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صفحه 3

الحاق اراضی فلسطینی به ارسائیل 

ــه  ــکا ب ــم آمری ــه امپریالیس ــه ای ک ــار نقش ــت ب ــج فالک نتای

همــراه صهیونیســت های ارسائیلــی و ارتجــاع حاکــم بــر 

کشــورهای خاورمیانــه علیــه مــردم فلســطین تحــت عنــوان 

معاملــه قــرن رو منایــی کردنــد، بــه انحــاء مختلــف در حــال 

ــت.  اجراس

ــغال  ــر اش ــطین بخاط ــردم فلس ــتار م ــه کش ــت ک سال هاس

رسزمیــن و از ایــن طریــق ادامــه نفــرت ملــی بیــن یهودیــان 

دارد.  ادامــه  غــارت کشــورهای خاورمیانــه  اعــراب  و  و 

ایجــاد نفــرت ملــی و بــراه انداخــن جنگ هــای داخلــی 

و منطقــه ای ســودش مســتقیام بــه جیــب کمپانی هــای 

فراملــی و امپریالیســتی رفتــه و خواهــد رفــت. ایــن یکــی از 

نــکات اساســی اســت کــه اجــازه منی دهــد کــه فلســطینیان 

و مــردم ارسائیــل در کنــار هــم و بصــورت صلــح آمیــز زندگــی 

ــد. کنن

یکــی از نکاتــی کــه در معاملــه قــرن آمــده اســت،  معاملــه 

فــروش فلســطین در برابــر ۵۰ میلیــارد دالر پــول وعــده داده 

ــکا در جهــت تشــدید تضــاد  شــده اســت. امپریالیســم آمری

ــت ها و  ــن صهیونیس ــات بی ــری از اختالف ــره گی ــر و به بیش

ــالش  ــال ت ــی در ح ــن بین امللل ــض قوانی ــا نق ــطینیان، ب فلس

بــرای عملــی کــردن  الحــاق اراضــی کرانــه باخــری رود اردن 

بــه خــاک ارسائیــل اســت. 

در پیــش گرفــن سیاســت فــوق، تحریــک ارتجاعی تریــن 

ایده هــای توراتــی )ارض موعــود( در مذهــب یهــود و دادن 

چــراغ ســبز توســط آمریــکا بــه بــورژوازی ارسائیل در راســتای 

ــک  ــن ی ــا ای ــت. ام ــه اس ــازی در خاورمیان ــران س ــه بح ادام

ــی و  ــاع بین امللل ــر اوض ــب دیگ ــت. جان ــه اس ــب قضی جان

ــت  ــن سیاس ــر ای ــه در براب ــت ک ــطین اس ــش فلس ــز جنب نی

گــروه  و  اروپائــی  از کشــورهای  ایســتاده اند. هیچکــدام 

ــا ایــن سیاســت موافــق نیســتند. نزدیــک شــدن  شــانگهای ب

دو جنــاح فلســطین یعنــی فتــح بــه رهــری محمــود عبــاس و 

حــامس بــه رهــری اســامعیل هنیــه نشــان میدهــد کــه حتــی 

ــد  ــل دریافته ان ــم در عم ــطین ه ــی فلس ــای بورژوای جناح ه

ــش فلســطین  ــه جنب ــات ســختی ب ــا رضب ــات آنه ــه اختالف ک

زده اســت و آنهــا در حــال از دســت دادن رسزمین هایشــان 

ــران  ــات کارگ ــتیبانی از اعتصاب ــه پش ــرو ب ــام نی ــا مت ب

هفــت تپــه، پاالیشــگاه نفــت و پــرو شــیمی بــر 

خیزیــم 

پنجــاه روز از اعتصــاب وتظاهــرات کارگــران هفــت 

تپــه مــی گــذرد، رژیــم جمهــوری اســالمی همچنــان بــا 

بــی اعتنایــی بــه خواســت هــای بــه حــق، مشــخص و 

همگانــی اکرثیــت عظیــم کارگــران هفــت تپــه برخــورد 

ــات در بخــش هــای نفــت،  ــد. گســرش اعتصاب مــی کن

گاز و پروشــیمی - کارگــران و کارکنــان مناطــق اقتصادی 

بــه طــور همزمــان در بخــش هــای وســیعی از مناطــق 

جنــوب کشــور مقاومــت کارگــران هفــت تپــه را تقویــت 

ــح  ــه از صب ــن اعتصــاب گســرده ک بخشــیده اســت. ای

ــان  ــران و کارکن ــرف کارگ ــرداد ۱۳۹۹ از ط ــنبه ۱۱ م ش

پاالیشــگاه آبــادان، پاالیشــگاه پارســیان، پروشــیمی 

المــرد و پاالیشــگاه فازهــای ۲۲ و ۲۴ پــارس جنوبــی 

 اعراضات مردم آمریکا به نژادپرستی و گسرش آن به 
دیگر کشورهای جهان و وقایع حول و حوش آن ؛ برای 
مدتی کوتاه مسئله کرونا و کشت و کشتاری را که براه 
انداخته به موضوعی درجه دوم در افکار عمومی رانده 
بود. اما کرونا همچنان در حال کشت و کشتار انسان 
بودجه  تخصیص  عدم  و  اهامل  با  ها  دولت  و  هاست 
مسائل  بخاطر  جوامع  درهای  کردن  باز  و  کافی  های 
به  حتی  اقتصادی،  های  رقابت  واقع  در  و  اقتصادی 
تحقیقاتی  املللی  بین  نهادهای  و  پزشکان  های  توصیه 
هم با دیده اغامض می نگرند. آمار های روزمره نشان 
پائین  کمی  کشته شدگان  تعداد  اینکه  با  که  دهد  می 
آمده است ولی به هیچ وجه از خطر آن کاسته نشده 
آن  رسیع  رسایت  و  گسرش  امکان  لحظه  هر  و  است 
موجود است. کرونا نشان داد که مبارزه با آن در عین 
اینکه یک مبارزه علمی و تالش برای پیدا کردن واکسن 
برای  طبقاتی  مبارزه  یک  حال  عین  در  است  مربوطه 
تامین بهداشت عمومی و مجانی است. کرونا در عین 

حال ناتوانی رسمایه داری را برای تامین زندگی انسانی، 
برابر  تامین چند  به  قادر  کنونی  تولید  که  در رشایطی 

جمعیت کنونی جهان است را نشان داد
کرونا باعث شد که مذهبی ترین جوامع جهان هم برای 
درهای  خود  حاکمیت  نجات  و  ویروس  این  با  مقابله 
زیارتگاهها و اماکن مذهبی را بسته و عمال مذهب را 
بار  مذهب  به  داری  رسمایه  احتیاج  اما  کنند.  تعطیل 
برابر  در  تا  دهد  می  ترامپ  دست  به  را  انجیل  دیگر 
کلیسا سوزانده شده توسط مردم معرض ژست مذهبی 

بودن بگیرد.
دین  که  را  مارکس  نظر  این  اقتصادی  بحران  و  کرونا 
روشن  نیز  متوهم  های  توده  برای  تودههاست  افیون 
کرده است. مذهب در افکار نیروهای متوهم اجتامعی 
های  رژیم  پادوهای  فقط  است  باخن  رنگ  حال  در 
مرتجع و نیز مزدورهای مزدبگیر رسمایه داری همچنین 

به دفاع از کاربرد سالح مذهب ارصار دارند. 
و  کلیسا  و  به مسجد  توسل  با  که قرن هاست  مردمی 

نزدیــک صــد ســال پیــش هشــت هــزار کارگرمتشــکل، 

ــران  ــردان تحــت شــورای متحــد رسارسی کارگ ــان وم زن

ایــران بــا پرچــم هــای رسخ، روز اول مــا ه مــه، روز 

همبســتگی جهانــی کارگــری را جشــن گرفتنــد و بــرای 

اولیــن بــار در تاریــخ مبــارزه طبقــه کارگــر قــدرت 

ــد.  ــش گذاردن ــه منای ــی را ب ــتگی نوین ــکل وهمبس تش

ایــن رُخــداد دوران ســاز و تاریخــی روش نوینــی را 

بــرای نجــات مــردم ایــران و طبقــه کارگــرو زحمتکشــان 

ــود کــه  ــه ســتمدیدگان پیــش نهــاد. رســتاخیزی ب و کلی

ــا،  بــرای اولیــن بــار در کشــوری در رشق خــارج از اروپ

ــا کارگــران پیروزمنــد روســیه  در ارتباطــی تنــگا تنــگ ب

بــه وقــوع پیوســت. تاریــخ جنبــش کارگــری، کمونیســتی 

وچــپ ایــران ریشــه در سوســیال – دمکراســی کــه 

تحــت نــام اجتامعیــون – عامیــون فعالیــت مــی کردنــد 

در اوایــل قــرن بیســتم دارد. تشــکل هــای کمونیســتی 

چــون حــزب عدالــت و هســته هــای غیبــی وهمــت بــا 
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الحاق اراضی اشغالی به خاک اسرائیل محکوم است

الحاق اراضی اشغالی... بقیه از صفحه ١

هســتند.

مجمــوع ایــن مخالفت هــا و فشــار بین املللــی باعــث شــده 

اســت کــه ترامــپ و نتنیاهــو اعــالم کننــد کــه مــی خواهنــد 

الحــاق اراضــی کرانــه باخــری رود اردن بــه فلســطین را بــه 

تعویــق بیاندازنــد.. بایــد در نظــر داشــت کــه ازســال ۱۹۴۸ 

ــه یــک کشــور تبدیــل شــد، سیاســت الحــاق  کــه ارسائیــل ب

ــه دولــت ارسائیــل را بطــور دائــم اعــامل  خــاک فلســطین ب

منــوده اســت و ارسائیــل از هــر وســیله ای بــرای بیــرون 

ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــان اس ــطینان از رسزمین ش ــدن فلس ران

ــان  ــر رس زن ــاران، خــراب کــردن خانه هــای فلســطینیان ب مبب

ــش  ــا توســط ارت ــه بســن آنه ــه گلول ــودکان، کشــتار و ب و ک

ــا  ــردن زندان ه ــر ک ــل، پ ــزدور ارسائی ــت ســفاک و م ــه غای ب

ــن  ــودکان خردســال فلســطینی، بس ــردان و ک از زنــان و م

راه هــای ورودی بــه شــهرها و روســتاها و جلوگیــری از ورود 

مــواد غذایــی و مایحتــاج اولیــه زندگــی و شــهرک ســازی در 

ــی  ــت و کارهای ــه سیاس ــغالی و..... از جمل ــای اش رسزمین ه

ــق  ــو درآوردن خل ــه زان ــرای ب ــل ب ــت ارسائی ــه دول ــت ک اس

ــه  ــه ای ک ــی ۸ ده ــرد. در ط ــی ب ــرده و م ــکار ب ــطین ب فلس

از عمــر تشــکیل دولــت صهیونیســتی مــی گــذرد مــردم  

فلســطین ۸۰٪ از زمیــن هــای خــود را از دســت داده و 

بصــورت مناطــق جــدا از هــم تحــت کنــرل دولــت ارسائیــل 

زندگــی می کننــد. 

ــز  ــگ رسد و نی ــن جن ــان یاف ــدرت و پای ــادل ق ــر تع ــا تغیی ب

افــول اقتصــادی و هژمونــی آمریــکا در ســطح جهانــی، 

دولــت ارسائيــل بخاطــر فشــار بــه فلســطینیان هرچــه بیشــر 

از طریــق رسکوب هــای نظامــی، چنــگ و دنــدان نشــان 

می دهــد. بعلــت ضعــف جنبــش فلســطین و ضعیــف شــدن 

ســازمان های سوسیالیســتی و چــپ آن، اکــرث کشــورهای 

خاورمیانــه از جملــه ایــران ســعی دارنــد کــه بــا پــول و 

امکانــات بــرای خــود جــای پایــی در آن جنبــش پیــدا کننــد،. 

تــا در معــادالت خاورمیانــه دســت بــاال را داشــته باشــند. در 

ــش  ــه جنب ــک ب ــوان کم ــت عن ــا تح ــن دولت ه ــت ای حقیق

فلســطین خواهــان نفــوذ و بــه زیــر کنــرل گرفن آن هســتند. 

در ایــران بعلــت اینکــه رژیــم جمهــوری اســالمی خــود یــک 

رژیــم مرتجــع و رسکوبگــر اســت، سیاســت دفــاع ازحــامس و 

جهــاد اســالمی تحــت عنــوان پشــتیبانی از جنبــش فلســطین، 

مــورد مخالفــت مــردم مــا قــرار دارد. جنبــش انقالبــی ایــران 

همیشــه از رادیکالریــن بخش هــای جنبــش فلســطین علیــه 

اشــغالگری و ایجــاد دولــت فلســطین دفــاع کــرده اســت و 

ایــن دفــاع مــورد حامیــت مــردم مــا بــوده و خواهــد بــود.

»زنــده بــاد جنبــش انقالبــی فلســطین« شــعار تاریخــی مــردم 

ماست.

طــرح الحــاق کرانــه باخــری رود اردن بخشــی از طــرح 

ــا  ــی نیروه ــت متام ــورد مخالف ــه م ــت ک ــرن اس ــه ق معامل

و جریانــات مرقــی جهانــی قــرار گرفتــه اســت. الحــاق 

بلندی هــای جــوالن، بــه رســمیت شــناخن بیــت املقــدس بــه 

عنــوان پایتخــت ارسائیــل، تأییــد الحــاق شــهرک های ســاخته 

شــده در رسزمیــن فلســطین بــه خــاک ارسائیــل، قبــول 

ــان  ــطینیان از رسزمین ش ــدم فلس ــه ق ــدم ب ــدن ق ــرون ران بی

ــود.  ــد ب خواه

ــازمان های  ــطین و س ــش فلس ــارزه درجنب ــالها مب ــه س تجرب

درگیــر در آن نشــان داده اســت کــه بــا چانه زنــی و مذاکرات 

بــا دولــت ارسائیــل خواســت های ملــت فلســطین بــه هیــچ 

ــی از  نتیجــه  ای نخواهــد رســید. و صهیونیســت های ارسائیل

مذاکــره بــه عنــوان یــک ابــزار دیپلامتیــک بــرای وقــت کشــی 

اســتفاده می کننــد. جنبــش فلســطین بــدون اتــکا بــه خــود 

ــطین و  ــل و فلس ــی در ارسائی ــت اجتامع ــات فرودس و طبق

ــه  ــد ب ــطینی منی توان ــودی و فلس ــران یه ــدن کارگ ــد ش متح

صلــح و عدالــت دســت بیابــد. آلــوده کــردن افــکار عمومــی 

بــا ایجــاد نفــرت ملــی توســط مدیاهــای مزدبگیــر در اکرثیت 

بزرگــی از کشــورهای درگیــر در مســئله فلســطین نشــان 

مــی دهــد کــه راه حــل دو دولــت راه حــل قطعــی مشــکل 

ــی  ــت بورژوائ ــل نیســت. حضــور دو دول فلســطین و ارسائی

همچــون دیگــر کشــورهای جهــان مــی توانــد همیشــه زمینــه 

ــی و مذهبــی شــود.  ــژادی، مل ــان ن ــی پای ســاز جنگ هــای ب

تجربــه حداقــل دو دهــه گذشــته نشــان داده اســت کــه راه 

حــل دو دولــت عملــی نشــده اســت و چشــم انــدازی هــم 

بــرای آن قابــل تصــور نیســت.

بــرای پایــان دادن بــه جنــگ و نفــرت و تقابــل بین  فلســطین 

و ارسائیــل کــه بــه یــک مســئله منطقــه ای و حتــی جهانــی 

ــل شــده اســت، نیروهــای سوسیالیســت و کمونیســت  تبدی

بــه عهــده  را  اساســی  فلســطین و ارسائیــل وظیفــه  در 

دارنــد. تــالش بــرای رسنگونــی دولــت ارسائیــل و ایجــاد 

ــی  ــری هژمون ــز بدســت گی ــت سوسیالیســتی و نی ــک دول ی

ــتی  ــت سوسیالیس ــک دول ــاد ی ــرای ایج ــطین ب ــش فلس جنب

راهــی ســخت و طوالنــی اســت کــه طبقــه کارگــر ارسائیــل و 

ــد.  فلســطین بایســتی طــی کنن

زنده باد جنبش انقالبی فلسطین 

متحد باد مبارزات انقالبی در فلسطین و ارسايیل

مهران پیامی

اعتصاب کارگران.... بقیە از صفحه ١

کنــگان آغــاز شــده اســت، در اعــراض بــه عــدم پرداخت 

حقــوق و مزایــای کارگــران و کارکنــان ایــن مناطــق 

ــه اســت. اقتصــادی صــورت گرفت

ــان رشکــت هــای  ــه زحمتکشــان وکارکن ــران وقاطب کارگ

ــد و  ــی دارن ــران درد همگان ــده در رسارس ای ــد کنن تولی

ــاه  ــد از آبامن ــت. بع ــیده اس ــان رس ــه استخوانش کارد ب

نــود وهشــت رژیــم جنایتــکار وضــد کارگــری همچــون 

چهــل ســال گذشــته بجــای پاســخ مثبــت بــه خواســت 

برحــق تــوده هــای وســیع رشکــت کننــده در اعراضــات، 

دســت بــه رسکــوب، زنــدان، شــکنجه واعــدام زده و 

ــر  ــال واهــی خــود تــالش دارد در براب ــه خی اینبارهــم ب

اعراضــات و اعتصابــات کارگــران سیاســت بــی اعتنایــی 

ــن  ــار دارد ای ــه در اختی ــیله ک ــر وس ــد و به ــه کن پیش

ــه شکســت کشــاند.  ــات و اعراضــات را ب اعتصاب

امــروز بحــران اقتصــادی ایــران همــراه بــا ناتوانــی 

ــا  ــه بیــامری کرون نظــام جمهــوری اســالمی در پاســخ ب

ــی  ــزون م ــدگانش اف ــته ش ــداد کش ــر تع ــرروز ب ــه ه ک

شــود، فشــار حــد اکــرثی امپریالیســم جهانخــوار آمریــکا 

ــتی  ــد کمونیس ــورژوازی ض ــای ب ــتیبانی از نیروه و پش

ــزش  ــک خی ــرای ی ــط را ب ــش کارگــری، رشای و ضــد جنب

عمومــی تــوده هــای عظیــم مــردم بازهــم بیشــر 

ــرار دارد.  ــر رس دوراهــی ق ــران ب فراهــم مــی ســازد. ای

ــی  ــری م ــای کارگ ــش ه ــن جنب ــات، همی ــا راه نج تنه

باشــند کــه متشــکل انــد، مــورد پشــتیبانی تشــکل هــای 

ــی ســازماندهی  ــران هســتند وتوانای ــوده ای رسارس ای ت

ــی  ــن توانای ــد. ای پنجــاه روز اعتصــاب واعــراض را دارن

در اتحــاد و اســتقامت در رشایــط بســیار ســخت، بــدون 

وجــود صنــدوق اعتصــاب، باردیگــر نشــان میدهــد کــه 

طبقــه کارگــر ایــران کــه اکرثیــت عظیــم مــردم ایــران را 

ــد همــراه دیگــر  ــواده هایشــان تشــکیل میدهن ــا خان ب

ــامن،  ــون معل ــوده ای همچ ــکالت ت ــان و تش زحمتکش

دانشــجویان، زنــان و........در صفــی متحــد، خــود را در 

ــرای گــذار از  ــو اجتامعــی ب ــوان یــک آلرناتی عمــل بعن

ایــن دوران بحرانــی آمــاده مــی ســازند. بــی شــک آنهــا 

مــی تواننــد بــه آرزوی صــد ســاله کارگران وزحمتکشــان 

ــد.  ــران پاســخ دهن ای

اجتامعــی  مبــارزات  کــه  بحرانــی  اوضــاع  ایــن  در 

بــار دیگــر در حــال رشــد و توســعه اســت، رضورت 

ایجــاد یــک حــزب رستــارسی کمونیســتی کــه قــادر 

ــر  ــده در زی ــارزات پراکن ــن مب ــردن ای ــگ ک ــه هامهن ب

ــی  ــته م ــش برجس ــش از پی ــد،  بی ــد باش ــی واح پرچم

ــد.  کن

ســالگرد انقــالب مرشوطیــت در پیــش اســت، درهمیــن 

مــاه کودتــای ۲۸ مــرداد را داریــم کــه محمــد رضــا شــاه 

ــت دکــر  ــکا حکوم ــس وآمری ــا کمــک انگلی ــراری ب ف

ــاره  ــدرت دو ب ــب ق ــا کس ــت و ب ــر انداخ ــدق را ب مص

ــارزه  ــر قــرار کــرد. امــا مب دیکتاتــوری ۲۵ ســاله ای را ب

طبقــه کارگــر ونیروهــای مرقــی همچنــان ادامــه یافــت. 

دوران تاریخــی نوینــی در ایــران امــروز مــا بوجــود 

آمــده اســت کــه تنهــا راه نجــات، طبقــه کارگــر و بدیــل 

ــش  ــه جنب ــت ک ــر ماس ــت . ب ــه اس ــن طبق ــی ای سیاس

هــای اعتصابــی و اعراضــی کنونــی را هــر چــه بیشــر 

گســرش داده، تشــکالت مســتقل کارگــری را طبــق 

رشایــط مشــخص هــر کارخانــه و موسســه تولیــدی 

ــا ایجــاد وســیعرین  ســازمان دهیــم، رسارسی کنیــم و ب

صــف آرایــی تــود ه ای بــرای انقــالب اجتامعــی تــدارک 

ــم.  ببینی

ــروزی انقالبــی در خدمــت  ــه پی ــرای مطمــن شــدن ب ب

اکرثیــت عظیــم مــردم ایــران وبــرای اطمینــان بــه اینکــه 

در بیــن راه بــورژوازی نتوانــد آنــرا بــه کــج راه کشــاند، 

بایــد حــزب انقالبــی پیــرشو طبقــه کارگــر را کــه مســلح 

بــه تئــوری پیرشفتــه کمونیســم علمــی باشــد و بتوانــد 

برنامــه ای را طبــق رشایــط جامعــه ایــران و خصوصیــات 

آن ارائــه دهــد بوجــود آورد. جنبــش هــای عظیــم 

کارگــری وزحمتکشــان بســر اساســی ایجــاد چنیــن 

حزبــی هســتند . 

ــران  ــات کارگ ــتیبانی از اعتصاب ــه پش ــرو ب ــام نی ــا مت  ب

هفــت تپــه، پاالیشــگاه نفــت و پــرو شــیمی بــر خیزیــم 

بــرای ایجــاد حزبــی متحــد و یــک پارچــه براســاس 

اصــول وبرنامــه مشــخص مبــارزه کنیــم 

مبــارزه بــرای رسنگونــی رژیــم رسمایــه داری جمهــوری 

اســالمی را تــا آخــر وبــا اتــکاء بــه نیــروی الیــزال تــوده 

هــای میلیونــی بــه پیــش بریــم

حزب رنجران ایران ۱۱مرداد ۱۳۹۹ 
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به دفاع از مبارزات کارگران هفت تپه برخیزیم

به مناسبت صدمین.... بقیه از صفحه ١
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نقش مذهب در.... بقیە از صفحه ١

کنیسه خواهان شفا دردهای بی درمان اجتامعی و فردی 
خود بودند رسبزنگاهی که باید به این توسالت جواب 
دارودسته های  متوجه می شوند  با حیرت  داده شود، 
اماکن  بسن  با  که  هستند  کسانی  اولین  خود  مذهبی 
مذهبی بی اعتقادی و دروغ بودن همه ادعاهای گذشته 
را ثابت می کنند.رنگ باخن افکار مذهبی خطری جدی 
برای طبقات حاکم استثامرگر جهان رسمایه داری است. 
ترامپ و خامنه ای این خطر را خوب فهمیده اند. اما 
روی دیگر سکه جوانان عرص و دورانی هستند که می 
اینرنت و  توانند روزمره به متام وقایع جهان از طریق 
مدیاهای اجتامعی دسرسی داشته باشند. شدت مبارزه 
طبقاتی و خشونت افسارگسیخته ای که حاکامن جهان 
اعامل می کنند چشم و گوش مردم جهان را نسبت به 
است.  کرده  باز  بیشر  آنان  عملکردهای  و  ها  سیاست 
با  و  مذهب  و  خرافات  از  تازه  های  نسل  شدن  دور 
متام فشاری که رسمایه داری برای مذهبی کردن مردم 
می آورد نشان از شکست طبقات حاکم در کشورهای 
ایران  در  دارد.  رابطه  این  در  پیرامونی  و  امپریالیستی 
باالترین آیت الله های ایران فریاد وامصیبتا رس دادند 
که دین و ایامن مردم رفت، زودتر درهای مشهد و قم را 
به روی زوار باز کنید، منازهای جامعت را براه بیاندازید 
اند  تاریخ رسبرآورده  قرهای  از  که  و.......این جامعت 
و منایندگان خدایان رسمایه هستند، به چیزی که بتواند 
خمس و زکات و خیریه هایشان را براه بیاندازد متوسل 
برخی  مبانند،  حاکمیت  در  اینکه  برای  آنها  شوند.  می 
اوقات مجبور شده اند که بگویند طبق دستور پزشکان 
و متخصصین عمل می کنیم ولی آخوندهای خود را در 
و  مذهب  نرفن  دست  از  و  کنرل  برای  ها  بیامرستان 
خرافات بسیج کرده اند. آنچنان این عمل حاکمیت مورد 
نفرت بخش های پزشکی و علمی ایران قرار گرفت که 
برخی از آنها با نوشن نامه و التیامتوم به دولت اجازه 
دخالت مذهب و روحانیت در امور پزشکی را از آنان 
حتی موقت گرفتند. با شکست سنگینی که مذهب در 
برابر علم در مبارزه با کرونا خورده بود، ناگهان تعدادی 
از آخوندها از علوم پزشکی اسالمی نام بردند که پیشر 
به شوخی و مزاح  اختالف شود  باعث  اینکه  از  قبل  و 
غائله خامته یافت. اما این اول یک اختالف بر رس کوتاه 
نهادهای  رس  از  مذهب  و  اسالمی  رژیم  دست  کردن 
و  علمی  موسسات  که  است  جامعه  علمی  و  مدنی 
آموزشی ما در متام طول عمر رژیم اسالمی بر رس اصول 
برابر مذهب و دولت مذهبی  در  کاری خود  و  علمی 

کوتاه نیامده است. 
همه  که  شد  مجبور  اینکه  از  بعد  اسالمی  جمهوری 
مکان های مذهبی را تعطیل کند و عمال به همه اعالم 
با  اما  تعطیل،  مذهب  و  دین  ثانوی  اطالع  تا  که  کرد 
تحریک عنارصی از لومپن ها و عقب مانده ترین عنارص 
باز  برای  فشار  جهت  دولتی  ضد  تظاهرات  اجتامعی، 
کردن هامن امکان را سازمان داد. طی ۴ دهه عمر رژیم 
به صدها  ها  زاده  امام  مقره  تعداد  اسالمی  جمهوری 
برابر رسیده است. این دیگر تبلیغ رصفا خرافات نیست 
عمق کثافتکاری دارو دسته های حاکم برای خالی کردن 
رسیده  گندیدگی  به  داری  رسمایه  است.  مردم  جیب 
است و آنرا در همه عرصه های اجتامعی به وضوح می 

توان دید. امام زاده های سیار برای جمع کردن نذریه 
ها و براه انداخن سایت های زیارت خوانی و غیره و 
از این طریق دزدی قانونی از مردم ناآگاه منونه هایی 
برای  حاکم  مذهبی  دولت  که  است  طوالنی  لیست  از 
تحمیق فکری مردم بخاطر غارت اقتصادی براه انداخته 
تودهها کمر  بین  در  اعتقادات مذهبی  است. هر چه 
زیادتر  مختلف  بطرق  آن  حقنه  برای  فشار  شود  می 
است.  خالی  عمال  مساجد  و  منازهای جمعه  شود.  می 
بلند گو  از  کشوری که ۴دهه پیش شاهد قران خوانی 
ها ی مساجد با صدای وحشتناک و عذاب آوری بودند، 
با مبارزه مردم شاهد گروههای موسیقی توسط  امروز 
جوانان خسته از مذهب و رسکوب هستند. این روندی 
که رشوع شده است. رژیم در زمینه حقنه مذهب به 
نسل جوان بطور روشنی با شکست روبرو شده است. 
این روند تا پایان عمر رژیم اسالمی ادامه خواهد داشت. 
دیگر گامردن آخوند ها در مدارس و بیامرستان ها منی 
تواند مذهب را برگرداند. عمر پول های میلیاردی برای 
طالب  درس  کالس  عنوان  به  قرصهایی  کردن  درست 
گذشته است. اعتقادات مذهبی که بعلت رسکوب های 
دو رژیم شاهنشاهی و اسالمی فرصتی برای بیرون آمدن 
پیدا کرده بودند در روند بدور ریخن  از قرهای خود 
افکار واهی نسبت به حاکمیت مذهب در حال روبیده 
شدن از جامعه است. بطور مثال قوانین ۴ زن عقدی و 
صیغه دیگر توسط مالیان بحث منی شود. جنبش زنان 
آنرا به گورستان می فرستد و روحانیت نظاره گر عصبی 
به درستی  را  و حرام جای خود  است. بحث حالل  آن 
و نادرستی و علمی و ضد علمی داده است و مذهب 
قادر به وارد شدن در این موضوع نیست. عرصه های 
مختلف تفکر و قوانین مذهبی در مبارزات اجتامعی به 
چالش گرفته شده است. جواب مذهب و دادگاههای آن 
مانند دادگاههای قرون وسطا مفسد فی الرض، محارب 
با خدا، اخالل در امنیت اجتامعی، توهین به مقدسات، 
دهه   ۴ در  است.  غیره  و  کفر  و  مسئولین  به  توهین 
فعالین  و  سیاسی  مخالفین  علیه  حکمی  هیچ  گذشته 
است.  نرفته  فراتر  فوق  های  چهارچوب  از  اجتامعی 
شده  روبرو  ایدئولوژیکی  و  فکری  بست  بن  با  رژیم 
است که گریزی از آن نیست. رسمایه داری عادات کهنه 
را به عنوان ابزاری جهت تحمیق و بهره کشی از توده 
های کارگر و زحمتکش جامعه به خدمت گرفته است. 
مذهب به خودی خود و فقط در روشنگری علیه نظرات 
خرافی آن از بین منی رود. پشتگاه و خواستگاه حضور 
مذهب در جامعه دارای منافع طبقاتی معینی است که 
بورژوازی ایران در دوره مشخصی قادر شده است آنرا با 
کمک امپریالیست ها به خدمت بگیرد. این منافع بر دو 
پایه تحمیق توده ها در جهت سلطه سیاسی و رسکوب 
کارگری-کمونیستی  جنبش  بویژه  مرقی  های  جنبش 
برای استثامر کارگران و زحمتکشان جامعه استوار است 
برنامه حزب رنجران روشن کرده است که در عین آزادی 
و  دولت  از  دین  جدایی  خواهان  ما  عقیده  و  وجدان 
خصوصی شدن دین به مثابه یک امر خصوصی هستیم. 
برنامه بدون رسنگونی رژیم  از  بند  این  و عملی شدن 

جمهوری اسالمی امکان پذیر نیست.

مهران پیامی

ــازماندهی  ــپس س ــت و س ــالب مرشوطی ــت در انق رشک

ســتمدیده  اقشــار  دیگــر  و  کارگــری  هــای  جنبــش 

زمینــه را بــرای ایجــاد حــزب کمونیســت ایــران فراهــم 

ســاختند. در حقیقــت حــزب کمونیســت ایــران از درون 

ســالها مبــارزه انقالبــی در جوامــع در حــال تحــول 

ــش  ــکیل دهندگان ــید. تش ــه رس کش ــان در منطق آن زم

در کــوران مبــارزه ی ایدئولوژیکــی کــه در جنبــش 

کمونیســتی جهانــی جریــان داشــت آبدیــده شــدند 

و باالخــره در کنگــره انزلــی تزهــای اصلــی لنیــن را 

ــت  ــورهای تح ــالب در کش ــم و انق ــاره امپریالیس در ب

ــو در  ــق هــای خــاور در باک ــره خل ــه در کنگ ســلطه ک

ســال ۱۹۱۹ تشــکیل شــد در برابــر تزهــای انرناســیونال 

مشــی  خــط  همیــن  پذیرفتنــد.  کائوتســکی  و  دوم 

ــا عــزم راســخ  ــه حــزب را ب ــود ک ــکال ب ــی و رادی انقالب

ــا همــکاری  انقالبــی وارد کارزار کــرد و در اولیــن گام ب

بــا جنبــش جنــگل بــه رسکردگــی میــرزا کوچــک خــان، 

ــد  ــرون راندن ــالن بی ــس را از گی نیروهــای مســلح انگلی

و قــدرت سیاســی مســتقل از مرکــز و در اتحــاد بــا 

ــام »  ــر ن ــیعی زی ــه وس ــا را در منطق ــورا ه ــور ش کش

شــورای سوسیالیســتی ایــران » بنــا نهادنــد.: تجربــه 

ای تاریخــی و اولیــن کوشــش بــرای اســتقرار حکومــت 

ــوروی. ــاد ش ــارج از اتح ــتی درخ سوسیالیس

ــه  ــا آن زمــان اســتعامرگران ب ــداری مــردم خــاور را ت بی

پــای متــدن مســیحیت و اروپایــی هــا مــی گذاشــتند و 

خــود را متمــدن و بقیــه جهــان را وحشــی مــی نامیدند. 

در ایــران هــم نوکــران خــود را در حاکمیــت بــرای جــا 

انداخــن چنیــن تصــور کاذبــی بــه خدمــت گرفتــه 

بودنــد. امــا توپخانــه انقــالب اکتــر جهــان را در ده روز 

دگرگــون کــرد و در رشق در رسزمیــن مزدکیــان، دربنــدر 

ــد  ــتی نوی ــزب کمونیس ــکیل ح ــا تش ــران ب ــی کارگ انزل

ــد.  ــتمدیده دادن ــیع س ــای وس ــوده ه ــه ت ــروزی را ب پی

ایــن راه و پرچــم از آن زمــان تــا بحــال همچنــان بعنوان 

یــک بدیــل و راهــرد بــرای آزادی و سوسیالیســم منایــان 

و در اهتــزاز بــوده اســت. در صدمیــن ســالگرد کنگــره 

ــا،  ــت وخیزه ــام اف ــا مت ــران ب ــت ای ــزب کمونیس اول ح

اشــتباهات و رسکــوب هــا امــروز ادامــه دهنــدگان 

حــزب کمونیســت ایــران همچنــان پرچــم رسخ انقالبــی 

طبقــه کارگــر را بعنــوان یــک بدیــل اجتامعــی بــر دوش 

مــی کشــند و زمینــه هــر روز بــرای تحقــق برنامــه 

سوسیالیســم فراهــم مــی شــود. 

حــزب کمونیســت ایــران بــا چشــم انــداز روشــنی 

ــای  ــکل ه ــدن تش ــی ش ــا یک ــردن، ب ــالب ک ــرای انق ب

اصــول  س  براســا  عدالــت،  و  همــت  کمونیســتی- 

ــا و  ــه کادر ه ــی ک ــد. حزب ــته ش ــان گذاش ــه بنی وبرنام

ــم در  ــی بلشویس ــای انقالب ــه ه ــا اندیش ــای آن ب اعض

جریــان انقــالب کبیــر اکتــر و جنــگ داخلــی پرولتاریــای 

ــر  ــای تجاوزگ ــدرت ه ــالب و ق ــد انق ــه ض ــیه علی روس

از  بودنــد.  آبدیــده شــده  کشــورهای رسمایــه داری 

آن زمــان تــا بحــال مناینــدگان دو طبقــه بــورژوازی 

و پرولتاریــا، در نردهــای پــی در پــی همچنــان بــه 

ادامــه میدهنــد. طبقــه دارا و رسمایــه دار  مبــارزه 

بــا پشــتیبانی امپریالیســم در برابــر برنامــه و بدیــل 
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ایجاد حزب کمونیست واحد و سرتاسری یک ضرورت طبقاتی است

طبقــه کارگــر مقاومــت کــرده و بــا هــر وســیله ممکــن 

خرافــات و دیــن، تــوپ و تفنــگ، شــکنجه و زنــدان راه 

پیــرشوی طبقــه کارگــر و کمونیســت هــا را ســد کــرده 

ــق  ــه و منط ــر رسمای ــلط گ ــت تس ــن از ماهی ــت. ای اس

ــی  ــر م ــا ب ــه م ــی در جامع ــی ارتجاع ــدگان سیاس مناین

ــس از شــهریور  ــه پ ــی ک ــا متــام انحــراف بزرگ ــزد. ب خی

ــش  ــران در جنب ــوده ای ــزب ت ــزاران ح ــه گ ــت پای بیس

کارگــری بوجــود آوردنــد و بجــای ادامــه مشــی انقالبــی 

ــرم  ــا پالتف ــران را ب ــوده ای ــزب ت ــت، ح ــزب کمونیس ح

رفرمیســتی پایــه ریــزی کردنــد و یکــی از فرصــت هــای 

ــم  ــد فاشیس ــگ ض ــروزی جن ــس از پی ــه پ ــی ک تاریخ

نصیــب برشیــت مرقــی شــده بــود را از دســت دادنــد. 

دو دهــه طــول کشــید، تــا مبــارزات درونــی و بیرونــی 

باردیگــر  رفرمیســتی،  گرایــش  ایــن  بــا  کمونیســتها 

گرایــش انقالبــی در مبــارزات طبقــه کارگــر فائــق آیــد. 

طبقــه کارگــر ایــران امــروز در صحنــه ی واقعــی مبــارزه 

ــا پیــرشوان خــود در  ــه بدیلــی واقعــی، ب طبقاتــی مبثاب

ــا برنامــه سوسیالیســتی اســت.  حــال تــدارک انقالبــی ب

بایــد بخاطــر بســپاریم و فرامــوش نکنیــم کــه هــزاران 

سوسیالیســت و کمونیســت در ایــن صــد ســال همچنان 

وفــادار بــه ایــن طبقــه هــامن راه و هــامن پرچــم را بــه 

دســت گرفتــه، نســل انــدر نســل بــه ادامــه دهنــدگان 

راه پــر افتخارشــان تحویــل داده انــد. ادامــه دهنــدگان 

راه حــزب کمونیســت قــادر شــدند مــرز میــان اســتثامر 

شــدگان و اســتثامر کننــدگان را روشــن کننــد و امروز در 

صحنــه سیاســی مــی بینیــم کــه طبقــه کارگــرو تشــکالت 

ــو  ــوان آلرناتی ــد خــود را بعن ــا توانســته ان مســتقل آنه

ــد. در  ــن وضــع معرفــی کنن ــرای نجــات جامعــه از ای ب

مقابــل طبقــه بــورژوازی ســیر قهقرایــی را طــی کــرده و 

بــه ســاز سیاســت جهانــی امپریالیســتی رقصیــده اســت 

ــام  ــر در نظ ــور، وچپاولگرت ــه ای منف ــه طبق ــروز ب و ام

ــل شــده اســت. ــده تبدی ــوری اســالمی فرومان جمه

خط مشی سیاسی درست ضامن پیروزیست

در اینجــا بــرای نشــان دادن نقــش واهمیــت خط مشــی 

ــک حــزب اشــاره ای  ــروزی ی ــی در شکســت وپی عموم

داریــم بــه رشایــط ایجــاد حــزب در چیــن و ایــران کــه 

هــر دو در یــک زمــان اتفــاق افتــاده اســت. طبــق 

تجربــه حــزب رنجــران وجمعبنــدی هــای حاصلــه از آن 

دســت یافــن بــه خــط مشــی عمومــی سیاســی منطبــق 

بــا خصوصیــات مشــخص آن حلقــه زنجیریســت کــه کل 

زنجیــر را در دســت مــی تــوان گرفــت. در چیــن حــزب 

ــک وشکســت هــای  ــس از ده ســال پراتی کمونیســت پ

ــام  ــن واصــول ع ــادر مــی شــود قوانی ــزرگ باالخــره ق ب

را بــا خصوصیــات چیــن تطبیــق دهــد و لــی در ایــران 

حتــی تــا امــروز کمونیســتها قــادر بــه دســت یافــن بــه 

ــات  ــا خصوصی ــق ب ــی منطب ــی عموم ــط مش ــن خ چنی

مشــخص جامعــه نشــده انــد و ایــن خــود یکــی از 

ــت.  ــتگی آنهاس ــد دس ــی و چن ــی پراکندگ ــل اساس دالی

رشایــط متفــاوت جوامــع، تحلیــل درســت و مطابــق بــا 

ــارزه روی خــط  ــات و مهمــر پیشــرد درســت مب واقعی

مشــی درســت انقالبــی نقــش تعییــن کننــده ای در 

ــا انقــالب دارد. ــروزی حــزب و نتیجت ــا پی شکســت ی

ــجوئی  ــش دانش ــش جنب ــه دون از نق ــن مائوتس در چی

چهــارم مــاه مــه ۱۹۱۹ بعنــوان یــک حرکــت بــزرگ 

ــرای  ــه را ب ــت زمین ــه توانس ــرد ک ــی ب ــام م ــی ن تاریخ

ــره  ــم آورد. کنگ ــن فراه ــت چی ــزب کمونیس ــاد ح ایج

حــزب کمونیســت چیــن در شــانگهای بــا عضویــت ۵۴ 

کمونیســت و رشکــت ۱۲ مناینــده تشــکیل مــی شــود. در 

ایــران مــا ایــن جنبــش آگاه ومتشــکل کارگریســت که در 

بســر خــود و بدســت کادر هــای آن حــزب کمونیســت 

ایــران را بــا عضویــت دوهــزار نفــر، در کنگــره انزلــی در 

ــد. اکرثیــت منایندگانــش  ــن ۱۹۲۰ تاســیس مــی کنن ژوئ

از پیــرشوان جنبــش کارگــری بودنــد و کادرهــای حــزب 

ســابقه رشکــت در انقــالب مرشوطیــت را داشــتند. آنهــا 

کســانی بودنــد کــه ســتارخان وباقــر خــان رسداران ملــی 

ایــران بــه رس آنهــا قســم مــی خوردنــد. کادر هایــی کــه 

بــه رهــری انتخــاب شــدند انقالبیــون حرفــه ای، فعــاالن 

و کادر هــای سوســیال – دمکراســی، هســته هــای 

غیبــی، تشــکیالت کمونیســتی همــت و عدالــت بودنــد.

رسمایــه داری ایــران نــه از خــود جوشــی طبیعــی اقتصاد 

ــی  ــده ی خارج ــه ش ــخه دیکت ــق نس ــه طب ــی بلک بوم

کــه رضورت ایجــاد یــک حکومــت مرکــزی را بــرای 

جلوگیــری گســرش نفــوذ کمونیســم ایجــاب مــی کــرد 

شــکل گرفــت. در نتیجــه بــورژوازی هــم بعنــوان یــک 

طبقــه تنهــا بــازور و دیکتاتــوری ســلطنتی و یــا والیــت 

فقیــه مطلقــه بــا هدایــت و پشــتیبانی امپریالیســم مــی 

توانســت قــدرت سیاســی را در دســت خــود نگهــدارد.

درســت بدیــن خاطــر هــر دوی ایــن نظــام های سیاســی 

نــه در فکــر مــردم و مملکــت بودنــد و نــه آزادی 

ــه مشــتی کوچــک  خــواه. وظیفــه حکومــت خدمــت ب

ــود و  ــتها ب ــده امپریالیس ــن ش ــط تعیی ــروی از خ و پی

ــن خــط  ــی از ای ــان حکومت هســت. هــر گاه و هــر زم

ــت  ــی در آن تقوی ــش مل ــا گرای ــرده و ی ــور ک ــز عب قرم

شــده امپریالیســتها دخالــت کــرده و تــا حــد برانــدازی 

و کودتــا پیــش رفتــه انــد. آنچــه امــروز بنــام حکومــت 

ــور  ــه وزارت ام ــق هــامن نقشــه اولی ــم طب ــران داری ای

ــه ریــزی شــده اســت:  ــرد کــرزن پای خارجــه انگلیــس ل

درســت پــس از شکســت امپریالیســتها در جنــگ داخلی 

علیــه بلشــویک هــا، طــرح ایجــاد ایــران ناسیونالیســتی 

ــان  ــا خ ــه و رض ــس ریخت ــه انگلی ــور خارج را وزارت ام

میرپنــج را طــی کودتایــی بــه تخــت کیانــی نشــاند. ایــن 

سیاســت تجــاوز گرانــه همچنــان ادامــه یافــت. کودتــای 

۲۸ مــرداد ۳۲ علیــه حکومــت مصــدق و رسکــوب جنبش 

کارگــری وزندانــی و اعــدام کردن کمونیســتها و نیروهای 

ــه محمــد رضــا  ــی دیگــر هنگامــی ک آزادیخــواه و زمان

پهلــوی هــم دیگــر در برابــر خیــزش جنبــش کارگــری و 

ــرای جلوگیــری  تــوده هــا تــاب مقاومــت را نداشــت، ب

از پیــروزی انقالبــی اجتامعــی بــه اســالم و خمینــی رو 

 آوردنــد. چنیــن اســت ماهیــت طبقــه بــورژوازی ایــران.

 پــس از رسکــوب خونیــن دهــه شــصت و از میــان رفــن 

کادرهــای برجســته ی احــزاب وتشــکل های کمونیســتی 

یــک جریــان انحــال ل طلبــی و نفــی گرائــی در بقایــای 

ــی را  ــاد علم ــالح انتق ــه س ــد ک ــود آم ــا بوج ــکل ه تش

بــرای اصــالح و پیــرشوی بــه جلــو، بــه گلولــه هــای زهــر 

آلــود بــرای کشــن بیــامر تبدیــل کردنــد. بجــای تحلیــل 

ــخص،  ــل مش ــن عل ــخص و یاف ــع مش ــخص از وض مش

بویــژه نقــد خــط مشــی هــای انحرافــی اصــول را زیــر 

ســوال بردنــد و بعــد هــم خــود را بــا جــدا شــدن هــا و 

کنــاره گیــری کــردن رهــا ســاختند. امــروز ایــن گرایــش 

اپورتونیســتی نفــی کلیــه دســتاوردهای کل جنبــش 

کارگــری جهــان وایــران، بــه ســد یکــی شــدن نیروهــای 

چــپ وکمونیســت در حزبــی واحــد بــر اســاس اصــول 

ــارزه  ــدون مب ــل شــده اســت. ب ــه مشــخص تبدی وبرنام

ــامری خــرده  ــن بی ــا ای ــک ب ــه ایدئولوژی ــه جانب ای هم

ــتی  ــری و کمونیس ــش کارگ ــوف جنب ــورژوازی در صف ب

ــد  ــرف اول را خواه ــا ح ــی ه ــی وجدای ــپ پراکندگ وچ

ــش  ــی در جنب ــکار انقالب ــازی در اف ــه نوس ــر گون زد. ه

کنونــی کارگــری و کمونیســتی ایــران در خدمــت ایجــاد 

ــی  ــه یعن ــن نکت ــد از همی حــزب کمونیســت واحــد بای

ــری، درس آموخــن از  ــش کارگ شــناخت واقعــی از جنب

ــتاوردها رشوع و درســت  ــد روی دس ــارب آن و تاکی تج

بخاطــر شــناخت اشــتباه فــوق کــه ماننــد ابــری ســیاه 

ــر روز  ــه ه ــن تشــکالت اســت ک ــر آســامن ای ــم ب حاک

نقــش طبقــه کارگــر و پیــرشوان وفعالینــش در مبــارزات 

جــاری در یکــی شــدن کمونیســتها و تشــکالت پراکنــده 

ــز  ــخ لری ــود. تاری ــی ش ــر م ــته ت ــر و برجس ــا زیادت آنه

از مقاومــت ومبــارزه ای کــه بــا متــام رسکــوب هــا، 

ــری خــود را بوجــود آورده  تشــکل هــای مســتقل کارگ

ــطح  ــی در س ــطح رسارسی و حت ــا در س ــران آنه و ره

جهانــی شــناخته شــده ومــورد پشــتیبانی کارگــران 

جهــان و مردمــان آزادیخــواه هســتند، نشــانی اســت از 

ــران و عمــل کــردن  ــاال رفــن آگاهــی طبقــه کارگــر ای ب

در صحنــه اجتامعــی چــون یــک طبقــه. کمونیســم 

ــش،  ــرن پی ــک ق ــک ی ــران توســط رضــا شــاه نزدی در ای

دقیقــر در ســال ۱۳۱۰ غیــر قانونــی اعــالم شــد و گــروه 

معــروف بــه پنجــاه وســه نفــر را درســت بخاطــر تبلیــغ 

ــی از  ــر اران ــد و دک ــی کردن ــتی زندان ــرات کمونیس نظ

کادر هــای حــزب کمونیســت ایــران را کشــتند. روزبــه 

ومبــرشی هــارا تیــر بــاران کردنــد، جزنــی هــا و خــرو 

صفایــی هــارا در دوره محمــد رضــا شــاه بهــامن روشــی 

کــه همیــن ســا لهــا ســتار بهشــتی هــا و شــاهرخ زمانــی 

هــا را مــی کشــند، کشــتند، امــا جنبــش کارگــری ایــران 

امــروز بــار دیگــر لــرزه بــه انــدام حاکــامن بــورژوا 

انداختــه اســت و آلرناتیــو کارگــری هــر روز بیشــر 

ــه  ــه پذیرفت ــی در جامع ــی وعمل ــی واقع ــوان بدیل بعن

مــی شــود.

تاریــخ جنبــش کارگــری – کمونیســتی و تجــارب حاصــل 

از آن وجــود و رضورت یــک حــزب کمونیســت رستارسی 

در ایــران را بــه یــک امــر ممکــن و عاجــل تبدیــل کــرده 

اســت بــه ایــن دلیــل مــی بایــد بــا یکــی شــدن تشــکل 

هــای کمونیســتی، براســاس اصــول وبرنامــه منطبــق بــا 

رشایــط مشــخص ایــران تحقــق بخشــید وپرچــم حــزب 

ــی  ــط مش ــا خ ــه را ب ــک پارچ ــت رسارسی و ی کمونیس

ــه  ــه ب ــار دیگــر پیروزمندان ــی ب عمومــی راســتین انقالب

ــزاز در آورد. اهت

زنده بادسوسیالیسم 

رسنگون باد نظام رسمایه داری جمهوری اسالمی 

پیــش بــه ســوی ایجــاد حــزب کمونیســت واحــد و 

ایــران  رستــارسی در 
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بــی تفاوتــی ایدئولوژیــک ـ سیاســی در لفافــه تفــاوت 
گذاریهــای موجــود! 

ــی سیاســی  ــی تفاوت ــران ب ــش در ای ــر در7۰ ســال پی اگ
و فقــدان هشــیاری ایدئولوژیکــی در اتخــاذ حرکتــی 
آگاهانــه و علمــی در جنبــش چــپ خــود را بــروز 
میــان  در  خصــوص  بــه  تفاوتــی  بــی  چنیــن  داد، 
روشــنفکران محصــول موقعیــت اجتامعــی و امکاناتــی 
ــب  ــه مرات ــط ب ــردن در رشای ــی ک ــرای زندگ ــه ب ــود ک ب
مناســب تــری نســبت بــه کارگــران و بخــش عظیمــی از 
ــه  ــی ب ــامن امان ــوری حاک ــتند. دیکتات ــان داش زحمتکش
کارگــران و زحمتکشــان جهــت دفــاع آزادانــه از حقــوق 
پایــامل شــده شــان منــی داد. ایــن بــی تفاوتــی در پرتــو 
ایدئولوژیــک بــاری بــه هــر جهــت خــرده بورژوائــی و 
در پیــش گرفــن سیاســتهای اپورتونیســتی و رفرمیســتی 
ــارزه  ــه مب ــی ک ــد. درحال ــر ش ــه پذی ــادگی توجی ــه س ب
طبقاتــی پرولتاریــا بــدون مســلح بــودن بــه تئــوری 
ــدون داشــن اســراتژی و تاکتیــک  کمونیســم علمــی، ب
هــای درســت منطبــق بــا وضعیــت عینــی مبــارزه 
طبقاتــی، بــدون ســازماندهی نیروهــای آگاه جنبــش 
کارگــری در تشــکیالتی کــه قــادر بــه مقاومــت در برابــر 
ــدون  ــد، ب ــم باش ــات حاک ــانه ی طبق ــالت ددمنش حم
بــه کارگیــری ســبک کار پرولــری، بــدون پیونــد فــرشده 
ــش و  ــای زحمتک ــوده ه ــر و ت ــه کارگ ــا طبق ــن ب داش
ــه  ــادر ب ــم، ق ــه حاک ــا طبق ــان ب ــی ام ــارزه ب ــدون مب ب
پیــرشوی نیســت. امــا ایــن بــی تفاوتــی در دوران 
ــه  ــی ب ــک ـ سیاس ــطح ایدئولوژی ــا از س ــارص عمدت مع
ســطح تشــکیالت گریــزی و تفــاوت گذاریهــای افراطــی 
ــی  ــتهای علن ــطح "کمونیس ــه س ــا ب ــیده و حت ــز رس نی
“غیــر تشــکیالتی! و رشــد فــرد گرائــی آن هــم بــه نــام 

ــت.  ــه اس ــاء یافت ــم" ارتق "کمونیس
داشــن دیــدگاه و فعالیــت سیاســی بــدون فعالیــت 
ــت در  ــا ثب ــط در ســطح حــرف زدن و ی تشــکیالتی فق
ــاد  ــه ایج ــادر ب ــه ق ــون ک ــد، چ ــی مان ــی م ــخ باق تاری
تغییــر در حــد هــامن ادعاهــای سیاســی هــم نیســت، 
در حــد تفســیر و اغلــب نیــز ســطحی بــروز کــرده و بی 
ــد. امــا همیــن فعالیــت  ــر درســطح جامعــه مــی مان اث
مــی توانــد بــه ایجــاد اغتشــاش فکــری در جامعــه دامــن 
بزنــد کــه نتیجــه اش رشــد فرقــه هــای مختلــف گشــته 
کــه چنــان گرفتــار تلــه ی خــود ســاخته شــده انــد کــه 
قــادر بــه گام گذاشــن جــدی بــه پیــش منــی شــوند. ایــن 
وضــع را حافــظ شــیرین ســخن در صدهــا ســال پیــش 
ــاد و دو  ــگ هفت ــت: "جن ــم درآورده اس ــه نظ ــن ب چنی
ملــت همــه را عــذر بنــه ــــــ چــون ندیدنــد حقیقــت 

ــد." ره افســانه زدن
 لنیــن در توضیــح و تغییــر ایــن رونــد در ســالهای 
ســیاه دیکتاتــوری خونیــن اســتولوپینی بعــد از شکســت 
ـ دموکراتیــک ۱۹۰۵ـ ۱۹۰7روســیه،  بــورژوا  انقــالب 

ــت:  نوش
»ســالهای ارتجــاع )۱۹۰7ـ ۱۹۱۰( تزاریســم پیــروز شــد. 
ــته  ــم شکس ــیون دره ــی و اپوزس ــزاب انقالب ــه اح هم
شــدند. انحطــاط، فســاد اخــالق، انشــعاب، تفرقــه، 
گردیــد.  سیاســت  جایگزیــن  پورنوگرافــی  و  ارتــداد 
ــت؛  ــه ســوی ایدەآلیســم فلســفی شــدت یاف کشــش ب

عرفــان پــرده ای بــرای پوشــش روحیــات ضــد انقالبــی 
گردیــد. ولــی درعیــن حــال همیــن شکســت بــزرگ 
بــه احــزاب انقالبــی و طبقــه انقالبــی درس حقیقــی و 
ســودمندترین درســها، یعنــی درس دیالکتیــک تاریخــی، 
ــاد  ــارزه سیاســی را ی ــن مب ــی ف ــتنباط و توانائ درس اس
داد. دوســتان در روزهــای بدبختــی شــناخته می شــوند. 
ــد... ــی گیرن ارتشــهای شکســت خــورده خــوب درس م

احــزاب انقالبــی بایــد معلومــات خــود را تکمیــل کننــد. 
آنهــا طــرز تعــرض را آموختنــد. حــال مــی بایســت بدین 
ــا علــم دیگــری  ــد ب ــم بای ــد کــه ایــن عل ــه پــی برن نکت
تکمیــل گــردد و آن ایــن کــه چگونــه بایــد صحیــح تــر 
عقــب نشــینی کــرد. بلشــویکها از همــه منظــم تــر 
عقــب نشــینی کردنــد.« )لنیــن ـ آثــار منتخــب دریــک 
ــد، بیــامری کودکــی "چــپ روی" در کمونیســم، ص  جل
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در ایــران گرچــه در میــان اپوزســیون ضــد رژیــم چنــان 
ــی سیاســی  ــی تفاوت ــه ظاهــرا ب ــم اســت ک جــٌوی حاک
در بیــن نیســت و همــه در صحنــه نظــر دهــی و حتــا 
ــن  ــی ای ــتند. ول ــال هس ــره فع ــکل، روزم ــت متش فعالی
ــه در  ــه بیشــر از آن ک ــار صحن ــده در کن حضــور پراکن
ــی  ــوده ای درســطح عمل ــری و ت ــش کارگ ــت جنب خدم
ــا و گروهــی  ــط در حــد حــرف و ادع ــرد، فق ــرار بگی ق
گــری باقــی مانــده و انحطاطــی کــه لنیــن در آن زمــان 
در جنبــش چــپ شــاهد بــود در ایــران امــروز نیــز بــه 

روشــنی بــه چشــم مــی خــورد. چــرا؟
ــالب  ــت انق ــی از شکس ــطوح مختلف ــا در س ــه چپه کلی
ویــژه  بــه  نگرفتنــد،  را  الزم  درســهای   ۱۳۵7 بهمــن 
کمونیســتها قــادر بــه درک نقــش نیــروی مــادی ســازمان 
یافتــه در تغییــر اوضــاع نشــدند. وحــدت و ایجــاد 
ــک  ــی ایدئولوژی ــط مش ــب خ ــه صاح ــا اتوریت ــزب ب ح
ــان  ــار و نفــوذ در می ـ سیاســی درســت و صاحــب اعتب
طبقــه کارگــر و روشــنفکران کمونیســت را در عمــل بــه 
ــک تاریخــی"، "درس  ــذا "درس دیالکتی ــد. ل دور انداختن
ــه  ــرا گرفت ــارزه سیاســی" ف ــن مب ــی ف اســتنباط و توانائ
ــای  ــان نیروه ــون در می ــم اکن ــه ه ــد و بلبشــوی ک نش
چــپ شــاهد آن هســتیم نشــان مــی دهــد کــه از 

ــم. ــه ای ــوب نیاموخت ــخت، خ ــت س ــارب شکس تج
بیــان خشــک و خالــی ایــن امــر و پذیــرش آشــفته گــی 
تاســف بــار کنونــی جنبــش چــپ نیــز، ضمــن ایــن کــه 
ــرٌات  ــه ک ــات ب ــه واقعی ــرای احــرام گذاشــن ب ــی ب کاف
روی داده در جنبــش چــپ ایــران نیســت، شــناخت مــا 
را نیــز از علــل بــروز چنیــن وضعــی عمــق منــی بخشــد. 
اگــر دقیقــر بــه جمــع بنــدی لنیــن کــه در بــاال آمــده 
ــه  ــویک ک ــزب بلش ــود ح ــیه وج ــم در روس ــه کنی توج
ــا طبقــه کارگــر داشــت، ضمــن ایــن  پیونــدی فــرشده ب
کــه ســخت تریــن رسکــوب را بــه خــود دیــد، ولــی دارای 
چنــان کیفیــت تئوریکــی و عملــی بــود کــه بــا وجــود از 
دســت دادن ۹۰٪ از نیروهــای تشــکیالتی اش درمنطقــه 
ــد از  ــت رسبلن ــورگ، توانس ــان پطرزب ــری س ــم کارگ مه
ــر  ــه کارگ ــا طبق ــدش ب ــه پیون ــن شکســت درس گرفت ای
ــازمان  ــود را س ــددا خ ــته و مج ــم نگسس ــیه از ه روس
داده و بــا اتخــاذ تاکتیــک هــای درســت، مبــارزه طبقاتی 
ــالل  ــا انح ــرد و ب ــش ب ــه پی ــه ب ــی وقف ــری را ب پرول
طلبــان روشــن فکــر نظیــر منشــویکها و تروتسکیســتها 
و آتزوویســتها مبــارزه کــرده و درآســتانەی رشوع جنــگ 
ــەای  ــا اتوریت ــی ب ــروی انقالب ــه نی ــل ب ــی اول تبدی جهان

در روســیه بشــود کــه کشــوری بــزرگ بــا ملیتهــای 
ــب  ــوزون و عق ــا م ــد اقتصــادی بســیار ن ــوع و رش متن
ــود  ــه خصــوص در مناطــق آســیائی روســیه ب ــده ب مان
و ایــن حــزب انقالبــی کارگــری و کمونیســتی توانســت 
ــران و  ــش کارگ ــش روی جنب ــک هــای مناســب پی تاکتی

ــه اجــرا درآورد. ــه ب ــان را ماهران دهقان
تاریــخ جنبــش چــپ در ایــران در ســطحی دیگــر و 
در رشایــط دیگــری در مقایســه بــا تشــکیل و فعالیــت 
حــزب تــوده ایــران تکــرار شــد: در ســالهای ۱۳۱۰ ـ 
۱۳۲۰ حــزب کمونیســت ایــران در زیــر رضبــات رژیــم 
ســلطنتی مســتبد رضــا شــاه از هــم پاشــید. امــا در 
رشایــط مناســبی کــه پــس از شــهریور ۱۳۲۰ و رسنگونــی 
آن رژیــم بــه دســت نیروهــای اشــغالگر متفقیــن و 
آزادی نســبی ناشــی از ضعــف بقایــای نظــام ســلطنتی 
بوجــود آمــده بــود، رهــری حــزب تــوده ایــران بــا 
محکــم بــه دســت نگرفــن آموزشــهای کمونیســم علمــی 
و توســل بــه التقــاط گــری ایدئولوژیــک ـ سیاســی، 
ــرش  ــه گس ــادر ب ــاعد آن روز ق ــط مس ــه در رشای گرچ
رسیــع حــزب گشــت، امــا ایــن حــزب کــه بــه صــورت 
ــه  ــه عرص ــا ب ــت پ ــد امپریالیس ــرات و ض ــی دموک حزب
ــا  ــتهائی ب ــازش کمونیس ــا س ــود ب ــته ب ــود گذاش ی وج
نیروهــای غیــر کمونیســت، سوســیال دموکــرات و حتــا 
عنــارص وابســته بــه امپریالیســتها ! عالرغــم نفــوذ قابــل 
مالحظــه اش در میــان طبقــه کارگــر، طــی ۱۲ ســال 
ــا سیاســتهای اپورتونیســتی  ــران، ی موجودیــت اش در ای
نظیــر رشکــت در کابینــه قــوام الســلطنه را )آن هــم ســه 
چهــار ماهــه( در پیــش گرفــت و یــا بــا وجــود آگاهــی 
رهــری آن بــه بــروز قریــب الوقــوع کودتــا و اعــالم ایــن 
ــرد"،  ــد ک ــل خواه ــا تبدی ــد کودت ــه ض ــا را ب ــه "کودت ک
و   ،۱۳۳۲ مــرداد   ۲۸ امپریالیســتی  کودتــای  از  پــس 
ــاع  ــل امتن ــه دلی ــر آن، آن هــم ب ــدن در براب پاســیو مان
ــن  ــران، ای ــر کودتاگ ــت در براب ــدق از مقاوم ــر مص دک
تشــکیالت چنــان رضبــه ای خــورد و بهریــن کادرهــای 
ــد  ــی کردن ــت م ــزب فعالی ــن ح ــه در ای ــتی ک کمونیس
ــا حــد از هــم پاشــیده گــی  ــا ت ــد کــه نهایت جــان باختن
ــادر نشــد  ــا ق ــه تنه ــن حــزب ن پیــش رفــت. رهــری ای
از غلبــه  پــس  بلکــه  را برطــرف کنــد،  اشــتباهاتش 
در رهــری حــزب کمونیســت  مــدرن  رویزیونیســم 
شــوروی در هــامن ســالهای بعــد از کودتــا، رهــری ایــن 
حــزب نیــز بــه دامــن ایــن رویزیونیســم در غلتیــد. اگــر 
از بــدو تشــکیل حــزب تــوده ایــران کمونیســتها بــر رس 
ــه ای  ــی جبه ــرده و حزب ــاری ک ــی پافش ــع اصول مواض
ــوده ای رسنوشــت  ــری و ت ــش کارگ منــی ســاختند، جنب
دیگــری جــز شکســت را مــی توانســت از رس بگذرانــد. 
اتخــاذ ایــن سیاســت القیدانــه در برابــر دیگــر طبقــات 
ــوده را  ــزب ت ــت ح ــه رسنوش ــد ک ــث ش ــی باع اجتامع
ــدگاه  ــن دی ــد. ای ــی رقــم بزن ــوژی خــرده بورژوائ ایدئول
ــن ۱۳۵7  ــل از بهم ــن حــزب قب التقاطــی در رهــری ای
ــد  ــه ض ــاد جبه ــوان "ایج ــت عن ــعاری تح ــرح ش ــا ط ب
ســلطنتی" و “شــاه بایــد بــرود"، بــدون صحبــت از جــای 
گزینــی دولــت جدیــد بــه رهــری طبقــه کارگــر، القیــدی 
از خــود نشــان داد و امــروز نیــز جناحــی از بقایــای ایــن 
ــه  ــه جنب ــن ک ــدون ای ــد. ب ــی کن ــرار م ــزب آن را تک ح
طبقاتــی حــزب رهــری کننــده در هــر جبهــه واحــدی 

ــه شــود:  در نظــر گرفت
ــد از  ــه ای واح ــاد جبه ــدون ایج ــه ب ــم ک ــا معتقدی "م
همــه نیروهــای مخالــف اســتبداد و مدافــع صلــح، 
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آزادی، حقــوق بــرش و عدالــت اجتامعــی امکان پیشــرد 
هدفــامن وجــود نــدارد." )صــدای مــردم ـ صلــح، آزادی، 

ــا، اول بهمــن ۱۳۹۱(  ــاره م ــی، درب ــت اجتامع عدال
ــهای  ــپ درس ــش چ ــا جنب ــه خوردنه ــن رضب ــا از ای ام
الزم را نگرفــت. جنبــش چــپ چــه پیــش و چــه پــس از 
انقــالب ۱۳۵7 قــادر نشــد بــا ارزیابــی درســت طبقاتــی 
ــش  ــه در تحلیلهای ــک لحظ ــردن آن ی ــا ک ــدون ره و ب
از اوضــاع در مقابلــه بــا رژیــم رسمایــەداری متکــی 
بــر اســالم کــه از عقــب مانــده تریــن ایدئولــوژی 
ــت  ــب والی ــا تصوی ــرد و ب ــی ک ــروی م ــی پی متافیزیک
فقیــه عمــال جــای رژیــم ســلطنتی کــم و بیــش ســکوالر 
ــامنی  ــه آس ــت فقی ــلطنتی والی ــم س ــا رژی ــی را ب زمین
تحــت نــام بــی مســامی جمهــوری اســالمی در خدمــت 
مبــارزەای  بــود،  کــرده  عــوض  رسمایــەداری  نظــام 
اصولــی و قاطعــی را براســاس اســراتژی و تاکتیــک 
هــای کمونیســتی پیــش بــرد. چــون کــه رهــری و 
بدنــەی تشــکلهای ایــن جنبــش چــپ را افــراد برخاســته 
از خــرده بــورژوازی و روشــن فکــر تشــکیل مــی دادنــد 
کــه نــه مجهــز بــه کمونیســم علمــی بودنــد و نــه درک 
ــی در  ــم دیالکتیک ــن ماتریالیس ــه کار بس ــتی از ب درس
ــکیالتی و  ــی، تش ــک، سیاس ــف ایدئولوژی ــرد وظای پیش

ــتند. ــی داش ــبک کاری پرولتاریائ س
ــالب و  ــروز انق ــال از ب ــت ۳۵ س ــد از گذش ــون بع اکن
تــداوم رسکوبهــای  فقیــه،  والیــت  نظــام  حاکمیــت 
قــرون وســطائی رژیــم، مقاومــت و مبــارزەی پــی گیــر 
ــتاران و  ــامن، پرس ــان، معل ــش جوی ــان، دان ــران، زن کارگ
غیــره بــا نظــام حاکــم، جنبــش چــپ هنــوز در القیــدی 
ایدئولوژیــک ـ سیاســی، قــادر بــه تغییــری رادیــکال در 
ــکلها  ــعاب در تش ــده، انش ــاله اش نش ــک ۳۵ س پراکتی
جــای وحــدت اصولــی را گرفتــه، فــرد گرائــی جلــو جمــع 
ــی  ــالش م ــرده و تشــکلهای چــپ ت ــم ک ــد عل ــی ق گرائ
ــه  ــی ـ فرق ــی" ذهن ــول گرائ ــوان "اص ــت عن ــد تح کنن
گرائــی، حتــا جنبــش کارگــری و زحمتکشــان را بــه 

ــانند. ــه بکش تفرق
فرامــوش نکنیــم کــه اگــر درگذشــته عــدول از کمونیســم 
روانــه  راســت  گرایشــات  تحــت  عمدتــا  علمــی 
اپورتونیســتی و نهایتــا آویــزان شــدن بــه مهمــالت 
رویزیونیســتی راســت مــدرن بــود، امــروز ایــن عــدول 
ــا  ــه عــالوه از طریــق گرایشــات اپورتونیســتی چــپ ب ب
ــی  ــرده م ــش ب ــز پی ــپ نی ــتی چ ــالت رویزیونیس مهم
شــود کــه ماحصــل آن محکــم بــه دســت نگرفــن 
ــی  ــدان پرورش ــه می ــت ک ــی اس ــم علم ــول کمونیس اص
اش دخالــت شــیوه تفکــر خــرده بورژوائــی در جنبــش 
کارگــری آگاه و کمونیســتی بــه صــورت راســت و چــپ 

ــد. ــی باش م
ــی در  ــی گرائ ــی، نف ــم علم ــول کمونیس ــدول از اص ع
مــورد گذشــته نزدیــک بــه ۱۰۰ ســال جنبش کمونیســتی 
جهانــی، تــن نــدادن بــه فعالیــت کمونیســتی زیــر یــک 
پرچــم و یــک تشــکیالت، دســتامیه قــرار دادن نظــرات 
تروتسکیســتی و شــبه تروتسکیســتی و لیرالــی، نشــان 
ــه  ــری دارد ک ــر پرول ــی غی ــدگاه طبقات ــرات دی از تاثی
معــرف طیــف وســیع خــرده بــورژوازی در ایــران اســت. 
غلبــه بــر ایــن عامــل شــدیدا دســت و پــا گیــر در رشــد 
ــی و کمونیســتی کارگــران و زحمتکشــان  جنبــش انقالب
بــه میــزان زیــادی در گــرو حضــور هرچه بیشــر کارگران 
کمونیســت در عرصــه ی مبــارزه طبقاتــی کارگــران برای 
ایجــاد حــزب کمونیســت راســتین رهــر جنبــش کارگــری 

ــرو  ــانه های پ ــرث رس ــا اک ــالمی ت ــورای اس ــس ش از مجل
ــوی،  ــا پهل ــا رض ــوی ت ــم رج ــی، از مری ــپ آمریکای ترام
همصــدا بــا وزارت امــور خارجــه آمریــکا، فریــاد وطــن 
ــد  ــران، کجائی ــردم ای ــه م ــاب ب ــد و خط ــن رسدادن وط
عبــاس میرزایــی کــه جنــگ بــا روســیه را باخــت و 
قــرارداد ننگیــن ترکمــن چــای را امضــا کــرد، از قــر 
رس در آورده و قــرارداد ترکمــن چــای دیگــری را بســته 

ــن. ــه باچی ــا روســیه بلک ــه ب ــار ن اســت. اینب
ــی نفــت و  ــز اطالعات ــار مرک ــن ب ــود. اولی ــازه نب خــر ت
ــک  ــل از ی ــه نق ــش  ب ــال پی ــرا دو س ــدن آن گاز در لن
ــد  ــی کن ــاش من ــش را ف ــه نام ــران ک ــی ای ــع حکومت منب
ــه مــدت ۲۵ ســال بیــن چیــن و  امضــای قــراردادی را ب
ایــران افشــا کــرده بــود. امــا از قــرار هنــوز تضــاد چیــن 
ــود  ــه ســطح امــروز نرســیده ب ــان حــاد ب ــکا چن و امری
و رس وصدائــی هــم بلنــد نشــد. امــا بنــاگاه عــده ای از 
مناینــدگان در مجلــس ظریــف را مــورد بــاز و خواســت 
قــرار مــی دهنــد و در اعــراض بــه ســند پیشــنهادی بــه 
آن مهــر قــراداد دوم ترکمــن چــای مــی زننــد و ظریــف 
هــم بــه گــامن زنی هــا بــا گفــن اینکــه مــن ســند 
ــی  ــس از آن  غوغای ــد . پ ــن می زن ــه اســت دام محرمان
در رســانه ها برپــا مــی شــود و همــه حــوادث دیگــر را 

تحــت شــعاع قــرار میدهــد. 
امــا چــرا ایــن همــه هیاهــوی رسارسی و مشــرک از 
طیــف راســت پــرو آمریکایــی خــارج کشــور تــا اصــالح 
طلبــان داخــل، از احمــدی نــژاد تــا رضــا پهلــوی و مریــم 
ــه پیشــنویس ســندی   ــک صــف علی ــه در ی رجــوی هم
ــوم  ــوای آن معل ــیده و محت ــا نرس ــه امض ــوز ب ــه هن ک
نشــده اســت هیاهــو بــر پــا کردنــد؟ چگونــه اســت کــه 
هنــوز دولــت چیــن و ایــران،  ســندی بعنــوان عهــد نامه 
یــا قــرارداد  حتــی در خطــوط کلــی آن،  امضــا نکرده اند 
و  هنــوز توافقنامــه ای هــم در کار نیســت، جــوری 
ــد  ــش را گرفتن ــره کی ــا جزی ــه چینی ه ــد ک ــوه دادن جل
ــد. بنظــر می رســد هــر  ــاده کردن ــرو پی ــج هــزار نی و پن
کــدام از ایــن جریانــات بــه ظــن خــود بــه ایــن خیمــه 
ــه هــدف دیگــری  ــه ایــن بهان ــازی پیوســت و ب شــب ب

را دنبــال می کــرد: 
یکم

رژیــم جمهــوری اســالمی خــود اولیــن جرقــه را در 
مجلــس شــورای اســالمی  زد. رژیــم جنایتــکار درمانــده 

ــرد:  ــالش ک ــکار ت ــا این ب
و  متحــد  اعتصابــات   و  اعراضــی  جنبــش  روی   *
ــه  ــدازد و توج ــایه ان ــه س ــت تپ ــران هف ــه کارگ یکپارچ

جامعــه را از مبــارزات کارگــران دور منایــد
 ** در روزهایــی کــه آمــار گســرش ویــروس کرونــا رو 
بــه فزونــی اســت و در ماندگــی رژیــم هــر روز بیشــر 

آشــکار مــی شــود افــکار عمومــی را منحــرف ســازد،
 *** رضبــه نظامــی نطنــز را کــه طبــق کلیــه گزارشــات 
ــل  ــذرا تبدی ــری  گ ــه ام ــوده ب ــم ب ــود رژی از درون خ

منایــد،
ــود  ــتکاری خ ــا دس ــه ب ــم ک ــقوط ارزی را ه  **** س
ــته  ــای گذش ــه در زمان ه ــرد ک ــی گی ــورت م ــم ص رژی
یکــی از دقدقه هــای بازاریــان بــود زیــر ســبیلی در 

ــد. کن
 ***** از همــه مهمــر زمانــی کــه در ســطح جهانــی 
در محــارصه کامــل قدرت هــای امپریالیســتی غربــی 
قــرار گرفتــه بــه مــردم نشــان بدهــد کــه تنهــا منانــده و 
بــا چیــن و روســیه متحــد اســت و پشــتیبان دارد. اصالح 
ــده اند و  ــده ش ــیه ران ــه حاش ــال ب ــه عم ــم ک ــان ه طلب
طرفــدار غــرب و اقتصــاد نئولیرالیســتی هســتند در ایــن 

زمینــه دســتی بــه آتــش داشــتند. 
دوم 

 امپریالیســم امریــکا بــه رسکردگــی ترامــپ کــه بــه 
تازگــی  اســراتژی کلــی سیاســت خارجــی را عــوض 
ــی را کــه  کــرده اســت. اســراتژی ضــد تروریســم جهان
از زمــان بــوش پــر  در دســتور بــود بــه دشــمن عمــده 
ــاگاه  ــه ن ــت، ب ــرده اس ــل ک ــت تبدی ــن اس ــکا چی آمری
ــت  ــی یاف ــد و فرصت ــم دی ــار ه ــرکی را کن ــمن مش دش
تــا در عیــن حــال شکســت خــود را در حملــه بــه ایــران 
و فشــار حد اکــرثی بپوشــاند. و بــا رهــری وزارت امــور 
ــه  ــوار آن دامن ــره خ ــانه های جی ــکا و رس ــه آمری خارج

ــد.  ــن هیاهــورا گســرش دادن ای
ــارج  ــی در خ ــرو آمریکای ــی پ ــداز ایران ــای بران  نیروه
ــپ  از  ــپ و  پشــتیبانی ترام ــه سیاســت ترام ــه دل ب ک
نقشــه برانــدازی دل خــوش کــرده بودنــد و بــا  انتصــاب 
بولتــون بــه رئیــس امنیــت ملــی تــا حــدی کــه  وزارت 
ــه  ــکا مســتقیمن دخالــت گــری را ب امــور خارجــه آمری
جایــی رســاند کــه رهــران ایــن گروهک هــای ضــد 
ایرانــی و مــزدور را  در وزارت امــور خارجــه بــرای 
ــدار غــرب  ــی طرف ــو متحــد بورژوای ــک آلرناتی ایجــاد ی
جمــع کــرد. بعضــی هــا تــا حــد رئیــس جمهــور موقــت 
و گروهــی دیگــر بعنــوان  آلرناتیــو کابینــه آینــده خــود 
را تــدارک دیدنــد، مدتــی بــود  در پاســیوته و شکســت 
ــدار  ــته های  طرف ــد دارودس ــده بودن ــرو ش ــل روب کام
آمریــکا  کــه خــود تــا مغــز اســتخوان خــود فروختــه و 
ــو  ــا هیاهی ــا  ب ــد ت ضــد مردمــی هســتند فرصتــی یافتن
ــد تــالش  ــه چینــی هــا فروختن کــه وطــن را حاکمیــن ب
کردنــد خیانــت و مــزدوری خــود را بپوشــانند و بــا 

ــد. ــدان آین ــه می ــد ب نقابــی جدی
 سوم 

 امــا ایــن طیــف را  بعضــی از چــپ هــای خــارج 
ــد.  همصــدا  ــل کردن ــره منحوســی تبدی ــه دای کشــور ب
ــال  ــا بح ــه ت ــی  ک ــرو آمریکای ــت پ ــات راس ــا جریان ب

ــط را  ــری رشای ــش کارگ ــد جنب ــبختانه رش ــت. خوش اس
بــرای چنیــن دخالتــی کــه حــق مســلم کارگــران پیــرشو 
ــارزه  ــتا مب ــن راس ــت. در ای ــاخته اس ــاعد س ــت مس اس
ــش  ــر جنب ــم ب ــی حاک ــی و کرخت ــی کنون ــی تفاوت ــا ب ب
ــه ی کمونیســتهائی اســت کــه در  چــپ وظیفــه ی کلی
ــاد حــزب کمونیســت  ــرای ایج ــه ب ــش مجدان ــن جنب ای
ــد. بــدون چنیــن تالشــی، جنبــش چــپ  تــالش مــی کنن
فرقــه گــرا از جنبــش آگاه کارگــری عقــب افتــاده و حتــا 
ــده ی آن  ــش رون ــت پی ــر حرک ــز در براب ــه ترم ــه مثاب ب
قــرار خواهــد گرفــت. فرامــوش نکنیــم کــه "دایــه بهر از 
مــادر" بــه نــدرت وجــود دارد و حــزب کمونیســت حزب 
ــرشوان  ــزب پی ــه ح ــت و ن ــر اس ــه کارگ ــرشوان طبق پی

روشــنفکری!

ک. ابراهیم ـ ۱۵ شهریور ۱۳۹۲



صفحە7رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسالمی ایران

علیه اعدام
ــه  ــم الل ــن و بس ــل ج ــم مث ــه امپریالیس ــی از  کلم حت
ــرده  ــذف ک ــود ح ــات خ ــرا  از ادبی ــیدند و آن ــی ترس م
ــرض  ــم متع ــک امپریالس ــن را  ی ــاگاه چی ــه  ن ــد ب بودن
جنگجــو در حــال تســخیر ایــران خواندنــد ایــن گرایــش 
ــتی  ــش رویزونیس ــدگان گرای ــپ بازمان ــالح چ ــه اصط ب
ضــد اندیشــه مائوتســه دون، ضــد انقــالب چیــن و 
–لنینیســتی  مارکسیســت  گرایش هــای  کلیــه  ضــد 
ــن  روی  ــا نفــی انقــالب چی ــاز ب ــر ب ــه از دی هســتند ک
خــط ضــد کمونیســتی ، ضــد تشــکیل حــزب کمونیســت 
ــون  ــن را چ ــالب چی ــی انق ــا زمان ــد.. آنه ــل کرده ان عم
اکرثیــت مردمــش دهقــان بودنــد انقــالب منــی دانســتند 
و امــروز کــه جامعــه چیــن بــه دریــای عظیــم کارگــری 

ــد.  ــت می خوانن ــرا امپریالیس ــت آن ــده اس ــل ش تبدی
نیروهــای مســتقل کارگــری، جنبــش چــپ  وکمونیســت  
و توده هــای ســتمدیده و رنــج کشــیده کــه قرن هــا 
اســت بــرای ایجــاد ایرانی مســتقل ، آزاد و سوسیالیســتی 
ایــن همــه هیاهــو و  مبــارزه مــی کنــد در برابــر 
ــد؟  ــه می گوی ــب چ ــت طل ــه و فرص ــای رسمای نیروه

صــد ســال از مبــارزه آگاه  و متشــکل طبقــه کارگــر 
بــرای تغییــر انقالبــی جامعــه بــا برنامــه اجتامعــی 
ــه  ــا اینک ــال ب ــد س ــن ص ــذرد. در ای ــتی میگ سوسیالیس
بــرای  پیــروزی  بــه  کمونیســتها  و  کارگــر  طبقــه 
ــد  ــا رش ــد ام ــیده ان ــتی نرس ــالب سوسیالیس ــق انق تحق
را  نظــام رسمایــه  گورکنــان  ایــران،  در  رسمایــه داری 
ــرده  ــل ک ــه تبدی ــده در جامع ــن کنن ــروی تعیی ــه نی ب
اجتامعــی  عمیــق  انقــالب  ایــران  چــاره ی   اســت. 
ــه  ــه جــا ب ــورژوازی ن ــه ب ــی برانداخــن طبق اســت یعن
ــا  ــورژوازی ب ــاح ب ــک جن ــی ی ــدرت سیاس ــردن ق ــا ک ج
جنــاح دیگــر. نتیجــه چنیــن تغییــری  را کــه بــا خدعــه 
خمینــی و نقشــه امپریالیســتها در بهمــن ۵7 پیــاده 
شــد امــروز می بینیــم. صــد ســال تــالش بــورژوازی 
ایــران  بــرای رسمایــه داری کــردن ایــران  امــروز 
ــت  ــه اکرثی ــت ک ــرده اس ــد ک ــه ای را تولی جامع
عظیــم مردمــش در فقــر و تنــگ دســتی زندگــی 
ــچ خــری  ــد و از آزادی و دمکراســی هی می کنن

ــت.  نیس
حــزب رنجــران ایــران خــود را گردانــی از طبقــه کارگــر 
و ادامــه دهنــده ی راه انقالبــی و بلشــویکی حــزب 
کمونیســت ایــران کــه صــد ســال پیــش در بنــدر انزلــی 
بنیــان گــذارده شــد میدانــد.  نیــم قــرن مبــارزه ای 
ســخت و بغرنــج  علیــه دو رژیــم بــورژوازی ســلطنتی و 
والیــت فقیــه بــه مــا درس هــای گرانبهایــی داده اســت:

مــا در ایــن ســالها بــا شــناخت بیشــر از انقــالب ایــران 
ــه  ــم ک ــرداری در یافتی ــو ب ــا الگ ــارزه ب ــا مب ــان، ب و جه
انقــالب سوسیالیســتی در ایــران مبعنــی برانــدازی طبقــه 
بــورژوازی توســط طبقــه کارگــر امریســت ســخت، 
بغرنــج و در نتیجــه طوالنــی. ایــن وظیفــه تاریخــی 
ســتمدیده  توده هــای  تریــن  وســیع  بدســت  بایــد 
ــورت  ــا ص ــه آنه ــت ب ــرای خدم ــده  و ب ــتثامر ش و اس
گیــرد.  بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف و تحقــق انقــالب 
سوسیالیســتی هیــچ راه میانــر موجــود نیســت. در 
ــده  ــان ش ــر امتح ــای دیگ ــه راه ه ــال هم ــد س ــن ص ای
اســت و بــه نتیجــه ای نرســیده اســت. مــا کــه خــود را 
جزئــی از طبقــه کارگــر میدانیــم راهنــامی عمــل خــود 
ــه  ــکا ب ــی ات ــل اساس ــر اص ــم ب ــم قرارداده ای را کمونیس
ــه  ــا فشــاری داریــم و هــر گون ــزال تودهــا پ نیــروی الی
ــتی  ــه داری و امپریالیس ــای رسمای ــه نیروه ــتگی ب وابس

را ضــد انقالبــی می دانیــم. پیــروزی طبقــه کارگــر و 
ــق  ــرو کار دقی ــران در گ ــالب سوسیالیســتی را در ای انق
ــو  ــت آلرناتی ــف و تقوی ــطوح مختل ــازماندهی در س س
کارگــری  میدانیــم. و برانــدازی رژیــم جمهــوری اســالمی 
بــه رهــری طبقــه کارگــر  در بســیج و متشــکل کــردن 
ــتقالل ،  ــرای اس ــی ب ــم مردم ــای عظی ــیعرین نیروه وس
ــرای  ــم.  ب ــم می دانی ــورای و سوسیالیس آزادی، اداره ش
ــس از  ــرا پ ــه آن ــردن و ادام ــتی  ک ــالب  سوسیالیس انق
ــردن ،  ــن ک ــم تضمی ــه داری حاک ــم رسمای ــی رژی رسنگون
احتیــاج بــه ایجــاد حــزب متحــد و رسارسی کمونیســتی 
کــه از میــان خــود جنبــش کارگــری و تهیدســتان جــان 
بگیــرد داریــم. ایــن مهمریــن و عاجلریــن ســازماندهی 
اســت کــه جنبــش کارگــری بایــد آنــرا محکــم در دســت 
بگیــرد. همــه شــواهد نشــان میدهــد کــه شــعار "چــاره 
ــی  ــه م ــت"  دارد مای ــکیالت اس ــدت وتش ــران وح رنج
گیــرد. مبــارزات کارگــران هفــت تپــه و دیگــر کارگــران 
تشــکیالت  و  بــه وحــدت  گرایــش  ایــران  در رسارس 
پائیــد  نخواهــد  دیــری  اســت.  بخشــیده  قــدرت  را 
ــش  ــه گرای ــری ب ــتقل کارگ ــکل های مس ــاد تش ــه ایج ک
ــن دو  ــا ای ــد. ام ــد ش ــل خواه ــری تبدی ــی کارگ عموم
ــی نیســت.  ــردن کاف ــالب ک ــرای انق ــوز ب تشــکیالت هن
طبقــه کارگــر ایــران بــرای پیــروزی بایــد میلیون هــا 
انســان دیگــر رنجدیــده و ســتمدیده را یــاری دهــد تــا 
متشــکل و آگاه بــه نیــروی خــود و رضورت انقــالب 

ــوند.  ــتی  ش سوسیالیس
انقــالب  برنامــه   و  جهانبینــی  چنیــن  داشــن  بــا 
سوسیالیســتی، بــه ســند پیشــنویس چیــن و ایــران 

کــرد: بایــد  برخــورد  چگونــه 
هیــچ قــراردادی وهیــچ سیاســتی  منــی توانــد جلــو 
مبــارزه طبقــه کارگــر را بــرای تحقــق برنامــه اش بگیــرد 
ــرد طبقــه کارگــر  ــی اگــر جنگــی هــم صــورت گی و حت
ــدازی رژیــم جمهــوری  ــرای بران ــه انقــالب ب جنــگ را ب
اســالمی تبدیــل خواهــد کــرد. موافقــت و مخالفــت مــا 
بــا هــر قــرادادی از دیــد انقــالب بســود طبقــه کارگــر و 

ــن: ــم مــردم اســت بنابرای ــوده  عظی ت
یکــم – بــا هرگونــه قــراردادی کــه بــه اســتقالل کشــور 
مــا لطمــه زنــد و یــک جانبــه بســود چیــن باشــد 

ــم. ــی کنی ــرا رد م ــم و آن مخالفی
ــه دارای  ــکا را ک ــان امپریالیســم آمری ــا همچن دوم –  م
ــان  ــی در جه ــزرگ نظام ــک و ب ــگاه کوچ ــتصد پای هش
ــران و جهــان مــی  ــرای  مــردم ای اســت خطــر عمــده ب
ــدون  ــای ب ــم. دنی ــی کنی ــارزه م ــه آن مب ــم  و علی دانی
رسکردگــی امپریالیســم آمریــکا مطمئنــا بهــر اســت ایــن 

ــرن رسگردگــی آمریکاســت. ق
ســوم  – هــر گونــه قــراردادی بایــد علنــی باشــد و بــه 
ــه قــرار داد  ــا هرگون بحــث عمومــی و آشــکار برســد. ب
ــا باطــل  ــر م ــم و از نظ ــه مخالفی ــد محرمان ــی بن و حت

اســت.
ــروی  ــه نی ــکا ب ــا ات ــد ب ــوری اســالمی را بای ــم جمه رژی

ــت، ــران  برانداخ ــردم ای م
با دخالت امپریالیست ها  مخالفیم.

پیروز باد جنبش کارگری ایران
زنده باد سوسیالیسم

دیلم

نه به اعدام

ــرای  ــیانه ب ــر وحش ــار دیگ ــالمی ب ــوری اس ــم جمه رژی

ــش  ــرد زحمتک ــان و زن و م ــارزان و جوان ــام از مب انتق

ــده اســت. ــدان آم ــه می ــران ب ای

بحــران عمومــی اقتصــادی و اجتامعــی، فقــر عمومــی 

تهیدســتان؛ بیــکاری هــر روز در حــال گســرش، ناتوانــی 

ــه  ــتار روزان ــا و کش ــروس کرون ــرل وی ــت در کن حکوم

وســطائی  قــرون  هــای  سیاســت  اثــر  بــر  بیــامری 

ــت  ــی، سیاس ــش وخرافات ــل وبــی دان ــت جاه روحانی

زن ســتیزی بخصــوص نفــرت آنهــا از زنــان مبــارزی کــه 

ــارزه گذاشــته  ــدان مب ــه می ــا ب ــن روزهــا پ شــجاعانه ای

ــر انســانی  ــا متــام فشــارهای غی ــدان هــا ب ــد و در زن ان

ــدون  ــی ب ــد. گران ــی دهن ــه م ــه مقاومــت خــود ادام ب

ــوق  ــد حق ــدرت خری ــه ق ــام آور ک ــورم رسس ــرل وت کن

ــن مــی کشــد و  ــران لحظــه ای پائی ــران و مــزد بگی بگی

ســفره ی آنهــا را تــا حــد نــان خالــی تنــزل داده اســت.

در چنیــن وضعــی هامننــد گذشــته رژیــم رسمایــه داری 

قــرون وســطایی اســالمی حربــه اعــدام را در پیــش 

گرفتــه اســت. رژیمــی کــه در جهــان رتبــه اول را نســبت 

ایــن هــا منطقشــان ماننــد همــه  جمعیتــش دارد. 

مرتجعــان رسکــوب و شــکنجه واعــدام اســت. هامنطــور 

کــه رژیــم ســلطنتی هــم بــا درجــه ای کمــر خیــال مــی 

ــی  ــت م ــش ابدی ــه نظام ــش ب ــن مخالفان ــا کش ــرد ب ک

ــد. ــوال ادامــه داده ان ــر هــامن من بخشــد اینهــا هــم ب

ــرون وســطا را هــم  ــت ق ــی بربری ــا اعاملشــان حت  و ب

ــد. ســفید کــرده ان

ــاب  ــراض و اعتص ــارزه ،اع ــی از مب ــوج بزرگ ــروز م ام

ایــن  ادامــه  ایــران را فــرا گرفتــه اســت. در  رسارس 

ــه اعــدام  ــه علی ــا متــام قــدرت متحدان ــد ب ــارزات بای مب

ــام هــای ســعید  ســه جــوان مبــارز در آبامنــاه ۹۸ بــه ن

و محمــد رجبــی  مــرادی  امیــر حســین   ، متجیــدی 

ایســتادگی کنیــم. 

ــم  ــردو رژی ــرن در ه ــم ق ــارزه نی ــه در مب ــا ک ــزب م ح

شــاهد اعــدام هــای بهریــن اعضــای خــود توســط 

جنایتــکاران حاکــم بــوده اســت، امــروز بــا متــام نیــرو از 

منطــق مبــارزه و مقاومــت بــه عنــوان تنهــا راه درســت 

بــرای جلوگیــری از اعــدام ایــن ســه نفــر پشــتیبانی مــی 

ــوری و  ــدام و آزادی ف ــم اع ــو حک ــان لغ ــد و خواه کن

ــان اســت. ــد رشط آن ــدون قی ب

رسنگون باد رژیم رسمایه داری اسالمی ایران

علیه شکنجه، علیه اعدام.

حزب رنجران ایران
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به مناسبت بیستمین سالگرد درگذشت 
شاملو

ــاد  احمــد شــاملو در دوم مردادمــاه هــزار ســیصد هفت

نــه – بیســت ســال پیــش مــا را تــرک کــرد و در ۲۱ آذر 

هزاروســیصد وچهــار تولــد شــد.

درایــن ســال هایــی کــه ناجوامنردانــه بــرای چنیــن 

ــار  ــه شــهادت آث ــود، شــاملو ب ــاه ب انســانی بســیار کوت

و کــردارش هیچــگاه لحظــه ای را بیهــوده نگذرانــد. 

ــام  ــه مت ــت ک ــن اس ــت در ای ــی اش درس ــای زندگ زیب

عمــرش را در خدمــت درد مشــرک مردمــان گذاشــت و 

تــا آخریــن لحظــه هــای زندگــی، بــا عشــق همیشــگی 

اش بــه تودەهــا وزحمتکشــان پیــکار گــر آزادی، برابــری 

ــود. ــی ب ــت اجتامع وعدال

او گــوش بــه فرمــان وجــدان آگاهــش بــود، وجــود 

ــد انجــام شــوند،  ــد، بای ــاد مــی کردن هــزاران کار را فری

همیــن امــروز چــه فــردا دیــر اســت. شــاعر، نویســنده، 

محقــق،  نــگار،  روزنامــه  نویــس،  ســناریو  مرجــم، 

اندیشــه ورز، زندانــی سیاســی........ امــروز پــس از 

بیســت ســال از مرگــش احمــد شــاملو در قلــب اکرثیــت 

عظیــم مــردم آزادیخــواه جــا دارد و منونــه برجســته ی 

ــران  ــردم ای ــم م ــای عظی ــوده ه ــتاخیر ت ــت از رس ایس

وجهــان. در بــزرگ داشــت او ترجمــه ایســت از شــاملو 

از لنگســن هیــوز اهــل میســوری آمریــکا. ترجمــه 

ــر از احســاس او  ایــن شــعر توســط شــاملو و دکلمــه پ

ــا دل  نشــانی اســت از انرناسیونالیســم شــاملو دلــش ب

ــده  ــاملو زن ــد. ای کاش ش ــی تپ ــان م ــتمدیدگان جه س

مــی مانــد وشــاهد عظمــت جنبــش ضــد نــژاد پرســتی 

امســال در رسارس آمریــکا بــود. بخشــی از آنــرا در زیــر 

ــد:  مــی بینی

 بگذارید این وطن دوباره وطن شود

........... 

 این وطن هرگز برای من وطن نبود.

.............. 

در این »رسزمین آزاده گان« برای من هرگز نه 

 برابری در کار بوده است نه آزادی

........... 

سفیدپوستی بینوایم که فریبم داده به دورم 

 افکنده اند،

سیاهپوستی هستم که داغ برده گی بر تن 

 دارم،

 رسخپوستی هستم رانده از رسزمین خویش،

مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل 

 در آن بسته ام

من جوانی هستم رسشار از امید و اقتدار، که 

 گرفتار آمده ام

..............

 کار انسان ها، مزد آنان،

 و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع.

 من کشاورزم ــ بنده ی خاک ــ

 کارگرم، زر خرید ماشین.

 سیاهپوستم، خدمتگزار شام همه.

 آشکارا می گویم،

 این وطن برای من هرگز وطن نبود،

با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من، 

 خواهد بود!

 رویای آن

 همچون بذری جاودانه

 در اعامق جان من نهفته است.

 ما مردم می باید

رسزمین مان، معادن مان، گیاهان مان، 

 رودخانه هامان،

کوهستان ها و دشت های بی پایان مان را 

 آزاد کنیم:

همه جا را، رسارس گسره ی این ایاالت رسسبز 

 بزرگ را ــ

و بار دیگر وطن را بسازیم

نقش منصور حکمت.... بقیه از صفحه 
آخر

لنیــن معتقــد بــود کــه وحــدت پرولتاریــای کلیــه ملــل 

ــی  ــتم یک ــت س ــل تح ــه مل ــر و چ ــتم گ ــل س ــه مل چ

ــورژوازی  ــی ب ــرای رسنگون ــت ب ــم و مثب ــل مه از عوام

اســت. بــرای ایجــاد ایــن وحــدت مثبــت بایــد بــه طــور 

مثبــت حــق ملــل در رسنوشــت خویــش را بــه رســمیت 

ــیم. بشناس

تحریــف دوم نظــرات لنیــن در مــورد حــق ملــل در 

ــن توهــم  ــش. حکمــت می  نویســد: »ای رسنوشــت خوی

ــا در میــان متــام مســائل  میــدان پیــدا می  کنــد کــه گوی

جامعــه بورژوائــی کــه در آن اراده هــا و منافــع، طبقاتی 

هســتند، موضوعــی بــه نــام جدائــی ملــل یافــت شــده 

اســت کــه در آن می  شــود یــک اراده همگانــی و مــاوراء 

ــه  ــه، بلک ــه حاکم ــه اراده طبق ــر ن ــه دیگ ــی را ک طبقات

اراده کل „ملــت“ اســت، رساغ کــرد و به اجــرا درآورد.«۲ 

ــائی حــق  ــه شناس ــد اســت ک ــر او معتق ــان دیگ ــه بی ب

ملــل یــک امــر غیــر طبقاتــی و مافــوق طبقاتــی اســت.

حــال ببینیــم لنیــن چــه می  گویــد: »الحاق هــا „دره 

ــای  ــت مســلط و پرولتاری ــای مل ــن پرولتاری ــی بی عمیق

ــان دیگــر  ــه بی ملــت تحــت ســلطه حفــر می  کنــد.“« ب

لنیــن معتقــد اســت؛ سیاســت طبقاتــی پرولتاریــا حکــم 

ــل  ــق حــق مل ــن دره عمی ــرای زدودن ای ــه ب ــد ک می  کن

را بــه رســمیت بشناســیم. عــدم شناســائی حــق ملــل در 

رسنوشــت خویــش سیاســت طبقــه بورژوازیســت بــرای 

- منصور حکمت - مقاله „ملت، ناسیونالیسم   ۲
و برنامه کمونیسم کارگری“ - بهمن ۱۳7۲ تا آذر ۱۳7۳

ــی در مــورد مســأله  ــق اســت. یعن ــن دره عمی ــر ای حف

ملــی دو سیاســت طبقاتــی وجــود دارد شناســائی حــق 

ــن نظــر  ــکار آن. ای ــا ان ــش و ی ــل در رسنوشــت خوی مل

لنیــن اســت کــه توســط منصــور حکمــت تحریــف شــده 

اســت. گویــا فرمــول لنیــن یعنــی شناســائی حــق ملــل 

در رسنوشــت خویــش یــک امــر مــاوراء طبقاتــی اســت.

لنیــن نــه تنهــا شناســائی حــق ملــل... را در دوران 

ــن  ــه ای ــد بلک ــری می دان ــر پرول ــک ام ــم ی امپریالیس

ــز یــک امــر پرولــری  حــق را در دوران سوسیالیســم نی

مــاوراء  چیــز  هیــچ  نتیجــه  در  می  کنــد.  ارزیابــی 

طبقائــی در شناســائی حــق ملــل... وجــود نــدارد. 

البتــه مرتدانــی کــه گام بــه گام بــه مارکسیســم پشــت 

ــه جعــل دســتاوردهای  ــداد خــود ب ــرای ارت ــد، ب می  کنن

رهــران پرولتاریــا متوصــل می  شــوند. مــا بــا رسنوشــت 

برنشــتین، کائوتســکی و تروتســکی آشــنا هســتیم. 

جالــب ایــن اســت کــه مــا می  توانیــم گام هــای مشــخص 

منصــور حکمــت در دوری از طبقــه کارگر و مارکسیســم 

را ردیابــی کنیــم. او پــس از جعــل دســتاوردهای لنیــن، 

خــودش بــه صــورت یــک هومانیســت بــورژوا در مقابل 

ــرای  ــن می نویســد: »ب ــد. او چنی ــم می  کن ــد عل ــن ق لنی

یــک کمونیســت الجــرم بــه رســمیت شناســی حــق ملــل 

در تعییــن رسنوشــت منطقــا موجــب هــامن تکالیــف و 

ــه رســمیت شناســی حقوقــی  تعهداتــی منی شــود کــه ب

مســاوات  و  انســانی  آرمان هــای  از  مســتقیامً  کــه 

ــزد.«  ــی کمونیســم برمی خی ــه اثبات طلبان

می  کنــد.  صحبــت  انســانی  آرمان هــای  از  حکمــت 

ــان و  ــدام آرم ــان؟ او از ک ــدام انس ــان؟ و ک ــدام  آرم ک

انســان صحبــت می  کنــد؟ در یــک جامعــه طبقاتــی، بــه 

ــان  ــان و انس ــه داری، آرم ــه رسمای ــک جامع ــژه در ی وی

مهــر طبقاتــی بــر پیشــانی دارنــد. آرمــان و انســان 

بــورژوا و یــا آرمــان و انســان پرولــر؟ کــدام؟  بــورژوازی 

و پرولتاریــا دو طبقــه متخاصــم هســتند کــه دارای 

می  باشــند.  هــم  تقابــل  در  و  متفــاوت  آرمان هــای 

ــد  ــم و در تجری ــه  کنی ــک کیس ــن دو را ی ــا ای ــی م وقت

خواهــان یــک „آرمــان انســانی“  شــویم، چیــزی مــاوراء 

ــتم  ــن سیس ــا ای ــته ایم. دقیق ــان گش ــی را خواه طبقات

فکــری حکمــت اســت کــه بــرای مخفــی کردنــش، لنیــن 

را بــه آن آغشــته می ســازد. در عیــن حــال یــک کیســه 

کــردن آرمــان و انســان، یــک درخواســت بــورژوازی 

 . ملللی ســت بین ا

واقعیــت ایــن اســت کــه در کمونیســم آرمان هــای 

مســاوات طلبانــه وجــود نــدارد. ایــن درک بــورژوا 

منشــانه منصــور حکمــت اســت کــه تصــورات عرفانــی 

از کمونیســم دارد. شــعار جامعــه کمونیســتی ایــن 

اســت: »از هــر کــس بــه انــدازه توانــش و بــه هــر کــس 

ــازش.« ــدازه نی ــه ان ب

تــوان و راندمــان انســان ها در جامعــه کمونیســتی 

یکســان نیســت. نیــاز آنهــا نیــز یکســان نیســت. مثــال؛ 

تــوان یــک مریــض رسطانــی بســیار انــدک اســت ولــی 

نیــازش در اســتفاده از امکانــات اجتامعــی باالســت. 

و  تولیــد  در  بــاال  تــوان  دارای  جــوان  انســان  یــک 

کلیــه فعالیت هــای اجتامعی اســت ولــی بــه انــدازه 

آن مریــض بــه امکانــات اجتامعــی نیــاز نــدارد. در 
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ایــن  بیــن  کامــل  بخواهیــم مســاوات  اگــر  نتیجــه 

دو برقــرار کنیــم، یــا آن انســان مریــض را کشــته ایم 

ــار  ــض در فش ــد آن مری ــا ح ــامل را ت ــان س ــا آن انس و ی

ــود  ــه می  ش ــه مالحظ ــم. چنانک ــرار داده ای ــی ق اجتامع

ــم  ــه در کمونیس ــاوات طلبان ــای مس ــر آرمان ه ــاور ب ب

یــک بــاور عرفانــی و خــرده بــورژوازی  اســت. در اینجــا 

منصــور حکمــت بــر معیارهــا و ارزش هــای رسمایــه داری 

ــه یکســویه قضــاوت  ــن ک ــرای ای ســوار شــده اســت. ب

ــه او را در  ــتی و عارفان ــر هومانیس ــیم، نظ ــرده باش نک

ــا  ــم م ــر می کن ــن فک ــم: »م ــری می  اوری ــه ی دیگ زمین

ــردم  ــم م ــت عظی ــه اکرثی ــن ک ــرای ای ــم ب ــانس داری ش

ــد.  ــان منیدانن ــتند و خودش ــت هس ــان کمونیس در جه

مــن فکــر می کنــم زیــپ پوســت هــر انســان منصفــی 

ــد  ــویک را می بینی ــت بلش ــک کمونیس ــد ی ــاز کنی را ب

کــه می خواهــد از آن بیــرون بیایــد. در وجــود تــک 

ــه  ــه اســت ک ــی نهفت ــا سوسیالیســتهای پرحرارت ــک م ت

ــد. از قالب هائــی  ــرون بزن می خواهــد از ایــن قالــب بی

کــه هیچکــدام از آن  هــا از بــدو تولــد همــراه مــا 

قالــب  مذهبــی،  قالــب  نــژادی،  قالــب  نبوده انــد. 

ــیتی،  ــب جنس ــنتی، قال ــب س ــی، قال ــب قوم ــی، قال مل

هیچکــدام اینهــا هویــت مــا را در بــدو تولدمــان شــکل 

ــا،  ــی م ــم درون ــدم آن سوسیالیس ــن معتق ــد. م نداده ان

آن آدم سوسیالیســتی کــه داخــل پوســت جلــد ماســت 

زیــر بــار هویت هائــی کــه در اول زندگیــش برایــش 

ــی  ــار هویت هائ ــت، ب ــون اس ــود مدف ــیده  می  ش تراش

کــه آنــرا در فضــا حــس می  کنیــد کــه هــر روزه هســت. 

ــن  ــت - ای ــور حکم ــد.« )منص ــزب بپیوندی ــن ح ــه ای ب

حــزب شامســت - ســخرنانی در اســتکهلم - آبــان ۱۳7۸(

فــرشده ایــن نقــل قــول چنیــن اســت: اکرثیــت عظیــم 

مــردم جهــان  از بــدو تولــد یــک هویــت ژنتیکــی 

ــر  ــای دیگ ــد و هویت ه ــویکی دارن ــتی بلش سوسیالیس

در طــول زندگــی بــه آن اضافــه شــده اســت ایــن 

ــه  ــت ک ــی اس ــتی عرفان ــدیدا پوپولیس ــه ش ــک اندیش ی

ــد و  ــدوش می  کن ــدت مخ ــه ش ــی را ب ــای طبقات مرزه

ــی  ــت درون ــک هوی ــت ی ــر جه ــه ه ــان ها ب ــرای انس ب

ــی  ــودن یک ــف ب ــه منص ــم ک ــن بگذری ــازد. از ای می س

امــر طبقاتــی اســت و هــر طبقــه ای انصــاف را از منافــع 

طبقاتــی خــود می  ســنجد.  بــه هــر حــال اکرثیــت عظیم 

مــردم جهــان عبارتنــد از طبقــه کارگــر، خــرده بــورژوازی 

فقیــر و میانه حــال شــهر و روســتا، آزادیخواهــان در 

ــن  ــد در بی ــه می توانن ــن بینان ک ــه ای و روش ــر جامع ه

ــت شــوند. از نظــر منصــور  ــورژوازی هــم یاف ــه ب طبق

حکمــت، همــه این هــا بلشــویک هائی هســتند کــه 

ــه  ــن ک ــدون ای ــد ب ــی پنهان ان ــک های مختلف ــر ماس زی

ــای  ــام معیاره ــی مت ــن دیدگاه ــد. چنی ــان بدانن خودش

مارکسیســتی را در طبقاتــی بــودن افــراد جامعــه و 

ــدازد؟  ــا می  ان ــر پ ــی، زی ــاد طبقات ــع متض ــود مناف وج

ــده  ــن ش ــش تعیی ــت از پی ــک هوی ــه ی ــدن ب ــل ش قائ

ــن اندیشــه  ــک اندیشــه ضــد مارکسیســتی اســت؟ ای ی

ــدگاه  ــک دی ــکل ی ــه ش ــکارانه ب ــتی و سازش رویزیونیس

ــت. ــته اس ــر گش ــتی ظاه هومانیس

بــه هــر جهــت آقــای حکمــت تــالش دارد بــه خواننــده 

بقبوالنــد کــه ملــت وجــود خارجــی نــدارد. مثــال ملــت 

کــرد موجودیــت اش در ذهــن ماســت و نــه واقعیــت و 

جهــان مــادی. او می  گویــد: »در مــورد حــق ملــل چنیــن 

تعبیــری از تعییــن و عینیــت و اســتمرار هویــت طرفیــن 

منیتــوان بدســت داد. معلــوم نیســت کــه حــق جدائــی 

ــن  ــا ای ــود.... ت ــا می  ش ــی دارد اعط ــه موجودیت ــه چ ب

ــرک  ــت مش ــد هوی ــه بتوان ــت ک ــی از مل ــان تعریف زم

ملــی را بــه طــور ابژکتیــو، بــر مبنــای مشــخصات قابــل 

مشــاهده و غیــر قابــل تفســیری بیــان کنــد بــه دســت 

داده نشــده اســت.«۳ 

آیــا کردهــا و آذربایجانی هــا بــه عنــوان ملیت هــای 

ــی  ــد؟ یعن ــی ندارن ــت عین ــران، موجودی ــود در ای موج

از تعییــن و عینیــت و اســتمرار هویــت برخــوردار 

ــراق،  ــران، ع ــتان ای ــا در کردس ــور کرده ــتند؟ حض نیس

ســوریه و ترکیــه تعلــق مشــرک ملــی آنهــا را بــه طــور 

ــاب. ــل آفت ــد دلی ــاب آم ــد. آفت ــان می  کن ــو بی ابژکتی

شــام بــه مجــرد ایــن کــه بــا یــک آذربایجانــی صحبــت 

ــردی از  ــوان ف ــه عن ــه او ب ــوید ک ــه می  ش ــد متوج کنی

یــک ملــت، از تعییــن و عینیــت و اســتمرار موجودیــت 

برخــوردار اســت. در عیــن حــال مارکسیســم، معیارهــای 

ــک  ــت ی ــن موجودی ــرای تعیی ــی ب ــی و ذهن ــق عین دقی

ملــت بــه دســت داده اســت.

ملــت چیســت: »ملــت اشــراک ثابتــی اســت از افــراد 

کــه در اثــر عوامــل تاریخــی ترکیــب یافتــه و بــر اســاس 

اشــراک زبــان، رسزمیــن، زندگــی اقتصــادی و ســاختامن 

روحــی کــه بــه شــکل اشــراک فرهنگــی منعکــس 
ــت.«۴ ــده اس ــود آم ــه وج ــود ب می  ش

چنــان کــه مالحظــه می  شــود، بــرای شــناخت یــک 

ــی خاصــی الزم اســت  ــادی و ذهن ــت، معیارهــای م مل

ــی  ــاً موجــود اجتامع ــای واقع ــر گروه بندی ه ــا از دیگ ت

دارای  ملــت هــم  نتیجــه  داده شــود. در  تشــخیص 

و  تعییــن  دارای  هــم  و  عینــی  اســتمرار  و  تعییــن 

ــت. ــی اس ــتمرار ذهن اس

و  راســت  نظــرات  اثبــات  بــرای  حکمــت  منصــور 

تروتسکیســتی خــودش مجبــور اســت خــاک بــه چشــم 

جوینــدگان حقیقــت بپاشــد.

در عیــن حــال، لنیــن در مــورد مناســبات مســأله ملــی 

و نظــام رسمایــه داری بــه قانومننــدی مهمــی اشــاره دارد 

ــا  ــه تنه ــه داری ن ــد در دوران رسمای ــان می ده ــه نش ک

مســأله ملــی از بیــن منــی رود بلکــه نظــام دیگــری ایــن 

ــد: »در  ــه انجــام برســاند. توجــه کنی ــد ب ــه را بای وظیف

نظــام رسمایــه داری درهــم شکســن یــوغ ســتم ملــی )و 

بــه طــور کلــی یــوغ ســتم سیاســی( غیــر ممکــن اســت. 

ــن منظــور رضوری اســت کــه طبقــات حــذف  ــرای ای ب

گردنــد یعنــی سوسیالیســم برپــا شــود.«۵ بــه بیــان 

ــف  ــل مختل ــت مل ــود اس ــم موج ــا امپریالیس ــر ت دیگ

ــد  ــود خواه ــی وج ــتم مل ــا س ــی و نتیجت ــأله مل و مس

داشــت. حتــی در سوسیالیســم هــم از بیــن بــردن یــوغ 

- منصور حکمت - مقاله „ملت، ناسیونالیسم   ۳
و برنامه کمونیسم کارگری“ - بهمن ۱۳7۲ تا آذر ۱۳7۳

- ژوزف استالین - مارکسیسم و مسأله ملی -   ۴
بخش ملت 

- لنین - حق ملل در رسنوشت خویش - ترجمه   ۵
علی دبیر - انتشارات سوسیالیسم و آزادی - صفحه ۱۳

ســتم ملــی تنهــا بــر اقتصــاد متکــی منی شــود بلکــه »از 

ــه زمینه هــا،  ــق برقــراری کامــل دموکراســی در کلی طری

از جملــه مرزبنــدی کشــورها بــر حســب „عالئــق“ 

ســاکنین آن و قبــول آزادی کامــل جــدا شــدن بــرای آنهــا 

ــی اســت.«6  عمل

در اینجــا لنیــن بــه روشــنی می  گویــد ملت هــا در 

جهــان وجــود حقیقــی دارنــد. خــارج از ذهــن مــا 

ــی اجتامعــی - تاریخــی هســتند  ــد. پدیده های موجود ان

کــه مثــل هــر پدیــده اجتامعــی دیگــری بــرای محــو آن 

ــط  ــن رشای ــن ای ــت و مهمری ــی الزم اس ــط خاص رشای

برقــراری سوسیالیســم و  و  داری  رسنگونــی رسمایــه 

ــت. ــام اس ــن نظ ــل ای تکام

ــا  ــود و ی ــورد وج ــت در م ــور حکم ــم منص ــال ببینی ح

عــدم وجــود ملــت و ملت هــا چــه می  گویــد: »مشــکل 

ــوان تعریــف و لیســت مشــخصاتی  اینجاســت کــه منیت

ــوان در  ــه منیت ــامن طــور ک ــت داد )ه ــت“ بدس از „مل

مــورد „خــدا“ و یــا „ســیمرغ“ چنیــن کــرد(.  بــدون ایــن 

کــه بــدوا نفــس وجــود آن اثبــات شــده یــا فــرض گرفتــه 

شــده باشــد. چیــزی را می  تــوان بــر مبنــای مشــخصات 

ــا و  ــف م ــر تعری ــدم ب ــود مق ــه خ ــرد ک ــف ک آن تعری

مســتقل از تعریــف مــا وجــود داشــته باشــد. اگــر 

ایــن پدیــده یــا شــیئی، مســتقل از تعریــف مــا غایــب 

و ناموجــود باشــد، آنوقــت اقــدام مــا بــه تعریــف 

مشــخصات و خصوصیــات آن، در واقــع تــالش بــرای 

ــت... « ــق آن اس خل

ــم  ــد را آوردی ــول بلن ــل ق ــن نق ــه ای ــاال آگاهان ــا در ب م

تــا خواننــده خــود بــه عمــق تفکــر ماخیســتی منصــور 

ملیت هــا  وجــود  می  گویــد؛  او  بــرد.  پــی  حکمــت 

مقــدم بــر تعریــف مــا و مســتقل از تعریــف مــا وجــود 

نــدارد بلکــه مــا در ذهــن خــود آن را خلــق کــرده ایــم، 

مثــل خــدا و ســیمرغ. پــس بــر مبنــای منصــور حکمــت 

تصــورات ذهنــی  در  ملــل مختلــف جهــان  وجــود 

ــت. ماس

آیــا ملت هــای کــرد، آذری، افغــان، گرجــی و... فقــط در 

ذهنیــت ماســت؟ اگــر مــا بــه تاریــخ ایــن ملــل رجــوع 

کنیــم، واقعــی بــودن وجود شــان در خــارج از ذهــن را 

اذعــان خواهیــم کــرد. 

بزرگ هــای  پــدر  بــا  خواننــده  کــه  ایــن  بــرای 

ایدئولوژیــک سیاســی منصــور حکمــت آشــنا شــود، از 

می اوریــم: قولــی  نقــل  مــاخ  خــود 

اشــیاء  منادهــای  »“احســاس ها“  می  گویــد:  مــاخ 

ــرای  ــی ب ــاد ذهن ــک من ــه، شــیئ ، خــود ی نیســتند. بلک

ترکیبــی از احســاس ها بــا ثبــات نســبی اســت .نــه 

اشــیاء )اجســام( بلکــه رنگ هــا، صداهــا، فشــارها، 

مکان هــا، زمان هــا )آن چــه مــا معمــوالً احســاس ها 

ــن  ــان می  باشــند«. لنی ــارص واقعــی جه ــم( عن می  خوانی

توضیــح می دهــد کــه »مــاخ رصاحتــا در ایــن جــا بیــان 

مــی دارد کــه اشــیاء یــا اجســام ترکیباتــی از احســاس ها 

ــی  ــیاء ترکیبات ــه اش ــاخ ک ــت م ــه ارنس ــتند... نظری هس

ــتند، ایده آلیســم ذهنــی و احیــای  از احســاس ها هس

ســادهء برکلی گرائــی اســت. اگــر اجســام بــه آن صــورت 

ــه آن  ــا ب ــاس ها“ ی ــات احس ــد „ترکیب ــاخ می  گوی ــه م ک

- هامنجا.  6
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صــورت کــه برکلــی گفــت „مجموعــه احســاس ها“ 

باشــند، بــه ناچــار بایــن نتیجــه می  رســند کــه کل جهــان 
ــده مــن«7  ــزی نیســت مگــر ای چی

ــان  ــف در جه ــل مختل ــود مل ــورد وج ــا در م ــم دقیق ــت ه ــور حکم منص

ــد  ــی ندارن ــود واقع ــل وج ــن مل ــه ای ــت ک ــد اس معتق

ــن  ــه ای ــتند. ب ــن هس ــات م ــی از احساس ــه ترکیبات بلک

ترتیــب منصــور حکمــت کامــال بــه دســتاوردهای لنیــن 

ــا  ــود ملت ه ــطه وج ــت بالواس ــن و واقعی ــود لنی و خ

در صحنــه جهانــی پشــت می  کنــد. حکمــت در همیــن 

ــتالین در  ــف اس ــه تعری ــدگاه ب ــن دی ــا همی ــد و ب رون

مــورد ملــت )کــه در فــوق ذکــر شــد( برخــورد می  کنــد 

ــود را دارد. ــه خ ــم مضحک ــه آن ه ک

ــی“  ــأله مل ــم و مس ــه „مارکسیس ــورد مقال ــن در م لنی

نرشیــات  در  اخیــر  زمــان  »در  نوشــت:  اســتالین، 

ــاس  ــوع و اس ــن موض ــر ای ــتی، دیگ ــک مارکسیس تئوری

ــی سوســیال دموکــرات را روشــن ســاخته اند  برنامــه مل

ــراز  ــام اول را اح ــتالین مق ــه ی اس ــان مقال ــن می )در ای

می  منایــد.«۸ 

از جنــاب  دیگــری  ترهــات  نیســت  بــد  این جــا  در 

حکمــت را ذکــر کنیــم: »نفــس وجــود ملــت، یــا فــرض 

وجــود یــک ملــت، مبنــای هیــچ حــق حاکمیتی نیســت. 

ایــن کــه هــر ملتــی، بــا هــر تعریفــی، حــق دارد کشــور 

"خویــش" را تشــکیل بدهــد، نــه مبنــای علمــی دارد، نــه 
ــه تاریخــی.«۹ حقوقــی و ن

البتــه اگــر فــرض کنیــم )درعــامل خیــال( کــه یــک ملتــی 

ــی  ــک تعریف ــرای آن ی ــود دارد و ب ــی وج ــک جائ در ی

ارائــه دهیــم، ایــن منی توانــد مبنــای جــدا شــدن باشــد. 

ولی در دوران امپریالیســم بســیاری از کشــورهای جهان 

ــد  ــا چن ــن و اراده م ــارج از ذه ــی و خ ــور واقع ــه ط ب

ملیتــی هســتند. مثــل ایــران. در کشــورهای رسمایه داری 

چنــد ملیتــی بــر اثــر رشایــط تاریخــی و رشــد نامــوزون 

رسمایــه داری، بــورژوازی یــک ملــت از بیــن ملــل دیگــر 

ــت  ــه دس ــی را ب ــدرت سیاس ــی، ق ــرو سیاس در آن قلم

مــی اورد و ملــل دیگــر را بــه زور بــه خــود ملحــق 

می  کنــد. مســأله ملــی وقتــی ایجــاد می  شــود کــه 

ــا  ــرد. یعنــی یــک ملــت، ملــت ی الحــاق صــورت می  گی

ملت هــای دیگــر را بــه جــر در چهــار چــوب حاکمیــت 

ــا از حــق  ــن  ج ــن در ای ــا لنی ــدارد. دقیق ــه می خــود نگ

ملــل در رسنوشــت خویــش صحبــت می  کنــد. ولــی 

منصــور حکمــت آگاهانــه خلــط مبحــث می  کنــد و در 

ــدازد و  ــگ می  ان ــتمگر لن ــت س ــورژوازی مل ــت ب خدم

ــد.  ــه می  کن ــاق را توجی الح

ــد:  ــد. توجــه کنی ــق می زن منصــور حکمــت مرتــب معل

ــی  ــه تاریخ ــول پروس ــت محص ــه مل ــم ک ــر بپذیری »اگ

ــت ســازی" اســت،« "مل

بــا ایــن گفتــار او تلویحــا می پذیــرد کــه ملــت محصــول 

ــه  ــک اندیش ــا ی ــی ب ــت. ول ــی اس ــه تاریخ ــک پروس ی

- لنین - ماتریالیسم و امپریو کریتیسیسم - فصل اول - بخش احساس ها و   7
ترکیبات احساس ها

- شامره ۳۲ مجله سوسیال دموکرات در دسامر   ۸
۱۹۱۳

- منصــور حکمــت - ملــت، ناسیونالیســم و   ۹
برنامــه کمونیســم کارگــری  - جلــد هشــتم صفحــه ۱7۰

اپورتونیســتی از واژه ی "ملــت ســازی" اســتفاده می کنــد 

ــا  ــی آی ــت. ول ــاختگی اس ــز س ــت نی ــاند، مل کــه برس

میشــود شــکل گیــری یــک پدیــده تاریخــی را بــا لغــت 

"ســاخن" توضیــح داد؟ نــه. هــامن طــور کــه منی شــود 

ــازی"   ــا س ــازی" و "پرولتاری ــورژوازی س ــای "ب از واژه ه

در شــکل گیــری تاریخــی ایــن دو طبقــه اســتفاده کــرد. 

ــانی  ــن را انس ــکار لنی ــور آش ــه ط ــش ب ــن بخ در همی

ــع  ــه او موض ــد و علی ــی می کن ــرا معرف ــی و جرگ خراف

ــش  ــن رسنوشــت" خوی ــل در تعیی ــرد: »"حــق مل می گی

نــه فقــط یــک اصــل قابــل تعمیــم کمونیســتی نیســت، 

نــه فقــط لزومــا آزادیخواهانــه نیســت ، بلکــه بــه معنی 

دقیــق کلمــه خرافــی و غیــر قابــل فهــم اســت... رشط 

ــل و مســأله  ــال مل شــفافیت موضــع کمونیســتی در قب

ملــی، در درجــه اول اینســت کــه خــود را از ایــن فرمــول 

خــالص کنیــم.« او در کردســتان یــک ضــد لنیــن مخفــی 

بــود و در اروپــا یــک ضــد لنینــی آشــکار.

او حتــی از ایــن هــم بیشــر بــه منجــالب فــرو مــی  رود. 

توجــه کنیــد: »مــا منکــر ایــن واقعیــت نشــده ایم 

ــل  ــی قاب ــی و قوم ــژادی، زبان ــخصات ن ــردم مش ــه م ک

ــز  ــاه دو چی ــول کوت ــل ق ــن نق ــد.« در ای ــف دارن تعری

ــی. ۲-  ــخصات مل ــط زدن مش ــت: ۱- خ ــمگیر اس چش

ــانی.  ــه انس ــف در جامع ــای مختل ــود نژاده ــول وج قب

ــن واژه  ــار ای ــن ب ــر راسیســم اســت. او چندی ــن دیگ ای

را تکــرار کــرده اســت. و اســتفاده از آن را ســهوا انجــام 

انــواع  بیــن  در  نژادی ســت  انســان  اســت.  نــداده 

نژادهــای موجــودات زنــده ولــی در خــود نــژاد انســان، 

ــدارد. ــود ن ــف وج ــای مختل نژاده

ــت  ــور حکم ــد، منص ــان داده ش ــه نش ــور ک ــامن ط ه

ــا  ــتاوردهای آن  ه ــن و دس ــس و لنی ــه گام از مارک گام ب

فاصلــه گرفــت، بــه هومانیســم و عرفــان، برکلی گرائــی 

ــد.  ــاوری، گروی ــژاد ب و ماخیســم و ن

ادامه دارد 

بهرنگ

 تحوال  آمریکا.... بقیه از صفحه آخر

ــا خشــونت لجــام  ــه ب ــم ک ــرو بوده ای ــژاد پرســتی روب ن

جــواب  آمریــکا  دولت هــای  طــرف  از  گســیخته ای 

گرفتــه اســت. امــا چــرا در دور جدیــد مبــارزه علیــه بــی 

ــرده  ــن گس ــتی چنی ــد نژادپرس ــیاهان و ض ــی س حقوق

ــران  ــد در بح ــت را بای ــت؟ عل ــده اس ــر ش ــه گی و هم

اقتصــادی دیــد کــه متامــی جهــان رسمایــه داری را در بــر 

گرفتــه اســت. ایــن اعراضــات در رستــارس جهــان جــدا از 

همبســتگی بین املللــی بیــن مــردم ســتمدیده و اســتثامر 

شــده ؛  بخشــی از مبــارزه برشیــت بــرای رهایــی از قیــد 

نظــام طبقاتــی اســت.

جهانــی شــدن، هامنطــور کــه بــرای رسمایــه داری رهایی 

از قوانیــن دســت و پــا گیــر دولتــی را بــه همــراه آورده 

اســت و تولیــد را بــه یــک زنجیــره جهانــی بــا ارتباطــات 

دائــم حتــی دقیقــه ای کشــانده اســت؛ باعــث تنیدگــی و 

درهــم آمیختگــی جوامــع بــرشی در بســیاری از زمینــه 

ــان را  ــه داری جه ــت. رسمای ــده اس ــز ش ــر نی ــای دیگ ه

بخاطــر ســود خــود، همشــکل مــی کنــد و در ایــن کار 

بزرگریــن تولیــد کننــدگان جهانــی یعنــی طبقــه کارگــر 

ــاط  ــان را در ارتب ــورهای جه ــه کش ــان هم و زحمتکش

ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــرار می د ه ــم ق ــا ه ــی ب تنگاتنگ

ــر  ــه در ه ــرات در اردوی کار و رسمای ــرکات و تغیی تح

نقطــه جهــان مــوج وار بــر دیگــر بخش هــای آن در 

ــا  ــت صده ــذارد. حامی ــی گ ــر م ــر تاثی ــورهای دیگ کش

شــهر در جهــان در حامیــت از مــردم آمریــکا علیــه 

ــه  ــری اســت ک ــن تاثی ــی از همی ــی عدالت ــری و ب نابراب

ــر جوامــع بــرشی گذاشــته اســت.   جهانــی شــدن ب

تــا زمانــی کــه آمریــکا بــه عنــوان رسکــرده واقعــی 

ــوز  ــکا هن ــای آمری ــود و رقب ــان ب امپریالیســت های جه

ــه داری  ــد؛ رسمای ــت نبودن ــرای رقاب ــی ب ــروی مطرح نی

ــی از  ــات اجتامع ــه اعراض ــن علی ــت آهنی ــکا مش آمری

ــران  ــا بح ــی ب ــتاد، ول ــتی می ایس ــه  نژاپرس ــه علی جمل

اقتصــادی کــه در حــال بزیــر کشــیدن آمریــکا بــه 

عنــوان یــک ابرقــدرت امپریالیســتی از اریکــه رسکــرده 

گرایــی جهــان اســت، امــکان بــکار بــرد مشــت آهنیــن 

علیــه مــردم  از دولــت آمریــکا عمــال گرفتــه شــده 

اســت )نــه کامــال(. بــا وجــود ایــن کــه در ایــن مقطــع 

هنــوز امــکان مانــور وجــود دارد و جنــاح دمکرات هــای 

آمریــکا می خواهنــد بصورتــی کامــال فریبکارانــه از ایــن 

جنبــش ســوء اســتفاده کننــد از حقانیــت تاریخــی ایــن 

ــم نگشــته و نخواهــد گشــت.  ــش ک جنب

رفتــار و حــرکات دولــت ترامــپ و مقایســه آن بــا رژیــم 

ــک  ــا ازی ــه آنه ــی دهــد ک ــوری اســالمی نشــان م جمه

جنــس هســتند. خامنــه ای در ســخرنانی ۸۸ می خواســت 

تــن علیــل خــود را فــدای اســالم کنــد و ترامــپ بــا بلنــد 

کــردن انجیــل هــامن فریــب را بصــورت دیگــری القــاء  

می کنــد. هــر چــه بحران هــای اجتامعــی و مبــارزه 

رژیم هــای  می گیــرد،   شــدت  جوامــع  در  طبقاتــی 

ــی متوســل می شــوند. ــب مذهب ــه فری ــم بیشــر ب حاک

ایــرنا ســالها پیــش رهــران پرولتاریــا روشــن کردنــد کــه 

بعــد از اینکــه نظــام فئودالیســم توســط بــورژوازی 
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درهــم کوبیــده شــد و بــورژوازی خــود را در برابــر 

پرولتاریــا بــه مثابــه یــک طبقــه پیــرشو و گورکــن خــود 

ــق  ــن از مذهــب در جهــت تحمی ــا کمــک گرف ــد؛ ب دی

دارودســته های  دســت  جامعــه  فرودســت  طبقــات 

مذهبــی را بازگذاشــت و بودجه هــای هنگفتــی را بــرای 

بــه اســارت کشــیدن کارگــران و زحمتکشــان خــرج کرده 

اســت. مذهــب بــه مثابــه ســالحی کــه رسمایــه داری از 

آن بــرای درهــم شکســن خواســت های محقانــه مــردم 

معــرض اســتفاده مــی کنــد، موضــوع تــازه ای نیســت. 

امــا توســل بــه چنیــن فریــب آشــکاری توســط ترامــپ و 

دفــاع پــاپ از اعراضــات مــردم، نقــش فریبکارانــه آنهــا 

ــد.  ــان می ده ــازی نش ــی و دودوزه ب را در دروغگوی

ــه کشــت و کشــتار مشــغول  ــان ب ــه همچن ــی ک کرونائ

عواملــی  از  بیــکار،  کارگــر  میلیون هــا  و  اســت 

می باشــند کــه چهــره جوامــع را تغییــر داده و خواهــد 

ــه  ــه داری ب ــه روشــن اســت بحــران رسمای داد. آنچــه ک

طــرف عمــق و شــدت بیشــری گرایــش دارد. در عیــن 

ــی  ــی عدالت ــی و ب ــی حقوق ــان از ب ــران جه ــال کارگ ح

ــش  ــا و جنب ــه زرده ــش جلیق ــد. جنب ــگ آمده ان ــه تن ب

ــان  ــن قله هــای جه ــی در باالتری ــکا، یعن ــر در آمری اخی

رسمایــه داری خــر از تحــوالت تــازه ای در کل نظــام 

رسمایــه داری و توســعه و رشــد مبــارزات اجتامعی دارد. 

جنبشــی کــه علیــه نژادپرســتی در آمریــکا جریــان دارد 

تاثیــرات بزرگــی بــر جامعــه آمریــکا خواهــد داشــت. از 

هــم  اکنــون یــخ  نفــرت نــژادی کــه رسمایــه داری آمریــکا 

دو قــرن ســعی کــرده اســت آن را نهادینــه کنــد در حــال 

آب شــدن اســت. مشــت های ســیاه و ســفید و زرد 

ــه  ــی رود. جامع ــاال م ــت ب ــه دول ــگ علی و رسخ هامهن

آمریــکا جــدا از رنــگ و نــژاد علیــه رسمایــه و حاکــامن 

ــد  ــد خواه ــان متح ــه داری جه ــت رسمای ــن دول بزرگری

ــوب و  ــا رسک ــر ب ــی اگ ــش حت ــن جنب ــه ای ــد. تجرب ش

تحقــق بخشــی از خواســته هایش بــه صــورت تظاهــرات 

وســیع اجتامعــی ادامــه پیــدا نکنــد بــرای برشیــت کــه 

قصــد کــرده اســت بــه جامعــه طبقاتــی نقطــه پایانــی 

ــت.  ــد داش ــی خواه ــذارد، ارزش تاریخ بگ

ایــن مقالــه در بحبوحــه درگیری هــای خیابانــی در 

ــد اوضــاع نشــان  ــکا نوشــته شــده اســت. امــا رون آمری

ــکا و چــه در کل جهــان  داد کــه تحــوالت چــه در آمری

ــا  ــرف توده ه ــک ط ــتند. از ی ــه داری در راه هس رسمای

ــوند از  ــر می ش ــا رسازی ــه خیابان ه ــر ب ــه بیش ــر چ ه

طــرف دیگــر بحــران سیســتم رسمایــه داری، عنــارص 

فاشیســتی را هــر چــه بیشــر بــه روی صحنــه سیاســی 

ــن کارگــران و  ــی بی ــرد طبقات ــا ن کشــورها مــی آورد. ام

زحمتکشــان جهــان از یــک ســو و امپریالیســت ها و 

دیگــر دولت هــای رسمایــه داری در حــال تغییــر بســود 

ــت.    ــتان اس فرودس

ع.غ

چگوارا چگونه کوبا را.... بقیه از

صفحه آخر

ــتی ،  ــژاد پرس ــوادی، ن ــی س ــای ب ــران ه ــا بح ــارزه ب مب
فقــر و مســکن، بیامرســتانها و درمــان گاه هایــی را در 
بخشــهای تحــت نظــر ایجــاد کنــد. کوبــا در ســال ۱۹6۴ 
و در ســال ۱۹7۴ مجــددا کلینیــک هــای خــود را بــرای 
ارتبــاط بهــر جامعــه و بیــامران از نــو بنــا کــرد. تــا ســال 
۱۹۸۴ کوبــا تیــم هــای پزشــکی و پرســتاری را در محلــه 
هایــی کــه در آنجــا زندگــی و کار مــی کردنــد را مرســوم 

ــود )مشــاوره(. ــرده ب ک
ــه  ــاده ب ــر و آم ــه گ ــش فتن ــش از پی ــاالت متحــده بی ای
ــال ۱۹6۰  ــل در س ــن دلی ــه همی ــود، ب ــده ب ــگ ش جن
ــالب  ــاع از انق ــرای دف ــی ب ــا کمیســیون های ــی ه کوبای
بــه منظــور دفــاع از کشــور ترتیــب دادنــد. در صــورت 
وقــوع طوفــان، کمیتــه هــا آمــاده شــدند تــا ســاملندان، 
ــات  ــه ارتفاع ــی را ب ــامران روان ــامران و بی ــوالن، بی معل
ایــن رو مراقبــت هــای  از  تــر منتقــل کننــد،  بــاال 
بهداشــتی داخلــی و امــور خارجــی را در هــم مــی 
آمیزنــد، ارتباطــی کــه در طــول تاریــخ کوبــا تــداوم 

ــت.  ــته اس داش
ــرش  ــر گس ــود ب ــی ب ــا مبتن ــالب کوب ــه انق ــم چنانک ه
و توســعه مراقبــت هــای پزشــکی فــرا تــر از شــهرهای 
بــزرگ و مناطــق روســتائی کــه بیشــرین میــزان را به آن 
احتیــاج داشــتند، ولــی ایــن قدمــی کوتــاه بــرای گســرش 
ــود.  ــورها ب ــایر کش ــه س ــا ب ــک ه ــن کم ــعه ای و توس
دولــت انقالبــی کوبــا پــس از زلزلــه ی ۱۹6۰ شــیلی یــک 
ــک  ــه آنجــا فرســتاد و در ســال ۱۹6۳ ی ــم پزشــکی ب تی
تیــپ پزشــکی بــه الجزیــره کــه برای اســتقالل از فرانســه 
ــرای  ــه را ب ــد فرســتاد. ایــن اقدامــات زمین مــی جنگیدن
کمــک هــای پزشــکی بیــن املللــی فراهــم منــود، کــه در 
طــول دهــه هــا رشــد کــرد و اکنــون شــامل کمــک بــه 

در مــان بیــامری همــه گیــر کوویــد – ۱۹ اســت. 
در اواخــر دهــه ۱۹۸۰ و اوایــل دهــه ۱۹۹۰ ، دو فاجعــه 
موجودیــت کشــور را تهدیــد کــرد. اولیــن قربانــی ایــدز 
در ســال ۱۹۸6 در گذشــت. در دســامر ۱۹۹۱ ، اتحــاد 
ــه ۵  ــه یاران ــید و ب ــرو پاش ــم ف ــوروی از ه ــر ش جامهی
میلیــارد دالری ســاالنه خــود بــه کوبــا پایــان داد، تجارت 
بیــن املللــی را مختــل کــرد و اقتصــاد کوبــا را بــه یــک 
ســقوط آزاد فرســتاد کــه باعــث تشــدید بیــامری همــه 
گیــر ایــدز شــد. طوفــان متــام عیــار بــرای عفونــت ایــدز 
ــروس اچ آی  ــه وی ــال ب ــزان ابت ــد. می ــر ش ــق ظاه در اف
وی بــرای منطقــه کارائیــب تنهــا در جنــوب آفریقــا دوم 
بــود، جائیکــه اخیــرا تعــداد زیــادی کوبایــی در جریــان 
جنــگ آنگــوال فعــال بودنــد. تحریــم همــه جانبــه ایــن 
ــه  ــی ک ــه آنهای ــا )از جمل ــه دارو ه ــی ب ــره دسرس جزی
بــرای ایــدز و اچ آی وی( را کاهــش داده بــود، بطوریکــه 
داروهــای مــورد نیــاز را بــه طــرز بیــداد گرانــه ای گــران 
کــرد و زیــر ســاخت هــای مالــی مــورد اســتفاده بــرای 
خریــد مــواد داروئــی را مختــل کــرد. کوبــا کــه بــه 
ــود، ســیل گردشــگری و توریســتی را  ــد ب شــدت نیازمن
گشــود و باعــث افزایــش درآمــد قابــل مالحظــه ای شــد.

ــز دو  ــه ج ــا ب ــه ه ــه زمین ــات را در هم ــت خدم دول
مــورد کاهــش داد: آمــوزش و مراقبــت هــای بهداشــتی. 
مؤسســات تحقیقــی ایــن کشــور آزمایــش بالینــی کوبــا 

را تــا ســال ۱۹۸7 در مــورد اچ آی وی انجــام دادنــد. 
بیــش از ۱۲ میلیــون آزمایــش تــا ســال ۱۹۹۳ انجــام 
شــد. تــا ســال ۱۹۹۰ ، هنگامــی کــه افــراد هــم جنــس 
ــره شــده  ــن جزی ــی اچ آی وی در ای ــان اصل ــرا قربانی گ
ــی  ــس گرای ــر هــم جن ــر و تعصــب در براب ــد، تنف بودن
در مــدارس بــه چالــش کشــیده شــد. کاپــوت در مطــب 
پزشــکان بــه صــورت رایــگان ارائــه مــی شــد و بــا وجــود 
هزینــه ای گــران، دارو هــای ضــد ویروســی نیــز در 

ــود. ــه ب دســرس عمــوم قــرار گرفت
ــرای  ــا ب ــده کوب ــزی ش ــه ری ــه و برنام ــک پارچ ــالش ی ت
مقابلــه بــا اچ آی وی/ ایــدز پاســخ مثبــت داد. در 
اوایــل دهــه ۱۹۹۰ در هــامن زمــان کــه کوبــا دویســت 
مــورد ایــدز داشــت، شــهر نیویــورک ) بــا تقریبــا همیــن 
جمعیــت( ۴۳۰۰۰ مــورد داشــت. )۱ ( علــی رغم داشــن 
بخــش بســیار کوچکــی از منابــع و ثــروت ایــاالت 
متحــده، کوبــا توانســت بــر اثــرات ویــران کننــده تحریم 
همــه جانبــه ایــاالت متحــده غلبــه کنــد و یــک برنامــه 
مبــارزه بــا بیــامری ایــدز بــه مراتــب برتــر از کشــوری که 
بــرای نابــود کــردن کوبــا تــالش مــی کــرد را بــه مرحلــه 
ــی هــا  ــا ی ــژه، کوب ــن دوره وی عمــل درآورد. در طــی ای
نســبت بــه ایــاالت متحــده عمــر طوالنــی تــر و میــزان 
مــرگ و میــر نــوزادان پائیــن تــر را تجربــه کردنــد. کوبــا 
بــا الهــام بــه التیــام دهنــدگان و بهبــود یافتــگان رسارس 
ــا  ــک کشــور ب ــه ی ــاور را جــا انداخــت ک ــن ب ــان ای جه
یــک سیســتم منســجم و دلســوز مــی توانــد حتــی در 

مقابــل ترســناک تریــن احتــامالت کامیــاب شــود.
کووید -۱۹ به کوبا اصابت می کند 

غلبــه بــر اچ آی وی/ ایــدز و بحــران هــای دوره ویــژه، 
ــا آگاهــی از  ــرای کوویــد – ۱۹ آمــاده کــرد. ب ــا را ب کوب
شــدت ایــن ویــروس همــه گیــر، کوبــا مــی دانســت کــه 
ــود  ــت از خ ــر دارد: مراقب ــی ناپذی ــئولیت جدای دو مس
بــا یــک برنامــه جامــع و بــه اشــراک گذاشــن قابلیــت 

هــای خــود در ســطح بیــن املللــی.
دولــت بــال فاصلــه وظیفــه ای را انجــام داد کــه در 
اقتصــاد محــور بــازار بســیار دشــوار بــود – تغییــر 
تجهیــزات کارخانــه هــای ملــی شــده )کــه معمــوال 
ــرای  ــرد( ب ــی ک ــد م ــه را تولی ــرم مدرس ــا یونیف ــاس ی لب
ــط  ــا اواس ــا ت ــی کوب ــن تغییرات ــا چنی ــک. ب ــد ماس تولی
ــدات  ــی تولی ــدازه کاف ــه ان ــام داد، ب ــل ۲۰۲۰ انج آوری
ــده  ــاالت متح ــه ای ــد، در حالیک ــن ش ــاز تأمی ــورد نی م
بــا ظرفیــت تولیــد زیــاد خــود همچنــان دچــار کمبــود 

ــود.  ب
بحــث و گفتگــو در باالتریــن ســطوح وزارت بهداشــت 
عمومــی کوبــا باعــث ایجــاد سیاســت ملــی شــد. بــرای 
تعییــن اینکــه چــه کســی بــه ایــن بیــامری مبتــال شــده 
ــی شــد.  ــام م ــد آزمایشــات گســرده ای انج اســت، بای
افــراد عفونــی ضمــن اطمینــان از داشــن مایحتــاج 
ــی شــدند.  ــه م ــد قرنطین ــا بای ــاز ه ــایر نی ــی و س غذای
ــن  ــی ممک ــه کس ــه چ ــرای اینک ــا ب ــاس ه ــی مت رد یاب
اســت در معــرض ایــن ویــروس قــرار گرفتــه باشــد 
مــی بایســت تعییــن مــی شــد. کارکنــان پزشــکی بــرای 
ــه درب  ــی بایســت ب بررســی ســالمتی هــر شــهروند م
منــزل همــگان برونــد. کارکنــان مشــاور بایــد بــه همــه 
کســانیکه در ایــن مرحلــه خطرنــاک هســتند توجــه 

ــد. ــژه را بدهن وی
و  پیشــگیری  برنامــه  کوبــا   ،  ۲۰۲۰ مــارس،  دوم  تــا 
کنــرل ویــروس کورونــا را تنظیــم و تأســیس کــرده 
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ــی  ــامل م ــه ش ــن برنام ــار روز، ای ــی چه ــود. )۲ ( ط ب
شــد از تشــخیص دمــا و احتــامال ایزولــه کــردن مســافران 
ــن  ــد. ای ــت را گســرش مــی دهن ــه عفون ــازه واردی ک ت
اتفاقــات قبــل از اولیــن تشــخیص کوویــد – ۱۹ در کوبــا 
در ۱۱ مــارس ســال جــاری رخ داده اســت. کوبــا اولیــن 
مــرگ و میــر توســط کوویــد – ۱۹ را تــا ۲۲ مــارس 
تأییــد کــرد، کــه ۳۵ مــورد تأییــد شــده وجــود داشــت، 
ــامر در بیامرســتان هــا مشــاهده  ــا یــک هــزار بی تقریب
مــی شــدند، و بیــش از ۳۰ هــزار نفــر تحــت نظــارت در 
خانــه بودنــد. روز بعــد، ورود خارجیــان غیــر مجــاز را 
ممنــوع اعــالم کــرد، و ایــن باعــث نگرانــی شــدید درآمد 

ــد. )۳ ( ــور ش ــگری کش گردش
آن روز بــود کــه دفــاع کشــوری کوبــا بــرای پاســخ 
رسیــع کوویــد -۱۹ هشــدار داد و شــورای دفــاع هاوانــا 
تصمیــم گرفــت کــه چــون یــک مشــکل جــدی در 
ــروف  ــه مع ــه( ک ــم محل ــکونی ودادو )اس ــه مس منطق
ــور هــای خارجــی اســت و  ــن تجمــع ویزیت ــه بزرگری ب
احتــامل بیشــری بــه داشــن ایــن ویــروس بــود رســیدگی 
ــال  ــه کام ــن منطق ــال، ای ــن س ــل همی ــوم آوری ــد. س کن
ــود،  ــم انصــارا شــاهد ب بســته شــد. هامنطــور کــه مری
ــد  ــا خــروج دارد بای ــه ورود ی ــاز ب ــه نی » هــر کســی ک
ــد –  ــاری از کووی ــده و ع ــش ش ــه آزمای ــد ک ــت کن ثاب
ــه  ــرد ک ــل ک ــان حاص ــی اطمین ــاع مل ــت. « دف ۱۹ اس
ــد و  ــاز را حمــل مــی کنن فروشــگاه هــا مــواد مــورد نی
همــه افــراد آســیب پذیــر مرتّبــاً مــورد آزمایــش پزشــکی 

ــد. )۴ ( ــی گیرن ــرار م ق
منطقــه ودادو، هشــت مــورد تأییــد شــده داشــت کــه 
ــه  ــل مالحظ ــدادی قاب ــک تع ــه کوچ ــک منطق ــرای ی ب
بــود. مقامــات بهداشــت و درمــان کوبــا مــی خواســتند 
ــد،  ــی مبان ــی « باق ــرش محل ــه » گس ــروس در مرحل وی
ــه شــخص دیگــر  ــد از شــخصی ب ــه مــی توان ــگام ک هن
رسایــت کنــد و رد یابــی شــود. آنهــا در پــی جلوگیــری 
از ورود آن بــه مرحلــه » شــیوع اجتامعــی « مــورد 
نظــر بودنــد، در حالیکــه رد یابــی امــکان پذیــر نیســت 
زیــرا خــارج از کنــرل اســت. هــم چنانکــه متخصصــان 
محافظتــی  تجهیــزات  بــرای  آمریکائــی  بهداشــت 
التــامس مــی کردنــد و آزمایــش در ایــاالت متحــده 
ــرای  ــد ب ــور بودن ــردم مجب ــه م ــود ک ــده ب ــدر پراکن آنق
آزمایــش شــدن بــا التــامس در خواســت کننــد )بــه جــای 
آنکــه کارکنــان بهداشــتی مخاطبیــن بیــامران عفونــی را 
آزمایــش کننــد(، کوبــا کیــت هــای تســت رسیــع را بــرای 
رد یابــی متــاس بــا افــرادی کــه مبتــال بــه ویــروس شــده 

ــد را داشــت. ان
در اواخــر مــاه مــارس و اوایــل آوریــل، بیامرســتان هــای 
کوبــا هــم چنیــن در حــال تغییــر الگــوی کار بــه منظــور 
ــد.  ــروس بودن ــن وی ــت ای ــاندن رسای ــل رس ــد اق ــه ح ب
ــه بیامرســتان  ــزده روز ب ــه مــدت پان ــا ب پزشــکان هاوان
الســالوادور رفتنــد و شــب هــا را در محوطــه ایکــه 
بــرای کادر پزشــکی در نظــر گرفتــه شــده بــود رس 
ــامران نقــل  ــی جــدا از بی ــه محل ــا ب ــد. ســپس آنه کردن
مــکان کردنــد کــه پانــزده روز دیگــر در آن محــل 
ــود  ــازل خ ــه من ــت ب ــل از بازگش ــتند و قب ــت داش اقام
ــزل  ــرک من ــدون ت ــا ب ــد. آنه ــرار گرفتن مــورد آزمایــش ق
پانــزده روز دیگــر در آنجــا ماندنــد و قبــل از رشوع 
مجــدد کار پزشــکی دو بــاره آزمایــش شــدند. ایــن دوره 
از انــزوای ۴۵ روزه مانــع از آن شــده کــه کارمنــدان 
پزشــکی از طریــق ســفرهای روزانــه خــود بــه محــل کار 

ــد. ــل کنن ــه منتق ــه جامع ــامری را ب ــاز گشــت، بی و ب
سیســتم پزشــکی کوبــا بــا مشــاورات مقامــات بــه 
رسارس کشــور گســرش مــی یابــد. دانشــجویان پزشــکی 
ســالهای ســوم، چهــارم و پنجــم توســط پزشــکان مشــاور 
تعییــن مــی شــوند کــه هــر روز بــه منــازل خــاص 
ــا شــامل بدســت آوردن اطالعــات  ــف آنه ــد. وظای برون
و دانســتنی هــای نظــر ســنجی از ســاکنان بــا مراجعــه 
بیشــر بــه ســاملندان، نــوزادان و افــراد دارای مشــکالت 
تنفســی مــی باشــد. ایــن بازدیدهــا داده هــا یــا اطالعات 
ــد و ســپس  پزشــکی پیشــگیری را جمــع آوری مــی کنن
توســط افــرادی کــه در باالتریــن موقعیــت هــای تصمیم 
گیــری کشــور هســتند در نظــر گرفتــه مــی شــود. 
ــش آمــوزان داده هــای خــود را مــی  ــه دان هنگامــی ک
آورنــد، پزشــکان از یــک قلــم قرمــز بــرای عالمــت گذاری 
نقــاط حــاد و برانگیختــه در جایــی کــه مراقبــت هــای 
اضافــی الزم اســت اســتفاده مــی کننــد. پزشــکان محلــه 
ــد  ــی کنن ــات م ــا مالق ــک ه ــب در کلینی ــور مرت ــه ط ب
ــا در مــورد آنچــه کــه هــر پزشــک انجــام مــی دهــد  ت
صحبــت کننــد، یعنــی چــه چیــزی را کشــف مــی کننــد، 
چــه اقدامــات جدیــدی را وزارت بهداشــت کوبــا انجــام 
ــان  ــر کارکن ــر شــدید کار ب ــی تأثی ــی دهــد و چگونگ م

ــرد. پزشــکی صــورت مــی گی
ــد  ــه ایــن طریــق، هــر شــهروند کوبایــی و هــر کارمن ب
مراقبتهــای بهداشــتی از افــرادی در مطــب پزشــکان 
ــی در  ــن مؤسســات تحقیقات ــا معترتری ــه ت ــه گرفت محل
ــال  ــد. در ح ــش دارن ــتی نق ــتهای بهداش ــن سیاس تعیی
حــارض کوبــا دارای ۸۹ هــزار دکــر، ۸۴ هــزار پرســتار و 
۹ هــزار داشنجواســت کــه قــرار اســت در ســال ۲۰۲۰ از 
دانشــگاه علــوم پزشــکی فــارق التحصیــل شــوند. مــردم 
ــام  ــن مق ــه باالتری ــد ک ــز تحمــل منــی کنن ــا هــر گ کوب
ــکی  ــای پزش ــه ه ــی و توصی ــا ب ــورد رد ی ــور در م کش
ــن  ــتهای تعیی ــد سیاس ــازه دهن ــد و اج ــده بگیرن را نادی
شــده توســط آنچــه کــه رشکتهــای ســود آور مطــرح مــی 

کننــد انجــام گیــرد. 
هومیوپاتــی  داروی  رایــگان  توزیــع  کوبــا  دولــت 
)گیاهــی( را بــه ســاکنان اســتان هاوانــا و اســتان پینــار 
دل ریــو تأییــد کــرد. )۵ ( ســوزانا هورلیــچ یکــی از 
ــرد. در  ــت ک ــه آن را دریاف ــود ک ــامری ب ــی ش ــراد ب اف
ــه  ــی از س ــن، یک ــر یائیس ــاری، دک ــال ج ــل س ۸ آوری
پزشــک مشــاور کــه بــا دو خیابــان بــا منــزل وی فاصلــه 
داشــت بــا یــک بطــری کوچــک داروی هومیوپاتــی بــه 
ــح  ــد و طــرز اســتفاده از آن را توضی ــزل وی مــی آی من
ــه  مــی دهــد. دســتور العمــل را هشــدار مــی دهــد ک
ــی  ــت م ــدن را تقوی ــی ب ــتم ایمن ــا سیس ــن دارو تنه ای
کنــد، امــا جایگزینــی بــرای اینرفــرران آلفــا ۲ بــی 
ــد  ــچ معتق ــد. هورلی ــنی باش ــه واکس ــا اینک ــت و ی نیس
ــکی  ــتم پزش ــورد سیس ــی در م ــده مهم ــه پدی ــت ک اس
کوبــا اســت کــه بجــای دو طرفــه بــودن، ماننــد اغلــب 
ــرف و  ــک ط ــیک« از ی ــب کالس ــر، »ط ــورهای دیگ کش
داروی جایگزینــی از طــرف دیگــر، کوبــا دارای یــک 
سیســتم بهداشــتی اســت کــه همــه را در بــر مــی گیــرد. 
ــی  ــل م ــک تحصی ــوان پزش ــه عن ــام ب ــه ش ــی ک هنگام
ــا  ــم ب ــی ه ــای هومیوپات ــورد داروه ــام در م ــد، ش کنی

ــوید. )6 ( ــی ش ــع م ــکال آن مطل ــام اش مت
همبستگی جهانی در زمان کووید – ۱۹      

ــن  ــن مؤلفــه بی ــد: شــاید مهــم تری یــک الگــوی قدرمتن

 ۱۹- کوویــد  بحــران  طــول  در  کوبــا  بــودن  املللــی 
ــاد  ــرای ایج ــود ب ــه خ ــه تجرب ــن ده ــتفاده از چندی اس
منونــه ای از چگونگــی مقابلــه بــا ویــروس بــا یــک 
ــوده  ــور ب ــته در کش ــرح شایس ــوزانه و ط ــه دلس برنام
اســت. مقامــات بهداشــت عمومــی در رسارس جهــان از 

ــد. ــه ان ــام گرفت ــا اله ــات کوب اقدام
انتقــال دانــش و تجربــه: هنگامــی کــه ویــروس هایــی 
کــه باعــث ابتــال بــه ایبــوال مــی شــوند، کــه عمدتــا در 
کشــورهای جنــوب صحــرای آفریقــا یافــت مــی شــوند، 
ــش  ــری افزای ــه طــرز چشــم گی ــال ۲۰۱۴ ب ــز س در پائی
مــی یابــد، بســیاری از مــردم در ســطح جهانــی بــا 
وحشــت روبــرو مــی شــوند. بــه زودی بیــش از ۲۰ 
ــوده شــدند، بیــش از ۸ هــزار نفــر جــان  هــزار نفــر آل
ــورد  ــی در م ــی های ــد و نگران ــت دادن ــود را از دس خ
اینکــه شــامر تلفــات مــی توانــد بــه ۱۰۰ هــا هــزار نفــر 
برســد، افزایــش یافــت. در ایــن اوضــاع، ایــاالت متحــده 
نیــروی نظامــی بــه ایــن منطقــه گســیل مــی کنــد، ســایر 
کشــورها وعــده پــول دادنــد. کوبــا اولیــن کشــوری بــود 
ــود  ــاز ب ــورد نی ــز م ــر چی ــر از ه ــه بیش ــه آنچ ــه ب ک
پاســخ داد: ایــن کشــور تعــداد۱۰۳ پرســتار و 6۲ پزشــک 
ــه  ــا ک ــتاد. از آنج ــون فرس ــیِررا لیئ ــه س ــب را ب داوطل
بســیاری از کشــور هــا منــی دانســتند چگونــه بــه ایــن 
بیــامری پاســخ دهنــد، کوبــا داوطلبــان ســایر کشــور هــا 
را در مؤسســه پزشــکی پدروکــوری )کــه طــب مناطــق 
بــر میگیــرد( در هاوانــا  تراپیــکال در  یــا  اســتوایی 
آمــوزش داد. در کل، کوبــا بــه ۱۳ هــزار نفــر آفریقایــی، 
ــب  ــر کاراپی ــر از جزای ــی و 6۲ نف ــر التین ــزار نف 66 ه
آموخــت کــه چگونــه بــدون آلــوده شــدن خــود بــه ایــن 

ــد. ــوال را درمــان کنن ــد ایب ــروس مــی توانن وی
ــی  ــای اساس ــه ه ــه جنب ــت ک ــرده اس ــالش ک ــال ت ونزوئ
ــد  ــی تکــرار کن ــا را در ســطح مل الگــوی بهداشــتی کوب
کــه در مبــارزه بــا کوویــد -۱۹ بــه خوبــی بــه ونزوئــال 
ــوس  ــرده اســت. در ســال ۲۰۱۸ ســاکنان الت خدمــت ک
دی لدایــس، هفــت شــورای عمومــی از جملــه بــه 
ــی  ــازمان ده ــه س ــت جامع ــالمت و بهداش ــور س منظ
کردنــد. یکــی از ســاکنین، فضــای منــزل خــود را در 
ــی  ــان عموم ــت و درم ــتم بهداش ــکار سیس ــرس ابت دس
قــرار داد تــا دکــر گوتیــرز بتوانــد مطــب داشــته باشــد. 
او جمــع آوری اطالعــات مربــوط بــه شناســایی ســاکنان 
در معــرض خطــر و بازدیــد از همــه ســاکنین در منــازل 
شــان بــه منظــور توضیــح نحــوه جلــو گیــری از عفونــت 
ــام  ــه ن ــتاری ب ــد. پرس ــی کن ــگ م ــروس هامهن ــن وی ای
خانــم دل ویــل مارکــز کــه یــک چاویســتا )طرفــدار پــرو 
پــا قــرص چــاوز( اســت بــا ورود اولیــن پزشــکان کوبــا به 
آقــای باریــو ادنــرو کمــک کــرد. او بیــاد مــی آورد کــه 
ــه خــود ندیــده  ســاکنان هرگــز یــک پزشــک را در محل
بودنــد، امــا وقتــی کوبایــی هــا وارد شــدند، » مــا درب 
ــاز کردیــم، آنهــا  هــای منــزل خــود را بــروی پزشــکان ب
بــا مــا زندگــی کردنــد، بــا مــا عــذا خوردنــد و در میــان 

ــد. « )7 ( ــا کار کردن م
داســتان هایــی از ایــن چنیــن بــه درون ونزوئــال نفــوذ 
مــی کنــد. در نتیجــه ســاخن یــک سیســتم بهداشــتی از 
ــا مــورد اســتقبال قــرار میگیــرد، خــر گــزاری  نــوع کوب
تلــه ســور گــزارش داد کــه تــا ۱۱ آوریــل ۲۰۲۰ دولــت 
ونزوئــال ۱۸۱۳۳۵ آزمایــش واکنــش زنجیــره ای پولیمــر را 
بــه موقــع انجــام داده اســت و در نتیجــه پائیــن تریــن 
ــت.  ــته اس ــن را داش ــکای التی ــی در آمری ــزان آلودگ می
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ونزوئــال تنهــا شــش عفونــت در هــر میلیــون شــهروند 
ــت در  ــل همســایه ۱۰۴ عفون ــه برزی داشــت در حالیک

هــر میلیــون داشــت. )۸ (
زمانیکــه رافائــل کــوِررو رئیــس جمهــور اکــوادور بــود، 
بیــش از هــزار پزشــک کوبایــی ســتون فقــرات سیســتم 
ــی  ــن کشــور را تشــکیل م ــتی ای ــای بهداش ــت ه مراقب
دادنــد. لنیــن مورنــو در ســال ۲۰۱7 انتخــاب شــد 
ــه  ــدند در نتیج ــراج ش ــزودی اخ ــی ب ــکان کوبای و پزش
ــی  ــرار گرفــت. در پ طــب عمومــی در هــرج و مــرج ق
توصیــه هــای صنــدوق بیــن املللــی پــول، لنیــن مورنــو 
۳6 درصــد از بودجــه بهداشــت عمومــی را قطــع کــرد، 
ــزات  ــدون تجهی ــدون متخصصــان بهداشــتی، ب ــی ب یعن
الزم پزشــکی و مهــم تــر از همــه، بــدون یــک سیســتم 
بهداشــتی منســجم، باقــی مانــد. حــال آنکــه، ونزوئــال و 
ــن  ــا بزرگری ــد-۱۹ داشــتند، ام ــا ۲7 کشــته از کووی کوب
ــای  ــر ه ــرگ و می ــداد م ــل تع ــوادور، گوایاوی ــهر اک ش

ــت. )۹ ( ــر را داش ــی 76۰۰ نف تقریب
پاســخ پزشــکی بیــن املللــی: طــب کوبــا شــاید بــه دلیــل 
بهریــن  زمــره  در  آن  انرناسیونالیســم  خصوصیــات 
شــناخته شــده باشــد. منونــه بــارز آن زلزلــه ویــران 
لرزانــد.  را  ، هائیتــی  در ســال ۲۰۱۰  کــه  گریســت 
کوبــا کادر ورزیــده پزشــکی را بــه هائیتــی گســیل 
ــاه  ــد، و م ــی کردن ــی م ــا زندگ ــان آنه ــه در می ــرد ک ک
ــد. پزشــکان  ــه در آنجــا ماندن هــا و ســالها پــس از زلزل
ایــاالت متحــده جائیکــه قربانیــان هائیتــی در آن جمــع 
شــده بودنــد نخوابیدنــد. آنهــا در عــوض شــب هــا بــه 
هتــل هــای لوکــس بازگشــتند و بعــد از چنــد هفتــه از 
ــد. جــان کــرک، اصطــالح توریســم  آنجــا عزیمــت کردن
در برابــر بالیــای متعــدد را در توصیــف روشــی کــه 
ــه بحرانهــای پزشــکی  ــد ب بســیاری از کشــورهای ثرومتن
ــرد. ــداع ک ــد، اب ــی دهن ــخ م ــر پاس ــورهای فقی در کش

تعهــدی کــه کادر پزشــکی کوبــا در ســطح بیــن املللــی 
نشــان مــی دهــد، ادامــه تــالش هــای نظــام مراقبتهــای 
بهداشــتی ایــن کشــور در ســه دهــه بــرای یافــن بهریــن 
ــت و  ــن مراقب ــن متخصصی ــد بی ــت پیون ــرای تقوی راه ب
ــا ســال  ــا هســتند. ت ــرادی ســت کــه در خدمــت آنه اف
ــت  ــص مراقب ــزار متخص ــش از ۱۲۰ ه ــا بی ۲۰۰۸ ، کوب
هــای بهداشــتی را بــه ۱۵۴ کشــور جهــان اعــزام کــرده 
بــود، پزشــکان ایــن کشــور بیــش از 7۰ میلیــون نفــر در 
ــون  ــا دو میلی ــد، و تقریب ــی کردن ــت م ــان را مراقب جه
ــکی  ــات پزش ــون خدم ــود را مدی ــدن خ ــده مان ــر زن نف

کوبــا در کشــور خــود مــی داننــد.
اسوشــیتد پــرس گــزارش داد وقتــی کوویــد-۱۹ در رسارس 
جهــان گســرش یافــت، کوبــا ۳7 هــزار کارمنــد پزشــکی 
در 67 کشــور داشــت. بــزودی پزشــکان دیگــری در 
ــز، ســنت وینســنت  ــکا، بلی ــکا، دومنی ســورینام، جامائی
و  ونزوئــال  نوویــس،  و  کیتــس  ســنت  گرنادینهــا،  و 
نیکاراگوئــه مســتقر شــدند. )۱۰ ( در ۱6 آوریــل، گرامنــا 
ــای  ــان مراقبته ــپاه از متخصص ــه » ۲۱ س ــزارش داد ک گ
بهداشــتی بــه منظــور پیوســن بــه تــالش هــای ملــی و 
محلــی در ۲۰ کشــور مســتقر شــدند. « )۱۱ ( در هــامن 
ــر  ــه قط ــتی را ب ــنل بهداش ــر از پرس ــا ۲۰۰ نف روز، کوب

ــرد. )۱۲( ــزام ک اع
ــد-۱۹  ــوارد کووی ــز م ــا مرک ــامل ایتالی ــه ش ــم چنانک ه
شــده اســت، یکــی از شــهرهایی کــه بــه شــدت آســیب 
ــود. اطــاق  ــاردی ب ــه لومب ــام در منطق ــود، کری ــده ب دی
اورژانــس بیامرســتان از ظرفیــت گذشــته بــود. در تاریخ 

۲6 مــاه مــارس ســال جــاری، کوبــا ۵۲ پزشــک و پرســتار 
ــش  ــت بخ ــه تخ ــا س ــی ب ــتان صحرای ــک بیامرس ــه ی ک
مراقبتهــای ویــژه و ۳۲ تخــت دیگــر بــا اکســیژن تأســیس 
ــر  ــر ت ــد، اعــزام کــرد. یــک کشــور کوچکــر و فقی کردن
دریــای کارائیــب در زمــره کشــورهای معــدودی اســت 
کــه  اکنــون بــه قــدرت بــزرگ اروپايــی کمــک میرســاند. 
ــته، ۳۰  ــل گذش ــا ۱7 آوری ــه داد. ت ــا نتیج ــه کوب مداخل
نفــر از متخصصــان پزپشــکی کوبــا در مأموریــت خــارج 
ــت  ــد-۱۹ مثب ــرای کووی ــا ب بعــد از آزمایــش تســت آنه

ــود. )۱۳ ( ب
کوبــا جهــان را بــه کشــورش آورد: نکتــه جالــب توجــه 
اینجاســت کــه کارمنــدان پزشــکی کــه از کوبــا بــه رسارس 
جهــان اعــزام مــی شــوند، افــرادی هســتند کــه بــه ایــن 
ــه  ــامران. زمانیک ــجویان و بی ــد- دانش ــده ان ــره آم جزی
پزشــکان کوبایــی در ســال ۱۹66 در کنگــو بودنــد، آنهــا 
بــا چشــم خــود دیدنــد کــه جوانــان بطــور مســتقل تــا 
پاســی بعــد از نیمــه شــب در زیــر چــراغ بــرق خیابــان 
درس مــی خواننــد و بــه ایــن جوانــان ترتیبی داده شــده 
ــی  ــد. کوبای ــل بیاین ــه تحصی ــرای ادام ــا ب ــه هاوان ــه ب ک
هــا حتــی دانــش آمــوزان آفریقایــی بیشــری را در 
طــول جنــگ ســال هــای ۱۹۸۸ –۱۹7۵ آنگــوال بهــم راه 
خــود آوردنــد و هــم چنیــن پــس از طوفــان میــچ و ژرژ 
ــه  ــن را ب ــکای التی ــجویان آمری ــادی از دانش ــداد زی تع
کوبــا بــرای ادامــه تحصیــل در رشــته پزشــکی آوردنــد. 
تعــداد دانــش آمــوز انــی کــه بــرای تحصیــل بــه کوبــا 
مــی آمدنــد در ســال ۱۹۹۹ زمانیکــه دانشــکده پزشــکی 
ــر  ــی بیش ــد، حت ــاح ش ــا افتت ــن در کوب ــکای التی آمری
ــکای  ــکی آمری ــکده پزش ــال ۲۰۲۰ ، دانش ــا س ــدند. ت ش
التیــن تعــداد۳۰ هــزار پزشــک از بیــش از ۱۰۰ کشــور را 

فــارغ التحصیــل کــرده بــود.
کوبــا هــم چنیــن ســابقه آوردن بیــامران خارجــی بــرای 
معالجــه را دارد. پــس از واقعــه فاجعــه بــار هســته 
ای ســال ۱۹۸6 در چرنوبیــل، ۲۵ هــزار بیــامر کــه اکــرثا 
کــودکان بودنــد، بــرای درمــان و معالجــه بــه ایــن جزیره 
آمدنــد کــه برخــی از آنهــا مــاه هــا وســالها مــی بایســت 
در آنجــا مباننــد. کوبــا بــا آغــوش بــاز تختخــواب هــای 
ــار  ــان را در اختی ــتانی جوان ــتان و اردوگاه تابس بیامرس

ایــن نیازمنــدان گذاشــت.
در روز ۱۲ مــارس گذشــته، نزدیــک بــه ۵۰ نفــر از 
ــری انگلیســی، ام  خدمــه و مســافران کشــتی مســافر ب
اس برامــر کــه یــا بــه ویــروس کوویــد-۱۹ مبتــال بودنــد 
ــا،  ــاحل باهام ــه س ــتند ب ــروس را داش ــم وی ــا عالئ و ی
یــک کشــور مشــرک املنافــع انگلیــس نزدیــک مــی 
شــدند. از آنجــا کــه ایــن کشــتی پرچــم باهامایــی را بــه 
ــوان یــک کشــتی مشــرک املنافــع حمــل مــی کــرد،  عن
ــردن رسنشــینان آن  ــاده ک ــرای پی منیبایســت مشــکلی ب
ــا  ــد. ام ــتان باش ــه انگلس ــت ب ــه و بازگش ــرای معالج ب
ــچ  ــه » هی ــرد ک ــالم ک ــا اع ــل باهام ــل و نق وزارت حم
ــا  ــدر باهام ــت در بن ــاز نیس ــری مج ــافر ب ــتی مس کش
ــه  ــود ک ــچ کــس مجــاز نخواهــد ب ــدازد و هی ــر بین لنگ
از کشــتی پیــاده شــود.« )۱۴ ( طــی پنــج روز بعــد، 
ایــاالت متحــده، باربــادوس )یکــی دیگــر از کشــورهای 
مشــرک املنافــع( و چنــد کشــور دیگــردر آب هــای 
کارائیــب، آن را نپذیرفتنــد. در روز ۱۸ مــارس، کوبــا 
تنهــا کشــوری بــود کــه بــه کشــتی مســافربری برامــر بــا 
یــک هــزار مســافر و خدمــه اجــازه لنگــر انداخــن داد. 

درمــان در بیامرســتانهای کوبــا بــه کســانیکه بــه خاطــر 
مریضــی منــی توانســتند پــرواز کننــد جــا و مــکان داد. 
ــی  ــن امللل ــرودگاه بی ــه ف ــوس ب ــا اتوب اکــرث مســافرین ب
ــد.  ــتان رفتن ــه انگلس ــت ب ــرای بازگش ــی ب ــوزه مارت خ
ــی  ــر پرچم ــه برام ــافران و خدم ــت، مس ــل از عزیم قب
را بــاال گرفتنــد کــه بــر روی آن حــک شــده بــود » مــن 
شــام را دوســت دارم کوبــا «. )۱۵ ( انتــی گوتــری، یکــی 
ــت: »  ــوک خــود نوش ــس ب ــه فی ــافرین در صفح از مس
آنهــا باعــث شــدند کــه مــا نــه تنهــا احســاس تحمــل و 
مــدارا کــردن کنیــم، بلکــه در واقــع مــورد اســتقبال قــرار 

گرفتیــم. « )۱6 (
پزشــک و دارو بــرای همــه: در ســال ۱۹۸۱ ، بخصــوص 
ــده مناطــق  ــوان کنن ــامری ویروســی نات ــک بی شــیوع ی
اســتوایی )تراپیــکال( کــه توســط پشــه هــا منتقــل مــی 
شــود و باعــث ایجــاد تــب ناگهانــی و درد هــای حــاد در 
مفاصــل کــه هــر چنــد ســال یــک بــار بــه ایــن جزیــره 
رسایــت مــی کنــد، رشوع شــد. در آن زمــان بســیاری از 
ــه  ــق ک ــاالی مؤسســات تحقی ــردم از ســطح بســیار ب م
داروی اینرفــرران آلفــا ۲ بــی بــا موفقیــت بــرای درمــان 
ایــن ویــروس کشــف کــرده بودنــد، آگاهــی یافتنــد. هــم 
ــد، » داروی  ــاف خاطــر نشــان مــی کن ــن ی چنانکــه هل
اینرفــرران کوبــا اثربخشــی و ایمنــی خــود را در درمــان 
بیــامری هــای ویروســی از جملــه هپاتیــت بــی و ســی، 
زونــا )آز نــوع رسخــک(، اچ آی وی ایــدز و ایــن ویــروس 
ــری  ــا جلوگی ــر ب ــن ام ــت. « )۱7 ( ای ــان داده اس را نش
از عوارضــی کــه مــی توانســت وضعیــت بیــامر را بدتــر 
کنــد و منجــر بــه مــرگ شــود، انجــام گرفــت. اثــر ایــن 
ــود و در ســال ۲۰۲۰  ــدار ب ــرای ده هــا ســال پای دارو ب
، بــه عنــوان یــک داروی کامــال قابــل اعتــامد بــرای 
ــه  ــد. آنچ ــوردار ش ــی برخ ــت حیات ــد-۱۹ از اهمی کووی
کــه زنــده مانــده بــود، اشــتیاق کوبــا بــرای تولیــد تعــدد 
ایــن دارو هــا و اشــراک گــذاری بــا دیگــر کشــورها بــود.

ــل  ــال و برزی ــن، ونزوئ ــد چی ــورهایی مانن ــا کش ــا ب کوب
ــت.  ــرده اس ــکاری ک ــن دارو هم ــعه ای ــه توس در زمین
همــکاری بــا برزیــل منجــر بــه ایجــاد واکســن مننژیــت 
ــرای هــر  ــا ۲۰ دالر ب ــه ۹۵ ســنت بجــای ۱۵ ت ــا هزین ب
ــه ســایر کشــورها مــی  ــا ب واکســن شــد. رسانجــام، کوب
ــور  ــا مجب ــد ت ــد کنن ــود تولی ــا را خ ــه داروه ــوزد ک آم

ــد. ــه کنن ــد تکی ــه کشــورهای ثرومتن ــند ب نباش
ــه  ــب ب ــا اغل ــامری، دارو ه ــا بی ــر ب ــه مؤث ــرای مقابل ب
ســه دلیــل مطلــوب مــی باشــند: آزمایــش بــرای تعییــن 
افــراد آلــوده؛ درمــان بیــامران بــه منظــور رفــع یــا عــالج 
مشــکل و واکســن بــرای جلوگیــری از عفونــت هــا. بــه 
ــش  ــع واکن ــش رسی ــه آزمای ــری ب ــرس پذی ــض دس مح
ــی کــه تشــکیل پولیمــر  ــراز ) انزایم ــره ای پالیم زنجی
ــا آر ان ای را ایجــاد مــی  ــژه دی ان ای ی ــه وی خــاص، ب
کنــد(، کوبــا رشوع بــه اســتفاده از آنهــا بطــور گســرده 
ــی ۲  ــا ب ــرران آلف ــا هــم اینرف ــرد. کوب ــره ک ای در جزی
)پروتئیــن موجــود دارای صفــات ارثــی متشــکل جدیــد( 
و پریونــگ اچ اُو-وی آر )الــف( کــه داروئــی ســت 
گیاهــی ایجــاد کــرد. تلســور گــزارش کــرد کــه تــا ۲7 مــاه 
ــا تقاضــای اســتفاده  ــش از ۴۵ کشــور از کوب ــارس، بی م
ــروس و  ــن وی ــرل ای ــه منظــور کن ــرران ب از داروی انرف

ــد. )۱۸ ( ــدن از رش آن کردن ــالص ش خ
مرکــز مهندســی ژنتیــک و بیوتکنولــوژی کوبــا بــه 
ــر  ــد-۱۹ اســت. مدی ــه کووی ــال ایجــاد واکســن علی دنب
تحقیقــات زیســت پزشــکی، دکــر جــراردو گیلــن تأییــد 
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کــرد کــه تیــم وی بــا محققــان چینــی در یونگــژو، 
ــرای  ــا واکســنی ب ــد ت ــان همــکاری مــی کن اســتان هون
تحریــک سیســتم ایمنــی بــدن ایجــاد کنــد و مــی توانــد 
ــت  ــد-۱۹ اس ــال کووی ــیر انتق ــه مس ــی ک ــق بین از طری
ــلم  ــد، مس ــعه میده ــا توس ــه کوب ــود. هرچ ــه ش گرفت
ــه  ــده ک ــاالت متح ــای ای ــالف داروه ــر خ ــه ب ــت ک اس
ــا  ــا ب ــت میشــود، کوب ــدگان ثب ــات دهن ــه مالی ــا هزین ب
ســایر کشــورها بــا هزینــه کــم بــه اشــراک میگــذارد تــا 
رشکتهــای غــول پیکــر فارمــا نتواننــد کســانی را کــه بــه 

ــد. ــول بزنن ــد گ ــاز دارن دارو نی
ــرا  ــذاری را ف ــه اشــراک گ ــوز مقول ــه هن کشــورهایی ک
نگرفتــه انــد، کوبــا بــا مأموریــت هــای همبســتگی خــود 
نگرانــی واقعــی را نشــان میدهــد کــه اغلــب بــه نظــر 
میرســد در سیســتم هــای مراقبــت هــای بهداشــتی 
ســایر کشــورها فاقــد آن هســتند. انجمــن هــای پزشــکی 
در ونزوئــال، برزیــل و ســایر کشــورها اغلــب بــا پزشــکان 
ــن حــال،  ــد. در عی ــه برخــورد مــی کنن ــی خصامن کوبای
آنهــا بــه انــدازه کافــی پزشــک ندارنــد کــه حــارض باشــند 
در رشایــط خطرنــاک بــه نقــاط دور افتــاده ســفر کننــد 
یــا در صــورت لــزوم، بــا االغ یــا قایــق بــه مناطــق 
رضوری و روســتایی برونــد، درســت طوریکــه پزشــکان 

کوبایــی انجــام مــی دهنــد.
هنگامــی کــه در ســال ۲۰۱۰ در پــرو بــودم، از پولیســلو 
پیســکو دیــدن کــردم، مدیــر کوبایــی آن، لئوپولــدو 
گارســیا میــژاس توضیــح داد کــه رئیــس جمهــور وقــت، 
ــی  ــی کوبای ــکان اضاف ــه پزش ــت رد ب ــیا دس ــن گارس آل
میــداد و بــرای مانــدن در کوبــا ایــن دکــر هــا مجبــور 
بــه ســکوت بودنــد. کوبــا بخوبــی میدانــد کــه بایــد هــر 
مأموریــت پزشــکی را بــرای تأمیــن رشایــط سیاســی 

ــد. ــم کن تنظی
حــد اقــل یــک اســتثنا وجــود دارد کــه پزشــکان کوبایــی 
کشــور  یــک  در  سیاســی  هــوس  و  هــوی  مطابــق 
ــا از ســال ۱۹۹۸ مراقبــت هــای  ــد. کوب باقــی مــی مانن
پزشــکی در هانــدوراس را آغــاز کــرد. در ۱۸ مــاه از 
ــا در هانــدوراس، میــزان مــرگ و میــر  تــالش هــای کوب
ــه ۳۰.۹ مــرگ در هــر ۱۰۰۰  ــوزادان کشــور از ۸۰.۳ ب ن
تولــد زنــده کاهــش یافتــه اســت. حالــت سیاســی 
ــر  ــدز، وزی ــن فرنان ــرد و در ســال ۲۰۰۵ ، مرلی ــر ک تغیی
بهداشــت هانــدوراس تصمیــم گرفــت پزشــکان کوبایــی 
ــرد و  ــر ک ــاع تغیی ــا، اوض ــد. ام ــارج کن ــور خ را از کش
مخالفتهــای ضــد دولتــی مســیر را تغییــر داد تــا جایــی 

ــدن داد. ــا اجــازه مان ــی ه ــه کوبای ــت ب ــه دول ک
ــار و قابــل توجــه اینجــا بــود زمانیکــه  منونــه فاجعــه ب
ــا خــودداری  یــک دولــت از پیشــنهاد کمــک هــای کوب
مــی کنــد، مثــل طوفــان کاترینــا اســت. پــس از وقــوع 
ــت و  ــص بهداش ــال ۲۰۰۵ ، ۱۵۸6 متخص ــان در س طوف
درمــان کوبایــی آمــاده شــدند تــا بــه نیواورلینــز برونــد. 
جــورج دبلیــو بــوش ایــن پیشــنهاد را رد کــرد، طوریکــه 
بهــر اســت شــهروندان ایــاالت متحــده جــان خــود را از 
ــا اینکــه کیفیــت کمــک  دســت بدهنــد )کــه دادنــد( ت

هــای کوبــا را بپذیرنــد.
بــه  نســبت  متحــده  ایــاالت  دولــت  چــه  اگــر 
دانشــجویانی کــه در دانشــکده پزشــکی التیــن تحصیــل 
مــی کننــد بــا رسدی برخــورد مــی کنــد، امــا آنهــا هنــوز 
مــی تواننــد پــس از بازگشــت بــه کشــور آنچــه را 
ــال ۱۹۸۸  ــد. در س ــل کنن ــه آن عم ــد ب ــرا گرفتن ــه ف ک

، کاتریــن هال-تروژیلــو از البوکــورک، نیــو مکزیکــو 
پــروژه زایــامن ایــاالت متحــده را تأســیس کــرد، کــه بــه 
مدافعیــن آمــوزش مــی دهــد تــا بــا زنــان ســیاه پوســت 
آمریکائــی تبــار کار کننــد و از نــوزادی بــا آنهــا ارتبــاط 
برقــرار کننــد. او از همــکاری پــروژه نــوزادی بــا کوبــا و 
پشــتیبانی بســیاری از دانشــجویان دانشــکده پزشــکی 
ــن  ــه م ــال ۲۰۱۸، او ب ــت. در س ــگزار اس ــن سپاس التی
ــرای دانشــجویان  گفــت: » مــا یــک مــکان در کشــور ب
ــا  ــکاری ب ــا هم ــن هســتیم. آنه دانشــکده پزشــکی التی
ــکده  ــه در دانش ــردن آنچ ــی ک ــرای عمل ــی ب ــا را راه م

ــد.« ــی بینن ــد م ــه ان ــن آموخت پزشــکی التی
ســال ۲۰۱7  در  بنتــز  لوپــز  کوبایــی، جولیــو  دکــر 
ــک  ــور کلینی ــن کش ــی ای ــه وقت ــرد ک ــان ک ــر نش خاط
هــا را در ســال ۱۹7۴ دوبــاره نوســازی کــرد، مــدل 
کلینیــک قدیمــی طــوری بــود کــه بیــامر مــی بایســت 
بــه کلینیــک بــرای معالجــه بیایــد، امــا اکنــون کلینیــک 
اســت کــه بــه بالیــن بیــامر میــرود. بــه همچنیــن، فــارغ 
التحصیــل دانشــکده پزشــکی التیــن در کوبــا، دکــر 
ملیســا باربــر، از محلــه جنوبــی برانکــس در طــول 
ــرد، او متوجــه شــد  ــد ک ــد-۱۹ بازدی ــان کووی مــدت زم
در حالیکــه در ایــاالت متحــده بــه اکــرث مــردم میگویــد 
برویــد بــه آژانــس هــای مربوطــه، در صورتیکــه آنچــه 
کــه مــردم نیــاز دارنــد ایــن اســت کــه مقامــات دولتــی 
ــا بــه بالیــن  بایــد متخصصیــن را ســازمان دهــی کنــد ت
مبتالیــان برونــد. دکــر باربــر در ائتــالف بــا مــات هیــون 
ــی و بســیاری از انجمــن  ممــس، اتحــاد برانکــس جنوب
هــای متــرصّف محلــی کار مــی کنــد. ماننــد کوبــا، آنهــا 
ــد،  ــر را شناســایی کنن ــراد آســیب پذی ــا اف در تالشــند ت
ــودکان  ــه دارای ک ــراد یک ــن، اف ــراد مس ــه اف » از جمل
ــتند،  ــزل هس ــه من ــته ب ــه وابس ــتند ک ــی هس و نوزادان
افــرادی کــه عــوارض مختلــف دارنــد و واقعــاً مســتعد 

ــروس هســتند. « )۱۹ (  ــه وی ــال ب ــه ابت ب
همینکــه متوجــه مــی شــوند چــه کســی نیــاز بــه 
ــی شــوند، از  ــکار م ــاً دســت ب ــا رسیع کمــک دارد، آنه
جملــه دادن مــواد غذایــی، داروهــای درمانــی و ســایر 
ــرد  ــامر. بطــور خالصــه، رویک ــاز بی ــورد نی ــزات م تجهی
ائتــالف بــرای رفــن بــه منــازل ایــن اســت تــا اطمینــان 
حاصــل شــود کــه مــردم از بــی اعتنائــی و کمبــود رنــج 
ــاالت متحــده  ــی ای ــا، سیاســت مل ــد. برخــالف کوب نرن
ــام  ــهرداری انج ــر ش ــی و ه ــر ایالت ــه ه ــت ک ــن اس ای
وظایــف خــود را دارد و بــه ایــن معنــی اســت کــه 
ــی  ــوج عظیم ــر، م ــد نف ــا چن ــی دادن تنه ــای قربان بج
وجــود دارد کــه گــروه هــای عظیمــی در پرتــگاه مــرگ 
ــاد  ــا اقتص ــه ب ــورهایی ک ــه کش ــد. آنچ ــه ان ــرار گرفت ق
ــه آن نیازمندنــد عملیاتــی ســت کــه در کشــور  ــازار ب ب
هــای برانکــس جنوبــی و کوبــا در مقیــاس ملــی انجــام 

ــرد. مــی گی
ایــن هــامن چیــزی بــود کــه چــی گــوارا در ســال ۱۹۵۱ 
تصــور میکــرد. دهــه هــا قبــل از شــیوع کوویــد-۱۹ از 
فــردی بــه فــرد دیگــر، قــدرت خالقیــت چــی از دکــری 
ــیاری  ــاید بس ــا ش ــد. ی ــی ش ــل م ــر منتق ــر دیگ ــه دک ب
دیــدگاه هــای خــود را چنــان گســرده بــه اشــراک 
ــی را  ــا داروهــای انقالب ــس از ۱۹۵۹ ، کوب ــا پ ــد ت گذارن
در هــر نقطــه جهــان کــه مــی توانســت اشــاعه بدهــد. 
ــی  ــتاوردهای داخل ــوارا، دس ــی گ ــه چ ــت ک ــی اس بدیه
پیچیــده سیســتم پزشــکی کنونــی کوبــا را طراحــی نکرد. 

ــال میکــرد کــه طراحــی  امــا، او شــفا دهندگانــی را دنب
اضافــی را درســت کردنــد کــه امــروزه در رستــارس قــاره 
ــی  هــا خــود را آشــکار کــرده اســت. در زمانهــای معین
ــا میلیونهــا نفــر تصاویــر مشــابهی  از تاریــخ، هــزاران ی
ــد. اگــر در ســاعتی کــه  ــده متفــاوت را مــی بینن از آین
ــا متالشــی  ــه ی ســاختار هــای اجتامعــی در حــال تجزی
ــروی  ــه نی ــی ب ــده انقالب شــدن هســتند، ســپس یــک ای
ــد  ــل خواه ــدی تبدی ــای جدی ــاخن دنی ــرای س ــادی ب م

شــد.

Interferon Alpha 2B )a recombinant protein( and 

PrevengHo-Vir )a homeopathic medication( 
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چگونه چه گوارا کوبا را برای مقابله با کووید -۱۹ آموزش داد

تحوالت آمریکا

مبــارک اســت: بیــش از ایــن هــم منیتــوان از یــک 

تروتسکیســت مخفــی انتظــار داشــت. او یــک بــه 

ــه لجــن کشــیده اســت.  ــن را ب ــک، دســتاوردهای لنی ی

ــد  ــرد، بع ــئوال ب ــر س ــک را زی ــت دموکراتی اول مرکزی

فراکسیونیســم در حــزب را مــورد تقدیــس قــرار داد 

ــام تلقــی  ــر ابه ــش پ ــن، برای و بعــد فرمــول روشــن لنی

گردیــد. تروتســکی هــم در زمــان لنیــن بــا دســتاوردهای 

ــود. ــه ب ــش گرفت ــی را در پی ــار طبقات ــن رفت او همی

حکمــت حتــی نظــر لنیــن در مــورد حــق تعییــن 

او چنیــن می نویســد:  رسنوشــت را جعــل می  کنــد. 

ــر  ــت ب ــه درس ــال، ب ــرای مث ــأله، ب ــن از مس ــن لنی »تبی

اصــل اجتنــاب از جدائــی متکــی اســت و بــه حــق 

تعییــن رسنوشــت بــه عنــوان یــک حــق „منفــی“ نــگاه 

» می  کنــد.

از ایــن بگذریــم کــه واژه ی „حــق منفی“ مــن در آوردی 

ــورد  ــن در م ــر لنی ــی نظ ــت ول ــت اس ــاب حکم عالیجن

حــق تعییــن رسنوشــت بســیار مثبــت بــود. او معتقــد 

ــت  ــم می  بایس ــه سوسیالیس ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــود ک ب

یــک رسی کارهــای مثبــت انجــام دهیــم از جملــه بایــد 

ــون  ــش از رسنگ ــی پی ــم. ول ــون کنی ــورژوازی را رسنگ ب

کــردن بــورژوازی و بــرای آن، بایــد کار مثبــت دیگــری را 

انجــام داده باشــیم یعنــی پیونــد فــرشده بیــن پرولتاریــا 

ــد کار مثبــت  ــرای ایــن امــر بای برقــرار کــرده باشــیم. ب

ــق  ــد ح ــی بای ــد، یعن ــده باش ــامان داده ش ــری س دیگ

ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــش را ب ــت خوی ــل در رسنوش مل

باشــیم تــا کینــه و نفرتــی کــه بــورژوازی در بخش هــای 

مختلــف پرولتاریــای ملــل مختلــف تزریــق کــرده اســت 

زدوده شــود. از خــود لنیــن بخوانیــم: 

»مــا می  گوئیــم: کارگــران بــرای آن کــه قــادر بــه انجــام 

ــند  ــورژوازی باش ــی ب ــتی و رسنگون ــالب سوسیالیس انق

بایــد پیونــد فــرشده ای بیــن خــود برقــرار کننــد و مبارزه 

بــرای حــق ملــل در تعییــن رسنوشــت خویــش - یعنــی 

مبــارزه بــر علیــه الحاق هــا، زمینــه مســاعدی بــرای ایــن 

ــد.«۱  وحــدت فــرشده فراهــم می  کن

- لنین - حق ملل در رسنوشت خویش - ترجمه   ۱
علی دبیر - انتشارات سوسیالیسم و آزادی - صفحه ۳۰

کشــته شــدن جــورج فلویــد توســط پلیــس نــژاد پرســت 

ــی حقوقــی  ــا ب ــه تنه ــه ن ــکا؛ باعــث اعراضــات  ب آمری

ســیاه پوســتان در آمریــکا بلکــه اعــراض بــه نژادپرســتی 

ــی  ــت. در مدت ــه اس ــرش یافت ــان گس ــارس جه ــه رست ب

ــکا  ــون آمری ــهرهای گوناگ ــا در ش ــی ه ــاه  آمریکای کوت

در دفــاع از حقــوق ســیاهان آمریــکا بــه خیابان هــا 

ریختنــد و حامیــت خــود را از مبــارزه علیــه نــژاد 

ــد.  ــالم کردن پرســتی اع

تهدیدهــای رئیــس جمهــور آمریــکا ترامــپ  مبنــی بــر 

بــکار گیــری نیــروی ارتــش در رسکــوب تظاهــرات هــم 

نتوانســته مــردم معــرض را بــه خانه هــا برگردانــد و 

ــا شــور و شــوق توســط هــزاران شــهروند  تظاهــرات ب

قومــی  و  نــژادی  مختلــف  گروه هــای  از  آمریکایــی 

ــه دارد. ــم ادام ــت ه ــت در دس دس

ــا همــه فحاشــی و لجــن  شکســت تهدیــدات ترامــپ ب

پراکنــی کــه علیــه گروه هــای معــرض در خیابان هــا 

ــرات  ــری تظاه ــم و اوج گی ــث خش ــت ؛ باع ــرده اس ک

ــکا شــده  ــا سیســتم راسیســتی آمری ــه بیشــر ب و مقابل

اســت. ترامــپ بــرای رسکــوب ایــن تظاهــرات کــه 

ریشــه در اعــامق جامعــه و سیســتم راسیســتی آمریــکا 

بــه لحــاظ تاریخــی دارد، بــه تهدیــد، فریــب  مذهبــی 

ــت  ــور، تروریس ــارج از کش ــه خ ــردن آن ب ــته ک ؛ وابس

ــن و کشــاندن  ــه معرضی ــا،  فحاشــی ب ــدن گروه ه خوان

ــه شــهرها متوســل شــده اســت.  ــی ب نیروهــای نظام

شــکل گیــری ســاختارهای اجتامعــی آمریــکا یــک روزه 

شــکل نگرفتــه اســت بویــژه کــه مســئله زورگویــی بــه 

ــد  ــا کووی ــه ب ــرای مقابل ــا را ب ــوارا کوب ــه گ ــه چ چگون
-۱۹ آمــوزش داد
توسط: دان ویتز

ــوارا  ــی » گ ــتو » چ ــال ۱۹۵۹ ارنس ــامر س ــل دس از اوای
بــا گرفــن ۹ مــاه مرخصــی از دانشــگاه پزشــکی بــا 
موتورســیکلت رهســپار آرژانتیــن، شــیلی، پــرو، کلمبیــا 
ــه  ــب تجرب ــداف وی کس ــی از اه ــد. یک ــال ش و ونزوئ
و  بیســت  در شــب  بــود.  مــورد جــذام  در  علمــی 
ــا دی  ــه <در ال کولونی ــدش، >چ ــالگرد تول ــن س چهارمی
ســان پابلــو در پــرو مشــغول شــنا کــردن در کنــار 
ــان  ــدد. او در می ــان بپیون ــه جذامی ــا ب ــود ت ــه ب رودخان

6۰۰ نفــر از جذامیــان در کلبــه هــای جنــگل قــدم زد تــا 
بــه روشــی کــه آنهــا از خــود مراقبــت میکننــد پــی بــرد.

چــه راضــی نبــود کــه فقــط دســت بــه مطالعــه زنــد و 
بــا آنهــا همــدردی کنــد – او میخواســت بــا آنهــا زندگــی 
کنــد و موجودیــت و زیســت آنهــا را بفهمــد. در متــاس 
ــان  ــم زم ــد و ه ــنه بودن ــر و گرس ــه فقی ــرادی ک ــا اف ب
ــدی را  ــر داد. وی داروی جدی ــد، او را تغیی ــامر بودن بی
ــه بیشــرین تعــداد  ــا پزشــکانی کــه ب پیشــبینی کــرد، ب
آگاهــی  و  پیشــگیرانه  هــای  مراقبــت  بــا  بیــامران 
ــی  ــتند همراه ــار داش ــت را در اختی ــی از بهداش عموم
مــی کــرد. چنــد ســال بعــد، چــه بــه عنــوان پزشــک بــه 

ــان  ــدل کاســرو پیوســت و در می ــه فی ــش ۲6 ژوئی جنب
ــود، در روز  ــام( ب ــا )هواپی ــرا من ــه در گ ــافری ک ۸۱ مس

ــت.  ــن نشس ــه زمی ــا ب ــامر ۱۹۵6 در کوب دوم دس
داروی انقالبی 

پــس از پیــروزی اول ژانویــه ســال ۱۹۵۹ کــه رژیــم 
ــی  ــون اساس ــرد، قان ــون ک ــتا را رسنگ فالگنســیو باتیس
جدیــد کوبــا شــامل رویــای چــه گــوارا یعنــی مراقبــت 
ــوان حقــوق  ــه عن ــرای همــه ب ــگان ب هــای پزشــکی رای
ــا داشــن درک درســتی از عــدم موفقیــت  ــود. ب بــرش ب
از جامعــه و  هــای سیســتم هــای اجتامعــی جــدا 
مــردم، باعــث شــد تــا دولــت انقالبــی هــم زمــان 

ســیاه پوســتان آمریــکا بــا تاریــخ رسمایــه داری  آمریــکا 

گــره خــورده اســت  از زمانــی کــه آمریــکا در حال شــکل 

گیــری بــود ، رسمایــه داری آمریــکا بــا خشــونت و کشــت 

و کشــتار و دزدی مــردم آفریقــا را بــه صــورت اســیر و 

ــه  ــده ب ــغال ش ــای اش ــر روی زمین ه ــرای کار ب ــرده ب ب

آمریــکا آورد. رسمایــه داری آمریــکا بعدهــا حقوق ســیاه 

پوســتان را در قانــون بــه رســمیت شــناخت ولــی هیــچ 

وقــت آنــرا بطــور واقعــی در جامعــه اجــرا نکــرد. ایــن 

ــدون  ــاری نیســت کــه فــردی ســیاه پوســت  ب ــن ب اولی

ــکا کشــته مــی شــود  ــی توســط پلیــس آمری ــچ دلیل هی

و هیچکــس هــم جوابگــوی آن نیســت و دادگاههــا 

ــد.  ــه کرده ان ــل هــا ترئ ــن قت همیشــه پلیــس را در ای

ــتم  ــه سیس ــراض ب ــا اع ــا ب ــا باره ــکا م ــخ آمری در تاری


