــج
درصــد مــردم را بــه پرتــگاه فقــر وفالکــت کشــانده
اســت ،بجــای تغییــر بنیــادی سیاســت هــای چهــل
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منفــرد تــر مــی شــود وهــر چــه کارگ ـران ودیگــر
اقشــار متحــد طبقــه کارگــر متشــکل تــر شــوند؛
نیــروی صــف مقابــل رسمایــه ،قــوی تــر اســت.
بــه پیــش بســوی بســط وگســرش تشــکالت مســتقل
کارگــری و پیونــد رسارسی آنهــا.
پیــش بســوی بســط وگســرش تشــکالت زنــان،
دانشــجویان ،معلــان و بازنشســتگان
رسنگــون بــاد نظــام رسمایــه داری جمهــوری
اســامی
مرگ بر امپریالیسم
زنده باد سوسیالیسم
وفا جاسمی

ب ـرای ادامــه مبــارزه خــود بــه آن ماشــین تحریــر
نیــازی مــرم دارد .آنهــا بــرآن شــدند کــه بــه تهـران
بازگردنــد .امــا متاســفانه مأمــوران رژیــم در کمیــن
نشســته بودنــد و ترانــه را همــراه همــرش
دســتگیر و روانــه زنــدان کردنــد.
ترانــه را چنــد روز پــس از بازداشــت ،در پائیــز
 ،۱۳۶۰بــه جوخــه اعــدام ســپردند.
مصطفــی صدیقــی نــژاد از اعضــای کنفدراســیون
جهانــی بــود و در جریــان مبــارزات دانشــجویی
خــارج از کشــور بــه ســازمان انقالبــی پیوســت.
بــا ســقوط نظــام ســلطنتی در بهمــن  ۱۳۵۷او
در بخــش انتشــارات و توزیــع نرشیــه رنجــر بــه
فعالیــت مشــغول شــد و ســپس در چاپخانــه مخفی
حــزب بــه کار پرداخــت .پــس از حملــه رژیــم
جمهــوری اســامی بــه حــزب رنجــران ،مصطفــی
همــراه همــر و همرزمــش ترانــه لطفعلیــان
مدتــی ف ـراری شــد .امــا بــه خاطــر ماشــین تایپــی
کــه در خانــهاش جــا مانــده بــود بــه آنجــا مراجعــه

تــدارکات فنــی چــاپ نرشیــه رنجــر کار میکــرد.
ترانــه تایــپ مطالــب نرشیــه را برعهــده داشــت .بــا
آغــاز کار مخفــی ،بـرای آنکــه صــدای ماشــین تایــپ
بــه بیــرون درز نکنــد ،ســاعتها در محفظـهای کــه
بــه انــدازه یــک مــر در یــک مــر بــود ،مینشســت
و بــه تایــپ مطالــب نرشیــه میپرداخــت.
زمانــی کــه حمــات رژیــم بــر علیــه حــزب آغــاز
گشــت ،اعضــای حزبــی بــه ترانــه و همــرش
خــر رســاندند کــه آنهــا تحــت تعقیــب هســتند و
توصیــه کردنــد هــر دو ته ـران را تــرک کننــد .آنهــا
بالفاصلــه تهـران را بــه مقصــد خانــه امنــی در یکــی
از شهرســتانها تــرک گفتنــد .آنجــا دریافتنــد کــه
ماشــین تایــپ را همــراه خــود نیاوردهانــد .مــی
دانســتند کــه بازگشــت بــه تهــران مخاطرهانگیــز
اســت .در عیــن حــال مــی دانســتند کــه حــزب

کــرد .پاســداران در خانـه اش در انتظــار او بودنــد.
هامنجــا دســتگیر شــد و مــورد شــکنجه هــای
فــراوان قــرار گرفــت .یکــی از اعضــای ســازمان
کارگـران انقالبــی ایـران «راه کارگــر» کــه در زنــدان
مصطفــی را دیــده بــود مــی گویــد:
مصطفــی را هــان روز اول بــه شــدت شــکنجه
کردنــد و دســتبند قپانــی زدنــد .دســتبند گوشــت
دســتهای او را ســوراخ کــرده بــود .روز بعــد
هنگامــی کــه مــی خواســتند از او اقــرار بگیرنــد،
خطــاب بــه بازجویــش گفتــه بــود ،اگر می خواســتم
حــرف بزنــم کــه من ـی گذاشــتم دس ـتهایم را بــه
ایــن روز بیاندازیــد .بازجوهــا او را تهدیــد کردنــد
کــه اگــر اقــرار نکنــد ،همــرش ترانــه را کــه او
نیــز زندانــی بــود ،در مقابــل چشــانش شــکنجه
خواهنــد کــرد ،حــال آنکــه ترانــه چنــد روز پیــش از
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بنــا بــر جهانبینــی اش و آگاهــی بــه ایــن واقعیــت
کــه آزادی اش در گــرو آزادی کل مــردم ســتمدیده
اســت ،از ایــن رو از گرایــش آزادی خواهــی در کلیه
زمینــه هــا پشــتیبانی و بــا رشکــت فعــال در ایــن
مبــارزات ب ـرای پیونــد ایــن جنبــش هــا بــا جنبــش
هــای کارگــری مبــارزه مــی کنــد .در کشــور مــا
ســتم بــه زنــان ،ســتم بــه اقلیــت هــای ملــی ،ســتم
بــه اقلیــت هــای مذهبــی بیــداد مــی کنــد و برنامــه
سیاســی طبقــه کارگــر بایــد بازتابــی از ایــن رشایــط
مشــخص جامعــه باشــد.
سوم
کشــور هــا اســتقالل ،همــکاری متقابــل ،بــدور از
زور وجنــگ
یکــی از تغییــرات چشــمگیر از قــرن نــوزده تــا
بحــال شــکل گیــری دولــت – ملــت هاســت کــه
تعــداد آنهــا کــه عضــو ســازمان ملــل هســتند
 ۱۹۵کشــورند وچنانچــه فلســطین و واتیــکان را
بــدان هــا اضافــه کنیــم  ۱۹۷کشــورمی شــوند.
اکــر کشــور هــای جدیــدی کــه پــا بــه عرصــه ی
زندگــی گذاشــته انــد بــا فروپاشــی امپراتــوری هــای
بریتانیــا ،فرانســه ،بــا خیــزش هــای صــد ســاله
گذشــته و مبــارزه ای ســخت ودردنــاک توانســته
انــد وارد جرگــه بــه قــول اروپائیــان " کشــور هــای
متمــدن " شــوند .امــا ســلطه گــری امپریالیســم و
سیاســت جهانــی نئولیربالیســتی در ایــن کشــورها،
جــز تعــداد قلیلــی ،در فقــر و بدبختــی بــه رس
مــی برنــد .رسمایــه جهانــی احتیــاج بــه مــواد خــام
ایــن کشــور هــا دارد وآســان تریــن راه همچنــان
در انقیــاد نگهــداری آنهاســت .مبــارزه مــردم ایــن
کشــورها بــا دخالــت گــری دســتگاه هــای امنیتــی
خارجــی ،بــا تجزیــه کــردن ایــن کشــورها بــا
کودتاگــری و ایجــاد بانــد هــای نظامــی در حــال
گســرش اســت .
نتیجه گیری
پرولتاریــا بایــد جهــا ن را تســخیر کنــد وطرحــی نــو
در انــدازد
کمونیســت هــا جــزوی از طبقــه کارگرنــد و در
نتیجــه خواهــا ن انقــاب انــد .یعنــی متــام وکــال
بایــد بــه ایــن وظیفــه طبقاتــی خــود بپردازنــد.
وظیفــه طبقاتــی تاریخــی طبقــه کارگــر برانــدازی
کل نظــام رسمایــه داری اســت .بــدون بــه رسانجــام
رســاندن ایــن وظیفــه هیچــگاه طبقــه کارگــر
بــه رهایــی نخواهــد رســید .طبقــه کارگــر بــرای
رهایــی خــود در رودر رویــی بــا دشــمن بایــد تــا
حــد ممکــن دشــمن را منفــرد کنــد چــون دشــمن
صاحــب نیــروی مســلح اســت از امکانــات مالــی
وبورکراســی فراوانــی برخــوردار اســت در حالیکــه
طبقــه کارگــر تنهــا رسمایــه اش وحــدت وتشــکیالت
اســت .هرچــه ایــن وحــدت گســرده تــر ،دشــمن
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ایــن اعــدام شــده بــود.
مصطفــی را چنــدی بعــد پــس از شــکنجههای
ف ـراوان اعــدام کردنــد ،ب ـی آنکــه بتواننــد او را بــه
اقــرار و تســلیم وادار ســازند.
آدم كشــان جمهــورى اســامى اول ترانــه را
(پائيــز )١٣٦٠و بعــد همــرش مصطفــی را در
بهمــن  ۱۳۶۰تیربــاران کردنــد.
یادشان گرامی
حزب کمونیست و ....بقیه از صفحه ١

مــی کنــد.
رشــد جوامــع بــری در عــر رسمایــه داری و
تقســیم کار اشــکال ســازماندهی هــای تــازه ای
را بوجــود آورده اســت کــه در تاریــخ بــری بــی
ســابقه اســت ،دولــت هــا هــر روز جهــت انجــام
وظایــف ســازمان و ادارات تــازه ای را بوجــود مــی
آورنــد .هــر چــه فنــاوری و تولیــد پیرشفــت مــی
کنــد همـراه آن متامــی جامعــه بـرای همپــا شــدن با
ایــن فنــاوری و تولیــدات جدیــد کــه ســاخته دســت
خــودش اســت بــه تشــکیالت جدیــد نیــاز دارنــد.
بطــور مثــال ارتــش هــای جهــان همیشــه وجــود
داشــته انــد امــا بــا فنــاوری هــای جدیــد ارتــش
هــای جهــان بخــش هــای دریایــی و هوایــی و
زرهــی و غیــره را بوجــود آورده انــد تــا ســاختارهای
نظامــی خــود را هرچــه بیشــر کامــل و آمــاده نــرد
کننــد.
بازتــاب عینــی رونــد در مبــارزه طبقاتــی بویــژه در
عــر کنونــی نشــان مــی دهــد کــه ایــن مبــارزات
بــدون حضــور تشــکالت قدرمتنــد راه بــه جایــی
منــی برنــد و یــا در نیمــه راه از تــاش و مبــارزه
بــاز مــی ماننــد و قــادر بــه تحقــق اهــداف خــود
نیســتند .هامنطــور کــه تشــکالت گذشــته بــرای
عــر جدیــد و جوامــع جدیــد دیگــر جوابگــوی
احتیاجــات کنونــی نیســت ،در مبــارزه طبقاتــی
کنونــی هــم دیگــر تشــکالت گذشــته کــه رصفــا
در حیطــه هــای محــدود ب ـرای ســاعت کار و نــان
وحقــوق مشــخص و محــدودی مبــارزه مــی کــرد و
یــا بوجــود آمــده بــود جوابگــوی مبــارزه طبقاتــی
بیــن طبقــه کارگــر و رسمایــه داری نیســت .رسمایــه
داری بــا تشــکالت گوناگــون امنیتــی ،نظامــی ،اتــاق
هــای فکــر و غیــره ســازمان هــای ضــد انقالبــی
اش را هرچــه بیشــر بــه روز کــرده اســت؛ آیــا
طبقــه کارگــر قــادر اســت کــه تشــکل خــود را
در ســازماندهی و آگاهــی بــه ســطحی بســیار
گســرده تــر از بــورژوازی برســاند تــا بتوانــد او را
شکســت دهــد .ایــن تشــکل چــه ویژگــی هایــی
بایــد داشــته باشــد تــا بتوانــد وظیفــه تاریخــی
خــود یعنــی طبقــه کارگــر را در عالــی تریــن شــکل
در انقــاب اجتامعــی ب ـرای سوسیالیســم متشــکل
کنــد و بــا قهــر انقالبــی رسمایــه داری را در هــم
بشــکند و بعــد از انقــاب سوسیالیســتی ،ســاختامن
سوسیالیســم را پــی ریــزی کنــد .ایــن تشــکل از
بیــش از  ۱۵۰ســال مبــارزه طبقــه کارگــر علیــه
رسمایــه داری در کشــورهای گوناگــون بدســت
آمــده اســت و آنهــم حــزب کمونیســت بــه عنــوان
عالــی تریــن شــکل ســازمان پرولتاریــا بـرای انقــاب
سوسیالیســتی .روشــن اســت حــزب کمونیســت
بایســتی تحــت رهــری خــود از ســازمان هــای
مختلفــی در زمینــه مبــارزه طبقاتــی اســتفاده کنــد

ماننــد تشــکالت مســتقل کارگــری ،تشــکالت تــوده
ای و نیــروی نظامــی و قهریــه.
برنامه حزب رنجربان ترصیح می کند:
طبقــه کارگــر ايــران بــرای برانــدازی حاکميــت
اســتبدادی نظــام جمهــوری اســامی ايـران و کســب
قــدرت سياســی ،راهــی جــز تــدارك و ايجــاد آمادگی
ذهنــی و عينــی جهــت انجام ايــن روياروئی تاريخی
نــدارد .بــورژوازی ايـران در همدســتی بــا بــورژوازی
امپرياليســتی و ديگــر مرتجعــن ،هرگزحــارض بــه
گــردن نهــادن بــه رای اکرثيــت مــردم ايـران نخواهد
شــد و مســاملت آميــز قــدرت را بــه کارگــران و
زحمتکشــان تقديــم نخواهــد کــرد .هيــچ طبقــه
اســتثامرگر حاکمــی هــم در تاريــخ تــا بــه امــروز
چنــن کاری را بــه رضر خــود نكــرده اســت .بــه
همــن علــت دســتگاههای رسکــوب اعــم از ارتــش،
پليــس ،زندانهــا ،دســتگاه قضائــی ،نقــش کليــدی در
رسکــوب استثامرشــوندگان و تحــت ســتم بــودگان
داشــته انــد .بنابرايــن پرولتاريــای ايــران علريغــم
ايــن کــه مايــل بــه خونريــزی نيســت و جنــگ بــه
او تحميــل میشــود راهــی جــز رودرروئــی خونــن
بــا ايــن دســتگاه رسکوبگــر نداشــته و بايــد خــود
را بــرای مبــارزه ســخت و طوالنــی آمــاده منايــد.
”قــدرت سياســی از لولــه تفنــگ بــرون مــی آيــد“.
چنــن انقالبــی نيــز جــز از طريــق ايجــاد رهــری
سياســی – تشــكيالتی بــا کيفيتــی کــه بتوانــد ايــن
امــر مهــم را ســازمان دهــد ،امــكان پذيــر نيســت.
لــذا مــرم تريــن وظيفــه عنــارص پيــرو پرولتاريــا
تــاش بــرای ايجــاد حــزب واحــد کمونيســت در
ايــران اســت کــه در پيونــدی فــرده بــا طبقــه
کارگــر و تــوده هــای زحمتکــش و جنبشــهای تــوده
ای قـرار داشــته باشــد ايــن وظيفــه تاريخــی را بايــد
محكــم بــه دســت گرفــت و بــه رسانجــام رســاند.
در نتيجــه:
الــف -از بــن بــردن حاکميــت و مناســبات توليــدی
رسمايــه داری ،مســتلزم انجــام انقــاب پرولــری
و بــر پــا داشــن نظــام سوسياليســتی اســت .ب-
انقــاب امــر تــوده هــای ميليونــی اســت کــه بايــد
آگاه ،بســيج ،مصمــم ،متشــكل و مســلح شــوند.
بــدون قيــام تــوده هــا ،تحقــق انقــاب نــا ممكــن
اســت .پ -رهــری درســت حــزب کمونيســت،
رشطــی اساســی در هدايــت و بــه پــروزی رســاندن
انقــاب پرولتاريائــی مــی باشــد.
اولیــن ویژگــی حــزب کمونیســت ایــن اســت کــه
حزبــی طبقاتــی و مشــخصا از منافــع طبقــه کارگــر
و کل برشیــت بخاطــر رهایــی از ســتم و اســتثامر
مبــارزه مــی کنــد.
دومیــن نکتــه ایــن حــزب در عیــن حــال کــه
در ســطح ملــی مبــارزه مــی کنــد حزبــی
انرتناسیونالیســتی اســت .آنهــم بــه ایــن دلیــل کــه
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تــر اعـراب مســلامن را در هــم بشــکند و شکســت
هــای ســختی تــا حــد نابــودی را متحمــل شــدند.
توجهــی بــه مبــارزات داخلــی کشــورها در طــول
تاریــخ هــم تکــرار همیــن تجربــه هاســت.
وقتــی بــرده هــا در روم علیــه تزارهــا جنگیدنــد
وتــا زمانــی کــه نتوانســتند خــود را در ســطح
قدرمتندتــری از تزارهــا و رهــران روم متشــکل
کننــد قــادر بــه پیــروزی علیــه بــرده داری نشــدند.
در انقــاب فرانســه تــا زمانــی کــه بــورژوازی
فرانســه قــادر نشــد کــه سیســتم خــود را بصــورت
متشــکل تــر و گســرده تــر بصــورت تــوده ای و
در ســازماندهی ســاختارهای اجتامعــی ســازمان
بدهــد نتوانســت انقــاب بورژوایــی را بــه رسانجــام
برســاند و مائوتســه دون راجــع بــه جنــگ هــای
داخلــی چیــن و پیــروزی در آنهــا مــی گویــد مــا
قــادر شــده ایــم کــه از ارتــش گومینــگ دان بیشــر
اســلحه تولیــد کــرده و نیــرو تــازه نفــس بــه جبهــه
بفرســتیم .حتــی در جوامــع قــرون وســطایی هــم
ســطحی از تشــکل بــرای تغییــر جامعــه بوجــود
مــی آمــده اســت تــا بتــوان بــا آن تغیی ـرات مــورد
نظــر را بوجــود آورد ،مــا در ایــران بــا تشــکیالت
اســاعلیه و حســن صبــاح بــا ســازماندهی هرمــی
و منظمــی روبــرو هســتیم کــه قــادر شــده ســالها
علیــه ســلجوقیان و نیــز اشــغال عــرب هــا مبــارزه
کنــد و دشــمنی بســیار قــوی تــر از خــود را بارهــا
شکســت دهــد .بازهــم در دوره جدیــد مــا بــا
تشــکیالت ضــد جاسوســی امیرکبیــر روبــرو هســتیم
کــه تــاش مــی کنــد حتــی در ســازماندهی بــه
درون ســفارت بزرگرتیــن کشــورهای جهــان آنــروز
نفــوذ کنــد .تجربــه تاریخــی و تکامــل جوامــع
بــری بــه طبقــات متخاصــم یــاد داد کــه بــرای
رودررویــی و کســب پیــروزی هرچــه بیشــر وجــود
تشــکیالت رضوری اســت .در عیــن حــال تشــکیالت
یــک مســئله رصفــا فکــری و سیاســی نبــوده بلکــه
پایــه هــای مــادی و ســه هــدف فعالیــت اجتامعــی
بــری یعنــی تولیــدی ،علمــی و طبقاتــی را دنبــال
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خفقــان سیاســی و مخفــی بــودن اکــر ســازمان
هــای چــپ و کمونیســت روی داده اســت ،ســعی
دارد کــه بــا ســوء اســتفاده ازایــن اشــتباه بجــای
اصــاح اشــتباهات اصــل وجــود حــزب را زیــر
ســئوال بــرده و تشــکل گریــزی و انفعــال مبارزاتــی
خــود را زیــر همیــن نظریــه پنهــان کنــد.
 – 2حضــور حــزب ناچــارا در انقــاب جــای طبقــه
کارگــر را خواهــد گرفــت :ایــن نظریــه شــبه
ترتسکیســتی کــه از انتقــاد بــه نظــام شــوروی
زمــان اســتالین ناشــی مــی شــود کــه معتقــد اســت
بعلــت اینکــه شــوراهای کارگــری بعــد از انقــاب
اکتــر نقــش شــان در رهــری شــوروی کــم رنــگ
شــد و حــزب نقــش اصلــی را در هدایــت انقــاب
بــازی کــرد و انقــاب اکتــر در هــان اوایــل بــه
شکســت منجــر شــد ،ناشــی مــی شــود .ایــن نظریــه
بــی توجــه بــه دوران تاریخــی کــه انقــاب اکتــر بــه
پیــروزی رســید و بعلــت رشایــط ملــی و جهانــی منی
توانســت متامــی مناســبات را بطــور دقیــق جوابگــو
باشــد نتیجــه گیــری غلطــی مبنــی بــر حضــور
حــزب در انقــاب یعنــی کنــار زدن طبقــه کارگــر
را مــی کنــد کــه کامــا ضــد نظ ـرات لنیــن و علیــه
ســازمانیابی طبقــه کارگــر توســط حــزب کمونیســت
بــرای پیــروزی در انقــاب سوسیالیســتی اســت.
 – 3روابــط تشــکیالتی و وجــود سیســتم
سانرتالیســم دموکراتیــک خــود در بوجــو د آوردن
یــک مرکزگرایــی فکــری ثابــت و نهایتــاً رهــران
جــدا از تــوده تشــکیالتی کمــک مــی کنــد .در
نکتــه اول بــه ایــن نظــر برخــورد شــده اســت تنهــا
تفاوتــی کــه ایــن نظــر بــا نکتــه اول دارد ،در نکتــه
اول حــزب زیــر ســئوال اســت ولــی در نکتــه ســوم
روابــط درون تشــکیالتی کــه برمبنــای سانرتالیســم
دمکراتیــک مــورد نقــد قــرار مــی گیــرد.
 – 4مــا بایــد شــوراها را بجــای حــزب کمونیســت
بگذاریــم و بجــای اقلیــت و اکرثیــت ،تفاهــم و
تبــادل نظــر را جایگزیــن سیســتم حزبــی کنیــم:
ایــن نظریــه بــا توجــه بــه رشــد جنبــش کارگــری کــه
بــا شــعار نــان کار آزادی ،اداره شــورایی ،تقویــت
شــده اســت دارای اشــکاالت جــدی اســت .اول
اینکــه شــوراها جلســات مشــورتی و تصمیــم گیــری
تحــت رهــری و بســیار منســجم هســتند شــوراهای
کارگــری اگــر تحــت رهــری حــزب کمونیســت
نباشــد لزومــا منــی توانــد مناینــده مصالــح عالــی
طبقــه کارگــر باشــند .در تاریــخ جنبــش کمونیســتی
هــم ایــن تجربــه موجــود اســت کــه تــا وقتــی
شــوراها زیــر رهــری منشــویک هــا بــود؛ لنیــن
شــعار همــه قــدرت بــه دســت شــوراها را نــداد.
ولــی بعــد از اینکــه هژمونــی سیاســی بلشــویک
هــا بــر شــوراهای کارگــری در روســیه تامیــن شــد
آنوقــت لنیــن شــعار شــوراهای کارگـران و دهقانــان

و رسبــازان را مطــرح کــرد .همچنیــن کســانی کــه
از شــوراها تبــادل نظــر بــدون نتیجــه گیــری را
درک مــی کننــد و فکــر مــی کننــد کــه بــا اینــکار
اجــازه شــکل گیــری اقلیــت – اکرثیــت را منــی دهــد
و تشــکالت بــا نظ ـرات مختلــف دچــار بحرانهــا و
انشــعابات منــی شــوند ،کامــا درکــی آنارشیســتی از
تشــکیالت داشــته و تاثیــر نظـرات ناشــی از مبــارزه
طبقاتــی و نفــوذش در حــزب کمونیســت را نادیــده
مــی گیرنــد .بــه همیــن دلیــل لنیــن در حملــه بــه
انحــال طلبــان مــی نویســد “ تــاش قســمتی از
روشــنفکران حزبــی بـرای انحــال ســازمان موجــود
حــزب کارگــر سوســیال دمک ـرات روســیه و تبدیــل
آن بــه هــر قیمتــی کــه شــده بــه یــک تجمــع بــی
شــکل و”..
 – ۵اینرتنــت جــای حــزب و ســازماندهی تــوده
را گرفتــه اســت و از طریــق اینرتنــت مــی تــوان
اعرتاضــات را ســازماندهی کــرد :رشــد اینرتنــت و
تاثیــر مدیاهــای جهانــی را بــر جوامــع بــری بــه
هیــچ وجــه منــی تــوان نادیــده گرفــت و یــا بــه
نقــش آنهــا بــی اهمیــت برخــورد کــرد .کســانی
کــه ایــن نظریــه را مطــرح مــی کننــد مثــال بهــار
عربــی و نقشــی را کــه مدیاهــا و یــا اینرتنــت در
ســازماندهی اعرتاضــات در کشــورهای عربــی انجام
دادنــد ،را میآورنــد .روشــن اســت کــه اســتفاده
ازتکنولــوژی ارتباطــات مــی توانــد بــه ســازماندهی
بویــژه اعرتاضــات تــوده ای کمــک کنــد .امــا منــی
تــوان در عیــن حــال نقــش مخــرب خــط دهــی
سیاســی از همیــن طریــق را کــه از طــرف قــدرت
هــای مطــرح و مســلط در فضــای مجــازی اعــال
مــی شــود را نادیــده گرفــت .از طــرف دیگــر فضــای
مجــازی بــه لحــاظ امنیتــی کامــا ناامــن اســت.
انقــاب مســئله فقــط دو تظاهــرات و اعــراض
نیســت ،انقــاب در عیــن حــال کار ســازماندهی
و سیاســی – ایدئولوژیــک اســت ،کــه بــه فضــای
عینــی و کار زنــده و پویــا در بیــن کارگــران و
زحمتکشــان احتیــاج دارد .آن جریــان مــادی کــه
حــزب طبقــه کارگــر یعنــی حــزب کمونیســت را بــه
صحنــه اجتامعــی مــی رانــد نــه تنهــا یــک تفکــر
علمــی را پشــت رس خــود دارد بلکــه بیــش از یــک
رضورت تاریخــی و مــادی در اراده تاریخــی طبقــه
کارگــر بــرای گــذار از نظــام رسمایــه داری اســت.
و همزمــان اســت بــا رونــدی کــه طبقــه کارگــر از
یــک نیــروی در خــود بــه نیــروی بـرای خــود تبدیــل
مــی شــود.
تشــدید مبــارزه طبقاتــی بیــن طبقــه کارگــر و
رسمایــه داری و اوضــاع عینــی کمبــود یــک حــزب
کمونیســت واحــد و رسارسی در ایـران را نشــان می
دهــد .بــدون وجــود یــک حــزب کمونیســت کــه از
پایــه هــای وســیع در بیــن تــوده هــای کارگــر و
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طبقــه کارگــر بــه یــک طبقــه جهانــی تبدیــل شــده
اســت.
رضورت وجــود حــزب کمونیســت در انقــاب
پرولتاریایــی علیــه رسمایــه داری بویــژه بعــد از
در غلطیــدن کشــورهای سوسیالیســتی ســابق بــه
دامــن رسمایــه داری بیــش از پیــش مــورد ســئوال
بخشــی از چــپ رسخــورده و لیــرال قــرار گرفتــه
اســت .چپــی کــه اساسـاً ریشــه درخــرده بــورژوازی
ناپیگیــر دارد .در ایــران مــا از هــان آغــاز ورود
ایــده هــای نــو بــورژوازی ،خــرده بــورژوازی و نیــز
طبقــه کارگــر بــه حــزب اعتقــاد داشــته اســت ودر
عمــل هــم بوجــود آورده اســت .االن هــم چندیــن
حــزب کمونیســت موجــود اســت .ولــی آن چیــزی
کــه ماهیــت یــک حــزب کمونیســت را از دیگــر
احــزاب جــدا مــی کنــد؛ اوال در برنامــه سیاســی
– ایدئولوزیــک آن و دومــا در عملکــردش اســت.
صفــوف حــزب کمونیســت و پایــه هــای اجتامعــی
اش بایســتی بطــور اساســی از طبقــه کارگــر تشــکیل
شــود ،پیونــد عمیقــی بیــن کارگ ـران و زحمتکشــان
بوجــود بیــاورد ،از ســازمان هــای مخفــی و علنــی
برخــوردار باشــد ،تــا بتوانــد درســتی و یــا نادرســتی
سیاســت هــا و خــط مشــی خــود را در مبــارزه
عینــی بطــور دائــم محــک زده و رسه از نــارسه
جــدا شــود .درعیــن حــال حــزب کمونیســت کــه
پرچــم سوسیالیســم را بــه مثابــه آلرتناتیــو جامعــه
رسمایــه داری حمــل مــی کنــد بایســتی بــه عنــوان
یــک آلرتناتیــو تــوده ای در رستــارس جامعــه مــورد
اعتــاد عمومــی ق ـرار گیــرد .حــزب کمونیســت در
عیــن حــال حــزب اکرثیــت مــردم اســتثامر شــونده
و ســتمدیده اجتامعــی اســت کــه ب ـرای رهایــی از
چنــگال رسمایــه داری مــی رزمــد.
رشــد تکنولــوژی هم ـراه بــا تغییراتــی کــه رسمایــه
داری در عرصــه تولیــد و بــارآوری بــه دســت آورده
اســت ،ایــن نظریــه را کــه تکنولــوژی ارتباطــات
مــی توانــد جایگزیــن تشــکیالت کمونیســتی در
انقــاب اجتامعــی شــود را در بیــن چــپ از طریــق
ایــده هــای رسمایــه داری بــزرگ بــا هــدف درهــم
شکســن اراده پرولتاریــا در جهــت رسنگونــی
قــدرت رسمایــه داری چــه در عرصــه سیاســی و
چــه در عرصــه ســاختارهای اجتامعــی شــکل داده
اســت .امــا نفــی ایــن رضورت کــه بــدان خواهیــم
پرداخــت رصفــا بــه همیــن جــا خامتــه نیافتــه و
نیروهــای مختلــف در زدن حــزب کمونیســت ایــده
هــای کامــا انحــال طلبانــه ای را مطــرح مــی
کننــد؛
 – 1حــزب ســازی خــود بــه دیکتاتــوری منجــر مــی
شــود :ایــن نظریــه کــه بــا توجــه بــه اشــتباهات
ســازمان هــای چــپ در بســط و گســرش دمکراســی
و تاکیــد روی رهــری بخاطــر رسکــوب پلیســی و
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بارهــا نتایــج نکبــت بــار و اســتثامرگرانه حاکمیــت
طبقاتــی خــود را نشــان داده اســت .پایــان عــر
بربریــت رسمایــه داری آغــاز شــده اســت .نقــش
تاریخــی حــزب کمونیســت در تــاش و مبــارزه در
راه پایــان دادن کامــل بــه ایــن عــر و رشوع دوران
جدیــدی در تاریــخ برشیــت بــه نــام سوسیالیســم
اســت .
زنده باد سوسیالیسم
پیش بسوی پیوند با طبقه کارگر
پیش بسوی وحدت کمونیست های ایران
پیــش بســوی ایجــاد حــزب کمونیســت واحــد و
رسارسی
ع.غ

سوسیالیسم تنها راه ....بقیه از صفحه ١

طبقاتــی و دولــت زوال مــی یابنــد و دیگــر نــه
س��تمی هس��ت ون��ه اس��تثامر انس��ان از انس��ان.
در دوران اولیــه ،در گــرو هــای انســان هــا ،نــه
طبقــه ای ،نــه مبــارزه طبقاتــی  ،نه اســتثامر انســان
از انســان و درنتیحــه نــه ســتم موجــود بــود .زمــان
طوالنــی آنهــا چنیــن زندگــی مــی کــردند و یــار
ویــاور همدیگــر بودنــد .بــا رشــد نیروهــای مولــده
و تولیــد مــازاد شــکل گیــری جوامــع طبقاتــی بــا
تفــاوت هــای زمانــی و تاریخــی طبــق رشایــط
مشــخص رشوع شــد و در عامرتیــن خطــوط آن
چهــار فرماســیون اجتامعــی :بــرده داری ،فئودالــی،
رسمایــه داری و سوسیالیســم شــناخته شــده اســت.
سوسیالیســم هنــوز بــه نظامــی رسارسی و مســلط
از لحــاظ شــیوه تولیــد جهانــی تبدیــل نشــده
اســت .ایــن امــر بســیار طبیعــی اســت چــون
فرماســیون هــای اجتامعــی دیگــر هــم هــزاران
وصــد هــا ســال طــول کشــیده کــه یکــی جــای
دیگــری را گرفتــه اســت .تجربــه اولیــن تــاش هــای
طبقــه کارگــر ب ـرای کســب قــدرت و جــای گزینــی
هــا نشــان میدهــد کــه نظــام رسمایــه داری موجــود
بــه آســانی تــن بــه مــرگ خــود منــی دهــد ،گــور
کــن رسمایــه داری منــی توانــد در قربســتان منتظــر
باشــد تــا تابــوت هــا را بیاورنــد .رسمایــه داری
هفــت جــان اســت و بــا آگاهــی بــه نقــش طبقــه
کارگــر و ب ـرای مقابلــه بــا آن بزرگرتیــن نیروهــای
قهــر ،دســتگاه هــای رسکــوب را در تاریــخ برشیــت
بـرای حفــظ منافــع خــود بوجــود آورده اســت .امــا
رسمایــه داری بدســت خــود گورکــن خــود را تولیــد
مــی کنــد و نظامــش دارای تضــاد نهادینــه ایســت
کــه بح ـران زاســت.

آرزوی برابــری ،بــرادری ،جامعــه ای هامهنــگ و
بــدون جنــگ و خونریــزی از هــان آغــاز ایجــاد
جامعــه طبقاتــی در میــان تــوده هــای وســیع،
بــردگان وهیــچ بــودگان کــه ب ـرای زنــده مانــدن و
لقمــه نانــی مــی بایســتی ســاعت هــا کار کننــد،
موجــود بــوده اســت .همچنیــن مبــارزه بــرای
تغییــر هــم از هــان آغــاز ایجــاد طبقــات ومبــارزه
طبقاتــی بوجــود آمــده اســت .تاریــخ گــواه چنیــن
مبارزاتــی در کلیــه جوامــع اســت .تاریــخ قبــل از
اســتقرار رسمایــه داری نشــان هــای فراوانــی از
شــورش هــای بــردگان ،دهقانــان ورسوهــا دارد.
در دوران باســتان مــا در همیــن منطقــه کنونــی
خاورمیانــه شــاهد قیــام هــای بــردگان ودهقانــان
بــوده ایــم  .از قیــام زنگیــان کــه گویــا قیــام
بــردگان بــوده گرفتــه تــا مزدکیــان کــه عمدتـاً قیــام
دهقانــان بــوده نشــان هــای بسیاراســت .مــا ایــن
بخــش تاریخــی را رهــا مــی کنیــم و بقیــه را بــه
موضــوع سوسیالیســم در عــر کنونــی اختصــاص
میدهیــم .هرکــس در پــی دانــش بیشــری در ایــن
زمینــه باشــد پیشــنهاد مــی کنــم بــه کتــاب فردریک
انگلــس تحــت عنــوان " تکامــل سوسیالیســم از
تخیــل بــه علــم " رجــوع کنــد کــه بســیار آموزنــده
اســت بخصــوص اینکــه دو ســیر تکامــل متامیــزی
را توضیــح مــی دهــد یکــی آرزوهــا وتوهــات کــه
از قدیــم بــوده ودیگــری واقعیــات و رشایــط مــادی
بــرای تحقــق سوسیالیســم کــه در دوران رسمایــه
داری فراهــم شــده اســت .موضــوع مــا در در اینجــا
توضیــح چگونگــی رونــد ایــن دورونــد تکاملــی
نیســت بلکــه پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه
طبــق اوضــاع کنونــی در ای ـران طرفــداران انقــاب
سوسیالیســتی چــه بایــد کننــد.
جنبــش کارگــری وکمونیســتی ایــران یکــی از
پیشــتازان اولیــه در بیــرون از کشــور شــورا هــا بوده
اســت کــه برنامــه سوسیالیســتی را بعنــوان اولیــن
فــاز گــذار بــه کمونیســم در دســتور کار قرار داده
اســت و بـرای تحقــق آن واردعمــل ســازمان دهــی
شــده اســت وتوانســته در بخشــی از ایـران قــدرت
سیاســی را بــا ایجــاد شــوروی سوسیالیســتی گیــان
بدســت آورد و بــی تردیــد یکــی از حرکــت هــای
اولیــه جنبــش چــپ بــرای اســتقرار سوسیالیســم
در ایــران محســوب مــی شــود کــه بایــد همــه
جانبــه مــورد بررســی قــرار گیردوعلــل پیــروزی
وشکســت آن بــرای آمــوزش معلــوم شــود .ازآن
زمــان تابحــال کــه صــد ســال مــی گــذرد ه ـزاران
کمونیســت وسوسیالیســت وچــپ جــان خــود را در
راه سوسیالیســم وکمونیســم در ایــران فــدا کــرده
انــد و امــروز تقریب ـاً کل اح ـزاب و ســازمان هــای
چــپ وکمونیســتی در برنامــه هــای خــود از هــدف
انقــاب سوسیالیســتی و کمونیســم دفــاع مــی کنند.
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زحمتکــش برخــوردار باشــد امــر انقــاب اجتامعــی
محتمــل هــم نیســت .بــه همیــن دلیــل بــورژوازی
بــا متــام نیــرو رسکــوب کمونیســت هــا و انهــدام
ســازمان هــای طبقاتــی طبقــه کارگــر را بــه اولیــن
برنامــه سیاســی خــود تبدیــل کــرده اســت.
چالــش هــای طبقاتــی در رشایــط کنونــی بصــورت
فزاینــده ای در حــال رشــد اســت ،آنچــه کــه تــا
بحــال انقــاب اجتامعــی را ب ـرای درهــم شکســن
بــورژوازی و ســاختامن سوسیالیســم عقــب انداخته
نبــود نیــروی ذهنــی و متشــکل آن اســت ،حــزب
کمونیســت هرچــه بیشــر رضورت خــود را بــرای
ســازماندهی طبقــه و انقــاب نشــان مــی دهــد.
انقــاب امــری دلبخــواه و یــا ارادی نیســت وقتــی
براینــد نیروهــای درگیــر در انقــاب بــه ســطح
آتناگونیســتی و تکامــل برســد و نیــروی ذهنــی
انقــاب آمادگــی آنـرا داشــته باشــد کــه در آن نقــش
تاریخــی خــود را بطــور صحیحــی ایفــا کنــد آنوقــت
مــا شــاهد یــک برآمــد انقالبــی خواهیــم بــود .و
ایــن امــر بــدون وجــود یــک حــزب کمونیســت منــی
توانــد بــه پیــروزی انقــاب اجتامعــی برســد و در
رشایطــی کــه حــزب کمونیســت موجــود نیســت
و یــا بســیار ضعیــف اســت و تاثیــرش بســیار کــم
رنــگ ،آنوقــت مثــره تــاش و مبــارزات کارگ ـران و
زحمتکشــان جامعــه بــه پلــکان ترقــی بــورژوازی
تبدیــل خواهــد شــد .بـرای ایجــاد حزب کمونیســت
بــه دو نیرواحتیــاج اســت طبقــه کارگــر و نیروهــای
کمونیســت .از ایــن نتیجــه گیــری دو عملکــرد عینی
بیــرون خواهــد آمــد .رضورت اتحــاد کمونیســت
هــا و پیونــد بــا طبقــه کارگــر و زحمتکشــان در
ای ـران.
جمهــوری اســامی هــر روز بــا نفــرت بیشــر تــوده
هــای مــردم روبــرو اســت .مبــارزات طبقــات
فرودســت اجتامعــی هــر روز بــا مــوج هــای بلندتــر
و دائــم بــر رس جمهــوری اســامی فــرود مــی آیــد،
متــام نیروهــای طبقاتــی در حــال تــدارک بـرای ایــن
چالــش بــزرگ اجتامعــی هســتند کــه مدتهاســت
رشوع شــده اســت .جمهــوری اســامی بــا متامــی
دســتگاههای رسکوبگــرش قــادر بــه توقــف تاریــخ
نیســت .چــه نیــرو و کــدام طبقــه اجتامعــی آینــده
را ترســیم خواهــد کــرد .ایــن چالــش مبــارزه ســخت
و طوالنــی طبقاتــی بــوده اســت کــه هــر روز بــه
نتایــج تاریخــی خــود کــه گــذار از جامعــه طبقاتــی
اســت نزدیــک مــی شــود .در ایــن نــرد طبقاتــی
طبقــه کارگــر احتیــاج بــه اهــرم هــای مبارزاتــی
خــود دارد یکــی از اساســی تریــن ابــزار مبــارزه
طبقاتــی حــزب کمونیســت اســت کــه درخدمــت
طبقــه کارگــر بــرای درهــم شکســن دولــت
بــورژوازی بــکار گرفتــه مــی شــود .بــورژوازی بــا
دولــت هــای دیکتاتــوری و دموکراســی هــای خــود

صفحه7

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

مســئله در جهــان کنونــی بویــژه در ایــران دیگــر
داشــن برنامــه انقــاب سوسیالیســتی نیســت ،ایــن
مســئله عمدت ـاً حــل شــده اســت و رسمایــه داری
حاکــم آنقــدر ظلــم وســتم کــرده کــه سوسیالیســم
در ســطح وســیعرتی بــه تنهــا نظــم نجــات دهنــده
بــرای جامعــه تبدیــل شــده اســت .جنــازه نظــام
فرومانــده رسمایــه داری جمهــوری اســامی را تــوده
هــا بــا خیــزش هــای خــود بــه خیابــان هــا کشــانده
انــد متاســفانه حــزب کمونیســتی کــه اســتخوانبدی
اش را پیــروان طبقــه کارگــر تشــکیل داده باشــند
و سیاســت هایــش در عمــل توســط اکرثیــت تــوده
هــا مــورد قبــول باشــد نیســت کــه ب ـرای همیشــه
جنــازه را خــاک کنــد .در نتیجــه بــا متــا م اینهمــه
مبــارزه واز جــان گذشــتگی هــا وظیفــه همچنــان
باقــی مانــده اســت .بــرای ایجــاد رشایــط عملــیِ
تحقــق ایــن وظیفــه تاریخــی چــه بایــد کــرد ؟.

صفحه8

بردارنــد .بــدون ایجــاد چنیــن حزبــی بــا چنیــن
ترکیبــی و داشــن پایــه تــوده ای بــه وســعت عظیــم
اکرثیــت اســتثامر شــوندگان و ســتم دیــدگان منــی
تــوان بــه امــر تحقــق سوسیالیســم و کمونیســم
اطمینــان داشــت.
سوم ــ
بــدون تئــوری انقالبــی نــه کارگــر پیــرو وآگاه
تربیــت مــی شــود ونــه انقــاب سوسیالیســتی
پیــروز مــی شــود ،نــه زنــان کــه نیمــی از مــردم
هســتند در می ـزان وســیع تــوده ای متشــکل ب ـرای
رهایــی خــود خواهنــد شــد ،نــه طبقــه کارگــر در
انجــام وظیفــه تاریخــی خــود موفــق خواهــد شــد
و حــزب کمونیســت واقعــی کــه ســتون فقراتــش
را کارگــران پیــرو تشــکیل داده باشــند بوجــود
نخواهــد آمــد .در اوضــاع کنونــی جهــان وایــران
بــر اثــر شکســت کمونیســتها در جبهــه هــای
جنــگ طبقاتــی از مناینــدگان امنیتــی و دولتــی
کشــورهای رسمایــه داری و امپریالیســتی ،بخاطــر
تبلیغــات وســیع ضــد کمونیســتی در چهــار دهــه
اخیــر ،حــزب مــا برایــن نظــر اســت “ احــزاب و
ســازمان هــای موجــود درایــران نیــز بــه تنهایــی
فاقــد اوتوریتــه نظــری و ســازمانی جهــت متحــد
ســاخنت بخــش هــای پراکنــده جنبــش کمونیســتی
و کارگــری بــوده وبــه تشــکالتی در حاشــیه جنبــش
کارگــری تبدیــل شــده انــد .جــدال نظــری در
محــدوده ای ناچیــز و اساســاً در خــارج از مــن
مبــارزه طبقاتــی در جامعــه انجــام گرفتــه واز ایــن
رو درســتی و نادرســتی آن در پرتــو پراتیــک مــورد
ارزیابــی وســنجش قـرار منــی گیــرد ".بنابرایــن درک
همــه جانبــه رشایــط جنبــش کارگــری وکمونیســتی
ایــران بــا هــدف انقــاب سوسیالیســتی دارای
اهمیــت تعییــن کننــده ایســت .پاســخ درســت
بــه چــه بایــد کــرد ایــن جنبــش ب ـرای تحقــق ایــن
وظیفــه انقالبــی تاریخــی از مســئله عــدم پیونــد آن
بــا جنبــش کارگــری وجنبــش هــای دیگــر اجتامعــی
آغــاز مــی شــود .بایــد همــه فعالیــت هــا طبــق
رشایــط هــر واحــد کمونیســتی مبــارزه بـرای یکــی
شــدن بــا جنبــش کارگــری باشــد .جنبــش کارگــری
در صحنــه هســت و بارهــا اعــام کــرد ه انــد
احتیــاج بــه کمــک شــا داریــم یارمــا باشــید و مــارا
یــاری رســانید .ادامــه دارد ....

در چهــار راه پشــت چـراغ قرمــز توقــف مــی کنــم.
چنــد دخــر  5تــا  9ســاله دور اتوموبیــل را مــی
گیرن�دـ و التـماس مــی کنن��د ک��ه از آنه��ا گُل و
اســباب بــازی هــای کوچــک یــا بســته ای آدامــس و
شــکالت بخــرم ،فقــر و تنگدســتی از رستــا پایشــان
مـ�ی بـ�ارد .همـسرم مـ�ی پرسـ�د مدرسـ�ه مـ�ی روی؟
دخــر جــواب مــی دهــد خانــم همــه از مــا همیــن
ســئوال را م��ی کنن��د .همــرم کــه احساســاتی
شــده اســت یــک اســکناس  50000تومانــی در مــی
آورد ناگهــان چشــم هــای بچــه از خوشــحالی گــرد
مــی شــود .وقتــی یکــی از بچــه هــا در حــال بــاز
گردانــدن بقیــه پــول اســت .همــرم مــی گویــد
منــی خواهــم فــورا مــی گویــد نــه منــی گیــرم مــا
گــدا نیســتیم .دخــری کــه از همــه کوچکــر اســت
مــی گویــد خانــم میشــه مــن باهــاش بســتنی بخرم.
چشــمها بــه لبــان همــرم دوختــه شــده اســت.
در چهــاراه بعــدی دو پرسبچــه مــی دونــد و بــا
خواهــش مــی خواهنــد اجــازه بدهــم شیشــه
ماشــین را پــاک کننــد آنقــدر کوچــک هســتند کــه
قدشـ�ان بــه شیشـ�ه ماش��ین من��ی رسـ�د .مــی پرســم
مدرس��ه م�یـ روی؟ میگ��ه آق��ا چط��وری برم مدرس��ه.
جواب�شـ خجالــت زده ام م��ی کندــ .روزهــای بارانــی
چــکار مــی کنــی؟ آشــغال جمــع مــی کنــم آقــا
دیگـ�ه .بــه ســئواالت ادامــه منــی دهــم بغضــی
ناخواســته گلویــم را مــی فشــارد و برخــودم
لعن��ت مــی فرس��تم .در خیابــان هــا دههــا کــودک
مشــغول کار هســتند یکــی واکــس مــی زنــد یکــی
دستفروشــی مــی کنــد و برخــی مشــغول جابجایــی
برخـ�ی کاالهـ�ای قاچـ�اق و غیـ�ر قاچـ�اق هسـ�تند.
تقریبــا در همــه عرصــه هــای کارهــای "آزاد" مــی
تــوان کــودکان کار را مشــاهده کــرد حتــی در کــوره
پزخانــه هــا کــه کارهــای شــاق و ســنگینی را انجــام
مــی دهنــد .برخــی هم ـراه والدیــن و برخــی بــه
تنهایــی مشــغول کار هســتند .بســیار از آنــان بــا
مفاهیــم آینــده ســازی زندگــی خــود بیگانــه شــده
انــد و فقــط ســعی مــی کننــد زندگــی روزمــره
خــود ویــا والدیــن را تامیــن کننــد .برخــی از آنــان
نــه رسپرســتی و نــه رسپناهــی دارنــد و در خیابــان
ه��ا زندگ��ی را س�پـری میــ کننــد .بــه وضــوح مــی
تــوان رابطــه گســرش کــودکان کار و خیابــان را
بــا افزایــش دامنــه بیــن فقــر و ثــروت در جامعــه
مشــاهده کــرد .هــر چــه کــه اختــاف طبقاتــی
زیادتــر مــی شــود تعــداد کــودکان کار و خیابــان
افزایــش یافتــه و همــراه آن امنیــت جامعــه و از
جملــه کــودکان کار بیشــر از بیــن مــی رود.
مدتــی اســت کــه جمهــوری اســامی ســعی کــرده
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قبــل از هــر چیــز بایــد چنــد اصــل اساســی را
بعنــوان راهنــای عمــل مــد نظــر داشــت :
یکم –
انقــاب امــر تــوده هاســت و انقــاب سوسیالیســتی
از لحــاظ تاریخــی امــر طبقــه کارگراســت .بنابرایــن
کلیــه فعالیــت هــای تــوده ای از سیاســت گرفتــه
تاســبک کار از تبلیغــات گرفتــه تــا ســازماندهی
مبــارزه مســلحانه بایــد تحــت لــوای طبقــه کارگــر
و بــا هــدف برانــدازی نظــام رسمایــه داری و
جایگزینیــش بــا نظــام سوسیالیســتی باشــد .ایــن
بــدان معناســت سیاســت هــا ،ســبک کار هــای
مطــرح شــده بایــد در میــان تــوده بــرده شــود و
درســتی ونادرســتی شــان مــورد ســنجش قـرار گیــرد.
تحقــق ایــن امــر بــه آســانی صــورت منــی گیــرد.
طــول خواهــد کشــید و بایــد بــا توجــه بــه رشایــط
دیکتاتــوری ضــد کمونیســتی مدبرانــه عمــل کــرد.
در حقیقــت ایــن حلقــه اصلــی زنجیــری اســت کــه
اگــر محکــم بــه دســت گرفتــه شــود و در عمــل بــه
درســتی جلــو رود حــل بقیــه مشــکالت را آســان
خواهــد کــرد
دوم –
دیکتاتــوری پرولتاریــا کــه طبــق تعریــف مارکــس
دموکراتیــک تریــن ســازمان دولتــی اســت کــه بــر
تابحــال بوجــود آورده وبایــد پشــتیبانی وســیعرتین
تــوده هــای اســتثامر شــونده وســتم دیــده را دارا
باشــد و پــس از اســتقرار متامــن وکاملــن همچنیــن دیلم – ژانویه ۲۲
در خدمــت هــان اکرثیــت عمــل کنــد ،هنگامــی
تحقــق مــی یابــد کــه طبقــه کارگــر بــه نقــش
تاریخــی گورکنــی خــود آگاه شــود یعنــی بــرای
تحقــق آن متشــکل شــود ،پیرشوانشــان بــه رضورت
تعییــن کننــده ایجــاد حــزب پیــرو طبقــه خــود
واقــف باشــند و در جهــت عملــی کــردن آن گام

وضعیت کودکان کار

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

ت��ری را ارائ�هـ م��ی کن��د .بســیاری از کــودکان کار
نــه دارای شناســنامه و هویــت اجتامعــی هســتند
بنابرایــن در هیــچ جــای اجتــاع از حقوقــی بــه
مثابــه یــک فــرد اجتامعــی برخــوردار نبــوده و
خدمــات اجتامعــی شــامل حــال آنهــا منــی شــود.
برخــی از ســایت هــای داخلــی آمــار کــودکان بــدون
شناســنامه را  ۵تــا  ۷در صــد و کــودکان مهاجــر
کــه عمدتــا از افعانســتان و پاکســتان و ع ـراق بــه
ایـران مهاجــرت کــرده اســت  ۴۵ – ۵۵درصــد ذکــر
ک��رده ان��د .سیاســت رســمی و عمــا اجرایــی در
رابطــه بــا کــودکان کار در بیــن ارگان هــای دولتــی
و مدیــران اجرایــی وجــود نــدارد .هــر مدیــر یــا
ارگانــی بــر اســاس ســلیقه و خواســت خــود عمــل
مــی کنــد .هــر ارگانــی هــم بــه دارودســته ای
در بــاالی حکومــت و رژیــم جمهــوری اســامی
وابســته اســت و هیــچ کــس را جوابگویــی ایــن
معضــل اجتامعــی نیســت .گاهگاهــی مصاحبــه
ای بــا مســئولی در مدیاهــای رســمی انجــام مــی
شــود .خالــی از محتــوا و در روال همیشــگی کــه
مدیــر مــی گویــد کار مــا نیســت کار فــان ارگان
اســت ،بودجــه نداریــم ،هنــوز حکــم دولتــی
تفویــض نشــده اســت و غیــره .امــا کودکــی کــه
نــان شــب نــدارد بــا ایــن شــارالتان بــازی حکومتــی
آشــنا نیســت .او فــردا دســت خواهــر و بـرادرش را
گرفتــه و ب ـرای کار بــه خیابــان مــی بــرد تــا پــول
بیشــری بـرای تهیــه نــان پیــدا کننــد .عــدم حضــور
ســازمان هــای غیــر دولتــی و یــا دخالــت دولــت در
رونــد کمــک و همیــاری ســازمان هــای غیــر دولتــی
کمـ�ک بـ�ه ک��ودکان کار ،کمــک هــای مردمــی بــه
ک�وـدکان کار را ســخت کــرده اسـ�ت .مــردم بــا
دلس�وـزی و ترحــم بــه کــودکان کار نــگاه مــی کننــد
ولــی بح ـران اقتصــادی کمــک هــای همیــن مــردم
انســان دوســت را اگــر نگوییــم غیــر ممکــن ولــی
بســیار کــم و ناچیــز کــرده اســت .و ایــن کمــک هــا
قــادر بــه ریشــه کــن کــردن ،کار کــودکان کار در
ایـ�ران نیسـ�ت.
رضباتــی کــه کار کــودکان بــه آنهــا مــی زنــد،
جدایــی از تحصیــل و بهداشــت حداقــل ،عــدم
امنیــت جانــی و مالــی ،دور افتــادن از محیــط گــرم
خانــواده و مواجهــه شــدن بــا خشــونت افســار
گســیخته اجتامعــی در رشایطــی کــه بــه هیــچ وجــه
آمادگــی حفاظــت و یــا مقابلــه بــا آنــرا ندارنــد.
گرفتــار شــدن در دام گروههــای مافیایــی و ...ولــی
ایــن متامــی مشــکالت نیســت .کودکانــی کــه امــروز
کــودک کار بحســاب مــی آینــد و در چرخــه اعتیــاد
و تجــاوز و کنــگ هــای مــواد مخــدر و مافیایــی
گرفتــار هســتند .در فــردای زندگــی خــود ایــن
چرخــه را بــاز تولیــد مــی کننــد .کودکانــی کــه قـرار
اســت آینــده ســاز و رشــد دهنــده یــک جامعــه

بــوده و فــردای بهــری ب ـرای جامعــه بســازند ،بــه
نیــروی ترمــز کننــده و مجرمــان فــردای آن تبدیــل
خواهنــد شــد .کــودک کار لکــه ننگــی بــر جامعــه
رسمایــه داری اســت .ریشــه هــای بوجــود آمــدن
کــودکان کار در یــک جامعــه بــه گفتــه محققیــن
و کارشناســان اجتامعــی در عرصــه ملــی و بیــن
امللل��ی فقــر اس��ت .فقــر در رشایــط کنونــی زاده
سیس�تـم رسمای��ه داری استــ .سیســتمی ک��ه ســود
هدایــت کننــده سیاســت هــا و عملکردهایــش
بــوده و خواهــد بــود.
دالیــل مختلفــی بــرای تبدیــل یــک کــودک بــه
کــودک کار و یــا بــی خامنــان در جامعــه آورده
شـ�ده اس��ت :اعتیــاد رسپرســتان خانــواده بــه مــواد
مخــدر ،اختالفــات شــدید خانوادگــی و فروپاشــی
محیــط آرام خانــواده گــی ،مهاجــرت خانــواده
ه��ا از روســتاها ب��ه حاشــیه شهــرها ،عــدم امــکان
تحصی��ل بـ�ه لح��اظ مال��ی و  ،....عــدم فرهنــگ
صحیــح تربیتــی در بیــن خانــواده هــا در جهــت
آمــوزش و خواســت هــای کــودکان ،جنــگ و بحـران
هــای اجتامعــی و .....اینهــا بخشــی از مشــکالتی
هســتند کــه باعــث رانــده شــدن کــودکان بــه طــرف
کار و تامی��ن خ��ود و ی��ا خان��واده ش��ان م��ی ش��ود.
امــا بــا ورود بــه عرصــه کار گروههــای مافیایــی
آنهــا را در چنــره خــود نگــه مــی دارنــد .دالیــل
بــاال هــم ایــن امــر را کــه متامــی آنهــا ناشــی از فقــر
و سـ�تم افس��ار گس��یخته اجتامعـ�ی طبقــات حاکــم
بــر طبقــات فرودســت اجتامعــی اســت را ثابــت
مــی کنــد .اکرثیــت قریــب بــه اتفــاق کــودکان کار
از خانـ�واده هـ�ای فقیـ�ر هسـ�تند.
توضیــح اینکــه چــرا کــودکان کار بــا متامــی
دســتگاههای عریــض و طویلــی کــه در جهــت
کمــک بــه ایــن کــودکان از طــرف دولــت ســاخته
شــده اســت همچنــان بــه کارهــای غیــر قانونــی
( کمــر از  ۱۶ســال ) ادامــه مــی دهنــد ،نشــان
مــی دهــد کــه ایــن ارگان هــا بعلــت اینکــه قــادر
بــه حــل زیــر بنایــی معضــل کــودکان کار نیســتند،
متامــی اصالحاتشــان بــا کوچکرتیــن بحــران هــای
اقتصــادی و اجتامعــی از بیــن رفتــه و چرخــه بــاز
تولیــد کــودکان کار ادامــه می یابــد .بارهــا کودکانی
کــه بــه مراکــز نگــه داری تحویــل داده شــده اســت
مجــددا در خیابــان بعلــل مختلــف از جملــه نبــود
بودج�هـ و.....ره��ا ش��ده ان��د .کــودک کار ناشــی از
سیســتم اســتثامرگرانه و ســتمگر رسمایــه داری در
عــر جدیــد اســت آیــا ارگان هــای دولــت هــای
رسمایــه داری از جملــه ایـران مــی توانــد علیــه ایــن
سیســتم مبــارزه کنــد .روشــن اســت کــه جــواب
منفــی اســت .در کشــورهای رسمایــه داری مرتوپُــل
بعلــت ثــروت و دارا بــودن حداقــل امکانــات بـرای
زندگــی و نیــز اســتفاده وســیع از نیــروی کار ارزان
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اس��ت ک��ه بـ�ا “دخال��ت انســان دوســتانه" در امــور
ک��ودکان ،کــودکان کار را از کــف خیابانهــا جمــع
آوری کــرده و آنهــا را بــه خانــواده هایشــان و یــا
مراکــز تربیتــی و نگهــداری تحویــل بدهــد .آیــا
جمهــوری اســامی در ایــن امــر موفــق بوده اســت؟
قبــل از جــواب بــه ایــن ســئوال بهــر اســت باهــم
بــه آمــار کــودکان کار در ای ـران در طــی  ۱۰ســال
گذشــته نگاهــی بیاندازیــم و بــا بررســی وضعیــت
در حــال حــارض کــودکان کار ایــن سیاســت هــا و
نتای��ج آن��را بص�وـرت ملموس��ی بیـ�ان کنی��م .آمــار
کــودکان کار و بــی خامنــان توســط خربگزاری تســنیم
 ۳تــا  ۷میلیــون ،ســازمان بهزیســتی  ۷۰۰ه ـزار تــا
یــک میلیــون و اداره آمــار ایـران  ۲/۵میلیــون نفــر
ذکــر شــده اســت .بــا توجــه بــه آمــار جمعیــت
ایــران کــه  ۸۵میلیــون ذکــر شــده اســت نزدیــک
بــه  ۱تــا  ۶در صــد جمعیــت ایــران را کــودکان
کار و بــی رسپرســت تشــکیل مــی دهنــد .ظاه ـرا
آمــار بشــدت متناقــص و اختــاف بســیار زیــاد
اســت ولــی حتــی اگــر کمرتیــن آمــار را مــد نظــر
قــرار دهیــم ،ایــن آمــار بــا فقیرتریــن کشــورهای
آفریقایــی و آســیایی برابــری مــی کنــد .در کشــوری
بــا جمعیــت  ۸۵میلیــون و منابــع وســیع طبیعــی و
انســانی و بویــژه یــک کشــور نفتــی در موقعیــت
ســوق الجیشــی جهانــی کــه بــه گفتــه خــود رئیســی
فقــط از طریــق ترانزیــت مــی توانــد تــا حــد بســیار
زیــادی بودجــه کشــور را تامیــن کنــد ،حضــور
یــک چنیــن جمعیتــی از کــودکان کار بشــدت ضــد
انســانی اســت .در اکــر کشــورهای جهــان ســن
کار از  ۱۶ســالگی بــه بــاال آنهــم بــر طبــق قوانیــن
رشوع مــی شــود .و کــودکان زیــر  ۱۶ســال حــق کار
بــه عنــوان تامیــن زندگــی را نداشــته و فقــط بــه
عنــوان تجربــه زندگــی و کار آمــوزی را شــامل مــی
شــود .در جامعــه مــا موضــوع کــودکان کار بعلــت
اینکــه فقــط در حیطــه شــهرهای بــزرگ منانــده
اســت و بــه شــهرک هــا هــم رسایــت پیــدا کــرده
و چهــره فقــر و نیزحضــور کــودکان کار عمومــی
شــده اســت ،بــه موضــوع چالــش برانگیــز بیــن
فعالیــن و مدافعیــن کــودکان کار برعلیــه وضــع
موجــود تبدیـ�ل شـ�ده اسـ�ت .دولــت کــه کامــا
بــا بــی تفاوتــی عملــی یــا آن ـرا انــکار مــی کنــد و
یــا موضــوع کــودکان کار را فــردی و مــوردی مــی
بینــد .اینکــه رژیــم هــای رسمایــه داری بویــژه در
کشــورهای تحــت ســلطه بــا کار کــودکان مشــکلی
ندارنــد نــه بعلــت تقویــت شــخصیت کــودکان در
زمینــه اجتامعــی بلکــه اســتفاده از نیــروی کار ارزان
بــه عنــوان کارگرانــی کــه در عیــن ارزان بــودن
قــادر بــه دفــاع از حقــوق اولیــه خــود نیســتند.
کــودکان کار بخشــی از نیــروی کار ارزانــی هســتند
کــه بــه رسمایــه داری فــروش نیــروی کار ارزان
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خارجــی احتیــاج بــه کار کــودکان در جامعــه نبــوده
و کــودکان کار زمینــه هــای رشــد و گســرش ندارنــد.
بطــور مثــال آمــوزش رایــگان وجــود دارد ولــی در
ایـران ایــن آمــوزش رایــگان فقــط در قانــون اساســی
نوشــته شــده و امــکان اقتصــادی کــه پایــه ایــن
آم��وزش اسـ�ت بوجـ�ود نیام��ده اســت .بویــژه اینکــه
بــا خصوصــی شــدن بیشــر نهادهــای آموزشــی و
بهداشــتی دسرتســی اولیــه بــه آنهــا ســخت تــر هــم
شــده اســت.
بســیاری از فعالیــن حقــوق کــودک رژیم اســامی را
بــر رس رفتــار و سیاســت هایــش نســبت بــه حقــوق
کــودک و بویــژه کــودکان کار بــه چالــش هــای
جــدی کشــیده انــد و خواهــان جوابگویــی دولــت
نســبت بــه آن شــده انــد .جــواب رژیــم جمهــوری
اســامی بــه آنــان زنــدان و شــکنجه بــوده اســت.
بهنــام ابراهیــم زاده وســعید شــیرزاد آتنــا دائیــم،
امیــر امیرقلــی و امیــد علشــناس و شــیوا محبوبــی،
آس��و رسـ�تمی ،علــی نــوری آتنــا فرقدانــی منونــه ای
کوچــک از لیســت بــزرگ فعالینــی هســتند کــه در
طــی ایــن ســالها در زنــدان و تحــت شــکنجه ق ـرار
گرفتنــد.
مــاده  ۲۷پیــان نامــه حقــوق کــودک ســازمان ملــل
متحــد  ۱۹۸۹در بنـ�د یکـ�م متذکـ�ر شـ�ده اسـ�ت کـ�ه:
کشــورهای عضــو ،حــق همــه کــودکان را بــرای
برخــورداری از ســطح زندگــی مناســب ب ـرای رشــد
جســمی ،ذهنــی ،معنــوی و اخالقــی و اجتامعــی
بــه رســمیت مــی شناســد در بنــد  ۲۸مــاده یکــم
قس��مت ال��ف آمـ�ده اس��ت :اجبــاری کــردن و در
دســرس ق ـراردادن آمــوزش ابتدایــی رایــگان ب ـرای
همــه .در قانــون اساســی جمهــوری اســامی
هــم آمــده اســت  :متــام کــودکان تبعــه ای ـران تــا
پایــان دوره متوســطه از حــق تحصیــل رایــگان
برخوردارنــد و دولــت موظــف بــه تامیــن لــوازم
ای��ن ح��ق اس��ت .ام��ا متــام ایــن مقاولــه نامــه هــا و
پیــان نامــه هــا تــا زمانــی کــه رژیــم هــای قــرون
وســطایی همچــون جمهــوری اســامی کــه ازدواج
دخــران را از  ۹ســالگی رشعــی و از  ۱۳ســالگی
قانونــی مــی دانــد ،وجــود دارد در قفســه هــای
قانــون خــاک مــی خورنــد و نــه خواســت و نــه
امــکان اجــرای آن وجــود نــدارد.
در عرصـ�ه جهان��ی :کنوانسـ�یون حقـ�وق کـ�ودک،
کــودکان کار در ســطح جهانــی را  ۱۵۲میلیــون و
کانــون دفــاع از حقــوق بــر آنــرا  ۲۶۰میلیــون
ذک��ر ک��رده اس��ت .آم��ار از برابــری نســبی تعــداد
دخ ـران و پ ـران کــودک در محیــط کار حکایــت
دارد .هــر چــه کشــورها فقیرتــر کــودکان کارشــان
بیشــر اســت .رسمایــه داری بیــن املللــی هــم بــا
رشکــت هــای فراملــی ولــی بــا شــعار حقــوق
کــودک ،حقــوق بــر و دمکراســی هــان کاری را
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مــی کنــد کــه رژیــم جمهــوری اســامی بــا کــودکان
کار .میلیونهــا کــودک از هنــدو بنــگالدش تــا آفریقــا
و کشــورهای عربــی بخشــی از نیــروی کار ارزان
جهانــی هســتند .رسمایــه داری جهانــی نظامــی
بشــدت خشــن و بیرحــم و رسکوبگــر را در خدمــت
ســود و منافــع خــود بــا ســازمان هــای مســلح
و میلیونهــا نیــروی کار متحــرک جهانــی بوجــود
آورده اســت .وقــت آن رســیده کــه رسمایــه داری
کــه مســبب ایــن همــه بدبختــی و فقــر و نکبــت
اســت از زندگــی میلیاردهــا انســان کنــار گذاشــته
شــود .و انســان هــا بــه زندگــی انســانی کــه یکــی
در خدمــت همــه و همــه در خدمــت یکــی پــای
بگذارنــد .سوسیالیســم اولیــن قــدم ب ـرای رســیدن
بــه آن اســت .در آنوقــت هیــچ کودکــی بجــز
گذرانــدن دوران کودکــی بــا بهداشــت ،تحصیــل و
مســکن و رفــاه نبایــد بهرتیــن ســال هــای زندگــی را
در زبالــه هــا و فشــار کار بگذارنــد.
تحصیــل و بهداشــت رایــگان یــک حــق همگانــی
اســت
کار کودکان بایستی متوقف شود
دولــت بخاطــر نقــض حقــوق کــودک در ایــران
بایســتی جوابگــو باشــد
همه در خدمت یکی و یکی در خدمت همه
مهران پیامی  ۴ژانویه ۲۰۲۲
بکتاش آبتین
بکتاش آبتین مبارزی متام عمری برای آزادی
همچنــان ایــن جــاد خــون آشــام ،میکُشــد بهرتیــن
فرزنـ�دان آزادیخـ�واه مـ�ا را.
هنــگام دســتگیری بکتــاش آبتیــن – نویســنده،
شــاعر و فیلــم ســاز ،کانــون نویســندگان ایــران
تاکیــد کــرد کــه هــدف دســتگاه امنیتــی خفــه
کــردن صــدای آزادی خواهــان ،شکســن قلــم هــا
و ناب��ودی فیزیک��ی ه��ر انس��ان آزادیخ��واه اس��ت.
“در ســال  94مامــوران امنیتــی بــه منــزل مــن
حملــه کردنــد ،ســه پرونــده بــرای مــن ســاختند،
بازجوئیهــای متعــددی ،دادگاههــای متعــددی
ماحصــل آن  6ســال زنــدان شــد .پرســش ایــن اســت
آیــا ایــن فشــارها در عــزم راســخ مــن خللــی ایجــاد
خواهــد کــرد نــه! مــن و دوســتان و همکارانــم
در کانــون نویســندگان ایــران بــه وظایــف خــود
بدرســتی عمــل کردیــم؛ اگــر  30نفــر دیگــر را
هــم از اعضــای فعــال کانــون بــه زنــدان بربنــد،
قطع ـاً جوانــان پرشــور و پیشکســوت مــا نخواهنــد
گذاشــت کانــون چراغــش خامــوش مبانــد و آنهــا
بــه وظیفــه خودشــان عمــل خواهنــد کــرد .پــس

ایــن فشــارها بهیــچ وجــه نتوانســت در عــزم راســخ
ب ـرای کاری کــه بایــد انجــام میدادیــم خللــی وارد
کن��د“ .
بکتــاش آبتیــن را در حــال بیــاری بــه مــدت ده
روز نگهداشــتند و بعــد مخفیانــه بــدون مطلــع
کــردن دوســتان و خانــوادهاش ،بــا غُــل و زنجیــر
بــه بیامرســتان منتقــل کردنــد .دیگــر دیــر شــده
بــود و متــام تالشهــای پزشــکان و پرســتاران بــه
جایــی نرســید .مــا بــار دیگــر شــاهد قتــل عمــد
جنایتکارانــه زندانیــان سیاســی هســتیم .ایســتادگی
نویســندگان و شــاعران عــر کنونــی ایــران در
مبــارزه ب ـرای آزادی ،رسمشــقی اســت ب ـرای ادامــه
مبــارزه .بکتــاش آبتیــن در راهــی گام گذاشــت کــه
شــاهرخ زمانــی و ســتار بهشــتی پیمودنــد .حاکــان
جــاد خــوی تربیــت شــده ی مکتــب فدائیان اســام
بــه عبــث تــاش مــی کننــد بــا حــذف فیزیکــی
نویســندگان آزادیخــواه مانــع رشــد جنبــش هــای
تــوده ای گردنــد .بــا افتــادن یــک آبتیــن دههــا
آبتیـ�ن بـ�ر خواهـ�د خاسـ�ت.
امــروز کانــون نویســندگان ایــران ضمــن افشــای
جنایــت رژیــم جمهــوری اســامی هشــدار داد
هرگونــه دخالــت گــری توســط دســتگاههای
امنیتــی در امــر برگـزاری مراســم بزرگداشــت آبتیــن
بــا عکسالعمــل دوســتان و خانــواده و مــردم
ایـ�ران روبـ�رو خواهـ�د شـ�د.
حــزب رنجـران ایـران در ایــن غــم همگانــی مــردم
آزادیخــواه ایــران و جهــان ،قاطعانــه خواســتار
آزادی بــدون قیــد و رشط کلیــه زندانیــان سیاســی
اس��ت.
حــزب رنج ـران ای ـران بــه خانــواده عزیــز بکتــاش،
دوســتان و یــاران او در کانــون نویســندگان ای ـران
صمیامن��ه تس��لیت م��ی گوی��د.
منطــق خلــق تبدیــل غــم بــه نیروســت  .بــی
تردیــد جنبــش کارگــری و حرکــت هــای اجتامعــی
بــا متشــکل شــدن هــر چــه بیشــر و بــا گســرش
رسارسی تشــکالت خــود پاســخ دنــدان شــکن
مناسـ�بی بـ�ه ایـ�ن رفتـ�ار ددمنشـ�انه خواهنـ�د داد.
مــرگ بــر نظــام فاشیســتی رسمای ـهداری جمهــوری
اســامی
درود بر کانون نویسندگان ایران
پیروز باد سوسیالیسم
حزب رنجربان ایران
 ۱۸دیامه ۱۴۰۰

گرامی باد یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم
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نامه آرش جوهری از زندان

کرونــا پنــاه گرفتــه بودنــد ،بــا متــام تــوان بــه خاطــر
وظایــف اجتامعــی و انســانی در بیامرســتانها
تــاش کــرده اســت و حــال دســتمزدش بازجویــی،
پروندهســازی ،آزار و اذیــت بــوده و دســت آخــر
بــا سیاســت گروگانگیــری ایــن سیســتم زندانــی
شــده اســت .کرونــا فروکــش کــرده اســت امــا
آتــش رسکــوب و ناعدالتــی هنــوز میســوزد.
مقابــل متــام خواســتههای انســانی مــردم ،مقابــل
زندگــی انســانی ،مقابــل خواســتههایی همچــون
آزادی ،برابــری و رفــاه انســانها دیــواری قـرار دارد
کــه زندگــی را تبدیــل بــه جهنــم ســاخته اســت .و
بیشــک آن دیــوار همیــن سیســتم اســت .دســتگاه
عدالــت مــا ،قاضــی مــا ،شــا مــردم هســتید! از
شــا خواهشــمندم صــدای مــا را بشــنوید و بــه مــا
کمــک کنیــد.

در سوگ سعید سهرابی

بــه یــاد رفیــق ســعید ســهرابی ،از کادرهــای “
هســته اقلیت “ شایســته اســت از اســتواری او در
ادامــه راه طوالنــی رهایــی طبقــه کارگــر ،مبــارزه
بــرای برانــدازی نظــام رسمایــهداری و نــه بــه
جمهــوری اســامی و آری بــه سوسیالیســم ،ســخن
گوئیــم و غــم را بــه نیــرو بـرای پیونــد بــا جنبش در
حــال اعتــای کارگــری و وحــدت کمونیســتها تبدیل
کنیــم
بــه رفقــای گرامــی هســته اقلیــت و خانــواده عزیــز
رفیــق ســعید ســهرابی صیامنــه تســلیت مــی گوئیم
حزب رنجربان ایران
۱۰/۱۱/۱۴۰۰

به تارنما های اینترنتی
حزب رنجبران ایران
مراجعه کنید
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تقابل روسیه و ....بقیه ازصفحه آخر

بحــران داخلــی در اوکرائیــن درپرتــو ســمت
گیــری و مــدد رســانی حاکمیــن طرفــدار آمریــکا
و غــرب ب ـرای گســرش نفــوذ و توســعه فعالیــت
ناتــو در مــرز هــای روســیه ،فــاش شــدن کمــک
نظامــی  ۲۰۰میلیــون دالری آمریــکا بــه اوکرائیــن
و اقدامــات اخیرومکــرر ســازمان پیــان آتالنتیــک
شــالی (ناتــو) در دریــای بالتیــک و دریــای ســیاه،
اع ـراض شــدید روســیه را برانگیختــه اســت.
گســیل ده هــا هـزار نیــروی نظامــی روســیه همـراه
بــا تجهیــزات ســنگین بــه مرزهــای اوکرائیــن و
تشــدید نــا آرامــی هــا ،کشــمکش و اختالفــات بــر
رس اوکرائیــن را از ایــن زاویــه مــورد بررســی ق ـرار
میدهیــم.
اهمیت و جایگاه اوکراین برای روسیه
*اوکرایــن بــرای قــرون متــادی جزیــی از خــاک
روســیه بــوده و تاریــخ هــر دو کشــور در هــم
تنیــده شــده اســت .همچنیــن پــارهای از مهمرتیــن
نربدهــای تاریخــی در راه آزادســازی روســیه بــا
«نــرد پولتــاوا» در ســال  ۱۷۰۹رقــم خــورده کــه
در خــاک اوکرایــن اتفــاق افتــاده اســت و مضافــا
آنکــه اولیــن دولــت روس در کییــف شــکل گرفتــه
اســت کــه در عیــن حــال محــل بنیــان کلیســای
ارتدوکــس محســوب مــی شــود.
*  ۲۲در صــد از جمعیــت اوکرایــن خــود را روس
میداننــد کــه در بخــش هــای رشقــی ایــن کشــور
ســکنی دارنــد و بدیــن ترتیــب دارای هویتــی
مشــرک از لحــاظ فرهنگــی ،مذهبــی و زبانــی بــا
روســیه مــی باشــند.
* از لحــاظ اقتصــادی ،درصــد زیــادی از صنایــع
ســنگین و مــادر پیــش از تجزیــه اتحــاد جامهیــر
شــوروی در اوکرائیــن وجــود داشــت و پــس از آن
بــه اوکرائیــن تعلــق گرفــت .همچنیــن حــدود۸۰
درصــد گاز طبیعــی و  ۷۵درصــد نفــت خــام
روســیه از طریــق اوکرائیــن بــه اتحادیــه اروپــا
صــادر میشــود .گاز صادراتــی روســیه بــه اروپــا از
طریــق  ۱۲خــط لولــه گازی انتقــال مییابــد کــه ۵
خــط لولــه از خــاک اوکرائیــن میگــذرد و اخیـرا ً بــا
امتــام خــط لولــه «نــورد اســریم  »۲قـرار اســت گاز
صادراتــی بــه آملــان بــه دو برابــر افزایــش یابــد .از
ســوی دیگــر ،حضــور اوکرائیــن در پــروژه اتحادیــه
گمرکــی اورآســیا بــرای روســیه حایــز اهمیــت
اســت؛ بنابرایــن روسهــا از لحــاظ اقتصــادی
توجهــی ویــژه بــه اوکرائیــن دارنــد و ایــن کشــور
بــا  ۴۴میلیــون نفــر جمعیــت در ســواحل رشقــی
و غربــی دریــای ســیاه ،مهمرتیــن کشــور اروپــای
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سیســتم ،زندگــی مــردم را تبدیــل بــه جهنــم کــرده
اســت
آرش جوهــری از مــردم خواســته اســت بــه عنــوان
مرجــع عدالــت صــدای زندانیان سیاســی را بشــنوند
مــن آرش جوهــریام .یــک کارگــر و فعــال کارگــری.
 ۱۴/۷/۹۹بــا هجــوم مامــوران اطالعــات ســپاه
بــه خانــهام ،بــه اتهــام اینکــه علیــه وضعیــت
موجــود و دســتاوردهای ایــن حکومــت یعنــی
زندگــی غیرانســانیِ طبقــهی کارگــر و متــام مــردم
نظیــر فقــر ،تنفروشــی ،کارتنخوابــی ،حقــوق
چندیــن برابــر زیــر خــط فقــر ،نابرابــری زن و
مــرد ،نابرابریهــای نــژادی و غیــره و بــه خاطــر
خواســتههای انســانی و زندگــی در شــان انســان
دســتگیر شــدم .و بــا انــواع توهینهــا بــه خــودم
و خانــوادهام و زبــان مــادریام در بازجوییهــا
روب ـهرو شــدم و هنگامــی کــه زیــر بــار اعرتافــات
اجبــاری نرفتــم بارهــا تهدیــد شــدم کــه بــرای
همــرت ،شــادی گیلــک پرونــدهی سیاســی
تشــکیل و از کار پرســتاری اخــراج خواهــد شــد
.اطالعــات ســپاه در جریــان پرونــدهی مــن بــه
ســناریوی همیشــگی خــودش ،یعنــی پروندهســازی
امنیتــی ب ـرای فعالیــن و خانوادههــای آنهــا ،علیــه
همــرم شــادی پرونــدهای جداگانــه تشــکیل داد
تــا اهــرم فشــاری باشــد بــر روی مــن .بعــد از
امتــام بازجوییهــا مــن بــا پروندهســازی بــه ســه
اتهــام تشــکیل گــروه ،اجتــاع و تبانــی و فعالیــت
تبلیغــی علیــه نظــام بــه شــانزده ســال حبــس
محکــوم شــدم کــه ده ســال آن قابــل اج ـرا بــود و
بــه ســبب بازجوییهــای متعــدد از خانــوادهام و
دادگاهــی کــردن شــادی گیلــک مجبــور بــه تســلیم
بــه رای شــدم و حکــم بــه هفــت ســال و شــش
مــاه کاســته شــد .البتــه دادگاه مــن بــه قــدری
ترشیفاتــی بــود کــه بعدهــا خــود قاضــی شــعبهی
 ۲۶بــه خانــوادهام گفتــه بــود کــه حکــم دســت مــن
نبــوده اســت .پرونــدهای کــه ب ـرای شــادی گیلــک
ســاخته شــد بــا اتهــام تبلیــغ علیــه نظــام بــه یــک
ســال محکومیــت منجــر شــد و در تجدیدنظــر عینــا
تائیــد گردیــد .شــادی گیلــک یــک پرســتار اســت .از
ابتــدای ورود کرونــا بــه ای ـران در بدتریــن رشایــط
کاری مشــغول خدمــت بــود و کامــا بیگنــاه
و بیاطــاع از مســائل ،بــا انــواع توهینهــا
و اذیتهــا همچــون مامنعــت اســتفاده از
دستشــویی ،بــه دســت اعرتافگیــری اجبــاری از
طــرف بازجوهــا روبــهرو شــد .شــادی از هــان
روزی کــه کشــور در آتــش کرونــا میســوخت و
رسکوبگــران در پنتهاوسهــای خــود از تــرس
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تامیــن ســلطه هژمونیــک در این کشــورها از یکســو
و محــدود کــردن و نهایتـاً تجزیــه روســیه از ســوی
دیگــر پیــاده شــده اســت کــه کــاکان ادامــه دارد.
شــایان توجــه اســت کــه زبیگنیــو برژینســکی در
کتــاب خــود بــا عنوان تختــه شــطرنج بزرگ تأکیــد
مــی کنــد کــه بــدون حضــور اوکرائیــن ،متــام
تالشهــای مســکو ب ـرای بازســازی نفــوذ خــود در
قلمــرو ســابق اتحــاد جامهیــر شــوروی شکســت
خواهــد خــورد .بــه عبــارت دیگــر برتــری ایــاالت
متحــده و الزامــات ژئواســراتژیک اش جهــت
تثبیــت موقعیــت هژمونیــک خــود بــه عنــوان تنهــا
ابرقــدرت جهانــی منــوط بــه بــازداری از ظهــور
ابرقدرتــی در منطقــه اورآســیا میباشــد .و بــه نقــل
از دیــک چنــی وزیــر دفــاع وقــت آمریــکا در دهــه
 « ۱۹۹۰بایــد کاری کــرد فروپاشــی شــوروی بــه
فروپاشــی روســیه هــم منتهــی شــود» .بــه اعتقــاد
او ،تنهــا بــا فروپاشــی روســیه اســت کــه ایــن
کشــور دیگــر هیچــگاه تهدیــدی بـرای بقیــه جهــان
نخواهــد بــود .در واقــع آنچــه در ایــن بحـران حایــز
اهمیــت اســت ،تقابــل بیناملللــی بــر رس قــدرت و
نفــوذ در منطقــه اســت کــه روســیه و امریــکا را بــه
رویارویــی بــا یکدیگــر کشــانده اســت.
حــال ببینیــم چــه رشایطــی موجبــات مقاومــت
روســیه و بــه چالــش کشــیدن سیاســت هژمونیــک
آمریــکا را بیــش از پیــش فراهــم کــرده اســت؟
طبقــه حاکمــه روســیه ب ـرای مدتــی بعــد از فــرو
پاشــی و تجزیــه شــوروی بــر ایــن بــاور و توهــم بود
کــه همزیســتی مســاملت آمیــز بــا نظــام جهانــی
رسمایــه ( ماننــد ژاپــن و آملــان و… بعــد از پایــان
جنــگ جهانــی دوم ) ،رشایــط بهــری بــرای آنهــا
فراهــم خواهــد ســاخت .یکــی از علــل ایــن توهــم
بــزرگ ایــن بــود کــه دولتمــردان روســیه بــه کلــی
فرامــوش مــی کردنــد کــه علــت اصلــی حامیــت
هــای همــه جانبــه آمریــکا از دشــمنان ســابق خــود
(آملــان و ژاپــن ) دقیقــا بــه ایــن خاطــر بــود کــه
بــا بهبــودی و تقویــت اقتصــادی و نظامــی آنهــا،
ایســتادگی در مقابــل چالــش هــای اتحــاد جامهیــر
شــوروی را فراهــم و تقویــت مناینــد .در اوضــاع
کنونــی ،روســیه پوتیــن بیــش از پیــش ازایــن توهــم
بیــرون آمــده و دولتمــردان آن بقــدر کافــی بــه ایــن
امــر پــی بــرده انــد کــه تضعیــف روســیه و تجزیــه
آن و ” تحدیــد چیــن ” در جهــت رســیدن بــه هدف
بزرگــر و درازمــدت آمریــکا یعنــی تســلط بالمنــازع
نظامــی راس نظــام بــر کلیــه کــره خاکــی؛ یعنــی
جهانــی ســازی دکرتیــن مونــرو اســت .ایــن پــروژه
در گرماگــرم آغــاز دوره جنــگ رسد و عکــس العمــل
دولــت هــا و مــردم جهــان بــا آن ،طبقــه حاکمــه
آمریــکا را بــر آن داشــت کــه پیــاده ســاخنت پــروژه

جهانــی ســازی ” دکرتیــن مونــرو ” را بــه تعویــق
انــدازد و حتــی بــه دادن امتیــازات نیــز تــن دهــد.
بــه روشــنی مــی تــوان دیــد کــه در دهــه هــای ۶۰
و  ۷۰قــرن بیســتم سیاســت جهانــی آمریــکا بــر
اســاس پذیــرش ” همزیســتی مســاملت آمیــز ” بــا
کشــورهای واقــع در ” بلــوک رشق ” بویــژه شــوروی
و چیــن کــه تحــت کنــرل نظــام جهانــی رسمایــه
نبودنــد ،از یــک ســو و پذیــرش رشکــت و درگیــری
کشــورهای متنــوع و متعــدد آفریقــا و آســیا در
نهادهــای بیــن املللــی متعلــق بــه نظــام جهانــی
رسمایــه ،از ســوی دیگــر مــی باشــد.
تجزیــه و تحلیــل ایــن عکــس العمــل هــا و
مقاومــت هــا در مقابلــه بــا جهانــی ســازی دکرتیــن
مونــروی آمریــکا در حوصلــه ایــن نوشــتار نیســت
امــا الزم اســت یــادآور شــویم کــه ایــن پــروژه
جهانــی از اوان موجودیــت اش نقــش تعییــن
کننــده ای بــه بُعــد نظامــی آمریــکا کــه در آن زمــان
موقعیــت هژمونیکــی در جهــان کســب کــرده
بــود ،قائــل گشــته و در راســتای پیشــرد اس ـراتژی
جهانــی نظامــی ،کل کــره خاکــی را بــه مناطــق
مهــم ژئوپولتیکــی تقســیم مــی کنــد .آمریــکا بــا
پیــاده منــودن سیاســت جهانــی ســاخنت دکرتیــن
مونــرو یعنــی تبدیــل مناطــق ژئوپولتیکــی – ســوق
الجیشــی جهــان بــه حیــاط هــای خلــوت خــود در
پوشــش ” منافــع ملــی آمریــکا ” ،انتظــار داشــت که
ایــن سیاســت را بــر رشکا و متحدیــن دیکتــه کــرده
و ســپس بــا تحدیــد و محــارصه شــوروی و چیــن
تســلط نظامــی خــود را بــر جهــان تنظیــم ســازد.
نکتــه اصلــی ایــن پــروژه بــر آن اســت کــه منافــع
ملــی آمریــکا مافــوق منافــع ملــی متامی کشــورهای
جهــان ( منجملــه منافــع ملــی دیگــر کشــورهای
امپریالیســتی) اســت .ایــن پــروژه و پیشــرد آن
از زمــان ریاســت جمهــوری جــورج بــوش پــر
و حامیــان نومحافظــه کارش در ابعــادی جنایــت
بارتــر از دوره هــای گذشــته در اکنــاف جهــان از
طریــق جنــگ هــای مرئــی و نامرئــی ســاخت راس
نظــام ،آمریــکا پیــاده مــی گــردد.
روســیه بتدریــج بــا ترمیــم ارکانهــای اقتصــادی،
ثبــات روز افــزون و پیرشفــت تجهیــزات نظامــی
خــود ،در صــدد احیــا و حفــظ نفـوذ در کشــورهای
جــدا شــده از اتحــاد جامهیــر شــوروی ،در سیاســت
خارجــی خــود بــا عنــوان « خــارج نزدیــک » برآمــد.
در واقــع ایــن کشــورها در زمــره منافــع حیاتــی
روســیه بشــار آمــده و مقابلــه بــا نفــوذ و حضــور
غــرب در ایــن کشــورها بــه یکــی از اولویتهــای
اصلــی سیاســت خارجــی روســیه تبدیل شــد .اگرچه
ایــن سیاســت در مقاطعــی ماننــد وقــوع انقالبــات
رنگــی در برخــی از ایــن کشــورها یــا همــکاری آنهــا
بــا ناتــو و آمریــکا تــا حــدی متزلــزل شــده ،امــا
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رشقــی ب ـرای روســیه از نظــر اقتصــادی بــه شــار
میآیــد .البتــه اوکرائیــن نیــز وابســتگی شــدیدی
بــه اقتصــاد روســیه دارد و مبــادالت گســردهای بــا
روسهــا انجــام میدهــد.
* از لحــاظ راهــردی ،اوکرائیــن طــی  ۴قرن گذشــته،
نقــش حایــل اروپــا و روســیه را ایفــا کــرده و پــس از
تجزیــه اتحــاد جامهیــر شــوروی نیــز مــرز اتحادیــه
اروپــا بــا روســیه بــوده اســت .از ایــن رو اوکرائیــن
بــه عنــوان ســنگرگاه روســیه در برابــر ناتــو و
همچنیــن دیــوار دفاعــی رشقــی روســیه علیــه
اروپــا عمــل کــرده اســت .مضاف ـاً بواســطه وجــود
نــاوگان دریایــی روســیه در بنــدر سواســتوپل در
شــبهجزیره کریمــه ،اهمیــت اس ـراتژیک راهــردی
ب ـرای روســیه در دریــای ســیاه دارد.
بــا توجــه بــه رشحــی کــه رفــت روســیه بــدون
وجــود اوکرائیــن در واقــع از قدرتــی جهانــی بــه
یــک قــدرت منطقــه ای تنــزل مــی یابــد و از این رو
مقامــات روســیه تحــوالت اخیــر و رویکــرد غرب در
مــورد اوکرائیــن را کــه بــا «گســرش اتحادیــه اروپــا»
موســوم بــه «برنامــه مشــارکت رشقــی» کــه موجــب
افزایــش نفــوذ بروکســل و کاهــش نفــوذ روســیه
مــی شــود و تشــویق بـرای پیوســن بــه ناتــو را بــر
منــی تابنــد .زیـرا اگــر اوکرائیــن از بلــوک ژئوپلتیــک
روســیه خــارج شــود ،ســایر کشــورهای حــوزه
شــوروی ســابق نیــز بــه تدریــج از حــوزه نفــوذ
کرملیــن خــارج خواهنــد شــد .فرامــوش نکنیــم
کــه بعــد ازتجزیــه شــوروی و بلــوک رشق در ســال
هــای  ۱۹۸۹ – ۱۹۹۱و آغــاز دوره بعــد از پایــان
جنــگ رسد و تهاجــم رسمایــه هــای امپریالیســتی،
بــورژوازی کشــورهای جهــان پیرامونــی بیشــر
بــه دامــن ایــن رسمایــه هــا افتــاد و متامــی ایــن
کشــورها بــه طــور آشــکار بــه کشــورهای پیرامونــی
و نیمــه پیرامونــی قــدرت هــای مســلط مرکــز اروپــا
بویــژه آملــان تبدیــل گشــتند.
فروپاشــی و تجزیــه کشــور یوگســاوی در دهــه
 ۱۹۹۰بــه هفــت کشــور مجــزا از هــم توســط
ســازمان ناتــو و اتحادیــه اروپــا البتــه بــا عنایــت
و حامیــت همــه جانبــه آمریــکا ،توســعه اتحادیــه
اروپــا بــه ســوی رشق و جنــوب اروپــا و پیوســن
لهســتان ،مجارســتان ،جمهــوری چک ،رومانــی و ....
پــس از مذاکـرات  ۲۰۰۴بــه اتحادیــه اروپــا در ایــن
مــدت بــه خوبــی نشــان داد کــه کشــورهای مســلط
مرکــز در اروپــای آتالنتیــک کشــورهای اروپــای
رشقــی را بــه کشــورهای پیرامونــی و حیــاط خلــوت
خــود تبدیــل ســاختهاند .ایــن اهــداف توســعه
طلبانــه بــا ظاهــر فریبنــده همراهــی بــا جنبــش
هــای ناسیونالیســتی بــه ایجــاد رقابــت هــای تفرقــه
براندازاولرتاناسیونالیســتی – پانیســتی و اشــاعه
اندیشــه هــای بنیادگرایــی دینــی – مذهبــی جهــت
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توانــد بــه پیامدهــای جــدی منتهــی شــود .دبیــر
کل ناتــو «اســتولتنربگ» اظهــار داشــت کــه ناتــو
آمــاده گفتگــو بــا روســیه در خصــوص محدویــت
هــای متقابــل موشــکی و موضوعــات مرتبــط بــا
سیاســت هســته ای اســت .وزیــر خارجــه روســیه
«الواروف» روز جمعــه  ۱۴ژانویــه اعــام کــرد کــه
کشــورهای غربــی بــه گســرش تنــش هــا کمــک
مــی کننــد و پتانســیل درگیــری در جهــان در حــال
افزایــش اســت .وی همچنیــن گفــت کــه روســیه در
حالــی کــه منتظــر پاســخ ایــاالت متحــده و ناتــو در
مــورد تضمیــن هــای امنیتــی پیشــنهادی از ســوی
مســکو اســت ،بـرای هــر گونــه تحولــی آمــاده مــی
شــود .در همیــن هفتــه وزرای خارجــه و دفــاع
اتحادیــه اروپــا در بــاره نحــوه برخــورد ایــاالت
متحــده آمریــکا بــا اتحادیــه اروپــا وکنارگذاشــته
شــدن آن از ســوی واشــنگنت بحــث خواهنــد کــرد.
در مــاه ســپتامرب  ۲۰۲۱روش مشــابهای را آمریــکا
بــا اسـرالیا و بریتانیــا در پیــان  ،AUKUSبــا کنــار
زدن فرانســه از طریــق پایــان دادن بــه قــرارداد
صــادرات زیردریایــی فرانســه بــه اســرالیا انجــام
داد کــه همــراه بــا دیگــر حــرکات خودرسانــه و
تحریــم هــای یکجانبــه و یــا خــروج از معاهــدات و
ســازمانهای بیناملللــی و حوادثــی ماننــد اس ـراق
ســمع متحدیــن اروپایــی خــود و عقــب نشــینی
نابهنــگام از افغانســتان ،بــه اعتــاد میــان طرفیــن
خدشــه وارد کــرده اســت .در ایــن میــان اختالفــات
بیــن بریتانیــا و فرانســه در عرصــه ماهیگیــری
و پناهنــدگان همچنــان ادامــه دارد و بــا رشــد
اختالفــات میــان کشــورهای قدیــم و جدیــد اروپــا و
بــاال گرفــن نیــاز بــه گفتــان و مذاکـرات بــا روســیه
در میــان کشــورهای متوســط عضــو ناتــو ،همــکاری
نزدیــک میــان دو «موتــور» اتحادیــه اروپــا پرســش
برانگیــز اســت .بــه گفتــه رئیسجمهــور فرانســه،
امانوئــل مکــرون ،فرانســه کــه از ژانویــه ۲۰۲۲
ریاســت دورهای اتحادیــه اروپــا را برعهــده خواهــد
گرفــت ،هدفــش «حرکــت بــه ســوی اروپایــی
اســت کــه در جهــان قدرمتنــد ،کامــاً مســتقل،
آزاد در انتخابهــای خــود و متولــی رسنوشــت
خــود اســت» .بــا ایــن حــال ،مســیر اتحادیــه اروپــا
بــه ســمت خودمختــاری اســراتژیک بــه دلیــل
اختالفــات داخلــی و وابســتگی آن بــه ایــاالت
متحــده بــرای امنیــت ،همچنــان بــا ابهاماتــی
مواجــه اســت .مضاف ـاً پــروژه هــای نظامــی چیــن
در اقیانــوس آرام بویــژه در ارتبــاط بــا جزایــر واقــع
در بخــش جنــوب دریــای چیــن و اعــام دفــاع
از منافــع اقتصــادی و متامیــت ارضــی خویــش
در مقابــل ” عملیــات تحریــک آمیــز ” بعضــی
از همســایگانش مثــل فیلیپیــن و معــدوم کــردن
فعالیــت هــای ایغورهــا در نــوار مــرزی قزاقســتان

کــه تحــت نفــوذ جنبــش اســامی ترکســتان بودنــد
حاکــی از آن اســت کــه چیــن نیــز مثــل روســیه
در صــدد اســت کــه از مواضــع مســاملت آمیــز
خــود بــا آمریــکا دســت برداشــته و در مقابلــه بــا
سیاســت هــای جهانــی گرائــی دکرتیــن مونــرو راس
نظــام در مرزهــای چیــن بویــژه در دریــای چیــن،
دســت بــه ایســتادگی هــای حتــی دفاعــی و نظامــی
بزنــد .همــکاری هــای نزدیــک روســیه وچیــن در
ســال هــای اخیــر و پیشــی گرفــن دردســتیابی بــه
موشــک مافــوق صــوت موســوم بــه  Zirconدر
حالیکــه آزمایــش دیگــری از ســاح مافــوق صــوت
واشــنگنت چنــد روز قبــل از پایــان ســال بــا شکســت
مواجــه مــی شــود .ایــن موشــک کــه دارای پتانســیل
وارد کــردن رضبــات بســیار حســاس بــه ناوهــای
هواپیــا بــری کــه ایــاالت متحــده آمریــکا از طریــق
آنهــا حاکمیــت خــود را بــر اقیانــوس هــای جهــان
اعــال مــی کنــد ،ســامانه پدافنــد هوایــی منــی
توانــد آن ـرا ســاقط کنــد.
نتیجــه – بــا اینکــه آمریــکا و رشکای متحــدش دارای
منافــع مشــرک در مدیریــت جهانــی بویــژه در
تــاراج منابــع طبیعــی و اســتثامر نیروهــای کار در
 ۳۲ســال گذشــته بــوده و هنــوز هــم هســتند ،ولــی
رونــد اوضــاع رو بــه رشــد در جهــان مملــو از تالطم
نشــان مــی دهــد کــه تالقــی هــای بالقــوه جــدی
بیــن آمریــکای هژمونیــک و رشکا ( آملــان و فرانســه
و…) بــر رس ادامــه سیاســت هــای ماجراجویانــه
نظامــی آمریــکا در خاورمیانــه بــزرگ و ” اروپــای
نویــن ” ( اوکرائیــن  ،لهســتان و… ) در ســال هــای
اخیــر بویــژه از  ۲۰۱۴تاکنــون  ۲۰۲۲بــروز کــرده و
رشــد یافتــه انــد .راس نظــام رسمایــه داری جهانــی
در هــان زمانــی کــه قوانیــن حاکــم بــر بــازار آزاد
نئولیربالیســم را در رسارس جهــان منجملــه بــر رشکا
و متحدینــش اعــال مــی کنــد خــودش آن قوانیــن
را روزانــه زیــر پــا مــی گــذارد ،و بهمیــن جهــت نــه
تنهــا کانــون اصلــی خطــر در بهــم زدن امنیــت و
صلــح جهانــی اســت ،بلکــه کانــون اصلــی رشارت
و توطئــه چینــی و عــدم ثبــات جهــت بــه انقیــاد
کشــیدن کشــورهای پیرامونــی و نیمــه پیرامونــی
مــی باشــد.
بطــور کلــی ،تالطــات نظامــی و فعــل و انفعــاالت
سیاســی و اجتامعــی از کشــورهای خاورمیانــه
بــزرگ گرفتــه تــا اوکرائیــن و دیگــر کشــورهای
اروپــای رشقــی از یــک ســو ،تقویــت و گســرش
ســازمان هــای همبســتگی اقتصــادی – تجــاری
(بریکــس  ،گــروه شــانگهای  ،ســازمان یورو-آســیا
= جــاده نویــن ابریشــم) بــه مــوازات حرکــت هــای
اعـراض آمیــز حتــی بعضــی از رهـران دولــت هــای
درون اتحادیــه اروپــا نســبت بــه سیاســت هــای
نظامــی آمریــکا در اوکرائیــن و خاورمیانــه از ســوی
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مســکو تــاش میکنــد همچنــان ایــن رشــته هــای
حیاتــی را تحــت نفــوذ خــود نگهــدارد .در همیــن
رابطــه ،بحـران اوکرائیــن و فعــل و انفعــاالت حــول
حــوش آن بویــژه پــس ازالحــاق شــبه جزیــره کریمــه
بــه روســیه ،از یکســوحاوی ایــن پیــام بــه غــرب و
آمریــکا بــود کــه روســیه در حــوزه منافــع خــود در
ایــن کشــورها مــی توانــد بــه هــر اقدامــی منجملــه
تجزیــه دســت بزنــد بــدون آنکــه آمریــکا و متحدین
او بتواننــد اقدامــی جــدی در ایــن خصــوص انجــام
دهنــد و از ســوی دیگــر هشــداری بــرای دیگــر
کشــورها در ایــن حــوزه مبنــی بــر آنکــه هــر گونــه
فعالیــت جهــت نزدیکــی بــه غــرب ،پیامــد هــای
زیانبــاری را مــی توانــد بــه هم ـراه داشــته باشــد.
ایــن امــر بــه آن معناســت کــه روســیه قــدرت برتــر
در منطقــه اورآســیا محســوب میشــود و آمریــکا و
کشــورهای اروپایــی قــادر بــه رقابــت بــا روســیه در
ایــن حــوزه نیســتند.
مذاکــرات آمریــکا و روســیه در  ۱۰ژانویــه بــا
محوریــت مســئله تضمیــن هــای امنیتــی پیشــنهاد
شــده از جانــب مســکو کــه در صــدر آن از آمریــکا
و ناتــو خواســته شــده کــه اوکرائیــن و گرجســتان را
بــه عضویــت ناتــو در نیاورنــد و ســطح نیروهــای
نظامــی در رشق اروپــا را کاهــش دهنــد و هیــچ
پایــگاه نظامــی در کشــورهایی کــه اعضــای ســابق
اتحــاد جامهیــر شــوروی بــوده و بخشــی از ناتــو
نیســتند ،احــداث نکننــد ،بــه پایــان رســید .بــه گفته
کرملیــن هنــوز زود اســت کــه در بــاره نتایــج ایــن
نشســت اظهــار نظــری انجــام شــود امــا روشــن
اســت کــه فعــاً هیچیــک از طرفیــن حــارض بــه
عقــب نشــینی از خواســته هــای خــود نیســتند.
ایــن در حالــی اســت کــه اتحایــه اروپــا ناراضــی
از عــدم حضــور خــود در دور مذاکــرات بــر رس
امنیــت اروپــا اســت و پیــش از آن بــا ســفر وزیــر
امــور خارجــه جدیــد آملــان بــه واشــنگنت در دیــدار
بــا همتــای خــود انتونــی بلینکــن خواســته بــود کــه
دولــت بایــدن در گفتگوهــای خــود بــا مســکو «
در مــورد امنیــت در اروپــا بــدون حضــور مناینــده
اروپــا تصمیمــی نگیــرد» همچنیــن بــا ســفر مناینــده
سیاســت خارجــی اروپــا ،جــوزف بــورل بــه رشق
اوکرائیــن بــا اشــاره بــه تقســیم اروپــا بــه دوحــوزه
غربــی و رشقــی در آغاز ســال  ،۱۹۴۵با لحنی خشــم
آمیــز گفتــه بــود کــه « دوران یالتــا ســپری شــده
اســت .»۱دو روز بعــد از آن در  ۱۲ژانویــه شــورای
ناتــو و روســیه بــرای اولیــن بــار پــس از جــوالی
ســال  ۲۰۱۹در بروکســل تشــکیل جلســه میدهــد.
الکســاندر گرشــکو معاون وزیــر امورخارجه روســیه
پــس از پایــان نشســت در بروکســل اعــام کــرد :مــا
بــه ناتــو اطــاع دادهایــم کــه اوضــاع دیگــر قابــل
تحمــل نیســت و حرکــت در مســیر اشــتباه مــی
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دیگــر ،نشــان بــر ایــن امــر هســتند کــه احتــال
ایجــاد جهانــی چنــد قطبــی بیــش از هــر زمانــی
از  ۱۹۹۱بــه ایــن ســو محتمــل تــر گشــته اســت.
در چنیــن صورتــی یعنــی امــکان ایجــاد فضــا بـرای
دمکراســی ســازی روابــط بیــن املللــی رشایــط بـرای
پیــروی سوسیالیســتی فراهــم تــر میشــود.
ی-م

سرمایه داری و ....بقیه از صفحه آخر

بی�ماری ه��ای خطرناک�یـ ک��ه در راه اس��ت باش��ند .
ایــن رشایــط اســفناک بیشــر انســان هــای فقیــر و
افـراد کــم در آمــد را مــورد تهاجــم قـرار مــی دهــد.
ویلیـ�ام گاسـ�گرومعاونت شـ�ورای جهانـ�ی آب،
آم��اری را ارائ��ه داده اس��ت ۳۰ “ :درصــد از
جمعیــت جهــان در حــال حــارض بــه آب کافــی
بـرای نوشــیدن و شستشــو دسرتســی ندارنــد و اگــر
وض��ع ب��ه ای��ن من��وال ادامــه پیــدا کنـ�د ایــن رقــم
تاســال  ۲۰۲۰بــه بیــش از ۵۰درصــد خواهــد رســید
“ . .طبــق آمــار بــرآورد شــده توســط کارشناســان،
در ســال دو میلیــون کــودک بــه خاطــر آب جــان
خــود را از دســت مــی دهنــد بــا ایــن حســاب
تــا ســال  ۲۰۲۰و درپــی آن تــا ســال  ۲۰۳۰مــی
تــوان حــدس زد مــرگ و میــر نــه تنهــا بــرای
گونــه انســانی ،بلکــه بــرای گونــه هــای جانــوری
و گیاه��ی ت��ا چهــ اندــازه پی��ش خواه��د رف��ت.
آیــا ایــن عدالــت اســت کــه ده میلیــارد انســان
درجهــان در انتظــار برهــم ریختگــی اکوسیســتم در
جهــان باشــند و نقشــی نیــز در تغییــر آن نداشــته
باشـ�ند .ایــن یــک جنایــت هولنــاک نیســت؟ خــود
ســاح خطرناکــی کــه کشــتارجمعی را ســبب مــی
شــود نیســت؟ سیســتم رسمایــه داری بـرای کســب
در آمــد هــای بــاال و افــزودن ســود هــای کالن
از هیــچ جنایتــی دریــغ منــی کنــد _ از اســتثامر
شــدید کارگــران گرفتــه تــا برپایــی جنــگ هــای
خامنانســوز و بــکار گیــری خطرنــاک تریــن ســاح
ه��ا ،از بــکار بــردن مبــب امتــی تــا مبــب های خوشــه
ای و خردلــی کــه در زرادخانــه هــای خــود تولیــد
مــی کننــد و بــررس مــردم بــی دفــاع جهــان فــرو می
ریزنـ�د .آیــا چنیــن طبقــه ای بــه اصولــی مــی توانــد
پایبنــد باشــد؟ چنیــن طبقــه ای بــه هــر قیمــت
کــه شــده بایــد از ســوخت هــای ارزان قیمــت
اســتفاده کنــد ،بایــد پــس مانــده هــای کارخانــه
هــای تولیــدی خودرابــه رودخانــه هــا رسازیــر کنــد،
دریاهــا را آلــوده کنــد ،چراکــه اســتفاده از ســپتیک
بــرای تصفیــه پــس مانــده هــای آلــوده و گاهــی
حت��ی س��می مخارجــی درپــی خواهــد داشــت و
در نتیجــه منــی تواننــد ســود هــای کالن بــه جیــب
بزنن��د  .ا کنــون ســال هــا اســت رسمایــه داران ریــز
و درشــت در اقصــا نقــاط جهــان بــا آلــوده کــردن
آب و هــوا بیرحامنــه و بــی صــدا علیــه برشیــت بــه
جنایاتشــان ادامــه میدهنــد .عــاوه بــر آنچــه کــه
گفتـ�ه ش�دـ صاحبـ�ان رسمای��ه بگونــه هــای دیگــری
نیــز بــه محیــط زیســت لطمــه مــی زننــد کــه در
ایــن اجــاس از آن صحبــت منــی شــود ،از تولیــدات
خطرنــاک مثــل اجنــاس پالســتیکی ،شیشــه هــای
پالس��تیکی آب و غی��ره .ایــن اجنــاس پالســتیکی
س��ال هـ�ا بطـ�ول میانجامــد تــا در فضــا مســتهلک
شــوند .از ایــن گذشــته بواســطه سیســتم رسمایــه

داری جوامــع بــری بســوی جوامــع مرصفــی ســوق
داده مــی شــود .رسمایــه داران انبــوه تولیــدات
یکبـ�ار مــرف خــود را بــه بــازار عرضــه مــی کننــد
و از ایــن طریــق ســود زیــادی نصیــب صاحبــان
کارخان��ه هــا م�یـ ش��ود .رصفــه جویــی معقــول و
تع��ادل در م�صرف تولیــدات ،امــروز هیــچ معنــا و
مفهومــی نــدارد و بنفــع صاحبــان صنایــع نیســت و
ایــن در حالــی اســت کــه تولیــدات یکبــار مــرف
بــه لحــاظ بهداشــتی رضرهــای ج ـران ناپذیــری را
ســبب مــی شــود .درک ایــن مســایل چنــدان ســخت
نیســت وطبعــا براحتــی مــی تــوان بــا اندکــی تعمق
و تفکــر نســبت بــه ماهیــت رسمایــه داری آگاهــی
حاص��ل کــرد .بعدــ ازایـ�ن بایـ�د اندیشــید کــه " چــه
بای��د ک��رد “ ؟ مــردم دنیــا و همچنیــن ملــت ایـران
نبایــد خــود را در چارچــوب اندیشــه هایــی کــه
بــه مــا بــا ظاهــری پــر زرق و بــرق تحمیــل مــی
شــود زندانــی کنیــم ،بلکــه بایــد اندیشــه کــردن
رابیاموزیــم .تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه از
س��طح ب��ه عم��ق پدی��ده ه��ا و جریانهــای موجــود
نفــوذ خواهیــم کــرد و شــناخت الزم را کســب
خواهی��م منــود .ب ـرای اینکــه چــه کنیــم و چگونــه
ب��ا اقتص��اد رسمای��ه داری برخــورد کنیــم الزم اســت
زمــان و مــکان و رشایــط موجــود را درنظــر بگیریــم
و اگــر الزم باشــد رشایــط را بوجــود آوریــم و بعــد
اینکــه ،بدانیــم کــه مــا در دورانــی بغرنــج زندگــی
مـ�ی کنیـ�م .بناــ برایــن بــرای هــر حرکتــی بایــد
بطــور همــه جانبــه اوضــاع را مــورد مطالعــه ق ـرار
دهیــم و بــه گفتــه مائوتســه دون نبایــد درخــت
را ببینیــم و جنــگل را نبینیــم .در حوصلــه ایــن
مقالــه نیستــ در م�وـرد " چ�هـ بایدکرــد “ بــه
جزئیــات پرداخت��ه ش��ود . .رس زمیــن مــا ایـران نیـزاز
نظررشایــط بــد محیــط زیســتی ازاو ضــاع کنونــی
جهــان مســتثنی نیســت .امــا جالــب اینســت کــه
مناینــده جمهــوری اســامی دراجــاس گالســکو
علیــه ســوخت بــی رویــه و ارزان قیمــت فســیلی
در کشــورها ی جهــان اشــاره داشــته اســت کــه اگــر
ایـران در عــدم اســتفاده از ســوخت فســیلی موفــق
نبــوده اســت علتــش حــل نشــدن مســئله برجــام و
س��نگینی ب��ار تحریمــ هااس��ت .چنیــن اظهــار نظری
از جانــب مناینــده والیــت فقیــه بســیار بــی اســاس
اســت .امروزمـ�ا در ایـران بــا نســل کشــی حکومــت
رسمایــه داری و واپســگرا در رشایــط بســیاربد
محیـ�ط زیسـ�ت مواجـ�ه ای��م .مح��یط زیســت ســامل
ماننــد نــان ،آب ،رسپنــاه ،آزادی بیــان از حقــوق
اولیــه انســان بشــار مــی آیــد .در طــول ســال های
اخیــر بویــژه حامیــان محیــط زیســت نظـرات خــود
در مــورد وضعیــت بــد محیــط زیســت ،اینجــا و
آنجــا مطــرح کــرده انــد ،امــا باخشــونت حکومــت
روبــرو شــدند .اکنــون بایــد از مناینــده محــرم
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ســال گذشــته نشســت هایــی در دنیــا برگ ـزار شــد
وتواف��ق های��ی نیــز صــورت گرفــت ،امــا متاســفانه
نتیجــه ای درعمــل حاصــل نشــد .آخریــن بــاردر
 ۱۱آبامنــاه “ ۱۴۰۰اج�لاس گالس��کو” در اســکاتلند
برگ ـزار شــد و در  ۲۲آبامنــاه بکارخــود خامتــه داد.
در ایــن اجــاس رسان گــروه  ۲۰کــه خــود مســبب
تولیــد  ۸۰در صــد آالینــد گــی هــای هــوا و گــرم
شــدن زمیــن هســتند رشکــت داشــتند ،امــا ایــن
اجــاس نیــز ماننــد همیشــه بــه نتیجــه مثبتــی
منجـ�ر نگشـ�ت .مناینــدگان دویســت کشــور جهــان
در ای��ن اج�لاس حضــور داشــتند ۱۰۰ .مناینــده از از
کشـ�ورهای حـ�ارض تعهـ�د کردنـ�د تاسـ�ال  ۲۰۳۰زدن
درختــان جنــگل را بــه صفــر برســانند .مناینــدگان
کشــور هــای رشکــت کننــده در ایــن نشســت تعهــد
کردنــد بــا اســتفاده کمــر از کربــن و ســوخت هــای
فســیلی بتدریــج بــا برنامــه ریــزی هایــی تــا ۲۵
ســال آینــده ،گرمــای زمیــن را کاهــش دهنــد .طبــق
آمــاری کــه ارائــه شــد:
اوالً همــه کشــورها بــه تعهــدات مشــرکی نرســیدند
 .ثانیــاً توافـ�ق بـ�ر رس رسـ�یدن گرمـ�ای زمیـ�ن بـ�ه
گذشــته ،بــا کــم کــردن اســتفاده از ســوخت هــای
فســیلی بتدریــج تــا ســال  ۲۰۳۳چنــدان روشــن
بنظــر منــی آیــد ،ضمــن آنکــه رصفــا در حــد یــک
توافـ�ق اسـ�ت و ضامنـ�ت اجرایـ�ی نـ�دارد .ثالثــاً
جمعیــت جهــان ســال گذشــته بــه بیــش از ۷
میلیــارد و  ۷۹۴میلیــون بــر آورد شــده اســت .بــه
طــوری کــه کارشناســان تخمیــن مــی زننــد تــا ســال
 ۲۰۵۰جمعیــت دنیــا بــه  ۱۰میلیـ�ارد نفـ�ر می رسـ�د.
باتوجــه بــه ایــن آمــار و بــا توجــه بــه نکتــه دوم
وبــا محاســباتی تقریبــی مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه
رســید تــا  ۲۵ســال آینــده چــه جمعیــت عظیمــی
در جهــان محکــوم بــه تحمــل آلودگــی فاجعــه
آمیــز آب و هــوا هســتند و چگونــه مــی تواننــد بــا
ویــروس هــای کشــنده دســت و پنجــه نــرم کننــد،
ضم��ن اینک�هـ ب��ا آب شــدن یــخ هــای قطــب شــاهد
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حکوم��ت والیتــ فقیهــ س��وال کــرد :از خشــک
شــدن دریاچــه ارومیــه چنــد ســال مــی گــذرد ،از
دریاچ��ه ای کــه از آن شــوره زاری بیــش باقــی مناند،
از پرنــده هــای مهاجــری کــه مردنــد و جسدشــان
بــر کــف شــورزار باقــی مانــد .بریــدن درخــت هــا
و فــروش زمیــن هــای جنــگل بـرای ســاخت و ســاز
ســاختامن هــای زشــت و غیــر اســتاندارد و نابــود
کــردن جنــگل هــا چطــور ،چنــد ســال اســت کــه
ایــن حرکــت جنایتکارانــه ادامــه دارد؟ فــروش خــاک
ایــران نیزیکــی دیگــر از فجایعــی اســت کــه در
ای�رـان اتفــاق افت��اده اسـ�ت .خشــک کــردن زاینــده
رود و نابــودی زمیــن هــای کشــاورزی ،خشــک
کــردن هورالعظیــم ،اســتفاده بــی رویــه ازچــاه
هــا ،آب هــای زیــر زمینــی و قنــات هــا چطــور؟
تغییــر مســیر رودخانــه کشــاورزی را در اصفهــان
بــه نابــودی کشــاند ،در خوزســتان درختــان خرمــا را
را از بیــن بــرد _ محصولــی کــه ممــر در آمــد اصلــی
م�رـدم ای��ن اس��تان اس��ت ،مــرگ و میــر دامهــا را
در پــی داشــت .علــت ایــن بــد بختــی ناشــی از
تحریــم هــا اســت؟ جــواب روشــن اســت _ خیــر!
حــق آبــه مــردم در ایــن اســتان هــا ربــوده شــد
و در خدمــت کارخانــه هــای خصوصــی در یــزد
وکرمـ�ان ق ـرار گرف��ت .حکومــت جمهــوی اســامی
مــی خواهــد باصطــاح کشــور را صنعتــی کنــد،
امــا بــا شــیوه تولیــد خصوصــی ســازی چــه در
قالــب فــرد و چــه در قالــب گروهــی چــون ســپاه
پاســداران ،ســود هــای کالن ناشــی از کارخانــه
هــا بــه جیــب افــراد رسازیــر مــی شــود ،ضمــن
آنکــه آلــوده کــردن محیــط زیســت از طریــق
رسازیرکــردن پــس مانــده آب هــای آلــوده کارخانــه
هــای صنعتــی بــه داخــل رودخانــه هــا و ادامــه
مســیر طوالنــی وســپس رسازیــر شــدن ایــن آب
هــای آلــوده بــه دریاهــا و آلــوده کــردن دریــا هــا
و آبزیــان هــا منجــر مــی شــود .ســاخنت ســد هــا بــا
پــول ملــت و در خدمــت اســتفاده کارخانــه هــای
خصوصــی بــر دوش مــردم اســت و هیــچ ارتباطــی
ب�اـ تحریـ�م ه��ا ندــارد .تحریـ�م ه��ا خ��ود از شــیوه
هــای رسمای��ه دار ی جهانـ�ی اسـ�ت .شــیوه ای کــه
بــا اعــال فشــار ،تســلط بیشــری بــر کشــورهای
پیرامونــی حاصــل منــوده تــا بتواننــد هرچــه
بیشــر بــه ادامــه غــارت ذخائــر و منابــع خــام
زیرزمینیــ ای��ن کشــورها ادام��ه دهنـ�د  . .اســتفاده
از آب ،زمیــن و طبیعــت حــق آحــاد ملــت اســت.
مــا در ماههــای اخیــر شــاهد مبــاررات دهقانــان
و دامــدارن بــه خاطــر ربــودن آب زاینــده رود در
اصفهــان و برسقــت بــردن آب هورالعظیــم در
خوزس��تان ب�وـد ی��م .کشــاورزان در اصفهــان حــق از
دســت رفتــه خــود را طلــب کــرده بودنــد .حکومــت
بجــای بــاز پــس دادن حــق آبــه آنهــا ،دهــان ایــن
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امــروز حامیــان محیــط زیســت بــه صــورت گــروه
هــای کوچــک اینجــا و آنجــا در برابرلطامتــی کــه
بــه محیــط زیســت وارد مــی شــود ،تــاش مــی
کننــد مشــکالت را بگــوش باصطــاح مســئولین
کشــور برســانند ،امــا گــوش شــنوایی در کار نیســت،
چراکــه مســئولین نــه تنهــا مناینــده رسمایــه داران
هس�تـند ،بلک��ه خ��ود نیزرسمایهــ دارهستــند .بنــا
برایــن منافــع آنهــا ایجــاب منــی کنــد کــه صحبــت
هــای ایــن چنینــی را بشــنوند و اگــر طرفــدارن
محیــط زیســت همینطــور بــه تنهایــی بــر روی
خواســت هایشــان پافشــاری کننــد بــه رسنوشــت
امام��ی هـ�ا دچ��ار خواهن��د شــد .حامیــان عزیــز
محیــط زیســت نیــاز بــه حامیــت و پشــتیبانی
مــردم عزیزمــان دارنــد.
مــردم مــا و درپیشــاپیش آنــان طبقــه کارگــر ب ـرای
کســب حقــوق واقعــی خــود تــا بــه آخــر علیــه
حکومــت رسمایــه داری کــه از نظــر اقتصــادی فــرد
گ ـرا اســت و از نظــر فرهنگــی فــرد گرایــی ،خــود
خواهــی و بخــود اندیشــی را در جامعــه اشــاعه می
دهــد و خصلــت هــای غیــر انســانی را حاکــم مــی
کنــد مبــارزه خواهنــد کــرد و در جهــت بــر پایــی
جامعــه سوسیالیســتی ،جامعــه ای کــه بدســت
خـ�ود م��ردم اداره م��ی شوــد ،در کنــار یکدیگــر
زندگ��ی مـ�ی کنندــ ،تولی��د مـ�ی کننـ�د ،مشــکل
هــر فــردی مشــکل کل جامعــه و خوشــبختی کل
جامعــه از آن هرفــرد خواهــد بــود.
ادامه دارد.......

مــردم زحمتکــش و ســتمدیده را بــا رسب پــر کــرد،
درحالــی کــه حــق آبــه ایــن مــردم زحمتکــش از
شــهرهای یــزد و کرمــان در خدمــت کارخانــه هــای
خصوصــی رس در آورده بــود .حکومــت رسمایــه
داری جمهــوری اســامی در ماهیتــش نیســت کــه
بــا تحقیــق و بررســی همــه جانبــه و برنامــه ریــزی
مشــخص و رسارسی در کشــور و تعییــن پتانســیل
هــا نقاطــی را بــه صنایــع اختصــاص دهــد .رسمایــه
داری شــیوه تولیــدش فــردی اســت و ماهیتــا تنهــا
بــه ســود آوری شــخص خــود مــی اندیشــد و بنــا
برایــن پراگامتیســتی عمــل مــی کنــد .هــر کجــا
زمیــن ارزان مــی بینــد کارخانــه را برپــا مــی ســازد و
اگــر در آن حوالــی معدنــی باشــد چــه بهــر معــدن
راهــم خریــداری مــی کنــد وبــه ایــن طریــق ســود
بیشـتری عایـ�دش مـ�ی شـ�ود .بـ�رای فـ�رد رسمایـ�ه دا
ر مهــم نیســت فاصلــه کارخانــه هــا از زیســتگاه
انسـ�انی دورباشـ�د .کارگـران در روز بایــد کیلــو مــر
هــا راه را طــی کننــد و از نقــاط مختلــف خــود
را ب��ه کارخان��ه برســانند و پــس از تعطیــل شــدن
کارخان��ه همی��ن مســیر را ط��ی کنن��د .مشــکل
مــردم ای��ران تنهــا ب��ه مشـ�کلات معیشــتی ،گرانــی،
اعتیــاد بهرتیــن و حســاس تریــن جوانــان مــا ،تــن
فروشــی زنــان بخاطــر فقــر و تهیــه لقمــه نانــی
بــرای فرزنــدان بــی گناهشــان ختــم منــی شــود،
بلکــه نابــودی محیــط زیســت کــه برسعــت پیــش
میــرود بــر دیگــر بدبختــی هــا افــزوده شــده
اسـ�ت .حکومــت والیــت فقیــه اولیــن صداهــای
حــق طلبانــه را در گلــو هــا خفــه کــرد .مــردم
ایــران هیچــگاه کشــته شــدن کاووس امامــی کــه لیال
یکــی از حامیــان محیــط زیســت بــود را در زنــدان
جمهــوری اســامی فرامــوش منــی کنــد .او در بهمــن
مــاه  ۱۳۹۶همـراه بــا تعــدادی از کنشــگران محیــط
زیســت دســتگیر و پــس از دو هفتــه در زنــدان
کشــته مــی شــود و بقیــه دســتگیر شــدگان بــه
حبــس هــا ی طوالنــی مــدت محکــوم مــی شــوند.
بجز نوشتههایی که با
عجیــب نیســت کــه دقیقــا در  ۲۹بهمــن مــاه یعنــی
امضای تحر یر یـه منتشر
چنــد هفتــه بعــد ،هواپیــای آســان بــا بیــش از
 ۶۰مســافر کــه از تهـران بســوی یاســوج در حرکــت
مـیگردد و بیانگر نظرات
بــود و در میــان آنهــا ده کنشــگر محیــط زیســت
حزب رنجبـران ایران
بــا تخصــص هــای علمــی قرارداشــتند ســقوط کــرد.
بعــد از آن هــم دلیــل ســقوط هواپیــا بــا کلــی
میباشد
گویــی هــای بــی رسو تــه پایــان داده شــد .کینــه
د یگر نوشتههای
تــوزی رژم جمهــوری اســامی نســبت بــه فعــاالن
محیــط زیســت ،دقیقــا بــه علــت ماهیــت رسمایــه
مندرج در نشر یه رنجبر
داری آن اســت .هــر روز کــه مــی گــذرد معلــوم
به امضاهای فردی
مــی شــود ماتریالیســم تاریخــی و دیالکتیک اســاس
است و مسئولیت آنها با
و بنیـ�ادش بـ�ر طبیعـ�ت اسـ�توار اسـ�ت .نقـ�د سیاسـ�ی
 اقتصــادی مارکــس در افشــای نظــام رسمایــه داری نو یسندگانشان می باشد.در حقیقــت دفــاع علمــی از حفــظ طبیعــت اســت.

مبارزه علیه امپریالیسم جدا از مبارزه علیه ارتجاع نیست

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

نژاد پرستی ....بقیه ازصفحه آخر
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اکولــوژی ،سیاســت ،جامعــه :ســه مولفــه اساســی
هســتند کــه پوســته هــر یــک از اشــکال متفــاوت
رسمایــه داری را خواهنــد ترکانیــد .مکانیــزم
غالــب امــروزی در جهــان چــاره ای جــز تقابــل
و مبــارزه جویــی و یــا مــرگ تدریجــی بــر جــا
نگذاشــته اســت .امــا لحظاتــی در تاریــخ هســتند
کــه سیســتم و نظــام حاکــم قــادر بــه تحمــل
تضادهــای درونــی و بیرونــی خــود منــی باشــد.
لحظاتــی کــه بحـران بــه مرحلــه حــاد و انفجــاری
رســیده اســت ،و دیگــر امــکان تلطیــف اوضــاع
نبــوده و قابــل مذاکــره منــی باشــد .پــس از بــه
هــم پیوســن و همزمانــی تضادهــای اقتصــادی/
سیاسی/اجتامعی/فرهنگی/زیســت محیطــی هــر
جامعــه ،مــی تــوان از یــک بحــران فراگیــر و
عمومــی صحبــت کــرد .و اگــر تــا دیــروز درک
و مشــاهده آن چنــدان آشــکار نبــود ،امــروز بــا
وجــود کُویــد بــه روشــنی قابــل رویــت اســت.
پرســش :برخــی اعتقــاد داشــتند کــه بــا ایــن
بیــاری مــری و اپیدمــی همــه چیــز عــوض
خواهــد شــد ،امــا در واقعیــت فقــط بــه ترسیــع
تکامــل پدیــده هــا و تضادهــای قبلــی انجامیــد.
حــال کــه مشــکالت بیشــری خودمنایــی مــی
کننــد ،تحلیلگـران رسمایــه داری متامــی مشــکالت
امــروزی را بــه گــردن کُویــد مــی اندازنــد .بــدون
توجــه بــه اینکــه اپیدمــی خــود معلولــی از علــل
تضادهــای طبقاتی/اجتامعــی رسمایــه داری
مــی باشــد .بــه طــور مثــال :آیــا شــا رابطــه ای
ارگانیــک میــان بیــاری هــای واگیــر و فراگیــر بــا
بحـران اکولــوژی و زیســت محیطــی مــی بینیــد؟
پاســخ :ایــن بیــاری مــری در واقــع یــک طوفان
متــام عیــار مــی باشــد و آیینــه ای از غیرواقــع
بینــی و عملکــرد ظاملانــه کاپیتالیســم اســت .و
در حقیقــت توضیحــی همــه جانبــه از نظــام
رسمایــه داری و چگونگــی شکســن آن در مقابلــه
بــا بحــران هــا بــوده ،و اینکــه ایــن سیســتم
هــا چقــدر قابــل تحمــل مــی باشــد .تضادهــای
رسمایــه داری بــا مقولــه ی اکولــوژی.............

فمنیســت ،همــواره علیــه سیســتم رسمایــه داری
بــوده و مــی باشــد .مــن مــدت هــا اســت کــه
اتفاقــات دنیــا را در تئــوری "طوفــان برنامــه
ریــزی شــده" توســط رسمایــه داری جهانــی
مــی بینــم .و همچنیــن امــروز اعتقــاد دارم کــه،
"کُویــد  "19همچــون تابشــی جهــت روشــنایی
و روشــنگری در واقعیــت آرایــش و وضعیــت
طبقاتــی و نابرابــری اجتامعــی مــی باشــد ،کــه
تلنگــری بــه نیروهــای سیاســی امــروزی خواهــد
بــود .گرایــش اصلــی و برآمــده از ایــن اتفــاق،
منجــر بــه گسســت اجتامعــی و عمیــق تــر
شــدن هــر چــه بیشــر تضادهــای طبقاتــی و
مبــارزه هــر چــه بیشــر علیــه بیــاری غیرقابــل
درمــان رسمایــه داری خواهــد شــد ،هــر چنــد کــه
چندیــن دهــه اســت کــه از کلمــه "بح ـران" بــه
طــور عمومــی اســتفاده مــی شــود ،امــا در ســال
هــای اخیــر در ادبیــات سیاســی کنشــگران لــزوم
تغییــر مــوج مــی زنــد .از طرفــی درک از عمــق
و پیچیدگــی کانســپت هــای ســاختاری ،مــا را بــه
فهــم واقعیــات امــروزی نزدیــک تــر خواهــد کــرد.
درک و فهــم مــن از بحــران ،برآمــده از اعتقــاد
و برداشــتم از سیســتم و نظــام اجتامعــی حاکــم
کنونــی اســت .کــه بــه علــت تضادهــا و ماهیــت
اســتبدادی و رسمایــه داری آن از اســاس و جوهره
خــود ناپایــدار و لــرزان مــی باشــد .و عمــا ســد
راه رشایــط اولیــه و امــکان بقــا و زندگــی عمــوم
مــردم شــده انــد ،کــه نــه تنهــا ادامــه زندگــی
اکرثیــت مــردم را مشــکل و طاقــت فرســا کــرده
انــد ،بلکــه بــا ادامــه ایــن وضعیــت غیــر ممکــن
هــم خواهــد شــد .ایــن وضعیــت و رشایــط دیگــر
فقــط بســتگی بــه تقابــل هــای اقتصــادی کــه
"مارکــس" آن را بــه خوبــی و درســتی ترشیــح
کــرده اســت ،نــدارد .اگــر بخواهیــم بــه تحقیــق
خــود عمــق بیشــری را لحــاظ کنیــم ،متوجــه
خواهیــم شــد کــه رسمایــه داری حتــی تهدیــدی
جــدی ب ـرای رشایــط شــکننده اکوسیســتم زمیــن
هــم شــده اســت .از طرفــی دیگــر آن هــا بــا
مرتجم :م .اسفندیاری
دســت آویــزی بــه انــواع حیلــه هــا ،تصویــب و
اج ـرای قوانینــی را کــه متضمــن قــدرت اکرثیــت
مــردم باشــد را روز بــه روز بــه محــاق مــی برنــد،
در نتیجــه تــوان و کیفیــت اجتامعــی کــه در آن
انســان هــا بتواننــد بــا همــکاری و مســاعدت
بــه یــاری یکدیگــر بشــتابند ،امــکان وجــودی
نخواهــد داشــت.

نه به انشعاب و پراکندگی !

کمونیســتها جــزوی از طبقــه کارگرنــد و هیــج
وظیفــه ای مربمــر و رضوری تــر از ســازماندهی
طبقــه کارگــر مبثابــه نیــروی هدایــت کننــده توده
هــای وســیع ســتمدیدگان واستثامرشــوندگان
بــرای برانــدازی نظــام رسمایــهداری جمهــوری
اســامی و تحقــق انقــاب سوسیالیســتی در ایــن
برهــه از مبــارزه طبقاتــی در جامعــه مــا نیســت.
تغییــرات عظیــم جهانــی و ایــران ،حتــا ســنگ
ریــزه هــای وزغ زده کنــار آب را غلتــان کــرده
و خیــزش تودههــا در  ۹۶و  ۹۸نشــانی اســت
ازتــدارک عملــی بـرای تغییــر انقالبــی ســهمگینی
کــه جامعــه مــا هیچــگاه تــا بحــال تجربــه نکــرده
اســت .کلیــه احـزاب و ســازمان هــای کمونیســتی
و سوسیالیســتی کــه کولــه بــاری بــس گــران از
تجربــه دارنــد بایــد بـرای پاســخ درســت بــه ایــن
اوضــاع  ،متحــد شــوند نــه آنهانشــعاب کننــد.
حــزب رنجـران ایـران از رفقــای حزب کمونیســت
ایـران کــه طــی بیانیــه هایــی از جدایــی ها ســخن
مــی راننــد در خواســت دارد ضمــن قبــول تفــاوت
هــا همچنــان در شــورای همــکاری باقــی مباننــد
و بــا تکیــه بــر مواضــع مشــرک بــه مبــارزه خــود
ادامــه دهنــد.
حزب رنجربان ایران بهمن ۱۴۰۰

بــا قدردانــی از کمکهــای
مالــی رفقا و دوســتان به حزب،
ذکــر ایــن نکته را ضــروری می
دانیــم کــه تکیــه مالــی حــزب
بــه اعضــاء و تودههــا در پیشــبرد
مبــارزه طبقاتــی ،روشــی
انقالبــی و پرولتاریائــی اســت
در حفــظ اســتقالل ســازمانی و
جــدا نشــدن از طبقــه کارگــر و
تود ههــا

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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تقابل روسیه و آمریکا بر سر اوکرائین

بقیه در صفحه ۱۱

پــس از الحــاق کریمــه بــه روســیه ،بحـران داخلــی
اوکرائیــن و اختالفــات آن بــا روســیه پوتیــن بــه
اوج رســید .روس هــای ســاکن در مناطــق رشقــی
اوکرائیــن از ســال  ۲۰۱۴میــادی در منطقــه
دونبــاس بــا تاســیس دو جمهــوری دونتســک و
لوگانســک ،دولــت هــای محلــی مســتقل از دولــت
اوکرائیــن را تشــکیل دادهانــد و هم ـراه بــا اســتان
آدســا بــر آهنــگ فعالیــت هــای خــود جهــت
الحــاق بــه روســیه افزودهانــد .روســیه بارهــا
خواســتار مذاکــره دولــت اوکرائیــن بــا مناینــدگان
ایــن دو منطقــه بـرای دســتیابی بــه توافــق و حــل

و فصــل اختالفــات شــده اســت امــا کــی یــف
مســکو را بــه حامیــت و تشــویق جدایــی طلبــان
متهــم و مذاکــره بــا مناینــدگان ایــن مناطــق را رد
مــی کنــد .آمریــکا و نهادهــای غربــی ضمــن تهدید
بــه اعــال تحریــم و فشــارهای بیشــر بــه دسیســه
چینــی جهــت محــارصه و تضعیف روســیه مشــغول
هســتند .آمریــکا بــا اعــال تحریــم هــای وارداتی و
کاهــش قیمــت انــرژی و همچنیــن بــا ایجــاد موانع
در بهــره گیــری از فــن آوری غــرب بـرای مدرنیــزه
کــردن صنعــت و نیــز توســعه حفــاری منابــع انرژی
خــود در مناطــق مــرزی قطــب شــال تــا حــدی

توانســته اقتصــاد روســیه را متزلــزل کنــد .در واقــع
تحریــکات غــرب بویــژه آمریــکا علیــه روســیه در
حــوزه نفــوذ آن بــا توجــه بــه وجــود روس تبارهــا
در مناطــق مختلــف جمهــوری هــای پیشــین
اتحــاد جامهیــر شــوروی و در میــان روس هــای
مناطــق مختلــف فدراســیون روســیه ،از یکســو
روحیــات ملــی گرایانــه روس هــای ایــن مناطــق
را برانگیختــه و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه طــرح
عضویــت اوکرائیــن و گرجســتان بــه ناتــو ،نگرانــی
هــای بیشــر روســیه را بواســطه تهدیــد منافــع
و امنیــت ملــی آن موجــب شــده اســت .تشــدید

سرمایه داری و محیط زیست

مطلــب زیــر ،بخــش کوچکــی از مصاحبــه "کارلــو
کروســاتو" ( )Carlo Crosatoرسدبیــر نرشیــه
ایتالیایــی “چــپ – اندیشــه ای نــو در چــپ" بــه
تاریــخ  ۱۶مــه  ۲۰۲۱بــا خانــم " نانســی ِفرایــزر"
( )Nancy Fraserمتولــد  ،۱۹۴۷فیلســوف و
اســتاد موسســه نویــن تحقیقــات اجتامعــی

با نشانیهای زیر با ما متاس بگیرید و نشریات حزب را خبوانید:
ﺮ ان

ﺣﺰ











 

آدرس پ ُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران:
ranjbaran.org@gmail.com
آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:
WWW.ranjbaran.org

ب رﻧﺠﺒﺮان
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آدرس پ ُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A

بقیه در صفحه ۱۴

نژادپرســتی سیســتامتیک ،بیــاری و گرایــش
غالــب و مــری در رسمایــه داری

نیویــورک ،فعــال سیاســی و کنشــگر در حــوزه
زنــان و محیــط زیســت مــی باشــد.
پرســش :از بهــره کشــی و اســتثامر کارگ ـران ،تــا
اکوسیســتم کــره خاکــی و وضعیــت ناپایــدار
در حیطــه منابــع زیســت محیطــی و طبیعــی،
مــرف لجــام گســیخته انــرژی هــای فســیلی
و ناپــاک ،ریشــه یابــی تفکــرات نژادپرســتانه،
تضعیــف حقــوق و ســتم بــر زنــان ،پدیــده و
مقولــه مهاجــرت  ......بنــا بــه اعتقــاد شــا“ :از

دیربــاز بنــای رسمایــه داری بــر روی شــانه هــای
اقشــار آســیب پذیــر و ســتم دیــده اســتوار
شــده اســت .و امــروز ضعیــف تریــن آن هــا
کســانی هســتند کــه آخریــن نفرهــا در صــف
واکسیناســیون بــه اصطــاح همگانــی "کُویــد ۱۹
“ قـرار گرفتــه انــد ”.لطفــا بیشــر توضیــح دهیــد.
پاســخ :هســته اصلــی و همیشــگی تفکــرات و
اندیشــه منتقدیــن باورمنــد بــه مبــارزه طبقاتــی/
اجتامعــی و سیاســی و فعــاالن و کنشــگران

نژاد پرستی سیستماتیک

بقیه در صفحه ۱۶

دانشــمندان معتقدنــد تــا پایــان قــرن خشکســالی،
گرمــای ســوزان و توفــان هــای بــی ســابقه و
وحشــتاک محیــط زیســت و زندگــی بــر را بــه
نابــودی مــی کشــاند .دخالـ�ت بیــ رویــه ،عــدم
هامهنگــی بــا طبیعــت ،تولیــدات بیــش از حــد
نیــاز طبیعــی جوامــع ،ســاخت اجنــاس و تولیــدات
مخرــب ،تبدیــل جوامــع بــری بــه جوامــع
مرصفــی و همچنیــن تخریــب جنــگل هــا و بریــدن
درختــان _ جنــگل هــا و اقیانــوس هــا گاز هــای
گلخانــه ای راجــذب می کنند_ اســتفاده از ســوخت
ه��ای فس��یلی و ارزان قیمــت ســبب آلودگــی محیط
زیســت و رشــد روز افــزون گاز هــای گلخانــه ای

مــی شــوند  .گاز هــای گلخانــه ای بــه نوبــه خــود
باعــث گرمــای بــی حــد و حــر زمیــن شــده،
محیــط زیســت و زندگــی انســان را بــه مخاطــره
م��ی ان�دـازد .در ســال  ۲۰۰۲هنگامــی کــه یــخ
ه��ای قطــب رو بــه آب شــدن نهادنــد ،دانشــمندان
وی��روس هـ�ا ی باس�تـانی کــه در خــاک هــای یــخ
زده قطبــ حف��ظ شـ�ده بودندــ را مش��اهده کردن��د.
ایــن ویــروس هــای خطرنــاک زیســتگاه هــای
انســانی را آلــوده کــرده و کل محیــط زیســت را
ب�هـ مخاط��ره م��ی اندازن��د .آب شــدن یــخ هــای
قط��ب فاجعــه ای اســت کــه بدنبــال گــرم شــدن
زمیــن از طریــق گاز هــای گلخانــه ای واســتفاده از

ســوخت هــای ارزان قیمــت فســیلی در کارخانــه
هــای صنعتــی و تولیــدی اتفــاق مــی افتــد .بــا
گــرم شــدن زمیــن و آلودگــی آب و هــوا ،مــردم
وحامیــان محیــط زیســت در اقصــا نقــاط جهــان
علیــه ســود جویــی هــای صاحبــان کارخانــه هــای
صنعت��ی ب��ه مبــارزه پرداخت��ه انـ�د .در نتیجــه
ای��ن مب��ارزات ،حکومــت هــای رسمایــه داری
مجبــور شــدند بــه ایــن مســئله جــدی جهانــی کــه
زیس��تگاه ه��ای ب�شررا م��ورد تهدی�دـ ق��رار داده و
زندگــی نســل هــای بعــدی را بــه نابــودی خواهــد
کشــاند ،نشســت هایــی بـرای پیــدا کــردن راه حلــی
درجهــت کنــرل گــرم ش�دـن اتخ��اذ مناینــد .طــی 27

