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 سال 4۲دوره چهارم 

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

صفحه ۴

نژاد پرستی سیستماتیک  

نامه آرش جوهری از زندان
)صفحه ۱۱(

سرمایه داری و محیط زیست 

پرولتاریا باید جهان را تسخیر کند وطرحی نو در اندازد

حزب کمونیست و انقالب اجتماعی

بیاد مصطفی و ترانه لطفعلیان

سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت

صفحه ۷

صفحه٢

صفحه ۵

انقــاب  و  کارگــر  طبقــه  منافــع  درجهــت  را 

سوسیالیســتی جســتجو کنیــم. چگونــه تــاش ملــت 

هــا یــی را کــه هنــوز تحت ســتم انــد و بــرای آزادی 

و رهایــی از یــوغ امپریالیســم وارتجــاع داخلــی 

توامــاً مبــارزه مــی کننــد را بــه حســاب آوریــم؟ و 

باالخــره چگونــه مقاومــت کشــورهای تازه اســتقال 

ــی  ــی جهان ــر زور گوی ــه در براب ــان را ک ــه جه یافت

امپریالیســم آمریــکا کــه بــه اشــکال مختلــف اعــال 

ــنجیم؟  ــم و بس ــی کنی ــود را ارزیاب ــی ش م

ــد؛  ــان میده ــی نش ــد تکامل ــن رون ــی از ای *ارزیاب

اوضــاع خوبســت، بســود انقابــات پرولتاریی اســت 

و هــر روز اوضــاع بهــر مــی شــود. بحران ســاختاری 

ــای درون  ــده، تضاده ــر ش ــق ت ــه داری عمی رسمای

کشــورهای رسمایــه داری شــتابان حــاد مــی شــود و 

عاشقان با هم رفتند

بــا  همزمــان   ١٣٦٠ ســال  در  لطفعلیــان  ترانــه 

ــژاد، دســتگیر شــد.  همــرش مصطفــی صدیقــی ن

ترانــه لطفعلیــان نخســت در ایــران و در دوران 

دانشــجویی بــا مســائل سیاســی آشــنا شــد. او پــس 

از امتــام تحصیالتــش از دانشــکده حقــوق دانشــگاه 

تهــران، درســت چنــد مــاه پیــش از انقــالب بهمــن 

ــوف کنفدراســیون در  ــه صف ــت و ب ــکا رف ــه آمری ب

ــت. ــکا پیوس آمری

کنگره هــای  از  یکــی  در  از رشکــت  پــس  ترانــه 

ــت  ــه عضوی ــران بازگشــت و ب ــه ای کنفدراســیون ب

حــزب رنجــران درآمــد. بخشــی از وظایــف ترانــه، 

همــکاری بــا جمعیــت زنان بــود. او مشــاور حقوقی 

آن جمعیــت بــود. عــالوه بــر آن، ترانــه همــراه 

بــا همــرش مصطفــی صدیقی نــژاد، در بخــش 

ــات  ــوب طبق ــخ رسک ــی تاری ــارزه طبقات ــخ مب تاری

حاکــم و اســتثامر و ســتمگر حاکــم علیــه طبقــات 

رنجــر و فرودســت جامعــه اســت. تاریــخ متشــکل 

ــم،  ــت حاک ــت دول ــه اجتامعــی در هیئ ــن طبق تری

علیــه طبقاتــی کــه کمــر متشــکل و پراکنــده و 

ــه  ــری ک ــه ب ــه جامع ــن تجرب ــت. ای ــر اس ضعیف

توســط رهــران پرولتاریایــی بیــن املللــی ماننــد 

مارکــس و انگلــس جمــع بنــدی و بــه صــورت یــک 

ــی  ــی کنون ــه شناس ــده در جامع ــناخته ش ــل ش اص

ــتالین  ــن و اس ــا توســط لنی ــده اســت. بعده در آم

ــت.  ــل یاف ــات تکام ــه انقالب ــو براســاس تجری و مائ

ــه قــدرت طبقــه ای کــه در  ــرای رســیدن ب اینکــه ب

حــال مبــارزه بــرای تغییــر سیســتم اجتامعــی اســت 

ــور  ــت بط ــی اس ــالب اجتامع ــک انق ــان ی و خواه

حتــم بایســتی متشــکل تــر از طبقــه حاکمــه باشــد 

و یــا قــدرت ســازماندهی بیشــری از طبقــه حاکــم 

بــرای متشــکل شــدن و رهــری جامعــه داشــته 

باشــد. 

ــی در  ــارزه طبقات ــاله مب ــزار س ــن ه ــخ چندی تاری

انحــاء  بــه  را  جوامــع مختلــف همیــن تجربــه 

مختلــف نشــان مــی دهــد. وقتــی کــه کشــورهای 

بــزرگ ماننــد روم و ایــران در حــال جنــگ بودنــد. 

همیشــه برنــده جنــگ هــا در تاریــخ ۳۰۰ ســاله این 

ــگ  ــان جن ــه در زم ــود ک ــا کشــوری ب ــا ب ــگ ه جن

از قــدرت ســازماندهی بیشــری برخــوردار بــود. 

حتــی در حملــه عربهــا بــه ایــران بــا اینکــه دولــت 

ــود  ــر ب ــه ت ــر و پیرفت ــیار ثرومتندت ــانیان بس ساس

ــازماندهی  ــیج و س ــدرت بس ــه ق ــت اینک ــی بعل ول

ــی از  ــگ هــای طوالن ــت فســاد و جن ــگ را بعل جن

دســت داده بــود نتوانســت لشــکر بســیار ضعیــف 

ــک  ــون دیالکتی ــق قان ــک طب ــی ش ــم ب سوسیالیس

ــا  ــا زود ب ــر ی ــی، دی تاریخــی تحــول جوامــع طبقات

توجــه بــه رشایــط ویــژه هــر جامعــه، جــای نظــام 

رسمایــه داری را خواهــد گرفــت وبــا گســرش خــود 

جهانــی شــده و زمینــه را بــرای رســیدن بــه جامعــه 

بــی طبقــه جهانــی یعنــی پیــروزی کمونیســم بــرای 

کل بریــت فراهــم خواهــد کــرد. سوسیالیســم 

نظــام دوران گــزار نســبنت طوالنــی اســت کــه 

مبــارزه طبقاتــی همچنــان ادامــه دارد و هنــوز 

احتــام 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 

ــن تحــول  ــرای بزرگری ــدارک ب ــاز مــی شــود و ت آغ

در تاریــخ بــر فراهــم مــی شــود: طبقــات، مبــارزه 

صفحه آخرصفحه آخر

وضعیت کودکان کار
)صفحه ٨(

ــر  ــر س ــکا ب ــیه و آمری ــل روس تقاب
ــن اوکرائی

درگــذار ســال دوهــزار وبیســت یکــم بــه دوم 

اوضــاع چگونــه اســت وجهــان در فراینــد تکاملــی 

ــی  ــاد اساس ــی رود؟ . تض ــو م ــن س ــه کدامی اش ب

جهــان میــان دوطبقــه متخاصــم و آشــتی ناپذیــر، 

ــام  ــان نظ ــه دار، می ــه رسمای ــر و طبق ــه کارگ طبق

سوسیالیســم  جایگزیــن  ونظــام  داری  رسمایــه 

چگونــه در صحنــه عملــی و مشــخص امــروز خــود 

ــای  ــوان باوره ــی ت ــه م ــد؟ چگون ــان میده را نش

علمــی تئوریــک کــه در عــر انقالبــات پرولتاریــی 

هســتیم ورسمایــه داری بــه بــاال تریــن مرحلــه 

انحصــارات مالــی و طفیلــی گــری واضمحــالل 

رســیده اســت را از البــالی حــوادث واتفاقــات 

بیــرون کشــیم و از موضــع طبقــه کارگــر و در 

استثامرشــده  مــردم  عظیــم  اکرثیــت  خدمــت 

ــی وقابــل ملــس  ــای عمل وســتمدید ه گرایــش ه

نه به انشعاب و پراکندگی!
)صفحه ۱٦(

صفحه آخر

بکتاش آبتین
)صفحه ۱٠(

 در سوگ سعید سهرابی
)صفحه ۱۱(



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه2

پرولتاریا باید جهان را.... بقیه از صفحه ۱

در رسارس دنیــا اعتصابــات واعراضــات منایــان تــر و 

در تغییــر اوضــاع نقــش تعییــن کننــده ای را بــازی 

مــی کننــد.

 ایــن رونــد هــا هــم درایــران قابــل ملــس اســت و 

ــت.  ــل اس ــال تکام ــتابان در ح ــی ش ــه های در زمین

ایــن  ایــن منظــر و بــرای توضیــح  از  بگذاریــد 

ــته  ــال گذش ــه در س ــی ک ــان حوادث ــی، از می ارزیاب

در  مســتقیمن  کــه  آن  مهمریــن  روی  داده،  رخ 

ارتبــاط بــا وظیفــه طبقــه کارگــر ایــران اســت 

ــد  ــت در تائی ــن اس ــه روش ــم. البت ــت بگذاری انگش

ــررا  ــور دیگ ــا فاکت ــت ده ه ــاع خوبس ــه اوض اینک

ــن  ــت ای ــرد و صح ــف ک ــا ردی ــوان دراینج ــی ت م

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 ومهمریــن آن شکســت بیســت ســال 

جنــگ نیروهــای آمریکایــی در افغــا نســتان اســت 

** دومیــن نکتــه یکدســت شــدن قــدرت در تهــران 

و شکســت کامــل اصــالح طلبــان اســت

پیــامن  ایــران در  کامــل  *** ســومین عضویــت 

اســت شــانگهای  همــکاری 

ــه  ــت نقش ــر در شکس ــانی دیگ ــداد نش ــن رخ اولی

امپریالیســم آمریــکا بــرای تســلط کامــل بــر خــاور 

ــان  ــر جه ــا ب ــم آنه ــه زع ــق ب ــن طری ــه و از ای میان

از ســلطه رویزیونیســم در حــزب  پــس  اســت. 

کمونیســت شــوروی و تســخیر قــدرت سیاســی 

ــط  ــتی توس ــوروی سوسیالیس ــاد جامهیرش در  اتح

امپــرا  ایجــاد  بــرای  آمریــکا  امپریالیســم  آنهــا، 

تــوری جهانــی رسمایــه داری بــا ادعــای اینکــه قــرن 

ــرن آمریکاســت، پنجــه  ــم ق بیســتم و بیســت ویک

هــای خــون آلــود نظامــی خــود را در رسارس جهــان 

گشــود و در ایــن نقشــه اســراتژیکی اضمحــالل پنج 

کشــور خاورمیانــه را تــا حــد نابــودی شــیرازه متــدن 

وهویــت آنهــا، در دســتوربود کــه خوشــبختانه 

درعمــل تحقــق نیافــت. پــس از شکســت کامــل در 

عــراق وادامــه جنــگ بــه مــدت بیســت ســال علیــه 

طالبــان درافغانســتان، ترامــپ بــاب مذاکــره را برای 

عقــب نشــینی بــا طالبــان بازکــرد. هــدف آمریکایــی 

ــه در  ــه شکســت مفتضحان ــه تجرب ــا توجــه ب هــا ب

ویتنــام، کامبــوج، عــراق و ســوریه، ســازماندهی 

یــک عقــب نشــینی منظــم و طبــق نقشــه و انتقــال 

ــود.  ــی دســت نشــانده خــود ب ــه حکومت ــدرت ب ق

امــا حســاب هایشــان همــه اشــتباه در آمــد و 

ــروزی  ــان پی ــه اعــرا ف رسانشــان انتظــار چن ــا ب بن
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رسیــع را از طــرف طالبــان نداشــتند. نقشــه آمریــکا 

ــرو  ــاح پ ــک جن ــه ی ــود ک ــن ب در عقــب نشــینی ای

بــا  همــکاری  بســوی  طالبــان  در  را  آمریکایــی 

حکومــت پوشــالی کابــل کــه درایــن بیســت ســال 

اشــغال افغانســتان بــا هزینــه ســنگین رسهــم کــرده 

بودنــد بوجــود آورنــد. آنهــا در ایــن دوره مذاکــرات 

بــا کمــک اردوغــان کــه ســودای ایجــاد امپراطــوری 

عثامنــی را در رس دارد و جــزوی از نفشــه هــای 

دوران عقــب نشــینی آمریــکا از خاورمیانــه اســت، 

تــالش همــه جانبــه کردنــد کــه عــالوه 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 

ــا شکســت کامــل روبــرو  دالر رصف کــرده اســت ب

مــی شــود و امــروز حتــا ایجــاد یــک حکومــت 

طالبــان پــرو آمریکایــی هــم بعیــد بنظــر مــی رســد. 

ــه  ــم و اســراتژیکی در منطق ــه مه ــک حادث ــن ی ای

ــر  ــرات بیش ــده تاثی ــای آین ــال ه ــه در س ــت ک اس

آنــرا شــاهد خواهیــم بــود. بنظــر مــی رســد نیــروی 

نظامــی آمریــکا توانایــی ادامــه سیاســت ســلطه بــر 

ــه را از یکســو از دســت داده و مهمــر  خــاور میان

اینکــه  در پــی ایجــاد محــور هنــد- پاســفیک اســت 

اول  را در درجــه  اســراتژی محــارص چیــن  کــه 

ــه ای کــه روزی تســخیر  ــرار میدهــد. خــاور میان ق

وســلطه اش بــرای امپریالیســم آمریــکا بــرای حفــظ 

ــر جهــان در مقــام اول قــرار داشــت  رسکردگیــش ب

بــه اســرا تــژی واگــذاری منطقــه بــه محــور ارسائیل 

ــن  ــت. ای ــه اس ــل یافت ــه، تقلی ــتان – ترکی – عربس

تغییــر دارای اهمیــت بســیار مهمــی در صــد ســال 

گذشــته محســوب مــی شــود. در حقیقیــت امــروز 

ــس هــا براســاس  ــه انگلی ــه ای ک دیگــر خــاور میان

ــدن  ــت لن ــی شــان و از موضــع مرکزی ســلطه جهان

ــام گــزاری  ــه درســتی ن ــد ب ــد بای ــه نامیدن خاورمیان

ــت آن  ــام درس ــت ون ــه ای در آسیاس ــود. منطق ش

ــی غــرب آسیاســت  ــر تقســیم علمــی جغرافیای بناب

هامنطــور کــه اروپــای غربــی گفتــه مــی شــود نــام 

ایــن منطقــه آســیای غربــی اســت .

ــران  ــت ای ــردن حکوم ــت ک ــداد یکدس ــن رخ دومی

ــان کــه  ــه اصــالح طلب ــاح معــروف ب ــا حــذف جن ب

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 آنــرا 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 هــامن آغــاز دارای ســمت گیری 

بــا رشق و مخالفــت بــا امپریالیســم را در پیــش 

ــار  ــن چه ــران در ای ــالمی ای ــوری اس ــد. جمه گرفتن

ــا  ــل ب ــی در عم ــکا ول ــد آمری ــرف ض ــه در ح ده

اتخــاذ سیاســت نئولیرالیســتی، جامعــه را بــه یــک 

ــی  ــه اقتصــاد جهان ــه داری وابســته ب کشــور رسمای

همــراه بــا پــی آمــد هــای اجتامعــی اش ســوق داده 

اســت. اکــر رفســنجانی بــا بــه تخــت نشــاندن علــی 

خامنــه ای، کاملــن زمینــه را بــرای گســرش اقتصــاد 

نئولیرالیســتی در ادامــه سیاســت هــای اقتصــادی 

ــن  ــم شاهنشــاهی فراهــم ســاخت. آنچــه درای رژی

ــکاری  ــش هم ــا نق ــه تنه ــده ن ــکار ش ــاله آش ۴۳ س

فعــال آمریــکا در روی کار آمــدن دارودســته خمینی 

اســت بلکــه حتــا درجنــگ ایــران وعــراق و تــا ایــن 

اواخــر مذاکــرات برجــام سیاســت همــکاری بــا 

آمریــکا دیــده مــی شــود. انحصــار طلبــی و دعــوای 

ــن محمــدی  ــات دی فرقــه ای کــه یکــی از خصوصی

اســت جــای برجســته ای در نظــام تــازه بــه قــدرت 

رســیده اســالمی داشــت. نگاهــی بــه مبــارزه فرقــه 

ای درحاکمیــت نشــان میدهــد هیچــگاه ایــن جدال 

ــلط  ــه تس ــگاه ب ــا هیچ ــت. ام ــته اس ــی نداش پایان

ــز  ــت ج ــده اس ــم نش ــم خت ــاح ه ــک جن ــل ی کام

درســال گذشــته کــه بــه اصطــالح حکومت یکدســت 

ــون  ــت چ ــت اس ــه دارای اهمی ــت. آنچ ــده اس ش

ــان  ــول گرای ــالح اص ــه اصط ــته ب ــروزی دارودس پی

بــا پشــتیبانی ســپاه تحقــق یافتــه کــه شــدیداً 

پــس از کشــنت قاســم ســلیامنی ضــد آمریکایــی 

ــه گــروه شــانگهای  ــا پیوســنت ب ــران ب ــد. ای شــده ان

ــی را  ــه غرب ــی ون ــه رشق ــت ن ــر سیاس ــن دیگ کامل

کنــار گذاشــته و خــود را بــا سیاســت هــای جهانــی 

ــی  ــه من ــت. البت ــرده اس ــراه ک ــن هم ــیه و چی روس

تــوان مطمــن بــود کــه پیــروزی آنهــا نهایــی اســت 

ــان  ــوی در می ــه ق ــان دارای پای ــالح طلب ــون اص چ

رسمایــه داران و بازاریــان دارنــد و امــکان بازگشــت 

ــی  ــدال بزرگ ــون ج ــم اکن ــت. ه ــود اس ــا موج آنه

بیــن دو جنــاح بــر رس چگونگــی مذاکــرات ویــن در 

جریــان اســت ونتیجــه آن هنــوز معلــوم نیســت و 

ــران  ــا بازگشــت ای ــان منافــع خــود را ب اصــالح طلب

ــه  ــا تســلیم شــدن ب ــر قیمــت ت ــه ه ــام ب ــه برج ب

رشایــط دولــت آمریــکا مــی داننــد. ناتوانــی دولــت 

رئیســی در حــل مشــکالت اساســی معیشــتی مــردم 

و خیــزش هــای بــزرگ رسارسی علیــه رژیــم و خطــر 

ــل  ــط ارسائی ــی توس ــزدور خارج ــای م ورود نیروه

ــد مــی  ــی را تهدی ــی شــک وضــع کنون ــکا ب و آمری

ــانگهای از  ــامن ش ــران در پی ــت ای ــا عضوی ــد. ب کن

نظــر صــف آرایــی نیروهــا و رقابــت هــای منطقــه 

ای یــک باخــت بــزرگ بــرای آمریکاســت و ارسائیــل 

و آمریــکا بــه آســانی تــن بــه ایــن تغییــر نخواهنــد 

داد.
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 " در  ایــران  کامــل  عضویــت  رخــداد  ســومین   

اســت  " شــانگهای  همــکاری  ســازمان 

اولیــن رخــداد در ســال گذشــته در حقیقــت نشــان 

دهنــده شکســت نقشــه امپریالیســم آمریــکا و 

متحــد آنهــا در ناتــو بــرای تســلط کامــل بــر خــاور 

میانــه بــود. دومیــن رخــداد روی کار آمــدن دولــت 

رئیســی و یکدســت شــدن حکومــت ایــران و اکنــون 

ــه  ــران ب ــنت ای ــداد پیوس ــومین رخ ــه س ــیم ب میرس

پیــامن همــکاری شــانگهای. پیــامن همــکاری هــای 

ــت  ــی اس ــامن رشق ــک پی ــت ی ــانگهای در حقیق ش

ــه  ــراردارد ک ــیه ق ــن وروس ــاد چی ــور اتح و در مح

ــا در  ــم ه ــران در دور زدن تحری ــرای ای ــه را ب زمین

ــد. ــی کن گام اول فراهــم م

ایــن پیــامن از لحــاظ جمعیــت بزرگریــن جمعیــت 

جهــان را در برمــی گیــرد و از لحاظ وســعت از رشق 

ــا را مــی پوشــاند. ۴ قــدرت سیاســی  ــا اروپ آســیا ت

دارای ســالح هســته ای عضــو ایــن پیــامن هســتند 

و دو عضــو آن از پنــج عضــو شــورای امنیــت انــد. 

چنانچــه بــه ایــن ســه رخــداد توافــق نامــه هــای ۲۵ 

ســاله ایــران و چیــن و ۲۰ ســاله ایــران و روســیه را 

هــم بیفزائیــم آنوقــت کاملــن تغییــر بــزرگ اوضــاع 

را مــی تــوان تشــخیص داد.

ــا و  ــه پرولتاری ــرات وظیف ــن تغیی ــه ای ــه ب ــا توج ب

ــت ؟ ــر چیس ــه کارگ طبق

ــه اندیشــه هــا وداده هــا  ــی کلی در جامعــه طبقات

مهــر طبقاتــی خــورده انــد. هــر طبقــه ای دنیــا را از 

زاویــه منافــع طبقاتــی خــود مــی بینــد و حقیقــت 

ــی  ــت م ــه اش خدم ــه طبق ــه ب ــت ک ــش آنس برای

ــه  ــع واندیش ــم دارای مواض ــر ه ــه کارگ ــد. طبق کن

هــای مخصــوص خــود اســت و از دیــد ومنافــع 

خــود جهــان را مــی بینــد وارزیابــی مــی کنــد. 

ســالی کــه گذشــت، بــا ادامــه ویــروس واگیــر 

ــه داری  ــای رسمای ــت ه ــر دول ــی اک ــا، ناتوان کرون

در  طبقاتــی  شــکاف  ترشــد،  منایــان  میــدان  در 

نئولیرالیســتی  سیاســت  رو  دنبالــه  کشــورهای 

بیشرشــد؛ کشــور هــای پیرامونــی در جدالــی میــان 

مــرگ وزندگــی در گیــر جنــگ داخلــی، کودتــا 

میــان  قــدرت سیاســی  ودســت بدســت شــدن 

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 

ــه داری  ــاز هــم بیشــر نقــش رسمای وتوفــان هــا، ب

ــالی  ــکارکرد. س ــت آش ــط زیس ــب محی را در تخری

کــه گذشــت، بــرای مــردم مــا در ایــران 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 

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 فــرا گرفتــه اســت کــه ادامــه ی خشــم 

طبیعــت و واگیــری ویــروس کرونــا شــیرازه زندگــی 

تــوده هــای وســیع پائیــن جامعــه را بازهــم بیشــر 

ــر  ــای پ ــن غوغ ــا در ای ــت. ام ــانده اس ــم پاش ازه

ــاختاری  ــران س ــی از بح ــرج ناش ــرج وم ــم وه تالط

ــلطه  ــدرت س ــول ابرق ــه و اف ــی رسمای ــام جهان نظ

ــای  ــوده ه ــان، ت ــران وزحمتکش ــی، کارگ ــر جهان گ

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 بــرای تغییــر، تغییــری بنیــادی 

وریشــه ای ســوق دادنــد. کارگــران وزحمتکشــان 

انقــالب مــی خواهنــد، ملــت هــای ســتمدیده 

آزادی مــی خواهنــد و کشــورهای تــازه بوجــود 

ــی از هســتی  ــرگ وزندگ ــان م ــده در تالشــی می آم

و اســتقالل خــود دفــاع مــی کننــد. هرنکمونیســتها 

ــه از  ــر یافت ــاع تغیی ــن اوض ــه در ای ــت ک در اینس

ایــن ســه گرایــش عمومــی در اســرا تــژی انقالبــی 

خــود کــام 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 

ــت  ــت. رضوریس ــروم اس ــی مح ــتگی جهان وهمبس

ــز رسارس ی  ــک مرک ــل ی ــد اق ــی ح ــطح جهان درس

بــرای رایزنــی در بــاره اوضــاع تغییــر یافتــه جهــان 

بوجــود آیــد ودامنــه همبســتگی و کمــک متقابــل 

ــد.  ــرش ده را گس

ــا  ــران ب ــری در ای ــای آگاه کارگ ــه نیروه ــا وظیف ام

توجــه بــه ایــن تغییــرات جهانــی ورشایــط مشــخص 

ــن  ــش از ای ــن گرای ــت؟ در کدامی ــورمان چیس کش

گرایــش هــا مــا قــرار داریــم؟ مــا کمونیســت هــای 

ــن  ــر هســتیم و ضم ــه کارگ ــی جــزوی از طبق ایران

ــه  ــی، وظیف ــش جهان ــه گرای ــر س ــود ه ــول وج قب

ــد  ــم. بای ــردن میدانی ــالب ک ــش انق ــت گرای را تقوی

ــالب  ــده انق ــروی عم ــه نی ــه جانب ــد هم ــرای  رش ب

یعنــی کارگــران وزحمتکشــان کارکــرد. بــا رشــد 

ــدن  ــی ش ــرای یک ــط ب ــم رشای ــی ه ــن جنبش چنی

فراهــم  کمونیســتی  هــای  وســازمان  احــزاب 

ــر  ــد ه ــی توان ــر م ــه کارگ ــم طبق ــود و ه ــی ش م

ــرک  ــی مش ــود را در صف ــدان خ ــر متح ــه بیش چ

وانقــالب  داری  نظــام رسمایــه  بــرای رسنگونــی 

سوسیالیســتی ســازمان دهــد.

کارگران و زحمتکشان انقالب می خواهند

ــا  ــود ن ــع موج ــان از وض ــا در رسارس جه ــوده ه ت

راضــی انــد، در ایــران درســال نــود ونــه بطــور 

ــری در روز  ــج اعتصــاب واعــراض کارگ متوســط پن

ــون هــا نفــر در هندوســتان،  ــان داشــت. میلی جری

.....  در ســال  و  بنــگال دش  اندونــزی،  برزیــل، 

ــد  ــد، اعتصــاب کردن ــان هــا آمدن ــه خیاب گذشــته ب

ومــی تــوان گفــت یــک گرایــش عمومــی بــرای 

تغییــر رادیکالــر در حــال شــکل گیریــی اســت. 

ــر هــرج ومــرج ناشــی از بحــران ســاختاری  در براب

ــران  ــارزه کارگ ــی مقاومــت ومب ــه داری جهان رسمای

ــرش  ــا گس ــه تنه ــته ن ــال گذش ــان در س وزحمتکش

یافتــه اســت بلکــه بــر عمــق ورادیکالیــزه شــدن آن 

ــت. ــده اس ــزوده ش اف

منســجم  تشــکالت  نبــود  اســت  کمبــود  آنچــه 

پایــدار و بویــژه تشــکیالت پیــرو کارگــری اســت، 

ایــن  تشــکیالتی کــه توانائــی هدایــت صحیــح 

ــورژوازی  ــای ب ــدرت ه ــر ق ــا را در براب ــش ه جنب

داشــته باشــد. هرچــه جنبــش هــای تــوده ای 

ــک  ــازماندهی ی ــر رضورت س ــد ب ــی یاب گســرش م

ســتاد رهــری کننــده از پیــروان آگاه، از خــود 

ــود. ــی ش ــکار م ــر آش ــا بیش ــان آنه ــته از می گذش

دوم

ملت ها آزادی میخواهند

ــان  ــا و زور گوی ــدرت ه ــر ق ــتم اب ــا از س ــت ه مل

ــی  ــد گرایــش جهان ــاز تولی ــه ب ــی وخارجــی ک داخل

شــدن ونئــو لیرالیســتی مــی باشــند بــه ســتوه 

آمــده و بــه مقاومــت برخاســته انــد. آزادی بــه 

ــی  ــل کــف خیابان ــش هــای اصی ــی جنب شــعار اصل

علیــه تبعیــض، زنــدان وشــکنجه، اعــدام، آزادی 

بیــان، تشــکیالت ........ تبدیــل شــده اســت. در 

کشــور مــا ایــران تاریــخ بیــداری اش را بــا نــام 

جهانــی  سیســتم  انــد.  زده  رقــم  آزادیخواهــی 

ــتار  ــا کش ــرده، ب ــا ب ــون ه ــاد میلی ــا انقی ــه ب رسمای

ــت  ــادا و ایال ــرالیا، کان ــی اس ــردم بوم ــی م میلیون

ــه  ــر ب ــای کبی ــم بریتانی ــر پرچ ــکا زی ــده آمری متح

ــن  ــرد و ای ــود ک ــان صع ــر کل جه ــود ب ــلط خ تس

انحــرا ف عظیــم تاریخــی کــه داغ ننــگ بــر پیشــانی 

دوران رسمایــه داریســت تنهــا از طریــق بــه انقیــاد 

ــکان پذیرشــد. در  ــان ام ــردم بومــی جه کشــیدن م

ــن  ــه ای ــی علی ــم مردم ــش عظی ــروز گرای ــان ام جه

ــم  ــد عل ــه ق ــه رسمای ــت کاران ــی جنای ــیر تاریخ س

کــرده اســت. در کشــور مــا ایــن گرایــش بــا قدرتــی 

ــوری  ــم جمه ــت. رژی ــرش اس ــال گس ــزون در ح اف

ــلط  ــیعگری و تس ــکت ش ــت س ــا  سیاس ــالمی ب اس

انحصارطلبانــه بردولــت مســتقر دیکتاتــوری پهلــوی 

هــا پــس از انقــالب ۵۷، بــا اعــامل خــود دامنــه ایــن 

ــرای  ــارزه ب ــت. مب ــرده اس ــر ک ــیع ت ــش را وس گرای

آزادی زنــان، ملــت هــای تحــت ســتم، اقلیــت هــای 

دینــی ومذهبــی را فزونــی داده اســت. طبقــه کارگر 
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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 

ــن  ــال در ای ــت فع ــا رشک ــا پشــتیبانی و ب ــه ه زمین

مبــارزات بــرای پیونــد ایــن جنبــش هــا بــا جنبــش 

ــا  ــور م ــد. در کش ــی کن ــارزه م ــری مب ــای کارگ ه

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 

ــه باشــد.  مشــخص جامع

سوم

ــدور از  ــل، ب ــکاری متقاب ــتقالل، هم ــا اس کشــور ه

ــگ زور وجن

یکــی از تغییــرات چشــمگیر از قــرن نــوزده تــا 

ــه  ــت ک ــت هاس ــت – مل ــری دول ــکل گی ــال ش بح

تعــداد آنهــا کــه عضــو ســازمان ملــل هســتند 

۱۹۵ کشــورند وچنانچــه فلســطین و واتیــکان را 

بــدان هــا اضافــه کنیــم ۱۹۷ کشــورمی شــوند. 

ــه ی  ــه عرص ــا ب ــه پ ــدی ک ــای جدی ــر کشــور ه اک

زندگــی گذاشــته انــد بــا فروپاشــی امپراتــوری هــای 

بریتانیــا، فرانســه، بــا خیــزش هــای صــد ســاله 

ــته  ــاک توانس ــخت ودردن ــارزه ای س ــته و مب گذش

انــد وارد جرگــه بــه قــول اروپائیــان " کشــور هــای 

ــری امپریالیســم و  ــا ســلطه گ متمــدن " شــوند. ام

ــن کشــورها،  ــی نئولیرالیســتی در ای سیاســت جهان

جــز تعــداد قلیلــی، در فقــر و بدبختــی بــه رس 

مــی برنــد. رسمایــه جهانــی احتیــاج بــه مــواد خــام 

ــان  ــن راه همچن ــان تری ــا دارد وآس ــور ه ــن کش ای

ــارزه مــردم ایــن  ــاد نگهــداری آنهاســت. مب در انقی

ــا دخالــت گــری دســتگاه هــای امنیتــی  کشــورها ب

بــا  ایــن کشــورها  کــردن  تجزیــه  بــا  خارجــی، 

ــال  ــی در ح ــای نظام ــد ه ــاد بان ــری و ایج کودتاگ

ــت .  ــرش اس گس

نتیجه گیری 

پرولتاریــا بایــد جهــا ن را تســخیر کنــد وطرحــی نــو 

در انــدازد

کمونیســت هــا جــزوی از طبقــه کارگرنــد و در 

نتیجــه خواهــا ن انقــالب انــد. یعنــی متــام وکــامل 

ــد.  ــود بپردازن ــی خ ــه طبقات ــن وظیف ــه ای ــد ب بای

ــدازی  ــر بران ــی تاریخــی طبقــه کارگ وظیفــه طبقات

کل نظــام رسمایــه داری اســت. بــدون بــه رسانجــام 

کارگــر  طبقــه  هیچــگاه  وظیفــه  ایــن  رســاندن 

ــرای  ــر ب ــه کارگ ــید. طبق ــد رس ــی نخواه ــه رهای ب

ــا  ــد ت ــا دشــمن بای ــی ب ــی خــود در رودر روی رهای

ــد چــون دشــمن  حــد ممکــن دشــمن را منفــرد کن

ــی  ــات مال ــت از امکان ــلح اس ــروی مس ــب نی صاح

ــی برخــوردار اســت در حالیکــه  وبورکراســی فراوان

طبقــه کارگــر تنهــا رسمایــه اش وحــدت وتشــکیالت 

ــر، دشــمن  ــن وحــدت گســرده ت اســت. هرچــه ای

بیاد مصطفی و ترانه لطفعلیان.... بقیه 
از صفحه ۱

ــر  ــران ودیگ ــی شــود وهــر چــه کارگ ــر م ــرد ت منف

ــوند؛  ــر ش ــکل ت ــر متش ــه کارگ ــد طبق ــار متح اقش

ــت. ــر اس ــوی ت ــه، ق ــل رسمای ــف مقاب ــروی ص نی

بــه پیــش بســوی بســط وگســرش تشــکالت مســتقل 

کارگــری و پیونــد رسارسی آنهــا.

پیــش بســوی بســط وگســرش تشــکالت زنــان، 

بازنشســتگان  و  معلــامن  دانشــجویان، 

جمهــوری  داری  رسمایــه  نظــام  بــاد  رسنگــون 

اســالمی 

مرگ بر امپریالیسم

زنده باد سوسیالیسم

وفا جاسمی

ــرد.  ــر کار می ک ــه رنج ــاپ نری ــی چ ــدارکات فن ت

ترانــه تایــپ مطالــب نریــه را برعهــده داشــت. بــا 

آغــاز کار مخفــی، بــرای آنکــه صــدای ماشــین تایــپ 

بــه بیــرون درز نکنــد، ســاعت ها در محفظــه ای کــه 

بــه انــدازه یــک مــر در یــک مــر بــود، می نشســت 

ــت. ــه می پرداخ ــب نری ــپ مطال ــه تای و ب

ــاز  ــه حــزب آغ ــر علی ــم ب ــه حمــالت رژی ــی ک زمان

گشــت، اعضــای حزبــی بــه ترانــه و همــرش 

خــر رســاندند کــه آنهــا تحــت تعقیــب هســتند و 

توصیــه کردنــد هــر دو تهــران را تــرک کننــد. آنهــا 

بالفاصلــه تهــران را بــه مقصــد خانــه امنــی در یکــی 

ــه  ــد ک ــا دریافتن ــد. آنج ــرک گفتن ــتان ها ت از شهرس

ــی  ــد. م ــود نیاورده ان ــراه خ ــپ را هم ــین تای ماش

ــز  ــران مخاطره انگی ــه ته ــت ب ــه بازگش ــتند ک دانس

ــزب  ــه ح ــتند ک ــی دانس ــال م ــن ح ــت. در عی اس

ــر  ــه آن ماشــین تحری ــارزه خــود ب ــه مب ــرای ادام ب

نیــازی مــرم دارد. آنهــا بــرآن شــدند کــه بــه تهــران 

بازگردنــد. امــا متاســفانه مأمــوران رژیــم در کمیــن 

همــرش  همــراه  را  ترانــه  و  بودنــد  نشســته 

ــد. ــدان کردن ــه زن ــتگیر و روان دس

 ترانــه را چنــد روز پــس از بازداشــت، در پائیــز 

۱۳۶۰، بــه جوخــه اعــدام ســپردند.

ــیون  ــای کنفدراس ــژاد از اعض ــی  ن ــی صدیق مصطف

ــجویی  ــارزات دانش ــان مب ــود و در جری ــی ب جهان

خــارج از کشــور بــه ســازمان انقالبــی پیوســت. 

بــا ســقوط نظــام ســلطنتی در بهمــن ۱۳۵۷ او 

ــه  ــر ب ــه رنج ــع نری ــارات و توزی ــش انتش در بخ

فعالیــت مشــغول شــد و ســپس در چاپخانــه مخفی 

حــزب بــه کار پرداخــت. پــس از حملــه رژیــم 

ــی  ــران، مصطف ــزب رنج ــه ح ــالمی ب ــوری اس جمه

لطفعلیــان  ترانــه  و هم رزمــش  همــراه همــر 

مدتــی فــراری شــد. امــا بــه خاطــر ماشــین تایپــی 

کــه در خانــه  اش جــا مانــده بــود بــه آنجــا مراجعــه 

کــرد. پاســداران در خانــه  اش در انتظــار او بودنــد. 

هامنجــا دســتگیر شــد و مــورد شــکنجه  هــای 

فــراوان قــرار گرفــت. یکــی از اعضــای ســازمان 

کارگــران انقالبــی ایــران »راه کارگــر« کــه در زنــدان 

ــد: ــی  گوی ــود م ــده ب ــی را دی مصطف

مصطفــی را هــامن روز اول بــه شــدت شــکنجه 

ــتبند گوشــت  ــد. دس ــی زدن ــتبند قپان ــد و دس کردن

بعــد  روز  بــود.  کــرده  ســوراخ  را  او  دســت های 

ــد،  ــرار بگیرن ــتند از او اق ــی  خواس ــه م ــی ک هنگام

خطــاب بــه بازجویــش گفتــه بــود، اگر می  خواســتم 

ــه  ــه منــی  گذاشــتم دســت هایم را ب ــم ک حــرف بزن

ــد  ــد کردن ــد. بازجوهــا او را تهدی ــن روز بیاندازی ای

ــه او  ــه را ک ــرش تران ــد، هم ــرار نکن ــر اق ــه اگ ک

ــکنجه  ــامنش ش ــل چش ــود، در مقاب ــی ب ــز زندان نی

خواهنــد کــرد، حــال آنکــه ترانــه چنــد روز پیــش از 
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ــود. ــن اعــدام شــده ب ای

مصطفــی را چنــدی بعــد پــس از شــکنجه  های 

فــراوان اعــدام کردنــد، بــی  آنکــه بتواننــد او را بــه 

ــازند. ــلیم وادار س ــرار و تس اق

را  ترانــه  اول  اســالمى  جمهــورى  كشــان  آدم 

)پائيــز١٣٦٠( و بعــد همــرش مصطفــی را در 

کردنــد. تیربــاران   ۱۳۶۰ بهمــن 

یادشان گرامی

حزب کمونیست و.... بقیه از صفحه ۱

تــر اعــراب مســلامن را در هــم بشــکند و شکســت 

ــودی را متحمــل شــدند.  ــا حــد ناب هــای ســختی ت

ــول  ــورها در ط ــی کش ــارزات داخل ــه مب ــی ب توجه

هاســت.  تجربــه  همیــن  تکــرار  هــم  تاریــخ 

ــد  ــا جنگیدن ــه تزاره ــا در روم علی ــرده ه ــی ب وقت

وتــا زمانــی کــه نتوانســتند خــود را در ســطح 

متشــکل  روم  رهــران  و  تزارهــا  از  قدرمتندتــری 

کننــد قــادر بــه پیــروزی علیــه بــرده داری نشــدند. 

بــورژوازی  کــه  زمانــی  تــا  فرانســه  انقــالب  در 

فرانســه قــادر نشــد کــه سیســتم خــود را بصــورت 

ــوده ای و  ــورت ت ــر بص ــرده ت ــر و گس ــکل ت متش

در ســازماندهی ســاختارهای اجتامعــی ســازمان 

بدهــد نتوانســت انقــالب بورژوایــی را بــه رسانجــام 

ــای  ــگ ه ــه جن ــع ب ــه دون راج ــاند و مائوتس برس

ــا  ــد م ــی گوی ــا م ــروزی در آنه ــن و پی ــی چی داخل

قــادر شــده ایــم کــه از ارتــش گومینــگ دان بیشــر 

اســلحه تولیــد کــرده و نیــرو تــازه نفــس بــه جبهــه 

ــرون وســطایی هــم  ــع ق ــی در جوام بفرســتیم. حت

ــود  ــه بوج ــر جامع ــرای تغیی ــکل ب ــطحی از تش س

مــی آمــده اســت تــا بتــوان بــا آن تغییــرات مــورد 

ــکیالت  ــا تش ــران ب ــا در ای ــود آورد، م ــر را بوج نظ

اســامعلیه 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 تــالش مــی کنــد حتــی در ســازماندهی بــه 

ــروز  ــان آن ــن کشــورهای جه درون ســفارت بزرگری

نفــوذ کنــد. تجربــه تاریخــی و تکامــل جوامــع 

ــرای  ــه ب ــاد داد ک ــم ی ــات متخاص ــه طبق ــری ب ب

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 

ــد.  مــی کن

رشــد جوامــع بــری در عــر رسمایــه داری و 

تقســیم کار اشــکال ســازماندهی هــای تــازه ای 

ــی  ــری ب ــخ ب ــه در تاری ــت ک ــود آورده اس را بوج

ــت انجــام  ــت هــا هــر روز جه ســابقه اســت، دول

وظایــف ســازمان و ادارات تــازه ای را بوجــود مــی 

ــی  ــت م ــد پیرف ــاوری و تولی ــه فن ــر چ ــد. ه آورن

کنــد همــراه آن متامــی جامعــه بــرای همپــا شــدن با 

ایــن فنــاوری و تولیــدات جدیــد کــه ســاخته دســت 

ــد.  ــاز دارن ــد نی ــه تشــکیالت جدی خــودش اســت ب

ــود  ــه وج ــان همیش ــای جه ــش ه ــال ارت ــور مث بط

ــش  ــد ارت ــای جدی ــاوری ه ــا فن ــا ب ــد ام ــته ان داش

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 

ــد.  کنن

بازتــاب عینــی رونــد در مبــارزه طبقاتــی بویــژه در 

عــر کنونــی نشــان مــی دهــد کــه ایــن مبــارزات 

ــی  ــه جای ــد راه ب ــکالت قدرمتن ــور تش ــدون حض ب

ــارزه  ــالش و مب ــه راه از ت ــا در نیم ــد و ی ــی برن من

ــاز مــی ماننــد و قــادر بــه تحقــق اهــداف خــود  ب

ــرای  ــته ب ــکالت گذش ــه تش ــور ک ــتند. هامنط نیس

ــوی  ــر جوابگ ــد دیگ ــع جدی ــد و جوام ــر جدی ع

احتیاجــات کنونــی نیســت، در مبــارزه طبقاتــی 

ــا  ــه رصف ــته ک ــکالت گذش ــر تش ــم دیگ ــی ه کنون

در حیطــه هــای محــدود بــرای ســاعت کار و نــان 

وحقــوق مشــخص و محــدودی مبــارزه مــی کــرد و 

ــارزه طبقاتــی  ــا بوجــود آمــده بــود جوابگــوی مب ی

بیــن طبقــه کارگــر و رسمایــه داری نیســت. رسمایــه 

داری بــا تشــکالت گوناگــون امنیتــی، نظامــی، اتــاق 

ــی  ــد انقالب ــای ض ــازمان ه ــره س ــر و غی ــای فک ه

اش را هرچــه بیشــر بــه روز کــرده اســت؛ آیــا 

طبقــه کارگــر قــادر اســت کــه تشــکل خــود را 

در ســازماندهی و آگاهــی بــه ســطحی بســیار 

ــد او را  ــا بتوان ــورژوازی برســاند ت ــر از ب گســرده ت

ــی  ــی های ــه ویژگ ــکل چ ــن تش ــد. ای ــت ده شکس

بایــد داشــته باشــد تــا بتوانــد وظیفــه تاریخــی 

خــود یعنــی طبقــه کارگــر را در عالــی تریــن شــکل 

ــرای سوسیالیســم متشــکل  ــی ب ــالب اجتامع در انق

ــم  ــه داری را در ه ــی رسمای ــر انقالب ــا قه ــد و ب کن

بشــکند و بعــد از انقــالب سوسیالیســتی، ســاختامن 

سوسیالیســم را پــی ریــزی کنــد. ایــن تشــکل از 

بیــش از ۱۵۰ ســال مبــارزه طبقــه کارگــر علیــه 

بدســت  گوناگــون  کشــورهای  در  داری  رسمایــه 

آمــده اســت و آنهــم حــزب کمونیســت بــه عنــوان 

عالــی تریــن شــکل ســازمان پرولتاریــا بــرای انقــالب 

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 

ــه.  ــی و قهری ــروی نظام ای و نی

برنامه حزب رنجران تریح می کند:

طبقــه کارگــر ايــران بــرای برانــدازی حاکميــت 

اســتبدادی نظــام جمهــوری اســالمی ايــران و کســب 

قــدرت سياســی، راهــی جــز تــدارك و ايجــاد آمادگی 

ذهنــی و عينــی جهــت انجام ايــن روياروئی تاريخی 

نــدارد. بــورژوازی ايــران در همدســتی بــا بــورژوازی 

ــه  ــارض ب ــن، هرگزح ــر مرتجع ــتی و ديگ امپرياليس

گــردن نهــادن بــه رای اکريــت مــردم ايــران نخواهد 

شــد و مســاملت آميــز قــدرت را بــه کارگــران و 

ــه  ــچ طبق ــرد. هي ــد ک ــم نخواه ــان تقدي زحمتکش

ــروز  ــه ام ــا ب ــخ ت اســتثامرگر حاکمــی هــم در تاري

ــه  ــت. ب ــرده اس ــود نك ــه رضر خ ــن کاری را ب چن

همــن علــت دســتگاههای رسکــوب اعــم از ارتــش، 

پليــس، زندانهــا، دســتگاه قضائــی، نقــش کليــدی در 

ــودگان  ــتم ب ــت س ــوندگان و تح ــوب استثامرش رسک

ــم  ــران علريغ ــای اي ــن پرولتاري ــد. بنابراي ــته ان داش

ايــن کــه مايــل بــه خونريــزی نيســت و جنــگ بــه 

ــن  ــل میشــود راهــی جــز رودرروئــی خون او تحمي

ــد خــود  ــته و باي ــر نداش ــتگاه رسکوبگ ــن دس ــا اي ب

ــد.  ــاده مناي ــی آم ــخت و طوالن ــارزه س ــرای مب را ب

”قــدرت سياســی از لولــه تفنــگ بــريون مــی آيــد“. 

ــری  ــاد ره ــق ايج ــز از طري ــز ج ــی ني ــن انقالب چن

سياســی – تشــكيالتی بــا کيفيتــی کــه بتوانــد ايــن 

امــر مهــم را ســازمان دهــد، امــكان پذيــر نيســت. 

ــا  ــارص پيــرو پرولتاري ــن وظيفــه عن ــذا مــرم تري ل

ــت در  ــد کمونيس ــزب واح ــاد ح ــرای ايج ــالش ب ت

ــه  ــا طبق ــرده ب ــدی ف ــه در پيون ــت ک ــران اس اي

کارگــر و تــوده هــای زحمتکــش و جنبشــهای تــوده 

ای قــرار داشــته باشــد ايــن وظيفــه تاريخــی را بايــد 

ــه رسانجــام رســاند.  ــه دســت گرفــت و ب محكــم ب

ــه:  در نتيج

 الــف- از بــن بــردن حاکميــت و مناســبات توليــدی 

رسمايــه داری، مســتلزم انجــام انقــالب پرولــری 

ــت. ب-  ــتی اس ــام سوسياليس ــنت نظ ــا داش ــر پ و ب

انقــالب امــر تــوده هــای ميليونــی اســت کــه بايــد 

آگاه، بســيج، مصمــم، متشــكل و مســلح شــوند. 

بــدون قيــام تــوده هــا، تحقــق انقــالب نــا ممكــن 

اســت. پ- رهــری درســت حــزب کمونيســت، 

رشطــی اساســی در هدايــت و بــه پــريوزی رســاندن 

ــی باشــد. ــی م ــالب پرولتاريائ انق

ــه  ــن اســت ک ــی حــزب کمونیســت ای ــن ویژگ اولی

حزبــی طبقاتــی و مشــخصا از منافــع طبقــه کارگــر 

ــی از ســتم و اســتثامر  ــت بخاطــر رهای و کل بری

مبــارزه مــی کنــد.

دومیــن نکتــه ایــن حــزب در عیــن حــال کــه 

حزبــی  کنــد  مــی  مبــارزه  ملــی  ســطح  در 

انرناسیونالیســتی اســت .آنهــم بــه ایــن دلیــل کــه 
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طبقــه کارگــر بــه یــک طبقــه جهانــی تبدیــل شــده 

اســت. 

انقــالب  در  کمونیســت  حــزب  وجــود  رضورت 

پرولتاریایــی علیــه رسمایــه داری بویــژه بعــد از 

ــه  ــابق ب ــتی س ــورهای سوسیالیس ــدن کش در غلطی

ــورد ســئوال  ــش م ــش از پی ــه داری بی دامــن رسمای

ــه  ــرار گرفت ــرال ق ــورده و لی ــپ رسخ ــی از چ بخش

اســت. چپــی کــه اساســاً ریشــه درخــرده بــورژوازی 

ــاز ورود  ــامن آغ ــا از ه ــران م ــر دارد. در ای ناپیگی

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 

ــر  ــت را از دیگ ــزب کمونیس ــک ح ــت ی ــه ماهی ک

ــی  ــه سیاس ــد؛ اوال در برنام ــی کن ــدا م ــزاب ج اح

ــت.  ــردش اس ــا در عملک ــک آن و دوم – ایدئولوزی

صفــوف حــزب کمونیســت و پایــه هــای اجتامعــی 

اش بایســتی بطــور اساســی از طبقــه کارگــر تشــکیل 

شــود، پیونــد عمیقــی بیــن کارگــران و زحمتکشــان 

ــاورد، از ســازمان هــای مخفــی و علنــی  بوجــود بی

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 

ــه  ــت ک ــزب کمونیس ــال ح ــن ح ــود. درعی ــدا ش ج

ــه آلرناتیــو جامعــه  ــه مثاب پرچــم سوسیالیســم را ب

رسمایــه داری حمــل مــی کنــد بایســتی بــه عنــوان 

یــک آلرناتیــو تــوده ای در رستــارس جامعــه مــورد 

اعتــامد عمومــی قــرار گیــرد. حــزب کمونیســت در 

عیــن حــال حــزب اکریــت مــردم اســتثامر شــونده 

و ســتمدیده اجتامعــی اســت کــه بــرای رهایــی از 

ــد. ــی رزم ــه داری م ــگال رسمای چن

ــا تغییراتــی کــه رسمایــه  رشــد تکنولــوژی همــراه ب

داری در عرصــه تولیــد و بــارآوری بــه دســت آورده 

ــات  ــوژی ارتباط ــه تکنول ــه را ک ــن نظری ــت، ای اس

مــی توانــد جایگزیــن تشــکیالت کمونیســتی در 

انقــالب اجتامعــی شــود را در بیــن چــپ از طریــق 

ایــده هــای رسمایــه داری بــزرگ بــا هــدف درهــم 

رسنگونــی  جهــت  در  پرولتاریــا  اراده  شکســنت 

قــدرت رسمایــه داری چــه در عرصــه سیاســی و 

چــه در عرصــه ســاختارهای اجتامعــی شــکل داده 

اســت. امــا نفــی ایــن رضورت کــه بــدان خواهیــم 

ــه و  ــه نیافت ــا خامت ــن ج ــه همی ــا ب ــت رصف پرداخ

نیروهــای مختلــف در زدن حــزب کمونیســت ایــده 

هــای کامــال انحــالل طلبانــه ای را مطــرح مــی 

ــد؛  کنن

۱ – حــزب ســازی خــود بــه دیکتاتــوری منجــر مــی 

ــتباهات  ــه اش ــه ب ــا توج ــه ب ــه ک ــن نظری ــود: ای ش

ســازمان هــای چــپ در بســط و گســرش دمکراســی 

ــی و  ــوب پلیس ــر رسک ــری بخاط ــد روی ره و تاکی

خفقــان سیاســی و مخفــی بــودن اکــر ســازمان 

هــای چــپ و کمونیســت روی داده اســت، ســعی 

ــای  ــتباه بج ــن اش ــتفاده ازای ــوء اس ــا س ــه ب دارد ک

اصــالح اشــتباهات اصــل وجــود حــزب را زیــر 

ســئوال بــرده و تشــکل گریــزی و انفعــال مبارزاتــی 

ــد. ــان کن ــه پنه ــن نظری ــر همی خــود را زی

۲ – حضــور حــزب ناچــارا در انقــالب جــای طبقــه 

شــبه  نظریــه  ایــن  گرفــت:  خواهــد  را  کارگــر 

ترتسکیســتی کــه از انتقــاد بــه نظــام شــوروی 

زمــان اســتالین ناشــی مــی شــود کــه معتقــد اســت 

ــالب  ــد از انق ــری بع ــه شــوراهای کارگ ــت اینک بعل

ــگ  ــم رن ــوروی ک ــری ش ــان در ره ــش ش ــر نق اکت

شــد و حــزب نقــش اصلــی را در هدایــت انقــالب 

ــه  ــل ب ــامن اوای ــر در ه ــالب اکت ــرد و انق ــازی ک ب

شکســت منجــر شــد، ناشــی مــی شــود. ایــن نظریــه 

بــی توجــه بــه دوران تاریخــی کــه انقــالب 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 

ــر  ــه کارگ ــار زدن طبق ــی کن ــالب یعن ــزب در انق ح

را مــی کنــد کــه کامــال ضــد نظــرات لنیــن و علیــه 

ســازمانیابی طبقــه کارگــر توســط حــزب کمونیســت 

ــت.  ــتی اس ــالب سوسیالیس ــروزی در انق ــرای پی ب

سیســتم  وجــود  و  تشــکیالتی  روابــط   –  ۳

ــو د آوردن  ــود در بوج ــک خ ــم دموکراتی سانرالیس

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 

ــای سانرالیســم  روابــط درون تشــکیالتی کــه برمبن

ــرد.  ــی گی ــرار م ــد ق ــورد نق ــک م دمکراتی

ــد شــوراها را بجــای حــزب کمونیســت  ــا بای ۴ – م

بگذاریــم و بجــای اقلیــت و اکریــت، تفاهــم و 

ــم:  ــی کنی ــتم حزب ــن سیس ــر را جایگزی ــادل نظ تب

ایــن نظریــه بــا توجــه بــه رشــد جنبــش کارگــری کــه 

ــت  ــورایی، تقوی ــان کار آزادی، اداره ش ــعار ن ــا ش ب

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 

ــی  ــح عال ــده مصال ــد مناین ــی توان ــا من ــد لزوم نباش

طبقــه کارگــر باشــند. در تاریــخ جنبــش کمونیســتی 

ــی  ــا وقت ــه ت ــت ک ــود اس ــه موج ــن تجرب ــم ای ه

ــن  ــود؛ لنی ــا ب ــویک ه ــری منش ــر ره ــوراها زی ش

ــداد.  ــوراها را ن ــت ش ــه دس ــدرت ب ــه ق ــعار هم ش

ــویک  ــی بلش ــی سیاس ــه هژمون ــد از اینک ــی بع ول

هــا بــر شــوراهای کارگــری در روســیه تامیــن شــد 

آنوقــت لنیــن شــعار شــوراهای کارگــران و دهقانــان 

ــه  ــن کســانی ک ــرد. همچنی ــازان را مطــرح ک و رسب

از شــوراها تبــادل نظــر بــدون نتیجــه گیــری را 

ــکار  ــا این ــه ب ــد ک ــد و فکــر مــی کنن درک مــی کنن

اجــازه شــکل گیــری اقلیــت – اکریــت را منــی دهــد 

ــا و  ــف دچــار بحرانه ــا نظــرات مختل و تشــکالت ب

انشــعابات منــی شــوند، کامــال درکــی آنارشیســتی از 

تشــکیالت داشــته و تاثیــر نظــرات ناشــی از مبــارزه 

طبقاتــی و نفــوذش در حــزب کمونیســت را نادیــده 

مــی گیرنــد. بــه همیــن دلیــل لنیــن در حملــه بــه 

ــمتی از  ــالش قس ــد “ ت ــی نویس ــان م ــالل طلب انح

روشــنفکران حزبــی بــرای انحــالل ســازمان موجــود 

حــزب کارگــر سوســیال دمکــرات روســیه و تبدیــل 

آن بــه هــر قیمتــی کــه شــده بــه یــک تجمــع بــی 

ــکل و..” ش

۵ – اینرنــت جــای حــزب و ســازماندهی تــوده 

ــوان  ــی ت ــت م ــق اینرن ــت و از طری ــه اس را گرفت

ــت و  ــد اینرن ــرد: رش ــازماندهی ک ــات را س اعراض

ــه  ــر جوامــع بــری ب ــی را ب ــر مدیاهــای جهان تاثی

ــه  ــا ب ــت و ی ــده گرف ــوان نادی ــی ت ــه من ــچ وج هی

ــانی  ــرد. کس ــورد ک ــت برخ ــی اهمی ــا ب ــش آنه نق

ــار  ــال به ــد مث ــه را مطــرح مــی کنن ــن نظری ــه ای ک

ــت در  ــا اینرن ــا و ی ــه مدیاه ــی را ک ــی و نقش عرب

ســازماندهی اعراضــات در کشــورهای عربــی انجام 

ــتفاده  ــه اس ــت ک ــن اس ــد. روش ــد، را می آورن دادن

ازتکنولــوژی ارتباطــات مــی توانــد بــه ســازماندهی 

ــا منــی  ــد. ام ــوده ای کمــک کن ــژه اعراضــات ت بوی

ــی  ــط ده ــرب خ ــش مخ ــال نق ــن ح ــوان در عی ت

ــه از طــرف قــدرت  ــق را ک ــن طری سیاســی از همی

هــای مطــرح و مســلط در فضــای مجــازی اعــامل 

مــی شــود را نادیــده گرفــت. از طــرف دیگــر فضــای 

ــت.  ــن اس ــال ناام ــی کام ــاظ امنیت ــه لح ــازی ب مج

انقــالب مســئله فقــط دو تظاهــرات و اعــراض 

ــازماندهی  ــال کار س ــن ح ــالب در عی ــت، انق نیس

ــای  ــه فض ــه ب ــت، ک ــک اس ــی – ایدئولوژی و سیاس

عینــی و کار زنــده و پویــا در بیــن کارگــران و 

ــه  ــادی ک ــان م ــاج دارد. آن جری ــان احتی زحمتکش

حــزب طبقــه کارگــر یعنــی حــزب کمونیســت را بــه 

ــر  ــک تفک ــا ی ــه تنه ــد ن ــی ران ــی م ــه اجتامع صحن

علمــی را پشــت رس خــود دارد بلکــه بیــش از یــک 

رضورت تاریخــی و مــادی در اراده تاریخــی طبقــه 

ــت.  ــه داری اس ــام رسمای ــذار از نظ ــرای گ ــر ب کارگ

ــا رونــدی کــه طبقــه کارگــر از  و همزمــان اســت ب

یــک نیــروی در خــود بــه نیــروی بــرای خــود تبدیــل 

مــی شــود. 

تشــدید مبــارزه طبقاتــی بیــن طبقــه کارگــر و 

ــه داری و اوضــاع عینــی کمبــود یــک حــزب  رسمای

کمونیســت واحــد و رسارسی در ایــران را نشــان می 

دهــد. بــدون وجــود یــک حــزب کمونیســت کــه از 

ــر و  ــای کارگ ــوده ه ــن ت ــیع در بی ــای وس ــه ه پای
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پرولتاریا نمی تواند بدون آزادی کامل زنان، به آزادی کامل دست یابد

زحمتکــش برخــوردار باشــد امــر انقــالب اجتامعــی 

محتمــل هــم نیســت. بــه همیــن دلیــل بــورژوازی 

ــدام  ــا و انه ــت ه ــوب کمونیس ــرو رسک ــام نی ــا مت ب

ســازمان هــای طبقاتــی طبقــه کارگــر را بــه اولیــن 

ــل کــرده اســت.  برنامــه سیاســی خــود تبدی

چالــش هــای طبقاتــی در رشایــط کنونــی بصــورت 

ــا  ــه ت ــه ک ــت، آنچ ــد اس ــال رش ــده ای در ح فزاین

ــرای درهــم شکســنت  ــی را ب ــالب اجتامع بحــال انق

بــورژوازی و ســاختامن سوسیالیســم عقــب انداخته 

ــزب  ــت، ح ــکل آن اس ــی و متش ــروی ذهن ــود نی نب

ــرای  ــود را ب ــر رضورت خ ــه بیش ــت هرچ کمونیس

ــد.  ــی ده ــان م ــالب نش ــه و انق ــازماندهی طبق س

ــا ارادی نیســت وقتــی  انقــالب امــری دلبخــواه و ی

براینــد نیروهــای درگیــر در انقــالب بــه ســطح 

آتناگونیســتی و تکامــل برســد و نیــروی ذهنــی 

انقــالب آمادگــی آنــرا داشــته باشــد کــه در آن نقــش 

تاریخــی خــود را بطــور صحیحــی ایفــا کنــد آنوقــت 

ــود. و  ــم ب ــی خواهی ــد انقالب ــک برآم ــاهد ی ــا ش م

ایــن امــر بــدون وجــود یــک حــزب کمونیســت منــی 

ــی برســد و در  ــالب اجتامع ــروزی انق ــه پی ــد ب توان

ــت  ــود نیس ــت موج ــزب کمونیس ــه ح ــی ک رشایط

ــا بســیار ضعیــف اســت و تاثیــرش بســیار کــم  و ی

ــران و  ــارزات کارگ ــالش و مب ــره ت ــت مث ــگ، آنوق رن

ــورژوازی  ــی ب ــکان ترق ــه پل ــه ب ــان جامع زحمتکش

تبدیــل خواهــد شــد. بــرای ایجــاد حزب کمونیســت 

بــه دو نیرواحتیــاج اســت طبقــه کارگــر و نیروهــای 

کمونیســت. از ایــن نتیجــه گیــری دو عملکــرد عینی 

ــت  ــاد کمونیس ــد. رضورت اتح ــد آم ــرون خواه بی

ــان در  ــر و زحمتکش ــه کارگ ــا طبق ــد ب ــا و پیون ه

ــران.  ای

جمهــوری اســالمی هــر روز بــا نفــرت بیشــر تــوده 

طبقــات  مبــارزات  اســت.  روبــرو  مــردم  هــای 

فرودســت اجتامعــی هــر روز بــا مــوج هــای بلندتــر 

و دائــم بــر رس جمهــوری اســالمی فــرود مــی آیــد، 

متــام نیروهــای طبقاتــی در حــال تــدارک بــرای ایــن 

ــت  ــه مدتهاس ــتند ک ــی هس ــزرگ اجتامع ــش ب چال

ــی  ــا متام ــالمی ب ــوری اس ــت. جمه ــده اس رشوع ش

ــخ  ــه توقــف تاری ــادر ب دســتگاههای رسکوبگــرش ق

نیســت. چــه نیــرو و کــدام طبقــه اجتامعــی آینــده 

را ترســیم خواهــد کــرد. ایــن چالــش مبــارزه ســخت 

ــه  ــوده اســت کــه هــر روز ب ــی ب ــی طبقات و طوالن

نتایــج تاریخــی خــود کــه گــذار از جامعــه طبقاتــی 

ــی  ــرد طبقات ــن ن ــود. در ای ــی ش ــک م ــت نزدی اس

ــی  ــای مبارزات ــرم ه ــه اه ــاج ب ــر احتی ــه کارگ طبق

ــارزه  ــزار مب ــن اب ــی تری ــی از اساس ــود دارد یک خ

ــه درخدمــت  ــی حــزب کمونیســت اســت ک طبقات

دولــت  شکســنت  درهــم  بــرای  کارگــر  طبقــه 

ــا  ــورژوازی ب ــود. ب ــی ش ــه م ــکار گرفت ــورژوازی ب ب

دولــت هــای دیکتاتــوری و دموکراســی هــای خــود 

سوسیالیسم تنها راه.... بقیه از صفحه ۱

ــه  ــر ن ــد و دیگ ــی یابن ــت زوال م ــی و دول طبقات

ــه اســتثامر انســان از انســان.  ســتمی هســت ون

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 

ــار  ــردند و ی ــی ک ــی م ــن زندگ ــا چنی ــی آنه طوالن

ویــاور همدیگــر بودنــد. بــا رشــد نیروهــای مولــده 

ــا  ــی ب ــع طبقات ــری جوام ــکل گی ــازاد ش ــد م و تولی

تفــاوت هــای زمانــی و تاریخــی طبــق رشایــط 

مشــخص رشوع شــد و در عامریــن خطــوط آن 

چهــار فرماســیون اجتامعــی: بــرده داری، فئودالــی، 

رسمایــه داری و سوسیالیســم شــناخته شــده اســت. 

ــه نظامــی رسارسی و مســلط  ــوز ب سوسیالیســم هن

از لحــاظ شــیوه تولیــد جهانــی تبدیــل نشــده 

اســت. ایــن امــر بســیار طبیعــی اســت چــون 

فرماســیون هــای اجتامعــی دیگــر هــم هــزاران 

ــای  ــی ج ــه یک ــیده ک ــول کش ــال ط ــا س ــد ه وص

دیگــری را گرفتــه اســت. تجربــه اولیــن تــالش هــای 

طبقــه کارگــر بــرای کســب قــدرت و جــای گزینــی 

هــا نشــان میدهــد کــه نظــام رسمایــه داری موجــود 

ــور  ــه مــرگ خــود منــی دهــد، گ ــن ب ــه آســانی ت ب

کــن رسمایــه داری منــی توانــد در قرســتان منتظــر 

باشــد تــا تابــوت هــا را بیاورنــد. رسمایــه داری 

هفــت جــان اســت و بــا آگاهــی بــه نقــش طبقــه 

ــن نیروهــای  ــا آن بزرگری ــه ب ــرای مقابل ــر و ب کارگ

قهــر، دســتگاه هــای رسکــوب را در تاریــخ بریــت 

بــرای حفــظ منافــع خــود بوجــود آورده اســت. امــا 

رسمایــه داری بدســت خــود گورکــن خــود را تولیــد 

مــی کنــد و نظامــش دارای تضــاد نهادینــه ایســت 

کــه بحــران زاســت.

ــگ و  ــه ای هامهن ــرادری، جامع ــری، ب آرزوی براب

ــاد  ــاز ایج ــامن آغ ــزی از ه ــگ و خونری ــدون جن ب

جامعــه طبقاتــی در میــان تــوده هــای وســیع، 

ــدن و  ــده مان ــرای زن ــودگان کــه ب ــچ ب ــردگان وهی ب

ــد،  ــا کار کنن ــاعت ه ــتی س ــی بایس ــی م ــه نان لقم

موجــود بــوده اســت. همچنیــن مبــارزه بــرای 

تغییــر هــم از هــامن آغــاز ایجــاد طبقــات ومبــارزه 

طبقاتــی بوجــود آمــده اســت. تاریــخ گــواه چنیــن 

ــل از  ــخ قب ــه جوامــع اســت. تاری ــی در کلی مبارزات

اســتقرار رسمایــه داری نشــان هــای فراوانــی از 

شــورش هــای بــردگان، دهقانــان ورسوهــا دارد. 

ــی  ــه کنون ــن منطق ــا در همی ــتان م در دوران باس

ــان  ــردگان ودهقان ــای ب ــام ه ــه شــاهد قی خاورمیان

قیــام زنگیــان کــه گویــا قیــام  از   . ایــم  بــوده 

بــردگان بــوده گرفتــه تــا مزدکیــان کــه عمدتــاً قیــام 

ــان بــوده نشــان هــای بسیاراســت. مــا ایــن  دهقان

ــه  ــه را ب ــم و بقی ــی کنی ــا م ــی را ره ــش تاریخ بخ

ــی اختصــاص  موضــوع سوسیالیســم در عــر کنون

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 

ــزی  اســت بخصــوص اینکــه دو ســیر تکامــل متامی

را توضیــح مــی دهــد یکــی آرزوهــا وتوهــامت کــه 

از قدیــم بــوده ودیگــری واقعیــات و رشایــط مــادی 

ــه  ــه در دوران رسمای ــم ک ــق سوسیالیس ــرای تحق ب

داری فراهــم شــده اســت. موضــوع مــا در در اینجــا 

توضیــح چگونگــی رونــد ایــن دورونــد تکاملــی 

ــه  ــت ک ــش اس ــن پرس ــه ای ــخ ب ــه پاس ــت بلک نیس

طبــق اوضــاع کنونــی در ایــران طرفــداران انقــالب 

ــد. ــد کنن ــه بای سوسیالیســتی چ

از  یکــی  ایــران  وکمونیســتی  کارگــری  جنبــش   

پیشــتازان اولیــه در بیــرون از کشــور شــورا هــا بوده 

ــن  ــوان اولی اســت کــه برنامــه سوسیالیســتی را بعن

فــاز گــذار بــه کمونیســم در دســتور کار قرار داده 

اســت و بــرای تحقــق آن واردعمــل ســازمان دهــی 

شــده اســت وتوانســته در بخشــی از ایــران قــدرت 

سیاســی را بــا ایجــاد شــوروی سوسیالیســتی گیــالن 

ــت هــای  ــی از حرک ــد یک ــی تردی بدســت آورد و ب

ــم  ــتقرار سوسیالیس ــرای اس ــپ ب ــش چ ــه جنب اولی

در ایــران محســوب مــی شــود کــه بایــد همــه 

جانبــه مــورد بررســی قــرار گیردوعلــل پیــروزی 

وشکســت آن بــرای آمــوزش معلــوم شــود. ازآن 

ــذرد هــزاران  ــی گ ــه صــد ســال م ــان تابحــال ک زم

کمونیســت وسوسیالیســت وچــپ جــان خــود را در 

ــرده  ــدا ک ــران ف ــم در ای ــم وکمونیس راه سوسیالیس

ــاً کل احــزاب و ســازمان هــای  ــروز تقریب ــد و ام ان

چــپ وکمونیســتی در برنامــه هــای خــود از هــدف 

انقــالب سوسیالیســتی و کمونیســم دفــاع مــی کنند. 

بارهــا نتایــج نکبــت بــار و اســتثامرگرانه حاکمیــت 

ــان عــر  ــی خــود را نشــان داده اســت. پای طبقات

ــش  ــت. نق ــده اس ــاز ش ــه داری آغ ــت رسمای بربری

تاریخــی حــزب کمونیســت در تــالش و مبــارزه در 

راه پایــان دادن کامــل بــه ایــن عــر و رشوع دوران 

ــام سوسیالیســم  ــه ن ــت ب ــخ بری ــدی در تاری جدی

اســت . 

زنده باد سوسیالیسم 

پیش بسوی پیوند با طبقه کارگر 

پیش بسوی وحدت کمونیست های ایران 

ــد و  ــت واح ــزب کمونیس ــاد ح ــوی ایج ــش بس پی

رسارسی
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تنها راه نجات، سوسیالیسم و کمونیسم است

وضعیت کودکان کار

در چهــار راه پشــت چــراغ قرمــز توقــف مــی کنــم. 

ــی  ــل را م ــاله دور اتوموبی ــا ۹ س ــر ۵ ت ــد دخ چن

گیرنــد و التــامس مــی کننــد کــه از آنهــا گُل و 

اســباب بــازی هــای کوچــک یــا بســته ای آدامــس و 

شــکالت بخــرم، فقــر و تنگدســتی از رستــا پایشــان 

مــی بــارد. همــرم مــی پرســد مدرســه مــی روی؟ 

دخــر جــواب مــی دهــد خانــم همــه از مــا همیــن 

ســئوال را مــی کننــد. همــرم کــه احساســاتی 

شــده اســت یــک اســکناس 5٠٠٠٠ تومانــی در مــی 

آورد ناگهــان چشــم هــای بچــه از خوشــحالی گــرد 

ــاز  مــی شــود. وقتــی یکــی از بچــه هــا در حــال ب

ــد  ــی گوی ــرم م ــت. هم ــول اس ــه پ ــدن بقی گردان

ــا  ــرم م ــه منــی گی ــد ن ــورا مــی گوی منــی خواهــم ف

گــدا نیســتیم. دخــری کــه از همــه کوچکــر اســت 

مــی گویــد خانــم میشــه مــن باهــاش بســتنی بخرم. 

چشــمها بــه لبــان همــرم دوختــه شــده اســت. 

ــا  ــد و ب ــی دون ــه م ــدی دو پربچ ــاراه بع در چه

اجــازه بدهــم شیشــه  خواهــش مــی خواهنــد 

ماشــین را پــاک کننــد آنقــدر کوچــک هســتند کــه 

قدشــان بــه شیشــه ماشــین منــی رســد. مــی پرســم 

مدرســه مــی روی؟ میگــه آقــا چطــوری برم مدرســه. 

جوابــش خجالــت زده ام مــی کنــد. روزهــای بارانــی 

ــا  ــم آق ــی کن ــع م ــغال جم ــی؟ آش ــی کن ــکار م چ

دیگــه. بــه ســئواالت ادامــه منــی دهــم بغضــی 

برخــودم  و  فشــارد  مــی  را  گلویــم  ناخواســته 

لعنــت مــی فرســتم. در خیابــان هــا دههــا کــودک 

مشــغول کار هســتند یکــی واکــس مــی زنــد یکــی 

دستفروشــی مــی کنــد و برخــی مشــغول جابجایــی 

ــتند.  ــاق هس ــر قاچ ــاق و غی ــای قاچ ــی کااله برخ

ــا در همــه عرصــه هــای کارهــای "آزاد" مــی  تقریب

تــوان کــودکان کار را مشــاهده کــرد حتــی در کــوره 

پزخانــه هــا کــه کارهــای شــاق و ســنگینی را انجــام 

ــه  ــی ب ــن و برخ ــراه والدی ــی هم ــد. برخ ــی دهن م

ــا  ــان ب ــیار از آن ــتند. بس ــغول کار هس ــی مش تنهای

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 

ــه وضــوح مــی  ــد. ب هــا زندگــی را ســپری مــی کنن

تــوان رابطــه گســرش کــودکان کار و خیابــان را 

ــه بیــن فقــر و ثــروت در جامعــه  ــا افزایــش دامن ب

ــی  ــالف طبقات ــه اخت ــه ک ــر چ ــرد. ه ــاهده ک مش

ــان  ــودکان کار و خیاب ــداد ک ــود تع ــی ش ــر م زیادت

ــه و از  ــت جامع ــراه آن امنی ــه و هم ــش یافت افزای

ــی رود. ــن م ــر از بی ــودکان کار بیش ــه ک جمل

مدتــی اســت کــه جمهــوری اســالمی ســعی کــرده 

ــر  ــران دیگ ــژه در ای ــی بوی ــان کنون ــئله در جه مس

داشــنت برنامــه انقــالب سوسیالیســتی نیســت، ایــن 

ــه داری  ــاً حــل شــده اســت و رسمای مســئله عمدت

حاکــم آنقــدر ظلــم وســتم کــرده کــه سوسیالیســم 

در ســطح وســیعری بــه تنهــا نظــم نجــات دهنــده 

ــام  ــازه نظ ــت. جن ــده اس ــل ش ــه تبدی ــرای جامع ب

فرومانــده رسمایــه داری جمهــوری اســالمی 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 اکریــت تــوده 

هــا مــورد قبــول باشــد نیســت کــه بــرای همیشــه 

ــا متــا م اینهمــه  ــد. در نتیجــه ب ــازه را خــاک کن جن

ــان  ــارزه واز جــان گذشــتگی هــا وظیفــه همچن مب

ــِی  ــط عمل ــاد رشای ــرای ایج ــت. ب ــده اس ــی مان باق

ــد کــرد ؟. تحقــق ایــن وظیفــه تاریخــی چــه بای

قبــل از هــر چیــز بایــد چنــد اصــل اساســی را 

بعنــوان راهنــامی عمــل مــد نظــر داشــت :

یکم – 

انقــالب امــر تــوده هاســت و انقــالب سوسیالیســتی 

از لحــاظ تاریخــی امــر طبقــه کارگراســت. بنابرایــن 

ــه  ــوده ای از سیاســت گرفت ــت هــای ت ــه فعالی کلی

تاســبک کار از تبلیغــات گرفتــه تــا ســازماندهی 

مبــارزه مســلحانه بایــد تحــت لــوای طبقــه کارگــر 

و  داری  نظــام رسمایــه  برانــدازی  هــدف  بــا  و 

ــن  ــد. ای ــتی باش ــام سوسیالیس ــا نظ ــش ب جایگزینی

بــدان معناســت سیاســت هــا، ســبک کار هــای 

ــود و  ــرده ش ــوده ب ــان ت ــد در می ــده بای ــرح ش مط

درســتی ونادرســتی شــان مــورد ســنجش قــرار گیــرد. 

ــرد.  ــه آســانی صــورت منــی گی ــر ب ــن ام ــق ای تحق

طــول خواهــد کشــید و بایــد بــا توجــه بــه رشایــط 

ــه عمــل کــرد.  ــوری ضــد کمونیســتی مدبران دیکتات

در حقیقــت ایــن حلقــه اصلــی زنجیــری اســت کــه 

اگــر محکــم بــه دســت گرفتــه شــود و در عمــل بــه 

ــان  ــکالت را آس ــه مش ــل بقی ــو رود ح ــتی جل درس

خواهــد کــرد

دوم – 

ــس  ــف مارک ــق تعری ــه طب ــا ک ــوری پرولتاری دیکتات

دموکراتیــک تریــن ســازمان دولتــی اســت کــه بــر 

تابحــال بوجــود آورده وبایــد پشــتیبانی وســیعرین 

ــده را دارا  ــوده هــای اســتثامر شــونده وســتم دی ت

باشــد و پــس از اســتقرار متامــن وکاملــن همچنیــن 

ــد، هنگامــی  ــت عمــل کن در خدمــت هــامن اکری

تحقــق مــی یابــد کــه طبقــه کارگــر بــه نقــش 

تاریخــی گورکنــی خــود آگاه شــود یعنــی بــرای 

تحقــق آن متشــکل شــود، پیروانشــان بــه رضورت 

ــود  ــه خ ــرو طبق ــزب پی ــاد ح ــده ایج ــن کنن تعیی

ــردن آن گام  ــی ک ــت عمل ــند و در جه ــف باش واق

ــن  ــا چنی ــی ب ــن حزب ــاد چنی ــدون ایج ــد. ب بردارن

ترکیبــی و داشــنت پایــه تــوده ای بــه وســعت عظیــم 

ــدگان منــی  ــت اســتثامر شــوندگان و ســتم دی اکری

ــم  ــم و کمونیس ــق سوسیالیس ــر تحق ــه ام ــوان ب ت

ــت. ــان داش اطمین

سوم ــ 

بــدون تئــوری انقالبــی نــه کارگــر پیــرو وآگاه 

تربیــت مــی شــود ونــه انقــالب سوسیالیســتی 

ــردم  ــی از م ــه نیم ــان ک ــه زن ــود، ن ــی ش ــروز م پی

هســتند در میــزان وســیع تــوده ای متشــکل بــرای 

ــر در  ــه کارگ ــه طبق ــد شــد، ن ــی خــود خواهن رهای

انجــام وظیفــه تاریخــی خــود موفــق خواهــد شــد 

ــش  ــتون فقرات ــه س ــی ک ــت واقع ــزب کمونیس و ح

را کارگــران پیــرو تشــکیل داده باشــند بوجــود 

ــران  ــان وای ــی جه ــاع کنون ــد. در اوض ــد آم نخواه

اثــر شکســت کمونیســتها در جبهــه هــای  بــر 

جنــگ طبقاتــی از مناینــدگان امنیتــی و دولتــی 

ــر  ــتی، بخاط ــه داری و امپریالیس ــورهای رسمای کش

ــار دهــه  تبلیغــات وســیع ضــد کمونیســتی در چه

ــزاب و  ــت “ اح ــر اس ــن نظ ــا برای ــزب م ــر، ح اخی

ــی  ــه تنهای ــز ب ــران نی ــود درای ــای موج ــازمان ه س

ــد  ــت متح ــازمانی جه ــری و س ــه نظ ــد اوتوریت فاق

ــده جنبــش کمونیســتی  ســاخنت بخــش هــای پراکن

و کارگــری بــوده وبــه تشــکالتی در حاشــیه جنبــش 

در  نظــری  جــدال  انــد.  شــده  تبدیــل  کارگــری 

محــدوده ای ناچیــز و اساســاً در خــارج از مــنت 

مبــارزه طبقاتــی در جامعــه انجــام گرفتــه واز ایــن 

رو درســتی و نادرســتی آن در پرتــو پراتیــک مــورد 

ارزیابــی وســنجش قــرار منــی گیــرد." بنابرایــن درک 

همــه جانبــه رشایــط جنبــش کارگــری وکمونیســتی 

دارای  سوسیالیســتی  انقــالب  هــدف  بــا  ایــران 

اهمیــت تعییــن کننــده ایســت. پاســخ درســت 

بــه چــه بایــد کــرد ایــن جنبــش بــرای تحقــق ایــن 

وظیفــه انقالبــی تاریخــی از مســئله عــدم پیونــد آن 

بــا جنبــش کارگــری وجنبــش هــای دیگــر اجتامعــی 

ــق  ــا طب ــت ه ــه فعالی ــد هم ــود. بای ــی ش ــاز م آغ

رشایــط هــر واحــد کمونیســتی مبــارزه بــرای یکــی 

ــا جنبــش کارگــری باشــد. جنبــش کارگــری  شــدن ب

در صحنــه هســت و بارهــا اعــالم کــرد ه انــد 

احتیــاج بــه کمــک شــام داریــم یارمــا باشــید و مــارا 

ــه دارد ....  ــانید. ادام ــاری رس ی

دیلم – ژانویه ۲۲
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اســت کــه بــا “دخالــت انســان دوســتانه" در امــور 

ــع  ــا جم ــف خیابانه ــودکان کار را از ک ــودکان، ک ک

ــا  ــواده هایشــان و ی ــه خان ــا را ب ــرده و آنه آوری ک

مراکــز تربیتــی و نگهــداری تحویــل بدهــد. آیــا 

جمهــوری اســالمی در ایــن امــر موفــق بوده اســت؟ 

قبــل از جــواب بــه ایــن ســئوال بهــر اســت باهــم 

ــران در طــی ۱۰ ســال  ــودکان کار در ای ــار ک ــه آم ب

گذشــته نگاهــی بیاندازیــم و بــا بررســی وضعیــت 

ــن سیاســت هــا و  ــودکان کار ای در حــال حــارض ک

ــار  ــم. آم ــان کنی ــی بی ــورت ملموس ــرا بص ــج آن نتای

کــودکان کار و بــی خامنــان توســط خرگزاری تســنیم 

ــا  ــون، ســازمان بهزیســتی ۷۰۰ هــزار ت ــا ۷ میلی ۳ ت

یــک میلیــون و اداره آمــار ایــران ۲/۵ میلیــون نفــر 

ــت  ــار جمعی ــه آم ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــر ش ذک

ــک  ــت نزدی ــده اس ــر ش ــون ذک ــه ۸۵ میلی ــران ک ای

بــه ۱ تــا ۶ در صــد جمعیــت ایــران را کــودکان 

ــد. ظاهــرا  ــی دهن ــی رسپرســت تشــکیل م کار و ب

آمــار بشــدت متناقــص و اختــالف بســیار زیــاد 

ــن آمــار را مــد نظــر  ــی اگــر کمری ــی حت اســت ول

ــورهای  ــن کش ــا فقیرتری ــار ب ــن آم ــم، ای ــرار دهی ق

آفریقایــی و آســیایی برابــری مــی کنــد. در کشــوری 

بــا جمعیــت ۸۵ میلیــون و منابــع وســیع طبیعــی و 

ــت  ــی در موقعی ــژه یــک کشــور نفت انســانی و بوی

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 

ــن  ــان س ــورهای جه ــر کش ــت. در اک ــانی اس انس

کار از ۱۶ ســالگی بــه بــاال آنهــم بــر طبــق قوانیــن 

رشوع مــی شــود. و کــودکان زیــر ۱۶ ســال حــق کار 

ــه  ــط ب ــی را نداشــته و فق ــن زندگ ــوان تامی ــه عن ب

عنــوان تجربــه زندگــی و کار آمــوزی را شــامل مــی 

شــود. در جامعــه مــا موضــوع کــودکان کار بعلــت 

ــده  ــزرگ منان ــهرهای ب ــه ش ــط در حیط ــه فق اینک

ــدا کــرده  ــت پی ــه شــهرک هــا هــم رسای اســت و ب

ــی  ــودکان کار عموم ــور ک ــر و نیزحض ــره فق و چه

ــن  ــز بی ــش برانگی ــوع چال ــه موض ــت، ب ــده اس ش

فعالیــن و مدافعیــن کــودکان کار برعلیــه وضــع 

ــال  ــه کام ــت ک ــت. دول ــده اس ــل ش ــود تبدی موج

ــرا انــکار مــی کنــد و  ــا آن ــا بــی تفاوتــی عملــی ی ب

ــوردی مــی  ــردی و م ــودکان کار را ف ــا موضــوع ک ی

ــژه در  ــه داری بوی ــم هــای رسمای ــد. اینکــه رژی بین

کشــورهای تحــت ســلطه بــا کار کــودکان مشــکلی 

ــه بعلــت تقویــت شــخصیت کــودکان در  ــد ن ندارن

زمینــه اجتامعــی بلکــه اســتفاده از نیــروی کار ارزان 

بــه عنــوان کارگرانــی کــه در عیــن ارزان بــودن 

ــتند.  ــود نیس ــه خ ــوق اولی ــاع از حق ــه دف ــادر ب ق

کــودکان کار بخشــی از نیــروی کار ارزانــی هســتند 

کــه بــه رسمایــه داری فــروش نیــروی کار ارزان 

ــودکان کار  ــیاری از ک ــد. بس ــی کن ــه م ــری را ارائ ت

ــت اجتامعــی هســتند  ــه دارای شناســنامه و هوی ن

ــه  ــی ب ــامع از حقوق ــای اجت ــچ ج ــن در هی بنابرای

مثابــه یــک فــرد اجتامعــی برخــوردار نبــوده و 

ــا منــی شــود.  ــات اجتامعــی شــامل حــال آنه خدم

برخــی از ســایت هــای داخلــی آمــار کــودکان بــدون 

شناســنامه را ۵ تــا ۷ در صــد و کــودکان مهاجــر 

ــه  ــا از افعانســتان و پاکســتان و عــراق ب کــه عمدت

ایــران مهاجــرت کــرده اســت ۵۵ – ۴۵ درصــد ذکــر 

ــی در  ــال اجرای ــمی و عم ــت رس ــد. سیاس ــرده ان ک

رابطــه بــا کــودکان کار در بیــن ارگان هــای دولتــی 

ــا  ــر ی ــر مدی ــدارد. ه ــود ن ــی وج ــران اجرای و مدی

ارگانــی بــر اســاس ســلیقه و خواســت خــود عمــل 

مــی کنــد. هــر ارگانــی هــم بــه دارودســته ای 

در بــاالی حکومــت و رژیــم جمهــوری اســالمی 

ــن  ــی ای ــس را جوابگوی ــچ ک ــت و هی ــته اس وابس

معضــل اجتامعــی نیســت. گاهگاهــی مصاحبــه 

ــی  ــام م ــمی انج ــای رس ــئولی در مدیاه ــا مس ای ب

ــه  ــگی ک ــوا و در روال همیش ــی از محت ــود. خال ش

ــالن ارگان  ــت کار ف ــا نیس ــد کار م ــی گوی ــر م مدی

دولتــی  حکــم  هنــوز  نداریــم،  بودجــه  اســت، 

ــه  ــی ک ــا کودک ــره. ام ــت و غی ــده اس ــض نش تفوی

نــان شــب نــدارد بــا ایــن شــارالتان بــازی حکومتــی 

آشــنا نیســت. او فــردا دســت خواهــر و بــرادرش را 

ــول  ــا پ ــرد ت ــی ب ــان م ــه خیاب ــرای کار ب ــه و ب گرفت

بیشــری بــرای تهیــه نــان پیــدا کننــد. عــدم حضــور 

ســازمان هــای غیــر دولتــی و یــا دخالــت دولــت در 

رونــد کمــک و همیــاری ســازمان هــای غیــر دولتــی 

ــه  ــودکان کار، کمــک هــای مردمــی ب ــه ک کمــک ب

کــودکان کار را ســخت کــرده اســت. مــردم بــا 

دلســوزی و ترحــم بــه کــودکان کار نــگاه مــی کننــد 

ولــی بحــران اقتصــادی کمــک هــای همیــن مــردم 

ــی  ــر ممکــن ول انســان دوســت را اگــر نگوییــم غی

بســیار کــم و ناچیــز کــرده اســت. و ایــن کمــک هــا 

ــودکان کار در  ــردن، کار ک ــن ک ــه ک ــه ریش ــادر ب ق

ــران نیســت. ای

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 

ــد.  ــرا ندارن ــا آن ــه ب ــا مقابل ــت و ی ــی حفاظ آمادگ

گرفتــار شــدن در دام گروههــای مافیایــی و... ولــی 

ایــن متامــی مشــکالت نیســت. کودکانــی کــه امــروز 

کــودک کار بحســاب مــی آینــد و در چرخــه اعتیــاد 

ــی  ــدر و مافیای ــواد مخ ــای م ــگ ه ــاوز و کن و تج

گرفتــار هســتند. در فــردای زندگــی خــود ایــن 

چرخــه را بــاز تولیــد مــی کننــد. کودکانــی کــه قــرار 

ــه  ــک جامع ــده ی ــد دهن ــاز و رش ــده س ــت آین اس

ــه  ــرای جامعــه بســازند، ب بــوده و فــردای بهــری ب

نیــروی ترمــز کننــده و مجرمــان فــردای آن تبدیــل 

خواهنــد شــد. کــودک کار لکــه ننگــی بــر جامعــه 

ــدن  ــود آم ــای بوج ــه ه ــت. ریش ــه داری اس رسمای

ــن  ــه محققی ــه گفت ــه ب ــک جامع ــودکان کار در ی ک

و کارشناســان اجتامعــی در عرصــه ملــی و بیــن 

ــی زاده  ــط کنون ــر در رشای ــت. فق ــر اس ــی فق امللل

سیســتم رسمایــه داری اســت. سیســتمی کــه ســود 

هدایــت کننــده سیاســت هــا و عملکردهایــش 

ــود. ــوده و خواهــد ب ب

ــه  ــودک ب ــک ک ــل ی ــرای تبدی ــی ب ــل مختلف  دالی

کــودک کار و یــا بــی خامنــان در جامعــه آورده 

شــده اســت: اعتیــاد رسپرســتان خانــواده بــه مــواد 

ــی  ــی و فروپاش ــدید خانوادگ ــات ش ــدر، اختالف مخ

محیــط آرام خانــواده گــی، مهاجــرت خانــواده 

ــه حاشــیه شــهرها، عــدم امــکان  هــا از روســتاها ب

تحصیــل بــه لحــاظ مالــی و ....، عــدم فرهنــگ 

ــت  ــا در جه ــواده ه ــن خان ــی در بی ــح تربیت صحی

آمــوزش و خواســت هــای کــودکان، جنــگ و بحــران 

ــکالتی  ــی از مش ــا بخش ــی و..... اینه ــای اجتامع ه

هســتند کــه باعــث رانــده شــدن کــودکان بــه طــرف 

کار و تامیــن خــود و یــا خانــواده شــان مــی شــود. 

ــی  ــای مافیای ــه کار گروهه ــه عرص ــا ورود ب ــا ب ام

ــل  ــد. دالی ــی دارن ــه م ــود نگ ــره خ ــا را در چن آنه

بــاال هــم ایــن امــر را کــه متامــی آنهــا ناشــی از فقــر 

و ســتم افســار گســیخته اجتامعــی طبقــات حاکــم 

ــت  ــت را ثاب ــی اس ــت اجتامع ــات فرودس ــر طبق ب

مــی کنــد. اکریــت قریــب بــه اتفــاق کــودکان کار 

ــر هســتند.  ــای فقی ــواده ه از خان

متامــی  بــا  کار  کــودکان  چــرا  اینکــه  توضیــح 

دســتگاههای عریــض و طویلــی کــه در جهــت 

ــت ســاخته  ــن کــودکان از طــرف دول ــه ای کمــک ب

ــی  ــر قانون ــای غی ــه کاره ــان ب ــت همچن ــده اس ش

) کمــر از ۱۶ ســال ( ادامــه مــی دهنــد، نشــان 

مــی دهــد کــه ایــن ارگان هــا بعلــت اینکــه قــادر 

بــه حــل زیــر بنایــی معضــل کــودکان کار نیســتند، 

ــای  ــران ه ــن بح ــا کوچکری ــان ب ــی اصالحاتش متام

ــاز  اقتصــادی و اجتامعــی از بیــن رفتــه و چرخــه ب

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 

ــد. کــودک کار ناشــی از  بودجــه و.....رهــا شــده ان

ــه داری در  سیســتم اســتثامرگرانه و ســتمگر رسمای

ــت هــای  ــا ارگان هــای دول ــد اســت آی عــر جدی

رسمایــه داری از جملــه ایــران مــی توانــد علیــه ایــن 

ــواب  ــه ج ــت ک ــن اس ــد. روش ــارزه کن ــتم مب سیس

منفــی اســت. در کشــورهای رسمایــه داری مروپُــل 

بعلــت ثــروت و دارا بــودن حداقــل امکانــات بــرای 

زندگــی و نیــز اســتفاده وســیع از نیــروی کار ارزان 
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خارجــی احتیــاج بــه کار کــودکان در جامعــه نبــوده 

و کــودکان کار زمینــه هــای رشــد و گســرش ندارنــد. 

ــی در  ــگان وجــود دارد ول ــال آمــوزش رای بطــور مث

ایــران ایــن آمــوزش رایــگان فقــط در قانــون اساســی 

ــن  ــه ای ــه پای ــادی ک ــکان اقتص ــده و ام ــته ش نوش

آمــوزش اســت بوجــود نیامــده اســت. بویــژه اینکــه 

ــی و  ــای آموزش ــر نهاده ــدن بیش ــی ش ــا خصوص ب

بهداشــتی دسرســی اولیــه بــه آنهــا ســخت تــر هــم 

شــده اســت. 

بســیاری از فعالیــن حقــوق کــودک رژیم اســالمی 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 

ــوده اســت.  ــدان و شــکنجه ب ــان زن ــه آن اســالمی ب

ــم،  ــا دائی ــیرزاد آتن ــم زاده وســعید ش ــام ابراهی بهن

امیــر امیرقلــی و امیــد علشــناس و شــیوا محبوبــی، 

آســو رســتمی، علــی نــوری آتنــا فرقدانــی منونــه ای 

کوچــک از لیســت بــزرگ فعالینــی هســتند کــه در 

طــی ایــن ســالها در زنــدان و تحــت شــکنجه قــرار 

گرفتنــد.

مــاده ۲۷ پیــامن نامــه حقــوق کــودک ســازمان ملــل 

متحــد ۱۹۸۹ در بنــد یکــم متذکــر شــده اســت کــه: 

کشــورهای عضــو، حــق همــه کــودکان را بــرای 

برخــورداری از ســطح زندگــی مناســب بــرای رشــد 

ــی  ــی و اجتامع ــوی و اخالق ــی، معن ــمی، ذهن جس

ــاده یکــم  ــد ۲۸ م ــه رســمیت مــی شناســد در بن ب

ــردن و در  ــاری ک ــت: اجب ــده اس ــف آم ــمت ال قس

ــرای  ــگان ب ــی رای ــراردادن آمــوزش ابتدای دســرس ق

اســالمی  جمهــوری  اساســی  قانــون  در  همــه. 

ــا  ــران ت ــه ای ــودکان تبع ــده اســت : متــام ک هــم آم

پایــان دوره متوســطه از حــق تحصیــل رایــگان 

ــوازم  ــن ل ــه تامی ــف ب ــت موظ ــد و دول برخوردارن

ایــن حــق اســت. امــا متــام ایــن مقاولــه نامــه هــا و 

پیــامن نامــه هــا تــا زمانــی کــه رژیــم هــای قــرون 

ــه ازدواج  ــوری اســالمی ک وســطایی همچــون جمه

دخــران را از ۹ ســالگی رشعــی و از ۱۳ ســالگی 

ــای  ــه ه ــود دارد در قفس ــد، وج ــی دان ــی م قانون

ــه  ــت و ن ــه خواس ــد و ن ــی خورن ــاک م ــون خ قان

ــدارد. ــود ن ــرای آن وج ــکان اج ام

در عرصــه جهانــی: کنوانســیون حقــوق کــودک، 

ــون و  ــی را ۱۵۲ میلی ــطح جهان ــودکان کار در س ک

ــون  ــرا ۲۶۰ میلی ــر آن ــوق ب ــاع از حق ــون دف کان

ــری نســبی تعــداد  ــار از براب ــرده اســت. آم ــر ک ذک

ــت  ــط کار حکای ــودک در محی ــران ک دخــران و پ

ــودکان کارشــان  ــر ک دارد. هــر چــه کشــورها فقیرت

ــا  ــم ب ــی ه ــن امللل ــه داری بی ــت. رسمای ــر اس بیش

رشکــت هــای فراملــی ولــی بــا شــعار حقــوق 

کــودک، حقــوق بــر و دمکراســی هــامن کاری را 

مــی کنــد کــه رژیــم جمهــوری اســالمی 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 

ــه داری  ــه رسمای ــیده ک ــت آن رس ــت. وق آورده اس

کــه مســبب ایــن همــه بدبختــی و فقــر و نکبــت 

ــار گذاشــته  اســت از زندگــی میلیاردهــا انســان کن

شــود. و انســان هــا بــه زندگــی انســانی کــه یکــی 

ــای  در خدمــت همــه و همــه در خدمــت یکــی پ

ــرای رســیدن  ــدم ب ــن ق ــد. سوسیالیســم اولی بگذارن

بــه آن اســت. در آنوقــت هیــچ کودکــی بجــز 

ــل و  ــا بهداشــت، تحصی ــی ب ــدن دوران کودک گذران

مســکن و رفــاه نبایــد بهریــن ســال هــای زندگــی را 

ــد.  ــار کار بگذارن ــا و فش ــه ه در زبال

ــی  ــک حــق همگان ــگان ی ــل و بهداشــت رای تحصی

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 ۴ ژانویه ۲۰۲۲

بکتاش آبتین

بکتاش آبتین مبارزی متام عمری برای آزادی

همچنــان ایــن جــالد خــون آشــام، میُکشــد بهریــن 

فرزنــدان آزادیخــواه مــا را.

هنــگام دســتگیری بکتــاش آبتیــن – نویســنده، 

شــاعر و فیلــم ســاز، کانــون نویســندگان ایــران 

تاکیــد کــرد کــه هــدف دســتگاه امنیتــی خفــه 

ــا  ــم ه ــنت قل ــان، شکس ــدای آزادی خواه ــردن ص ک

ــودی فیزیکــی هــر انســان آزادیخــواه اســت.  و ناب

“در ســال ۹۴ مامــوران امنیتــی بــه منــزل مــن 

ــاختند،  ــن س ــرای م ــده ب ــه پرون ــد، س ــه کردن حمل

متعــددی  دادگاههــای  متعــددی،  بازجوئیهــای 

ماحصــل آن ۶ ســال زنــدان شــد. پرســش ایــن اســت 

آیــا ایــن فشــارها در عــزم راســخ مــن خللــی ایجــاد 

خواهــد کــرد نــه! مــن و دوســتان و همکارانــم 

ــود  ــف خ ــه وظای ــران ب ــندگان ای ــون نویس در کان

بدرســتی عمــل کردیــم؛ اگــر ۳۰ نفــر دیگــر را 

ــد،  ــدان برن ــه زن ــون ب ــال کان ــای فع ــم از اعض ه

قطعــاً جوانــان پرشــور و پیشکســوت مــا نخواهنــد 

ــا  ــد و آنه ــوش مبان ــش خام ــون چراغ ــت کان گذاش

ــس  ــرد. پ ــد ک ــل خواهن ــان عم ــه خودش ــه وظیف ب

ایــن فشــارها بهیــچ وجــه نتوانســت در عــزم راســخ 

ــی وارد  ــم خلل ــد انجــام میدادی ــه بای ــرای کاری ک ب

ــد. “ کن

ــدت ده  ــه م ــامری ب ــال بی ــن را در ح ــاش آبتی بکت

روز نگهداشــتند و بعــد مخفیانــه بــدون مطلــع 

ــر  ــل و زنجی ــا ُغ ــواده اش، ب ــتان و خان ــردن دوس ک

ــده  ــر ش ــر دی ــد. دیگ ــل کردن ــتان منتق ــه بیامرس ب

ــه  ــتاران ب ــکان و پرس ــای پزش ــام تالش ه ــود و مت ب

ــد  ــل عم ــاهد قت ــر ش ــار دیگ ــا ب ــید. م ــی نرس جای

جنایتکارانــه زندانیــان سیاســی هســتیم. ایســتادگی 

نویســندگان و شــاعران عــر کنونــی ایــران در 

مبــارزه بــرای آزادی، رسمشــقی اســت بــرای ادامــه 

مبــارزه. بکتــاش آبتیــن در راهــی گام گذاشــت کــه 

شــاهرخ زمانــی و ســتار بهشــتی پیمودنــد. حاکــامن 

جــالد خــوی تربیــت شــده ی مکتــب فدائیان اســالم 

ــی  ــذف فیزیک ــا ح ــد ب ــی کنن ــالش م ــث ت ــه عب ب

ــای  ــش ه ــد جنب ــع رش ــواه مان ــندگان آزادیخ نویس

ــا  ــن ده ه ــک آبتی ــادن ی ــا افت ــد. ب ــوده ای گردن ت

ــر خواهــد خاســت. ــن ب آبتی

ــای  ــن افش ــران ضم ــندگان ای ــون نویس ــروز کان ام

جنایــت رژیــم جمهــوری اســالمی هشــدار داد 

دســتگاه های  توســط  گــری  دخالــت  هرگونــه 

امنیتــی در امــر برگــزاری مراســم بزرگداشــت آبتیــن 

مــردم  و  خانــواده  و  دوســتان  بــا عکس العمــل 

ــد. ــد ش ــرو خواه ــران روب ای

حــزب رنجــران ایــران در ایــن غــم همگانــی مــردم 

ایــران و جهــان، قاطعانــه خواســتار  آزادیخــواه 

ــان سیاســی  ــه زندانی ــد و رشط کلی ــدون قی آزادی ب

اســت. 

حــزب رنجــران ایــران بــه خانــواده عزیــز بکتــاش، 

ــران  ــون نویســندگان ای ــاران او در کان دوســتان و ی

صمیامنــه تســلیت مــی گویــد. 

منطــق خلــق تبدیــل غــم بــه نیروســت . بــی 

ــد جنبــش کارگــری و حرکــت هــای اجتامعــی  تردی

ــا گســرش  ــا متشــکل شــدن هــر چــه بیشــر و ب ب

شــکن  دنــدان  پاســخ  خــود  تشــکالت  رسارسی 

ــد داد. ــار ددمنشــانه خواهن ــن رفت ــه ای ــبی ب مناس

مــرگ بــر نظــام فاشیســتی رسمایــه داری جمهــوری 

اســالمی

درود بر کانون نویسندگان ایران 

پیروز باد سوسیالیسم 

حزب رنجران ایران

۱۸ دیامه ۱۴۰۰

گرامی باد یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم
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تقابل روسیه و.... بقیه ازصفحه آخر نامه آرش جوهری از زندان

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 جوهــری ام. یــک کارگــر و فعــال کارگــری. 

ســپاه  اطالعــات  مامــوران  بــا هجــوم   ۱۴/۷/۹۹

بــه خانــه ام، بــه اتهــام این کــه علیــه وضعیــت 

یعنــی  ایــن حکومــت  موجــود و دســتاوردهای 

ــردم  ــام م ــر و مت ــه ی کارگ ــانِی طبق ــی غیرانس زندگ

کارتن خوابــی، حقــوق  تن فروشــی،  فقــر،  نظیــر 

چندیــن برابــر زیــر خــط فقــر، نابرابــری زن و 

ــر  ــه خاط ــره و ب ــژادی و غی ــای ن ــرد، نابرابری ه م

ــان  ــان انس ــی در ش ــانی و زندگ ــته های انس خواس

ــه خــودم  ــواع توهین هــا ب ــا ان دســتگیر شــدم. و ب

و خانــواده ام و زبــان مــادری ام در بازجویی هــا 

ــار اعرافــات  ــر ب ــه رو شــدم و هنگامــی کــه زی روب

اجبــاری نرفتــم بارهــا تهدیــد شــدم کــه بــرای 

سیاســی  پرونــده ی  گیلــک  شــادی  همــرت، 

تشــکیل و از کار پرســتاری اخــراج خواهــد شــد 

.اطالعــات ســپاه در جریــان پرونــده ی مــن بــه 

ســناریوی همیشــگی خــودش، یعنــی پرونده ســازی 

ــه  ــا، علی ــن و خانواده هــای آنه ــرای فعالی ــی ب امنیت

ــکیل داد  ــه تش ــده ای جداگان ــادی پرون ــرم ش هم

تــا اهــرم فشــاری باشــد بــر روی مــن. بعــد از 

ــه  ــه س ــازی ب ــا پرونده س ــن ب ــا م ــام بازجویی ه امت

اتهــام تشــکیل گــروه، اجتــامع و تبانــی و فعالیــت 

تبلیغــی علیــه نظــام بــه شــانزده ســال حبــس 

محکــوم شــدم کــه ده ســال آن قابــل اجــرا بــود و 

ــواده ام و  ــدد از خان ــای متع ــبب بازجویی ه ــه س ب

دادگاهــی کــردن شــادی گیلــک مجبــور بــه تســلیم 

ــش  ــال و ش ــت س ــه هف ــم ب ــدم و حک ــه رای ش ب

مــاه کاســته شــد. البتــه دادگاه مــن بــه قــدری 

تریفاتــی بــود کــه بعدهــا خــود قاضــی شــعبه ی 

۲۶ بــه خانــواده ام گفتــه بــود کــه حکــم دســت مــن 

ــرای شــادی گیلــک  نبــوده اســت. پرونــده ای کــه ب

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 

ــا بــه ایــران در بدتریــن رشایــط  ابتــدای ورود کرون

بی گنــاه  کامــال  و  بــود  مشــغول خدمــت  کاری 

توهین هــا  انــواع  بــا  مســائل،  از  بی اطــالع  و 

از  اســتفاده  مامنعــت  همچــون  اذیت هــا  و 

دستشــویی، بــه دســت اعراف گیــری اجبــاری از 

طــرف بازجوهــا روبــه رو شــد. شــادی از هــامن 

روزی کــه کشــور در آتــش کرونــا می ســوخت و 

تــرس  از  خــود  پنت هاوس هــای  در  رسکوبگــران 

کرونــا پنــاه گرفتــه بودنــد، بــا متــام تــوان بــه خاطــر 

بیامرســتان ها  در  انســانی  و  اجتامعــی  وظایــف 

ــی،  ــرده اســت و حــال دســتمزدش بازجوی ــالش ک ت

ــر  ــت آخ ــوده و دس ــت ب ــازی، آزار و اذی پرونده س

بــا سیاســت گروگانگیــری ایــن سیســتم زندانــی 

شــده اســت. کرونــا فروکــش کــرده اســت امــا 

می ســوزد.  هنــوز  ناعدالتــی  و  رسکــوب  آتــش 

ــل  ــردم، مقاب ــته های انســانی م ــام خواس ــل مت مقاب

ــون  ــته هایی همچ ــل خواس ــانی، مقاب ــی انس زندگ

آزادی، برابــری و رفــاه انســان ها دیــواری قــرار دارد 

کــه زندگــی را تبدیــل بــه جهنــم ســاخته اســت. و 

بی شــک آن دیــوار همیــن سیســتم اســت. دســتگاه 

ــتید! از  ــردم هس ــام م ــا، ش ــی م ــا، قاض ــت م عدال

شــام خواهشــمندم صــدای مــا را بشــنوید و بــه مــا 

ــد. ــک کنی کم

در سوگ سعید سهرابی

بــه یــاد رفیــق ســعید ســهرابی، از کادرهــای “ 

هســته اقلیت “ شایســته اســت  از اســتواری او در 

ــارزه  ــر، مب ــی طبقــه کارگ ــی رهای ادامــه راه طوالن

بــرای برانــدازی نظــام رسمایــه داری و نــه بــه 

جمهــوری اســامی و آری بــه سوسیالیســم، ســخن 

گوئیــم و غــم را بــه نیــرو بــرای 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
سایت حزب رنجبران

www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com

ســمت  درپرتــو  اوکرائیــن  در  داخلــی  بحــران 

ــکا  ــدار آمری ــن طرف ــانی حاکمی ــدد رس ــری و م گی

ــت  ــوذ و توســعه فعالی ــرای گســرش نف ــرب ب و غ

ــک  ــدن کم ــاش ش ــیه، ف ــای روس ــرز ه ــو در م نات

ــن  ــه اوکرائی ــکا ب ــون دالری آمری ــی ۲۰۰ میلی نظام

ــک  ــامن آتالنتی و اقدامــات اخیرومکــرر ســازمان پی

شــاملی )ناتــو( در دریــای بالتیــک و دریــای ســیاه، 

ــه اســت.  ــیه را برانگیخت ــراض شــدید روس اع

گســیل ده هــا هــزار نیــروی نظامــی روســیه همــراه 

بــا تجهیــزات ســنگین بــه مرزهــای اوکرائیــن و 

تشــدید نــا آرامــی هــا، کشــمکش و اختالفــات بــر 

ــرار  ــه مــورد بررســی ق ــن زاوی ــن را از ای رس اوکرائی

ــم.  میدهی

 اهمیت و جایگاه اوکراین برای روسیه

ــاک  ــی از خ ــامدی جزی ــرون مت ــرای ق ــن ب  *اوکرای

روســیه بــوده و تاریــخ هــر دو کشــور در هــم 

تنیــده شــده اســت. همچنیــن پــاره ای از مهمریــن 

نردهــای تاریخــی در راه آزادســازی روســیه بــا 

ــه  ــورده ک ــم خ ــال ۱۷۰۹ رق ــاوا« در س ــرد پولت »ن

ــا  ــت و مضاف ــاده اس ــاق افت ــن اتف ــاک اوکرای در خ

آنکــه اولیــن دولــت روس در کی یــف شــکل گرفتــه 

ــای  ــان کلیس ــل بنی ــال مح ــن ح ــه در عی ــت ک اس

ــود. ــی ش ــوب م ــس محس ارتدوک

ــود را روس  ــن خ ــت اوکرای ــد از جمعی * ۲۲ در ص

ــور  ــن کش ــی ای ــای رشق ــش ه ــه در بخ ــد ک میدانن

هویتــی  دارای  ترتیــب  بدیــن  و  دارنــد  ســکنی 

ــا  ــی ب ــی و زبان مشــرک از لحــاظ فرهنگــی، مذهب

ــند. ــی باش ــیه م روس

* از لحــاظ اقتصــادی، درصــد زیــادی از صنایــع 

ــر  ــاد جامهی ــه اتح ــش از تجزی ــادر پی ــنگین و م س

ــس از آن  ــن وجــود داشــت و پ شــوروی در اوکرائی

ــدود۸۰  ــن ح ــت. همچنی ــق گرف ــن تعل ــه اوکرائی ب

خــام  نفــت  درصــد   ۷۵ و  طبیعــی  گاز  درصــد 

روســیه از طریــق اوکرائیــن بــه اتحادیــه اروپــا 

صــادر می شــود. گاز صادراتــی روســیه بــه اروپــا از 

طریــق ۱۲ خــط لولــه گازی انتقــال می یابــد کــه ۵ 

خــط لولــه از خــاک اوکرائیــن می گــذرد و اخیــراً بــا 

امتــام خــط لولــه »نــورد اســریم ۲« قــرار اســت گاز 

صادراتــی بــه آملــان بــه دو برابــر افزایــش یابــد. از 

ســوی دیگــر، حضــور اوکرائیــن در پــروژه اتحادیــه 

بــرای روســیه حایــز اهمیــت  اورآســیا  گمرکــی 

اقتصــادی  لحــاظ  از  روس هــا  بنابرایــن  اســت؛ 

ــن کشــور  ــد و ای ــن دارن ــه اوکرائی ــژه ب ــی وی توجه

ــی  ــواحل رشق ــت در س ــر جمعی ــون نف ــا ۴۴ میلی ب

ــای  ــور اروپ ــن کش ــیاه، مهمری ــای س ــی دری و غرب
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ــه شــامر  ــرای روســیه از نظــر اقتصــادی ب رشقــی ب

ــدیدی  ــتگی ش ــز وابس ــن نی ــه اوکرائی ــد. البت می آی

بــه اقتصــاد روســیه دارد و مبــادالت گســرده ای بــا 

روس هــا انجــام می دهــد.

* از لحــاظ راهــردی، اوکرائیــن طــی ۴ قرن 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 

ــاً بواســطه وجــود  ــا عمــل کــرده اســت. مضاف اروپ

ــتوپل در  ــدر سواس ــیه در بن ــی روس ــاوگان دریای ن

شــبه جزیره کریمــه، اهمیــت اســراتژیک راهــردی 

ــای ســیاه دارد. ــرای روســیه در دری ب

ــدون  ــیه ب ــت روس ــه رف ــی ک ــه رشح ــه ب ــا توج ب

ــه  ــی ب ــی جهان ــع از قدرت ــن در واق ــود اوکرائی وج

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 

ــیه  ــوذ روس ــش نف ــل و کاه ــوذ بروکس ــش نف افزای

مــی شــود و تشــویق بــرای پیوســنت بــه ناتــو را بــر 

منــی تابنــد. زیــرا اگــر اوکرائیــن از بلــوک ژئوپلتیــک 

روســیه خــارج شــود، ســایر کشــورهای حــوزه 

ــوذ  ــوزه نف ــج از ح ــه تدری ــز ب ــابق نی ــوروی س ش

کرملیــن خــارج خواهنــد شــد. فرامــوش نکنیــم 

کــه بعــد ازتجزیــه شــوروی و بلــوک رشق در ســال 

هــای ۱۹۹۱ – ۱۹۸۹ و آغــاز دوره بعــد از پایــان 

ــه هــای امپریالیســتی،  ــگ رسد و تهاجــم رسمای جن

بیشــر  پیرامونــی  جهــان  کشــورهای  بــورژوازی 

ــن  ــی ای ــاد و متام ــا افت ــه ه ــن رسمای ــن ای ــه دام ب

کشــورها بــه طــور آشــکار بــه کشــورهای پیرامونــی 

و نیمــه پیرامونــی قــدرت هــای مســلط مرکــز اروپــا 

ــل گشــتند. ــان تبدی ــژه آمل بوی

فروپاشــی و تجزیــه کشــور یوگســالوی در دهــه 

۱۹۹۰ بــه هفــت کشــور مجــزا از هــم توســط 

ــت  ــا عنای ــه ب ــا البت ــه اروپ ــو و اتحادی ــازمان نات س

و حامیــت همــه جانبــه آمریــکا، توســعه اتحادیــه 

ــنت  ــا و پیوس ــوب اروپ ــوی رشق و جن ــه س ــا ب اروپ

لهســتان، مجارســتان، جمهــوری چک، رومانــی و .... 

پــس از مذاکــرات ۲۰۰۴ بــه 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 ســاخته اند. ایــن اهــداف توســعه 

ــش  ــا جنب ــی ب ــده همراه ــر فریبن ــا ظاه ــه ب طلبان

هــای ناسیونالیســتی بــه ایجــاد رقابــت هــای تفرقــه 

اشــاعه  و  پانیســتی   – براندازاولراناسیونالیســتی 

اندیشــه هــای بنیادگرایــی دینــی – مذهبــی جهــت 

تامیــن ســلطه هژمونیــک در این کشــورها از یکســو 

و محــدود کــردن و نهایتــاً تجزیــه روســیه از ســوی 

دیگــر پیــاده شــده اســت کــه کــامکان ادامــه دارد. 

ــکی در  ــو برژینس ــه زبیگنی ــت ک ــه اس ــایان توج ش

کتــاب خــود بــا عنوان تختــه شــطرنج بزرگ تأکیــد 

اوکرائیــن، متــام  بــدون حضــور  کــه  کنــد  مــی 

ــوذ خــود در  ــازی نف ــرای بازس تالش هــای مســکو ب

ــت  ــوروی شکس ــر ش ــاد جامهی ــابق اتح ــرو س قلم

ــاالت  ــری ای ــر برت ــارت دیگ ــه عب ــورد. ب ــد خ خواه

جهــت  اش  ژئواســراتژیک  الزامــات  و  متحــده 

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 

۱۹۹۰ » بایــد کاری کــرد فروپاشــی شــوروی بــه 

فروپاشــی روســیه هــم منتهــی شــود«. بــه اعتقــاد 

او، تنهــا بــا فروپاشــی روســیه اســت کــه ایــن 

کشــور دیگــر هیچــگاه تهدیــدی بــرای بقیــه جهــان 

نخواهــد بــود. در واقــع آنچــه در ایــن بحــران حایــز 

اهمیــت اســت، تقابــل بین املللــی بــر رس قــدرت و 

نفــوذ در منطقــه اســت کــه روســیه و امریــکا را بــه 

رویارویــی بــا یکدیگــر کشــانده اســت. 

ــت  ــات مقاوم ــی موجب ــه رشایط ــم چ ــال ببینی ح

روســیه و بــه چالــش کشــیدن سیاســت هژمونیــک 

ــرده اســت؟  ــش فراهــم ک ــش از پی ــکا را بی آمری

ــرو  ــد از ف ــی بع ــرای مدت ــیه ب ــه روس ــه حاکم طبق

پاشــی و تجزیــه شــوروی بــر ایــن بــاور و توهــم بود 

ــی  ــام جهان ــا نظ ــز ب ــاملت آمی ــتی مس ــه همزیس ک

رسمایــه ) ماننــد ژاپــن و آملــان و… بعــد از پایــان 

ــا  ــرای آنه ــری ب ــط به ــی دوم (، رشای ــگ جهان جن

فراهــم خواهــد ســاخت. یکــی از علــل ایــن توهــم 

بــزرگ ایــن بــود کــه دولتمــردان روســیه بــه کلــی 

ــت  ــی حامی ــت اصل ــه عل ــد ک ــی کردن ــوش م فرام

هــای همــه جانبــه آمریــکا از دشــمنان ســابق خــود 

ــه  ــود ک ــن خاطــر ب ــه ای ــا ب ــن ( دقیق ــان و ژاپ )آمل

ــا،  ــی آنه ــادی و نظام ــت اقتص ــودی و تقوی ــا بهب ب

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 

ــی  ــی؛ یعن ــره خاک ــه ک ــر کلی ــام ب ــی راس نظ نظام

جهانــی ســازی دکریــن مونــرو اســت. ایــن پــروژه 

در گرماگــرم آغــاز دوره جنــگ رسد و عکــس العمــل 

ــه  ــه حاکم ــا آن، طبق ــان ب ــردم جه ــا و م ــت ه دول

آمریــکا را بــر آن داشــت کــه پیــاده ســاخنت پــروژه 

ــق  ــه تعوی ــرو ” را ب ــن مون ــازی ” دکری ــی س جهان

انــدازد و حتــی بــه دادن امتیــازات نیــز تــن دهــد. 

بــه روشــنی مــی تــوان دیــد کــه در دهــه هــای ۶۰ 

ــر  ــکا ب ــی آمری ــت جهان ــتم سیاس ــرن بیس و ۷۰ ق

ــا  ــز ” ب ــرش ” همزیســتی مســاملت آمی اســاس پذی

کشــورهای واقــع در ” بلــوک رشق ” بویــژه شــوروی 

ــه  ــی رسمای ــام جهان ــرل نظ ــت کن ــه تح ــن ک و چی

نبودنــد، از یــک ســو و پذیــرش رشکــت و درگیــری 

کشــورهای متنــوع و متعــدد آفریقــا و آســیا در 

ــی  ــام جهان ــه نظ ــق ب ــی متعل ــن امللل ــای بی نهاده

ــه، از ســوی دیگــر مــی باشــد. رسمای

و  هــا  العمــل  عکــس  ایــن  تحلیــل  و  تجزیــه 

مقاومــت هــا در مقابلــه بــا جهانــی ســازی دکریــن 

مونــروی آمریــکا در حوصلــه ایــن نوشــتار نیســت 

امــا الزم اســت یــادآور شــویم کــه ایــن پــروژه 

تعییــن  نقــش  اش  موجودیــت  اوان  از  جهانــی 

کننــده ای بــه بُعــد نظامــی آمریــکا کــه در آن زمــان 

موقعیــت هژمونیکــی در جهــان کســب کــرده 

بــود، قائــل گشــته و در راســتای پیشــرد اســراتژی 

جهانــی نظامــی، کل کــره خاکــی را بــه مناطــق 

ــا  ــکا ب ــد. آمری ــی کن ــیم م ــی تقس ــم ژئوپولتیک مه

ــن  ــاخنت دکری ــی س ــت جهان ــودن سیاس ــاده من پی

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 

ــن  ــوروی و چی ــارصه ش ــد و مح ــا تحدی ــپس ب و س

ــم ســازد.  ــان تنظی ــر جه ــی خــود را ب تســلط نظام

نکتــه اصلــی ایــن پــروژه بــر آن اســت کــه منافــع 

ملــی آمریــکا مافــوق منافــع ملــی متامی کشــورهای 

ــورهای  ــر کش ــی دیگ ــع مل ــه مناف ــان ) منجمل جه

امپریالیســتی( اســت. ایــن پــروژه و پیشــرد آن 

از زمــان ریاســت جمهــوری جــورج بــوش پــر 

و حامیــان نومحافظــه کارش در ابعــادی جنایــت 

ــان از  ــاف جه ــته در اکن ــای گذش ــر از دوره ه بارت

طریــق جنــگ هــای مرئــی و نامرئــی ســاخت راس 

ــردد. ــی گ ــاده م ــکا پی نظــام، آمری

ــادی،  ــای اقتص ــم ارکان ه ــا ترمی ــج ب ــیه بتدری روس

ــی  ــزات نظام ــت تجهی ــزون و پیرف ــات روز اف ثب

خــود، در صــدد احیــا و حفــظ نفــو ذ در کشــورهای 

جــدا شــده از اتحــاد جامهیــر شــوروی، در سیاســت 

خارجــی خــود بــا عنــوان » خــارج نزدیــک « برآمــد. 

ــی  ــع حیات ــره مناف ــورها در زم ــن کش ــع ای در واق

روســیه بشــامر آمــده و مقابلــه بــا نفــوذ و حضــور 

ــی از اولویت هــای  ــه یک ــن کشــورها ب ــرب در ای غ

اصلــی سیاســت خارجــی روســیه تبدیل شــد. اگرچه 

ایــن سیاســت در مقاطعــی ماننــد وقــوع انقالبــات 

رنگــی در برخــی از ایــن کشــورها یــا همــکاری آنهــا 

ــا  ــده، ام ــزل ش ــدی متزل ــا ح ــکا ت ــو و آمری ــا نات ب
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ــن رشــته هــای  ــان ای ــد همچن مســکو تــالش می کن

حیاتــی را تحــت نفــوذ خــود نگهــدارد. در همیــن 

رابطــه، بحــران 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 

ــر  ــرای دیگ ــداری ب ــوی دیگــر هش دهنــد و از س

کشــورها در ایــن حــوزه مبنــی بــر آنکــه هــر گونــه 

ــای  ــد ه ــرب، پیام ــه غ ــی ب ــت نزدیک ــت جه فعالی

ــه همــراه داشــته باشــد.  ــد ب ــاری را مــی توان زیانب

ایــن امــر بــه آن معناســت کــه روســیه قــدرت برتــر 

در منطقــه اورآســیا محســوب می شــود و آمریــکا و 

کشــورهای اروپایــی قــادر بــه رقابــت بــا روســیه در 

ایــن حــوزه نیســتند.

بــا  ژانویــه  مذاکــرات آمریــکا و روســیه در ۱۰ 

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 

ــد و ســطح نیروهــای  ــو در نیاورن ــت نات ــه عضوی ب

ــچ  ــد و هی ــش دهن ــا را کاه ــی در رشق اروپ نظام

پایــگاه نظامــی در کشــورهایی کــه اعضــای ســابق 

ــو  ــوده و بخشــی از نات ــر شــوروی ب ــاد جامهی اتح

نیســتند، احــداث نکننــد، بــه پایــان رســید. بــه گفته 

کرملیــن هنــوز زود اســت کــه در بــاره نتایــج ایــن 

ــن  ــا روش ــود ام ــام ش ــری انج ــار نظ ــت اظه نشس

ــه  ــارض ب ــن ح ــک از طرفی ــالً هیچی ــه فع ــت ک اس

ــتند.  ــود نیس ــای خ ــته ه ــینی از خواس ــب نش عق

ــی  ــا ناراض ــه اروپ ــه اتحای ــت ک ــی اس ــن در حال ای

از عــدم حضــور خــود در دور مذاکــرات بــر رس 

ــر  ــا ســفر وزی ــا اســت و پیــش از آن ب امنیــت اروپ

امــور خارجــه جدیــد آملــان بــه واشــنگنت در دیــدار 

بــا همتــای خــود انتونــی بلینکــن خواســته بــود کــه 

ــکو »  ــا مس ــود ب ــای خ ــدن در گفتگوه ــت بای دول

ــا بــدون حضــور مناینــده  در مــورد امنیــت در اروپ

اروپــا تصمیمــی نگیــرد« همچنیــن بــا ســفر مناینــده 

ــه رشق  ــورل ب ــوزف ب ــا، ج ــی اروپ ــت خارج سیاس

اوکرائیــن بــا اشــاره بــه تقســیم اروپــا بــه دوحــوزه 

غربــی و رشقــی در آغاز ســال ۱۹۴۵ ، با لحنی خشــم 

ــده  ــپری ش ــا س ــه » دوران یالت ــود ک ــه ب ــز گفت آمی

اســت۱«. دو روز بعــد از آن در ۱۲ ژانویــه شــورای 

ــوالی  ــس از ج ــار پ ــن ب ــرای اولی ــیه ب ــو و روس نات

ســال ۲۰۱۹ در بروکســل تشــکیل جلســه میدهــد. 

الکســاندر گرشــکو معاون وزیــر امورخارجه روســیه 

پــس از پایــان نشســت در بروکســل اعــالم کــرد: مــا 

ــل  ــم کــه اوضــاع دیگــر قاب ــو اطــالع داده ای ــه نات ب

ــی  ــتباه م ــیر اش ــت در مس ــت و حرک ــل نیس تحم

ــر  ــود. دبی ــی ش ــدی منته ــای ج ــه پیامده ــد ب توان

ــو  ــه نات ــت ک ــار داش ــتولتنرگ« اظه ــو »اس کل نات

ــت  ــا روســیه در خصــوص محدوی ــو ب ــاده گفتگ آم

ــا  ــط ب ــات مرتب ــکی و موضوع ــل موش ــای متقاب ه

ــر خارجــه روســیه  سیاســت هســته ای اســت. وزی

ــه اعــالم کــرد کــه  »الواروف« روز جمعــه ۱۴ ژانوی

ــک  ــا کم ــش ه ــرش تن ــه گس ــی ب ــورهای غرب کش

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 

ــی پیشــنهادی از ســوی  ــن هــای امنیت ــورد تضمی م

مســکو اســت، بــرای هــر گونــه تحولــی آمــاده مــی 

شــود. در همیــن هفتــه وزرای خارجــه و دفــاع 

اتحادیــه اروپــا در بــاره نحــوه برخــورد ایــاالت 

ــته  ــا وکنارگذاش ــه اروپ ــا اتحادی ــکا ب ــده آمری متح

شــدن آن از ســوی واشــنگنت بحــث خواهنــد کــرد. 

ــکا  ــابه ای را آمری ــپتامر ۲۰۲۱ روش مش ــاه س در م

بــا اســرالیا و بریتانیــا در پیــامن AUKUS، بــا کنــار 

زدن فرانســه از طریــق پایــان دادن بــه قــرارداد 

ــام  ــرالیا انج ــه اس ــه ب ــی فرانس ــادرات زیردریای ص

داد کــه همــراه بــا دیگــر حــرکات خودرسانــه و 

تحریــم هــای یکجانبــه و یــا خــروج از معاهــدات و 

ــد اســراق  ــی مانن ــی و حوادث ســازمان های بین امللل

ــینی  ــب نش ــود و عق ــی خ ــن اروپای ــمع متحدی س

نابهنــگام از افغانســتان، بــه اعتــامد 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 گرفــنت نیــاز بــه گفتــامن و مذاکــرات بــا روســیه 

در میــان کشــورهای متوســط عضــو ناتــو، همــکاری 

نزدیــک میــان دو »موتــور« اتحادیــه اروپــا پرســش 

ــه،  ــور فرانس ــه رئیس جمه ــه گفت ــت. ب ــز اس برانگی

امانوئــل مکــرون، فرانســه کــه از ژانویــه ۲۰۲۲ 

ریاســت دوره ای اتحادیــه اروپــا را برعهــده خواهــد 

اروپایــی  بــه ســوی  گرفــت، هدفــش »حرکــت 

اســت کــه در جهــان قدرمتنــد، کامــالً مســتقل، 

آزاد در انتخاب هــای خــود و متولــی رسنوشــت 

خــود اســت«. بــا ایــن حــال، مســیر اتحادیــه اروپــا 

بــه ســمت خودمختــاری اســراتژیک بــه دلیــل 

ایــاالت  بــه  آن  وابســتگی  و  داخلــی  اختالفــات 

ابهاماتــی  بــا  امنیــت، همچنــان  بــرای  متحــده 

ــروژه هــای نظامــی چیــن  ــاً پ مواجــه اســت. مضاف

در اقیانــوس آرام بویــژه در ارتبــاط بــا جزایــر واقــع 

در بخــش جنــوب دریــای چیــن و اعــالم دفــاع 

اقتصــادی و متامیــت ارضــی خویــش  از منافــع 

در مقابــل ” عملیــات تحریــک آمیــز ” بعضــی 

ــردن  ــدوم ک ــن و مع ــل فیلیپی ــایگانش مث از همس

فعالیــت هــای ایغورهــا در نــوار مــرزی قزاقســتان 

کــه تحــت نفــوذ جنبــش اســالمی ترکســتان بودنــد 

ــیه  ــل روس ــز مث ــن نی ــه چی ــت ک ــی از آن اس حاک

در صــدد اســت کــه از مواضــع مســاملت آمیــز 

ــا  ــه ب ــکا دســت برداشــته و در مقابل ــا آمری خــود ب

سیاســت هــای جهانــی گرائــی دکریــن مونــرو راس 

ــن،  ــای چی ــژه در دری ــن بوی نظــام در مرزهــای چی

دســت بــه ایســتادگی هــای حتــی دفاعــی و نظامــی 

ــن در  ــیه وچی ــک روس ــای نزدی ــکاری ه ــد. هم بزن

ســال هــای اخیــر و پیشــی گرفــنت دردســتیابی بــه 

موشــک مافــوق صــوت موســوم بــه Zircon در 

حالیکــه آزمایــش دیگــری از ســالح مافــوق صــوت 

واشــنگنت چنــد روز قبــل از پایــان ســال بــا شکســت 

مواجــه مــی شــود. ایــن موشــک کــه دارای پتانســیل 

ــای  ــه ناوه ــاس ب ــیار حس ــات بس ــردن رضب وارد ک

هواپیــام بــری کــه ایــاالت متحــده آمریــکا از طریــق 

ــر اقیانــوس هــای جهــان  آنهــا حاکمیــت خــود را ب

ــی  ــی من ــد هوای ــامانه پدافن ــد، س ــی کن ــامل م اع

ــد. ــرا ســاقط کن ــد آن توان

نتیجــه – بــا اینکــه آمریــکا و رشکای متحــدش دارای 

منافــع مشــرک در مدیریــت جهانــی بویــژه در 

ــع طبیعــی و اســتثامر نیروهــای کار در  ــاراج مناب ت

۳۲ ســال 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 

ــه  ــای ماجراجویان ــت ه ــه سیاس ــر رس ادام و…( ب

ــای  ــزرگ و ” اروپ ــه ب ــکا در خاورمیان ــی آمری نظام

نویــن ” ) اوکرائیــن ، لهســتان و… ( در ســال هــای 

اخیــر بویــژه از ۲۰۱۴ تاکنــون ۲۰۲۲ بــروز کــرده و 

رشــد یافتــه انــد. راس نظــام رسمایــه داری جهانــی 

در هــامن زمانــی کــه قوانیــن حاکــم بــر بــازار آزاد 

نئولیرالیســم را در رسارس جهــان منجملــه بــر رشکا 

و متحدینــش اعــامل مــی کنــد خــودش آن قوانیــن 

را روزانــه زیــر پــا مــی گــذارد، و بهمیــن جهــت نــه 

ــت و  ــم زدن امنی ــی خطــر در به ــون اصل ــا کان تنه

ــی رشارت  ــون اصل ــه کان ــی اســت، بلک ــح جهان صل

ــاد  ــه انقی ــات جهــت ب ــی و عــدم ثب ــه چین و توطئ

ــی  ــه پیرامون ــی و نیم ــورهای پیرامون ــیدن کش کش

مــی باشــد. 

بطــور کلــی، تالطــامت نظامــی و فعــل و انفعــاالت 

خاورمیانــه  کشــورهای  از  اجتامعــی  و  سیاســی 

بــزرگ گرفتــه تــا اوکرائیــن و دیگــر کشــورهای 

ــرش  ــت و گس ــو، تقوی ــک س ــی از ی ــای رشق اروپ

ســازمان هــای همبســتگی اقتصــادی – تجــاری 

ــیا  ــازمان یورو-آس ــانگهای ، س ــروه ش ــس ، گ )بریک

= جــاده نویــن ابریشــم( بــه مــوازات حرکــت هــای 

اعــراض آمیــز حتــی بعضــی از رهــران دولــت هــای 

ــای  ــت ه ــه سیاس ــبت ب ــا نس ــه اروپ درون اتحادی

نظامــی آمریــکا در اوکرائیــن و خاورمیانــه از ســوی 
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ــامل  ــه احت ــر هســتند ک ــن ام ــر ای ــر، نشــان ب دیگ

ــی  ــر زمان ــش از ه ــی بی ــد قطب ــی چن ــاد جهان ایج

ــر گشــته اســت. ــل ت ــن ســو محتم ــه ای از ۱۹۹۱ ب

در چنیــن صورتــی یعنــی امــکان ایجــاد فضــا بــرای 

دمکراســی ســازی روابــط بیــن املللــی رشایــط بــرای 

ــود.  ــر میش ــم ت ــتی فراه ــروی سوسیالیس پی

ی - م

سرمایه داری و.... بقیه از صفحه آخر

ســال گذشــته نشســت هایــی در دنیــا برگــزار شــد 

وتوافــق هایــی نیــز صــورت گرفــت، امــا متاســفانه 

ــاردر  ــن ب ــد. آخری ــل نش ــل حاص ــه ای درعم نتیج

ــکاتلند  ــکو” در اس ــالس گالس ــاه ۱۴۰۰ “اج ۱۱ آبامن

برگــزار شــد و در ۲۲ آبامنــاه بکارخــود خامتــه داد. 

در ایــن اجــالس رسان گــروه ۲۰ کــه خــود مســبب 

ــرم  ــوا و گ ــای ه ــی ه ــد گ ــد ۸۰ در صــد آالین تولی

ــن  ــا ای ــتند، ام ــت داش ــتند رشک ــن هس ــدن زمی ش

اجــالس نیــز ماننــد همیشــه بــه نتیجــه مثبتــی 

منجــر نگشــت. مناینــدگان دویســت کشــور جهــان 

در ایــن اجــالس حضــور داشــتند. ۱۰۰ مناینــده از از 

کشــورهای حــارض تعهــد کردنــد تاســال ۲۰۳۰ زدن 

ــدگان  ــانند. مناین ــر برس ــه صف ــگل را ب ــان جن درخت

کشــور هــای رشکــت کننــده در ایــن نشســت تعهــد 

کردنــد بــا اســتفاده کمــر از کربــن و ســوخت هــای 

ــا ۲۵  ــی ت ــزی های ــه ری ــا برنام ــج ب ــیلی بتدری فس

ســال آینــده، گرمــای زمیــن را کاهــش دهنــد. طبــق 

ــه شــد:  آمــاری کــه ارائ

اوالً همــه کشــورها بــه تعهــدات مشــرکی نرســیدند 

ــه  ــن ب ــای زمی ــیدن گرم ــر رس رس ــق ب ــاً تواف . ثانی

گذشــته، بــا کــم کــردن اســتفاده از ســوخت هــای 

ــن  ــدان روش ــال ۲۰۳۳ چن ــا س ــج ت ــیلی بتدری فس

ــد، ضمــن آنکــه رصفــا در حــد یــک  بنظــر منــی آی

توافــق اســت و ضامنــت اجرایــی نــدارد. ثالثــاً 

جمعیــت جهــان ســال گذشــته بــه بیــش از ۷ 

ــه  ــر آورد شــده اســت. ب ــون ب ــارد و ۷۹۴ میلی میلی

طــوری کــه کارشناســان تخمیــن مــی زننــد تــا ســال 

۲۰۵۰ جمعیــت دنیــا بــه ۱۰ میلیــارد نفــر می رســد. 

ــه دوم  ــه نکت ــا توجــه ب ــار و ب ــن آم ــه ای باتوجــه ب

وبــا محاســباتی تقریبــی مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه 

ــده چــه جمعیــت عظیمــی  ــا ۲۵ ســال آین رســید ت

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، 

ضمــن اینکــه بــا آب شــدن یــخ هــای قطــب شــاهد 

بیــامری هــای خطرناکــی کــه در راه اســت باشــند . 

ایــن رشایــط اســفناک بیشــر انســان هــای فقیــر و 

افــراد کــم در آمــد را مــورد تهاجــم قــرار مــی دهــد.

آب،  جهانــی  شــورای  گاســگرومعاونت  ویلیــام 

از  درصــد   ۳۰  “ اســت:  داده  ارائــه  را  آمــاری 

جمعیــت جهــان در حــال حــارض بــه آب کافــی 

بــرای نوشــیدن و شستشــو دسرســی ندارنــد و اگــر 

وضــع بــه ایــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد ایــن رقــم 

تاســال ۲۰۲۰ بــه بیــش از۵۰ درصــد خواهــد رســید 

ــرآورد شــده توســط کارشناســان،  ــار ب ــق آم “. . طب

ــان  ــر آب ج ــه خاط ــودک ب ــون ک ــال دو میلی در س

خــود را از دســت مــی دهنــد بــا ایــن حســاب 

تــا ســال ۲۰۲۰ و درپــی آن تــا ســال ۲۰۳۰ مــی 

تــوان حــدس زد مــرگ و میــر نــه تنهــا بــرای 

ــوری  ــای جان ــه ه ــرای گون ــه ب ــانی، بلک ــه انس گون

و گیاهــی تــا چــه انــدازه پیــش خواهــد رفــت. 

ــان  ــارد انس ــه ده میلی ــت ک ــت اس ــن عدال ــا ای آی

درجهــان در انتظــار برهــم ریختگــی اکوسیســتم در 

جهــان باشــند و نقشــی نیــز در تغییــر آن نداشــته 

باشــند. ایــن یــک جنایــت هولنــاک نیســت؟ خــود 

ــه کشــتارجمعی را ســبب مــی  ســالح خطرناکــی ک

شــود نیســت؟ سیســتم رسمایــه داری بــرای کســب 

در آمــد هــای بــاال و افــزودن ســود هــای کالن 

ــتثامر  ــد _ از اس ــی کن ــغ من ــی دری ــچ جنایت از هی

ــای  ــگ ه ــی جن ــا برپای ــه ت ــران گرفت ــدید کارگ ش

ــن ســالح  ــاک تری ــری خطرن ــکار گی خامنانســوز و ب

هــا، 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 

ریزنــد. آیــا چنیــن طبقــه ای بــه اصولــی مــی توانــد 

ــت  ــر قیم ــه ه ــه ای ب ــن طبق ــد؟ چنی ــد باش پایبن

کــه شــده بایــد از ســوخت هــای ارزان قیمــت 

ــه  ــای کارخان ــده ه ــس مان ــد پ ــد، بای ــتفاده کن اس

هــای تولیــدی خودرابــه رودخانــه هــا رسازیــر کنــد، 

دریاهــا را آلــوده کنــد، چراکــه اســتفاده از ســپتیک 

ــی  ــوده و گاه ــای آل ــده ه ــس مان ــه پ ــرای تصفی ب

ــت و  ــد داش ــی خواه ــی درپ ــمی مخارج ــی س حت

در نتیجــه منــی تواننــد ســود هــای کالن بــه جیــب 

بزننــد . 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 بریــت بــه 

ــر آنچــه کــه  ــد. عــالوه ب جنایاتشــان ادامــه میدهن

گفتــه شــد صاحبــان رسمایــه بگونــه هــای دیگــری 

ــد کــه در  ــط زیســت لطمــه مــی زنن ــه محی ــز ب نی

ایــن اجــالس از آن صحبــت منــی شــود، از تولیــدات 

ــای  ــه ه ــتیکی، شیش ــاس پالس ــل اجن ــاک مث خطرن

پالســتیکی آب و غیــره. ایــن اجنــاس پالســتیکی 

ــا در فضــا مســتهلک  ســال هــا بطــول میانجامــد ت

ــه  ــته بواســطه سیســتم رسمای ــن گذش شــوند. از ای

داری جوامــع بــری بســوی جوامــع مرفــی ســوق 

داده مــی شــود. رسمایــه داران انبــوه تولیــدات 

یکبــار مــرف خــود را بــه بــازار عرضــه مــی کننــد 

ــان  ــب صاحب ــادی نصی ــود زی ــق س ــن طری و از ای

ــی معقــول و  ــه جوی ــه هــا مــی شــود. رصف کارخان

تعــادل در مــرف تولیــدات، امــروز هیــچ معنــا و 

مفهومــی نــدارد و بنفــع صاحبــان صنایــع نیســت و 

ایــن در حالــی اســت کــه تولیــدات یکبــار مــرف 

ــری را  ــه لحــاظ بهداشــتی رضرهــای جــران ناپذی ب

ســبب مــی شــود. درک ایــن مســایل چنــدان ســخت 

نیســت وطبعــا براحتــی مــی تــوان بــا اندکــی تعمق 

و تفکــر نســبت بــه ماهیــت رسمایــه داری آگاهــی 

حاصــل کــرد. بعــد ازایــن بایــد اندیشــید کــه " چــه 

بایــد کــرد “ ؟ مــردم دنیــا و همچنیــن ملــت ایــران 

ــه  ــی ک ــه های ــوب اندیش ــود را در چارچ ــد خ نبای

ــی  ــل م ــرق تحمی ــر زرق و ب ــا ظاهــری پ ــا ب ــه م ب

ــردن  ــه ک ــد اندیش ــه بای ــم، بلک ــی کنی ــود زندان ش

رابیاموزیــم. تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه از 

ســطح بــه عمــق پدیــده هــا و جریان هــای موجــود 

نفــوذ خواهیــم کــرد و شــناخت الزم را کســب 

ــه  ــرای اینکــه چــه کنیــم و چگون خواهیــم منــود. ب

بــا اقتصــاد رسمایــه 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 

ــد  ــی بای ــر حرکت ــرای ه ــن ب ــا برای ــم. بن ــی کنی م

بطــور همــه جانبــه اوضــاع را مــورد مطالعــه قــرار 

ــت  ــد درخ ــه دون نبای ــه مائوتس ــه گفت ــم و ب دهی

را ببینیــم و جنــگل را نبینیــم. در حوصلــه ایــن 

مقالــه نیســت در مــورد " چــه بایدکــرد “ بــه 

جزئیــات پرداختــه شــود. . رس زمیــن مــا ایــران نیــزاز 

ــی  ــط زیســتی ازاو ضــاع کنون ــد محی ــط ب نظررشای

ــه  ــب اینســت ک ــا جال ــان مســتثنی نیســت. ام جه

گالســکو  دراجــالس  اســالمی  جمهــوری  مناینــده 

ــه و ارزان قیمــت فســیلی  ــی روی ــه ســوخت ب علی

در کشــورها ی جهــان اشــاره داشــته اســت کــه اگــر 

ایــران در عــدم اســتفاده از ســوخت فســیلی موفــق 

نبــوده اســت علتــش حــل نشــدن مســئله برجــام و 

ســنگینی بــار تحریــم هااســت. چنیــن اظهــار نظری 

از جانــب مناینــده والیــت فقیــه بســیار بــی اســاس 

اســت. امروزمــا در ایــران بــا نســل کشــی حکومــت 

بســیاربد  رشایــط  در  واپســگرا  و  داری  رسمایــه 

محیــط زیســت مواجــه ایــم. محــیط زیســت ســامل 

ــوق  ــان از حق ــاه، آزادی بی ــان، آب، رسپن ــد ن مانن

اولیــه انســان بشــامر مــی آیــد. در طــول ســال های 

اخیــر بویــژه حامیــان محیــط زیســت نظــرات خــود 

ــا و  ــت، اینج ــط زیس ــد محی ــت ب ــورد وضعی در م

آنجــا مطــرح کــرده انــد، امــا باخشــونت حکومــت 

روبــرو شــدند. اکنــون بایــد از مناینــده محــرم 

15
حه 

صف
در 

یه 
 بق



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه15

حکومــت والیــت فقیــه ســوال کــرد: از خشــک 

ــذرد، از  ــد ســال مــی گ ــه چن شــدن دریاچــه ارومی

دریاچــه ای کــه از آن شــوره زاری بیــش باقــی مناند، 

ــد و جسدشــان  ــده هــای مهاجــری کــه مردن از پرن

بــر کــف شــورزار باقــی مانــد. بریــدن درخــت هــا 

و فــروش زمیــن هــای جنــگل بــرای ســاخت و ســاز 

ــود  ــر اســتاندارد و ناب ســاختامن هــای زشــت و غی

ــه  ــال اســت ک ــد س ــگل هــا چطــور، چن ــردن جن ک

ایــن حرکــت جنایتکارانــه ادامــه دارد؟ فــروش خــاک 

ــه در  ــت ک ــی اس ــر از فجایع ــی دیگ ــران نیزیک ای

ایــران اتفــاق افتــاده اســت. خشــک کــردن زاینــده 

رود و نابــودی زمیــن هــای کشــاورزی، خشــک 

کــردن هورالعظیــم، اســتفاده بــی رویــه ازچــاه 

ــور؟  ــا چط ــات ه ــی و قن ــر زمین ــای زی ــا، آب ه ه

ــان  ــاورزی را در اصفه ــه کش ــیر رودخان ــر مس تغیی

بــه نابــودی کشــاند، در خوزســتان درختــان خرمــا را 

را از بیــن بــرد _ محصولــی کــه ممــر در آمــد اصلــی 

ــا را  ــر دامه ــرگ و می ــت، م ــتان اس ــن اس ــردم ای م

ــی از  ــی ناش ــد بخت ــن ب ــت ای ــت. عل ــی داش در پ

ــر!  ــم هــا اســت؟ جــواب روشــن اســت _ خی تحری

ــد  ــوده ش ــا رب ــتان ه ــن اس ــردم در ای ــه م ــق آب ح

و در خدمــت کارخانــه هــای خصوصــی در یــزد 

وکرمــان قــرار گرفــت. حکومــت جمهــوی اســالمی 

ــد،  ــی کن ــور را صنعت ــالح کش ــد باصط ــی خواه م

امــا بــا شــیوه تولیــد خصوصــی ســازی چــه در 

قالــب فــرد و چــه در قالــب گروهــی چــون ســپاه 

پاســداران، ســود هــای کالن ناشــی از کارخانــه 

ــن  ــود، ضم ــی ش ــر م ــراد رسازی ــب اف ــه جی ــا ب ه

آنکــه آلــوده کــردن محیــط زیســت از طریــق 

رسازیرکــردن پــس مانــده آب هــای آلــوده کارخانــه 

ــه  ــا و ادام ــه ه ــل رودخان ــه داخ ــی ب ــای صنعت ه

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 

ــا تحریــم هــا نــدارد. تحریــم هــا خــود از شــیوه  ب

هــای رسمایــه دار ی جهانــی اســت. شــیوه ای کــه 

ــر کشــورهای  ــامل فشــار، تســلط بیشــری ب ــا اع ب

هرچــه  بتواننــد  تــا  منــوده  حاصــل  پیرامونــی 

بیشــر بــه ادامــه غــارت ذخائــر و منابــع خــام 

زیرزمینــی ایــن کشــورها ادامــه دهنــد . . اســتفاده 

از آب، زمیــن و طبیعــت حــق آحــاد ملــت اســت. 

ــان  ــاررات دهقان ــاهد مب ــر ش ــای اخی ــا در ماهه م

ــده رود در  ــودن آب زاین ــه خاطــر رب و دامــدارن ب

در  بــردن آب هورالعظیــم  و برقــت  اصفهــان 

خوزســتان بــود یــم. کشــاورزان در اصفهــان حــق از 

دســت رفتــه خــود را طلــب کــرده بودنــد. حکومــت 

ــاز پــس دادن حــق آبــه آنهــا، دهــان ایــن  بجــای ب

مــردم زحمتکــش و ســتمدیده را بــا رسب پــر کــرد، 

ــش از  ــردم زحمتک ــن م ــه ای ــق آب ــه ح ــی ک درحال

شــهرهای یــزد و کرمــان در خدمــت کارخانــه هــای 

خصوصــی رس در آورده بــود. حکومــت رسمایــه 

ــه  ــش نیســت ک ــوری اســالمی در ماهیت داری جمه

بــا تحقیــق و بررســی همــه جانبــه و برنامــه ریــزی 

ــیل  ــن پتانس ــور و تعیی ــخص و رسارسی در کش مش

هــا نقاطــی را بــه صنایــع اختصــاص دهــد. رسمایــه 

ــا تنهــا  داری شــیوه تولیــدش فــردی اســت و ماهیت

ــا  ــی اندیشــد و بن ــه ســود آوری شــخص خــود م ب

ــا  ــر کج ــد. ه ــی کن ــل م ــتی عم ــن پراگامتیس برای

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 

بیشــری عایــدش مــی شــود. بــرای فــرد رسمایــه دا 

ــتگاه  ــا از زیس ــه ه ــه کارخان ــت فاصل ــم نیس ر مه

انســانی دورباشــد. کارگــران در روز بایــد کیلــو مــر 

ــود  ــف خ ــاط مختل ــد و از نق ــی کنن ــا راه را ط ه

ــدن  ــل ش ــس از تعطی ــانند و پ ــه برس ــه کارخان را ب

کارخانــه همیــن مســیر را طــی کننــد. مشــکل 

مــردم ایــران تنهــا بــه مشــکلات معیشــتی، گرانــی، 

ــن  ــا، ت ــان م ــن جوان ــن و حســاس تری ــاد بهری اعتی

ــی  ــه نان ــه لقم ــر و تهی ــر فق ــان بخاط ــی زن فروش

ــود،  ــی ش ــم من ــان خت ــی گناهش ــدان ب ــرای فرزن ب

بلکــه نابــودی محیــط زیســت کــه برعــت پیــش 

میــرود بــر دیگــر بدبختــی هــا افــزوده شــده 

ــای  ــن صداه ــه اولی ــت فقی ــت والی ــت. حکوم اس

حــق طلبانــه را در گلــو هــا خفــه کــرد. مــردم 

ــه  ــی ک ــدن کاووس امام ــته ش ــگاه کش ــران هیچ ای

یکــی از حامیــان محیــط زیســت بــود را در زنــدان 

جمهــوری اســالمی فرامــوش منــی کنــد. او در بهمــن 

مــاه ۱۳۹۶ همــراه 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. 

عجیــب نیســت کــه دقیقــا در ۲۹ بهمــن مــاه یعنــی 

ــش از  ــا بی ــامی آســامن ب ــد، هواپی ــه بع ــد هفت چن

۶۰ مســافر کــه از تهــران بســوی یاســوج در حرکــت 

ــط زیســت  ــا ده کنشــگر محی ــان آنه ــود و در می ب

بــا تخصــص هــای علمــی قرارداشــتند ســقوط کــرد. 

ــی  ــا کل ــام ب ــقوط هواپی ــل س ــم دلی ــد از آن ه بع

ــه  ــد. کین ــان داده ش ــه پای ــی رسو ت ــای ب ــی ه گوی

ــاالن  ــه فع ــوری اســالمی نســبت ب ــوزی رژم جمه ت

محیــط زیســت، دقیقــا بــه علــت ماهیــت رسمایــه 

ــوم  ــذرد معل ــی گ ــه م ــر روز ک ــت. ه داری آن اس

مــی شــود ماتریالیســم تاریخــی و دیالکتیک اســاس 

و بنیــادش بــر طبیعــت اســتوار اســت. نقــد سیاســی 

- اقتصــادی مارکــس در افشــای نظــام رسمایــه داری 

در حقیقــت دفــاع علمــی از حفــظ طبیعــت اســت. 

امــروز حامیــان محیــط زیســت بــه صــورت گــروه 

ــه  ــی ک ــا در برابرلطامت ــا و آنج ــای کوچــک اینج ه

ــی  ــالش م ــود، ت ــی ش ــت وارد م ــط زیس ــه محی ب

کننــد مشــکالت را بگــوش باصطــالح مســئولین 

کشــور برســانند، امــا گــوش شــنوایی در کار نیســت، 

ــه داران  ــده رسمای ــا مناین ــه تنه ــه مســئولین ن چراک

ــا  ــتند. بن ــه دارهس ــود نیزرسمای ــه خ ــتند، بلک هس

برایــن منافــع آنهــا ایجــاب منــی کنــد کــه صحبــت 

هــای ایــن چنینــی را بشــنوند و اگــر طرفــدارن 

محیــط زیســت همینطــور بــه تنهایــی بــر روی 

ــت  ــه رسنوش ــد ب ــاری کنن ــان پافش ــت هایش خواس

ــز  ــان عزی ــد. حامی ــد ش ــار خواهن ــا دچ ــی ه امام

محیــط زیســت نیــاز بــه حامیــت و پشــتیبانی 

ــد.  ــان دارن ــردم عزیزم م

مــردم مــا و درپیشــاپیش آنــان طبقــه کارگــر بــرای 

ــه  ــر علی ــه آخ ــا ب ــود ت ــی خ ــوق واقع ــب حق کس

حکومــت رسمایــه داری کــه از نظــر اقتصــادی فــرد 

ــی، خــود  گــرا اســت و از نظــر فرهنگــی فــرد گرای

خواهــی و بخــود اندیشــی را در جامعــه اشــاعه می 

دهــد و خصلــت هــای غیــر انســانی را حاکــم مــی 

ــی  ــر پای ــد کــرد و در جهــت ب ــارزه خواهن ــد مب کن

جامعــه سوسیالیســتی، جامعــه ای کــه بدســت 

خــود مــردم اداره مــی شــود، در کنــار یکدیگــر 

زندگــی مــی کننــد، تولیــد مــی کننــد، مشــکل 

ــبختی کل  ــه و خوش ــکل کل جامع ــردی مش ــر ف ه

ــود.  ــد ب ــرد خواه ــه از آن هرف جامع

ادامه دارد....... 

لیال

مبارزه علیه امپریالیسم جدا از مبارزه علیه ارتجاع نیست

بجز نوشته هایی که با 
یـه منتشر  یر امضای تحر

مـی گردد و بیانگر نظرات
 حزب رنجبـران ایران 

می باشد
یگر نوشته های  د

یه رنجبر  مندرج در نشر
به امضاهای فردی 
است و مسئولیت آنها با 
یسندگانشان می باشد.  آمدیدنو

ش
خو

ن 
ت حزب رنجبران ایرا

به سای
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نژاد پرستی.... بقیه ازصفحه آخر

فمنیســت، همــواره علیــه سیســتم رسمایــه داری 

ــه  ــت ک ــا اس ــدت ه ــن م ــد. م ــی باش ــوده و م ب

اتفاقــات دنیــا را در تئــوری "طوفــان برنامــه 

جهانــی  داری  رسمایــه  توســط  شــده"  ریــزی 

مــی بینــم. و همچنیــن امــروز اعتقــاد دارم کــه، 

ــنایی  ــت روش ــی جه ــون تابش ــد ۱۹" همچ "کُوی

و روشــنگری در واقعیــت آرایــش و وضعیــت 

ــه  ــد، ک ــی باش ــی م ــری اجتامع ــی و نابراب طبقات

ــه نیروهــای سیاســی امــروزی خواهــد  تلنگــری ب

ــاق،  ــن اتف ــده از ای ــی و برآم ــش اصل ــود. گرای ب

تــر  بــه گسســت اجتامعــی و عمیــق  منجــر 

شــدن هــر چــه بیشــر تضادهــای طبقاتــی و 

ــل  ــامری غیرقاب ــه بی ــارزه هــر چــه بیشــر علی مب

درمــان رسمایــه داری خواهــد شــد، هــر چنــد کــه 

ــه  ــه از کلمــه "بحــران" ب ــن دهــه اســت ک چندی

طــور عمومــی اســتفاده مــی شــود، امــا در ســال 

هــای اخیــر در ادبیــات سیاســی کنشــگران لــزوم 

ــی درک از عمــق  ــد. از طرف ــی زن ــوج م ــر م تغیی

و پیچیدگــی کانســپت هــای ســاختاری، مــا را بــه 

فهــم واقعیــات امــروزی نزدیــک تــر خواهــد کــرد.

ــاد  ــده از اعتق ــران، برآم ــن از بح ــم م درک و فه

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 عمــال ســد 

راه رشایــط اولیــه و امــکان بقــا و زندگــی عمــوم 

ــی  ــه زندگ ــا ادام ــه تنه ــه ن ــد، ک ــده ان ــردم ش م

ــت مــردم را مشــکل و طاقــت فرســا کــرده  اکری

انــد، بلکــه بــا ادامــه ایــن وضعیــت غیــر ممکــن 

هــم خواهــد شــد. ایــن وضعیــت و رشایــط دیگــر 

ــه  ــادی ک ــای اقتص ــل ه ــه تقاب ــتگی ب ــط بس فق

"مارکــس" آن را بــه خوبــی و درســتی تریــح 

ــه تحقیــق  ــدارد. اگــر بخواهیــم ب کــرده اســت، ن

خــود عمــق بیشــری را لحــاظ کنیــم، متوجــه 

ــدی  ــی تهدی ــه داری حت ــم شــد کــه رسمای خواهی

ــرای رشایــط شــکننده اکوسیســتم زمیــن  جــدی ب

هــم شــده اســت. از طرفــی دیگــر آن هــا بــا 

ــب و  ــه هــا، تصوی ــواع حیل ــه ان ــزی ب دســت آوی

اجــرای قوانینــی را کــه متضمــن قــدرت اکریــت 

مــردم باشــد را روز بــه روز بــه محــاق مــی برنــد، 

ــه در آن  ــت اجتامعــی ک ــوان و کیفی در نتیجــه ت

ــاعدت  ــکاری و مس ــا هم ــد ب ــا بتوانن ــان ه انس

بــه یــاری یکدیگــر بشــتابند، امــکان وجــودی 

ــت. ــد داش نخواه

اکولــوژی، سیاســت، جامعــه: ســه مولفــه اساســی 

هســتند کــه پوســته هــر یــک از اشــکال متفــاوت 

مکانیــزم  ترکانیــد.  خواهنــد  را  داری  رسمایــه 

ــل  ــز تقاب ــاره ای ج ــان چ ــروزی در جه ــب ام غال

ــا  ــر ج ــی ب ــرگ تدریج ــا م ــی و ی ــارزه جوی و مب

نگذاشــته اســت. امــا لحظاتــی در تاریــخ هســتند 

ــل  ــه تحم ــادر ب ــم ق ــام حاک ــتم و نظ ــه سیس ک

ــد.  ــی باش ــی خــود من ــی و بیرون ــای درون تضاده

لحظاتــی کــه بحــران بــه مرحلــه حــاد و انفجــاری 

ــف اوضــاع  ــکان تلطی ــر ام رســیده اســت، و دیگ

ــه  ــس از ب ــره منــی باشــد. پ ــل مذاک ــوده و قاب نب

ــی تضادهــای اقتصــادی/ هــم پیوســنت و همزمان

سیاسی/اجتامعی/فرهنگی/زیســت محیطــی هــر 

جامعــه، مــی تــوان از یــک بحــران فراگیــر و 

ــروز درک  ــا دی ــر ت ــرد. و اگ ــت ک ــی صحب عموم

ــا  ــروز ب ــود، ام ــدان آشــکار نب و مشــاهده آن چن

ــت اســت. ــل روی ــه روشــنی قاب ــد ب وجــود کُوی

پرســش: برخــی اعتقــاد داشــتند کــه بــا ایــن 

بیــامری مــری و اپیدمــی همــه چیــز عــوض 

خواهــد شــد، امــا در واقعیــت فقــط بــه تریــع 

تکامــل پدیــده هــا و تضادهــای قبلــی انجامیــد. 

حــال کــه مشــکالت بیشــری خودمنایــی مــی 

کننــد، تحلیلگــران رسمایــه داری متامــی مشــکالت 

امــروزی را بــه گــردن کُویــد مــی اندازنــد. بــدون 

توجــه بــه اینکــه اپیدمــی خــود معلولــی از علــل 

داری  رسمایــه  طبقاتی/اجتامعــی  تضادهــای 

مــی باشــد. بــه طــور مثــال: آیــا شــام رابطــه ای 

ارگانیــک میــان بیــامری هــای واگیــر و فراگیــر بــا 

بحــران اکولــوژی و زیســت محیطــی مــی بینیــد؟

پاســخ: ایــن بیــامری مــری در واقــع یــک طوفان 

ــع  ــه ای از غیرواق ــد و آیین ــی باش ــار م ــام عی مت

ــت. و  ــم اس ــه کاپیتالیس ــرد ظاملان ــی و عملک بین

در حقیقــت توضیحــی همــه جانبــه از نظــام 

رسمایــه داری و چگونگــی شکســنت آن در مقابلــه 

بــا بحــران هــا بــوده، و اینکــه ایــن سیســتم 

ــل تحمــل مــی باشــد. تضادهــای  ــدر قاب هــا چق

رسمایــه داری بــا مقولــه ی اکولــوژی.............

مرجم: م. اسفندیاری

کمک هــای  از  قدردانــی  بــا 
مالــی رفقا و دوســتان به حزب، 
ذکــر ایــن نکته را ضــروری می 
دانیــم کــه تکیــه  مالــی حــزب 
ــبرد  ــا در پیش ــاء و توده ه ــه اعض ب
روشــی  طبقاتــی،  مبــارزه 
انقالبــی و پرولتاریائــی اســت 
در حفــظ اســتقالل ســازمانی و 
جــدا نشــدن از طبقــه کارگــر و 

توده هــا

کمونیســتها جــزوی از طبقــه کارگرنــد و هیــج 

ــر از ســازماندهی  ــر و رضوری ت ــه ای مرم وظیف

طبقــه کارگــر مبثابــه نیــروی هدایــت کننــده توده 

واستثامرشــوندگان  ســتمدیدگان  وســیع  هــای 

بــرای برانــدازی نظــام رسمایــه داری جمهــوری 

اســالمی و تحقــق انقــالب سوسیالیســتی در ایــن 

برهــه از مبــارزه طبقاتــی در جامعــه مــا نیســت.

ــنگ  ــا س ــران، حت ــی و ای ــم جهان ــرات عظی تغیی

ریــزه هــای وزغ زده کنــار آب را غلتــان کــرده 

و خیــزش توده هــا در ۹۶ و ۹۸ نشــانی اســت 

ازتــدارک عملــی بــرای تغییــر انقالبــی ســهمگینی 

کــه جامعــه مــا هیچــگاه تــا بحــال تجربــه نکــرده 

اســت. کلیــه احــزاب و ســازمان هــای کمونیســتی 

ــران از  ــس گ ــاری ب ــه ب ــه کول ــتی ک و سوسیالیس

تجربــه دارنــد بایــد بــرای پاســخ درســت بــه ایــن 

ــد. ــه آنهانشــعاب کنن اوضــاع ، متحــد شــوند ن

حــزب رنجــران ایــران از رفقــای حزب کمونیســت 

ایــران 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 رنجران ایران بهمن ۱۴۰۰

نه به انشعاب و پراکندگی !



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

با نشانیهای زیر با ما متاس بگیرید و نشریات حزب را خبوانید:
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آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران: 
ranjbaran.org@gmail.com

آدرس ُغرفه حزب در اینترنت: 
 WWW.ranjbaran.org

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

نژاد پرستی سیستماتیک

دانشــمندان معتقدنــد تــا پایــان قــرن خشکســالی، 

و  بــی ســابقه  توفــان هــای  و  گرمــای ســوزان 

ــه  ــر را ب ــی ب ــت و زندگ ــط زیس ــتاک محی وحش

ــدم  ــه، ع ــی روی ــت ب ــاند. دخال ــی کش ــودی م ناب

ــد  ــش از ح ــدات بی ــت، تولی ــا طبیع ــی ب هامهنگ

نیــاز طبیعــی جوامــع، ســاخت اجنــاس و تولیــدات 

جوامــع  بــه  بــری  جوامــع  تبدیــل  مخــرب، 

مرفــی و همچنیــن تخریــب جنــگل هــا و بریــدن 

ــای  ــا گاز ه ــوس ه ــا و اقیان ــگل ه ــان _ جن درخت

گلخانــه ای راجــذب می کنند_ اســتفاده از ســوخت 

هــای فســیلی و ارزان قیمــت ســبب آلودگــی محیط 

ــه ای  ــای گلخان ــزون گاز ه ــد روز اف ــت و رش زیس

مــی شــوند . گاز هــای گلخانــه ای بــه نوبــه خــود 

باعــث گرمــای بــی حــد و حــر زمیــن شــده، 

ــره  ــه مخاط ــان را ب ــی انس ــت و زندگ ــط زیس محی

مــی انــدازد. در ســال ۲۰۰۲ هنگامــی کــه یــخ 

هــای قطــب رو بــه آب شــدن نهادنــد، دانشــمندان 

ــخ  ــای ی ــاک ه ــه در خ ــتانی ک ــا ی باس ــروس ه وی

زده قطــب حفــظ شــده بودنــد را مشــاهده کردنــد. 

زیســتگاه هــای  ویــروس هــای خطرنــاک  ایــن 

ــت را  ــط زیس ــرده و کل محی ــوده ک ــانی را آل انس

ــای  ــخ ه ــدن ی ــد. آب ش ــی اندازن ــره م ــه مخاط ب

ــدن  ــرم ش ــال گ ــه بدنب ــت ک ــه ای اس ــب فاجع قط

زمیــن از طریــق گاز هــای گلخانــه ای واســتفاده از 

گرایــش  و  بیــامری  نژادپرســتی سیســتامتیک، 

غالــب و مــری در رسمایــه داری

مطلــب زیــر، بخــش کوچکــی از مصاحبــه "کارلــو 

)Carlo Crosato( رسدبیــر نریــه  کروســاتو" 

ایتالیایــی “چــپ – اندیشــه ای نــو در چــپ" بــه 

تاریــخ ۱۶ مــه ۲۰۲۱ بــا خانــم " نانســی ِفرایــزر" 

و  فیلســوف   ،۱۹۴۷ متولــد   )Nancy Fraser(

اجتامعــی  تحقیقــات  نویــن  موسســه  اســتاد 

نیویــورک، فعــال سیاســی و کنشــگر در حــوزه 

ــد. ــی باش ــت م ــط زیس ــان و محی زن

ــا  ــران، ت ــره کشــی و اســتثامر کارگ پرســش: از به

اکوسیســتم کــره خاکــی و وضعیــت ناپایــدار 

ــی،  ــی و طبیع ــت محیط ــع زیس ــه مناب در حیط

مــرف لجــام گســیخته انــرژی هــای فســیلی 

و ناپــاک، ریشــه یابــی تفکــرات نژادپرســتانه، 

تضعیــف حقــوق و ســتم بــر زنــان، پدیــده و 

ــاد شــام: “از  ــه اعتق ــا ب ــه مهاجــرت ...... بن مقول

دیربــاز بنــای رسمایــه داری بــر روی شــانه هــای 

اســتوار  دیــده  ســتم  و  پذیــر  آســیب  اقشــار 

شــده اســت. و امــروز ضعیــف تریــن آن هــا 

ــف  ــا در ص ــن نفره ــه آخری ــتند ک ــانی هس کس

واکسیناســیون بــه اصطــالح همگانــی "کُویــد ۱۹ 

“ قــرار گرفتــه انــد.” لطفــا بیشــر توضیــح دهیــد.

ــرات و  ــگی تفک ــی و همیش ــته اصل ــخ: هس پاس

اندیشــه منتقدیــن باورمنــد بــه مبــارزه طبقاتــی/ 

کنشــگران  و  فعــاالن  و  سیاســی  و  اجتامعــی 

ــه  ــیلی در کارخان ــت فس ــای ارزان قیم ــوخت ه س

هــای صنعتــی و تولیــدی اتفــاق مــی افتــد. بــا 

گــرم شــدن زمیــن و آلودگــی آب و هــوا، مــردم 

ــان  ــاط جه ــا نق ــت در اقص ــط زیس ــان محی وحامی

ــان کارخانــه هــای  علیــه ســود جویــی هــای صاحب

نتیجــه  انــد. در  بــه مبــارزه پرداختــه  صنعتــی 

داری  رسمایــه  هــای  حکومــت  مبــارزات،  ایــن 

مجبــور شــدند بــه ایــن مســئله جــدی جهانــی کــه 

ــرار داده و  ــد ق ــورد تهدی ــررا م زیســتگاه هــای ب

زندگــی نســل هــای بعــدی را بــه نابــودی خواهــد 

کشــاند، نشســت هایــی بــرای پیــدا کــردن راه حلــی 

درجهــت کنــرل گــرم شــدن اتخــاذ مناینــد. طــی ۲۷ 

سرمایه داری و محیط زیست

پــس از الحــاق کریمــه بــه روســیه، بحــران داخلــی 

ــه  ــن ب ــیه پوتی ــا روس ــات آن ب ــن و اختاف اوکرائی

ــی  اوج رســید. روس هــای ســاکن در مناطــق رشق

منطقــه  در  میــادی   ۲۰۱۴ ســال  از  اوکرائیــن 

دونبــاس بــا تاســیس دو جمهــوری دونتســک و 

لوگانســک، دولــت هــای محلــی مســتقل از دولــت 

ــا اســتان  اوکرائیــن را تشــکیل داده انــد و همــراه ب

آدســا بــر آهنــگ فعالیــت هــای خــود جهــت 

الحــاق بــه روســیه افزوده انــد. روســیه بارهــا 

ــدگان  ــا مناین ــن ب ــت اوکرائی ــره دول خواســتار مذاک

ایــن دو منطقــه بــرای دســتیابی بــه توافــق و حــل 

و فصــل اختافــات شــده اســت امــا کــی یــف 

ــان  ــی طلب ــت و تشــویق جدای ــه حامی مســکو را ب

ــا مناینــدگان ایــن مناطــق را رد  متهــم و مذاکــره ب

مــی کنــد. آمریــکا و نهادهــای غربــی ضمــن تهدید 

بــه اعــامل تحریــم و فشــارهای بیشــر بــه دسیســه 

چینــی جهــت محــارصه و تضعیف روســیه مشــغول 

هســتند. آمریــکا بــا اعــامل تحریــم هــای وارداتی و 

کاهــش قیمــت انــرژی و همچنیــن بــا ایجــاد موانع 

در بهــره گیــری از فــن آوری غــرب بــرای مدرنیــزه 

کــردن صنعــت و نیــز توســعه حفــاری منابــع انرژی 

ــا حــدی  ــرزی قطــب شــامل ت خــود در مناطــق م

توانســته اقتصــاد روســیه را متزلــزل کنــد. در واقــع 

تحریــکات غــرب بویــژه آمریــکا علیــه روســیه در 

حــوزه نفــوذ آن بــا توجــه بــه وجــود روس تبارهــا 

پیشــین  هــای  جمهــوری  مختلــف  مناطــق  در 

ــای  ــان روس ه ــوروی و در می ــر ش ــاد جامهی اتح

مناطــق مختلــف فدراســیون روســیه، از یکســو 

ــق  ــن مناط ــای ای ــه روس ه ــی گرایان ــات مل روحی

را برانگیختــه و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه طــرح 

عضویــت اوکرائیــن و گرجســتان بــه ناتــو، نگرانــی 

هــای بیشــر روســیه را بواســطه تهدیــد منافــع 

ــی آن موجــب شــده اســت. تشــدید  ــت مل و امنی


